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Θα συνεχίσουν με άλλες μορφές αγώνα

Έργα αναβάθμισης
του δημοτικού
ηλεκτροφωτισμού
ΣΕΛ. 4

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος διδασκόντων
του Σχολείου συγχαίρουν τον μαθητή της Γ’
Λυκείου Δημήτρη Λώλα του Ευαγγέλου
για τη διάκρισή του στον 79ο Πανελλήνιο
Μαθητικό Διαγωνισμό (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19 Ιανουαρίου
2019 και τοu εύχεται καλή συνέχεια στην
36η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
«Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», που θα γίνει το Σάββατο
23 Φεβρουαρίου 2019 στην Αθήνα.

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.

Άκαρπη ήταν η συνάντηση με το κλιμάκιο Υπουργών
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Μεταποίησης και Εμπορίας
Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων

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

Αρ. Πιστ. 506925 QM08
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Σαν Σήμερα
1821
Αποφασίζεται στο Κισνόβιο της Βεσσαραβίας
(σημερινό Κισινάου της
Μολδαβίας) η κήρυξη της
Ελληνικής Επανάστασης
από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη.
1923
Τίθεται σε ισχύ στην
Ελλάδα το Γρηγοριανό Ημερολόγιο. Η 16η Φεβρουαρίου ονομάζεται 1η Μαρτίου.
1943
Οι ιταλικές κατοχικές
δυνάμεις εκτελούν 150 κατοίκους του χωριού Δομένικο Λάρισας, σε αντίποινα
για τον θάνατο εννέα ιταλών στρατιωτών από δυνάμεις του ΕΛΑΣ.
1976
Ιδρύεται το Κυπριακό
Πρακτορείο
Ειδήσεων
(ΚΥΠΕ), με πρωτοβουλία
του Γενικού Διευθυντή του
Ραδιοφωνικού Ιδρύματος
Κύπρου (ΡΙΚ) Ανδρέα Χριστοφίδη, ο οποίος επεσήμανε την ανάγκη ύπαρξης
εθνικού πρακτορείου ειδήσεων στην Κύπρο.

Ό

πως
σημειώνει ο
Μακιαβέλι
στο βιβλίο “Ο
ηγεμόνας”, το καλό
πρέπει να γίνεται με
δόσεις για να σε
θυμούνται. Το κακό
πρέπει να το κάνεις
γρήγορα και
δραστικά, έτσι
κάπως σκέφτεται η
τηλεοπτική
φιλανθρωπία στις
μέρες μας,
παρουσιάζεται ως η
λεοντή του
κοινωνικού
παρηγορητή.

Η φιλανθρωπία των
“ωσαννά” για λίγο γάλα
σε λίγους = η καλλιέργεια υπέρκοσµης ελπίδας. Οι φαρισαίοι του
συστήµατος, έχοντας τις
κάµερες και την τηλεοπτική “δηµοκρατία” στο
χέρι τους µπορούν ακόµη να χαλιναγωγούν την
οργή του κόσµου, καθηλώνοντάς την σε ανώδυνα κανάλια.
Από µια άποψη προσεγγίζοντας µε αφαίρεση τα γεγονότα, φανταστείτε πως κάπως έτσι
λειτουργούσε ο Μεσαίωνας, όπου από το παλάτι ο ηγεµόνας ή ο βασιλιάς µε διαταγή τους
έστελναν το λαό για να
πεθάνει για χάρη τους.
Σ' αυτό το λαό πετούσε
ο µονάρχης το ξεροκόµ-

Οι χορτάτοι µιλούν για τους πεινασµένους
και κηρύσσουν την “φιλανθρωπία”

Toυ
Γιώργου Γκάγκα

µατο και η εκκλησία την
ευλογία της, κάτι ανάλογο είπε και ο Μαρξ,
για να µακροηµερεύει η
Μοναρχία.
Και να πάλι µπροστά
µας η “ευηµερία”... των
αριθµών το πρόσωπο
της φιλανθρωπίας στην
επαιτεία που µαλακώνει
το είναι, αλλά δεν εξαφανίζει τη ζητιανιά. Παρέλαση “στιγµιοτύπων”
πόνου, έγχρωµα και θεµατικά, επιδιώκουν να
προσβάλλουν το “νόµιµο” έδαφος των αγίων
ηµερών.
Μάλιστα στις από άµβωνος ικεσίες έχουν
προστεθεί και οι φαρισαϊκές παραινέσεις του
“όλοι µαζί” εκείνων που

σύρουν το χορό του “καπιταλισµού της συµπόνιας”. Την ίδια στιγµή
που δοξολογούν την κατεδάφιση του “σπάταλου κοινωνικού κράτους” την ίδια στιγµή
θυµιατίζουν τον “κοινωνικό κανιβαλισµό”, παραδίδοντας µαθήµατα
φιλανθρωπίας και εθελοντισµού.
Από την άλλη οι αρχιτέκτονες της λιτότητας
την ίδια στιγµή περικόπτουν τις κοινωνικές παροχές, απολύουν χιλιάδες εργάτες, βυθίζουν
στην πείνα και την εξαθλίωση ολόκληρους λαούς, “κατασκευάζοντας”
πολέµους για να αυξήσουν τα κέρδη τους,
επενδύοντας στον ανθρώπινο πόνο.
Γι' αυτό ούτε τα φιλανθρωπικά γκαλά-µπαζάρ, ούτε η ελεηµοσύνη,
ούτε επίσης οι αγνές
προθέσεις χιλιάδων εθελοντών που δίνουν καθηµερινή µάχη για την
επιβίωση των θυµάτων
κρίσης, µπορούν να υποκαταστήσουν ή να αντικαταστήσουν τις κοινωνικές λειτουργίες και

ενός χρεοκοπηµένου
κράτους.
Σε αποστροφικό του
λόγο ο Εδουάρδο Γκαλιάνο είπε: Πως δεν πιστεύει στη φιλανθρωπία,
αλλά στην αλληλεγγύη,
πριν από λίγο καιρό. Η
φιλανθρωπία είναι κατακόρυφη άρα ντροπιαστική, πηγαίνει από τα
πάνω προς τα κάτω.
Τουναντίον η αλληλεγγύη είναι οριζόντια, σέβεται τον άνθρωπο,
αλλά και µαθαίνει συγχρόνως απ' αυτήν.
Τελικά για να καταλάβουµε τι έχει συµβεί όλα
αυτά τα χρόνια, η χώρα
µας ταξιδεύει στα ελβετικά σαλέ, παίρνει µίζες
από τις Siemens, αγοράζει κάµερες που φωτογραφίζουν το λαό,
εφεύρει δεκάδες τρόπους να θωρακίζει το
“είναι” και το “αντέχειν”,
από τον εσωτερικό εχθρό. Ενώ από την άλλη
η πατρίδα τρέχει για το
µεροκάµατο των 380500 ευρώ για να διατηρηθεί στη ζωή ή άλλως
να αργοπεθαίνει από την
απάτριδα (“Πατρίδα”).-

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
Το Άγγελμα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 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• ∆ΟΥ 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

FAZ:

```
Αυξητική η τάση των
κατώτατων μισθών
σε πολλές χώρες της
Ε.Ε.

```

“Τη σπουδή μη οκνηροί”
(Ρωμ. ιβ’ 11)

Γεννηματά σε
Σολτς:

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει
με τη θηλιά στον λαιμό»

