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Επιστολή στην Υπουργό Πολιτισμού απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων

Αναμένεται η ΔΕΗ
Ο Δήμος Πύλης έχει έτοιμο
το ΣΧΟΟΑΠ για την περιοχή
>> 5

Έρχεται “LEADER”
για ιδιώτες

Αναμένεται η προκήρυξη
προγραμμάτων το επόμενο
χρονικό διάστημα
>> 8

«Υπάρχει έντονη τουριστική ζήτηση και πολλοί επισκέπτες που
φτάνουν ως εκεί βρίσκουν κλειστές πόρτες» αναφέρει ο κ. Μιχαλάκης
Το γραφείο μας είναι στη διάθεση των παραγωγών όλο το χρόνο για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανοίξει το σύστημα για:
•Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Εφαρμογής έτους 2018 για ΔΑΣΩΣΗ ΓΑΙΩΝ έως τις
28/02/2019
Επίσης, αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση:
•ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Η εταιρία μας σας περιμένει με τους γεωπόνους της, στη Σωκράτους 33, για την έγκυρη
πληροφόρησή σας. Τηλ.: 24310 78128 και fax:
24310 78129.

Αγροτικός Συνεταιρισμός
Μεταποίησης και Εμπορίας
Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δηλώσεις Βιολογικής Γεωργίας και
παραλαβή τιμολογίων από την ΕΑΣ Τρικάλων
Η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ενημερώνει τους παραγωγούς ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα της ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ από 28 Φεβρουαρίου 2019 έως
και 28 Μαρτίου 2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της ΕΑΣ
στο Μεγαλοχώρι για ενημέρωση και υποβολή
αιτήσεων.
Επίσης η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ άρχισε να παραλαμβάνει τιμολόγια για επιστροφή ΦΠΑ του
έτους 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες
Τμήμα ΟΣΔΕ
Τηλ.: 24310 56513, 24310 56514

Αρ. Πιστ. 506925 QM08
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Σαν Σήμερα
1848
Οι Μαρξ και Ένγκελς δημοσιεύουν το Κομουνιστικό
Μανιφέστο, τη Βίβλο του Κομουνισμού.
1913
Έπειτα από διαπραγματεύσεις αντιπροσώπων του
Εσάτ Πασά και του Ελληνικού
Στρατηγείου Ηπείρου, υπογράφεται συμφωνία, με την οποία
παραδίδονται άνευ όρων στον
Ελληνικό Στρατό 1.000 τούρκοι
αξιωματικοί, 32.000 άνδρες και
108 πυροβόλα. Έτσι, ο Ελληνικός Στρατός, με επικεφαλής
τον Αρχιστράτηγο Διάδοχο
Κωνσταντίνο, εισέρχεται απελευθερωτής στην πόλη των
Ιωαννίνων.
1915
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος
παραιτείται από πρωθυπουργός, κατόπιν διαφωνίας του
με τον βασιλιά Κωνσταντίνο
για τη συμμετοχή της Ελλάδας
στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο,
σηματοδοτώντας την αρχή του
εθνικού διχασμού.
1916
Αρχίζει η Μάχη της Βερντέν στη Γαλλία, στην οποία θα
χάσουν τη ζωή τους 250.000
άνθρωποι.
1958
Ο άγγλος εικαστικός Τζέραλντ Χόρτομ σχεδιάζει το
γνωστό σήμα της ειρήνης με
το διχαλωτό σχήμα.

Χ

ιλιάδες
πρόσφυγες
που έφταναν
στην Κω γεύτηκαν
το ψωμί που τους
πρόσφερε ο
φούρναρης
Διονύσης
Αρβανιτάκης.

Δεν ήταν ξεροκόμματα
ή περισσεύματα, που
ίσως πήγαιναν χαμένα.
Ο Αρβανιτάκης ζύμωνε κάθε μέρα εκατοντάδες φραντζόλες έγνοιας
για ανθρώπους βασανισμένους.
Δεν ρωτούσε ποια η
φυλή ή η θρησκεία τους.
Γι’ αυτό και τιμήθηκε το
2016 από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή με το
βραβείο της Κοινωνίας
των Πολιτών.
Ο θάνατός του πριν
από λίγες ημέρες συγκίνησε πολλούς. Ανάμεσά τους και ο πρόεδρος
της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ
Γιούνκερ, που τον αποχαιρέτισε χαρακτηρίζοντάς τον σύμβολο μιας
«άλλης» Ευρώπης, η
οποία όμως σαρώνεται

Η κληρονομιά τεσσάρων «απλών ανθρώπων»
από τα κύματα της μισαλλοδοξίας.
Νωρίτερα, τον Γενάρη
είχε πεθάνει η γιαγιά
Μαρίτσα. Η γερόντισσα
από τη Σκάλα Συκαμνιάς
της Λέσβου, που κατέβαινε κάθε μέρα στην
ακτή για να υποδεχθεί
όσους γλίτωναν από το
πέλαγος με τη θερμή
αγκαλιά που της δίδαξε
η προσφυγική της καταγωγή.
Κάποια στιγμή, ο φακός την κατέγραψε μαζί
με δύο συνομήλικές της
να ταΐζουν με μπιμπερό
ένα προσφυγάκι. Με τη
φυσική σεμνότητα όσων
δεν μολύνθηκαν από
έναν κάποιον «πολιτισμό», όταν ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος τη
συγχάρηκε για τη στάση
της, τον ευχαρίστησε με
μια ερώτηση που μόνο
εκείνοι που κάπως υποτιμητικά αποκαλούνται
«απλοί άνθρωποι» μπο-

ρούν να την κάνουν και
να μην ηχεί ψεύτικη:
«Γιατί μου λες μπράβο,
παιδί μου; Τι έκανα;».
Την ίδια ερώτησηαπάντηση θα μπορούσε
να κάνει ο λιμενικός Κυριάκος Παπαδόπουλος,
ο οποίος πέθανε τον
Οκτώβριο του 2018,
όταν ο πρώην καγκελάριος της Αυστρίας Βέρνερ Φάιμαν τον αποκαλούσε ήρωα.
Από οικογένεια με
προσφυγικές ρίζες και
αυτός, έσωσε χιλιάδες
μετανάστες, επειδή έτσι
ένιωθε ότι πρέπει να κάνει.
Και τα ίδια θα μπορούσε να πει ο παπαΣτρατής, μακαρίτης από
το 2015, που η Υπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ τον
τιμούσε ως Καλό Σαμαρείτη, για την απόφασή
του να δημιουργήσει την
«Αγκαλιά» στην Καλλονή
της Λέσβου και να συντρέξει τους πρόσφυγες.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

Του Παντελή
Μπουκάλα από την
«Καθημερινή»

Το Άγγελμα

της ημέρας

Enikos:

```
Ξενογιαννακοπούλου:

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.

Οι τέσσερις συνάνθρωποί μας δεν κατοικούσαν σε κάποιαν
«άλλη Ελλάδα» ή Ευρώπη, παράλληλη στην «κανονική». Συμπολίτες μας
ήταν. Εδώ ζούσαν.
Μαζί με πολλούς άλλους άξιους και τίμιους,
αλλά και με πολλούς
που σαγηνεύονται από
τα κηρύγματα των μισαλλόδοξων ή ενδίδουν
στη «φυσικότητα» του
μισοξενισμού.
Η Ελλάδα παίρνει τη
μορφή που εμείς της δίνουμε κάθε μέρα, με τη
στάση μας, τις διαφορές, τις ιδέες μας. Με
τα πρότυπα που επιλέγουμε.
Το παράδειγμα των
τεσσάρων είναι το μόνο
που μπορεί να υψώσει
τον τόπο μέσα σε μια
βυθιζόμενη Ευρώπη.

"Πράσινο φως"
για τέσσερις μεγάλες επενδύσεις
από τη Διυπουργική
Επιτροπή

Άδικα στοχοποιήθηκε
ο Πολάκης

