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Ευρεία σύσκεψη χθες στην Αθήνα

Σχεδιάζεται και η τουριστική προβολή του
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Μεταποίησης και Εμπορίας
Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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.

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.

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Dr. Κοκκίνης
Φοίβος - Παναγιώτης
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Τηλ.: 24310 30030 • Κιν.: 6974388356
e-mail: fivkok@hol.gr
Καποδιστρίου 14 • 1oς Όροφος
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Dr ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΚΑΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
“Επιστημονικός Συνεργάτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ & ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ” τέως
Επιμελητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
Αθηνών «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ»

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

Για περισσότερες πληροφορίες
Τμήμα ΟΣΔΕ
Τηλ.: 24310 56513, 24310 56514

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

CMYK

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

22

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 2

ΥΗ

ΠΑΡΑΣΚΕ

22

ΥΑΡΙΟΥ
ΦΕΒΡΟ

Σαν Σήμερα
1630
Ο ινδιάνος Κουαντεκίνα
γνωρίζει στους βρετανούς
αποίκους το ποπ-κορν.
1848
Ξεσπά η λεγόμενη «Φεβρουαριανή Επανάσταση»
στη Γαλλία, που θα οδηγήσει
στην κατάργηση της βασιλείας και στην εγκαθίδρυση
της Β' Γαλλικής Δημοκρατίας.
1917
Ξεσπούν απεργιακές
κινητοποιήσεις στη Ρωσία,
που θα οδηγήσουν στη λεγόμενη Φεβρουαριανή Επανάσταση και στο τέλος της
κυριαρχίας των Τσάρων, με
την καθαίρεση του Νικολάου
Β'.
1993
H «Ορχήστρα των Χρωμάτων» υπό τη διεύθυνση
του ιδρυτή της Μάνου Χατζιδάκι δίνει συναυλία διαμαρτυρίας κατά του Νεοναζισμού με έργα Βάιλ, Λιστ
και Μπάρτοκ στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών. Το πρόγραμμα της συναυλίας περιέχει ένα κείμενο - μανιφέστο του μεγάλου έλληνα συνθέτη κατά του νεοναζισμού,
με τίτλο «Σκέψεις και παρατηρήσεις για το αναζωογονημένο φαινόμενο του νεοναζισμού».

Κρίσιμες στιγμές,
δύσκολες αποφάσεις

Γ

ια την ώρα πρέπει να
συμφιλιωθούμε με
την ιδέα ότι θα ζούμε
με τα φαινόμενα ρευστότητας, συνεχών ανακατατάξεων, παράταιρων συνεργασιών και κρίσεων μεγάλης
κλίμακας. Το τέλος της Ιστορίας δεν φαίνεται στον ορίζοντα.
Περίεργα πράγματα συμβαίνουν στην πολιτική.
Πρώην υπουργός (Κοτζιάς)
μηνύει πρώην υπουργό (Καμμένος), καταθέτει τα απειλητικά μηνύματα που δέχτηκε και τον καθιστά υπεύθυνο
για ό,τι συμβεί σ’ αυτόν και
στα μέλη της οικογένειάς
του. Ο συντάκτης των μηνυμάτων δηλώνει έτοιμος να
προσκομίσει στη Δικαιοσύνη
τα στοιχεία που ισχυρίζεται
πως έχει εναντίον του αντιδίκου του, τον οποίο κατηγορεί για χρηματισμό από
τον συνήθη ύποπτο για όποια
συνωμοσία έχει γίνει στον
πλανήτη τα τελευταία χρόνια
(Σόρος).
Το ωραίο (τρόπος του λέγειν) στην υπόθεση είναι ότι
όλα αυτά ξεκίνησαν την περίοδο που και οι δύο ήταν
μέλη της κυβέρνησης! Ηταν
σε γνώση του πρωθυπουργού; Αγνωστο. Εντυπωσιακό
το γεγονός; Σίγουρα.
Πρωτοφανές; Οχι. Καθαρά
ελληνικό φαινόμενο; Ούτε.
Δείτε τι γίνεται σε αρκετές
ευρωπαϊκές χώρες όπου
υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασίας αλλά και μονοκομματικές. Στη Βρετανία η
πρωθυπουργός Μέι έχει χάσει πολλούς υπουργούς και
έχει ηττηθεί σε κρίσιμες ψηφοφορίες στο Κοινοβούλιο
για το Brexit. Ο αντίπαλός

Αργεί το τέλος της Ιστορίας
της Τζέρεμι Κόρμπιν αμφισβητείται από τους οπαδούς
του Μπλερ και προχθές επτά
βουλευτές ανακοίνωσαν τη
δημιουργία πολιτικής κίνησης
κατηγορώντας τον επικεφαλής των Εργατικών για ευρωσκεπτικισμό, αντισημιτισμό και αριστερό δογματισμό.
Ο παντοδύναμος Μακρόν
έχει αναγκαστεί να αλλάξει
τρεις υπουργούς του γιατί
διαφώνησαν με επιλογές του
και το αυτοκρατορικό στιλ
διακυβέρνησης και πριν από
λίγες μέρες 50 βουλευτές
του κόμματός του καταψήφισαν μεγάλης σημασίας νομοσχέδιο.
Στη Γερμανία οι Σοσιαλδημοκράτες διαφωνούν με
τους εταίρους τους στην κυβέρνηση Χριστιανοκοινωνιστές, μια ισχυρή πτέρυγα
του SPD ζητά από την ηγεσία
να αποχωρήσει το κόμμα από
τον μεγάλο συνασπισμό και
η Μέρκελ προσπαθεί να κρατήσει ενωμένη την τρικομματική κυβέρνηση κάνοντας
τον πυροσβέστη όποτε χρειάζεται και τον τροχονόμο
όποτε επιβάλλεται. Στην
Ισπανία κυβερνά το Σοσιαλιστικό Κόμμα, αν και διαθέτει
μόνο 85 έδρες (350 είναι το
σύνολο), με την ανοχή των
Podemos και των αυτονομιστικών σχημάτων.
Η σχέση διαλύθηκε λόγω
του «καταλανικού» και θα γίνουν εκλογές στις 21 Απρι-

λίου. Στην Ιταλία βρίσκονται
στην εξουσία δύο κόμματα
τα οποία κάτω από κανονικές
συνθήκες δεν θα μπορούσαν
να συνυπάρξουν. Οι συγκρούσεις για σοβαρά και λιγότερο σοβαρά ζητήματα είναι πολλές.
Τα Πέντε Αστέρια κάλεσαν
τα μέλη τους να τοποθετηθούν στο ερώτημα αν πρέπει
να παραπεμφθεί σε δίκη ο
υπουργός Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι, δηλαδή ο αρχηγός του κόμματος (Λέγκα)
με το οποίο συνεργάζονται!
Επειτα από σχετική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτύου η πλειοψηφία αποφάσισε ότι δεν
πρέπει να παραπεμφθεί: το
59,05% των περίπου 52.000
μελών του κινήματος τάχθηκε
υπέρ του Σαλβίνι (30.948 ψήφοι), ενώ το 40,95% κατά
(21.469 ψήφοι).
Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού είναι γνωστές οι περιπέτειες του Ντόναλντ
Τραμπ με την αμερικανική
Δικαιοσύνη. Σύμβουλοί του
καταδικάζονται, συνεργάτες
του παραπέμπονται σε δίκη,
το κόμμα του είναι διχασμένο, Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για την προεδρία στις
επόμενες εκλογές τον αποκαλεί «καραγκιόζη», οι Δημοκρατικοί ψάχνουν τρόπους
για να τον διώξουν από την
προεδρία πριν εκπνεύσει η
θητεία του και δεκαέξι Πολιτείες προσέφυγαν στη Δι-

καιοσύνη εναντίον της απόφασής του να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης
προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το τείχος στα σύνορα
με το Μεξικό.
Είναι δύσκολο να εξαχθεί
ένα συμπέρασμα που θα ερμηνεύει όλες τις παραπάνω
περιπτώσεις. Οι αιτίες είναι
πολλές. Η εποχή των μεγάλων και σταθερών πλειοψηφιών και των συμπαγών ιδεολογικά και πολιτικά κυβερνήσεων είναι πίσω μας.
Ουδείς ξέρει αν θα επιστρέψουμε κάποτε σ’ αυτήν.
Για την ώρα πρέπει να συμφιλιωθούμε με την ιδέα ότι
θα ζούμε με τα φαινόμενα
ρευστότητας, συνεχών ανακατατάξεων, παράταιρων συνεργασιών και κρίσεων μεγάλης κλίμακας. Το τέλος
της Ιστορίας δεν φαίνεται
στον ορίζοντα.
Ανάγωγα
Μετά τον κ. Κουκοδήμο
και δεύτερος βουλευτής της
Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Στύλιος, είπε ότι μια κυβέρνηση
της Ν.Δ. μπορεί να υποχρεωθεί να πάει σε 4ο μνημόνιο.
Μα, εγώ νόμιζα, ακούγοντας
τον κ. Μητσοτάκη, ότι το τέταρτο μνημόνιο υπάρχει και
το έχει φέρει ο Τσίπρας. Χαθήκατε στο μέτρημα, κύριοι...
Του Τάσου Παππά
από την «Εφημερίδα
των Συντακτών»

Το Άγγελμα

της ημέρας
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ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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Γιούνκερ:

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

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

Πλησιάζει η «Ωκεανίς» Διαφωνίες για το πού θα
χτυπήσει η κακοκαιρία

Να ξεσηκωθούμε κατά του ακροδεξιού
εξτρεμισμού

```

```
(Στο… όπου φτωχός
και η μοίρα του ίσως…)

*

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

(Πρώτα βέβαια με τις πολιτικές

Κωστής Χρήστος

τους τον γιγάντωσαν…)

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)

“Κύριε και Δέσποτα της
ζωής μου, πνεύμα αργίας,
περιεργίας, φιλαρχίας, και
αργολογίας μη μοι δως.
Πνεύμα δε σωφροσύνης,
ταπεινοφροσύνης, υπομονής
και αγάπης χάρισαί μοι τω σω
δούλω. Ναι, Κύριε Βασιλεύ,
δώρησαί μοι του οράν τα
εμά πταίσματα, και μη κατακρίνειν τον αδελφόν μου·
ότι ευλογητός ει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν”.

Το ανέκδοτο της ημέρας
Ένας άρρωστος σοβαρά κρυολογημένος, παίρνει το τηλέφωνο αργά
το βράδυ και με τρεμάμενη φωνή λέει στο γιατρό του.
- Γιατρέ μου είμαι πολύ άρρωστος.
- Τι νιώθεις, τον ρωτά ο γιατρός.
- Κρυώνω πολύ, απαντά.
- Τόσο πολύ που να χτυπά η μασέλα σου; τον ρωτά ο γιατρός.
- Δεν ξέρω, μια στιγμή να παρατηρήσω, γιατί η μασέλα μου είναι μέσα στο
ποτήρι πάνω στο κομοδίνο.

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Παρασκευή 22/2/2019
ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ
ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΘΑ
ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ. ΑΠΟ ΤΙΣ
ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ. ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 03 ΕΩΣ 15 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΚΕΛΣΙΟΥ.

Θα υπάρξει άραγε ένα αστικό
κεντροδεξιό κόμμα που θα κυβερνήσει χωρίς ενοχικές αναστολές
και χωρίς να παλεύει συνέχεια με
τα φαντάσματα του παρελθόντος;
Ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε τον δρόμο γι’
αυτό. Κάνει με μεγάλη ευκολία
πράγματα τα οποία θα προκαλούσαν τρόμο σε μια μεταπολιτευτική
κεντροδεξιά κυβέρνηση. Χρησιμοποιεί, βέβαια, τον μπαμπούλα των
μνημονίων για να δικαιολογήσει
πολλές κυβερνητικές πράξεις. Από
την άλλη, η σκέψη και μόνον της
ιδιωτικοποίησης δέκα λιμανιών θα
μπορούσε άνετα να προκαλέσει
λιποθυμικό επεισόδιο σε κυβερνητικά στελέχη κεντροδεξιάς προέλευσης.
Στους ξένους εταίρους μας αρέσει αυτό το μοντέλο. Δεν καταλαβαίνουν πολύ πώς δουλεύει, αλλά
τους βολεύει. Μας επισημαίνουν
συχνά ότι σημαντικές αποφάσεις
που παλιότερα θα ξεσήκωναν τον
κόσμο αντιμετωπίζονται με αδιαφορία. Οι διαδηλώσεις δεν είναι
μαζικές, το «πεζοδρόμιο» είναι σχετικώς ήσυχο. Διεθνείς και εγχώριοι
παίκτες ψωνίζουν φθηνά.
Η Κεντροδεξιά σαρώθηκε από
το τσουνάμι του μεταπολιτευτικού
λαϊκισμού, ο οποίος στο τέλος μπόλιασε και την ίδια.
Η επιχειρηματικότητα είχε γίνει
ταμπού. Πολλά κομματικά στελέχη
προσχώρησαν στη λογική του κράτους-λάφυρου και τα ενδιέφερε
μόνο πώς θα το στελεχώσουν με
δικούς τους ανθρώπους. Οποιος
προχωρούσε λίγο παραπέρα στιγματιζόταν ως στυγνός νεοφιλελεύθερος. Η Αριστερά και το πρώιμο
ΠΑΣΟΚ είχαν τον τρόπο να αναβιώνουν τα φαντάσματα του παρελθόντος και να κάνουν την Κεντροδεξιά να ντρέπεται...
Εχουν περάσει 45 χρόνια από
την πτώση της χούντας. Είναι πάρα
πολλά. Ο υπόλοιπος πλανήτης τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και εμείς
ζούμε ακόμη με διχασμούς και
σκιές από το απώτερο παρελθόν.
Τα νέα παιδιά δεν δίνουν δεκάρα
για όλα αυτά και -δυστυχώς- αγνοούν ακόμη και για ποιο πράγμα μιλάμε. Θέλουν δουλειές, ασφάλιση,
μια Παιδεία που τα προετοιμάζει
για την αγορά.
Εχουμε φτάσει σε κρίσιμο σημείο. Για να βγούμε από το τέλμα
και να απελευθερώσουμε τις ασύλληπτες δυνατότητες της χώρας,
χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση που
θα σπάει αυγά. Δεν θα λέει όμως
«συγγνώμη, δεν φταίω εγώ αλλά
οι ξένοι». Ούτε θα δειλιάζει στη
σκέψη κάθε κρίσιμης μεταρρύθμισης. Εύκολο δεν θα είναι.
Η Αριστερά θα ξαναγίνει Αριστερά και θα φροντίζει με κάθε
ευκαιρία να κλείνει τον δρόμο που
η ίδια άνοιξε...

Του Αλέξη Παπαχελά
από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Άναψαν τα αίματα: Παπαστεργίου:
Δεν θα… καλούσαν τον Κρεμμύδα
στο «Πάμε Πακέτο»!
Τη δήλωση που έκανε το πρωί της Τρίτης στη Λέσχη 97,6 ο υποψήφιος Δήμαρχος Τρικκαίων Κων/νος Κρεμμύδας ότι για λόγους αισθητικής δεν θα πήγαινε σε εκπομπές σαν το «Πάμε Πακέτο» σχολίασε
χθες στην ίδια συχνότητα ο Δήμαρχος Δημήτρης Παπαστεργίου:
« Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το αν θα τον καλούσανε πρώτα,
αν θέλουμε να συζητάμε επί πραγματικών ζητημάτων. Η αισθητική του
καθενός νομίζω ότι φαίνεται, έχει ο καθένας τη δική του. Από κει και
πέρα, το να καθίσεις και να δεις τι κερδίζει και τι χάνει η περιοχή σου
από μια τέτοια εμφάνιση είναι αυτό που μετράει, και θεωρώ πως η περιοχή μας κέρδισε. Δεν πήγα να παρουσιάσω τον Δημήτρη Παπαστεργίου στην εκπομπή, πήγα να παρουσιάσω την κοινωνία των Τρικάλων την οποία αξίζει να γνωρίσεις, μια κοινωνία ανοιχτή και προοδευτική.
Το ότι κάποιοι ενοχλούνται και σχολιάζουν περί προσωπικής μου προβολής, είναι κάτι που είναι αναπόφευκτο εκτός άμα πούμε ότι η πόλη
δεν έχει Δήμαρχο ή ότι ο Δήμαρχος της δεν έχει όνομα. Ποιον πειράζει
και γιατί δεν μπορώ να καταλάβω, όταν δεν κοστίζει τίποτα και δεν χρεώνω το Δήμο ούτε καν για τα πετρέλαια τα οποία τα πληρώνω μόνος
μου. Μπορώ να αποδείξω ότι τα τελευταία χρόνια αυτή η προβολή είχε
θετικότατο πρόσημο με πολλούς τρόπους, ας μου αποδείξει κάποιος
το αντίθετο.
Όπως, π.χ., και το άλλο Σάββατο θα υπάρχει παρουσία μου στο Φόρουμ των Δελφών, σε μια πολύ σημαντική συνάντηση, σε πάνελ με τους
Κώστα Μπακογιάννη, Παύλο Γερουλάνο, Γιώργο Καμίνη. Όσο για τους
πολιτικούς μου αντιπάλους, αν τους…καλέσουν μπορούν να έρθουν
κι αυτοί.
Προς το τέλος του μήνα θα δώσουμε και άλλα ονόματα που θα συμμετέχουν στο συνδυασμό, περιμένουμε να δούμε και κάποιες τροποποιήσεις από το Υπουργείο για τον αριθμό των υποψηφίων. Προφανώς και θέλουμε να έχουμε περισσότερα άτομα στο συνδυασμό μας,
το να αυξήσουμε τον αριθμό των συμμετεχόντων και να δώσουμε και
μια άλλη νότα στο ψηφοδέλτιο είναι επιβεβλημένο.»
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σελίδα 3

Απάντηση Λάππα
σε Παπαστεργίου
για την… αισθητική
του Κρεμμύδα

Υπομονή. Έρχεται ο Μάρτης με τις ομορφιές του!

Το σχόλιο του για τα περί αισθητικής και την
παρουσία του Δημάρχου Δημήτρη Παπαστεργίου σε τηλεοπτικές εκπομπές έκανε μιλώντας στη Λέσχη 97,6 ο πρώην Δήμαρχος
Χρήστος Λάππας:
« Στις δηλώσεις του Δημάρχου νομίζω ότι
διακρίνεται μια αλαζονεία, ένας αυταρχισμός
και μια αντίληψη που δεν συνάδει με το θεσμό
του Δημάρχου. Βγάζει μια καμαρίλα και μια
εξουσιαστική νοοτροπία αυτή η λογική, ότι ξέρετε ποιος είμαι εγώ που με καλούν σε εκπομπές. Δεν πιστεύω ότι είναι και δύσκολο να
σε καλέσουν στο ‘Πάμε Πακέτο’, όταν ήμουν
κι εγώ Δήμαρχος συνέχεια με καλούσαν να πάω
πχ στον Σπύρο Παπαδόπουλο, αλλά δεν πήγα
όμως γιατί έχω την αίσθηση ότι ο Δήμαρχος
δεν μπορεί να είναι η γλάστρα σε ανάλογες εκπομπές.
Θα πρέπει να προσέξουμε ποια είναι η δημοκρατική ευαισθησία του Δημάρχου, και πώς
δέχεται την κριτική από τους αντιπάλους του.
Έχει πει ο ίδιος στο δημοτικό συμβούλιο ότι κινδυνεύουμε από τον κακό μας εαυτό, και νομίζω πως το χθεσινό ήταν μια έκφραση του πολύ
κακού του εαυτού, ήταν υπολείμματα της πολιτικής του εφηβείας.»

∫χρ.ΠΑΠ.

∫χρ.ΠΑΠ.

CMYK

Η βασιλόπιτα
του Συλλόγου
Σαμαριναίων «Η
Μικρή Παναγία»

Σήμερα η ύλη
των πανελλαδικών

Την βασιλόπιτα κόβει
την ερχόμενη Κυριακή 24
Φεβρουαρίου ο Σύλλογος
Σαμαριναίων ν. Τρικάλων
«Η Μικρή Παναγία».
Η εκδήλωση, που έχει
πλέον γίνει θεσμός και
αφορμή συνάθροισης Σαμαριναίων, θα πραγματοποιηθεί στις 11πμ, στην αίθουσα «Αίγλη» του ξενοδοχείου «Πανελλήνιο».

Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί η
εξεταστέα ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων που θα διαγωνιστούν του χρόνου, το
2020, οι φετινοί μαθητές της Β Λυκείου,
ενώ μέσα στο Μάρτιο θα ανακοινωθεί το
σχέδιο του νέου συστήματος πρόσβασης
στα ΑΕΙ και τις αλλαγές στο Λύκειο, με στόχο να ψηφιστεί στη Βουλή πριν το Πάσχα.
Του χρόνου οι σημερινοί μαθητές της Β Λυκείου θα “εγκαινιάσουν” το νέο σύστημα
πρόσβασης στα ΑΕΙ δίνοντας Πανελλαδικές σε τέσσερα μαθήματα, τα οποία θα διδάσκονται έξι ώρες εβδομαδιαίως.

∫ Μ.Α.Μπ.

∫Ε.Κ.

4 σελίδα
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Για τον καθαρισμό της κοίτης του Πηνειού ποταμού

Πρόσκαιρη επιδείνωση
καιρού το Σαββατοκύριακο

Προχωρούν οι εργασίες

•Ανακοίνωση Διεύθυνσης
Πολιτικής Προστασίας
της Περιφέρειας Θεσσαλίας

•Παρεμβάσεις γίνονται στη Διάβα και στο επόμενο διάστημα
θα γίνουν σε Σαρακίνα και Κεραμίδι
ροχωρούν χωρίς
καθυστερήσεις οι
εργασίες για τον
καθαρισμό της κοίτης
του Πηνειού ποταμού
από την Περιφερειακή
Ενότητα Τρικάλων, στο
πλαίσιο των όσων
προβλέπει η σύμβαση
για την αποκατάσταση
των ζημιών που
προκλήθηκαν από
πλημμυρικά φαινόμενα.

Π
Από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι
σύμφωνα με τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Ε.Μ.Υ, που ισχύουν για το Σάββατο 23/02 και την Κυριακή 24/02 προβλέπεται πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με κύρια χαρακτηριστικά τη μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, τις χιονοπτώσεις ακόμα και σε πεδινές περιοχές και τους
πολύ ισχυρούς ανέμους ιδιαίτερα στα πελάγη.
Πιο αναλυτικά:
- Από σήμερα Παρασκευή 22/03 το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις σε όλη τη Θεσσαλία και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Από τα ξημερώματα του Σαββάτου αναμένεται επιδείνωση των φαινομένων με έντονες χιονοπτώσεις σε ορεινές, ημιορεινές και σταδιακά και σε κάποιες πεδινές περιοχές,
κάτι που θα συνεχιστεί και την Κυριακή. Προσοχή
χρειάζεται σε περιοχές που θα έχουν χιονόστρωση,
όπου το χιόνι θα παγώσει, κάνοντας τους δρόμους
επικίνδυνους. Επιπρόσθετα τα φαινόμενα αναμένεται να επιφέρουν και ισχυρούς βορειοανατολικούς
ανέμους, ιδιαίτερα σε παραθαλάσσιες περιοχές. Το
κύμα κακοκαιρίας πρόκειται να εξασθένηση από την
Τρίτη 26/02/2019
Βάσει των δεδομένων αυτών η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας συστήνει:
- Τον έλεγχο και καθαρισμό των φρεατίων των οδών
αρμοδιότητας των Δήμων
- Τη μέριμνα από πλευράς πολιτών για τα φρεάτια
και τις υδρορροές των ιδιοκτησιών
- Την αποφυγή στάσης στάθμευσης κατασκήνωσης
πλησίον και εντός υδατορεμμάτων
- Την αποφυγή παραμονής η διέλευσης πεζών και
οχημάτων σε περιοχές με έντονες κλίσεις πρανών
- Την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων σε περίπτωση εκδήλωσης και έξαρσης των φαινόμενων
Οι πολίτες καλούνται:
• Να είναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες και να έχουν πραγματοποιήσει πρόσφατο τον
έλεγχο του οχήματός τους
• Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και
ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες
μετά το τέλος της εκδήλωσής τους
• Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και
δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων.
• Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα
δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά
από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 10 εκ. ευρώ και
περιλαμβάνει τον καθαρισμό
του Πηνειού από τη γέφυρα
του Μουργκανίου μέχρι και
τη γέφυρα στο Κουτσόχερο.
Παρεμβάσεις γίνονται στη
Διάβα και στο επόμενο διάστημα θα γίνουν σε Σαρακίνα,
Κεραμίδι, Νομή.
Ειδικότερα, αντικείμενο του
έργου είναι οι εργασίες αποκατάστασης των βλαβών από
τις πλημμύρες στην κοίτη
των παραποτάμων του Πηνειού ποταμού, με σκοπό την
αντιπλημμυρική προστασία
των υποδομών και του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων
«Η Περιφέρεια παρεμβαίνει
άμεσα στον καθαρισμό ρεμάτων και παρόχθιων περιοχών «θωρακίζοντας» τις περιουσίες των ανθρώπων και

e-mail: nicosflioukas@gmail.com

την παραγωγή από πλημμυρικά φαινόμενα. Τα έργα είναι
τα μόνα που αποτυπώνουν
την αλήθεια και είναι χρήσιμα
για την κοινωνία» ανέφερε ο

Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρήστος Μιχαλάκης.
Και πρόσθεσε ότι είναι ένα
αντιπλημμυρικό έργο μείζονος σημασίας που θα προ-

στατέψει οικισμούς, χωριά,
γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του ν.
Τρικάλων από υπερχειλίσεις
του ποταμού Πηνειού.
Σημειωτέον, η πρώτη εργολαβία, στις τρεις γέφυρες
Καραβόπορου, Νομής και
Βαλομανδρίου – Ρογγίων,
που έχει ολοκληρωθεί, στόχος της ήταν η κατά το δυνατόν πλήρη αντιμετώπιση
των προβλημάτων και την
κατά το δυνατόν μόνιμη αντιπλημμυρική προστασία των
οικισμών και εγκαταστάσεων καθώς και την αποκατάσταση των προαναφερομένων βλαβών.
Ε.Κ.

Για το δίκτυο ακαθάρτων σε Πυργετό και Φλαμουλάκι

Αναδείχθηκε ο ανάδοχος
•Σύμφωνα με τον κ. Λέρα μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία των ενστάσεων και
στην συνέχεια να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την υπογραφή της σύμβασης
έσα στις
επόμενες 10
ημέρες
αναμένεται να έχει
οριστεί και επισήμως ο
ανάδοχος για την
κατασκευή του δικτύου
ακαθάρτων σε Αμπελάκια
και σε Φλαμουλάκι,
καθώς και για την
κατασκευή του δικτύου
ακαθάρτων στον οικισμό
του Πυργετού από τη
ΔΕΥΑ Τρικάλων.

Μ

Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε και αναδείχθηκε ο ανάδοχος και σύμφωνα με τον
πρόεδρο της ΔΕΥΑ Τρικάλων
κ. Νίκο Λέρα θα πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα
10 ημερών για τις ενστάσεις
και στην συνέχεια να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την
υπογραφή της σύμβασης.

Τα έργα

Γαριβάλδη 1 Τρίκαλα
Τηλ.: 24310 78600
what's up: 6987 413 785

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 10 εκ. ευρώ και περιλαμβάνει τον καθαρισμό του Πηνειού
από τη γέφυρα του Μουργκανίου μέχρι και τη γέφυρα στο Κουτσόχερο

Το έργο για το δίκτυο ακαθάρτων στον οικισμό του Πυργετού έχει προϋπολογισμό
3.900.000 € (χωρίς τον ΦΠΑ),
που θα πληρωθούν από την
ίδια τη ΔΕΥΑΤ.
Το έργο θα καλύπτει το σύνολο σχεδόν του οικισμού και

πρακτικά χωρίζεται σε τρεις
κύριους κλάδους που καταλήγουν σε ένα αντλιοστάσιο
κενού που χωροθετείται στο
νοτιοανατολικό άκρο του Πυργετού. Εν συνεχεία, τα λύματα μεταφέρονται με καταθλιπτικό αγωγό σε υφιστάμενο
φρεάτιο αποχέτευσης ακαθάρτων της πόλης. Στην παρούσα εργολαβία προβλέπεται η εγκατάσταση 206 φρεατίων συλλογής (αναρρόφησης) με βαλβίδα κενού. Επίσης, θα κατασκευαστεί με το
σύστημα «vaccum», επειδή,
το έδαφος έχει μεγάλες κλί-

σεις και ο υδροφόρος ορίζοντας είναι υψηλός. Με το εν
λόγω σύστημα, αποφεύγονται
οι εκσκαφές σε μεγάλα βάθη,
η πρόσθετη ταλαιπωρία στους
κατοίκους – ειδικά στους στενούς δρόμους του οικισμού –
η δημιουργία προβλημάτων
(πιθανός και στατικότητας)
στα παρακείμενα κτίσματα.
Σε ό,τι αφορά στην κατασκευή του δικτύου ακαθάρτων
στους οικισμούς Αμπελάκια
και Φλαμουλάκι έχει προϋπολογιζομένη δαπάνη 2.580.000
ευρώ. Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι η κατα-

σκευή δικτύων αποχέτευσης
λυμάτων στους οικισμούς Αμπελάκια και Φλαμουλάκι του
Δήμου Τρικκαίων. Η μελέτη
αντιμετωπίζει την αποχέτευση
των λυμάτων σχεδόν στο σύνολο των εν λόγω περιοχών.
Για κάθε οικισμό (Φλαμουλάκι και Αμπελάκια) θα κατασκευαστεί ξεχωριστό δίκτυο
αποχέτευσης το οποίο θα καταλήγει σε αντίστοιχο αντλιοστάσιο.
Επιλέχτηκαν αγωγοί πολυαιθυλενίου δομημένου τοιχώματος για το δίκτυο, γιατί η
περιοχή εμφανίζει υψηλό
υδροφόρο ορίζοντα, η στεγανότητα της σύνδεσης των
αγωγών είναι πολύ αποτελεσματική και υπάρχουν ικανοποιητικές συνθήκες ροής σε
πολύ μικρές κλίσεις. Τα αντλιοστάσια που θα κατασκευαστούν, θα οδηγούν τα
λύματα του οικισμού σε φρεάτιο του υφιστάμενου δικτύου
αποχέτευσης της ΔΕΥΑΤ. Συνολικά θα κατασκευαστούν
νέοι βαρυτικοί αγωγοί συνολικού μήκους 12,8 χλμ. και καταθλιπτικοί αγωγοί συνολικού
μήκους 720 μ.
Ε.Κ.
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σελίδα 5

Χθες του 24ου Απολογιστικού Συνεδρίου & 10ου Εκλογικού
Συνεδρίου του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού του ΟΑΕΔ.

Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας
με έργο 1,7 εκατ. ευρώ

Ξεκίνησαν οι εργασίες

Συντήρηση τμημάτων του οδικού
δικτύου της Π. Ε. Τρικάλων

Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί σήμερα με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Ξ

εκίνησαν χθες και
ολοκληρώνονται σήμερα οι
εργασίες του 24ου
Απολογιστικού Συνεδρίου και 10ου
Εκλογικού Συνεδρίου του Ταμείου
Αλληλοβοηθείας Προσωπικού του
ΟΑΕΔ.

• Κώστας Αγοραστός:
«Βελτιώνουμε την επικοινωνία
των ανθρώπινων κοινοτήτων»

Οι εργασίες λαμβάνουν χώρα στο Ξενοδοχείο «Ντίνα» και χθες έγινε ο διοικητικός απολογισμός, καθώς και ο οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός της επόμενης περιόδου, ενώ στο
τέλος υπήρξαν τοποθετήσεις από τους
σύνεδρους.
Σήμερα, οι εργασίες θα ξεκινήσουν
στις 11 το πρωί με την εκλογή Προεδρείου και Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή νέου Διοικητικού
Συμβουλίου, ενώ στην πορεία θα γίνει
ψηφοφορία για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών
της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Διαδικασία υποβολής
των αιτήσεων
Εν τω μεταξύ, προχθές ξεκίνησε η
διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για
την επανένταξη στην αγορά εργασίας
5.000 ανέργων πρώην αυτοαπασχολουμένων, που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους
οποίους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία
να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να
επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά
μέσω της δημιουργίας μιας νέας οικονομικής οντότητας.
Όπως αναλυτικά ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ
η δράση αυτή αποσκοπεί στην επανένταξη στην αγορά εργασίας 5.000 ανέργων πρώην αυτοαπασχολουμένων, που
έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους
δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται
μια δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν
επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας μιας νέας οικονομικής οντότητας.
Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις τυχόν οφειλόμενες
ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές
από οποιαδήποτε αιτία προς τον Ενιαίο
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)
και να είναι ενήμεροι με τους όρους της
ρύθμισης.
Όσοι οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές
που αφορούν σε προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν
υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, αποκτούν ασφαλιστική ενημερότητα κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του ν.
4578/2018, την οποία προσκομίζουν μετά
την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα και
παραμένουν ενήμεροι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος, εφόσον
είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες
ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

Από το ποσό της επιχορήγησης που
δικαιούνται οι ενταγμένοι στο πρόγραμμα, παρακρατείται ποσοστό 25% από
τον ΟΑΕΔ, ο οποίος το αποδίδει στον
ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης των οφειλών
τους.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται
σε 12 μήνες, με τρίμηνη δέσμευση και
με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον
12 μήνες.
Το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται από
12.000 έως 24.000 ευρώ και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις και με την πιθανή,
μετά από αίτηση του δικαιούχου, επέ-

κταση του προγράμματος μπορεί να
ανέλθει έως το ποσό των 36.000 ευρώ.
Οι αιτήσεις για την ανωτέρω δράση υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα
του Οργανισμού (www.oaed.gr).
Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις ανωτέρω δράσεις περιγράφονται αναλυτικότερα στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση που είναι αναρτημένη
στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ
(www.oaed.gr). Η δαπάνη για την εφαρμογή των δράσεων θα καλυφθεί από
τον προϋπολογισμό του Οργανισμού.
Ε.Κ.

