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Είναι σε επιφυλακή από χθες ο Δήμος Τρικκαίων και η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Ένα σχολείο ανοιχτό
στην κοινωνία
ΣΕΛ. 4

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O Κυνηγετικός Σύλλογος Τρικάλων
σας προσκαλεί στον Ετήσιο Χορό
που θα πραγματοποιηθεί
σήμερα Σάββατο 23 Φεβρουαρίου
και ώρα 20:30, στο “Πύλης Μέγαρον”
4ο χλμ. Τρικάλων - Πύλης.
Με τιμή για το Δ.Σ. του Συλλόγου
ο Πρόεδρος
Σταύρος Τραγάνης

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Δήμο μεταξύ των αρμοδίων
για την καλύτερη αντιμετώπιση του φαινομένου

ΣΕΛ.
6

Αγροτικός Συνεταιρισμός
Μεταποίησης και Εμπορίας
Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων

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

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

CMYK

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.
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Σαν Σήμερα
532
Θεμελιώνεται ο ναός
της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, έργο των αρχιτεκτόνων Ανθεμίου και Ισιδώρου.
1455
Ο εφευρέτης της τυπογραφίας, Ιωάννης Γουτεμβέργιος, τυπώνει το πρώτο
βιβλίο, τη Βίβλο.
1903
Η Κούβα μισθώνει στο
διηνεκές τον Κόλπο του
Γκουαντάναμο στις ΗΠΑ.
1943
Οι γερμανοί κατακτητές
ανακοινώνουν την πολιτική
επιστράτευση των Ελλήνων,
προκειμένου να τους χρησιμοποιήσουν σε καταναγκαστικά έργα.
1945
Κατά τη διάρκεια της
Μάχης της Ιβοζίμα μεταξύ
Αμερικανών και Ιαπώνων,
μία ομάδα αμερικανών πεζοναυτών φτάνει στην κορυφή του όρους Σουριμπάτσι και υψώνει την αμερικανική σημαία.
Η φωτογραφία του Τζο Ρόζενταλ θα μείνει κλασική στο
είδος της και θα βραβευτεί
με Πούλιτζερ.

Η

επιλογή της
διεύρυνσης προς
την
κεντροαριστερά ενέχει
τεράστιο ρίσκο για τον
ΣΥΡΙΖΑ. Το ρίσκο να χαθεί
ο κυρίως κορμός του
κόμματος που σήκωσε τα
τελευταία τέσσερα χρόνια
το μεγάλο βάρος.
O ασφαλέστερος δρόμος
για να φτάσει κανείς στην απαξίωση (συναισθηματική και κοινωνική) είναι να χάσει την ψυχή
του. Από αυτόν τον άτυπο κανόνα δεν ξεφεύγουν-δυστυχώς
για τον ΣΥΡΙΖΑ- τα πολιτικά
κόμματα ούτε φυσικά τα όποια
μέλη του, υψηλόβαθμα ή χαμηλόβαθμα δεν έχει καμία σημασία.
Μείζον πρόβλημα για το κυβερνών κόμμα δεν αποτελεί
φυσικά η προσπάθεια για διεύρυνση, κυρίως στα δεξιά του
νότα αλλά το γεγονός ότι αυτή
η προσπάθεια φαίνεται να σχεδιάζεται και να υλοποιείται πίσω
από ερμητικά κλειστές πόρτες
και χωρίς διαβούλευση. Οι κλειστές πόρτες είναι αυτές που
κλείνουν πίσω τους οι επιτελείς
του Πρωθυπουργού όταν αποχωρούν οι κάμερες από το Μαξίμου.
Τις προάλλες συνεδρίασε η
πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ υπό την προεδρεία του Αλέξη Τσίπρα. Οι πληροφορίες
ανέφεραν ότι έγινε μία ιδιαίτερα
εποικοδομητική κουβέντα κατά
την οποία αναλύθηκαν διεξοδικά κάποια από τα τρέχοντα
θέματα αλλά και άλλα που
έχουν να κάνουν με την πολιτική
συγκυρία. Η ατζέντα δεν συμπεριλάμβανε το θέμα του ανασχηματισμού και αυτή η λέξη
δεν βγήκε ποτέ από τα χείλη
του Πρωθυπουργού. Μερικές
ώρες αργότερα, την επόμενη
ημέρα, ο ανασχηματισμός ανακοινώθηκε με... δόξα και τιμή.

Ο θανάσιμος κίνδυνος για τον ΣΥΡΙΖΑ
Σ' αυτόν συμπεριλαμβάνονταν
οι κκ Μωραϊτης και Τόλκας. Η
λέξη αμηχανία μάλλον δεν μπορεί να περιγράψει το συναίσθημα πολλών στελεχών του
κόμματος για την επιλογή. Μάλλον η λέξη ανησυχία είναι πιο
κατάλληλη.
Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο
με την εσωκομματική τάση των
53 (αλήθεια, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, σημαίνον στέλεχός
τους, τι λέει για όλα αυτά;).
Εχει να κάνει με το σύνολο των
ανθρώπων που το εφιαλτικόέτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα- καλοκαίρι του 2015 πήραν την απόφαση να μην κατέβουν από το τρένο που χώλαινε
στην ανηφόρα αλλά να παραμείνουν στις θέσεις τους βουτώντας τα χέρια τους στον κουβά με τα μνημονιακά κόπρανα
για να σωθεί ότι ήταν δυνατόν
να σωθεί. Και η αλήθεια είναι
ότι σώθηκαν πολλά. Οχι μόνο
οι συντάξεις.
Θα μπορούσαν οι εν λόγω
να επιβιβαστούν σ' ένα από τα
βαγόνια που “ξέφυγαν” από
τον κυρίως κορμό του τρένου
και να έχουν το κεφάλι τους
ήσυχο απολαμβάνοντας το
άθλημα της επαναστατικής γυμναστικής και της εύκολης,
ανέξοδης καταγγελίας. Δεν το
έκαναν. Οι άνθρωποι αυτοί συνθέτουν σε όλη την Ελλάδα ένα
μωσαϊκό που πολύ γρήγορα
μετατράπηκε στην πολιτική
ψυχή του κυβερνώντος κόμματος. Ηταν οι άνθρωποι που έδιναν μάχες χαρακωμάτων για
να πείσουν τις τοπικές κοινωνίες ότι αυτός ο πολιτικός δρόμος ήταν ο σωστός, έστω και
αν είχε πολλές ανηφόρες.

Η διεύρυνση δεν μπορεί να
απορριφθεί ως λογική. Το αντίθετο, επιδιώκεται. Αλλά αυτό
που έχει κυρίαρχη σημασία είναι το πως και με ποιους. Χρειάζεται, άραγε, ο ΣΥΡΙΖΑ στις
τάξεις του υπουργούς του “δοτού” Παπαδήμου, ανθρώπους
που μέχρι πρόσφατα διαγωνίζονταν με τους κκ Λοβέρδο και
Βενιζέλο στο... ευγενές σπορ
του πολιτικού υβρεολογίου
εναντίον της κυβέρνησης και
της Αριστεράς εν γένει; Και αν
τους χρειάζεται, είναι ανάγκη
οι συγκεκριμένοι να παίρνουν
χαρτοφυλάκιο και να τοποθετούνται στο υπουργικό συμβούλιο δίπλα σ' αυτούς που
καθημερινά εξύβριζαν;
Ρητορικά τα ερωτήματα. Ο
ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται αντιμέτωπος
μ' ένα θανάσιμο κίνδυνο. Στην
προσπάθειά του να βρει το κεντροαριστερό παράδεισο απειλείται να χάσει εντελώς την
αριστερή του ταυτότητα, σε
μία μάλιστα εξόχως κρίσιμη
πολιτική συγκυρία. Να αλλοιωθεί το dna του μερικές στροφές μόνο πριν από τον τερματισμό της κυβερνητικής θητείας. Να απολέσει, σε τελική ανάλυση, την ίδια την ψυχή του
για μία κίνηση που ενέχει μεγάλο πολιτικό ρίσκο.
Στην Ευρώπη η Κεντροαριστερά (η σοσιαλδημοκρατία αν
θέλετε) μοιάζει ημιθανής. Στην
Ιταλία, για παράδειγμα, αγνοείται. Στην Ουγγαρία τη σάρωσε ο Ορμπανισμός μέσα σε μερικές νύχτες. Στη Γερμανία έχει
εξελιχθεί σε κυβερνητική ...
τσόντα των Χριστιανοδημοκρατών. Στην Ισπανία κυβέρνησε
μεν (με τις πλάτες των Ποδέ-

μος) αλλά η προσπάθεια αποδείχθηκε θνησιγενής. Στην Αυστρία κοιτά από τα έδρανα της
αντιπολίτευσης τον Κουρτς και
τους ακραίους συμμάχους του.
Ποιο είναι, τέλος πάντων, το
πολιτικό παράδειγμα που ακολουθούν;
Η απάντηση θα μπορούσε
να είναι ότι “χαράσσουμε καινούργιους δρόμους”. Δεκτόν.
Μόνο που οι νέοι δρόμοι ανοίγονται με νέα, άφθαρτα υλικά,
όχι με τα παλιά και τα φθαρμένα. Είναι σαν έχεις την ευθύνη
μίας ποδοσφαιρικής ομάδας
και να προσπαθείς να δημιουργήσεις σύνολο που θα πηγαίνει
για πρωτάθλημα με τους παίκτες του αντιπάλου που μένουν
συνεχώς εκτός αποστολής γιατί
δεν υπολογίζονται από τον προπονητή τους. Απλά δεν βγαίνει.
Και μένοντας στην ποδοσφαιρική λογική: Μεταγραφές
πάντα χρειάζονται. Αλλά με το
σωστό σκάουτινγκ και στο σωστό τάιμινγκ. Σε διαφορετική
περίπτωση οι παίκτες που παρουσιάζονται από τη διοίκηση
κινδυνεύουν να εξελιχθούν σε...
παλτά, σύμφωνα με την αργκό
του αθλήματος.
Συμπέρασμα: Το πολιτικό
σχέδιο που καλείται να υπηρετήσει το κυβερνών κόμμα δείχνει να έχει σχεδιαστεί στο
πόδι και χωρίς υποψία διαλόγου
στα εσωκομματικά όργανα. Να
μας συγχωρείτε αλλά αυτό,
σύντροφοι, δεν είναι Αριστερά.
Του Νίκου Γιαννόπουλου
από το news247.gr

Το Άγγελμα

της ημέρας

iefimerida.gr :

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η συκοφαντία

```
Τζανακόπουλος:

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

Ξυστά... από την
Αθήνα θα περάσει η
κακοκαιρία

μοιάζει με φλόγα
Η πρώτη κυβέρνηση

```
(Τζάμπα τρομοκράτησαν
τους… πρωτευουσιάνους
με «ιστορικές χιονάδες»)

μονίμων

Κωστής Χρήστος
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)

όσα δεν μπορεί να κάψει.