```

```

(Αμάν, σπρώχνονται
οι επενδυτές
για τις επενδύσεις!)

(Παύλος

Για ενημερωτικά κείμενα
και δελτία τύπου στο e-mail:
syntaktes.plogos@gmail.com

21.2.1913
Μετά από διαπραγματεύσεις
των αντιπροσώπων του Εσσάτ
Πασά και του Ελληνικού Στρατηγείου της Ηπείρου υπογράφεται συμφωνία με την οποία
παραδίδονται “άνευ όρων”
στον Ελληνικό Στρατό 1.000
Τούρκοι αξιωματικοί, 32.000
οπλίτες και 108 πυροβόλα.
Έτσι ο νικηφόρος Ελληνικός
στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στην ιστορική πόλη των
Ιωαννίνων.

ο αδικημένος!)

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)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Μια μάνα χτυπούσε το μικρό γιο της. Μια γειτόνισσα προσπαθούσε να βρει αφορμή για να της πει ότι αυτό που κάνει
δεν είναι σωστό.
Κάποια μέρα την είδε που κρατούσε το παιδί της ανάποδα
με το κεφάλι και το χτυπούσε σαν μπάλα του μπάσκετ στο τσιμέντο.
Τότε θεώρησε ότι βρήκε την ευκαιρία να της κάνει τα παράπονα
που ήθελε. Επειδή δεν ήθελε να κάνει νύξη για την κακομεταχείριση
στο παιδί, της λέει ότι το καπέλο που του έχει φορέσει μπορεί να
πέσει αφού κρατά το παιδί ανάποδα.
Και η μητέρα γυρνά και της απαντά: "Μη φοβάστε. Είναι καρφωμένο".

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Πέμπτη 21/2/2019
ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ. ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΡΑΙΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
3 ΜΕ 4 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΠΙΚΑ
5 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 05 ΕΩΣ 17 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ
Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ 2 ΜΕ 3
ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
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Μια ωραία
ατμόσφαιρα
Μπορεί το Γραφείο του Προϋπολογισμού της Βουλής να είναι αισιόδοξο για τις εξελίξεις στην οικονομία,
σύμφωνα με την έκθεσή του που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, όμως
δεν ξεχνά να χτυπήσει και «καμπανάκια». «Καμπανάκια» για τα τρία κακά
της… μοίρας μας, αστερίσκοι ίδιοι
και συγκεκριμένοι.
Οι δικαστικές διεκδικήσεις, οι ολοένα και αυξανόμενες ληξιπρόθεσμες
οφειλές των πολιτών προς την εφορία
και στα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και
η διατήρηση των «κόκκινων» δανείων
σε πολύ υψηλά επίπεδα χαρακτηρίζονται ως «σημαντικός δημοσιονομικός κίνδυνος».
Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος
του προβλήματος των αναδρομικών,
αξίζει μόνο να σημειωθεί ότι για την
περίοδο 2016-2018, για δώρα και επιδόματα αδείας, το Δημόσιο θα πρέπει
να επιστρέψει 3,6 δισ. ευρώ.
Και εφεξής κάθε χρόνο θα πρέπει
να καταβάλλει περίπου 700 εκατ.
ευρώ. Το πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων χρεών στις εφορίες είναι γνωστό, αφού ήδη «καλπάζουν» με ταχύτητα άνω των 104 δισ. ευρώ, καθώς
οι φορολογούμενοι δεν μπορούν να
αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους
και έτσι… ουκ αν λάβοις παρά του
μη έχοντος.
Όσον αφορά δε τα δάνεια, με βάση
τα επίσημα στοιχεία ένα στα δύο είναι
πλέον «κόκκινο». Τριπλέτα «δολοφονική» για την οικονομία, την κοινωνία
και τη χώρα. Όμως δεν είναι μόνο
αυτή. Δυστυχώς, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τον κακό μας εαυτό
με τις μεταρρυθμίσεις.
Για μια ακόμη φορά το Γραφείο
Προϋπολογισμού της Βουλής κρούει
τον κώδωνα για τα προαπαιτούμενα
και την άμεση υλοποίησή τους. Και
αυτό πολύ απλά, γιατί εάν δεν ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση με τους
θεσμούς, δεν θα εκταμιευτεί η δόση
με τα κέρδη από τα ANFAs και τα
SMPs. Τι σημαίνει αυτό; «Ενδεχόμενη
αρνητική απόφαση δεν θα στερήσει
μόνο σημαντικά ποσά από το δημόσιο
ταμείο, αλλά θα στείλει και ιδιαίτερα
αρνητικό μήνυμα αναφορικά με την
προσήλωση της χώρας στην υπεύθυνη
οικονομική πολιτική».
Αλλά -όπως πολύ σωστά θα πει κάποιος- μια υπεύθυνη οικονομική πολιτική απαιτεί και μια υπεύθυνη πολιτική διαχείριση. Και σήμερα το πολιτικό σύστημα κάθε άλλο παρά σοβαρότητα αποπνέει.
«Βαριά σκιά» στην πολιτική σκηνή
του τόπου ρίχνει η υπόθεση του δανείου του Παύλου Πολάκη, αλλά και
οι καταγγελίες για ηχογράφηση της
συνομιλίας του με τον Γιάννη Στουρνάρα, καθώς και οι αποκαλύψεις Θ.
Τσουκάτου για εκτεταμένη ιδιωτική
χρηματοδότηση των κομμάτων.
Όταν ασχολείσαι λοιπόν με τόσο…
σοβαρές υποθέσεις, πού χρόνος για
την οικονομία; Άλλωστε, δεν πρέπει
να υπάρχει ανησυχία, αφού τα μηνύματα που στέλνουμε στις αγορές είναι
πάντα ίδια: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Δεν αλλάζουμε. Τώρα πότε
θα βουλιάξουμε…

Του Γιώργου Κούρου
naftemporiki.gr

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

ΠΕΜΠΤΗ
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Ο αντιπρόεδρος
του Ευρωκοινοβουλίου
Δημ. Παπαδημούλης
στα Τρίκαλα

Born Τo Βe Μurdered
ημέρα τρίτη

Με την κακοκαιρία να έρχεται κάθε Σαββατοκύριακο
τελειώνουν και οι ονομασίες που δίνουν.
Ήδη μετά το Χ της “Χιόνη” φτάσαμε στο Ψ,
με το πετρέλαιο να μας έχει τελειώσει από το Κ!!!
Στο κέντρο της πόλης μεταφέρθηκε όλο το καστ της ταινίας
“Born Τo Βe Μurdered”, όπου συνεχίστηκαν για τρίτη μέρα τα γυρίσματα της ιταλοαμερικανικής
παραγωγής.
Χθες, στην οδό Καραϊσκάκη,
σε πολύ γνωστό κρεοπωλείο της
πόλης, επί τουλάχιστον τρεις ώρες
γυρίζονταν συγκεκριμένες σκηνές, κατά τη διάρκεια των οποίων
εμφανίστηκε ο γιος του βραβευμένου με ΟΣΚΑΡ Denzel Washigton Τζον Ντέιβιντ Ουάσιγκτον, ο
οποίος και πρωταγωνιστεί. Η ταινία είναι μια αμερικάνικη και ιταλική περιπέτεια του παραγωγού Luca Guadagnino, γνωστού
από τις ταινίες «Suspiria» και «Call Me By Your Name», σε
σκηνοθεσία του Ferdinando Cito Filomarino, ενώ αποτελεί
και τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του σκηνοθέτη.

∫Ω.

Αντίδραση Αντιδημάρχου
στο σχόλιο του «Π.Λ.»
για το κολυμβητήριο

Τον γνωστό Ευρωβουλευτή, αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη
φέρνει η ΝΕ Τρικάλων
του ΣΥΡΙΖΑ, την ερχόμενη Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019.
Ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με τίτλο «Προκλήσεις στην πορεία για τις Ευρωεκλογές» και
ομιλητή τον κ. Παπαδημούλη διοργανώνει η ΝΕ
στις 11πμ, στο «Φρούριο», στην οποία θα συζητηθούν επίσης οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και οι προοδευτικές συμμαχίες, ενάντια στον
νεοφιλελευθερισμό και τις ακροδεξιές δυνάμεις,
για μία δημοκρατική και κοινωνική Ευρώπη.

∫ Μ.α.Μπ.

Τιμή και δόξα στους ήρωες

Χωρίς αλλαγές

Τους μαχητές του 5ου Συντάγματος
στο Ύψωμα 731 θα τιμήσουν μέσα από
σειρά εκδηλώσεων η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων την Παρασκευή 8 Μαρτίου.
Αρχικά, θα τελεστεί Δοξολογία στις 10
το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής,
χοροστατούντος του Μητροπολίτη Τρίκκης & Σταγών κ. Χρυσοστόμου, ενώ στις
11 π.μ. θα γίνει η άφιξη του τιμητικού
αγήματος του Ε.Λ.Ο.Κ. στο χώρο του
μνημείου των μαχητών του 5ου Συντάγματος στο Ύψωμα 731.
Στη συνέχεια θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση που θα αναπεμφθεί από τον Σεβασμιώτατο κ. Χρυσόστομο , ενώ ο Συνταγματάρχης ε.α. κ. Κυριάκος Μπρίσης θα μιλήσει για το «Ύψωμα 731».
Επίσης, μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο & Λύκειο Μ. Καλυβιών θα απαγγείλουν ποιήματα.

Χωρίς μεταβολές ολοκληρώθηκαν οι κρίσεις
των Αστυνομικών Διευθυντών σε τοπικό επίπεδο, καθώς παραμένει Αστυνομικός Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων
παραμένει ο κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος.
Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο των κρίσεων
αποφάσισε να παραμείνει Αστυνομικός Διευθυντής της Δ.Α. Τρικάλων ο κ. Σπηλιόπουλος,
ενώ έκρινε διατηρητέους στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή τους Στέργιο Νίντο και
Στέλιο Μπιλιάλη. Οι δυο τελευταίοι παραμένουν στην Α.Δ. Τρικάλων ως υποδιευθυντές της
Διεύθυνσης.
Στη Θεσσαλία προήχθη σε Υποστράτηγο ο
Βασίλειος Καραπιπέρης που παραμένει Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας.

∫Ε.Κ.

∫Ε.Κ.

Άμεση ήταν η αντίδραση του αρμόδιου αντιδημάρχου
του δήμου Τρικκαίων Άκη Αναστασίου στο χθεσινό σχόλιο του «Πρωινού Λόγου» για το θέμα της παρουσίας ιατρών στο κολυμβητήριο. «Κατανοούμε την αγωνία των γονέων και των παππούδων αλλά θέλουμε να πούμε ότι πλέον στο κολυμβητήριο Τρικάλων υπάρχουν σε βάρδιες νοσηλευτές που μπορούν να προσφέρουν αν χρειαστεί τις
πρώτες βοήθειες. Ενώ στόχο μας είναι να γίνονται πάντα
κινήσεις που όλοι να νιώθουν το αίσθημα της ασφάλειας
στον χώρο αυτό».
Το μόνο σίγουρο είναι ότι η αντίδραση ήρθε γρήγορα…

∫χρ.παπ.

CMYK

4 σελίδα

ΠΕΜΠΤΗ
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Σύσκεψη με τους ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ
της Θεσσαλίας για το υπέρογκο
περιβαλλοντικό τέλος άρδευσης

Του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Τρικάλων

Μέσα στην εβδομάδα
η πρώτη συνεδρίαση

•Συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη
Φάμελλο ζητά ο Κώστας Αγοραστός

•Οι εκλογές διεξήχθησαν προχθές με την συμμετοχή να καταγράφει
μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη διαδικασία
ε τη συμμετοχή
να είναι
αυξημένη σε
σχέση με την
προηγούμενη εκλογική
διαδικασία
ολοκληρώθηκαν προχθές
οι εκλογές στην ΕΛΜΕ
Τρικάλων για την
ανάδειξη νέων
προσώπων σε Διοικητικό
και Ελεγκτικό Συμβούλιο.

Μ

Την ομόφωνη αντίθεσή τους
στο ύψος του περιβαλλοντικού τέλους άρδευσης, που επιβάλει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος στους παραγωγούς της
Λεκάνης Απορροής Πηνειού,
εξέφρασαν σε σύσκεψη που
συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, οι εκπρόσωποι των ΤΟΕΒ
και ΓΟΕΒ της Θεσσαλίας.
Στη σύσκεψη οι φορείς συμφώνησαν ότι πρόκειται για ένα
άδικο τέλος που μια απόφαση
που βάζει «ταφόπλακα» στην
παραγωγή στη Θεσσαλία, καθώς οι αγρότες της Θεσσαλίας θα κληθούν να πληρώσουν δυσανάλογο ποσό σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές
της Ελλάδος.
Όπως ανέφερε σε δηλώσεις
του ο κ. Κ. Αγοραστός: «Συναντηθήκαμε με τον παραγωγικό κόσμο της Θεσσαλίας και
τους εκπροσώπους των αγροτών μέσω των ΤΟΕΒ και του
ΓΟΕΒ. Το πρόβλημα που έχει
δημιουργηθεί έχει προκαλέσει
ανησυχία στον αγροτικό κόσμο, καθώς το ύψος του περιβαλλοντικού τέλους έχει σαν
συνέπεια και την αύξηση του
κόστους παραγωγής και δημιουργεί αμφιβολίες εάν οι καλλιέργειες πλέον είναι βιώσιμες.
Αυτό που γίνεται είναι άδικο.
Πρέπει να επικρατήσει νηφαλιότητα και ψυχραιμία και να ξαναδεί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση την απόφαση που έβγαλε
η οποία καταδικάζει την παραγωγή στη Θεσσαλία και δημιουργεί πρόβλημα στην παραγωγή. Σε μια περίοδο που οι
αγρότες στους διαμαρτυρόταν
για το υψηλό κόστος παραγωγής, η απόφαση αυτή δημιουργεί άλλο ένα επιπλέον βάρος στους ανθρώπους που παράγουν».
Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε και στα έργα εξοικονόμησης νερού που υλοποίησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας τονίζοντας τα εξής: «Εμείς ως Περιφέρεια Θεσσαλίας ολοκληρώσαμε πολλά έργα στον τομέα
της άρδευσης (λιμνοδεξαμενές, υπογειοποιήσεις αγωγών,
inverter άρδευσης, καθαρισμός

τάφρων, λίμνη Κάρλα κ.α). Αυτή
η απόφαση όμως τιμωρεί τη
Θεσσαλία. Θα πρέπει η πολιτεία
να σκύψει με σεβασμό και ενδιαφέρον απέναντι στη Θεσσαλία, η οποία είναι ελλειμματική σε νερό και να ολοκληρώσει τα έργα μεταφοράς νερού
από τον Αχελώο (αφού έδωσε
το πράσινο φως και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο), σήμερα θα
υπήρχε επάρκεια νερού και δεν
θα χρειαζόταν αυτό το πρόσθετο τέλος».
Σημείωσε δε ότι: «πρόκειται
για μια λάθος απόφαση σε λάθος χρόνο, με λάθος τρόπο,
που ναρκοθετεί την παραγωγή
στη Θεσσαλία η οποία έχει αυξήσει κατά 500% τις εξαγωγές
των προϊόντων της τα τελευταία
χρόνια, που είναι πλεονασματική όσον αφορά το εμπορικό
ισοζύγιο, και που έχει κάνει άλματα προόδου».
Τέλος ο Περιφερειάρχης έθεσε το ερώτημα: «Γιατί να μην
υπάρχει ισοτιμία; Γιατί να μην
υπάρχει για τη Θεσσαλία η ίδια
τιμή στο περιβαλλοντικό τέλος
που υπάρχει σε άλλες Περιφέρειες; Οι αγρότες της Θεσσαλίας θα κληθούν να πληρώσουν 11 ευρώ το στρέμμα όταν
οι υπόλοιποι πληρώνουν 1 λεπτό το στρέμμα! Δηλαδή στα
100 στρέμματα με μέση κατανάλωση 450 κυβικά μέτρα νερού ο Θεσσαλός αγρότης θα
πληρώνει 1100 ευρώ και στη
υπόλοιπη Ελλάδα 1 ευρώ!»
Στη σημερινή σύσκεψη υπό
τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής Απόστολος
Μπίλλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Αθλητισμού,
Απασχόλησης κ Δια βίου Μάθησης Νίκος Λιούπας, ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας κ Πρόνοιας Βσίλης Πινακάς, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιώργος Λαδόπουλος, ο
Ανπαληρωτής Διευθυντής της
Διεύθυνσης Υδροοικονομίας
της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Χρήστος Λεϊτζόγλου, εκπρόσωποι από όλους τους ΤΟΕΒ
και ΓΟΕΒ της Θεσσαλίας και εκπρόσωποι αγροτικών συλλόγων.

Τα νέα μέλη της Διοίκησης
– όπως αυτή προέκυψε από
την διαδικασία- αναμένεται
να συναντηθούν την ερχόμενη εβδομάδα, προκειμένου
να συγκροτηθούν σε σώμα,
δεδομένου ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος
είναι πολλά και δεν χωρούν
καθυστερήσεις.
Σε ό,τι αφορά στα αποτελέσματα, ψήφισαν 354 καθηγητές και υπήρξαν 340 έγκυρα ψηφοδέλτια. Επίσης, καταγράφηκαν 8 άκυρα και 6
λευκά. Έλαβαν η «ΔΑΚΕ Κα-

θηγητών» 122 ψήφους και 3
έδρες που αναδεικνύεται σε
πρώτη δύναμη, ακολουθεί η
«Πρωτοβουλία Καθηγητών»
με 103 ψήφους και 3 έδρες
ενώ τρίτη δύναμη καταγράφονται οι «Αγωνιστικές Κινήσεις Εκπαιδευτικών» με 53
ψήφους και δύο έδρες. Ακολουθεί η «Αγωνιστική Συσπεί-

ρωση Εκπαιδευτικών» με 49
ψήφους και 1 έδρα και τέλος
η «Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών» με 13 ψήφους.

Ποιοι εκλέγονται
Σύμφωνα με τα εκλογικά
αποτελέσματα στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της τοπικής ΕΛΜΕ εκλέγοντα από τη
ΔΑΚΕ οι Πασχάλης Νικόλαος

με 79 ψήφους, Κίτος Ευάγγελος με 78 και Θεοχάρης Δημήτριος με 39 ψήφους, από
την «Πρωτοβουλία Καθηγητών» οι Παπαζεύκου Ουρανία
με 91 ψήφους, Μαγγούφη Βασιλική με 33 και Κόπανου Λίλια
με 25 ψήφους. Επίσης από τις
«Αγωνιστικές Κινήσεις Εκπαιδευτικών» οι Μιχαλάκης
Κώστας με 48 ψήφους και
Γκουντούρα Ευαγγελία με 26
ψήφους και τέλος από την
«Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών» η Κουτελίδα
Άννα με 26 ψήφους.
Στο Ελεγκτικό Συνέδριο
εκλέγονται από τη ΔΑΚΕ οι
Ζελενίτσας Ιωάννης με 50 ψήφους και Κωστής Νικόλαος με
38 ψήφους, από την «Πρωτοβουλία Καθηγητών» οι Παππάς Βασίλειος 55 ψήφους και
Κουκουράβα Χριστίνα με 25
ψήφους και τέλος από την
«Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών» ο Κουτής Κωνσταντίνος με 27 ψήφους.
Ευαγγελία Κάκια

Θα πραγματοποιήσουν το επόμενο διάστημα τα μέλη της Γραμματείας Τρικάλων του ΠΑΜΕ

Εξορμήσεις ενόψει του Συνεδρίου της ΓΣΕΕ
«Είναι ανάγκη να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι παντού» σημειώνουν τα μέλη της τοπικής Γραμματείας
ξορμήσεις και παρεμβάσεις σε
εργασιακούς χώρους και όχι μόνον προγραμματίζει η Γραμματεία
Τρικάλων του ΠΑΜΕ το επόμενο χρονικό
διάστημα ενόψει του 37ου Συνεδρίου της
ΓΣΕΕ.
Όπως αναφέρουν τα μέλη της τοπικής
Γραμματείας «είναι ανάγκη να ενημερωθούν
οι εργαζόμενοι παντού», ενώ καταγγέλλουν
την όλη διαδικασία, λέγοντας ότι «θέλουν
να εμποδίσουν την ανάπτυξη του ταξικού κινήματος, τους αγώνες που απαιτούνται, για
να αναχαιτιστεί η επίθεση που δέχονται οι
εργαζόμενοι από τους κεφαλαιοκράτες
και τις κυβερνήσεις τους, όπως αυτή του
ΣΥΡΙΖΑ, από τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, ΕΕ – ΝΑΤΟ. Τους αγώνες που θέτουν στο προσκήνιο τις ανάγκες των εργαζόμενων και την ικανοποίησή τους, σε αντιπαράθεση με τις απαιτήσεις και τα σχέδια
των επιχειρηματικών ομίλων και τις «αντοχές» της οικονομίας τους».
Και προσθέτουν ότι «οι καταγγελίες των
δυνάμεων του ΠΑΜΕ για το χαρακτήρα και
το περιεχόμενο του Συνεδρίου αποκαλύπτουν για μια ακόμη φορά το στόχο της
ηγεσίας της ΓΣΕΕ να εμποδίσει την ισχυ-

Ε

ροποίηση του ταξικού κινήματος, για να εξελίσσεται ανενόχλητα η επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι από τη μεγαλοερ-

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

γοδοσία, τις κυβερνήσεις της και την ΕΕ»,
ενώ σημειώνουν με έμφαση ότι «έτσι διατηρείται και ενισχύεται ο έλεγχος στο εργατικό κίνημα μέσα από το μηχανισμό που
λέγεται «ΓΣΕΕ» και στηρίζει τα σχέδια και
την κερδοφορία των μεγαλοεργοδοτών,
προωθεί την υλοποίηση του αντεργατικού
πλαισίου της εκάστοτε κυβέρνησης. Θέλουν
να εμποδίσουν την ανάπτυξη του ταξικού κινήματος, τους αγώνες που απαιτούνται, για
να αναχαιτιστεί η επίθεση που δέχονται οι
εργαζόμενοι από τους κεφαλαιοκράτες
και τις κυβερνήσεις τους, όπως αυτή του
ΣΥΡΙΖΑ, από τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, ΕΕ – ΝΑΤΟ. Τους αγώνες που θέτουν στο προσκήνιο τις ανάγκες των εργαζόμενων και την ικανοποίησή τους, σε αντιπαράθεση με τις απαιτήσεις και τα σχέδια
των επιχειρηματικών ομίλων και τις «αντοχές» της οικονομίας τους. Είναι κρίσιμο ζήτημα για το εργατικό κίνημα, να πεταχτούν
από το σβέρκο της εργατικής τάξης– σε
όλες τις συνδικαλιστικές βαθμίδες– οι άνθρωποι της εργοδοσίας και του κράτους
της, που υπονομεύουν τα εργατικά συμφέροντα».
Ε.Κ.

τοπικά

Έ

χει
πραγματοποιηθεί το ΣΧΟΟΑΠ
(Σχέδιο Χωρικής και
Οικιστικής Οργάνωσης
Ανοικτών Πόλεων) από
τον Δήμο Πύλη, που
αφορά την υλοποίηση
του υδροηλεκτρικού
έργου στον Αχελώο στην
Μεσοχώρα.

Το Σχέδιο έχει αποσταλεί
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας.
Στην ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης
Περιβαλλοντικών
Όρων) αναφέρονται τα εξής:
«Πριν την έμφραξη της σήραγγάς εκτροπής στην βάση
του φράγματος να έχουν υλοποιηθεί οι παρακάτω όροι:
Η τροποποίηση του ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Πύλης και η
τροφοδότησή του με τα νέα
δεδομένα, με ενσωμάτωση
του επανασχεδιασμού του οικισμού, με επέκταση των
ορίων του, με ενσωμάτωση
του μη κατακλυζομένου μέρους του, με τα τοπικό κέντρο
σε προνομιούχα θέση, έτσι
ώστε το μη κατακλυζόμενο
τμήμα του υφιστάμενου οικισμού και η περιοχή επέκτασης-μετεγκατάστασης του οι-

Η

Νέα Δημοκρατία
ανακοίνωσε χθες
15 υποψηφίους
της για τις ευρωεκλογές
της 26ης Μαϊου.

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Οι περισσότεροι εξ αυτών
διεκδικούν για πρώτη φορά
την ψήφο των πολιτών και αυτός είναι ένας βασικός λόγος
που ανακοινώνονται πριν από
την πλήρη λίστα του ευρωψηφοδελτίου της ΝΔ προκειμένου να έχουν το χρόνο να
γίνουν ευρύτερα γνωστοί στο
σύνολο της επικράτειας.
Μέσα στους 15 είναι και
ένας Τρικαλινός, με καταγωγή
από την Φαρκαδόνα αλλά εδώ
και πολλά χρόνια μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης. Ο λόγος για τον Γιάννη Πάϊδα δάσκαλο στο επάγγελμα.
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Για την ολοκλήρωση του υδροηλεκτρικού στην Μεσοχώρα

Αναμένεται η ΔΕΗ
Ο Δήμος Πύλης έχει έτοιμο το ΣΧΟΟΑΠ για την περιοχή
κισμού να αποτελούν ενιαία
πολεοδομική ενότητα. Στο
ΣΧΟΟΑΠ να λαμβάνεται πρόνοια βελτίωσης των συνθήκων
και των χρήσεων γης και στην
ευρύτερη του οικισμού περιοχής πέριξ της λίμνης που
θα διαμορφωθεί».
Η ευθύνη για την προώθηση
του έργου αυτού, βαραίνει
πλέον την ΔΕΗ, η οποία είναι
αρμόδια για να προχωρήσει
στις κατάλληλες ενέργειες,
αρχίζοντας από τις διαδικασίες για τα έργα αποκατάστασης των κατοίκων της περιοχής, κάτι που μπορεί να
γίνει παράλληλα με τις εργασίες για το υδροηλεκτρικό,
ωστόσο, η πρώτη ενέργεια
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
πριν την πλήρωση με νερό
του χώρου που θα δημιουργηθεί η τεχνητή λίμνη.
Ο Δήμος Πύλης έχει παραλάβει από την εταιρεία στην
οποία της είχε ανατεθεί το

Ένας Φαρκαδόνιος
για την ευρωβουλή!
•Τα 15 πρόσωπα που θα είναι υποψήφια για πρώτη φορά
στις ευρωεκλογές ανακοίνωσε η αξιωματική αντιπολίτευση και ένας
από αυτούς είναι ο Γιάννης Πάϊδας με καταγωγή από την Φαρκαδόνα

Γιάννης Πάϊδας
"Γεννήθηκα στη Φαρκαδόνα Τρικάλων και τα τελευταία
37 χρόνια κατοικώ στη Θεσσαλονίκη, όπου και βρίσκεται
η οργανική μου θέση ως δάσκαλος. Είμαι πτυχιούχος
του Παιδαγωγικού τμήματος
ΑΠΘ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του Τμήματος
Οργάνωσης-Διοίκησης του
Middlesex University της Αγ-

ΠΕΜΠΤΗ

γλίας. Από τα φοιτητικά μου
χρόνια ως σήμερα έχω ενεργό πολιτική και συνδικαλιστική παρουσία με κοινωνικούς αγώνες, δίνοντας καθημερινά τη μάχη για την

βελτίωση των συνθηκών εργασίας των Ελλήνων, είτε ως
Πρόεδρος της Εκτελεστικής
Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, είτε
ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Εκτελεστική Επι-

τροπή της ETUC. Είμαι επίσης μέλος της Εκτελεστικής
Επιτροπής της οικονομικής
και Κοινωνικής Επιτροπής
της Ελλάδας (ΟΚΕ) ενώ έχω
συμμετάσχει σε πολλές Επιτροπές γνωμοδότησης νομοσχεδίων της Βουλής, ειδικά σε κοινωνικά και εργασιακά θέματα.
Ο λόγος που αποφάσισα
να διεκδικήσω μια θέση στην
ευρωβουλή είναι γιατί πολλές
από τις κρίσιμες αποφάσεις
που αφορούν το παρόν και
το μέλλον των Ελλήνων εργαζόμενων στον δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα ορίζονται και
αποφασίζονται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη συμμετοχή μου
θέλω να βοηθήσω την προώθηση των συμφερόντων των
Ελλήνων εργαζομένων."

σελίδα 5

ΣΧΟΟΑΠ, το επεξεργάζονται
οι αρμόδιες Υπηρεσίες. Με
την περαίωση του ΣΧΟΟΑΠ,
ο Δήμος έχει εκπληρώσει πλήρως και κανονικά τις διαδικαστικές του υποχρεώσεις του,
οπότε από εδώ και πέρα αναλαμβάνει τις δικές της η ΔΕΗ.
Η εκπόνηση ου ΣΧΟΟΑΠ είχε
αρχίσει μετά την έγκριση της
ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων) από
τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελλο για το υδροηλεκτρικό στον
Αχελώο στην Μεσοχώρα, κάτι
που ζητούσε επίμονα επί 2,5
χρόνια ο δήμος Πύλης.
Λόγω της αλλαγής της κατάστασης για την Μεσοχώρα,
χρειάζονταν νέες μελέτες, που
θα περιλαμβάνανε στο Σχέδιο
και για το μη κατακλυζόμενο
από την τεχνητή λίμνη τμήμα
του χωριού, καθώς και άλλες
τροποποιήσεις στην περιοχή.
Η μετεγκατάσταση των κατοίκων της Μεσοχώρας θα
πραγματοποιηθεί με βάση το
ΣΧΟΑΑΠ, το οποίο γενικά αποσκοπεί στον καθορισμό των
κατευθυντήριων αρχών του
πολεοδομικού σχεδιασμού για
την βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη
και χωρική οργάνωση της Δημοτικής Ενότητας, σε σχέση
με το ευρύτερο περιβάλλον.
Ματθαίος Μπίνας

Βούγιας – Παπαστεργίου
για τα ψηφιακά έργα
του 9ου Γυμνασίου Τρικάλων
Με τίτλο «9ο Γυμνάσιο Τρικάλων: Ενα σχολείο ανοιχτό
στη κοινωνία» και προσκεκλημένους τον δήμαρχο Τρικκαίων και τον καθηγητή του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης Σπύρο Βούγια,
ο υπεύθυνος πληροφορικής
του σχολείου Στέφανος
Μπουλογεώργος μαζί με τους
μαθητές, διοργανώνουν μία
ιδιαίτερη εκδήλωση.
Αυτή, θα πραγματοποιηθεί
την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019, στις 12 το μεσημέρι, 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
3) Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
4) Τα Τρίκαλα «Η έξυπνη
πόλη»
Την εκδήλωση θα προλογίσει ο Δήμαρχος Τρικκαίων
Δημήτρης Παπαστεργίου, ενώ
θα μετάσχει και θα μιλήσει ο
καθηγητής Πανεπιστημίου του
ΑΠΘ 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.
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Επιστολή στην Υπουργό Πολιτισμού απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων

Να ανοίξει το σπήλαιο της Θεόπετρας
«Υπάρχει έντονη τουριστική ζήτηση και πολλοί επισκέπτες που φτάνουν ως εκεί βρίσκουν κλειστές πόρτες» αναφέρει ο κ. Μιχαλάκης

Ν

α δοθεί άμεσα μια λύση, ώστε
να ανοίξει το σπήλαιο της
Θεόπτερας που παραμένει
κλειστό τα τελευταία τρία χρόνια ζητά
μέσω επιστολής του, ο
Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων κ.
Χρήστος Μιχαλάκης, προς την
Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού
κα. Μυρσίνη Ζορμπά.
Στην επιστολή ο κ. Μιχαλάκης σημειώνει
ότι «από τη λήξη του έργου και μέχρι
σήμερα καμία ενημέρωση δεν υπάρχει και
καμία διαδικασία δεν δρομολογήθηκε (ή
δεν υπέπεσε στην αντίληψή μας) προκειμένου να καταστεί δυνατή η επαναλειτουργία του σπηλαίου που είναι ένα δίκαιο και

αναγκαίο αίτημα όλων των πολιτών του νομού».
Ενώ, τονίζει ότι «υπάρχει έντονη τουριστική ζήτηση και πολλοί επισκέπτες που
φτάνουν ως εκεί βρίσκουν κλειστές πόρτες
και καμία πληροφόρηση για την ημερομηνία
επαναλειτουργίας του».

Η επιστολή
Συγκεκριμένα, στην σχετική επιστολή ο
Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων αναφέρει ότι
«το σπήλαιο Θεόπετρας αποτελεί για την
Περιφέρεια Θεσσαλίας και ιδιαίτερα για
τον νομό Τρικάλων σημαντικό πολιτιστικό
απόθεμα και σε συνδυασμό με τα Μετέωρα
υψηλής ζήτησης τουριστικός προορισμός.
Το σπήλαιο Θεόπετρας επισκέπτονταν με-

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

γάλος αριθμός τουριστών, όμως εδώ και
τρία έτη (περίπου 32 μήνες) παραμένει για
μια σειρά από λόγους κλειστό. Ακόμη και
σήμερα υπάρχει έντονη τουριστική ζήτηση
και πολλοί επισκέπτες που φτάνουν ως εκεί
βρίσκουν κλειστές πόρτες και καμία πληροφόρηση για την ημερομηνία επαναλειτουργίας του».
Και προσθέτει: «Γνωρίζαμε μέχρι σήμερα
ότι εκπονήθηκε έργο με απόφαση του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
(από 21/8/2018) με αντικείμενο την «Τεκμηρίωση και εκπόνηση μελετών ευστάθειας
και λοιπών απαραίτητων μελετών σπηλαίου
Θεόπετρας», συνολικού προϋπολογισμού
47.150,18€, με αρμοδιότητα αυτεπιστασίας

από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας
και Σπηλαιογραφίας και με ημερομηνία λήξης την 31/12/2018.
Από τη λήξη του έργου και μέχρι σήμερα
καμία ενημέρωση δεν υπάρχει και καμία
διαδικασία δεν δρομολογήθηκε (ή δεν υπέπεσε στην αντίληψή μας) προκειμένου να
καταστεί δυνατή η επαναλειτουργία του
σπηλαίου που είναι ένα δίκαιο και αναγκαίο
αίτημα όλων των πολιτών του νομού.
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε
για τις ενέργειες που απομένουν και για
την ημερομηνία επανέναρξης του σπηλαίου
καθότι είναι μοναδικό και τεράστιας αρχαιολογικής σημασίας».
Ευαγγελία Κάκια

τοπικά

Σημειώθηκε χθες το μεσημέρι και κατασβήστηκε άμεσα από την ΠΥ

Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική
έκταση στα Μεγάλα Καλύβια
υρκαγιά ξέσπασε
χθες το μεσημέρι
γύρω στις 15:00,
σε χορτολιβαδική έκταση
στην περιοχή των
Μεγάλων Καλυβίων.

Π

Άμεσα επενέβη η Πυροσβεστική Υπηρεσία (ΠΥ) με
δύο οχήματα και έξι άτομα
που την κατέσβησαν, πριν γίνει απειλητική για ανθρώπους
και περιουσίες. Η φωτιά, πριν
την επέμβαση της ΠΥ, έκαψε
δύο στρέμματα με ξηρά χόρτα και κλαδιά και δύο εγκαταλελειμμένα ΙΧ αυτοκίνητα.
Το ανακριτικό τμήμα της
ΠΥ διενεργεί προανάκριση
για τα αίτια του συμβάντος.

ΠΕΜΠΤΗ
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Ανακοίνωση
υποψηφιότητας
Με ιδιαίτερη χαρά
υποδεχόμαστε στις
τάξεις του συνδυασμού μας τον Νίκο
Ζαμπάκα, έναν έμπειρο αυτοδιοικητικό με
άποψη και όραμα,
έναν καταξιωμένο επιχειρηματία που δραστηριοποιείται χρόνια
στον τόπο καταγωγής
του. Η κάθοδος του
Νίκου Ζαμπάκα στις
επικείμενες εκλογές
του Μαΐου προσδίδει
νέα δυναμική στην
προσπάθεια του συνδυασμού μας για το νικηφόρο αποτέλεσμα.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Αναβαθμίζονται παιδικές χαρές στο Δήμο Μετεώρων

Ο Νικόλαος Ζαμπάκας του Κων/νου είναι ένας άνθρωπος με συνεχή ασχολία με τα κοινά για πολλά χρόνια τώρα. Το 1982 εκλέχθηκε κοινοτικός σύμβουλος στην
κοινότητα Στουρναραίικων, όπου διετέλεσε αρχηγός της
αντιπολίτευσης έως το 1986. Την ίδια περίοδο ήταν πρόεδρος του Αθλητικού Ομίλου "Αετός".
Εκλέχθηκε πρόεδρος στην κοινότητα Στουρναραίικων
το 1986, καθώς επίσης το 1990 και το 1994 για δώδεκα συνεχή έτη, καταφέρνοντας να παραδώσει την κοινότητα στο Δήμο Πινδαίων, όχι με χρέος αλλά με ένα