Στη συντήρηση τμημάτων του οδικού δικτύου της
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας καθώς ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας
κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του
έργου «Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα σε τμήματα
των οδών μεταξύ των κυκλικών κόμβων για τη βελτίωση
της οδικής ασφαλείας» προϋπολογισμού 1.680.000
ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και φορέα υλοποίησης
την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής
Ενότητας Τρικάλων.
Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ.
Κώστας Αγοραστός τόνισε τα εξής: «Η Περιφέρεια
Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη, τους Περιφερειακούς
Συμβούλους και τις τεχνικές υπηρεσίες μας, συνεχίζει
να παράγει έργο και να παρεμβαίνει σε τομείς που
αφορούν άμεσα στην ασφάλεια των πολιτών, στη μετακίνηση των ανθρωπίνων κοινοτήτων και στη μεταφορά
των εμπορευμάτων.
Με τη σύμβαση που υπογράψαμε, θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο των Τρικάλων
και σε μήκος 13ων χλμ, αποκαθιστώντας φθορές που
έχει υποστεί είτε από την πολυχρησία, είτε από τις καιρικές συνθήκες».
Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας του οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας
Τρικάλων με την κατασκευή νέας ασφαλτικής στρώσης
κυκλοφορίας όπου απαιτείται, στα διαστήματα των
οδών μεταξύ υφισταμένων διασταυρώσεων και διασταυρώσεων, οι οποίες βελτιώνονται με άλλη εργολαβία
της υπηρεσίας με την κατασκευή κυκλικών κόμβων συνολικού μήκους οδικών τμημάτων προς ασφαλτόστρωση
περίπου 13,0 Km.
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Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Συνεργασία
Επενδύσεων στην Ελλάδα
για την Υγεία
και τα Τρίκαλα
στον Δήμο Τρικκαίων
Επίσκεψη των στελεχών της ΤΟΜΥ Τρικάλων
στον Δήμαρχο Τρικκαίων

Σημαντική εκδήλωση για τα χρηματοδοτικά
εργαλεία και τις δράσεις της ΕΤΕπ

Μ

Τ

ην πρώτη επίσκεψη
για τη συνεργασία
και τις δράσεις της
ΤΟΜΥ, πραγματοποίησαν
στον Δήμαρχο Τρικκαίων
τα στελέχη της Τοπικής
Μονάδας Υγείας.

Το απόγευμα της Τετάρτης
20 Φεβρουαρίου 2019, ο κ.
Δημήτρης Παπαστεργίου υποδέχθηκε στο Δημαρχείο τα
πέντε από τα έξι μέλη της
ΤΟΜΥ (τη συντονίστρια γενική
– οικογενειακή γιατρό κ. Δημ.
Νάτσινα, τις νοσηλεύτριες ΠΕ
κ. Βλησσάρη και Γκουγκουμάτη, την επισκέπτρια υγείας
κ. Ευθ. Κατσαρού και τον δι-

οικητικό υπάλληλο κ. Απ. Παπαγεωργίου, ενώ τη δομή στελεχώνει και η ιατρός κ. Παρ.
Μακρυνιώτη), Με δεδομένη
και την αναμονή έλευσης κοινωνικού λειτουργού, τα στελέχη της ΤΟΜΥ ενημέρωσαν
τον κ. Παπαστεργίου για τη
στελέχωση της ΤΟΜΥ, της
πρώτης που λειτουργεί στο
Κέντρο Υγείας των Τρικάλων.
Αυτό βρίσκεται επί της οδού
Ομήρου 13, ένα τετράγωνο
μετά το Κέντρο Κοινότητας
του Δήμου Τρικκαίων, στο
ισόγειο του παλιού ΙΚΑ.
Ακολούθησε συζήτηση για
τη δομή και τη λειτουργία της
ΤΟΜΥ, στο πλαίσιο της γενι-

κότερης παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους
πολίτες από την ΤΟΜΥ, σε
επίπεδο οικογενειακού γιατρού για ασθενείς, τόσο με
χρόνιες ασθένειες, όσο με
ανάγκη πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
Ο κ. Παπαστεργίου, επίσης,
ανταποκρίθηκε θετικά στο κάλεσμα για συνεργασία, ειδικά
σε ζητήματα ενημερώσεων
και κοινών δράσεων για τους
τρικαλινούς πολίτες, στο πλαίσιο πάντα της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας. Η ΤΟΜΥ
λειτουργεί 08:00 – 15:00 με
τηλέφωνο
επικοινωνίας
2431046643.

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

ια πολύ
σημαντική εσπερίδα για τον ρόλο
των ευρωπαϊκών
χρηματοδοτήσεων
στη χώρα μας,
πραγματοποιείται
στα Τρίκαλα.
Η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, που ενισχύει
δράσεις και έργα
σε όλη τη χώρα,
στη Θεσσαλία κι
στα Τρίκαλα, ενημερώνει τους πολίτες μαζί με τον Δήμο Τρικκαίων.
Την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019, στις 20.00,
στο Μουσείο Τσιτσάνη,
πραγματοποιείται εσπερίδα,
με θέμα ακριβώς τις χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ
στην Ελλάδα.
Ουσιαστικά η ημερίδα έχει
ως στόχο τη διεύρυνση των
γνώσεων για τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ και τα χρηματοδοτικά «εργαλεία» που
ήδη χρησιμοποιούνται σε
έργα, στην Ελλάδα και στην
περιοχή των Τρικάλων. Το
πρόγραμμα είναι το ακόλου-

θο:
20.00-20.10: Χαιρετισμοί
20.10-20.15: Η ΕΤΕπ στην
Ελλάδα - Ομιλητής: Γιάννης
Καλτσάς, Διευθυντής της
Διεύθυνσης για τις Δραστηριότητες της ΕΤΕπ σε Ελλάδα και Κύπρο.
20.15-20.40:Χρηματοδοτικά εργαλεία – Συνεργασία
με ΕΤΕπ
- Εγγυοδοσία μικρών επιχειρήσεων - Ομιλητής: Αναστάσιος Λάππαs, πρόεδρος
της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας
- Αναπτυξιακός νόμος –
Ομιλητής : Σάκης Παπαδόπουλος, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

Ν. Τρικάλων, μέλος Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής
- Η ΕΤΕπ φέρνει τον Φιλόδημο στους Δήμους - Ομιλητής: Δημ. Παπαστεργίου,
Δήμαρχος Τρικκαίων
20.40-20.50: Αναπτυξιακές
ευκαιρίες για το μέλλον Ομιλητής: Γιάννης Καλτσάς,
Διευθυντής της Διεύθυνσης
για τις Δραστηριότητες της
ΕΤΕπ σε Ελλάδα και Κύπρο.
20.50-21.00: Ερωτήσεις Συζήτηση.
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σελίδα 7

Συνάντηση
Κωστή Χατζηδάκη –
Μικέλη Χατζηγάκη

Διανομή αγαθών
από τους συλλόγους
•Ζητούν συνάντηση με την αναπληρώτρια
υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θ. Φωτίου
ην εκ νέου διανομή
των τροφίμων και
άλλων προϊόντων
από τους φορείς ζητάνε
οι σύλλογοι των
τριτέκνων, σύμφωνα με
τον πρόεδρο του
Συλλόγου Γονέων με Τρία
Παιδιά ν. Τρικάλων και
μέλος του ΔΣ της
Πανελλαδικής
Ομοσπονδίας Τριτέκνων
(ΠΟΤ) Ιωάννη Λιούλιο.

Τ

«Η διανομή τώρα πραγματοποιείται από τους Δήμους»
αναφέρει ο κ. Λιούλιος και
σημειώνει «για το ζήτημα επιδιώκουμε συνάντηση με την
αναπληρώτρια υπουργό Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ
Φωτίου. Στόχος της συνάντησης αυτής είναι να εξηγήσουμε τα προβλήματα που
παρουσιάζονται με την πρακτική αυτή, ώστε να επανεξεταστεί το θέμα της διανομής».
Εξηγώντας ο κ. Λιούλιος
σημειώνει: «Οι Δήμοι όταν
τους πιστώνονται τα τρόφιμα
και άλλα προϊόντα, τα διανέμουν άμεσα. Αυτό συνεπάγεται κόστος και ταλαιπωρία για
τους δικαιούχους, διότι πολλοί
απ’ αυτούς εξαναγκάζονται
να μετακινηθούν από το χωριό
τους στην έδρα του Δήμου
επανειλημμένα, καθώς η διανομή πραγματοποιείται πάνω
από 3-4 φορές ετησίως, ίσως

και περισσότερες. Όταν είμαστε εμείς υπεύθυνοι γι’
αυτό, παραλαμβάναμε τρόφιμα, τα αποθηκεύαμε σε ψυγεία, παίρναμε άλλα προϊόντα
και όταν τα συγκεντρώναμε
όλα μαζί, τότε καλούσαμε
τους δικαιούχους να έρθουν
να τα παραλάβουν, απαλλάσσοντάς τους από περιττά έξοδα, αφού αυτό γινόταν μία
φορά τον χρόνο».
«Στις δύσκολες εποχές που
ζούμε, μία μετακίνηση από το
χωριό στην έδρα του κάθε
Δήμου δεν είναι εύκολη για
έναν τρίτεκνο, το αντίθετο
μπορεί να είναι επιζήμια γι’ αυτόν» δηλώνει ο κ. Λιούλιος,
προσθέτοντας «οι Δήμοι είναι

Ο πρόεδρος του Συλλόγου
Γονέων με Τρία Παιδιά
ν. Τρικάλων και μέλος του ΔΣ
της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας
Τριτέκνων (ΠΟΤ) Ιωάν. Λιούλιος
κοντά μας και τους ευχαριστούμε, αλλά στο ζήτημα
αυτό έχουν αντικειμενική δυσκολία, την οποία οι φορείς
των τριτέκνων δεν έχουμε,
όπως εξήγησα παραπάνω.
Βρισκόμαστε στο στάδιο της
προσπάθειας επαναφοράς
της διανομής αγαθών στους
συλλόγους μας, με γνώμονα
την βέλτιστη εξυπηρέτηση
των μελών μας».
Ματθαίος Μπίνας

Στους 74 οι νεκροί από γρίπη
•Οι 18 την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ
αλπάζει η γρίπη στη
χώρα μας, με τα
στατιστικά να προκαλούν σοκ.
Ο αριθμός των νεκρών
ανήλθε στους 74, σύμφωνα με
τα επίσημα στοιχεία του
ΚΕΕΛΠΝΟ, ενώ μόνο την τελευταία εβδομάδα κατέληξαν
18 άτομα.
Το τελευταίο θανατηφόρο
κρούσμα σημειώθηκε στην
Κρήτη, όταν μια 55χρονη γυναίκα, που νοσηλευόταν στη
ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, κατέληξε
από επιπλοκές του ιού της γρίπης.
Πρόκειται για 49 άνδρες
και 25 γυναίκες, με εύρος ηλικιών από 0 έως 90 έτη και διά-

Κ

μεση ηλικία 68 έτη.
Σημειώνεται ότι τα 64
(86,5%) από τα 74 προαναφερθέντα κρούσματα ανήκαν
σε κλινική ομάδα υψηλού κινδύνου για την οποία συστήνεται εμβολιασμός για την
εποχική γρίπη.

Ανακοίνωση
ΚΕΕΛΠΝΟ
Κατά την εβδομάδα 7/2019
(11–17 Φεβρουαρίου 2019) οι
επισκέψεις σε ιατρό για γριπώδη συνδρομή παραμένουν
σε αυξημένα επίπεδα, παρόμοια με την προηγούμενη
εβδομάδα.
Στα Εργαστήρια Αναφοράς
Γρίπης ελέγχθηκαν για ιούς

γρίπης συνολικά 398 κλινικά
δείγματα.
Τα 145 (36,4%) εξ αυτών
ήταν θετικά για ιούς γρίπης
και όλα ήταν τύπου Α. Τα 127
στελέχη τύπου Α υποτυποποιήθηκαν και εξ’ αυτών τα 26
(20,5%) ανήκαν στον υπότυπο
Α(Η3Ν2) και τα 101 (79,5%)
στον
υπότυπο
Α(Η1Ν1)pdm09.
Από την εβδομάδα 40/2018
έως και την εβδομάδα 7/2019
(11–17 Φεβρουαρίου 2019)
καταγράφηκαν 274 σοβαρά
κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης, εκ των
οποίων τα 264 νοσηλεύτηκαν
σε Μ.Ε.Θ.
Εξ αυτών των κρουσμάτων

εμβολιασμένα ήταν τα 36
(14%). Το ίδιο χρονικό διάστημα καταγράφηκαν συνολικά 74 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.
Οι 64 θάνατοι αφορούσαν
σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε Μ.Ε.Θ και 10 σε ασθενείς χωρίς νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ.
Με βάση τα ανωτέρω, η
δραστηριότητα της γρίπης
στην Ελλάδα παραμένει σε
αυξημένα επίπεδα. Επικρατών υπότυπος είναι ο
Α(Η1Ν1)pdm09. Τονίζεται η
σημασία του αντιγριπικού εμβολιασμού ως ο καλύτερος
τρόπος προφύλαξης από τη
γρίπη!

Συνάντηση είχε ο Μικέλης Χατζηγάκης με τον Κωστή
Χατζηδάκη στο πολιτικό γραφείο του Αντιπροέδρου
της ΝΔ στην Αθήνα. Οι δύο άνδρες συζήτησαν για τρόπους και προτάσεις ενίσχυσης των δημόσιων οικονομικών αλλά και των κόκκινων δανείων.
Ο Τρικαλινός εμπειρογνώμονας του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας ο οποίος εργάζεται
επι των οικονομικών τόνισε πως η ΝΔ έχει ήδη παρουσιάσει μια πρώτη δέσμη μέτρων που θα ανακουφίζει
νοικοκυριά και επιχειρήσεις και θα τους δίνει μια δεύτερη ευκαιρία να ξανασταθούν στα πόδια τους. «Ο στόχος της ΝΔ», υποστήριξε ο Μικέλης, «είναι να δώσει κίνητρα και ευκαιρίες στους ανθρώπους που χτυπήθηκαν
από την κρίση, και παράλληλα προσπαθεί να εντοπίσει
τους στρατηγικούς κακοπληρωτές που ενώ έχουν δεν πληρώνουν. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να υπάρξει μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ των έντιμων συμπολιτών μας
και των στρατηγικών κακοπληρωτών». Συγχρόνως, για
τα νοικοκυριά που έχουν πραγματική δυσκολία πληρωμής η ΝΔ προβλέπει την διευθέτηση των οφειλών
τους και την διάσωση της πρώτης κατοικίας τους. Επιπλέον, δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση των ειρηνοδικείων των μεγάλων αστικών κέντρων για την ταχύτερη εκδίκαση των υποθέσεων.
Ο Μικέλης δεν παρέλειψε να αναφέρει στον Αντιπρόεδρο της ΝΔ και τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Τρίκαλα που έχουν ξεχαστεί επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ. Προβλήματα όπως η έλλειψη αρδευτικών έργων για να αντιμετωπιστεί η μεγάλη λειψυδρία που υπάρχει στην περιοχή και ταλανίζει χιλιάδες
αγρότες ή η ακατανόητη καθυστέρηση ολοκλήρωσης
του Ε 65. Όπως, επίσης, του υπογράμμισε την μεγάλη
αδικία που υπέστησαν τα Τρίκαλα με την αποχώρηση των
σχολών και την «πανεπιστημιακή απομόνωση» του νομού
μετά την πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης.

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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τοπικά
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Το Κρατικό Εργοστάσιο Ξυλείας στην Καλαμπάκα

Συνεχίζει να λειτουργεί
•Ευρεία σύσκεψη για το ζήτημα και την περαιτέρω αξιοποίησή του
πραγματοποιήθηκε χθες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος στην Αθήνα
•Σχεδιάζεται και η τουριστική του αξιοποίηση

Θα “τρέξει” το επόμενο χρονικό διάστημα

Πρόγραμμα βιολογική κτηνοτροφίας
•Αφορά επιλαχόντες και επιλαχούσες του προγράμματος του 2018
Πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας προγραμματίζεται να προκηρυχθεί για τους περυσινούς επιλαχόντες. Στόχος του εν λόγω
προγράμματος είναι να ενταχθούν στο μέτρο
βιολογικής κτηνοτροφίας όσοι ή όσες ήταν
επιλαχόντες στο προηγούμενο, το 2018.

Δεσμεύσεις

Από την χθεσινή σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος

Η

συνέχιση της
λειτουργίας του
Κρατικού
Εργοστασίου Ξύλου στην
Καλαμπάκα και η
περαιτέρω αξιοποίησή
του, συμφωνήθηκε στην
χθεσινή σύσκεψη στο
Υπουργείο
Περιβάλλοντος στην
Αθήνα.
Στην σύσκεψη έλαβαν μέρος ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης
Φάμελλος, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Δημαράς, ο δήμαρχος Μετεώρων
Χρήστος Σινάνης, οι βουλευτές Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ Σάκης Παπαδόπουλος, Παναγιώτα Δριτσέλη και Χρήστος
Σιμορέλης, ο αναπληρωτής
γραμματέας της ΝΕ Τρικάλων
του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Μπάτζιος, ο δασάρχης Καλαμπάκας Χρήστος Πίσσιας και υπηρεσιακοί παράγοντες.
Η Μονάδα θα συνεχίσει την
λειτουργία της, κατασκευάζοντας λυόμενα παγκάκια και άλλα
παρόμοια αντικείμενα, επισημάνθηκε στην σύσκεψη και
αναφέρθηκε πως το πριστήριο
μπορεί να μετατραπεί σε μουσείο, στο πλαίσιο της αξιοποίησης της βιομηχανίας και ως
πόλος έλξης επισκεπτών.
Προς την κατεύθυνση αυτή,
δηλαδή της τουριστικής αξιοποίησης της Μονάδας, επισημάνθηκε στην σύσκεψη
πως χώροι της μπορούν να
λειτουργήσουν ως πάρκα και

η βιομηχανία να παράγει αντικείμενα για διάθεση στους
τουρίστες.
Ως προς τον φορέα διαχείρισης του Εργοστασίου, στην
παρούσα φάση θα υπάρξει
συνεργασία μεταξύ του ΤΕΙ
Καρδίτσας, το οποίο αναβαθμίζεται σε ΑΕΙ, του Δήμου Μετεώρων και του Δασαρχείου
Καλαμπάκας.

Η Κρατική
Βιομηχανία Ξύλου
Η Κρατική Βιομηχανία Ξύλου του Δασαρχείου Καλαμπάκας, λειτουργεί από το
1946, έχοντας συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της
περιοχής και του τομέα παραγωγής δομικών προϊόντων
ξύλου και ξύλινων κατασκευών στη χώρα μας.
Η Κρατική Βιομηχανία υπήρξε ένα βιομηχανικό συγκρότημα παραγωγής προϊόντων
μηχανικής κατεργασίας ξύλου
και ξύλινων κατασκευών.
Εφάρμοσε πρωτοπόρα και
μοναδική στην Ελλάδα καθετοποίηση σε 8 μονάδες κατεργασίας ξύλου στα 70 χρόνια λειτουργίας της. Οι 10ετίες
από 1950 έως και 1990 υπήρξαν μια χρυσή περίοδος ίδρυσης νέων μονάδων με εφαρμογή νέων τεχνολογιών για
τα ελληνικά δεδομένα. Η Βιομηχανία Ιδρύθηκε το 1946
από την Δασική Υπηρεσία.
•Το 1946 λειτούργησε το
Πριονιστήριο ξυλείας και ολοκληρώθηκε μέχρι το 1957
στην σημερινή θέση. Ήταν

ένα από τα πρώτα Πριονιστήρια στην Ελλάδα που εγκατέστησε η Δασική Υπηρεσία,
μια λαμπρή Υπηρεσία με τεράστια και άγνωστη στην κοινωνία προσφορά στην ανάπτυξη του ορεινού και ημιορεινού χώρου στην πατρίδα
μας. Μέχρι τότε το σχίσιμο
των κορμών γινόταν στα νεροπρίονα.
Μέχρι το 1959 εγκαταστάθηκαν επιπλέον Μονάδες υψηλής τεχνολογίας όπως:
•Μονάδα παραγωγής Ηλεκτρικού ρεύματος (ατμογεννήτρια) από την καύση των
υπολειμμάτων του Πριστηρίου
με την οποία εκινείτο το Πριστήριο.
•Μονάδα Ξηραντηρίου ξυλείας και Μονάδα Εμποτισμού
στύλων με Πισσελαίου, που
λειτουργούσαν με ατμό της
ατμογεννήτριας.
•Το Εμποτιστήριο ξυλείας
με άλατα χαλκού, βορίου.
•Το 1960 λειτούργησε η
Μονάδα προκατασκευασμένων Ξύλινων Οικημάτων.
•Την περίοδο 1964 έως
1970 ιδρύθηκε το πρώτο Εργοστάσιο Μοριοσανίδων που
σταμάτησε τη λειτουργία του
το 1984.
•Το 1982 έως 1985 ιδρύθηκε η πρώτη Μονάδα παραγωγής Ξύλινων κατασκευών
υπαίθρου από εμποτισμένη
ξυλεία. Την ίδια περίοδο ιδρύθηκε νέο Πριονιστήριο ξυλείας και νέο εμποτιστήριο ξυλείας με άλατα.
Ματθαίος Μπίνας

Οι δικαιούχοι του προγράμματος δεσμεύονται:
1. Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της
έκτασης των βοσκοτόπων και το είδος των
ζώων με τα οποία εντάχθηκαν στο μέτρο,
πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιστάσεων.
2. Στην περίπτωση των βοσκοτόπων, τμήματα αυτών δύνανται να ανανεώνονται με
τμήματα άλλων βοσκοτόπων.
3. Να τηρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής
γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) αριθ.
834/2007 του Συμβουλίου, τον Καν. (ΕΚ) αριθ.
889/2008 της Επιτροπής, και τις εθνικές διατάξεις που εκδίδονται για την εκτέλεση εφαρμογής αυτών, όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν, με την προϋπόθεση της τήρησης
της λοιπής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας
για τις αντίστοιχες συμβατικές καλλιέργειες,
εκτροφές και τα προϊόντα τους, καθ’ όλη τη
διάρκεια της δέσμευσης.
4. Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής.
5. Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά κατ’ έτος
μέσω του ΠΣ, τα παραστατικά συμμόρφωσης
των ειδικών διατάξεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 7 της παρούσας, εντός χρονικού διαστήματος που θα ορίζεται
με σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
6. Να δέχονται και να διευκολύνουν όλους

τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα.
7. Να τηρούν υποχρεωτικά φάκελο δικαιούχου
8. Ο φάκελος δικαιούχου περιλαμβάνει
κατ’ ελάχιστον τα εξής:
i. Υπογεγραμμένη αίτηση στήριξη, όπως
υποβλήθηκε οριστικά στο ΠΣ.
ii. Απόφαση Ένταξης Πράξεων στην οποία
να συμπεριλαμβάνεται ο δικαιούχος και τυχόν
τροποποιήσεις αυτής.
iii. Σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων (ΟΕ &
Π).
iv. Αντίγραφα των ετήσιων αιτήσεων πληρωμής.
v. Άδεια κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή
προέγκριση αυτής,
vi. Μητρώο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.
vii.Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής.
viii. Μητρώο Εισροών και Εκροών.
ix. Ημερολόγιο εργασιών (ΜΕΕ - ΗΕ), το
οποίο περιλαμβάνει ημερολόγιο εργασιών
και νόμιμα παραστατικά αγοράς (κυρίως για
σπόρους, λιπάσματα, ζωοτροφές) και πώλησης προϊόντων, και στις περιπτώσεις που ο
γεωργός χρησιμοποιεί κοπριά και εφόσον
δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων,
υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφονται
η ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση
αυτής.
x. Τυχόν άλλα παραστατικά που αφορούν
στο Μέτρο (π.χ. εδαφολογικές αναλύσεις,
σύμβαση με σύμβουλο κ.α.).
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά

Αναγκαίος ο καθαρισμός
στην υπόγεια διάβαση
της οδού Μετεώρων
Παράπονα μαθητών και γονέων
για την εικόνα που παρουσιάζει η υπόγεια
διάβαση πεζών στο Γαρδικάκι

του Χριστόφορου Παπαθανασίου

Η Γραμματέας
Ευαγγελία Χειλά

σελίδα 9

νείπωτη τραγωδία
εκτυλίχθηκε τα
ξημερώματα της
Πέμπτης στο χωριό
Μεγάλο Ελευθεροχώρι
Λάρισας.

Α

Δεύτερο μωρό έχασε την
ζωή του στην Λάρισα!
Δεύτερο τραγικό περιστατικό με θάνατο βρέφους στην
περιοχή της Λάρισας το μεσημέρι της Πέμπτης.
Ένα βρέφος μόλις 4 μηνών
μεταφέρθηκε στο Κέντρο
Υγείας Τυρνάβου σε κρίσιμη
κατάσταση και εξέπνευσε λίγο

Ετήσιος χορός

μετά.
Η σορός του μεταφέρθηκε
στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας,

ενώ φως στα αίτια του θανάτου του θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Κοπή πίτας του Πολιτιστικού
Συλλόγου Κρανιάς Ασπροποτάμου
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρανιάς Ασπροποτάμου σας
προσκαλεί στην κοπή της βασιλόπιτας που θα πραγματοποιηθεί αύριο 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.

Κοπή πίτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος
Οδυσσέας Τράντος

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Έχασε την ζωή του μωρό μόλις ενός έτος από το Μεγάλο
Ελευθεροχώρι Λάρισας, παρά τις προσπάθειας από το Κ.Υ.
Φαρκαδόνας και το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας

Σύλλογος Φίλων
της Δημοτικής
Φιλαρμονικής Τρικάλων

στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου Φίλων της Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων της Δ.Φ.Τ.
κατά τη συνεδρίαση της
3ης Ιανουαρίου 2019 αποφάσισε τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, την οποία όρισε για την
Κυριακή 24-02-2019 και ώρα 5.00 το απόγευμα στη Δημοτική Φιλαρμονική Τρικάλων (Δωροθέα Σχολή, οδ. Στρ. Σαράφη 42, Τρίκαλα).
Τα θέματα της ημερησίας διάταξης της Γ.Σ. είναι τα εξής:
• Απολογισμός των πεπραγμένων για το έτος 2018
• Οικονομικός απολογισμός
• Προτάσεις - προγραμματισμός εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων
• Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γ.Σ. έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.
Η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής (10€ - δέκα ευρώ)
μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και την έναρξη της Γ.Σ.
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Τραγωδία με νεκρό βρέφος

Σύμφωνα με τις πρώτες
πληροφορίες του onlarissa.gr,
ένα βρέφος μόλις ενός έτους
ξεψύχησε ξαφνικά στην αγκαλιά των γονιών του.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες,
οι γονείς κάλεσαν εσπευσμένα ασθενοφόρο λίγο πριν τις
πέντε τα ξημερώματα. Διασώστες του ΕΚΑΒ ξεκίνησαν
ταυτόχρονα από το Κέντρο
Υγείας Φαρκαδόνας και από
τη Λάρισα και μετέφεραν το
βρέφος στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης.
Ωστόσο, παρά τις απέλπιδες προσπάθειες των γιατρών
ήταν ήδη αργά. Το μικρό αγγελούδι είχε χάσει τη μάχη να
κρατηθεί στη ζωή.
Φως στα αίτια του θανάτου του, αναμένεται να δώσει
η ιατροδικαστική εξέταση.

Είναι γνωστό ότι η υπόγεια διάβαση πεζών στο Γαρδικάκι, στην
οδό Μετεώρων πήρε πολλά χρόνια για να δοθεί στους πολίτες
των Τρικάλων. Είχε χαρακτηριστεί ως ένα έργο προστασίας, αφού
κυρίως την χρησιμοποιούν μαθητές για να περνάνε με ασφάλεια
την οδό Μετεώρων, που είναι ένας δρόμος αρκετά επικίνδυνος.
Αυτό όμως το έργο ουσίας φαίνεται πως τώρα προβληματίζει
μαθητές και γονείς. Ο λόγος; Τα σκουπίδια, ο ανεπαρκής φωτισμός και γενικότερα μια εικόνα εγκατάλειψης που προβληματίζει έντονα. Άλλωστε καθημερινά δεκάδες μαθητές, τουλάχιστον
δυο φορές την μέρα, περνάνε από εκεί και είναι πραγματικά κρίμα να αντιμετωπίζουν αυτή την εικόνα.
Ο φωτογραφικός φακός του «Πρωινού Λόγου» βρέθηκε στο
σημείο και είναι σαφές ότι η εικόνα μιλάει από μόνη της. Βέβαια
αυτό δεν αρκεί. Το ζητούμενο δεν είναι να αναδείξουμε εμείς το
πρόβλημα, αλλά να υπάρξει άμεση αντίδραση από την πλευρά
του δήμου Τρικκαίων. Αυτό μπορεί να γίνει με τον πλέον… απλό
τρόπο! Ακόμη και σήμερα να βρεθεί στο σημείο συνεργείο καθαρισμού, να ρίξει μπόλικο νεράκι και όποια άλλη παρέμβαση μπορεί να γίνει, ώστε να θυμίζει πραγματική υπόγεια διάβαση. Και
όχι γιατί το λέμε εμείς, αλλά επειδή το αξίζουν τα παιδιά μας…

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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 .

Αύριο 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 αύριο 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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Σ

ε ένα συναρπαστικό ταξίδι
γεμάτο χρώματα, εικόνες,
μουσικές, χορούς και
τραγούδια ενός λαού που μετρά
χρόνια παράδοσης και ιστορίας
είχαν την ευκαιρία να παρευρεθούν
μέλη και φίλοι του Συλλόγου
Ελληνορωσικής Φιλίας, Γραμμάτων
και πολιτισμού ‘’ο Πούσκιν’’ το
Σάββατο 16 Φεβρουαρίου στη
Λέσχη Αξιωματικών στα Τρίκαλα,
καθώς εκεί τελέστηκε η κοπή της
καθιερωμένης πίτας.
Για ακόμη μια χρονιά, ο Σύλλογος
προσπάθησε να εντάξει στη γιορτή τα
στοιχεία και των δυο πολιτισμών –Ελληνικού και Ρωσικού- και να αναδείξει την
πολυετή φιλία τους, μέσα από μια σειρά
δρώμενων που ακολούθησαν. Το κοινό
αγκάλιασε την προσπάθεια του Συλλόγου
με την παρουσία του και το χειροκρότημά
του και συμμετείχε στους χορούς και τα
τραγούδια που οι μαθητές και τα μέλη
είχαν ετοιμάσει και φέτος. Ξεχωριστό
φέτος , ήταν και το ελληνικό στοιχείο
που υπήρξε στη γιορτή, με τα μέλη του
Τμήματος Χορού του Συλλόγου και της
κ. Ευγενίας Νταλιάνη-Ντατσίκοβα ,να

τοπικά

Κοπή Πίτας του Συλλόγου Πούσκιν

χορεύει στους ρυθμούς πολύ γνωστών
παραδοσιακών ελληνικών χορών, ενώ
δεν έλειψαν και οι εκπλήξεις όπως το
Θέατρο Σκιών του κ. Κοσμά Παναγιώκα
που είχε κι αυτό άρωμα Ρωσίας και κα-

τενθουσίασε τους μικρούς παρευρισκόμενους. Ευχαριστούμε θερμά όλους, μικρούς και μεγάλους που τίμησαν με την
παρουσία τους τον Σύλλογο και που όλα
αυτά τα χρόνια τον στηρίζουν ηθικά και

CMYK

οικονομικά. Επίσης, ευχαριστούμε ολόψυχα τα μέλη και τους μαθητές που
συμμετείχαν στη γιορτή και που ποτέ
δεν χάνουν την όρεξη και το κέφι τους.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στα εμπορικά

καταστήματα των Τρικάλων και της Καλαμπάκας, που συνεισέφεραν στη λαχειοφόρο της γιορτής.
Με τιμή
Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου

τοπικά
ρείς διακρίσεις
απέσπασε η Περιφέρεια
Θεσσαλίας στην
απονομή των πρώτων
βραβείων GREEK TRAVEL
AWARDS στη Στοκχόλμη.

Τ

Τα GREEK TRAVEL AWARDS είναι τα πρώτα και μοναδικά βραβεία
για τον ελληνικό τουρισμό στην
Σκανδιναβία, όπου Σουηδοί, Νορβηγοί και Δανοί επισκέπτες ψήφισαν και επιβράβευσαν τους αγαπημένους τους προορισμούς ανά
την Ελλάδα.
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας απέσπασε διακρίσεις στις κατηγορίες
για τον καλύτερο τουριστικό προορισμό, τον καλύτερο γαστρονομικό προορισμό και τον καλύτερο
προορισμό για εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Το βραβείο των
GREEK TRAVEL AWARDS απεικονίζει την Εστία, τη δύναμη και
ψυχή της Ελλάδας. Η θεά πίσω
από τους θεούς.
Το αρχετυπικό σύμβολο της Ελληνικής φιλοξενίας. Το σύμβολο
της αφιέρωσης και της προσφοράς. Διατηρεί αναμμένη την φλόγα της φιλοξενίας από τα αρχεία
χρόνια και για πάντα. Η «Φιλοξενία», σε Γραμμική Β, γίνεται μέρος
του βραβείου. Ένα βραβείο, ζωντανό κομμάτι της Ελλάδας.
Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός τόνισε τα εξής: «Στις 14
Φεβρουαρίου στη Στοκχόλμη στα
GREEK TRAVEL AWARDS η Περιφέρεια Θεσσαλίας απέσπασε τρία
βραβεία.
Πρόκειται για ένα θεσμό στον
οποίο συμμετέχουν οι ελληνικές
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σελίδα 11

Τρία βραβεία απέσπασε η Περιφέρεια Θεσσαλίας
στα GREEK TRAVEL AWARDS στη Στοκχόλμη
Κ. Αγοραστός: «Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με στρατηγική και προγραμματισμό
προχωρά, γίνεται γνωστή και βραβεύεται»
δήλωση που πραγματοποίησαν
στη Στοκχόλμη και η οποία βοηθάει
στην προώθηση και ανάδειξη του
ελληνικού τουρισμού.

Περιφέρειας και στη ψηφοφορία
συμμετείχαν Νορβηγοί, Δανοί και
Σουηδοί για τον καλύτερο τουριστικό προορισμό, τον καλύτερο
γαστρονομικό προορισμό και τον
καλύτερο προορισμό για εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
Τα βραβεία αυτά αποτελούν
μια μεγάλη διάκριση για την Περιφέρεια μας καθώς αναγνωρίζεται,
από τους πολίτες των σκανδιναβικών χωρών, ως ένας ελκυστικός

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με
στρατηγική και προγραμματισμό
προχωρά, γίνεται γνωστή και βραβεύεται.»

τουριστικός προορισμός.
Παράλληλα αναγνωρίζεται η
δουλειά που έχει γίνει από την
Περιφέρεια Θεσσαλίας τα τελευταία χρόνια, στην ανάδειξη των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων της
θεσσαλικής γης, αφήνοντας ένα
βαθύ αποτύπωμα όχι μόνο στον
τουριστικό χάρτη της χώρας αλλά
και της Ευρώπης.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους
διοργανωτές για τη σπουδαία εκ-

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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Βράβευση Τρικαλινής πιανίστα
ο Βραβείο σε Δισκογραφική
Εργασία Ελληνικού
Ενδιαφέροντος 2018
απονεμήθηκε στον τετραπλό δίσκο
με το "Καλώς Συγκερασμένο
Κλειδοκύμβαλο" του Γιόχαν
Σεμπάστιαν Μπαχ της τρικαλινής
πιανίστα Αλεξάνδρας
Παπαστεφάνου (έκδοση της
δισκογραφικής εταιρείας First
Hand Records, 2018) "για την
δεξιοτεχνικά και εκφραστικά
ανεπίληπτη προσέγγιση ενός
μνημείου της παγκόσμιας
πιανιστικής εργογραφίας,
κορωνίδα μιας διακεκριμένης και
συνεπούς, προσωπικής
καλλιτεχνικής διαδρομής".