στην Ειδική Αγωγή
```

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

που μαυρίζει

που θα κάνει προσλήψεις

(Τάκιτος)

(Εκλογές έρχονται και όλα γίνονται!)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Πάει ένας τύπος μετά από πολύ καιρό στο γιατρό του να ρωτήσει για τα
αποτελέσματα από κάτι εξετάσεις που είχε κάνει.
- "Τι γίνετε γιατρέ; Όλα καλά, έτσι;"
- "Δυστυχώς έχω για `σένα δυσάρεστα νέα και πολύ δυσάρεστα νέα, λέει ο γιατρός.
Ποια θες να ακούσεις πρώτα;"
- "Τι μου λες γιατρέ μου τώρα; Με κάνεις και ανησυχώ. Πες μου τα δυσάρεστα πρώτα. Τι
τρέχει;"
- "Κοίτα!! Οι εξετάσεις δείχνουν ότι έχεις 24 ώρες ζωής!!!"
- "Τι λες ρε γιατρέ τώρα;; Και τα πολύ δυσάρεστα ποια είναι δηλαδή;"
- "Σε ψάχνω από χθες...!!!"

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Σάββατο 23/2/2019
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ Η ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ. ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ-ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ
ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΤΑ ΠΕΔΙΝΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ
6 ΜΕ 7 ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ 8 ΜΕ 9 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 0 (ΜΗΔΕΝ) ΕΩΣ 10
ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
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Βρετανικές
αναταράξεις
Η αποχώρηση ένδεκα βουλευτών
-οκτώ από το Εργατικό Κόμμα και
τριών από το Συντηρητικό- στη
Μεγάλη Βρετανία ήταν μια δυσάρεστη εξέλιξη για τις ηγεσίες των
δύο κομμάτων εξουσίας, σε μία
από τις κρισιμότερες στιγμές στην
πρόσφατη πολιτική ιστορία αυτής
της χώρας.
Δεν θα αποτολμήσει η στήλη να
αντιπαραβάλει αντιδράσεις Ελλήνων και Βρετανών πολιτικών ηγετών
σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Διότι
δεν είναι δυνατή η σύγκριση ανόμοιων συστημάτων, ακόμη και όταν
τυπικώς προσδιορίζονται ως «Κοινοβουλευτικές Δημοκρατίες». Δεν
είναι όμως προς θάνατον. Η κάθε
χώρα προσδίδει στις ίδιες λέξεις
περιεχόμενο ανάλογο των πολιτικών της παραδόσεων και της ψυχοσυνθέσεως των πολιτών της.
Δεν είμαστε όλοι ίδιοι -ευτυχώςκαι ούτε το θέλουμε εξάλλου.
Ομοιομορφία στην πολιτική συμπεριφορά και άκαμπτο οικονομικό
μοντέλο επεχείρησε να επιβάλει η
Μόσχα στην πολυεθνική αυτοκρατορία της -στο εσωτερικό της ΕΣΣΔ
και στις χώρες-δορυφόρους- και
τελικώς κατέρρευσε σαν χάρτινος
πύργος.
Το δημοψήφισμα περί παραμονής ή εξόδου της Βρετανίας από
την Ευρωπαϊκή Ενωση θεωρήθηκε
ενέργεια πολιτικής αφροσύνης.
Αλλά επί της ουσίας ήταν αδήριτη
πολιτική αναγκαιότης, από τη στιγμή που η Μάργκαρετ Θάτσερ -μια
ριζοσπάστις πολιτικός- εστράφη
εναντίον του συντηρητικού κατεστημένου που εξέφραζε ο Εντουαρντ Χιθ - ένας κατ’ εξοχήν φιλοευρωπαίος πολιτικός. Εκτοτε ο
διχασμός παρέμεινε και κακοφόρμισε πριν από δύο και κάτι χρόνια.
Κάποιοι θεωρούν πως, λόγω του
αδιεξόδου που διαφαίνεται, είναι
αναγκαία η διεξαγωγή νέου δημοψηφίσματος με την ελπίδα ότι θα
κατισχύσει η παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ε.Ε. Αλλά
επί της ουσίας θα πρόκειται για
τραγική ομολογία αποτυχίας του
Κοινοβουλίου να εφαρμόσει την
ήδη εκφρασθείσα θέληση των Βρετανών στο δημοψήφισμα του 2016.
Περί αυτών ωστόσο θα αποφασίσουν οι Βρετανοί και όχι αυτοσχέδιοι αναλυτές της ηπειρωτικής Ευρώπης.
Το ευρύτερο, πάντως, θέμα που
αφορά τους πολίτες της Ευρώπης
είναι ότι ενώ το ζήτημα της εξόδου
της Βρετανίας αποτελεί μείζον πολιτικό πρόβλημα, η διαχείρισή του
γίνεται από την Επιτροπή και τον
Μισέλ Μπαρνιέ - τον επικεφαλής
της διαπραγματευτικής ομάδος.
Μόνον που όταν οι ηγέτες κρύβονται πίσω από τους «θεσμούς»,
ο ρόλος των πολιτικών υποβαθμίζεται, και επειδή η φύση δεν ανέχεται το κενό, αναδεικνύονται μορφώματα ακραία και αντισυστημικά,
και σε αυτή τη φάση έχει εισέλθει
η Ευρώπη.

Του Κώστα Ιορδανίδη
από την «Καθημερινή»

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

ΣΑΒΒΑΤΟ

Πέθανε πάνω στο ψεκαστικό
ενώ έφτιαχνε τα φυτοφάρμακα
Αναδεύοντας τα φυτοφάρμακα πάνω στο ψεκαστικό έχασε τη ζωή του προχθες το μεσημέρι ο 65χρονος Λαρισαίος, Γεώργιος Αθ. Χασιώτης. Ο 65χρονος,
όπως γράφει η «Ελευθερία» προκειμένου να ψεκάσει
χωράφι ιδιοκτησίας του, στη συνοικία του Αγίου Γεωργίου, βρέθηκε στο τέρμα της οδού Βόλου όπου εκτιμάται ότι πήγε για να γεμίσει με νερό το ψεκαστικό του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα που επιχειρούσε
να φτιάξει τη δοσολογία αναδεύοντας τα φυτοφάρμακα εκτιμάται πως έσκυψε μέσα στη δεξαμενή για να
αφαιρέσει κάποια σακούλα που είχε πέσει νωρίτερα
στο εσωτερικό της δεξαμενής. Άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες ο 65χρονος έχασε τις αισθήσεις του με
αποτέλεσμα να βρεθεί από συμπολίτη πεσμένος στο
πάνω μέρος της δεξαμενής του ψεκαστικού. Μάλιστα
κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας προκειμένου να συμβάλει στον απεγκλωβισμό του από τη δεξαμενή αλλά δεν χρειάσθηκε να επέμβει τελικά αφού
τον απεγκλώβισε ο συμπολίτης που τον εντόπισε νεκρό. Ο 65χρονος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίσθηκε στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Λάρισας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
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σελίδα 3

Μετάθεση εκδήλωσης
για τον Σύλλογο
Σαμαριναίων ν. Τρικάλων
«Η Μικρή Παναγία»

Μην σπάσουν κάποιο δακτυλάκι τους να προσέξουν….

Η κακοκαιρία επιφέρει αλλαγές στον
προγραμματισμό της ζωής μας.
Έτσι, ο Σύλλογος Σαμαριναίων ν. Τρικάλων «Η Μικρή Παναγία» ματαιώνει την
προγραμματισμένη εκδήλωση κοπής της
βασιλόπιτας για αύριο, μεταθέτοντάς την
για την ερχόμενη Κυριακή 3 Μαρτίου, στις
11πμ, στην αίθουσα «Αίγλη» του ξενοδοχείου «Πανελλήνιο».

∫ Μ.Α.Μπ.

Κανένας
σεβασμός
Λάστιχα, μπάζα, σκουπίδια και ό,τι
μπορεί να φανταστεί κανείς βρίσκονταν
στην κοίτη του Πηνειού ποταμού και
των παραποτάμων του, τα τελευταία
χρόνια. «Ευρήματα» που ήρθαν στην επιφάνεια, κατά τη διάρκεια των εργασιών
που γίνονται για την αντιπλημμυρική
«θωράκιση» της περιοχής από την Π.Ε.
Τρικάλων.
Εικόνες που δεν τιμούν κανέναν και κυρίως τους πολίτες που πετούν διάφορα
αντικείμενα στον Πηνειό ποταμό, θεωρώντας τον , ως μια μεγάλη χωματερή.
Ντροπή και μόνον ντροπή, διότι την επόμενη φορά που θα διαμαρτυρηθούμε για
ελλιπή μέτρα, σχετικά με τις πλημμύρες
– και πολύ καλά θα κάνουμε- ας ασκήσουμε κριτική και στον κακό εαυτό μας.

∫χρ.πΑπ.

Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής
και της ΝΔ Ευάγγ. Μεϊμαράκης
στην χοροεσπερίδα της ΝΟΔΕ

∫Ε.Κ.

Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και της ΝΔ Ευάγγελος Μεϊμαράκης είναι ο κύριος ομιλητής στην αποψινή χοροεσπερίδα της ΝΟΔΕ Τρικάλων, η οποία
πραγματοποιείται στις 20:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του “Art Gallery Hotel”, στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ.
Τον κ. Μεϊμαράκη αναμένεται να συνοδεύσουν
υποψήφιοι Ευρωβουλευτές, όπως οι εν ενεργεία και
εκ νέου υποψήφιοι, Γιώργος Κύρτσος και Ελίζα Βόζεμπεργκ.
Πρόκειται για προεκλογική εκδήλωση, ωστόσο, η
ΝΟΔΕ είναι προφανές πως έκανε καλά την δουλειά
της!

∫ Μ.Α.Μπ.

CMYK

4 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ
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Ενδιαφέρουσα εκδήλωση διοργάνωσε χθες το 9ο Γυμνάσιο Τρικάλων

Ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία
Σε ό,τι αφορά στις δράσεις των παιδιών που παρουσιάστηκαν χθες αυτές επικεντρώθηκαν στην κλιματική αλλαγή κ.ο.κ.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων
α έργα μαθητών που αφορούν την κλιματική
αλλαγή, τα Φωτοβολταϊκά συστήματα, την
ασφάλεια στο Διαδίκτυο και την «έξυπνη πόλη»
παρουσιάστηκαν, χθες το πρωί σε μια άκρως
ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργάνωσε το 9ο
Γυμνάσιο Τρικάλων.

Τ

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων και είχε ως τίτλο: «9ο Γυμνάσιο Τρικάλων: Ένα σχολείο ανοικτό προς την κοινωνία»,
Την εκδήλωση προλόγισε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης
Παπαστεργίου, ενώ για τη βιώσιμη κινητικότητα στις σύγχρονες πόλεις μίλησε ο καθηγητής του ΑΠΘ Σπύρος Βούγιας.

τη φάση της ολοκλήρωσης
βρίσκονται οι εργασίες αναβάθμισης του Ζωολογικού
Κήπου που πραγματοποιεί η δημοτική Αρχή Τρικκαίων με στόχο την
αναβάθμιση του.
Οι παρεμβάσεις προχωρούν, χωρίς
καθυστερήσεις και βρίσκονται στο
στάδιο της ολοκλήρωσης, ενώ σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο
κ. Παναγιώτη Ντιντή αναμένεται να
έχουν ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες 10 ημέρες.
Όπως είπε «οι εργασίες προχωρούν και πολύ σύντομα ο Ζωολογικός Κήπος θα αποτελέσει σημείο
αναφοράς για τους πολίτες.
Οι εργασίες περιλαμβάνουν την
αναβάθμιση των χώρων, όπου φιλοξενούνται τα ζώα, αλλά και τη διαμόρφωση παλαιοτέρων για να φιλοξενηθούν νέα ζώα (ζώα φάρμας).
Σημειωτέον, η δημοτική Αρχή σχεδιάζει την συνολική αναμόρφωση
του Ζωολογικού Κήπου και την μετατροπή του σε Πάρκο Τοπικής Χλωρίδας και Πανίδας.
Όπως είχε δημοσιευθεί στον
«Π.Λ.» έχει ζητηθεί η εκπόνηση μελέτης για την ανάδειξη και αξιοποίηση του λόφου του Προφήτη Ηλία,
όπου μεταξύ των άλλων σχεδιάζεται
η μετατροπή του υφιστάμενου ζωολογικού κήπου, σε Πάρκο Ενδημικής
Χλωρίδας & Πανίδας, η δημιουργία

Σ

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο υπεύθυνος καθηγητής
Στέφανος Μπουλογεώργος μαζί με τους μαθητές, παρουσίασαν τα ψηφιακά έργα του σχολείου, τα οποία δημιουργήθηκαν
κατά τη διάρκεια των προηγούμενων αλλά και του τρέχοντος
σχολικού έτους, σε μαθήματα Πληροφορικής και γενικότερα
των σχολικών δραστηριοτήτων.
«Να σχεδιάσουμε ξανά και να διορθώσουμε όσα έγιναν τις
προηγούμενες δεκαετίες» ανέφερε στο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ενώ το λόγο έλαβε στην πορεία ο καθηγητής του ΑΠΘ Σπύρος Βούγιας.
Ο κ. Βούγιας εστίασε στη βιώσιμη κινητικότητα στις σύγχρονες πόλεις, υπογραμμίζοντας με έμφαση τα όσα συμβαί-

νουν στα Τρίκαλα ή θα έπρεπε να συμβαίνουν συνολικότερα
στις πόλεις.
Όπως είπε « βιώσιμη πόλη σημαίνει μια ζωντανή και διαρκής
πόλη, μια λειτουργική, καθαρή και με αειφορία πόλη».
Σε ό,τι αφορά στις δράσεις των παιδιών που παρουσιάστηκαν χθες αυτές επικεντρώθηκαν στην κλιματική αλλαγή, στα
Φωτοβολταϊκά συστήματα, την ασφάλεια στο Διαδίκτυο και την
«έξυπνη πόλη».
Τέλος, να σημειωθεί ότι την εκδήλωση παρακολούθησαν και
μαθητές από τα εκπαιδευτήρια «Παλλάδιο», που επισκέπτονται την πόλη και έμαθαν για αυτή.
Ε.Κ.

Για την ανάδειξη του Ζωολογικού Κήπου των Τρικάλων

Ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις
Σύμφωνα με τον κ, Ντιντή αναμένεται να έχουν τελειώσει μέσα στις επόμενες 10 ημέρες

πάρκου εναλλακτικών δραστηριοτήτων και πάρκου περιπέτειας, η
δημιουργία θεματικού πάρκου «Κιβωτός του Νώε», εντός του οριοθετημένου χώρου του Ζωολογικού Κήπου, με αξιοποίηση των υφισταμένων
κτιριακών υποδομών, η οργάνωση

και σχεδιασμός των συνδέσεων μεταξύ υφιστάμενων και νέων εγκαταστάσεων και χρήσεων στο Πάρκο
(Εκκλησία, Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης) και διερεύνηση ανάδειξης νέων σημείων ενδιαφέροντος
και συνδέσεων (π.χ. πρώην Στρατο-

πέδου Πούλιου, τόπος ιστορικής
μνήμης στα Νταμάρια, ανενεργό λατομείο), ο σχεδιασμός τυπικών περιπατητικών διαδρομών, μονοπατιών ορεινού τρεξίματος, διαδρομών ορεινής ποδηλασίας, σημείων
στάσης και συνάντησης, θέσεων

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

θέας (υλικά, στοιχεία αστικού εξοπλισμού και επίπλωσης κ.α.) και ένα
πρότυπο Μελισσοκομικό Εκπαιδευτικό Κέντρο.
Να υπενθυμιστεί ότι το Δημοτικό
Συμβούλιο Τρικάλων έχει αποφασίσει την εκμίσθωση σε ιδιώτη, ενός
αποθηκευτικού χώρου εντός του κήπου. Αυτός ο χώρος θα μετατραπεί
σε αναψυκτήριο προκειμένου να
εξυπηρετεί και να φιλοξενεί τους δεκάδες επισκέπτες του ζωολογικού
κήπου. Ταυτοχρόνως ο ιδιώτης θα