καλό αποθεματικό και τα Στουρναραίικα έδρα του Δήμου Πινδαίων.
Επαγγελματικά ο Νίκος Ζαμπάκας ασχολείται με το
ξενοδοχείο – ταβέρνα "Πανόραμα" στην γραφική περιοχή
"Ψάρρο" των Στουρναραίικων και από το 2011 σε συνεργασία με τον κ. Ηρακλή Μπλουγούρα, δημιουργήσανε τον σύλλογο επαγγελματιών του ορεινού άξονα
Τρικάλων – Άρτας, όπου και είναι πρόεδρος μέχρι σήμερα.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ο.Α.Ε.Ε.
Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ”

Πρόσκληση Γενικής
Συνέλευσης
Ξεκίνησε το έργο αναβάθμισης παιδικών χαρών στο
Δήμο Μετεώρων. Στόχος η δημιουργία σύγχρονων και
ασφαλών χώρων αναψυχής για παιδιά και γονείς.
Ήδη πραγματοποιούνται εργασίες στην παιδική

χαρά στην συμβολή των οδών Καλοστύπη και Αναλύψεως στην Καλαμπάκα, ενώ έχουν προγραμματιστεί
άμεσα αντίστοιχες εργασίες στα περισσότερα χωριά
του Δήμου.

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ, πρώην ΤΕΒΕ Ν. Τρικάλων καλεί τα μέλη του στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 και ώρα
11 π.μ. στην αίθουσα συνδιαλέξεων του Επιμελητηρίου Τρικάλων, Βενιζέλου 1, 1ος όροφος, με θέμα:
Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού και
συνένωση με το Σωματείο Συντ/χων ΤΣΑ.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 13-3-2019, την ίδια ώρα και ημέρα της
εβδομάδας, στον χώρο αυτό. Η Γενική Συνέλευση θα έχει
απαρτία με όσα μέλη παραβρεθούν.
Τρίκαλα 20-2-2019
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Ρώσης Γεώργιος
Βήτας Κων/νος

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 28 Φεβρουαρίου 2019 έως και 28 Μαρτίου 2019.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του Συνεταιρισμού μας για ενημέρωση και υποβολή
αιτήσεων.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24320 22426-24320
22507.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ.ΓΑΛ. ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

8 σελίδα
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Αναμένεται η προκήρυξη προγραμμάτων το επόμενο χρονικό διάστημα

Αρχίζει να “τρέχει” το “LEADER” για ιδιώτες
Α
ρχίζουν και ανοίγουν οι
προσκλήσεις για τις
ενισχύσεις στον
ιδιωτικό τομέα του “LEADER”.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα
αναμένεται να προκηρύσσονται
τα σχετικά προγράμματα , στα
οποία θα μπορούν και οι αναπτυξιακές να καταθέσουν προτάσεις.
Οι κατηγορίες ιδιωτικών δράσεων αφορούν μεταποίηση και/ή ανάπτυξη αγροτικών προϊόντων με τελικό προϊόν αγροτικό: Κρέας, γάλα,
αυγά, πουλερικά, μέλι, σηροτροφία
– σαλιγκάρια, ελαιούχα, δημητριακά, κρασί, οπωροκηπευτικά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά,
άνθη, σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, αποστάγματα αλκοολούχων ποτών, μαρμελάδες, γλυκά
του κουταλιού, ζυμαρικά, αρτοποιία, αιθέρια έλαια, σαλάτες κ.α.
Επίσης, προβλέπονται επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες
και επεξεργασία, κινητοποίηση και
εμπορία δασικών προϊόντων, όπως
την παραγωγή πέλετς, στρογγυλής
ξυλείας, φελλών, στύλων ΔΕΗ κλπ.
Μία άλλη δράση είναι οι επεν-

δύσεις για την δημιουργία και την
ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων στον δευτερογενή τομέα,

όπως ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων, οικοτεχνιών, χειροτεχνιών

Στοχεύουν οι δράσεις καθαρισμού δασικών εκτάσεων
του Δασαρχείου Τρικάλων

Προστασία ανθρώπων και περιβάλλοντος
• Υπάρχει άριστη και αποδοτική συνεργασία μεταξύ
της Υπηρεσίας, των Δήμων Τρικκαίων - Πύλης και της
Πυροσβεστικής, αλλά και των ΤΣ των χωριών

Σ

την αναζωογόνηση
των δασών και στην
αντιπυρική προστασία
στοχεύουν οι δράσεις καθαρισμού δασικών εκτάσεων του
Δασαρχείου Τρικάλων.
Σύμφωνα με τον δασάρχη
Τρικάλων Χρήστο Κουλουκούρα, εδώ και 7 περίπου μήνες
συνεργεία του Δασαρχείου
καθαρίζουν δασύλλια εντός
ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, με στόχο αφενός την
προστασία ανθρώπων και των
περιουσιών των και αφετέρου
την ανάπτυξη του δασικού
πλούτου του τόπου μας.
Ιδιαίτερης μνείας αξίζει η
συνεργασία μεταξύ των Υπηρεσιών για το έργο αυτό. Ο
κ. Κουλουκούρας ενημερώνει
πως οι Δήμοι Τρικκαίων και
Πύλης συμβάλλουν τα μέγιστα στον καθαρισμό, είτε με
την παροχή καυσίμων στο Δασαρχείο, είτε με άλλους τρόπους, ενώ ιδιαίτερη προσφορά έχει η Πυροσβεστική Υπηρεσία (ΠΥ), η οποία διαθέτει
τόσο καύσιμα, όσο και όχημα
μεταφοράς προσωπικού και
γενικά συνεργάζεται στο βέλτιστο επίπεδο, που περιλαμβάνει και τον προγραμματισμό
των χώρων καθαρισμού, λαμβάνοντας υπόψη την επικινδυνότητά τους για το καλοκαίρι.
Εύσημα στους Προέδρους
και στα Τοπικά Συμβούλια
(ΤΣ) των χωριών αποδίδει ο
κ. Κουλουκούρας για την συνεργασία τους και την βοήθειά
τους στην συγκεκριμένη προ-

Ο δασάρχης Τρικάλων
Χρ. Κουλουκούρας

σπάθειά τους.
Όσον αφορά τις δράσεις
του Δασαρχείου, ο κ. Κουλουκούρας αναφέρει πως η
Υπηρεσία έχει προβεί σε σει-

ρά καθαρισμών δασυλλίων
και θα συνεχίσει όσο το επιτρέπει το όριο εργασίας των
συμβασιούχων, οι οποίοι
ασχολούνται μ’ αυτό το έργο.
Μέχρι τώρα έχουν καθαριστεί τα δασύλλια στον Προφήτη Ηλία, στο ύψωμα πάνω
από την Λεπτοκαρυά και το
Λογγάκι, στα Εβραΐκά Μνήματα, ενώ στην παρούσα
φάση δύο συνεργεία εργάζονται στο Ρίζωμα και ακολουθεί το Αρδάνι.
Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί καθαρισμοί στον Δήμο
Πύλης, στο Παλαιομονάστηρο, στον Άγιο Βησσαρίωνα

κ.α. και συνεχίζονται οι ανάλογες εργασίες.
Ματθαίος Μπίνας

κλπ.
Όσον αφορά τον τριτογενή τομέα, προβλέπονται επενδύσεις,

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

τοπικά

Τρικαλινή ιατρός προήχθη
σε Επιμελήτρια Α’
στο Πανεπιστημιακό Λάρισας
Είναι ευχάριστο για
όλους τρικαλινοί επιστήμονες να έχουν πρόοδο
στον τομέα τους. Αυτό
συμβαίνει και με την τρικαλινή αναισθησιολόγο
Ελένη Λάσδα, η οποία
προήχθη σε Επιμελητήρια Α’. Η τρικαλινή ιατρός όλα αυτά τα χρόνια
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας έχει
δείξει την άρτια επιστημονική της κατάρτιση.
Καλή δύναμη στο έργο
της.

Νεκρός 59χρόνος τρικαλινός

Ένας 59χρονος που διέμενε στην οδό Καλαμπάκας στα
Τρίκαλα, με καταγωγή από το Ελάφι Καλαμπάκας, άφησε
την τελευταία του πνοή στο σπίτι του χθες στις 8:30 περίπου το πρωί. Κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου οι διασώστες έκαναν προσπάθεια ανάνηψης, όπως έγινε και στα
ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων όπου μεταφέρθηκε, αλλά ήταν δυνατόν να γίνει επαναφορά.
Πλέον η ιατροδικαστική έρευνα θα ρίξει φως στα αίτια
του θανάτου του.
ΧΡ. ΠΑΠ.
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Καθήλωσε με την ομιλία του
ο Δεσπότης της Καλαμπάκας
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος
ήταν ομιλητής στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Τρικάλων
άθε Τρίτη στον
Ιερό Ναό του Αγίου
Κωνσταντίνου
Τρικάλων γίνεται το
εσπερινό κήρυγμα, όπου
πλήθος πιστών γεμίζουν
τον Ναό για τους
ομιλητές. Αυτή τη φορά ο
καλεσμένος ήταν ο
Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Σταγών
και Μετεώρων κ.
Θεόκλητος, ο οποίος
στην κυριολεξία
μαγνήτισε τους
ακροατές. Μέσα από τον
εμπνευσμένο λόγο του
ανέλυσε την πορεία του
χριστιανού λαμβάνοντας
αφορμή από την έναρξη
του Τριωδίου.

Κ

Μέσα από «ζωντανά» παραδείγματα και αναλύοντας
την παραβολή του «Τελώνου
και Φαρισαίου» καθήλωσε
τους ακροατές που κατέκλυσαν τον Ιερό Ναό.
Είχε προηγηθεί ο Εσπερι-

νός Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Σταγών και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου και συγχοροστατούντων του παρεπιδημούντος στην πόλη μας Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μοζαμβίκης κ. Χρυσοστόμου και του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ.
Χρυσοστόμου.
Μετά την προσφώνηση του

Ετήσιος χορός

Το 6ο Γυμνάσιο Τρικάλων
στην Ελληνική κρατική τηλεόραση

οικείου Δεσπότη κ. Χρυσοστόμου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος ομίλησε

καταλλήλως προς ωφέλεια
όλων και πνευματικό ανεφοδιασμό.
ΧΡ. ΠΑΠ.

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”.

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 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

Κοπή αγιοβασιλόπιτας του Φιλανθρωπικού
Σωματείου “Ο Άγιος Βησσαρίων”
Γίνεται γνωστό ότι την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα
6 μ.μ. στη Λέσχη Αξιωματικών (Λ.Α.Φ.) Τρικάλων, το Φιλανθρωπικό Σωματείο Τρικάλων “Ο Άγιος Βησσαρίων” θα κόψει την καθιερωμένη Αγιοβασιλόπιτα.
Την εκδήλωση αυτή θα πλαισιώσουν και θα τιμήσουν με την παρουσία τους τα μέλη και οι φίλοι του Σωματείου για να απολαύσουν ένα ευχάριστο απογευματινό. Θα προσφερθεί καφές, τσάι,
βουτήματα κ.ά. Στο τέλος θα γίνει και λαχειοφόρος με πλούσια
δώρα.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.
Το 6ο Γυμνάσιο Τρικάλων είχε τη χαρά να φιλοξενήσει στον
χώρο του, την Τρίτη 12-2-2019, το πρωί, την κρατική τηλεόραση
ΕΡΤ1 και ΕΡΤ3, έπειτα από αίτημά τους προς τη διεύθυνση του
σχολείου και κατόπιν σχετικής έγγραφης άδειας από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Αφορμή υπήρξε η παρουσίαση του 6ου Γυμνασίου Τρικάλων στην
ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων (www.trikalacity.gr) και σε άλλα
ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ως το σχολείο με τους πίνακες ζωγραφικής στους τοίχους των αιθουσών του.
Το 6ο Γυμνάσιο φιλοξενήθηκε σε ζωντανή σύνδεση στις εκπομπές « Για την Ελλάδα…» της ΕΡΤ1 και « επιΚΟΙΝΩΝΙΑ» της
ΕΡΤ3, ενώ υπήρξαν και ρεπορτάζ στα δελτία ειδήσεων των αντίστοιχων καναλιών.
Η δημοσιογράφος κ.Ελπίδα Κουτσογιάννη συνομίλησε με τον
Διευθυντή του σχολείου κ. Ιωάννη Μιχάλη και με τον καθηγητή Καλλιτεχνικών κ. Στέργιο Στάμο και παρουσίασε τους χώρους του 6ου
Γυμνασίου Τρικάλων όπου έχουν φιλοτεχνηθεί από τους μαθητές,
σε συνεργασία με τον καθηγητή τους τοιχογραφίες με αφορμή
έργα ζωγραφικής γνωστών Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών
(Ακριθάκης, Picasso, Van Gogh κ.α.)
Στην ιστοσελίδα του 6ου Γυμνασίου ( www. 6gymtrikala.com),
έχουν αναρτηθεί τα σχετικά βίντεο των παραπάνω εκπομπών, στις
« ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» με τίτλο «6ο Γυμνάσιο Τρικάλων
: Ένα σχολείο…γκαλερί» και στην ενότητα ΒΙΝΤΕΟ.
To 6o Γυμνάσιο Τρικάλων ευχαριστεί την Ελληνική Κρατική Τηλεόραση για το ενδιαφέρον που επέδειξε σχετικά με τις καλές πρακτικές του δημόσιου σχολείου. Ευχαριστεί ιδιαιτέρως , επίσης,
τη δημοσιογράφο κ. Ελπίδα Κουτσογιάννη για τη συνεργασία της
, τον επαγγελματισμό, αλλά και την ευαισθησία με την οποία παρουσίασε το θέμα.

Κοπή πίτας
Ο Σύλλογος Θρακιωτών ν. Τρικάλων «Ο ΟΡΦΕΑΣ» θα πραγματοποιήσει
την ετήσια εκδήλωση και την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του την
Κυριακή 24/2/2019 και ώρα 12:00μ.μ.
στην ταβέρνα ¨Η ΘΡΑΚΑ¨ στα Μεγάλα Καλύβια .
Η παρουσία όλων σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα .

Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 & στην αίθουσα συνεστιάσεων του «Mouzaki Palace», o Πολιτιστικός και
Μορφωτικός Σύλλογος Γόμφων “OI ΓΟΜΦΟΙ” και η ομάδα μπάσκετ του Γ.Σ. Γόμφων, διοργανώνουν από κοινού
τον ετήσιο χορό τους και σας καλούν να περάσετε μαζί
μία αξέχαστη βραδιά, γεμάτη μουσική και χορό σε ένα
ατελείωτο γλέντι μέχρι πρωίας!!!
Για το σκοπό αυτό οι διοργανωτές έχουν σχεδιάσει &
καλέσει πολυμελές λαϊκοδημοτικό σχήμα με ναυαρχίδα
τον χρυσοδάκτυλο στο κλαρίνο Θοδωρή Χαλιάσο & τον
μοναδικό Κώστα Αντωνίου στο τραγούδι…
Είσοδος: 15€ για ενήλικες, 10€ για τους μικρούς φίλους, συμπεριλαμβανομένων φαγητού & άφθονου ποτού.
Τιμή φιάλης: 60€
Ώρα έναρξης: 10:00μμ.
Τηλ. κρατήσεων: 6982 636 273

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

10 σελίδα
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Εθελοντική αιμοδοσία διοργάνωσε χθες η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων

Χάρισαν ζωή
Προσωπικό από όλη τη δύναμη της τοπικής ανταποκρίθηκε
στην πρωτοβουλία δίνοντας αίμα για την ενίσχυση της τράπεζας αίματος

Από τη χθεσινή εθελοντική αιμοδοσία

Λ

ίγα λεπτά από τον
πολύτιμο χρόνο τους
αφιέρωσαν χθες το
πρωί οι άνδρες της
Αστυνομικής Διεύθυνσης
Τρικάλων και συμμετείχαν
στην εθελοντική αιμοδοσία
που διοργάνωσε η τοπική
Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων (ΕΑΥ).

Προσωπικό από όλη τη δύναμη
της τοπικής ανταποκρίθηκε στην
πρωτοβουλία δίνοντας αίμα για
την ενίσχυση της τράπεζας αίματος που έχει ιδρύσει η τοπική

ΕΑΥ.
«Όλοι γνωρίζουμε τις μεγάλες

ανάγκες που υπάρχουν σε αίμα
στη χώρα μας, προσπαθώντας

CMYK

μέσα από την ενέργειά μας να
ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες αλλά και τους φορείς. Για
εμάς είναι μια συμβολική πράξη,
είμαστε κοντά στον πολίτη και
θέλουμε αυτό να περάσει σαν
μήνυμα» ανέφερε ο πρόεδρος
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων κ. Γιάννης Αναγνώστου. Σημειωτέον, χθες ήταν
η πρώτη φορά που συμμετείχαν
στην εθελοντική αιμοδοσία και
πολίτες που θέλησαν να συνεισφέρουν στην όλη διαδικασία.
Ε.Κ.

Ο ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ στο χορό του
Κυνηγετικού Συλλόγου
Τρικάλων το Σάββατο 23.2.19

Ο ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ αποδέχθηκε πρόσκληση από το Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων στον ετήσιο χορό του
που θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 23.2.19 στο κέντρο
‘’Πύλης Μέγαρον’’. Συγκεκριμένα με μια χορευτική
του ομάδα θα παρουσιάσει
χορούς από την Θεσσαλία
και Ήπειρο σε επιμέλεια των
χοροδιδασκάλων του Μάνου Παναγιώτη και Μάνου ΚάτιαςΝανάς. Τον ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Θα συνοδέψουν κορυφαίοι μουσικοί όπως οι Αντώνης Κυρίτσης και Ξενοφών
Τσιούνης στο τραγούδι, Νεκτάριος Παπαγεωργίου στο κλαρίνο,
Βασίλης Έξαρχος στο Βιολί, Γαλάνης Βασίλης στα κρουστά,
Κώστας Γκοβίνας, Γιάνννης Γεωργίου και πολλοί άλλοι.

τοπικά
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Από τη Ν.Ε. του ΤΕΕ Τρικάλων

Κοπή πίτας με βραβεύσεις
ε ιδιαίτερη
επιτυχία και σε
έντονο
αυτοδιοικητικό κλίμα
πραγματοποιήθηκε η
κοπή της βασιλόπιττας
της ΝΕ Τρικάλων του
ΤΕΕ, χθες το βράδυ στο
“Barrouge”.

Μ

Πλήθος μηχανικών, πολλοί
εκ των οποίων και τις οποίες
έχουν ασχοληθεί, ασχολούνται η πρόκειται να ασχοληθούν με την τοπική αυτοδιοίκηση έδωσαν το παρών στην
εκδήλωση, ενώ βραβεύθηκαν
μηχανικοί που πέρασαν από
την τοπική αυτοδιοίκηση: Ο
δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου, οι κκ
Αθανάσιος Βαβύλης, Απόστολος Κολότσιος, Βασίλης
Τσιάνας, Ηλίας Καραγιώργος,
Βασιλένα Μητσιάδη, Αναστάσιος Κουφοχρήστος και Σωτήρης Παπαχρήστος.
Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος της ΝΕ Τρικάλων του
ΤΕΕ Νίκος Λιάκος επισήμανε
πως οι μηχανικοί ανοίγουν
τον δρόμο της ανάπτυξης και
αναμένεται το τρέχον έτος
να είναι καλύτερο από τα προηγούμενα.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Τμήματος ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας Νίκος Παπαγεωργίου,
τόνισε στον χαιρετισμό του

πως η φετινή χρονιά αναμένεται να είναι επανεκκίνησης
και ζήτησε να υπάρξουν προτάσεις που θα κατατεθούν
στην τοπική αυτοδιοίκηση για
την ανάπτυξη του τόπου.
Ο κ. Παπαστεργίου επισήμανε την σημαντική συμμετοχή των μηχανικών στα κοινά και ζήτησε ακόμη μεγαλύτερη, τονίζοντας πως αυτή η
έκκληση δεν σχετίζεται με
συνδυασμούς, αλλά ο καθένας και η καθεμία να ασχοληθεί, με όποιον συνδυασμό
επιθυμεί.
Μ.Α.Μπ.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ
Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

Γατοτροφή Premium από 24,99

μόνο

Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5kg

από

Αλεύρι τύπου 70% 25kg

από

Hλιέλαιο 10λίτρα

από

Αναπτυξιολόγος-Παιδίατρος PhDc,

11,99€
17,99€
14,99€
2,99€
12,49€
11,99€

Επιστημονικός Συνεργάτης Metropolitan Hospital
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ"
•Αναπτυξιακή Καθυστέρηση •Νοητική Στέρηση
•Διαταραχές Κινητικών Δεξιοτήτων
•Αναπτυξιακά Προβλήματα Πρόωρων Παιδιών
•Αναπτυξιακά Προβλήματα Παιδιών με Χρόνια Νοσήματα
•Καθυστέρηση Λόγου-Γλωσσικές Διαταραχές
•Αυτιστικού τύπου Διαταραχές •ΔΕΠ-Υ
•Μαθησιακές Δυσκολίες κτλ.
Διεύθυνση: Απόλλωνος 16- Τρίκαλα,
ΤΗΛ: 24310-78781 ΚΙΝ.: 6974273255-6946221442
CMYK
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ
•Γεγονότα που συγκλόνισαν τα Τρίκαλα
ΟΙ ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ ΤΟΥ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1919 ΚΑΙ ΑΛΛΑ
Ο μήνας Φεβρουάριος του 1919, θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί και ώς μήνας επιδημιών, γνωστών κάποτε ασθενειών, που
σήμερα έχουν εξαλειφθεί χάρη στην πρόοδο
της ιατρικής και την ανακάλυψη νέων φαρμάκων. Συγκεκριμένα λοιπόν, όπως προκύπτει
κι’ απ’ την ειδησεογραφία της εφημερίδας
«Θάρρος» της Πέμπτης 21ης Φεβρουαρίου
1919-εκατό δηλαδή χρόνια πρίν σαν σήμερασε πρωτοσέλιδο άρθρο της γράφει, τα εξής.

λίαν ψεκαστηρίων, την άκραν καθαριότητα
της πόλεως και των κέντρων ιδίως, τον περιορισμόν των αλητών και επαιτών και άλλα
τινά μέτρα, διά την τελεσφόρον καταπολέμησιν του μικροβίου, του εξανθηματικού τύφου. Επίσης συνεστήθη επιτροπή ιατρών εκ
των κ. κ. Φίλ. Χρηστοδήμου, Φίλ. Χατζοπούλου, Δημ. Δημάκη, αστυϊάτρου, Γ. Παρούση
και του Διευθυντού του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ν. Μπαζούκη, ήτις θα συνεργασθεί
μετά του κ. Νομιάτρου, παρέχουσα την συνδρομήν της επί του φλέγοντος ζητήματος.

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΓΡΙΠΠΗ,
Ο ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
Έτσι, πρίν οταματήσει ο θόρυβος και ο φόβος για την θανατηφόρο κι’ εκείνη την χρονιά –όπως κι’ εφέτος γρίππη-ξέσπασε η επιδημία του εξανθηματικού τύφου, μιάς πολύ
μολυσματικής αρρώστειας, που εξαλείφθηκε. Γεγονός που κινητοποίησε τις τοπικές
υγειονομικές και διοικητικές αρχές. Και συγκεκριμένα, στις 24 Φεβρουαρίου του 1919,
υπάρχει η άμεση κινητοποίηση του Ιατρικού
Συλλόγου Τρικάλων.
«Ο Ιατρικός Σύλλογος της πόλεώς μας, συνήλθε προχθές-γράφει η εφημερίδα-είς το
Δημαρχείον και συνέταξεν έκθεσιν, την οποίαν υπέβαλεν είς τον κ. Νομάρχην, υποδεικνύων την λήψιν διαφόρων μέτρων κατά του
εξανθηματικού τύφου. Διά της εκθέσεώς
του ταύτης υποδει κνείει την σύστασιν απομονωτηρίου, είς ό να απομονούνται οι προσβληθέντες, την σύστασιν οπομονωτηρίου
των υπόπτων, την σύστασιν απολυμαντικών
σταθμών είς Βελεμίστι και Γριζάνον, οπόθεν
διέρχονται ως εκ της Δυτικής Μακεδονίας ερχόμενοι είς την πόλιν, την προμήμήθεια απολυμαντικών κλιβάνων, τον διορισμό δύο ιατρών, οίτινες να εξετάζουσι τους ερχομένους
διά σιδηροδρόμου επιβάτας, την παραγγε-

Πέραν όμως αυτών, ακολούθησαν
και άλλα αυστηρότερα μέτρα, που λίγοπολύ θυμίζουν την
Σπιναλόγκα για τους
λεπρούς, την καραντίνα για τους φυματικούς και την δημιουργία Σανατορίων.
Τήν επομένη λοιπόν, Ο γιατρός και πρόεδρος
ανακοινώθηκαν τα
του Δημοτικού
εξής σχετικά. Χθές Συμβουλιίου Τρικάλων
εις το Νομαρχιακόν
Αντώνιος Ιακωβάκης,
Κατάστημα, αι αρχαί
που πρωτοστατούσε το
της πόλεώς μας και ο
αντιπρόσωπος του 1919 στην λήψη μέτρων
Δημοτικού Συμβου- για την προστασία των
δημοτών από τις
λίου κ. Αντ. Ιακωβάεπιδημίες που
κης, συνεσκέφθησαν
επί των ληπτέων μέξέσπασαν το 1919,
τρων κατά της δια- μεταξύ των οποίων και
δόσεως του μικροβίο εξανθηματικός
ου του εθανθηματιτύφοςΤο διώροφο
κού τύφου.
πέτρινο αρχοντικό του,
Επί τη βάσει των
υπάρχει και σήμερα,
υποδείξεων του Ιαστο
ομώνυμο στενάκι
τρικού Συλλόγου,
της
παραδοσισακής
απεφασίσθη όπως
συνοικίας
Βαρούσι
εξευρεθεί οίκημα, το
οποίον να χρησιμεύση ως απομονωτήριον των τυχόν προσβληθησομένων, έτερον οίκημα όπερ θα χρησιμεύση διά την απομόνωσιν των υπόπτων, καθώς και το αναγκαίον νοσηλευτικόν προσωπικόν, όπερ πάντως πρέπει να προέρχηται από
ανθρώπους προσβληθέντας υπό της νόσου
ταύτης.
Επίσης αντηλλάγησαν σκέψεις και περί
διαφόρων άλλων μέτρων, άτινα υποδεικνύονται υπό του σχετικού Β. Διατάγματος και
ανετέθη είς τον Διευθυντήν της Αστυνομίας,
όπως θέση εις εφαρμογήν ταύτα.
Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι, ο εξανθηματικός τύφος, ήταν λοιμώδης αρρώστεια, με πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα, ηπιότερη όμως του τύφου. Τέλος αναφέρεται ότι
έπειτα από ένα τετράμηνο μετά και ενώ ο
εξανθηματικός τύφος είχε φουντώσει για τα
καλά και σημειώθηκαν και πολλά κρούσματα
ελονοσίας, στις 17 Ιουνίου 1919, ο Ιατρικος
Σύλλογος, διά τηλεγραφήματός του, παρακαλεί το υπουργείο της Παιδείας όπως διατάξη τη λήξιν των μαθημάτων, όλων των σχολείων, διότι λόγω της εμφανίσεως των νόσων
ελονοσίας, επιδημίας ιλαράς και οστρακιάς,
η υγεία των μαθητών κινδυνεύει και διότι
λόγω του θέρους οι πλείστοι των μαθητών καταγομένωνεξ ορεινών μερών μεταβαίνουν
προς παραθερισμόν. Τέλος την 20ήν Οκτωβρίου 1919, με συμμετοχή και του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αντων. Ιακωβάκη, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη
προέδρων Σωματείων, με θέμα την ίδρυση
Νοσομείου στα Τρίκαλα.

ΚΑΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑΤΡΟΥ
Σχετική μετα ιατρικά δρώμενα των Τρικάλων είναι και η είδηση ότι, ο στρατιωτικός γιατρός Τάκης Έξαρχος, τιμήθηκε με την απονομή επαίνου, για την προσφορά του στην καταπολέμηση της γρίππης στην περιοχή του
Μεσολογγίου.

το είχαν στηθεί ειδικά περίπτερα –φορατζίδικα, στις εισόδους της πόλης.

ΚΑΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Ο Τάκης Έξαρχος, ήταν γιός του επίσης
γιατρού Αχιλλέα Εξάρχου, της γνωστής παλιάς και ιστορικής οικογένειας των Τρικάλων.

Στο ίδιο φύλλο της εφημερίδας «Θάρρος», δημοσιεύονται και οι εξής μεταθέσεις.

Ο παλιός Τρικαλινός
Ασκληπιάδης
Αχιλλέας Έξαρχος, ο
γιός του οποίου
Τάκης, επίσης γιατρός
στρατιωτικός,
απέσπασε έπαινο για
την προσφορά του
στην καταπολέμηση
της επιδημίας της
γρίππης του 1919

ΟΙ ΑΠΟΚΡΗΑΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
Οι αρρώστειες, αρρώστειες κι’ οι χοροί-χοροί, καθώς είχε μπεί για καλά η περίοδος του
Τριωδείου. Το θυμίζει μία ειδησούλα της ημέρας.

ΑΦΙΞΗ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ
Ενδιαφέρουσα είναι και η πληροφορία για
τον ερχομό στα Τρίκαλα μονάδας πυροβολικού.

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Στους χορούς αυτούς, επί πολλά χρόνια
πρωτοστατουσε ο Αλ. Κουσκουλέκας. υπάλληλος της Εθνικής Τραπέζης.

Ο Αλέκος
Κουσκουλέκας, που
πρωταγωνιστούσε
στην κοσμική κίνηση
των Τρικάλων

ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ
Παράλληλα με τις αρρώστειες και τους γιατρούς επισημαίνονται και τα προβλήματα του
επισιτιοσμού. Και ανακούφιση φαίνεται ότι
προκάλεσε στους Τρικάλινούς η αναγγελία
ότι η Αστυνομία ανέλαβε την πώληση τυριών,
τα οποία είχε παρακρατήσει η ίδια, από τις ποσότητες που εξάγονταν από τους πάμπολλους τότε τυροκόμους και τυρεμπόρους
του Νομού μας σε άλλες περιοχές της χώρας.

ΤΟ ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΟ

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ
Αν στις ημέρες μας γίνεται τόσος λόγος καθημερινά για την υπερφορολόγηση των πολιτών,
το 1919, το ενδιαφέρον συγκεντρώνονταν
στον Δημοτικό Φόρο, που κατέβαλαν οι χωρικοί και έμποροι που έρχονταν στα Τρίκαλα
για να πωλήσουν τα προϊόντα τους. Πρός τού-

ΘΥΜΙΟΣ ΓΡ. ΛΩΛΗΣ
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ΜΠΑΣΚΕΤ

AO ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΧΟΥΝ ΡΥΘΜΟ

ΜΕ… ΕΓΩΙΣΜΟ

ΓΙΑ ΝΕΟ ΒΗΜΑ

Τα παιχνίδια του παιδικού πρωταθλήματος
καλαθοσφαίρισης δείχνουν ότι τα ταλέντα
ζεστάθηκαν για καλά (σελ 3)

Παρά το δύσκολο πρόγραμμα του ΑΟΤ
οι πρωταγωνιστές πρέπει να κυνηγήσουν
την αλλαγή σκηνικού (σελ 5)

Οι γυναίκες του Φιλαθλητικού Τρικάλων
μετά την επιτυχία επί των Φαρσάλων
ετοιμάζονται για τον Τύρναβο (σελ 4)

4 Και αυτή την Κυριακή θα έχουμε γιορτή με το Πανελλήνιο
ανωμάλου δρόμου στις Σκαμνιές 4 Σήμερα προγραμματίστηκε
συνέντευξη, ενώ θα τρέξουν και παράλληλες εκδηλώσεις (σελ 4)
CMYK

14

ΤΟπιΚΑ

_2 ΠΕΜΠΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Εχει λεπτά σημεία

Σε κρίσιμη
στροφή
Ο συμπολίτης κόουτς
Χ. Φόρος έδωσε στο
σύνθημα για τον
σημαντικό αγώνα που
έχουν μπροστά τα
Φάρσαλα
Ισχυρή είναι η Τρικαλινή
παροικία στα Φάρσαλα και
οι πρωταγωνιστές δίνουν
τον αγώνα τον καλό στον
τομέα τους.
Οι γείτονες έχουν κάνει
ορισμένα σπουδαία παιχνίδια αλλά δεν έλειψαν
και τα φρεναρίσματα.
Ωστόσο σηκώνουν κεφάλι
και θέλουν να κάνουν το
καθήκον τους στο κρίσιμο
ματς που ακολουθεί.
Το ebasket έγραψε:
Δηλώσεις ενόψει της
αναμέτρησης με τον Φαίακα έκανε ο Χάρης Φόρος.
Ο προπονητής των Φαρσάλων αναφέρθηκε στην
ήττα την προηγούμενη
αγωνιστική από το Στρατώνι και την δύσκολη βαθμολογική που βρέθηκε η
ομάδα, ενώ χαρακτήρισε
το ματς με την ομάδα της
Κέρκυρας τελικό.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
“Παίζαμε ένα παιχνίδι
και οι δυο ομάδες με την
πλάτη στον τοίχο, παρά
την κρισιμότητα ήταν ένα
ποιοτικό παιχνίδι με όμορφο μπάσκετ και υψηλό
σκορ. Πάλι στο τέλος δεν
καταφέραμε εμείς να χαμογελάσουμε. Όπως έχω
πει όταν φτάνεις να έχεις
την τελευταία επίθεση είναι θέμα τύχης, ικανότητας
και πολλών άλλων παραγόντων.
Κρατάμε την προσπάθεια των παιδιών και προχωράμε.Έχουμε έναν “τελικό” με τον Φαίακα την
Κυριακή, θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας.Η συμβολή
του στο παιχνίδι με την
Λαμία ήταν καθοριστική
και θέλουμε την δύναμη
του και την Κυριακή.Πρέπει να αφήσουμε πίσω το
παιχνίδι με το Στρατώνι
και να ρίξουμε όλο το βάρος στο ματς με τον Φαίακα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, το πρωτάθλημα είναι
όλο ένα ντέρμπι, όλες οι
ομάδες είναι κοντά η μία
στην άλλη”.

Το βόλεϊ δεν χορταίνεται με
τίποτα κατά γενική ομολογία.
Ετσι οι ενήλικες του Ασκληπιού
μακαρίζουν την στιγμή που αποφάσισαν να συγκροτήσουν ομάδα.
Ετσι απολαμβάνουν αυτό που
κάνουν και εκπέμπουν μήνυμα
υγείας.
Η μια παίκτρια βοηθάει την
άλλη και βγαίνουν εντυπωσιακές
φάσεις σε όλους τους τομείς.
Το επίσημο δελτίο τύπου αναφέρει:
Άλλη μια εξαιρετική εμφάνιση
πρόσθεσαν στο ενεργητικό τους

Ο μαραθώνιος της Β’ ΕΣΚΑΘ χρήζει ιδιαίτερης προσοχής προκειμένου
να μπει θετικό πρόσημο για τους εκπροσώπους μας

Σ

υνήθως τα
παιχνίδια της
συγκεκριμένης
κατηγορίας
διεξάγονται Κυριακή αλλά
πολλές φορές το τζάμπολ
δίνεται και Σάββατο
ανάλογα με το πρόγραμμα
των πρωταγωνιστών καθώς
και τις εγκαταστάσεις που
είναι ελεύθερες.

H Βαθμολογία
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Σε κάθε περίπτωση οι παίκτες
οφείλουν να είναι έτοιμοι ανά
πάσα ώρα και στιγμή προκειμένου να γείρουν την ζυγαριά
προς την πλευρά της δικής τους
ομάδας.
Ακόμη και ένας κρίκος αν λείψει από την αλυσίδα μπορεί να
γίνει η ζημιά.
Επί της ουσίας τα δικά του
μυστικά και ντοκουμέντα έχει ο
φετινός όμιλος της Β’ ΕΣΚΑΘ
στον οποίο μετέχουν οι Τρικαλινές ομάδες.
Μεταξύ άλλων πραγματοποιούνται αρκετά άκρως ποιοτικά
παιχνίδια τα οποία θα μπορούσαν να είχαν θέση ακόμη και
σε μεγαλύτερα πρωταθλήματα.
Οι παίκτες από την πλευρά
τους επιδιώκουν να εφαρμόζουν
πιστά τις οδηγίες των προπονητών τους, ενώ πολλές φορές
μιλάει και το ένστικτο αλλά και
η δίψα για το θετικό αποτέλεσμα. Βγαίνουν συνεπώς σπουδαίες φάσεις σε άμυνα και επίθεση, οπότε οι πρωταγωνιστές
αποσπούν το χειροκρότημα του
κόσμου.
Να σταθούμε φυσικά και στις
αλλαγές συναισθημάτων, που
δεν είναι και λίγες. Γενικά η
μέρα στην οποία εμφανίζονται
οι ομάδες αλλά και οι λεπτομέρειες παίζουν σημαντικό ρόλο.
Σε κάθε περίπτωση πλέον οι
φίλοι της κατηγορίας έχουν σχηματίσει καθαρή εικόνα για την
δυναμικότητα των σωματείων.
Περιμένουν λοιπόν να δουν
συγκεκριμένα πράγματα και
στην συνέχεια αλλά κυρίως την
εξάντληση των πιθανοτήτων.
Χάρη στις εμπνεύσεις των
παικτών πάντως ο χρόνος κυλάει
σαν νεράκι, ενώ οι φίλοι της
κατηγορίας αναγνωρίζουν την
συγκινητική προσπάθεια των
παικτών των τοπικών σωματείων.
Βέβαια κάθε ομάδα έχει τις
δικές της φιλοδοξίες αλλά το
ζητούμενο είναι να κερδίζει τα