Τ

Την απονομή, που έλαβε χώρα στα
πλαίσια επίσημης τελετής στο θέατρο
Ολύμπια (παλαιά Λυρική Σκηνή) την περασμένη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου, έκανε ο Γεν. Γραμματέας της Ενώσεως Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών,
ενός από τα παλαιότερα πνευματικά σωματεία της χώρας (έτος ιδρύσεως 1928),
που επίσης κατάγεται από τα Τρίκαλα (εί-

Για την ενίσχυση της εξωστρέφειας
και ανάδειξης των ποιοτικών προϊόντων
και των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας

ναι γιός του φαρμακοποιού Αγγέλου
Κύρκου).
Η Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου είναι

κόρη της Τερψιχόρης Παπαστεφάνου,
δημιουργού της περίφημης Χορωδίας
Τρικάλων.

Κοπή πίτας της 8ης Ε.Μ.Α.Κ. Θεσσαλίας
Την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 στις
19:00 μ.μ. στις εγκαταστάσεις της 8ης
Ε.Μ.Α.Κ. Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκε
εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, παρουσία του προσωπικού
της και πολλών επίσημων καλεσμένων.
Πραγματοποιήθηκε αγιασμός, ενημέρωση - απολογισμός για τον εξοπλισμό
της Μονάδας, καθώς και για τη δράση συμβάντα που κλήθηκε να επέμβει κατά
την τελευταία τριετία, ενώ στο τέλος βραβεύτηκαν για την δωρεά εξοπλισμού
στη Μονάδα και την αμέριστη συμπαράστασή τους, η εταιρεία Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. ‘’ ΟΛΥΜΠΟΣ ‘’, καθώς και
ο Δήμος Τεμπών.
Την πίτα ευλόγησε ο Πρωτοπρεσβύτερος Συνταγματάρχης Πάτερ Αθανάσιος
ο οποίος ευχήθηκε υγεία και δύναμη και
εξήρε το έργο της Μονάδας.
Την ενημέρωση – απολογισμό έκανε ο
Διοικητής της Μονάδας Αντιπύραρχος
Λάμπρος Κίτσιος, ο οποίος τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία που έχει ο πολύτιμος
εξοπλισμός που παρέλαβε η μονάδα
από τις χορηγίες φίλων ιδιωτών και φορέων.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος Περιφερειακού
Συμβουλίου κ. Παπαχαραλάμπους Γρηγόριος, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Θεσσαλίας ο κ. Καραμπούζης Χρήστος, ως εκπρόσωπος του Δήμου Τεμπών
ο κ. Ζάρρας Δημήτριος, ως εκπρόσωπος
του Δήμου Λαρισαίων ο Αντιδήμαρχος κ.
Ζαούτσος Γεώργιος, ο Αντιπρόεδρος
της Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας κ. Καφές Θεόδωρος
και ο Διευθυντής κ. Σαβοργιαννάκης Δημήτριος, η Διευθύντρια Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας του 404 Γενικού Στρατιωτικού
Νοσοκομείου Λάρισας κα. Μαρία Νταλιάνη, ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Θεσσαλίας Αρχιπύραρχος Χρήστος Σπαθούλας, ο ΔιοιΝέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Συγκροτήθηκε σε σώμα το διοικητικό
συμβούλιο που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες ως εξής:
Πρόεδρος: Τσιοτινού Αθανασία
Αντιπρόεδρος: Παπαγιάννη Άννα
Γραμματέας: Νεγρήν Αδαμαντία
Ταμίας: Τριανταφύλλου Βασίλης
Μέλος: Ζαμπραΐλα Ναυσικά
Την εξελεγκτική επιτροπή αποτελούν
οι: Ζαχαράκη Ντίνα, Κρανιάς Γιώργος

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας
στη Διεθνή Έκθεση
FRUIT LOGISTICA 2019
στο Βερολίνο

κητής ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λάρισας Πύραρχος Ζήσης Μπρούζας, ο Διοικητής της Π.Υ.
Ελασσόνας Επιπυραγός Μουλτσιάς
Ελευθέριος, ο Διοικητής του 1ου Π.Σ. Λάρισας Επιπυραγός Ιωάννης Λιάπης, ο Διοικητής του 2ου Π.Σ. Λάρισας Επιπυραγός Χρήστος Ζουναλής, ο Αν. Διοικητής
του 3ου Π.Σ. Λάρισας Επιπυραγός Αλέξανδρος Βαΐτσης, ως εκπρόσωπος του
Α.Τ. Τεμπών ο Αστυνόμος Β’ κ. Μπαρμπούτης Ιωάννης, η Διευθύντρια της El-

lopia Films USA κα. Κρικέλη Αθηνά, εκπρόσωποι των εθελοντικών ομάδων
Ε.Ο.Σ. Λάρισας, Λέσχη Ελλήνων Καταδρομέων, Αερολέσχη Λάρισας, Ερυθρός
Σταυρός, Κυνηγετικός Σύλλογος Λάρισας, Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Ν. Λάρισας, Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Ν. Λάρισας, Λέσχη Εφέδρων
Ενόπλων Δυνάμεων και Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης και Υγειονομικών Αποστολών.

Δραστηριότητα του Συλλόγου φίλων σιδηροδρόμου
και Κωστάκης Χρήστος.
Τσικνοπέμπτη.
Συνεχίζοντας την παράδοση των συναντήσεων της Τσικνοπέμπτης ο σύλλογός μας διοργανώνει και φέτος συνάντηση των μελών και φίλων του την
Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου στις 8.30 το
βράδυ.

Και η εφετινή μας συνάντηση θα γίνει
στις "Ακακίες" δίπλα στις σιδηροδρομικές γραμμές.
Όσοι θέλουν να συμμετέχουν θα
πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα: 6973795191 (Τσιοτινού Αθανασία) και 6979553692 (Τριανταφύλλου
Βασίλης).

Δυναμική παρουσία είχε και φέτος η Περιφέρεια Θεσσαλίας στη Διεθνή Έκθεση FRUIT LOGISTICA 2019, που
πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο, και αποτελεί τη μεγαλύτερη έκθεση της Ευρώπης και μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις στην παγκόσμια αγορά φρούτων και
λαχανικών.
Η συμμετοχή αποτέλεσε μία ακόμη δυναμική προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας και ανάδειξης των ποιοτικών προϊόντων και των σημαντικών επιχειρήσεων της
Θεσσαλίας, αφού χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης έκθεσης είναι όχι μόνο ο διεθνής της χαρακτήρας, αλλά και
το γεγονός ότι συγκεντρώνει όλους τους φορείς λήψης
αποφάσεων του κλάδου. Στην έκθεση συμμετείχαν πάνω
από 3.250 εκθέτες από 84 χώρες, ενώ την επισκέφθηκαν
περισσότεροι από 78.100 εμπορικοί αντιπρόσωποι προερχόμενοι από 130 χώρες, σε εγκαταστάσεις δεκάδων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων υψηλών προδιαγραφών.
Το περίπτερο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το οποίο βρισκόταν σε στρατηγική θέση, κέρδισε της εντυπώσεις και
απέσπασε θετικές κριτικές για την άρτια παρουσία των θεσσαλικών επιχειρήσεων, συγκέντρωσε δε το ενδιαφέρον των
επισκεπτών της έκθεσης οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα Θεσσαλικά προϊόντα. Ενδιαφέρον για τα
προϊόντα έδειξαν εμπορικοί αντιπρόσωποι μεγάλων αγορών από χώρες της Μέσης Ανατολής (Λίβανο, Ιορδανία, Ισραήλ, Σαουδική Αραβία), την Ινδία, από ευρωπαϊκές χώρες
όπως Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία, Πολωνία, Τσεχία, Κύπρο
και από το Ισραήλ, οι οποίοι ξεναγήθηκαν στο περίπτερο
της Περιφέρειας Θεσσαλίας και πήραν πληροφορίες από
τα μέλη της αποστολής στο πλαίσιο b2b συναντήσεων.
Επικεφαλής της αποστολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας
ήταν ο π. Αντιπεριφερειάρχης αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Λαδόπουλος ενώ τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας εκπροσώπησε η MSc
Τ.Γεωπόνος κ. Δέσποινα Κιτσικούδη.
Το περίπτερο της Περιφέρειας Θεσσαλίας επισκέφθηκαν μεταξύ άλλων ο Έλληνας Γενικός Σύμβουλος του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο κ. Χρίστος Ντοκομές,
οι Αντιπεριφερειάρχες, Πελοποννήσου , Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονιάς, o κ. Γιάννης
Πατσιαβός του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και ο κ. Ιωάννης Πανάγος εκδότης
–δημοσιογράφος
Οι συναντήσεις που πραγματοποίησε ο Θεσσαλός αντιπεριφερειάρχης με τους εκπροσώπους άλλων Περιφερειών, στόχο είχαν την ευρύτερη τοπικο-αυτοδιοικητική συνεργασία, ενώ η συνάντηση που είχε με τον Έλληνα εκπρόσωπο του προξενείου αντικείμενο συζήτησης ήταν η
μέγιστη δυνατή προβολή των θεσσαλικών προϊόντων στο
εξωτερικό.
Η αποστολή της Θεσσαλίας πλαισιώνονταν από επαγγελματίες οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις συναντήσεις τους και να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Μεταξύ αυτών ο κ. Γεώργιος Ζέικος, πρόεδρος
του Αγροτικού Συνεταιρισμού Προϊόντων Αγιάς «Ο ΚΙΣΣΑΒΟΣ», οι κ. Ευάγγελος Μανίκας εκπρόσωπος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ποταμιάς –Σκήτης, κ. Θέμης Τριανταφύλλου εκπρόσωπος του Αγροτικού Συνεταιρισμού
Καρύτσας-Στομίου και κ. Ευάγγελος Κρανιώτης εκπρόσωπος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μελιβοίας. Στην έκθεση συμμετείχαν και άλλοι Θεσσαλοί επιχειρηματίες
όπως οι κ.κ. Κώστας Λαμπρούλης OPORELLO S.A., κ Νασιακόπουλος ARTION S.A, η εταιρία POULIS S.A.κ.α. και
ο κ. Αντώνης Γκουντάρας εκπρόσωπος της εταιρίας
Philoctetes Land που δραστηριοποιείται στο χώρο της προώθησης και πώλησης αγροτικών προϊόντων.
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ΜΠΑΣΚΕΤ

AO ΤΡΙΚΑΛΑ

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΥΣΙΑ

ΘΕΛΕΙ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΜΕΡΑΚΙ

Ικαροι και Καλαμπάκα εστιάζουν
στο κομμάτι της αποτελεσματικότητας
ενόψει των δύσκολων παιχνιδιών (σελ 3)

Ο Α.Ο. Τρίκαλα καλείται να ανεβάσει
στροφές προκειμένου να καλύψει
το χαμένο έδαφος (σελ 5)

Και στους χθεσινούς αγώνες
της Β’ ΕΠΣΤ το έμψυχο δυναμικό κυνήγησε
με συνέπεια τον στόχο του (σελ 7)

4 Οι ομιλητές στην χθεσινή συνέντευξη τύπου για
το Κυριακάτικο Πανελλήνιο ανωμάλου στις Σκαμνιές ανέδειξαν
την ποιότητα της διοργάνωσης, που διαφημίζει τον νομό (σελ 4)
CMYK
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Αστείρευτες λύσεις

Σε όλα τα μέτωπα
Ορίστηκαν αγώνες και διαιτητές σε πρωταθλήματα μπάσκετ της ΕΣΚΑΘ, το διάστημα 2124 Φεβρουαρίου 2019 . Το σίγουρο είναι ότι οι
Τρικαλινοί φίλαθλοι θα απολαύσουν για μια
ακόμη φορά παιχνίδια, που θα αναδείξουν την
ομορφιά της καλαθοσφαίρισης.
Μικροί και μεγάλοι πάντως σε ηλικία αθλητές
ξέρουν την δουλειά τους.
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/02/2019
ΚΛ.ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ: 17:00 ΜΟΥΖΑΚΙ – ΔΑΝΑΟΙ
ΤΡΙΚΑΛΑ (Α1)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΧΡ-ΚΟΥΤΙΒΗΣ
ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 15:00 ΦΟΥΝΤΑΣΑ – ΦΟΥΝΤΑΣΒ (Π)
Δ/ΤΕΣ: ΔΗΜΟΥΛΑΣ – ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΠΟΥΛΙΟΣ-ΠΑΠΑΔΗΜΑ – ΒΗΤΑΣ
ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 17:00 ΑΕΤ- ΔΕΣΚΑΤΗ(Α2)
Δ/ΤΕΣ: ΔΗΜΟΥΛΑΣ- ΡΑΝΤΟΣ
ΚΡΙΤΕΣ:ΠΙΣΠΑ-ΠΑΠΑΔΗΜΑ-ΒΗΤΑΣ
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 19:00 ΦΟΥΝΤΑΣ- ΦΑΛΑΝΗ(Β)
Δ/ΤΕΣ: ΡΑΝΤΟΣ-ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΝΤΟΒΑΣ-ΖΑΧΑΡΙΑ-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ
Β.
ΔΗΜ.ΚΛ.ΤΡΙΚ:15:00 ΑΙΟΛΟΣ -ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
(ΝΕΑΝ)
Δ/ΤΕΣ:ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Κ.-ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΜΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ-ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.
ΕΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: 13:00 ΑΣΚ-ΤΙΤΑΝΕΣ (U21)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΟΥΤΑΣ – ΓΚΟΤΑΣ
ΚΛ.ΚΑΛ/ΚΑΣ:
17:30
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΑΙΟΛΟΣ(U21)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΟΥΤΑΣ-ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ
ΚΡΙΤΕΣ:ΛΙΝΟΥ-ΡΕΝΤΖΕΛΑΣ- ΤΖΕΛΗΣ
ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 20:30 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΜΟΛΕΤ(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.-ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΖΑΧΑΡΙΑ- ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ
ΔΗΜ.ΚΛ.ΤΡΙΚ:
17:00
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑROSSONERO(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ –ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Κ.-ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΕΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑ: 17:00 ΑΣΚ -ΔΙΑΓΟΡΑΣ (Α2
ΕΘΝ)
Δ/ΤΕΣ: ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ Κ.-ΤΖΙΟΠΑΝΟΣ-ΤΖΙΜΑ
ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ: ΧΛΩΡΟΣ ΝΙΚ.
ΚΛ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ: 19:00 ΦΑΡΣΑΛΑ –
ΙΚΑΡΟΙ(U21)
Δ/ΤΕΣ:
14ΓΥΜΝΑΣΙΟ: 17:00 ΣΟΥΦΛΑΡΙΑ – ΚΡΟΝΟΣ
ΤΡΙΚ(Α2)
Δ/ΤΕΣ:ΓΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/02/2019
ΔΗΜ.ΚΛ.ΤΡΙΚ: 17:00 ΑΙΟΛΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ
ΚΑΡΔ(ΓΥΝ)
Δ/ΤΕΣ: ΔΗΜΟΥΛΑΣ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΡΙΤΕΣ: ΛΙΝΟΥ-ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.
ΔΗΜ.ΚΛ.ΤΡΙΚ: 19:00 ΦΑΛΩΡΕΙΑ-ΓΟΜΦΟΙ (Α1)
ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΧΡ.-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΡΙΤΕΣ:ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.-ΛΙΝΟΥ-ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ
ΔΗΜ.ΚΛ.ΤΡΙΚ: 20:45 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ- ΓΟΝ.
10ου ΔΗΜ.ΣΧ.(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ – ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ:ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ- ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ
ΕΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ:17:00 ΟΛ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ- ΜΑΓΟΙ(Α2)
Δ/ΤΕΣ: ΧΑΤΖΗΣ-ΚΑΡΛΙΑΜΠΑΣ
ΚΛ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ: 17:00 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΕΥΑΘΛΟΣ (Γ’ΕΘΝ)
Δ/ΤΕΣ: ΚΑΤΩΤΙΚΙΔΗΣ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΙΤΕΣ: ΜΕΡΤΣΙΩΤΗ-ΒΗΤΑΣ-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ
Κ.
ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ: ΚΟΥΣΑΙΤΗΣ
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 09:30 ΑΕΤ – ΔΑΝΑΟΙ (Π)
Δ/ΤΕΣ: ΧΛΩΡΟΣ ΧΡ.- ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΤΣΙΑΡΑΣ-ΡΕΝΤΖΕΛΑΣ-ΤΖΕΛΗΣ
ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 11:00 ΚΑΡΔΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥΕΡΓ. ΤΡΙΚΚΗ(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.-ΧΛΩΡΟΣ ΧΡ.
ΚΡΙΤΕΣ:ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ – ΠΙΣΠΑ
ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ:14:30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ -ΦΙΛΥΡΙΩΤΩΝ(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΖΑΧΑΡΙΑ-ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 20:45 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ-ΣΜΑΚΚ
(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΚΟΥΤΙΒΗΣ-ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΕΡΤΣΙΩΤΗ
ΚΛ.ΠΑΛΑΜΑ: 17:00 ΤΙΤΑΝΕΣ – ΙΚΑΡΟΙ(Γ’ΕΘΝ)
Δ/ΤΕΣ:ΤΣΟΥΜΑΧΙΔΗΣ-ΔΟΛΓΥΡΑΣ.

Οι καταξιωμένοι οικείοι παίκτες άλλων ομάδων συνεχίζουν
να βγάζουν συνέχεια άσους από το μανίκι τους

Τ

ι δεν θέλουν οι
πρωταγωνιστές των
ομάδων μπάσκετ που
μετέχουν στα εθνικά
πρωταθλήματα;

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Μα πολύ απλά να αποφύγουν να
γίνουν προβλέψιμοι, αφού στην περίπτωση αυτή οι ανταγωνιστές, που
περιμένουν ήδη στην γωνία θα σπεύσουν να τους αναχαιτίσουν.
Για τον λόγο αυτό βρίσκονται σε
εγρήγορση προκειμένου να αναδεικνύουν συνέχεια καινούργια στοιχεία, ενώ γενικά δεν αρκούνται σε
συμβατικές καταστάσεις.
Πρώτα και κύρια επιδιώκουν να
διαβάζουν σωστά τα δεδομένα κάθε
συνάντησης για να χτυπούν στην
κατάλληλη στιγμή και μάλιστα με
χειρουργική ακρίβεια.
Τα μεγάλα καλάθια στην αρχή
δείχνουν τον δρόμο αλλά το ζητούμενο είναι στο να βάλουν το κερασάκι στην τούρτα, δηλαδή με
οξυδερκείς ενέργειες στην τελική
ευθεία.
Μέχρι στιγμής τα οικεία πρόσωπα
έχουν εισπράξει πολλά μπράβο για
τις φετινές εμφανίσεις τους και θέλουν να δώσουν λύσεις στις κομβικές συναντήσεις που απομένουν.
Οσοι πάντως παρακολουθούν ένα
παιχνίδι μπάσκετ υποκλίνονται στην
αξιοσύνη των αθλητών αλλά και
στην δυνατότητα που έχουν να κάνουν ακόμη και εξεζητημένα θέματα
να φαίνονται εύκολα.
Βέβαια για να γίνει κάτι τέτοιο
θα πρέπει ο κάθε αθλητής να διαθέτει το πακέτο όλο και να βρίσκεται
συνέχεια στις επάλξεις.
Το ταλέντο φυσικά φωνάζει από
τα πρώτα βήματα αλλά στην συνέχεια θα πρέπει ο εκλεκτός να ενεργήσει συστηματικά και συντονισμένα
για να πάρει τις σωστές αποφάσεις
στην κατάλληλη στιγμή.
Η συνεργασία με σπουδαίους
προπονητές και συναθλητές τους
κάνει καλύτερους, όπως και ο συναγωνισμός.
Τόσα χρόνια στα παρκέ οι συμπολίτες καλαθοσφαιριστές έχουν
συνηθίσει να πορεύονται βήμα-βήμα
και να ενεργούν βάσει σχεδίου.
Εννοείται ότι ξεκινούν κάθε αγώνα
από μηδενική βάση και κυρίως χωρίς
μεγάλα λόγια. Μέλημά τους είναι
να παίζουν αυτό που ξέρουν και να
δικαιώνουν τους πάντες για την επιλογή τους προς το πρόσωπό τους.
Και η φετινή χρονιά ξεκίνησε θετικά αφού σε κάθε αγωνιστική δικά
μας παιδιά βελτίωναν επιδόσεις και
ξεδίπλωναν τα ηγετικά προσόντα.
Η ίδια η πράξη δείχνει ότι διαθέτουν την συνταγή που τους επιτρέπει να κινηθούν σωστά και με άνεση,
είτε στο αμυντικό κομμάτι, είτε στο
εκτελεστικό και δημιουργικό.
Γενικά στα δύσκολα βγαίνουν
πάντα μπροστά και δίνουν τις λύσεις
τους.
Φυσικά πέρα από το ταλέντο τους
συνδυάζουν και ήθος, οπότε όλα
αυτά φτιάχνουν ένα ελκυστικό πακέτο.
Δικαιολογημένα λοιπόν οι φίλοι
του είδους παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις επιλογές των αθλητών,
που συνεχίζουν εκτός των τειχών.
Η χαρά της είναι μεγαλύτερη
όταν βλέπουν Τρικαλινούς παίκτες

Αρκετοί οικείοι καλαθοσφαιριστές συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν σε ομάδες εκτός τειχών.
να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων και να επιβεβαιώνουν την
φήμη που συνοδεύει τόσο τους ίδιους, όσο και το νομό.
Δεν είναι τυχαίο ότι τα επιτελεία
των ομάδων όταν μιλούν για τα Τρικαλινά στελέχη υποκλίνονται στην
αξιοσύνη τους.
Εννοείται ότι διατηρούν ανοιχτή
γραμμή, αφού η σχέση εκτίμησης
και εμπιστοσύνης παραμένει αναλλοίωτη στο πέρασμα του χώρου.
Όπως και να’χει μια γρήγορη
ανάγνωση δείχνει ότι αρκετά γνωστά
πρόσωπα διάγουν φόρμα διαρκείας
και μάλιστα στην κατάλληλη στιγμή.
Οσο για τους συμπολίτες φίλους
του μπάσκετ γοητεύονται από τις
επιδόσεις τους.
Θέλουν λοιπόν να πληροφορούνται από πρώτο χέρι κάθε αγωνιστική
πρωτοβουλία που αναπτύσσουν οι
επιχώριοι άσοι.
Γενικά στα Εθνικά πρωταθλήματα
πάντα προκύπτουν ειδήσεις, ενώ
πολλές ομάδες επιβεβαιώνουν τα
προγνωστικά και άλλες εξελίσσονται
σε ευχάριστες εκπλήξεις.
Εννοείται ότι η σχέση εμπιστοσύνης που χτίστηκε μεταξύ παικτών
και φιλάθλων θα κρατήσει εφ’όρου
ζωής.
Πάντως μόνο τυχαίο δεν είναι το
γεγονός ότι οι παίκτες βρήκαν αντίδοτο για την αγωνιστική φθορά
του χρόνου.
Επιπρόσθετα δεν υπάρχει καλύτερο σκηνικό από το να βλέπει κανείς το παρκέ γεμάτο από Τρικαλινά
πρόσωπα. Φυσικά τα ίδια ιδρώνουν
την φανέλα τους και με πολυφωνία
προσπαθούν να μιλήσουν την στιγμή
που πρέπει.
Ας δούμε όμως τα τελευταία πεπραγμένα ξεκινώντας από την Α2
Εθνική με την βοήθεια του ebasket.
Ο Ιωνικός Νικαίας διέλυσε εντός
έδρας το Πευκοχώρι με 115-58 κι
έδωσε συνέχεια στην πορεία του
προς την άνοδο. Από την πλευρά
του, ο δεύτερος Ηρακλής(Αγγελακόπουλος 7, Γιαννακίδης 9 με 3)
δεν βρήκε καμία αντίσταση απέναντι
στο Μαρούσι και νίκησε εύκολα με
85-62, έχοντας ως κορυφαίους τους
Ρουτκάουσκας (15 π., 8 ριμπ.) και
Κακαρούδη (15 π.).
Ο τρίτος Ερμής Αγιάς(τραυματίας
Κόμματος, Τριανταφύλλου 14 με 2,
Τσιλούλης 2, Λάππας 2) δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο 6659 του Χαρίλαου Τρικούπη κι έτσι
έμεινε στο -2 από την πρώτη δυάδα.
Το αποτέλεσμα αυτό εκμεταλλεύτηκαν οι Διαγόρας Δρυοπιδέων(Νοέας 13 με 3) και Ιπποκράτης(Γ. Χα-

τζηνικόλας 14 με 2), πλησιάζοντας
τους Θεσσαλούς.
Στην Κω ο Ιπποκράτης υποδέχθηκε την Καρδίτσα(Κακλαμάνος 19
με 3, Παπαχρήστος 8 με 1, Σαριμπαλίδης 6 με 2, Καλλές συμμετοχή)
και πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη με
79-71. Το ματς ήταν ντέρμπι καθ’
όλη τη διάρκεια, όμως ένα ξέσπασμα των γηπεδούχων στο τελευταίο
τρίλεπτο με συνεχόμενα τρίποντα
έβαλε γερά τις βάσεις της νίκης,
καθώς το σκορ από 65-64 έγινε
γρήγορα 74-66 και ο Ιπποκράτης
πανηγύρισε τη νίκη.
Ο Διαγόρας τα χρειάστηκε απέναντι στο Ψυχικό στην έδρα του,
ωστόσο έφτασε στη νίκη (83-74)
στο φινάλε.
Ο Αμύντας(Βαρδιάνος 5) δεν συνάντησε κανένα πρόβλημα 98-76
απέναντι στον Εθνικό, ενώ η Καβάλα(Χουχούμης 10 με 2, Προδρόμου
3) πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη
76-67 παραμονής απέναντι στην
Καστοριά.

Μάχη για θέσεις
Οι προσπεράσεις δεν λείπουν
στον μαραθώνιο της Β’ Εθνικής,
όπου την μια χαμογελάει η μια ομάδα και την άλλη μια διαφορετική.
Στις νίκες επανήλθε η πρωτοπόρος του Νότιου Ομίλου της Β’Εθνικής, Δάφνη Δαφνίου(Δ. Τάταρης 3
με 1), καθώς επικράτησε εκτός
έδρας του Πανερυθραϊκού με 6753. Η ομάδα της Νέας Ερυθραίας
έβαλε δύσκολα για ένα ημίχρονο
στους φιλοξενούμενους, αλλά η
Δάφνη με εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο πήρε τη νίκη.
Εύκολο έργο είχε ο Τρίτωνας(Ν.
Τσούτσος 2) κόντρα στον Γλαύκο
και τον κέρδισε χωρίς να αντιμετωπίσει πρόβλημα με 74-63. Σ’όλο το
ματς οι γηπεδούχοι είχαν διψήφιο
προβάδισμα ακόμη και 20 πόντων
και δεν δυσκολεύτηκαν να πάρουν
το ροζ φύλλο αγώνα.
Ο Μανδραϊκός(ο πρώην του Αιόλου Κ. Δέδες είχε 13 με 1) απέδειξε
την άνοδο του το τελευταίο διάστημα, καθώς νίκησε στο ντέρμπι
το Παγκράτι με 94-91(Δερμιτζάκης
12).
Η Πεντέλη συνέχισε το νικηφόρο
σερί της, καθώς πέρασε και από
την Καλλιθέα. Οι φιλοξενούμενοι
νίκησαν τον Έσπερο(Σκουλούδης
8) με 64-55 και τον έπιασαν στον
βαθμολογικό πίνακα.
Μία σπουδαία εντός έδρας νίκη
πανηγύρισε ο ΚΑΟ Κορίνθου(ο Ν.
Περωτής πέτυχε 10), ο οποίος επικράτησε του Πανελευσινιακού με
68-58.
Στον άλλο όμιλο τη νίκη της αγω-

νιστικής πήρε ο Έσπερος Λαμίας(Ν.
Κατσαρές 12), ο οποίος νίκησε
εντός έδρας το Αγρίνιο με 72-65.
Οι γηπεδούχοι σε όλο το ματς είχαν
τα ηνία του σκορ και κατάφεραν να
τα κρατήσουν μέχρι το τέλος.
Σπουδαία εντός έδρας νίκη πανηγύρισε η Χαλκηδόνα, η οποία νίκησε τον Φίλιππο Βέροιας(Θ. Κοθράς 9, Καντάρκος 11) με 68-61.
Οι φιλοξενούμενοι ήταν σε πολύ
καλή κατάσταση τον τελευταίο καιρό, αλλά οι γηπεδούχοι τους έβαλαν
φρένο.
Οι Ίκαροι Σερρών δήλωσαν “παρών”, κερδίζοντας μετά από καιρό.
Οι φιλοξενούμενοι πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση κόντρα
στην Ελευθερούπολη(Χαρισμίδης
6, Καραγεώργος 5) και πήραν τη
νίκη με 77-50.
Ακόμη μία γηπεδούχος ομάδα
χαμογέλασε, καθώς το Στρατώνι
επικράτησε δύσκολα των Φαρσάλων(Λεπενιώτης 20 με 1, Γκιουλέκας
22 με 1) με 83-80.

Ιδιες συνήθειες
Οσοι οδηγούν την κούρσα στην
Γ’ Εθνική είναι λογικό να θέλουν να
συνεχίσουν με την ίδια λογική και
στο πλαίσιο αυτό δεν αλλάζουν συνήθειες.
Ασταμάτητο γι’ ακόμη μία αγωνιστική ήταν το Αιγάλεω. Το τρένο
της ομάδας δεν σταμάτησε ούτε
στην Κηφισιά, καθώς κέρδισε με
91-81. Οι πρωτοπόροι του 1ου Νότιου ομίλου της Γ’Εθνικής Κατηγορίας πανηγύρισαν ακόμη μία νίκη
και παρέμειναν αήττητοι.
Η Μεγαρίδα επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, καθώς νίκησε
εύκολα τον Κεραυνό Αιγίου με 8455.
Ο Άρης Νίκαιας συνέχισε το νικηφόρο σερί του. Οι γηπεδούχοι
φιλοξένησαν την Ακράτα και την
κέρδισαν με 74-73.
Η Αχαγιά συνέντριψε 47-82 τον
Λέοντα με τον δικό μας Μακρή να
μετράει 14 πόντους.
Στον άλλο όμιλο ο Λοκρός Αταλάντης πήρε σπουδαία νίκη, καθώς
επικράτησε του ΟΦΗ(Γ. Καραλής 6
με 1) με 70-63.
Οι γηπεδούχοι μ’αυτήν τη νίκη
έπιασαν στην κορυφή του 2ου νότιου ομίλου της Γ’Εθνικής και πλέον
κάνει όνειρα ανόδου. Μαζί τους
είναι και τα Μελίσσια, τα οποία επικράτησαν με 63-58 τον Ερμή Σχηματαρίου, που κοίταξε την περίπτωση του Νίκου Οικονόμου.
Τέλος στον δεύτερο όμιλο του
βορρά η Ευκαρπία(Χαρτόπουλος
2) μετράει αντίστροφα για να ολοκληρωθεί το φετινό πρωτάθλημα,
καθώς δύσκολα θα χάσει την άνοδο.
Η πρωτοπόρος ομάδα του 2ου Βορείου ομίλου της Γ’Εθνικής Κατηγορίας επικράτησε εύκολα και του
Ζέφυρου με 91-67 και παρέμεινε
στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο
ΓΑΣ Κομοτηνής, ο οποίος νίκησε
πολύ εύκολα την ΔΕΚΑ με 71-58.
Σπουδαία εντός έδρας νίκη πανηγύρισε η Μακαμπή, που επικράτησε
στην έδρα της με 91-85 του Πολύγυρου.
Επισης ο ΒΑΟ δεν άντεξε και
έχασε 76-61 στην Ασπίδα Ξάνθης.
Ο Στέλιος Γιαννούλης είχε 4 πόντους.
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Καθολική
αναγνώριση
Εύσημα από παντού εισπράττουν τα γυναικεία
τμήματα των Τρικάλων ,ενώ μαζεμένες έρχονται
οι κλήσεις για συμμετοχές στις Εθνικές ομάδες.
Φαίνεται ότι οι αρμόδιο βρήκαν στους κυανέρυθρους εκπροσώπους μας φλέβα χρυσού.
Στο Δημοτικό στάδιο λοιπόν θα γίνει η αναμέτρηση της 15ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα Α
Εθνικής γυναικών, Τρίκαλα-Αγία Παρασκευή. Ο
αγώνας ορίστηκε για την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου
στις 15.00. Διαιτητές οι Αικατερίνη Βέργου-Ευαγγελία Μπασδάνη-Σταμάτιος Σφύρης (ΘεσσαλίαςΜαγνησία).