(Φρόντισαν πρώτα
να τις πάνε στο…
υποκατώτατο!)

```
(Ανάσα με… δόσεις!)

Δηλαδή,
μην είσθε δυσκίνητοι και
οκνηροί στην προθυμία και το
ζήλο που πρέπει να επιδεικνύετε για κάθε θεάρεστο
έργο.

Το ανέκδοτο της ημέρας
Είναι ένας τυφλός κι εκεί που πηγαίνει κουτουλάει κατά λάθος
κάποιον:
- "Εεεεε, προσέξτε λίγο κύριε µου."
- "Ωω, χίλια συγνώµη, δε σας είδα, είµαι τυφλός ξέρετε."
- "Κι εγώ τυφλός είµαι", λέει ο άλλος.
- "Σοβαρά;
Ωραία τότε, τώρα που γνωριστήκαµε, να βλεπόµαστε."

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Σάββατο 16/2/2019
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ Η ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙ∆ΕΣ ΣΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ - ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΚΑΙ ΣΕ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: BOΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6
ΜΕ 8 ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΑ∆Υ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΠΙΚΑ
9 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΕΩΣ 10 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ 3 ΜΕ 5 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
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σελίδα 2

Ελλάδα-Τουρκία:
Χωρίς εµπιστοσύνη
σχέσεις... γιοκ
Τις τελευταίες τουλάχιστον δύο
δεκαετίες έχει γίνει πολύ σοβαρή
πρόοδος και επένδυση στα Ελληνοτουρκικά.
Η διπλωµατία και oι προσπάθειες
ισορροπίας µεταξύ δύο λαών σε
µια ευαίσθητη περιοχή δεν είναι
καθόλου υπόθεση ρουτίνας.
Ούτε µια αποσπασµατική επιλογή
µε µικροπολιτική στόχευση της
µιας ή της άλλης κυβέρνησης. ∆εν
είναι ούτε τα συλλαλητήρια και οι
λαοσυνάξεις µε λάβαρα τα ιερά
και όσια της φυλής µας. ∆εν είναι
τα δηµοψηφίσµατα που συνήθως
χρησιµοποιούνται ως άλλοθι από
αδύναµους κυβερνήτες που δεν
έχουν ή δεν θέλουν να πάρουν
επάνω τους το βάρος της Ιστορίας
που τους αναλογεί και πετάνε την
µπάλα στις πλάτες των λαών τους.
Η διπλωµατία σ’ ένα περιβάλλον
σύνθετο και περίπλοκο όπως αυτό
της Νοτιοανατολικής Μεσογείου
είναι µια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, που χρειάζεται όραµα, στρατηγική, αποφασιστικότητα, ευθύνη,
χρόνο, τρόπο και κυρίως επιµονή.
Είναι µια υπερκοµµατική υπόθεση, που έχει ανάγκη από ισχυρούς
και αποφασισµένους ηγέτες που
δεν φοβούνται το στιγµιότυπο της
Ιστορίας, αλλά βλέπουν τη µεγάλη
εικόνα.
Μπορεί να µην το συνειδητοποιούµε µε µια πρώτη µατιά, αλλά τις
τελευταίες τουλάχιστον δύο δεκαετίες έχει γίνει πολύ σοβαρή
πρόοδος και επένδυση στην εξωτερική µας πολιτική και κυρίως
στα Ελληνοτουρκικά. Από τo
ζεϊµπέκικο του Γιώργου Παπανδρέου, το βραβείο Ιπεχτσί του Κωσταντίνου Μητσοτάκη, τις κουµπαριές του Κώστα Καραµανλή και
τις επίµονες συναντήσεις του Αλέξη
Τσίπρα µε τον Ερντογάν, παρά το
βαρύ κλίµα µεταξύ των δύο χωρών,
ο δρόµος είναι στρωµένος µε πολλή προσπάθεια και αποφασιστικότητα.
Τα περιβόητα Μέτρα Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης (ΜΟΕ)
επανέρχονται και πάλι στο λεξιλόγιό µας και δεν είναι απλώς µια
έξυπνη ατάκα κάποιων περισπούδαστων διπλωµατών. Είναι ένα
δοµικό πλαίσιο διαβούλευσης µεταξύ ανθρώπων που δουλεύουν χρόνια τώρα συστηµατικά τη µεταξύ
µας προσέγγιση και που κατά καιρούς χρειάζονται επικαιροποίηση.
Είναι τα σίδερα και το σκυρόδεµα
µιας επίπονης προσπάθειας που
έρχεται από το παρελθόν και πάει
µακριά στο µέλλον. Γιατί η εµπιστοσύνη δεν οικοδοµείται µε κραυγές και σηµειώσεις στο πόδι. Θέλει
µέτρα που εµπεδώνουν βήµα βήµα
τα µικρά, αλλά ουσιαστικά στοιχεία
µιας εθνικής στρατηγικής.

Του Βασίλη Λυριτζή
από το «ΕΘΝΟΣ»

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

ΣΑΒΒΑΤΟ

Γλιτώνουν τις απουσίες
οι μαθητές που ταλαιπωρούνται
από την γρίπη

Άμεση ήταν η αντίδραση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λαμίας με αφορμή ένα συμβάν, όταν 67χρονος Λαμιώτης οδηγούσε μεθυσμένος ανάποδα στην εθνική οδό, για 15 ολόκληρα χιλιόμετρα.
Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας κ. Χάρης Λακαφώσης έδωσε παραγγελία, πέρα από τα προβλεπόμενα πρόστιμα από τον
Κ.Ο.Κ., να κατασχεθεί το αυτοκίνητο και να αφαιρεθεί το δίπλωμα του 67χρονου μέχρι να γίνει το δικαστήριο, ο οποίος
θα χρειαστεί να ξαναδώσει εξετάσεις για να αξιολογηθεί εάν
είναι ικανός να οδηγήσει.
«Δεν μπορούμε να παίζουμε με ανθρώπινες ζωές...», φέρεται να είπε ο κ. Λακαφώσης δίνοντας αυστηρές εντολές στην
Τροχαία και στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Μεταφορών
για την εφαρμογή του νόμου.
Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
όταν υπάρχει αμφιβολία για την σωματική και τη διανοητική ικανότητα του οδηγού, ώστε να μπορεί να ελέγχει το όχημα, τότε
θα πρέπει να αφαιρείται η άδεια ικανότητας οδήγησης, να κατάσχεται το αυτοκίνητο, ενώ οι οδηγοί θα εξετάζονται από γιατρούς και θα δίνουν πάλι εξετάσεις.

σελίδα 3

Μια πρώτη συζήτηση για το συνέδριο
του Κινήματος Αλλαγής που θα διεξαχθεί στις 30 & 31 Μαρτίου στην Αθήνα έγινε προχθές κατά τη διάρκεια της διευρυμένης συνεδρίασης της τοπικής Νομαρχιακής Επιτροπής.
Στη συνεδρίαση έγινε ένας σχολιασμός για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, χωρίς ωστόσο να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις.
Παρόλα αυτά, τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής εξετάζουν το ενδεχόμενο
να πραγματοποιηθεί και μια προσυνεδριακή εκδήλωση – ίσως το επόμενο Σαββατοκύριακο ενώ μέσα στις επόμενες
ημέρες θα συγκροτηθούν και κλιμάκια για
τις εκλογές που διεξαχθούν για την ανάδειξη των συνέδρων.

∫Ε.Κ.

Η Μαρίνα Χρυσοβελώνη
στα Τρίκαλα
Η υφυπουργός Εσωτερικών Μαρίνα Χρυσοβελώνη αναμένεται να βρεθεί στα Τρίκαλα την ερχόμενη Δευτέρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, θα έχει
επαφές με αυτοδιοικητικούς, μεταξύ
αυτών μάλλον με τον δήμαρχο Τρικκαίων Δημήτρη Παπαστεργίου.
Κύριος σκοπός της επίσκεψης της
κ. Χρυσοβελώνη είναι η διαβούλευση
του νομοσχεδίου που ετοιμάζει το
Υπουργείο για την βία κατά των γυ-

Πάλι ο Τσίπρας
μας άφησε
χωρίς τρικαλινό υπουργό

ναικών.
Ωστόσο, προεκλογική περίοδος είναι, να δούμε τις ακριβείς κινήσεις της Υφυπουργού.

Μπορεί η Κυβέρνηση Τσίπρα να έχει
μπει στον 5ο χρόνο της διακυβέρνησης
αλλά φαίνεται πως θα γίνουν εκλογές και
θα μείνουμε με το μεράκι να δούμε τρικαλινό υπουργό! Ανακοινώθηκε ο μίνι
ανασχηματισμός το πρωί της Παρασκευής, αλλά το όνομα του Σάκη Παπαδόπουλου, Παναγιώτας Δριτσέλη και
Χρήστου Σιμορέλη δεν ακούστηκε.
Βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τον
Φώτη Κουβέλη, που μπορεί να μην είναι
βουλευτής, αλλά κρατάει η σκούφια του
από την Πύλη. Κάτι είναι και αυτό…

∫ Μ.α.Μπ.

∫χρ.παπ.

∫χρ.παπ.

Ηλικιωμένος οδηγούσε
ανάποδα στην εθνική
οδό για 15 χιλιόμετρα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Συντονίζονται
ενόψει Συνεδρίου

Λήξη των μπλόκων για φέτος
Δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους οι απουσίες των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που οφείλονται στην έξαρση της
εποχικής γρίπης, εφόσον οι κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι,
εάν είναι ενήλικοι, προσκομίσουν στη σχολική μονάδα
πρόσφατη βεβαίωση/γνωμάτευση δημοσίου ή ιδιωτικού
νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, στην οποία
να αναγράφεται ο λόγος και η επιβεβλημένη διάρκεια
απουσίας από το σχολείο.
Αυτό ορίζει η εγκύκλιος που απέστειλε το υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στις σχολικές μονάδες όλης της χώρας κι έχει ισχύ για το τρέχον σχολικό
έτος.
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Ο Θεόδωρος Χήρας
στο Κέντρο Υγείας Πύλης

Θα διεξαχθεί από τις 28 Φεβρουαρίου έως και τις 3 Μαρτίου
το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Προτάσεις που απαντούν
σε πραγματικές ανάγκες
•Στο Φόρουμ θα παραστεί ο Δήμαρχος Τρικκαίων
καθώς θα γίνει σχετική παρουσίαση σε ειδικό πάνελ
ναζητώντας
προτάσεις που
απαντούν σε
πραγματικές ανάγκες και
προκλήσεις για μια
καλύτερη ζωή θα
διεξαχθεί από τις 28
Φεβρουαρίου έως και τις
3 Μαρτίου το Οικονομικό
Φόρουμ των Δελφών IV.

Α

Το Κέντρο Υγείας Πύλης επισκέφθηκε ο υποψήφιος
Δήμαρχος Πύλης Θεόδωρος Χήρας μαζί με συνεργάτες του, τους Αλεξία Λαμπρογιώργου, Ιωάννη Κουτσονάσιο, Ευθύμιο Ζάχο, Απόστολο Τσίγκα, Σπύρο Παπαχρήστο και Θεόδωρο Χήρα του Χρήστου.
Κατά την διάρκεια της επίσκεψής του, συναντήθηκε
με τον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Πύλης Μιχάλη Βενιζέλο και με το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, με το οποίο διατηρεί άριστες σχέσεις, διότι
υπήρξε ιατρός του Κέντρου Υγείας Πύλης.
Ζήτησε τη γνώμη του έμπειρου Διευθυντή στο χώρο
της υγείας κ. Βενιζέλο για τη σχέση της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας με την τοπική αυτοδιοίκηση, όπου και
δεσμεύτηκε πως θα συμπεριλάβει στο πρόγραμμα του
συνδυασμού του αρκετές προτάσεις, οι οποίες ειπώθηκαν κατά τη συζήτηση.
Οι επισκέψεις του Θεόδωρου Χήρα και των συνεργατών του θα συνεχιστούν σε όλο τον Δήμο Πύλης.

Στο φόρουμ θα παραστεί
και ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ.
Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς θα γίνει σχετική παρουσίαση σε ειδικό πάνελ, στο
οποίο συμμετέχουν επίσης οι
Κ. Μπακογιάννης, Σπ. Πένγκας και ο κ. Ανδριόπουλος
(Dimand SA), καθώς επίσης
και υψηλοί προσκεκλημένοι.
Το Φόρουμ σε συνεργασία
με την The Boston Consulting
Group διοργανώνει ανοιχτό
διαγωνισμό με τίτλο Hack the
City, αναζητώντας προτάσεις
που απαντούν σε πραγματικές
ανάγκες και προκλήσεις της
πόλης για μια καλύτερη ζωή.
Έχοντας καθιερωθεί πλέον
ως ένας από τους κορυφαίους
τόπους συνάντησης για τους
φορείς χάραξης πολιτικής σε
παγκόσμιο επίπεδο, το Φόρουμ θα επικεντρωθεί στην
εξεύρεση τρόπων που επαναβεβαιώνουν τη διεθνή συ-

νεργασία σε κρίσιμα-κοινά ζητήματα.
Μεταξύ αυτών, η χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη αποτελεί προτεραιότητα που έχει
απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο σήμερα. Σχετίζεται με
μια ευρεία κατανομή των οφελών της, και τις ευκαιρίες για
οικονομική ανάπτυξη, και αντανακλά την ανάπτυξη που
είναι ισχυρή και ευρεία βάση
σε όλους τους τομείς, προάγει
την παραγωγική απασχόληση σε όλη του εργατικού δυναμικού, ενσωματώνει τις ίσες
ευκαιρίες στην πρόσβαση στις
αγορές και τους πόρους, και
προστατεύει την ευάλωτη.

Ο διαγωνισμός
Σε συνεργασία με την The

Boston Consulting Group
διοργανώνεται ανοιχτό διαγωνισμό με τίτλο Hack the
City, αναζητώντας προτάσεις
που απαντούν σε πραγματικές
ανάγκες και προκλήσεις της
πόλης για μια καλύτερη ζωή.
Επισυνάπτω σχετικό δελτίο
τύπου προς ενημέρωση σας.
Κατά τη διάρκεια του φόρουμ θα γίνει σχετική παρουσίαση σε ειδικό πάνελ, στο
οποίο συμμετέχουν ο κ. Κώστας Μπακογιάννης, ο κ. Σπύρος Πένγκας και ο κ. Ανδριόπουλος (Dimand SA) για να
συζητηθούν οι προτάσεις αυτές.
Η ενότητα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 2 Μαρτίου και θα είναι ιδιαίτερη χαρά
και τιμή να σας έχουμε κοντά

μας να συμμετέχετε στη συζήτησης.
Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλους και σκοπεύει να
αναδείξει καινοτόμες ιδέες
για την ελληνική πόλη του
μέλλοντος και την βελτίωση
της ζωής των κατοίκων της.
Οι υποψήφιοι καλούνται να
συγκροτήσουν ομάδες 3-8
ατόμων, ανεξαρτήτως ηλικίας
και επαγγέλματος, και να καταθέσουν τις προτάσεις τους
πάνω σε πρωτοβουλίες και
λύσεις -ψηφιακές και μη- που
κινούνται σε τουλάχιστον έναν
από τους παρακάτω άξονες:
Τη συμμετοχικότητα, τη συνείδηση του πολίτη, την ποιότητα ζωής, την αλληλεγγύη
και τη βιωσιμότητα.
Ε.Κ.

Θα υλοποιήσει το ερχόμενο χρονικό διάστημα ο Δ. Τρικκαίων

Εργα αναβάθμισης του
δημοτικού ηλεκτροφωτισμού
•«Με το συγκεκριμένο έργο προχωρούμε στη βελτίωση
του επιπέδου φωτισμού» ανέφερε ο κ. Παζαΐτης
την επέκταση του
ηλεκτροφωτισμού
επί της οδού
Κολοκοτρώνη αναμένεται
να προχωρήσει μέσα στις
επόμενες ημέρες η
δημοτική Αρχή Τρικκαίων
με στόχο την αναβάθμιση
της περιοχής.

Σ

ΚΩΝ. Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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Οι εργασίες θα ξεκινήσουν
το επόμενο χρονικό διάστημα
με το έργο να έχει συνολικό
προϋπολογισμό 38.850 ευρώ
και διάρκειας τριών μηνών.
Στόχος σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Δημήτρη Παπαζαϊτη να δημιουργηθούν όσο το δυνατό ασφαλείς συνθήκες για τη διέλευση
των πεζών, ενώ θα αντικατασταθούν όλες οι λάμπες με
led, στο πλαίσιο των εργασιών
που έχουν σχεδιαστεί.

«Με το συγκεκριμένο έργο
προχωρούμε στη βελτίωση
του επιπέδου φωτισμού του
κέντρου της πόλης με στόχο
την εναρμόνιση με τις σύγ-

χρονες απαιτήσεις ποιότητας,
ασφάλειας και περιορισμού
στην κατανάλωση ενέργειας»
πρόσθεσε.
Συγκεκριμένα, το έργο προ-

βλέπει την κατασκευή υπόγειο δικτύου ηλεκτροφωτισμού, εγκατάσταση φωτιστικών τύπου LED και εγκατάσταση Pilar, ενώ θα γίνει αποκατάσταση των πεζοδρομίων.
Ήδη, έγινε αντικατάσταση
στον δημοτικό φωτισμό επί
των οδών Κονδύλη, Ασκληπιού, Όθωνος και ένα κομμάτι
της Αγίου Κωνσταντίνου.
Παράλληλα, γνωστοποίησε
ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσει η
αντικατάσταση με LED των
φωτεινών σηματοδοτών στους
κόμβους και σε κεντρικά σημεία με την αρχή να γίνεται με
τα φανάρια που είναι επί της
οδού Μιαούλη και Λαρίσης.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί
από ιδίους πόρους του Δήμου
Τρικκαίων.
Ε.Κ.

τοπικά

Βούγιας – Παπαστεργίου
σε εκδήλωση για τα
ψηφιακά έργα του 9ου
Γυμνασίου Τρικάλων

Τ

α ψηφιακά του έργα παρουσιάζει στην
τρικαλινή κοινωνία το 9ο Γυμνάσιο Τρικάλων.
Με τίτλο «9ο Γυμνάσιο Τρικάλων: ένα σχολείο
ανοιχτό στη κοινωνία» και προσκεκλημένους, τον
Δήμαρχο Τρικκαίων και τον καθηγητή του ΑΠΘ κ.
Σπύρο Βούγια, ο υπεύθυνος πληροφορικής του
σχολείου κ. Στεφ. Μπουλογεώργος μαζί με τους
μαθητές, διοργανώνουν τη σχετική εκδήλωση.

Αυτή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Τρικκαίων. Εκεί, αρχικώς θα παρουσιαστούν
τα ψηφιακά έργα του σχολείου, τα οποία δημιουργήθηκαν
κατά τη διάρκεια των προηγούμενων αλλά και του τρέχοντος σχολικού έτους, σε μαθήματα Πληροφορικής και
γενικότερα των σχολικών δραστηριοτήτων. Τα έργα αφορούν:
1. Κλιματική αλλαγή
2.Φωτοβολταϊκά συστήματα
4. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
3.Τα Τρίκαλα «Η έξυπνη πόλη»
Την εκδήλωση θα προλογίσει ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ
Παπαστεργίου Δημήτρης, ενώ θα μετάσχει και θα μιλήσει
ο καθηγητής Πανεπιστημίου του ΑΠΘ κ Σπύρος Βούγιας
με θέμα «Βιώσιμη κινητικότητα στις σύγχρονες πόλεις»
Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και από την ιστοσελίδα του
Δήμου Τρικκαίων www.trikalacity.gr ενώ θα ακολουθήσει
διάλογος.
Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλους/ες τους πολίτες.

Μ

ε άλλες μορφές
αγώνα θα
συνεχίσουν οι
αγρότες της
Πανελλαδικής Επιτροπής
των Μπλόκων (ΠΕΜ) την
διεκδίκηση της
ικανοποίησης των
αιτημάτων τους και αύριο
επιστρέφουν
συντεταγμένα στις εστίες
των από τα μπλόκα που
έχουν στήσει, σύμφωνα
με το μέλος της
Επιτροπής Ρίζο
Μαρούδα.

Άκαρπη ήταν η προχθεσινή
συνάντηση κλιμακίου Υπουργών με εκπροσώπους της
ΠΕΜ, καθώς δεν βγήκε κανένα αποτέλεσμα.
Ωστόσο, τονίζει ο κ. Μαρούδας, οι αγρότες της ΠΕΜ,
στην οποία συμμετέχει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων
ν. Τρικάλων (ΟΑΣΤ) “Η ΑΝΟΙΞΗ”, ήδη ετοιμάζουν νέα αγωνιστική κινητοποίηση για την
1η Μαρτίου, με συλλαλητήριο
στην Λάρισα στα Δικαστήρια,
για συμπαράσταση στους 10
αγρότες από την Θεσσαλία.
Η ΠΕΜ δηλώνει για το ζήτημα:
«Να στείλουμε μήνυμα στην
κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται
να δεχτούμε να διώκεται το
δικαίωμά μας στον συνδικαλισμό, δεν δεχόμαστε ποινικοποίηση των αγώνων και τα
"αγροτοδικεία"».
Επίσης, στις 17 Μαρτίου, η
ΠΕΜ σημειώνει «θα τιμήσουμε
αγωνιστικά την 109η επέτειο
του Κιλελέρ, με δυναμικό συλλαλητήριο στο χώρο της θυσίας των Θεσσαλών κολίγων.
Για να διαμηνύσουμε την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για
να μην γίνουμε σύγχρονοι κολίγοι».

Συνέχιση του αγώνα
«Φεύγουμε με το κεφάλι
ψηλά, περήφανοι για τον αγώ-

ΣΑΒΒΑΤΟ
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Θα συνεχίσουν με άλλες μορφές αγώνα

Αποχωρούν από
τα μπλόκα οι αγρότες
• Άκαρπη ήταν η συνάντηση με το κλιμάκιο Υπουργών

να μας, ο οποίος συνεχίζεται
με διάφορες μορφές. Μετά
τις συνελεύσεις στα μπλόκα,
όπου έγινε διεξοδική και γόνιμη συζήτηση για τα αρνητικά
αποτελέσματα της συνάντησης με το κυβερνητικό κλιμάκιο, η απόφαση των μπλόκων και της αγωνιζόμενης
αγροτιάς είναι για συνέχιση
του αγώνα.
Ένας αγώνας για την επιβίωση που επί χρόνια δίνουμε,
όχι μόνο στα μπλόκα, αλλά
με κάθε μορφή πάλης. Ένας
αγώνας σκληρός και μακροχρόνιος που με το δυνάμωμα
των Αγροτικών Συλλόγων, των
Ομοσπονδιών και της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και τη μεγαλύτερη συμμετοχή γεωργών και κτηνο-

τρόφων, είναι σίγουρο πως
θα έχει πολύ θετικά αποτελέσματα» τονίζεται από την
ΠΕΜ.

Ανακοίνωση της ΠΕΜ
Για την συνάντηση με το
διυπουργικό κλιμάκιο η ΠΕΜ
αναφέρει μεταξύ άλλων σε
δήλωσή της: «Η ολοκληρωτική
άρνηση στην συνάντηση με
τους Υπουργούς αποδεικνύει
ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να
λυθούν προβλήματα της
αγροτιάς, που η ίδια η αντιλαϊκή πολιτική της και οι επιπτώσεις από την ΚΑΠ της ΕΕ,
δημιουργούν και οξύνουν. Δείχνει, ταυτόχρονα, ότι οι προκλήσεις για “διάλογο” του
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν προσχηματικές.

Τα περί "δημοσιονομικών
δεδομένων της χώρας", που
κατά την κυβέρνηση δεν επιτρέπουν τάχα την ικανοποίηση
των δίκαιων αιτημάτων εκατοντάδων χιλιάδων αγροτών
και κτηνοτρόφων, αποτελούν
υπεκφυγή.
Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση για εχθρική στάση έναντι
εκατοντάδων χιλιάδων αγροτών και κτηνοτρόφων. Καταγγέλλουμε, επίσης, την "ένοχη
σιωπή" κομμάτων που θέλουν
να κυβερνήσουν, τα οποία
στις 20 μέρες τώρα που βρισκόμαστε στα μπλόκα, δεν
βρήκαν ούτε μια λέξη να πουν
υπέρ των ζωτικών αιτημάτων
μας και του δίκαιου αγώνα
μας».
Ματθαίος Μπίνας

Υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση για την ανακατασκευή
της Γέφυρας Κοράκου στην Κοιλάδα του Αχελώου
•Κ. Αγοραστός: «Ένα εμβληματικό έργο για ολόκληρη την Ευρώπη»

Σ

ε φάση υλοποίησης
εισέρχεται το έργο της
αποκατάστασης της
Γέφυρας Κοράκου στην Κοιλάδα
του Αχελώου, συνολικού
προϋπολογισμού 16,5 εκατ. ευρώ.

Σε ειδική εκδήλωση στο Γραφείο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα
με θέμα «Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά – Γέφυρα Κοράκου στην Κοιλάδα
Αχελώου» υπογράφτηκε ανάμεσα στους
φορείς υλοποίησης η προγραμματική
σύμβαση του έργου, στην οποία συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.
Την Προγραμματική Σύμβαση, για την
ανακατασκευή της ιστορικής Γέφυρας
Κοράκου στην Κοιλάδα του Αχελώου,
συνυπέγραψαν ο Υπουργός Υποδομών
και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης, η
Υπουργός Πολιτισμού Μυρσίνη Ζορμπά,
ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου
Αλέξανδρος Καχριμάνης παρουσία, και
εκπροσώπων φορέων της περιοχής του
Αχελώου και της Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη Όλγας Γεροβασίλη.
Στην τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός μεταξύ άλλων υποστήριξε τα εξής: «Μέσα
από τη συνεργασία με τα Υπουργεία Οι-

κονομικών, Πολιτισμού και Υποδομών,
την Περιφέρεια Ηπείρου, τον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη Άρτας, το Δήμο Αργιθέας ν. Καρδίτσας, το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο
προχωράμε στην υλοποίηση ενός εμβληματικού έργου που αφορά την πολιτιστική κληρονομιά όχι μόνο της χώρας
μας αλλά της Ευρώπης. Μέσω της ανακατασκευής της Γέφυρας Κοράκου στον
ποταμό Αχελώο «ζωντανεύει» η ιστορία
του τόπου μας καθώς το συγκεκριμένο
γεφύρι χρονολογείται από τον 16ο αιώνα,
ήταν το μεγαλύτερο μονότοξο, λιθόκτιστο
γεφύρι των Βαλκανίων και έχει συμβάλει
καθοριστικά στην επιβίωση όλων των οικισμών της ευρύτερης περιοχής στο πέρασμα των αιώνων. Η διατήρηση της
πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί για
την Περιφέρεια Θεσσαλίας προτεραιότητα καθώς δημιουργεί υψηλές προστιθέμενες αξίες και μετρήσιμες θετικές
εξωτερικές οικονομίες λόγω της διασύνδεσής της με παραγωγικούς κλάδους.
Βέβαια για να υπάρξει μια ολοκληρωμένη
παρέμβαση στην περιοχή πρέπει να αποπερατωθούν τα έργα στον Αχελώο, τα
οποία θα δώσουν μια άλλη προοπτική
και συνθήκες ανάπτυξης».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Το γεφύρι του Κοράκου στον ποταμό

Αχελώο ήταν το μεγαλύτερο μονότοξο, λιθόκτιστο γεφύρι των Βαλκανίων και είναι
στενά συνδεδεμένο με την ιστορία και την
εξελικτική πορεία του τόπου και ειδικότερα
με τα χωριά του Δήμου Καραϊσκάκη του
Νομού Άρτας και του Δήμου Αργιθέας του
Νομού Καρδίτσας. Κατασκευάσθηκε την
περίοδο 1515 έως 1540 από τοπικούς τεχνίτες, με πελεκητά πλακοειδή τεμάχια
ασβεστόλιθου και ακανόνιστους λίθους
για την εσωτερική πλήρωση, κονίαμα με
άσβεστα και τοπικά αδρανή.
Κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου, τον Μάρτιο του 1949, η γέφυρα
Κοράκου ανατινάχθηκε και το μεγαλύτερο μέρος της κατέρρευσε. Τα απομεί-

ναντα τμήματα των βάθρων παρασύρθηκαν το 2015 από μεγάλη πλημμύρα
του ποταμού Αχελώου.
Λόγω της εξαιρετικής και μοναδικής
ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας της
γέφυρας, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον
από εκπροσώπους και στελέχη των συλλογικών Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι με δηλώσεις τους υποστηρίζουν το εγχείρημα ανακατασκευής
της γέφυρας.
Το έργο του θέματος είναι εξαιρετικά
δύσκολο και μοναδικό για τα σύγχρονα
και διεθνή Ελληνικά δεδομένα. Λόγω
της εξαιρετικά μεγάλης δυσκολίας σε
ότι αφορά στα επιστημονικά, τεχνικά και

διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση
του έργου, απαιτείται η συνεχής συνεργασία των Υπουργείων Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών και Μεταφορών, Περιφέρειας
Ηπείρου και Θεσσαλίας, των Δήμων Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Άρτας και Αργιθέας Ν. Καρδίτσας, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, των Τεχνικών Επιμελητηρίων Ελλάδος, Τμήμα Ηπείρου, Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας.
Η αρμόδια Διϋπουργική Επιτροπή αποφάσισε φορέας ωρίμανσης και υλοποίησης του έργου να είναι το Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών με τη συνδρομή των συναρμόδιων Υπουργείων,
της Περιφέρειας Ηπείρου, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Γεωργίου
Καραϊσκάκη Ν. Άρτας, του Δήμου Αργιθέας Ν Καρδίτσας, του Ε.Μ.Π και του
Τ.Ε.Ε. Ως Αναθέτουσα Αρχή και προϊσταμένη Αρχή , για την υλοποίηση του
έργου έχει ορισθεί η Δ/νση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ) του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών.
Προεκτιμάται ότι το συνολικό ύψος
του Προϋπολογισμού ανέρχεται σε
16.500.000€ περιλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. Σε πρώτη φάση η χρηματοδότηση
του έργου θα καλυφθεί από Εθνικούς
Πόρους.
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Εκδήλωση πραγματοποίησε χθες ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα»

Μικρά σώματα με μεγάλη ψυχή!
Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων με πολλούς Τρικαλινούς να δίνουν το παρόν

με πολλούς Τρικαλινούς να δίνουν
το παρόν, ενώ μίλησαν για όλα
οι Χρήστος Κωτούλας, παιδίατρος
του Γ.Ν Τρικάλων, Δήμητρα Αγορίτσα συντονίστρια διευθύντρια
τμήματος αιμοδοσίας του Γ.Ν.
Τρικάλων, Γεωργία Καλλιτσουνάκη εκπαιδευτικός, Ευαγγελία
Γκρόπα εκπρόσωπος «Φλόγας»
Τρικάλων και Χαρά Δεμίρη ειδικευομένη χειρουργός παίδων νοσοκομείου «Παπαγεωργίου».

Π

άνω από 150.000
θάνατοι κάθε χρόνο
θα μπορούσαν να
είχαν αποφευχθεί, εάν
υπήρχε δυνατότητα
έγκαιρης διάγνωσης και
εξειδικευμένης θεραπείας
σε όλα τα παιδιά, ενώ το ένα
ποσοστό 70% – 80% από τα
παιδιά που έχουν πρόσβαση
σε εξειδικευμένη θεραπεία
γίνεται καλά με την πρόοδο
της ιατρικής και λόγω της
επάρκειας φαρμάκων και
καταρτισμένου
επιστημονικού προσωπικού.

Αυτά και πολλά άλλα ειπώθηκαν, χθες, μεταξύ των άλλων στην
εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα» με

αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
κατά του Παιδικού Καρκίνου,
Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων

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

Τριακόσια παιδιά
προσβάλλονται από καρκίνο
Κάθε χρόνο στην Ελλάδα προσβάλλονται από καρκίνο περίπου
300 παιδιά, χωρίς να υπάρχουν

κατάλληλες δομές περίθαλψης
και στήριξης τόσο των μικρών
ασθενών, όσο και των οικογενειών
τους επισημαίνει η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), με
αφορμή την 15η Φεβρουαρίου,
Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο
της παιδικής ηλικίας.
Πρώτη σε εμφάνιση μορφή
καρκίνου που εμφανίζουν τα παιδιά είναι η λευχαιμία ενώ η ασθένεια αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου μετά τα ατυχήματα.
Ωστόσο το μήνυμα που θα πρέπει «να συγκρατήσουμε όλοι μας»,
σύμφωνα με την ΕΛΛΟΚ είναι ότι

οκτώ στα δέκα παιδιά που εμφανίζουν σήμερα λευχαιμία θεραπεύονται.
Την ίδια ώρα, κι ενώ η βελτίωση
του συστήματος περίθαλψης και
φροντίδας για τον καρκίνο της
παιδικής ηλικίας πρέπει να αποτελέσει εθνική προτεραιότητα, η
ΕΛΛΟΚ επισημαίνει την έλλειψη
κατάλληλων υποδομών για τα
παιδιά που νοσούν από καρκίνο,
καθώς και την αδυναμία να καλυφθούν επαρκώς οι ιδιαίτερες
ανάγκες που έχουν, τόσο οι μικροί
ασθενείς όσο και οι οικογένειές
τους.
Ε.Κ.

τοπικά

Έναρξη της Ομάδας Γονέων
από το Κέντρο Κοινότητας
του Δήμου Πύλης
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Η Φαρκαδόνα έδειξε ευαισθησία
για την Ημέρα Καρκίνου
Δράση για τον Καρκίνο «Νεότερα Δεδομένα για το Κάπνισμα» και ενημέρωση
δωρεάς του μυελού των οστών από το σύλλογο SAVE Μ.Ο.Ρ.Α.Σ

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πύλης πρόκειται να
υλοποιήσει Ομάδα Γονέων με θέμα «Επικοινωνία στην Οικογένεια».
Η πρώτη συνάντηση της ομάδας θα πραγματοποιηθεί
την Πέμπτη στις 21 Φεβρουαρίου 2019 στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο της Πύλης στις
11:00 π.μ. Συντονίστρια της ομάδας θα είναι η ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Πύλης Μακρυγιάννη Αικατερίνη, Msc.
Η ομάδα θα έχει βιωματικό χαρακτήρα και οι συμμετοχή
θα είναι δωρεάν. Στη συγκεκριμένη ομάδα γονέων θα συμμετάσχουν όσοι γονείς δήλωσαν συμμετοχή στο Κέντρο
Κοινότητας του Δήμου Πύλης. Για τις επόμενες ομάδες
γονέων θα ανακοινωθεί νέα περίοδος υποβολής δηλώσεων
συμμετοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες στο Κέντρο Κοινότητας
Δήμου Πύλης, Δ/νση Ερμού 5 ή στο τηλ: 2434350303.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩN
-ΞΥΛΟΥ & ΣΥΝΑΦΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Το Σωματείο Οικοδόμων -Ξύλου &Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Τρικάλων θα διεξάγει εκλογές σήμερα 16/02/2019
στο ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ και ώρες από 15:00
έως 21:00 και στις 17/02/2019 στο Δέλτα Λαρίσης δίπλα
στο πρατήριο Κοτούλα στο SΜΑRΤ CAFΕ (Κα Γιαννήκη
Αθηνά) και ώρες 13:00 έως 21:00.
Καλούνται οι συνάδελφοι οικοδόμοι να προσέλθουν με
το βιβλιάριο ΙΚΑ και την Αστυνομική τους Ταυτότητα και
να συμμετέχουν στην ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου
Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου μας.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ίναι πολύ σημαντικό η
ευαισθησία και η
ενημέρωση γύρω από
τον Καρκίνο. Έτσι συχνά
πυκνά στον Δήμο
Φαρκαδόνας υπάρχουν
εκδηλώσεις γύρω από το
θέμα αυτό, που πραγματικά
είναι πολύτιμες αφού
προσφέρουν γνώσεις.

Ε

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Φαρκαδόνας με αφορμή την
παγκόσμια ημέρα κατά του Καρκίνου που είναι θεσμοθετημένη
στις 4 Φεβρουαρίου και με την
στήριξη της Αντιδημαρχίας Προγραμματισμού, Οικονομικών,
Κοινωνικής Πολιτικής Παιδείας
και Πολιτισμού, έλαβε την πρωτοβουλία της διοργάνωσης εκδήλωσης.
Πιο συγκεκριμένα, στις
13/2/2019 διοργανώθηκε εκδήλωση με τίτλο « Νεότερα Δεδομένα για το Κάπνισμα» από την
κυρία Μαρία Τόλια, επίκουρη
καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στην
συνέχεια , το λόγο πήραν οι
εθελοντές του συλλόγου Save
M.ΟΡ.Α.Σ, οι οποίοι ενημέρωσαν το κοινό για το σημασία
της δωρεάς του μυελού των
οστών, σπάζοντας προκαταλήψεις και φόβους. Στο τέλος της

ομιλίας και αφού οι ομιλητές
απάντησαν στις ερωτήσεις του
κοινού, πολλοί παρευρισκόμενοι έγιναν εθελοντές δότες μέσω
της λήψης σάλιου στηρίζοντας
ενεργά την δράση του συλλόγου.
Στην εκδήλωση στην οποία
παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος
Φαρκαδόνας Αθανάσιος Μεριβάκης, οι Αντιδήμαρχοι Κωνσταντίνος Κοσμάς, Κωνσταντίνος Θωμάς και Ηλίας Καραμάνος, χαιρέτισε ο διοικητής της
5ης ΥΠΕ Νέστορας Αντωνίου, ο
οποίος αναφέρθηκε στην σπουδαιότητα που παίζουν οι μικρές
κοινότητες στην διαμόρφωση
πολιτισμού και εξήρε την αξία
της διοργάνωσης τέτοιων εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίηση της κοινότητας.

Μεταξύ άλλων, στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Φαρκαδόνας κα Βιολέτα Ροκά, η
οποία μέσω της τοποθέτησής
της ενημέρωσε το κοινό για την
λειτουργία Ιατρείου Διακοπής
Καπνίσματος, στο οποίο μπορεί
να απευθύνονται οι πολίτες που
επιθυμούν να διακόψουν το κάπνισμα, η γενική γραμματέας
της Αντικαρκινικής Εταιρείας
του Παραρτήματος Τρικάλων
Στέφη Κωστοπούλου, διευθυντές και εκπαιδευτικοί των σχολικών δομών του Δήμου, οι εκ-

πρόσωποι των συλλόγων γυναικών Φαρκαδόνας και Κρήνης
και το προσωπικό του δήμου.
Το προσωπικό του Κέντρου
Κοινότητας θέλει να ευχαριστήσει τους ομιλητές και το κοινό
που στήριξαν την εκδήλωση
αυτή και ανακοινώνει την επόμενη εκδήλωση για την ενημέρωση για τον καρκίνο του πεπτικού που θα υλοποιηθεί στις
20/2/2019 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 13:00 το μεσημέρι στο παλιό σχολείο της Κρήνης.
ΧΡ. ΠΑΠ.

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
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ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας

Πρόσκληση για το Υπομέτρο 6.3
«Ανάπτυξη μικρών γεωργικών
εκμεταλλεύσεων»
Η ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Τρικάλων
ενημερώνει τους παραγωγούς ότι εκδόθηκε η 1η
Πρόσκληση (ΑΔΑ: 6ΜΘ14653ΠΓ-ΩΘΡ) για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας
προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020».
Συγκεκριμένα:
•Προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικής
ενίσχυσης σε επαγγελματίες αγρότες που δεν έχουν
υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους και κατοικούν
σε μικρές κοινότητες έως 5.000 κατοίκων όπου η
αγροτική δραστηριότητα είναι σημαντική.
•Το ποσό στήριξης είναι ίσο με 14.000 ευρώ για
κάθε δικαιούχο.
•Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται
το έτος 2018. Συνεπώς η αίτηση στήριξης συντάσσεται
βάση των δεδομένων της Ενιαίας Αίτηση Ενίσχυσης
έτους 2018.
•Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 4
Μαρτίου 2019 έως και 15 Μαΐου 2019. Τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο
ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι
και τις 15 Μαΐου 2019.
•Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων
(ιστότοπος http://www.ependyseis.gr). Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας
δέκα εργασίμων ημερών(έως 29-5-2019) οι υποψήφιοι
δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και
εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό
φάκελο υποψηφιότητας στη ∆ΑΟ Π.Ε του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.
∆ικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης και δυνατότητα
να κριθούν δικαιούχοι του υπομέτρου 6.3 έχουν τα
φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
στήριξης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
•Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
κτλ και δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας
τους.
•Είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής
του υπομέτρου 6.3.
•Είναι αρχηγοί σε υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
•Είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα
∆ιαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣ∆Ε) και έχουν υποβάλλει
Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος αναφοράς της
αίτησης στήριξης στο υπομέτρο 6.3.
•Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες
αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι).
•Έχουν ατομικό αγροτικό εισόδημα από 0,01 ευρώ
έως και 3.000 ευρώ και συνολικό οικογενειακό εισόδημα
(υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες
τις πηγές) έως και 15.000 ευρώ.( Μ.Ο. φορολογικών
ετών 2015, 2016, 2017).
•∆ιαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή
αναλαμβάνουν τη δέσμευση να τα αποκτήσουν μέσω
του υπομέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020 εντός 36 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης
πράξης.
•Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο με ελάχιστη
διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και μέγιστη τα
τέσσερα (4) έτη για την ανάπτυξη των γεωργικών
δραστηριοτήτων τους. Το επιχειρηματικό σχέδιο να
συντάσσεται από τον υποψήφιο ή από σύμβουλο γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας.
•∆εν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων.
Περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν
να
αντλούν
και
από
τις
ιστοσελίδες
http://www.agrotikianaptixi.gr www.minagric.gr
∆/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ.Τρικάλων
ΤΗΛ: ΚΟΛΟΒΟΣ Κ. 2431346310
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε. ΡΑΚΟΒΙΤΗΣ Ν. 2431346307
Ο Δ/ΝΤΗΣ

Είναι η ΕΑΣΚ “ΜΕΤΕΩΡΑ”, έχοντας “ανά χείρας” την σχετική μελέτη,
σύμφωνα με τον πρόεδρό της Δημ. Κόττη

Έτοιμη για την Ζώνη Γάλακτος
•Αναμένεται η προκήρυξη του σχετικού μέτρου, ώστε να κατατεθεί
ο ολοκληρωμένος φάκελος •Μέριμνα λαμβάνεται για την μεταφορά γάλακτος
σε έκτακτες ανάγκες, από κτηνοτρόφους σε δυσπρόσιτες περιοχές

Τ

ο “άνοιγμα” του
κατάλληλου
προγράμματος
αναμένει η ΕΑΣ
Καλαμπάκας “ΜΕΤΕΩΡΑ”
για να καταθέσει την
πρότασή για την
δημιουργία Ζώνης
Γάλακτος, που αποτελεί
πρωτοποριακή
πρωτοβουλία.
Ο πρόεδρος της ΕΑΣΚ “ΜΕΤΕΩΡΑ” ∆ημήτρης Κόττης σημειώνει πως ο αγροτοσυνεταιριστικός φορέας είναι έτοιμος, έχοντας την μελέτη του
έργου “ανά χείρας” και εξαρτάται πλέον από την χρονική
στιγμή που θα προκηρυχθεί
το προαναφερθέν πρόγραμμα, ώστε να καταθέσει άμεσα
τον ολοκληρωμένο φάκελο
αιτούμενος την ένταξη στο
μέτρο, στον οποίο θα συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια
ενός βυτιοφόρου φορτηγού
μεταφοράς γάλακτος, το
οποίο θα χρησιμοποιείται
εκτάκτως για τις απομακρυσμένες περιοχές, δηλαδή η
ΕΑΣΚ λαμβάνει έγκαιρα μέριμνα για τους κτηνοτρόφους
που δραστηριοποιούνται σε
δυσπρόσιτα μέρη και οι οποίοι
αναμένεται να αντιμετωπίσουν

κάποια στιγμή οδικό αποκλεισμό, που συνεπάγεται απώλεια της παραγωγής των,
όμως, με το συγκεκριμένο
όχημα, δεν θα καταγράψουν
ζημιές, αλλά θα καταστεί δυνατή η διάθεση του γάλακτός
τους.

Επίτευξη
βέλτιστων τιμών
Στην καθετοποίηση της
αγροτικής παραγωγής του
στοχεύει η ΕΑΣΚ, σύμφωνα
με τον κ. Κόττη, ο οποίος σημειώνει πως η δημιουργία Ζώνης Γάλακτος στην περιοχή
είναι ένα ακόμη βήμα προς

την κατεύθυνση αυτή.
Αναφερόμενος στους στόχους του συνεταιριστικού κινήματος, ο κ. Κόττης σημειώνει πως επιχειρείται η οργάνωση της Ζώνης Γάλακτος
με την αγορά παγολεκανών,
η συγκέντρωση του γάλακτος
με μισθωμένα μεταφορικά
μέσα και η μεταφορά του
στην γαλακτοβιομηχανία ή
στις γαλακτοβιομηχανίες που
θα συνεργασθούν, φιλοδοξώντας ότι έτσι θα επιτευχθεί
η καλύτερη διαπραγμάτευση,
που σημαίνει καλύτερες τιμές.
Παράλληλα, μέσα στους

O πρόεδρος της ΕΑΣΚ
“ΜΕΤΕΩΡΑ” Δημ. Κόττης
στόχους είναι ίδρυση και λειτουργιά χημικού εργαστηρίου
για τον ελέγχω της ποιότητας
του γάλακτος, η ίδρυση μικρής μονάδας τυροκόμισης,
επωφελούμενοι των κινήτρων
που δίνουν οι αναπτυξιακοί
νόμοι, επισημαίνει ο οκ. Κόττης, προσθέτοντας πως η συνεχής ενημέρωση των μελών
και ιδιαίτερα των νέων για τις
εξελίξεις γύρω από την αγροτική οικονομία, αποτελεί επίσης βασικό στόχο.
Ματθαίος Μπίνας

Έρχονται στις 20 Φεβρουαρίου

Προγράμματα του ΕΣΠΑ
•Αφορούν «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις»
και «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση»

Σ

τις 20
Φεβρουαρίου θα
ανοίξει η
προκήρυξη των δράσεων
του ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη
Ανταγωνιστικότητας για
Μικρές και Πολύ Μικρές
Επιχειρήσεις» και
«Εργαλειοθήκη
Επιχειρηματικότητας:
Εμπόριο - Εστίαση Εκπαίδευση».

Οι προσκλήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού
και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την
αρχική δημοσίευσή της.
Συγκεκριμένα
η
«Eργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» θα λειτουργεί με το σύστημα κατά
προτεραιότητα, καθώς θα μείνει ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως
του προϋπολογισμού και το
αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. Η
∆ράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και
πολύ μικρών επιχειρήσεων,

προκειμένου να αναβαθμίσουν
και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην
εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού
εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων
τους.

Ο φάκελος ενίσχυσης
Οι επιχειρήσεις, όπως αναφέρεται στη σχετική πρόσκληση, θα πρέπει να ικανοποιούν
αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- να έχουν κλείσει τουλάχι-

στον 3 διαχειριστικές χρήσεις
δωδεκάμηνης διάρκειας.
- να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑ∆ της επένδυσης.
- Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση
χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό
φάκελο υποψηφιότητας στο
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
www.ependyseis.gr/mis. να
έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ
εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης
το έτος που προηγείται της

υποβολής του επενδυτικού
σχεδίου.
Να σημειωθεί ότι οι νέοι
χρήστες κατά την εγγραφή
τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) πρέπει να επιλέξουν
την «Ενίσχυση ∆ράσεων Επιχειρηματικότητας»,
να
συμπληρώσουν το ΑΦΜ της
επιχείρησης και στη συνέχεια
να «κλικάρουν» τη ∆ράση με
τίτλο: «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων».
Περιοχή εφαρμογής είναι
όλη η Ελλάδα, ενώ όσον αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να είναι ύψους
από 20.000 ευρώ έως 200.000
ευρώ, προκειμένου να λάβουν
επιδότηση 50% έως 65%. Το
ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων και ο χρόνος υλοποίησής τους είναι μέχρι 24
μήνες από την ημερομηνία
έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά

Δ. Θερμαϊκού: Αγ. Τριάδα
Δ. Θέρμης: Ταγαράδες, Αγία
Παρασκευή, Σουρωτή, Βασιλικά
Τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο εντός του α’ εξαμήνου του 2019

ΣΑΒΒΑΤΟ
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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, σήμερα
Σάββατο 16 Φεβρουαρίου και ωρα 18:00μ.μ., στη Λέσχη
Αξιωματικών στα Τρίκαλα. Η γιορτή θα είναι γεμάτη με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια, παράσταση Θεάτρου
Σκιών, πλούσια λαχειοφορο και πολλές άλλες εκπλήξεις.
Η παρουσία σας μας είναι σημαντική.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Κοπή πίτας του Σωματείου
Μηχανοσιδηρουργών
Την ετήσια χοροεσπερίδα-κοπή πίτας διοργανώνουν τα
μέλη του Σωματείου Μηχανοσιδηρουργών και Αλουμινοκατασκευαστών, σήμερα 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.

Συνάντηση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ με το Δήμαρχο Θερμαϊκού,
κ. Γ. Μαυρομάτη
ΕΔΑ ΘΕΣΣ
ενημέρωσε, σε
συνάντηση που
πραγματοποιήθηκε με το
Δήμαρχο Θερμαϊκού, κ.
Γιάννη Μαυρομάτη και εν
συνεχεία με το Δήμαρχο
Θέρμης, κ. Θεόδωρο
Παπαδόπουλο, για την
επέκταση του δικτύου
διανομής φυσικού αερίου
στις περιοχές των Δήμων
Θερμαϊκού και Θέρμης.

Η

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται
για μια επένδυση 3,6εκ. € για
την επέκταση του δικτύου
στις περιοχές της Αγ. Τριάδας

του Δήμου Θερμαϊκού και των
Ταγαράρων, της Αγ. Παρασκευής, της Σουρωτής, και
των Βασιλικών του Δήμου
Θέρμης. Η τροφοδότηση των
ανωτέρω περιοχών θα πραγματοποιηθεί εντός του α’ εξαμήνου του 2019.
Οι καταναλωτές που θα
υπογράψουν σύμβαση σύνδεσης κατά τη διάρκεια της
κατασκευής του έργου, θα
έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν της χρήσης του
φυσικού αερίου για τις ενεργειακές τους ανάγκες. Επισημαίνεται δε, ότι παραμένει

Συνάντηση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ με το Δήμαρχο Θέρμης,
κ. Θ. Παπαδόπουλο
σε ισχύ και για το 2019 η προσφορά «ΕΚΠΤΩΣΗ 100% ΣΤΑ
ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ» για όλους
τους νέους καταναλωτές και
για όλες τις χρήσεις (Οικιακή,
Εμπορική, Βιοτεχνική-Βιομηχανική, Δημόσια-Δημοτικά κτίρια).
Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ ενεργεί με σεβασμό στο ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο, τηρώντας
απαρέγκλιτα το Εγκεκριμένο
Πρόγραμμα Ανάπτυξης της.
Στόχο πάντα της Εταιρείας
αποτελεί η οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων
και η ασφαλής και αδιάληπτη

Κοπή πίτας του Ομίλου Φίλων
Σκοποβολής Τρικάλων

λειτουργία του δικτύου διανομής, προς όφελος όλων
των μερών.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΕΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

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

15 Φεβρουαρίου

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 αύριο 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

Η παγκόσμια
ημέρα κατά
του παιδικού
καρκίνου

Ετήσια χοροεσπερίδα του Συλλόγου
Πολυτέκνων

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”.
Εκατοντάδες παιδιά
και έφηβοι στη χώρα
μας και εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά και έφηβοι σε όλο τον κόσμο,
κάθε χρόνο, νοσούν
από μια μορφή παιδικού καρκίνου.
Τα παιδιά και οι οικογένειές τους γίνονται
οι πραγματικοί μαχητές
της ζωής, πραγματικοί
ήρωες.
Αυτό που πρέπει να
κρατήσουμε είναι ότι,
οι περισσότερες μορφές παιδικού καρκίνου
μπορούν να νικηθούν.
Προϋποθέσεις, η έγκαιρη διάγνωση και η
ίση πρόσβαση στη θεραπεία.
Η πολιτεία οφείλει να
βοηθά αδιάκοπα με
ενημερωτικές καμπάνιες και συνεχή εκσυγχρονισμό των μονάδων