συμβάλλει στην αναμόρφωσή του.
Ο ιδιώτης είχε προτείνει να εμπλουτίσει τον κήπο με συγκεκριμένα
πτηνά και ζώα (αγριόχηνες, φραγκόκοτες, λευκά ελάφια, άλογα πόνυ,
χελώνες διαφόρων ειδών κ.α.) με σεβασμό σε αυτά βάσει των νόμων, να
δημιουργήσει ταμπλό με ενημερωτικό υλικό για τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής και να δημιουργήσει πρότυπο Βοτανικό Κήπο αρωματικών φυτών και βοτάνων που
καλλιεργούνται στην περιοχή.
Ε.Κ.

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

τοπικά

Από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Διεύρυνση δραστηριοτήτων
στη Θεσσαλία

ΣΑΒΒΑΤΟ
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σελίδα 5

Επίσκεψη Θεοδώρου Χήρα
στη λαϊκή αγορά της Πύλης

«Η

Ευρωπαϊκή
Τράπεζα
Επενδύσεων
στάθηκε δίπλα στην
Ελλάδα στις δύσκολές
στιγμές της και γενικά
αποτελεί μοχλό
ανάπτυξης, τόσο για τις
χώρες άμεσα, όσο και για
τους ιδιώτες επενδυτές –
επιχειρηματίες έμμεσα».

Αυτό τονίστηκε στην χθεσινή εσπερίδα, που πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του
Μουσείου Τσιτάνη, η οποία
ήταν κατάμεστη από την παρουσία συμπολιτών μας.
Στόχος της εκδήλωσης ήταν
να ενημερωθεί το κοινό για
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και τις δραστηριότητές της στην Θεσσαλία και στον Νομό μας, καθώς και την διεύρυνση των
γνώσεων για τις δραστηριότητές της και τα χρηματοδοτικά “εργαλεία” που ήδη χρησιμοποιούνται σε έργα.
Ομιλητές ήταν ο δήμαρχος
Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου, με θέμα “Η ΕΤΕπ
φέρνει τον Φιλόδημο στους
Δήμους”, ο βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ Σάκης Παπαδόπουλος με θέμα τον Αναπτυξιακό Νόμο, ο πρόεδρος
της Συνεταιριστικής Τράπεζας
Θεσσαλίας Αναστάσιος Λάππαs με θέμα “Χρηματοδοτικά
εργαλεία – Συνεργασία με
ΕΤΕπ
- Εγγυοδοσία μικρών επιχειρήσεων” και ο Διευθυντής
της Διεύθυνσης για τις Δραστηριότητες της ΕΤΕπ σε Ελλάδα και Κύπρο Γιάννης Καλτσάς, ο οποίος έδωσε το προφίλ και μίλησε για τις δράσεις
του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Η ΕΤΕπ
Η ΕΤΕπ είναι πολυετής θεσμός της ΕΕ, ανήκει στα κράτη μέλη της και χωρίς να διαθέτει κεφάλαιο, πέρα του αρχικού, χάρη στην εγγύηση
των χωρών – “μετόχων” έχει

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Πύλης Θεόδωρος Χήρας
επισκέφθηκε χθες την εβδομαδιαία λαϊκή αγορά της
Πύλης και τα καταστήματα του κέντρου, συνοδευόμενος
από τους νυν Δημοτικούς Συμβούλους Βύρωνα Κατσίβελο και Γιάννη Κουτσονάσιο, τους υποψηφίους συμβούλους Κώστα Μπουζιώκα, Νίκο Ζαμπάκα, Γιάννη Καρακικέ, Βαγγέλη Κουτή, Βάσω Στρωματιά, Αλεξία Λαμπρογιώργου, Θέμη Ζάχο και στελέχη του συνδυασμού.
Συνομίλησε με παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές όπου αντάλλαξε απόψεις για τα καθημερινά θέματα που τους απασχολούν. Η συζήτηση ήταν ουσιαστική
με τους συνδημότες και περιστράφηκε γύρω από τα
προβλήματα και τις δυσκολίες που βιώνουν.

Κώστας Φαμίσης:

Πορεία νίκης για το ΚΙΝΑΛ
το έκτακτο συνέδριο
την δυνατότητα να δανείζεται
ακόμη και με αρνητικό επιτόκιο, βοηθώντας και στηρίζοντας έτσι κράτη – μέλη της ΕΕ
μέσω έργων με προοπτική και
διάρκεια ζωής 4- 50 έτη, ενώ
τα κέρδη της τα διανέμει
στους “μετόχους” της ανέφερε ο κ. Καλτσάς.
Η Ελλάδα ποτέ δεν επέτυχε
επιτόκια που απολαμβάνει η
ΕΤΕπ, η οποία ωστόσο έχει
χρηματοδοτήσει σειρά μείζονος σημασίας έργων στην
χώρα μας και χαρακτηριστικά,
το 2015 ήταν 1,4 δις, το 2016
1,7 δις, το 2017 2,1 δις, ενώ
το 2018, παρά το BREXIT,
ήταν 1,6 δις σημείωσε ο κ.
Καλτσάς και επισήμανε πως
τα περισσότερα μεγάλα έργα
στην πατρίδα μας έχουν την
σφραγίδα της ΕΤΕπ, συν χιλιάδες άλλα μικρά.
Παράλληλα, η ΕΤΕπ μεριμνά για τις Μμε (Μικρομεσαίες
επιχειρήσεις), που αποτελούν
τον κορμό της τοπικής οικονομίας τόνισε ο κ. Καλτσάς,
εξηγώντας πως συνεργάζεται
με ντόπια πιστωτικά ιδρύματα,
τα οποία, αναλαμβάνοντας
τον επιχειρηματικό κίνδυνο,
διαθέτουν κεφάλαια στις Μμε.
Οι πλέον αποδοτικές επενδύσεις είναι στην παιδεία,
υπογράμμισε ο κ. Καλτσάς,
συμπληρώνοντας πως μεγάλης αξίας είναι και αυτές
στην εξοικονόμηση ενέργειας,
που μπορεί να αποσβεστούν
σε 4-5 χρόνια, αφήνοντας για
το υπόλοιπο του “βίου” τους
καθαρό κέρδος στον επενδυτή, που μπορεί να είναι το
κράτος, όταν κατασκευάσει
κτίρια ενεργειακά οικονομικά.
Μιλώντας για τον τόπο μας,
ο κ. Καλτσάς, σημείωσε πως
είναι αγροτική κατά βάση περιοχή, τονίζοντας πως γενικά
οι επιδοτήσεις σκοτώνουν τις
επενδύσεις και αυτή η νοο-

τροπία, των ενισχύσεων, έχει
οδηγήσει στην φτώχεια τους
παραγωγούς, οπότε η αναπτυξιακή πρόταση είναι διαρθρωτικές αλλαγές και κίνητρα
επενδύσεων, με παράλληλη
διακοπή της εκμετάλλευσης
μικρών κλήρων από μεμονωμένα άτομα, αλλά και με οργάνωση του κράτους και νέες
καλλιέργειες.
Τέλος, ο κ. Καλτσάς αναφέρθηκε στον άλλο άξονα της
τοπικής οικονομίας, τον τουρισμό, επισημαίνοντας πως
υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης, με τα ΜΕΤΕΩΡΑ, άλλα πολιτιστικά και
πολιτισμικά μνημεία, τοπία
φυσικού κάλλους, γαστρονομία κ.α. και επιτέλους πρέπει
ως χώρα στον τομέα αυτό να
ξεφύγουμε από το μοντέλο
παραλία – ήλιος – θάλασσα
και να προσφέρουμε και άλλες μορφές τουρισμού.
Ματθαίος Μπίνας

Στις 29 και 30 Μαρτίου θα
πραγματοποιηθεί το έκτακτο
πολιτικό και καταστατικό συνέδριο του ΚΙΝΑΛ με στόχο
την ενοποίηση του κινήματος
που αποτελεί τον ουσιαστικό
πόλο ανάτασης και ανάπτυξης
της χώρας και εξόδου από την
παρατεταμένη κρίση και τα αδιέξοδα της σημερινής κυβέρνησης που απλά εξακολουθεί να λαϊκίζει.
Τα φαινόμενα παρακμής και εκφυλισμού όπως τονίζει ο
υποψήφιος βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Τρικάλων Κώστας Φαμίσης με αφορμή το πολιτικό κλίμα και τα όσα γίνονται
στο ελληνικό κοινοβούλιο καθιστούν αδήριτη την ανάγκη
αλλαγής πλεύσης για την πολιτική και τους πολίτες που
ήδη γυρίζουν την πλάτη σε όσους τους εξαπάτησαν επανειλημμένα.
Το επικείμενο συνέδριο θα αποτελέσει αφετηρία νίκης
και συσπείρωσης καθώς βλέπουμε το λάθος και το διορθώνουμε άμεσα υπογραμμίζει ο Καλαμπακιώτης Πανεπιστημιακός και επιχειρηματίας τονίζοντας ότι όπως είπε
και η πρόεδρος Φώφη Γεννηματά η βάση θα είναι ο
ιδρυτής του νέου φορέα και θα αναλάβει την ευθύνη να
πορευθεί από εδώ και πέρα.
Ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να περιμένει τίποτα άλλο
από την κυβέρνηση παρά την ημερομηνία των εκλογών.
Το πως θα κυβερνηθεί αυτός ο τόπος θα το πει ο λαός με
την ψήφο του και δεν θα το προκαθορίσει κανένα μέσο,
επιχειρηματίας και κανείς με την προσωπική του φιλοδοξία
και στρατηγική.
Η πόλωση και ο διχασμός που δημιουργεί ο δικομματισμός οδηγούν σε νέα αδιέξοδα. Εμείς λέμε ένα μεγάλο
Όχι στη λογική των μετώπων είτε με τη ΝΔ, είτε με τον ΣΥΡΙΖΑ που είναι δήθεν προοδευτικός. Λέμε Ναι στην λαϊκή
ετυμηγορία που είναι αυτή που οδηγεί πλέον τις εξελίξεις
και το ΚΙΝ.ΑΛ σε ένα καθοριστικό και ρυθμιστικό ρόλο
σημειώνει ο Κώστας Φαμίσης και καλούμε τους πολίτες
να επιστρέψουν στην μεγάλη παράταξη που έχει προσφέρει
σημαντικό έργο στους ίδιους και την πατρίδα.

6 σελίδα
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Είναι από χθες ο Δήμος Τρικκαίων και η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Σε επιφυλακή για την «Ωκεανίδα»
• Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Δήμο μεταξύ των αρμοδίων για την καλύτερη αντιμετώπιση
του φαινομένου • Με 22 μηχανήματα στο οδικό δίκτυο θα συνδράμει η Π.Ε. Τρικάλων

Μ

ε το χειμώνα να
μη λέει να
τελειώσει και την
«Ωκεανίδα» να κάνει την
εμφάνιση της από
σήμερα έως και το πρωί
της Δευτέρας, Δήμος
Τρικκαίων και
Περιφερειακή Ενότητα
δηλώνουν πανέτοιμοι,
προκειμένου να
αντιμετωπίσουν
οτιδήποτε προκύψει.

Πανέτοιμη για την αντιμετώπιση του νέου κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να
πλήξει την περιοχή δηλώνει
η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων που ξεκινά να συνδράμει στην όλη προσπάθεια με
22 μηχανήματα.
Όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρήστος Μιχαλάκης όλα είναι
έτοιμα για την αντιμετώπισης
του κύματος κακοκαιρίας που
θα πλήξει την περιοχή, ενώ
θα είναι σε ετοιμότητα έως
και τη Δευτέρα.
Επίσης, έχει γίνει η απαραίτητη προμήθεια αλατιού,
ενώ εάν χρειαστεί θα χρησιμοποιηθούν και άλλα μηχανήματα.
Σε πλήρη ετοιμότητα παραμένει και ο Δήμος Τρικκαίων, ενώ χθες το πρωί έγινε
σύσκεψη στο αμαξοστάσιο
μεταξύ των αρμοδίων, όπου
συζητήθηκαν όλα τα μέτρα
για τη βέλτιστη οργάνωση και
προετοιμασία του Δήμου με

βάση τις ειδοποιήσεις για
επερχόμενη κακοκαιρία.
Αυτό που τονίσθηκε είναι
ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα
άμεσης επέμβασης ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας,
ενώ συσκευάστηκαν σάκοι
άλατος και άμμου, κατανεμήθηκαν σε σημεία πρόσβασης των κατοίκων για την αντιμετώπιση του παγετού (πλατείες, πεζογέφυρες, πεζόδρομοι) και δημιουργήθηκε αποθήκη άλατος και σάκων, για
την προμήθειά του από ιδιώτες που τυχόν θα το χρειαστούν για την αντιμετώπιση
του παγετού.

Μεγάλη πτώση
θερμοκρασίας
Σύμφωνα με την τελευταία
ενημέρωση από το meteo.gr
η κακοκαιρία «Ωκεανίς» εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται
«έντονη» και όπως σημειώνεται αναμένεται να επηρεάσει
τον καιρό της χώρας κυρίως
το από σήμερα έως και αύριο.
Κύρια χαρακτηριστικά του
κύματος κακοκαιρίας θα είναι
η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας (άνω των 10°C κατά
τόπους) οι ισχυρές βροχοπτώσεις στα δυτικά, στα νότια
και στο Αιγαίο, οι καταιγίδε
ςκυρίως πάνω από τη θάλασ-

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

σα και οι πυκνές χιονοπτώσεις
τόσο στα ορεινά και ημιορεινά, όσο και σε πεδινές περιοχές της κεντρικής, ανατολικής
και βόρειας χώρας.
Κατά τη διάρκεια του Σαββάτου 23/02 μέχρι περίπου
τις μεσημεριανές ώρες της
Κυριακής 24/02 τοπικά πυκνές
χιονοπτώσεις θα εκδηλώνονται στα ορεινά και ημιορεινά
ηπειρωτικά, σε πεδινές περιοχές της Κεντρικής Στερεάς,
της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς
και στα νησιωτικά τμήματα
του Βορείου Αιγαίου.
Ε.Κ.

Ο δίσκος της Φαιστού
και η Θεσσαλία
«συναντώνται» στα Τρίκαλα
Διάλεξη για τη «Θεσσαλία, κοιτίδα της
νεολιθικής Ελλάδας» από τον ειδικό
γλωσσολόγο Δρ. Γκάρεθ Οουενς
Ο Δήμος Τρικκαίων και η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης διοργανώνουν σήμερα Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 (19.00) στο Κέντρο Έρευνας Μουσείο Τσιτσάνη
μια εκδήλωση που έχει ως στόχο
να «αποκαλύψει» τα μυστικά του
Δίσκου της Φαιστού και της επιγραφής του Δισπηλιού Καστοριάς: το Αίνιγμα της Νεολιθικής
Μακεδονίας και Θεσσαλίας.
Το θέμα της διάλεξης είναι
«ΘΕΣΣΑΛΙΑ – Η ΚΟΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ». Ο «Δίσκος
της Φαιστού»: το Αίνιγμα της Μινωικής Κρήτης και η «Επιγραφή
του Δισπηλιού» Καστοριάς το Αίνιγμα της Νεολιθικής Μακεδονίας
και Θεσσαλίας. Τη διάλεξη θα
δώσει ο ελληνοβρετανός καθηγητής – μελετητής Δρ. Γκάρεθ
Όουενς, ειδικός στο θέμα της
δίσκου της Φαιστού.
Ο Δίσκος της Φαιστού είναι
μία από τις πιο πολυσυζητημένες
επιγραφές στην ιστορία της ανθρωπότητας.
Πολλά έχουν γραφτεί κι ακόμη
περισσότερα ειπωθεί σε σχέση
με αυτόν, ωστόσο η επεξήγηση
του παραμένει μέχρι και τις ημέρες μας ένα άλυτο μυστήριο. Η
ομιλία θα γίνει στα ελληνικά.
www.teicrete.gr/daidalika
Όπως είναι γνωστό, ο δίσκος
της Φαιστού έχει διάμετρο περίπου 16 εκ. με σημεία γραφής και
στις δυο όψεις, τα οποία ανέρχονται σε 242 και διαιρούνται σε
61 ομάδες. Υπάρχουν 45 διαφορετικού χαρακτήρα σημεία στο
Δίσκο, περισσότερα για να απαρτίσουν ένα αλφάβητο και λιγότερα
για να αποτελέσουν μια πραγματική ιδεογραφική γραφή, όπως
συμβαίνει με τα κινέζικα.
Σε κάθε περίπτωση η γλώσσα

του δίσκου, που αποτελεί το πιο
γνωστό δείγμα της «συλλαβικής
μινωικής γραφής», είναι ακόμη
απροσπέλαστη.
Ο Δρ. Γκάρεθ Όουενς, ειδικός
σε θέματα μινωικής γραφής, έχοντας αφοσιωθεί στη μελέτη του
Δίσκου για δέκα χρόνια έχει προχωρήσει, σε συνεργασία με τον