Μαζεμένες κλήσεις
Επτά Τρικαλινές αθλήτριες από την ομάδα Νέες
Τρικάλων , πήραν κλήσεις για προπονήσεις με
την Εθνική Κορασίδων. Θυμίζουμε ότι οι Νέες
Τρικάλων είναι πρώτες και αήττητες στον 3ο
όμιλο της Γ Εθνικής και η ομάδα αποτελεί τις
υποδομές της γυναικείας ομάδας η οποία είναι
3η στην Α Εθνική.
Πλέον , το Τρικαλινό γυναικείο ποδόσφαιρο
είναι στην πρώτη γραμμή του αθλήματος στην
χώρα και αυτό φαίνεται από την σπουδαία δουλειά
που γίνεται στον σύλλογο, την πορεία που κάνουν
οι δύο ομάδες του σωματείου, αλλά και τις συνεχείς κλήσεις σε Εθνικές ομάδες.
Στις 23 Φεβρουαρίου, Σάββατο, να βρίσκονται
στο Ενωσιακό γήπεδο στα Γιάννενα στις 11.30 οι
κάτωθι:
Γεν. 2004
Γεωργούλα Μαρία
Πλακιά Ελευθερία
Μπουκουβάλα Κατερίνα
Γεν. 2005
Καραλή Κωνσταντίνα
Τσίγκα Αθανασία
Στεργιούλη Στεφανία
Κωστοπούλου Κωνσταντίνα

Εύσημα από Κηφισιά
Κερδίζει τον σεβασμό παντού ο σύλλογος γυναικών των Τρικάλων και το τμήμα υποδομής
Νέες Τρικάλων. Μετά τον αγώνα στην Κηφισιά
με τον Λεοντικό, η γηπεδούχος ομάδα εξέδωσε
την παρακάτω ανακοίνωση:
«Tην 1η του ήττα στο Ζηρινείο γνώρισε την Κυριακή 17/02/2019 ο Λεοντικός από τις Νέες Τρικάλων με 1-2. Οι Νέες Τρικάλων προηγήθηκαν
στο 15ο λεπτό με την Στεργιούλη ενώ διπλασίασαν
τα τέρματα τους στο 60ο λεπτό με την Τσόγκα.
Για τον Λεοντικό μείωσε στο 82ο λεπτό η Βασιλική
Παπαιωάννου. Οι Νέες Τρικάλων απέδειξαν ότι
δικαία βρίσκονται στην 1η θέση του 3ου ομίλου
αήττητες. Συγχαρητήρια στις Νέες Τρικάλων για
την νίκη τους και στις παίκτριες και των 2 ομάδων
για το πολύ ωραίο και καθαρό παιχνίδι που μας
πρόσφεραν.
Το να έχουμε αντιπάλους σαν τις Νέες Τρικάλων
μας γεμίζει χαρά, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν
ομάδες που έχουν το Ευ-Αγωνίζεσθαι σαν προτεραιότητα βάζοντας σε δεύτερη μοίρα τα αποτελέσματα και τις σκοπιμότητες. Ομάδες σαν τις Α
Ο Tρίκαλα 2011 και Νέες Τρικάλων αποτελούν
πρότυπο για εμάς και μας δίνουν δύναμη για την
συνέχεια.»
Την Κυριακή(15.00) οι Νέες θα παίξουν στο
Ζωγράφου(διαιτητής: Αλατσάκης)

πάνε στα Βόρεια
Το πρόγραμμα της γυναικείας ομάδας του
Ασκληπιού στην Α2 Εθνική βόλεϊ περιλαμβάνει
μαζεμένες μετακινήσεις.
Ειδικά οι συναντήσεις στην Βόρεια Ελλάδα
είναι συνηθισμένη υπόθεση.
Ο νέος προορισμός λοιπόν είναι η Καβάλα. Το
Σάββατο στις 17.00 τα κορίτσια του κ. Γεροβάϊου
θα αντιμετωπίσουν στο κλειστό Καλαμίτσας την
γηπεδούχο ομάδα της Μακεδονίας.
Με συγκέντρωση, ωριμότητα και διάρκεια στην
απόδοση οι γαλάζιες θα ψάξουν το διπλό.
Τον αγώνα θα σφυρίξουν οι: Κυριακίδης- Τερζίδου.
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Τα δύσκολα συνεχίζονται
Νέες ιδιαίτερες εξετάσεις έχουν Ικαροι και Καλαμπάκα,
οπότε θα πρέπει να προσέξουν και την πιο μικρή λεπτομέρεια

Α

λίμονο σε όσους
πιστεύουν ότι η
μπασκετική Γ’
Εθνική είναι το
πρωτάθλημα της μιας
ανάσας.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Στην περίπτωση αυτό ελλοχεύει κίνδυνος ακόμη και αξιόλογες ομάδες να βγουν από
τον συνηθισμένο τρόπο σκέψης
και να δώσουν δικαιώματα κάνοντας δύσκολη την ζωή τους.
Στο θέμα αυτό όποιος μελετήσει τα παλαιότερα δεδομένα
θα διαπιστώσει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μαραθωνίων τραβούσε σε μάκρος.
Τα χαμόγελα ήταν για εκείνους που έδειξαν ιώβεια υπομονή και δεν έσκυψαν το κεφάλι μετά από άτυχα αποτελέσματα.
Γενικά η κατηγορία είναι γεμάτη από ανατροπές και αναμετρήσεις που συζητούνται για
πολλούς και διαφόρους λόγους.
Ακόμη και σωματεία από το
πάνω ράφι είχαν φέτος τα φρεναρίσματά τους και ορισμένα
και κάποιες κακές ήττες.
Μάλιστα ειδικοί του χώρου
σημειώνουν ότι μια και μόνο
άσχημη απώλεια μπορεί να
αποδειχτεί καταστροφική από
την άποψη ότι συγκροτήματα
που έχουν όλα τα φόντα για
την αλλαγή σελίδας μπορεί να
χάσουν το όνειρο από στραβοπάτημα εκεί που δεν το περίμεναν.
Αυτή όμως είναι η άγρια
ομορφιά του αθλητισμού, που
από την μια δεν επιτρέπει αρνητικά αποτελέσματα εκτός
προγράμματος και από την
άλλη δίνει το δικαίωμα στην
ελπίδα σε κάθε σύλλογο.
Πραγματικά ουκ ολίγες φορές τμήματα που έχουν ως
στόχο μια συμβατική πορεία
ορθώνουν ανάστημα και από
την στιγμή που βρίσκονται στην
μέρα τους είναι σε θέση να
φέρουν τα πάνω κάτω.
Σίγουρα τα φώτα πέφτουν
τα βαριά χαρτιά των ομάδων,
που και φέτος κάνουν καταπληκτικό πρωτάθλημα.
Ωστόσο η εμπειρία δείχνει
ότι το βάθος στο ρόστερ κάνει
την διαφορά. Γιατί από ένα
διάστημα και μετά χρειάζονται
όλο και περισσότερα και κυρίως φρέσκα χέρια.
Φωτιά φυσικά έχουν πάρει
και τα προπονητικά επιτελεία
που ξέρουν ότι τα τμήματά
τους πρέπει να εμφανιστούν
πανέτοιμα αγωνιστικά αλλά και
στο κομμάτι ψυχολογίας και
ηθικού.
Μέλημα λοιπόν των προπονητών είναι πρώτα και κύρια
να αναδείξουν τα ομαδικά χαρακτηριστικά βάζοντας όσο το
δυνατόν περισσότερα πρόσωπα στο κάδρο.
Κάτι τέτοιο άλλωστε επιτάσσει και απαιτεί η σύγχρονη καλαθοσφαίριση.
Επιπρόσθετα οι φίλαθλοι θέ-

Καλαμπάκα και Ικαροι ξέρουν ότι θα πρέπει να αναδείξουν το
σύνολο των αρετών τους για να χαμογελάσουν.
λουν να βλέπουν την μπάλα
να αλλάζει χέρια με σιγουριά
και ταχύτητα για να πέφτει εύκολα στο διχτάκι. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι προπονητές
του κόσμου ζητούν αρκετούς
εύκολους πόντους στο ανοιχτό
γήπεδο, που όμως για να επιτευχθούν απαιτούν εγρήγορση
και κοινή προσπάθεια.
Κανείς ωστόσο δεν είπε ότι
θα πρέπει να περιοριστεί το
ταλέντο χαρισματικών μονάδων
οι οποίοι είναι σε θέση να αλλάξουν τους συσχετισμούς
ενός παιχνιδιού. Τόσα χρόνια
στους αγωνιστικούς χώρους
ξέρουν να βγαίνουν μπροστά
και να κάνουν την διαφορά.
Παράλληλα αποτελούν δυνατά
στηρίγματα για τους συναθλητές τους.
Όμως και αυτοί πρέπει να
λειτουργούν ως μέρος του συνόλου, κάτι που ξέρουν πολύ
καλά. Αν αισθανθούν ότι βρίσκονται στην μέρα τους θα
αναλάβουν την πρωτοβουλία
φορτώνοντας το αντίπαλο καλάθι με πόντους. Αν πάλι νιώσουν ότι δεν πατούν στο παρκέ
με τον επιθυμητό τρόπο θα
κάνουν άλλες δουλειές.
Στο μπάσκετ δεν είναι άλλωστε μόνο το σκοράρισμα
αλλά και η άμυνα μέχρι εσχάτων αλλά και οι εμπνευσμένες
ασιστ, καθώς και τα κλεψίματα,
τα κοψίματα. Ποιος αθλητής
αλήθεια δεν το απολαμβάνει
όταν βλέπει να φεύγει μια πάσα
από τα χέρια του για τον συμπαίκτη που είναι σε ιδανική
θέση και αυτός να τελειώνει
την φάση όμορφα και καλά;
Εννοείται ότι οι προπονητές
δίνουν μεγάλο βάρος στην εμπέδωση της φιλοσοφίας που
θα χαρακτηρίζει κάθε τμήμα.
Είναι σημαντικό τα στελέχη να
βάζουν το εμείς πάνω από το
εγώ, οπότε η τακτική οδηγεί
στον απαραίτητο αριθμό ροζ
φύλλων.

Ατέλειωτη αναζήτηση
Όπως γράφουμε και στον
υπότιτλο του κειμένου το Τρικαλινό δίδυμο έχει μπροστά
του νέες δύσκολες εξετάσεις.
Πολύ ορθά άφησε πίσω του
τα Κυριακάτικα ματς, που έτσι
κι αλλιώς είχαν υψηλό συντελεστή δυσκολίας.
Σίγουρα μελέτησε τα λάθη
που έγινε για να περιοριστούν

στον μέγιστο βαθμό.
Στον δρόμο τους θα βρουν
δυο παραδοσιακές δυνάμεις
του χώρου.
Η Καλαμπάκα φιλοξενεί τον
Εύαθλο και οι Ικαροι θα δοκιμαστούν στον Παλαμά.
Ο ΑΟΚ που παίζει στην έδρα
του ξέρει ότι οφείλει να κάνει
μεστή εμφάνιση για να κερδίσει
έστω και με μισό πόντο.
Γίνεται αντιληπτό ότι το πρέπει μπαίνει μπροστά οπότε οι
κιτρινόμαυροι καλούνται να
βρουν πέραν όλων των άλλων
αντίδοτο και για την πίεση.
Μέσα στο σπίτι τους όμως
μεταμορφώνονται και από την
στιγμή που βρουν ρυθμό ειδικά
στην περιφέρεια, που αποτελεί
βαρόμετρο θα πάρουν μπροστά άπαντες.
Σίγουρα ο αντίπαλος είναι
σκληρό καρύδι και δεν καταθέτει εύκολα τα όπλα. Συγκεκριμένοι παίκτες μάλιστα ξέρουν να σκοράρουν ακόμη και
όταν είναι ασφυκτικά κλεισμένοι.
Ασφαλώς η αμυντική προσαρμογή θα είναι το Α και το
Ω. Οσο για την επίθεση με ψυχραιμία και σωστό διάβασμα
των καταστάσεων θα βρεθούν
οι ιδανικές λύσεις.
Εννοείται ότι τέτοια ματς θέλουν μέγα πάθος και οι κιτινομπλέ αποδεδειγμένα το διαθέτουν.
Μιλώντας για το παιχνίδι
στην «Σέντρα» ο κόουτς Κωνσταντινίδης σημείωσε: «Αφήσαμε πίσω μας το ματς με τον
ΠΑΣ, όπου κάναμε πολύ κακή
εμφάνιση. Ευτυχώς που αυτό
συνέβη με αντίπαλο του συγκεκριμένου επιπέδου.
Σε κάθε περίπτωση κοιτάζουμε μπροστά και συνειδητοποιήσαμε ότι όλα τα ματς
είναι τελικοί.
Χρειαζόμαστε όσο τίποτα
άλλο τη νίκη κόντρα στον Εύαθλο για να πατήσουμε πιο γερά
στα πόδια μας και να κάνουμε
ένα ακόμη βήμα προς την επίτευξη του στόχου.
Ο αντίπαλος είναι μια έμπειρη ομάδα στον χώρο με παίκτες που παίζουν πολλά χρόνια
μαζί και κατά συνέπεια διαθέτουν ομοιογένεια.
Ωστόσο εμείς κοιτάζουμε
την δική μας δουλειά και θέλουμε να έχουμε τις κατάλληλες λύσεις και απαντήσεις και

στις δυο πλευρές του παρκέ.
Μια νίκη θα κάνει την ζωή
μας πιο εύκολη για την συνέχεια.
Σίγουρα τις κατηγορίες τις
κλειδώνει η άμυνα και στο κομμάτι αυτό θα δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα έχοντας και το
απαραίτητο καθαρό μυαλό
στην επίθεση.
Τα παιδιά έχουν αντιληφθεί
την κρισιμότητα του αγώνα και
πιστεύω ότι θα συνδυάσουμε
ουσία και θέαμα».
Γενικά στην Καλαμπάκα καταγράφεται συστράτευση με
τον πρώην πρόεδρο κ. Πρεμέτη
να προβαίνει σε κίνηση τόνωσης του ηθικού.
Όταν λοιπόν μια οικογένεια
είναι γροθιά δεν έχει να φοβάται τίποτα.
Από την πλευρά τους οι Ικαροι έχουν έξοδο στον Παλαμά.
Πρόκειται για μια ομάδα που
αποτελεί κάτι σαν κακό δαίμονα Τρικαλινών σωματείων και
οι κιτρινόμαυροι έχουν πικρή
εμπειρία από την πιο πρόσφατη
αναμέτρησή τους.
Ωστόσο από τον πρώτο γύρο
κύλησε αρκετό νερό στο αυλάκι. Ο εκπρόσωπός μας έδειξε
στα παιχνίδια με Μαντουλίδη
και Ολυμπιακό Βόλου ότι είναι
σε θέση να σημειώσει σημαντικά διπλά και αυτό θα ψάξει
και στους Τιτάνες.
Βέβαια το συγκρότημα του
κ. Σδράκα που ξέρει τα δεδομένα των αντιπάλων καλείται
να κάνει το τέλειο παιχνίδι για
να γείρει την ζυγαριά προς το
μέρος του. Αυτό σημαίνει ότι
και την άμυνα επιβάλλεται να
θωρακίσει και στην επίθεση να
έχει πολυφωνία και ευστοχία.
Σε τέτοια ματς κάθε πόντος
και κάθε βολή μετράει, οπότε
το έμψυχο δυναμικό πρέπει να
είναι αποφασισμένο και ψύχραιμο είτε επιχειρήσει μπασίματα, είτε τρίποντα και βολές.
Κοντά σε όλα αυτά να προσθέσουμε και την διάρκεια
στην απόδοση, αφού μόνο με
αναλαμπές αδικεί κανείς τον
εαυτό του. Δίνοντας το στίγμα
του για το ματς ο κοόυτς Σδράκας σημείωσε: «Είναι ένα δύσκολο απ’ όλες τις απόψεις
παιχνίδι αφού ο Παλαμάς διαθέτει βαθιά γνώση της κατηγορίας και παλεύει μέχρι τέλους.
Γενικά παίζει ελεύθερα και
ειδικά μέσα στην έδρα του
πάει σε υψηλό σκορ. Πρόκειται
για μια γρήγορη ομάδα την
οποία δεν έχεις την πολυτέλεια
να χάσεις από τα μάτια σου.
Από την πλευρά μας οφείλουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι και πειθαρχημένοι και να
ψάξουμε το καλύτερο από
κάθε επίθεση.
Οδηγός πάντως πρέπει να
είναι η υπομονή».
Στους Ικάρους περιμένουν
τον στρατευμένο Β. Χατζή,
αποθεραπεία κάνει ο Β. Κολότσιος, ενώ την Τετάρτη έπαιξαν
φιλικό με τους Γόμφους.
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αρότι έχουν δει
πολλά τα μάτια
των Τρικαλινών
φίλων του
στίβου και ξέρουν πολύ
καλά τα δεδομένα πριν
από μια μεγάλη
εκδήλωση του κλασικού
αθλητισμού είναι
αλήθεια ότι τους έλειψε
η γλυκιά κινητοποίηση
και η παραγωγή
ειδήσεων.

Το πρωτάθλημα της ψυχής
Τον καλύτερο εαυτό τους θα δώσουν οι αθλητές στο Πανελλήνιο
ανωμάλου των Σκαμνιών για να κερδίσουν και τον καιρό

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Με το που έφτασε η Τετάρτη
λοιπόν τα κεντρικά ΜΜΕ και
οι σχετικές ιστοσελίδες άρχισαν να βομβαρδίζουν με σχετικές πληροφορίες.
Για τα τοπικά μέσα δεν χρειάζεται να κάνουμε αναφορά
αφού πάντα προβάλλουν με
κάθε λεπτομέρεια την σύναξη.
Ασφαλώς το σκηνικό δεν είναι διόλου τυχαίο. Ολοι ξέρουν
πόσο σημαντική υπόθεση είναι
για την περιοχή ένα Πανελλήνιο πρωτάθλημα.
Χωρίς υπερβολή φέρνει στα
μέρη μας αθλητές πρώτης
γραμμής αλλά και ελπιδοφόρα
στελέχη.
Πολύ απλά στην προκειμένη
περίπτωση συνδυάζεται η ποιότητα και η ποσότητα. Συνεπώς τι άλλο καλύτερο να ζητήσει ένας θιασώτης του στίβου;
Εννοείται ότι τον τόνο δίνουν
οι πρωταγωνιστές αλλά δεν
έρχονται μόνοι τους στα Τρίκαλα και στις Σκαμνιές Πηγές.
Δίπλα τους είναι οι δικοί τους
άνθρωποι αλλά και διάφοροι
φίλοι και συνοδοί.
Ως εκ τούτου τα μέρη μας
αποκτούν την γνωστή ζωντάνια, ενώ η παραγωγή υλικού
είναι εντυπωσιακή.
Ασφαλώς όλοι ξέρουν την
αδυναμία και την έφεση των
Τρικαλινών σε μεγάλες διοργανώσεις του κλασικού αθλητισμού.
Οσοι διακονούν τον χώρο
ξέρουν να βγαίνουν μπροστά
και να διαμορφώνουν τις ιδανικές συνθήκες προκειμένου
οι αθλητές να αρχίσουν τον
ξέφρενο καλπασμό τους.
Ετσι τα χρονόμετρα παίρνουν φωτιά για να καταγράψουν τις επιδόσεις.
Από την στιγμή που τα Τρίκαλα κέρδισαν την μάχη για
την διεξαγωγή του Πανελληνίου ανωμάλου δρόμου, αφού
ο συναγωνισμός φέτος ήταν
ιδιαίτερα έντονος με το Μαρκόπουλου, οι ομάδες εργασίας
φρόντισαν να εκτελέσουν την
δουλειά τους με τον τρόπο
που ξέρουν.
Χωρίς υπερβολή οι υπάλληλοι και όλοι οι αφανείς ήρωες,
που αξίζουν τα μπράβο του
κόσμου βρέθηκαν νυχθημερόν
στους χώρους των αγώνων
προκειμένου να διευθετήσουν
κάθε ζήτημα.
Μέλημά τους είναι να μην
υπάρξει κανένα ψεγάδι, τόσο
στην πίστα, όσο και στους παρακείμενους χώρους.
Ασφαλώς η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά και πάνω
απ’ όλα αποτελεί δείγμα πολιτισμού. Και όπως αναφέρουν
οι δρομείς που αγωνίζονται
στα μέρη μας αλλά και οι συνοδοί χαίρεται κανείς να περνάει παραγωγικές ώρες στις
Σκαμνιές.

Ολες τις πτυχές φώτισαν οι ομιλητές στην χθεσινή συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο «Πανετελιδάκης»

Ακρως ποιοτικό θα είναι το φετινό Πανελλήνιο ανωμάλου
Και μπορεί όσοι αρκούνται
μόνο στην τελική εικόνα να
θεωρούν ότι το στήσιμο μιας
τόσο σημαντικής διοργάνωσης
είναι απλή υπόθεση αλλά η
πράξη άλλα δείχνει.
Ακόμη και ένας κρίκος αν
λείψει από την αλυσίδα μπορεί
να γίνει η ζημιά και να αρχίσει
η γκρίνια. Οι διοργανωτές λοιπόν προσέχουν για να έχουν
και πραγματική τους επιθυμία
είναι να κυλήσουν όλα αυτοματοποιημένα και σωστά.
Σε κάθε περίπτωση οι Σκαμνιές έχουν γίνει συνώνυμο
των Πανελληνίων πρωταθλημάτων ανωμάλου δρόμου, ενώ
στην συγκεκριμένη γρήγορη
πίστα φιλοξενήθηκαν και διοργανώσεις Ευρωπαϊκής εμβέλειας.
Ολοι οι μετέχοντες υποκλίθηκαν στις γνώσεις των Τρικαλινών και στην εξαιρετική
ατμόσφαιρα που φτιάχνουν.
Φυσικά κάθε πρωτάθλημα
είναι διαφορετικό και ως εκ
τούτου οι εμπλεκόμενοι ξεκίνησαν την δουλειά από μηδενική βάση.
Η κούραση σίγουρα ήταν
και είναι μεγάλη αλλά όταν
εντοπίσουν χαμογελαστά πρόσωπα πριν, κατά την διάρκεια
και μετά την λήξη των αγώνων
θα ξεχάσουν τα πάντα.
Διότι στην περίπτωση αυτή
θα έχει κερδηθεί ένα ακόμη
στοίχημα και όσοι έγραψαν
οργανωτικά χιλιόμετρα και γενικά έβαλαν πλάτη θα νιώσουν
αφάνταστη ικανοποίηση.
Αξίζει λοιπόν να ζήσει κανείς
την μαγεία του Πανελλήνιου
πρωταθλήματος από μέσα και
μακάρι ο καιρός να μην κάνει
τρελά κόλπα για να απολαύσει
ο καθένας όλες τις κατηγο-

ρίες.
Οι αθλητές πάντως είναι σαν
έτοιμοι από καιρό και από την
στιγμή που πάρουν το σύνθημα δράσης δεν θα καταλάβουν
τίποτα και θα ξεχυθούν στον
Τρικαλινό ορίζοντα.

Υψηλό επίπεδο
Μια μικρή διαφοροποίηση
είχε η χθεσινή συνέντευξη στο
ξενοδοχείο «Παντελιδάκη» σε
σύγκριση με προηγούμενες
συνάξεις του είδους.
Ο λόγος είναι απλός. Στην
εξίσωση μπήκε και ο καιρός,
αφού οι προβλέψεις δεν είναι
οι καλύτερες δυνατές για την
Κυριακή.
Αρκετοί θεωρούν ότι Τρίκαλα και Καρδίτσα θα επηρεαστούν περισσότερο, οπότε
στην πράξη οι αθλητές καλούνται να καταβάλλουν διπλάσια προσπάθεια για να σταθούν όρθιοι και να διεκδικήσουν τους στόχους.
Εννοείται ότι όλος ο μηχανισμός βρίσκεται σε εγρήγορση και συντονισμό, ενώ αρμόδια χείλη ανέφεραν ότι «παρακολουθούμε ανά κάθε ώρα
και λεπτό το μετεωρολογικό
δελτίο».
Οσοι ξέρουν πάντως χαρακτηρίζουν το Πανελλήνιο ανωμάλου παντός καιρού, οπότε
μόνο αν προκύψουν ακραία
φαινόμενα θα εξεταστούν άλλες σκέψεις.
Απαντες όμως είναι ετοιμοπόλεμοι και με τις γνώσεις
τους σημειώνουν ότι θα γίνει
ένα χορταστικό πρωτάθλημα.
Εν αρχή το στέλεχος του
κεντρικού ΣΕΓΑΣ Τάκης Χαχάμης ανέφερε: «Ηδη ξεκίνησε
η προβολή του νομού αφού
πολλά κεντρικά ΜΜΕ έσπευσαν στα Τρίκαλα για να καταCMYK

γράψουν από μέσα τον παλμό
των αγώνων.
Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο γεγονός τόσο για το νομό
μας, όσο και για την επικράτεια, αφού θα έρθουν αθλητές
από κάθε γωνιά της χώρας
από τον ακριτικό Εβρο, μέχρι
τα ακριτικά νησιά μας.
Οι πρωταγωνιστές και οι συνοδοί θα γοητευτούν από την
ομορφιά της περιοχής, που
ανέβηκε αισθητά στο κομμάτι
των επισκέψεων και ένα μικρό
λιθαράκι σε αυτό έβαλε και η
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ.
Ασφαλώς είναι αγαστή η συνεργασία με την Περιφέρεια,
τον Δήμο Τρικκαίων, τον Δήμο
Πύλης, τους πολύπειρους κριτές, την ΣΜΥ και τον Ερυθρό
Σταυρό, που είναι πάντα στις
επάλξεις. Μέλημα της Ενωσης
είναι όσο το δυνατόν περισσότεροι και πιο ποιοτικοί αγώνες, οπότε όσοι έχουν τομέα
ευθύνης θα πράξουν το καλύτερο δυνατό.»
Ειδική μνεία έκανε για τον
τεχνικό σύμβουλο κ. Μπουλογεώργο και τους καταξιωμένους προπονητές κκ. Σούλα,
Κοντονάσιο.
Αμέσως μετά ο πρόεδρος
της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας κ.
Ηλίας Καφφές, που με ευχαρίστησε είδε στον χώρο και
φίλους του από τον χώρο του
μπάσκετ, αφού είναι πολυσύνθετο στέλεχος σημείωσε:
«Εύχομαι κάθε επιτυχία
στους αγώνες που απ’ ότι φαίνεται θα είναι κατάθεση ψυχής
και θέλησης αν λάβουμε υπόψιν μας τα καιρικά δεδομένα.
Σαν Ενωση έχουμε την εμπειρία να παρουσιάζουμε μεγάλους και πετυχημένους αγώνες.
Ευχαριστούμε την Περιφέρεια, τον Περιφερειάρχη κ.
Αγοραστό και τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Μιχαλάκη, τους Δήμους Τρικκαίων και Πύλης,
που είναι πάντα κοντά μας δίνοντας λύση σε κάθε πρόβλημα που ανακύπτει
Μόνο και μόνο το γεγονός
ότι το πρωτάθλημα γίνεται για
4η συνεχόμενη χρονιά στις
Σκαμνιές μιλάει μόνο του, ενώ
θεωρώ δεδομένη την επιτυχία,
αφού το εκλεκτό επιτελείο ξέρει άριστα την δουλειά του.
Θέλουμε δίπλα μας και τον
κόσμο που θα βιώσει μια ωραία
αθλητική γιορτή».

Επειτα ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Ντίνος Μπάρδας,
που χαρακτηρίστηκε δικός μας
άνθρωπος από τον κ. Χαχάμη
πρόσθεσε: «Πρόκειται για ένα
άκρως σημαντικό αθλητικό γεγονός και θεωρώ δεδομένη
την επιτυχία, αφού οι διοργανωτές διαθέτουν όλο το πακέτο για να ολοκληρώσουν την
σύναξη όπως το επιθυμούν.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι θα
προκύψει ένα αναβαθμισμένο
πρωτάθλημα, που θα γοητεύσει όσους το παρακολουθήσουν.
Ως Περιφέρεια είμαστε σε
ετοιμότητα να προσφέρουμε
ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν
για να γίνει πιο εύκολη η δουλειά των υπευθύνων αλλά και
για να έχουν οι αθλητές ιδανικές συνθήκες.
Καλό κουράγιο σε όλους και
παρότι τα στοιχεία δείχνουν
δύσκολες καιρικές συνθήκες
είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε κάθε πονοκέφαλο».
Ανάλογη σιγουριά για επιτυχία και από τον αντιδήμαρχο
κ. Α. Αναστασίου.
Δυναμική παρουσία στην συνέντευξη είχε ο Δήμος Πύλης.
Ο αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Κωστάκης είπε: « Από
πλευράς Δήμου έγινε υπερπροσπάθεια για να ετοιμαστούν όλα στην εντέλεια. Αξίζουν πολλά εύσημα στους
υπαλλήλους που εργάστηκαν
άοκνα, αφού θέλουν να προκύψει το ιδανικό σενάριο και
να ακουστεί η περιοχή.
Υπάρχει αγαστή συνεργασία
με όλους τους φορείς και αυτό
το στοιχείο είναι ένα από τα
μυστικά της επιτυχίας.
Αλλωστε όλοι αγαπούν τον
τόπο και τον αθλητισμό.
Να καλέσουμε τον κόσμο
να παρακολουθήσει τους αγώνες και να χειροκροτήσει τους
αθλητές.
Από την πλευρά της η αντιδήμαρχος κ. Λαμπρινή Οικονόμου στάθηκε στο δέσιμο
που υπάρχει με τις Σκαμνιές
και θυμήθηκε τον πρώτο αγώνα της κόρης της στον χώρο.
Από την καρδιά της έδωσε
εύσημα στο επιτελείο της καθαριότητας, που δεν έφυγε
λεπτό από τον χώρο και τον
έκανε καλύτερο από το σπίτι
του».
Στο σημείο αυτό ο κ. Χαχάμης τόνισε ότι παρότι έχουμε

κάνει τόσους αγώνες στις Σκαμνιές δεν τις έχουμε δει τόσο
προσεγμένες και πραγματικά
λάμπουν από καθαριότητα.
Το δικό της στίγμα έδωσε
εκ μέρος των κριτών η πολύπειρη κ. Μιχολίτση που επεσήμανε: «Σαν σύνδεσμος κριτών θα δώσουμε και φέτος
τον καλύτερο εαυτό μας για
να κυλήσουν όλα στην εντέλεια
και να μην προκύψει το παραμικρό παράπονο.
Ηλιος, βροχή και χιόνι αποδεδειγμένα δεν μας τρομάζουν
και ελπίζουμε να φύγουν οι
καλύτερες εικόνες από την περιοχή».
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι ο τεχνικός σύμβουλος
της ΕΑΣ κ. Θανάσης Μπουλογιώργος είπε: «Πρόκειται για
μια πολύ μεγάλη διοργάνωση
που προστίθεται στο χαρτοφυλάκιο της ΕΑΣ η οποία παρουσιάζει πάντα ποιοτικές συνάξεις.
Ασφαλώς η κοινή προσπάθεια οδηγεί σε αίσια έκβαση.
Οι φίλαθλοι που θα έρθουν
θα παρακολουθήσουν σπουδαίους αγώνες αφού πλέον
υπάρχει τάση ανάπτυξης στις
μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις. Πραγματικά πάνε να ξεφύγουν από την μετριότητα
και να φτάσουν στο επίπεδο
των ταχυτήτων και των άλλων
ειδών. Σίγουρα θα έρθουν
πολύ καλοί αθλητές και ο συναγωνισμός θα είναι έντονος.
Ετσι ο κόσμος θα βιώσει όμορφες στιγμές.
Οι συμμετοχές φτάνουν στις
652 και με τους συνοδούς θα
έχουμε πάνω από 1500 άτομα
στην περιοχή, οπότε ο αθλητικός τουρισμός αποτελεί ένα
από τα δυνατά χαρτιά των Τρικάλων.
Ο αντιπρόεδρος της ΕΑΣ κ.
Γιάννης Κοντονάσιος υπογράμμισε ότι «οι αγώνες γίνονται
κάθε χρόνο και καλύτεροι
αφού υπάρχει η απαραίτητη
τεχνογνωσία.
Ετσι δέχομαι συνέχεια συγχαρητήρια από τους ξένους
προπονητές τόσο για την οργάνωση, όσο και για την φιλοξενία. Θεωρώ δεδομένη την
επιτυχία των αγώνων».
Τέλος ο κ. Δημήτρης Σούλας
με την βαθιά γνώση στον ανώμαλο, ενώ πρόσφατα ήταν
στην Ολλανδία σημείωσε»
«Υπάρχει νέα φιλοσοφία στον
ΣΕΓΑΣ όσον αφορά τους δρόμους ημιαντοχής- αντοχής,
που σπεύδουν να ακολουθήσουν τον βηματισμό των υπόλοιπων ειδών.
Θα γίνουν αγώνες υψηλού
επιπέδου, αφού οι έμπειροι
αθλητές ξέρουν την δουλειά
τους, ενώ το νέο αίμα έρχεται
με φόρα.
Η φουρνιά είναι εξαιρετική,
ενώ ο συναγωνισμός θα είναι
έντονος. Οι Σκαμνιές είναι το
μοναδικό σταθερό κέντρο του
είδους που καλύπτει όλα τα
γούστα και άπαντες το προσέχουν σαν τα μάτια τους
Είναι χαρακτηρισμένες ως
κέντρο υψηλού αθλητισμού,
ενώ όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες είναι φιλοξενούμενες
Από την πλευρά τους τα Τρικαλινά παιδιά που έχουν τα
φόντα θα δώσουν τον αγώνα
τον καλό για να κερδίσουν τα
στοιχήματά τους.
Απλά ο ανώμαλος δρόμος
είναι ιδιαίτερος και δεν υπάρχουν φαβορί».
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Να το δουν σαν μάχη!
Κορυφώνεται η προετοιμασία του ΑΟ Τρίκαλα για τον κρίσιμο αγώνα της Κυριακής στα Χανιά με τον Κισσαμικό

Ο ΑΟ Τρίκαλα γνωρίζει την κρισιμότητα του αγώνα της Κυριακής κόντρα στον Κισσαμικό

Κ

ρίσιμες είναι οι
στιγμές για τον
ΑΟ Τρίκαλα,
αφού στην
ομάδα δίνουν οριακές
μάχες ώστε να σώσουν
την χρονιά.

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Μετά από 17 αγωνιστικές
η ομάδα βρίσκεται κάτω από
την ζωή του υποβιβασμού και
θα πρέπει να γίνει μεγάλη

προσπάθεια για να κερδηθεί
η κατηγορία.
Ο στόχος της «δεκάδας»
είναι ξεκάθαρος και ο αγώνας
κόντρα στον Κισσαμικό οριακός! Και αυτό επειδή η ομάδα
των Χανίων βρίσκεται στην
10η θέση της βαθμολογίας
με 4 βαθμούς περισσότερους
από τον ΑΟΤ. Έτσι ούτε για…
αστείο θα πρέπει οι βαθμοί
αυτοί να αυξηθούν στους 7!
Για το λόγο αυτό ο κόουτς
Μίλος Κόστιτς ρίχνει το βάρος
και στην ψυχολογία, ελπίζοντας ότι όλα αυτά τελικά θα
φέρουν καρπούς. Η προετοι-

Με μια απουσία
ο Κισσαμικός
Χωρίς τον Άγγελο Ζιούλη που έχει δηλωθεί να εκτίσει
την ποινή του στην αναμέτρηση της Κυριακής (24/2) με
τα Τρίκαλα έγινε η προπόνηση του ΑΟΧ Κισσαμικού ώστε
ο αμυντικός της ομάδας των Χανίων να αποφορτιστεί.
Παράλληλα, ο Γιώργος Λαζαρίδης που ένιωσε κάποιες
ενοχλήσεις στην αναμέτρηση με τον Εργοτέλη το Σάββατο
(16/2) ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.

μασία βρίσκεται στην κορύφωσή της και όλοι ελπίζουν
ότι ο ΑΟΤ θα μπορέσει να
σταθεί όρθιος!
Ο αντιπρόεδρος του ΑΟΤ
Νίκος Νίκογλου τιμωρήθηκε
με μια αγωνιστική από το Πειθαρχικό Όργανο της Football
League
Δεν θα έχει το δικαίωμα να
καθίσει στον πάγκο του ΑΟ
Τρίκαλα στο παιχνίδι της Κυριακής (24/02, 15:00) με τον
ΑΟ Χανιά Κισσαμικό εκτός
έδρας ο Νίκος Νίκογλου. Ο
αντιπρόεδρος των «κυανέρυθρων» τιμωρήθηκε από το Πειθαρχικό Όργανο της Football
League με μια αγωνιστική
αποκλεισμού, λόγω της συμπεριφοράς του στο παιχνίδι
με τον Απόλλωνα Πόντου.
Αναλυτικά η απόφαση:
«Το Μονομελές Πειθαρχικό
Όργανο της Football League
ανακοινώνει την εξής διαπιστωτική πράξη για την 17η
αγωνιστική:
Στον ΝΙΚΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ,
εκπρόσωπο της ΠΑΕ Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ, τον αποκλεισμό από
τον επόμενο ποδοσφαιρικό

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

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

αγώνα Πρωταθλήματος της
ως άνω ομάδος (αγώνας με
ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ,
17/2/2019)».