υγείας και μεθόδων θεραπείας, ώστε να διασφαλίζεται συνεχώς η
ίση και γρήγορη πρόσβαση στη θεραπεία
και η ίαση.
Λιούτας Θανάσης

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

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΡΑΝΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρανιάς Ασπροποτάμου σας προσκαλεί στην
κοπή της βασιλόπιτας που
θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 23 Φεβρουαρίου
2019 στο «Φρούριο» και
ώρα 6:00μ.μ.
Το παιδικό χορευτικό θα ανοίξει τον χορό.
Σας περιμένουμε όλους.
Με τιμή
Το Δ.Σ. του Συλλόγου
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Αίτηση πτώχευσης θα καταθέσει η ΕΒΖ
Ο

ι τίτλοι τέλους σε μια
ιστορική βιομηχανία
της χώρας αναμένεται
να μπουν τις επόμενες ημέρες.
Πρόκειται για την Ελληνική
Βιομηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ) για
την οποία, ύστερα από πολυετή
αναζήτηση στρατηγικών και μη
στρατηγικών επενδυτών, όλοι
τώρα αναμένουν την υποβολή
αίτησης πτώχευσης της
εταιρείας με την υπαγωγή της
στα άρθρα 106β και 106δ του
πτωχευτικού κώδικα.

Την αίτηση αναμένεται να υποβάλει η Τράπεζα Πειραιώς, ο μεγαλύτερος πιστωτής της επιχείρησης. Η
τελευταία θα θέσει σε ισχύ το λεγόμενο σχέδιο Β (plan B), που περιλαμβάνει την κεφαλαιοποίηση τραπεζικών οφειλών και «κούρεμα» των
χρεών προς προμηθευτές.
Με τη λύση αυτή φαίνεται να συμφωνούν και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι
πλέον εμφανίζονται «κουρασμένοι»
με τους επίδοξους επενδυτές που
προσπαθούν να κάνουν επιχειρήσεις
με... τα λεφτά των άλλων. Ενας τέτοιος αποδείχθηκε και η βρετανική
Kingsley Capital, η οποία την κρίσιμη
στιγμή δεν υπέβαλε δεσμευτική προσφορά. Ετσι σήμερα αναμένεται να
αποφασιστεί η ενεργοποίηση του
plan B από την Τράπεζα Πειραιώς.

Την απόφαση πρόκειται να λάβουν
οι τρεις ενδιαφερόμενες πλευρές,
οι οποίες και θα οριστικοποιήσουν
τις τελικές λεπτομέρειες. Πρόκειται
για το υπουργείο Οικονομίας και
Ανάπτυξης, την Τράπεζα Πειραιώς
και την εταιρεία σύμβουλο στη σχετική διαδικασία ΕΥ.
Η αίτηση πτώχευσης της επιχείρησης αναμένεται να κατατεθεί τις

επόμενες ημέρες στο Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης/εξυγίανσης της ΕΒΖ προβλέπει τη σύσταση από την Τράπεζα
Πειραιώς τριών εταιρειών ειδικού
σκοπού (SPVs), σε κάθε μία από τις
οποίες θα εισφερθεί μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων. Συγκεκριμένα,
στην πρώτη εταιρεία θα εισφερθούν
οι θυγατρικές εταιρείες της Σερβίας,

CMYK

στη δεύτερη οι παραγωγικές μονάδες της Ελλάδας (Πλατύ Ημαθίας,
Λάρισα) και στην τρίτη, τα λοιπά
ακίνητα της επιχείρησης και οι ανενεργές παραγωγικές μονάδες.
Σε αντάλλαγμα, η Τράπεζα Πειραιώς θα διαγράψει μέρος των απαιτήσεων από την ΕΒΖ. Οι εταιρείες
ειδικού σκοπού στη συνέχεια θα επιχειρηθεί να πωληθούν.

Με τη λύση αυτή φαίνεται να συμφωνούν πλέον και οι εργαζόμενοι.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων, Χριστόδουλο Βαρκάκη,
η αβεβαιότητα αυτή πρέπει να λάβει
τέλος και η υπόθεση ΕΒΖ να πάει
ένα βήμα παρακάτω, έστω και αν
αυτό δεν είναι η καλύτερη λύση για
τους εργαζομένους.
Σημείωσε ότι η εταιρεία οφείλει
στους περίπου 200 εργαζομένους
πάνω από 2 εκατ. ευρώ ή μισθούς
πέντε μηνών. Επίσης ο ίδιος ανέφερε
ότι οι μετατάξεις προσωπικού δεν
έχουν ξεκινήσει ακόμη, καθώς απουσιάζει το εφαρμοστικό δίκαιο που
θα υλοποιεί τη διάταξη που ψηφίστηκε στη Βουλή τον περασμένο
Δεκέμβριο.
Η ΕΒΖ στο τέλος του 2018 φέρεται
να έχει συσσωρευμένες ζημίες 318
εκατ. ευρώ, ετήσια έσοδα μόλις 19
εκατ. ευρώ και ετήσιες ζημίες ύψους
32 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την ΕΥ,
το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας Πειραιώς θα οδηγήσει σε κάλυψη 69 εκατ. ευρώ έναντι περίπου
65 εκατ. ευρώ που θα επιφέρει μια
βίαιη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της. Οπως όμως έγραψε η «Κ» στις 28 Ιανουαρίου 2019,
η βίαιη ρευστοποίηση θα απαιτήσει
μια 10ετή διαδικασία υλοποίησης,
ενώ το σχέδιο της Τράπεζας Πειραιώς ένα έως δύο χρόνια.
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Με σπουδαία μηνύματα

Η ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ

σμιώτατος απηύθυνε τις πατρικές
νουθεσίες.
Σημείωση: φωτογραφίες Δημήτριος Γ. Καλούσιος.

κοπή της
αγιοβασιλόπιτας του
Κύκλου μελέτης της
Αγίας Γραφής στην Αγία Μονή
έγινε στις 14 Φεβρουαρίου με
κάθε επισημότητα, αλλά και
αξιόλογα μηνύματα.

Η

Ευλόγησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος,
παρόντες οι δύο ιερομόναχοι π.
Παρθένιος και π. Ελισαίος, οι δύο

εφημέριοι της ενορίας π. Κων/νος και
π. Αθανάσιος, επίτροποι και μία αίθουσα κατάμεστη από γυναίκες.
Ο π. Ελισαίος έστειλε ωραία, εν
πολλοίς “μοναχικά”, μηνύματα.
Η υπεύθυνη του Κύκλου και πολύ
δραστήρια πρεσβυτέρα κ. Φωτεινή
Σαγάνη μίλησε καταλλήλως για την
σημασία της πίστης στη ζωή μας, η
χορωδία της τραγούδησε και επίκαιρα άσματα. Για την τυχερή μία εικόνα της Παναγίας. Τέλος, ο Σεβα-

Λογιστικά - Φοροτεχνικά
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

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

Απόλλωνος 26 • 2ος όροφος - Τρίκαλα
Τηλ.: 2431 300 138, Κιν.: 6978 386 579

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

email: diatrofis@gmail.com

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”
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

Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

Αυτισμός, Νοητική Στέρηση, ΔΕΠ-Υ,
Μαθησιακές Δυσκολίες – Λοιπές Διαταραχές

Ώρες Λειτουργίας: 11.00-21.30
Υπεύθυνες Κόγια Ι. Σοφία - Κοιν. Λειτουργός
επικοινωνίας: Αγγέλη Μαρία - Λογοθεραπεύτρια

Γατοτροφή Premium από 24,99

μόνο

Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5kg

από

Αλεύρι τύπου 70% 25kg

από

Hλιέλαιο 10λίτρα

από

Απόλλωνος 16, Τρίκαλα
Τηλ. 24310-78781•Κιν.: 6974273255, 6970456589
CMYK

11,99€
17,99€
14,99€
2,99€
12,49€
11,99€
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Βραβεύτηκε
ο Περιφερειάρχης
από το ΣΑΤΕ

Από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τεχνικών Έργων βραβεύτηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός για τη συνεισφορά του στην έγκαιρη και επιτυχή
ολοκλήρωση της χρηματοδότησης των τεχνικών έργων
του ΕΣΠΑ 2007 -2014.
Η βράβευση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΣΑΤΕ κ. Γεώργιο Βλάχο στο πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος στη Λάρισα.

Ενημέρωση για τη λειτουργία του
Κέντρου Κοινότητας Δήμου Μουζακίου
Δήμος Μουζακίου
ενημερώνει τους πολίτες ότι
συνεχίζεται η λειτουργία του
Κέντρου Κοινότητας Δήμου
Μουζακίου, με απώτερο σκοπό την
υποδοχή, εξυπηρέτηση και
διασύνδεση των πολιτών που έχουν
αυξημένες ανάγκες κοινωνικής
προστασίας, αλλά και
συμβουλευτικής υποστήριξης.

Ο

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές
που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε
Δήμους και χρηματοδοτούνται από το
ΕΣΠΑ 2014-2020.
Είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του κάθε
Δήμου. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται
για όλα τα επιδόματα που δικαιούται,
όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική
φροντίδα οποιαδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.
Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου

Μουζακίου μπορούν να απευθύνονται
όλοι οι πολίτες της περιοχής, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους
(ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη
στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω
αναπηρίας ή γήρατος) και χρειάζονται τη
συνδρομή της Πολιτείας.
Συγχρόνως το Κέντρο Κοινότητας παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής για την
επιχειρηματικότητα και υποστήριξης σε
θέματα όπως η προσέγγιση της τοπικής
αγοράς για εύρεση εργασίας, η δημιουργία ευκαιριών για νέους ώστε να ξε-

κινήσουν την επαγγελματική τους ζωή,
προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας ή οικογενειακών δυσαρμονιών, μαθησιακή
στήριξη παιδιών και εφήβων, διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.
Ώρες υποδοχής κοινού:
ΔΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ: 10:00 π.μ., έως 13.30 μ.μ.
- Ενημέρωση πολιτών
- Υποβολή αιτήσεων: ΚΕΑ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ, ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
- Εξυπηρετούνται ΑΤΟΜΑ ΑμεΑ κατόπιν ΡΑΝΤΕΒΟΥ για υποβολή αιτήσεων
ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
- Ατομικά ραντεβού Συμβουλευτικής
Υποστήριξης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ:
Αγ. Σωτήρας 1 κτίριο Μαθητικής Εστίας
Tηλ-Φαξ 2445043446
e-mail: kentro_koinotitas@mouzaki.gr

Διάλεξη του Μάνου Στεφανίδη στα
Έκλεισε και η Κοινότητα
Παραποτάμου από τον Μαράβα Τρίκαλα, για Βαν Γκογκ και Χαλεπά
ια σημαντική για τα
πολιτιστικά
δρώμενα των
Τρικάλων διάλεξη
προσφέρουν στους
τρικαλινούς ο Δήμος
Τρικκαίων, το Μουσείο
Τσιτσάνη και η γκαλερί
alma. Ο αν. καθηγητής της
Φιλοσοφικής Σχολής του
ΕΚΠΑ και ιστορικός τέχνης,
Μάνος Στεφανίδης, θα
δώσει διάλεξη με θέμα
«Ιδιοφυΐα και Τρέλα. Βαν
Γκογκ, Χαλεπάς», που
βασίζεται στο ομότιτλο
βιβλίο του. Η διάλεξη θα
δοθεί την Κυριακή 24
Φεβρουαρίου 2019, στις
11:300, στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Μουσείου
Τσιτσάνη.

Μ

αι ο Παραπόταμος
και οι οικισμοί
Βαλομάνδρι και Λιλή
ψηφίζει θετικά για τον ίδιο,
αναγνωρίζοντας απλά, τις
κινήσεις και τον
προγραμματισμό για την
καθημερινότητα και την
συνέχεια τους, από την
Δημοτική Αρχή.

Κ

Μαζί του συντάσσονται και
ενώνουν τις δυνάμεις τους για
την καινούργια νίκη, ως υποψήφιοι στην Κοινότητα Παραποτάμου, (με αλφαβητική σειρά) οι
παρακάτω:
Γαλάνης Απόστολος του
Ευαγγέλου – Αστυνομικός με
Βαθμό Αρχιφύλακα
Γεωργολιού Αντωνία του Βασιλείου – Νοσηλεύτρια, πρώην
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πιαλείων
Καλυβιώτης Νικόλαος του
Βασιλείου- Αγρότης,
Τσιανάκας Γεώργιος του Δημητρίου-Συνταξιούχος Υπάλληλος Ε.Α.Σ.
Τζιμόπουλος Γεώργιος του
Χρήστου- Δάσκαλος.
Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων-

σταντίνος Μαράβας, ευχαριστημένος για την εξέλιξη δήλωσε ότι:
«Καλωσορίζω στις τάξεις του
συνδυασμού μου τον Αποστόλη,
την Αντωνία, τον Νικόλαο, τον
Γιώργο Τσιανάκα, τον Τζιμόπουλο τον Γιώργο.

Χαίρομαι γιατί νέα πρόσωπα,
για πρώτη φορά ασχολούνται
με την τοπική πολιτική σε συνεργασία με έμπειρους υποψηφίους.
Τονίζω ότι:
Πιστεύω βαθιά μέσα μου ότι, η
βάση της ΝΙΚΗΣ που έρχεται, ξεκινά από τα Συμβούλια των Κοινοτήτων.
Όταν σε στηρίζουν επίλεκτα
στελέχη σε κάθε Κοινότητα, μεγαλύτερη ή μικρότερη δεν έχει
σημασία, τότε αποκτάς πλεονέκτημα και σαν Συνδυασμός και
σαν χωριό.
Κάποιοι λένε ότι αφήνουν τις
τοπικές κοινωνίες να αποφασίζουν ελεύθερα.
Και εμείς το ίδιο κάνουμε, με
μία μικρή διαφορά.
Έχουμε την δυνατότητα, επιλέγουμε και στέκονται δίπλα μας,
ως υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι, με τον συνδυασμό «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ», άξια πρόσωπα κάθε Κοινότητας.
Και θα πετύχουμε.
Για τον Παραπόταμο, για το
Βαλομάνδρι, για το Λιλή, για την
Δημοτική Ενότητα Πιαλείων, για
τον Δήμο Πύλης.
Τους ευχαριστώ και τους εύχομαι ολόψυχα καλό δρόμο.
Η Μαρία Τσιουμάνη συζ. Δημητρίου- θα είναι δίπλα τους,
ως υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος».

Το βιβλίο εκδόθηκε από την
πολιτιστική εταιρεία ΛΑΒΡΥΣ,
στο πλαίσιο της έκθεσης VAN
GOGH ALIVE – THE EXPERIENCE που παρουσιάστηκε το
2017 στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών. Ο καθηγητής και ιστορικός τέχνης διερεύνησε σε
αυτό, τις δύο αυτές εξαιρετικά
σημαντικές προσωπικε΄τη τέχνης, την πιθανή μεταξύ τους
σχέση που πιθανώς διέπει το
έργο τους, τη σχέση της ιδιοφυίας με την τέχνη, τα κοινά σημεία αναφοράς των δύο ογκόλιθων της παγκόσμιας τέχνης, με
βάση και τις διαφορές τους, όχι
μόνο στο είδος της τέχνης που
υπηρέτησαν, αλλά και στη ζωή
και στη χώρα καταγωγής. Ερευνάται, επίσης, η συμπεριφορά
και η καλλιτεχνική έκφραση των
δύο, υπό το πρίσμα της ψυχικής
υγείας σε σχέση με τον εαυτό
τους και τους άλλους. Αυτές οι
σκέψεις που καταγράφηκαν στο
βιβλίο, θα αποτυπωθούν και στον
προφορικό λόγο, στους τρικαλινούς και τις τρικαλνές που θα
παρακολουθήσουν δωρεάν τη
διάλεξη.

Ο Μάνος Στεφανίδης
Γεννήθηκε στον Πειραιά το
1954. Σπούδασε αρχαιολογία
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επί 25
χρόνια ήταν επιμελητής της Εθνικής Πινακοθήκης. Είναι διδάκτορας του ΑΠΘ. Μετεκπαιδεύ-

τηκε στο Kunstmuseum του Düsseldorf και στο Smithsonian Institution της Washington DC.
Γράφει χρόνια κριτικές τέχνης και
επιφυλλίδες στην Καθημερινή, το
Έθνος, την Ελευθεροτυπία και το
περιοδικό Αντί. Συνεργάζεται με
τα λογοτεχνικά περιοδικά Το
Δέντρο, η λέξη, Ρεύματα, Μανδραγόρας (δέ)κατά. Έχει παρουσιάσει πολλές τηλεοπτικές
εκπομπές στη κρατική τηλεόραση, στον ΑΝΤ1 και το SevenX.
Έχει παρουσιάσει ραδιοφωνικές
εκπομπές στο Τρίτο Πρόγραμμα
και στο Κόκκινο 105,5. Έχει διοργανώσει σεμινάρια τέχνης στην
Αρχαιολογική Εταιρεία, στην Ελληνοαμερικανική Ένωση και στη
Booze Cooperativa.
Αναπληρωτής Καθηγητής στο
τμήμα θεατρικών Σπουδών της
Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ,
διδάσκοντας Ιστορία της Τέχνης.

Προηγούμενα βιβλία
Βλάσης Κανιάρης. Αναφορά Επαναφορά, εκδ. Titanium, 1989
(εξαντλημένο).
Ελληνομουσείον. Έξι αιώνες
ελληνικής ζωγραφικής, εκδ. Μίλητος, 2001.
Τα τεμένη της Θράκης. Εισαγωγή στην αισθητική του Ισλάμ,
εκδ. Μίλητος, 2002 (ελληνικά,
αγγλικά).
Εικονο-ΓΡΑΦΕΣ. Η ελληνική
ομάδα Οπτικής Ποίησης, εκδ.
Μίλητος, 2003.
Ελένη από χαρτί, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 2003.
Μια Ιστορία της Ζωγραφικής.
Από το Βυζάντιο στην Αναγέννηση και από τους Ιμπρεσιονιστές στον Πικάσο, εκδ. Καστανιώτη, δ’ εκδ. 2004.
Ο πολιτισμός στην εποχή της
μελαγχολίας, εκδ. Πολύτυπο,
2004.

Μικρή Πινακοθήκη. Πρόσωπα,
κρίσεις και αξίες της νεοελληνικής τέχνης, εκδ. Καστανιώτη,
(Β´ έκδ, 2005).
Το Γυάλινο Μάτι, Εκδ. ΙΡΙΣ-Φιλιππότης, 2006.
Εισαγωγή στην Ελληνική Γλυπτική από την αρχαιότητα ως
σήμερα, εκδ. Ίρις-Α. Φιλιππότης, Γ’ εκδ. 2007.
Ελληνομουσείον. Γ´ έκδοση
συμπληρωμένη σε 10 τόμους,
Εφημερίδα Ε.Τ., 2009.
Οι πιο σημαντικές εκθέσεις
που οργάνωσε, είναι:
Βλάσης Κανιάρης, Αναφορά –
Επαναφορά 1958-1988, Γκαλερί
Titanium, 1989-90.
Αναφορά στο Μπουζιάνη, Δημοτική Πινακοθήκη Αθηνών,1989.
Μεταίχμιον, Δημοτική Πινακοθήκη Αθηνών, 1990-91.
Andy Warhol, Εθνική Πινακοθήκη, 1993.
Γιάννης Σπυρόπουλος, ένας
κλασικός της Αφαίρεσης, Εθνική
Πινακοθήκη, 1995.
Περί Πάτρης, Σπίτι της Κύπρου, 1996.
Γλωσσαλγία, Ελληνοαμερικάνικη Ένωση-Μουσείο Φρυσίρα,
2001.
Η Παρέλαση της Γκιλοτίνας –
Ιάσων Μολφέσης, Ελληνοαμερικανική Ένωση, 2006.
Αφύπνιση, Τήνιοι καλλιτέχνες
στη μετάβαση από το Λαϊκό στο
Λόγιο, Ίδρυμα Τηνιακού Πολυτισμού, 2006.
Τα Ελάχιστα Πράγματα, Καθολικός ναός του Αγίου Ιωσήφ
και Μονή Ιησουϊτών, Λουτρά Τήνου, 2007.
Γενέθλιον, Βλάσης Κανιάρης,
Μουσείο Μπενάκη, 2008-9.
Βλάσης Κανιάρης. Αναφορά Επαναφορά, εκδ. Titanium, 1989
(εξαντλημένο).
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ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΠΛΟΥΣΙΑ ΔΡΑΣΗ

ΣΩΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΕΤΩΝ

Το δικό τους χρώμα θα έχουν ξανά
τα ματς της Α1 ΕΣΚΑΘ σ’ ένα πραγματικά
γεμάτο διήμερο (σελ 3)

Το επιτελείο του ΑΟΤ περνάει
από μικροσκόπιο τον Απόλλωνα Πόντου
για να χτυπήσει στοχευμένα (σελ 5)

Οι γυναίκες του Ασκληπιού θα τα δώσουν
όλα κόντρα στην ΕΑΛ, ενώ ο Φιλαθλητικός
Τρικάλων έχει μπαράζ (σελ 4)

4 Και στην σημερινή αγωνιστική οι πρωταγωνιστές
της Α’ Ερασιτεχνικής θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους
προκειμένου να πετύχουν αξιόλογο απολογισμό (σελ 7)
CMYK
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Η

μια αγωνιστική
εκδήλωση
διαδέχεται πια
την άλλη στον
κλασικό αθλητισμό με τους
πρωταγωνιστές να
δείχνουν σε πρώτη
ευκαιρία ότι έκαναν
εξαιρετική δουλειά στην
διάρκεια της
προετοιμασίας.

Για καλή εκπροσώπηση
Το δικό του χρώμα θα έχει το Βαλκανικό Α-Γ στο οποίο θα αγωνιστούν οι: Σκαρβέλης, Λαγός( ΓΣΤ)

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Μολονότι ακόμη και οι καιρικές συνθήκες ήταν δύσκολες
αυτοί όχι μόνον δεν τροποποίησαν το πρόγραμμα αλλά βρήκαν τον τρόπο να γυμναστούν
σε υψηλές στροφές.
Διότι το κίνητρο ήταν και είναι
μεγάλο, οπότε μέλημα των
αθλητών των Τρικαλινών συλλόγων είναι να δικαιώνουν την
φήμη και να εξαντλούν τις πιθανότητες ανάλογα με τους
στόχους που έχουν θέσει.
Η ουσία είναι πως πολλά παιδιά έχουν συστηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πορεύονται βάσει σχεδίου και με
χαμηλούς τόνους.
Διότι ξέρουν πολύ καλά ότι
κάθε εκδήλωση έχει τα δικά
της μυστικά και ντοκουμέντα.
Ακόμη και ένας κρίκος αν λείψει
από την αλυσίδα μπορεί να γίνει
η ζημιά.
Φυσικά η εναλλαγή παραστάσεων είναι μέσα στην αθλητική
ζωή. Μόλις το περασμένο διήμερο τα βλέμματα όλων των
στιβικών ήταν στραμμένα στο
Πανελλήνιο κλειστού του ΣΕΦ.
Εκεί οι Τρικαλινοί αθλητές
εμφανίστηκαν σαν έτοιμοι από
καιρό και κράτησαν ψηλά το
τοπικό γόητρο.
Μάλιστα οι ειδικοί στάθηκαν
και στην 2η θέση του ΓΣΤ, που
άφησε πίσω του αρκετά βαριά
ονόματα.
Με το που γράφτηκαν οι τίτλοι τέλους της διοργάνωσης η
αρμόδια επιτροπή ανακοίνωσε
τις συμμετοχές για το Βαλκανικό.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση για τα στελέχη των
τοπικών συλλόγων να βλέπουν
δικά τους παιδιά να φορούν το
εθνόσημο.
Το παρόν θα δώσουν λοιπόν
ο Νίκος Σκαρβέλης, που διαθέτει την εμπειρία και από αγώνες στην Αμερική αλλά και ο
Χαράλαμπος Λαγός, που καταθέτει την δική του πρόταση
αγωνιζόμενος πάντα με φιλότιμο.
Και οι δυο αθλητές ανήκουν
στο δυναμικό του ΓΣΤ και φυσικά η οικογένεια του συλλόγου

Στελέχη του ΓΣΤ θα μοχθήσουν για το καλύτερο στους Βαλκανικούς της Κωνσταντινούπολης
και όχι μόνον θα διατηρήσει
ανοιχτή γραμμή μαζί τους.
Ασφαλώς όταν βγαίνουν στο
εξωτερικό συμπολίτες αθλητές
εκπροσωπούν όλο το νομό.
Πρόκειται πάντως για μια
προσεγμένη εκδήλωση η οποία
δίνει την δυνατότητα στους
αθλητές να διεκδικήσουν συγκεκριμένους στόχους.
Αλλοι θα σπεύσουν να κυνηγήσουν εισιτήριο για τον κεντρικό αγώνα της χρονιάς σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ άλλοι
επιθυμούν να νιώσουν την μυσταγωγία της δράσης και από
εκεί και πέρα ότι καλύτερο προκύψει.
Να σημειώσουμε ότι στο ΣΕΦ
ο Σκαρβέλης είχε πρωτεύσει
στην σφαιροβολία με επίδοση
20.11, ενώ ο Χαράλαμπος Λαγός μετά από συγκινητική προσπάθεια κατατάχθηκε 2ος στα
800μ με χρόνο 1.50.81.
Μένει λοιπόν να δούμε τις
εμπνεύσεις τους με τις ευχές
των δικών τους ανθρώπων να
τους συνοδεύουν.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό
δελτίο του ΣΕΓΑΣ:
Εννέα άνδρες και πέντε γυναίκες θα συμμετάσχουν στο
Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών, το οποίο θα γίνει σήμερα Σάββατο (16/2) στην
Κωνσταντινούπολη.
Η αποστολή πλαισιώθηκε από
αθλητές και αθλήτριες, που είτε
έχουν το όριο και θέλουν να
κάνουν έναν επιπλέον αγώνα,
είτε κυνηγούν να κλείσουν θέση

στην ομάδα για το Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα της Γλασκώβης.
Παράλληλα η ομοσπονδία συμπεριέλαβε στην ομάδα αθλητές
και αθλήτριες που άφησαν καλές εντυπώσεις στο Πρωτάθλημα, προκειμένου να αποκτήσουν
μία επιπλέον αγωνιστική εμπειρία.
Η ομάδα αναχώρησε για την
Τουρκία χθες Παρασκευή (15/2)
και θα επιστρέψει την Κυριακή
(17/2).
Η ομάδα
Άνδρες
60 μ.: Μάκης Στεργιούλης
(Πανναξιακός ΑΟ)
60 μ.: Γιάννης Νυφαντόπουλος (Ελευθέριος Βενιζέλος)
800 μ.: Χαράλαμπος Λαγός
(ΓΣ Τρικάλων)
800 μ.: Χρήστος Κοτίτσας
(ΓΣ Κηφισιάς)
1.500 μ.: Ανδρέας Δημητράκης (Παναξιακός ΑΟ)
Τριπλούν: Δημήτρης Τσιάμης
(ΟΣΦΠ)
Τριπλούν: Παύλος Μπόφτσης
(ΓΣ Ηρακλής)
Σφαιροβολία: Νικόλας Σκαρβέλης (ΓΣ Τρικάλων)
Σφαιροβολία: Κυριάκος Ζώτος (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας)
Γυναίκες
400 μ.: Ελπίδα Καρκαλάτου
(ΣΔΥ Αργολίδας)
800 μ.: Νικολέτα Κυνατίδου
(ΓΣ Γλυφάδας)
1.500 μ.: Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου (ΓΣ Κηφισιάς)
60 μ. εμπ.: Αναΐς Καραγιάννη

(ΓΣ Κηφισιάς)
Επί κοντώ: Ελένη Πόλακ (ΑΟ
Μεγάρων)

Υπάρχει βάθος
Επειδή η ύλη ήταν πλούσια
μέσα στην εβδομάδα κρατήσαμε ένα θέμα για να το μοιραστούμε μαζί σας.
Εχει να κάνει με το βάθος
στον κλασικό αθλητισμό κάτι
που φάνηκε στην σύναξη του
κλειστού.
Ένα εμπεριστατωμένο κομμάτι που φιλοξενήθηκε στην
ιστοσελίδα της ομοσπονδίας
αναφέρει:
Τρία όρια για το Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα της Γλασκώβης,
ένα όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα, ένα όριο
για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Κ20 και δύο πανελλήνια ρεκόρ
ήταν ο απολογισμός του 33ου
Πανελληνίου Πρωταθλήματος
κλειστού στο ΣΕΦ.
Σε ένα γεμάτο διήμερο με
την παρουσία του κόσμου στις
εξέδρες να δημιουργεί μοναδική ατμόσφαιρα, οι αθλητές
και αθλήτριες άφησαν εξαιρετικές εντυπώσεις δείχνοντας
πως και φέτος θα είναι σε θέση
να διεκδικήσουν μαζεμένες διακρίσεις. Το φετινό πανελλήνιο
πρωτάθλημα χαρακτηρίστηκε
και από την παρουσία νέων παιδιών σε πολλά αγωνίσματα, τα
οποία όχι μόνο στάθηκαν με
αξιοπρέπεια, αλλά έδειξαν πως
έχουν το ταλέντο να συνεχίσουν
σε υψηλό επίπεδο.

Η Ελένη Πόλακ (ΑΟ Μεγάρων) στο επί κοντώ με άλμα
στα 4,50 μ., η Ειρήνη Βασιλείου
(Αμεινίας Μεσογείων) στα 400
μ. με 53.39 και ο Μάκης Στεργιούλης (Πανναξιακός ) με 6.77
στα 60 μέτρα έπιασαν τα όριο
για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
της Γλασκώβης, ενώ η Τατιάνα
Γκούσιν ξεπέρασε το 1,94 μ.
στο ύψος, επίδοση καλύτερη
από το όριο συμμετοχής στο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της
Ντόχα. Το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 στο
Μπόρας έπιασε ο επικοντιστής,
Γιάννης Ρίζος (Αρης) φτάνοντας
στα 5,20.
Πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 σημείωσε η Κυριακή Φιλτισάκου
(Ελευθέριος Βενιζέλος) στα
3.000 μ. βάδην με 13.24.28 και
η Στέλλα Κωνσταντινίδου (Αρχέλαος) στα 400 μ. Κ20 με
56.99.
Σε ετοιμότητα ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κλειστού στίβου έδειξαν ο Μίλτος
Τεντόγλου που λίγες ημέρες
μετά το 8,23 μ. της Μαδρίτης,
πέτυχε 8,19 και αναδείχθηκε
νικητής στο μήκος, ο Εμμανουήλ Καραλής με 5,70 μ. στο
επί κοντώ, ο Κώστας Ζήκος με
το εντυπωσιακό 6.62 στα 60 μ.,
ο Κώστας Δουβαλίδης, που βελτίωσε το φετινό του ρεκόρ με
7.70, αλλά και ο Κώστας Μπανιώτης, που παρά την κούραση
από προηγούμενο αγώνα είχε
καλές προσπάθειες στα 2,30
μέτρα.

Στα 400 μ. των γυναικών η
Ελπίδα Καρκαλάτου (ΣΔΥ Αργολίδας) πέτυχε ατομικό ρεκόρ
στον τελικό με 54.51, σε μια
κούρσα όπου εννέα αθλήτριες
έτρεξαν κάτω από τα 58.00.
Ανάμεσα σε αυτές η 17χρονη
Στέλλα Κωνσταντινίδου που πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 και
επικράτησε στα 200 μ..
Στα καλά στοιχεία του διημέρου, οι εμφανίσεις των σφαιροβόλων (Σκαρβέλης, Ζώτος,
Λατιφλάρι, Μουζενίδης), αλλά
και ο Μάρκος Γκούρλιας (ΑΟ
Μυκόνου) στα 3.000 μέτρα.
Ο Δημήτρης Τσιάμης έφτασε
τις 13 νίκες στο τριπλούν, τις
10 ο Ανδρέας Δημτράκης στα
1.500 μ., τις οχτώ ο Κώστας
Δουβαλίδης στα 60 μ. εμπ. και
τις έξι ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ στο βάδην. Τις πέντε νίκες
του στη διοργάνωση έφτασε ο
Κώστας Μπανιώτης.

Διαφορετική εμπειρία
Μέσα σε όλα είναι οι αθλητές
των Τρικαλινών συλλόγων και
μια νεαρή πρωταγωνίστρια αναμένεται να βιώσει μια διαφορετική εμπειρία.
Στο Μαρόκο λοιπόν θα πραγματοποιήσουν το βασικό στάδιο
της προετοιμασίας τους οι
Γιώργος Τάσσης και Ελευθερία
Πετρουλάκη, ενόψει των υποχρεώσεων τους στους αγώνες
του ανοιχτού στίβου.
Οι αθλητές μαζί με τον προπονητή τους Τάκη Γερακό θα
μεταβούν στο Μαρόκο στις 27
Φεβρουαρίου και θα παραμείνουν εκεί για περίπου 40 ημέρες. Το γκρουπ του ομοσπονδιακού τεχνικού θα ακολουθήσει και η 20χρονη αθλήτρια των
μεσαίων αποστάσεων Εφη Φλώρου, που ζει και γυμνάζεται στα
Τρίκαλα με τον προπονητή Δημήτρη Σούλα.
Η νεαρή αθλήτρια του ΓΣΤ
αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα
τραυματισμού και κάνει αγώνα
δρόμου να προλάβει το Πανελλήνιο ανωμάλου των Σκαμνιών.
Πάντως οι ειδικοί του ΣΕΓΑΣ
εκτιμούν ότι βρίσκεται σε ανοδική πορεία από την περσινή
σεζόν και η Έφη Φλώρου
θα διεκδικήσει τη συμμετοχή
της στο Ευρωπαικό Πρωτάθλημα Κ23.

Σφαιρική ανάλυση
Σε πολύ καλό κλίμα έγινε η συνεργασία στελεχών
του Συλλόγου δρομέων με τον Αντιδήμαρχο Μετεώρων

Τ

όσα χρόνια έχουν
ανοιχτή γραμμή και
προκύπτει το
ιδανικό
αποτέλεσμα. Ετσι και φέτος
έγινε επικαιροποίηση
στοιχείων.
Το δελτίο τύπου αναφέρει:
Συνάντηση είχαν μέλη της οργανωτικής επιτροπής του Ημιμαραθωνίου Καλαμπάκα – Τρίκαλα
Θαν. Σταμόπουλος με στελέχη
του Δήμου Μετεώρων. Συγκεκρι-

μένα ο πρόεδρος Βαγγέλης Διβάνης και ο ταμίας Λάκης Καράς
συναντήθηκαν με τον αντιδήμαρχο του Δήμου Μετεώρων κ. Κωνσταντίνο Ράντο και συζήτησαν
για την μεγάλη διοργάνωση που
φέτος θα διεξαχθεί στις 17 Μαρτίου.
Ο κύριος Ράντος μεταξύ άλλων
αναφέρθηκε στην αγαστή συνεργασία που έχουν οι δύο φορείς
όλα αυτά τα χρόνια και τόνισε
ότι ο Δήμος Μετεώρων θα είναι
συνδιοργανωτής για ακόμη μια
χρονιά ! Επίσης, αναλύθηκαν ορ-

γανωτικά θέματα του αγώνα καθώς και oι δράσεις που θα γίνουν
από κοινού για πρώτη φορά στην
Καλαμπάκα την ημέρα του αγώνα.
Αγώνας 1000 μέτρων για παιδιά
στην Καλαμπάκα
‘Ετσι, αποφασίστηκε να διοργανωθεί αγώνας 1000 μέτρων για
παιδιά την ημέρα του αγώνα και
στην Καλαμπάκα ! Συγκεκριμένα
15 λεπτά μετά την εκκίνηση του
Ημιμαραθωνίου , από την πλατεία
Ρήγα Φεραίου στην Καλαμπάκα
(ώρα εκκίνησης Ημιμαραθωνίου

είναι 10:00πμ) θα διεξαχθεί αγώνας 1000 μέτρων για παιδιά .Είναι
πρώτη φορά που θα γίνει κάτι
τέτοιο δείχνοντας ότι ο δήμος
Μετεώρων προωθεί δράσεις σχετικά με τον αθλητισμό στα πλαίσια
της κινητοποίησης σχετικά με την
άθληση σε όλες τις ηλικίες!
Επίσης ,αποφασίστηκε να γίνει
εθελοντικός καθαρισμός στην διαδρομή του Ημιμαραθωνίου καθώς
έχει επιβαρυνθεί από όλα τα προηγούμενα χρόνια .
Τέλος, να αναφέρουμε ότι απονεμήθηκε από τον πρόεδρο του

Ο Σύλλογος Δρομέων τίμησε τον κ. Ράντο για την συνεισφορά
του Δήμου στον ημιμαραθώνιο
Συλλόγου Δρομέων Τρικάλων κ.
Βαγγέλη Διβάνη στον αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Ράντο τιμητική

πλακέτα για την διαρκή στήριξη
και συνεισφορά στον αγώνα από
τον Δήμο Μετεώρων.

τοπιΚΑ

Πλούσιο
σκηνικό
παιχνίδια για όλα τα γούστα
υπάρχουν στο μπασκετικό
χαρτοφυλάκιο το διήμερο
Αν εξαιρέσουμε την Α2 ΕΣΚΑΘ που έχει ρεπό οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές θα βρίσκονται κανονικά στις επάλξεις.
Η λίστα περιλαμβάνει και Α1 και Β’ κατηγορία αλλά και
υποδομή, όπου οι μικροί άσοι δεν βλέπουν την ώρα να
κάνουν τα μαγικά τους.
Και οι γυναικείες εκδόσεις θα παλέψουν φιλότιμα
παρότι ο συναγωνισμός είναι έντονος.
Στον χορό και οι εργαζόμενοι αφού μετά την ανάσα
της προηγούμενης εβδομάδας τρέχει ξανά το οικείο
πρωτάθλημα.
Αναλυτικά:
15/02/2019
1) ΕΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: 18:45 ΟΛ. ΚΑΡΔ-ΑΝΑΓ.ΚΑΡΔ(ΕΦ)
Δ/ΤΕΣ: ΛΙΛΗΣ-ΜΠΑΡΑΚΟΥ
16/02/2019
1) ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 15:00 ΦΟΥΝΤΑΣ 2 – ΑΙΟΛΟΣ
1(Π)
Δ/ΤΕΣ: ΡΑΝΤΟΣ-ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΝΤΟΒΑΣ-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Κ. - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
2) ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 17:00 ΔΑΝΑΟΙ- ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡ(Α1)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΧΡ- ΡΑΝΤΟΣ
ΚΡΙΤΕΣ:ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ
Κ.
ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.
3) ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 19:00 ΑΙΟΛΟΣ 2- ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚ(Π)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΟΥΤΑΣ-ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΠΟΥΛΙΟΣ-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ- ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
4) ΚΛ.ΚΑΛ/ΚΑΣ: 15:30 ΚΑΛ/ΚΑ-ΑΕΤ(Π)
Δ/ΤΕΣ: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ:ΜΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ-ΛΙΝΟΥ-ΤΖΕΛΗΣ
5) ΚΛ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ: 14:30 ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡ-ΠΡ. ΓΩΝΙΑ(Β’)
Δ/ΤΕΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΛΙΑΜΠΑΣ
6) ΚΛ. ΠΑΛΑΜΑ:11:00 ΤΙΤΑΝΕΣ-ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ(ΝΕΑΝ)
Δ/ΤΕΣ: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΜΠΑΡΑΚΟΥ
7) ΔΗΜ.ΤΡΙΚ:16:00 ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚ-ΟΛΥΜΠΙΑ(ΝΕΑΝ)
Δ/ΤΕΣ: ΔΗΜΟΥΛΑΣ- ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΝΤΟΒΑΣ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ-ΠΑΠΑΔΗΜΑ
17/02/2019
1) ΚΛ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ: 10:00 ΚΑΛ/ΚΑ-ΦΟΥΝΤΑΣ 1(Π)
Δ/ΤΕΣ: ΛΙΛΗΣ – ΓΚΟΤΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΤΣΙΑΡΑΣ-ΛΙΝΟΥ ΒΗΤΑΣ
2) ΚΛ.ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ: 16:30 ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ-ΦΑΛΩΡΕΙΑ(Α1)
Δ/ΤΕΣ:ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣΚ.-ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
3) ΕΑΚΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: 17:30 ΑΝ. ΚΑΡΔ-ΓΟΜΦΩΝ (Α1)
Δ/ΤΕΣ: ΠΑΓΩΝΗΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
4) ΔΗΜ.ΚΛ.ΤΡΙΚ:16:30 ΑΙΟΛΟΣ-ΦΣ ΝΙΚΗ(ΓΥΝ)
Δ/ΤΕΣ: ΛΙΛΗΣ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΡΙΤΕΣ:ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ- ΡΕΝΤΖΕΛΑΣ-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ
5) ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 09:30 ΜΟΛΕΤ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΤΑΜΟΥΡΑΣ-ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ-ΠΙΣΠΑ
6) ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 11:00 ΕΡΓΟΣΤ. ΤΡΙΚΚΗ-ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠ(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Κ.
ΚΡΙΤΕΣ:ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ – ΠΙΣΠΑ
7) ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ:12:30 ΦΙΛΥΡΙΩΤΩΝ-ΓΟΝ. 10ου
Δ.ΣΧ ΤΡΙΚ.(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΧΛΩΡΟΣ Ν.-ΦΑΣΟΥΛΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.-ΡΕΝΤΖΕΛΑΣ
8) ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 14:00 ΠΡ.ΠΟΥΛΙΑ ΡΑΞ.-ΚΑΡΔΙΑ
ΠΑΙΔΟΥ(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΧΛΩΡΟΣ Ν.-ΦΑΣΟΥΛΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β. ΦΑΣΟΥΛΑΣ
9) ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 17:00 AMΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚ.-ΠΡΩΤΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ(Γ’ ΕΘΝ)
Δ/ΤΕΣ: ΝΤΟΓΚΑΣ-ΧΑTZHXAΡΙΣΗΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΠΑΠΑΔΗΜΑ-ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ
ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ: ΧΛΩΡΟΣ Ν.
10) ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 19:00 ΣΜΑΚ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΔΗΜΟΥΛΑΣ-ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΒΗΤΑΣ-ΠΑΠΑΔΗΜΑ
11) ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 20:30 ROSSONERO-MHXANIKOI(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΒΗΤΑΣ-ΛΙΛΗΣ
12) ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ: 12:00 ΟΛ.ΒΟΛΟΥ- ΑΣ ΑΡΗΣ(Α2 ΓΥΝ)
Δ/ΤΕΣ: ΔΗΜΟΥΛΑΣ-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΧΡ.
ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ: ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 18/02/2019
1) ΚΛ ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 16:00 ΔΑΝΑΟΙ –ΦΟΥΝΤΑΣ 1 (Π)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΧΡ.-ΧΛΩΡΟΣ ΧΡ.
ΚΡΙΤΕΣ: ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ-ΧΛΩΡΟΣ –ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.
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Θέλει υψηλές στροφές
Η 16η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑΘ περιλαμβάνει αναμετρήσεις
για όλα τα γούστα, οπότε οι εκπρόσωποί μας είναι σε εγρήγορση

Π

ότε τελειώνει ένα
παιχνίδι και πότε
είναι να ξεκινήσει
κάποιο άλλο; Ο
χρόνος τρέχει με χίλια,
οπότε τα επιτελεία των
ομάδων καλούνται να
αφήνουν άμεσα πίσω τους
τα αποτελέσματα.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Αυτοί που κερδίζουν χρειάζεται να συμπεριφέρονται με ταπεινοφροσύνη για να συνεχίζουν
ανάλογα, ενώ όσοι βιώνουν την
αντίθετη κατάσταση επιβάλλεται
να βγάλουν εγωϊσμό για να καλύψουν την απόσταση.
Εννοείται ότι οι επιχώριες ομάδες δεν παίζουν μόνες τους,
οπότε ανάλογα με τον αντίπαλο
θα πρέπει να κάνουν την σχετική
προσαρμογή.
Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα είναι αδήριτη ανάγκη να ξεπεράσουν τον εαυτό τους.
Η 16η αγωνιστική περιλαμβάνει ελκυστικά παιχνίδια σε δυο
δόσεις, οπότε οι Τρικαλινές ομάδες θα ψάξουν εμφανίσεις βγαλμένες από τα καλύτερά τους.
Βαθμολογικά ξεχωρίζει το
ντέρμπι ανάμεσα στην Αναγέννηση. Κ και τους Γόμφους. Τα
«Βουβάλια» που τρέχουν εντυπωσιακή αλυσίδα αποτελεσμάτων ξέρουν ότι θα πρέπει να ξεπεράσουν τον εαυτό τους αφού
ο αντίπαλος δεν συγχωρεί το
παραμικρό λάθος. Αλλωστε το
γεγονός ότι είναι αήττητος μιλάει
από μόνο του.
Πάντως η ομάδα του κ. Αλεξίου έχει πετύχει ήδη πολλά και
θα σπεύσει να επιβεβαιώσει τις
καλές συστάσεις. Σίγουρα η δουλειά είναι μπόλικη, αφού ο αντίπαλος έχει βαθύ ρόστερ, οπότε
η άμυνα επιβάλλεται να είναι
υποδειγματική.
Οι Δαναοί φιλοξενούν τη Νίκαια και δεν θα αλλάξουν συνήθειες. Μέσα στην Μπάρα παίζουν
με ενθουσιασμό και ξέρουν να
περνούν στην θέση του οδηγού.
Στην προκειμένη περίπτωση
λοιπόν θα σπεύσουν να επιβάλλουν τον ρυθμό τους και να φρενάρουν τα βαριά χαρτιά των Λαρισαίων, που έχουν καλά στατιστικά. Η εμπειρία, η ποιότητα
και ο ενθουσιασμός της Τρικαλινής ομάδα θα κάνει την διαφορά.
Θα είναι πάντως το πρώτο
παιχνίδι χωρίς τον Αλέξη Παναγιώτου στον πάγκο αλλά όλοι
θα υποστηρίξουν το γνωστό πλάνο για να κάνουν ένα ακόμη βαθμολογικό άλμα.
Από την πλευρά της η Φαλώρεια θα παίξει στο Μουζάκι. Μετά
από μια σειρά πολύ δύσκολων
παιχνιδιών στην προκειμένη περίπτωση έχει πιο βατή αποστολή.
Όμως ο Πασιαλής αν και χαμηλά
στον πίνακα ξέρει να παλεύει.
Ετσι οι νεαροί πορτοκαλί θα πρέπει να μοιράσουν σωστά τις δυνάμεις και να έχουν ουσία στο
παιχνίδι τους.

Ακρως ελκυστικός είναι και ο νέος κύκλος παιχνιδιών
στην Α1 ΕΣΚΑΘ για τα Τρικαλινά χρώματα

πλούσιο υλικό
Αρκετό υλικό για μπασκετική
ανάγνωση πρόσφεραν τα παιχνίδια του πρώτου γύρου.
Το Τρικαλινό μπάσκετ έχει την
δική του ιστορία. Ασφαλώς στο
διάβα του χρόνου προέκυψαν
επιτυχίες που ακόμη μένουν αξέχαστες.
Στον αντίποδα δεν λείπουν και
τα φρεναρίσματα. Ωστόσο κάτι
τέτοιο συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες.
Γενικά απ’ όποια πλευρά και
να το εξετάσει κανείς η συμμετοχή στην Α1 ΕΣΚΑΘ αποτελεί
ιδιαίτερη τιμή και πρόκληση,
αφού παίζει όλη η Θεσσαλία.
Οι Δαναοί πατούν πάνω στην
περσινή χρονιά αλλά είναι φανερό ότι φέτος πρόσθεσαν και
νέα στοιχεία στο παιχνίδι τους.
Πάνω απ’ όλα παίζουν με αυτοπεποίθηση και δεν πανικοβάλλονται αν στραβώσει κάτι.
Ετσι είχε το σκηνικό στη Νίκαια, που διαθέτει μια αξιόπιστη
και μαχητική ομάδα. Ωστόσο οι
γαλάζιοι ενήργησαν με τέτοιο
τρόπο, οπότε έφεραν τον αγώνα
στα μέτρα τους και απέδρασαν
με 64-71(Σάββατο 17 Νοέμβρη
2018).
Οι αξιόλογες ομάδες φαίνονται
από τις αντιδράσεις τους στα
εκτός έδρας ματς και οι Δαναοί
φέτος φροντίζουν να στέκονται
στο ύψος των περιστάσεων και
να μην έχουν σκαμπανεβάσματα.
Με τον τρόπο αυτό πέραν όλων
των άλλων εκτοξεύουν τις μετοχές τους. Το παιχνίδι πάντως
ήθελε ατσάλινα νεύρα, αφού ο
αντίπαλος πρόβαλε σθεναρή αντίσταση, ενώ στο πρώτο μέρος
οι φιλοξενούμενοι δεν ξεδίπλωσαν το σύνολο των αρετών τους
για πολλούς και διαφόρους λόγους.
Ωστόσο στην επανάληψη έπαιξαν το μπάσκετ που ξέρουν και
από την στιγμή που πέρασαν
στην θέση του οδηγού κοίταξαν
μόνον μπροστά και δικαιώθηκαν
απόλυτα.
Πάντως για μια ακόμη φορά
οι γαλάζιοι και παρά τη νίκη τους
έχουν παράπονα από την διαιτησία και ειδικά από τα σφυρίγματα στο πρώτο ημίχρονο.
Εκεί μεταξύ άλλων φορτώθηκε
νωρίς με 3 φάουλ ο Κωτούλας

Μια υποχρέωση για την 13η αγωνιστική Β’ ΕΣΚΑΘ έβγαλε η Φούντας ΒΑ
στον Παλαμά.
Τελικά οι δυο ομάδες βρέθηκαν στο
παρκέ με τους γηπεδούχους να επι-

και αναγκαστικά το προπονητικό
επιτελείο έσπευσε να τον προστατέψει.
Δίνοντας το στίγμα του για
την συνάντηση ο τότε κόουτς
Παναγιώτου ανέφερε: Στο πρώτο
μέρος δεν λειτουργήσαμε όπως
έχουμε συνηθίσει. Ετσι δεν ήμασταν καλοί στην άμυνα, δεν είχαμε επιστροφές, ενώ και στην
επίθεση παρουσιαστήκαμε άστοχοι.
Ωστόσο στην επανάληψη τα
παιδιά πίστεψαν στον στόχο και
έκαναν συγκινητική προσπάθεια.
Βελτιώσαμε λοιπόν την άμυνά
μας, τρέξαμε αρκετά στην επίθεση σημειώνοντας εύκολα καλάθια, ενώ γενικά παίξαμε έξυπνα
και σταθήκαμε όρθιοι σε μια δύσκολη έδρα.
Τα δεκάλεπτα: 19-22, 37-33,
51-50, 64-71
Νίκαιας (Παπαναστασίου) Αμπντάλα , Κουφίδης , Τσουλούφης
4, Βουτσελάς , Κουραμάς 8,
Παπαναστασίου 2, Φλώρος ,
Ρούσσος , Μουράτης 19 (4),
Μπλιάτζας 29 (3) Πουρδάλης
12.
Δαναοί (Παναγιώτου-Μήτσας)
: Χατζής, Τσικρικάς, Νικολούσιος
13 ( 1), Σαραντίδης, Τζιάννης 20
(2), Ψύρρας 6, Ράρρας, Νικόπουλος 12, Δήμος 6, Κωτούλας
14 (1), Μικαελιάν.
Το διπλό στους Σοφάδες δημιούργησε προσδοκίες στους
Γόμφους για ένα ακόμη μεγάλο
αποτέλεσμα.
Ωστόσο η αποστολή τους ήταν
δύσκολη απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας. Οι γείτονες φέτος κάνουν εξαιρετική δουλειά,
διαθέτουν μεγάλο βάθος, ενώ
και τα Τρικαλινά παιδιά δίνουν
εξαιρετικές λύσεις.
Πολύ απλά ο εκπρόσωπός μας
έπρεπε να παίξει το τέλειο παιχνίδι για να μπορέσει να πάρει
το ροζ φύλλο.
Ωστόσο αυτό δεν συνέβη με
αποτέλεσμα να προκύψει η ήττα
με 61-71.
Το ιδανικό σενάριο ήταν οι γηπεδούχοι να μπουν με πατημένο
γκάζι και άγνοια κινδύνου. Επίσης
έπρεπε να βοηθήσουν και τα
σουτ για να προκύψει το περίφημο ψυχολογικό πλεονέκτημα.
Ωστόσο οι φιλοξενούμενοι
αξιοποίησαν πλήρως την εμπει-

ρία τους και κατάφεραν να ελέγξουν τον ρυθμό.
Μάλιστα με σημαντικά καλάθια
που σημείωσαν πέρασαν στην
θέση του οδηγού μεταφέροντας
την πίεση στον εκπρόσωπό μας.
Βέβαια αυτός δεν τα παράτησε
αλλά σε τελική ανάλυση το ποτάμι δεν γύρισε πίσω.
Ο Γ Σ Γόμφων λοιπόν στο κλειστό του Μουζακίου αντιμετώπισε
την Αναγέννηση από την οποία
ηττήθηκε με σκορ 71-61.Η ομάδα
των Γόμφων έχασε σχεδόν ένα
πρώτο δεκάλεπτο μέχρι να μπει
στο ματς και έτσι έμεινε από την
αρχή πίσω στο σκορ.
Στην αντεπίθεση που έκαναν
τα «Βουβάλια» οι αντίπαλοι ήταν
ψύχραιμοι και πήραν αυτό που
ήθελαν, έχοντας βασικό όπλο
την καλή άμυνα.
Γόμφοι (Αλεξίου): Καγιαμανίδης 9, Λιάσκος, Ζαχόπουλος
4(1), Ροδόπουλος 13, Φωτίου,
Τσίγκας 1, Μάρκος 5, Ανδρέου,
Ψύρρας 14(1), Στρακάτσαλος
7(1), Κουρέπης 8
Το επιτελείο της Φαλώρειας
ήξερε από την αρχή ότι η ομάδα
θα είχε δύσκολο έργο στον φετινό μαραθώνιο.
Γιατί από την μια πλευρά ο
μέσος όρος της Τρικαλινής ομάδας είναι ιδιαίτερα χαμηλός, οπότε οι πιτσιρικάδες προσπαθούν
με την ενέργεια να καλύψουν το
έλλειμμα εμπειρίας.
Από την άλλο τα περισσότερα
παιχνίδια έγιναν με ομάδες από
το πάνω ράφι, οπότε η τοπική
αποστολή ήταν βουνό.
Ολοι όμως διατήρησαν την
ψυχραιμία τους και συνέχισαν
να δουλεύουν θέλοντας να πιάσουν την ευκαιρία από τα μαλλιά.
Την Κυριακή το απόγευμα χαμογέλασαν αφού έσπασαν το
ρόδι. Κέρδισαν λοιπόν 70-65 το
Μουζάκι και πλέον συνεχίζουν
με μεγαλύτερη αισιοδοξία.
Ο εκπρόσωπός μας έσπευσε
να μπει δυνατά στο παιχνίδι και
να εφαρμόσει πιστά τις οδηγίες
του κόουτς Παλάτου.
Σε πρώτη φάση εστίασε πολύ
σωστά στην άμυνα και κατάφερε
να βρει αντίδοτο για τα βαριά
χαρτιά των φιλοξενουμένων.
Ετσι έβαλε τις βάσεις για την
επιτυχία. Βέβαια οι φιλοξενούμενοι δεν τα παράτησαν και έτσι
η αγωνία παρατάθηκε.
Ωστόσο η Φαλώρεια(διατύπωσε παράπονα για την διαιτησία)
από την στιγμή που ξεκίνησε θετικά θέλησε να ολοκληρώσει με
ψηλά το κεφάλι, όπως και έγινε.
Τα δεκάλεπτα: 18-8, 43-25,
60-46, 70-65
Φαλώρεια (Παλάτος ) Μπάλτος , Κωνσταντούλας 18(2), Κόκκαλης , Μαλακασιώτης , Μιχαηλίδης 14(4), Σπάθης 9(2), Κατσαδούρος , Παναγιώτου 8(2),
Βιττεμπέργιεν, Πατιακης 4 , Μπακάλης 7(1), Διαλεσιώτης 10.
• Ιωάννου, Τριανταφύλλου(Αίολος) ξανά σε προπόνηση κλιμακίου Βορρά της Εθνικής παμπαίδων.

Βγήκε υποχρέωση
κρατούν με 54-43.
Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι
η Φούντας ΒΑ έχει γεμάτο πρόγραμμα

στην υποδομή, όπου μέτρησε δυνάμεις
με τα ταλεντάκια του Ολυμπιακού αλλά
και της ομάδας του Κ. Παταβούκα.
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Ο

ι γυναίκες
πετυχαίνουν
θαύματα στον
αθλητισμό και
κάνουν υπερήφανους
όλους τους Τρικαλινούς.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Διότι διασταυρώνουν τα ξίφη
με μεγαθήρια του είδους και
όχι μόνον στέκονται στο ύψος
των περιστάσεων αλλά βάζουν
και τα γυαλιά σε πολύπειρους
αντιπάλους.
Δεν υπάρχει πάντως μεγαλύτερος τίτλος τιμής να παίζουν
οι ομάδες μας στα εθνικά πρωταθλήματα και να κάνουν θετικό
ταμείο. Οι υποχρεώσεις λοιπόν
καλά κρατούν αλλά οι αθλήτριες
κάθε άλλο παρά βαρυγκομούν.
Ισα-ίσα μοιράζουν σωστά τις
δυνάμεις και βγαίνουν στην πρώτη γραμμή κάνοντας το καθήκον
και με το παραπάνω.
Αυτό το διήμερο τα ματς είναι
δίχως υπερβολή ένα και ένα.
Στο ποδόσφαιρο τα γυναικεία
συγκροτήματα των Τρικάλων
έχουν διπλή αποστολή.
Οι μεγάλες παίζουν στο σπίτι
του ΠΑΟΚ και παρότι αουτσάϊντερ θα μοχθήσουν για τα καλύτερο θέλοντας να εισπράξουν
και πάλι θετικά σχόλια.
Οσο για τις νέες θα παίξουν
στο Ζηρίνειο με τον Λεοντικό.
Ειδική αναφορά για τα συγκεκριμένα τμήματα σε επόμενο
φύλλο. Στον χώρο του μπάσκετ
δράση έχουν οι νεάνιδες του
Αιόλου οι οποίες θα φιλοξενήσουν σήμερα στις 16.00 στο
Δημοτικό την Ολύμπια και θέλουν να διευρύνουν αλυσίδα.
Ακολουθεί η πρώτη ομάδα.
Την τιμητική του πάντως θα
έχει το βόλεϊ με ομολογουμένως
μεγάλα παιχνίδια.
Πάντως με τον τρόπο δράσης
τους όλα τα γυναικεία συγκροτήματα κέρδισαν την καθολική
αναγνώριση του κοινού.
Οι υψηλές πτήσεις βέβαια
έχουν την εξήγησή τους, αφού
το έμψυχο δυναμικό κατασκήνωσε στους αγωνιστικούς χώρους για να ξεδιπλώσει το σύνολο των αρετών του.
Μάλιστα από την στιγμή που
άνοιξε η όρεξη και υπάρχει και
καλή οργάνωση όλα δείχνουν

Γεμάτος ο χάρτης
Παιχνίδια για όλα τα γούστα θα πραγματοποιηθούν το διήμερο
στον χώρο του γυναικείου αθλητισμού μαγνητίζοντας τους φιλάθλους

Τα κορίτσια του Φιλαθλητικού Τρικάλων κάνουν
θετικές σκέψεις για τον αγώνα μπαράζ.

Οι γυναίκες του Ασκληπιού φιλοξενούν την ΕΑΛ
στο κλασικό Θεσσαλικό ντέρμπι
ότι οι ευχάριστες ειδήσεις δεν
θα λείψουν και σε πολύ υψηλό
επίπεδο συμμετοχών.
Δικαίως λοιπόν οι συμπολίτες
φίλαθλοι αναγνωρίζουν τις προσπάθειες των γυναικών εκδόσεων και τις στηρίζουν σε πρώτη