καθηγητή Φωνητικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης Τζον
Κόουλμαν, την «ανάγνωση» στο
99%.
Πλέον είναι σε θέση να μας
«αποκαλύψει» τα μυστικά του Δίσκου της Φαιστού, δίνοντας μια
τεκμηριωμένη, εμπεριστατωμένη
και αξιόπιστη ερμηνεία του δίσκου. Με σεβασμό απέναντι στην
ιστορία και επίγνωση του βάρους
του εγχειρήματός του, προχωράει
ένα βήμα παραπέρα στην «ερμηνεία» του δίσκου, μιλάει για
την πεμπτουσία του και μας δίνει
ίσως το «κλειδί» για την είσοδο
στα άδυτα του μινωικού κόσμου.
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Η πρόληψη σώζει ζωές
•Εκδήλωση για τον Καρκίνο του πεπτικού συστήματος Πρόληψη,
Συμπτώματα και Θεραπεία πραγματοποιήθηκε στην Φαρκαδόνα
υνεχίζονται με ζωηρό ενδιαφέρον από την πλευρά
των δημοτών η δεύτερη κατά σειρά εκδήλωση του
Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φαρκαδόνας με αφορμή
την παγκόσμια ημέρα κατά του Καρκίνου αυτή τη φορά σε
συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Φαρκαδόνας
διοργανώθηκε εκδήλωση με σκοπό την ενημέρωση του
κοινού για το Καρκίνο του Πεπτικού Συστήματος.

Σ

Η εκδήλωση είχε τη στήριξη
της Αντιδημαρχίας Προγραμματισμού, Οικονομικών, Κοινωνικής Πολιτικής Παιδείας και
Πολιτισμού και του Τμήματος
Προγραμματισμού και φιλοξενήθηκε από τον Πολιτιστικό

Σύλλογο Κρήνης στο Παλαιό
Δημοτικό Σχολείο Κρήνης την
Τετάρτη 20-02-2019.
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο
Δήμαρχος Φαρκαδόνας Αθανάσιος Μεριβάκης, ο πρώην Διευθυντής του Κέντρου Υγείας

Φαρκαδόνας, κ. Ιωάννης Σακελαρίου, οι οποίοι αναφέρθηκαν
στην καλή συνεργασία των δύο

φορέων και την επιβεβλημένη
ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες ευαισθητοποίησης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Δ/ ΝΣΗ: Καρδίτσης 56 – 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ.: 24310-79733 – fax.: 24310 – 76042
email: gnt.dioikitis@1154.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το παρόν δελτίο τύπου δεν είναι απάντηση στα δημοσιεύματα του trikalanews.gr που ακούει νοσοκομείο και παθαίνει παράκρουση!!....αλλά παράθεση
στοιχείων που δείχνουν μια κατάσταση του πριν και του τώρα!!
Δεσμεύσεις με σκοπό το νοικοκύρεμα απλήρωτων λογαριασμών προηγούμενων ετών....για τους οποίους το συγκεκριμένο site δεν ενδιαφέρθηκε να μάθει.... απλά γιατί εκπροσωπεί αυτό το σύστημα... για την επιστροφή του οποίου μάχεται καθημερινά, γιατί προφανώς απ αυτό τρέφεται!!!
Παραθέτουμε αναλυτικό πίνακα που έχει συνταχτεί από τις οικονομικές υπηρεσίες του νοσοκομείου, όπου φαίνεται το συμμάζεμα των οικονομικών του
νοσοκομείου και φυσικά με αποφάσεις του Διοικητή, ως ο νόμος ορίζει....
Οι παρακάτω αποφάσεις δέσμευσης δείχνουν αναλυτικά τις εκκρεμότητες προηγούμενων ετών που η τωρινή Διοίκηση νοικοκυρεύει…
ΚΑΕ
0824.02

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ-ΦΟΡΤΟΕΚΦ ΠΧ

ΠΟΣΟ
88.364,96

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΦΟΡΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (COURIER),
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΤΩΝ: 2013-2018 (Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ)
0832.02
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΠΧ
16.638,76
ΑΦΟΡΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ Ο.Τ.Ε., ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ &
ΞΕΝΩΝΑ ΨΥΧΑΡΓΩΣ, ΕΤΩΝ: 2014-2018
0841.02
ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ ΠΧ
316.703,76
ΑΦΟΡΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ,
ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΨΥΧΑΡΓΩΣ, ΕΤΩΝ 2016-2018
0842.02
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΠΧ
560.368,82
ΑΦΟΡΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ Δ.Ε.Η. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΨΥΧΑΡΓΩΣ, ΕΤΩΝ 2010-2012 & 2017-2018
0845.02
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΧ
150.263,91
ΑΦΟΡΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΩΝ: 2003-2004 & 2016-2018 (ΑΦΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ)
0894.02
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΧ
65.537,31
ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-12-2018 ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΘΟΥΝ
(ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΠΩΣ ΨΕΥΔΩΣ ΙΣΧΥΡΙΖΕΣΤΕ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ)
0899.02
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΧ
49.153,55
ΑΦΟΡΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ, ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ,
ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΜΕΤΡΗΣΗ
ΔΟΣΙΜΕΤΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Α.Ε., ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΕΙΔΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ, ΚΛΠ ΕΤΩΝ: 2013-2014 & 2016-2018
Το νοσοκομείο μας αναβαθμίζεται σε όλους τους τομείς, σε καθημερινή βάση συγκρούεται με τα συμφέροντα… αγαπά τον ασθενή και το αποδεικνύει
λαμβάνοντας από τους πολίτες την αναγνώριση που του ανήκει!!!
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Το πρόγραμμα άνοιξε η Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας
Φαρκαδόνας, κα. Ροκά Βιολέτα
παρουσιάζοντας τα οφέλη μιας
υγιεινής διατροφής. Ακολούθησε η ομιλία της κα. Δήμητρας
Παπαστεργίου, Ψυχολόγος
MSc και Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία
ανέδειξε την αξία της πρόληψης και των προστατευτικών
παραγόντων. Στη συνέχεια ο κ.
Ευθύμιος Καφάσης, Γενικός
Χειρουργός με εξειδίκευση
στον καρκίνο του μαστού παρουσίασε με παραστατικό και
κατανοητό τρόπο τον τρόπο
εξέλιξης της νόσου, τη συμπτωματολογία και τους θεραπευτικούς τρόπους αντιμετώπισης της. Τέλος η κα. Παπανικολάου Φωτεινή, Γυμνάστρια,
ΚΕΦΑ MSc,PhD (c), MST,CAM

έδωσε έμφαση στην αξία της
άσκηση στους καρκινοπαθείς
και στον ευρύτερο πληθυσμό.
Συμπερασματικά οι ομιλητές
κατέληξαν στη σημασία της
προαγωγής ενός υγιεινού τρόπου ζωής με μεσογειακή διατροφή.
Το Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φαρκαδόνας εντάσσεται
στο επιχειρησιακό «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Θεσσαλίας 2014-2020», και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Φαρκαδόνας ευχαριστεί τους
ομιλητές και όλους όσους στήριξαν την υλοποίηση της εκδήλωσης και το κοινό για την
ενεργή παρουσία και συμμετοχή του.
ΧΡ. ΠΑΠ.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Πρόγραμμα
βιολογικής γεωργίας
Ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συν/σμός ΜΕΤΕΩΡΩΝ ενημερώνει όλους τους ενεργούς γεωργούς να υποβάλουν
αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 (Βιολογική Γεωργία) από 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

ΣΑΒΒΑΤΟ

23

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

τοπικά

Την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου στις 19:00, στο Δημαρχείο, με 33 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης

Σ

υνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο
Πύλης την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου στις
19:00, στο Δημαρχείο, με 33 θέματα
στην ημερήσια διάταξη.

Τα τελευταία χρόνια, της τρέχουσας πενταετούς
θητείας της παρούσας Δημοτικής Αρχής, η αντιπολίτευση εξέλιπε , όμως αναμένεται εκ νέου
αναζωογόνηση, καθώς οι εκλογές έρχονται.
Ένα από τα σημαντικότερα θέματα είναι η έγκριση της υποστήριξης και φιλοξενίας πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου Πύλης από την
"Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ" μέσω των υποδομών του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους
(Government Cloud – G – Cloud) της "Κοινωνίας

της Πληροφορίας AE".
Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ
Α.Ε.), στο πλαίσιο της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού της πληροφοριακής υποδομής
του Δημόσιου Τομέα, σχεδίασε, οργάνωσε και
υλοποίησε, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, το έργο του Κυβερνητικού
Υπολογιστικού Νέφους, Government Cloud ή
G-Cloud. To G-Cloud προσφέρει ψηφιακές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και προκαθορισμένης
ποιότητας (SLA), κυρίως ιδιωτικού (private cloud),
αλλά και δημόσιου νέφους (public cloud), όντας
βασισμένο σε υπερσύγχρονες υποδομές υπο-

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης, είναι τα εξής:
1. Έγκριση απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων
(Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων»
σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού,
οικ. έτους 2019.
2. Έγκριση της απόφασης του Οργανισμού
Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων
(Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων»
σχετικά με την έγκριση απολογιστικών οικονομικών
στοιχείων έτους 2018 του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου
Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».
3. Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο
και Αντιπρόεδρο και αποζημίωσης στα μέλη του
Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.
4. Αποδοχή χρηματοδότησης για την πρόληψη
και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που
προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).
5. Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους
2019.
6. Έγκριση Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου
Πύλης, οικ. έτους 2019.
7. Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στις
Τ.Κ. Στουρναραίικων, Κορυφής – κατανομή πίστωσης.
8. Κατανομή πίστωσης για τον εορτασμό της
επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.
9. Διοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων –
κατανομή πίστωσης.
10. Αίτηση Εθελοντικής Επιτροπής Οργάνωσης
Καρναβαλιού Πηγής και του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Πηγής για
συνδιοργάνωση εκδήλωσης αναβίωσης του Καρναβαλιού της Πηγής – κατανομή πίστωσης.
11. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών.
12. Καθορισμός χρήσης γης - έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Λυγαριάς.
13. Αίτηση Κρομμύδα Ευθυμίας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ.
Πύλης.
14. Αίτηση Βελώνη Ευαγγελίας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ.
Πύλης.
15. Έγκριση της υποστήριξης και φιλοξενίας
πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου Πύλης
από την "Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ" μέσω
των υποδομών του Κυβερνητικού Υπολογιστικού
Νέφους (Government Cloud – G – Cloud) της
"Κοινωνίας της Πληροφορίας AE".
16. Ένταξη του Δήμου Πύλης στο Σύστημα
Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Δήμων Ελλάδας (διακριτικό όνομα govHUB) Ορισμός διαχειριστή του συστήματος και αναπληρωτή του.
17. Μεταβίβαση έξι (6) απορριμματοφόρων
οχημάτων στο σημερινό Δήμο Πύλης λόγω του
Προγράμματος Καλλικράτη.

18. Μεταβίβαση οικοπέδου, ιδιοκτησίας Δήμου
στο ΦοΔΣΑ Δυτικής Θεσσαλίας με την επωνυμία
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» & δ.τ. «Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.», σύμφωνα
με την παρ. 11 του άρθρου 245 του Ν. 4555/2018.
19. Εισήγηση Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος για επικύρωση ανταλλαγής δημοτικής
έκτασης με έκταση ιδιοκτησίας Γαλάνη Ευθυμίας
στον οικισμό Λιλή της Τ.Κ. Παραποτάμου.
20. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα
για το έτος 2019.
21. Αύξηση ωραρίου εργασίας καθαριστριών
σχολικών κτιρίων ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου.
22. Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ
Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πύλης.
23. Υποβολή πρότασης για ένταξη του Δήμου
στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ V που αφορά στην
προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά
και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία
ή και αναβάθμιση των στάσεων των δήμων της
χώρας.
24. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αίθουσα συνάθροισης κοινού στην Τ.Κ. Πηγής».
25. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Επέκταση αποχετευτικού αγωγού ομβρίων στην Τ.Κ.
Στουρναραίικων».
26. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής
του έργου «Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις
οδών».
27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Συντηρήσεις ασφαλτικών».
28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – Κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Πύλης».
29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – Κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Πιαλείων».
30. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου
«Αναπλάσεις στην Τ.Κ. Περτουλίου» για χορήγηση
παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
31. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών και βελτίωση υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης - Αιθήκων» - συγκρότηση επιτροπής.
32. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου «Συντήρηση δημοτικών
κτιρίων και κτιριακών υποδομών Δήμου Πύλης» συγκρότηση επιτροπής.
33. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής
του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών
υποδομών στην Δ.Ε. Αιθήκων» - συγκρότηση επιτροπής.

λογιστικού νέφους και εικονικοποίησης (cloud
computing και virtualization).
Το G-Cloud είναι ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο
για τα ευρωπαϊκά δεδομένα εγχείρημα της ελληνικής
Δημόσιας Διοίκησης, που αποσκοπεί στην κοινή
χρήση υπολογιστικών υποδομών από τους Φορείς
της Δημόσιας Διοίκησης, με αποτέλεσμα τη μείωση
του κόστους κτήσης, συντήρησης και υποστήριξης
τους, και την αύξηση του βαθμού ευελιξίας και
ασφάλειάς τους. Απώτερος σκοπός των παραπάνω
είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς
πολίτες και επιχειρήσεις.
Εργαλείο στρατηγικού εκσυγχρονισμού
Το G-Cloud αποτελεί στρατηγική επιλογή για
τον εκσυγχρονισμό του Δημόσιου Τομέα, σύμφωνα
με το Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014-2020, που εκπόνησε το Υπουργείο
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και την Εθνική Ψηφιακή
Στρατηγική, που εκπόνησε η Γενική Γραμματεία
Ψηφιακής Πολιτικής.
Μέσω της υπηρεσίας Infrastructure as a Service
(IaaS), οι δημόσιοι φορείς αποκτούν τη δυνατότητα
να χρησιμοποιήσουν μία ή περισσότερες εικονικές
μηχανές (virtual machines) για να καλύψουν τις
ανάγκες τους, μέσω ευέλικτης πρόσβασης και το
σημαντικότερο, χωρίς να χρειάζεται να προμηθευτούν τον αντίστοιχο εξοπλισμό (HW & SW).

Πολλαπλά Οφέλη
Η κεντρική διάθεση υπολογιστικών υποδομών
και εφαρμογών, μέσω του G-Cloud, προσφέρει οριζόντιες υπηρεσίες με πολλαπλά οφέλη για τους
Δημόσιους Φορείς / αποδέκτες αυτών, όπως:
Οικονομίες κλίμακας όσο αφορά στα κόστη κτήσης, συντήρησης και λειτουργίας για τις υποδομές
που απαιτεί ένα κέντρο δεδομένων,
Εξοικονόμηση πόρων για την προμήθεια, συντήρηση και λειτουργία της αναγκαίας υπολογιστικής
υποδομής,
Ευελιξία και ταχύτητα στην λήψη και χρήση των
υπολογιστικών πόρων (άμεση επέκταση και μείωση
ανάλογα με τις απαιτήσεις των συστημάτων του
Φορέα),
Εγγυημένη διαθεσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του G-Cloud μέσω συμφωνίας επιπέδου
υπηρεσίας (SLA),
Υψηλού επιπέδου παρεχόμενη ασφάλεια
Επιπλέον, προσφέρονται και άλλες εξειδικευμένες
και ιδιαίτερα χρήσιμες υπηρεσίες cloud computing
όπως Software as a Service (SaaS), κυρίως για
εφαρμογές Service Desk, SLA Reporting και Business
Intelligence, ενώ σχεδιάζεται και η παροχή υπηρεσιών Platform as a Service (PaaS).
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά
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Ευλογία του Οσίου Δαυίδ στα Τρίκαλα
Λαμπρή υποδοχή στο Φλαμούλι της τίμιας Κάρας του Οσίου Δαυίδ από το ομώνυμο μοναστήρι της Εύβοιας
πεύει κάθε δαιμονική επήρεια.

πως γίνεται κάθε
τρία χρόνια έτσι
και προχθές το
απόγευμα στο Φλαμούλι
με λαμπρότητα έγινε η
υποδοχή της Τιμίας
Κάρας του Οσίου Δαυίδ,
όπου πολλοί τρικαλινοί
με υπομονή περίμεναν με
κατάνυξη να
προσκυνήσουν τον Άγιο.

Ό

Όταν έβλεπε στο μοναστήρι
του φτωχούς, δάκρυζε και
μοίραζε αφειδώς τα αγαθά
της μονής σε όσους είχαν
ανάγκη, αξίους και αναξίους,
χριστιανούς και μουσουλμάνους.
Να σημειώσουμε ότι θα
υπάρχουν συνεχώς λατρευτικές εκδηλώσεις τις επόμενες

του Χριστόφορου

μέρες.

Παπαθανασίου
O «Πρωινός Λόγος» ήταν
εκεί και κατέγραψε το φωτογραφικό υλικό.
Στα προπύλαια του Ιερού
Ναού Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου, ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Τρίκκης και
Σταγών κ. Χρυσόστομος, ο
ιερός κλήρος και ο πιστός
λαός υποδέχτηκαν την θαυματουργό Αγία Κάρα του Οσίου Δαυίδ, την οποία μετέφερε
ο Καθηγούμενος Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ από την μονή
του Οσίου στη Βόρεια Εύβοια.
Άλλωστε ο εφημέριος του

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019
στις 6:30 μ.μ στο ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ

Κοπή βασιλόπιτας του Συλλόγου
‘’ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ’’

Φλαμουλίου Πρωτοπρεσβύτερος Αθανάσιος Τύμπας
φροντίζει η ευλογία του Αγίου
Δαυίδ τουλάχιστον στα τρία
χρόνια να σκεπάζει τα Τρίκαλα.
Ο Όσιος Δαυίδ που έζησε
τον 16ο αιώνα υπήρξε μεγάλος ασκητής στην Όσσα, κοντά στον Όλυμπο, στην Ιερά
Μονή Βαρνάκοβας, στο όρος
Στείρι, κοντά στον Παρνασσό,
και τέλος στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως στη Βόρεια Εύβοια.
Δέχτηκε την επίθεση πολλών σατανικών πειρασμών γι’
αυτό η Αγία Κάρα του θερα-

Ετήσιος χορός

Κοπή πίτας του Πολιτιστικού
Συλλόγου Κρανιάς Ασπροποτάμου
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρανιάς Ασπροποτάμου σας
προσκαλεί στην κοπή της βασιλόπιτας που θα πραγματοποιηθεί σήμερα 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 αύριο 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 αύριο 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
Την καθιερωμένη κοπή Βασιλόπιτας θα πραγματοποιήσει ο Σύλλογος ‘’ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ’’, στο Ξενοδοχείο
Αετών Μέλαθρον, την προσεχή Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 στις 6:30 το απόγευμα.
Σε μια όμορφη, ζεστή βραδιά με ανθρώπους που στηρίζουν το φιλανθρωπικό και προνοιακό έργο του Συλλόγου, και υπό τις ευλογίες της Εκκλησίας θα
κοπεί η καθιερωμένη βασιλόπιτα του Συλλόγου. Σκοπός του Συλλόγου είναι ως
γνωστόν, η διαφύλαξη της υπόστασης και η ανάδειξη της κοινωνικής και ανθρωπιστικής αποστολής και προσφοράς του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων. Επίσης η συμπαράσταση με κάθε τρόπο και μέσο στο Θεραπευτήριο για την εκπλήρωση των σκοπών του.
Πρόσφατα, ο Σύλλογος πραγματοποίησε για πρώτη φορά Μνημόσυνο για τους
αποθανόντες, περιθαλπόμενους του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων,
ενώ το εθελοντικό σώμα του Συλλόγου δίνει το παρόν σε τακτά χρονικά διαστήματα
υποστηρίζοντας το έργο των εργαζομένων στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων
Τρικάλων. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου «Φίλοι του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων» και τέως Διοικητής του Θεραπευτηρίου Νίκος Ευθυμιάδης,
το Δ.Σ. ,προσκαλούν τα μέλη, τους φίλους του Συλλόγου, όλους τους συγγενείς των Περιθαλπομένων, τους εργαζόμενους, τους φορείς και τους πολίτες
του ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ και της ευρύτερης περιοχής να τιμήσουν με την παρουσία
τους την όμορφη αυτή βραδιά με την κοπή της βασιλόπιτας στον πανέμορφο
χώρο του ξενοδοχείου ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ.

OMAΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Βραδιά Μακαρονάδας
Πιστή στο ραντεβού μας όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019 και ώρα 8 το βράδυ στην αίθουσα ΑΙΓΛΗ του ξενοδοχείου Πανελλήνιον η Ομάδα Συνεργασίας Παλαιών Οδηγών Τρικάλων διοργανώνει την καθιερωμένη πλέον “Βραδιά Μακαρονάδας” μέσα σε μια αποκριάτικη και χαρούμενη ατμόσφαιρα. Περιμένουμε τα μέλη και τις φίλες του Οδηγισμού για να περάσουμε
ένα ευχάριστο βράδυ.
Η Πρόεδρος
και το Δ.Σ. της Ο.Σ. Τρικάλων

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

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.

Σήμερα 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 σήμερα Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019
στο «Φρούριο» και ώρα
6:00μ.μ.
Το παιδικό χορευτικό θα ανοίξει τον χορό.
Σας περιμένουμε όλους.
Με τιμή
Το Δ.Σ. του Συλλόγου
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Σε τροχιά υλοποίησης το συνεδριακό – εκθεσιακό
κέντρο στην περιοχή των Μετεώρων

Τρικαλινοί Μουσικοί
στο Λος Άντζελες

• Μέτα από αίτημα του Προέδρου του Επιμελητηρίου Τρικάλων κ. Γιαγιάκου,
το ΔΣ Δήμου Μετεώρων αποφάσισε την εκχώρηση έκτασης 30 στρεμμάτων

Τ

ο Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Μετεώρων,
ανταποκρινόμενο στο αίτημα
του Επιμελητηρίου Τρικάλων,
αποφάσισε την εκχώρηση 30
στρεμμάτων οικοπέδου στην
περιοχή των Αγίων Θεοδώρων της
Δ/Ε Βασιλικής για την κατασκευή
ενός εκθεσιακού και συνεδριακού
κέντρου.
Μια καθοριστική απόφαση για την
ολοκλήρωση του φακέλου, που θα καταθέσει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
κ. Αγοραστός με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Γιαγιάκο στο Υπουργείο
Ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση του
έργου.
Η δημιουργία ενός σύγχρονου εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου στην
περιοχή των Μετεώρων, το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία του Προέδρου του
Επιμελητηρίου κ. Γιαγιάκου, θα συμβάλει
αδιαμφισβήτητα στην προώθηση του
τουρισμού και των παραγόμενων προϊόντων, βάζοντας σε αναπτυξιακή τροχιά
την περιοχή μας αλλά και τη Θεσσαλία
γενικότερα.

Για ακόμη μία φορά η γνωστή Τρικαλινή μουσική ομάδα
βρέθηκε στην Αμερική για το μεγαλύτερο Ελληνικό παραδοσιακό
φεστιβάλ χορού FDF (falth dance&choral festival ) Συγκεκριμένα
το 43ο FDF φέτος έγινε στο Ontario του Λος Άντζελες από
15/2/19 έως και 17/2/19, με συμμετοχή πάνω από 120 χορευτικές
ομάδες της ομογένειας. Οι τρεις μουσικοί από τα Τρίκαλα,
Χρήστος Κιτσόπουλος(κλαρίνο), Μίλτος Κρανιάς(ντέφι), Αχιλλέας
Χαχάμης(λαούτο) και ο Στέφανος Γεωργίου(βιολί) από το Βόλο
διαγωνίστηκαν, για την χορευτική ομάδα, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, Αγίου Αντωνίου Πασαντίνας του Λος Άντζελες, με δασκάλες χορού την κ. Ελένη Ιωάννου-Κούλος & κ.Νικόλ Ζουμπεράκη-Βαρβιτσιώτη, σε χορούς Κόνιτσας. Στα χρονικά πλαίσια
αυτού του ταξιδιού οι μουσική ομάδα βρέθηκε για δύο ημέρες
στο Σιατλ της πολιτείας Ουάσιγκτον (Seattle Washington), όπου
φιλοξενήθηκε από την οικογένεια Χρήστου Γοβέτα για ηχογράφηση θεσσαλικών παραδοσιακών τραγουδιών.......
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Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
στο 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων
πιστημονική ομάδα
του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας
επισκέφθηκε το 5ο
Γυμνάσιο Τρικάλων στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
προγράμματος STIMEY
στο οποίο συμμετέχει το
σχολείο.

Ε

Η λέξη STIMEY είναι ακρωνύμιο των λέξεων (Science,
Technology, Innovation, Mathematics, Engineering for the
Young δηλαδή Φυσική, Τεχνολογία, Καινοτομία, Μαθηματικά,
Μηχανική για τους Νέους)
Το πρόγραμμα STIMEY έχει
σα στόχο τη βελτίωση της διδασκαλίας και της διαδικασίας
της μάθησης με χρήση της τεχνολογίας. Το STIMEY επαναπροσδιορίζει αυτές τις έννοιες
συνδυάζοντας όλα τα θετικά
των τεχνολογιών από το παρελθόν (ραδιοφωνική μετάδοση), το παρόν (ιστοσελίδες και
κοινωνικά μέσα) και το μέλλον