μικρά στοιχήματα που θέτει.

Παρά την προσπάθεια η Πράσινη Γωνιά έχασε στην έδρα
του ποιοτικού Κρόνου Τυρνάβου
Εννοείται ότι όσο διεκπεραιώνονται οι αγωνιστικές περιορίζονται τα περιθώρια λάθους
διότι δεν υπάρχει ατέλειωτος
χρόνος για ανακάτεμα τράπουλας και προσπεράσεις.
Προέχει βέβαια τα τμήματα
να προχωρούν βήμα- βήμα και
να επιδιώκουν να μπαίνουν στο
πετσί κάθε συνάντησης, που
φυσικά ξεκινάει από μηδενική
βάση.
Και όλα αυτά με αναλύσεις
επί αναλύσεων και σχετικές συζητήσεις.
Ένα από τα βασικά στοιχεία
άλλωστε του σύγχρονου μπάσκετ είναι το καλό διάβασμα
αντιπάλων και καταστάσεων που
βγάζει το ίδιο το παιχνίδι.
Διότι πολλές φορές ακόμη
και την καλύτερη προεργασία
να έχεις κάνει μπορεί να προκύψουν απρόοπτα, που να σε
βγάλουν από το αρχικό πλάνο
και τον λεπτομερή σχεδιασμό.
Εκεί είναι που τα επιτελεία
των ομάδων καλούνται να κάνουν σωστή διαχείριση για να
αποδώσουν οι παίκτες αυτά που
ξέρουν και μπορούν.
Ασφαλώς κάθε συγκρότημα
διαθέτει τα δικά του ιδιαίτερα
στοιχεία και επιδιώκει επενδύοντας σε αυτά να θέσει τους
όρους του παιχνιδιού.
Πάντως στον όμιλο υπάρχουν
ομάδες για όλα τα γούστα. Εντοπίζει κανείς συγκροτήματα με
ιδιαίτερη διαδρομή στον χώρο
και άλλα που με φρεσκάδα και
ιδέες θέλουν να δώσουν το στίγμα τους.
Είναι λογικό λοιπόν ότι οι
πρωταγωνιστές επιθυμούν να
κάνουν τις περισσότερες δυνατές προσπεράσεις για να αναρριχηθούν όσο πιο ψηλά μπο-

ρούν.
Πάντως ορισμένα στελέχη
δεν κρύβουν τις βλέψεις για
πρωταθλητισμό, ενώ άλλα είναι
της λογικής να αντιμετωπίζουμε
κάθε ματς ξεχωριστά και στο
τέλος θα κάνουμε ταμείο.
Συνεπώς τα καλύτερα είναι
μπροστά όσον αφορά την ποιότητα των αγώνων, αφού όσοι
φορούν τις φανέλες ομάδων Β’
ΕΣΚΑΘ ξέρουν να κάνουν κατάθεση ψυχής.

Δύσκολη έξοδος
Μια από τις πιο δύσκολες
αποστολές στον φετινό μαραθώνιο κλήθηκε να δώσει την τελευταία αγωνιστική η Πράσινη
Γωνιά.
Μπροστά της είχε την συνάντηση στην έδρα του Κρόνου
Τυρνάβου ο οποίος κάνει προσεγμένη δουλειά και εμφανίζεται
ιδιαίτερα ανταγωνιστικός σε όλα
τα παιχνίδια.
Η εδραίωσή του στις καλές
θέσεις του πίνακα του δίνει δύναμη για την συνέχεια, ενώ στην
έδρα του διακρίνεται για την
μεγάλη αποτελεσματικότητα.
Ως εκ τούτου οι πράσινοι
έπρεπε να κάνουν ένα αψεγάδιαστο παιχνίδι για να φέρουν
τα πάνω- κάτω.
Τελικά παρά την φιλότιμη
προσπάθεια υποτάχθηκαν με
71-54.
Ο εκπρόσωπός μας, που είχε
απουσίες δέχτηκε πίεση με το
καλημέρα και αιφνιδιάστηκε.
Ωστόσο στην συνέχεια ανέβασε στροφές και στο β’ και
γ’δεκάλεπτο έγιναν ομηρικές
μονομαχίες.
Στην τελική ευθεία όμως βγήκε και η κούραση, οπότε οι Λαρισαίοι πήραν αυτό που ήθελαν.

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

Τα δεκάλεπτα: 17-8, 33-29,
46-41, 71- 54
Διαιτητές: Βόντσα - Καρλιάμπας
Κρόνος Τυρνάβου(Σαμαντζής-Κακαδιάρης): Καλόγηρος
19(1), Μπουγατσιάς 12, Ξενόφως 6(1), Κότσιρας 5(1), Τριανταφύλλου 15, Ρουσιτάι 4, Νασίκας 2, Σαμαντζής, Παπαγεωργίου 2, Γκουντελίτσας 6.
Πράσινη Γωνιά (Τσάτσος Θεόδωρος) Καρμάλης 12, Μπέντας
3(1), Γιαννόπουλος 10, Παπαθανασίου 2, Τσιμόγιαννης 5,
Μαντάς 22.
Σε ενδιαφέρον ζευγάρι ο Νέος
Κεραυνός είχε διάρκεια και απέδρασε από τον Αγιο Κωνσταντίνο 57-66, που πάντως πάλεψε
στο μέτρο του δυνατού.
Τα δεκάλεπτα: 17-20, 27-34,
38-56, 57- 66
Διαιτητές:Δότα - Λυτροσυγκούνης
Αγ. Κωνσταντίνος Λαρ (Νιαβής): Καριπίδης Θ. 10, Καριπίδης Κ. 15, Δαρδούμπας , Τζαβέλλας 11(1), Μαντζιαρής 4,
Μυλωνάς 7, Λαζαρίδης 5(1), Λαγωνικάκος 5(1).
Νέος Κεραυνός (Πάκας) Τσόγιας 17(1), Χριστιανός 7, Καλαμάκης 10, Ζαφειρούλης 5,
Νταής 11(2), Γκουζιώκας 7(1),
Αγοραστός 2, Ζαγανίδης 7(1),
Ευαγγέλλου .
Τέλος ο πρωτοπόρος Παλαμάς έδειξε χαρακτήρα και απέδρασε από την Φαλάνη με 5366.
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυνατά αλλά σταδιακά οι φιλοξενούμενοι ανέβαζαν ρυθμό και
δικαιώθηκαν.
Τα δεκάλεπτα: 19-11, 28-40,
36-55, 53- 66
Διαιτητές:Βόντσα-Πάνος
Φαλάνη (Ζυγγελόπουλος):
Στεφανής 2, Παπάζογλου 7, Γελάρδος 3(1), Μαλαμάς , Ζυγγελόπουλος 10, Λυγούρας 3, Βάτσος 2, Τσάκαλος 7(1), Τσιγάνης
, Μάρκου 6, Πουτσιάκας 13(2) .
ΓΑΣ Παλαμά (Σερίφης Κ.)
Γκόβαρης 9, Καρακώστας, Με-
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λέτης 3, Μέλλος Κ. 19(3), Σερίφης Ε., Σούμπασης 14, Λυτρίβης
, Γαγάτσης 2, Σερίφη Χ. , Τσιλίκας 15(3), Μπιρνάρας 4.

Τα αποτλέσματα
Αγ. Κωνσταντίνος - Νέος Κεραυνός 57-66
Ελπίδα Καρδίτσας - Φαρκαδώνα 20-0
Κρόνος Τυρνάβου - Πράσινη
Γωνιά 71-54
Γ.Σ.Φαλάνης - ΓΑΣ Παλαμά
53-66
Ρεπό:Φούντας BC
Η επόμενη αγωνιστική(15η)
Φαρκαδώνα - Κρόνος Τυρνάβου
Νέος Κεραυνός - Ελπίδα Καρδίτσας
ΓΑΣ Παλαμά - Αγ. Κωνσταντίνος
Φούντας ΒC - Γ.Σ.Φαλάνης
Ρεπό:Πράσινη Γωνιά
Εξάλλου σε εξ αναβολής παιχνίδι για την 13η αγωνιστική
του δεύτερου ομίλου της Β’
ΕΣΚΑΘ ο Παλαμάς επικράτησε
της Φούντας ΒΑ 54-43.
Στο πρώτο δεκάλεπτο έγινε
ντέρμπι αλλά στην συνέχεια οι
γείτονες αξιοποίησαν την εμπειρία τους και βρήκαν τα μεγάλα καλάθια, που ήθελαν και
τους οδήγησαν στην επιτυχία.
Πάντως για τον εκπρόσωπό μας
μας ο αγώνας αποτέλεσε καλή
εμπειρία.
Τα δεκάλεπτα: 11-11 , 26-20,
39-30 , 54-43.
Διαιτητές:Κυρίτσης - Ροδόπουλος
ΓΑΣ Παλαμά (Σερίφης Κ.)
Γκόβαρης 16, Καρακώστας ,
Σερίφης Ε., Σούμπασης , Λυτρίβης , Γαγάτσης 5(1), Μελέτης
3, Μέλλος 17(1), Σερίφη Χ. ,
Τσιλίκας 10, Μπιρνάρας 3.
Φούντας B.C. (Γ. Φούντας):
Κουτούμπας , Τσόγιας 9, Μοιριώρης 6(2), Μανθελάς 8(1),
Αργυρόπουλος 3, Σπάθης ,
Μπατατόλης 2, Μπουντούρης
13(3), Αφενδρής , Παπαντάλιας
2,Τσιχτής.

Το απολαμβάνουν
Οι ενήλικες του Ασκληπιού παίζουν στα δάχτυλα
το βόλεϊ και η αύρα βγαίνει στο γήπεδο
οι ενήλικες γυναίκες του Ασκληπιού , που συμμετέχουν φέτος
στο αντίστοιχο πρωτάθλημα που
διοργανώνει η ΕΣΠΕΚΕΛ.
Η παρέα των κοριτσιών (γιατί
πρόκειται για μια πραγματικά
πολύ όμορφη παρέα) αντιμετώ-

πισε εκτός έδρας την πολύ πιο
έμπειρη ομάδα του Φοίβου Γιάννουλης.Οπλισμένες με το πιο
γλυκό χαμόγελό τους και με
αστείρευτο κέφι προσπάθησαν
για τη νίκη αλλά δυστυχώς δεν
τα κατάφεραν (και μάλλον μικρή

σημασία είχε το τελικό αποτέλεσμα).
Η χαρά της συμμετοχής και
και δημιουργία νέων φίλων είναι
η μεγαλύτερη ανταμοιβή τους.
Για την ιστορία να αναφέρουμε οτι το σκορ ήταν 3-1.

Από το καλό στο καλύτερο βαδίζουν οι ενήλικες του Ασκληπιού,
που δείχνουν ότι το βόλεϊ αποτελεί δεύτερη φύση

ΤΟπιΚΑ

Είχαν δύσκολες
αποστολές
Οι γυναίκες και οι νεάνιδες του Αιόλου παρότι
διασταύρωσαν ξίφη με δυνατές ομάδες το
πάλεψαν στο μέτρο του δυνατού
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Τα δυνατά τους έβαλαν για μια ακόμη αγωνιστική τα ταλέντα
που μετέχουν στα πρωταθλήματα υποδομής μπάσκετ

Δ

εν βλέπουν την
ώρα να βγουν
στον
αγωνιστικό
χώρο προκειμένου να
εκτελέσουν
πειθαρχημένα όσα έχουν
διδαχτεί από τους
προπονητές τους.

Του Αρη Κόντα

Καμιά ομάδα στον κόσμο δεν προχωράει μόνο με θετικά
αποτελέσματα. Κάποια στιγμή λοιπόν θα έρθουν και τα φρεναρίσματα και ειδικά για τμήματα που φτιάχνονται και θέλουν τον
χρόνο τους για να απλωθούν όπως θέλουν και μπορούν.
Το ζήτημα είναι να γίνεται σωστή διαχείριση τόσο μετά από
σημαντικές επιτυχίες, όσο και έπειτα από φρεναρίσματα. Ειδικά
τα δεύτερα αποτελούν μεγάλο σχολείο, αφού κεντρίζουν τον
εγωϊσμό των αθλητριών, που ψάχνονται στον μέγιστο βαθμό
προκειμένου να βελτιώσουν τους δείκτες τους.
Σταδιακά η δουλειά που γίνεται στα γυναικεία τμήματα του
Αιόλου αποδίδει καρπούς και το σκηνικό αυτό δίνει ώθηση σε
όλες τις αθλήτριες να εμφανίζονται καλύτερες σε κάθε συνάντηση. Χτίζοντας με υπομονή θα φτιάξουν ένα καλό αγωνιστικό
υπόβαθρο, θα απολαύσουν τα παιχνίδια και στο τέλος θα εισπράξουν την αναγνώριση του κόσμου.
Οι κυανέρυθρες γυναίκες διασταύρωσαν ξίφη με την έμπειρη
Νίκη Βόλου και έχασαν 37-73.
Ο εκπρόσωπός μας χρειάστηκε να κυνηγάει συνέχεια και
έτσι δεν μπόρεσε να αλλάξει το σκηνικό, αφού ο αντίπαλος
διαθέτει πολύ καλή αμυντική γραμμή.
Τα δεκάλεπτα: 08-20, 16-41, 29-59, 37-73
Διαιτητές:Λίλης - Παπαδημητρίου
Αίολος (Αλεξοπούλου) Πανοπουλου, Παπαδημητρίου 13,
Τσουτσουμπη, Αναστογιαννη 3, Σταυροπουλου, Λωλη 1, Μπουζα
10, Δριβαλα 4(1), Δραγουτσου, Καραση 2, Χαλαβατζη 4, Κωσταπαππα.
Νίκη Βόλου (Γαλανάκης) Πασχαλιδη, Κωστουλα 7, Παρασχακη
14, Αγαγιωτη 6, Αλμπανιδη, Ντεγκα 7, Κοπανου 12, Παπαγακη
9, Κατσιουπουλου 2, Τοτση 4, Ζουμπουλη 10, Κωσταντουλα 2.
Από την πλευρά τους οι νεάνιδες έσπευσαν να βάλουν
δύσκολα στην Ολύμπια, που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα προχωρημένη στον χώρο και επικράτησε 49-66.
Ο αντίπαλος διατήρησε πάντα το πάνω χέρι αλλά οι νεαρές
Τρικαλινές δεν κατέθεσαν τα όπλα και τα έδωσαν όλα για μια
αξιοπρεπή εικόνα.
Τα δεκάλεπτα: 8-22, 19-39, 32-55, 49-66.
Διαιτητές: Δημουλάς - Τζιατζιάς
Αίολος (Αλεξοπούλου) Βανταλή 2, Τοζάρου , Αναστογιάννη
15, Παπατζημοπούλου 2, Φωτίου , Σταυροπούλου 7 (1), Δραγούτσου 19, Καράση 4.
Ολύμπια: (Λότφι) Μιχαηλίδου 10, Κατρή , Μαργαρίτη 16, Ζαχαρία 7(1), Τσιούρβα 2, Κλεισιάρη 10, Τέλιου , Πατούνη 21(1),
Μπενέκη .

Φτιάχνει χώρο
Εδώ και αρκετό καιρό σας είχαμε ενημερώσει πως ο Γ. Φούντας κινήθηκε δραστήρια στο κομμάτι των εγκαταστάσεων.
Ετσι προχωράει το σχέδιο για ξεχωριστό προπονητικό χώρο που θα
κάνει πιο εύκολη την ζωή της Ακαδημίας.
Πλέον μπήκαν οι μπουλντόζες, όπως δείχνει και το φωτογραφικό
υλικό, ενώ σύντομα θα αναλυθούν όλες οι λεπτομέρειες.
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Στην γνωστή ταχύτητα

arispenna@yahoo.gr

Στιγμιότυπα από την αναμέτρηση της γυναικείας
ομάδας του Αιόλου με τη Νίκη Βόλου
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Τα νιάτα που στελεχώνουν
τα τμήματα υποδομής κάνουν
τα όνειρά τους και φυσικά
κάθε μπασκετικό συγκρότημα
διαθέτει την δική του φυσιογνωμία.
Από την πλευρά τους οι
υπεύθυνοι προσπαθούν να δώσουν το απαραίτητο υλικό ως
μασημένη τροφή στα αστεράκια προκειμένου να κινηθούν με άνεση πλειοδοτώντας
σε εμπνεύσεις.
Όλα ξεκινούν από τις συστηματικές προπονήσεις αλλά
να μην ξεχνάμε ότι ο καθρέπτης είναι τα επίσημα.
Σ’αυτά μέσα από την τριβή
μπαίνουν καλύτερα στο κλίμα
και μαζί με τους τεχνικούς
εστιάζουν στους τομείς που
επιδέχονται βελτίωσης.
Αξίζει πάντως να προκύψει
η μεγαλύτερη δυνατή κινητοποίηση στα επιτελεία των σωματείων.
Συνεπώς αν κάθε ομάδα
προσφέρει 1-2 πολύ καλά ταλέντα τότε θα μιλάμε για ανεκτίμητες υπηρεσίες.
Σε κάθε περίπτωση η ζωή
συνεχίζεται και το ζητούμενο
είναι να προκύπτουν πάντα
νέα σημεία αναφοράς. Χωρίς
υπερβολή τα στελέχη των τοπικών συλλόγων κάνουν αγώνα δρόμου για να εντοπίσουν
αρχικά και να δώσουν στην
συνέχεια όλες τις ανέσεις στα
νιάτα για να βάλουν την δική
τους υπογραφή.
Ποιος αλήθεια δεν χαίρεται
όταν βλέπει τις αθλητικές εγκαταστάσεις γεμάτες με φρέσκα πρόσωπα;
Επίσης οι συμπολίτες διαβάζουν με κάθε λεπτομέρεια
όλα τα στοιχεία για τις υψηλές
πτήσεις πιτσιρικάδων, που καταπιάνονται με τον υγιή χώρο.
Χωρίς υπερβολή βαδίζουν από
το καλό στο καλύτερο.
Όπως γίνεται αντιληπτό οι
Τρικαλινοί είναι παντού και οι
συμπολίτες εύχονται ο τοπικός
αθλητισμός να συνεχίσει να
βρίσκεται σε καλά χέρια.
Ασφαλώς είναι λογικό οι φίλαθλοι να παρακολουθούν με
μεγάλο ενδιαφέρον τις προσπάθειες των κορυφαίων εκπροσώπων μας που μας κάνουν υπερήφανους. Όμως δεν
κρύβουν την αδυναμία τους
σε όλο το αθλητικό φάσμα
για το οποίο γνωρίζουν πολλές
λεπτομέρειες.
Γενικά η αδυναμία τους βρίσκεται στη νεολαία. Σπεύδουν
λοιπόν σε πρώτη ευκαιρία να
μάθουν αν υπάρχουν παιδιά
με προοπτικές σε όλα τα

Στιγμιότυπο από την αναμέτρηση παιδικού Καλαμπάκας- ΑΕΤ

Χάρηκαν μπάσκετ τα ταλέντα Δαναών και Φούντα
σπορ. Στο πλαίσιο αυτό θυμούνται τους δασκάλους και
υπογραμμίζουν σε όλους τους
τόνους ότι η ανάδειξη νέων
προσώπων αποτελεί ευλογία.
Στο πλαίσιο αυτό τα επιτελεία των ομάδων μας πήραν
το μήνυμα και προσπαθούν
στο μέτρο του δυνατού να κινητοποιούν τη νεολαία και να
μεταδίδουν γνώσεις και ήθος.
Επίσης φέτος στα τοπικά
πρωταθλήματα μπάσκετ μετέχουν περισσότερα ταλεντάκια που έδωσαν στίγμα από
πρωταθλήματα υποδομής
οπότε θέλουν να συνεχίσουν
με την ίδια λογική.
Μακάρι λοιπόν να έχουν την
επιθυμητή εξέλιξη για να συντηρηθεί ο μύθος των αθλητικών Τρικάλων.
Όλα όμως θα γίνουν στην
ώρα τους και χωρίς πίεση.
Είναι ευχής έργον να προκύψουν από τα Τρίκαλα σπουδαίοι πρωταγωνιστές, που θα
βγουν στον αφρό.
Ασφαλώς είναι σημαντικό
που ο νομός διαθέτει πλούσια
αθλητική παράδοση και σπουδαίους πρωταγωνιστές.
Ολοι αυτοί αποτελούν πηγή
έμπνευσης για τα νιάτα που
πρέπει να στηριχθούν απλόχερα για να σηκώσουν στους
ώμους τους την τοπική εκπροσώπηση.

Ανοιχτά παιχνίδια
Όπως το συνηθίζουν τα
μπασκετικά ταλέντα δεν έκαναν εκπτώσεις ούτε στην τελευταία αγωνιστική.
Αλλωστε το κίνητρο πάντα
υπάρχει και θέλουν να ολοκληρώσουν την χρονιά με τον
καλύτερο δυνατό απολογισμό.
Υπό το πρίσμα αυτό προέκυψαν αρκετά ανοιχτά παιχνίδια, που έδειξαν πως οι πιτσιρικάδες βαδίζουν σε καλό
δρόμο.
Ας δούμε όμως τα στατι-

στικά:
Ο Αίολος Α’ είχε κέφια και
άνοιξε την ψαλίδα απέναντι
στην Φούντας Β’. Από την
αρχή έβαλαν τις πρώτες βάσεις οι κυανέρυθροι και συνέχισαν ανάλογα.
Τα δεκάλεπτα: 08-16 , 1035, 15-61, 15-97
Διαιτητές:Ράντος - Γκαγκαστάθης
Φούντας 2 (Φούντας Γ )
Μπέσιος , Κυρίτσης , Βερεντζιώτης , Ζαμπραίλας , Παλάβρας , Μητσιάδης , Κανδύλης
, Τσούγκος , Κατσιαμπάς ,
Μοιριώρης Ι., Στραπάτσας,
Κολοπίτας.
Αίολος 1(Παπαδημητριου)
Αγγέλης , Καραθάνος , Ράντος
, Αποστόλου , Πολύζος , Γκαραβέλας , Ευαγγελακόπουλος
, Τσιακαρας , Τριανταφύλλου
, Μπλουγούρας , Γαρούφας
Από την πλευρά του ο Αίολος Β’ επικράτησε του Κρόνου, που προσπάθησε να φανεί ανταγωνιστικός.
Τα δεκάλεπτα: 10-9, 29-13,
40-21, 46-32.
Διαιτητές: Ράντος -Μιχαηλιδης
Αίολος 2 (Φόρος ) Κότσιος
, Τσιάρας , Χλωρός , Βαγγελοκωστας, Κουτής, Χριστοδούλου, Μπετσιμέας , Μπουρζιάννης , Πούλιος , Ματέος ,
Σταμάτης .
Κρόνος (Χριστάκος) Οικο-

νόμου , Χαβίλας , Θεοδοσίου
, Αργυρόπουλος , Τσιάρας Ι. ,
Ζιάκας , Κουτσαμπελούλης .
Δυνατά συναισθήματα πρόσφερε το ζευγάρι: Καλαμπάκα- Φούντας Β’. Οι φιλοξενούμενοι οδηγούσαν το σκορ
στο πρώτο μέρος αλλά στην
επανάληψη οι κιτρινομπλέ
βρήκαν την συνταγή για να
πάρυν το ροζ φύλλο.
Τα δεκάλεπτα: 12-15, 2630, 44-41, 58-50.
Διαιτητές:Λίλης - Γκότας
Καλαμπάκα (Σπανός Κ.) Γετερίδης Χ. , Γετερίδης Δ. ,
Μαντάρας , Παλάσκας Ν, Σταλιάς Μ., Καραπέτσας Β. Τούλας , Σταυράκης Γ. , Ταμπάκου
Κ., Μπουζέκης Ε. , Ραγιάς ,
Σινάνης .
Φούντας 2 (Φούντας Γ ) Κολίτσας , Αργυρόπουλος ,
Μπαμπούρης , Μανθελάς ,
Μπέσιος , Σκουλής , Κυρίτσης
, Τζιώρας , Μπουντούρης ,
Κατσιαμπάς , Καλαπανίδας.
Ο ΑΟΚ διεύρυνε τις επιτυχίες του και απέναντι στην
ΑΕΤ.Με καλές επιλογές στην
επίθεση και προσοχή στην
άμυνα έχτισε διαφορά που
την υπερασπίστηκε παρά την
ερυθρόλευκη αντεπιθεση.
Τα δεκάλεπτα: 23-10, 3819, 49-32, 68-44.
Διαιτητές: Παπαδημητρίου
- Γεωργούλας
Καλαμπάκα (Σπανός Κ.) Γετερίδης Χ. , Γετερίδης Δ. ,
Παλάσκας , Σταλιάς, Μπαλιακούτας , Τούλας, Σταυράκης
, Ταμπάκου, Μπουζέκης, Μαντάρας , Ράγιας, Σινανης .
ΑΕΤ (Γκότας) Σαβουλίδης ,
Λαναράς, Κωστούλας , Κόκκας, Καρακανιάς, Μπαλκίζας
, Τσιάνας , Μαντούδης , Καράς
, Κάλλος , Γιαννικώστας, Τσαρουχάς .
Με αυτοπεποίθηση αγωνίστηκαν τα ταλέντα της Φούντας Α, που έχοντας ισορροπία
και στις δυο πλευρές του παρκέ έφτασαν σε ευρεία νίκη επί
των Δαναών.
Τα δεκάλεπτα: 8-17, 25-28,
34-62, 49-79.
Διαιτητές:Γκαρτζονίκας Χ.
- Χλωρός
Δαναοί (Κωτούλας) Πελεκάνης, Σίμος , Λέφας , Σκυλογιάννης , Αλεξίου , Μοσχόπουλος , Τσίνας ,Τάλλαρος ,
Παπαθεοδώρου , Τίγκας .
Φούντας BC (Φούντας Γ.)
Κολίτσας , Αργυρόπουλος ,
Μπαμπούρης , Μανθελάς ,
Σκουλής , Κατσιαμπάς , Τζιώρας , Μπουραζάνης , Μπουντούρης , Καλαπανίδας.
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Τ

είνει να γίνει
παράδοση πλέον.
Σχεδόν κάθε χρόνο
τέτοια εποχή όλοι
οι δρόμοι για τους λάτρεις
του ανωμάλου δρόμου
οδηγούν στις Σκαμνιές
Πηγής.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ομολογουμένως οι αθλητές
και οι αθλήτριες βρίσκονται στο
στοιχείο τους και από την στιγμή
που γνωρίζουν σπιθαμή προς
σπιθαμή την πίστα αφοσιώνονται
στον στόχο τους.
Πολύ απλά τρέχουν με τον
δικό τους ρυθμό προκειμένου
να δώσουν σάρκα και οστά στα
όνειρά τους. Και μπορεί φέτος
και άλλες περιοχές να διεκδίκησαν την μεγάλη διοργάνωση
αλλά την κρίσιμη ώρα όλοι προτίμησαν να κινηθούν στα σίγουρα.
Γιατί τα Τρίκαλα ξέρουν αποδεδειγμένα να διοργανώνουν μεγάλες εκδηλώσεις ξεκινώντας
πάντα από μηδενική βάση.
Αυτό είναι άλλωστε και το σωστό διότι κάθε σύναξη περιλαμβάνει τα δικά της ιδιαίτερα στοιχεία και λίγο αν βγει κάποιος
από την πρίζα μπορεί να γίνει η
ζημιά. Οσοι όμως εμπλέκονται
με την διοργάνωση της Κυριακής
24 Φελβάρη κάνουν θετικές σκέψεις, αφού και εμπειρία υπάρχει
και το πλάνο βγαίνει αυτοματοποιημένα.
Ο καθένας συνεπώς θα πάρει
τις θέσεις του προκειμένου να
μην υπάρξει η παραμικρή ένσταση. Ασφαλώς τα φώτα θα
πέσουν στο έμψυχο δυναμικό
που ξέρει να δίνει ωραίους αγώνες. Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι
θα παλέψει μέχρι και το τελευταίο μέτρο προκειμένου να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.
Εννοείται ότι ο τίτλος του Πανελληνιονίκη δεν αλλάζεται με
τίποτα, όπως και η άνοδος στο
βάθρο μέσα από συναγωνισμό.
Πέραν όλων των άλλων μέσα
από την συγκεκριμένη στιβική
μάζωξη και το αποτύπωμά της
επιτυγχάνεται η οικονομική τόνωση της περιοχής.
Γιατί εκτός από τους αθλητές

Ο

ι αγωνιστικές
προκλήσεις
δεν
τελειώνουν
ποτέ για τους
εκπροσώπους μας.

Ετσι τα κορίτσια του Φιλαθλητικού Τρικάλων θέλουν
να διανύσουν όλη την διαδρομή. Ηδη στην φάση των
16 έκαναν το καθήκον τους
και έπεται συνέχεια αφού
άνοιξε η όρεξη.
Οδηγός βέβαια είναι η μετριοπάθεια, αφού ειδικά στο
βόλεϊ τα συναισθήματα αλλάζουν με κινηματογραφική
ταχύτητα.
Το ενημερωτικό κείμενο
αναφέρει:
Ενδιαφέρον παιχνίδι έγινε
την Κυριακή το βράδυ στο
κλειστό στην Κατσιμήδου
ανάμεσα στον εκπρόσωπο
μας και τα Φάρσαλα.
Η ομάδα του Φιλαθλητικού
κέρδισε το πρώτο σετ, αλλά
έχασε το δεύτερο.
Το άγχος για το νοκ άουτ
παιχνίδι κυριάρχησε στο γήπεδο και η απόδοση κινήθηκε
σε μέτρια επίπεδα. Στα υπό-

Σε οικείο χώρο
Και φέτος όσοι αγωνιστούν στο Πανελλήνιο ανωμάλου δρόμου
των Σκαμνιών θα πορευτούν με άνεση, αφού ξέρουν τα κατατόπια

Το δικό του χρώμα θα έχει και το φετινό Πανελλήνιο ανωμάλου των Σκαμνιών
(περίπου 800 από 150 σωματεία)
υπολογίζεται ότι στον αθλητικό
μας νομό θα μετακινηθεί μεγάλος
αριθμός συνοδών και φιλάθλων.
Ετσι θα γεμίσουν τα Τρίκαλα
και οι Σκαμνιές θα αποκτήσουν
ζωντάνια και χρώμα. Το σκηνικό
βέβαια είναι συνηθισμένο, αφού
η πόλη του αθλητισμού λέει πάντα το μεγάλο ναι όταν είναι να
φιλοξενήσει συνάξεις που καλύπτουν όλα τα γούστα.
Μακάρι να έρθουν και νέοι
επισκέπτες που θα βάλουν τα
μέρη μας στην καρδιά τους.
Γενικά όσοι έρχονται δεν αργούν να μπουν στο κλίμα και
έχουν να το λένε για την μεγάλη
ζεστασιά των υπευθύνων και του
κόσμου.
Χωρίς υπερβολή οι πρωταγωνιστές και οι συνοδοί τους νιώθουν τα Τρίκαλα σαν προέκταση
του εαυτού τους.

Ετσι οι αθλητές δεν αργούν
να βρουν τον κατάλληλο βηματισμό και τερματίζουν με ψηλά
το κεφάλι.
Γενικά γίνεται προσπάθεια για
να εκτοξευτεί ο ανώμαλος δρόμος, που ταιριάζει στους Ελληνες.
Οι έμπειροι στιβικοί ξέρουν τα
δεδομένα αλλά το ζητούμενο είναι να μπαίνουν στην εξίσωση
και νέα παιδιά τα οποία αξιοποιώντας την τεχνογνωσία μπορούν
να κερδίσουν πολλά στοιχήματα.
Με όλα αυτά οι φίλαθλοι που
θα πάρουν τις γνωστές θέσεις
στις Σκαμνιές αλλά και οι ειδικοί
θα καταγράψουν με έντονο ενδιαφέρον όλες τις κούρσες.
Εκτός από τα βαριά χαρτιά
λοιπόν οι φίλαθλοι θα προσέξουν
τις μικρότερες κατηγορίες, όπου
υπάρχει υλικό με προοπτικές.

Αναμένεται συνεπώς να συστηθούν αρκετά παιδιά που στο
διάβα του χρόνου θα προσπαθήσουν να παρουσιάσουν την
δική τους σχολή στον χώρο.

Με αδημονία
Απ’ όποια πλευρά και να το
εξετάσει κανείς οι μεγάλοι αγώνες δεν χορταίνονται με τίποτα.
Ετσι το φίλαθλο κοινό περιμένει με αδημονία να φτάσει το
πλήρωμα του χρόνου προκειμένου να συλλέξει εικόνες από
μέσα.
Είναι περιττό να τονίσουμε ότι
το αθλητικό πνεύμα αποτελεί
σήμα κατατεθέν των Τρικαλινών
και έτσι άπαντες θα κερδίσουν
το δικό τους χειροκρότημα.
Πάντως πολύ σωστά εδώ και
καιρό οι διοργανωτές βρίσκονται
σε αυξημένη ετοιμότητα.
Γιατί είναι να διεκπεραιωθεί

μεγάλος όγκος δουλειάς προκειμένου όλα να εξελιχτούν υποδειγματικά.
Φυσικά τις περισσότερες λεπτομέρειες δεν είναι δυνατόν να
τις ξέρει το κοινό αλλά χρειάζεται
πάντα αθόρυβη δουλειά για να
μπαίνει το νερό στο αυλάκι.
Μετά από τόσες συνάξεις πάντως όσοι έχουν τομέα ευθύνης
στην διοργάνωση συνεργάζονται
μεταξύ τους με κλειστά μάτια.
Ασφαλώς δεν έλειψαν οι συσκέψεις και το σχετικό υλικό το
φιλοξενήσαμε σε προηγούμενα
φύλλα.
Επίσης η επικαιροποίηση δεδομένων είναι σημαντική υπόθεση, ενώ γενικά οι υπεύθυνοι
πλέον να προβλέπουν κάποια
πράγματα. Από την πλευρά τους
και οι κριτές βρίσκονται στις
επάλξεις για να προσφέρουν τις
γνωστές υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.
Οι ίδιοι παίζουν στα δάχτυλα
τα μυστικά κάθε στιβικής σύναξης και μέλημά τους είναι πάντα
η απονομή αθλητικής δικαιοσύνης για να μην καταγραφεί η
παραμικρή ένσταση από τους
αθλητές.
Αξίζει να θυμίσουμε επίσης
ότι πριν λίγες μέρες πραγματοποιήθηκε στον ίδιο χώρο το αναπτυξιακό πρωτάθλημα το οποίο
αποτέλεσε μια πολύ καλή πρόβα.
Διότι συμμετείχαν πρωταγωνιστές όχι μόνον από την Θεσσαλία αλλά και από γειτονικά
μέρα.
Ως εκ τούτου οι υπεύθυνοι είχαν την ευκαιρία να λειτουργήσουν και να τσεκάρουν ανακλαστικά σε πραγματικές συνθήκες
δράσης.
Οσοι πάλι πήραν άρωμα από
μέσα είναι αλήθεια ότι τους άνοιξε η όρεξη. Διότι διαπίστωσαν
την φόρμα και την θέληση αγο-

Δουλεύουν για τον στόχο
Τα κορίτσια του Φιλαθλητικού Τρικάλων μετά την επιτυχία
επί των Φαρσάλων ετοιμάζονται για τον αγώνα με τον Τύρναβο

Στιγμιότυπα από την επιτυχία του Φιλαθλητικού Τρικάλων επί των Φαρσάλων, ενώ η τοπική ομάδα βλέπει ήδη Τύρναβο
λοιπα 2 σετ οι αθλήτριες έπαιξαν πιο ελεύθερο βόλεϊ και
με ανατροπές κέρδισαν το
παιχνίδι κι έναν πραγματικά
δύσκολο αντίπαλο.
Τώρα στη φάση των 8 ο
Φιλαθλητικός θα παίξει με το
Τύρναβο Λάρισας την ΚυριαCMYK

ριών και κοριτσιών. Ασφαλώς θα
σπεύσουν να κάνουν το καθήκον
τους γεμίζοντας το αγωνιστικό
υπόβαθρο.
Βέβαια όλοι αντιλαμβάνονται
ότι σε αγώνες Πανελλήνιας εμβέλειας δεν συγχωρείται το παραμικρό λάθος, οπότε θα πρέπει
να ξεπεράσουν τον εαυτό τους.
Η αυταπάρνηση λοιπόν είναι
ένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τους μετέχοντες σε
εκδήλωση ανωμάλου δρόμου,
πέρα δηλαδή από τις υπόλοιπες
αρετές τους. Εννοείται ότι το
κοινό αναγνωρίζει και εκτιμά τον
τίμιο και καθαρό αγώνα.
Και μπορεί το μετεωρολογικό
δελτίο να κάνει αναφορά για αρκετό κρύο(-3 το πρωι Κυριακής)
αλλά οι δρομείς είναι μαθημένοι
σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.
Επίσης αναμένονται και Τρικαλινά πλασαρίσματα.
Τα καλοκαίρι θα φιλοξενηθεί
το Παίδων ,ενώ όταν γίνει το
ταρτάν θα γίνει κίνηση για το ΑΓ.

Ενδιαφέρον σεμινάριο
O Σ.Ε.Γ.Α.Σ. στο πλαίσιο ενίσχυσης των δρόμων αντοχής και
ειδικότερα των δρόμων σε ανώμαλο έδαφος, διοργανώνει στα
Τρίκαλα σε συνεργασία με την
ΕΑΣ Θεσσαλίας σεμινάριο το
Σάββατο στις 23/2/2019 παραμονή του πανελληνίου πρωταθλήματος ανωμάλου δρόμου.
Το θέμα του σεμιναρίου είναι:
«Ο δρόμος σε ανώμαλο έδαφος ως μέσο ανάπτυξης των επιδόσεων στις μεσαίες και μεγάλες
αποστάσεις».
Εισηγητές είναι οι ομοσπονδιακοί προπονητές:
Γερακός Παναγιώτης και Θεοδωρίδης Δημήτρης.
Τόπος διεξαγωγής: Αίθουσα
πολιτισμού, Μουσείο Τσιτσάνης
(παλιές φυλακές).
Ώρα διεξαγωγής: 18.30 20.00.

Σήμερα συνέντευξη
Όλα τα φρέσκα νέα θα δοθούν
στην καθιερωμένη συνέντευξη
τύπου, που θα παραχωρηθεί από
τους διοργανωτές σήμερα(12.00)
στο ξενοδοχείο «Παντελιδάκη».

κή στα Τρίκαλα και την επόμενη Κυριακή στον Τύρναβο.
Ο πρώτος αγώνας ορίστηκε για τις 19.00 στο κλειστό
Μπάρας, έναν χώρο που τα
Τρικαλινά κορίτσια ξέρουν
απ’ έξω και ανακατωτά.
Ασφαλώς θα χρειαστεί μεγάλη υπομονή και σωστή κατανομή δυνάμεων ούτως
ώστε να μπει και η τελευταία
πινελιά.
Με νίκη η τοπική ομάδα
περνάει στις 4 καλύτερες
ομάδες στην Κεντρική Ελλάδα και θα διεκδικήσει την
άνοδο στην Β Εθνική Κατηγορία.
Οι ομάδες που προκρίθηκαν στην οχτάδα είναι: Φιλαθλητικός Τρικάλων, Τύρναβος, Δαφνισιακός Αρκίτσας,
Ιτέα Άμφισας,Άθλεση Λάρισας,Αναγέννηση
Καρδίτσας,Αλμυρός Βόλου, Απολλώνειος Λάρισας. Για την
ομάδα του Φιλαθλητικού
έπαιξαν(Κουφογιάννης):
Ρούσσου, Βασδέκη, Παναγιωτάκη, Πολυζώη, Γιανακοπούλου, Κασαρτζιάν, Μπουραζάνα, Γιώτη, Ρακοβίτη,
Τσιανάκα, Ζαφειροπούλου,
Περδικέα, Πάτα, Μίσιου.
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Τα λόγια είναι περιττά!
Δεν χρειάζεται παρά να κοιτάξει κάποιος τον βαθμολογικό πίνακα
για να κατανοήσει την κρισιμότητα των στιγμών για τον ΑΟ Τρίκαλα
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Την Δευτέρα
παίζει η Κ19
του ΑΟΤ
Η διοργανώτρια αρχή
ανακοίνωσε το πρόγραμμα της προσεχούς αγωνιστικής στο πρωτάθλημα Νέων.
Ο ΑΟ Τρίκαλα θα παίξει την Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου στο γήπεδο
της Πηγής με αντίπαλο
την Σπάρτη. Αναλυτικά:

1ος ΟΜΙΛΟΣ
(12η αγωνιστική)

Σάββατο 23
Φεβρουαρίου
Πλατανιάς - Παναχαϊκή
(11:30, Μάλεμε)
Αήττητος Σπάτων - Εργοτέλης (13:00, Γήπεδο
Αγίας Μαρίνας)
ΑΟΧ Κισσαμικός - Ηρόδοτος (15:00, Elpisniki)

Δευτέρα 25
Φεβρουαρίου
Τρίκαλα - Σπάρτη
(13:00, Γήπεδο Πηγής)

Με διπλή προπόνηση ξεκίνησε η προετοιμασία του ΑΟ Τρίκαλα για τον αγώνα της Κυριακής στα Χανιά με τον Κισσαμικό

Ε

ίναι ξεκάθαρο
ότι ο
βαθμολογικός
πίνακας είναι
καθρέφτης για τους
στόχους και τις
φιλοδοξίες κάθε
ομάδας. Ιδιαίτερα όταν
έχουμε μπει στον
δεύτερο γύρο εκεί τα
πράγματα γίνονται πιο
δύσκολα.

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Σ’ αυτό ακριβώς το σημείο
βρίσκεται ο ΑΟ Τρίκαλα. Δεν
χρειάζεται αναλύσεις αλλά
πράξεις. Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι σκληρή, με
την ομάδα να είναι κάτω από
τη ζώνη του υποβιβασμού και
είναι πραγματικά άγνωστο
πως θα βγει από αυτή.
Βέβαια στο ποδόσφαιρο δεν
υπάρχουν μυστικά, ο τρόπος
είναι ένας, οι νίκες! Αλλά εύκολο να το λέμε ή να το γράφουμε, το ζητούμενο είναι τι
γίνεται από τους ίδιους τους
πρωταγωνιστές.

Η προετοιμασία ξεκίνησε
Ο τεχνικός των Τρικάλων,

Μίλος Κόστιτς μετά το ρεπό
της Τρίτης στους ποδοσφαιριστές της ομάδας για να
αποφορτιστούν χθες Τετάρτη
επέστρεψαν με διπλή προπόνηση, αφού βρέθηκαν στο
γήπεδο και πρωί και απόγευμα. Στα αγωνιστικά προβλήματα που έχει ο Σλοβένος τεχνικός, εκτός από αυτό του
Συμελίδη είναι και οι απουσίες
των τιμωρημένων Μαρκόφσκι,
Άντρονικ.
Κάθε παιχνίδι από εδώ και
πέρα θα έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ΑΟΤ, αφού η εντός
έδρας ήττα από τον Απόλλωνα Πόντου τον βύθισε ακόμη
περισσότερο. Πλέον κρίνεται
απαραίτητη η αναζήτηση βαθμών εκτός έδρας και πρώτη
απόπειρα θα γίνει την Κυριακή
(24/2) στα Χανιά με τον ΑΟΧ
Κισσαμικό.

Τουλάχιστον έναν μήνα
εκτός ο Συμελίδης
Δυσάρεστα νέα με τον Παναγιώτη Συμελίδη προέκυψαν
στα Τρίκαλα.
Ο 26χρονος μέσος έγινε
αναγκαστική αλλαγή στο κυριακάτικο (17/2) παιχνίδι με
τον Απόλλωνα Πόντου καθώς
ένιωσε ενοχλήσεις.
Ο «κυανέρυθρος» άσος
υποβλήθηκε σε μαγνητική το-

μογραφία και τα αποτελέσματά της έδειξαν ότι έχει υποστεί
θλάση. Κάτι που σημαίνει ότι
ο Μίλος Κόστιτς θα στερηθεί
των υπηρεσιών του τουλάχιστον για έναν μήνα.
Πρόκειται φυσικά για ένα
μεγάλο πλήγμα για τους τρικαλιούς για τους οποίους
κάθε ματς από εδώ και στο
εξής θα έχει τον χαρακτήρα
«τελικού» στην προσπάθειά
τους για παραμονή στη Β'
Εθνική.

Ο Κατοίκος διαιτητής στο
Κισσαμικός – ΑΟ Τρίκαλα
Με τη διεξαγωγή της 18ης
αγωνιστικής συνεχίζεται το
Σαββατοκύριακο (23-24/2) η
δράση στο πρωτάθλημα της
Φούτμπολ Λιγκ και η ΚΕΔ/ΕΠΟ
γνωστοποίησε την Τετάρτη
(20/2) τους διαιτητές που θα
σφυρίξουν στα ματς.
Σε αυτό ανάμεσα στον Κισσαμικό και τον ΑΟ Τρίκαλα
διαιτητής ορίστηκε ο Κατοίκος
από την Αθήνα. Αναλυτικά οι
ορισμοί:

Σάββατο (23/2)
15:00 Εργοτέλης – Σπάρτη
Διαιτητής: Τσακαλίδης
(Χαλκιδικής)
Βοηθοί: Τυριακίδης (Μακεδονίας), Καλλης (Ανατολικής