ευκαιρία.
Τα κορίτσια με το πείσμα
τους, την μεθοδικότητα αλλά
και το ήθος τους δείχνουν την
σωστή κατεύθυνση.
Η ουσία είναι ότι γεμίζουν με
εντυπωσιακό τρόπο το βιογραφικό τους, ενώ έπεται συνέχεια.
Παλαιότερα βέβαια η εκπροσώπηση ήταν δύσκολη υπόθεση.
Όμως στην πορεία οι εκπρόσωποί μας δούλεψαν μεθοδικά
και βρήκαν την συνταγή.
Από την φύση τους εξάλλου
οι γυναίκες αναζητούν την τελειότητα και με την επιμονή
τους έχουν χαράξει μοναδικούς
δρόμους σημειώνοντας επιδόσεις που συζητήθηκαν, ενώ με
την στάση τους άνοιξαν τον
δρόμο και σε φρέσκα στελέχη.
Πλέον το νέο αίμα έχει ξεκάθαρα σημεία αναφοράς και έτσι
αυξάνονται οι πιθανότητες για
μακροημέρευση στον χώρο.

Τίποτα φυσικά δεν γίνεται τυχαία και όλα περνούν μέσα από
την συστηματική δουλειά και
την οργάνωση.
Γενικά οι συμπολίτισσες αθλήτριες ξέρουν να κινούνται στα
όρια ακόμη και όταν απέναντί
τους έχουν ονόματα, που τρομάζουν με την ποιότητα και την
ιστορία. Ωστόσο οι δικές μας
κατάφεραν να απομυθοποιήσουν ακόμη και σωματεία από
το πάνω ράφι.
Η αυταπάρνησή τους εξ’ άλλου είναι εντυπωσιακή και αγωνίζονται με αμείωτη ένταση μέχρι το τέλος. Χάρη στην τακτική
τους αυτή οι γυναικείες εκδόσεις γεμίζουν το βιογραφικό
τους, ενώ ακόμη και στην περίπτωση που οι στόχοι δεν επιτυγχάνονται όλες έχουν την αίσθηση ότι έκαναν το καθήκον
τους. Στο ποδόσφαιρο οι γυναίκες του ΑΟΤ είναι πια απόλυτα αναγνωρίσιμες, με εκτόξευση μετοχών και μεγάλο πρωτάθλημα.
Γιατί είναι σημαντικό το όνομα
να ακούγεται σε κάθε γωνιά της
χώρας.
Η χημεία και η κοινή γλώσσα

παίζουν μεγάλο ρόλο κατά την
διάρκεια των συναντήσεων. Ετσι
προκύπτουν αυτοματοποιημένες
κινήσεις και υποδειγματικές συνεργασίες.
Η ουσία είναι ότι εδώ και χρόνια οι γυναικείες εκδόσεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Η
εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί έκπληξη αφού τα στελέχη και ταλέντο διαθέτουν και υψηλό κίνητρο.
Και όλα αυτά χωρίς τυμπανοκρουσίες, αφού στον αθλητισμό ως γνωστόν οι λεπτομέρειες κάνουν την διαφορά, ενώ η
μέρα στην οποία εμφανίζονται
οι ομάδες μπορεί να αλλάξει
τους συσχετισμούς.
Πάντως δεν υπάρχει καλύτερο σκηνικό από το να φτάνουν
οι αθλήτριες στην υλοποίηση
των στόχων. Ωστόσο και στις
ατυχίες όχι μόνον δεν καταθέτουν τα όπλα αλλά πεισμώνουν
και επιστρέφουν δριμύτερες.
Συνεπώς τα καλύτερα είναι
μπροστά.

Δυνατά ζευγάρια
Αρκετοί Τρικαλινοί φίλαθλοι
έχουν αδυναμία στο βόλεϊ και
δεν το κρύβουν.
Πάνω απ’ όλα αναγνωρίζουν

την φιλότιμη δουλειά που κάνουν όλα τα σωματεία.
Ο Ασκληπιός αξιοποιεί την
εμπειρία του και εκπροσωπεί
χρόνια τον νομό σε υψηλό επίπεδο.
Ο Φιλαθλητικός Τρικάλων έχει
κερδίσει αρκετά δικά του στοιχήματα και συνηθίζει ευχάριστες
εκπλήξεις.
Καλά οργανωμένη είναι η
Αμιλλα, που βλέπει τα νιάτα να
προοδεύουν και να μετέχουν
στον κύκλο δουλειάς εθνικών
ομάδων.
Τα δικά του χιλιόμετρα βέβαια
γράφει και ο Φιλαθλητικός Καλαμπάκας. Για το διήμερο πάντως σήμανε συναγερμός αφού
υπάρχουν εκλεκτά παιχνίδια
πρώτης γραμμής. Οι γυναίκες
του Ασκληπιού έχουν σήμερα(18.00, Δημοτικό) Θεσσαλικό
ντέρμπι με την ΕΑΛ.
Παρότι οι δυο ομάδες έχουν
διασταυρώσει αρκετές φορές
τα ξίφη τους εντούτοις κάθε
παιχνίδι είναι διαφορετικό.
Ο αντίπαλος διαθέτει εξαιρετική σχολή και φυσικά οι γαλάζιες καλούνται να αποδώσουν
στις υψηλές στροφές για να
χαμογελάσουν. Σε τέτοια ματς

μεγάλο ρόλο παίζουν η μέρα
στην οποία θα εμφανιστούν οι
ομάδες, η διάρκεια, ο περιορισμός των λαθών αλλά και το
ποιος θέλει τη νίκη πιο πολύ.
Τα στελέχη του κ. Γεροβάϊου
θα τα δώσουν όλα για το μεγάλο
αποτέλεσμα.
Την συνάντηση θα διευθύνουν
οι κκ. Κατσιούλης- Χουλιαρόπουλος. Η Κυριακάτικη προπόνηση της Ακαδημίας άλλαξε και
θα γίνει 9-10.00(5ο Γυμνάσιο).
Ελκυστικά όμως είναι και τα
υπόλοιπα παιχνίδια του ομίλου
της Α2.
Ξεχωρίζει το σπουδαίο σημερινό ματς(18.00) του πανίσχυρου Ναυάρχου Βότση με την
Νίκη Αλεξανδρούπολης, όπου
το θέαμα είναι εξασφαλισμένο.
Σήμερα επίσης στις 16.00
Δράμα- Ελπίδα Αμπελοκήπων
και στις 18.00 Πεύκα- Καβάλα.
Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με τις συναντήσεις: Σταυρούπολη- Νέα Γενεά(18.00) και Λαγκαδάς- Ελασσόνα(18.00).
Οι Τρικαλινοί βέβαια θα έχουν
μάτια μόνο για το ματς του Δημοτικού.
Από την πλευρά τους οι γυναίκες του Φιλαθλητικού Τρικάλων έχουν και αυτές την δική
τους μεγάλη πρόκληση.
Την Κυριακή(19.00, Δημοτικό)
θα φιλοξενήσουν τα Φάρσαλα
σε αγώνα μπαράζ(μονό παιχνίδι)
για την είσοδο στις 8 ομάδες
της Ενωσης Πετοσφαίρισης Κεντρικής Ελλάδας. Αν επικρατήσουν τότε θα αντιμετωπίσουν
σε διπλό πλέον αγώνα τον νικητή του ζευγαριού: Αναγέννηση Λιβαδειάς- Τυρνάβου.
Τα κορίτσια της ομάδας προετοιμάστηκαν μεθοδικά, δούλεψαν ιδιαίτερα και στο ψυχολογικό κομμάτι, οπότε θα σπεύσουν να παίξουν το βόλεϊ που
ξέρουν.
Σίγουρα το πιστεύουν πολύ
αλλά θέλουν να μιλήσουν στον
αγωνιστικό χώρο.
Κοινός τόπος και για τα δυο
Τρικαλινά συγκροτήματα είναι
η στήριξη του κόσμου, που θα
δώσει την απαραίτητη ώθηση.
Απλά όλοι πρέπει να έχουν
την απαραίτητη υπομονή για να
βρουν ρυθμό οι αθλήτριές μας
γράφοντας μια ακόμη καλή σελίδα.

Μια γροθιά παντού
Οι γυναίκες και οι νεάνιδες του Αιόλου έκοψαν την πίτα τους με διάπλατα χαμόγελα

Α

θόρυβη αλλά
ουσιαστική
δουλειά κάνουν
τα γυναικεία
τμήματα του Αιόλου.

Οι αθλήτριες αποδεδειγμένα
αγαπούν αυτό που κάνουν και
τα δίνουν όλα στις προπονήσεις
και στους αγώνες.
Οσο για τις προπονήτριες
προσπαθούν να πάρουν το καλύτερο από κάθε παίκτρια.
Πραγματικά το δέσιμο είναι
εντυπωσιακό και τα τμήματα
αποτελούν μια γροθιά.
Το σκηνικό επιβεβαιώθηκε και
στην καθιερωμένη σύναξη για
την κοπή της πίτας.
Αυτή πραγματοποιήθηκε μεσοβδόμαδα στο «Λαδοφάναρο»
και όλες είχαν την ευκαιρία να
αλλάξουν παραστάσεις.
Χαλάρωσαν λοιπόν από την
πίεση τον αγώνων, πέρασαν από
μικροσκόπιο φετινές δραστηριότητες και έδωσαν υπόσχεση

Στιγμιότυπα από την κοπή πίτας γυναικών- νεανίδων Αιόλου από τις προπονήτριες(Αλεξοπούλου- Περιστεριανού) την τυχερή της βραδιάς και το ζεστό κλίμα στα τραπέζια
για ακόμη καλύτερες μέρες.
Πραγματικά ο χρόνος είναι
σύμμαχος για γυναίκες και νεάνιδες, που κινούνται βάσει σχεδίου, οπότε θα μπορέσουν να

διεκδικήσουν τους στόχους τους
σε βάθος χρόνου.
Ασφαλώς η υπομονή είναι
απαραίτητη αφού καμία ομάδα
στον κόσμο δεν άνοιξε φτερά
CMYK

από την μια στιγμή στην άλλη.
Τα πειράγματα και οι ατάκες
είχαν την τιμητική τους στην μάζωξη ,ενώ τυχερή της βραδιάς
ήταν η Στεφανία Σταυροπούλου,

που έλαμπε, όπως βέβαια και
τα υπόλοιπα στελέχη των ομάδων.
Αλλωστε ήταν η δική τους
βραδιά.

Από την πλευρά του το Δ.Σ
ευχαρίστησε τις αθλήτριες και
το τιμ για την προσπάθειά τους
και ευχήθηκαν πάντα επιτυχίες.
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Σε ΟΑΚΑ και Παιανία
η Ακαδημία ΑΟ Τρίκαλα

•Σε αγωνιστική ετοιμότητα ο ΑΟ Τρίκαλα για το αυριανό
καθοριστικό παιχνίδι με τον Απόλλωνα Πόντου

Σ

το τέλος φτάνει η
προετοιμασία για τον ΑΟ
Τρίκαλα, όπου αύριο στο
δημοτικό στάδιο Τρικάλων
θα φιλοξενήσει τον Απόλλωνα
Πόντου. Το παιχνίδι αυτό θα
αποτελέσει και το ντεμπούτο του
Μίλος Κόστιτς στον πάγκο της
τρικαλινής ομάδας.

Το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Φεβρουαρίου, η Ακαδημία
του Α Ο Τρίκαλα, θα βρεθεί κατόπιν προσκλήσεως του
Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό Στάδιο και στην Παιανία
με τρία τμήματά της.
Σήμερα Σάββατο 16/2 η αποστολή των παιδιών με
τους προπονητές τους θα παρακολουθήσουν τον αγώνα
Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός στις 19.00 στο ΟΑΚΑ για
την 21η αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ.
Την Κυριακή 17/2 οι ομάδες της Ακαδημίας, Κ 16, Κ
14 και Κ 12 θα παίξουν στο προπονητικό κέντρο της
Παιανίας φιλικούς-εκπαιδευτικούς αγώνες.
Η αναχώρηση θα γίνει από το Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων, το Σάββατο 16/2 στις 12.30 το μεσημέρι.

Του ΧΡιΣτοΦοΡοΥ
πΑπΑΘΑΝΑΣιοΥ
xristoforospap@gmail.com

Ο Σλοβένος προπονητής θέλει να συνδυάσει το ντεμπούτο του με νίκη, όχι
μόνο για να μπει με το… δεξί, αλλά κυρίως για να μπορέσει η ομάδα να ανακάμψει βαθμολογικά, μετά τη σπουδαία
νίκη της περασμένης αγωνιστικής στην
Δράμα επί της Δόξας.

οι αριθμοί του Κόστιτς
Νέο προπονητή έχει από τη Δευτέρα
(11/02) ο ΑΟ Τρίκαλα. Η τρικαλινή ΠΑΕ
ανακοίνωσε την πρόσληψη του Μίλος
Κόστιτς με τον οποίο οι επαφές είχαν
ξεκινήσει εδώ και αρκετές ημέρες. Το
ΔΣ της ΠΑΕ, άλλωστε, λίγες ώρες μετά
τη δήλωση στήριξης του Ηλία Αϊβάζογλου στον πρώην προπονητή, Θωμά
Γράφα αποφάσιζε ότι ανεξαρτήτως αποτελέσματος θα έλυνε τη συνεργασία
μαζί του.
Ο 47χρονος Σλοβένος θα βρει στη
ομάδα έναν παλιό γνώριμο με τον οποίο
είχε συνεργαστεί στην ομάδα του Μενιδίου, τον Πολ Γουέρε. Ο Κενυάτης, μάλιστα, όπως στον Αχαρναϊκό, έτσι και
στον ΑΟΤ είχε ανακοινωθεί λίγες ημέρες
πριν αναλάβει την τεχνική ηγεσία.
Όσο για τους αριθμούς του Κόστιτς;
Απολύθηκε τον Σεπτέμβριο από την αλβανική Λουφτετάρι, αφού στο πρωτάθλημα είχε 4 ήττες σε ισάριθμα ματς.
Στα προκριματικά του Europa League η
τότε ομάδα του γνώρισε ήττα 5-0 από
τη Βέντσπιλς και στον επαναληπτικό παραχώρησε ισοπαλία 3-3, ενώ είχε και
μία νίκη (4-0) στο Κύπελλο.
Το καλοκαίρι του 2017 ο Κόστιτς βρέθηκε για λίγες μόνο προπονήσεις στον
Ηρακλή, αλλά μετά τον υποβιβασμό στη
Γ' Εθνική αποχώρησε, ενώ τη σεζόν
2016-17 είχε απολογισμό 6-1-10 με την
ομάδα του Μενιδίου.

Νέο πρόστιμο στον Αοτ
από κίτρινες κάρτες
To συνεχές φόρτωμα ποδοσφαιριστών
του Α Ο Τρίκαλα με κάρτες έφερε και
νέο πρόστιμο (το δεύτερο για φέτος)
1000 ευρώ.
Ο κανονισμός λέει ότι επιβάλλεται
αυτό το πρόστιμο στις ομάδες της Β

Με Ηρόδοτο στην
Κρήτη οι νέοι του ΑΟΤ
Ο ΑΟ Τρίκαλα σε αγωνιστική ετοιμότητα για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα Πόντου
Εθνικής, όταν κατά την διάρκεια ενός
αγώνα τιμωρηθούν (με αποβολή ή κίτρινη
κάρτα) πέντε (5) ποδοσφαιριστές της
ίδιας ομάδας. Αυτό έγινε στον αγώνα
με την Δόξα Δράμας.

Ανοίγει η αυλαία
της 17ης αγωνιστικής
Με ντέρμπι στην Κρήτη ξεκινά σήμερα
η δράση για την 17η αγωνιστική της
Φούτμπολ Λιγκ, αναλυτικά:
Σάββατο 16 Φεβρουαρίου
Εργοτέλης - ΑΟΧ Κισσαμικός (15.00
ΕΡΤ3, Παγκρήτιο)
Διαιτητής: Κολυτάς (Λασιθίου)
Βοηθοί: Ζήρδας (Αθήνας), Γεωργακόπουλος (Πειραιά)
4ος: Σωτηριάδης (Λασιθίου)
Κυριακή 17 Φεβρουαρίου
Αήττητος Σπάτων - Ηρόδοτος (15.00,
Δημ. Στάδιο Σπάτων)
Διαιτητής: Περράκης (Αθήνας)
Βοηθοί: Νιδριώτης, Νικολάου (Αθήνας)
4ος: Μπακογιάννης (Αθήνας)
Τρίκαλα - Απόλλων Πόντου (15.00,
Δημ. Στ. Τρικάλων)
Διαιτητής: Μπαΐλης (Πρέβεζας)
Βοηθοί: Σκορδίλης (Κέρκυρας), Καλύβας (Φθιώτιδας)
4ος: Πολυχρόνης (Πιερίας)

Απόλλων Λάρισας - Αιγινιακός (15.00,
Γήπεδο Φιλιππούπολης)
Διαιτητής: Ματσούκας (Αιτ/νίας)
Βοηθοί: Αϊναλής (Μακεδονίας), Χατζημανώλης (Δωδ/νήσου)
4ος: Βουρνέλης (Μακεδονίας)
Ηρακλής - Κέρκυρα (15.00 ΕΡΤ3, Καυτανζόγλειο)
Διαιτητής: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
Βοηθοί: Καμπερίδης (Καβάλας), Ψύλος
(Λέσβου)
4ος: Πουλικίδης (Δράμας)
Πλατανιάς - Καραϊσκάκης (15.00, Δημ.
Περιβολίων)
Διαιτητής: Χ. Βεργέτης (Αρκαδίας)
Βοηθοί: Δ. Βεργέτης (Αρκαδίας), Κύριος (Αρκαδίας)
4ος: Κατοίκος (Αθήνας)
Σπάρτη - Παναχαϊκή (15.00, Δημ. Σπάρτης)
Διαιτητής: Δραγάτης (Αν. Αττικής)
Βοηθοί: Γουρνιάς (Αν. Αττικής), Πήττας
(Ηλείας)
4ος: Αντωνίου (Αν. Αττικής)
Βόλος - Δόξα Δράμας (15.00, Δημ.
Νεάπολης)
Διαιτητής: Δραγούσης (Κιλκίς)
Βοηθοί: Τυριακίδης (Μακεδονίας),
Κρυωνάς (Σερρών)
4ος: Μπεκιάρης (Καρδίτσας).

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑτΜιΣΕιΣ

ΚΑτΑΛΥτΕΣ

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

Για την 11η αγωνιστική στον 1ο όμιλο της Φουτμπολ
Λιγκα Νέων, ο Α Ο Τρίκαλα παίζει στο γήπεδο Ρωμανού
Ελιάς στο Ηράκλειο με τον Ηρόδοτο, το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου στις 15.30.
Διαιτητές ορίστηκαν οι Ραφαήλ Σταυρουλάκης-Εμμανουήλ Λιοδάκης-Ιωάννης Φραγκιαδάκης από το Ρέθυμνο.

πΡοΓΡΑΜΜΑ
13.15 Εργοτέλης ....................– ............ΑΟΧ Κισσαμικός
14.00 Αήττητος Σπάτων .........– ..............Α.Ο. Πλατανιάς
15.30 Ηρόδοτος .....................– ..................Α.Ο. Τρίκαλα
12.45 Παναχαϊκή 1891 ...........– ...................Α.Ε. Σπάρτη

ΒΑΘΜοΛοΓιΑ
1 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ........................................24-6 ..............24
2 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ........................................17-4 ..............22
3 ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ .........................25-10 .............18
4 ΗΡΟΔΟΤΟΣ ........................................12-11 .............17
5 ΑΟΧ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ ..............................15-18 .............13
6 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ........................................14-11 .............12
7 Α Ο ΤΡΙΚΑΛΑ .......................................7-14 ...............6
8 ΣΠΑΡΤΗ ...............................................2-42 ...............0
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Έπαιξαν με ΑΕΛ
οι μικροί της Δήμητρας

Ο λόγος στους πρωτοπόρους
•Είναι τα φαβορί αλλά χρειάζονται και άλλη απόδειξη…
υνεχίζεται η προσπάθεια
ανόδου στην Β’
Ερασιτεχνική κατηγορία από
τις ομάδες που έχουν
υψηλούς στόχους μια και η
«παραμονή» για φέτος δείχνει
άγνωστη… λέξη, έτσι όπως
ξεκίνησε και όπως θα τελειώσει η
διοργάνωση.

Σ

Του ΠANOΥ ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Αγία Κυριακή και Κηπάκι συνεχίζουν αύριο την προσπάθειά τους

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Σε κανονικούς ρυθμούς μπαίνουμε σιγά σιγά μετά την πολύμηνη κακοκαιρία και ποιος καλύτερος τρόπος να επιτευχθεί αυτό από μερικά πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια για
όλα τα τμήματα σχεδόν της Ακαδημίας μας με την γειτονική ΑΕΛ στα βοηθητικά γήπεδα της ομώνυμης ΠΑΕ.
Η Κ14, Κ10, Κ9 και Κ8 της ακαδημίας μας λοιπόν ταξίδεψε
την Κυριακή το πρωί στη Λάρισα συνοδεία 4 προπονητών
και οι μικροί αθλητές μας έδειξαν ότι δεν χρειάστηκαν και
πολύ για να ξαναμπούν σε ρυθμό και να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους στον αγωνιστικό χώρο αλλά πάνω απ’ όλα φάνηκε πόσο τους είχε λείψει να επιδοθούν στο αγαπημένο
τους σπορ.

Μετά τη δράση της περασμένης Πέμπτης
στους εξ’ αναβολής αγώνες οι ομάδες του 1ου
ομίλου, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα κληθούν να ξαναπαίξουν.
Οι Παραληθαίοι θα φιλοξενήσουν τον Αστέρα και είναι το απόλυτο φαβορί αφού υπάρχει μεγάλη διαφορά, ενώ το Ριζαριό θα παίξει
στη Κρήνη απέναντι σε μια ομάδα η οποία θα
προβάλει την αντίστασή της.
Οι Καρυές οι οποίες βρίσκονται στην 3η
θέση της βαθμολογίας, αλλά σε απόσταση έξι
βαθμών, θα φιλοξενήσουν το Κεραμίδι, ενώ το
Ζάρκο θα δώσει δύσκολο παιχνίδι στη Βασιλική, όπως και το Κηπάκι απέναντι στα Αμπελάκια.
Πιο εύκολο έργο έχει το Αρδάνι στο Πετρωτό.
Οι διαιτητές των αγώνων οι οποίοι θα ξεκινήσουν στις 11 π.μ είναι οι παρακάτω:
Γηπ. Κηπακίου: Κηπάκι - Ακ. Αμπελακιων
Διαιτ. Ζησης (Καλογριας - Ανδριοπουλος)
Γηπ. Ριζώματος: Παραληθαίοι - Αστερας
Διαιτ. Μανασης Μ (Σινδρος - Μαργιωλης)
Γηπ. Βασιλικής: Βασιλική - Ζάρκο
Διαιτ. Μανασης Κ (Τουλουμης - Καψουρας)

2ος ΟΜΙΛΟΣ
Σταθερά στη κορυφή η Ενωση Δροσερού
Μουριάς θα παίξουν στους Γόμφους και μόνο
με.. Θαύμα δεν θα πάρουν το τρίποντο.
Η δεύτερη θέση της βαθμολογίας θυμίζει…
ασανσέρ αφού οι ομάδες που ανεβαίνουν σ’
αυτή αλλάζουν. Η Θεόπετρα βρίσκεται εκεί και
αύριο δεν θα κουραστεί να πάρει το τρίποντο απέναντι στη Φιλύρα. Δεν θα ιδρώσει καν.
Η Λυγαριά θα φιλοξενήσει την Χρυσομηλιά
σε ένα παιχνίδι όπου οι γηπεδούχοι έχουν τον
πρώτο λόγο αλλά στο γήπεδο θα κριθούν όλα.

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ τΟυ 1Ου ΟΜΙΛΟυ

Μια ευχάριστη είδηση από την Πρωτεύουσα ήταν η επιλογή του Νίκου Βενέτη στο βασικό σχήμα του Εθνικού στην
επικράτησή του επί του Ιωνικού που έφερε την πρόκριση για
τους 4 του κυπέλλου. Για όλους εμάς που γνωρίζουμε το
πόσο εργατικός είναι δεν αποτελεί έκπληξη και του ευχόμαστε μόνο ανοδική πορεία για το μέλλον.

Ακαδημία Α.Ο Πύργου

ΟΜΑΔΕΣ
1 Ριζαριό
2 Παραληθαίοι
3 Καρυές
4 Ζάρκο
5 Κηπάκι
6 Αρδάνι
7 Γριζάνο
8 Αγ. Οικουμένιος
9 Αμπελάκια
10 Κεραμίδι
11 Βασιλική
12 Αγ. Κυριακή
13 Ακαδημία 1
14 Πετρωτό
15 Κρήνη
16 Λόγγος
17 Αστέρας

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

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

Δύσκολη αποστολή έχει ο Ασπρόβαλτος στο
Πρίνος με τους γηπεδούχους να έχουν ελπίδες νίκης.
Ενδιαφέρον βαθμολογικό αλλά και γοήτρου
παρουσιάζει το παιχνίδι της Πιαλείας στο
Παλαιομονάστηρο.
Οι διαιτητές των αυριανών αγώνων οι οποίοι θα ξεκινήσουν στις 3μ.μ είναι οι παρακάτω:
Γηπ. Βαλτινού: Βαλτινό - Ροπωτό
Διαιτ. Δουλόπουλος (Καπερωνης - Καλογριας)
Γηπ.Πρίνους: Πρινος - Ασπροβαλτος
Διαιτ. Ζησης (Παφης - Αποστολου)
Γηπ. Γόμφων: Γόμφοι - Δροσερό
Διαιτ. Μανασης Κ (Μαρκοπουλος - Ράτζας)
Γηπ. Λυγαριας: Λυγαρια - Χρυσομηλια
Διαιτ. Κουτσαγιας (Τζιοτζιος - Ντινος)
Γηπ. Φωτεινου: Φωτεινό - Βυτουμας
Διαιτ. Κωτουλας (Τουλουμης - Σινδρος)
Γηπ. Παλ/ρου: Παλ/ρο - Πιαλεια
Διαιτ. Κοντινος (Νταλουκας - Μανασης
Μ)
Κεφαλ/κος - Τζουρτζια
0-3α.α.
Φιλύρα - Θεόπετρα
0-3α.α.
Ρεπό: Δενδροχωρι

Γηπ. Αγία Κυριακής: Ακαδημια 1 - Οικουμενιος
Διαιτ. Κωτουλας (Μπαλας Χ - Τατσιοπουλος)
Γηπ. Λόγγου: Λογγος - Αγ. Κυριακή
Διαιτ. Παφης (Καπερωνης - Μαρκοπουλος)
Γηπ. Πετρωτού: Πετρωτό - Αρδάνι
Διαιτ. Κοντινος (Κωστηρας - Ντινος)
Γηπ. Κρήνης: Κρηνη - Ριζαριο
Διαιτ. Κουτσαγιας (Νταλουκας - Ράτζας)
Γηπ. Καρυων: Καρυες - Κεραμίδι
Διαιτ. Τζιοτζιος (Κουτσαγιας - Κατσογιαννος)
Ρεπό: Γριζάνο

Ι
2
2
2
4
4
3
4
3
3
4
6
5
3
2
5
1
1

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

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ τΟυ 2Ου ΟΜΙΛΟυ
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

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

Β
40
37
35
34
34
32
31
29
26
24
20
16
16
12
9
0
0

Ν
13
12
11
11
11
10
9
9
8
8
6
5
5
4
3
0
0

Ι
1
1
2
1
1
2
4
2
2
0
2
1
1
0
0
1
1

Η
2
3
3
4
4
4
3
5
6
9
7
10
10
12
13
15
15

ΤΕΡΜ.
63-15
46-20
52-17
44-19
43-18
34-17
36-17
36-22
39-34
28-33
24-33
28-44
25-48
18-49
14-54
0-45
0-45

Εμπειρία από Βερόνα
•Νέο κάλεσμα δοκιμασίας για τον Τσάτσο
Ο Δημήτρης Τσάτσος της Ακαδημίας του Α.Ο Πύργου, δεν
περνάει απαρατήρητος, όπου
και αν αγωνίζεται. Αν και «μικρός»
έχει μπει για τα καλά στο μάτι,
όχι μόνο Ελληνικών ομάδων αλλά
και ξένων συλλόγων, οπότε συνεχίζοντας τη δουλειά, με υγεία
και τύχη, είναι θέμα χρόνου πότε
θα κάνει το επόμενο βήμα.
Πέρα από τη Βαλένθια η οποία
τον παρακολουθεί στενά, πρόσφατα βρέθηκε στην Ιταλική Βερόνα για δοκιμή αφήνοντας άριστες εντυπώσεις, με τις ευχές για
το καλύτερο να τον συνοδεύουν.
Σήμερα το απόγευμα η Ακαδημία του Α.ο Πύργου θα κόψει την πρωτοχρονιάτική πίτα
της. Η εκδήλωση θα γίνει στις 6μ.μ στο 17ο Δημοτικό Σχολείο στον Πύργο.

Στα γήπεδα θα βρεθούν σήμερα (Κ 14)
και αύριο (Κ 12) οι μικροί των ομάδων με
την όρεξη να μην απουσιάζει. Οι σημερινοί αγώνες:

Τμήματα υποδομής

Συνέχεια στους… μικρούς

Κ 14-1ος Ομιλος-ΩΡΑ 11:00
Γηπ. Αγ. Γεωργίου: Ακ. Αμπελακιων Πετρωτό
Διαιτ. Παπαγεωργοπουλος (Κουτσαγιας Ε - Πλοκας)
Γηπ. Ακαδημιας: Ακαδημια 1 - Μεγαλ/ρι
Διαιτ. Ντινος (Σινδρος - Σακκας)
Αχιλλεας - ΑΟΤ
0-3α.α
Ρεπό: Δημητρα α

Κ 14-2ος Ομιλος-ΩΡΑ 11:00
Γηπ. Βαλτινου: Βαλτινό - Πυργετός
Διαιτ. Τουλουμης (Αβρααμ Β - Κωστηρας)
Γηπ. Λογγακιου: Δημητ ρα β - ΑΕΤ
Διαιτ. Τζιοτζιος (Καπερωνης - Μαρκοπουλος)
Πορταϊκός - Μετεωρα
3-0 α.α
Αγ. Μονη - Πύργος
0-3 α.α

ΟΙ ΑΥΡΙΑΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Κ 12-2ος Ομιλος-ΩΡΑ 11:00

Κ 12-1ος Ομιλος-ΩΡΑ 11:00

Γηπ. Οικουμενιου: Οικουμενιος Μετέωρα Β.
Διαιτ. Μουστακας
Γηπ. Πυργετού: Πυργετός - Πηγη
Διαιτ. Αβρααμ Β
Γηπ. Σαραγιων: Συνοικία - Δημητρα
β
Διαιτ. Σακκας
Γηπ. Ακαδημιας: Ακαδημια 1 β Βαλτινό
Διαιτ. Αργυροπουλος
Γηπ. Βοηθ. Πύργου: Πυργος β Πορταϊκός
Διαιτ. Μαρκος

Γηπ. Πυργου: Πύργος α - Αχιλλέας
Διαιτ. Πετσας
Γηπ. Αγ. Γεωργίου: Ακ Αμπελακιων
- Νεοχωρι
Διαιτ. Παπαγεωργοπουλος
Γηπ. Μπαλκουρας: Μεγαλ/ρι - Καρυες
Δαιτ. Πλοκας
Γηπ. Αγ. Μονης: Αγ. Μονη - Ακαδημια 1 α
Διαιτ. Σταφυλας
Δημητρα α - Μετεωρα α
3-0α.α.
Ρεπό: ΑΟΤ

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
ανένα παιχνίδι
δεν είναι εύκολο,
αν δεν
τελειώσει… Αυτό
αποτελεί κανόνα στο
ποδόσφαιρο σε όλα τα
επίπεδά του, οπότε έχει
δίκαιο ο Στέφανος Ψύχος
να προσπαθεί να
κρατήσει σε αφύπνιση
τους παίκτες του
Νεοχωρίου, προκειμένου
να ανταπεξέλθουν μ’
επιτυχία απέναντι στους
Ταξιάρχες.

gidopoulosp@yahoo.gr

Μπορεί η διαφορά στόχων
και δυναμικής να είναι αισθητή, αυτό όμως δεν χαρίζει
βαθμούς αφού οι Ταξιάρχες
αποδεικνύονται «σκληρό καρύδι» αν δεν αντιμετωπιστούν
ανάλογα. Η πρωτιά λοιπόν
θέλει προσοχή και αγωνιστική
διάθεση. Θα τη βγάλει σήμερα ο «Διγενής»;
Στο Μικρό Κεφαλόβρυσο,
αναμένεται να γίνει ένα ενδιαφέρον παιχνίδι με δύο ομάδες, την τοπική και το Καστράκι που πάνω κάτω κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση στηριζόμενες στην εμπειρία των παικτών, οπότε το
αποτέλεσμα είναι ανοικτό και
το γόητρο ισχυρό κίνητρο.
Ισως και το μόνο.
Ένα ακόμα παιχνίδι με ενδιαφέρον θα γίνει στη Φήκη. Η
τοπική ομάδα θα φιλοξενήσει την Αγία Μονή σε μια αναμέτρηση όπου στόχος θα είναι
οι βαθμοί για διαφορετικό
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Η προσπάθεια.. συνεχίζεται

Κ

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
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•Τους Ταξιάρχες φιλοξενεί ο «Διγενής»
Νεοχωρίου, ενώ η Φήκη την Αγία Μονή
και το Μικρό Κεφαλόβρυσο το Καστράκι
λόγο. Οι γηπεδούχοι αν και
γνωρίζουν ότι βρίσκονται σε
απόσταση από την κορυφή,
κάνουν ό,τι μπορούν για να
μειώσουν τη διαφορά και να
βρεθούν σε τροχιά ανόδου,
παίζοντας σε κάθε παιχνίδι
σαν… τελικό. Ο «Αρης» ψάχνει
το γόητρο και τους βαθμούς
βελτίωσης της θέσεώς του.
Από διαφορετική αφετηρία
και με διαφορετική φιλοσοφία,
Πορταϊκός και Δήμητρα Απόλλων θα αναζητήσουν το καλύτερο στο μεταξύ τους παιχνίδι. Οι γηπεδούχοι θέλουν το
τρίποντο προκειμένου να βελτιώσουν τη θέση τους, αλλά
για να γίνει αυτό θα πρέπει να
βάλουν τα… δυνατά τους απέναντι στους «πιτσιρικάδες»
των Γκαραγκάνη – Γιαγιάκου,
οι οποίοι τα «βάζουν» με
όλους και με τα δύσκολα…
Σο γήπεδο της Διάβας, η
Κρύα Βρύση θα αντιμετωπίσει
τα Καλύβια. Βαθμολογική αναγκαιότητα δεν υπάρχει. Οπότε δίνεται η ευκαιρία στις δύο
ομάδες να παίξουν ανοικτά και
να ευχαριστηθούν την προσπάθεια, χωρίς σκοπιμότητες.
Στο παιχνίδι που θα γίνει
στο Μεγαλοχώρι ανάμεσα

στην «Θύελλα» και τον Αχιλλέα Μπάρας, υπάρχει φαβορί
και αυτό είναι οι γηπεδούχοι.
Πιο δυνατοί, πιο αποτελεσματικοί και με καλύτερη συγκομιδή έχουν το «πάνω χέρι»
απέναντι στους φιλοξενούμενους οι οποίοι προσπαθούν να
μείνουν ενεργοί έως το τέλος
του πρωταθλήματος δημιουργώντας τις καλύτερες συνθήκες για την επόμενη αγωνιστική χρονιά, πιθανότατα σε

χαμηλότερη κατηγορία.
Τέλος στον Πυργετό, ο Δικέφαλος» θα παίξει με τον
Πύργο. Γειτονικό ντέρμπι, στο
οποίο και οι δύο ομάδες θέλουν τη νίκη, με τους φιλοξενούμενους να την ψάχνουν
εδώ και καιρό στο πρωτάθλημα, γενικότερα.
Πηγή και Σαράγια θα προσθέσουν ξεκούραστα τρίποντα απέναντι σε ΑΕΤ και Γλίνος,
αντίστοιχα.

Οι διαιτητές των σημερινών αγώνων οι οποίοι
θα ξεκινήσουν στις 3 μ.μ είναι οι παρακάτω:
Γηπ. Νεοχωριου: Νεοχωρι - Ταξιάρχες
Διαιτ. Πετσας (Σταφυλας - Αλεξοπουλος)
Γηπ. Κεφαλ/σου: Κεφαλ/σο - Καστράκι
Διαιτ. Δουλοπουλος (Παπαγεωργοπουλος - Καλογριας)
Γηπ. Φήκης: Φήκη - Αγία Μονη
Διαιτ. Κοντινος (Μανασης Μ - Αποστολου)
Γηπ. Πύλης: Πορταϊκός - Δημητρα
Διαιτ. Κουτσαγιας (Κωτουλας - Λεωνιδας Κ)
Γηπ. Διάβας: Κρ. Βρύση - Καλύβια
Διαιτ. Λεωνιδας Σ (Τζιοτζιος - Ντινος)
Γηπ. Μεγαλ/ριου: Μεγαλ/ρι - Αχιλλέας
Διαιτ. Ζησης (Παφης - Ανδριοπουλος)
Γηπ. Πυργετου: Πυργετός - Πύργος
Διαιτ. Μανασης Κ (Νταλουκας - Ράτζας)
Πηγη - ΑΕΤ
3-0α.α
Σαραγια - Γλύνος
3-0α.α

Ψάχνουν το
καλύτερο οι
ομάδες της Α’
Ερασιτεχνικής

Η ΒΑΘΜoΛoΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ

Β

Ν

Ι Η

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

55
49
44
40
38
37
34
33
31
26
26
24
21
20
15
8
0
0

18
15
14
12
12
12
10
10
9
7
7
6
6
5
4
2
0
0

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

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

1
0
3
4
5
6
6
7
7
8
8
8
10
9
13
16
19
19

ΤΕΡΜ.
67-5
40-9
46-15
39-18
43-25
39-21
40-23
31-26
38-20
26-25
26-27
21-23
22-40
22-41
20-37
16-61
0-57
3-66

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 21ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΝΕΟΧΩΡΙ – ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1980-1981

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

1-1
2-0
1-2
2-0
7-0

1982-1983
1983-1984
1995-1996
2000-2001
2002-2003
2003-2004
2007-2008
2014-2015

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

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

Χάλος – Γκούντας
Παθέκας, Αργυρίου
Παναγιώτου – Χατζής [2]
Τσιάντος, Μητρούσιας
Μητρούσιας [3], Τσιάντος, Ψύχος, Γκολίτος,
Μπαμπούρης
αυτογκόλ, Μπολουμπάσης
Αλεξίου, Λίτσιος
Σακελλαρίου, Μπέττας, Ζαρακλάνης – Ε.Νίκου
Μιχαήλ
Γαλάνης, Τσιόβολος
Χρήστου [2], Μιχαήλ [2] – Φαλτάκας, Αριστοδήμος
Ρίζος
Τασιούλης [2], Ι.Καρατζούλης [2] –
Θ.Παπαποστόλου

2007-2008
2008-2009
2016-2017
2017-2018

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

1975-1976
1976-1977
1977-1978
1985-1986
1986-1987

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

1999-2000
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

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

2000-2001 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2001-2002 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

1-1 Ντιντής – Τσιντσιλίδας
6-4 Γουλόπουλος [3], Κυργιάκος [2], ΓκουλιόπουλοςΠαπανικολάου [2], Πλακιάς [2]
3-0 Σίμος, Κατσαμόρας, Γρηγορίου
3-4 Σίμος, Γρηγορίου, Π.Ρεντζελάς – Ντίνας [2],
Πλακιάς, Μπαλογιάννης

2004-2005
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2017-2018

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

ΦΗΚΗ – ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1991-1992
1993-1994

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

0-1
0-0
0-3
0-2
1-6

1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1991-1992

Α’ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ΕΡΑΣΙΤΕΝΧΙΚΗ
Α’ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

2000-2001 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2001-2002 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

3-2
1-5

2003-2004 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2005-2006 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

2-0
3-1

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

Καραβασίλης [2], Μπέσσας
Γιαννάκος, Ζαχόπουλος, Φίλιος
Κόρακας – Θεοδωρακόπουλος
Μπαλατσούκας [2] – Τσιούλης
Τοπαύνης, Μπαλατσούκας, Κουφογάζος –
Τσιούλης
0-6 Κοντός [3], Χαϊταλής, Γκαρνάρας, Αγραφιώτης
2-2 Μανώλης, Ν.Τσιαμπαλής – αυτογκόλ Μούτσιος
0-0
1-1 Γ.Πανάγος – Μπακράτσας
0-3 Κακάβας [3]

ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ – Μ.ΚΑΛΥΒΙΑ

Φαρμάκης
Ζήκος, Παζαϊτης, Μαντέλας
Γρίβας, Παζαϊτης
Μπέττας – Ρίζος [2], Παπανικολάου, Σουλιώτης,
Γ.Μόκκας, Τεντολούρης
Παιδοκούκης [2], Μακρής – Μιχαήλ, Πράπας
Κωφός – Μαργαριτόπουλος [2], Ζωγράφος [2],
Μπούρας
Τσαντήλας [2]
Μερντιάνι [2], Πλήκας – Καραθάνος

Γκανιάς
α.α.
Ρούκας [2], Χοτζάι
Λαγκαδινός, Ζαφειρόπουλος

ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ

ΜΙΚΡΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ – ΚΑΣΤΡΑΚΙ
1994-1995 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
1996-1997 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

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

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

1997-1998 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
1998-1999 Α’ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2000-2001 Α’ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2001-2002 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2003-2004 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2005-2006 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2006-2007 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2009-2010 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2010-2011
2012-2013
2013-2014
2015-2016
2017-2018

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Λουλές, Βαρμπομπίτης
1977-1978 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Γιαννακόπουλος –Καρανίκας

1984-1985
1985-1986
1986-1987
1988-1989
2000-2001

………..
Μεσιακάρης, Παπαδημητρίου – Τζάρτζος
Χαρακόπουλος, Μεσιακάρης – Μαραγκός
………..
Βακουφτσής [2], Τσιάκας – Κωνστάντος
Παιδής, Κορδαλής, Κωνστάντος
Παιδής, Κολώνας
Παπαγεωργίου – Παπαευθυμίου, Δερμιτζάκης,
Κορδαλής

2-4 Ιακωβάκης, Βακουφτσής – Σιακαβάρας, Γκένας,
Α.Παπαευθυμίου, Δ.Παπαευθυμίου
2-2 Μεσιακάρης, Ρακοβίτης – Καρνάβας [2]
3-1 Μεσιακάρης, Π.Παπαδημητρίου, Γιουβρής –
Ευαγγέλου
3-2 Πατσιαλής, Α.Μακρής, Κακαϊτσας – Βουλόγκας,
Γκαραγκάνης
0-2 Παπανικολάου [2]
4-2 Β.Ανδρέου, Α.Ανδρέου, Κοτρώτσιος, Χ.Γιουβρής –
Βαρνακιώτης [2]
0-0
0-2 Κολώνας, Κράβαρης
2-4 Π.Κοτρώτσιος, Χασιώτης – Μπανάσιος, Ανδρέου,
Ράπτης, Λέφας
0-4 Ανδρέου [2], Χασιώτης, Ψωμάς
1-2 Δρύς – Κοτρώτσιος [2]
1-3 Γ.Σκέντζας – Σελίμης, Μπαμπούρης, Καπέλας
1-0 Β.Ανδρέου
0-0

ΠΥΡΓΕΤΟΣ – ΠΥΡΓΟΣ

Τσακνάκης
Β.Αλμπάνης – Ρέππας, Οικονόμου, Μπίχτας
Κόκκοβας, Ο.Ζαρακότας – Ρέππας

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΑΣ
1-5
2-1
2-1
1-3
3-2
0-3
0-2
1-3

1993-1994 Α’ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

1979-1980 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

2006-2007 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2014-2015

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

2-2 Χ.Ιακωβάκης, Ε.Τσιανάκας – Δουλόπουλος,
Πετώσης
6-4 Χ.Ιακωβάκης [3], Σιμιτζής [2], Χαλκιαδάκης –
Χρυσοχόος [2], Δουλόπουλος, Ευθυμίου
2-0 Νταϊλιάνης [2]
0-3 Σιακαβάρας, Μηνάς, Κατσαμόρας
3-0 Μιχαήλ, Β.Παζαράς, Ζντρίβας
3-1 Αλεξίου, Β.Παζαράς, Νταούλας – Κρομμύδας
1-6 Αλεξίου – Λιούλιος [2], Καρνάβας [2],
Κουκουσούλης, Τσιούνης
3-2 Ζήκος [2], Α.Παπαγεωργίου – Γάκης,
Κουκουσούλης
2-2 Παπανικολάου, Ντέρης – Ρίζος, Μηνάς
1-0 Παπαποστόλου
0-2 Αγγέλης, Αυγέρης
3-0 Λουλές, Ιακωβάκης, Νικολούσιος
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Είχε την τιμητική του
•Στις βραβεύσεις της Κεντρικής Ελλάδας ο Ποδηλατικός Σύλλογος Τρικάλων

Δ

εν υπάρχει
μεγαλύτερη
ικανοποίηση
για συλλόγους
και ομάδες από το να
γίνεται τιμητική
εκδήλωση από
ανθρώπους του χώρου
οι οποίοι ξέρουν καλά
τις δυσκολίες και
ιδιαιτερότητες του
αθλήματος.
Τα στελέχη του Ποδηλατικού συλλόγου από την πρώτη στιγμή που βγήκαν στον
αφρό προσπαθούν να δουλεύουν συστηματικά, αφού
αισθάνονται βαριά την ευθύνη σχετικά με την εκπροσώπηση της τοπικής ποδηλασίας.
Αναμφίβολα αυτή έχει λαμπρή παράδοση αλλά το ζητούμενο είναι να υπάρξει και
ανάλογη συνέχεια.
Η χαρά των ανθρώπων του
συλλόγου είναι μεγάλη όταν
βλέπουν τα δικά τους παιδιά
να εμπεδώνουν τα μυστικά
του χώρου και να ανοίγουν
τα φτερά τους.
Ετσι βάζουν το λιθαράκι
τους στην διατήρηση της
φήμης του αθλήματος στην
περιοχή.
Το ενημερωτικό δελτίο
αναφέρει:
Δέκα ποδηλάτες του Π.Σ.
Τρικάλων βραβεύτηκαν από
την Τοπική Επιτροπή Κεντρικής Ελλάδας (Τ.Ε.Κ.Ε.),για
τις επιδώσεις τους στην ποδηλασία.
Το Σάββατο 9/ 2/2019, στο
ξενοδοχείο METROPOL της
Λάρισας, πραγματοποιήθηκε
η κοπή πίτας και οι βραβεύσεις των αθλητών από την
Τ.Ε.Κ.Ε. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν διοικητικά μέλη
της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Ποδηλασίας, καθώς και επίσημοι από τον πολιτικό κόσμοτης Θεσσαλίας.
Κεντρικό τιμώμενο πρόσωπο ήταν ο έφηβος Καρατσιβής Παναγιώτης του Π.Γ.Σ.
Λάρισας, ο οποίος για το
2018 αναδείχτηκε πρωταθλητής Ευρώπης κατακτώντας
τρία μετάλλια.
Επίσης άλλη μία βράβευση
που ξεχώρισε, ήταν αυτή του
συντοπίτη μας Ολυμπιονίκη
ποδηλασίας Δημήτρη Γεωργαλή, για την προσφορά του
στο άθλημα.
Η διοίκηση του Π.Σ. Τρικάλων συγχαίρει τους βραβευθέντες αθλητές της αλλά
και όλους τους αθλητές της
ποδηλατικής ακαδημίας μας,
για την ενασχόληση τους με
τον αθλητισμό και ειδικότερα
με το άθλημα της ποδηλασίας.
Τα ονόματα των αθλητών
μας που βραβεύτηκαν στην
εκδήλωση:Κατηγορία μίνι:
Εύα Ντάκου, Κέλλη Σούλιου,
Ντίνος Ζιντζόβας και Γιώργος

Στιγμιότυπα από τις βραβεύσεις στελεχών του Ποδηλατικού, που έκανε η ΤΕΚΕ

Πλούσιο καλεντάρι

Γεωργούλας.
Κατηγορία Παμπαίδων:
Τσατσαρώνης Κων/νος, Λαγός Περικλής, Ποτήρης Νίκος, Μπαλός Κων/νος και Τυφαρίκης Άγγελος.
Κατηγορία Παίδων: Κουτσιβέτας Κων/νος.
Ευχαριστούμε πολύ τους
χορηγούς μας, για την πολύτιμη προσφορά τους.

ΟΡΘΟΠΕΤΑΛΙΑ (ποδηλατικό κατάστημα Λάρισας),
STAVRAKIS
(ελαστικά),
ΜΠΟΤΗΣ (πρατήρια υγρών
καυσίμων), PROMIST (ασφάλειες), Δ. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ (πρακτορείο ΟΠΑΠ), VO2MAX
(καταφύγιο Κόζιακα), 3G (ψηφιακές εκτυπώσεις), ΕΦΗ
ΠΑΛΑΤΟΥ (φυσιοθεραπεία –
βελονισμός).
CMYK

Οι πρωταγωνιστές της ποδηλασίας θα έχουν αρκετές
ευκαιρίες να ξεδιπλώσουν τα
ταλέντο τους. Το πρόγραμμα
που σχεδιάστηκε καλύπτει
όλα τα γούστα.
Ας θυμηθούμε λοιπόν τις
αγωνιστικές συνάξεις, που
αναμένεται να αποτελέσουν
πόλο έλξης. Κάθε κομμάτι
έχει την δική του ομορφιά,
οπότε μικροί και μεγάλοι θα
ξεδιπλώσουν το ταλέντο
τους.
Στα Τρίκαλα θα διεξαχθούν
τέσσερις διοργανώσεις , μια
στην Πύλη και μια στην Καλαμπάκα.
Στις 3 Μαρτίου αγώνες
ΜΤΒ με διοργανωτή τον Ποδηλατικό Σύλλογο Τρικάλων
στα Τρίκαλα
Στις 31 Μαρτίου αγώνες
δρόμου GP στα Τρίκαλα με
διοργανωτή τον Ποδηλατικό
Σύλλογο Τρικάλων.
Στις 21 Απριλίου στην Καλαμπάκα θα διεξαχθεί το 4ο
Meteora MTB Race «Βασίλης
Ευσταθίου» με διοργανωτή
τον ΠΑΣ Πηνειός.
Στις 21 Μαϊου στα Τρίκαλα
θα γίνουν αγώνες αντοχής
για το τοπικό πρωτάθλημα
Δρόμου με διοργανώτρια την
ΤΕΚΕ.
Στις 9 Ιουνίου στην Πύλη,
θα γίνει αγώνας δρόμου στα
πλαίσια της Μάχης της Πόρτας με διοργανωτή τον Ποδηλατικό σύλλογο Τρικάλων.
Στις 3 Νοεμβρίου αγώνες
ΜΤΒ στα Τρίκαλα με διοργανωτή τον Ποδηλατικό σύλλογο Τρικάλων.

* Με το που γίνονται γνωστά κάποια γραφόμενα στην εφημερίδα μας είναι λογικό οι φίλαθλοι- αναγνώστες να σπεύδουν να συλλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία
σχετικά με το υπόβαθρο της πρωτοβουλίας αλλά και με το
πώς και το γιατί αυτής. Ασφαλώς οι λεπτομέρειες έχουν
μεγάλη αξία και δένουν αρμονικά με το βασικό πλάνο.
* Βέβαια από την στιγμή που οι υπεύθυνοι δεν θέλουν να
χαθεί η μαγεία της πρωτοβουλίας πριν κλειδώσουν ορισμένα
θέματα θα κρατήσουμε τις ανακοινώσεις εν ευθέτω χρόνω.
* Ωστόσο μπορούμε να μεταφέρουμε ορισμένες σκέψεις
για μια γεμάτη σύναξη στις 4 και 5 Μάη, λίγα μόλις
χιλιόμετρα μακριά από τα Τρίκαλα.
* Σε μια όμορφη και φιλόξενη περιοχή με ζεστό και προσεγμένο χώρο θα φιλοξενηθούν επί διημέρου σε πρώτη
φάση αγώνες 3x3. Το σχέδιο προχωράει με ακρίβεια όσον
αφορά τις συμμετοχές, ενώ οι πρωταγωνιστές θα έχουν
τον χρόνο να πάρουν τις ανάσες τους μεταξύ των παιχνιδιών.
Όπως αντιλαμβάνεται κανείς τα δεδομένα είναι υπολογισμένα με ακρίβεια.
* Στην τελική ευθεία της σύναξης, κάτι αν θέλετε ως το κερασάκι στην τούρτα, θα λάβουν χώρα και παράλληλες εκδηλώσεις, οπότε ειδικά τα πιτσιρίκια θα βρεθούν στο
στοιχείο τους βιώνοντας όμορφα συναισθήματα και κυρίως
την χαρά των σπορ.
* Μια ατάκα που ακούσαμε είναι πως η φιλοδοξία έχει να
κάνει με την δημιουργία ενός μικρού αθλητικού μύλου
των ξωτικών από την άποψη ότι όσοι ανταποκριθούν στο
κάλεσμα για πρώτη φορά θα κολλήσουν με το σκηνικό και
θα έρχονται ξανά και ξανά.
* Βαρύτητα δίνεται φυσικά στο οργανωτικό κομμάτι για να
μην λείψει τίποτα από κανέναν. Ετσι οι συμμετέχοντες και
οι επισκέπτες θα έρχονται όχι μόνον από τα Τρίκαλα αλλά
και από άλλες περιοχές. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να γιγαντωθεί η φήμη της πρωτοβουλίας.
* Στα Τρίκαλα υπάρχουν πολλά παραδείγματα εκδηλώσεων
που ξεκίνησαν σεμνά και ταπεινά και σήμερα περιλαμβάνονται στην λίστα με τις καλύτερες δραστηριότητες της
χώρας. Εννοείται ότι αυτό δεν έγινε τυχαία αλλά μέτρησαν
καθοριστικά το μεράκι, το τρέξιμο και οι οργανωτικές εμπνεύσεις των ιθυνόντων.
* Γενικά στα μέρη μας όλοι οι αθλητικοί επισκέπτες νιώθουν
σαν στο σπίτι τους, οπότε δεν είναι υπερβολή να γράψουμε
ότι περιμένουν πως και πως κάθε νέα πρωτοβουλία.
* Οσον αφορά την ημερομηνία της διήμερης μάζωξης θεωρείται πολύ καλή, δηλαδή λίγο μετά το Πάσχα και πριν τις
εκλογές, που αναμένεται να είναι μαζεμένες. Την ώρα της
δράσης αναμένεται πλούσιο θέαμα.
* Οι κοπές πιτών καλά κρατούν και μέσω αυτών επιτυγχάνεται
η σύσφιγξη των σχέσεων. Σήμερα(11.50, Μπάρα) έχει
σχετική εκδήλωση η υποδομή των Δαναών, οπότε τα πιτσιρίκια θα μεταφέρουν σε όλους τον ενθουσιασμό τους.
* Το βράδυ(20.00 art gallery) η σκυτάλη θα περάσει στον
ΑΠΣΤ που προγραμμάτισε εκπλήξεις και βραβεύσεις, αφού
αρκετά στελέχη του ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Ασφαλώς
το χειροκρότημα θα δώσει δύναμη σε όλους.
* Μια πρώτη καταγραφή φαίνεται ότι ξεκίνησε προκειμένου
ο Στέλιος Βάσκος με την ομάδα του να δώσει μια τελευταία
παράσταση κάνοντας τον γύρο της Ελλάδας.

04:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Mountain Dew Ice Rising Stars Challenge, NBA All-Star Weekend
11:45 Eurosport 1
Αλπικό σκι
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αρε
14:00 COSMOTE SPORT 8 HD
Σαν Πάουλι-Άουε, Bundesliga 2
14:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Θέλτα-Λεβάντε
LaLiga Santander
15:00 ΕΡΤ3
Εργοτέλης - ΑΟΧ Κισσαμικός
Football League
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 500 ABN AMRO World Tennis
Τένις
16:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Βόλφσμπουργκ-Μάιντς
16:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Στουτγκάρδη-Λειψία
16:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Χόφενχαϊμ-Ανόβερο
16:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Σάλκε-Φράιμπουργκ
17:00 ΕΡΤ Play1
Ηρακλής - ΑΕΚ, Volley League
17:00 Novasports 1HD
Άστον Βίλα - Γουέστ Μπρόμιτς
Championship

17:15 COSMOTE SPORT 2 HD
Ράγιο Βαγιεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης
17:55 ΕΡΤ3
Αναγέννηση Αρτας - ΠΑΟΚ
18:00 Novasports 3HD
Μαρσέιγ - Αμιάν
19:00 ΕΡΤ1
Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης
19:00 Novasports 1HD
Κάλιαρι - Πάρμα
19:30 Novasports 2HD
ΠΑΣ Γιάννινα - Ατρόμητος
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Χέρτα Βερολίνου-Βέρντερ Βρέμης
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Λεγανές
20:30 COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 500 ABN AMRO World Tennis
Τένις
20:45 Novasports 4HD
Χερενφέιν - Αϊντχόφεν
21:00 Novasports 3HD
Μονακό - Ναντ
21:30 Novasports 1HD
Αταλάντα - Μίλαν
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD
Μπαρτσελόνα-Βαγιαδολίδ
22:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Πόρτο-Βιτόρια Σετούμπαλ

τοπικά
ι εμφανίσεις του Λεωνίδα
Καβάκου, παγκοσμίως,
αποτελούν κορυφαίο
καλλιτεχνικό γεγονός. Στην Ελλάδα,
δίπλα στην προσδοκία, μπαίνει η
τονωτική, ιδιαίτερα σε δύσκολους
καιρούς, υπερηφάνεια. Η επιθυμία
του Λεωνίδα Καβάκου είναι να
προσφέρει υψηλού επιπέδου μουσική
σε πόλεις της περιφέρειας. Να
προσφέρει στην ίδια τη μουσική. Να
φτάσει σε όλους εκείνους που δεν
έχουν εύκολη πρόσβαση σε
συμφωνικές συναυλίες, να
ευεργετήσει τους λιγότερο
ευνοημένους αλλά και να συνδράμει
στην κάλυψη των μεγάλων αναγκών
της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, με
την οποία συνδέεται με παλιούς,
βαθείς δεσμούς.

Ο

Κατά την τρέχουσα καλλιτεχνική περίοδο που σηματοδοτεί την 3η χρονιά του σημαντικού προγράμματος Προσφορά Μουσικής & Μουσική Προσφορά ο τιμημένος με
τις σπουδαιότερες διακρίσεις του κόσμου,
βιολονίστας και αρχιμουσικός, επισκέπτεται το Πνευματικό Κέντρο Τρικάλων "Αθανάσιος Τριγώνης" στις 15.03.2019, στις
20:30. Ένα Πνευματικό Κέντρο που, μόλις
έναν χρόνο πριν, απέκτησε αίθουσα με το
όνομα του μεγάλου τρικαλινού λυρικού
τραγουδιστή, Δημήτρη Καβράκου. Φέτος,
ο Λεωνίδας Καβάκος και η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών καθίστανται οι πρώτοι που
παίρνουν τη σκυτάλη και προσφέρουν μια
υψηλής ποιότητας συναυλία.
Το δε ενδιαφέρον των Τρικαλινών, των
παλιών και νέων φίλων της συμφωνικής μουσικής, οξυμένο. Γιατί ο διεθνούς ακτινοβολίας Έλληνας μουσικός, χτίζει ένα μύθο σε
κάθε του εμφάνιση. Ως αρχιμουσικός, αλλά
και ως σολίστ, δημιουργεί αυτήν τη μυστηριώδη, άρρητη, διαρκώς αμφίδρομη
και ειλικρινή επικοινωνία του κοινού αλλά και
των μουσικών, μεταξύ τους και με την
υψηλή Τέχνη.
Η βραδιά ξεκινά με το κατά γενική ομολογία πιο δημοφιλές Κοντσέρτο για βιολί
του Μότσαρτ , το ευρηματικό και "πολύ-

Προσφορά Μουσικής
& Μουσική Προσφορά
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«Φόρος τιμής και μνήμης στον
τόπο, το βιβλίο του συλλόγου
Κουμπουριανιτών Αττικής, το
οποίο παρουσιάστηκε στην Αθήνα»

Λεωνίδας Καβάκος - Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

χρωμο" Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα
αρ.3 σε σολ μείζονα, Κ.216, συνεχίζει με τη
μεγαλειώδη Συμφωνία αρ.31 σε ρε μείζονα
«του Παρισιού», K. 297 - έργο ταυτόσημο με
τη μετάβαση του Μότσαρτ στην ωριμότητα - και ολοκληρώνεται με την θριαμβευτική αποθέωση της ζωής και της ύπαρξης
στην Έβδομη Συμφωνία του Μπετόβεν.
Για μια ακόμα φορά, ο Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα
Αθηνών αφιλοκερδώς, παραχωρώντας την
αμοιβή του υπέρ των μεγάλων αναγκών της
Ορχήστρας, με τα έσοδα των συναυλιών να

Η παρερμηνευμένη
Ποίημα Νίκης Καμπόση
Μου φέρθηκαν σαν νάμουν κατάδικη,
ήμουν παρερμηνευμένη.
Η ζωή μου ήταν μία κόλαση
πολύ καταπονημένη.
```
Οι καϋμοί κι οι πόνοι μ' ατέλειωτοι,
το γέλιο μου ένα ψέμα.
Περνούσα μέσα από χαρακώματα
κι η καρδιά μου έσταζε αίμα.
```
Βήμα το βήμα και ο ανήφορος
γλυκός και μέσα απ' τ' αγκάθια.
Στα τρίσβαθά μου καρφιά οι πόνοι μου,
του πνεύμα μου τα μεράκια.
```
Καθρέφτης του εαυτού μου ήμουνα
έβλεπα μέσα απ' τ' αστέρια,
μα ο γολγοθάς μου προερχότανε
απ' τ' ανθρώπινα μαχαίρια.
```
Τι να 'φταιξε, μήπως και εγώ έφταιξα
που αγνόησα την ύλη
και στην ψυχή και στο πνεύμα έδωσα
την υπόστασή μου όλη.
```
Τι σημασία πια τόση δύναται
να 'χει της ζωής εν εύγε
όταν σε έχουν αδικήσει πάμπολλοι
αθέλητα ή απ' έχθρα.
```
Οι στίχοι μου αυτοί ωσάν ξέσπασμα
σφοδρώς καταιγίδας είναι,
μέσα στα βουρκωμένα χαράματα
μέσα στα γιατί πνιγμένη.
```
Τόσες χαρές απ' την οικογένεια μου
κι απ' το πνεύμα μου χαμένες
απ' τ' άδικο να νιώθω νικήτρια
έτσι μαζί κι ηττημένη.

δίνονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς και
συγκεκριμένα, στο Κ.Δ.ΑΠ. ΜΕ.Α (Κέντρο
Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων Με
Αναπηρίες) "Ήφαιστος" και τη Συμφωνική
Ορχήστρα Νέων Τρικάλων.
- Συνδιοργάνωση της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και του Δήμου Τρικκαίων σε
συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων της
Μουσικής Τρικάλων.
- Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Περιφερειακή Eνότητα Τρικάλων
και του Δήμου Τρικκαίων.

Παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία το βιβλίο «Κουμπουριανά Αργιθέας Καρδίτσας. Ιστορία και Λαογραφία», σε ειδική εκδήλωση, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Κουμπουριανιτών Αττικής, στην Αθήνα.
Το βιβλίο, το οποίο είναι μια εμπεριστατωμένη καταγραφή της
Τοπικής Ιστορίας και Λαογραφίας των Κουμπουριανών και της
ευρύτερης περιοχής της Αργιθέας Καρδίτσας και διασώζει την
προσωπική και συλλογική ιστορική μνήμη των κατοίκων.συνέγραψαν και επιμελήθηκαν οι κ.κ.: Γεώργιος Δήμος, Τριανταφυλλιά Θανασιά, Παναγιώτης Νταβαρίνος.
Η παρουσίασή του έγινε από τους κ.κ.: Μενέλαο Παπαδημητρίου, δικηγόρο και συγγραφέα, Λευτέρη Κάμπα, ερευνητή
της παράδοσης, Παναγιώτη Νταβαρίνο, επίτιμο σχολικό σύμβουλο φιλολόγων-συγγραφέα και πρόεδρο του συλλόγου
Κουμπουριανιτών.
Αποσπάσματα του βιβλίου διάβασε η κ. Λήδα Νταβαρίνου, καθηγήτρια-φιλόλογος, ενώ συντόνισε ο κ. Ιωάννης Καλλές, δικηγόρος και πρόεδρος Δ.Σ. της Εταιρείας Θεσσαλικών Μελετών
(Ε.ΘΕ.Μ.).
Ακολούθησε η πατροπαράδοτη ετήσια κοπή της πίτας του
Συλλόγου και μικρή γιορτή με εδέσματα.
Την ευθύνη επικοινωνίας είχε η κ. Θεοδώρα Τσιτσιπά, δημοσιογράφος και Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Θεσσαλικών Μελετών.
Φωτογραφίες: Θεοδώρα Τσιτσιπά
Βίντεο: Κώστας Τσιάκαλος
Το λίνκ του βίντεο: https://youtu.be/lXUCgTP3uUM
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Κουμπουριανιτών Αττικής
Παναγιώτης Νταβαρίνος, Πρόεδρος
pntavarinos@yahoo.gr, 6977 253238
Θεοδώρα Τσιτσιπά, υπεύθυνη επικοινωνίας της εκδήλωσης
tsitsipa@gmail.com, 6943 250888