(ρομπότ). Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από έμπειρη παιδαγωγική ομάδα και ενδιαφέρεται
όχι μόνον για τη μάθηση αλλά
και για τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών
καθώς και για την ενσωμάτωσή
τους στην κοινωνία.
Οι μαθητές/τριες του 5ου Γυμνασίου είχαν πρόσβαση σε
μια on line πλατφόρμα με μαθησιακές δραστηριότητες και είχαν την ευκαιρία με ένα καινο-

τόμο και ευχάριστο τρόπο να
οδηγηθούν σε νέα μονοπάτια
μάθησης. Στο επόμενο στάδιο οι
μαθητές θα εμπλακούν στη διαδικασία μάθησης με βοηθούς
ρομποτάκια που θα διατεθούν

στο σχολείο από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Οι Φυσικές
Επιστήμες, τα Μαθηματικά, η
Τεχνολογία, η Μηχανική και η
Καινοτομία στην υπηρεσία των
μαθητών ώστε να κάνουμε τη

μάθηση να αποκτήσει τέτοιο
νόημα για τους μαθητές για να
παραμένουν με χαρά στο σχολείο, να επιτυγχάνουν υψηλές
επιδόσεις και με επιτυχία να
ακολουθούν τις μελλοντικές επι-

λογές τους.
Σ΄αυτό το πρόγραμμα συμμετέχουν τα Πανεπιστήμια: Μακεδονίας της Ελλάδας, Candiz
της Ισπανίας, Hochschule Emden/Leer της Γερμανίας, Polot-

sk της Λευκορωσίας και

Jy-

vaskyla της Φινλανδίας καθώς
και σχολεία Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης των χωρών αυτών.

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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Καινούργια γυναικεία
υποψηφιότητα
με τον Κώστα Μαράβα

τα 25.000 από τα
15.000 ευρώ
ανεβαίνει το
δικαίωμα χορήγησης
κρατικών ενισχύσεων
(de minimis) από τις 14
Μαρτίου, ενώ αυξάνεται
και το εθνικό όριο από το
1% στο 1,25% της αξίας
αγροτικής παραγωγής.

Σ

Σε ορισμένες περιπτώσεις,
το ποσό της κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί
σε μεμονωμένους αγρότες,
θα αυξηθεί κατά 66%. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης που
μπορεί να διανεμηθεί ανά
αγρόκτημα κατά τη διάρκεια
τριών ετών θα αυξηθεί από
15.000 ευρώ σε 20.000 ευρώ.

Από 14.000 ευρώ πάει στα 25.000 ευρώ

Αυξάνεται το όριο
στα de minimis
•Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ποσό της κρατικής
ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί
σε μεμονωμένους αγρότες, θα αυξηθεί κατά 66%

De minimis

Η κ. Μαρία Τσιώκου - Μηλιώτη του Ευαγγέλου, έδωσε τα χέρια και θα είναι υποψήφια Κοινοτική Σύμβουλος
ΛΥΓΑΡΙΑΣ, με τον Κώστα Μαράβα και την Δημοτική παράταξη με τίτλο «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ».
Η Μαρία Τσιώκου είναι σύζυγος του Αποστόλη Μηλιώτη που δραστηριοποιείται στην Λυγαριά με θεριζοαλωνιστικές εργασίες.
Είναι μητέρα δύο τέκνων.
Με έντονη προσωπικότητα, διαμένει μόνιμα στην Λυγαριά και για πρώτη φορά θέτει τον εαυτό της στην κρίση των συγχωριανών της.
Δηλώνει ότι: «…Αγαπώ τον τόπο που γεννήθηκα, τον
τόπο που μεγάλωσα, που έκανα την οικογένεια μου.
Θέλω κι εγώ να βάλω ένα λιθαράκι στην συνέχεια του
χωριού μου, στην Λυγαριά. Θέλω να δω την καινούργια παιδική χαρά να γίνεται. Θέλω να δω βελτίωση στην καθημερινότητα μας, να δω την πλακόστρωση των πεζοδρομίων
μας και άλλα πολλά.
Για τους λόγους αυτούς θα είμαι υποψήφια Κοινοτική
Σύμβουλος στο πλευρό του Δημάρχου Πύλης κ. Κώστα
Μαράβα.
Ο Κώστας Μαράβας δεν χρειάζεται συστάσεις από μένα.
Όλοι τον ξέρετε.
Τον εμπιστεύομαι και αποτελεί την μοναδική αξιόπιστη
λύση για την νέα τετραετία.
Γι’ αυτό θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό στις εκλογές
του Μάη.».
Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, ικανοποιημένος για το γεγονός είπε ότι:
«Καλωσορίζω την Μαρία Τσιώκου – Μηλιώτη στην Δημοτική μας παράταξη «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ».
Κάθε μέρα που περνά αισθάνομαι καλλίτερα.
Γιατί στο ταξίδι προς την «ΙΘΑΚΗ», στον δρόμο προς τις
εκλογές του Μάη, καινούργιοι πολίτες, άνθρωποι σαν την
Μαρία, πλαισιώνουν τον συνδυασμό μας, φέρνοντας ενθουσιασμό, ορμή και φρέσκιες ιδέες.
Χωρίς υστεροβουλίες και αστερίσκους.
Γιατί οι «αστερίσκοι» είναι για τους αδύναμους.
Είναι για κείνους που βλέπουν φαντάσματα να τους κυνηγούν. Που βλέπουν χτυπήματα κάτω από την ζώνη.
«Οι αξιοπρεπείς», «οι Άξιοι», «οι πτυχιούχοι» είναι προνόμιο μόνο για εκείνους. Όλοι οι άλλοι είναι «οι πρόθυμοι».
Δεν τους αδικώ.
Ο Μάης είναι κοντά και ο κυρίαρχος δημότης μας με την
ψήφο του θα ξεχωρίσει αυτούς που θέλει για διοίκηση και
αυτούς που θέλει για Αντιπολίτευση.
Κυρία Μαρία Τσιώκου σου εύχομαι καλό αγώνα και καλή
ΝΙΚΗ…».

Ετήσιος χορός
Ο Ετήσιος χορός του «Ε.ΠΟ.Σ.» Επιμορφωτικού και
Πολιτιστικού Συλλόγου Κρηνίτσας θα γίνει στο Τζάκι
στον Παλαιόπυργο, σήμερα 23 Φεβρουαρίου 2019, σημέρα Σάββατο και ώρα 20:00, με ορχήστρα που αποτελείται από:
•Βακουφτσή Κώστα
•Γκουζιώτη Γιάννη
•Γκουζιώτη Γιώργο
•Καλλιάρα Δήμητρα
•Κοφίνα Νικόλαο και
•Πλακιά Βασίλη
•Guest Star: Βουτυρέας Δημήτριος!!!!
Τιμή εισόδου 15€. Παιδικό 10 €.
με φαγητό, άφθονο ποτό και πολλά
δώρα στη λαχειοφόρο!!!

Tο de minimis, είναι κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας και ποτελεί Ευρωπαϊκό Κανονισμό για το μέγιστο
επιτρεπτό ποσό επιχορήγησης (Δημοσίου Χρήματος)
που δύναται να λάβει μια νομική μορφή ή ένα σύνολο
εταιρειών, έτσι ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις στον
ανταγωνισμό.
Οι κρατικές ενισχύσεις που
χορηγούνται σε μία επιχείρηση εντός τριετούς περιόδου
δε μπορούν να υπερβαίνουν
συνολικά το ανώτατο όριο
των 200.000 ευρώ. Για τον
προσδιορισμό της τριετίας
κατά τον έλεγχο του de minimis, εξετάζεται η ημερομηνία
έγκρισης της κρατικής ενίσχυσης και όχι η ημερομηνία

εκταμίευσης του Δημοσίου
Χρήματος. Επίσης να τονιστεί
ότι υπολογίζεται το ποσό της
ενίσχυσης (Δημόσιο Χρήμα)
που έχει ληφθεί και όχι ο συνολικός προϋπολογισμός του
επενδυτικού σχεδίου.

Περαιτέρω, για τον καθορισμό του συνόλου των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας
που έχει λάβει μια επιχείρηση, θα πρέπει να συνυπολογιστούν και όλες οι ενισχύσεις της τελευταίας τριετίας

που υπάγονται στο καθεστώς
αυτό, οι οποίες έχουν ληφθεί από επιχειρήσεις συνδεδεμένες ή/και συνεργαζόμενες με την αιτούσα επιχείρηση.
Ματθαίος Μπίνας

«Πλησμονή οστών», η νέα ποιητική συλλογή του Γιώργου Χ. Θεοχάρη
παρουσιάζεται στα Τρίκαλα στις 26/2/2019
ι εκδόσεις ΜΕΛΑΝΙ,
το
βιβλιοπωλείο
ΤΣΙΟΠΕΛΑΚΟΣ και η
λογοτεχνική ιστοσελίδα ΛΟΓΩ
ΓΡΑΦΗΣ σας προσκαλούν
στην παρουσίαση της νέας
ποιητικής συλλογής του Γιώργου Χ. Θεοχάρη «ΠΛΗΣΜΟΝΗ
ΟΣΤΩΝ», την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα
19:30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Μουσείου Τσιτσάνη,
Καρδίτσης 1, στα Τρίκαλα.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:
Ηλίας Κεφάλας, ποιητής και
κριτικός λογοτεχνίας και Γεωργία Κολοβελώνη, φιλόλογος – ποιήτρια
Τη συζήτηση θα συντονίζει η
Κατερίνα Ευαγγέλου-Κίσσα,
κοινωνιολόγος – διευθύντρια
της «Λόγω Γραφής».
Είσοδος ελεύθερη.
Λίγα λόγια για το βιβλίο:
"Πλησμονὴ ὀστῶν, γιατί Ποίηση σημαίνει ἀπάρνηση καὶ
μαζὶ μεταστοιχείωση τοῦ ὑλικοῦ ποὺ παύει νὰ ὑπάρχει ἐνῶ
ταυτοχρόνως ἐξακολουθεῖ νὰ
ὑφίσταται, ὡς ὀστό, ὡς σκελετός, ὡς μνήμη, ὡς ὄντως
Λόγος. Πλησμονὴ ὀστῶν, γιατί καθὼς ποίημα τὸ ποίημα
ἁρμολογεῖται ὁ σκελετὸς τῆς
συλλογῆς ἀπὸ ὀστά συναισθημάτων, ἐμπειριῶν, σκέψεων, πικρῆς, τραυματικῆς μνήμης, δονούμενου ἐρωτικοῦ
συγκλονισμοῦ, ἀγάπης τρυφερῆς, ὅλο καὶ κάποιο περισσεύει. Ὅλο καὶ κάποιο, λὲς
ἀπὸ τοῦ Ἀδὰμ τῆς Γραφῆς τὸ
πλευρό, μετασχηματίζεται σὲ
νέο ποίημα, θεμελιώνει μιὰ
καινούργια Πλησμονὴ ὀστῶν.

Ο

Πλησμονὴ ὀστῶν, γιατί ἀκόμη
κι ἕνα ἄδειο κρανίο, στὸ ὀστεοφυλάκιο, μιὰ ἰσχυρή, νομίζω,
εἶναι εἰκόνα συμπυκνωμένης
πραγματικότητας".
Λίγα λόγια για τον συγγραφέα: Ὁ Γιῶργος Χ. Θεοχάρης
γεννήθηκε τὸ 1951 στὴ Δεσφίνα Φωκίδος. Σπούδασε Δημοσιογραφία, Δημοσιολογία
καὶ Δημόσιες Σχέσεις. Ἐργάστηκε στὴ χημικὴ βιομηχανία.
Ἐξέδωσε πέντε ποιητικὰ βιβλία, καθὼς καὶ ἕνα βιβλίο
ἱστορικῆς ἔρευνας γιὰ τὴ
Σφαγὴ στὸ Δίστομo τό 1944,
γιὰ τὸ ὁποῖο τιμήθηκε μὲ τὸ

Κρατικὸ Βραβεῖο ΧρονικοῦΜαρτυρίας τὸ 2011. Ἐπιμελήθηκε, ἀπὸ τὸ 2014, πέντε
Ἀνθολογίες ἑλληνικῶν ποιημάτων. Μετεῖχε στὴ σύνταξη
τῆς ἔντυπης ἐφημερίδας Book
Press. Μεταφράστηκε στὰ
ἀγγλικά, γαλλικά, γερμανικά,
ἱσπανικὰ καὶ ἀλβανικά. Διευθύνει τὸ λογοτεχνικὸ περιοδικὸ
Ἐμβόλιμον (Κρατικὸ βραβεῖο
λογοτεχνίας 2014). Μετεῖχε
στὴν Ἐπιτροπὴ Κρατικῶν Βραβείων Παιδικῆς Λογοτεχνίας.
Εἶναι μέλος τῆς Ἑταιρείας
Συγγραφέων καὶ τοῦ Κύκλου
Ποιητῶν.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Με πολλή χαρά Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία Σας την παρουσίαση
του βιβλίου του Περικλή Βασιλού με τίτλο: Κρίση 2011-2018 /Χρονογράφημα στα γεγονότα.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 και ώρα 6.30μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως "Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών Αλέξιος" επί
της οδού Όθωνος.
Τα έσοδα από τις πωλήσεις του βιβλίου θα διατεθούν για τις ανάγκες του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ομιλία-Παρουσίαση από τον Πρωτοσύγκελλο της Ι.Μ. Αρχιμ. κ. Αλέξιο Κανίνα.
Ομιλία - Παρουσίαση από τον κ. Δημήτριο Κουσαή, Δικηγόρο Αθηνών
Συντονισμός Εκδήλωσης: κα. Στεφανία Κωστοπούλου
Την εκδήλωση θα κλείσει ο συγγραφέας κ. Περικλής Βασιλός
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ

CMYK

στη σέντρα των
ΜΠΑΣΚΕΤ

AO ΤΡΙΚΑΛΑ

ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΨΑΧΝΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Πλήρες πρόγραμμα στα πρωταθλήματα
ΕΣΚΑΘ και οι ομάδες θα ψάξουν
το καλύτερο (σελ 2, 3)

Ο ΑΟΤ καλείται να ξεκινήσει αντεπίθεση
για να καλύψει έδαφος, ενώ στον αφρό
βγήκε το λεωφορείο (σελ 5)

ΣΠΟΡ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΦΟΡΜΑ
Οι αθλητές που θα αγωνιστούν
στο Πανελλήνιο ανωμάλου υπόσχονται
συγκινήσεις αν βοηθήσει και ο καιρός (σελ 4)

4 Το μεγάλο παιχνίδι Νεοχωρίου - Πηγής δεσπόζει
στο πρόγραμμα της Α’ Ερασιστεχνικής, ενώ και οι υπόλοιπες
αναμετρήσεις έχουν το δικό τους χρώμα (σελ 7)
CMYK
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Τ

όσα χρόνια στα
τοπικά και
γειτονικά κλειστά
οι εκπρόσωποί
μας στην Α2 ΕΣΚΑΘ
ξέρουν πολύ καλά ότι δεν
έχουν την πολυτέλεια να
κάνουν εκπτώσεις.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Αν για κάποιους λόγους δεν
εμφανιστούν στην μέρα τους
και κάνουν λάθος τότε θα πρέπει να γίνει τρελή αντεπίθεση
για να σωθεί η παρτίδα.
Συνεπώς η σωστή τακτική
και προσέγγιση για κάθε συνάντηση που είναι μπροστά
είναι τα τοπικά επιτελεία να
την αντιμετωπίζουν ως ντέρμπι
ολκής.
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει
να έχουν καλή προπονητική
εβδομάδα, που δίνει την δυνατότητα για καλές συνεργασίες και για ανάπτυξη ρυθμού.
Ασφαλώς τα βαριά χαρτιά θα
πρέπει να λειτουργήσουν συντονισμένα και να σταθούν στο
ύψος των περιστάσεων.
Ακόμη είναι ιδιαίτερα επιθυμητό το ανακάτεμα της τράπουλας με σημαντικές λύσεις
από τον πάγκο.
Πάνω απ’ όλα το μάτι των
παικτών πρέπει να γυαλίζει
και να δίνουν τα λιγότερα δυνατά δικαιώματα. Διότι οι ανταγωνιστές περιμένουν στην
γωνία για να κεράσουν το πικρό ποτήρι στα δικά μας σωματεία.
Βέβαια φέτος τα Τρικαλινά
συγκροτήματα και ειδικά το
δίδυμο που οδηγεί την κούρσα
φροντίζει να δικαιώνει τις συστάσεις. Ποιος λοιπόν δεν θέλει θετικό ταμείο για μια ακόμη
αγωνιστική;
Εν αρχή η ΑΕΤ φιλοξενεί
την Δεσκάτη. Ο κόουτς Γκότας
ζήτησε από τους παίκτες του
να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι, αφού στο επίπεδο αυτό
τίποτα δεν χαρίζεται.
Ο αντίπαλος μπορεί να μην
αποτελεί φόβητρο αλλά ξέρει
να κάνει καλά τα βασικά του
αθλήματος, ενώ διαθέτει και
φιλότιμο.
Τέτοιες ομάδες λοιπόν είναι
επικίνδυνες για ζημιά και οι
κόκκινοι δεν έχουν καμία διάθεση να γκρεμίσουν ότι με
κόπο έχτισαν το προηγούμενο
διάστημα.

Μακριά από εκπτώσεις
Ψάχνοντας την διάρκεια στην απόδοση και έχοντας σοβαρότητα
οι τοπικές ομάδες της Α2 θα επιδιώξουν θετικό ταμείο

Ανοιχτά παιχνίδια περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα
της 15ης ημέρας της Α2 ΕΣΚΑΘ