Παίκτες και τεχνική
ηγεσία του ΑΟΤ
παρακολούθησαν το
σεμινάριο για τα
χειραγωγημένα παιχνίδια
Το ειδικό σεμινάριο που
διοργανώνει η εταιρεία
Sportradar για την ανίχνευση
και την αντιμετώπιση των χειραγωγημένων αγώνων αλλά
και τη στοιχηματική απάτη,
παρακολούθησαν σε κεντρικό
ξενοδοχείο των Τρικάλων το
ποδοσφαιρικό τμήμα του ΑΟΤ.
Η παρακολούθηση του σεμιναρίου περιλαμβάνεται στο
πλαίσιο των όρων αδειοδότησης της ΠΑΕ, ενώ περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες
για την πρόληψη τέτοιων φαινομένων.

“Κάθε πέρσι και
καλύτερα” για τον ΑΟΤ…
Τα αγωνιστικά διαγράμματα
του ΑΟ Τρίκαλα δείχνουν πτωτική πορεία, και πάνε από το

κακό- στο χειρότερο τα τρία
τελευταία χρόνια
Φέτος μάλιστα η ομάδα συνήθισε φέτος να βρίσκεται σε
θέσεις που οδηγούν στον υποβιβασμό.
Η 11η θέση είναι η καλύτερη που έχει πλασαριστεί στο
φετινό πρωτάθλημα ο ΑΟ Τρίκαλα. Οι κυανέρυθροι που ξεκίνησαν μιλώντας για άνοδο,
έχουν φτάσει να παλεύουν
στον δεύτερο γύρο για να
αποφύγουν τον υποβιβασμό…
δύο κατηγορίες πιο χαμηλά.
Όπως φαίνεται, μάλιστα, από
τα διαγράμματα του FL News,

ισχύει απόλυτα το ” κάθε πέρυσι και… καλύτερα και κάθε
χρόνο και χειρότερα”.
Kαι ενώ η ομάδα εξακολουθεί να είναι σε “κατηφορική
διαδρομή”, ιδίως μετά και τις
λανθασμένες επιλογές (με
τους ανέτοιμους παίκτες που
αποκτήθηκαν το Γενάρη από
την διοίκηση Αϊβάζογλου…),
βγήκε και η άστοχη ανακοίνωση της ΠΑΕ που ούτε λίγο
ούτε πολύ ζήτησε από φιλάθλους και δημοσιογράφους
(προφανώς) να μην ασκούν
κριτική για τα λάθη, σ’ αυτό
το διάστημα!
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πρόσφατη νίκη
της Πηγής επί
της Δήμητρας
Απόλλων με 1-0,
στον εξ’ αναβολής
αγώνα, πρόσφερε
ενδιαφέρον στο
πρωτάθλημα και
συγκεκριμένα στην
προσπάθεια ανόδου,
αφού ο υποβιβασμός
έχει ήδη ξεκαθαρίσει.

Η

Η ομάδα του Σπύρου Ευαγγέλου με τους βαθμούς που
πήρε πλησίασε το πρωτοπόρο Νεοχώρι στους τρεις βαθμούς, οπότε το αυριανό
ντέρμπι ανάμεσα στον «Διγενή» και την Πηγή στο
«Μπάμπης Παπαχατζής» απέκτησε ενδιαφέρον και το αποτελέσματά του πολλά μπορεί
να κρίνει.
Πλούσια η δράση την περασμένη εβδομάδα, καθώς
το περασμένο Σάββατο πραγματοποιήθηκαν αγώνες της
21ης αγωνιστικής, ενώ την
περασμένη Τρίτη έγιναν οι
εξ’ αναβολής αγώνες της
15ης αγωνιστικής.
Στην συγκεκριμένη αγωνιστική αίσθηση προκάλεσε η
νίκη του Πορταϊκού επί της
Δήμητρας με 1-0, με τους
γηπεδούχους να παίρνουν
τους βαθμούς με αυτογκόλ
του Καραγκούνη και μαζί βαθμολογική ανάσα στην προσπάθεια να απομακρυνθούν
από την επικίνδυνη ζώνη, εκεί
όπου μόνιμα βρίσκονται η
ΑΕΤ και το Γλίνος, ομάδες
που δεν συμμετείχαν φέτος
στη διοργάνωση και η Μπάρα
η οποία δεν αποφεύγει τον
υποβιβασμό, αφού η διαφορά
με τον Πύργο ο οποίος βρίσκεται μια θέση παραπάνω,
απέχει αισθητά.
Το πρωτοπόρο Νεοχώρι,

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
www.gidopoulosp@yahoo.gr

χίζουν με τον ίδιο τρόπο.
Ο Πορταϊκός, όπως έκανε
και το Σάββατο απέναντι στη
Δήμητρα, κέρδισε την περασμένη Τρίτη τα Σαράγια με 20 και πήρε θετικό αποτέλεσμα
δείχνοντας πως ήθελαν περισσότερο τη νίκη και το πέτυχαν.
Τα Σαράγια, πραγματοποιούν και φέτος μια αξιόλογη
πορεία οπότε η ήττα στη
Πύλη δεν επηρεάζει την γενικότερη εικόνα της ομάδας

Η Πηγή κέρδισε 1-0 την Δήμητρα Απόλλων και θα προσπαθήσει αύριο να πατήσει κορυφή στο Νεοχώρι
συνεχίζει την προσπάθειά της
και επιμένει. Η αντίδρασή της
στις τελευταίες μέρες, έφερε
στις αποσκευές της δύο νίκες
με το 3-0 να είναι το σκορ των
αναμετρήσεων. Το Σάββατο η
ομάδα του Τάκη Ρούσσα κέρδισε την Αγία Μονή και την
περασμένη Τρίτη την Κρύα
Βρύση, οπότε συνεχίζει να
ελπίζει.

παρουσιάζοντας δύο διαφορετικά πρόσωπα, κατάφερε
στην επανάληψη να ανατρέψει το 0-1 από τους Ταξιάρχες και να το μετατρέψει σε 41 δείχνοντας έτσι πως όταν
δεν υπάρχει αγωνιστική σοβαρότητα, η τιμωρία… καραδοκεί.
Η Φήκη, αν και βρίσκεται σε
απόσταση από τη κορυφή

Στο ντέρμπι της αγωνιστικής το Μικρό Κεφαλόβρυσο
και το Καστράκι έμειναν στο
1-1 μετά από μια αξιέπαινη
προσπάθεια, με αποτέλεσμα
να μοιραστούν βαθμούς και
εντυπώσεις. Ετσι και αλλιώς,
οι δύο ομάδες, χωρίς άγχος,
πραγματοποιούν μια θετική
πορεία και αυτό είναι ένα κίνητρο που τις κάνει να συνε-

Η ΒΑΘΜOΛOΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ

1
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6
7
8
9
10
11
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14
15
16
17
18

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

Β

ΑΓ.
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55
50
41
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33
32
29
26
26
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24
15
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0
0
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21
21
21
21
21
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21
21
21
21
21
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ΕΝΤOΣ
Ν
Ι
Η
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11
10
5
7
6
7
6
4
4
4
5
2
6
2
1
0
0

1
0
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1
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1
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4
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4
1
3
1
1
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2
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4
4
3
3
4
4
4
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ΤΕΡΜΑΤΑ

36
23
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0
0

ΕΚΤOΣ
Ν
Ι

Η

9
6
6
7
6
6
4
4
5
4
3
2
4
1
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0

1
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10

5
6
8
7
6
15
9
17
9
10
10
17
12
21
14
26
27
36

Δήμητρα Απόλλων

Συνέχεια στη δράση
ε σύμμαχο τον καιρό και πολύ διάθεση το
Σαββατοκύριακο που πέρασε γέμισε από
ποδόσφαιρο. Για τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα
η Κ14(β) της ακαδημίας μας αγωνίστηκε με την
ΑΕΤ στο Λογγάκι ενώ η Κ14(γ) έπαιξε στην Ακαδημία 1.

Μ

Tην Κυριακή η Κ12(β) αναμετρήθηκε με τα Σαράγια ενώ η
Κ12(γ) με τη Νίκη Καρυών.
Την Κυριακή έλαβε χώρα στα γήπεδα της Ακαδημίας μας φιλικός αγώνας μεταξύ της Κ8 με την Κ10 του Άγιαξ ενώ η Κ16
έπαιξε με την αντίστοιχη ηλικιακή ομάδα της ΑΕΛ.
Με την ελπίδα ότι ο καιρός δε θα μας τα ξαναχαλάσει συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε πολύ ποδοσφαιρική δράση και για την
συνέχεια της αγωνιστικής περιόδου.
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ΤΕΡΜΑΤΑ

ΣΥΝOΛO
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ΤΕΡΜΑΤΑ

35
21
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11
7
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0
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7
6
7
4
2
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0
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60
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του Τέο Λιούλιου.
Το Μεγαλοχώρι συνέχισε
με νίκη την προσπάθειά του,
όπως ήταν αναμενόμενο, κερδίζοντας τη Μπάρα με το επιβλητικό 7-0 απέναντι στον
Αχιλλέα ο οποίος έπαιξε με 10
παίκτες.
Ο Πυργετός κέρδισε στο
γειτονικό ντέρμπι τον Πύργο
1-0 και πήρε τους βαθμούς
αφήνοντας τους φιλοξενούμενους χωρίς θετικό αποτέλεσμα, παρά τη φιλότιμη προσπάθεια που έκαναν.
Ένα γκολ έφτασε στην
Κρύα Βρύση για να επιστρέψει στις νίκες και το πέτυχε
απέναντι στα Καλύβια κερδίζοντας 1-0. Οι δύο ομάδες
έχουν την πολυτέλεια να παίζουν χωρίς βαθμολογικό άγχος, αυτό όμως δεν σημαίνει
πως δεν αναζητούν το καλύτερο σε κάθε παιχνίδι.

H επόμενη αγωνιστική (23/2, 15.00)
Νεοχώρι
Πηγή
Ταξιάρχες
Φήκη
Καστράκι
Πορταϊκός
Αγία Μονή
Σαράγια
Δήμητρα
Κρύα Βρύση
Καλύβια
Πυργετός
Μπάρα
Πύργος
Γλίνος-Μεγαλοχώρι
0-3 α.α.
ΑΕΤ-Κεφαλόβρυσο
0-3 α.α.

και αυτά...
* Καλύτερη επίθεση (71 γκολ) και καλύτερη άμυνα (6)
συνθέτουν την εικόνα του πρωτοπόρου «Διγενή».
* Η Πηγή παραμένει αήττητη στο πρωτάθλημα και
είναι η μοναδική μ’ αυτό το χαρακτηριστικό.
* Στον αντίποδα, ο Αχιλλέας έχει τις χειρότερες
επιδόσεις. 16 γκολ πέτυχε, ενώ δέχτηκε 68.
* Αν το πρωτάθλημα κρινόταν στις περισσότερες
ισοπαλίες, θα το είχε κατακτήσει η ομάδα των
Καλυβίων. Σε 6 παιχνίδια τους δεν υπήρξε
νικητής.
* Καμιά από τις ενεργές ομάδες της κατηγορίας δεν
έχει πετύχει ίσα γκολ με αντίπαλό της. Παράξενο
αλλά συμβαίνει…

σκόρερς
Πηγή-ΑΕΤ ............................................................3-0α.α.
Νεοχώρι-Ταξιάρχες ..................................................4-1
Μακρυγιάννης (47’, 49’), Λαγκαδινός (57’), Μακρής (66’) –
Μπλέτσας ( 2’)
Κεφαλόβρυσο-Καστράκι ..........................................1-1
Σαχίνι (40’) – Β. Αλμπάνης (8’)
Φήκη-Αγία Μονή .......................................................3-0
Τσερέπι (48’), Τσάγγας (60’), Ψαρράς ( 84’)
Πορταϊκός-Δήμητρα ..................................................1-0
Γκαραγκούνης (45’ αυτογκόλ)
Σαράγια-Γλίνος....................................................3-0α.α.
Κρύα Βρύση-Καλύβια................................................1-0
Σαμούτης (31’)
Μεγαλοχώρι-Μπάρα ..................................................7-0
Ανδρέου (5’, 12’), Φλώρος ( 25’, 51’, 62’), Σταματόπουλος
(33’), Καραθάνος (66’)
Πυργετός-Πύργος .....................................................1-0
Νικολούσιος (85’)

Εξ’ αναβολής
Πορταϊκός- Σαράγια ..................................................2-0
Αντωνίου (13’, 90’)
Φήκη – Κρύα Βρύση ..................................................3-0
Τσάγγας (8’, 30’), Βερβέρας (53’)
Πηγή – Δήμητρα ........................................................1-0
Μαντζώρος (53’)

B’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
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Παρέμεινε στο τρένο…
•Η Θεόπετρα κέρδισε 3-1 στον Ασπρόβαλτο
και συνεχίζει μ’ επιτυχία την προσπάθεια ανόδου
ίκη που της
έδωσε το
δικαίωμα να
μείνει στην
δεύτερη θέση της
βαθμολογίας και σε
τροχιά ανόδου πέτυχε η
Θεόπετρα κερδίζοντας 31 στον Ασπρόβαλτο τον
τοπικό «Ορφέα».

Ν

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Οι φιλοξενούμενοι ήταν εύστοχοι στις περισσότερες
προσπάθειές τους και πήραν
μια αθόρυβη αλλά ουσιαστική
νίκη απέναντι στους γηπεδούχους οι οποίοι δεν βρέθηκαν σε καλή μέρα.
Στο πρώτο εικοσάλεπτο της
αναμέτρησης δεν σημειώθηκε
κάποια αξιόλογη προσπάθεια
με τις δύο ομάδες να τις καταναλώνουν μακριά από τις
δύο εστίες.
Στο 20’ οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για πέναλτι όταν ο τερματοφύλακας
των φιλοξενούμενων φάνηκε
να ανατρέπει τον Ντέρη αλλά
ο κ. Κουτσάγιας συνέχισε το
παιχνίδι χωρίς να θεωρήσει
παράβαση.
Τέσσερα λεπτά αργότερα
οι φιλοξενούμενοι «άνοιξαν» το
σκορ, όταν ο 12 εκτέλεσε φάουλ αδράνησε η άμυνα του
Ασπρόβαλτου ο Καραλής προσπάθησε να επωφεληθεί της
κατάστασης αλλά αυτό έγινε

πουδαία νίκη
πέτυχε η Πιαλεία
εκτός έδρας επί του
Ροπωτού χθες το
απόγευμα στο γήπεδο
του Παλαιομοναστήρου,
για το Πρωτάθλημα της
Β’ Ερασιτεχνικής της
ΕΠΣΤ.

Σ

Ο Αγώνας είχε ενδιαφέρον
γιατί είχε αρκετές φάσεις και
από τις δυο Ομάδες και οι
επιθετικοί παίκτες χάσανε
αρκετές κλασικές ευκαιρίες
για περισσότερα γκολ.
Τελικά οι ποδοσφαιριστές
της φιλοξενούμενης Ομάδας
ήταν πιο αποτελεσματικοί πετυχαίνοντας ένα γκολ, παίρνοντας δίκαια τους τρείς βαθμούς της νίκης.

Ο Καλυβιώτης προσπαθεί να σταματήσει τον αντίπαλό του

Πανηγυρισμοί των φιλοξενούμενων για τη νίκη τους

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Κουλουκτσής και Τζιμούρτος μονομαχούν για τη μπάλα
από τον Φορτούνη ο οποίος
χωρίς δυσκολία πλάσαρε από
κοντά κάνοντας το 0-1.
Στο 43’ ο Αυγέρος σούταρε
από καλή θέση, απέκρουσε ο
Χήρας, νέο σουτ του Ντέρη,
νέα σωστή αντίδραση του αντίπαλου τερματοφύλακα. Κι

ενώ οι γηπεδούχοι έψαξαν την
ισοφάριση στην αντεπίθεση
δέχτηκαν και δεύτερο γκολ
με τον Παππά να σουτάρει
εύστοχα και να κάνει το 0-2.
Στην εκπνοή του ημιχρόνου ο Τζιμούρτος εκτέλεσε
φάουλ αλλά ο Λιάκος αντέ-

ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΟΣ: Χήρας,
Τζιμούρτος (86’ Δημητρούλης Γ.), Αυγέρος, Καψάλης,
Καλυβιώτης (49’ Νταούλας),
Κατσαρός (72’ Αρμάγος), Βαγενάς, Δημητρούλης, Ξόζα,
Ντραγκότι, Ντέρης (49’ Γαλάνης).
ΘΕΟΠΕΤΡΑ: Λιάκος, Παπαδόπουλος (74’ Πηνιάρας),
Πρεμέτης, Φορτούνης, Παπαβασιλείου, Κουλουκτσής
(85’ Γιαννάκης), Νικολάου,
Παππάς (88’ Γκουργκούλιας),
Μπατζογιάννης, Καραλής. Λιατσικούρας (78’ Ζιώγος).
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κουτσάγιας
(Ράτζας- Πάφης).

Εφυγε με το… διπλό
Η Πιαλεία κέρδισε 1-0 στο Παλ/ρο το Ροπωτό
ελάχιστα άουτ από τα δοκάρια του Τέγου.
Στο 35’ Ο Παπαρσένης πιάνει δυνατό σουτ που διώχνει
με δυσκολία ο Τσάτσοςς σε
κόρνερ.
Στο 47’ Ο Μαρίνος Τσάτσος πλασάρει άστοχα ανενόχλητος με τον τερματοφύλακα.
Στο 79’ Ο Δημουλάς με κεφαλιά κάνει το 1-0.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Η ομάδα της Πιαλείας κέρδισε εκτός έδρας

Φάσεις και γκολ
Στο 12’ Ο Μαρίνος Τσάτσος από καλή θέση σουτάρει άουτ.
Στο 19’ Ο Θεοδώρου εξ’
επαφής με τον τερματοφύλακα σουτάρει μπλοκάροντας την μπάλα ο τελευταίος.
Στο 28’ Ο Θεοδώρου τετ ατετ με το τερματοφύλακα μόνος του με τον τερματοφύλακα σουτάρει πάνω του.
Στο 29’ Ο Αγγέλης εξαπολύει κεραυνό έξω από την περιοχή βγάζοντας την μπάλα

δρασε θεαματικά και σωτήρια
διώχνοντας σε κόρνερ.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τρίτο γκολ των φιλοξενούμενων. Μόλις στο 48’ ο Πρεμέτης με ένα μακρινό καλοζυγισμένο σουτ πέτυχε το 0-3.
Η αντίδραση των γηπεδούχων έγινε αισθητή στο 55’
όταν κέρδισαν πέναλτι σε χέρι
αντιπάλου στην περιοχή το
οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο
Κατσαρός μειώνοντας σε 1-3.
Στο 58’ από σέντρα του Καψάλη από δεξιά, ο Γαλάνης
πήρε την κεφαλιά αλλά αστόχησε.
Στο 82’ σουτ του Τζιμούρτου κατέληξε άουτ.
Στο 89’ ο Γιαννάκης προσπάθησε από πλάγια αριστερά να σκοράρει αλλά αστόχησε για λίγο στέλνοντας τη
μπάλα διαγώνια άουτ.

Το Ροπωτό προσπάθησε φιλότιμα

ΡΟΠΩΤΟ (Χατζής): Τέγος,
Λαμπρογεώργος, Πανάγος,
Κοθράς, Γκίκας, Βελώνης,
Καραδήμας, Ταχόπουλος,
Χότζα, Παπαρσένης, Θεοδώρου.
ΠΙΑΛΕΙΑ (Ντάκος): Τσάτσος, Δημουλάς, Βαίου, Τζερεμές, Καραγεώργος (46’ Λεμονάς), Πανάγος (Μητσιάκης), Αγγέλης, Τσάτσος Μαρίνος, Τσάτσος Ιωάννης, Κονοσπύρης, Τσάτσος Αθ.
Διαιτητής: Λεωνίδας (Καλογριάς- Καπερώνης).
Αλέξανδρος Τζήμας

Φάση από το χθεσινό παιχνίδι

Χωρίς απώλειες
•Προχώρησαν οι πρωτοπόρες ομάδες
Δεν έχασαν βαθμούς οι πρωτοπόρες ομάδες του 2ου
ομίλου, οπότε παρέμειναν στις θέσεις τους και συνεχίζουν
την προσπάθεια ανόδου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Βαλτινό - Χρυσομηλιά ..............................................4-2
Ενωση Δ.Μ - Βυτουμάς ............................................3-1
Ασπρόβαλτος - Θεόπετρα .......................................1-3
Ροπωτό - Πιαλεία .....................................................0-1
Πρίνος - Παλ/ρο .......................................................0-0
Δενδροχώρι - Φιλύρα ...............................................3-0
Γόμφοι - Κεφ/κός......................................................3-0
Λυγαριά - Φωτεινό....................................................5-1
ΡΕΠΟ: Τζούρτζια

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

Β
46
43
41
37
37
35
35
33
27
27
20
19
16
13
12
0
0

Ν
15
14
13
12
12
10
11
10
8
9
6
6
5
4
4
0
0

Ι
1
1
2
1
1
5
2
3
3
0
2
1
1
1
0
1
1

Η
2
3
3
5
5
3
5
5
7
9
9
10
12
13
14
17
17

ΤΕΡΜ.
69-16
52-21
60-19
45-20
46-22
37-17
43-24
35-19
41-38
31-33
24-37
28-48
31-51
20-55
17-57
0-51
0-51

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πρίνος ................................- ..............................Βαλτινό
Ροπωτό...............................- .......................Δενδροχώρι
Ασπρόβαλτος.....................-................................Γόμφοι
Ενωση Δ.Μ .........................- ..............................Φωτεινό
Χρυσομηλιά........................-..............................Κεφ/κός
Βυτουμάς ...........................-................................Φιλύρα
Τζούρτζια ...........................- ...............................Παλ/ρο
Θεόπετρα...........................- ...............................Πιαλεία
Ρεπό: Λυγαριά

CMYK
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Ευχές για το καλύτερο
•Εκοψε την πίτα του ο «Διγενής» Νεοχωρίου

Μ

έσα σε ένα
όμορφο και
οικογενειακό
κλίμα

Όπως
κατέγραψε
το
OichaliaNEWS παρόντες στην
εκδήλωση από πλευρά της ΕΠΣ
Τρικάλων ήταν ο Γενικός Γραμματέας κ. Στέφανος Παιδής και
το μέλος της ΕΠΣΤ κ. Δημήτρης
Κουτσώνας, ο αρχιδιαιτητής κ.
Χρήστος Κούγκουλος και ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Τρικκαίων
και υπάλληλος της ΕΠΣΤ κ.
Αχιλλέας Ζήρας.
Τυχεροί της βραδιάς αναδείχτηκαν οι ποδοσφαιριστές
Γιαννούλας, Νικόλαρος, Μανάφας, Καραστέριος, Γούτσιος και Μακρυγιάννης οι
οποίοι κέρδισαν ένα συμβολικό δώρο από τη διοίκηση
του ΑΟ Διγενή.

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.
Κατά την ομιλία τους τόσο
ο πρόεδρος του σωματείου
κ. Πασχάλης Καψάλης όσο
και ο Αντιπρόεδρος κ. Μιχάλης Αγγελάκης ευχήθηκαν
στους ποδοσφαιριστές να
έχουν υγεία και να εκπληρώσουν τους στόχους που έθεσε
η ομάδα για την περίοδο
2018-19.

Ο πρόεδρος του Νεοχωρίου
Πασχάλης Καψάλης κόβει
τη πίτα. Δίπλα του ο ταμίας
της ομάδας Μιχάλης Αγγελάκης

Στιγμιότυπα
από την πρόσφατη εκδήλωση
CMYK

* Σε συναγερμό βρίσκονται τα επιτελεία των τοπικών ομάδων
να αναδείξουν πράγματα ενόψει σημαντικών υποχρεώσεων.
Ειδικά οι σύλλογοί μας που μετέχουν στα εθνικά πρωταθλήματα
ξέρουν πολύ καλά ότι κάθε λάθος κοστίζει ακριβά.
* Το βασικό είναι ότι καλούνται να κάνουν υποδειγματικές προπονήσεις, που δείχνουν σε μεγάλο βαθμό τι θα προκύψει στα
επίσημα. Διότι στον αθλητισμό κάποια πράγματα φωνάζουν
από μακριά και ειδικά η υγεία, η διάθεση και η ψυχολογία.
* Παλαιότερα λοιπόν που τα μπασκετικά Τρίκαλα αγωνίζονταν
στην Α1 ΕΣΑΚΕ όταν παρακολουθούσε κάποιος σχετικά μυημένος τις προπονήσεις της εβδομάδας και ειδικά την πιο
γεμάτη και καθοριστική της Πέμπτης ήταν σε θέση να προβλέψει
σε μεγάλο βαθμό την έκβαση του προσεχούς αγώνα.
* Πραγματικά τα στατιστικά στο κομμάτι αυτό ήταν εντυπωσιακά,
αφού οι άνθρωποι του χώρου ελάχιστες φορές έπεσαν έξω
στην εκτίμησή τους. Ομολογουμένως οι παίκτες είχαν σωστή
στόχευση, πάθος και συνεργασίες, οπότε όλα πήραν τον
δρόμο τους.
* Βέβαια όσο καλή προεργασία και να έχει κάνει κάποιος πάντα
υπάρχει και το απρόοπτο. Αναφερόμαστε δηλαδή σε παιχνίδια
που κρίθηκαν την ύστατη ώρα μετά από ένα μεγάλο σουτ
των αντιπάλων, ενώ η αντίστοιχη κυανέρυθρη προσπάθεια
βρήκε σίδερο.
* Πάντως αυτές τις μέρες οι πρωταγωνιστές των ομάδων μας
έχουν τα μάτια στραμμένα και στο καιρικό δελτίο. Δεν θέλουν
λοιπόν με τίποτα να προκύψουν νέα εμπόδια για να τρέξουν
διπλάσια στην συνέχεια.
* Ποταμός ήταν ο πρώην προπονητής του ΑΟΤ Γιώργος Βαζάκας,
που φώτισε άγνωστες πτυχές της συνεργασίας του με τον
Κώστα Φορτούνη. Θυμήθηκε λοιπόν χαρακτηριστικά στιγμιότυπα,
ενώ σημείωσε ότι τον πίστεψε από την πρώτη στιγμή, καθώς
είδε πάνω του στοιχεία που σπανίζουν στον χώρο.
* Επλεξε λοιπόν το εγκώμιο του χαρισματικού Καλαμπακιώτη
ποδοσφαιριστή σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι τέτοιοι
παίκτες δεν βγαίνουν πια σήμερα στο Ελληνικό φουτμπόλ.
Μόνο και μόνο η συγκεκριμένη ατάκα τα λέει όλα.
* Συνεχίζοντας ο έμπειρος κόουτς υπογράμμισε ότι ο Φορτούνης
διαθέτει στοιχεία από Κούδα και Δεληκάρη, ενώ δούλεψε με
μεγάλη επιμέλεια στοιχεία στο παιχνίδι του που έπρεπε να
βελτιώσει.
* Ετσι σήμερα πατάει πολύ γερά στα πόδια του και με την
υψηλή τεχνική του και την έκρηξη δεν ανακόπτεται με τίποτα
από τους αντίπαλους αμυντικούς. Καταλήγοντας ο κ. Βαζάκας
ανέφερε ότι ο Φορτούνης αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη
του Ολυμπιακού.
* Ισόπαλοι(0-0) αναδείχτηκαν παλαίμαχοι Βασιλικής- Αστυνομία.
* Με ωραίο τρόπο έκλεισε την χρονιά η Ακαδημία χιονοδρομίας
του ΣΟΧΤ.
* Πριν λίγες μέρες οι φίλαθλοι της περιοχής είχαν την ευκαιρία
να δουν στο τρίποντο ανθρωπιάς, που φιλοξενήθηκε στην
Καλαμπάκα ορισμένα από τα ιερά τέρατα, που οδήγησαν την
Εθνική στον άθλο της Πορτογαλίας το 2004. Μεταξύ άλλων
συμμετείχαν οι: Νικοπολίδης, Σεϊταρίδης, Κατσουράνης, Χαριστέας. Ολοι είχαν να το λένε για τον αντιβεντετισμό τους.
* Την Τετάρτη όλη σχεδόν η Εθνική βρέθηκε στα Γιάννενα για
φιλικό με επιλέκτους της Ηπείρου. Αυτά που ξετρελάθηκαν
ήταν τα μικρά παιδιά που είδαν από κοντά τα ινδάλματά τους.
Πάντως οι ποδοσφαιρόφιλοι εκτίμησαν ότι δύσκολα θα
προκύψει στο μέλλον ανάλογος άθλος, που θα τονώσει την
περηφάνια.
* Συγκροτήθηκε η οργανωτική επιτροπή 12ου ημιμαραθωνίου
Θ. Σταμόπουλου.

03.00 COSMOTE SPORT 4 HD
Milwaukee Bucks-Boston Celtics
NBA Regular Season
05:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Los Angeles Lakers-Houston Rockets
NBA Regular Season
10:15 Eurosport 2
Αλπικό σκι, Παγκόσμιο Κύπελλο
13:00 Eurosport 1
Κλήρωση UEFA Europa League
Ποδόσφαιρο
13:45 Eurosport 1
Αλπικό σκι, Παγκόσμιο Κύπελλο
14:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Κλήρωση UEFA Europa League
Φάση των 16
15:00 Eurosport 1
Άλμα με σκι
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ζέεφελντ
16:00 Eurosport 2
Γύρος Ανδαλουσίας, Ποδηλασία
16:45 Eurosport 1
Βορινό σύνθετο
Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ζέεφελντ
17:45 Eurosport 2
TOUR D ALGARVE, Ποδηλασία
19:05 Novasports 2HD
Νταρουσάφακα - Φενέρμπαχτσε
EuroLeague

19:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Ουνιόν Βερολίνου-Αρμίνια Μπίλεφελντ
Bundesliga 2
20:00 Novasports 5HD
Ντιζόν - Σεντ Ετιέν, Ligue 1
20:00 Novasports 3HD
Ζαλγκίρις - Μπουντούτσνοστ
EuroLeague
21:00 Novasports 1HD
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ - Χίμκι
EuroLeague
21:30 Novasports 2HD
Μίλαν - Έμπολι, Serie A
21:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Βέρντερ Βρέμης-Στουτγκάρδη
Bundesliga
21:45 Novasports 4HD
Στρασβούργο - Λιλ, Ligue 1
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD
Γουέστ Χαμ-Φούλαμ, Premier League
22:00 Novasports 3HD
Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου
EuroLeague
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Εσπανιόλ-Ουέσκα
LaLiga Santander
23:15 COSMOTE SPORT 7 HD
Τοντέλα-Πόρτο

τοπικά

22

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 29

ΜΕ ΤΟ ΑΡΜΑ ΤΟΥ ΘΕΣΠΙΔΟΣ

Με αφορμή
το μυθιστόρημα
« Η Μελωδία
της αγάπης»

Μέρος 2ο

Η ΝΙΚΗ ΚΑΜΠΟΣΗ,ΜΙΑ ΑΚΟΥΡΑΣΤΗ
ΤΡΙΚΑΛΙΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΤΡΙΑ
Και το διαχρονικό της έργο
Μπορεί να αντιμετωπίζει την δική του -οπωσδήποτε και διαφορετική κατ’ ανάγκη-οπτική και
κριτική διάθεση, τα γραπτά της (ποιήματα, διηγήματα,μυθιστορήματα και γενικά τον γραπτό
της λόγο), θαρρώ όμως πώς κανένας δεν νομιμοποιείται να αμφισβητήσει στο ελάχιστο πώς
η συμπολίτιδα Νίκη Καμπόση, έχει διαγράψει
μία μακρόχρονη παρουσία γραφής, ένα ογκωδέστατο στην κυριολεξία έργο, αποτυπωμένο
σε πάμπολλες εκδόσεις, συνεργασίας σε εφημερίδες και περιοδικά. Όλα μία αυθόρμητη εκ
βαθέων ψυχής ανάβλυση εξομολογητικής διάθεσης, με οποιοδήποτε αξιόλογο λογοτεχνικό
περιτύλιγμα. Μία έκρηξη λες συναισθηματισμού που κάτι έχει να πεί ,πολλά προσπαθεί να
μεταλαμπαδεύσει κι’αρκετά βάζει στο τραπέζι της κριτικής, αλλά και της σκωπτικής και του
αυτουσαρκασμού.
Η αποστολή του τελευταίου της βιβλίου-του 41ου κατά σειρά-ενός μυθιστορήματος με
τον τίτλο «Η ραψωδία της αγάπης», μου δίνει αφορμή για μία-έστω μικρή και καθυστερημένη αλλά ειλικρινή -αναφορά στην διαχρονική παρουσία της Νίκης Καμπόση, στην πολιτισμική τοπική μας κουλτούρα. Καθώς απ’την εποχή της έκδοσης της εφημερίδας «Τρικαλινά
Νέα» η Νίκη Καμπόση υπήρξε συχνή, σχεδόν καθημερινή, επισκέπτρια των γραφείων, συνεπής συνεργάτιδα και εθελοντής αλλά ενθουσιώδης συνοδοιπόρος της αγωνίας για πληρέστερη και ειλικρινή ενημέρωση της κοινής γνώμης. Καθώς, αν και πτυχιούχος, αλλά αδιόριστη με δική της επιλογή, καθηγήτρια Θεολογίας, είχε κυριευθεί από τον οίστρο της δημόσιας έκφρασης απόψεων και συναισθημάτων και της ζωγραφικής. Καλή κι’η επιστήμη,
δυνατότερη όμως ηαγάπη και το μεράκι για κάτι διαφορετικό,που ελκύει και εμπνέει. Και
στην περίπτωση της Νίκης Καμπόση εκδηλώθηκε με την συγγραφή και την εικαστική τέχνη. Αποδίδοντας ένα έργο, που δεν έμεινε έξω από την πιστοποιημένη επιβράβευση (Α και
Β πανελλήνια βραβεία της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών) και τη μετάφρασή του σε πολλές ξένες γλώσσες. Δέν νιώθω ο κατάλληλος για ουσιαστική κριτική του έργου αυτού. Αλλά
δικαιούμαι από εμπειρία να μετάσχω στην συμπόρευση με την κυρίαρχη άποψη ότι, η Νίκη
Καμπόση αξίζει της αναγνώρισης και του θαυμασμού μας, για την προσφορά της στην τοπική μας πνευματική κουλτούρα.
ΘΥΜΙΟΣ ΓΡ.ΛΩΛΗΣ

Παρουσίαση Βιβλίου του Μένιου Σακελλαρόπουλου
από τον Κώστα Φαμίση

Σήμερα Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του Μένιου Σακελλαρόπουλου
στην Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας και ώρα
19.30.
Ο συγγραφέας και
δημοσιογράφος Μένιος Σακελλαρόπουλος θα παρευρεθεί
στη Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου στις 7:30
μ.μ. με σκοπό να παρουσιάσει το νέο
του βιβλίο "Η Πυραμίδα
της
Οργής." από τις Εκδόσεις Ψυχογιός.
Τον κ. Σακελλαρόπουλο θα προλογίσει ο
συντοπίτης Επίκουρος Καθηγητής του Πανε-

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

πιστημίου Θεσσαλίας και επιχειρηματίας κος
Κωνσταντίνος Φαμίσης ο οποίος γνωρίζει
καλά το αντικείμενο και η εισήγησή του αναμένεται με ενδιαφέρον.