Κινηματογραφική Λέσχη Τρικάλων

Κοινωνική σάτιρα με αγάπη από τον παγωμένο Βορρά, μέρος δεύτερο
Μπορεί τα τεχνικά προβλήματα να ήταν αξεπέραστα πριν έναν μήνα, αλλά αυτή τη φορά,
«Ο κύριος Οβε» μας περιμένει στην προβολή
της Κινηματογραφικής Λέσχης Τρικάλων τη
Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019. Πρόκειται για
μια εξαιρετική κωμωδία και σάτιρα από τη
Σουηδία, με ανθρωπιά και τρυφερότητα, με
την κριτική για τη βορειοευρωπαϊκή νοοτροπία, που βγάζει νοκ άουτ κάθε στερεότυπο για
τους διπλανούς μας - και για εμάς.

ΥΠΟΘΕΣΗ
Ο κύριος Όβε είναι ένας εσωστρεφής και
στριμμένος μισάνθρωπος ο οποίος έχει χάσει
πριν από λίγο καιρό τη γυναίκα του. Σκοπός
του είναι «να πάει να τη συναντήσει» άμεσα,
αλλά η μετακόμιση μιας φασαριόζικης οικογένειας δίπλα του θα του αλλάξει με απρόοπτο
τρόπο τα σχέδια.
ΚΡΙΤΙΚΗ
Μπορεί τα υλικά της να είναι αυτά μιας συνταγής και το φινάλε της ίσως υπερβολικά «καθώς πρέπει», όμως αυτή η κωμωδία του Χάνες Χολμ περιέχει στην πορεία αρκετή τρυφερότητα, χιούμορ πίκρα κι εξυπνάδα που δεν
μπορείς παρά να της παραδοθείς. Η ταινία ξέρει να ισορροπεί σωστά πάνω στην γραμμή
του χιούμορ και του δράματος, που κοιτάζει
με ανθρωπιά και κατανόηση τους χαρακτήρες
του και ξέρει πως οι άνθρωποι είναι κάτι παραπάνω από την εξωτερική εικόνα τους. «Ο
Κύριος Οβε» μιλά για τη δύναμη μιας ανοιχτής
καρδιάς, για την σημασία του να νιώθεις
πως κάποιος σε αγαπά και σε χρειάζεται για
τον τρόπο που η ζωή μας καθορίζει, αλλά και
τον τρόπο που της δίνουμε σχήμα εμείς.
Tips
Ο Σουηδός σκηνοθέτης Χάνες Χολμ («Διακοπές στην Ελλάδα») μεταφέρει στο σινεμά το
ομώνυμο best seller του Φρέντρικ Μπάκμαν,
που έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από
30 χώρες.
Η ταινία έσπασε ρεκόρ στα ταμεία της

Σουηδίας, μπαίνοντας έτσι στο top-5 των πιο
επιτυχημένων ταινιών όλων των εποχών.
Info

Τίτλος: Ο κύριος Οβε (A Man Called Ove
/ En man som heter Ove)
Σκηνοθεσία: Χάνες Χολμ
Σενάριο: Χάνες Χολμ
Πρωταγωνιστούν: Ρολφ Λάσγκαρντ, Μπαχάρ Παρς, Φίλιπ Μπεργκ, Ιντα Ένγκβολ
Χώρα: Σουηδία
Ετος: 2015
Γλώσσα: Σουηδικά
Διάρκεια: 116 λεπτά
Πηγή flix.gr, athinorama.gr
ΠΟΥ, ΠΟΤΕ, ΠΟΣΟ
Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019, στον δημοτικό κινηματογράφο, μύλος Ματσόπουλου.
Ωρα έναρξης 21.45
Εισιτήρια: Κάρτα μέλους 20 ευρώ (10 ευρώ
για άνεργους/φοιτητές) συν 2 ευρώ ανά ταινία. Μη μέλη 5 ευρώ.
Μπορείτε να δείτε το τρέιλερ της ταινίας στη
διεύθυνση:
https://www.youtube.com/watch?v=1hrF5sR
0q08.
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ην αισιοδοξία ότι μετά
τις επόμενες εκλογές
«η Ελλάδα θα μπορέσει
να σταθεί στο ύψος της, όχι
μόνο επιτυγχάνοντας ισχυρή
ανάπτυξη, αλλά και
συμμετέχοντας στην
επόμενη φάση του
εγχειρήματος της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης»
εξέφρασε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης κατά τον
χαιρετισμό που απηύθυνε
στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη
του Μονάχου.

Ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης υπογράμμισε ότι
το 2019 είναι ένα κρίσιμο έτος
για την Ευρώπη και για την Ελλάδα και εκτίμησε ότι οι φετινές
εξελίξεις στην χώρα μας θα έχουν
σημασία και για την υπόλοιπη
Ευρώπη. Εμφανίστηκε επίσης βέβαιος ότι «μια μεγάλη πολιτική
αλλαγή στην Ελλάδα θα μπορούσε να στείλει ένα καθαρό μήνυμα
ότι η χώρα είναι έτοιμη να αλλάξει
και να ξεκλειδώσει την πραγματική αναπτυξιακή δυναμική της».
Αναπτύσσοντας το «πολύ σαφές σχέδιο» της Ν.Δ. για το μέλλον της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης
επισήμανε πως αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι ανάπτυξη
βασισμένη στις επενδύσεις. Όπως
είπε, κάτι τέτοιο θα συμβεί μόνο
αν παραμείνει προσηλωμένη
στους δημοσιονομικούς στόχους
της, ενώ ταυτόχρονα καταφέρει
να προχωρήσει σε ουσιαστικές
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις,
προκειμένου να προσελκύσει ξένες επενδύσεις, αλλά επίσης για
να ξεκλειδώσει τις δυνατότητες
για εγχώριες επενδύσεις.
«Είμαι απόλυτα αφοσιωμένος
στο στόχο να οδηγήσω την Ελλάδα σε αυτόν το δρόμο, και να
προχωρήσω ένα επιθετικό πακέτο
μεταρρυθμίσεων, που θα κάνει
ξανά την Ελλάδα ένα ελκυστικό
επενδυτικό προορισμό» είπε, εκφράζοντας την εκτίμηση πως «σε
μια περίοδο που το διεθνές οικονομικό περιβάλλον δεν μοιάζει
τόσο ευνοϊκό όσο ήταν πριν από
δύο-τρία χρόνια, η Ελλάδα θα
μπορούσε να είναι μια πολύ ευχάριστη έκπληξη όσον αφορά
την ανάπτυξη».
Ο πρόεδρος της Ν.Δ. παρατήρησε πως «δυστυχώς τα περα-
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Κ. Μητσοτάκης:

Μετά τις εκλογές η Ελλάδα
θα σταθεί στο ύψος της

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος
Μητσοτάκης στην Ευρωπαϊκή
Διάσκεψη του Μονάχου
σμένα τρία χρόνια δεν πραγματοποιήθηκε αρκετή πρόοδος στην
Ελλάδα» σημειώνοντας πως παρά
το ότι είναι υπαρκτή μια προοπτική ισχυρής ανάκαμψης, δυστυχώς
αυτή δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί: «Η οικονομία υποαποδίδει, η ανάπτυξη είναι αναιμική, οι
επενδύσεις παραμένουν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, οι τράπεζες έχουν ακόμη πολλά μη εξυπηρετούμενα δάνεια, και η πλήρης πρόσβαση στις αγορές, ακόμα και μετά το τέλος του προγράμματος, δεν έχει αποκατασταθεί» σημείωσε.
«Σε περίπτωση που θέλετε να
πειραματιστείτε με τον λαϊκισμό
να έχετε το ελληνικό παράδειγμα
στο νου»
Δεν παρέλειψε να ασκήσει κριτική στην «λαϊκίστικη κυβέρνηση»
επισημαίνοντας το παράδοξο ότι
«ενώ προερχόταν από την Αριστερά, σχημάτισε μια κυβέρνηση
συνεργασίας με ένα άλλο λαϊκίστικο κόμμα που προερχόταν από
τη Δεξιά».
Εν όψει των ευρωεκλογών
έκρουσε «καμπανάκι» για την
«απειλή του λαϊκισμού» στην Ευρώπη «είτε αυτός προέρχεται

από τα δεξιά, είτε από τα αριστερά». «Από αυτή την άποψη η
Ελλάδα ήταν υπό μία έννοια
'μπροστά' από τις υπόλοιπες χώρες. Εκλέξαμε τους λαϊκιστές
στην εξουσία και, πιστέψτε με,
δεν κάνουν καλή δουλειά» είπε,
καλώντας τους Ευρωπαίους «σε
περίπτωση που θέλουν να πειραματιστούν αναλόγως, να έχουν
στο νου το ελληνικό παράδειγμα».
«Το πραγματικό ερώτημα όμως
είναι τι ακολουθεί τον λαϊκισμό.
Θεωρώ ότι αυτό που θα δούμε
να συμβαίνει στην Ελλάδα, είναι
αυτό που αποκαλώ ‘πολιτική του
μετα-λαϊκισμού’. Το εκκρεμές γέρνει ξανά προς την ανάγκη για μετριοπάθεια, λογική, επάρκεια,
αξίες.
Όλες αυτές τις αξίες που είναι
στο επίκεντρο της μεγάλης ευρωπαϊκής πολιτικής οικογένειάς
μας, του ευρωπαϊκού λαϊκού κόμματος, και αποτελούν επίσης τον
πυρήνα των ευρωπαϊκών αξιών
που θα δοκιμαστούν στις επικείμενες εκλογές» ανέφερε.
Είπε ακόμη πως είναι «ώρα για
συγκρατημένη αισιοδοξία» και
για «να επαναδιατυπώσουμε το
πολιτικό αφήγημα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη», ενώ
αναφερόμενος στις σχέσεις Ελλάδας – Γερμανίας, επεσήμανε
την ανάγκη οι δύο χώρες να επικεντρωθούν στις δυνατότητες διμερούς συνεργασίας. «Είναι πολύ
σημαντικό για μένα να αλλάξουμε
το αφήγημα: Δεν πρέπει να μιλάμε
για μια σχέση οφειλετών και δανειστών, για το πόσα χρήματα
χρωστάμε στη Γερμανία. Πρέπει
η συζήτηση να αφορά το μέλλον,
τις επενδυτικές ευκαιρίες, το τι
μπορούμε να κάνουμε μαζί, το
πώς η Ελλάδα μπορεί να συμμετέχει στα κοινά ευρωπαϊκά σχέδια,
σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος,
όπως η άμυνα και η μετανάστευση» παρατήρησε.

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK

Ο

ι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα σχολιάζονται από την πρώτη
στιγμή τόσο στα social media
όσο και από τα γραφεία Τύπου
των κομμάτων.
Η αρχή έγινε από τον τέως
υπουργό Εθνικής Άμυνας, Πάνο
Καμμένο, που έστρεψε τα βέλη
του στα πρώην στελέχη των
ΑΝΕΛ που διατήρησαν τις καρέκλες τους στο κυβερνητικό
σχήμα.
«Ταμείο για τους βουλευτέςleasing η υπουργική καρέκλα
έναντι τυφλής ψήφου. Συγχαρητήρια η συναλλαγή σας ήταν
επιτυχής», έγραψε ο κ. Καμμένος στο Twitter.
Ο Νίκος Δένδιας με ανάρτηση
του στο Twitter σχολιάζει πως
ο ανασχηματισμός, μεγάλος ή
μικρός, «δεν μπορεί να διασώσει
αυτήν την κάκιστη κυβέρνηση».
«Ο κ. Τσίπρας “θυμήθηκε” να
συμπληρώσει τις κενές θέσεις
στην κυβέρνησή του μετά την
ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά το
συμπέρασμα δεν αλλάζει:
Κανένας ανασχηματισμός, μεγάλος ή μικρός, δεν μπορεί να
διασώσει αυτήν την κάκιστη κυβέρνηση», γράφει στο Twitter
ο κ. Δένδιας.
Ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, Θεόδωρος Καράογλου σε tweet
του έκανε λόγο για κυβέρνηση
που μοιάζει περισσότερο με
«μεικτή πολιτικών "ορφανών"».
«Μεγαλύτερη απαξίωση του
κυβερνητικού σχήματος δεν
έχει παρατηρηθεί ποτέ ξανά
στα ελληνικά πολιτικά χρονικά!
Αυτή πλέον δεν είναι κυβέρνηση
αλλά μεικτή πολιτικών "ορφανών"», γράφει στα social media.
Ο ευρωβουλευτής της Νέας
Δημοκρατίας, Γιώργος Κύρτσος, μιλά για «ανασχηματισμό
πολιτικής κακομοιριάς» και προσθέτει: «Αναδεικνύονται νέα
κομματικά στελέχη στη θέση
άλλων τσικό.
Επιβραβεύονται δύο πρώην
ΠΑΣΟΚ με τον ένα να έχει κάνει
σκληρές δηλώσεις κατά της κυβέρνησης. Παραμένουν διάφο-

Βολές της αντιπολίτευσης
για τον ανασχηματισμό
Οι πρώτες αντιδράσεις
μετά την ανακοίνωση
του νέου κυβερνητικού σχήματος

ροι που άδειασαν τα κόμματά
τους. Προωθούνται..Κατρούγκαλος-Τασία».
Το Κίνημα Αλλαγής σχολιάζοντας τον ανασχηματισμό κάνει λόγο για «επιχείρηση Τσίπρα
για λεηλασία της παράταξης»
που «πέφτει στο κενό» και «εκφυλίζεται σε παράγκα Γ’ Εθνικής».
«Αλλά τίποτα δεν τους σώζει.
Όσο για τους πολιτικά εξαγορασθέντες υφυπουργούς είναι
γνωστοί κυνηγοί καρέκλας», καταλήγει το γραφείο Τύπου του
ΚΙΝΑΛ.
«Το μόνο ενδιαφέρον του μίνι
ανασχηματισμού είναι η ενσωμάτωση στο ΣΥΡΙΖΑ κι άλλων
στελεχών των μνημονιακών κυβερνήσεων Παπανδρέου και
Παπαδήμου.
Όσο πιο πολύ αποκαλύπτεται
η ψευτοπροοδευτική συμμαχία

του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο πιο γρήγορα
πρέπει να του γυρίσουν την
πλάτη οι πραγματικά προοδευτικοί άνθρωποι, που βλέπουν
την νεκρανάσταση του μνημονιακού ΠΑΣΟΚ» αναφέρει σχόλιο του ΚΚΕ για τον ανασχηματισμό.
«Ο ανασχηματισμός φανέρωσε την φτώχεια των στελεχών
της Κυβέρνησης.
Ανακυκλώνονται τα ίδια άτομα με μια πολιτική που έχει
κουράσει και απογοητεύσει όλο
τον κόσμο. Ακόμη και τα καλά
μέτρα, 120 δόσεις, προστασία
πρώτης κατοικίας, με τον τρόπο
που έρχονται δείχνουν ότι ο κ.
Τσίπρας μεταφέρει όλα τα βάρη
στην Κυβέρνηση που θα προκύψει από τις βουλευτικές εκλογές. Η Ένωση Κεντρώων αναμένει εκλογικό αιφνιδιασμό»,
σημειώνει η Ένωση Κεντρώων.

εσωτερικά
Δραγασάκης:

Χρειάζεται ένα
νέο μοντέλο ανάπτυξης
«Μέτρα και πολιτικές που θα ενισχύουν
τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων»
Χρειάζονται μέτρα και πολιτικές που θα ενισχύουν
τη συνεργασία μεταξύ των
επιχειρήσεων, ανέφερε, μιλώντας στη Βουλή, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης,
υπουργός Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Γιάννης Δραγασάκης.
«Χρειάζεται ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, στο οποίο
η μικρή επιχείρηση, όχι μεμονωμένα, αλλά μέσω συνεργατικών σχημάτων, θα
αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης,
αποτελέσει βασικό πόλο
ανάπτυξης. Είναι δικό μας
Γιάννης Δραγασάκης
θέμα να δούμε με τι κίνητρα, με τι θεσμούς μπορούμε αυτό να το πετύχουμε», είπε ο κ.
Δραγασάκης στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, που επεξεργάζεται το νομοσχέδιο «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων».
«Ένα από βασικά διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας είναι το μικρό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων και των
επιχειρήσεων. Οι μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι πολύ
μικρές σε σχέση με τις μικρές επιχειρήσεις των άλλων χωρών.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα, το οποίο, σε σχέση με την ανάγκη εξωστρέφειας της οικονομίας, είναι σοβαρό», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και τόνισε ότι μπορεί μία επιχείρηση να έχει ένα πολύ καλό προϊόν, αλλά να μην έχει πρόσβαση,
λόγω του μεγέθους της, στις διεθνείς αγορές. Κλασσικό παράδειγμα, υποστήριξε, είναι οι οινοπαραγωγοί της Νεμέας ή της
Θεσσαλίας, όπου κάθε μονάδα έχει εξαιρετικό προϊόν, αλλά αν
δεν βρουν έναν τρόπο να συνεννοηθούν και να μεγαλώσουν ή
να συνενωθούν, θα έχουν δυσκολίες να εδραιώσουν το προϊόν
τους στις διεθνείς αγορές.
«Η πρώτη απάντηση σε αυτό το πρόβλημα είναι μέσω της μεγέθυνσης, δηλαδή η μικρή επιχείρηση να γίνει μεγαλύτερη και
η μεγαλύτερη επιχείρηση να γίνει ακόμη μεγαλύτερη. Πρέπει
να δούμε κατά πόσο οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα επανεπενδύουν τα κέρδη τους και υπάρχει και το ζήτημα του ανταγωνισμού, καθώς μια μικρή επιχείρηση αντιμετωπίζει έναν αδυσώπητο ανταγωνισμό, που όχι μόνο δεν μπορεί να μεγαλώσει, αλλά
καταστρέφεται. Ιδίως στη φάση της μεγάλης ύφεσης, γι' αυτό
είχαμε πολλές επιχειρήσεις που έκλεισαν. Τώρα, ευτυχώς το
άνοιγμα υπερκαλύπτει το κλείσιμο. Η μεγέθυνση των επιχειρήσεων είναι ένας τρόπος για την αντιμετώπιση αυτού του δομικού προβλήματος και ο δεύτερος τρόπος είναι η συγχώνευση των επιχειρήσεων. Αυτό το νομοσχέδιο εξ αντικειμένου θα
διευκολύνει τις συγχωνεύσεις», επισήμανε ο κ.Δραγασάκης και
πρόσθεσε: «Πρέπει, εκτός από τις θεσμικές διευκολύνσεις που
εισάγει αυτό το νομοσχέδιο, να δούμε και φορολογικά κίνητρα.
Αυτό ακριβώς είναι ένα δεύτερο βήμα που θα ακολουθήσει, μετά
από συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών».

ίνι ανασχηματισμό
της κυβέρνησης
ανακοίνωσε ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος
Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Μ

Υπουργός Εξωτερικών αναλαμβάνει, όπως αναμενόταν, στη
θέση του Αλέξη Τσίπρα, ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Ξεχωρίζει η
ένταξη στην κυβέρνηση των Θάνου Μωραΐτη και Άγγελου Τόλκα,
που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ.

Οι αλλαγές
και τα νέα πρόσωπα
Ειδικότερα, ο Γιώργος Κατρούγκαλος, αναβαθμίζεται σε
υπουργό Εξωτερικών, καθώς
όπως ανέφερε ο κ. Τζανακόπουλος «μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη
θέση σε ισχύ της Συμφωνίας των
Πρεσπών, ο Πρωθυπουργός δεν
κρίνει σκόπιμο να διατηρήσει ο
ίδιος το χαρτοφυλάκιο του ΥΠΕΞ».
Αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών με αρμοδιότητα την Ευρωπαϊκή Πολιτική ορίζεται η Σία
Αναγνωστοπούλου.
Υφυπουργός Εργασίας αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Μπάρκας, καθώς ο μέχρι σήμερα υφυπουργός Νάσος Ηλιόπουλος κατεβαίνει υποψήφιος στον δήμο
Αθηναίων.
Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδια για τη Μακεδονία – Θράκη,
ορίζεται η Ελευθερία Χατζηγεωργίου, στη θέση της Κατερίνας
Νοτοπούλου που έχει θέσει υποψηφιότητα για τον δήμο Θεσσαλονίκης.
Υφυπουργός Υποδομών αναλαμβάνει ο Θάνος Μωραΐτης.
Τέλος στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής τοποθετείται υφυπουργός ο Άγγελος Τόλκας.

Τη Δευτέρα η ορκωμοσία
Η ορκωμοσία των νέων υπουργών θα γίνει τη Δευτέρα, μετά την
επιστροφή του πρωθυπουργού
Αλέξη Τσίπρα από το Μόναχο, για
το οποίο αναχωρεί σήμερα το
απόγευμα ώστε να συμμετέχει
στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια.

Η νέα σύνθεση
της κυβέρνησης
Ακολουθεί ολόκληρη η σύνθεση του υπουργικού σχήματος,
όπως διαμορφώνεται μετά τον
σημερινό ανασχηματισμό:
Πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
Γιάννης Δραγασάκης
Υπουργείο Εσωτερικών
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Υπ. Εξωτερικών ο Γ. Κατρούγκαλος

Μίνι ανασχητισμός
στην κυβέρνηση
Τα νέα πρόσωπα του κυβερνητικού σχήματος

Υπουργός Αλέξανδρος Χαρίτσης
Υφυπουργός Μαρίνα Χρυσοβελώνη
Υφυπουργός αρμόδια για τη
Μακεδονία και τη Θράκη Ελευθερία Χατζηγεωργίου
Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη
Υπουργός Όλγα Γεροβασίλη
Υφυπουργός Κατερίνα Παπακώστα
Υπουργείο Οικονομίας και
Ανάπτυξης
Υπουργός Γιάννης Δραγασάκης
Αναπληρωτής Υπουργός Βιομηχανίας Στέργιος Πιτσιόρλας
Υφυπουργός Στάθης Γιαννακίδης
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
Υπουργός Νίκος Παππάς
Υφυπουργός Λευτέρης Κρέτσος
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Υπουργός Ευάγγελος Αποστολάκης
Αναπληρωτής Υπουργός Παναγιώτης Ρήγας
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Υπουργός Κωνσταντίνος Γαβρόγλου
Αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για την Έρευνα και την Τεχνολογία Κωνσταντίνος Φωτάκης
Υφυπουργός Μερόπη Τζούφη
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
Υπουργός Έφη Αχτσιόγλου
Αναπληρώτρια Υπουργός αρμόδια για την Κοινωνική Αλληλεγγύη Θεανώ Φωτίου
Υφυπουργός Τάσος Πετρό-

πουλος
Υφυπουργός Κωνσταντίνος
Μπάρκας
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργός Γιώργος Κατρούγκαλος
Αναπληρώτρια Υπουργός αρμόδιος για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις
Σία Αναγνωστοπούλου
Υφυπουργός για θέματα Θρησκευμάτων Μάρκος Μπόλαρης
Υφυπουργός αρμόδιος για τον
Απόδημο Ελληνισμό Τέρενς-Σπένσερ Κουίκ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Υπουργός Μιχάλης Καλογήρου
Αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για την Καταπολέμηση
της Διαφθοράς Δημήτρης Παπαγγελόπουλος
Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργός Ευκλείδης Τσακαλώτος
Αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική Γιώργος Χουλιαράκης
Υφυπουργός αρμόδια για τη
Δημόσια Περιουσία Κατερίνα Παπανάτσιου
Υπουργείο Υγείας
Υπουργός Ανδρέας Ξανθός
Αναπληρωτής Υπουργός Παύλος Πολάκης
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Υπουργός Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού
Υπουργός Μυρσίνη Ζορμπά
Υφυπουργός αρμόδιος για τον
Αθλητισμό Γιώργος Βασιλειάδης
Υφυπουργός Κωνσταντίνος
Στρατής

Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας
Υπουργός Γιώργος Σταθάκης
Αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για το Περιβάλλον Σωκράτης Φάμελος
Υφυπουργός Γιώργος Δημαράς
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Υπουργός Χρήστος Σπίρτζης
Υφυπουργός Θάνος Μωραΐτης
Υπουργείο Μεταναστευτικής
Πολιτικής
Υπουργός Δημήτρης Βίτσας
Υφυπουργός Άγγελος Τόλκας
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Υπουργός Φώτης Κουβέλης
Αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για τη Νησιωτική Πολιτική
Νεκτάριος Σαντορινιός
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης
Υφυπουργός Βασίλης Κόκκαλης
Υφυπουργός Ολυμπία Τελιγιορίδου
Υπουργείο Τουρισμού
Υπουργός Έλενα Κουντουρά
Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για θέματα Καθημερινότητας του Πολίτη
Αλέξανδρος Φλαμπουράρης
Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου
Χριστόφορος Βερναρδάκης
Υπουργός Επικρατείας και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος
Δημήτρης Τζανακόπουλος
Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ
Δημήτρης Λιάκος

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5
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- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ
ΤΗΛ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 24310 77050, 24310 31616
CMYK

32 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ

16

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

τοπικά

EΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η παραβολή του Τελώνου
και του Φαρισαίου
ΥΨΗΛΟΦΡΟΣΥΝΗ-ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ-ΔΙΚΑΙΩΣΗ
“Πας ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται, ο δε ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται” (Λουκ. ιη, 14)
Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος

Π

αρόλο που η παραβολή του Τελώνου
και του Φαρισαίου αναφέρεται σε
δύο ανθρώπους που πήγαν στο ναό
να προσευχηθούν, ωστόσο το θέμα της δεν
είναι η προσευχή, της οποίας θίγεται ένα
μόνο γνώρισμα, η ταπεινοφροσύνη, αλλά
αυτό που διετύπωσε στο τέλος ως αξίωμα
ο Κύριος, ότι δηλαδή καθένας που υψώνει
τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και καθένας
που ταπεινώνεται μπροστά στο Θεό θα
υψωθεί.

Η καυχησιολογία, ο αυτοέπαινος, η εντύπωση
ότι είμαστε άγιοι και ότι ο Θεός μας οφείλει τη
δικαίωση και η ταυτόχρονη περιφρόνηση και
υποτίμηση των άλλων, θεωρείται ύψιστη κακία
και καταστρέφει κάθε αρετή, επισύρουσα τη
θεία οργή. Αντίθετα, η ταπεινοφροσύνη, η συναίσθηση της αμαρτωλότητάς μας ελκύει το
έλεος και τη χάρη του Θεού και οδηγεί στη δικαίωση και τη σωτηρία. Διότι “ακάθαρτος παρά
τω Θεώ πας υψηλοκάρδιος”, ενώ “ουδέν ούτω
τω Θεώ φίλον, ως το μετά των εσχάτων εαυτόν
αριθμείν” (Ι. Χρυσόστομος).
Οι τελώνες ήταν υπεύθυνοι για την είσπραξη
των φόρων και εθεωρούντο ότι διέπρατταν πολλές αδικίες και ότι επομένως ήταν αμαρτωλοί.
Οι Φαρισαίοι ήταν αυστηροί τηρητές του
Νόμου και μάλιστα έκαναν έργα περισσότερα
απ' όσα πρόβλεπε ο Νόμος. Ωστόσο ήταν υποκριτές, γιατί η καρδιά τους ήταν σκληρή και
χωρίς αγάπη, ενώ εξωτερικά, τυπικά παρουσίαζαν
πρόσωπο αγίου και τέλειου ανθρώπου. Γι' αυτό
άκουσαν από τον Κύριο τα πιο σκληρά λόγια, το

πιο δριμύ κατηγορώ, τα περίφημα “ουέ υμίν
Γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί...”
Ο Φαρισαίος με τη θέση του, με τη στάση του
και με τα λόγια του κατά την ώρα της προσευχής
στο Ναό δείχνει την υψηλοφροσύνη του και τη
σκληρότητά του.
Κοιτάζει προς τον ουρανό, αλλά βλέπει τον
εαυτό του. Η προσευχή του είναι έπαινος και
θυμίαμα στον εαυτό του και όχι ειλικρινής ευχαριστία προς το Θεό.
Γιατί η αληθινή ευχαριστία συνοδεύεται πάντοτε
από το συναίσθημα της ταπεινοφροσύνης. Δεν
ζητάει τίποτε από το Θεό. Μένει ευχαριστημένος
με την κατάστασή του και πιστεύει ότι με τις
δικές του μόνο δυνάμεις είναι δίκαιος. Δεν αισθάνεται την ανάγκη να πει όπως ο απ. Παύλος
“χάριτι Θεού ειμί, ο ειμί”.
Πιστεύει ότι μόνο αυτός είναι ανένοχος και
τέλειος, ενώ όλοι οι άλλοι είναι αμαρτωλοί (άρπαγες, άδικοι, μοιχοί). Αναφέρει μάλιστα και τον
Τελώνη, τον οποίο προβάλλει ως δείγμα “των
λοιπών ανθρώπων”.
Κι αν ο Τελώνης ήταν αμαρτωλός, όπως αυτός
νόμιζε, δεν θα έπρεπε να προσευχηθεί γι' αυτόν,
αντί να τον χρησιμοποιεί για την καύχησή του;
Στη συνέχεια απαριθμεί τα καλά έργα του (νηστεία, προσευχή), τα οποία μάλιστα σε κάποια
σημεία ξεπερνούν και αυτόν τον Νόμο, και τα
οποία καυχιέται εγωιστικά ότι είναι δικά του
αποκλειστικά κατορθώματα. Έτσι πιστεύει ότι
διαφέρει από τους άλλους, γιατί ούτε τα αμαρτήματα που αυτοί διαπράττουν διαπράττει, αλλά
και γιατί κάνει πράξεις αγαθές.
Έτσι θεωρεί το Θεό οφειλέτη του και απαιτεί

από αυτόν τη δικαίωση, λησμονώντας “την κρίσιν
και τον έλεον” και ότι η αγάπη είναι η ρίζα των
αρετών.
Αντίθετα, ο Τελώνης στέκεται σε μια γωνία
και δεν τολμάει ούτε τα μάτια του να σηκώσει
προς τον ουρανό, συναισθανόμενος το βαρύ
φορτίο των αμαρτιών του. Αλλά χτυπάει συνεχώς
το στήθος του και με ταπείνωση και συντριβή
καρδιάς επαναλαμβάνει την ικετήρια προς το
Θεό προσευχή: “
Ο Θεός ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ”. Η προσευχή σύντομη, αλλά εκφράζει πολλά. Ο φόβος
και η ντροπή τον εμποδίζουν να πει πολλά. Οι
στεναγμοί και οι λυγμοί πνίγουν τα λόγια του.
Ενώ ο Φαρισαίος αρνείται ότι είναι αμαρτωλός,
ο Τελώνης αναγνωρίζει την αμαρτωλότητά του.
Ενώ ο Φαρισαίος στηρίζεται στην αξιομισθία
των έργων του, ο Τελώνης εξαρτάει τον εαυτό
του από το θείο έλεος. Ο ένας καυχιέται και περιαυτολογεί, ο άλλος συντετριμμένος ζητάει τη
θεία ευσπλαχνία. Ο ένας με κομπασμό απαιτεί,
ο άλλος με ταπείνωση εκλιπαρεί.
Και ο Θεός ελέησε τον ταπεινό και απόρριψε
τον υπερήφανο. Δικαίωσε τον Τελώνη και αποδοκίμασε το Φαρισαίο. Η ταπείνωση και η μετάνοια χάρισε στον ένα τη λύτρωση και τη δικαίωση,
η υπερηφάνεια και η έπαρση μετέτρεψε την
αρετή του άλλου σε κακία.
Γιατί οι υπερόπτες άνθρωποι, εξυψώνοντας
τον εαυτό τους γίνονται ανταγωνιστές του Θεού
και συνεπώς θα ταπεινωθούν. Ενώ οι ταπεινοί
παρουσιάζονται υπήκοοι προς το Θεό και γι'
αυτό θα υψωθούν. Θα υψωθούν στην αγάπη και
στη χάρη του Θεού.-

Το εκκλησιαστικό
έργο της
Καλαμπάκας
H Εκκλησία της Ελλάδος
έκανε μόνιμη τη Μητρόπολη το έτος 1991-2017.
Ο μακαριστός Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κυρ Σεραφείμ είναι ο
πρώτος Δεσπότης στην
Καλαμπάκα, στα Άγια Μετέωρα.
Οι ιερείς π. Χρήστος
Μπέντας, Ιωάννης Πύσπας
και Αριστείδης Καραπέτσας, το έτος 1940, μετά
τον πόλεμο, αγωνίστηκαν
για τη χριστιανοσύνη. Η
εκκλησία ήταν μία, ο βυζαντινός Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Αγωνίστηκαν για να κάνουν
και άλλες: τον Άγιο Βησσαρίωνα, των Οσίων Μετεωριτών και τον Άγιο Κωνσταντίνο και Ελένης, αλλά
κάνανε παιδικό σταθμό και
γηροκομείο. Για να γίνουν
όλα αυτά πρόσφεραν όλα
τα μοναστήρια χρήματα
και οι συνδρομές των Καλαμπακιωτών και οι δωρεές. Ο μακαριστός Σεραφείμ ήταν τιμώμενο πρόσωπο. Οι σχέσεις με όλο
τον κόσμο άριστες.
Αυτά γίνονταν μέσα στην
πάρα πολλή φτώχεια που
υπήρχε εκείνο τον καιρό.
Έφυγαν από τη ζωή αλλά
άφησαν πίσω μεγάλο
έργο. Την πανέμορφη
πόλη της Καλαμπάκας με
τέσσερις εκκλησίες και τα
12 εξωκλήσια. Του εύχομαι
Καλό Παράδεισο. Η μνήμη
του αιώνια. Άξιος.
Βασίλειος Δημητρίου
Τσαρούχας
Καλαμπάκα

Μπρόκολο, ο βασιλιάς των σταυρανθή λαχανικών

Τ

ο μπρόκολο και
τα φύτρα
μπρόκολου είναι
οι «βασιλιάδες» των
σταυρανθή λαχανικών
και υπάρχουν
σοβαρότατοι λόγοι για
τον συγκεκριμένο
ισχυρισμό. Υπάρχουν
μια σειρά από έρευνες
και μελέτες που
δείχνουν την
αντικαρκινική δράση
του μπρόκολου καθώς
συμβάλλουν στη
μείωση των καρκινικών
όγκων στην
καταστροφή των
καρκινικών κυττάρων
και αποτροπή των
εξάπλωσης τους.