Μέλημά τους είναι να πραγματοποιήσουν μια μεστή εμφάνιση σε άμυνα και επίθεση
προκειμένου να περάσουν
στην θέση του οδηγού.
Ετσι θα αποζημιώσουν τους
φιλάθλους με καλό θέαμα και
πολλές ιδέες.
Από την πλευρά τους οι Μάγοι δοκιμάζονται στην έδρα
του Ολυμπιακού Καρδίτσας.
Στο διάβα του χρόνου οι
δυο ομάδες διασταύρωσαν
πολλές φορές τα ξίφη τους
αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι κάθε αγώνας είναι διαφορετικός.
Επιπρόσθετα οι αντίπαλοι
στην έδρα τους εμφανίζονται
πολύ δυνατοί.
Συνεπώς η ομάδα του Γιάννη Τσίμα καλείται να παίξει
με υψηλή συγκέντρωση και
να δείξει την γνωστή ωριμότητα.
Σίγουρα θα σπεύσει να κλείσει καλά τους διαδρόμους,
ενώ στην επίθεση με καλές
συνεργασίες θα αυξήσει τις
πιθανότητες επιτυχίας.
Τέλος ο Κρόνος παίζει στα
Σουφλάρια, που και αυτά δίνουν την μάχη τους.
Όμως οι κιτρινόμαυροι διαθέτουν καλές βάσεις και ξέ-

Εμπλουτισμός
γνώσεων
Συνήθως τα Πανελλήνια πρωταθλήματα στίβου συνοδεύονται και από παράλληλες εκδηλώσεις.
O Σ.Ε.Γ.Α.Σ. στο πλαίσιο ενίσχυσης των δρόμων αντοχής και ειδικότερα των δρόμων σε ανώμαλο έδαφος,
διοργανώνει στα Τρίκαλα σε συνεργασία με την ΕΑΣ
Θεσσαλίας σεμινάριο σήμερα Σάββατο στις 23/2/2019
παραμονή του πανελληνίου πρωταθλήματος δρόμων
σε ανώμαλο έδαφος.
Το θέμα του σεμιναρίου είναι:
«Ο δρόμος σε ανώμαλο έδαφος ως μέσο ανάπτυξης
των επιδόσεων στις μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις».
Εισηγητές είναι οι ομοσπονδιακοί προπονητές:
Γερακός Παναγιώτης και Θεοδωρίδης Δημήτρης.
Τόπος διεξαγωγής: Αίθουσα πολιτισμού, Μουσείο
Τσιτσάνης (παλιές φυλακές).
Ώρα διεξαγωγής: 18.30 - 20.00.
• Σε άλλο θέμα ο Νίκος Παϊταρίδης ήταν βασικός
εισηγητής σε σεμινάριο στην Νορβηγία, ενώ Γερεντές,
Παπαδημητρίου, Ρούτσι της Δήμητρας προπονήθηκαν
με την Κ14 της Εθνικής.

ρουν να παλεύουν και να διαβάζουν σωστά τα ματς.
Απλά στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να κάνουν
αψεγάδιαστο ματς για να αποδράσουν.
Γενικά τα επιτελεία δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη. Μελετούν λοιπόν παλαιότερα δεδομένα και προβαίνουν στις
απαραίτητες προσαρμογές.
Η παράμετρος πάντως που
εντυπωσιάζει είναι η διάθεση.
Παρότι αρκετά στελέχη βρίσκονται πολλά χρόνια στο μετερίζι κάθε άλλο παρά κορεσμό βιώνουν.
Ισα- ίσα σε κάθε συνάντηση
βγαίνουν στην πρώτη γραμμή
για να συμβάλλουν με τις γνώσεις τους.
Μόνο τυχαίο άλλωστε δεν
είναι το γεγονός ότι οι σχέσεις
που χτίζονται στα τοπικά πρωταθλήματα μπάσκετ κρατούν
μια ζωή.
Εννοείται ότι την ώρα της
δράσης όλοι θέλουν να κερδίζουν αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο αθλητικός πολιτισμός είναι πάνω απ’όλα.
Πάντως όσοι τρέχουν τις
ομάδες γράφουν αρκετά οργανωτικά χιλιόμετρα.
Τα στελέχη των τοπικών

ομάδων μπάσκετ λοιπόν βρίσκονται σε εγρήγορση και
έχουν μπόλικη δουλειά.
Ακόμη και στην εξέλιξη της
αγωνιστικής χρονιάς προσπαθούν να προσθέτουν κάθε
μέρα νέα στοιχεία στο αγωνιστικό τους υπόβαθρο.
Θεωρητικά βέβαια κάποια
πράγματα φαίνονται εύκολα
αλλά η πράξη δείχνει άλλα.
Όπως και να’ χει παίκτες
και προπονητές έχουν συνηθίσει τόσα χρόνια και από την
στιγμή που μπαίνουν στο παρκέ αφοσιώνονται ψυχή τε και
σώματι.
Κάποια δεδομένα φωνάζουν
από μακριά και στα πρόσωπα
των αθλητών διαγράφεται η
ικανοποίηση που υπηρετούν
το αγαπημένο τους άθλημα
και ξεφεύγουν λίγο από την
πίεση της καθημερινότητας.
Αναμφίβολα έχουν απόλυτο
δίκιο όλοι όσοι αναφέρουν ότι
ο αθλητισμός αποτελεί το καλύτερο αγχολυτικό.
Είναι θεμιτό πάντως να
υπάρχουν φιλοδοξίες και σίγουρα τρώγοντας έρχεται η
όρεξη.
Οι εκπρόσωποί μας έχουν
κίνητρο, ξέρουν τα κατατόπια
και προσπαθούν να εμφανίζονται κάθε μέρα πιο δυνατοί.
Αλλωστε κάθε χρόνο τα δεδομένα διαφοροποιούνται σε
μικρό ή μεγάλο βαθμό, αφού
κανείς δεν ξέρει από τώρα
πως θα παρουσιαστούν οι αντίπαλοι.
Ηδη πάντως τα στελέχη των
τοπικών ομάδων και δη της
Α2 ΕΣΚΑΘ πέρα από τις δικές
τους πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν επιδιώκουν σε πρώτη ευκαιρία να συλλέξουν και
τα απαραίτητα στοιχεία για
τους ανταγωνιστές. Η βαθύτερη γνώση λοιπόν μπορεί να
οδηγήσει σε πιο πλούσιο απολογισμό.
Η όρεξη και το μεράκι αποτελούν πάντως αξιόπιστη βάση
για το μέλλον.

Τίποτα στην τύχη του δεν αφήνουν οι
υπεύθυνοι μιας κλασικής πλέον στιβικής
διοργάνωσης. Αλλωστε φημίζονται για την
τελειομανία τους.
Συγκροτήθηκε η οργανωτική επιτροπή
του επετειακού 12ου Ημιμαραθωνίου Καλαμπάκα-Τρίκαλα Θαν.Σταμόπουλος . Ο
Ημιμαραθώνιος που αποτελεί το αθλητικό
γεγονός της πόλης μας οφείλει την τεράστια
επιτυχία του στη μεγάλη προσφορά των
μελών και των εθελοντών του Συλλόγου.
Έτσι για ακόμη μια χρονιά μέλη αλλά και
φίλοι του Συλλόγου Δρομέων Τρικάλων ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Διοικητικού
Συμβουλίου και παρευρέθησαν στην συνάντηση. Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν προτάσεις για την άρτια οργάνωση του αγώνα
και ανατέθηκαν οι επιμέρους αρμοδιότητες
των μελών.
Στις επόμενες ημέρες θα γίνει και το κάλεσμα προς τους εθελοντές του αγώνα
μέσω ηλεκτρονικής φόρμας . Υπεύθυνος
για τους εθελοντές για ακόμη μια χρονιά
θα είναι ο Γιώργος Λώλης (τηλ. επικ. :
6976766150) ,ενώ υπεύθυνος των ποδη-

Eίχαν την ουσία
Είναι λογικό οι φίλαθλοι των
ομάδων να έχουν πάντα απαιτήσεις. Βέβαια δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι πέραν όλων των
άλλων τα τοπικά συγκροτήματα δεν είναι επαγγελματικά
για να κινούνται πάντα σε υψηλή απόδοση.
Εδώ ακόμη και κορυφαίοι
σύλλογοι με όλες τις ανέσεις
στην διάθεσή τους κάποια
στιγμή κάνουν αγωνιστική κοιλιά.
Υπό το πρίσμα αυτό λοιπόν
πρώτα και κύρια μετράει η
ουσία. Αυτήν έψαξαν λοιπόν
τα τοπικά επιτελεία της Α2
στα ματς του πρώτου γύρου.
Μπορεί να μην έβγαλαν μάτια με την εμφάνισή τους την
Κυριακή 25 Νοέμβρη 2018
Μάγοι και ΑΕΤ αλλά το ζητούμενο είναι οι νίκες.
Οι πορτοκαλί που είχαν
ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Καρδίτσας επένδυσαν στην
αξία της άμυνας και δικαιώθηκαν με 54-50.
Ηταν ένα κλειστό παιχνίδι
στο οποίο οι γηπεδούχοι έκαναν σωστά τα μικρά πράγματα, ενώ ήθελαν τρελά την επιτυχία και χαμογέλασαν.
Τα δεκάλεπτα: 13-12, 2825, 39-35, 54-50
Μάγοι (Τσίμας): Τσιανάκας
, Γρηγορόπουλος 7, Παπανδρέου 8, Κουτιβής, Διβάνης
3, Τόλλιος 8(2), Γουλιώτης 6,
Αναστασίου 4, Μπέφας 9,
Ευαγγέλου 4, Καλαμπάκας ,
Μερίτσης 5(1).
Ολυμπιακός Καρδίτσας
(Καλογριανίτης): Ντενησιώτης,
Μπέκε, Ζαγανάς 7, Παπαμαργαρίτης , Βούλγαρης 17(1),
Κατσαρός 6(1), Ζαχαρός ,
Γιαννακόπουλος , Βασιλείου
8(1), Παπανδρέας 4, Δεμερλιώτης 6, Αμβροσίου 3.
Και η ΑΕΤ δεν άλλαξε συνήθειες στην Δεσκάτη συνεχίζοντας την αψεγάδιαστη πορεία της.
Οι γηπεδούχοι πρόβαλλαν
σθεναρή αντίσταση αλλά οι

ερυθρόλευκοι είχαν την συνταγή για να κλειδώσουν το
αποτέλεσμα 71-77 δείχνοντας
δεν τους ζαλίζουν τα ύψη.
Τα δεκάλεπτα:17-22 , 3841, 51-62 , 71-77
Δεσκάτη(Χύτας Α..): Καραστέργιος 13(1), Παύλος 24(4),
Σωτήρης, Χύτας, Ντόνας, Κατσιαφλάκας 8(1), Στόγιος, Κόμματος, Τσιλινίκος 8(2), Κοτίτσας 2, Τύμπας 16
ΑΕΤ: (Γκότας Χρ.)Μπράμης
Κ. 3(1), Ραμμίδης Γ. 2, Νίτσιος
Κ. , Παπαγεωργίου Α. 16(2),
Αμπράζης Κ. 20, Μπαλωμένος
Α. 2 Χρηστάκος Σ. 12, Οκκας
Α. 5, Βήτας Θ. 6, Κατούνας Γ.
11(1).
Αντίθετα ο Κρόνος δεν μπόρεσε να αναχαιτίσει τα Σουφλάρια που επικράτησαν με
41-65. Οι κιτρινόμαυροι κυνηγούσαν από την αρχή στο
σκορ και το γεγονός γέννησε
πίεση.
Στην τελική ευθεία οι φιλοξενούμνοι έκαναν σερί 5-22
και άνοιξαν την ψαλίδα.
Τα δεκάλεπτα: 13-19, 2528, 36-43, 41-65
Κρόνος: (Χριστάκος) Μητρούσιας 2, Ντιντής 2, Κολώνας , Χρήστου 6(2), Μπακάλης
1, Βαρμπομπίτης , Ζαμπραιλας
4(1), Ζησόπουλος 2, Χλωρός
6, Τσέπας 14, Σκοτίδας 4.
Σουφλάρια(Καστώρης) Γουναράς 1, Βλέτσης , Μπιζογλου
12(1), Ιωαννίδης 12(1), Ταμπούρας 1, Βλαχογιάννης ,
Νουτσελάρι 2, Μότσιας 15(2),
Λινάρδος 8, Βησσαρίου Ε.4,
Γιαννακόπουλος 10.

Το πρόγραμμα
23/2/2019 ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
15:00 ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ
Διαιτητές :ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
ΔΟΤΑ
23/2/2019 ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ
17:00 ΑΕΤ-ΔΕΣΚΑΤΗ
Διαιτητές :ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΡΑΝΤΟΣ
23/2/2019 14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ
17:00 ΣΟΥΦΛΑΡΙΑ-ΚΡΟΝΟΣ
Διαιτητές : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΣ
24/2/2019 ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ
16:00 Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ- ΑΠΟΛΛΩΝ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διαιτητές :ΓΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
24/2/2019 Ε.Α.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
17:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Κ- ΜΑΓΟΙ
Διαιτητές :ΧΑΤΖΗΣ ΚΑΡΛΙΑΜΠΑΣ.

Συγκρότηση επιτροπής

Σήκωσαν τα μανίκια οι υπεύθυνοι για την επιτυχία του 12ου ημιμαραθωνίου Θ. Σταμόπουλου
λατών που θα κινούνται πάνω στην διαδρομή
κατά την διάρκεια του αγώνα θα είναι ο
Δημήτρης Μπαμπανάρας (τηλ. επικ. :

6974199360)! Καλή επιτυχία στην οργανωτική επιτροπή του 12ου Ημιμαραθωνίου
Καλαμπάκα-Τρίκαλα Θαν.Σταμόπουλος!

ΤοπιΚΑ
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πό την αρχή της χρονιάς
οι συμπολίτες φίλαθλοι
έσπευσαν να
αγκαλιάσουν τις
προσπάθειες των Τρικαλινών
ομάδων στην Α1 ΕΣΚΑΘ.

Του Αρη Κόντα

Εβαλαν τα δυνατά
Πολλά σημεία αναφοράς περιλάμβαναν τα παιχνίδια του πρώτου γύρου.
Ας τα θυμηθούμε:
Φόρμα διαρκείας διάγουν οι Δαναοί
ωστόσο αυτό δεν έτυχε αλλά πέτυχε.
Διότι από την αρχή της χρονιάς οι

Είναι φανερό ότι αν τα τοπικά επιτελεία μπάσκετ δεν ψαχτούν στον μέγιστο βαθμό όσον αφορά την επόμενη
μέρα δύσκολα θα συνεχιστεί η παραγωγή ειδήσεων.
Στην οικογένεια της Φούντας ΒΑ
υπάρχει ιδιαίτερος ενθουσιασμός και
μεράκι.
Μέλημά της είναι να βάλει το δικό
της λιθαράκι στην πρόοδο του αθλήματος.
Οι υπεύθυνοι έχοντας ζήσει από
μέσα τα πράγματα ξέρουν τι χρειάζονται οι πιτσιρικάδες για να μπορέσουν να πατήσουν γερά στα πόδια
τους και να καταθέσουν την δική τους
πρόταση.
Βασικό συστατικό λοιπόν είναι ο
εμπλουτισμός των παραστάσεων.
Μέσα από διάφορα τουρνουά και συνεργασίες με όσο το δυνατόν περισσότερες ομάδες, που έχουν την δική
τους φιλοσοφία τα νιάτα του συλλόγου
μπαίνουν στα βαθιά του μπάσκετ και
διανθίζουν το αγωνιστικό υπόβαθρο.
Ρούφηξαν λοιπόν κάθε στιγμή από
τις πρόσφατες αγωνιστικές εξορμήσεις.
Εν αρχή οι πιτσιρικάδες είχαν δράση
με αντίστοιχα τμήματα του Ολυμπιακού.
Μεταξύ των δυο συλλόγων υπάρχει
ανοιχτή γραμμή, ενώ η φιλία αποτελεί
σήμα κατατεθέν.
Να θυμίσουμε τον σημαντικό ρόλο
στο ανδρικό τμήμα των Πειραιωτών
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Να χαρούν την δράση
Το μπάσκετ που ξέρουν θα προσπαθήσουν να παίξουν οι εκπρόσωποί μας στην 17η αγωνιστική

arispenna@yahoo.gr
Κάτι τέτοιο είναι λογικό αφού από
την μια αναγνωρίζουν την φιλότιμη
προσπάθεια που γίνεται σε πείσμα δυσκολιών και αντιξοοτήτων και από την
άλλη ακούγεται έντονα το όνομα του
νομού μέσα από τις μεστές εμφανίσεις
και τα αποτελέσματα.
Ομολογουμένως σε πολλά φετινά
παιχνίδια τα τοπικά σωματεία πρόσφεραν ευχάριστες εκπλήξεις. Ασφαλώς
το σκηνικό μόνο τυχαίο δεν ήταν.
Οι πρωταγωνιστές και ταλέντο διαθέτουν και συστηματικά έχουν δουλέψει, οπότε ξέρουν να μιλούν την στιγμή
που πρέπει. Ετσι και αυτό το διήμερο
οι συγκινήσεις θα είναι έντονες.
Δεν λείπει η αναμέτρηση με τοπικό
άρωμα, ενώ οι Δαναοί θα πορευτούν
με οδηγό την σοβαρότητα.
Κατά χρονικά σειρά λοιπόν οι γαλάζιοι
υπολογίζουν ιδιαίτερα την συνάντηση
με το Μουζάκι. Αλλωστε κανένα παιχνίδι
δεν γίνεται εύκολο αν η ποιοτική ομάδα
δεν αποδώσει αυτά που ξέρει και μπορεί. Ο εκπρόσωπος μας θα σπεύσει να
πιέσει με το καλημέρα για να βάλει τα
πράγματα στην θέση τους.
Από’κει και πέρα θα ανακατέψει την
τράπουλα δίνοντας χρόνο συμμετοχής
στους πιτσιρικάδες, που δείχνουν ότι
έχουν τα φόντα να ανοίξουν περπατησιά.
Οσο για το ζευγάρι: Φαλώρειας- Γόμφων οι φιλοξενούμενοι είναι άκρως