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

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

Αττικής)
4ος: Μπακογιάννης (Αθηνών)
15:00 Παναχαϊκή – Απόλλων
Λάρισας
Διαιτητής: Τσαγκαράκης
(Χανίων)
Βοηθοί: Αναστασάκης (Χανίων), Τίκας (Θεσπρωτίας)
4ος: Νεοφυτιάδης (Κορινθίας)
18:00 Δόξα Δράμας – Πλατανιάς
Διαιτητής: Βουρνέλης (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Μαλανδρης (Χαλκιδικής), Φραγιος (Μακεδονίας)
4ος: Καραντώνης (Ημαθίας)

Κυριακή (24/2)
15:00 ΑΟΧ-Κισσαμικός –
Τρίκαλα
Διαιτητής: Κατοίκος (Αθηνών)
Βοηθοί: Αδαμόπουλος
(Μεσσηνίας), Μαυρουδής
(Ηρακλείου)
4ος: Αντωνίου (Ανατολικής
Αττικής)
15:00 Αιγινιακός – Ηρακλής
Διαιτητής: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)
Βοηθοί: Θανασιας (Ηπείρου), Κωτούλας (Κιλκίς)
4ος: Τσοπουλίδης (Ξάνθης)
15:00 Απόλλων Πόντου –

Βόλος
Διαιτητής: Κουκούλας (Λέσβου)
Βοηθοί: Πετρίδης (Χίου),
Γκιόση (Θράκης)
4ος:
Σιδηρόπουλος
(Έβρου)
15:00 Κέρκυρα – Αήττητος
Σπάτων
Διαιτητής: Γιουματζίδης
(Πέλλας)
Βοηθοί: Δέλλιος (Πέλλας),
Τζιουβάρας (Κοζάνης)
4ος: Πανυτσίδης (Κοζάνης)
15:00 Α.Ε. Καραϊσκάκης –
Ηρόδοτος
Διαιτητής: Καδδας (Αχαΐας)
Βοηθοί: Οικονόμου (Αχαΐας), Μωυσιάδης (Γρεβενών)
4ος: Ανδριανός (Αχαΐας).

2ος ΟΜΙΛΟΣ
(10η αγωνιστική)

Σάββατο 23
Φεβρουαρίου
Κέρκυρα - Ηρακλής
(12:00, «Σφακιανάκη» Κανονίου)
Δόξα Δράμας - Αιγινιακός (14:00, Γήπεδο Κουδουνίων)
Καραϊσκάκης Άρτας Απόλλων Πόντου (14:00,
Κωστακιών Άρτας)

Κυριακή 24
Φεβρουαρίου
Βόλος - Απόλλων Λάρισας (15:00, ΕΑΚ Βόλου)
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Στον Ασπρόβαλτο τα βλέμματα
•Ο «Ορφέας» φιλοξενεί την Θεόπετρα με στόχο τις πρώτες θέσεις
εριορισμένο το βαθμολογικό
ενδιαφέρον στον
«κουτσουρεμένο» 2ο όμιλο της
Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας,
αλλά υπάρχει ακόμα και αφορά τις
πρώτες θέσεις, αφού στη ζώνη του
υποβιβασμού όλα έχουν κριθεί, πριν
ακόμα ξεκινήσει η διοργάνωση με τη
Φιλύρα και τον Κεφαλοβρυσιακό να
μην συμμετέχουν και 2-3 ομάδες να
παλεύουν με κάθε τρόπο για την
ύπαρξή τους.

Π

Του ΠANOΥ ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Τα βλέμματα της σημερινής εξ’ αναβολής
αγωνιστικής η οποίο «κλείνει» το κεφάλαιο των
εκκρεμοτήτων στρέφεται στον Ασπρόβαλτο,
εκεί όπου ο «Ορφέας» θα φιλοξενήσει την Θεόπετρα. Η Καλαμπακιώτικη ομάδα βρίσκεται
στην 2η θέση της βαθμολογίας, ενώ οι γηπεδούχοι στην 4η θέση με διαφορά μόλις μιας νίκης υπέρ της Θεόπετρας, οπότε εύκολα καταλαβαίνει κάποιος πως και οι δύο ομάδες θέλουν το τρίποντο.

Ο Ασπρόβαλτος φιλοξενεί την Θεόπετρα

Η Λυγαριά, η οποία βρίσκεται στην 3η θέση
θα φιλοξενήσει το Φωτεινό σε ένα παιχνίδι
όπου οι γηπεδούχοι αναμένεται να το κερδίσουν.
Πιαλεία και Παλαιομονάστηρο ισοβαθμούν
με 34 βαθμούς και θα προσπαθήσουν να ξεπεράσουν με επιτυχία εκτός έδρας τους αντιπάλους τους, Ροπωτό και Πρίνος.
Το Βαλτινό υποδέχεται την Χρυσομηλιά σε
αγώνα γοήτρου έχοντας τον πρώτο λόγο.
Γόμφοι και Δενδροχώρι κερδίζουν άνευ
αγώνα τους αντιπάλους τους, ενώ η Τζούρτζια
έχει ρεπό.
Οι διαιτητές των σημερινών αγώνων οι οποίοι θα ξεκινήσουν στις 3 μ.μ.:
Γηπ. Βαλτινού: Βαλτινό - Χρυσομηλια
Διαιτ. Δουλοπουλος (Αποστολου - Αλεξοπουλος)
Γηπ. Μουριας: Δροσερό - Βυτουμας
Διαιτ. Κοντινος (Μανασης Μ - Μπαλας Χ)
Γηπ. Ασπροβαλτου: Ασπροβαλτος - Θεόπετρα
Διαιτ. Κουτσαγιας (Ρατζας - Παφης)
Γηπ. Παλαιομ/ρου: Ροπωτό - Πιαλεία
Διαιτ. Λεωνιδας Σ (Καπερωνης - Καλογριας)
Γηπ. Πρίνους: Πρίνος - Παλαιομ/ρο

Διαιτ. Μανασης Κ (Νταλουκας - Παπαγεωργοπουλος)
Γηπ. Λυγαριας: Λυγαρια - Φωτεινό
Διαιτ. Σταφυλας (Ανδριοπουλος - Μαργιωλης)
Δενδρ/ρι - Φιλύρα
3-0 α.α
Γόμφοι - Κεφαλ/κος
3-0 α.α
Ρεπό: Τζουρτζια

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

Β
43
40
38
37
34
34
32
32
27
27
20
16
16
13
9
0
0

Ν
14
13
12
12
11
10
10
10
8
9
6
5
5
4
3
0
0

Ι
1
1
2
1
1
4
2
2
3
0
2
1
1
1
0
1
1

Η
2
3
3
4
5
3
5
5
6
9
8
11
10
12
14
16
16

ΤΕΡΜ.
66-15
49-20
55-18
45-19
44-20
37-17
39-22
35-19
40-35
31-33
24-36
29-47
25-48
19-50
14-57
0-48
0-48

Ερασιτεχνικό

Πρωταγωνιστές κι εκτός γηπέδου
•Νεοχώρι, Φήκη και Ζάρκο έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους
ι αγώνες καλά κρατούν όπως και η
προσπάθεια επίτευξης του στόχου τους,
αλλά αυτό δεν εμποδίζει πολλές ομάδες
του Ερασιτεχνικού να παίζουν «μπάλα» κι
εκτός γηπέδων, είτε κόβοντας τη πίτα τους είτε
πραγματοποιώντας τον ετήσιο χορό τους.

ΤΟ ΖΑΡΚΟ

Ο

ο προηγούμενο
Σάββατο πραγματοποιήθηκε η χοροεσπερίδα του Ηρακλή
Ζάρκου στο κέντρο
διασκέδασης ο "Τάκης"
Η εκδήλωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία
καθώς το μαγαζί γέμισε
από κόσμο με τη διοίκηση και το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ηρακλή σε πρώτο πλάνο.
Την ΕΠΣΤ εκπροσώπησαν οι κ. κ. Δημήτρης Κουτσώνας, Αχιλλέας Ζηρας.
Παράλληλα με το
χορό, είχαμε και την
κοπή πίτας του σωματείου, ενώ το κλίμα κατά τη διάρκεια της
βραδιάς ήταν όμορφο με τον κόσμο να διασκεδάζει μέχρι
πρωίας.
Αν μη τι άλλο ο Ηρακλής Ζάρκου ξέρει να βάζει γκολ και στη
διασκέδαση...

Τ

Το ΝΕΟΧΩΡΙ
έσα σε ένα όμορφο και οικογενειακό κλίμα παράλληλα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η
κοπή πίτας του ΑΟ Διγενή.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη κοσμική ταβέρνα του
ΣΠΥΡΑΝΑ στην Οιχαλία παρουσία του προέδρου, της διοίκησης και των παικτών του σωματείου της Οιχαλίας.
Περισσότερα στο αυριανό φύλλο.

Μ

Η ΦΗΚΗ
το café –club «Μουσείο» παρουσία της
διοίκησης, του προπονητή
Τάκη Ρούσσα και των ποδοσφαιριστών της ομάδας
πραγματοποίησε η Φήκη
την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Η εκδήλωση
έγινε μετά το νικηφόρο παιχνίδι με την Κρύα Βρύση.
Το κλίμα οικογενειακό, με τους παρόντες να δηλώνουν αποφασισμένοι να
τα δώσουν όλα μέχρι τέλους, προκειμένου να εξαντλήσουν τις πιθανότητες
που υπάρχουν για κατάκτηση του τίτλου.
Η διοίκηση το Ποδοσφαιρικού Ομίλου Φήκης ευχαριστεί τον προπονητή και
τους ποδοσφαιριστές της ομάδας για την
προσφορά τους και τους εύχεται καλή
χρονιά με υγεία και επίτευξη των συλλογικών και προσωπικών τους στόχων.
Tην πίτα έκοψαν από κοινού ο Αντιπρόεδρος της ομάδας και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Θέμης Ζάχος, με τον
αρχηγό Χρήστο Ντούβλη.

Σ

Το φλουρί της πίτας βρήκε ο ποδοσφαιριστής της ομάδας Αλεξόπουλος
Βασίλης κι αντιστοιχεί στο ποσό των 50
ευρώ καθώς επίσης και σε ένα τραπέζι 4

ατόμων στην ταβέρνα Το Αυλάκι...
Επίσης η διοίκηση θα ήθελε να ευχαριστήσει την καφετέρια Club Mouseio για
την προσφορά της πίτας καθώς επίσης
και όλους τους χορηγούς της ομάδας και
τους φιλάθλους για την προσφορά τους
και τη συμπαράσταση όλη τη χρονιά.

ΤΟΠΙΚΑ
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Ο επόμενος…

Ασχετο;

Με «χίλια» τρέχει ο σέρβος τερματοφύλακας Τάτιτς προκειμένου να «φορέσει τα καλά του» και
να πάρει θέση στην αποστολή –αρχικά- και πολύ
γρήγορα θέση βασικού στην ομάδα (όπως φαίνεται) αφήνοντας πίσω την αδράνειά του, που σε
άλλες περιπτώσεις μπορεί και να ήταν απαγορευτική. Αν σκεφτεί κάποιος πως ο Γουερέ μόλις
πάτησε το πόδι του στα Τρίκαλα, φόρεσε παπούτσια κι έπαιξε και αν αληθεύει πως ο κ. Κόστιτς,
πριν ακόμα έρθει σε επαφή με τους τερματοφύλακές του, ενδιαφέρθηκε για τον χρόνο ετοιμότητας του Τάτιτς και πολύ άργησε…
Οπότε μην εκπλαγείτε και στην αλλαγή τερματοφύλακα… Ειδικά σ’ αυτή τη θέση φέτος γράφουμε βιβλία.

Ασχετο με το
αγωνιστικό
κομμάτι. Είναι
που είναι «μ…..»
το βοηθητικό
γήπεδο του
σταδίου, αυτή η
εικόνα
απουσιάζει.
Προσοχή γιατί
υπάρχουν και
πολλά παιδιά
του σχολείου.
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. Μπορεί φέτος ο Ελληνας σκηνοθέτης Γιώργος
Λάνθιμος, με την «Ευνοούμενη» να κυνηγάει δέκα
χρυσά αγαλματίδια, είμαστε σίγουροι όμως πως την
επόμενη κινηματογραφική χρονιά το βίντεο του
Ηλία Αϊβάζογλου, μετά τους «τρελούς»
πανηγυρισμούς στο δεύτερο γκολ του
Τριανταφυλλάκου στη Δράμα θα σαρώσει τα Οσκαρ.
Σκηνοθεσίας, εφέ, παραγωγής, πρωταγωνιστικού
ρόλου, κάμεραμαν, αλλά και κοινού διότι, από τότε
και μετά, οι Τρικαλινοί γίνονται χαλί… να τους
πατήσεις.
.«Δεν είμαστε άχρηστοι, ούτε Μπαρτσελόνα μετά
από μια νίκη ή μια ήττα», δήλωσε ο Αντώνης Τσιάρας,
μετά το «διπλό» στη Δράμα. Εχει δίκαιο. Αλλά αυτό
που μας «πληγώνει» περισσότερο, από μια ήττα ή μια
νίκη, είναι το πάθος και η δίψα για να κερδίσεις. Το
είδατε αυτό με τον Απόλλων Πόντου;
.Το γράψαμε και χθες. Οσοι βρεθήκαμε στη Πηγή
είδαμε τα παιδιά που αγωνίστηκαν να βγάζουν…
φωτιές. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε καύσιμα; Πως
γίνεται στην ομάδα του ΑΟΤ να μην μπορεί να
παίξει κανένας Τρικαλινός; Πως γίνεται να
«εξολοθρεύονται» συστηματικά και τα τελευταία
δείγματα Τρικαλινών; Πως αισθάνονται όλοι αυτοί οι
Τρικαλινοί που βρίσκονται στις κερκίδες να μην
βλέπουν κανένα «δικό» τους παιδί, ούτε στην
18άδα; «Μια χαρά» θα μας πείτε… Φαίνεται
άλλωστε.
.Ο Θεός ας βάλει το χέρι του ώστε να σωθεί η
παρτίδα φέτος, γιατί οι γραφικότητες δεν έχουν
περιορισμό. Αρκετά το «κουράσαμε» το παιχνίδι της
περασμένης Κυριακής, ας δούμε τα επόμενα, τα
οποία μοιάζουν με «τελικούς» και απαιτείται στήριξη.
Σε όλα τα επίπεδα.
.Εχει και βοηθό ο Κόστιτς, για όσους δεν το
γνωρίζουν. Στοιχεία δεν γνωρίζουμε. Πάντως όσοι
παίκτες δεν γνωρίζουν Αγγλικά, θα ταλαιπωρηθούν.
Εκτός και αν θα μιλήσουν τη γλώσσα της μπάλας.

.Η βαριά ήττα των Μετεώρων την περασμένη
Κυριακή δεν πρέπει να απογοητεύει κανέναν. Η
πορεία της Καλαμπακιώτικης ομάδας είναι θετική,
παραπάνω απ’ όσο περίμεναν και οι πρωταγωνιστές
της.
.Η νίκη της Πηγής επί της Δήμητρας έδωσε την
ευκαιρία στην ομάδα του Σπύρου Ευαγγέλου να
διεκδικήσει την κορυφή της Α’ Ερασιτεχνικής το
ερχόμενο Σάββατο στο Νεοχώρι. Αν δεν κερδίσει ο
«Διγενής» παραμένει στο κατακόρυφο το
ενδιαφέρον.
.Αλήθεια εκείνο το πρωτάθλημα της Γ’ Ερασιτεχνικής
πότε θα γίνει; Δηλαδή υπάρχουν παίκτες αδρανείς
από τον περασμένο Απρίλιο;

Από σοφοί… σοφότεροι
την ιστορία πέρασε το
παιχνίδι της Κυριακής με
τον Απόλλων Πόντου
αφήνοντας πίσω του
πρόσθετο προβληματισμό για το
μέλλον της ομάδας, ιδιαίτερα αν η
αναδιάρθρωση περάσει και δεν
χρειάζονται περαιτέρω αναλύσεις
γιατί μας «φοβίζει» μια τέτοια
απόφαση, ακόμα και αν θέλουμε να
φανούμε αισιόδοξοι. Μια ματιά
στον βαθμολογικό πίνακα και θα
σας πείσει. «Μιλούν οι αριθμοί»
που έλεγε και ο Θωμάς…

Σ

Κανονικά, θα έπρεπε όλοι να ασχολούμαστε με το επόμενο παιχνίδι στα Χανιά. Ο
αγώνας με τον Απόλλωνα πέρασε. Αλλά
όπως συνηθίσαμε, χρόνια τώρα, οι καταστάσεις μας επιβάλλουν να τραβάμε… χειρόφρενο, μ’ αυτά που βλέπουμε, ακούμε
και διαβάζουμε. Τουλάχιστον για να μην
«βιάζεται» η νοημοσύνη μας…
Μετά το παιχνίδι της Κυριακής, η διοίκηση δημοσίευσε μια ανακοίνωση η οποία
όσο και να σφυρίξεις αδιάφορα σε αγγίζει.
Σε ένα παιχνίδι όπου περισσότεροι φίλαθλοι
ανταποκρίθηκαν στο Παντρικαλινό κάλεσμα
«αντεπίθεσης», σε ένα παιχνίδι όπου δεν
υπήρχε ο… Θωμάς (Γράφας), αλλά ο Δημήτρης (Καλαϊτζίδης) και οι ποδοσφαιριστές του κάνοντας ό,τι ήθελαν στο γήπεδο
λες κι έπαιζαν στην έδρα τους, σ’ ένα παιχνίδι στο οποίο δόθηκε απλόχερη συμπαράσταση στους παίκτες του ΑΟΤ, σε μια
ατμόσφαιρα που αυτή τη φορά δεν ήταν
«εχθρική». Κι ενώ περιμέναμε μια γραπτή
αντίδραση της διοίκησης, λιτή και ταπεινή,
όπως «Συγνώμη για την τραγική εικόνα μας.
Θα προσπαθήσουμε να σώσουμε ό,τι σώζεται…» διαβάζουμε ένα κείμενο φιλοσοφίας, όπως «Η επιτυχία έχει πολλούς πα-

τεράδες, ενώ η αποτυχία είναι ορφανή.
Όλοι μαζί μπορούμε να ανεβάσουμε τον
Α.Ο.Τ. εκεί που του αξίζει». Διαπιστώσεις
όπως «Ο δωδέκατος παίκτης είναι αυτός
που κάνει τη διαφορά, είναι αυτός που ωθεί
την ομάδα, αυτός που την προστατεύει από
τις «ομορφιές» της κατηγορίας». Συμπεράσματα όπως «Ο Α.Ο.Τ. είναι πάνω από
πρόσωπα. Ο Α.Ο.Τ είναι ιστορία, βάρος φανέλας και πρωταθλητισμός» με τη λέξη
«πρωταθλητισμός» σ’ αυτή τη χρονική περίοδο, σ’ αυτό το χάλι, με τα όσα έχουν
προηγηθεί τα περασμένα χρόνια, να μας
«τρελαίνει» πραγματικά... και ψάχνουμε
να βρούμε ποια είναι αυτά τα πρόσωπα που
«θυσιάζονται» για το καλό της ομάδας. Διαβάσαμε επίσης για θετική ψυχολογία αλλά
δεν την είδαμε « Σίγουρα ο πρόσφατος
ηρωικός θρίαμβος επί της Δόξας Δράμας
γέμισε όλους μας με ελπίδα καθώς οι επιτυχίες πάντα λειτουργούν θετικά στη ψυχολογία μιας ομάδας». Μάθαμε ακόμα
πως δεν είναι ώρα για να αντιμετωπίσουμε
τη κρίση «Δεν είναι ακόμα ώρα για κρίσεις
και αποδόσεις ευθυνών». Όταν αυτή έρθει,
θα μας ειδοποιήσουν… τονίζοντας πως
«στο τέλος της χρονιάς και αφού έχουμε
επιβιώσει, θα αποδοθεί τα του Καίσαρος τω
Καίσαρι.» Τι γίνεται τώρα σύμφωνα με την
ανακοίνωση; «Τώρα, σημασία έχει η στήριξη
όχι η κριτική. Τώρα, σημασία έχει η φωνή
θάρρους όχι το ανάθεμα στο παρελθόν».
Δωρεάν μαθήματα σωστής και αποδοτικής
αντίδρασης. Πραγματικό… σχολείο!
Όλα αυτά τ’ αποκομίσαμε σε λίγες αράδες ανακοίνωσης… Οσο για το ανάθεμα στο
παρελθόν; Αυτό ακριβώς ΔΕΝ έκανε στις
πρώτες του δηλώσεις ο νέος τεχνικός του
ΑΟΤ Μίλος Κόστιτς. Αφού άλλαξε τους περισσότερους παίκτες της ομάδας, έριξε
«αιχμές» στους προηγούμενους προπονητές και είπε ότι η ομάδα δεν είναι καλά

προετοιμασμένη. «Είναι φανερό ότι δεν
ήρθα σε μία καλή περίοδο για την ομάδα.
Και σε αυτή τη φάση δεν μπορείς να κάνεις
πολλά πράγματα για να αλλάξεις την ομάδα η οποία είναι φανερό ότι δεν είναι καλά
προετοιμασμένη. Αν θέλεις να ακολουθήσεις κάποιες τακτικές πρέπει να τρέξεις και
αυτό δεν το είχαμε. Θέλει σκληρή δουλειά
τις επόμενες εβδομάδες για να το διορθώσουμε αυτό, προσπαθήσαμε στις λίγες
μέρες που ήμουν εδώ αλλά δεν τα καταφέραμε». Το είδαμε στο γήπεδο κόουτς.
Με τις επιλογές του έδειξε πως πήρε αδικαιολόγητο ρίσκο το οποίο κόστισε όχι μόνο
μια ακόμα απώλεια βαθμών. Αλλά για πρώτη φορά, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια,
η ομάδα έπαιξε με επιθετικούς παίκτες και
δεν δημιούργησε ούτε μια ευκαιρία. Αυτό
είναι ντροπιαστικό. Εδειξε επίσης πως διαθέτει περίσσιο θράσος, αφού και ήξερε που
ήρθε και τυχαία δεν ήρθε (όπως και οι παίκτες), τονίζοντας πως φταίνε οι προηγούμενοι «είναι φανερό ότι δεν είναι καλά
προετοιμασμένη η ομάδα» είπε. Πως το κατάλαβε άραγε; Μήπως έγινε εργομετρικός
επανέλεγχος των παικτών για να συγκριθεί
το «τότε» με το «τώρα»; Στη Δράμα παίζοντας με 10 παίκτες ήταν καλά προετοιμασμένοι οι παίκτες και την Κυριακή όχι;. Το
τέλος αυτής της φετινής πονεμένης ιστορίας δεν το ξέρει κανείς. Αν τους παίκτες
στη συνέχεια τους αγγίξει το «μαγικό» ραβδάκι του κ. Κόστιτς δεν το γνωρίζουμε. Θα
μας εκπλήξει όντως… αν συμβεί αυτό και
θα το χειροκροτήσουμε, διότι όλοι θέλουμε το καλό της ομάδας. «Ναι» σε κάθε περίπτωση χρειάζεται υπομονή. «Ναι» απαιτείται στήριξη σε όλους τους παίκτες, απ’
όλους και σε όλα τα παιχνίδια. Υπομονή και
επιμονή. Αλλά «μπούρδες» και «υποδείξεις»
ας μείνουν στο τέλος. «Αφού έχουμε επιβιώσει» όπως αναφέρει η διοίκηση.

Του Πάνου Γιδόπουλου
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Χαρά και ενθουσιασμός
•Στην οικογένεια του Πύργου καμάρωσαν τα παιδιά της Ακαδημίας,
που έδωσαν άλλη υπόσταση στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας

Μ

ια ιδιαίτερα
δυνατή φωνή
αρθρώνει στο
ευαίσθητο
κομμάτι της υποδομής η
ομάδα του Πύργου. Οι
συντελεστές της
αγαπούν αυτό που
κάνουν ενώ δεν κρύβουν
την αδυναμία τους στη
νεολαία.

επέκταση τους.
Ο κ. Παπαστεργίου ξεκίνησε
τον χαιρετισμό του εκφράζοντας την έκπληξη του για
το πλήθος των μικρών αθλητών που βλέπει. Είπε ότι ο
Δήμος οφείλει να στηρίζει τέτοιες προσπάθειες όταν μάλιστα αυτά που δίνει πολλαπλασιάζονται και απ’ την προσωπική δουλειά των ανθρώπων της ακαδημίας, κάτι που
γίνεται στην Ακαδημία του
Α.Ο. Πύργου. Ο κ. Μπάρδας
εξήρε την προσπάθεια που
γίνεται και είπε ότι η Περιφερειακή ενότητα θα συνεχίσει
να στέκεται πάντα αρωγός
σε αυτή. Ο εκπρόσωπος της
ΕΠΣΤ κ. Κουτσώνας αναφέρθηκε στην δυσκολία του να
λειτουργούν σήμερα σωματεία και ακαδημίες και συνεχάρη τον Α.Ο. Πύργου για
την δουλειά που κάνει. Ο
Δ/ντης του σχολείου κ. Αντώνης Παπαγεωργόπουλος αναφέρθηκε στην σημαντικότητα
της ακαδημίας για την συνοικία και για τα παιδιά. Στις πίτες, μία για κάθε ηλικιακό
τμήμα της ακαδημίας, υπήρχε
από ένα φλουρί που αντιστοιχούσε σε μια πλήρη αθλητική
φόρμα.
Τυχεροί οι οποίοι βρήκαν
τα φλουριά ήταν οι: Κ16 Νίντος Παναγιώτης, Κ14 Τζανόπουλος Μαρίνος, Κ12 Βαϊου
Αλέξανδρος, Κ10 Κανάτας
Θεόδωρος, Κ8 Γουλόπουλος
Γεώργιος.

Πασχίζουν λοιπόν να της
δώσουν όλα τα εφόδια προκειμένου να διδαχτεί σωστά
τα μυστικά της μπάλας και
να ανοίξει την δική της περπατησιά.
Φυσικά ασπάζονται την εκτίμηση ότι το τοπικό ποδόσφαιρο πρέπει να στηριχθεί στο
δικό του αίμα, οπότε με τον
τρόπο αυτό θα μιλήσει στην
καρδιά του κόσμου. Το ενημερωτικό κείμενο αναφέρει:
Την πρωτοχρονιάτικη πίτα
τους έκοψαν τα τμήματα της
Ακαδημίας Ποδοσφαίρου του
Α.Ο. Πύργου το Σάββατο 16/2
στην αίθουσα εκδηλώσεων
του σχολείου Πύργου δίπλα
στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας.
Σε μια ασφυκτικά γεμάτη
αίθουσα από παιδιά αθλητές
της ακαδημίας, τους προπονητές τους αλλά και πολλούς
γονείς, ανταλλάχθηκαν ευχές
για την νέα χρονιά για υγεία,
πρόοδο και πολλές επιτυχίες
στην Ακαδημία.
Την πίτα ευλόγησε ο πάτερ
Αντώνιος της ενορίας του
Πύργου. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Παπαστεργίου Δημήτρης, ο κ. Μπάρδας Ντίνος
από την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, ο εκπρόσωπος
της ΕΠΣ Τρικάλων κ. Κουτσώνας Δημήτρης, ο αντιπρόεδρος του Δημ. συμβουλίου
κ. Ζήρας Αχιλλέας και ο
Δ/ντης του Δημοτικού σχολείου Πύργου. Χαιρετισμό εκ
μέρους της διοίκησης της
ακαδημίας απηύθυνε ο κ. Δημήτρης Τσόλας ο οποίος αναφέρθηκε στην δουλειά η
οποία γίνεται καθημερινά με
αποτέλεσμα την άριστη αγωνιστική παρουσία όλων των
τμημάτων της ακαδημίας
αλλά και τις ατομικές διακρίσεις πολλών παιδιών.
Τόνισε ότι εξίσου και περισσότερο σημαντικά στοιχεία
αποτελούν για την ακαδημία
ο χαρακτήρας, το ήθος και οι
διαπροσωπικές σχέσεις των
παιδιών. Για αυτό δεν είναι
τυχαίο είπε το πόσο γρήγορα
μεγάλωσε η ακαδημία φτάνοντας ήδη τα 150 παιδιά.
Αναφέρθηκε επίσης στις εγκαταστάσεις της ακαδημίας
λέγοντας ότι πλέον, μετά από
πολύ δουλειά και την σημαντική βοήθεια Δήμου και Περιφερειακής ενότητας, σαφώς
είναι από τις καλύτερες στο
νομό τόνισε όμως και τις νέες
ανάγκες που δημιουργούνται
για περαιτέρω βελτίωση και

Χαρακτηριστικά
στιγμιότυπα από την κοπή
πίτας της Ακαδημίας του
Πύργου, που την χάρηκαν
μικροί και μεγάλοι

* Χρειάστηκε να περάσει ένας μεγάλος κύκλος αγώνων με συνεχόμενη δραστηριότητα Σάββατα, Κυριακές, Τρίτες και
Πέμπτες για να διεκπεραιωθούν εκκρεμότητες και να καθαρίσει
το τοπίο στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΤ. Μετά από ντεμαράζ
για να δανειστούμε μια έκφραση από τον στίβο τα κενά καλύφθηκαν στην μεγάλη κατηγορία και έπεται η δεύτερη.
* Όταν ο καιρός έκανε τα κόλπα του αρκετοί άνθρωποι του
χώρου είχαν προβλέψει το συγκεκριμένο σκηνικό και τις επιβαρύνσεις των πρωταγωνιστών, που πέραν όλων των άλλων
έπρεπε να ξεπεράσουν τραυματισμούς και ιώσεις.
* Ομολογουμένως κλήθηκαν να τα προλάβουν όλα. Στο πλαίσιο
αυτό θέλησαν να παντρέψουν τις αυξημένες επαγγελματικές
τους δραστηριότητες με το πλούσιο αγωνιστικό σκηνικό. Με
καλή διάθεση βρήκαν λύσεις για όλα αν και είναι αλήθεια ότι
ξόδεψαν αρκετές δυνάμεις, κάτι που αναγνωρίζουν προπονητές,
παράγοντες και κόσμος.
* Πλέον με την ομαλοποίηση του προγράμματος όλοι θα αφοσιωθούν ολοκληρωτικά στην ποδοσφαιρική αποστολή τους
θέλοντας να βάλουν το λιθαράκι τους για την βαθμολογική
αναρρίχηση των σωματείων.
* Βέβαια το μετεωρολογικό δελτίο κάνει λόγο για δυνατό κύμα
κακοκαιρίας τύπου Ρωσίας το Σάββατο, οπότε οι Τρικαλινοί
εκπρόσωποι του αθλητισμού εύχονται να μην προκύψουν
νέες ανατροπές στην καθημερινότητα και διάφορα σχετικά
προβλήματα.
* Κάποια στιγμή πάντως είναι να διεξαχθούν και παιχνίδια για
το κύπελλο, ενώ πλούσιο υλικό αναμένεται να προσφέρει το
επερχόμενο ντέρμπι στην Α’ Ερασιτεχνική. Συνεπώς η παραγωγή
ειδήσεων δεν θα λείψει και το επόμενο διάστημα.
* Κάνοντας μια ανάλυση στα μέχρι τώρα πεπραγμένα μπορεί
να παρατηρήσει κανείς ότι η μέρα στην οποία εμφανίζονται
οι ομάδες παίζει μεγάλο ρόλο στην διαμόρφωση του αποτελέσματος. Όταν τα στελέχη έχουν κέφια μπορούν να συνδυάσουν ουσία και θέαμα.
* Αν όμως ισχύσει το αντίθετο τότε οι φάσεις δημιουργούνται
με το σταγονόμετρο και τα συγκεκριμένα παιχνίδια ξεχνιούνται
με συνοπτικές διαδικασίες.
* Από την πλευρά τους οι προπονητές φροντίζουν να εκπονούν
και εναλλακτικό σχέδιο για τις περιπτώσεις που το αρχικό
πλάνο δεν φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Στο θέμα
αυτό βασίζουν πολλά στο ταλέντο, στην εμπειρία και κυρίως
στις εμπνεύσεις των παικτών, που όταν βρίσκουν ρυθμό μπορούν να πετύχουν τέρματα εξαιρετικής ομορφιάς.
* Επίσης αρκετά σωματεία βασίζονται και στην δύναμη της
έδρας. Με άρμα μάχης το συγκεκριμένο στοιχείο λοιπόν
βάζουν πλώρη για να πετύχουν τις απαραίτητες προσπεράσεις
την κατάλληλη στιγμή. Ωστόσο ορισμένα διπλά δίνουν άλλο
αέρα και τονώνουν την ψυχολογία.
* Στο Στάδιο θα παίξουν(Κυριακή) μετά από καιρό οι γυναίκες
των Τρικάλων κόντρα στην Αγ. Παρασκευή.
* Σε παιχνίδια για το πρωτάθλημα παλαιμάχων: ΠυροσβεστικήΠολύτεκνοι 2-1, Οιχαλία- Δάσκαλοι 1-0.
* Ζήκος και Σκαρβέλης είναι στην ομάδα για το Ευρωπαϊκό
Γλασκώβης.
* Μετά το all star της Αμερικής τα φώτα έπεσαν ακόμη πιο
έντονα στον Γ. Αντετοκούνμπο. Αρκετοί Τρικαλινοί όμως θυμήθηκαν τις δυσκολίες που αντιμετώπισε πιτσιρικάς στο Δημοτικό απέναντι στον αθλητικό Γ. Παπαχρήστο.
* Ωστόσο ο ίδιος δεν το έβαλε κάτω, ψάχτηκε όσο μπορούσε,
δούλεψε ατέλειωτες ώρες και έτσι κάνει μαγικά πράγματα
στο ΝΒΑ. Ετσι δείχνει τον δρόμο στα νιάτα για να χτίσουν τον
μύθο τους.

04:00 COSMOTE SPORT 4 HD
North Carolina-Duke
NCAA College Basketball
12:45 Eurosport 1
Σκι ανώμαλου δρόμου
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ζέεφελντ
16:00 Eurosport 2
Γύρος Ανδαλουσίας, Ποδηλασία
17:45 Eurosport 1
TOUR D ALGARVE, Ποδηλασία
19:00 Novasports 1HD
ΤΣΣΚΑ - Γκραν Κανάρια, EuroLeague
19:30 Novasports 2HD
Αναντολού Εφές - Ολυμπιακός
EuroLeague
19:55 COSMOTE SPORT 9 HD
Ζενίτ-Φενέρμπαχτσε
UEFA Europa League
19:55 COSMOTE SPORT 8 HD
Βαλένθια-Σέλτικ
UEFA Europa League
19:55 COSMOTE SPORT 5 HD
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Σαχτάρ Ντόνετσκ, UEFA Europa League
19:55 COSMOTE SPORT 7 HD
Νάπολι-Ζυρίχη
UEFA Europa League
19:55 COSMOTE SPORT 4 HD
Βιγιαρεάλ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας
UEFA Europa League
CMYK

19:55 COSMOTE SPORT 3 HD
Άρσεναλ-ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ
UEFA Europa League
21:45 Novasports 3HD
Αρμάνι Μιλάνο - Μακάμπι Τελ Αβίβ
EuroLeague
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD
Μπενφίκα-Γαλατάσαραϊ
UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD
Ίντερ-Ραπίντ Βιέννης
UEFA Europa League
22:00 Novasports 1HD
Μπαρτσελόνα - Μπασκόνια
EuroLeague
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD
Γκενκ-Σλάβια Πράγας
UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD
Μπέτις-Ρεν, UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD
Μπενφίκα-Γαλατάσαραϊ
UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Λεβερκούζεν-Κράσνονταρ
UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD
Τσέλσι-Μάλμε
UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Ντινάμο Κιέβου-Ολυμπιακός

τοπικά
ε πολλές
δραστηριότητες
και εκδηλώσεις
για όλους, στα Τρίκαλα
συνεχίζεται η άνθιση των
δράσεων που στηρίζει ή
διοργανώνει ο Δήμος.

Μ

Οι εκδηλώσεις είναι ενημερωτικές ή ψυχαγωγικές και εκφράζουν επακριβώς τον πλούτο του δυναμικού των Τρικάλων, που κινητοποιούνται και
συνεργάζονται.
Ετσι, από την Πέμπτη 21 μέχρι τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019, πλην των εκδηλώσεων από ιδιωτικούς φορείς,
ο Δήμος Τρικκαίων διοργανώνει ή στηρίζει τις εξής εκδηλώσεις:
1. ΣΥΝΑΥΛΙΑ
«Εγώ με την αξία μου»: Μεγάλη συναυλία για στον Χρήστο Κολοκοτρώνη
Τόπος: Πνευματικό Κέντρο
Τρικάλων
Χρόνος: Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου στις 20:30
Τραγουδούν: Παναγιώτης
Κολοκοτρώνης και Ασπασία
Στρατηγού
Συνδιοργάνωση: Δήμος
Τρικκαίων – Μουσείο Τσιτσάνη
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σελίδα 29

Πενθήμερο εκδηλώσεων στα Τρίκαλα
Συναυλία, διαλέξεις, ομιλίες, παρουσιάσεις, συζητήσεις για πλήθος θεμάτων

ΕΙΣΟΔΟΣ: Δωρεάν, με δυνατότητα ενίσχυσης του Μουσείου Τσιτσάνη μέσω κουπονιών.
2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ - ΔΙΑΛΕΞΗ
«9ο Γυμνάσιο Τρικάλων: ένα
σχολείο ανοιχτό στη κοινωνία»
με παρουσίαση των ψηφιακών
έργων του σχολείου
Προλογίζει ο Δήμαρχος
Τρικκαίων κ Παπαστεργίου
Δημήτρης, δίνει διάλεξη ο κα-

θηγητής Πανεπιστημίου του
ΑΠΘ κ. Σπύρος Βούγιας με
θέμα «Βιώσιμη κινητικότητα
στις σύγχρονες πόλεις»
Τόπος: Αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων
Χρόνος: Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου στις 12:00
Συνδιοργάνωση: Δήμος
Τρικκαίων – 9ο Γυμνάσιο Τρικάλων
ΕΙΣΟΔΟΣ: Ελεύθερη

Live
Streaming:
www.trikalacity.gr
3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων στην Ελλάδα και
τα Τρίκαλα
Ομιλητές
- Γιάννης Καλτσάς, Διευθυντής της Διεύθυνσης για
τις Δραστηριότητες της ΕΤΕπ
σε Ελλάδα και Κύπρο
- Σάκης Παπαδόπουλος,
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ν. Τρικάλων, μέλος Διαρκούς Επιτροπής
Οικονομικών Υποθέσεων
της Βουλής
- Δημήτρης Παπαστεργίου,
Δήμαρχος Τρικκαίων
- Αναστάσιος Λάππας, πρόεδρος της Συνεταιριστικής
Τράπεζας Θεσσαλίας
Τόπος: Μουσείο Τσιτσάνη
Χρόνος: Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου στις 20:00
Συνδιοργάνωση: Δήμος
Τρικκαίων – Μουσείο Τσιτσά-

Στον Δημοτικό Κινηματογράφο

Οίκτος

νη - ΕΤΕπ
ΕΙΣΟΔΟΣ: Ελεύθερη
4. ΔΙΑΛΕΞΗ
Διάλεξη για τη «Θεσσαλία,
κοιτίδα της νεολιθικής Ελλάδας» από τον ειδικό γλωσσολόγο Δρ. Γκάρεθ Οουενς
Αναλυτικά το θέμα: ΘΕΣΣΑΛΙΑ – Η ΚΟΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ». Ο «Δίσκος της Φαιστού»: το Αίνιγμα
της Μινωικής Κρήτης και η
«Επιγραφή του Δισπηλιού»
Καστοριάς το Αίνιγμα της Νεολιθικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.
Τόπος: Μουσείο Τσιτσάνη
Χρόνος: Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019, στις 19.00
Συνδιοργάνωση: Δήμος
Τρικκαίων – Μουσείο Τσιτσάνη - Περιφέρεια Θεσσαλίας ΤΕΙ Κρήτης – xenagos
ΕΙΣΟΔΟΣ: Ελεύθερη
5. ΔΙΑΛΕΞΗ
Διάλεξη Μάνου Στεφανίδη
με θέμα «Ιδιοφυΐα και Τρέλα.
Βαν Γκογκ, Χαλεπάς»

Τόπος: Μουσείο Τσιτσάνη
Χρόνος: Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019, στις 11:30
Συνδιοργάνωση: Δήμος
Τρικκαίων – Μουσείο Τσιτσάνη - γκαλερί alma
ΕΙΣΟΔΟΣ: Ελεύθερη
6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Οι τουριστικοί φορείς των
Τρικάλων εκπαιδεύονται
Δήμος Τρικκαίων και etrikala υλοποιούν και φέτος τη
2η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας του Μύλου των Ξωτικών. Συνάντηση με εκπροσώπους φορέων του τουρισμού
στον νομό Τρικάλων
Τόπος: Αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων
Χρόνος: Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019, στις 12:00
Συνδιοργάνωση: Δήμος
Τρικκαίων – e-trikala ΑΕ.

Συγχαρητήρια Παπαστεργίου
σε σχολή χορού
με διεθνείς διακρίσεις
Συγχαρητήρια επιστολή στην αποστολή τρικαλινής σχολής χορού που διέπρεψε σε διεθνή διαγωνισμό, απέστειλε
ο Δήμαρχος Τρικκαίων. Συγκεκριμένα, η σχολή χορού
Dancespace μετείχε στον διεθνή διαγωνισμό χορού
Livorno in Danza – Concorsi Internationali και απέσπασε χρυσά, ασημένια μετάλλια σε ατομική, ντουέτο και ομαδική εμφανίσεις, με τρικαλινή χορεύτρια να αναδεικνύεται ως η
καλύτερη της διοργάνωσης, και πλήθος χορευτών/τριων
να αποκομίζουν διακρίσεις και υποτροφίες. Ο κ. Παπαστεργίου διαπιστώνει «με μέγιστη χαρά» για την κ. Γαδετσάκη, ότι «οι διακρίσεις, τα μετάλλια, οι υποτροφίες σε
ατομικό και ομαδικό επίπεδο, των μελών της αποστολής