Το μπρόκολο περιλαμβάνει από τη φύση του μια
σειρά από ισχυρά βιο-ενεργά φυτοχημικά στοιχεία που
έχουν αντικαρκινική και αντιυπερτασική δράση, μειώνουν τα συμπτώματα της
αρθρίτιδας, συμβάλλουν
στην καλή υγεία της καρδιάς, των νεφρών ενώ συμ-

Επιμέλεια:
Τσιουτσια Βασιλείου,
φαρμακοποιού

βάλλουν στον έλεγχο του
σακχάρου.
Οι επιστημονικές μελέτες
έδειξαν πως το μπρόκολο:
• Προστατεύει τα κύτταρα από την οξείδωση και
την καταστροφή του ΠΝΑ
• Αποτοξινώνει τον οργανισμό
• Καταστρέφει καρκινικά
κύτταρα
• Έχει αντιικές, αντιβακτηριδιακές και αντιμυκη-

τισιακές ιδιότητες
• Είναι ισχυρό αντκρλεγμονώδες
• Αναστέλλει την ανάπτυςη των καρκινικών κυττάρων και την εξάπλωση
τους
Η συγκεκριμένη δράση
οφείλεται στο προφίλ των
θρεπτικών συστατικών του
μπρόκολου που περιέχει
άφθονη ποσότητα από φυτικές ίνες, σουλφοραφάνη,
γλουκοραφάνη φαινολικές
ενώσεις, διινδολική μεθάνη,
βήτα καροτένιο, λουτεΐνη,
ζεαξανθίνη, βιταμίνη C, Ε
και Κ, φολικό oξύ και ιχνοστοιχεία.
Τα σταυρανθή λαχανικά
περιέχουν συγκεκριμένες
ενώσεις θείου που σαν μικροθρεπτικά συστατικά
βελτιώνουν την υγεία και
καταπολεμούν βλάβες του
ανοσοποιητικού και ακούν
στο όνομα γλυκοσινολάτες.
Αυτές οι ενώνεις είναι
υπεύθυνες για το ιδιαίτερο
άρωμα που έχουν τα σταυρανθή λαχανικά όταν τα

βράζουμε (μπρόκολο, κουνουπίδι) καθώς και την ελαφρώς πικρή γεύση.
Τα εξαιρετικά οφέλη του
μπρόκολου καθώς και όλης
της οικογένειας των σταυρανθή λαχανικών εκτείνονται πολύ πέρα από την αντικαρκινική του άμυνα και
προστασία. Μερικά από τα
γενικότερα οφέλη του
μπρόκολου για την υγεία
ενός σύγχρονου ανθρώπου
είναι τα εξής:
• Καταπολέμηση της μη
αλκοολικής λιπώδους διήθησης του ήπατος, μειώνοντας τα επίπεδα των
τριγλυκεριδίων
• Βελτιώνει τη χώνεψη.
Παρέχει εξαιρετική ποιότητας και ποσότητα φυτικών
ινών για ισορροπία στην
εντερική χλωρίδα
• Αποτοξινώνει τον οργανισμό και προάγει την
αποβολή των τοξινών από
το σώμα
• Καταπολεμάει τη χρόνια φλεγμονή
• Τα καροτενοειδή που

περιέχει συμβάλλουν στην
καλή υγεία των ματιών και
της όρασης
• Τα φλαβονοειδή καταπολεμούν τις αλλεργίες
• Προστατεύει το δέρμα
από τις βλαβερές ακτίνες
του ήλιου
• Μειώνει τα επίπεδα
σακχάρου στο αίμα και συμβάλλει στη διατήρηση των
χαμηλών επιπέδων αποτρέποντας το διαβήτη
• Συμβάλλει στην καλή
υγεία της καρδιάς προστατεύοντας παράλληλα τα τοιχώματα των αρτηριών
Τα βασικά προβλήματα
με το μπρόκολο
Λόγω της ιδιαίτερης γεύσης του το μπρόκολο έχει
λίγους οπαδούς και πολλούς «εχθρούς». Τ
α πράγματα όσον αφορά
τη γεύση και τις προτιμήσεις είναι χειρότερα για το
ξαδερφάκι του μπρόκολου,
το κουνουπίδι.
Εκτός από την ιδιαίτερη
του γεύση ένα άλλο πρόβλημα με το μπρόκολο και

το κουνουπίδι είναι η εποχικότητα.
Το βρίσκουμε τους χειμερινούς μήνες μόνο.
Πέραν τούτου για να
έχουμε τα οφέλη του μπρόκολου και των ισχυρών φυτοχημικών ενώσεων που
περιλαμβάνει πρέπει να το
τρώμε τουλάχιστον 3 με 5
μερίδες την εβδομάδα. Σε
περίπτωση που αντιμετωπίζουμε κάποια μορφή καρκίνου και θέλουμε να το εντάξουμε στην άμυνα του
οργανισμού μας παράλληλα με τη φαρμακευτική
αγωγή, η συνιστώμενες δοσολογίες κυμαίνονται από
1 εώς 3 μερίδες την ημέρα,
κάθε μέρα!
Ένα άλλο βασικό θέμα
είναι η απορρόφηση των
θρεπτικών του συστατικών
και η βιοδιαθεσιμότητα αυτών.
Το βράσιμο του μπρόκολου και όλων των σταυρανθή λαχανικών καταστρέφει
τα περισσότερα από τα συστατικά του.

τοπικά

ΣΑΒΒΑΤΟ

Διάσκεψη του Μονάχου:

Σήμερα το βραβείο σε Τσίπρα Ζάεφ για τις Πρέσπες
νάχου για την Ασφάλεια εμφανίστηκε λίγη ώρα πριν από
την έναρξή της ο επικεφαλής
της, πρέσβης Βόλφγκανγκ
Ίσινγκερ, επισημαίνοντας ότι,
αν και συμμετέχουν πλέον
πολύ περισσότεροι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από
όλον τον κόσμο, πολλοί από
αυτούς «δεν ενδιαφέρονται
για έναν ανοιχτό διάλογο,
αλλά απλώς θέλουν μια σκηνή» για να εμφανιστούν και αρνούνται να συμμετάσχουν σε
συζητήσεις, απαιτώντας να
εκφωνήσουν απλώς μια ομιλία
ενώπιον του ακροατηρίου. Ο
κ. Ίσινγκερ εξέφρασε, για αυτόν τον λόγο, την ανησυχία
του «για το DNA της Διάσκεψης», που είναι, όπως είπε, ο
διάλογος.

εκίνησε χθες το
απόγευμα η 55η
Διάσκεψη του
Μονάχου για την
Ασφάλεια με την
συμμετοχή πάνω από 35
αρχηγών κρατών και
κυβερνήσεων, 50
υπουργών Εξωτερικών
και 30 υπουργών
Άμυνας, δεκάδων
εκπροσώπων διεθνών
οργανισμών, του
ακαδημαϊκού χώρου, των
ενόπλων δυνάμεων, των
ΜΜΕ και της κοινωνίας
των πολιτών.

Ξ

Μεταξύ των 600 προσκεκλημένων βρίσκονται και οι
Πρωθυπουργοί της Ελλάδας
Αλέξης Τσίπρας και της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν
Ζάεφ, οι οποίοι θα τιμηθούν με
το βραβείο «Έβαλντ φον
Κλάιστ» για την Συμφωνία των
Πρεσπών.
Η απονομή του βραβείου θα
πραγματοποιηθεί σήμερα
Σάββατο σε επίσημο δείπνο
που θα παραθέσει προς τιμήν
των συμμετεχόντων στην Διάσκεψη ο Πρωθυπουργός της
Βαυαρίας Μάρκους Σέντερ,
στην «Κατοικία του Μονάχου»,
έδρα της Βαυαρικής κυβέρνησης και επίσημη κατοικία
βασιλέων και άλλων ευγενών
από το 1508 έως το 1918.
Στην ατζέντα της φετινής
Διάσκεψης περιλαμβάνονται
συζητήσεις για την εξέλιξη
και τις προοπτικές του ΝΑΤΟ,
για το Brexit, την Ρωσία, την
Μέση Ανατολή και την Κίνα,
αλλά και για τις απειλές του
κυβερνοχώρου, το διεθνές
εμπόριο και την κλιματική αλλαγή.
Στο Μόναχο αναμένεται να
βρεθούν μεταξύ άλλων ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ
Πενς, η Καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ, το
μέλος του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας Γιανγκ Ζιετσί,

Η Διάσκεψη
σε αριθμούς

ο Πρόεδρος της Αιγύπτου
Αμπν αλ-Φατάχ ας-Σίσι, του
Αφγανιστάν Μοχάμαντ Ασράφ Γκανί, της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο, της Ρουάντας Πολ Καγκάμι, ο Εμίρης
του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ
Αλ Θάνι.

Απών ο Μακρόν λόγω
Nord Stream 2
Ο Πρόεδρος της Γαλλίας
Εμανουέλ Μακρόν ακύρωσε
πριν από λίγες ημέρες την
συμμετοχή του, επικαλούμενος τις ανάγκες διαχείρισης
της κρίσης με τα «Κίτρινα Γιλέκα». Σύμφωνα ωστόσο με
εκτιμήσεις του γερμανικού
Τύπου, η ακύρωση της παρουσίας του στην Διάσκεψη,
όπου επρόκειτο να μιλήσει
μαζί με την κυρία Μέρκελ,
οφείλεται στην διάσταση απόψεων για τον αγωγό «Nord
Stream 2», παρά το γεγονός
ότι οι δύο χώρες έχουν επισήμως συμφωνήσει. Μακριά

από την Διάσκεψη θα μείνει
και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενγιαμίν Νετανιάχου,
πιθανότατα για λόγους εσωτερικής πολιτικής επικαιρότητας.
Η Διάσκεψη θα ξεκινήσει
με ομιλίες και συζήτηση των
υπουργών ;Aυνας της Γερμανίας και της Βρετανίας,
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και
Γκάβιν Γουίλιαμσον. Σήμερα
θα μιλήσουν ακόμη ο Γενικός
Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς
Στόλτενμπεργκ, ο υπουργός
Εξωτερικών της Γερμανίας
Χάικο Μάας, ο οποίος θα έχει
προηγουμένως συνάντηση με
τον ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ε.Ε. για την
Εξωτερική Πολιτική, Φεντερίκα Μογκερίνι.

Το μέλλον
της Διάσκεψης
Απαισιόδοξος για την πορεία της Διάσκεψης του Μο-

Όπως κάθε χρόνο, τα μέτρα
ασφαλείας στο κέντρο του
Μονάχου είναι ιδιαίτερα αυξημένα. Φέτος την φύλαξη
έχουν αναλάβει 4.400 αστυνομικοί, 400 περισσότεροι από
ό,τι την προηγούμενη χρονιά.
Εκτός από το ξενοδοχείο
«Bayerischer Hof», στο οποίο
πραγματοποιείται η Διάσκεψη,
φυλάσσονται σε 24ωρη βάση
ακόμη δέκα ξενοδοχεία στο
κέντρο της πόλης. Διαδηλώσεις διαμαρτυρίας έχουν ανακοινωθεί και φέτος, ωστόσο η
Αστυνομία αναμένει μικρότερη συμμετοχή σε σχέση με
προηγούμενες χρονιές και κάνει λόγο για περίπου 2.500
άτομα.
Στο «Bayerischer Hof» θα
απασχοληθούν αυτές τις τρεις
ημέρες πάνω από 910 άτομα,
εκ των οποίων τα 650 αποτελούν μόνιμο προσωπικό. Μόνο
στην κουζίνα θα απασχοληθούν 70 άτομα, ενώ εκτιμάται
ότι θα καταναλωθούν 25.000
μπουκάλια αναψυκτικών,
16.000 φλυτζάνια καφέ, 1.000
μπουκάλια κρασί και 2.000
φιάλες μπίρα.
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Κρίσιμη συνάντηση
για τα μεγάλα έργα

Το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει την παροχή υψηλών
εκπτώσεων που δίνουν οι τεχνικές εταιρείες και τις παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην εξέλιξη των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συζήτησαν ο υπουργός Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης και η επίτροπος Περιφερειακής
Πολιτικής της Ε.Ε. Κορίνα Κρέτσου, η οποία επισκέπτεται
την Ελλάδα.
Στα συγχρηματοδοτούμενα έργα περιλαμβάνονται το μετρό της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και οι οδικοί άξονες, το βόρειο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65, η παράκαμψη της Χαλκίδας και το Πάτρα-Πύργος. Για το βόρειο τμήμα του Ε65 κατατίθεται τις επόμενες μέρες στην
Κομισιόν φάκελος μεγάλου έργου.
Μεταξύ των ζητημάτων που συζητήθηκαν ήταν τα έργα
και οι διαγωνισμοί που είναι ήδη σε εξέλιξη, εκείνα που μένει να ολοκληρωθούν αλλά και τα έργα που πρέπει να προωθηθούν προκειμένου να ξεκινήσει η χρηματοδότησή τους.

Εθνικό Σχέδιο Μεταφορών
Ταυτόχρονα, ο κ. Σπίρτζης παρέδωσε στην κ. Κρέτσου
την πρώτη φάση του Εθνικού Σχεδίου Μεταφορών, το οποίο
θα έχει ολοκληρωθεί εντός του Μαρτίου. Το Σχέδιο προβλέπει δύο μεγάλους σταθμούς, ο πρώτος το 2027 και ο
δεύτερος το 2037, μέσω των οποίων θα μπορεί να γίνει η
παρακολούθηση των έργων και η σύνδεση όσων απαιτούνται για τα έργα συνδυασμένων μεταφορών. Στόχος είναι να εξεταστεί το Σχέδιο σε σχέση με τα επιμέρους μικρότερα έργα ώστε να είναι σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της Ε.Ε. Ετσι θα καταστεί σαφές και ξεκάθαρο
ποια έργα θα ξεκινήσουν από το 2021 καθώς και ποια θα
χρηματοδοτηθούν από τη νέα προγραμματική περίοδο.
Ενα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα που έθεσε ο ίδιος ο
υπουργός Υποδομών αφορά σε θεσμικά ζητήματα μεταξύ των οποίων το πρόβλημα της παροχής μεγάλων εκπτώσεων από εταιρείες κατά τη διάρκεια διαγωνιστικών
διαδικασιών. Ο κ. Σπίρτζης σημείωσε ότι αναμένεται η έκδοση εγκυκλίου, η οποία δεν θα επιτρέπει την παροχή
υπερβολικά υψηλών εκπτώσεων. Οι αναθέτουσες αρχές
δεν θα δεσμεύονται από την εγκύκλιο, ωστόσο θα είναι στη
διακριτική τους ευχέρεια η ένταξή της στα τεύχη δημοπράτησης των διαγωνισμών.
Την ίδια στιγμή, προγραμματίζεται η επιτάχυνση των διαδικασιών των διαγωνισμών μέσω των πρόδρομων εργασιών, οι οποίες θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες πριν από
την έναρξη των έργων. Στην παρούσα φάση αναζητείται
τρόπος ώστε να εντάσσεται στη χρηματοδότηση και το
πρόδρομο κομμάτι του συνολικού έργου. Στην πλειονότητα
των περιπτώσεων τα πρόδρομα έργα απαιτούν περίπου
το 10% της συνολικής χρηματοδότησης.

ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας στις 8 Μαρτίου
ανδημοσιοϋπαλληλική
στάση εργασίας στο
Δημόσιο στις 8 Μαρτίου,
από τη 1:00 μ.μ. μέχρι τη λήξη
του ωραρίου εργασίας, και
συγκέντρωση στην πλατεία
Κλαυθμώνος, στη 1:30 μ.μ.,
προκηρύσσει η ΑΔΕΔΥ με
αφορμή την Παγκόσμια Μέρα
της Γυναίκας, ως ένα πρώτο
βήμα για να γίνει ορατή η
συμβολή των γυναικών στην
παραγωγή και την
αναπαραγωγή και για να
διεκδικηθούν λύσεις ενάντια
στην καταπίεση και την
εκμετάλλευσή τους.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΔΕΔΥ
καλεί τα νομαρχιακά τμήματα,
τις ομοσπονδίες και τα
σωματεία να αναδείξουν με
κάθε τρόπο την Παγκόσμια

Π

Ημέρα της Γυναίκας και τα
σύγχρονα αιτήματα της
εργαζόμενης γυναίκας,
οργανώνοντας συζητήσεις και
εκδηλώσεις στα σχολεία, στα
νοσοκομεία, στους δήμους, στα
υπουργεία και σε όλους τους
χώρους εργασίας.
Η ΑΔΕΔΥ δηλώνει ότι για να
υπερασπίσει τις γυναίκες, αλλά
και τους άντρες εργαζόμενους,
διεκδικεί δωρεάν παιδικούς
σταθμούς στους χώρους
εργασίας, πραγματική δημόσιαδωρεάν παιδεία και υγεία,
παροχή παιδικών
κατασκηνώσεων, προστασία
της μητρότητας, ίση αμοιβή για
ίση εργασία, κατάργηση των
ελαστικών σχέσεων εργασίας.
«Η καταπίεση, η εκμετάλλευση,
η ανισότητα, η βία κατά των

γυναικών συνεχίζονται
αυξανόμενες σε όλον τον
πλανήτη, με την κρίση να
βαραίνει τις γυναίκες των
λαϊκών στρωμάτων ακόμα

περισσότερο. Τα τραγικά
γεγονότα σε Ρόδο και Κέρκυρα,
με τη βία φίλων και συγγενών
να αφαιρεί τη ζωή από δύο νέα
κορίτσια, φέρνει στην επιφάνεια

ξανά το άλυτο ζήτημα της
θέσης της γυναίκας στη
σημερινή κοινωνία» επισημαίνει
η ΑΔΕΔΥ.
Σημειώνει επίσης ότι «στην
Ελλάδα της κρίσης και των
ατέλειωτων μνημονιακών
πολιτικών, με τις ελαστικές
εργασιακές σχέσεις, την
κατάργηση εργατικών
κατακτήσεων, τις διαλυμένες
κοινωνικές δομές, η ΑΔΕΔΥ, ως
τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό
όργανο στον Δημόσιο τομέα,
φέρνει στην επιφάνεια τα
προβλήματα των γυναικών, με
στόχο όχι μόνο να συζητηθούν
ευρέως στους χώρους
δουλειάς και εκπαίδευσης,
αλλά και να ξεκινήσει μία
αγωνιστική παρέμβαση για την
επίλυσή τους».
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06:45 Μαζί το Σαββατοκύριακο
10:00 Πάμε Αλλιώς
12:00 ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
12:30 Επτά
13:30 Europe
15:00 ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
16:00 Η Μηχανή του Χρόνου (Ε)
18:00 Pre Game
19:00 Ποδόσφαιρο: Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης (Ζ)
21:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
22:00 Στα Τραγούδια Λέμε Ναι Κ2
00:00 ΕΡΤ Ειδήσεις
00:15 Στα Τραγούδια Λέμε Ναι Κ2
01:15 Ποδόσφαιρο: Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης (E)
03:05 Οι 'Eλληνες - Greeks
04:00 Η Μηχανή του Χρόνου (Ε)
05:50 Από τον Φρόιντ στο Διαδίκτυο

06:00 Πάτερ Ημών (Ε)
06:45 Οι Μεν και οι Δεν (Ε)
07:45 Της Ελλάδος τα Παιδιά (Ε)
08:45 Θα Βρεις το Δάσκαλό σου (Ε)
09:45 Το Καφέ της Χαράς (Ε)
11:45 Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7
13:00 ANT1 News
13:45 Merenda Mania
14:00 Κωνσταντίνου και Ελένης Κ2 Ε34
(Ε)
16:00 Κάτι Ψήνεται
17:00 ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
17:15 Rouk Zouk
18:15 Πέτα τη Φριτέζα
19:30 ANT1 News
20:45 Μια Κυρία στα Μπουζούκια
22:45 Η Επιστροφή
23:45 Resident Evil: Η Τιμωρία
01:45 VICE Specials Κ7 (Ε)
02:45 Κάρμα
03:45 'Eρωτας Κλέφτης
04:30 Το Καφέ της Χαράς (Ε)
05:15 Και οι Παντρεμένοι 'Eχουν Ψυχή
(Ε)

06:15
06:45
07:15
07:40
08:10
08:40
09:10
09:25
09:45
10:15
10:45
11:15
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
15:00
15:40
16:40
18:50
19:50
21:00

Xiaolin Showdown
Φωτιά, Πυροσβέστες!
Τομ και Τζέρι
Ben and Holly
Robocar Poli
Χταποδοναύτες
Πέππα, το Γουρουνάκι
Κλίο και Κουκίν
Κουταβοφιλαράκια
Σον, το Πρόβατο
The Garfield Show
Barbie Ραπουνζέλ
Ben 10
Mecard
Tom and Jerry Show
Be Cool Scooby-Doo!
Stars System
Star News
Τα Φιλαράκια Κ3 Ε14
Ο Σεφ που 'Eπαιζε με τη Φωτιά
House Κ1 Ε9
Star News
Η Εποχή των Παγετώνων 4: Ο

τηλεόραση
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Χορός των Ηπείρων
22:50 I Love Karditsa
01:00 Ο Θησαυρός του Μακαρίτη
03:15 Red Riding: The Year of Our Lord
1974

06:00 TV Mall
06:30 Παπιοπεριπέτειες
07:30 Η Μικρή Γοργόνα
08:00 Βελούδο από Μετάξι E4 (Ε)
09:00 Οδηγός Καλής Ζωής
10:00 Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
13:00 Ειδήσεις
13:50 Καλύτερα Δε Γίνεται!
16:50 Kitchen Lab
17:50 Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
18:00 Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6
Ε32 (Ε)
19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:00 Το Σόι σου Κ5 Ε29
20:50 Πάμε Πακέτο
22:50 Καπετάν Φάντης Μπαστούνι
00:50 Checkpoint Alpha
02:20 Μετά τα Μεσάνυχτα
04:00 Revenge Body With Khloe
Kardashian Κ1 Ε4
05:00 Θυρίδα Τηλεπώλησης
05:10 Εικόνες (Ε)

06:00
10:00
12:00
14:00
14:40
15:45
17:00
18:00
18:15
19:30
21:00
00:20
02:00
03:00
04:15
05:00

06:15
07:00
08:00
09:00
16:00
17:00
19:00
20:00
21:00
21:10
22:10
23:30
23:50
00:30
01:00
02:00
03:30
04:15

Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά
Σαββατοκύριακο με Δράση
Goal Χωρίς Σύνορα
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Οι Γλυκές Αλχημείες Ταξιδεύουν
Food n' Friends
Happy Traveller
Δελτίο στη Νοηματική
dot.
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Survivor: Ελλάδα - Τουρκία
Deadly Women
Fatal Vows
Dot.
Ο Κώδικας του Ιησού
Happy Traveller

News (Ε)
Τηλεαγορές
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Τηλεαγορές
Μύθος και Αλήθεια
Πας Μαγειρεύοντας
Δελτίο Ειδήσεων
Κόντρα και Ρήξη
Αχ Πατρίδα μου Γλυκιά!
Δυνατά και Ελληνικά
Δυνατά και Ελληνικά
Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
Ρεπορτάζ στην Ελλάδα
Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Η Νύφη

00.50 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
02.10 Ξένη ταινία «Farewell to arms»

03.30 Ξένη ταινία «Τhe Soul Guardians»
05.10 Ντοκυμαντέρ «The Whole StoryΕλέφαντες»
06.00 «Μη μου πεις»
07.00 Μουσικό διάλειμμα
07.30 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.00 Παιδικό προγραμμα «Το φάντασμα
του Κάντερβιλ», «Ταρζάν»
09.30. Τελεμάρκετινγκ
10.30 “Πνευματική
Θεσσαλία”(Επανάληψη)
11.20 Παιδικό πρόγραμμα «Οδοιπορικό
στη χώρα των Ελλ…οίνων»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 TΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.40 Πολιτικοί Διάλογοι»
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Τravel Guide
18.00 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 Εδώ Θεσσαλία - Εδώ Ελλάδα»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων
21.30 «Τα ….ΣΟΣ στη μουσική»
22.30 Ντοκυμαντέρ «Σιράκο»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.45 Ξένη ταινία «Samurai»

07.00
15.00
16.00
17.30
18.00
20.00
23.00
01.30
02.00
04.30
06.30

ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΓΑΠΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ASTRA MARKET
ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
NIGHT ZONE
ΑΓΑΠΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

07.00 – 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 Δρόμοι της Παράδοσης
09.00 – 10.00 Όλο Υγεία
10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις
12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης
13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις
15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά
16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις
18.00 – 19.00 Κόντρα και Ρήξη
19.00 – 21.00 Βδομάδα ήταν και πέρασε
21.00 – 23.00 Αθλητικές μεταδόσεις
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 02.00 Τα άστρα και τα ζώδια
02.00 – 06.00 Τηλεπαρέα
06.00 – 07.00 Videoclips

09:45
12:50
14:00
14:30
16:50
17:00
19:00
20:00
21:00
23:15
01:30
03:30
05:30

'Eλα Χαμογέλα
Open Sport
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Παιδιά από Σπίτι
Open News στη Νοηματική
Το Λεβεντόπαιδο
Open News
Celebrity Travel
Οδηγός για Singles
Η Αρπαγή 3
Ηλέκτρα
Διακοπές στο Λάς Βέγκας
Τώρα 'O,τι Συμβαίνει

2431023767
Τριανταφύλλου Λίλια
Όθωνος 2
2431022622
Μάνος Νίκος
Τσιτσάνη & Μιαούλη
2431028876
Κελεπούρη Δήμητρα
Καραϊσκάκη 46
2431027277
Μπατατόλης Θανάσης
Ιουλ. Αδάμ 10
2431023000
Χάιδος Ιωάννης

Ασκληπιού 36
2431063833
Νικόλαος Δημ. Τριγώνης
Σαράφη 21
2431026644
Κατσάνος Ευθύμιος
Σιδ. Μεραρχίας 19 κ Τσακάλωφ
2431026340
Καμινιώτης Σόλων
Κονδύλη 52
2431073736
Σαργιώτης Κων/νος
25ης Μαρτίου 12

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ποινή που επιβάλλει
η αθλητική δικαιοσύνη
(αιτ.).
2. Σκανδιναβική νομισματική μονάδα.
3. Τίτλος μελοδράματος του Δίον. Λαυράγκα
- Μία Ασιάτισσα.
4. Συννεφιασμένος,
αλλά όχι... ουρανός.
5. Ποταμός της Ινδίας
-Διαφορετικό το καλοκαίρι, διαφορετικό τον
χειμώνα.
6. Είναι στην πλειοψηφία τους
σιίτες μουσουλμάνοι - Κατάληξη
αρσενικών ονομάτων.
7. Μία από αυτές ήταν η Θέτις.
8. Μνημονεύονται και τα... αμνημόνευτα -Υπάρχουν και πολεμκά.
9. Αναφέρεται για το αυτοκίνητο - Ο ρόλος τους είναι πολύτιμος
για την υγεία μας.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Δεν λαμβάνονται υπ' όψη
(θηλ.).
2. Το φοβούνται οι... προληπτικοί - Πολλά τα ευαγγελικά.
3. Απέτυχε σε μία μόνο πρόβλεψη.
4. Οστό ενός άκρου μας.
5. Ξένο παραδοσιακό θέατρο Ανώμαλη πνευματική κατάσταση.
6. Ενα από τα έργα του Μα-

ΖΥΓΟΣ: Θα έχεις μια πρώτης τάξεως ευκαιρία
να βάλεις τις σκέψεις σου σε μια σειρά και να
μπορέσεις να εστιάσεις σε αυτά που ζητά η καρδιά σου προκειμένου να πάρεις το σωστό δρόμο, αυτόν που θα σε γεμίσει με την πίστη ότι
αν τον περπατήσεις τα βήματα σου θα σε οδηγήσουν σε μια νέα πραγματικότητα απαλλαγμένη από τη μιζέρια του σήμερα.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Το Σαββατοκύριακο τα λες τόσο
ωραία που είσαι ικανός να δημιουργήσεις τις
πιο ρομαντικές και ερωτικές συνθήκες, που θα
κάνουν και εσένα και τον άλλον να περάσετε
ένα σχεδόν παραμυθένιο διήμερο.
ΤΟΞΟΤΗΣ: η λογική σου ξεκαθαρίζει και σου δίνει τη δυνατότητα να καταλάβεις τι σε απασχολεί σε σχέση με το ταίρι σου ή κάποιον πολύ
κοντινό σου άνθρωπο.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: το ενδιαφέρον σου στρέφεται στα
οικονομικά, με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθείς και καλά θα κάνεις να ρίξεις το βάρος
σου, αφού μπορείς να βρεις λύσεις που θα σε
βοηθήσουν να βάλεις σε τάξη ζητήματα που
μπορεί να έχουν χρονίσει.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Μπορείς να είσαι απόλυτα ξεκάθαρος αν το επιθυμείς, από την άλλη όμως
κάποια πράγματα είναι και θέμα στρατηγικής
στο παιχνίδι του έρωτα, επομένως κατάστρωσε τη δική σου.
ΙΧΘΕΙΣ: Όμως το εξάγωνο της Αφροδίτης με
τον κυβερνήτη σου Ποσειδώνα το Σαββατοκύριακο θα σου χαρίσουν ευχάριστες στιγμές με
φίλους που θα σε βοηθήσουν να εκτονώσεις
την ανάγκη σου να προσφέρεις.

2431021789

8

2431074560

4

Ηρ. Αλβανικού Μετώπου

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

“Ο ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΣ”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

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

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 €

ΛΥΣΗ (15-2-2019)

Sudoku

7
9

3

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

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΥΠΟΦΕΡΤΟΙ 2.
ΠΑΡΑΛΙΑΚΑ 3. ΟΡΑ - ΣΑΜ (ΠΕΚΙΝΠΑ)
4. ΣΕΝΕΚΑΣ 5. ΤΑ - ΙΑΣΟΝΑ 6.
ΣΤ - ΝΤ 7. ΓΑΤΑ - ΛΑΟΙ 8. ΩΡΟ ΠΙΑΝΑ 9. ΝΤΑΝΤΑ-ΑΣ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ 2.
ΠΑΡΕΑ - ΑΡΤ 3. ΟΡΑΝ - ΣΤΟΑ 4.
Φ Α - ΕΙΤΑ 5. ΕΛΙΚΑ - ΠΤ 6. Ρ( ΑΣΥΛΙΑ 7. ΤΑΣΣΟ - ΑΑ 8. ΟΚΑ ΝΤΟΝΑ 9. ΣΑΜΠΑΝΙΑΣ

5

Γκαβοτζήμα Βασιλ.

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:

σκάνι - Και αυτή... συλλαμβάνεται.
7. Υποδιαιρέσεις ξένου νομίσματος - Ξενικός τίτλος ευγενείας.
8. Πίστη ή γνώμη (καθ).
9. Επαρση, σύμφωνα με μία
έννοια (καθ.) - Φωνήεντα που
δεν σχηματίζουν δίφθογγο.

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

Έναντι Νοσοκομείου

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

Ψυχρός Πόλεμος

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

Τσέλιου Κατερίνα

TELEMACHOS CINEMA

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος

Πώς παίζεται

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Βλαχοκώστας Αποστόλης
Ιουλ. Αδάμ 8
2431024874
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Καρανίκας Ιωάννης
Μιαούλη 16
431035101
Από 2 το πρωί έως 2 το
μεσημέρι
Τσιμπίδα Στέλλα
Απόλλωνος 15
2431031053
Ζαλαβράς Αθανάσιος
Αθ. Διάκου & Τιουσόν

ΚΡΙΟΣ: Θα έχεις την ευκαιρία να συνδέσεις καταστάσεις και να κάνεις σκέψεις που θα σε βοηθήσουν να δικαιολογήσεις τα όσα συμβαίνουν
στη ζωή σου και να μαλακώσεις μέσα σου. Ειδικά το Σαββατοκύριακο είναι πιθανό να θελήσεις να κρατήσεις αποστάσεις ακόμα κι από
τους οικείους σου και να απομονωθείς.
ΤΑΥΡΟΣ: Εσύ Ταύρε μου είσαι σε αναμμένα
κάρβουνα και δεν μπορείς να μαζευτείς αυτές
τις μέρες, αφού θες να κυκλοφορήσεις, να γνωρίσεις κόσμο, να τα πεις και να ξεσκάσεις βρε
αδερφέ.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Θα είναι σαν να εκρήγνυνται οι ορμόνες σου από μόνες τους και μπορεί κι έτσι
να είναι, αλλά Αφροδίτη-Ποσειδώνα το λένε. Βέβαια αν είσαι γυναίκα που μπορεί να έχεις μείνει έγκυος καλό θα είναι να κάνεις και κανένα τεστάκι.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Μην το πάρεις τοις μετρητοίς, είναι που συναισθηματικά δε θα έχεις αντίπαλο.
Έτσι μπορεί απλά να περάσεις ένα Σαββατοκύριακο τόσο ερωτικό που να μη θες να τελειώσει.
ΛΕΩΝ: Οι σχέσεις με άτομα του φιλικού σου περίγυρου αποκαθίστανται και αυτό σου δίνει μια
βαθιά ανάσα που χρειαζόσουν προκειμένου να
μπορέσεις να ασχοληθείς και με άλλα σημαντικά θέματα που σε απασχολούν.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Μπορεί η εβδομάδα να κλείνει με
αρκετές σκοτούρες στο κεφάλι σου, όμως μη
βιαστείς να απογοητευτείς, γιατί το Σαββατοκύριακο αναμένεται να είναι πολύ ερωτικό και
κατά τη διάρκεια του θα έχεις την ευκαιρία να
απολαύσεις όμορφες στιγμές με τον άνθρωπο σου.