Ο Αισχύλος επιθυμώντας
να κάνει όσο γίνεται πιο ανεκτό τον φόνο της μάνας από
τον γιό της, απογυμνώνει την
Κλυταιμήστρα από το μητρικό φίλτρο.
Ενώ έλεγε πως εκδικήθηκε
τον άντρα της, επειδή θυσίασε την Ιφιγένεια, τώρα τη
βλέπουμε να έχει την άλλη
κόρη της την Ηλέκτρα μαζί με
τις δούλες μέσα στο παλάτι
και τον γιο της τον Ορέστη να
τριγυρνάει σαν εξόριστος
στα ξένα. Εκείνο που την ενδιέφερε ήταν πώς θα μένει
μόνη της με τον Αίγισθο στο
παλάτι.
Η Ηλέκτρα με τον Ορέστη
και τον Πυλάδη φεύγοντας
από τον τάφο του Αγαμέμνονα, φτάνουν στο παλάτι.
Ο Ορέστης χτυπάει την πόρτα και όταν του ανοίγουν,
βλέπει τη μάνα του την Κλυταιμήστρα. Προσποιείται ότι
είναι ξένος και έρχεται από τη
Φωκίδα – φορούσε ρούχα
της περιοχής και μιμούνταν
την προφορά των κατοίκων
της. Λέει στην Κλυταιμήστρα
ότι τον έστειλε ο Στρόφιος (ο
θείος του, που τον φιλοξενούσε) να της αναγγείλει μια
σοβαρή είδηση.
Ήταν φυσικό να μην τον
αναγνωρίσει η Κλυταιμήστρα,
γιατί τον είχε στείλει στη Φωκίδα σε μικρή ηλικία και τώρα
τον βλέπει άντρα. Και προσθέτει: «Ο Ορέστης πέθανε
και ο Στρόφιος θέλει να μάθει
αν στείλετε να τον πάρετε ή
να γίνει εκεί ο ταφή του.»
Η Ηλέκτρα που άκουσε
αυτά ξεσπάει στο κλάμα ψεύτικα – γνώριζε τα σχέδια του
Ορέστη.
Η Κλυταιμήστρα μπροστά
στους δούλους καμωνόταν τη
λυπημένη, βαθιά στο βλέμμα
της όμως δε μπορούσε να
κρύψει τη χαρά της. Ήρθαν
όλα όπως τα ήθελε.
Ο θρόνος της δεν κινδυνεύει τώρα από κανέναν. Και
αμέσως, δίνει οδηγίες στους
ανθρώπους του παλατιού να
περιποιηθούν τους ξένους.
Κατόπιν στέλνει την τροφό να
φωνάξει τον Αίγισθο από τα
χωράφια να έρθει στο παλάτι, για να ακούσει τα όσα της
είπε ο ξένος.
Και, την ώρα που η τροφός
έβγαινε από το παλάτι, την
πλησιάζει ο Χορός, του οποίου η κορυφαία της λέει: «Να
πεις τον Αίγισθο να έρθει στο
παλάτι μόνος του, χωρίς τους
φρουρούς του».
Και έτσι έγινε. Ο Αίγισθος
έρχεται στο παλάτι ανύποπτος και καθώς μπαίνει μέσα,
δέχεται αιφνιδιαστικά τις μαχαιριές του Ορέστη και πέφτει κάτω νεκρός.
Η Κλυταιμήστρα ακούει την
ταραχή από τον γυναικωνίτη.
Κατεβαίνει και διερωτάται τι
συμβαίνει.
Και ένας δούλος της λέει
αλληγορικά: «Τον ζωντανό
σφάζουν οι πεθαμένοι». Τότε
η Κλυταιμήστρα τα κατάλαβε

Του Κωνσταντίνου
Απ. Γιοντζή

όλα. «Αχ δυστυχία μου, λέει,
θα με σκοτώσει κι εμένα,
όπως σκότωσα κι εγώ τον
πατέρα του με δόλο.»
Γυρίζει και βλέπει τον Αίγισθο νεκρό. «Ω Αίγισθε αγαπημένε, σε σκότωσαν». Και ο
Ορέστης της λέει: «Αφού τον
αγαπάς τόσο πολύ, θα πας
και συ στον ίδιο τάφο μαζί
του.
Δε θα τον χωριστείς ποτέ
σου, ούτε νεκρό». Η Κλυταιμήστρα, για να προκαλέσει
τον οίκτο του γιου της, του
δείχνει τα στήθια της, που τον
θήλαζε μωρό. Ο Ορέστης
που τη βλέπει, κλονίζεται . «Τι
λες, Πυλάδη, μάνα είναι, πώς
να τη σκοτώσω;»
Χωρίς αυτόν το δισταγμό
του Ορέστη, που μας παρουσιάζει ο ποιητής, φρίκη
και μόνο φρίκη θα μας προξενούσε η δολοφονία της μάνας από τον γιο της.
Ο Πυλάδης όμως του θυμίζει ότι είναι υποχρεωμένος
απέναντι του θεού Απόλλωνα
να εκτελέσει την εντολή του.
Και ο δραματικός διάλογος
συνεχίζεται.
«Εγώ σε γέννησα και με
σένα θέλω να γεράσω.
Να ζεις μαζί μου εσύ, φό-

νισσα του πατέρα;
Με τις τόσες σου ατιμίες,
που ντρέπομαι να πω;.»
Ακολούθως σέρνει τη μάνα
του μέσα στο παλάτι και τη
σφάζει δίπλα από το πτώμα
του Αίγισθου. (Φόνοι στην
αρχαία τραγωδία δεν διαπράττονται μπροστά στα μάτια των θεατών.)
Και μετά το φοβερό έγκλημα βγαίνει έξω και δείχνοντας τα σώματα των δύο
σκοτωμένων, απευθύνεται
στον Χορό: «Ιδέτε τους δυο
της πόλης μας τυράννους,
που τον δοξασμένο πατέρα
μου σκοτώσαν και κάθησαν
στον θρόνο του γεμάτοι περηφάνια.
Και τώρα ενωμένοι εδώ,
όπως το δείχνουν, πάντα πιστοί στον όρκο τους θα μείνουν.»
Πολύ γρήγορα όμως ο ψυχικός κόσμος του Ορέστη
αρχίζει να κλονίζεται. Βλέπει
μπροστά του τις Ερινύες να
τον κυνηγούν. Είναι η προσωποποίηση των τύψεων συνειδήσεως.
Οι αρχαίοι τις φαντάζονταν
γριές με εμφάνιση αποκρουστική, που κατοικούσαν στα
σκοτεινά σπήλαια του Άδη.
Καταδίωκαν αδιάκοπα όσους
διέπρατταν εγκλήματα. Ο
Ορέστης υποφέρει τρομερά.
Δεν ησυχάζει ούτε στιγμή.
Και αποφασίζει να πάει
στους Δελφούς να παρακαλέσει τον Απόλλωνα να τον
απαλλάξει από τις Ερινύες.
Άλλωστε, με εντολή δική του
σκότωσε τη μάνα του.
(Η ιδεολογία του Αισχύλου
ολοκληρώνεται στην επόμενη
τραγωδία).
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Έφοδος της ΠΟΕ-ΟΤΑ
στο υπουργείο Οικονομικών

Κυριάκος Μητσοτάκης:

Η κυβέρνηση να υιοθετήσει
άμεσα την πρότασή μου για
τους συνεπείς δανειολήπτες

Ο
Έφοδο στο Υπουργείο Οικονομικών, επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας 10, πραγματοποίησαν μέλη της ΠΟΕΟΤΑ, τα οποία και πραγματοποιούσαν διαμαρτυρία έξω
από το κτίριο, από τις 11 το πρωί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αίτημα τους είναι να συναντήσουν τον υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) προχωρά στη διαμαρτυρία για τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο, με
αιχμή την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «κύριο ζήτημα για τον
κλάδο αποτελεί η εξέλιξη που ουσιαστικά θα αφήσει
χωρίς καταβολή του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας για τον μήνα Μάρτιο χιλιάδες εργαζόμενους
στην καθαριότητα και τα τεχνικά συνεργεία των Δήμων».
Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, αυτό ουσιαστικά αποτελεί
«το προμήνυμα για την περικοπή του και την απένταξη ειδικοτήτων από το δικαίωμα χορήγησης του επιδόματος,
αφού οι εντολές των θεσμών θέλουν τουλάχιστον κατά
32% περικοπή της συγκεκριμένης δαπάνης».
Η συνδικαλιστική οργάνωση των υπαλλήλων στους
ΟΤΑ ζητεί ακόμα την επαναφορά του προληπτικού ελέγχου
των δαπανών των δήμων από το Ελεγκτικό Συνέδριο (καταργήθηκε με τον «Κλεισθένη») και την απαλλαγή των
εργαζομένων των Οικονομικών Υπηρεσιών από κάθε πειθαρχική ή ποινική ευθύνη σχετική με την οικονομική διαχείριση, και την εφαρμογή της μόνο σε περιπτώσεις που
αποδεικνύεται βαριά αμέλεια ή δόλος.
Στα αιτήματα περιλαμβάνεται, επίσης, και η υπεράσπιση
του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς «συνεχίζεται με ένταση
η "χιονοστιβάδα" ιδιωτικοποιήσεων δημοτικών υπηρεσιών
σε μια σειρά από μικρούς αλλά και μεγάλους δήμους σε
όλη τη χώρα», όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά.

πρόεδρος της
ΝΔ, Κυριάκος
Μητσοτάκης
καλεί την κυβέρνηση να
υιοθετήσει άμεσα την
πρότασή του για την
«επιβράβευση των
συνεπών δανειοληπτών
στη ρύθμιση για την
προστασία της πρώτης
κατοικίας»,
επισημαίνοντας πως
πρόκειται για μια «δίκαιη
πρόταση».

Παράλληλα, σε ανάρτησή
του στο twitter, o πρόεδρος
της ΝΔ, εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός
ότι η Ελληνική Ένωση Τραπεζών και ο πρόεδρός της
Νικόλαος Καραμούζης αντιμετωπίζουν θετικά τη συγκεκριμένη πρόταση.
Υπενθυμίζεται ότι σε χθεσινή συνέντευξή του στον
ΣΚΑΪ, ο κ. Καραμούζης ερωτηθείς εάν θα υπάρξει κάποια

Η συνάντηση με
τον Κάρολο Παπούλια
Μία φιλική συνάντηση με
τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια,
είχε χθες το μεσημέρι ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην Αίγλη του
Ζαππείου.
Η συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία του προέδρου της
ΝΔ, καθώς ο κ. Μητσοτάκης

διατηρεί από παλιά σχέση
αμοιβαίας εκτίμησης με τον
κ. Παπούλια και θέλει πάντα
να γνωρίζει τις απόψεις του.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, η
πορεία των ελληνοτουρκικών
σχέσεων, αλλά και οι τρόποι
που μπορούν να αντιμετωπισθούν οι δυσμενείς συνέπειες
της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Ο πρόεδρος της ΝΔ,
Κυριάκος Μητσοτάκης
επιβράβευση για τους συνεπείς δανειολήπτες, ανέφερε
ότι ήδη στις καλές επιχειρήσεις μειώνεται το κόστος χρηματοδότησης ενώ πρόσθεσε
ότι καταβάλλονται προσπάθειες να γίνει κάτι ανάλογο
και στις περιπτώσεις των νοικοκυριών.

Σακοράφα και Γρηγοριάδης
στο ψηφοδέλτιο Βαρουφάκη
Τ
ους πρώτους 22 υποψηφίους ευρωβουλευτές του
κόμματος ΜέΡΑ25 παρουσίασε, ο κ. Γιάννης
Βαρουφάκης σε εκδήλωση, στην οποία
απηύθυναν χαιρετισμό μέσω βιντεομηνυμάτων η
πρωθυπουργός της Ισλανδίας Κατρίν Γιακομπσντότιρ,
ο διάσημος Αγγλος μουσικός Μπράιαν Ινο, ο Μεξικανός
σκηνοθέτης Αλφόνσο Κουαρόν και ο Αμερικανός
οικονομολόγος και συγγραφέας Τζον Κένεθ
Γκαλμπρέιθ.
Στην εκδήλωση υπήρχαν
δύο παρουσιαστές, ένα άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι
παρουσιάζοντας τον κ. Βαρουφάκη προχώρησαν σε
ερωτήσεις του τύπου «ποιος
είναι αυτός που το όχι του
δημοψηφίσματος δεν το μετέτρεψε σε ναι;».
Ο Αλφόνσο Κουαρόν αρκέστηκε σε ένα λιτό χαιρετισμό,

ενώ ο Μπράιαν Ινο ανέφερε ότι
«οφείλουμε να αποκαταστήσουμε την πραγματική δημοκρατία στην Ευρώπη γιατί αυτό
που επικρατεί σήμερα είναι μία
επίπλαστη δημοκρατία».
Ο κ. Βαρουφάκης άσκησε
κριτική στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι «ουδέποτε αφήσαμε πίσω μας το μνημόνιο»
και υποστήριξε ότι οι υποψή-

φιοι του κόμματος σιχαίνονται
τα οφίτσια τα οποία θεωρούν
«αγγαρεία, ώς και βρωμοδου-

λειά». Ανάμεσά τους η Σοφία
Σακοράφα και ο ηθοποιός
Κλέων Γρηγοριάδης.

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Εξατομικευμένα Διαιτολογία για:

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

-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

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

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

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

email: diatrofis@gmail.com

CMYK

εσωτερικά
οντά σε οριστική
συμφωνία για το
πλαίσιο
προστασίας της πρώτης
κατοικίας βρέθηκαν
κυβέρνηση και
τραπεζίτες, έπειτα από
τη μαραθώνια σύσκεψη
που πραγματοποιήθηκε
στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κ

Οι πρώτες πληροφορίες
αναφέρουν ότι συμφωνήθηκε
η χρονική διάρκεια της ρύθμισης που θα διαδεχτεί το
νόμο Κατσέλη θα είναι ένα
έτος.
Όπως τόνισαν πηγές του
Μεγάρου Μαξίμου, ολοκληρώθηκε η συζήτηση σχετικά
με το νέο θεσμικό πλαίσιο
προστασίας της α’ κατοικίας
και έκλεισαν τα τελευταία θέματα τεχνικής φύσεως που
έχριζαν διευκρινίσεων.
Κατά τις ίδιες πηγές, τις
επόμενες ημέρες αναμένεται
να κατατεθεί στη Βουλή το
σχετικό νομοσχέδιο.
Από την πλευρά τους οι
τραπεζίτες έθεσαν δύο θέματα που κατά τη γνώμη τους

ανείς δεν είπε
ότι η αγορά
εργασίας έχει
ρυθμιστεί πλήρως και
επικρατεί κανονικότητα»,
τόνισε η υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Έφη Αχτσιόγλου, ωστόσο
τόνισε πως «η
παραβατικότητα στους
χώρους εργασίας έπεσε
κατά 10 μονάδες», με
τους ελέγχους του ΣΕΠΕ
να φέρνουν
αποτελέσματα.

«Κ

Επίσης, από το βήμα της Βουλής, η υπουργός προχώρησε
στη διαβεβαίωση ότι θα καλυφθούν ασφαλιστικά για όλο το
διάστημα που εργάστηκαν όλοι
οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις
συμφερόντων «Ζούρα», στους
οποίους δεν έχουν καταβληθεί
από τον εργοδότη τα ένσημα.
Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ,
Χρήστου Κατσώτη, σχετικά με
τα προβλήματα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις συμφε-
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Για την προστασία της α' κατοικίας

Ένα βήμα πιο κοντά
κυβέρνηση και τράπεζες
θεωρούνται κρίσιμα για την
αποκάλυψη των στρατηγικών
κακοπληρωτών.
Συγκεκριμένα, ζήτησαν:
- Να μη μπορεί κάποιος να
καταφεύγει στον νόμο Κατσέλη, πριν από τον πλειστηριασμό του ακινήτου του
- Να μη μπορεί κάποιος να
αμφισβητήσει κατά τον πλειστηριασμό του ακινήτου του,
την πρώτη τιμή προσφοράς,
χωρίς αυτή να συνοδεύεται
από έκθεση ανεξάρτητου
εκτιμητή.
Σύμφωνα με πληροφορίες
που επικαλείται η Καθημερινή,
η κυβέρνηση επιφυλάχθηκε
να απαντήσει αφού θα πρέπει
προηγουμένως να υπάρξει
συνεννόηση με τον πρωθυ-

Αχτσιόγλου: Η παραβατικότητα στους
χώρους εργασίας έπεσε κατά 10 μονάδες
•Φέρνουν αποτελέσματα οι έλεγχοι του ΣΕΠΕ σύμφωνα με την υπουργό

Η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου
ρόντων «Ζούρα», η κ. Αχτσιόγλου ανέφερε: «Σήμερα αποστέλλονται στις επιχειρήσεις

"Ζούρα" οι Πράξεις Επιβολής Εισφορών και μέσα σε διάστημα
30 ημερών όλοι οι εργαζόμενοι

θα δουν την ασφαλιστική τους
κάλυψη να αποκαθίσταται. Όλοι
οι εργαζόμενοι θα καλυφθούν
ασφαλιστικά, αναδρομικά, για
όλο το χρονικό διάστημα που
εργάζονταν και δεν καταβάλλονταν τα ένσημα από τον εργοδότη.
Στους εργαζόμενους θα καταλογιστούν τα ένσημά τους
από τη στιγμή που ο εργοδότης
σταμάτησε να υποβάλει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ).
Ο χρόνος αυτός θα λογιστεί
ως συντάξιμος και θα ανακτήσουν πλήρως τα ασφαλιστικά
τους δικαιώματα. Θα μπορούν,
επίσης, να λάβουν το επίδομα
επίσχεσης εργασίας και να αιτηθούν να τους χορηγηθεί και
έκτακτο επίδομα ενίσχυσης από
τον ΟΑΕΔ».
Από την πλευρά του, σύμφωνα με το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο
κ. Κατσώτης έκανε λόγο για
«μαφιόζικες και τραμπουκικές
συμπεριφορές της εργοδοσίας
της επιχείρησης», η οποία, σύμφωνα με τις καταγγελίες των εργαζομένων, «παραβιάζει όλα τα

εργασιακά δικαιώματα, ενώ αρνείται εδώ και τρεις μήνες να
πληρώσει τα δεδουλευμένα των
μελών του συνδικαλιστικού σωματείου».
Ακόμη, ο βουλευτής του ΚΚΕ
μίλησε για εργασιακή ζούγκλα,
για υπερωρίες που δεν πληρώνονται, ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα που καταργούνται και κατηγόρησε τη κυβέρνηση ότι έχει ευθύνες γιατί
κλείνει τα μάτια μπροστά σε

σελίδα 31

πουργό.
Στη συνάντηση στο Μέγαρο
Μαξίμου που πραγματοποιήθηκε υπό τον Υπουργό Επικρατείας, Αλέκο Φλαμπουράρη και τον Υφυπουργό παρά
τω Πρωθυπουργό, Δημήτρη
Λιάκο συμμετείχαν οι εκπρόσωπο της Ένωσης Ελληνικών
Τραπεζών και οι CEOs των
τεσσάρων συστημικών τραπεζών.
Υπενθυμίζεται ότι όπως έγινε γνωστό μετά τη σύσκεψη
που είχαν κυβέρνηση και τραπεζίτες την περασμένη εβδομάδα, ως προϋποθέσεις ένταξης στο νέο σχήμα ορίστηκαν:
Το ύψος της αντικειμενικής
αξίας στα ακίνητα στα 250.000
ευρώ και το υπόλοιπο του δανείου 130.000 ευρώ.
Τα εισοδηματικά κριτήρια είχαν οριστεί στις 12.500 ευρώ
για ένα άτομο, στις 21.000
ευρώ για το ζευγάρι και επιπλέον 5.000 ευρώ ανά τέκνο
έως τα τρία. Δηλαδή οικογένεια με τρία παιδιά θα καλύπτονταν για εισόδημα μέχρι
36.000 ευρώ.

όλα αυτά.
«Κανείς δεν είπε ότι η αγορά
εργασίας έχει ρυθμιστεί πλήρως
και επικρατεί κανονικότητα.
Υπάρχουν πολλά προβλήματα
στις επιχειρήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι έλεγχοι του ΣΕΠΕ
δεν φέρνουν αποτελέσματα.
Κατά 10 μονάδες έπεσε η παραβατικότητα στους χώρους
εργασίας», αντέτεινε η κ.
Αχτσιόγλου.
Παράλληλα, η υπουργός Εργασίας υπογράμμισε πως σε
ό,τι αφορά την επιχείρηση «Ζούλα» και τα δεδουλευμένα των
εργαζομένων «έχει καταθέσει
ένα πλάνο, ελέγχεται από το
ΣΕΠΕ ως προς την τήρησή του
και αν διαπιστωθεί μη συμμόρφωσή της θα της επιβληθούν
πρόστιμα».

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ
ΤΗΛ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 24310 77050, 24310 31616
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ι τρεις Κυριακές πριν από την
Κυριακή της Τυροφάγου, ήτοι
του Τελώνου και του
Φαρισαίου, του Ασώτου και των
Απόκρεω θεωρούνται και είναι
προπαρασκευαστικές στη Μεγάλη
Σαρακοστή. Είναι έκδηλο στους
ύμνους των Κυριακών αυτών και
ιδιαίτερα της Κυριακής του Ασώτου,
το πνεύμα της μετάνοιας, αλλά και
της άπειρης αγάπης και
φιλανθρωπίας του Θεού-Πατέρα.
Τόσο το Ευαγγελικό ανάγνωσμα της
ημέρας αυτής (Λουκ. ιε΄, 11-32),
όσο και το αποστολικό (Α΄ Κορινθ.
στ΄, 12-20) αποτελούν άριστο
υπόμνημα για μετάνοια και
επιστροφή και για δοξολογία του
Θεού με το σώμα μας και με το
πνεύμα μας.
“Άσωτος” (α+σώζω) είναι αυτός που
κατασπαταλάει τα υλικά και μάλιστα τα
πνευματικά και ηθικά του αγαθά, τον πνευματικό του πλούτο, φθείροντας έτσι επικίνδυνα και καταστρέφοντας την ψυχοσωματική του υγεία και υπόσταση. Ο άσωτος είναι δούλος των παθών του, και ιδιαίτερα της σαρκολατρίας, της ακολασίας
και της φιληδονίας και παρουσιάζει εσωτερική ανωμαλία και νοσηρότητα, ηθική
αταξία και εξαχρείωση, ένδεια, κατασχύνη.
Από τη νοσηρή και οδυνηρή αυτή κατάσταση σώζει τον άνθρωπο μόνο η άπειρη
αγάπη του Θεού και η ειλικρινής κατά

Τ
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Η ευσπλαχνία του Θεού και η μετάνοια του ανθρώπου
Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος
Χριστόν μετάνοιά του. Η μεγάλη και σωτηριώδης αυτή αλήθεια εκφράζεται παραστατικά με την παραβολή του Ασώτου.
Αυτή αποτελεί από κάθε άποψη την
κορυφαία από τις παραβολές του Κυρίου,
γι' αυτό και χαρακτηρίστηκε ως “ευαγγέλιον εν ευαγγελίω”, δηλαδή ως ανακεφαλαίωση ολόκληρης της διδασκαλίας του
Κυρίου. Κεντρική ιδέα της παραβολής
είναι η απεριόριστη αγάπη και ευσπλαχνία,
το άπειρο έλεος του Θεού προς τον άνθρωπο, που απορρέει από την πατρική
σχέση του Θεού προς τους ανθρώπους
και όχι από τις αρετές τους. Τονίζεται,
επίσης, και η μεγάλη αξία της μετάνοιας
και επιστροφής του αμαρτωλού, η οποία
ικανοποιεί τη θετική πατρική στοργή και
αποτελεί απαραίτητο όρο για την πνευματική του ίαση και αποκατάσταση στη
χαρά του Θεού.
Είναι μία κλασική παραβολή, μια ιστορία
παρμένη από τη ζωή, η οποία με την παραστατικότητά της διηγήσεως, τη ζωντάνια
και την εναλλαγή των σκηνών καταφέρνει
να μας οδηγήσει αβίαστα σε υπερφυσικές
αλήθειες και υψηλά ηθικά διδάγματα.
Η παραβολή χωρίζεται σε δύο μέρη
αυτοτελή. Στο πρώτο, όπου κυριαρχεί η

α αντιβιοτικά μπορεί να σώζουν ζωές, αλλά δεν είναι
πανάκεια. Διαβάστε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε γι'
αυτά.
Από το 1929 που ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ ανακάλυψε την
πενικιλίνη θεωρήθηκε ότι ανακάλυψε και τη σωτηρία της ανθρωπότητας, καθώς αναμφισβήτητα τα αντιβιοτικά έσωσαν
εκατομμύρια ανθρώπους τον περασμένο αιώνα και συνεχίζουν
να το κάνουν μέχρι και σήμερα. Η θριαμβολογία, όμως,
σκιάζεται από την επανεμφάνιση ασθενειών που υποτίθεται
ότι είχαν εξαλειφθεί. Η υπερβολική κατανάλωση αντιβιοτικών
οδήγησε στη δημιουργία ανθεκτικών μικροβίων και η επιστημονική κοινότητα ανησυχεί για τα χειρότερα. Το vita σας δίνει
όλες τις απαραίτητες οδηγίες, για να ξέρετε πώς να επωφεληθείτε από τη δράση τους, αλλά και γιατί δεν πρέπει να τα

μορφή του ασώτου υιού, εκτίθεται η συμπεριφορά του πατέρα προς τα παιδιά του
(στιχ. 11-24), ενώ στο δεύτερο κυριαρχεί
η μορφή του πρεσβυτέρου υιού (στιχ. 2532). Το πρώτο μέρος διακρίνεται σε πέντε
επιμέρους σκηνές (α. απομάκρυνση του
νεότερου υιού από το πατρικό περιβάλλον,
β. η άσωτη ζωή και η εξαθλίωση μακριά
από τον πατέρα, γ. η μεταμέλεια, δ. η επιστροφή, ε. η αίτηση συγγνώμης και η πανηγυρική υποδοχή στο πατρικό σπίτι).
Στο δεύτερο μέρος τονίζεται η μικροψυχία, η αχαριστία, η σκληροκαρδία και
η ανελεήμων και σκληρή διαγωγή του
πρεσβυτέρου υιού απέναντι στον αδελφό
του. Αντιπροσωπεύει τους Φαρισαίους
και Γραμματείς καθώς και κάθε υψηλόφρονα και υπερήφανο άνθρωπο, που δυσκολεύεται να πιστέψει στη λυτρωτική
χάρη και στο έλεος του Χριστού προς
τους τελώνες και τους αμαρτωλούς.
Στην παραβολή αυτή συναντάμε σημαντικούς παραλληλισμούς: α. Του επίγειου πατέρα προς τον ουράνιο πατέρα,
β. Του ασώτου υιού προς τον αμαρτωλό
και ξεπεσμένο άνθρωπο (τελώνες, αμαρτωλοί, ειδωλολάτρες), γ. του πρεσβυτέρου
υιού προς κάθε στενόκαρδο και ξένο προς

την αγάπη του Θεού. (Φαρισαίοι-Ισραήλ).
δ. Της αθλιότητας στην ξένη χώρα και
της συμβίωσης με τους χοίρους προς
την κατάπτωση και τη φθορά του ανθρώπου μακριά από το Θεό, ε. της χαράς του
πατέρα για την επιστροφή του ασώτου
προς την πανηγυρική χαρά που γίνεται
στον ουρανό για τη μετάνοια των αμαρτωλών.
Με την παραβολή αυτή τονίζονται οι
παρακάτω κεντρικές διδασκαλίες του
Ευαγγελίου. α. Η πατρική στοργή είναι η
πηγή της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. β. Ο Θεός ανέχεται την αποστασία
και απομάκρυνση του ανθρώπου από το
θείο νόμο, επειδή τον έπλασε ελεύθερο.
γ. Μακριά από το Θεό ο άνθρωπος χάνει
την πνευματική του αυτοκυριαρχία. δ. Η
ζωή της αμαρτίας αποκόπτει τον άνθρωπο
από την πηγή της ζωής και τον οδηγεί
στον πνευματικό θάνατο, ενώ η επανασύνδεσή του με τη χάρη του Θεού σημαίνει
τη νεκρανάστασή του και η επιστροφή
του την επανεύρεσή του (“νεκρός ην και
ανέζησε, και απολωλώς ην και ευρέθη”).
ε. Η ζωή της αμαρτίας, των σαρκικών
απολαύσεων και ηδονών, οδηγεί τον άνθρωπο, μετά από την πρόσκαιρη μέθη,

Αντιβιοτικά: Οδηγίες χρήσεως
Του Βασιλείου Τσιούτσια, φαρμακοποιού
παίρνετε σαν καραμέλες, ώστε να μη χαθεί τελικά η μάχη
κατά των μικροβίων.
Μια θλιβερή πρωτιά για την Ελλάδα
Τα αντιβιοτικά καταπολεμούν τα μικρόβια, αλλά εκδικούνται
κιόλας. Ο ίδιος ο Φλέμινγκ παρατήρησε ότι η χορήγηση πενικιλίνης, ακόμη και σε μικρές δόσεις, οδηγούσε σε ανάπτυξη
ανθεκτικότητας στους μικροοργανισμούς. Σήμερα, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες τα αντιβιοτικά αποτελούν τη
δεύτερη ευρύτερα χρησιμοποιούμενη κατηγορία φαρμάκων

μετά τα απλά αναλγητικά, αλλά η Ελλάδα κατέχει την πρωτιά...
με τα υψηλότερα ποσοστά κατανάλωσης αντιβιοτικών μεταξύ
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αποτέλεσμα είναι
ότι έχει και ένα από τα υψηλότερα ποσοστά μικροβίων που
είναι ανθεκτικά στα αντιβιοτικά! Θα πρέπει, επίσης, να γνωρίζουμε ότι η ανθεκτικότητα αυτή μεταδίδεται και από μικρόβιο
σε μικρόβιο και στους απογόνους αυτών. Σύμφωνα με μελέτες,
τα ελληνόπουλα καταπίνουν τα αντιβιοτικά σαν καραμέλες.
Το 50% περίπου των Eλλήνων γονιών έχουν εφεδρικά αντιβιοτικά
στο φαρμακείο του σπιτιού τους, επειδή φοβούνται ότι μπορεί
να «ξεμείνουν». Σε περίπτωση που ο γιατρός δεν χορηγήσει
στο παιδί τους αντιβίωση, ένα 20% αυτών του ασκεί πίεση ή
αλλάζει γιατρό. Το 75% της κατανάλωσης αντιβιοτικών αφορά
λοιμώξεις του αναπνευστικού και, από αυτό το ποσοστό, το
70% λαμβάνεται χωρίς λόγο, αφού πρόκειται για λοιμώξεις
που οφείλονται σε ιούς έναντι των οποίων τα αντιβιοτικά δεν
είναι δραστικά. Την ίδια στιγμή, σε όλο τον κόσμο γεννιέται
μια νέα εποχή που, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα σημαδευτεί
από το τέλος της δράσης των αντιβιοτικών, αν συνεχιστεί η
αλόγιστη χρήση τους.
Να πάρω αντιβίωση όταν είμαι κρυωμένος;
Η απάντηση είναι κατηγορηματικά «όχι». Κάθε χρόνο
τέτοια εποχή αδειάζουν τα ράφια των φαρμακείων από τους
πελάτες που αγοράζουν αντιβίωση, θέλοντας να αντιμετωπίσουν
ένα απλό κρυολόγημα. Η αντιβίωση, όμως, όχι μόνο δεν σας
βοηθά να αντιμετωπίσετε μια ιογενή λοίμωξη, όπως το κοινό
κρυολόγημα ή η γρίπη, αλλά αντίθετα προκαλεί παρενέργειες,
καθώς και αύξηση της αντοχής των μικροβίων στα αντιβιοτικά.
Η θεραπεία των απλών ιώσεων είναι συμπτωματική, προσπαθείτε
δηλαδή να αντιμετωπίσετε τα συμπτώματα. Έτσι, για τον
πυρετό θα πάρετε αντιπυρετικό, για το έντονο συνάχι θα
πάρετε αποσυμφορητικό, για το βήχα αντιβηχικό-αποχρεμπτικό.
Άλλωστε, οι περισσότερες από τις ιώσεις περνούν από μόνες
τους σε λίγες ημέρες.
Αντιβίωση συνιστάται μόνο για τις ευπαθείς ομάδες, όπως
είναι τα βρέφη, τα άτομα τρίτης ηλικίας, ειδικές περιπτώσεις
ασθενών, προς αποφυγή δευτερογενών λοιμώξεων και αυτό
μόνο εφόσον ο γιατρός το κρίνει σκόπιμο. Το ίδιο συμβαίνει
και όταν μια απλή ίωση εξελιχθεί σε δευτερογενή λοίμωξη, η
οποία συχνότερα είναι βακτηριδιακή. Αν οι ενοχλήσεις επιμένουν
για περισσότερο από μία εβδομάδα, τότε πρέπει να επισκεφτείτε
το γιατρό, γιατί μπορεί να έχετε περάσει σε αυτή τη δεύτερη
φάση και να χρειάζεστε αντιβίωση.
Πότε είναι απαραίτητα τα αντιβιοτικά
Τα αντιβιοτικά ενδείκνυνται μόνο για τις λοιμώξεις που
προκαλούνται από μικρόβια και όχι από ιούς. Χορηγούνται
πάντοτε υπό την καθοδήγηση του γιατρού, ο οποίος θα κάνει
τη διάγνωση κυρίως από την κλινική εικόνα και, αν κριθεί
απαραίτητο, από κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις.
Σπάνια, μπορεί να χορηγηθούν αντιβιοτικά προληπτικά για
την αποφυγή μόλυνσης, όπως για παράδειγμα σε άτομα που
ήρθαν σε επαφή με ασθενείς με μηνιγγίτιδα ή με φυματίωση.
Οδηγίες για να είναι πιο αποτελεσματικά
Ο γιατρός είναι ο άνθρωπος σας Να θυμάστε πάντα ότι αντιβίωση μπορεί να χορηγήσει μόνο ο γιατρός και κανείς άλλος
(ούτε συγγενείς, ούτε φίλοι, ούτε συνάδελφοι). Εκείνος θα
επιλέξει το είδος που ενδείκνυται στην περίπτωση σας, θα
καθορίσει τον τρόπο που πρέπει να την παίρνετε και τη δοσολογία, θα υποδείξει το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η
θεραπεία.
Τηρήστε ευλαβικά το χρονοδιάγραμμα Μην παραλείπετε
καμία από τις δόσεις του αντιβιοτικού και τηρείτε αυστηρά
τόσο τις ώρες που πρέπει να μεσολαβούν για τη λήψη τους
όσο και το χρονοδιάγραμμα της θεραπείας, ακόμη κι αν τα
συμπτώματα δείχνουν να έχουν περάσει. Είναι απαραίτητο η
συγκέντρωση του αντιβιοτικού μέσα στον οργανισμό να είναι