που διέπρεψαν στο Λιβόρνο, είναι η καταξίωση για το πάθος που επί χρόνια αγαπάς να υπηρετείς με επαγγελματισμό και μεράκι».
Και εκτός από τα θερμά συγχαρητήρια στην ίδια, ο κ. Παπαστεργίου ζητά, να μεταφέρει τα τα συγχαρητήριά του,
«σε κάθε μέλος της αποστολής χωριστά, για την αγάπη με
την οποία περιβάλλουν τη συγκεκριμένη μορφή έκφρασης».

Από την Πέμπτη θα προβάλλεται στην αίθουσα
του Δημοτικού Κινηματογράφου στον Μύλο Ματσόπουλο, η
ταινία
Οίκτος
Κωμωδία 97΄
Ώρες προβολών καθημερινά (εκτός Δευτέρας) 20.00 & 22.15
Την Κυριακή μια προβολή, στις 20.00.
Πληροφορίες:
Τηλ.
24310
20090,
http://cinemylos.blogspot.com
facebook/Δημοτικος Κινηματογραφος Τρικαλων
Η ιστορία ενός άνδρα που νιώθει χαρούμενος μόνο όταν είναι δυστυχισμένος, ενός άνδρα εθισμένου στη θλίψη, που έχει
τόση ανάγκη τον οίκτο, που είναι πρόθυμος να κάνει τα πάντα για να τον εκμαιεύσει από τους άλλους. Αυτή είναι η ζωή ενός
άνδρα σ' έναν κόσμο που δεν είναι αρκετά σκληρός γι' αυτόν.
Είδος:Δράμα, Κωμωδία
Χώρα:Ελλάδα, Πολωνία
Σκηνοθέτης:Μπάμπης Μακρίδης
Πρωταγωνιστούν:Γιάννης Δρακόπουλος,, Εύη Σαουλίδου,
Μάκης Παπαδημητρίου, Νότα Τσερνιάφσκι
Διάρκεια:97
ΚΡΙΤΙΚΕΣ:
Η καλύτερη Ελληνική ταινία της χρονιάς από τον Μπάμπη Μακρίδη σε σενάριο δικό του και του Ευθύμη Φιλίππου με έναν
ανεπανάληπτο Γιάννη Δρακόπουλο στον παράξενο ρόλο ενός
ανθρώπου που έβρισκε τη χαρά στη λύπηση. Τάσος Ντερτιλής
GRAND Magazine
Αστείο μέχρι εκεί που... αντέχει ο μέσος θεατής, πικρόχολο

και κλινικά αυστηρό σαν φόρμα, μοντέρνο ελληνικό σινεμά από
ανθρώπους που ξέρουν την Τέχνη (τους) και θέλουν (και μπορούν) να πλάσουν ένα «διαφορετικό» σύμπαν κινηματογραφικής φυγής. Χωρίς να είναι απαγορευτικά «αρτίστικο», απαιτεί
κοινό με κουλτούρα. Ηλίας Φραγκούλης FreeCinema
Είναι φανερό πως ο Ευθύμης Φιλίππου, και όχι τόσο οι σκηνοθέτες, είναι ο κύριος αυτουργός του χαρακτηριστικού κύματος του ελληνικού σινεμά (που βαφτίστηκε, ως γνωστόν,
weird) και ο Οίκτος είναι η ανθολογία του έργου του, μια ιμπρεσιονιστική αυτοπροσωπογραφία ενός σεναριογράφου
που, όσο κανένας άλλος, εμβάθυνε στην απόσπαση του συναισθήματος από τον λόγο, δημιουργώντας μαεστρικά μια πρωθύστερη σχέση της σκέψης με τη δράση. Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος
LiFO
Εκεί που ο Λάνθιμος χρησιμοποιεί ένα στιλιζάρισμα, συχνά
ανακατεμένο με άλλα στοιχεία, ο Μακρίδης παραμένει σε ένα
καθαρά ρεαλιστικό στιλ, με απλά, στημένα με ξεχωριστή φροντίδα, πλάνα, με την κάμερα να καταγράφει, αντικειμενικά, τις
κινήσεις και την όλη συμπεριφορά του πρωταγωνιστή του, διανθίζοντας τις σκηνές του, ιδιαίτερα στο πρώτο μέρος με ένα διαβρωτικό χιούμορ. Νίνος Φένεκ Μικελιδης Enetpress .

30 σελίδα
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αρωτικές αλλαγές
στην οικονομία, σε μία
χρονική στιγμή που η
Ελλάδα επιστρέφει
σταδιακά από το χείλος της
οικονομικής κατάρρευσης
υπόσχεται με συνέντευξή
του στο CNBC ο πρόεδρος
της ΝΔ, Κυριάκος
Μητσοτάκης.

Ειδικότερα, ο κ. Μητσοτάκης
δεσμεύεται με δηλώσεις του για
την αποκατάσταση της αξιοπιστίας των αγορών κατά το πρώτο
έτος της θητείας του εάν εκλεγεί
πρωθυπουργός και σημειώνει
ότι θα μειώσει τη φορολογία για
εγχώριες αλλά και διεθνείς επιχειρήσεις κάνοντας λόγο για «μια
επιθετική και ολοκληρωμένη φορολογική μεταρρύθμιση».
«Αυτό είναι κάτι που μπορούμε
να υλοποιήσουμε από τον πρώτο
μήνα διακυβέρνησης», σημειώνει
χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης
ενώ το δημοσίευμα αναφέρει ότι
«οι προτάσεις του περιλαμβάνουν ένα σχέδιο για μείωση του
φόρου στις επιχειρήσεις στο
20% σε δύο χρόνια.
Ωστόσο, η σημερινή κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει την
Ελλάδα πιο ελκυστική για τις
επιχειρήσεις μειώνοντας σταδιακά τη φορολογία από το 29% το
2018 στο 25% έως το 2022.
«Θα στείλουμε επίσης ένα ξεκάθαρο μήνυμα στις κεφαλαιαγορές για το τι εννοούμε επιχειρήσεις. Έχω δεσμευτεί στον
εαυτό μου η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτικό βαθμό σε διάστημα 18 μηνών», τονίζει ο κ.
Μητσοτάκης. Το CNBC εξηγεί

εσωτερικά
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Κυρ. Μητσοτάκης στο CNBC:

Σαρωτικές αλλαγές στην οικονομία
από τον πρώτο μήνα διακυβέρνησης

Ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης
ότι από την αρχή της κρίσης, το
2009, η χώρα έχει χάσει τον
επενδυτικό βαθμό της από τρεις
οίκους αξιολόγησης.
Μεταξύ άλλων, επισημαίνει ότι
«τα τελευταία δέκα χρόνια οι
Έλληνες υπέφεραν πολύ», ότι
έχουν επιβαρυνθεί από την υπερβολική λιτότητα του ΣΥΡΙΖΑ και
ότι οι «επόμενες εκλογές θα
αφορούν την οικονομία, τις θέσεις εργασίας και το διαθέσιμο
εισόδημα».
Σύμφωνα επίσης με τον κ. Μητσοτάκη, ο ρυθμός ανάπτυξης

2% δεν είναι αρκετός. «Αυτό που
χρειάζεται η Ελλάδα δεν είναι
ανάπτυξη 2%. Αυτό δεν θα κάνει
τη διαφορά. Χρειαζόμαστε ανάπτυξη τουλάχιστον 4% βραχυπρόθεσμα. Αυτός θα πρέπει να
είναι ο στόχος μας, αυτός με
τον οποίο θα είναι ευχαριστημένοι οι πιστωτές μας», επισημαίνει
στο CNBC.
Στη συνέχεια της συνέντευξης
ο πρόεδρος της ΝΔ εκφράζει
και πολύ σοβαρές αμφιβολίες
για την υπέρβαση του δημοσιονομικού στόχου –τη δέσμευση
για πλεόνασμα του προϋπολογισμού 3,5% έως το 2022 -υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον
τρόπο η Ελλάδα στέλνει το «λάθος μήνυμα».
«Ο λόγος για τον οποίο έχουμε
ξεπεράσει τους στόχους ήταν
επειδή η κυβέρνηση επιβάρυνε
τη μεσαία τάξη και ο λόγος για
τον οποίο η κυβέρνηση θέλησε

να δημιουργήσει μεγαλύτερο
πλεόνασμα από ό, τι πραγματικά
ζητήθηκε ήταν επειδή θέλαμε να
χρησιμοποιήσουμε αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα για να το
διανείμουμε με τη μορφή εκλογικών επιδομάτων».
«Ο κ. Τσίπρας συμφώνησε σε
πρωτογενές πλεονάσματα ύψους
3,5% έως το 2022. Νομίζω ότι
πρόκειται για πολύ αυστηρό στόχο. Έχω πει από την αρχή ότι
σεβόμαστε τις συμφωνίες της
σημερινής κυβέρνησης, αλλά
έχω επίσης ενημερώσει τους Ευρωπαίους εταίρους μου ότι για
να είμαστε σε θέση να επιτύχουμε πραγματικές μεταρρυθμίσεις, πρέπει να ανταμειφθούμε
με μικρότερους στόχους για τα
πρωτογενή πλεονάσματα, τουλάχιστον το 2021 και το 2022.
Δυστυχώς, η κατάρτιση του προϋπολογισμού για το 2020 είναι
πολύ κοντά για να αρχίσει να
ισχύει κάποια αλλαγή νωρίτερα.
Αυτό, επομένως, που ζητώ είναι
πολύ συγκεκριμένο: Δώστε μου
12 μήνες να πείσω τους πιστωτές
μας και τις διεθνείς αγορές, ότι
πραγματικά εννοούμε όσα λέμε.
Ότι η Ελλάδα μπορεί στ' αλήθεια
να αλλάξει και να αποκτήσει η
ίδια την ιδιοκτησία του μεταρρυθμιστικού της προγράμματος,
ώστε οι μεταρρυθμίσεις που κάνουμε να μη γίνονται επειδή κάποιος μας τις επιβάλλει, αλλά
επειδή πιστεύουμε στις μεταρρυθμίσεις που εμείς οι ίδιοι έχουμε προτείνει. Μεταρρυθμίσεις
που θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη, αλλά θα διατηρούν πα-

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

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

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

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK

ράλληλα τον κοινωνικό τους χαρακτήρα. Εφόσον, λοιπόν, συμβούν όλα αυτά, θα κάνουμε σε
12 μήνες μία συζήτηση για την
επαναδιαπραγμάτευση των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα», υποστηρίζει ο κ. Μητσοτάκης.
«Δεν πρόκειται για αντιπαράθεση. Και, τελικά, αν έχουμε ένα
πρωτογενές πλεόνασμα, ας πούμε το 2021, 3 ή 2,5%, δεν πρόκειται να κάνει μεγάλη διαφορά
όσον αφορά τη συνολική βιωσιμότητα του χρέους μας. Συμβολικά ωστόσο, θα είναι μία ανταμοιβή για μια χώρα που πραγματικά συμμετέχει σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Επίσης, δέσμευσή μου ότι όποιος κι αν
είναι ο δημοσιονομικός χώρος
που μπορώ να διαπραγματευτώ,
το 80% θα κατευθυνθεί σε μειώσεις φόρων», υπογράμμισε ο
πρόεδρος της Ν.Δ.
Ερωτηθείς, τέλος, για την πρόσφατη έκδοση ομολόγου από
την Ελλάδα αλλά και για το ενδιαφέρον που αρχίζουν να δείχνουν θεσμικοί επενδυτές, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογραμμίζει: «Προφανώς και μας ενδιαφέρει να
προσελκύσουμε τους μακροπρόθεσμους επενδυτές. Θα σας έλεγα μάλιστα ότι καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές, οι αγορές
θα αρχίσουν να λαμβάνουν υπόψιν τους και την πιθανή πολιτική
αλλαγή. Εάν οι αγορές, μάλιστα,
πεισθούν από την προοπτική που
τους παρουσιάζουμε, είναι πολύ
πιθανό ότι τα πράγματα θα αρ-

χίσουν να βελτιώνονται, ήδη, από
τώρα ενόψει των εκλογών. Και
αυτό θα είναι πολύ καλό για την
Ελλάδα. Ουδέποτε υπήρξα αυτός που υπονομεύει τη χώρα
του για να κερδίσει οποιουδήποτε είδους πολιτικό όφελος.
Θυμάμαι τον κ. Τσίπρα το 2014
να αποθαρρύνει τους επενδυτές
για να μην επενδύσουν στην Ελλάδα. Εγώ ποτέ δεν έλεγα κάτι
τέτοιο και πάντα θα λέω επενδύστε στην Ελλάδα, επενδύστε
στη χώρα μας. Αν θέλετε να το
κάνετε, μάλιστα, περιμένοντας
μία πολιτική αλλαγή, όχι μόνον
είστε ευπρόσδεκτοι, αλλά θα
έχετε το πλεονέκτημα να προηγείστε των εξελίξεων. Επομένως, υποστηρίζω πως αν οι αγορές αντιδράσουν θετικά στο διάστημα των επόμενων μηνών,
αυτό θα ήταν μία πολύ ευπρόσδεκτη εξέλιξη. Επιτρέψτε μου
να το εξηγήσω λίγο περισσότερο.
Σε μία εποχή που μιλάμε πολύ
για τους λαϊκιστές, για τις εξελίξεις στην υπόλοιπη Ευρώπη και
τις απειλές τής πολιτικής αστάθειας, μπορεί στην Ελλάδα να
υπάρξει μία κεντροδεξιά, μετριοπαθής, μεταρρυθμιστική κυβέρνηση με ισχυρή πολιτική εντολή.
Αυτό θα σήμαινε ότι δεν υπάρχει
πολιτικός κίνδυνος και ότι ο κίνδυνος πολιτικής αβεβαιότητας
θα έχει βγει πια από την εξίσωση.
Πιστεύω ότι αυτό είναι σημαντικό
για τους διεθνείς επενδυτές, καθώς αναλύουν ολόκληρη τη ζώνη
του ευρώ».=

εσωτερικά
ους νέους υπουργούς
της κυβέρνησης που
ορίστηκαν μετά τον
πρόσφατο ανασχηματισμό
καλωσόρισε ο
Πρωθυπουργός, Αλέξης
Τσίπρας κατά την έναρξη
της ομιλίας του στο
υπουργικό συμβούλιο.

Τ

Κάνοντας λόγο για «εθνική
προσπάθεια» ο Πρωθυπουργός
τόνισε ότι γύρω από την κυβέρνηση «συσπειρώθηκαν δυνάμεις
και πρόσωπα που δεν ανήκουν
αποκλειστικά στην Αριστερά
αλλά και την Οικολογία, τη Σοσιαλδημοκρατία και την Λαϊκή
Κεντροδεξιά.»
Το γεγονός αυτό, σύμφωνα
με τον κ. Τσίπρα, «δίνει δύναμη
στην κυβέρνηση να ενώνει του
Ελληνες και της Ελληνίδες σε ένα
εθνικό στόχο, που δεν είναι άλλος από το να αφήσουμε πίσω
μας το παρελθόν της χρεοκοπίας».
«Είναι ευτυχές ότι όλο και περισσότερο αναγνωρίζουν τον
εαυτό τους σε αυτό το μεγάλο
εγχείρημα και βλέπουν ότι το
δικό μας πολιτικό σχέδιο κατάφερε να οδηγήσει τη χώρα στο
ξέφωτο και τη σταθερότητας»
υπογράμμισε.
Απευθυνόμενος στους υπουργούς της κυβέρνησής του ο Αλέξης Τσίπρας τους κάλεσε να μην
παρασύρονται «σε διαμάχες που
επιδιώκει ο αντίπαλος».
«Θέλω να σας επισημάνω ότι
πρέπει να βλέπετε τη μεγάλη εικόνα και να μην παρασύρεστε σε
διαμάχες που επιλέγει ο αντίπαλος για να θολώσει τα νερά»
είπε χαρακτηριστικά.
«Να συνεχίσουμε τη δική μας
δουλειά και το δικό μας έργο»
πρόσθεσε.
«Να αφήσουμε τις Κασσάνδρες της καταστροφής και τους
υπερτιμημένους τεχνοκράτες
που όταν όμως διαχειρίστηκαν
την οικονομία, την έριξαν στα
βράχια και αργότερα δεν πέτυχαν ούτε μια από τις προβλέψεις
και τις εκτιμήσεις τους, να ασχολούνται με ζητήματα μικροπολιτικής αντιπαράθεσης και παραπολιτικού κουτσομπολιού», συνέχισε.
«Εμείς», υπογράμμισε, «να συνεχίσουμε τη δική μας δουλειά,
το δικό μας έργο, που είναι να
δώσουμε ανάσα την οικονομία,
να δώσουμε στήριγμα στους πιο
αδύναμους, να προχωρήσουμε
στον προοδευτικό θεσμικό μετασχηματισμό αλλά και στην ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση του αισθήματος δικαιοσύνης στους
πολίτες και του διεθνούς κύρους
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Τσίπρας σε υπουργούς:

Μην παρασύρεστε σε διαμάχες
της χώρας».

«Η ελληνική οικονομία
ανακάμπτει»
Αναφερόμενος στην πορεία
της οικονομίας, ο πρωθυπουργός
μίλησε για «διαψεύσεις όλων των
προβλέψεων της καταστροφής
και αποτυχίας: δημοσιονομικός
κόφτης, αποτυχία ολοκλήρωσης
αξιολογήσεων και τρίτου προγράμματος, 4ο μνημόνιο, περικοπή των συντάξεων, αποκλεισμός από τις αγορές».
«Αποδείχτηκαν τελικά απλώς
και μόνο διακαείς πόθοι αντιπολιτευτικοί που διαψεύστηκαν από
την πραγματικότητα της εξόδου
από τα μνημόνια και από την
κρίση» σημείωσε.
Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι
«η Ελλάδα βαδίζει με σταθερότητα και ασφάλεια στο δρόμο της
ανάκαμψης και αποτελεί πλέον
μόνιμη πηγή καλών ειδήσεων
στη διεθνή ειδησεογραφία».
«Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε προς τα
πάνω τις προβλέψεις της για την
ελληνική οικονομία για το 2019»,
είπε ο Αλέξης Τσίπρας,
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι προχωρά με ταχείς ρυθμούς και επιτυχίες ο αγώνας για την ανάκτηση
της εργασίας και για αξιοπρεπείς
αμοιβές:
«Η ανεργία βρίσκεται στο
18,5% -στο χαμηλότερο σημείο
της από το 2011- με σαφέστατη
την τάση περαιτέρω μείωσης.
Οι βασικές αρχές των συλλογικών διαπραγματεύσεων επανήλθαν, ενώ με βάση την απόφαση
του προηγούμενου Υπουργικού
Συμβουλίου ο κατώτατος μισθός
αυξήθηκε από τα 586 στα 650
ευρώ», επισήμανε, τονίζοντας
ότι «πρώτιστο μέλημά μας είναι
η απόφαση αυτή να εφαρμοστεί
συνολικά από τους εργοδότες».
«Ηταν αυτή η κυβέρνηση που
αποφάσισε και υλοποίησε την
πρώτη αύξηση μισθού εδώ και
μια δεκαετία δίνοντας το στίγμα
των κοινωνικών της αναφορών
και στοχεύσεων» συνέχισε.
«Εμπεδώνουμε την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία της χώρας στο διεθνές στερέωμα», υπογράμμισε, για να συμπληρώσει
ότι η Ελλάδα αποτελεί σήμερα
ένα ευρωπαϊκό παράδειγμα επιτυχίας, στο οποίο αναφέρονται
όλοι οι εταίροι με κολακευτικά

Ο Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας στο υπουργικό συμβούλιο
σχόλια σε όλα τα ευρωπαϊκά φόρουμ.
Ο Αλ. Τσίπρας θύμισε ότι στην
προηγούμενη συνεδρίαση του
Υπουργικού Συμβουλίου είχε
ανακοινώσει την πρώτη έξοδο
στις αγορές μετά τη λήξη του
προγράμματος, εξέλιξη που είχε
«ήρθε λίγες μόνο εβδομάδες
μετά τις για άλλη μια φορά καταστροφολογικές προβλέψεις
της αντιπολίτευσης ότι η χώρα
δεν θα μπορέσει να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Σημείωσε ότι «η έξοδος στις
αγορές λοιπόν ολοκληρώθηκε
με τόσο μεγάλη επιτυχία, ώστε
σήμερα το ελληνικό δεκαετές
ομόλογο κινείται όχι απλά στα
επίπεδα πριν τη κρίση αλλά στα
επίπεδα που βρισκόταν το 2000»,
για να επισημάνει ότι «χθες οι
αγορές έκλεισαν με το επιτόκιο
στο 3,74% για το δεκαετές και
στο 3,08 για το πενταετές».

«Στις εθνικές εκλογές του
ερχόμενου Οκτώβρη το
Σύνταγμα θα είναι ένα από
τα διακυβεύματα»
Μιλώντας, για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο Αλέξης Τσίπρας επισήμανε ότι η πρώτη
φάση της διαδικασίας ολοκληρώνεται σε περίπου ένα μήνα
από σήμερα. Τόνισε δε ότι «όλες
οι προτάσεις που καταθέσαμε σε
αυτή την κρίσιμη συζήτηση γίνονται αποδεκτές σηματοδοτώντας μια σημαντική κοινοβουλευτική και θεσμική νίκη».

Σχολίασε ότι «μια σειρά από
αλλαγές που η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, φρονώ ότι θεωρεί ώριμες, δεν υπερψηφίστηκαν από τη ΝΔ». Αναφερόμενος
στο όριο συνεχόμενης εκλογής
βουλευτών είπε πως «ο λεγόμενος περιορισμός στη βουλευτική
θητεία δεν υπερψηφίστηκε από
τη ΝΔ, αποδεικνύοντας για άλλη
μια φορά ότι είναι κατεξοχήν το
κόμμα της οικογενειοκρατίας,
των πολιτικών οικογενειών και
της πρόσληψης της πολιτικής
ως επαγγέλματος και όχι ως
προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο».
Επίσης αναφέρθηκε στην καταψήφιση εκ μέρους της, της λεγόμενης εποικοδομητικής δυσπιστίας και όλων των διατάξεων
που κατοχυρώνουν και προστατεύουν το δημόσιο χαρακτήρα
των αγαθών. Του νερού, της
ενέργειας, της δωρεάν πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. «Αποδεικνύοντας έτσι
πόσο ακραία νεοφιλελεύθερη
και αντικοινωνική σε τελική ανάλυση είναι η προσέγγισή τους»,
σχολίασε.
«Στις εθνικές εκλογές του ερχόμενου Οκτώβρη, ο ελληνικός
λαός θα γνωρίζει ότι αν δώσει μια
ισχυρή πλειοψηφία στις δυνάμεις
του προοδευτικού πόλου με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα παραπάνω θα αλλάξουν στο Σύνταγμα
και θα αλλάξουν σε θετική κατεύθυνση, καθώς η χώρα θα
αποκτήσει ένα ακόμη πιο προοδευτικό και προστατευτικό για
τα δημόσια και κοινωνικά αγαθά
Σύνταγμα», είπε ο Αλ. Τσίπρας
και τόνισε ότι θα είναι και το Σύνταγμα ένα από τα διακυβεύματα
της επόμενης αναμέτρησης.

«Πρόγραμμα επιδότησης
ενοικίου»
«Μένει όμως να υλοποιηθεί το
μεγάλο πρόγραμμα επιδότησης

ενοικίου που αποτελεί την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια για
να αποκτήσει η χώρα για πρώτη
φορά στην ιστορία της συνεκτική στεγαστική πολιτική», είπε ο
Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Υπουργικό Συμβούλιο, προσθέτοντας
ότι «αποτελεί ένα από τα κεντρικά χαρακτηριστικά του νέου κοινωνικού κράτους που έχουμε ξεκινήσει να οικοδομούμε».
«Σήμερα λοιπόν είμαστε έτοιμοι», σημείωσε ο πρωθυπουργός.
Τόνισε ότι «το πρόγραμμα αυτό
αποτελεί στην κυριολεξία μια
τομή για τη χώρα μας που εξαιτίας των ειδικών χαρακτηριστικών στην αγορά στέγης αλλά κυρίως εξαιτίας της αδιαφορίας
των κυβερνήσεων κατά τη διάρκεια της κρίσης, δεν αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα στέγης που
άρχισαν να έχουν εκατοντάδες
χιλιάδες οικογένειες από το 2010
και μετά».
Επισήμανε ότι με την κρίση, «η
συρρίκνωση των οικογενειακών
εισοδημάτων κατά 40% στη διάρκεια της καταστροφικής πενταετίας 2010-2015, οδήγησε το οικογενειακό κόστος για την κατοικία στα ύψη και για πρώτη
φορά η χώρα μας βρέθηκε να αντιμετωπίζει σοβαρό κοινωνικό
στεγαστικό πρόβλημα».
Είπε ότι «από την πρώτη στιγμή της διακυβέρνησης πήραμε
άμεσα μέτρα που αποτέλεσαν
ισχυρό ανάχωμα στις αυξανόμενες τότε εξώσεις».
Αναφέρθηκε συγκεκριμένα
στον πρώτο νόμο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, όπου «προχωρήσαμε στην επιδότηση ενοικίου από 70 μέχρι 220 ευρώ για
22.000 οικογένειες για τα έτη
2015-2016 με άμεση καταβολή
ποσού στον ιδιοκτήτη».
«Στη συνέχεια εντάξαμε όλους
τους άστεγους στο Κοινωνικό
Εισόδημα Αλληλεγγύης και στα
προγράμματα Στέγαση και Επανένταξη και Στέγαση και Εργασία», πρόσθεσε.
«Σήμερα όμως έχει έρθει η
ώρα να κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα. Να αρχίσουμε να οικοδομούμε μια συνολική οριζόντια πολιτική για να εγκαθιδρύσουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα κοινωνικής προστασίας
της πρώτης κατοικίας», τόνισε ο
Αλ. Τσίπρας.
Είπε ότι η πολιτική αυτή κινείται γύρω από δύο βασικούς άξονες. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε:
-Πρώτον το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου με συνολικό
ετήσιο προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια ευρώ, που έχουμε ήδη
εξασφαλίσει από τον προϋπολογισμό μας, το οποίο αφορά συνολικά 260.000 νοικοκυριά και
667.000 ανθρώπους. Η επιδότη-

σελίδα 31

ση θα κλιμακώνεται ανάλογα με
το εισόδημα και τα μέλη του νοικοκυριού ξεκινώντας από 70
ευρώ και φτάνοντας μέχρι και το
ποσό των 210 ευρώ το μήνα.
Πολύ κρίσιμη παράμετρος, σημείωσε, είναι ότι στο επίδομα
στέγασης το παιδί προσμετράτε
ως ενήλικας τόσο στον υπολογισμό των εισοδηματικών κριτηρίων όσο και στον υπολογισμό
του επιδόματος και η επιλογή
αυτή έρχεται να προστεθεί στα
υπόλοιπα οριζόντια μέτρα στήριξης του παιδιού που έχουμε
ήδη λάβει. Και τα οποία είχαν ως
αποτέλεσμα να αυξήσουμε τον
προϋπολογισμό για το παιδί από
822 εκατομμύρια ευρώ που τον
βρήκαμε το 2015, στο 1 δισ. 416
εκατομμύρια ευρώ το 2018.
Όπως εξήγησε, πρόκειται για
αύξηση 594 ευρώ, δηλαδή 72%
σε μια μόνο τετραετία.
Δεύτερος άξονας της κυβερνητικής πολιτικής για την κοινωνική προστασία της κατοικίας είναι το πρόγραμμα για την επιδότηση δανείου, που σε γενικούς άξονες συμφωνήσαμε με
τις τράπεζες την περασμένη
εβδομάδα, είπε ο Αλ. Τσίπρας, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Ανέφερε ότι είναι πρόγραμμα
που αφορά νοικοκυριά με «κόκκινα δάνεια» και που «σκοπεύει
τόσο στην εξασφάλιση της πρώτης κατοικίας για τα χαμηλά και
μεσαία στρώματα όσο επίσης
και στην στήριξη του τραπεζικού
συστήματος, στην μεγάλη κοινωνική προσπάθεια για την μείωση του ποσοστού των κόκκινων
δανείων».
Αναλυτικά είπε ότι το πρόγραμμα αυτό έχει συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό 200 εκατομμύρια ευρώ, αφορά περίπου
180.000 νοικοκυριά και 460.000
άτομα. Με βάση το πρόγραμμα
αυτό, συνέχισε, το κράτος αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιδοτεί τη δόση του δανείου, ενώ
οι τράπεζες αναλαμβάνουν να
αξιοποιήσουν το σύνολο των εργαλείων που ήδη έχουν στη διάθεσή τους για τη μείωση της
δόσης, δηλαδή: μείωση επιτοκίου, επιμήκυνση του δανείου
και όλα τα υπόλοιπα διαθέσιμα
εργαλεία που τους παρέχουν οι
διεθνείς κανόνες και η εσωτερική νομοθεσία.
Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι με
συνολικό λοιπόν προϋπολογισμό
500 εκατομμύρια ευρώ «που εξασφαλίσαμε στον προϋπολογισμό
του 2019 και θα είναι προφανώς
εξασφαλισμένα και στους επόμενους προϋπολογισμούς, προχωράμε στην εφαρμογή πολιτικών που εξασφαλίζουν την πρώτη κατοικία στη νέα φάση της
ανάκαμψης και ταυτόχρονα βάζουμε τις βάσεις για να αποκτήσει η χώρα μας μια συνολική,
αξιόπιστη και αποτελεσματική
στεγαστική πολιτική για τους
πολλούς».
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Ανακοινωση της Ε.Α.Α.Σ./
Τρικάλων για την ονομασία του

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΚΑΒΡΑΚΟΥ
Σχετικά με το ως άνω θέμα
αναφέρονται τα κάτωθι:
Η υπόθεση της μετονομασίας του στρατοπέδου που
εδρεύει η Σχολή Μονίμων
Υπαξιωματικών, από στρατόπεδο του Στρατηγού Χρήστου Καβράκου, σε κάποια
άλλη ονομασία (ακούστηκαν
πολλές) έκανε την εμφάνισή
της πριν από μία δεκαετία
και πλέον.
Ξεκίνησε με πρωτοβουλία
και ενέργειες, δια του τοπικού τύπου, αρχικώς των Τρικάλων μικρού αριθμού πολιτών, με σκοπό την αποκαθήλωση και απαξίωση της
μνήμης και της προσωπικότητας του Στρατηγού Χρ. Καβράκου, εκτοξεύοντας ψευδείς, συκοφαντικές, αβάσιμες
και ανυπόστατες κατηγορίες, πραχθείσες δήθεν από του
Στρατηγού σε βάρος της Πατρίδος και του Ελληνικού
λαού κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο Στρατό.
Τα κίνητρα των πρωτεργατών αυτών των κατηγοριών,
κατά γενική ομολογία, θεωρούνται ότι είναι περισσότερο
ιδεολογικοπολιτικά με αριστερή απόκλιση.
Σήμερα, σε κάθε περίπτωση, η συντριπτική πλειοψηφία
του Τρικαλινού κοινού πιστεύει ότι η παραπάνω ενέργεια,
σε βάρος ενός Έλληνα αξιωματικού, που έλαβε μέρος
σε όλα τα πεδία των μαχών της Πατρίδος, προσβάλλει
βάναυσα όχι μόνον τη μνήμη και την προσωπικότητα
αυτού του συγκεκριμένου στρατηγού, αλλά και γενικότερα
την τιμή και την αξιοπρέπεια όλων των αξιωματικών του
Ελληνικού Στρατού, για λόγους αυτονόητους.
Με την ευκαιρία αναφέρεται εδώ ότι και παλαιότερα
το Νομαρχιακό Συμβούλιο Τρικάλων απέρριψε, ως απαράδεκτη και άκρως προσβλητική για τον λαό, τον Ελληνικό
Στρατό και τον Στρατηγό Καβράκο, παρόμοια με τη σημερινή προσπάθεια των ιδίων ατόμων.
Εν όψει των ανωτέρω το Παράρτημα της ΕΑΑΣ/Τρικάλων
πιστεύει ότι, ειδικότερα σήμερα, λόγω της κρισιμότητας
των καιρών, μία τέτοια ενέργεια μετονομασίας του στρατοπέδου της ΣΜΥ άκριτα, θα έχει ως συνέπεια να ενσπείρει
τη διχόνοια μεταξύ του Τρικαλινού λαού, με προεκτάσεις
μοιραία και στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, μηδέ
εξαιρουμένων και των Σπουδαστών της ΣΜΥ.
Από εκεί και πέρα πρέπει να θεωρηθεί σίγουρο ότι η
πρόταση του Συνδέσμου των αποφοίτων της ΣΜΥ δεν
απηχεί κατ’ ανάγκη και τις απόψεις του συνόλου των συναδέλφων μας αυτών, αλλά ίσως μιας μικρής μερίδας, η
οποία παρασυρθείσα από άλλους εξωγενείς παράγοντες,
δεν «ασχολήθηκε» σοβαρά και σε βάθος με την ουσία
του προβλήματος και τις πραγματικές διαστάσεις του.
Κατόπιν τούτου και λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω,
το Διοικητικό Συμβούλιο του παραρτήματος Τρικάλων
της ΕΑΑΣ, αφού συνήλθε, ομόφωνα
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
και προτείνει να μη γίνει ουδεμία μεταβολή αναφορικά
με την μετονομασία του Στρατοπέδου του Στρατηγού
Καβράκου.
Για το Δ.Σ.
Ζιώζιας Βασίλειος
Σορώκος Ανάργυρος
Πρόεδρος
Γραμματέας

“ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΑΥΤΟΝ ΟΥ ΠΑΡΕΛΑΒΟΝ”
•Ο Πρώτος Διωγμός του Ιησού (Ματθ. β’)

Ό

ταν ανεχώρησαν
οι Μάγοι, άγγελος
του Κυρίου
εμφανίζεται εις τον Ιωσήφ
στο όνειρο και του λέγει:
“Σήκω, πάρε το παιδί, την
μητέρα του και φύγε στην
Αίγυπτο και μείνε εκεί έως
ότου σου πω, διότι ο
Ηρώδης σκοπεύει ν'
αναζητήση το παιδί διά να
το σκοτώση”.

Η χαρά που έφερε σ' εμάς η
Γέννηση του Σωτήρα, εκτός
του ότι σ' Εκείνον “εστοίχισε”
την κένωση της Ενανθρώπησής
του, από την πρώτη μέρα της
Καθόδου του άρχισε να του
“κοστίζει” πίκρες. Κατ' αρχήν
βρήκε κλειστές πόρτες κι αναγκάστηκε να γεννηθεί σε στάβλο,
γιατί “ουκ ην αυτώ τόπος εν
τω καταλύματι”. Και ύστερα η
απειλή της σφαγής, που τον
αναγκάζει να πάρει -βρέφος
ακόμα- τον δρόμο της εξορίας.
-Ξένος εκ βρέφους. Δεν είναι
άστοχη η λεπτομέρεια στην Ορθόδοξη εικόνα της Γέννησης,
που απεικονίζει τη φάτνη με
σχήμα τάφου. Η επί γης “φιλοξενία” του Θείου Βρέφους αρχίζει από μία φάτνη αλόγων
ζώων και καταλήγει σ' ένα τάφο
μετά από θάνατο ατιμωτικό! Γι'
αυτό πρέπει να θυμόμαστε το
θρηνητικό τροπάριο, που ψάλλουμε στην έξοδο του Επιτα-

φίου τη Μ. Παρασκευή. Εκεί
παρουσιάζεται ο Αριμαθαίας
άγιος Ιωσήφ να ζητάει από τον
Πιλάτο την άδεια να αποκαθηλώσει το Σώμα του Χριστού
από τον Σταυρό λέγοντας: “Δος
μοι τούτον τον ξένον, τον εκ
βρέφους ως ξένον ξενωθέντα”¨. -Ο Κύριος και δημιουργός
του σύμπαντος έρχεται να σώσει τον κόσμο και σχεδόν όλοι
τον αντιμετωπίζουν σαν ξένο.
“Εις τα ίδια ήλθεν και οι ίδιοι
αυτόν ου παρέλαβον”. Μόνο
κάποιοι ποιμένες και τρεις “μάγοι Περσών βασιλείς” από τα
βάθη της Ανατολής τον αναγνωρίζουν και τον προσκυνούν.
Έπρεπε να έρθουν οι ξένοι, για
να ξυπνήσουν τους “δικούς του”
που τον θεωρούσαν ξένο και
να τους αποκαλύψουν ότι είναι
ο αναμενόμενος Βασιλέας Τους.
Αλλά πού να βρεθεί θρόνος για
τέτοιον Βασιλέα σε καρδιές πωρωμένες από την πονηριά και
την υποκρισία και πολύ περισσότερο στη γεμάτη φιλοδοξία
καρδιά του Ηρώδη!
-Μανία ανίατος. “Δεν έπρεπε
να θυμώσει ο Ηρώδης”, λέει ο
Χρυσόστομος, με την αναχώρηση των Μάγων δι' άλλης
οδού. Έπρεπε να συσταλεί,
αφού είχε αφορμές θεραπείας:
κι εκείνοι του μίλησαν για το
αστέρι και οι αρχιερείς για τις
προφητείες. Αλλά όταν η ψυχή
είναι αγνώμων και ανίατος, κα-

νένα από τα φάρμακα του Θεού
δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. “Αφού τον έπιασε μανία
κατά του Θεού, που έγινε νήπιο,
αφήνει τον θυμό του να ξεσπάσει στα βρέφη”. Έτσι ο Ηρώδης
και οι Ιουδαίοι, αντί να γεμίσουν
με χαρά από την έλευση του
Μεσσία, που υποτίθεται με λαχτάρα περίμεναν, ταράσσονται
και πονούν, λέει χαρακτηριστικά
ο Οίκος της εορτής: “Ενώ τ'
άνω και τα κάτω συνευφραίνονται και πανηγυρίζουν με τη
φανέρωση του Πάντων Βασιλέως, μόνο ο Ηρώδης υποφέρει
μαζί με τους προφητοκτόνους
Ιουδαίους. Και είναι φυσικό
μόνο αυτοί να οδύρονται, γιατί
τώρα τελειώνει η βασιλεία τους.
Μόνος αληθινός και αιώνιος
πλέον Βασιλέας θα είναι ο Κύριος, που τώρα φαίνεται εν τη
φάτνη ως νήπιον κείμενον”.
-“Σωρτάτω τα νήπια”. Πράγματι, η χαρά που φέρνει το
Βρέφος της Βηθλεέμ, η χαρά
της νύχτας των Χριστουγέννων,
δεν είναι προσωρινή, κανείς δεν
μπορεί πλέον να μας την πάρει,
έστω κι αν προσωρινά ακουστεί
“εν Ραμά θρήνος και κλαυθμός
και οδυρμός πολύς”. Πολλοί
φλυαρούν λέει ο Χρυσορρήμων,
“για την αδικία με τη σφαγή
των νηπίων”. Όμως δεν είναι
αίτιος της σφαγής ο Χριστός,
αλλά η ωμότητα του βασιλέως.
Τι λοιπόν ζημιώθηκαν τα νήπια

που οδηγήθηκαν γρήγορα στον
ακύμαντο λιμένα; Δεν αδικήθηκαν, ίσα-ίσα το πάθος τους χάρισε στεφάνια άφθαρτα”.
-Γι' αυτό δεν θα έπρεπε να
σκανδαλίζει η τόσο “αισιόδοξη”
γλώσσα των υμνογράφων, που
μιλούν για “σκιρτήματα χαράς
και ευθυμία”. “Βηθλεέμ μη σκυθρωπιάζεις αλλά να ευθυμείς,
γιατί τα βρέφη προσφέρθηκαν
ως τέλεια θυσία, στον Χριστό
και θα βασιλεύουν για πάντα
μαζί του”. Οι ύμνοι αυτοί είναι
αλήθειες ή μάλλον η Αλήθεια,