2

1

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

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

H λύση του προηγούμενου
7

8

3

4

9

2

1

6

5

6

9

1

8

7

5

4

3

2

2

4

5

6

1

3

7

9

8

4

6

2

3

8

7

9

5

1

9

3

7

1

5

6

8

2

4

5

1

8

9

2

4

6

7

3

3

5

6

7

4

8

2

1

9

8

2

9

5

6

1

3

4

7

1

7

4

2

3

9

5

8

6

4
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1

Χρυσίδου Αντωνία
Δεληγ & Κανάρη 20

8

2431073240

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Καραγιάννης-7 χλμ. Τρικάλων-

Ευθυμίου-Οδ. Τρικάλων-Λαρίσης

Λαόπουλος-Φανερωμένη

Καλαμπάκας

Γιαννακόπουλος-Διαλεκτό

Μπάλλας-Πύλη

Κωτούλας-Οδ. Καρδίτσης

Ζουλιανίτης-Σερβωτά

Σκαρλέας-Αρδάνι

Τζάρτζος-Οδ. Μετεώρων

Καρανίκας-Μ.Καλύβια

Τσιγάρας-Βαλτινό

4
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ΣΑΒΒΑΤΟ
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Άνοδος 0,16% στο Χρηματιστήριο
Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος με τον τζίρο να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα.
Υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Εθνικής του ΟΛΠ και της
Alpha Bank.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 655,10 μονάδες,
σημειώνοντας μικρή άνοδο 0,16%.
Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 0,80%, από τις αρχές Φεβρουαρίου ενισχύεται 3,22 %, ενώ από τις αρχές τους έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 6,82%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 26,881 εκατ. ευρώ,
ενώ διακινήθηκαν 14.214.036 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
άνοδο σε ποσοστό 0,28%,
ενώ ο δείκτης της μεσαίας
. 655,10
κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,08%.
Από τις μετοχές της
0,16%
υψηλής κεφαλαιοποίησης,
τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της
Εθνικής (+3,24%), του
ΟΛΠ (+3,16%) και της AlΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
pha Bank(+1,96%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι
μετοχές της Πειραιώς (-2,25%), της Jumbo (-1,47%), της
Fourlis (-1,16%) και της Eurobank (-1,01%).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες του Εμπορίου (+2,14%) και των Τραπεζών (+1,02%),
ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες
των Πρώτων Υλών (-1,74%) και των Προσωπικών Προϊόντων (-1,33%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η
Εθνική και η Eurobank διακινώντας 3.111.189 και
3.094.450 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν Coca Cola
HBC με 4,672 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 3,401 εκατ.
ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 56 μετοχές, 46 πτωτικά και 30 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Forthnet
+19,27%, Ειδησεοφωνική +12,50%, Αφοί Κορδέλλου
+9,525 και Creta Farm +8,43%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Unibios
-7,74%, Πλαστικά Κρήτης -4,46%, Δρομέας -4,38% και Audiovisual -3,65%.

Ê

Γ.Δ

υμφωνία για το νέο
πλαίσιο που θα
προστατεύει την πρώτη
κατοικία επιτεύχθηκε, κατά
τη σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε υπό τον
πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα
με τις διοικήσεις των
τεσσάρων συστημικών
τραπεζών. Με βάση όσα
συμφωνήθηκαν, η
προστασία θα παρέχεται για
όσους έχουν οφειλή σε
τράπεζα με υποθήκη την
πρώτη τους κατοικία και
εφόσον:

Σ

• Το υπόλοιπο του δανείου
δεν ξεπερνά τις 130.000 ευρώ.
• Η αντικειμενική αξία του ακινήτου είναι έως 250.000 ευρώ.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι κ.
Τσακαλώτος, Δραγασάκης, Φλαμπουράρης, Λιάκος καθώς και η κ.
Θεανώ Φωτίου, ενώ από την πλευρά των τραπεζιτών, παρόντες
ήταν ο πρόεδρος της ΕΕΤ Νίκος
Καραμούζης, οι CEO των τεσσάρων συστημικών ιδρυμάτων κ. Β.
Ψάλτης, Χρ. Μεγάλου, Φ. Καραβίας, Π. Μυλωνάς και ο αναπληρωτής CEO της Eurobank και
υπεύθυνος για τα NPLs της ΕΕΤ
Θ. Καλαντώνης.
Οπως συμφωνήθηκε, για να
μπορέσει ο οφειλέτης να προστατεύσει την πρώτη του κατοικία
και να ρυθμίσει την οφειλή του, θα
πρέπει να κάνει αίτηση στην ειδική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί στην Ειδική Γραμματεία
Ιδιωτικού Χρέους. Η συμφωνία
προβλέπει:
• Την υποχρεωτική ένταξη
στην πλατφόρμα και όλων των
υποθέσεων που εκκρεμούν σήμερα στα Ειρηνοδικεία και οι οποίες με βάση τα στοιχεία τέλους του
2018 φθάνουν τις 135.000. Εφόσον ο δανειολήπτης ακολουθήσει
τη διαδικασία μέσω της πλατφόρμας και πληροί τα παραπάνω
κριτήρια, θα θεωρείται επιλέξιμος
και θα μπορεί να ρυθμίσει την
οφειλή του με συγκεκριμένους
όρους. Οι όροι είναι οι εξής:
• Η δυνατότητα αποπληρωμής της οφειλής σε διάστημα
έως και 25 χρόνια.
• Η οφειλή θα ρυθμιστεί με καθορισμένο επιτόκιο, δηλαδή euribor + 2%.
• Η ρύθμιση θα μπορεί να περιλαμβάνει και «κούρεμα» της
οφειλής, το οποίο όμως δεν θα είναι οριζόντιο. Το «κούρεμα» θα
αποφασίζεται με τραπεζικά κριτήρια και εφόσον το υπόλοιπο του

Τέσσερις ασφαλιστικές δικλίδες
στο νέο πλαίσιο προστασίας α’ κατοικίας

δανείου υπερβαίνει το 120% της
εμπορικής αξίας του ακινήτου.
• Η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει και επιδότηση από το κράτος για όσους έχουν εισόδημα
έως 12.500 ευρώ, όταν πρόκειται
για μονομελή οικογένεια και
21.000 ευρώ όταν πρόκειται για
ζευγάρι, όριο που προσαυξάνεται
κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί,
έως τρία.
• Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και έμποροι που έχουν
οφειλή σε τράπεζα και έχουν βάλει ως εγγύηση την πρώτη τους
κατοικία. Το νέο πλαίσιο, αν και
διατηρεί ένα αρκετά διευρυμένο
δίχτυ προστασίας, θέτει αυστηρούς όρους που οδηγούν σε ένα
ουσιαστικό ξεκαθάρισμα μέσα
από τον προέλεγχο των αιτήσεων,
αποκλείοντας με αυτό τον τρόπο
τους στρατηγικούς κακοπληρωτές.
Συγκεκριμένα, η χθεσινή συμφωνία προβλέπει τέσσερις ασφαλιστικές δικλίδες, που έχουν ως
στόχο να μην εκμεταλλευθούν το
νέο πλαίσιο οι επιτήδειοι:
1. Οσοι έχουν υποβάλει αίτηση
για υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη,
αλλά δεν έχει εκδικαστεί η υπόθεσή τους, θα υποχρεωθούν να
υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα ώστε να διαπιστωθεί εάν
πληρούν τα υφιστάμενα κριτήρια επιλεξιμότητας. Πρόκειται δηλαδή για ένα είδος προδικαστικού
ελέγχου fast track.
2. Κανένας δανειολήπτης δεν
θα έχει προστασία της πρώτης κατοικίας, χωρίς προέλεγχο –μέσω
της πλατφόρμας– με τον οποίο θα
πιστοποιείται ότι πληροί τα κρι-

τήρια επιλεξιμότητας.
3. Οποιος επιλέξει την προσφυγή στη Δικαιοσύνη, αντί της
προτεινόμενης ρύθμισης από την
τράπεζα, θα πρέπει να καταβάλει
το 30% της δόσης μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής του.
4. Οποιος δεν καταβάλει τρεις
δόσεις χάνει την προστασία και η
κατοικία του βγαίνει αυτομάτως

σε πλειστηριασμό.
Τις προσεχείς ημέρες οι τράπεζες θα κάνουν την ανάλυση
των επιπτώσεων (impact assesment) που έχει το νέο πλαίσιο
προστασίας στα κεφάλαιά τους,
προκειμένου στη συνέχεια η ανάλυση να αποσταλεί στους θεσμούς που θα κληθούν να δώσουν
το πράσινο φως για την υλοποίηση της συμφωνίας. Στόχος το
νέο πλαίσιο να ψηφιστεί έως τα
τέλη Φεβρουαρίου, οπότε και λήγει η παράταση που έχει δοθεί σήμερα στο άρθρο 9 του νόμου Κατσέλη, έτσι ώστε να τεθεί άμεσα
σε εφαρμογή. Προϋπόθεση για να
εφαρμοστεί από τις αρχές Μαρτίου είναι η ύπαρξη της πλατφόρμας που θα πρέπει να δημιουργηθεί στην Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, χωρίς να είναι σαφές εάν αυτό είναι εφικτό
να γίνει στις λίγες ημέρες που
απομένουν έως την εκπνοή της
παράτασης ή αν θα απαιτηθεί
πρόσθετος χρόνος.

Μείωση της ανεργίας των νέων
στην Ελλάδα ζητά η Λαγκάρντ
• «Τα εισοδήματα στα φτωχότερα μέλη της ΕΕ
να συγκλίνουν με τα εκείνα των πλουσιότερων μελών»
Η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα πρέπει να μειώσουν τα επίπεδα της ανεργίας των νέων μέσω μεταρρυθμίσεων
στην αγορά εργασίας και με λιγότερη γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις στην καινοτομία, δήλωσε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ.
Mιλώντας σε δείπνο κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης για την
Ασφάλεια στο Μόναχο, η κ. Λαγκάρντ τόνισε ότι η εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, με στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι απαραίτητη ώστε τα εισοδήματα στα φτωχότερα μέλη
της ΕΕ να συγκλίνουν με τα εκείνα των πλουσιότερων μελών. Η
επιτυχής σύγκλιση θα συμβάλει ώστε η Ένωση να αντιμετωπίσει
αντιξοότητες, όπως αυτή των λαϊκιστικών αντιευρωπαϊκών κομμάτων, τις διαφωνίες επί της μεταναστευτικής πολιτικής και τις πιέσεις που ασκούνται στο παγκόσμιο εμπόριο, ανέφερε.
«Η επόμενη γενιά της ευρωπαϊκής ηπείρου, που εξακολουθεί
να υποφέρει από τα τραύματα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, αναζητά ποιοτικές θέσεις εργασίας και ένα σταθερό μέλλον.
Ένας στους τέσσερις νέους στην ΕΕ κινδυνεύουν από την φτώχεια. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαιτείται η
ανανεωμένη δέσμευση για την κοινή ευημερία στην Ευρώπη. Επομένως ο στόχος μας πρέπει να είναι ξεκάθαρος: η επανεκκίνηση
της διαδικασίας σύγκλισης και η εξασφάλιση του διαμοιρασμού
των καρπών της οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό θα συμβάλει στην
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς το ευρωπαϊκό εγχείρημα»,
δήλωσε, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Η κ. Λαγκάρντ εξήρε τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας
που έχουν γίνει στην Πορτογαλία και που έδωσαν κίνητρα στις επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν νέους σε μόνιμες θέσεις εργασίας.
Ωστόσο, όπως είπε, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα επλήγησαν σφοδρότερα από την οικονομική κρίση σε σχέση με τα πλουσιότερα μέλη της ΕΕ, όπως η Γερμανία και η Ολλανδία.
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Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων αποφασίζει:
- Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας οχημάτων για
χρονικό διάστημα είκοσι (20)
ημερών, ήτοι από 16/02/2019
έως και την 06/03/2019, στην
Περιφερειακή οδό Τρικάλων
και στο τμήμα αυτής από
κόμβο Καρδίτσας μέχρι τον
κόμβο στη θέση Μύλου Τσαγκάδα καθώς και στο τμήμα
της Τρικάλων – Καλυβίων
από τον κόμβο Καλυβίων μέχρι την γέφυρα του Πηνειού
στο Δ.Δ. Καλυβίων
- Ειδικότερα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν ως
κάτωθι:
•Στον κόμβο Καρδίτσας (
θέση ΣΤΑΥΡΑΚΗ ), διακοπή
κυκλοφορίας και των δυο
ρευμάτων προς και από
Πύλη, με παράλληλη τοποθέτηση ρυθμιστικών –απαγορευτικών- πληροφοριακών
και εργοταξιακών πινακίδων,
καθώς και πλαστικών στηθαίων ασφαλείας τύπου “New
Jersey”. Οι παραπάνω αναφερόμενες πληροφοριακές
πινακίδες να αφορούν την
κατάδειξη δρομολογίου Ι.Χ.Ε.
αυτοκινήτων για Πύλη, διαμέσου της οδού Καρδίτσης
και εν συνεχεία μέσω πόλεως
Τρικάλων. Τα δε κινούμενα
για Μ. Καλύβια διαμέσου της
Ε.Ο. Τρικάλων-Καρδίτσας.
•Στον κόμβο Τσαγκάδα,
για τα κινούμενα οχήματα (
Ι.Χ.Ε.-Φορτηγά – Λεωφορεία
) με κατεύθυνση από Πύλη
προς Καρδίτσα- Λάρισα, να
εισέρχονται αριστερά προς
τη Ν. Περιφ. Οδό ΤρικάλωνΙωαννίνων και εν συνεχεία
διαμέσου της Περιφ. Οδού
Τρικάλων-Ιωαννίνων-Λαρίσης.
Επιπρόσθετα, σε απόσταση
240μ από το κέντρο του κόμβου με κατεύθυνση προς Μεγάλα Καλύβια /Καρδίτσα θα
γίνει φραγή και των δύο ρευ-

μάτων με τοποθέτηση πλαστικών στηθαίων ασφαλείας
σε σειρά από την μια άκρη ως
την άλλη και τοποθέτηση φανών, μετά το σημείο της οδού
όπου δεν υπάρχει στηθαίο
ασφαλείας, ώστε να διευκολύνονται σε αναστροφή οι
οδηγοί που αγνοούν την προειδοποιητική σήμανση. Για
τα κινούμενα από ΙωάννιναΓρεβενά προς Καρδίτσα, να
τοποθετηθεί προειδοποιητική-πληροφοριακή σήμανση
στον κόμβο Καλαμπάκας με
κίνηση διαμέσου της Περιφ.
Οδού Τρικάλων-Λάρισας.
•Στην οδό Μ. ΚαλυβίωνΤρικάλων, μετά τη γέφυρα
και στο ύψος του αναχώματος να τοποθετηθούν εργοταξιακές πινακίδες υποχρεωτικής αλλαγής κατεύθυνσης λόγω κλειστής οδού, με
υποχρεωτική κίνηση των οχημάτων από Μ. Καλύβια προς
Τρίκαλα διαμέσου υφιστάμενου αναχώματος και εν συνεχεία της Τ.Κ Αγίας Κυριακής. Επιπρόσθετα, σε απόσταση 200μ. από τον υπό κατασκευή κόμβο και μετά από
την τελευταία οικία που υπάρχει στην οδό, θα γίνει φραγή
και των δύο ρευμάτων, με τοποθέτηση πλαστικών στηθαίων ασφαλείας σε σειρά
από την μια άκρη ως την
άλλη και τοποθέτηση φανών.
•Στην οδό Μ. Καλυβίων –
Καρδίτσας, επί του αναχώματος και στο ύψος της Τ.Κ
Αγίας Κυριακής να τοποθετηθούν πληροφοριακές (εργοταξιακές) πινακίδες κατάδειξης δρομολογίου κίνησης
οχημάτων προς Τρίκαλα, διαμέσου της Τ.Κ Αγίας Κυριακής.
•Στην Ν. Ε.Ο. ΤρικάλωνΚαρδίτσας και συγκεκριμένα στο ύψος της διασταύρωσης προς Αγία Κυριακή, να
τοποθετηθούν πληροφοριακές(εργοταξιακές) κατάδει-

ξης δρομολογίου των κινούμενων οχημάτων προς Μ. Καλύβια, διαμέσου της Τ.Κ
Αγίας Κυριακής. Διακοπή κυκλοφορίας στο ύψος της δημοτικής οδού Τρικάλων-Καρυών/διασταύρωση με οδό
Ηρ. Αλβανικού μετώπου(Καρυές), με τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας επί της
οδού Τρικάλων- Καρυών. Επιπρόσθετα, στη διασταύρωση
της οδού Καρδίτσης, μετά
το εργοστάσιο Γάλακτος με
την οδό Τρικάλων-Καρυών,
να τοποθετηθεί προειδοποιητική-πληροφοριακή σήμανση για τα οχήματα που πρόκειται να κινηθούν προς Μ.
Καλύβια, ότι η κίνηση θα γίνεται μέσω της Τ.Κ Αγίας Κυριακής.
•Στον κόμβο Λαρίσης (διασταύρωση Μπαμπούρη) και
στο τμήμα από Λάρισα προς
τον κόμβο αλλά και στο τμήμα από Τ.Κ Μεγαλοχωρίου
προς κόμβο, να τοποθετηθούν πληροφοριακές(εργοταξιακές) πινακίδες για την
κατάδειξη δρομολογίου φορτηγών-Λεωφορείων, η κίνηση
των οποίων για Πύλη να γίνεται διαμέσου της Περιφ.
Οδού Τρικάλων-ΛαρίσηςΙωαννίνων.
•Στον κόμβο Καλαμπάκας
και στο τμήμα από Καλαμπάκα προς κόμβο να τοποθετηθούν πληροφοριακές (εργοταξιακές) πινακίδες, η κίνηση
όλων των οχημάτων να γίνεται μέσω της Περιφ. Οδού
Τρικάλων-Ιωαννίνων-Λαρίσης.
- Για την υλοποίηση των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων απαιτείται διακοπή
κυκλοφορίας στις παρακάτω οδούς :
α) Στον κόμβο Καρδίτσας
και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας που οδηγούν από τον
κόμβο προς και από Πύλη,
β) Στον κόμβο Τσαγκάδα
και συγκεκριμένα σε από-

TO NEO ΠPOΓPAMMA ΔPOMOΛOΓIΩN AΠO TO KTEΛ
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τΡΙΚΑΛΑ - ΑΘΗΝΑ

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙτΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙτΣΑ-τΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

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

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

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

πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

σταση 240μ από τον κόμβο
προς Καρδίτσα (μετά την τελευταία οικία) διακοπή κυκλοφορίας και των δύο ρευμάτων προς και από Καρδίτσα,
γ) Στην οδό Μ. ΚαλυβίωνΤρικάλων και σε απόσταση
200μ από τον υπό κατασκευή
κόμβο και δ) Επί της δημοτικής οδού Τρικάλων-Καρυών,
στο ύψος της διασταύρωσής
της με την οδό Ηρώων Αλβανικού Μετώπου(Καρυές).
- Με μέριμνα και ευθύνη
των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το
Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων,
να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή
και απρόσκοπτη κυκλοφορία
των οχημάτων, καθώς και της
έγκαιρης ενημέρωσης των
διερχόμενων οδηγών για την
πραγματοποίηση εργασιών
στα ανωτέρω σημεία, καθώς
και η τοποθέτηση της κατάλληλης σήμανσης που θα τοποθετηθεί στα σημεία για την
πραγματοποίηση των εκτροπών των οχημάτων.
- Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει
μόνο, από την ανάρτησή της
στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα
ανωτέρω σήμανσης για το
προειρημένο χρονικό διάστημα.
Η ισχύς της παρούσας
στην εδαφική δικαιοδοσία
της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από
το Διοικητή του Τμήματος
Τροχαίας Τρικάλων και την
εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών, για την ορθότητα
της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής
σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με το άρθρο 109
του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.
- Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99
(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και
ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
- Η εκτέλεση της παρούσης
ανατίθεται στο προσωπικό
της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ιερά Παράκληση
Αγίου Ιακώβου του εν Ευβοία στον Ιερό
Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων
Κάθε Δευτέρα απόγευμα την ώρα του εσπερινού, στον Ιερό
Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων, θα ψάλλεται η ακολουθία του Παρακλητικού Κανόνα προς τον Όσιο Ιάκωβο τον
εν Ευβοία.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Ιερά Αγρυπνία
Στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό
Αγίων Αναργύρων Τρικάλων
Εκ του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού Αγίων Αναργύρων Τρικάλων ανακοινώνεται ότι με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας
οσιομάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου θα τελεσθεί η καθιερωμένη Ιερά Αγρυπνία από ώρα
8:30 έως 12:30 βραδινή με αρτοκλασία και Θείο Κήρυγμα.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Πάσαν την μέριμναν υμών
ρίψατε επ ' αυτόν διότι αυτός
φροντίζει περί υμών» (Α’
Πετρ.5:7)
«Τίποτα δεν εμποδίζει τη
μέριμνα και το πρόβλημα να
μπουν στη ζωή μας ακόμα κι
'αν εμείς τους κλείσομε τη
πόρτα. Θα μπουν από την
κλειδαρότρυπα» είπε ο Γερμανός ποιητής Γκαίτε. Δεν
υπάρχει άνθρωπος στη γη
που να μην έχει λίγες ή περισσότερες μέριμνες που τον
φορτώνουν με άγχος. Αναζητά λύση στην απασχόληση,
στις σχέσεις, στη διασκέδαση
ή σε ένα ποτήρι αλκοόλ, χωρίς επιτυχία. Σ' αυτό το αδιέξοδο υπάρχει μόνο μια διέξοδος, αυτή που το σημερινό
μας εδάφιο δείχνει. Τόσο
απλά; Ναι, γιατί ο Θεός δεν είναι μόνον ο Δημιουργός μας
αλλά είναι και ο Πατέρας και
ο Σωτήρας μας. Δεν στέκει
αφ' υψηλού για να μετράει τα
λάθη μας και να μας τιμωρεί,

αλλά μας αγαπά και θέλει να
μας βοηθήσει. Ένας πιστός
έλεγε: «Φτάνει που το πρόβλημα μου το ξέρει ο Κύριος.
Ίσως δεν το σηκώσει, έρχεται
όμως μέσα σ αυτό για να το
σηκώσομε μαζί». Και εγώ,
αγαπητέ μου φίλε είμαι ήσυχος όχι γιατί το καραβάκι της
ζωής μου πλέει σε ήρεμα
νερά, αλλά γιατί στο τιμόνι του
βρίσκεται ο Χριστός.

ΔΩΡΕΕΣ
-Η οικογένεια Κων/νου και
Έφης Παπαστεργίου στη μνήμη της Ιφιγένειας Παπαϊωαννίδη προσέφερε το ποσόν
των 50 ευρώ στο Φιλανθρωπικό Σωματείο “Η Αγία Βαρβάρα”.
-Η οικογένεια Κων/νου και
Έφης Παπαστεργίου στη μνήμη του Ηλία Κουρεμένου προσέφερε το ποσόν των 50 ευρώ
στο Φιλανθρωπικό Σωματείο
“Οι Φίλες της Αγάπης”.

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
ΧΑΘΗΚΑΝ κλειδιά από τις οδούς Τιουσόν και Φιλίππου γωνία έως τον Άγιο Νεκτάριο. Όποιος τα βρει να επικοινωνήσει στο
τηλέφωνο 6977242650.
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

Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500 •
www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300
•Παναγία Γλυκοφιλούσσα Ραψάνης. Σάββατο 23 Φεβρουαρίου,
απόγευμα.

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

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

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ
(ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ) & ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ (ΜΗΛΕΣΙ)
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 24/02, Τιμή: 20,00 ανά άτομο
ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡIΩΝ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

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

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

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

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ:

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

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

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

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 €

«ΠΑΡΟΣ»
Από 08 - 12/07/2019

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
ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

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

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

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

«ΚΕΑ (ΤΖΙΑ)»
Από 8 - 9/06/2019

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

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

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

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

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

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

ΜΗ.ΤΕ 0727Ε60000017701

(A.M. EOT 0727661-005461)

AM.EOT 0727E60000012200

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

σελίδα 37

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

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

«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

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

«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ»
Από 26-29/04/2019
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•Άγιο Παΐσιο στη Σουρωτή - Αγία Αναστασία Φαρμακολύτρια
- Θεσσαλονίκη - Όσιο Εφραίμ τον Σύρο στη Κονταριώτισσα Πιερίας. Κυριακή 24 Φεβρουαρίου.

ΤΗΝΟΣ 24-25 Μαρτίου

«ΡΩΜΗ-ΝΑΠΟΛΙ-ΠΟΜΠΗΙΑ»
Από 14-19/03/2019
(Σε συνεργασία με το Σύλλογο Απόστρατων Πυροσβεστών)

ΣΑΒΒΑΤΟ

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

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

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
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τοπικά

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Τηλεοπτική αναμετάδοση της εκδηλώσεως κοπής
της Αγιοβασιλόπιτας του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου
της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών

Το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι TV10 σε συνεργασία με την Ιερά
Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών θα μεταδώσει σήμερα 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.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Σάββατο 16
Φεβρουαρίου το πρωί θα μεταβεί
στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της
Θεοτόκου Βυτουμά όπου θα συμμετάσχει στην τελετή ενθρονίσεως της Γεροντίσσης της Ιεράς
Μονής Θεοκτίστης Μοναχής.
Το απόγευμα στις 5:30 επικεφαλής του Ιερού κλήρου και του
λαού θα προϋπαντήσει πανδήμως το Ιερό Λείψανο του Αγίου
Χαραλάμπους έμπροσθεν του
ομωνύμου Ιερού Ναού στο Ριζαριό Τρικάλων. Εν συνεχεία θα
Χοροστατήσει και θα Ομιλήσει
κατά την Ακολουθία του Εσπερινού.
Αύριο Κυριακή 17 Φεβρουαρίου το πρωί θα Λειτουργήσει και
θα ομιλήσει στον Ιερό Ναό Αγίας
Παρασκευής Τρικάλων και θα τελέσει την εις Πρεσβύτερο Χειροτονία του π. Παναγιώτου Σπαθή.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου
Χαραλάμπους Ριζαριού Τρικάλων
επί τη ελεύση του Ιερού Λειψάνου
του Αγίου Χαραλάμπους. Εν συνεχεία θα τελέσει το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτου Σισανίου
και Σιατίστης κυρού Παύλου.
Τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου το
βράδυ θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία
στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων
Κρήνης Τρικάλων επί τη μνήμη
της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας.
Την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου το
απόγευμα στις 5:30 θα συγχοροστατήσει μετά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών και
Μετεώρων κ. Θεοκλήτου κατά
την Ακολουθία του Εσπερινού
στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.
Την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου
το βράδυ θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.
Στη διάρκεια της Ιεράς Αγρυπνίας θα τεθεί σε προσκύνηση

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.

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

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΡΙΚΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
Την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου το
απόγευμα στις 5:30, ευγενώς
προσκληθείς, ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος θα συγχοροστατήσει μετά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και
Σταγών κ. Χρυσοστόμου κατά
την Ακολουθία του Εσπερινού
στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων. Εν συνεχεία, μετά την προσφώνηση
του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου, θα ομιλήσει καταλλήλως προς ωφέλεια
όλων και πνευματικό ανεφοδιασμό.

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο π. Χαρίτων Μανιτάρας την
Κυριακή 17 Φεβρουαρίου το πρωί
θα λειτουργήσει στον Ιερό Ναό
Αγίας Μαρίνης Τρικάλων.

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.

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

• κότσι ψητό στη γάστρα
• μοσχάρι στιφάδο
• χοιρινό με μουστάρδα
• μπούτι κοτόπουλο γεμιστό με τυρί
• γίγαντες

απότμημα Ιερού Λειψάνου του
Αγίου Λουκά του Ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και
Κριμαίας. Στο τέλος θα μνημονευθούν τα ονόματα των ασθενών
σε σχετική ευχή υπέρ υγείας.
Την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου το
απόγευμα στις 6:30 επικεφαλής
του Ιερού κλήρου και του λαού
έμπροσθεν του Ιερού Ναού Αγίας
Παρασκευής Φλαμουλίου Τρικάλων θα προϋπαντήσει πανδήμως
την Ιερά και Χαριτόβρυτο Κάρα
του Οσίου Δαυίδ του εν Ευβοία.
Εν συνεχεία θα Χοροστατήσει
και θα Ομιλήσει κατά την Ακολουθία του Εσπερινού.
Την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας
Παρασκευής Φλαμουλίου Τρικάλων επί τη ελεύση της Τιμίας Κάρας του Οσίου Δαυίδ του εν Ευβοία.

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

Ιερές Αγρυπνίες στην πόλη
και χωριά των Τρικάλων 17
έως 22 Φεβρουαρίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην
πόλη και σε χωριά των Τρικάλων
θα τελεσθούν οι κάτωθι Ιερές
Αγρυπνίες:
Αύριο Κυριακή 17 Φεβρουαρίου από 8:30-12:30 βραδινή στον
Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους
Ριζαριού Τρικάλων, με την ευκαιρία ελεύσεως του Ιερού Λειψάνου
του Αγίου Χαραλάμπους, ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου. Εν συνεχεία θα τελεσθεί
το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτου
Σισανίου και Σιατίστης κυρού
Παύλου.
Τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου με
την ευκαιρία της εορτής της Αγίας
Φιλοθέης της Αθηναίας, από 8:3012:30 βραδινή στον Ιερό Ναό
Αγίων Θεοδώρων Κρήνης Τρικάλων ο Εσπερινός, ο Όρθρος και
εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία
Λειτουργία, ιερουργούντος του
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
κ. Χρυσοστόμου.
Την ίδια ημέρα θα τελεσθεί
Ιερά Αγρυπνία από 8:30-12:30
βραδινή στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίων Αναργύρων Τρικάλων, επί τη μνήμη της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας, ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία

Θεία Λειτουργία.
Την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου
το βράδυ από 9:00-12:30 βραδινή
στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων ο Όρθρος και εν συνεχεία Αρχιερατική
Θεία Λειτουργία ιερουργούντος
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου. Στη διάρκεια της Ιεράς
Αγρυπνίας θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου
του Αγίου Λουκά του Ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως
και Κριμαίας. Στο τέλος θα μνημονευθούν τα ονόματα των ασθενών σε σχετική ευχή υπέρ υγείας.
Την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου από 8:30-12:30 βραδινή στον
Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου Τρικάλων, με την ευκαιρία ελεύσεως της Ιεράς Κάρας
του Οσίου Δαυίδ του εν Ευβοία,
ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.
Χρυσοστόμου.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Λόγω ελεύσεως
της Ιεράς Κάρας του Οσίου Δαυίδ
του εν Ευβοία στο Φλαμούλι δεν
θα τελεσθεί η προγραμματισμένη
για σήμερα Ιερά Αγρυπνία στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου για την εορτή του Αγίου
Πολυκάρπου.

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
Μοσχαροκεφαλή με πατάτες τηγανητές....................................6,50€
Πρόβειο με πατάτες ή Γκιούλμπαση ..........................................6,50€
Μοσχαράκι πιλάφι ή μοσχάρι μελιτζάνες...................................5,50€
Λαζάνια με κιμά ή παστίτσιο ......................................................5,00€
Κοτόπουλο παστιτσάδα ή Μπιφτέκι κοτόπουλου........................5,00€
Μπακαλιάρο με χόρτα ...............................................................6,50€
Πατάτες φούρνου με φρέσκα μυρωδικά....................................3,00€
Κεφτεδάκια τηγανητά με πατατούλες........................................5,00€
Μπακαλιάρο σκορδαλιά με 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
† ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Όλοι όσοι μας συμπαραστάθηκαν
καθ' οιονδήποτε τρόπο στο βαρύτατο
πένθος μας για το θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝ.
ΚΑΡΒΟΥΝΗ
Ευχαριστούμε θερμά
Τρίκαλα 16-2-2019
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.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

† MNHMOΣΥΝA
Τελούμε αύριο 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 αύριο 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 16-2-2019
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.

ΣΑΒΒΑΤΟ
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΑΜΩΝ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΡΙΧΙΑΣ του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής, το γένος Τρύπα, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ του Κωνσταντίνου και της Αντωνίας, το γένος
Πάλλα, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Τρικάλων.
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ του Γεωργίου και της Τατιάνας
το γένος Τσεμπίκιν, που γεννήθηκε στην Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν και κατοικεί στη Μαγούλα Αττικής και η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ του Αθανασίου και της Ευθυμίας, το γένος
Μπουλούμπαση που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στα
Τρίκαλα Θεσσαλίας θα παντρευτούν στην Ελευσίνα Αττικής.

Εορτή Αγίου Θεοδώρου
του Τηρωνος
Ανακοινώνεται από τον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων ότι την ΚΥΡΙΑΚΗ 17 Φεβρουαρίου 2019 Εορτάζεται η
μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΤΟΥ ΤΗΡΩΝΟΣ με το παρακάτω πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών:
•ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ΩΡΑ 18:00-19:00μ.μ.:
ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤ’ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΕΙΟΥ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ.
•ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ΩΡΑ 7:30-10:30π.μ.:
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
Κατά την διάρκεια των Ιερών Ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση το φυλασσόμενο στον Ιερό Ναό απότμημα του Ιερού
Λειψάνου του Αγίου και ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου
του Τήρωνος προς ευλογία των πιστών.

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

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

ύελλα ξεσηκώνει
δήλωση του
πρωθυπουργού της
Αλβανίας, Έντι Ράμα που
μιλώντας στο Vision Plus
TV, τόνισε πως η Αλβανία
συζητά με την Ελλάδα για
τα σύνορα.

Θ

«Μπουρλότο» Ράμα στα Βαλκάνια
Θέλει το Κοσσυφοπέδιο στην Αλβανία - «Συζητάμε τα σύνορα με την Ελλάδα»

«Τι συζητάμε σήμερα με την
Ελλάδα; Τα σύνορα. Τι συζήτησε το Κόσοβο με το Μαυροβούνιο και όλα έγιναν; Τα σύνορα.
Γιατί να μην συζητήσουμε τα
σύνορα μεταξύ Κοσσυφοπεδίου
και Σερβίας; Θα τα συζητήσουμε, γιατί είναι μια διαδικασία
οριοθέτησης» δήλωσε ο Ράμα.
«Για μένα το Κοσσυφοπέδιο
είναι μέρος της Αλβανίας. Τα
υπόλοιπα είναι θέματα του Ρα-

μούς (Χαραντινάι)», έτσι ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα απάντησε στις δηλώσεις του ομολόγου
του στην Πρίστινα, ότι «πιέζει
περισσότερο από ό, τι είναι
απαραίτητο στις εσωτερικές
υποθέσεις του Κοσσυφοπεδίου», γράφει αλβανικό δημοσίευμα, αναφερόμενο στη συνέντευξη του πρωθυπουργού της
Αλβανίας.
Ο Ράμα μιλώντας με το δημοσιογράφο Σοκόλ Μπάλα στο
τηλεοπτικό κανάλι Vision Plus,
επιτέθηκε έντονα σε εκείνους
που αντιτάσσονται στην ιδέα
της διόρθωσης των συνόρων

Ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα

του Κοσσυφοπεδίου.
«Αυτοί παρουσιάζονται σαν
αποσταλμένοι από το Θεό, με
θεϊκό διάταγμα, για την προστασία του έθνους από εκείνους που σκέφτονται διαφορετικά.
Η συντομότερη διαδρομή
που θέλουν αυτοί μπορεί να
μας τραβήξει περισσότερο. Για
μένα υπάρχει μια απλούστερη
διαδρομή που πρέπει να ληφθεί
υπόψη», σημείωσε.
«Τι συζητάμε σήμερα με την
Ελλάδα; Τα σύνορα. Τι συζήτησε το Κοσσυφοπέδιο με το Μαυροβούνιο και όλα έγιναν; Τα σύ-

νορα. Γιατί να μην συζητήσουμε
τα σύνορα μεταξύ Κοσσυφοπεδίου και Σερβίας; Θα τα συζητήσουμε, γιατί είναι μια διαδικασία οριοθέτησης. Για αυτό
το λόγο, εμείς ως έθνος πρέπει
να ανδρωθούμε και να μην συμπεριφερόμαστε όπως τα παιδιά
της γειτονιάς.
Θα μας κυνηγήσουν με τις πέτρες. Οι πολιτικοί σκέφτονται τις
επικείμενες εκλογές, οι δημόσιοι άνδρες σκέφτονται για την
επόμενη γενιά», είπε ο Έντι
Ράμα σύμφωνα με το Βαλκανικό
Περισκόπιο (echedoros-a.gr).
«Η Ένωση μεταξύ Αλβανίας
και Κοσσυφοπεδίου δεν είναι
σχέδιο Β, αλλά το Σχέδιο Α και
δεν φαντάζομαι την ένωση στον
21ο αιώνα ως φολκλορική πράξη», πρόσθεσε.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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Η ελευθερία του κλαδέματος

45 χιλ.

35 χιλ.

Ψαλίδια μπαταρίας
για δενδροκομικά &
αμπελουργικά

Δετικό μπαταρίας
Μέχρι και 15.000
δεσίματα την ημέρα

για χρήση σε
αμπέλια
ακτινίδια κ.λ.π.

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

CMYK