στην απώλεια της ηθικής καθαρότητας,
στις τύψεις και στις ενοχές, αλλά και στην
ηθική και πνευματική εξαχρείωση, στη
φθορά των ταλέντων και χαρισμάτων,
στην κατασπατάληση του ηθικού πλούτου.
στ. Οι κακοί φίλοι και οι κακές συναναστροφές φθείρουν συνήθως και τους καλούς χαρακτήρες. ζ. Ο Θεός περιμένει
πάντοτε τη μετάνοια και την επιστροφή
των αμαρτωλών, προκειμένου να τους
συγχωρήσει. η. Συχνά οι θλίψεις και οι
στερήσεις, η μοναξιά και η εγκατάλειψη
οδηγούν στην πνευματική αφύπνιση. θ. Η
ψυχή είναι ιερή, εικόνα του Θεού, και έχει
την ικανότητα με τη νοσταλγία, με τις τύψεις, με τις συνεχείς εσωτερικές παρορμήσεις να αφυπνίσει την προσωπικότητα
του ανθρώπου, ώστε να σπάσει τα δεσμά
της αμαρτίας. ι. Η μετάνοια είναι έκφραση
της προσωπικής ελευθερίας του ανθρώπου
και απαραίτητος όρος για τη σωτηρία
του. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία του
ανθρώπου και την προσωπική του επιλογή.
Διαφορετικά δεν θα είχε αξία ούτε η
αρετή. Γιατί ό,τι γίνεται με τη βία δεν
είναι αρετή και δεν έχει καμία ηθική αξία.
ια. Γίνεται μεγάλη χαρά στον ουρανό για
τη μετάνοια ενός αμαρτωλού. ιβ. Η αποκατάσταση του μετανοούντος είναι πλήρης
και ολοκληρωτική, ενώ πανηγυρική είναι
η συμμετοχή του στο γιορταστικό τραπέζι
της Βασιλείας του Θεού.-

σταθερή και μέσα στα θεραπευτικά όρια, ώστε να σκοτώσει
τα μικρόβια ή να αναστείλει τον πολλαπλασιασμό τους, γιατί
διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος υποτροπής.
Διαβάστε τις οδηγίες Έτσι ενημερώνεστε για τις πιθανές
ιδιαιτερότητες στη λήψη του φαρμάκου.
Προσοχή με τα αντισυλληπτικά Η ερυθρομυκίνη, η τετρακυκλίνη και η πενικιλίνη ελαττώνουν την αποτελεσματικότητα
των αντισυλληπτικών χαπιών, γι' αυτό καλό είναι να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα και μία άλλη αντισυλληπτική μέθοδο όσο
παίρνετε αντιβίωση.
Προσοχή στις παρενέργειες
Οι παρενέργειες είναι πολλές και ποικίλλουν ανάλογα με
το αντιβιοτικό. Στις πιο συχνές περιλαμβάνονται οι αλλεργικές
αντιδράσεις, που στην πιο αθώα τους μορφή εκδηλώνονται
με κάποιο δερματικό εξάνθημα και φαγούρα και στην πιο
σοβαρή με αλλεργικό αναφυλακτικό σοκ που μπορεί να είναι
και θανατηφόρο. Άλλες παρενέργειες είναι οι διάρροιες, οι
κολπίτιδες στις γυναίκες -γιατί διαταράσσεται η μικροβιακή
χλωρίδα του κόλπου-, οι βλάβες των νεφρών, του συκωτιού,
του αίματος και των νεύρων. Όσον αφορά τις αλοιφές που
περιέχουν αντιβιοτικά, πρέπει να χρησιμοποιούνται με μεγάλη
προσοχή, γιατί, εκτός του ότι μπορούν να δημιουργήσουν
τοπικές αλλεργίες, μπορούν παράλληλα να ευαισθητοποιήσουν
ολόκληρο τον οργανισμό και να τον καταστήσουν ευάλωτο και
αλλεργικό στο συγκεκριμένο αντιβιοτικό.
Με γιαούρτι ή με πορτοκαλάδα;
Οι περισσότεροι νομίζουμε ότι τα αντιβιοτικά πρέπει να τα
συνοδεύουμε απαραιτήτως με γιαούρτι. Αυτό, όμως, δεν
ισχύει για όλα τα είδη αντιβίωσης. Ας δούμε τα κυριότερα
διατροφικά λάθη...
• Μην παίρνετε τετρακυκλίνες ή κινολόνες μαζί με τροφές
που περιέχουν ασβέστιο, όπως τα γαλακτοκομικά προϊόντα
(τυρί, γιαούρτι, γάλα), γιατί αλληλεπιδρούν με το ασβέστιο
και σχηματίζουν ενώσεις οι οποίες μειώνουν σε μεγάλο βαθμό
την απορρόφηση τους. Το αποτέλεσμα είναι η ποσότητα που
φτάνει στον οργανισμό να μην επαρκεί για να σκοτώσει τα μικρόβια.
• Όσον αφορά τα υπόλοιπα αντιβιοτικά (πενικιλίνες, κεφαλοσπορίνες, μακρολίδες, αμινογλυκοσίδες), η κατανάλωση
γαλακτοκομικών προϊόντων δεν επηρεάζει αρνητικά την απορρόφηση τους. Μάλιστα, η λήψη τους μαζί με γιαούρτι μπορεί
να συμβάλλει θετικά στην αποκατάσταση της χλωρίδας του
πεπτικού, που επιβαρύνεται από αυτά.
• Οι τετρακυκλίνες και οι κινολόνες αντιδρούν και με το
σίδηρο που περιέχουν διάφορα τρόφιμα (σπανάκι, φακές, μοσχάρι), εμποδίζοντας την απορρόφηση και του σιδήρου και τη
δική τους. Γι' αυτό πρέπει να λαμβάνονται ξεχωριστά από τις
τροφές αυτές και σε τέτοια χρονικά διαστήματα (2 ώρες πριν
ή μετά τη λήψη του φαρμάκου), ώστε να μην αναμειγνύονται
στο έντερο. Στην περίπτωση που παίρνετε σκευάσματα
σιδήρου για κάποιους λόγους υγείας, ενημερώστε το γιατρό
σας.
• Την περίοδο που παίρνετε κάποιο αντιβιοτικό καλό είναι
να αποφεύγετε τους πολλούς καφέδες, τις ντομάτες, καθώς
και τα φρούτα και τους χυμούς που είναι πλούσια σε οξέα
(πορτοκάλια, γκρέιπφρουτ κλπ.), γιατί επηρεάζουν την απορρόφηση του. Συγκεκριμένα, αν λαμβάνετε τετρακυκλίνες ή κινολόνες, αποφύγετε τον καφέ ή τροφές που περιέχουν
καφείνη, γιατί μπορεί να προκαλέσουν ταχυκαρδία, αρρυθμία
και υπερένταση.
• Ακόμη, αποφύγετε να παίρνετε ερυθρομυκίνη μαζί με
όξινα φρούτα ή χυμούς, γιατί τα οξέα τους μειώνουν τη δράση
της.
• Τα περισσότερα αντιβιοτικά (πενικιλίνες, κεφαλοσπορίνες,
τετρακυκλίνες,
σουλφοναμίδες) για να είναι πιο αποτελεσματικά πρέπει
να λαμβάνονται με άδειο
στομάχι, 1 ώρα πριν ή τουλάχιστον 2 ώρες μετά το φαγητό.
Αν υποφέρετε από
κάποια πάθηση του στομάχου, θα πρέπει να συμβουλευτείτε
το γιατρό σας.
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Μαθήματα απ' έξω

έρασαν κοντά στις δύο εβδομάδες
από την 9η Φεβρουαρίου. Μέρα
κατά την οποία παγκοσμίως τιμάται
η Ελληνική Γλώσσα. Κι έτσι αποδίδεται υψίστη τιμή στον Ελληνικό Πολιτισμό. Που εκφράζεται, διαμορφώνεται και από γενιά σε γενιά, παραδίδεται δια της Ελληνικής Γλώσσας.
Προ της οποίας υποκλίνεται σύμπασα η
παγκόσμια κοινότητα. Είναι η Ελληνική Γλώσσα αυτή που έχει δανείσει χιλιάδες λέξεις στις
άλλες, διεθνείς και όχι μόνο, γλώσσες του κόσμου. Είναι αυτές οι γλώσσες ακριβώς που
δεν μπορούν, εκ των πραγμάτων, να αποδώσουν όρους και έννοιες όπως με απόλυτη σαφήνεια αποδίδονται δια της Ελληνικής,
της δικιάς μας γλώσσας. Κάθε συνεπώς, γνήσια ελληνική ψυχή δικαίως νιώθει, πρέπει να
νιώθει, περήφανη που σύνολος ο κόσμος αναγνωρίζει την ανυπέρβλητη αξία της γλώσσας
μας, που αποτελεί οπωσδήποτε στοιχείο
του Παγκόσμιου Πολιτισμού. Ο οποίος, έχοντας θεμελιώσει την ύπαρξή του και την περαιτέρω, ανά τους αιώνες, πορεία του επί του
Ελληνικού Πολιτισμού, αναπτύσσει και προωθεί τις πανανθρώπινες αξίες του δια της Ελληνικής Γλώσσας, προσφέροντάς τες ως
παρακαταθήκη αιώνια και πολύτιμη σ' όλους
τους ανθρώπους, όλων των εποχών. Συνάμα
όμως, κάθε γνήσια ελληνική ψυχή νιώθει, μαζί
με την υπερηφάνεια, θλίψη και λύπη. Προφανώς γιατί μέσα στην ίδια την Πατρίδα που
τη γέννησε, στον χώρο όπου πρωτομιλήθηκε, η Ελληνική Γλώσσα παραμελείται, παραθεωρείται, υποτιμάται και υποβαθμίζεται.
Απ' την ίδια, κατ' αρχήν, την Πολιτεία μας. Κυρίως δια της στους Ελληνόπαιδες παρεχόμενης Παιδείας. Σ' αυτό συντελεί αποφασιστικά η μείωση των ωρών διδασκαλίας των
Αρχαίων Ελληνικών. Που με τη σύγχρονη καθομιλούμενη γλώσσα αποτελούν μια αδιάσπαστη ενότητα. Δεν είναι άλλη γλώσσα τα
Αρχαία Ελληνικά. Πλείστες, άλλωστε, λέξεις τους διατηρούνται αναλλοίωτες στους αιώνες των αιώνων. Οι λέξεις, ας πούμε,
Ήλιος, Θάλασσα, Ουρανός, Θεός, Ελευθερία,
Γλώσσα, και τόσες άλλες... Ο στιγματισμός,
λοιπόν, των Αρχαίων Ελληνικών επ' ουδενί
συντελεί στη σωστή εκμάθηση και χρήση της
γλώσσας μας. Η οποία πλέον κακοποιείται βάναυσα. Συμβάλλει σ' αυτό αποφασιστικά ο
εθισμός του συνόλου των Ελλήνων πολιτών
στα όσα απαράδεκτα υποπροϊόντα σερβίρονται απ' τα πολυποίκιλα ΜΜΕ που φτωχοποιούν, διαστρεβλώνοντάς την, τη γλώσσα
μας. Για να υποβαθμίζεται έτσι και η νοημοσύνη μας. Διαβάζουμε πια ελάχιστα ή δεν διαβάζουμε καθόλου. Μήτε εφημερίδες, μήτε
ακόμα και περιοδικά. Με τους άλλους ανθρώπους δεν επικοινωνούμε τόσο δια της
γλώσσας μας, όσο, κυρίως, δια των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των κινητών τηλεφώνων και μάλιστα δια μηνυμάτων όπου κυριαρχούν τα αγγλοποιημένα ελληνικά ή τα ελληνοποιημένα αγγλικά. Κι όταν είμαστε υποτίθεται, παρέα τότε τα κινητά έχουν πλήρως
αντικαταστήσει την ανθρώπινη λαλιά και
γλώσσα...
Μας δίδουν ωστόσο μαθήματα οι ξένοι.
Όταν παντού στον κόσμο, χιλιάδες άνθρωποι
επιλέγουν αυτοβούλως να διδαχθούν Αρχαία
Ελληνικά, γοητευμένοι απ' την Αρχαία Ελλάδα
και την Ιστορία της. Εμβληματικά δε, ανά την
Υφήλιο, ιδρύματα κοσμούνται από επιγραφές
γραμμένες στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Να
κάποιες από αυτές, όπως τις αλίευσα από άρθρο καθημερινής εφημερίδας της Αθήνας.
(“Δημοκρατία”, 15/12/2018, υπογράφει Η
ΑΚΙΣ). Στην είσοδο του Πανεπιστημίου του Τέξας υπάρχει ένα από τα πλέον σημαντικά αποφθέγματα του Δημόκριτου: “...βούλεσθαι
μάλλον μίαν ευρείν αιτιολογίαν ή των Περσών
βασιλείαν γενέσθαι...” (Προτιμότερο είναι
να βρεις μία ερμηνεία για ένα φαινόμενο,
παρά να γίνει δικό σου το βασίλειο της Περσίας).
Στο Μαγδεμβούργο, στις όχθες του ποταμού Έλβα, υπάρχει πύργος του 1431, στην είσοδο του οποίου αναγράφεται η φράση: “Άριστον μεν ύδωρ”. (Το νερό είναι το καλύτερο
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αγαθό).
“Ο Λόγος πλήρης Χάριτος και Αληθείας”,
από το πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην
Ευαγγελίου, που διαβάζεται σημειωτέον στη
Λειτουργία του Πάσχα, κοσμεί την είσοδο του
Πανεπιστημίου του Ιλινόις.
Η επιγραφή “Καλόν καγαθόν” βρίσκεται στο
Margaret Eaton School of Literature του Τορόντο.
Το σύμβολο του Boston College της Μασαχουσέτης είναι το “Αιέν αριστεύειν... Και
υπείροχον έμμεναι άλλων, μηδέ γένος πατέρων αισχύνεμεν...” (Ομήρου Ιλιάς). (Πάντα να
αριστεύεις... Και να είσαι ανώτερος από
τους άλλους και να μην ντροπιάζεις τη γενιά
των προγόνων σου...”
Πριν κάποιος μπει στο κτίριο της Γραμματείας του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου
διαβάζει: “Διπλούν ορώσιν οι μαθόντες γράμματα” (Δυο φορές περισσότερο βλέπουν
αυτοί που έμαθαν γράμματα). Επί δε το λαϊκότερον, “άνθρωπος αγράμματος ξύλο απελέκητο”.
Στην πρόσοψη του Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα μπορεί κανείς να διαβάσει: “Οι βασιλείς τη εγκυκλοπαιδεία, αυτή τοις βασιλεύσι”. (Οι βασιλείς, οι άρχοντες προς το Πανεπιστήμιο, τη μόρφωση, και το Πανεπιστήμιο, η μόρφωση, προς τους βασιλείς, τους άρχοντες).
Χαρακτηριστική και μια επιγραφή στη γέφυρα Eisemer Steg της Φρανκφούρτης:
“Πλέων επί οίνοπα πόντον επ' αλλοθρόους
ανθρώπους” (Ταξιδεύοντας σε ξένες θάλασσες με ανθρώπους που μιλούν άλλη
γλώσσα).
Στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ μια φράση του
Πλάτωνα: “Λαμπάδια έχοντες διαδώσουσιν
αλλήλοις”. (Αυτοί που φέρουν τις δάδες τις
μεταλαμπαδεύουν ο ένας στον άλλον).
Στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας: “Προπύλαιον της τιμής η μάθησις”.
Στη δε Ιαπωνία βρίσκουμε τη φράση: “Εφιλοσοφούμεν Ελληνικώς”, ως επιτύμβιο στον
τάφο του Καθηγητή και επιτίμου Προέδρου
της Διεθνούς Εταιρίας Ελληνικής Φιλοσοφίας
Teruo Suzuki.
Στο Πάρκο Ειρήνης της Χιροσίμα, στο
κέντρο της πόλης, που είναι αφιερωμένο στη
μνήμη των θυμάτων της πυρηνικής επίθεσης,
υπάρχει η καμπάνα της Ειρήνης, την οποία οι
επισκέπτες μπορούν να χτυπήσουν ως έκκληση για την παγκόσμια ειρήνη. Σ' αυτή την
καμπάνα είναι χαραγμένη η επιγραφή: “Γνώθι σαυτόν”. Η ανάγκη, τουτέστιν, της απόκτησης και της καλλιέργειας της υψίστης αρετής της αυτογνωσίας.
Στην Αλεξάνδρεια, σε κάποια διόδια, το
όνομα της πόλης είναι γραμμένο στα ελληνικά...
Δεν μπορώ όμως να μην σας μεταφέρω και
μια προσωπική μου εμπειρία, όπως την έζησα προ πολλών χρόνων όταν ως φοιτητής,
συμμετέχοντας σε εκπαιδευτική εκδρομή
της Σχολής όπου φοιτούσα, επισκέφθηκα στο
Παρίσι το Μουσείο του Λούβρου. Ατενίζοντας,
με άλλους συμφοιτητές μου, ένα αρχαιοελληνικό άγαλμα, κάποιος ξένος, επισκέπτης κι
αυτός, μου ζήτησε να διαβάσω δυνατά την
αρχαιοελληνική επιγραφή που ήταν γραμμένη
στη βάση του αγάλματος. Έστω κι αν δεν καταλάβαινε περισσότερα, του αρκούσε να
ακούσει τον ήχο των λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής. Στο δε Βατικανό, στη Ρώμη, ένας Ιταλός, με τον οποίο μαζί τυχαία περιδιαβαίναμε ερχόμενοι σε μια οπτική επαφή με τα εκτιθέμενα αριστουργήματα, μου είπε:
-Στην Ελλάδα οφείλουμε τον Πολιτισμό
αλλά και τη Δημοκρατία...
Δεν σας κρύβω τη συγκίνησή μου αλλά και
πόσο περήφανος αισθάνθηκα για την Πατρίδα μου... Σκέφτομαι όμως σήμερα πόσο
εμείς, οι σύγχρονοι Έλληνες, τιμάμε, μαθαίνουμε και μιλάμε, όπως πρέπει, την Ελληνική μας Γλώσσα. Πολύ δε περισσότερο όταν
το “αιέν αριστεύειν” (πάντα να αριστεύεις) το
θεωρούμε απόβλητο και υπό διωγμόν... Η κυριαρχία της μετριότητας ή και κάτω αυτής, είναι έκδηλη παντού...
ΖΑΧ. Γ. ΖΑΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Αρ. Πρωτ.: 980/43633
ΑΔΑ: 6ΝΥΡ7ΛΡ-ΚΝ6

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας με Ταχυδρομική
διεύθυνση: Β. Τσιτσάνη 31 -Τ.Κ42132.
Κωδικό ΝUTS:ΕL-611,
Αριθμοί τηλεφώνου:2431046271,
2431046220
Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2431046210,
2431046264
Ηλεκτρονική Δ/νση (email):
techerg.trik@thessaly.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.thessaly.gov.gr
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 και των Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/Τ/7-6-10), Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ
160Α) και Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29Α) και
της απόφασης Αρ. 83010/4098/2017
(ΦΕΚ 2710Β/2017), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και την αρ.
364/2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας,
του αναφερομένου στην παράγραφο
7 έργου.
2. Τα στοιχεία της σύμβασης ήτοι:
Διακήρυξη Δημοπρασίας, Tεχνική περιγραφή, Προϋπολογισμός έργου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της
περιφέρειας Θεσσαλίας: www.thessaly.gov.gr
3. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων
αποτελεί την Τεχνική Υπηρεσία της
Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων σύμφωνα με το Π.Δ. 129/ «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας» άρθρα 4 και 7
για την υλοποίηση τεχνικών έργων και
λοιπές αρμοδιότητες.
4. Η αναθέτουσα αρχή ανήκει στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση Β' βαθμού στις
μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές.
5. Κωδικός CPV:
[45000000-7]-κατασκευαστικές εργασίες- αποκατάσταση και συνήθεις
επισκευές
(Ν.4412/2016/ΦΕΚ 147Α/8-8-2016 Παράρτημα II)
6. Κωδικός ΝUTS: ΕL611 (Θεσσαλία - Τρίκαλα, Καρδίτσα)
7. Περιγραφή έργου:
ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και η
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας του κτιρίου του Κέντρου
Υγείας Πύλης.
Οι εργασίες που προβλέπονται
στο εσωτερικό του κτιρίου είναι:
• καθαιρέσεις πλινθοδομών, πλακοστρώσεων και επενδύσεων τοίχων
(πλακάκια)
• εργασίες επιστρώσεων δαπέδων, επενδύσεων τοίχων
• αντικατάσταση εσωτερικών θυρών όπου απαιτηθεί
• αντικατάσταση των προστατευτικών φάσεων θυρών και τοίχων
• κατασκευή ψευδοροφών, τοποθέτηση γυψοσανίδων, αρμοκαλύπτρων
• κατασκευές ξύλινες (ερμάρια,
πάγκοι κλπ) στους χώρους των εργαστηρίων
• επιστεγάσεις με πολυκαρβονικά
φύλλα στους χώρους των αίθριων και
στην δυτική έξοδο κινδύνου.
• ανακαίνιση εσωτερικών χρωματισμών
• ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στις καλωδιώσεις και τους ηλεκτρικούς πίνακες που είναι αλληλένδετες με τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στη θέρμανση και τον
κλιματισμό με στόχο την επίτευξη
ενός άρτιου και λειτουργικού αποτελέσματος
• μερική ανακατασκευή των
υδραυλικών εγκαταστάσεων και των
αποχετεύσεων στους χώρους υγιεινής
• ανακατασκευή των χώρων υγιεινής
• κατασκευή χώρου υγιεινής για
την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ
• εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης - κλιματισμού
Εξωτερικά του κτιρίου προβλέπονται εργασίες
• αντικατάστασης νέων οριζοντίων και κατακόρυφων υδρορροών
στα σημεία που θα υποδειχθούν από
την υπηρεσία
8. Προϋπολογισμός έργου: δαπάνη εργασιών 383.064,52 € και Φ.Π.Α.

91.935,48 €, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 475.000,00 €.
9. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές
προσφορές
10. Προθεσμία περαίωσης έργου
ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
11.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται σε
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και
άνω και κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και άνω που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ένωσης.
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των
παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του
ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση
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αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και
μοναδικού φορολογικού μητρώου
για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
12. Ανοικτή Διαδικασία με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.
18. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ είναι "η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής",
(άρθρο 95 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/88-2016) παρ. 2α).
19. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, σύμφωνα με το
άρθρο 121 παρ.1α, την 28η του μηνός
ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και
ώρα 10 π.μ..
21. α. Ο προσφέρων δεσμεύεται
από την προσφορά του για χρονικό
διάστημα εννέα μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
β. Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει την 3η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00.
γ. Κατά την αποσφράγιση των
προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.
22. Οι προσφορές συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα.
24. Χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Θεσσαλίας 2014-2020
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5023627 Απόφαση
Α.Π.: 431/19-02-2019 Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης, Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας
25. Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά την διαδικασία του διαγωνισμού σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις είναι η ΑΡΧΗ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Ν.4412/2016 -άρθρο 368).
28. Ημερομηνία αποστολής της
προκήρυξης: 29. Η σύμβαση εμπίπτει στην ΣΔΣ.
31. Αύξων Αριθμός Συστήματος
του εν λόγω έργου: 80486
13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 26, 27,
30: Τρίκαλα, 19/02/2019
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
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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 ΗΕπόμενηΜέρα
00:00 ΕΡΤΕιδήσεις
00:15 ΗΖωήενΤάφω
01:15 IndianSummersΚ2Ε4(Ε)
02:10 ΑστέρεςτουΕγκλήματος
03:05 ΆλληΔιάσταση(Ε)
05:00 IndianSummersΚ2Ε4(Ε)
05:30 ΑπότονΦρόιντστοΔιαδίκτυο
05:50 ΠρώτηΕίδηση

06:00
10:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:15
17:30
18:30
19:30
20:45
21:45
02:45
03:45
04:30
05:30

ΚαλημέραΕλλάδα
ΤοΠρωινό
ANT1News
ΚωνσταντίνουκαιΕλένης(Ε)
ΡουκΖουκ
ΚάτιΨήνεται
ΑΝΤ1News-Δελτίοστη
ΝοηματικήΓλώσσα
StillStanding
ΓυναίκαΧωρίς'OνομαE105
ANT1News
ΗΕπιστροφήE83
ΔείπνοΗλιθίων
VICEΚ6(Ε)
Εγκλήματα
ΤοΚαφέτηςΧαράς(Ε)
ΚαιοιΠαντρεμένοι'EχουνΨυχή
(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
01:15
03:15

ΑλήθειεςμετηΖήνα(Ε)
ShoppingStar(Ε)
ΣτηΦωλιάτωνΚουΚου
ΑλήθειεςμετηΖήνα
ΝτετέκτιβΜονκΚ6Ε9
StarNews
ShoppingStar
ElifΚ2Ε279
ΤροχόςτηςΤύχης
StarNews
MasterChef3
ΣτηΣκιάτωνΚατασκόπων
MasterChef3(Ε)
Scream4

06:00
06:40
07:45
10:30
12:15

ΘυρίδαΤηλεπώλησης
'EλαστηΘέσημουΚ3Ε99(Ε)
HappyDayστονAlpha
AlphaΡεπορτάζ
Ειδήσεις
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13:00 Ελένη
15:00 ΚαπετάνΦάντηςΜπαστούνι
17:00 ΔελτίοΕιδήσεωνστηΝοηματική
Γλώσσα
17:10 ΤοΣόισουΚ3Ε21(Ε)
18:00 Deal
19:00 ΚεντρικόΔελτίοΕιδήσεων
20:00 'EλαστηΘέσημουΚ3Ε100
21:00 BakeOffGreece
22:10 ΜηνΑρχίζειςτηΜουρμούραΚ6
Ε6(Ε)
23:10 ΦωςστοΤούνελ
02:00 ΟδηγόςΚαλήςΖωής
03:00 KourtneyandKhloeTakeMiami
Κ1Ε3
04:00 ΘυρίδαΤηλεπώλησης
04:30 Deal(Ε)
05:10 Εικόνες(Ε)

06:00
10:00
11:30
14:00
15:00
18:10
18:20
19:30
21:00
00:30
01:45
04:00
05:00

τηλεόραση
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Σήμερα
Αταίριαστοι
ΜαζίΣου
ΟιΕιδήσειςτουΣΚΑΪ
PowerofLove
ΔελτίοστηΝοηματική
SurvivorΠανόραμα
ΤαΝέατουΣΚΑΪ
ΣτηνΥγειάμαςρεΠαιδιά!
Foodn'Friends
PowerofLove(Ε)
SurvivorΠανόραμα
ΜαζίΣου(Ε)

παράδεισοτηςΚερκίνης»
14.40ΤοΜαγκαζίνοτηςΘεσσαλίας
16.00Τελεμάρκετινγκ
17.00Παιδικόπρόγραμμα«ΗΑννακαιο
βασιλιάς»
18.00Γεγονότα-ΔελτίοΕιδήσεων
18.40Τελεμάρκετινγκ
19.00«Καρέ-καρέμαθήματασκίτσου»
(Ε)
19.30Δεξιάκαιαριστερά
21.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
21.45«ΠολιτικοίΔιάλογοι»
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
ΕΛΛΗΝΙΚΗΤΑΙΝΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΤΑΙΝΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
NIGHTZONE
ΠΑΡΑΘΥΡΟΣΤΗΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRAMARKET

ΚΡΙΟΣ: Προσπάθησενακινηθείςόσοπιοδιπλωματικάμπορείςκυρίωςστονεπαγγελματικόσουστίβοκαιναμηνπέσειςστηνπαγίδανα
παςκόντρασεανθρώπουςπουμετονένανή
τονάλλοτρόποσουδείχνουντηνπυγμήτους
και την εξουσία που μπορούν να ασκήσουν.
ΤΑΥΡΟΣ: Οι εξελίξεις στον επαγγελματικό
σουχώροδεσουδίνειτηδυνατότηταναχαρείς
καιναπάρειςανάσες,αφούακόμακαιταπιο
αισιόδοξασενάριααπαιτούναπό‘σέναναεντείνεις τους ρυθμούς με τους οποίους λειτουργείςκαιναανταποκριθείςσεεπιπλέοναπαιτήσεις.
ΔΙΔΥΜΟΙ: καλύτεραναφροντίσειςναδειςτα
πράγματααπόμιαπιολογικήματιάκαιδεθαπω
πιοαισιόδοξη,γιατίελλοχεύειούτωςήάλλως
οκίνδυνοςναποντάρειςσεεπενδύσειςήάλλεςλύσειςπουφαντάζουνσανοιαπόλυτεςεπιλογέςπουθασεξελασπώσουν.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Οέρωταςείναιπαιχνίδι,επομένως
μηνκάνειςσανμυγγιάγιχτοκάθεφοράπουοάλλοςκάνεικάτιπουδεσουαρέσειτόσο,δεντρως
σφαίρα,απλάκιηάλληπλευράθακάνειτοπαιχνίδιτης.
ΛΕΩΝ: Ανκάθεπρωίπουξυπνάςεπιλέγειςνα
κάνειςταίδιαπράγματακαινακάνειςόποιες
θυσίεςαπαιτούνταιπροκειμένουναδιατηρήσεις
τιςσταθερέςσουείναιεπόμενοότιθαζειςτην
ίδιακαθημερινότητα,επομένωςδενυπάρχειλόγοςναγκρινιάζεις.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ταπαιδιά,ηχαράκαιηευθύνηπου
σημαίνουνταυτόχροναείναικάτιπουσεαπασχολείανεξάρτητααπότοανείσαιήδηγονιός
ήανείναισταάμεσασχέδιασουηαπόκτησηκάποιουαπόγονου.

ΖΥΓΟΣ: Τοναπλακώνεσαιμετονάντρασου,τη
γυναίκασου,τημάνασουήόποιονάλλονέχεις
σίγουραμπορείνασεβοηθάειστοναξεσπάσειςτααπωθημένασου,αλλάσταξεσπάσματαλεςπολλάπράγματαπουδεθαέπρεπενα
ειπωθούν.

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Υπάρχουν πράγματα σε σχέση
είτεμετααδέρφιασου,είτεμεάλλουςσυγγενείς,είτεακόμακαιμεκάποιουςγείτονεςπου
σουδημιουργούνπίεσηκαισεαναγκάζουννα
κινητοποιηθείςγιαναταξεκαθαρίσεις.

Σάββατο-Κυριακή
η παιδική ταινία

“LEGO”

ΤΟΞΟΤΗΣ: Καλείσαιναέρθειςαντιμέτωποςμε
οικονομικάζητήματα,είτεεξοικονομώνταςπόρουςμετιςλιγότερεςκατάτοδυνατόνθυσίες,
είτεμετοναδιαχειριστείςταχρήματασουμε
τέτοιοτρόποπουθαμπορέσειςναικανοποιήσεις
τιςανάγκεςσουαποφεύγονταςταπεριττάέξοδα.

Επίσης συνεχίζεται
για 2η
εβδομάδα η ταινία

“Η ΕΥΝΟΟΥΜΕΝΗ”

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Είναιοίδιοςσουοεαυτόςαυτός
πουσεαπογοητεύειώρεςώρεςκαιδεσεαφήνεινααπολαύσειςτηζωήόπωςτηνακούςστην
τηλεόρασηήόπωςτηβλέπειςσταδιάφοραμέσα
κοινωνικήςδικτύωσης.

του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΝΘΙΜΟΥ
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Παρασκευή-Σάββατο

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Οιυποχρεώσειςκαιόλαταμέτωπα
πουέχειςανοίξεισεκάνουννατρέχειςασταμάτητα,πράγμαπουέχεισαναποτέλεσμανα
νιώθειςότιέχειςχάσειτηνεπαφήμετονεαυτόσου.

-Κυριακή
προβάλλονται

“Η ΚΛΕΜΕΝΗ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ”
και η νέα παιδική ταινία

ΙΧΘΕΙΣ: Αυτόςπουθασεβοηθήσεινανιώσεις
καλύτεραείναιοίδιοςσουοεαυτός.Σ’αυτόν
θαπρέπειναστραφείς,γιαναδειςκατάπόσο
κάνειςαυτάπουθέλειςήανκαταλήγεινασυγχωνεύεσαιμετοτικάνουνκαιτιλένεοιάλλοι.

“ΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ”

Σε βραδινές προβολές
η ταινία

“ΣΕΙΣΜΟΣ”
06:15
07:00
08:00
09:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
19:00
20:00
21:00
21:30
22:30
23:30
00:30
01:00
02:00
03:30

News(Ε)
BeaPredator(Ε)
ΚοινωνίακαιΠολιτισμός(Ε)
Τηλεαγορές
ΗΝύφη
ΚεντρικήΕλλάδαΚαλησπέρα
Τηλεαγορές
ΔελτίοΕιδήσεων
Τηλεαγορές
ΗΝύφη
News
ΔελτίοΕιδήσεων
ΚόντρακαιΡήξη
Αγροτόραμα
ΔυνατάκαιΕλληνικά
ΔελτίοΕιδήσεων(Ε)
ΠολιτιστικόΗμερολόγιο
ΚεντρικήΕλλάδαΚαλησπέρα
ΚοινωνίακαιΠολιτισμός(Ε)

00.50ΤοΜαγκαζίνοτηςΘεσσαλίας
02.10«ΗΩρατηςΜαγνησίας»
03.00Ξένηταινία«Hellsangelsof
wheels»
04.35Ξένηταινία«ΟneyedJacks»
06.00«ΑρωμαΕλλάδος»
07.45Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
08.20«ΚαλημέραΘεσσαλία»
09.30Τελεμάρκετινγκ
10.30Παιδικόπρογραμμα«Σούπερ
γιαγιά»,«Τασκυλιάτης
Δαλματίας»
12.00«Μημουπεις»
13.00ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00Ντοκυμαντέρ«Στονυγρό

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Τσιπουλάκος Κων/νος
Κεντρική Πλατεία, 2431021345
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Νίτσα Πένυ
Πλατεία Δεσποτικού, 2431020333

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

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,ζούμεΕλλάδα
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
23:00
01:00
03:30
04:30
05:30

ΏραΕλλάδος07:00
Ευτυχείτε!
ΓιαΠάνταΠαιδιάΚ1(Ε)
OpenNews-Μεσημεριανό
Δελτίο
ΓιατηνΠαρέα
ΠοιοςΡωτάει;
OpenNewsστηΝοηματική
ΕλεύθερηΣχέσηΚ1Ε35
OpenNews
Χόμπιτ:ΗΜάχητωνΠέντε
Στρατών
CriminalMindsΚ11Ε1
ΗΣιωπήτωνΑμνών
CriminalMindsΚ10Ε18
ΓιατηνΠαρέα
ΏραΕλλάδος05:30

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Παρέχει και συμβουλές.
2. Συχνά λήγει έτσι ένας
ποδοσφαιρικός αγώνας.
3. Ποιητική έκφραση
ζώων - Αναφέρεται και
μαζί με τη... Μάλτα.
4. Ξενικός τίτλος ευγενείας - Συνηθισμένος λεκές.
5. «Η... μυλωνού», κύκλος τραγουδιών του
Φραντς Σούμπερτ.
6. Δέκατο τρίτο στη σειρά του - «...πολέμου», τίτλος έργου του Ηλία Βενέζη - Το εκφράζουμε και
με το «από».
7. Βασικό προσόν.
8. Τα αρχικά αθλητικής ομοσπονδίας μας - Κακός αγωγός του
ηλεκτρισμού (καθ.).
9. Αραβας και αυτός -Βάση της
μελωδίας στη βυζαντινή μουσική.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Αποτελούν και αιτία αποσκίρτησης.
2. Χαρακτηρίζεται ένα γεγονός
εξέχουσας σημασίας (γεν.).
3. Σε όλους προσιτά - Μετράει ξενικές εκτάσεις.
4. Τα αρχικά ομόσπονδου κράτους - Πατέρας του ήταν ο Ξούθος.
5. Βυζαντινή μουσική νότα - Ξένο
εγκυκλοπαιδικό λεξικό.
6. Μεγάλη δούκισσα της Ρωσίας,

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

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

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

Οίκτος

ΛΥΣΗ (21-2-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΚΟΡΤΙΖΟΝΗ 2.
ΙΔΙΩΝΥΜΟΝ 3. ΡΟ - ΒΩΜΟΙ 4. ΚΑΤΙ
- ΑΛΚΗ 5. ΕΚΑΤΕΡΟΙ 6. ΓΡΙ - ΓΙΑ 7.
ΚΟΜΗΣ - ΙΟΝ 8. ΩΣ - ΜΕΤΑ 9.
ΑΣΑΝΣΕΡ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΚΙΡΚΕΓΚΩΡ
2. ΟΔΟΑΚΡΟΣ 3. ΡΙ - ΤΑΙΜ 4. ΤΩΒΙΤ
- ΗΩΣ 5. ΙΝΩ - ΕΑΣ 6. ΖΥΜΑΡΙ - ΜΝ
7. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 8. ΝΟΙΚΙ - ΟΤΕ 9.
ΗΝ - ΟΝΑΡ

Sudoku

Πώς παίζεται
Συμπληρώστε τους αριθμούς ώστε κάθε τετράγωνο με τα εννέα κουτάκια να έχει τους αριθμούς από
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H λύση του προηγούμενου
6

3
5

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

9

2
4

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

8

5

8

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 €

συνδεδεμένη με την ιστορία του τόπου μας - Από τα σαράντα... τρία.
7. Φρούτο, σύμφωνα με μία ονομασία του - Βιβλικός κριτής.
8. Ο πληθυντικός αντωνυμίας Αρχίζει... πανηγυρικά.
9. Στο βουνό αυτό καθήλωσε ο
Ηφαιστος τον Προμηθέα (αιτ.).

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

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.

Για τις ώρες στο 78775

9

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Μικρή άνοδος
στο Χρηματιστήριο
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη χθεσινή συνεδρίαση του
χρηματιστηρίου, ενώ αυξημένος παρουσιάστηκε ο τζίρος. Το
επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν έντονο για τις τραπεζικές μετοχές και κυρίως για τις μετοχές της Εθνικής και της Πειραιώς
και οδήγησε την αγορά σε νέα υψηλά τεσσάρων μηνών.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 677,17 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,84%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από
τη συνεδρίαση της 2ας Οκτωβρίου 2018.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 60,047 εκατ. ευρώ, ενώ
διακινήθηκαν 45.632.619 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε
ποσοστό 0,92%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
οποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,18%.
. 677,17
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη
μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Εθνι0,84%
κής (+6,75%), της Πειραιώς
(+5,06%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
(+3,12%) και της Alpha Bank
(+2,15%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-1,58%), της
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-1,42%), της
Lamda Development (-1,23%). Από τους επιμέρους δείκτες
τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Τραπεζών
(+3,11%) και των Κατασκευών (+1,33%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες του Εμπορίου (2,14%) και των Πρώτων Υλών (-0,74%).
Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν οι μετοχές της Eurobank και της Εθνικής διακινώντας 22.844.143
και 7.311.128 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank
με 12,792 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 9,852 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 45 μετοχές, 54 πτωτικά και 37 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική +20,00% και Ιντερτέκ +9,91%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ευρωσύμβουλοι -12,40% και ΑΝΕΚ -12,15%.

Ê

Γ.Δ

Η εφορία «εισβάλλει» σε θυρίδες
και τραπεζικά δάνεια
Τι προβλέπει η απόφαση
της υφυπουργού Οικονομικών,
Κατερίνας Παπανάτσιου
Ενημέρωση υποχρεούνται να
παρέχουν οι τράπεζες στις φορολογικές αρχές για όλους
τους τύπους των τραπεζικών
προϊόντων που έχουν φυσικά
και νομικά πρόσωπα σ’ αυτές
εφόσον τους ζητείται. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες θα ενημερώνουν τις φορολογικές αρχές όταν δέχονται σχετικό αίτημα από αυτές αν ο φορολογούμενος ή επιχείρηση διατηρεί
σ’ αυτές καταθετικούς λογαριασμούς, δανειοδοτικούς ή και
θυρίδες
Αυτό προβλέπεται σε από-

φαση της υφυπουργού Οικονομικών κ. Κατερίνας Παπανάτσιου.
Ειδικότερα, η απόφαση προβλέπει ότι οι τράπεζες εφόσον
ο φορολογούμενος είναι πελάτης τους θα ενημερώνουν για
τους ακόλουθους τύπους προϊόντων που κατέχει:
- Καταθετικός πρώτης ζήτησης
- Καταθετικός προθεσμιακός
- Χορηγητικός
- Επενδυτικός
- Τραπεζική Θυρίδα
- Λογαριασμός Πληρωμών

ΣΕΒ: 29.700 ευρώ χρωστά
κάθε Έλληνας λόγω
εξωτερικού δανεισμού
τα 29.700 ευρώ
διαμορφώνεται το
ποσό του χρέους με
το οποίο κάθε Έλληνας
επιβαρύνεται έναντι
δανειστών από το
εξωτερικό, ποσό
διπλάσιο περίπου του
μέσου όρου του ετήσιου
ακαθάριστου
εισοδήματός του,
σύμφωνα με την ανάλυση
του ΣΕΒ με βάση τη
μελέτη του ΟΟΣΑ "How's
Life".

Σ

Αναφορικά με τη βιωσιμότητα του επιπέδου ευημερίας
της χώρας μας στο μέλλον,
συγκριτικά με τις άλλες χώρες
του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία (35η), ενώ
στην προτελευταία θέση βρίσκεται η Πορτογαλία, και χώρες όπως, η Ιταλία, η Ισπανία
και η Γαλλία βρίσκονται στην
5η, 6η και 12η θέση από το τέλος, με τις Σκανδιναβικές χώρες στις τέσσερις πρώτες θέσεις, και πρωταθλήτρια τη
Σουηδία.
Η Ελλάδα έχει μια καλύτερη
σχετικά θέση στο φυσικό κεφάλαιο (23η) αλλά και τη χειρότερη σχετικά θέση στο οικονομικό κεφάλαιο (τελευταία), λόγω της υπερχρέωσης της χώρας στο εξωτερικό
και της κατάρρευσης των
επενδύσεων και της τραπεζικής χρηματοδότησης τα προηγούμενα χρόνια.
Βρίσκεται στην 4η και την
5η θέση από το τέλος στο κοινωνικό και ανθρώπινο κεφάλαιο αντιστοίχως, αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον ΣΕΒ,

της έλλειψης εμπιστοσύνης
των πολιτών απέναντι στους
θεσμούς και της χαμηλής ποιότητας των επαγγελματικών
και γνωστικών δεξιοτήτων του
πληθυσμού αντιστοίχως.
Άλλα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα του
ΟΟΣΑ:
-Ο καθαρός πλούτος ανά
νοικοκυριό (περιουσιακά στοιχεία μείον χρέος) ανέρχεται
στην Ελλάδα σε Euro125.262,
έναντι Euro280.383 κατά μέσο
όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ
με τα ποσά να διαμορφώνονται
σε
Euro231.854,
Euro292.619, Euro198.634 σε
Ιταλία, Ισπανία, και Πορτογαλία, ενώ τα νοικοκυριά των
ΗΠΑ καταγράφονται ως τα
πλουσιότερα στον κόσμο
(Euro383.489).
-Στην ερώτηση «θεωρείτε
ότι μπορείτε να εμπιστευτείτε
τους περισσότερους ανθρώπους;», (το 10 σημαίνει ότι οι
«άνθρωποι αξίζουν την εμπιστοσύνη μου» και το 0 ότι

Σε προσιτές τιμές
ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157

ΑκρIΒοΣ ΔημHτρηΣ

TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

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

«δεν εμπιστεύομαι κανέναν»,
στοιχεία 2013) η απάντηση
των Ελλήνων είναι κατά μέσο
όρο 5,3, όσο και στην Πορτογαλία, με τη Γερμανία στο
5,5, τη Γαλλία στο 4,0 και την
Τουρκία στο 3,5. Η εμπιστοσύνη στις Σκανδιναβικές χώρες είναι πολύ υψηλότερη απ'
οπουδήποτε αλλού στον κόσμο (Δανία 8,3, Φινλανδία 7,4,
Νορβηγία 7,3 και Σουηδία
6,9).
-Όσον αφορά στην εμπιστοσύνη προς την αστυνομία, με άριστα το 10 (απόλυτη εμπιστοσύνη) οι Έλληνες
δίνουν αρκετά υψηλό βαθμό
6,4, όπως και οι Γερμανοί και
οι κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου, έναντι 6,1 του μέσου
όρου 27 χωρών του ΟΟΣΑ, 5,8
των Ιταλών και 5,4 των Ισπανών και των Πορτογάλων.
Υψηλότερες βαθμολογίες (7-

8) δίνουν οι πολίτες των Σκανδιναβικών χωρών.
-Στην εμπιστοσύνη προς την
κυβέρνηση, το 25,3% των
ερωτώμενων στην Ελλάδα
απαντούν καταφατικά, όπως
απαντά και ο μέσος πολίτης
στις χώρες του ΟΟΣΑ σε ποσοστό 37,6%. Στις Σκανδιναβικές χώρες το ποσοστό
υπερβαίνει το 50%, ενώ οι
χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου
δίνουν αποτελέσματα στο ίδιο
περίπου επίπεδο με την Ελλάδα. Πρωταθλήτρια χώρα
αναδεικνύεται η Ελβετία με
77,9%, ενώ χώρες με σχετικώς
υψηλά ποσοστά αναδεικνύονται η Νορβηγία (64,8%),
η Γερμανία (60%), ο Καναδάς (59,3%) και το Ηνωμένο
Βασίλειο (42,9%). Το ποσοστό
στην Τουρκία είναι 54,2% και
στις ΗΠΑ 33,1%.
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Απάτες με κοινοτικές επιδοτήσεις
δεκάδων εκατ. αποκάλυψε το ΣΔΟΕ
ε ανακτήσεις
κοινοτικών
επιδοτήσεων
δεκάδων εκατομμυρίων
ευρώ αναμένεται να
προχωρήσουν οι αρμόδιες
αρχές, καθώς το ΣΔΟΕ
διαπίστωσε πλήθος
παρατυπιών στις υπόχρεες
επιχειρήσεις.

Σ

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι
περισσότερες περιπτώσεις αφορούν ξενοδοχειακές μονάδες,
και ήδη οι Αρχές συντάσσουν τα
σχετικά έγγραφα προκειμένου
να ανακτηθούν τα ποσά.
Τα στοιχεία έφθασαν στα χέρια των αρμοδίων αρχών έπειτα από ελέγχους που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ, αρκετοί από
τους οποίους κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Ταυτόχρονα, το ΣΔΟΕ το προηγούμενο
έτος αποκάλυψε σημαντικές
υποθέσεις τοκογλυφίας, διαπίστωσε την προσαύξηση περιουσίας αιρετών, αλλά και εταιρεία που παρείχε επενδυτικές
υπηρεσίες χωρίς να έχει άδεια
από τη επιτροπή κεφαλαιαγοράς.
Συνολικά οι ανακτήσεις επιδοτήσεων μαζί με τις υπόλοιπες
περιπτώσεις που εντόπισε το
ΣΔΟΕ ξεπερνούν τα 75 εκατ.
ευρώ. Μάλιστα, το ΣΔΟΕ ανα-

κοίνωσε μόνο τις σημαντικότερες (με ποσά άνω των 300.000
ευρώ) περιπτώσεις ελέγχων.
• Υστερα από εισαγγελική
παραγγελία για συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του
ΕΣΠΑ 2007-2013, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 322 επιχειρήσεις.
Από τη συστηματική διερεύνηση αποκαλύφθηκε ένα πλαίσιο
δράσης εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, σε συνεργασία με ημεδαπές και αλλοδαπές προμηθεύτριες εταιρείες εντός και
εκτός εθνικών συνόρων, οι οποίες πραγματοποιούσαν μεμονωμένες εικονικές συναλλαγές.
Διαπιστώθηκε η λήψη –από τις
εν λόγω επιχειρήσεις– εικονικών
φορολογικών στοιχείων συνο-

λικής αρχικής αξίας 13,2 εκατ.
ευρώ.
• Ξενοδοχειακή μονάδα στη
Δυτική Ελλάδα έλαβε επιδότηση 1,2 εκατ. ευρώ, προκειμένου
να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της.
Διαπιστώθηκε η μη τήρηση των
όρων της επιχορήγησης. Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για
ανάκτηση της επιδότησης. Επίσης διαπιστώθηκε η καταστρατήγηση των διατάξεων του κώδικα τελών χαρτοσήμου και
συντάχθηκαν σχετικά δελτία
προς την αρμόδια εφορία για
απόδοση τελών χαρτοσήμου
ποσού 7,29 εκατ. ευρώ.
• Ξενοδοχειακή μονάδα σε
νησί του Βορείου Αιγαίου έλα-

βε επιδότηση πλέον των 2 εκατ.
ευρώ προκειμένου να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της. Διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της
επιχορήγησης.
• Εγινε έλεγχος σε εταιρεία,
σε συνεργασία με την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, η οποία, χωρίς
άδεια, παρείχε επενδυτικές υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου σε ιδιώτες πελάτες, σε πολύπλοκα
χρηματοοικονομικά προϊόντα
υψηλού ρίσκου. Η εν λόγω επιχείρηση είχε κάνει έναρξη ως
διαφημιστική εταιρεία και εξέδιδε εικονικά φορολογικά στοιχεία για υποτιθέμενες διαφημιστικές υπηρεσίες. Διαπιστώθηκαν παραβάσεις πλέον των
500.000 ευρώ.
• Σε έλεγχο σε φυσικά πρόσωπα για τοκογλυφία και παράνομες τραπεζικές συναλλαγές, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων
από εγκληματική δραστηριότητα, συνολικού ποσού 9,2 εκατ.
ευρώ.
• Σε έλεγχο σε πρώην αιρετό πρόσωπο Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ηπειρο διαπιστώθηκε προσαύξηση περιουσίας
ύψους 1,19 εκατ. ευρώ, χωρίς
να προκύπτει η αιτία ή η πηγή
προέλευσης.

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο
για το νέο σύστημα αδειών οδήγησης
ηφίστηκε στη
Βουλή, κατά
πλειοψηφία, το
νομοσχέδιο του
υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών για το
νέο σύστημα χορήγησης
αδειών οδήγησης
οχημάτων.

Ψ

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου με τίτλο «Δοκιμασία
προσόντων και συμπεριφορές υποψηφίων οδηγών και
οδηγών για τη χορήγηση διπλώματος οδήγησης και άλλες διατάξεις», ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και ΔΗΣΥ. Η ΝΔ και η
Χρυσή Αυγή το καταψήφισαν,
ενώ το ΚΚΕ και η Ένωση Κεντρώων ψήφισαν «παρών».
Στο νομοσχέδιο εγκρίθηκαν
και δύο ακόμα τροπολογίες
που προβλέπουν ρυθμίσεις
για την κυκλοφορία φορτηγών
και ρυμουλκούμενων οχημάτων και προσλήψεις μέσω
ΑΣΕΠ, σε Ο.Α.Σ.Θ και ΟΣΕ.

Ρυθμίσεις για την
κυκλοφορία φορτηγών
και ρυμουλκούμενων
οχημάτων
Ειδικότερα:
-Επιτρέπεται η θέση σε κυκλοφορία περισσότερων του
ενός ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων για κάθε ρυμουλκό ι.χ. σύμφωνα με
υπουργική απόφαση.
-Καταβάλλεται εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου
που ορίζεται στο ποσό των
0,05 ευρώ ανά χιλιόγραμμο
και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με υπουργική απόφαση,
για τη θέση σε κυκλοφορία
κάθε ρυμουλκούμενου πέραν

του πρώτου, με το οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία και το ρυμουλκό.
-Επίσης, προβλέπεται ότι
σε περίπτωση ανανέωσης
άδειας οδήγησης, με χρονικό
περιορισμό για ιατρικούς λόγους πριν από τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, δεν καταβάλλονται το

ποσό των 50 ευρώ ανανέωσης
δικαιώματος οδήγησης καθώς και το πάγιο τέλος χαρτοσήμου και η εισφορά υπέρ
τρίτων.
Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται ακόμα ότι, με κοινή
υπουργική απόφαση καθορίζονται:
-Οι διοικητικές κυρώσεις

για τις παραβάσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην περίπτωση που διαπράττονται με φορτηγά, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα
-Τα μέτρα περιορισμού της
κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων στο οδικό δίκτυο
της χώρας.

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙτΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙτΣΑ-τΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

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

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

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

πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

Αξέχαστος ο λαμπρός εκπ/κός
και κριτής στίβου

Γεώργιος Γεροκώστας “ο δίκαιος”
Εν θλίψει και Κλαυθμώ αποχαιρέτησε η κοινωνία των Τρικάλων
τον εξαίρετο εκπαιδευτικό Γεώργιο Γεροκώστα.
Στο άγγελμα του αιφνιδίου θανάτου άπαντες μείναμε άφωνοι,
εμβρόντητοι, μετέωροι και απορούντες. Όχι, δεν είναι δυνατόν.
Ο υγιέστατος Γιώργος, απ' τη μια
στιγμή στην άλλη, απ' την πλατεία
ως το σπίτι; Δεν το πιστεύαμε ή
και δεν θέλαμε να το πιστέψουμε.
Ώσπου οι ίδιοι προστρέξαμε στην
οικία και “ιδίοις όμμασι” αντικρίσαμε το φέρετρο. Και τότε ήταν
που λυγίσαμε και καταρρεύσαμε και σταυροκοπηθήκαμε και
κλάψαμε και θρηνήσαμε κι αγκαλιάσαμε και φιλήσαμε το Γιώργο, τον δικό μας Γιώργο, τον δίδυμο αδελφό μας...
Με την απώλεια του Γιώργου ο εκπαιδευτικός και αθλητικός
κόσμος κατέστη φτωχότερος οι δε κριτές Στίβου δεν χάσαμε
μόνον τον επί σειράν ετών πρόεδρό μας, αλλά χάσαμε την ψυχή
μας.
Ολοζώντανη θα μας μείνει η εικόνα του Γεροκώστα με το ψάθινο καπέλο, να περιέρχεται και ν' αλωνίζει το Στάδιο, αεικίνητος, ελέγχων και εποπτεύων την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.
Ο Γιώργος άφησε ανεξίτηλα αχνάρια ευπρέπειας, ήθους και
αρετής. Σεμνός, προσηνής, ήρεμος, μετρημένος και πάντα χαμογελαστός. Πρότυπο συναδέλφου, φίλου, οικογενειάρχη, γείτονα, καλού ανθρώπου. Πειθαρχημένος και σοβαρός, γεννημένος να βοηθά και να συμπάσχει. Εργατικός, οργανωτικός,
υπομονετικός, αυστηρός κατά περίπτωση και άτεγκτος αλλά
προ πάντων δίκαιος. Νηφάλιος, με χιούμορ, ευχάριστος και καλοκουβέντιαστος.
Στο διάβα του απ' τη ζωή άφησε αξιόλογο αποτύπωμα, γνωστό και αναγνωρισμένο από όλους.
Το χρέος του το επιτέλεσε εν παντί και εις το ακέραιον.
Εις μνήμην αιωνίαν
Δημήτρης Αναγνώστου
Συντ/χος Φυσικής Αγωγής
Μέλος Κριτών “επίτιμον”

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
XAΘΗΚΑΝ γυαλιά μυωπίας, πράσινα με γκρι, στην οδό Συγγρού.
Όποιος τα βρήκε παρακαλείται να ειδοποιήσει στο τηλέφωνο
2431028944.
ΧΑΘΗΚΕ πορτοφόλι χρώματος πράσινο όποιος το βρήκε παρακαλείται να κρατήσει τα χρήματα και να επιστρέψει όλα τα έγγραφα και να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6973476063.
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.

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
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

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

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

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

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

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

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

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

5ΗΜΕΡΕΣ 06/03 & 20/03
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ 229,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

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.:2431 035577 - 22428• FAX: 2431 079293 • KIN.: 6977 589449
www.chictravel.com.gr | email: info@chictravel.com.gr
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 0727 Ε600000 17 100

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

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

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

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

ΤΗΝΟΣ 24-25 Μαρτίου

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ:

ΑΡΤΑ
Ι.Μ. ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΣΣΑΚΟΡΩΝΗΣΙΑ
Τετάρτη 27/02/2019

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

ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΑΝΗ

«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
«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ»
Από 2-5/05/2019
«ΠΑΤΜΟΣ το νησί της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ»
Από 08 – 11/05/2019

«ΠΟΛΩΝΙΑ»
Κρακοβία – Βαρσοβία - Νόβισαντ – Βουδαπέστη - Μπάνσκα
Μπίστριτσα Μπρατισλάβα – Βελιγράδι.
Από 29/05 – 06/06/2019
«ΧΙΟΣ»
Από 14 – 17/06/2019

«ΚΡΗΤΗ»
ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από 26/06 - 03/07/2019
«ΠΑΡΟΣ»
Από 08 - 12/07/2019
«ΛΗΜΝΟΣ»
Από 20 - 26/07/2019

«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.

Πενθήμερη εκδρομή Βελιγράδι-Βουδαπέστη-Βιέννη
από 7 έως 11 Μαρτίου
Τετραήμερη εκδρομή στην ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 8-11 Mαρτίου
(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
«ΡΩΜΗ-ΝΑΠΟΛΙ-ΠΟΜΠΗΙΑ»
Από 14-19/03/2019
(Σε συνεργασία με το Σύλλογο Απόστρατων Πυροσβεστών)

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

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

AM.EOT 0727E60000012200

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

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

ΜΠΑΝΣΚΟ - ΚΡΕΣΝΑ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ

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

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

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

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
4ήμερες εκδρομές
-------------------------8-11 Μαρτίου 2019 (ΑΠΟΚΡΙΕΣ)
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με πρωινό (πλατεία ΤΑΧΙΜ), ξεναγός
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 110,00 €
-------------------------22-25 Μαρτίου 2019
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με πρωινό (πλατεία ΤΑΧΙΜ), ξεναγός
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 130,00 €

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

«ΜΠΑΝΣΚΟ»

ΜΠΑΝΣΚΟ - ΚΡΕΣΝΑ – ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
ΑΠΟΚΡΙΕΣ-Κ. ΔΕΥΤΕΡΑ

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

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
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).

ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ -ΜΠΡΑΝ (Πύργος του Δράκουλα)-ΜΠΡΑΣΟΦ-ΣΟΦΙΑ
1 εώς 5 ΜΑΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Πενθήμερη οργανωμένη εκδρομή στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις / ξεναγήσεις, 3 νύχτες στο Βουκουρέστι και
1 νύχτα στη Σόφια, ξενοδοχεία 4* αστέρων, Ημιδιατροφή (4 πρωινά & 4 γεύματα).

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
4ήμερη εκδρομή
(Καλαμάτα-Μεθώνη-Κορώνη-Πύλος-Σπήλαιο Δυρού-Γύθειο-ΣπάρτηΜυστράς) (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 €

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
5ήμερη κρουαζιέρα στα Ελληνικά νησιά (Μύκονος – Πάτμος – Ρόδος –
Ηράκλειο -Σαντορίνη) & Κουσάντασι (Τουρκία), 8-12 Ιουλίου (μεταφορά
Τρίκαλα – Πειραιά & επιστροφή, πλήρης διατροφή, απεριόριστο πακέτο
ποτών.

ΤΗΝΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ
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.

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

ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
(ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ)

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

Ιερά Αγρυπνία
Σήμερα Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου από 8:30-12:30 βραδινή
στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου Τρικάλων, με την
ευκαιρία ελεύσεως της Ιεράς Κάρας του Οσίου Δαυίδ του εν Ευβοία, ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.
Χρυσοστόμου.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Λόγω ελεύσεως της Ιεράς Κάρας του Οσίου
Δαυίδ του εν Ευβοία στο Φλαμούλι δεν θα τελεσθεί η προγραμματισμένη για σήμερα Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίου Νικολάου για την εορτή του Αγίου Πολυκάρπου.

Ομιλία στον Ελεήμονα Σαμαρείτη
Την Δευτέρα 25-2-19 στην ορθόδοξη Αδελφότητα του Ελεήμονος Σαμαρείτη Στουρνάρα 11 Τρίκαλα θα ομιλήσει ο π. Χαρίτων Μανιτάρας, Ιεροκήρυξ της Μητροπόλεώς μας με θέμα
«Κυριακή του ασώτου» η απογοήτευση του αμαρτωλού και η
φιλανθρωπία του Θεού.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Και είδον τους νεκρούς...
ισταμένους ενώπιον του
Θεού, και τα βιβλία ηνοίχθησαν ...και εκρίθησαν οι νεκροί
εκ των γεγραμμένων εν τοις
βιβλίοις» (Αποκ. 20:12)
Ο καταστροφέας χαρτιών
κόβει και καταστρέφει άχρηστα χαρτιά ή έγγραφα με
πληροφορίες που δεν θέλομε
να γίνουν γνωστές. Η ασφάλεια οφείλεται στο ότι τα κομμάτια του χαρτιού που κόβεται, είναι αδύνατον να ενωθούν ξανά. Υπάρχουν όμως
πληροφορίες που κανείς δεν
μπορεί να εξαφανίσει.
Είναι η ζωή και τα έργα
κάθε ανθρώπου που είναι
γραμμένα στα Βιβλία του Ου-

ρανού. Οι εγγραφές είναι απόλυτα αληθινές γι' αυτό και
«κάθε στόμα θα φράξει»
(Ρωμ.3.19).
Τη μεγαλειώδη όσο και φοβερή ημέρα της κρίσης μπροστά στο θρόνο του θεού, αυτά
τα βιβλία θα ανοίξουν! Φοβάσαι αυτή την ημέρα αγαπητέ
μου φίλε;
Αν ναι, μπορείς να την αποφύγεις. Ο Χριστός σε σώζει
από αυτήν και μάλιστα δωρεάν, γιατί Εκείνος τιμωρήθηκε
στη Θέση σου (Ησ.53:5,
Ρωμ.3:24), αρκεί εσύ με πίστη
να δεχθείς αυτό το δώρο της
σωτηρίας που σου προσφέρει. Η υπόσχεση Του είναι:
«όποιος πιστεύει εις Αυτόν,
δεν κρίνεται» (Ιωαν.3:18).

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.

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

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
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

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

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

•σπανακόρυζο •ρεβύθια φούρνου
•λαζάνια με κοτόπουλο
•καλαμαράκι με κοφτό μακαρονάκι
•χοιρινό ριγανάτο
•σουτζουκάκια

ενηλίκων ανδρών και γυναικών
Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών

Ζωγράφου 1 πεζόδρομος (έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ.: 24310 78435 • what’s up: 6986 835 554

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.

Οι πρόβες της χορωδίας

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

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

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

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† ΚΗΔΕΙEΣ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, γαμπρό, αδελφό και θείο

ΧΡΗΣΤΟ ΧΑΡΑΛ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΣΥΝΤ/ΧΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟ
Ετών 74
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12η
μεσημβρινή, εκ του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά του.
Τρίκαλα 22-2-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αρετή Παπαγιάννη. Η ΚΟΡΗ: Κατερίνα Παπαγιάννη. ΤΑ ΠΕΘΕΡΙΚΑ: Ιωάννης και Αικατερίνη Παπαϊωάννου. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Τρικάλων, σήμερα Παρασκευή 22 - 2 - 2019 και ώρα
11.30π.μ.
2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων
του Α’ Κοιμητηρίου Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, αδελφή και θεία

ΣΟΦΙΑ
ΤΟΥΓΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ
Ετών 83
Θανούσα κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα
3.15μ.μ. εκ του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Παλαιοκαρυάς Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Λάζαρος Τουγουντζόγλου. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ
ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Παλαιοκαρυά Τρικάλων 22-2-2019
Σημείωση: Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Παλαιοκαρυάς Τρικάλων σήμερα Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 2:45μ.μ.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ
ΣΩΤ.».
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΩΝ.
ΓΚΑΡΑΒΕΛΛΑ
Ετών 83
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα
4.00μ.μ., εκ του Ιερού Ναού Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Τρίκαλα 22-2-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αμαλία Ζιντζόβα. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ντίνος Γκαραβέλλας και Ελισσάβετ Νίντου, Γιώργος Γκαραβέλλας και Νατάσα Καλογεροπούλου. Η ΕΓΓΟΝΗ: Αμαλία Γκαραβέλλα. ΤΑ
ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας
Επισκέψεως Τρικάλων, σήμερα Παρασκευή 22 - 2 - 2019 και
ώρα 3.30μ.μ.
2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων
του Α’ Νεκροταφείου Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

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
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† MNHMOΣΥΝΑ
Τελούμε αύριο 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 22-2-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρίνα. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος και Χρύσα Παπαϊωάννου, Ευθυμία και Γεώργιος Ντόγκας. Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Νικόλαος. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

Τελούμε αύριο Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Τρικάλων, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του
αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΗΛΙΑ ΕΥΑΓΓ.
ΚΑΠΑΡΗ
Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη
του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του.
Τρίκαλα 22-2-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία Κάπαρη. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευάγγελος Κάπαρης και Κατερίνα Σαμούχου, Αθηνά Κάπαρη και Σωτήριος
Ντανοβασίλης. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χρήστος – Παναγιώτης, Ηλίας.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Απόστολος και Ελισσάβετ Κάπαρη, Βασίλειος
και Γεωργία Γιώτη, Αρετή και Φώτης Πούλιος, Αναστασία Γιώτη, Σοφία Γιώτη. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων των αδελφών Αργυρίου, επί των οδών Καρδίτσης
και Τερτίπη.

Τελούμε την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου
2019 στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων, ετήσιο μνημόσυνο για
την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς,
αδελφής και θείας

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΠ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν
και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής της.
Τρίκαλα 22-2-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Απόστολος Παρασκευάς, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεωργία
Παρασκευά και Δημήτρης Μπουρνάζος, Νίκη Παρασκευά και
Ιωάννης Καλόγηρος, Στυλιανή Παρασκευά και Χαράλαμπος Ψιλούτσικος. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Απόστολος, Απόστολος, Ευαγγελία,
Βασιλική Παναγιώτα. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Θεόδωρος και Γεωργία Λαφαζάνη, Γεώργιος Μουζιούρας, Παρασκευή και Αθανάσιος Κακκάβας, Βασιλική Δήμου – Παρασκευά, Κωνσταντινιά και Σπυρίδων Βλησσάρης. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων των αδελφών Αργυρίου, επί της οδού 25ης Μαρτίου 31.

Τελούμε την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου
2019 στον Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου Τρικάλων, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΑΡΑ
Συντ/χου Δασκάλου
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όσους τιμούν την μνήμη του να
παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση
της ψυχής του.
Τρίκαλα 22-2-2019
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Θανάσης και Φρόσω Τσιάρα, Χρήστος και Βάσω
Τσιάρα, Κων/νος Τσιάρας. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ευαγγελία, Αρης, Εβελίνα και Μαριάννα. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Κων/νος Τσιάρας, Λεωνίδας
και Ιωάννα Τσιάρα, Ευθαλία Κορδαλή, Μαρία Τσιάρα. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

Τουρκία προτίθεται
να στείλει νότια
της Κύπρου δύο
γεωτρύπανα, τον
«Πορθητή», αλλά και το
δεύτερο που αγόρασε
πρόσφατα, όπως δήλωσε
χθες ο υπουργός
Εξωτερικών της χώρας
Μεβλούτ Τσαβούσογλου.
«Δυστυχώς άρχισαν
γεωτρήσεις παρά την
επιμονή μας να μην το
κάνουν μονομερώς και το
αίτημά μας να τεθούν
υπό εγγύηση τα
δικαιώματα και των
Τουρκοκυπρίων.

Η

Τουρκικά γεωτρύπανα νότια της Κύπρου
γεώτρηση ανοιχτά της Αττάλειας. Θα το πάμε κατευθείαν
νοτίως της Κύπρου.
Με τον ίδιο τρόπο και το
δεύτερό μας γεωτρύπανο που
θα έρθει τις επόμενες μέρες
θα το στείλουμε εκεί.
Θα αρχίσουμε γεωτρήσεις
σε εκείνη την περιοχή», ανέφερε ο Τούρκος υπουργός, μιλώντας σε εκπροσώπους Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων
στο Μπόντρουμ (Αλικαρνασσό).
Ο κ. Τσαβούσογλου, αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, τόνισε ότι η Αγκυρα προ-

Τώρα και το δικό μας γεωτρύπανο “Πορθητής” κάνει

στατεύει όλα της τα δικαιώματα στο Αιγαίο, για να προσθέσει ότι Τουρκία και Ελλάδα κατέληξαν σε κοινή λύση
στο θέμα της επανενεργοποίησης των μηχανισμών για μη
αύξηση της έντασης.
Ωστόσο, εμφανίστηκε με
απειλητική διάθεση για το Κυπριακό, καθώς είπε ότι «δεν θα
περιμένουμε αιωνίως, εάν πλέον η ελληνοκυπριακή πλευρά
δεν θέλει να μοιραστεί τίποτα
με την τουρκοκυπριακή πλευρά και εμείς θα κάνουμε τα
βήματά μας αναλόγως».

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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