που για εμάς έλαβε σάρκα και
οστά και έγινε Άνθρωπος. Ήρθε
η Αλήθεια, ο Θεός φανερώθηκε
σ' εμάς που καθόμασταν στην
σκιά της πλάνης, για να μας
σώσει. Χωρίς τον Επιφανέντα
Χριστό, που είναι η Αλήθεια και
η Ζωή, “ο κόσμος μας είναι μία
χαώδης έκθεση απεχθών ανοησιών”, λέει ο πατήρ Ιουστίνος
Πόποβιτς. Δεν υπάρχει πιο δυστυχισμένη ύπαρξη, που δεν
πιστεύει σ' Αυτόν. Καλύτερα
να μην είχε γεννηθεί, λέει ο
Ιουστίνος για τον Ιούδα, που
προφανώς ισχύουν και για τον
“βασιλέα” Ηρώδη και για όσους
αμαετανόητους.
Υ.Σ. Η έσχατη αθλιότητα είναι
να μετανοεί κανείς, επειδή μετανόησε. (Ευγένιος Βούλγαρης,
1716-1806).Γεώργιος Δ. Κατσικάς

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Άγιος Ευστάθιος Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας της Μεγάλης εκ Παμφυλάς της Μκράς Ασίας

O

άγιος Ευστάθιος
γεννήθηκε το 260 και
καταγόταν από τη
Σίδη της Παμφυλίας της Μκράς
Ασίας. Υπήρξε ένας από τους
μεγαλύτερους εκκλησιαστικούς
Πατέρες του 3ου και 4ου αιώνα.
Διακρίθηκε για την μαχητικότητά του και την προσήλωσή
του στη ορθή διδασκαλία του
Ευαγγελίου. Ο Μέγας Αθανάσιος έχει χαρακτηρίσει τον άγιο
Ευστάθιο ως «άνδρα ομολογητήν». Πράγμα που σημαίνει
ασφαλώς ότι ομολόγησε και
υπέφερε κατά την διάρκεια των
μεγάλων διωγμών του Διοκλητιανού και του Λικινίου. Διακρίθηκε μεταξύ των προμάχων της
Ορθοδοξίας, για την οποία αγωνίστηκε και καταδιώχθηκε.
Το 320 εξελέγη Επίσκοπος
Βεροίας της Συρίας, όπου διέλαμψε από την θέση αυτή σε
θέματα ερμηνείας του Ευαγγελίου και θέματα αιρέσεων.
Το 324 εξελέγη Αρχιεπίσκοπος
Αντιοχείας της Μεγάλης, όπου
συνέχισε να αγωνίζεται για την
διάδοση, αλλά και για την στερέωση της Ορθοδοξίας στην
περιοχή του. Συνδεόταν με στενή φιλία με τον Άγιο Όσιο, επίσκοπο Κορδούης.
Συμμετείχε στην Α’ Οικουμενική Σύνοδο, η οποία συνήλθε
το 325 στη Νίκαια της Βιθυνίας
της Μικράς Ασίας, όπου καταδίκασε ως αιρετικό τον Άρειο
και τους οπαδούς του. Στη Σύνοδο, διακρίθηκε για τον αντιαρειανικό του ζήλο. Για αυτό
και το 330 οι κορυφαίοι οπαδοί
του Άρειου, μεταξύ των οποίων
ήταν οι επίσκοποι Νικομήδειας
Ευσέβιος, Νικαίας Θεόγνις και

Επιμέλεια:

Λευτέρης Σαββουλίδης
Θεολόγος Α. Π. Θ.
Anatolikathsorthodoxias.blog
spot.com
Καισαρείας Ευσέβιος, συνεκάλεσαν και αυτοί «Σύνοδο» στην
Αντιόχεια και καθαίρεσαν τον
άγιο Ευστάθιο ως οπαδό της
αίρεσης του Σαβελλίου. Για να
ενεργήσουν δε αποτελεσματικότερα, τον συκοφάντησαν ακόμη και ότι μιλούσε περιφρονητικά για την μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την Αγία
Ελένη. Δωροδόκησαν μάλιστα
και κάποια γυναίκα ελευθέρων
ηθών, η οποία παρουσιάσθηκε
στη Σύνοδο και κατήγγειλε ότι
είχε σχέση μαζί του και από τη
σχέση αυτή απέκτησε και παιδί.
Έτσι, κατόρθωσαν να πετύχουν
την εξορία του Αγίου Ευσταθίου
στην Τραϊανούπολη της Θράκης, όπου και κοιμήθηκε εν ειρήνη το έτος 337.
Ο λαός όμως ξεσηκώθηκε
και δεν δεχόταν να αναγνωρίσει
κανένα ως διάδοχό του. Η μνή-

μη του ζούσε ακόμη ανάμεσα
στο ποίμνιο του, ως άνδρα που
προέρχεται από τους αθλητές
και τους μάρτυρες της ορθόδοξης πίστης. Αρκετά χρόνια
μετά την κοίμησή του, η αλήθεια
αποκαταστάθηκε και ανακηρύχθηκε άγιος της Εκκλησίας μας.
Το 482, το ποίμνιο της Αντιόχειας ζήτησε και κατάφερε να
μεταφερθούν τα ιερά λείψανα
του αγίου Ευσταθίου από την
Τραϊανούπολη στην Αντιόχεια.
Περίφημο εγκωμιαστικό λόγο
για τον άγιο Ευστάθιο, εκφώνησε ο Ιερός Χρυσόστομος. Η
Εκκλησία μας εορτάζει και τιμά
την Ιερά του μνήμη στις 21 Φεβρουαρίου.
«Θείας έμπλεως σοφίας πέλων, ομοούσιον Πατρί τον Λόγον εν τη Συνόδω τη Πρώτη
εκήρυξας, και διωγμοίς ομιλήσας και θλίψεσιν δόξης αρρήτου μετέσχες, Ευστάθιε. Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν
ικέτευε, δωρίσασθαι ημίν το
μέγα έλεος»
«Θείας έμπλεως σοφίας πέλων, ώσπερ ήλιος, λαμπρός
εκλάμπεις, εν τη Συνόδω τη
Πρώτη Ευστάθιε· και τον Υιόν
ομοούσιον Όσιε, ανακηρύττεις, Πατρί και τω Πνεύματι.
Αλλά πρέσβευε, ευστάθειαν
αδιάπτωτον, δοθήναι Ιεράρχα
τοις τιμώσί σε»
«Ως εκκαθάρας σεαυτόν ενθέοις πράξεσι Αρχιερέων ανεδείχθης θείον άγαλμα Θεωρία
και αμέμπτω εμπρέπων βίω.
Αλλ’ ως στύλος Εκκλησίας και
εδραίωμα Πειρασμών στερρώς

Άγιος Ευστάθιος Αρχιεπίσκοπος
Αντιοχείας ο «Προμαχώνας της
Ορθοδοξίας»
υπέμεινας την έφοδον. Όθεν
κράζομεν, χαίροις Πάτερ Ευστάθιε»
«Τον Υιόν ομότιμον τω Πατρί,
Πάτερ δογματίζων, και τω
Πνεύματι συμφυή, της ομολογίας, τον στέφανον εδέξω, Ευστάθιε ποικίλαις, παλαίσας θλίψεσι»

τοπικά

ΠΕΜΠΤΗ

21

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 33

Τι θα γίνει με τα διπλώματα
Όταν η Πελοπόννησος οδήγησης των άνω των 74 ετών
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

•Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί

συνάντησε τα Τρίκαλα Α
•Στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Πελοποννήσου οι δράσεις,
τα θετικά αποτελέσματα και οι καινοτομίες του Δήμου Τρικκαίων
ε δύο ομιλίες –
παρουσιάσεις, για
όσα συντελούνται
τα τελευταία χρόνια στον
Δήμο Τρικκαίων,
εμπλουτίστηκαν ο
προβληματισμός και οι
συζητήσεις στο 1ο
Αναπτυξιακό Συνέδριο
Πελοποννήσου.

Μ

Ο πρόεδρος της e-trikala ΑΕ
κ. Γιάννης Κωτούλας, εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου και ολόκληρο τον Δήμο, μίλησε σε δύο χωριστές συνεδρίες, για όσα έχουν ήδη υλοποιηθεί και για το όραμα της περιοχής. Οι ομιλίες - παρουσιάσεις έγιναν στη διάρκεια του
Αναπτυξιακού Συνεδρίου που
διοργάνωσε μια από τις μεγαλύτερες και ιστορικότερες εφημερίδες της χώρας, η «Πατρίς».
Το δε συνέδριο με άξονα τη θεματολογία «Επιχειρηματικότητα
– Αγροτικός Τομέας – Τουρισμός, επεχείρησε ένα βρει
απαντήσεις σε ερωτήματα για
την ανάπτυξη της Περιφέρειας
Πελοποννήσου.
Ετσι, ο κ. Κωτούλας ανέλυσε:
- στην πρώτη ομιλία, τα ζητήματα καινοτομιών, δράσεων, σε
πιλοτικό και εφαρμοζόμενο επίπεδα, που υλοποιούνται στα Τρίκαλα: «20000» (γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη), συστήματα
διαχείρισης της πόλης (σε φωτισμό, στάθμευση, φανάρια, κάδους απορριμμάτων κ.α.), μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας,
πρόγραμμα ACTIVAGE για αυτόνομη διαβίωση ηλικιωμένων
ατόμων, παγκόσμια και πανευρωπαϊκά προγράμματα κινητι-

κότητας στην πόλη (Λεωφορείο
χωρίς Οδηγό, AVINT, ELVITEN),
ανάπτυξη πρόσθετων ποδηλατοδρόμων και προσπάθεια ενίσχυσης ποδηλατικής συμπεριφοράς, εφαρμογή αντικαπνιστικού νόμου, εισαγωγή ρομποτικής στα σχολεία, προεργασία
για πάρκο τοπικής χλωρίδας και
πανίδας, ενίσχυση σχολικών επιτροπών, έμφαση στις αθλητικές υποδομές, ενίσχυση του διχτυού ασφαλείας με πλήθος
κοινωνικών δομών κ.α.
- στη δεύτερη ομιλία, τον
τρόπο λειτουργίας, ανάδειξης
και ανάπτυξης του μεγαλύτερου
χριστουγεννιάτικου θεματικού
πάρκου της χώρας. Ο Μύλος
των Ξωτικών με σχεδόν 1.200.00
επισκέπτες το 2018-19 εκτόξευσε τη φήμη της πόλης, ξεκινώντας από τις περίπου
300.000 επισκέψεις το 2011.
Πλέον, ο τρόπος λειτουργίας, η
υπάρχουσα δομή και οργανωτική διάρθρωση, η οικονομική
αυτοτέλεια της διοργάνωσης σε πλήρη αντίθεση με όλα τα
παρόμοια πάρκα ή μεγάλες
διοργανώσεις των Δήμων στη
χώρα – ήταν ορισμένα βασικά
στοιχεία. Επίσης, εξηγήθηκε ο

τρόπος σχεδιασμού, μελέτης,
προβολής, συνεργειών με την
τοπική κοινωνία, η διάχυση του
προϊόντος στη χώρα και το εξωτερικό, η στήριξη και η αποδοχή της τοπικής αγοράς, η ενίσχυση των τοπικών επαγγελματιών του τουρισμού με την
Ακαδημία Επιχειρηματικότητας,
η χρήση του Μύλου και ως
Μουσείου τις υπόλοιπες ημέρες
του χρόνου, ο εμπλουτισμός
του με το πάρκο Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας και επίδειξης
τουSmart Farming κ.α.
Συνδιοργανωτές σε αυτό το
εγχείρημα ήταν η Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Δήμος
Αρχαίας Ολυμπίας, το Επιμελητήριο Ηλείας, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου, υπό την αιγίδα 4
υπουργείων. ΤΟ συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής
Ακαδημίας στην Ολυμπία, το
τριήμερο 17-19 Φεβρουαρίου
2019, με παρόντες, υπουργούς
της κυβέρνησης, στελέχη όλων
των τοπικών και βεβαίως, τους
φορείς της Πελοποννήσου.

Στο Κέντρο Κοινότητας Δ. Τρικκαίων
για τα αναπηρικά επιδόματα
•Δικαιολογητικά και πληροφορίες για τους παλαιούς και νέους δικαιούχους
το Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Τρικκαίων απευθύνονται πλέον οι
συμπολίτες για την παροχή
αναπηρικών επιδομάτων, με βάση το νέο
νομοθετικό πλαίσιο. Οι παλαιοί και νέοι
δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης
αναπηρικών επιδομάτων με μόνιμη
κατοικία τον Δήμο Τρικκαίων πλέον θα
προσέρχονται στο Κέντρο Κοινότητας του
Δήμου Τρικκαίων, στην οδό Ομήρου 6.

Σ

Το Κέντρο Κοινότητας ήδη έχει δικτυωθεί για
την εξυπηρέτηση των πολιτών, με την Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας του Οργανισμού
Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) μετά συνάντηση - ενημέρωση
για τις προνοιακές παροχές και τη σχετική εφαρμογή τους. Στην ίδια δικτύωση έγινε ενημέρωση και για επιδόματα Ανασφαλίστων Υπερηλίκων.
Για την υποβολή της αίτησης για τα προνοιακά
επιδόματα ο δικαιούχος πρέπει :
1) να προσκομίζει έγγραφο απόδοσης ΑΜΚΑ
ή να γνωρίζει τον ΑΜΚΑ του.
2) να προσκομίζει το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή Διαβατήριο)

3) Παλαιά απόφαση ΚΕΠΑ (αν υπάρχει) καθώς
και καινούργια απόφαση ΚΕΠΑ σε ισχύει (αν
υπάρχει)
4) να προσκομίζει φωτοαντίγραφο της πρώτης
σελίδας βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού
τράπεζας ή ΕΛΤΑ από το οποίο να προκύπτει ο
αριθμός IBAN. Απαραίτητη προυπόθεση είναι ο
δικαιούχος της προνοιακής παροχής να εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος του λογαριασμού.
5) αν είναι αλλοδαπός, εκτός των ανωτέρω,
πρέπει να προσκομίσει άδεια διαμονής
6) αν υποβάλλει την αίτηση τρίτο πρόσωπο (γονέας, εκπρόσωπος, δικαστικός συμπαραστάτης
κλπ) πρέπει να προσκομίζει εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο.
7) Όταν ο δικαιούχος είναι ανήλικο τέκνο
απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης, πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας καθώς και το ΑΦΜ του.
Για πρόσθετες πληροφορίες, στους τηλεφωνικούς αριθμούς επικοινωνίας 24310 36900,
24310 36928 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) kentrokoinotitas@trikalacity.gr

ρκετά μεγάλο
πρόβλημα
αντιμετώπιζαν οι
οδηγοί άνω των 74 ετών
των οποίων τα
διπλώματα είχαν λήξει.

Σύμφωνα με τον Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας, οι οδηγοί άνω των 74 χρόνων πρέπει
να ανανεώσουν το δίπλωμά
τους, αποδεικνύοντας πως ξέρουν να οδηγούν και να παρκάρουν αλλά και ότι έχουν τα
κατάλληλα αντανακλαστικά.
Η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται ανά τριετία και ανά
διετία για τα άτομα άνω των
80 ετών. Οι ηλικιωμένοι θα κάνουν έναν κύκλο βασικής οδήγησης, ενώ θα εξετάζονται
και σε ελιγμούς. Η τελευταία
ημερομηνία ανανέωσης έληγε
σήμερα 20 Φεβρουαρίου.
Λύση στο ζήτημα που είχε
δημιουργηθεί και αφορούσε
ότι για τα άτομα άνω των 74
ετών δεν διεξάγονται εξετάσεις, κλήθηκε να δώσει το
υπουργείο Μεταφορών.

Ο Γενικός Γραμματέας μεταφορών, Θάνος Βούρδας, είπε
ότι ήδη έχει δοθεί παράταση.
Συγκεκριμένα ο κ. Βούρδας
ανέφερε «έχει ήδη δοθεί παράταση σε όλα αυτά τα διπλώματα. Για όσους καταθέσουν
την αίτηση ανανέωσης μέχρι 31
Μαρτίου ισχύει αυτή η παράταση. Εφόσον έχουν το δελτίο
εξεταζόμενου δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα στην κυκλοφορία των οχημάτων τους με το
υφιστάμενο δίπλωμα. Ειδικά
τώρα που οι εξετάσεις ξεκίνησαν δεν θα υπάρξει κανένα
πρόβλημα με τους οδηγούς
άνω των 74 ετών».

Στη συνέχεια ο κ. Βούρδας
αναφέρθηκε και στην πρακτική
εξέταση: «Θέλουμε να μειώσουμε των όγκο των εξετάσεων. Οπότε οι συμπολίτες μας
οδηγοί αυτής της κατηγορίας
θα εξεταστούν μόνο σε ανοικτό
χώρο γιατί θέλουμε να δούμε τα
αντανακλαστικά τους. Και για το
επόμενο διάστημα η διαδικασία
της εξέτασης θα γίνεται πιο
γρήγορα». Και συμπλήρωσε ότι
«όσοι έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους είναι σαν να έχουν εν
ισχύ δίπλωμα. Έχει δοθεί παράταση μέχρι 31 Μαρτίου όπου
και ψηφίζεται το νέο σύστημα
των εξετάσεων.
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ΠΕΜΠΤΗ
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09:50 Απευθείας
12:00 ΕΡΤΕιδήσεις-ΑθλητικάΚαιρός
13:00 ΓιατηνΕλλάδα...
14:30 ΏραΕλλάδας
15:00 ΕΡΤΕιδήσεις-ΑθλητικάΚαιρός
16:00 ΆλληΔιάσταση
18:00 ΕΡΤΕιδήσεις-Δελτίοστη
Νοηματική-Αθλητικά-Καιρός
18:15 ΟΚαιρόςΣτηνΏραΤου
18:30 ΣανΣήμερατον20όΑιώνα(Ε)
18:50 ΔεύτερηΜατιά
21:00 ΚεντρικόΔελτίοΕιδήσεωνΑθλητικά-Καιρός
22:00 ΗΖωήενΤάφω
23:00 Focus
00:00 ΕΡΤΕιδήσεις
00:15 Focus
01:00 ΣανΣήμερατον20όΑιώνα(Ε)
01:15 IndianSummers
02:10 ΆλληΔιάσταση
04:00 IndianSummers
04:50 Εκπομπή
05:30 ΣανΣήμερατον20όΑιώνα(Ε)

06:00
10:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:15
17:30
18:30
19:30
20:45
21:45
22:45
23:45
02:00
03:00
04:00

ΚαλημέραΕλλάδα
ΤοΠρωινό
ANT1News
ΚωνσταντίνουκαιΕλένης(Ε)
ΡουκΖουκ
ΚάτιΨήνεται
ΑΝΤ1News-Δελτίοστη
ΝοηματικήΓλώσσα
StillStanding
ΓυναίκαΧωρίς'OνομαE104
ANT1News
ΗΕπιστροφήE82
ΜηνΨαρώνειςE7
ΜιαΖωήΚ2Ε24
Τhe2nightShowΚ3
ΕκείνεςκιΕγώ(Ε)
VICEΚ6(Ε)
ΤοΚαφέτηςΧαράς(Ε)

06:00
07:30
09:00
12:00
14:00
15:00
16:00
17:40
18:40
19:50
21:00
23:00

ΑλήθειεςμετηΖήνα(Ε)
ShoppingStar(Ε)
ΣτηΦωλιάτωνΚουΚου
ΑλήθειεςμετηΖήνα
ΝτετέκτιβΜονκΚ6Ε8
StarNews
ShoppingStar
ElifΚ2Ε278
ΤροχόςτηςΤύχης
StarNews
MasterChef3
ΧίλιοιΤρόποιναΠεθάνειςστην
ΆγριαΔύση
01:30 MasterChef3(Ε)
03:30 Elvis:That'stheWayitis

06:00 ΘυρίδαΤηλεπώλησης
06:40 'EλαστηΘέσημουΚ3Ε98(Ε)
07:45 HappyDayστονAlpha

τηλεόραση

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
10:30
12:15
13:00
15:00
17:00
17:10
18:00
19:00
20:00
21:00
21:50
00:10
01:20
03:20
04:00
04:30
05:10

06:00
10:00
11:30
14:00
15:00
18:10
18:20
19:30
21:00
23:45
02:00
04:30

AlphaΡεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
ΤιΛέει;
ΔελτίοΕιδήσεωνστηΝοηματική
Γλώσσα
ΤοΣόισουΚ3Ε20(Ε)
Deal
ΚεντρικόΔελτίοΕιδήσεων
'EλαστηΘέσημουΚ3Ε99
ΜηνΑρχίζειςτηΜουρμούραΚ6
Ε35
ΤοΤατουάζΚ2Ε161
360o
ΜυστικήΠράκτορας
KourtneyandKhloeTakeMiami
ΘυρίδαΤηλεπώλησης
Deal(Ε)
Εικόνες(Ε)

Σήμερα
Αταίριαστοι
ΜαζίΣου
ΟιΕιδήσειςτουΣΚΑΪ
PowerofLove
ΔελτίοστηΝοηματική
SurvivorΠανόραμα
ΤαΝέατουΣΚΑΪ
ΤοΤελευταίοΟχυρό
ΟΤελευταίοςΕπιζών
PowerofLove(Ε)
ΜαζίΣου(Ε)

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

ΘέμαΥγείας(Ε)
Τηλεαγορές
ΚόντρακαιΡήξη
Τηλεαγορές
ΚόντρακαιΡήξη
ΑναζητώνταςτιςΡίζεςΜας
ΔελτίοΕιδήσεων
ΣπορστηΘεσσαλία
SuperSport
ΔυνατάκαιΕλληνικά
ΔυνατάκαιΕλληνικά
ΕδώΜακεδονία.ΗΕξουσία
Ακούει;
02:00 ΤαΠαντελόνιαείναιΠερίεργα
Ρούχα(Ε)
04:00 ΗΝύφη

00.50«ΤοΜαγκαζίνοτηςΘεσσαλίας»
02.10«ΗΩρατηςΜαγνησίας»
03.00Ξένηταινία«Thegreenpromice»
04.30Ξένηταινία«Longshot»
06.00«ΑρωμαΕλλάδος»
07.45Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
08.20«ΚαλημέραΘεσσαλία»
09.30Τελεμάρκετινγκ
10.30Παιδικόπρόγραμμα«Αστυνόμος
Σαίνης»,«Οπαπαγάλοςκαιη
γάτα»
12.00«Μημουπεις»
13.00ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00Ντοκυμαντέρ«Ταύγετος,φύση
καιπεριπέτεια»
14.40ΤοΜαγκαζίνοτηςΘεσσαλίας
16.00Τελεμάρκετινγκ

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Μουργελάς Νίκος
Αμαλίας 12, 2431023456
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Κουλορίδας Κώστας
Βύρωνος – Γαριβάλδη, 2431020290
Από τις 5 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ
Κολώνα Αναστασία
Στρατ. Σαράφη 22, 2431070065
Κυπριζλή Ελένη
Πλατεία Δεσποτικού, 2431035832

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Ιωάννου------------------------------------------------------Οδ.Κονδύλη
ΠαπαθανασίουΑφοί -------------------------------------Οδ.Μετεώρων
Ντάλας--------------------------------------------8χλμΤρικάλων-Πύλης
Σιούλης----------------------------------------------------Οδ.Καρδίτσης
Καλαμπανίδας-----------------------------------------Αγ.Βησσαρίωνας
Καραντάκος -----------------------------------------------------Δροσερό
Πανάγος--------------------------------------------------------------Πύλη
Πρεβέντας ------------------------------------------Μεγ.Κεφαλόβρυσο
Οικονόμου----------------------------------------------------------Γόμφοι

17.00«ΗΩρατηςΜαγνησίας»
18.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
18.40Τελεμάρκετινγκ
19.00«Καρέ-καρέμαθήματασκίτσου»
(Ε)
19.30«ΘεσσαλίαLIVE»
21.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
21.45Δεξιάκαιαριστερά
23.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
23.40«ΚαλημέραΘεσσαλία»

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

ΠΡΩΙΝΗΑΤΖΕΝΤΑ
ΜΥΣΤΙΚΑΤΩΝΓΕΥΣΕΩΝ
ASTRAMARKET
ΚΟΝΤΡΑΚΑΙΡΗΞΗ
ΠΑΡΑΘΥΡΟΣΤΗΘΕΣΣΑΛΙΑ
ASTRAMARKET
ΚΕΝΤΡΙΚΟΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΚΟΝΤΡΑΚΑΙΡΗΞΗ
ΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRAMARKET
ΘΕΛΩΤΗΝΥΓΕΙΑΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΤΑΙΝΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
NIGHTZONE
ΠΑΡΑΘΥΡΟΣΤΗΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRAMARKET

07.00–08.00ΚινούμεναΣχέδια
08.00–09.00ΧρώματαΕλλάδας
09.00–10.00ΌλοΥγεία
10.00–12.00Τηλεπωλήσεις
12.00–13.00ΔρόμοιτηςΠαράδοσης
13.00–15.00Τηλεπωλήσεις
15.00–16.00Ορθά–Κοφτά
16.00–18.00Τηλεπωλήσεις
18.00–18.30ΔελτίοΕιδήσεων
18.30–19.30ΚόντρακαιΡήξη
19.30–20.00Κοινωνικήσειρά
20.00–20.30ΔελτίοΕιδήσεων
20.30–21.30ΠάμεΔιακοπές
21.30– 22.00Ζούμεόμορφα,ζούμε
Ελλάδα
22.00–23.00ΑνατρεπτικόΔελτίο
23.00–00.00ΚόντρακαιΡήξη
00.00–00.30ΔελτίοΕιδήσεων
00.30–02.00Ταάστρακαιταζώδια
02.00–06.00Τηλεπαρέα

07:00
09:45
13:00
14:00
15:00
16:40
17:40
17:50
18:55
20:00
21:00
23:00
00:00
02:00
04:30
05:30

ΏραΕλλάδος07:00
Ευτυχείτε!
ΓιαΠάνταΠαιδιάΚ1(Ε)
OpenNews-Μεσημεριανό
Δελτίο
ΓιατηνΠαρέα
ΠοιοςΡωτάει;
OpenNewsστηΝοηματική
ΕλεύθερηΣχέσηΚ1Ε34
OpenNews
ΟΠρίγκιπαςτηςΦωτιάςΚ1Ε75
ΟΔασκαλάκοςΉτανΛεβεντιά
ΟυΦονεύσειςΚ1
CriminalMindsΚ10Ε23
ΔιπλήΠαγίδα
CriminalMindsΚ10Ε23
ΏραΕλλάδος05:30

ΚΡΙΟΣ: Σταεπαγγελματικάτησημερινήμέρα
πρέπεινατηναρπάξετεαπ’ταμαλλιάκαινα
κλείσετευποθέσειςοιοποίεςστησυνέχειατης
εβδομάδαςείναιπιθανόνασαςκαταστήσουν
υπόλογους.
ΤΑΥΡΟΣ: Σήμεραμπορείτενασυμμαζέψετε
λίγοτηνθεωρητικήτάσηπουμπορείνασας
έχειπιάσειτελευταίαγιατηζωήκαιτιςφιλοδοξίεςπουμπορείναέχετεκαιναδείτεπως
πρέπεινακινηθείτεπροκειμένουνααποκτήσουνπρακτικόνόημαόλαόσαέχετεστομυαλόσας.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Είναιμιαπολύκαλήμέραγιαναμιλήσετεανοιχτάκαιχωρίςπεριστροφέςείτεμε
τοσύντροφοσας,είτεμευψηλάιστάμεναάτομασχετικάμεθέματαπουσαςαπασχολούν.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Φροντίστεναδώσετεσυγκεκριμένεςαπαντήσειςμέσασαςγιατοτιθέλετε
απότονάλλοκαισκεφτείτεκατάπόσοέχετε
διάθεσηνατοννταντέψετεήαναυτόπουθέλετεσεαυτήτηφάσητηςζωήςσαςείναιένας
άνθρωποςισότιμος,μείσαδηλαδήδικαιώματα
και…υποχρεώσεις.
ΛΕΩΝ: Ησημερινήμέραπροσφέρεταικαιστο
ενδεχόμενοπουέχετεναρυθμίσετεγραφειοκρατικάζητήματα,οιυποθέσειςμετιςτράπεζεςκαιτιςεφορίες.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Αυτήηκαταπίεσηπουμπορείνα
σουδημιουργείέναςέρωταςπουδενξέρεις
κατάπόσοείναιμονόπλευροςήαμοιβαίοςκαι
όληαυτήηκατάστασηπουσεκάνειςναλες
«απλάθαήθελαναμηθέλω»κάποιαστιγμή
πρέπειναβρειτιςπραγματικέςαπαντήσεις
της.

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σάββατο-Κυριακή
η παιδική ταινία

“LEGO”
Επίσης συνεχίζεται
για 2η
εβδομάδα η ταινία

“Η ΕΥΝΟΟΥΜΕΝΗ”
του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΝΘΙΜΟΥ
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Παρασκευή-Σάββατο
-Κυριακή
προβάλλονται

“Η ΚΛΕΜΕΝΗ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ”
και η νέα παιδική ταινία
“ΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ”

Σε βραδινές προβολές

“ΣΕΙΣΜΟΣ”
OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ορμόνη που χρησιμοποιείται στη θεραπευτική.
2. Νόμος που στράφηκε
κατά του κομμουνισμού
(καθ.).
3. Βασάνισε τον Δημοσθένη - Τίτλος ποιητικής
συλλογής του Κωστή Παλαμά.
4. Αοριστολογική η χρήση του - Ανάλογη, αλλά όχι
ταυτόσημη της ρώμης.
5. Ο πληθυντικός επιμεριστικής αντωνυμίας.
6. Μισό... αλιευτικό συγκρότημα - Χρησιμοποιείται και σαν
διαζευκτικός σύνδεσμος (αντιστρ.).
7. Για τους Επτανήσιους... κόντες
- Ηλεκτρικά φορτισμένο άτομο ή μόριο.
8. Επιρρηματική κατάληξη - Οταν
συντάσσεται με γενική σημαίνει
«μαζί».
9. Κάνει συχνές στάσεις.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Θεωρείται ο πατέρας της υπαρξιακής φιλοσοφίας.
2. Δολοφονήθηκε μαζί με τον γιο
του από τον Οστρογότθο βασιλιά
Θεοδώριχο.
3. Από τα τρία τα... μισά -Αμερικανικό πολιτικό περιοδικό.
4. Πρόσωπο ομώνυμου βιβλίου
της Π. Διαθήκης - Η ομηρική ροδοδάκτυλος.
5. Αναφέρεται στην ιστορία του

Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

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

Οίκτος

Sudoku

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

7
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Κωμωδία 97
Η καλύτερη Ελληνική ταινία
της χρονιάς από τον Μπάμπη
Μακρίδη
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
Ο καρυοθραύστης και τα
τέσσερα βασίλεια
(με ηθοποιούς-μεταγλωττισμένη) και σε 3D
12.00 μεσημέρι κανονική
προβολή 4 €,
17.30 απόγευμα 3D 5 €

Χρυσόμαλλου Δέρατος - Συγκοινωνιακά αρχικά.
6. Συνηθισμένο φύραμα -Συνεχόμενα στο αλφάβητο.
7. Ορισμένες φορές... αποσπώνται.
8. Μηνιαία επιβάρυνση για πολλούς - Πολλοί οι συνδρομητές του.
9. Αρχαίος υποθετικός σύνδεσμος - «Σκιάς... άνθρωπος» (Πίνδαρος).
ΛΥΣΗ (20-2-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ 2.
ΑΜΕΘΥΣΤΟΣ 3. ΣΩΣΤΟ 4. ΑΧΡΕΙΟΙ
5. ΖΙΤΣΑ -ΟΙΛ 6. ΑΜΑ - ΟΣΤΑ 7. ΡΟΛΛΑΝ - ΛΘ 8. ΟΛ - ΕΕ - ΝΕΟ 9. ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ
2. ΑΜ - ΙΜΟΛΑ 3. ΡΕΣΙΤΑΛ 4.
ΑΘΩΟΣ - ΛΕΙ5. ΘΥΣΙΑ - ΓΕΑ 6.
ΩΣΤΕ - ΟΝ 7. ΝΤΟΡΟΣ - ΝΑ 8. ΙΟ ΧΙΤΛΕΡ 9. ΑΣΠΑΛΑΘΟΙ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ: 05.55ανταπ.17.48απευθ.ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 08.27απευθ.14.18ανταπ.16.15απευθ.23.55ανταπ.ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:22.04απευθ.19.46.ΑΠΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 05.11 ανταπ. 10.22 ανταπ. 16.17
απευθ.18.04ανταπ.ΠΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑ:08.35απευθ.21.14
απευθ.ΠΡΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ:06.11.08.35.17.48.21.14
ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ: 05.30. 07.56. 13.03. 19.10.
20.30

TELEMACHOS CINEMA

η ταινία

ΔHMOTIKEΣ KAI ΔHMOΣIEΣ APXEΣ Ν. TPIKAΛΩN
Nοσοκομείο 2431350100,Δήμου Tρικκαίων: 24313 51100110,Nομαρχία 27445,Nομάρχης 27938,Αναγγελία Πυρκαγιών 1591,KTEO 35852,Tμήμα Yγιεινής 46248,Tμήμα
Kοιν. Πρόνοιας 46233,OAEΔ 27459,A’ βάθμια Eκ/ση 46314,
B’ βάθμια Eκ/ση 46320,ΔEH 27281,1050,ΔEYAT 7671113,Aστικό KTEΛ 76651,ΡΑΔΙΟ Tαξί 18300(απόσταθερά
ήκινητάτηλέφωναχωρίςναπροστεθείκωδικός)ισχύουν
καιταεξής:22111,33111,TAXI Πύλης 2434022446, Φορτοταξί 70222, Tρίκυκλα 25111. KAΛAMΠAKAΣ
(24320): Δημαρχείο 22346,Kέντρο Yγείας 22222,Tαξί
2431022022, KTEΛ 22432, OΣE 22451, Πυροσβεστική
22999, ΔEH 22288, Aστυνομία 76100.ΠYΛHΣ
(24340): Δημαρχείο 22313, Kέντρο Yγείας 22870,
Aστυνομία 22277, ΔEH 41255. ΦAPKAΔONAΣ
(24330): Δημαρχείο 29023, Kέντρο Yγείας 22570,
Aστυνομία 63030, OTE 22099, Πυροσβεστική 61199,
61166.

ΖΥΓΟΣ: Μπορείςναδιοχετεύσειςστηδουλειά
σουόλητηνπίεσηπουμπορείναδέχεσαιστο
οικογενειακόσουπλαίσιοκαινααποστασιοποιηθείςαπόκαταστάσειςπουνιώθειςότισου
είναιδύσκολονατιςσηκώσειςαπόψυχολογικήςαπόψεως.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Κάτι ερωτικό θα μπορούσε να
προκύψειμέσωνέωνγνωριμιώνπουκάνεις
εκείπουκινείσαι,δηλαδήστηγειτονιά,στοφανάριενώπεριμένειςναανάψειπράσινο,στα
μέσαμεταφοράςκλπ.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Σήμεραμπορείςναβρειςχορηγούς
καιγενικότεραανθρώπουςπουθαήτανδιατεθειμένοι να υποστηρίξουν συγκεκριμένα
πρότζεκτπουέχειςστασκαριάκαιταοποία
δυσκολεύεσαιναπραγματοποιήσειςλόγωέλλειψηςπόρων.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ησημερινήμέραπροσφέρεται
γιαναθέσειςσεεφαρμογήτασχέδιασου,
αφούείσαισίγουροςγιατιςεπιλογέςσουκαι
έτοιμοςναταπαρουσιάσειςσεόσουςπρέπει.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Είναιμιαμέραπουπροσφέρεταιγιαναβάλειςσετάξηόληαυτήτηνψυχολογικήαναστάτωσηπουζειςκαινααρχίσεις
νααξιοποιείςτιςσυνειδητοποιήσειςπουκάνειςμεπιοπρακτικότρόπο.
ΙΧΘΕΙΣ: Χρειάζεσαιαλλαγήκαιανανέωσηκαι
όσοαντιστέκεσαικαιαρνείσαινατηνκάνεις
μετοκαλό,θατηνκάνειςπιο«επαναστατικά»μετοναβλέπειςπροβλήματαγύρωσου,
αλλάκαιμετοναπροκαλείςαπλάγιαναπροκαλέσεις.
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Πάνω από τις 670
μονάδες το χρηματιστήριο
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη χθεσινή συνεδρίαση του
χρηματιστηρίου με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των
670 μονάδων, κλείνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από τη συνεδρίαση της 4ης Οκτωβρίου 2018.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 671,50 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,68%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 672,28 μονάδες (+0,80%) και κατώτερη τιμή
στις 663,10 μονάδες (-0,58%). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε
ποσοστό 0,52 %, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης
ενισχύθηκε σε ποσοστό
1,37%. Από τις μετοχές της
υψηλής κεφαλαιοποίησης,
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Mo. 671,50
tor Oil (+3,17%), της Μυτιληναίος (+2,37%), της Εθνικής(+2,17%).
0,68%
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη
πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,88%)
και της ΔΕΗ (-1,41%).
Από τους επιμέρους δείΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
κτες τη μεγαλύτερη άνοδο
σημείωσαν οι δείκτες του
Πετρελαίου (+2,28%) και
των Βιομηχανικών Προίόντων (+1,70%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσε ο δείκτης των Τροφίμων (-0,63%).
Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank
και η Eurobank διακινώντας 4.029.712 και 2.794.722 μετοχές,
αντιστοίχως.

Ê

Γ.Δ

Αντιρρήσεις θεσμών στην πρόταση
της κυβέρνησης για την α’κατοικία
Υπό το μικροσκόπιο των θεσμών βρίσκεται ακόμη η πρόταση αντικατάστασης του νόμου Κατσέλη για το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Παρόλο που οι θεσμοί δεν
έχουν φθάσει ακόμα σε τελικά συμπεράσματα, δεν δείχνουν
να είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης που έχουν στα χέρια τους, καθώς φαίνεται να είναι ιδιαίτερα θετική για τους δανειολήπτες αφήνοντας
τις τράπεζες ώς ένα βαθμό απροστάτευτες. Η αλλαγή του
νόμου Κατσέλη με τη σύμφωνη γνώμη των θεσμών είναι ένα
από τα 16 προαπαιτούμενα που χρειάζεται να ολοκληρώσει
η ελληνική κυβέρνηση κατά τη δεύτερη μεταμνημονιακή αξιολόγηση, έτσι ώστε να εξασφαλίσει την εκταμίευση περίπου
1 δισ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, δύο είναι τα σημεία του νέου πλαισίου προστασίας για την πρώτη κατοικία που δεν βρίσκουν τις Βρυξέλλες σύμφωνες. Πρώτον, υπάρχουν ισχυρές αντιρρήσεις
στο ότι ο νόμος επεκτείνεται και σε επαγγελματικά δάνεια
τα οποία έχουν προσημειώσει την πρώτη κατοικία τους και
όχι μόνο σε φυσικά πρόσωπα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα με τον
νόμο Κατσέλη. Οι θεσμοί τονίζουν ότι τέτοια ρύθμιση θα προκαλέσει ζημίες στις τράπεζες που θα δουν τα κόκκινα δάνειά
τους να αυξάνονται. Δεύτερον, το γεγονός ότι ο νέος νόμος
έχει ιδιαίτερα διευρυμένα κριτήρια και κυρίως το κριτήριο για
την αξία της πρώτης κατοικίας που θα μπορεί να υπάγεται
στην προστασία ύψους μέχρι 250.000 ευρώ, ένα αρκετά υψηλό ποσό, όπως λένε. Συγχρόνως, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προετοιμάζουν νομική αξιολόγηση για τον συγκεκριμένο νόμο, καθώς αποτελεί νομοσχέδιο που αφορά τον
χρηματοπιστωτικό τομέα. Παρόλο που το αποτέλεσμα της
αξιολόγησης δεν αναμένεται πριν από το τέλος Φεβρουαρίου,
οπότε και θα ολοκληρώνεται η έκθεση των θεσμών, η θέση
της ΕΚΤ για το νομοσχέδιο πιθανότατα θα γίνει γνωστή νωρίτερα.

Ένας στους δύο οφειλέτες
χρωστάει κάτω
από 500 ευρώ στην εφορία
άτω από 500 ευρώ χρωστούν στην εφορία
περισσότεροι από τους μισούς οφειλέτες,
σύμφωνα με στοιχεία που περιέχει η έκθεση
δ’ τριμήνου του Γραφείου Προϋπολογισμού του
Κράτους στη Βουλή. Συγκεκριμένα, σε σύνολο
οφειλετών 4.064.750 (ΑΦΜ) κατά το δ’ τρίμηνο του
2018, 2.219.151 χρωστούν κάτω από 500 ευρώ.
Επίσης, 1.545.901 οφειλέτες χρωστούν από 500
έως 10.000 ευρώ. Συνεπώς, ποσοστό πάνω από
90% έχει ληξιπρόθεσμα χρέη ώς 10.000 ευρώ.

Κ

Ακόμη, 256.821 φορολογούμενοι χρωστούν 10.000 έως
100.000 ευρώ, 34.863 χρωστούν 100.000 έως 1 εκατ.
ευρώ και υπάρχουν και 8.014 φορολογούμενοι με χρέη
άνω του 1 εκατ. ευρώ.
Όλοι αυτοί περιμένουν τη ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών για τις 120 δόσεις. Η μεγάλη πλειονότητά τους,
όπως προκύπτει από τα στοιχεία, θα μπορέσει να ρυθμίσει
τις οφειλές της καταβάλλοντας λίγες δεκάδες ευρώ τον
μήνα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου, τα οποία έχουν πηγή την
ΑΑΔΕ, το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στο τέλος του τέταρτου
τριμήνου του 2018 διαμορφώθηκε στα 104,36 δισ. ευρώ, αυξημένο
κατά 4,44 δισ. ευρώ σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2017 και

Κομισιόν: Εξάμηνη παράταση στην ενισχυμένη εποπτεία της Ελλάδας
Την επέκταση του πλαισίου
ενισχυμένης εποπτείας για
την Ελλάδα κατά έξι μήνες,
όπως προβλέπεται από τον
σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό για την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωζώνης
(two-pack), ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση
της Επιτροπής, «αυτή η επέκταση αποτελεί μέρος της κανονικής και αναμενόμενης διαδικασίας προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής στήριξη
για την ολοκλήρωση, την υλοποίηση και την εφαρμογή των
μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της Ελλάδας, στη βάση των δεσμεύσεων των ελληνικών αρχών».

Στις 27 Φεβρουαρίου η δημοσίευση της δεύτερης έκθεσης των θεσμών
Επιπλέον, η Κομισιόν σημειώνει πως η εφαρμογή αυτών
των μεταρρυθμίσεων είναι «ζωτικής σημασίας για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής

Σε προσιτές τιμές
ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157

ΑκρIβοΣ ΔημHτρηΣ

TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

κατά 1,27 δισ. ευρώ σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2018.
Εξάλλου, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των ασφαλισμένων,
σύμφωνα με την ίδια έκθεση, που βασίζεται στην 4η τριμηνιαία έκθεση προόδου έτους 2018 του ΚΕΑΟ, διαμορφώθηκαν σε 34,786
δισ. ευρώ. Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών διαμορφώθηκε σε
1.407.061.

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

ανάκαμψης της Ελλάδας μετά

την επιτυχή ολοκλήρωση του
προγράμματος στήριξης του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) τον Αύγουστο του 2018».
Εξάλλου, υπενθυμίζεται ότι
μετά το τέλος του προγράμματος η Ελλάδα ξεκίνησε τη
διαδικασία ομαλοποίησης, στο
πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας σε πρώτη φάση για ένα
εξάμηνο.
Η πρώτη έκθεση ενισχυμένης επιτήρησης δημοσιεύθηκε
τον Νοέμβριο του 2018, ενώ η
δεύτερη έκθεση θα δημοσιευθεί στις 27 Φεβρουαρίου
2018.

36 σελίδα
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Και άλλη υποψηφιότητα με
τον Κώστα Μαράβα στην ΦΗΚΗ

Στήριξη πολιτών από τις Κοινωνικές
Δομές του Δ. Τρικκαίων
•Στοιχεία για το Γ’ τετράμηνο του 2018, με πλούσιο έργο και δραστηριότητα
τήριξη στην πράξη,
από τον Δήμο
Τρικκαίων στους
συμπολίτες που χρήζουν
βοήθειας. Οι Δομές που
αναπτύχθηκαν μέσω του
προγράμματος
«Συνεισφέρω»,
συνεχίζουν να
προσφέρουν, καθώς το
ευρύ κοινωνικό δίχτυ
ασφαλείας ωφελεί σε
πολλά και διαφορετικά
επίπεδα.

Σ

Η κ. Ελένη Κλαπανάρα του Ευαγγέλου, έδωσε τα χέρια και θα είναι υποψήφια Κοινοτική Σύμβουλος Φήκης, με
τον Κώστα Μαράβα και την Δημοτική παράταξη με τίτλο
«ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ».
Με έντονη προσωπικότητα, με πολιτική πολυσχιδή
δράση, διαμένει μόνιμα στην Φήκη και για πρώτη φορά κατέρχεται στο κομμάτι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Είναι μητέρα τριών τέκνων.
Σπούδασε Μηχανογραφημένη Λογιστική Δημοσίου
Ι.Ε.Κ. και σήμερα εργάζεται ως Φύλακας Ασφαλείας SECURITY.
Δηλώνει ότι: «…Αγαπώ την Φήκη, λατρεύω τους ανθρώπους. Αρχές μου είναι η δικαιοσύνη, η τάξη, η σειρά
και η πρόοδος.
Πιστεύω στις δυνατότητες του Δημάρχου Πύλης κ. Μαράβα και θα παλέψω για μία δεύτερη θητεία διοίκησης από
τον ίδιο.
Γι’ αυτό θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό στις εκλογές
του Μάη.».
Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, χαρούμενος για το γεγονός είπε ότι:
«Χαιρετίζω την συμπόρευση της Ελένης Κλαπανάρα.
Η ΦΗΚΗ είχε παρελθόν, έχει παρόν και σίγουρα έχει λαμπρό μέλλον.
Γιατί όλοι μαζί μπορούμε και καλύτερα και περισσότερα.
Ελένη, ομορφαίνεις και δυναμώνεις την δημοτική μας
παράταξη.
Ολόψυχα σου εύχομαι καλό αγώνα και καλή ΝΙΚΗ».

Οι 4 υπάρχουσες δομές είναι: Κοινωνικό Εστιατόριο,
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
(με χρήματα του Δήμου), Κοινωνικό Εστιατόριο, Κοινωνικό
Φαρμακείο. Σε συνεργασία
με τη «Συνειρμός» αμκε, ο
Δήμος Τρικκαίων, είτε με δικούς του πόρους, είτε σε συνεργασία με την Περιφέρεια
Θεσσαλίας, μέσω του ΠΕΠ
Θεσσαλίας, ενίσχυσε τις δράσεις που στηρίζουν τους τρικαλινούς και τις τρικαλινές
που χρήζουν βοήθειας.
Σε μια ακόμη λογοδοσία,
δηλαδή σε δημόσια αναφορά
των πεπραγμένων, παρουσιάζονται τα στοιχεία για το
τελευταίο τετράμηνο του 2018
(Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος).
Ορισμένα στοιχεία είναι σημαντικά. Ενδεικτικά:
- 85.900€ η κατ’ εκτίμηση
αξία των γευμάτων που παρέχονται στο Κοινωνικό Εστιατόριο
- 388 άτομα εξυπηρετήθηκαν από το Κοινωνικό Παντοπωλείο
- 16.500€ η αξία των φαρμάκων που δόθηκαν σε δημότες
- 41 άτομα εξυπηρετούνται
καθημερινώς ή περιστασιακώς από το Κέντρο Ημερή-

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

6.30, 10.30, 13.30, 16.00, 20.00

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

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 - ΘΕΣΣ/ΚΗ

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

σιας Φροντίδας
Αναλυτικά τα στοιχεία:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
Σύνολο οικογενειών που
εξυπηρετήθηκαν: 211
Σύνολο ατόμων που εξυπηρετήθηκαν: 388
Συνολική αξία των προϊόντων που χορηγήθηκαν:
19.998€
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο
του Δήμου Τρικκαίων παρέχει
δωρεάν τρόφιμα και είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα,
είδη οικιακού εξοπλισμού
κ.λπ., σε οικονομικά αδύναμους συμπολίτες, που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους
ανάγκες. Για να χορηγήσει
κάποιος προϊόντα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, μπορεί να
το επισκεφθεί ή να τηλεφωνήσει στο 24310-26880, για να
γίνει η παραλαβή τους από το
προσωπικό του παντοπωλείου.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο
λειτουργεί μέσω του ΠΕΠ
Θεσσαλίας στη συνοικία του
Αγ. Οικουμενίου, από Δευτέρα
ως Παρασκευή, από τις 9 π.μ.
ως τις 5 μ.μ. Τηλ. 24310 26880

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Δημότες που εξυπηρετούνται σε καθημερινή βάση: 23
Δημότες που εξυπηρετούνται περιστασιακά: 18
Το Κέντρο Ημερήσιας
Φροντίδας του Δήμου Τρικκαίων απευθύνεται σε οικονομικά αδύναμους συμπολίτες

που κατοικούν σε ακατάλληλα
σπίτια, ή σε σπίτια που δεν
διαθέτουν τις βασικές υπηρεσίες (ηλεκτρ. ρεύμα, νερό),
ή σε σπίτια χωρίς επαρκείς
χώρους κλπ. Παρέχει καθημερινά υπηρεσίες προσωπικής
υγιεινής και ψυχαγωγία.
Το Κέντρο χρηματοδοτείται με ίδιους πόρους του Δήμου Τρικκαίων και λειτουργεί
στην παλιά πτέρυγα του Νοσοκομείου Τρικάλων, Καρδίτσης 56, στον 1ο όροφο, από
Δευτέρα ως Παρασκευή, από
τις 10 π.μ. ως τις 4 μ.μ. Τους
χειμερινούς μήνες λειτουργεί, επίσης με πόρους του
Δήμου Τρικκαίων, και τις βραδινές ώρες για στέγαση και φιλοξενία. Τηλ. 24310-25402

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Σύνολο οικογενειών που
εξυπηρετήθηκαν: 96 - (145
άτομα)
Αριθμός ολοκληρωμένων
γευμάτων που διατέθηκαν:
17.180
Αξία των γευμάτων που διατέθηκαν (κατ’ εκτίμηση):
85.900€
Το Κοινωνικό Εστιατόριο
του Δήμου Τρικκαίων παρέχει
δωρεάν γεύματα και εξασφαλίζει την καθημερινή σίτιση
οικονομικά αδύναμων συμπολιτών και των οικογενειών
τους. Για να χορηγήσει ο καθένας μερίδες φαγητού στο
Κοινωνικό Εστιατόριο, μπορεί τηλεφωνεί στο 2431025400, προκειμένου να τις
παραλάβει από τον χώρο του,
το προσωπικό του Εστιατορί-

ου.
Η λειτουργία της δομής
χρηματοδοτείται με ίδιους πόρους του Δήμου Τρικκαίων
και λειτουργεί στην παλιά πτέρυγα του Νοσοκομείου Τρικάλων, Καρδίτσης 56, στον 1ο
όροφο. Λειτουργεί όλες τις
ημέρες της εβδομάδας, από
τις 10 π.μ. ως τις 4 μ.μ. Τηλ.
24310 25400.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Δημότες που εξυπηρετούνται με φάρμακα τακτικά (σε
μηνιαία ή διμηνιαία βάση):
147
Δημότες που εξυπηρετήθηκαν με φάρμακα περιστασιακά: 89
Αξία των φαρμάκων που χορηγήθηκαν: 16.500€
Το Κοινωνικό Φαρμακείο
του Δήμου Τρικκαίων χορηγεί
σε οικονομικά αδύναμους
συμπολίτες, δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα.
Για να χορηγήσει κάποιος
φάρμακα και άλλα υλικά στο
Κοινωνικό Φαρμακείο, μπορεί
να το επισκέπτεται ή να τηλεφωνεί στο 24310-25600 για να
τα παραλάβει από τον χώρο
του, το προσωπικό του Φαρμακείου.
Το Κοινωνικό Φαρμακείο
χρηματοδοτείται μέσω του
ΠΕΠ Θεσσαλίας και λειτουργεί στην παλιά πτέρυγα του
Νοσοκομείου Τρικάλων, Καρδίτσης 56, στον 1ο όροφο,
από Δευτέρα ως Παρασκευή,
9:00 π.μ. - 5:00 μ.μ. Τηλ. 24310
25600

εκδρομές

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
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

Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

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

ΠΕΜΠΤΗ

21

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 37

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 4 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 01/03
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ 335,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

ΠΡΑΓΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ

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

ΑΧΑΧΩΡΗΣΗ 08/03 & 22/03
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ 319,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ 229,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
4ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 10/03 & 24/03
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ 195,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

5ΗΜΕΡΕΣ 06/03 & 20/03
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΑΡΔΙΚΙ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΣΤΑΓΙΑΔΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ

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

Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500 •
www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300
•Παναγία Γλυκοφιλούσσα Ραψάνης. Σάββατο 23 Φεβρουαρίου,
απόγευμα.
•Άγιο Παΐσιο στη Σουρωτή - Αγία Αναστασία Φαρμακολύτρια
- Θεσσαλονίκη - Όσιο Εφραίμ τον Σύρο στη Κονταριώτισσα Πιερίας. Κυριακή 24 Φεβρουαρίου.

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

•Άγιο Πορφύριο-Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου-Ραφήνα-Όσιο
Εφραίμ Νέα Μάκρη. Κυριακή 3 Μαρτίου.
•Αποκριά στην Νάουσα “Γενίτσαροι και Μπούλες”. Την Κυριακή
10 Μαρτίου.
•Γύρος Λίμνης Ν. Πλαστήρα (Μέγδοβα) και Ι.Μ. Παναγίας Πελεκητής. Την Καθαρά Δευτέρα 11 Μαρτίου.

ΒΙΕΝΝΗ 4 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 08/03 & 22/03
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ 285,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 5 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 08/03 & 22/03
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ 325,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου 145,00 ευρώ
*** Οι τιμές είναι ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο****
ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡIΩΝ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ –ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 2431073137 & 2432022250 /
kteltrik@otenet.gr/ hypertourskalampaka@gmail.com

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

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

Επίσκεψη στο Δίον Πιερίας
Χιονοδρομικό Κέντρο Ελατοχωρίου-Παραλία Κατερίνης
Κυριακή 24/02/2019

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

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

«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

ΤΗΝΟΣ 24-25 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*)

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

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

«ΑΘΗΝΑ – ΑΚΡΟΠΟΛΗ»
Έκθεση LEONARDO DA VINCI
Θεατρική παράσταση «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές»
στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Από 30-31/03/2019
«ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ»
Τρίπολη – Βυτίνα – Δημητσάνα – Στεμνίτσα
Κρουαζιέρα στη διώρυγα Κορίνθου - Αρχαία Κόρινθος Καλάβρυτα (Οδοντωτός). Από 5 – 7 /04 /2019

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

AM.EOT 0727E60000012200

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

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

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

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

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΜΠΑΝΣΚΟ - ΚΡΕΣΝΑ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ

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

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
«ΠΑΤΜΟΣ το νησί της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ»
Από 08 – 11/05/2019
«ΠΟΛΩΝΙΑ»
Κρακοβία – Βαρσοβία - Νόβισαντ – Βουδαπέστη - Μπάνσκα
Μπίστριτσα Μπρατισλάβα – Βελιγράδι.
Από 29/05 – 06/06/2019

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

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

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΜΠΑΝΣΚΟ - ΚΡΕΣΝΑ – ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
ΑΠΟΚΡΙΕΣ-Κ. ΔΕΥΤΕΡΑ
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)

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

«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

«ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ»
«Ταξίδι στη Γη του Ήλιου του Μεσονυκτίου»
Οδική - Αεροπορική 18ήμερη εκδρομή
Από 01/08 - 18/08/2019
Γίνονται δεκτά τα δελτία του εκδρομικού προγράμματος
του ΟΓΑ (τετραήμερα)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Αναχώρηση λεωφορείου κάθε Τετάρτη.

ΛΙΠΑΣ TRAVEL

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

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
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)

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
(ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΑ-ΣΜΥΡΝΗ-ΑΪΒΑΛΙ-ΕΦΕΣΣΟ-ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ)
6ήμερη εκδρομή 30/4-5/5/2019
4 διαν/σεις με ημιδιατροφή (μία διαν/ση στο Αϊβαλί,
δύο στη Σμύρνη και μία στα Δαρδανέλια), ξεναγός
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 230,00 €
Τo γραφείο μας είναι συνεργάτης με την WESTERN UNION
(στείλτε και λάβετε εμβάσματα από όλα τα σημεία του κόσμου)
(πληρωμές: ΕΝΦΙΑ – ΕΦΚΑ – ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΔΕΗ - ΤΗΛΕΦΩΝΑ κλπ)

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

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

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

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

38 σελίδα
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Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα 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.
Αύριο 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.

Ιερές Αγρυπνίες στην πόλη
και χωριά των Τρικάλων
έως 22 Φεβρουαρίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην
πόλη και σε χωριά των Τρικάλων θα τελεσθούν οι κάτωθι Ιερές Αγρυπνίες:
Αύριο 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 Αρχιε-

ρατική 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.

Άρση ασυλίας για Γ. Κυρίτση Κ. Μπαρμπαρούση ψήφισε η Βουλή
Το «πράσινο φως» έδωσε η
Ολομέλεια της Βουλής για την
άρση της ασυλίας του βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Κωνσταντίνου Μπαρμπαρούση και
του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργου Κυρίτση.
Για τον κ. Κυρίτση, υπέρ της
άρσης ασυλίας του τάχθηκαν
136 βουλευτές, κατά 19 ενώ
δύο δήλωσαν «παρών».
Σημειώνεται, ότι ο βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ, με υπόμνημα που
κατέθεσε στην Ολομέλεια, ζήτησε ο ίδιος την άρση ασυλίας
του προκειμένου, όπως ανέφερε, να αποδείξει ενώπιον του δικαστηρίου την αθωότητά του
για δύο ομόφωνες αποφάσεις
που είχε πάρει το Διοικητικό
Συμβούλιο του «Αθήνα 9,84»,
του οποίου ήταν μέλος.
Όπως τονίζει στο υπόμνημα
του ο κ. Κυρίτσης, τόσο ο ίδιος
όσο και τα υπόλοιπα μέλη του
ΔΣ τού «Αθήνα 9,84» δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις δύο
αποφάσεις που πήραν ομόφωνα, εγκρίνοντας, το 2008, το

τοπικά

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

πρόγραμμα χριστουγεννιάτικων
εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων και την αξιοποίηση και τον
εκσυγχρονισμό του αμφιθεάτρου του ραδιοφωνικού σταθμού στο Γκάζι.
«Δεν έκανα κάτι παράνομο,
δεν ωφελήθηκα και πιστεύοντας
στη δικαιοσύνη επιθυμώ την
άρση ασυλίας μου», καταλήγει, στο υπόμνημά του, ο κ. Κυρίτσης.
Στην περίπτωση του κ.
Μπαρμπαρούση, η απόφαση
της Ολομέλειας ήταν ομόφωνη,
καθώς ψήφισαν και οι 157 παρόντες βουλευτές υπέρ της άρσης της ασυλίας του.
Ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής κατηγορείται για προπαρασκευαστικές πράξεις εσχάτης προδοσίας του πολιτεύματος, καθώς με δηλώσεις του
από το βήμα της Βουλής, τον
Ιούνιο του 2018, είχε προτρέψει
την ηγεσία του στρατού να συλλάβει τον πρωθυπουργό, τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και
τον υπουργό Εθνικής Άμυνας.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Πάντα όσα αν ζητήσητε εν
τη προσευχή, έχοντες πίστιν,
θέλετε λάβει» (Ματθ. 21:22)
Είναι γεγονός ότι τα καλύτερα πράγματα στη ζωή μας
δίδονται δωρεάν. Ίσως αυτό
να μην το έχεις προσέξει να
μην το έχεις εκτιμήσει, όμως
το φως, ο ήλιος και η ζεστασιά
του, ο αέρας και το οξυγόνο
που αναπνέαμε, η υγεία, οι
εξαίσιες ικανότητες του πνεύματος, η ζωή η ίδια, όλα μας
δίνονται άφθονα και δωρεάν!
Το κυριότερο όμως και το μεγαλύτερο δώρο που δόθηκε
ποτέ στον άνθρωπο είναι ο μονογενής Υιός του Θεού, ο Ιη-

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

Πρόγραμμα
Ενοριακής και Μυστηριακής ζωής
ΜΗΝΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΣΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΡΩΣΟ ΣΤΟΝ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Κατά τήν διάρκεια του έτους την τρίτη Πέμπτη εκάστου μηνός και ώρα 6:30η απογευματινή στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως, θα ψάλλεται η ακολουθία της Ιεράς Παρακλήσεως
προς τόν Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

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.

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
ΧΑΘΗΚΕ σκουλαρίκι. Όποιος το βρήκε παρακαλείται να
επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6987054976 και θα αμειφθεί.
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.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

•μανιτάρια γεμιστά με χόρτα
•μοσχάρι με μελιτζάνα και φέτα στο φούρνο
•σουφλέ ζυμαρικών
•κοτόπουλο με μέλι και σουσάμι
•τορτελίνια τυριού με κρέμα τυριού

σούς Χριστός ο Σωτήρας του.
Τη σωτηρία Του ο Χριστός την
προσφέρει δωρεάν αρκεί ο
άνθρωπος να τη ζητήσει. Τον
κάνει παιδί του Θεού και κληρονόμο της βασιλείας Του.
Τι άλλο δώρο θα μπορούσε να
συγκριθεί με αυτό; Όταν λοιπόν προσευχόμαστε, μαζί με
την ευχαριστία μας, ας αναλογιζόμαστε Ποιος είναι Αυτός που στέκει δίπλα μας και
ακούει την προσευχή μας, το
αίτημα μας. Τότε θα Του ζητούσαμε ακόμα και αυτά που
μας φαίνονται ίσως αδύνατα, και θα μας τα έδινε, αν τα
ζητούσαμε με πίστη γιατί το
υπόσχεται στο Λόγο Του.

Οι πρόβες της χορωδίας

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

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 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

?? ?????????? ???
??????????
?????????? ?„?
11:00 ??? 24:00
delivery?„?

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

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

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά,
αδελφή και θεία

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΩΜ.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ετών 93
Θανούσα κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 21
Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 2.00μ.μ., εκ του
Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Περδικοράχης Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά της.
Περδικοράχη Τρικάλων 21-2-2019
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρία Αναγνωστοπούλου και Απόστολος Ρίζος,
Γεώργιος Αναγνωστόπουλος. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γρηγόρης, Ευαγγελία, Χρήστος, Θωμάς. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Στέφανος και Σωτηρία
Κατσαρού, Σπύρος και Στυλιανή Κατσαρού, Λεμονιά Κατσαρού. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Περδικοράχης, σήμερα Πέμπτη 21 - 2 - 2019 και ώρα
1.00μ.μ.
2) Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Περδικοράχης Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

† MNHMOΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 στον Ιερό Ναό
Κοιμήσεως Θεοτόκου Ελάτης Τρικάλων, ετήσιο μνημόσυνο για
την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Παρακαλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παρευρεθούν
και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής
του.
Ελάτη Τρικάλων 21-2-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρίνα. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος και Χρύσα Παπαϊωάννου, Ευθυμία και Γεώργιος Ντόγκας. Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Νικόλαος. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

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

Τελετές

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΦΛΑΜΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΥΠΟΔΟΧΗ
ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΟΣΙΟΥ ΔΑΥΙΔ ΤΟΥ ΕΝ ΕΥΒΟΙΑ
ΕΚ ΤΗΣ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019, ΩΡΑ 6:30 μ.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΛΑΜΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ

21

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 39

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο ESAT VELSULA του QAZIM και της HAMIDE VELSULA, το γένος SULEJMAN KOLA, που γεννήθηκε στην BURREL Αλβανίας και κατοικεί στο Μολάοι Λακωνίας και η AΡΛΙΝΤΑ ΜΙΡΑΚΑ του YΖΕΪΡ
και της ΛΟΥΜΤΟΥΡΙ ΜΙΡΑΚΑ, το γένος ISUF HYSA, που γεννήθηκε στο ΣEΡΙΚ ΕΛΜΠΑΣΑΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ και κατοικεί στην Καλαμπάκα πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα
γίνει στο Δημαρχείο του Δήμου Μετεώρων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
6:30 μ.μ.: Υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Οσίου Δαυίδ του
εν Ευβοία στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου Τρικάλων.
6:45 μ.μ.: Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός Χοροστατούντος
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ μετ' αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
9:00 π.μ.: Ιερά Παράκληση προς τον Όσιο Δαυίδ.
8:30-12:30 βραδινή: Ιερά Αγρυπνία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
9:00 π.μ.: Το Μυστήριον του Ιερού Ευχελαίου.
6:00 μ.μ.: Μέγας Εσπερινός του Σαββάτου.
7:00 μ.μ.: Ομιλία περί του Οσίου Ιακώβου του εν Ευβοία υπό
του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Γαβριήλ, Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαυίδ του Γέροντος του
εν Ευβοία.
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
7:30-10:30 π.μ.: Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική
Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
6:00 μ.μ.: Ιερά Παράκληση προς τον Όσιο Δαυίδ. Δέησις και
αναχώρηση της Τιμίας Κάρας.
7:30 μ.μ.: Υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Οσίου Δαυίδ του
εν Ευβοία, στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Χαραλάμπους Ριζαριού Τρικάλων.
7:45-12:30 βραδινή: Αρχιερατικός Εσπερινός, Αρτοκλασία,
Ιερά Αγρυπνία Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
11:00 μ.μ.: Ιερά Παράκληση προς τον Όσιο Δαυίδ. Σύντομη ομιλία υπό του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Γαβριήλ,
Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαυίδ του Γέροντος
του εν Ευβοία. Δέησις και αναχώρηση της Τιμίας Κάρας.
Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ 7:30 ΤΟ ΠΡΩΙ ΕΩΣ ΑΡΓΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Oμιλία στην Γ.Ε.Χ.Α.
Σήμερα Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 5:30 μ.μ. στην
αίθουσα της "Γ.Ε.Χ.Α." οδός Βύρωνος 24, θα γίνει ομιλία από
τον Πανοσ. Αρχιμανδρίτη π. Γεννάδιο Κουτσόπουλο, Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, με
θέμα: «Ο καθρέπτης της πνευματικής ζωής». Προσκαλείσθε
να την παρακολουθήσετε.

Οι απόφοιτες του 1970 κόβουν
την πρωτοχρονιάτικη πίτα
Οι απόφοιτες του Γυμνασίου Θηλέων Τρικάλων του έτους
1970, την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 7 μ.μ., στην
αίθουσα ΑΙΓΛΗ του ξενοδοχείου “Πανελλήνιο”, θα κόψουν
την πρωτοχρονιάτικη πίτα.

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

Τέσσερα κοινά σχέδια για την ενδυνάμωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων
Μ
ε τον νέο πρέσβη της Τουρκίας
στην Ελλάδα, Μπουράκ
Οζούγκερτζιν, συναντήθηκε ο
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και
υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γιάννης Δραγασάκης.

ταφορικό, εμπορικό και διαμετακομιστικό ρόλο
της ευρύτερης περιοχής.
Πρόκειται για:
την ακτοπλοϊκή σύνδεση Σμύρνης – Λαυρίου
την ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης –
Σμύρνης
το σιδηροδρομικό άξονα Θεσσαλονίκης – Κωνσταντινούπολης
την κατασκευή γέφυρας στη μεθοριακή διάβαση Κήπων/Υψάλων.
Τέλος, ο κ. Δραγασάκης υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής της Τουρκίας στη ΔΕΘ το
2021, ως Τιμώμενης Χώρας.
Από την ελληνική πλευρά στη συνάντηση συμμετείχε, επίσης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιος Πιτσιόρλας, καθώς και ο γ.γ. του υπουργείου Ηλίας Ξανθάκος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι δύο πλευρές συζήτησαν για τις διμερείς οικονομικές, εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις, επισημαίνοντας
ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο ενίσχυσής τους,
ειδικά στους τομείς των μεταφορών και του
τουρισμού, με έμφαση στον τουρισμό κρουαζιέρας.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε τέσσερα κοινά σχέδια που βρίσκονται σε στάδιο δρομολόγησης ή
υλοποίησης και θα ενδυναμώσουν τόσο τη διμερή συνεργασία, όσο και θα αναβαθμίσουν το με-

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