ανεβασμένοι μετά το τεράστιο διπλό
στην Αναγέννηση.
Ωστόσο το άφησαν πίσω τους, αφού
ξέρουν ότι τα τοπικά ματς έχουν πολλά
λεπτά σημεία.
Από την πλευρά τους οι πορτοκαλί
θα παίξουν ελεύθερα θέλοντας να διεκδικήσουν ότι τους αναλογεί.
Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν όλα
τα στοιχεία για να προκύψει ένα χορταστικό παιχνίδι.
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Με την δέουσα προσοχή αντιμετωπίζουν οι Δαναοί την συνάντηση στο Μουζάκι
γαλάζιοι έσπευσαν να δουλέψουν μεθοδικά και συντονισμένα αξιοποιώντας
το σύνολο των αθλητών τους.
Γενικά οι Δαναοί όλα αυτά τα χρόνια
προχωρούν βήμα- βήμα με στόχο να
γίνονται κάθε μέρα και καλύτεροι.
Από πέρυσι κέρδισαν πολλά στοιχήματα αλλά βάλθηκαν να κάνουν το κάτι
παραπάνω.
Ετσι συνδυάζουν ουσία και θέαμα
και με τον τρόπο αυτό μιλούν στην
καρδιά του κόσμου.
Οσοι λοιπόν έσπευσαν το Σάββατο
24 Νοέμβρη 2018 στο κλειστό της Μπάρας χόρτασαν μπάσκετ με το ταμπλό
να γράφει 85-55 υπέρ της ομάδας του
Αλέξη Παναγιώτου κόντρα στο Μουζάκι.
Παράλληλα οι γαλάζιοι σέβονται αλλά
δεν φοβούνται ακόμη και τους πιο υπολογίσιμους και δυνατούς αντιπάλους.
Και αυτό γιατί έχουν φτιάξει μια εξαιρετική αθλητική έκδοση, που διαθέτει
αρχή, μέση, τέλος και ξεκάθαρο προσανατολισμό.
Το έμψυχο δυναμικό λοιπόν μπαίνει
στο παρκέ με μεγάλη αυτοπεποίθηση
και προσπαθεί να υλοποιήσει όσα εκτελεί στις προπονήσεις.
Από την μια οι έμπειροι αθλητές που

δεν χρειάζονται συστάσεις ξέρουν ανά
πάσα στιγμή τι να κάνουν με την μπάλα
στα χέρια και πώς να κάνουν χαρούμενους τους συμπαίκτες τους.
Οσο για τα νέα παιδιά μπήκαν στο
πνεύμα και συνειδητοποίησαν ότι έχουν
μπροστά τους την μεγάλη ευκαιρία να
γράψουν την δική τους καριέρα. Φυσικά
διδάσκονται από τους πολύπειρους
συμπαίκτες τους και σπεύδουν να καταθέσουν την δική τους πρόταση.
Γενικά οι Δαναοί δίνουν την αίσθηση
ότι δύσκολα θα στερέψουν από λύσεις
και ιδέες, οπότε τρώγοντας έρχεται η
όρεξη.
Οι Δαναοί μετά από την καινούργια
επικράτηση σημείωσαν την 5η τους
νίκη σε 6 ματς πρωταθλήματος βάζοντας ψηλότερα τον πήχη. Στόχος πλέον
για τον Τρικαλινό σύλλογο η είσοδος
στα πλέι οφ ανόδου καθώς στον μέχρι
τώρα κύκλο δείχνει ότι μπορεί να τα
καταφέρει, κινούμενος στα όρια.
Στο ματς με το Μουζάκι, άτυχος στάθηκε ο νεαρός Ράρρας ο οποίος χτύπησε στον ώμο και μεταφέρθηκε για
τις πρώτες βοήθειες στο Νοσοκομείο.
Η οικογένεια των Δαναών ευχήθηκε
στο νεαρό αθλητή γρήγορη επάνοδο
στις δραστηριότητες της ομάδας.

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι οι
Δαναοί ξεκίνησαν σβηστοί και έκαναν
πολλές αλλαγές δίνοντας χρόνο στους
μικρού τους στους οποίους πιστεύουν
πολύ.
Κάπου εκεί βρήκαν την ευκαιρία οι
φιλοξενούμενοι να πετύχουν ορισμένα
μεγάλα καλάθια και να χτίσουν μια διαφορά.
Ωστόσο ήταν φανερό πως άλλη ήταν
η πραγματική εικόνα των Δαναών.
Στην επανάληψη μπήκαν μεταμορφωμένοι και απέδωσαν το γνωστό ολοκληρωτικό μπάσκετ με απίστευτη πολυφωνία. Αρμα μάχης ήταν η άμυνα,
που καθήλωσε τους φιλοξενούμενους
με αποτέλεσμα η ψαλίδα να ανοίξει
εντυπωσιακά. Να σταθούμε και στην
παρουσία Διαλεσιώτη, που έδειξε ότι
θα κολλήσει εξαιρετικά με τους υπόλοιπους.
Τα δεκάλεπτα: 10-24, 35-41, 63-49,
85-55
Δαναοί ( Παναγιώτου-Μήτσας) : Ράρρας, Παπαθεοδώρου 5 (1), Μικαελιάν
5, Νικολούσιος 8 ( 2), Σαραντίδης 4,
Χατζής 4, Τζιάννης 16 (2), Ψύρρας 7,
Διαλεσιώτης 7(1), Νικόπουλος 4, Δήμου
6, Κωτούλας 19 (1).
Μουζάκι (Γκότσης) : Αραβαντινός
3(1), Ομέρι, Γκότσης 18 (2), Καρατάσιος
7 (2), Κόλλιας 11 (1), Γκαραβέλλας,
Πόπης 16 (3), Καλλιώρας, Σκύλας, Στεργιούλης
Τα τοπικά ντέρμπι έχουν την δική
τους γοητεία και πολλές φορές προκύπτουν και εκπλήξεις.
Φαίνεται ότι οι Γόμφοι είχαν στο μυαλό τους αυτή την εικόνα και φρόντισαν
να μπουν από την αρχή σοβαρά στο
παρκέ απέναντι στην Φαλώρεια.
Ετσι έφτασαν σε ευρεία νίκη με 7951. Ολη η ουσία ήταν στο πρώτο δεκάλεπτο. Οι γηπεδούχοι εστίασαν στην
σωστή αμυντική λειτουργία, οπότε έβγαλαν τους πορτοκαλί από τον τρόπο
σκέψης τους.
Και στην επίθεση όμως είχαν εμπνεύσεις, ρυθμό και καλά στατιστικά,
οπότε έχτισαν νωρίς- νωρίς τις βάσεις
για την επιτυχία.
Το 32-6 που ήταν το σκορ του διαστήματος αυτού έκανε αφενός εύκολη
την ζωή των Γόμφων και αφετέρου οι

φιλοξενούμενοι είχαν να ανεβούν βουνό.
Μπροστά στην εξέλιξη αυτή ο κόουτς
Αλεξίου φρόντισε να ανακατέψει την
τράπουλα δίνοντας χρόνο συμμετοχής
σε παίκτες που δεν είχαν πολλά λεπτά.
Επίσης δοκίμασε διάφορα σχήματα
που θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον.
Γενικά έγινε ένα ελεύθερο παιχνίδι
με τα « Βουβάλια» να επιβεβαιώνουν
τα προγνωστικά και την Φαλώρεια να
προσπαθεί να μαζέψει την διαφορά.
Πάντως τέτοια ματς συνιστούν καλή
εμπειρία για τους μικρούς των φιλοξενούμενων που σημαδεύουν άλλα ματς.
Φυσικά και οι Γόμφοι θα προσπαθήσουν για το καλύτερο στις συναντήσεις
με βαριά χαρτιά.
Τα δεκάλεπτα: 32-6, 47-17, 62-29,
79-51
Γόμφοι :(Αλεξίου) Καγιαμανίδης 14,
Λιάσκος 6(2), Τσίγκας 6, Ροδόπουλος
6, Ζαχόπουλος 4, Μάρκος 8, Οικονόμου
4, Ανδρέου 2, Ψύρρας 5(1), Στρακάτσαλος 13(1), Κουρέπης 11
Φαλώρεια (Παλάτος ) Μπαλτος 3(1),
Μπακάλης 10, Μιχαηλίδης 2, Σπαθής,
Πουλιανίτης 2, Κατσαδούρος, Παναγιώτου 11(1), Δούγγαρης, Πατιτακης14(1), Διαλεσιώτης 5, Μπαρέκας 4
Το πρόγραμμα
23/2/2019 ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ 15:00 .ΦΟΙΒΟΣ - ΝΙΚΑΙΑ
Διαιτητές :ΓΚΕΚΑΣ ΒΟΝΤΖΑ
23/2/2019 ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΠΕΛ 17:00
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ
Διαιτητές :ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ Β. ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ
23/2/2019 ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 17:00
ΑΣΤΕΡΑΣ- ΣΟΦΑΔΕΣ
Διαιτητές :ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΩΛΗΣ
23/2/2019 ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΟΥΖΑKIOY
17:00 ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ- ΔΑΝΑΟΙ
Διαιτητές :ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Χ. ΚΟΥΤΙΒΗΣ
24/2/2019 ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ 18:00 ΑΕ
ΛΑΡΙΣΑΣ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ
Διαιτητές :ΓΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
24/2/2019 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 19:00 ΦΑΛΩΡΕΙΑ- ΓΟΜΦOI
Διαιτητές :ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Χ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

Στα βαθιά του μπάσκετ
Τα ταλέντα της Ακαδημίας Φούντας πλούτισαν τις παραστάσεις
μέσα από τουρνουά απέναντι στον Ολυμπιακό και τα τμήματα Παταβούκα

Στιγμιότυπα από τις μπασκετικές εξορμήσεις των ταλέντων της Φούντας σε Ολυμπιακό και BCA.
του πρώην βοηθού των Τρικάλων Γιώργου Δέδα, ενώ υπάρχει δυνατή σχέση
με τους μπροστάρηδες των ερυθρόλευκων ακαδημιών: Τσαλδάρη και
Μπάρλο.
Τα παιχνίδια ήταν ένα και ένα και
ιδιαίτερα απολαυστικά.
Ακολούθως τα τμήματα της Φούντας
βρέθηκαν στον χώρο της BCA, όπου
τα φώτα του δίνει ο δικός μας Κώστας

Παταβούκας.
Ο ίδιος αγκάλιασε τους πάντες και
τους έκανε να αισθανθούν σαν στο
σπίτι τους. Ετσι ο χρόνος κύλησε σαν
νεράκι και όλοι κράτησαν στην καρδιά
τους τα μπασκετικά μαθήματα.
Σε άλλο θέμα προχωρά το κομμάτι
των εγκαταστάσεων για την Ακαδημία(θα γίνει ειδική μνεία) ,ενώ την Κυριακή θα γίνει η κοπή πίτας.
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Με θετική σκέψη
Ζήκος και Σκαρβέλης θα δώσουν τις μάχες
τους στο Ευρωπαϊκό της Γλασκώβης

Πάντα στο καθήκον
Οι αθλητές που θα αγωνιστούν στο Πανελλήνιο ανωμάλου δρόμου
των Σκαμνιών θα το παλέψουν γερά ακόμη και με δύσκολο καιρό

Ε

δώ και καιρό οι
αθλητές που
μετρούν
δυνάμεις στον
ανώμαλο δρόμο
ανέβασαν στροφές και
πρόσεξαν κάθε
λεπτομέρεια της
προετοιμασίας τους.

Ζήκος και Σκαρβέλης θα δώσουν τον αγώνα τον καλό στην Γλασκώβη

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr

Για κάθε αθλητή αποτελεί μεγάλη τιμή να αγωνίζεται σε
διεθνή αγώνα τεράστιας εμβέλειας.
Η Τρικαλινή φωνή λοιπόν θα ακουστεί για μια ακόμη
φορά μέσω: Ζήκου(ΓΕΑΤ) και Σκαρβέλη(ΓΣΤ).
Το κείμενο του ΣΕΓΑΣ αναφέρει:
Με τα τέσσερα από τα έξι μετάλλια του Βερολίνου στη
σύνθεση της και μια πλειάδα ικανών αθλητών και αθλητριών
θα πάρει μέρος η χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
της Γλασκώβης (1-3/3).
Η ομάδα μας αποτελείται από 17 αθλητές και αθλήτριες
ικανούς να διεκδικήσουν το κάτι παραπάνω από τη συμμετοχή
στο κορυφαίο γεγονός της σεζόν. Η μεγαλύτερη αριθμητικά
αποστολή από το 2005 κι έπειτα, πλαισιώνεται από τους
«χρυσούς» στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βερολίνου
Κατερίνα Στεφανίδη, Μίλτο Τεντόγλου και Βούλα Παπαχρήστου, την «ασημένια» της ίδιας διοργάνωσης Νικόλ Κυριακοπούλου, και τον «ασημένιο» στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού του 2017, Κώστα Φιλιππίδη, αθλητές και
αθλήτριες που θα διεκδικήσουν και πάλι μια θέση στο βάθρο.
Παράλληλα διαθέτει έμπειρους και αποτελεσματικούς
αθλητές όπως οι Κώστας Μπανιώτης και Κώστας Δουβαλίδης,
που είναι σε θέση να κάνουν τη διαφορά και να βρεθούν
ψηλά, αλλά και νέους όπως ο Εμμανουήλ Καραλής, ο
Κώστας Ζήκος, η Τατιάνα Γκούσιν και η Ελένη Πόλακ, που
θα επιδιώξουν να αρπάξουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν
κάτι καλό.
Η συμμετοχή της Βούλας Παπαχρήστου στην αποστολή
αποτελεί ευχάριστη εξέλιξη, αφού η πρωταθλήτρια Ευρώπης
του τριπλούν ξεπέρασε τον τραυματισμό και είναι απόλυτα
έτοιμη να διεκδικήσει μία ακόμη διάκριση.
Η χώρα μας θα εκπροσωπηθεί τόσο στα σπριντ με τους
Τριβυζά, Στεργιούλη, Σπανουδάκη και τη Βασιλείου στην
παρατεταμένη ταχύτητα, όσο και στη σφαιροβολία με τον
Νικόλα Σκαρβέλη, που δείχνει πως μπορεί να διεκδικήσει
μια καλή παρουσία.
Πλήγμα η απουσία λόγω τραυματισμών: Μπελιμπασάκη,
Πεσιρίδου.
Η προηγούμενη φορά που η χώρα μας συμμετείχε σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με διψήφιο αριθμό αθλητών και
αθλητριών ήταν το 2015 στην Πράγα, ενώ στη Μαδρίτη το
2005 είχε ταξιδέψει με 23 αθλητές και αθλήτριες και είχε
κατακτήσει τρία μετάλλια.
Η ομάδα θα αναχωρήσει για την Γλασκώβη την Τετάρτη
(27/2) σε δύο γκρουπ και θα επιστρέψει τη Δευτέρα (4/3).
Να σημειώσουμε ότι στο πλευρό του Κ. Ζήκου θα είναι ο
προπονητής του Β. Κατσιάβας σε μια ξεχωριστή στιγμή και
για τον ίδιο.
Η Ομάδα
Ανδρες
60 μ.: Κώστας Ζήκος (ΓΕΑ Τρικάλων) 6.62/6.62
60 μ.: Παναγιώτης Τριβυζάς (ΟΣΦΠ) 6.68/6.68
60 μ.: Μάκης Στεργιούλης (Πανναξιακός ΑΟ) 6.65/6.77
60 μ. εμπ.: Κώστας Δουβαλίδης (ΑΟ Ηφαιστία) 7.60/7.71
1.500 μ.: Ανδρέας Δημητράκης (Πανναξιακός ΑΟ)
3.42.43/3.44.92
Υψος: Κώστας Μπανιώτης (Ολυμπιάδα Κομ.) 2,33 μ./2,27
μ.
Επί κοντώ: Κώστας Φιλιππίδης (ΠΓΣ) 5,85μ./5,70 μ.
Επί κοντώ: Εμμανουήλ Καραλής (ΓΣ Κηφισιάς) 5,80 μ./5,75
μ.
Μήκος: Μίλτος Τεντόγλου (ΓΣ Κηφισιάς) 8,23 μ./8,23 μ.
Σφαιροβολία: Νικόλας Σκαρβέλης (ΓΣ Τρικάλων) 20,36
μ./20,11 μ.
Γυναίκες
60 μ.: Ραφαέλα Σπανουδάκη (ΓΣ Ηλιούπολης) 7.29/7.34
400 μ.: Ειρήνη Βασιλείου (Αμεινίας Μεσογείων) 53.39/53.39
Υψος: Τατιάνα Γκούσιν (ΓΣ Κηφισιάς) 1,94 μ./1,94 μ.
Επί κοντώ: Κατερίνα Στεφανίδη (ΑΟ Φιλοθέης) 4,90μ./4,74
μ.
Επί κοντώ: Νικόλ Κυριακοπούλου (ΑΓΕ Κάμειρος 2009)
4,81 μ./4,81 μ.
Επί κοντώ: Ελένη Πόλακ (ΑΟ Μεγάρων) 4,50 μ./4,50 μ.
Τριπλούν: Βούλα Παπαχρήστου (ΑΟ Κάλλιστος) 14,47
μ./-

Σημάδεψαν φυσικά την ημερομηνία της Κυριακής 24 Φλεβάρη έχοντας την αδάμαστη
θέληση να πραγματοποιήσουν
την εμφάνιση της ζωής τους
στο καινούργιο Πανελλήνιο
ανωμάλου δρόμου των Σκαμνιών Πηγής.
Παρότι στο διάβα της καριέρας τους έχουν καταθέσει
ατέλειωτα διαπιστευτήρια
προς τιμήν τους δεν μένουν
στα κεκτημένα τους.
Κάθε άλλο μάλιστα. Φροντίζουν να εμπλουτίζουν το
προπονητικό τους πρόγραμμα, ενώ εφαρμόζουν κατά
γράμμα τις οδηγίες των προπονητών προκειμένου την
ώρα του αγώνα να τρέξουν
με αυτοπεποίθηση, σιγουριά
και εντυπωσιακό ρυθμό.
Επιλέγοντας την συγκεκριμένη τακτική θα αυξήσουν τις
πιθανότητες επιτυχίας ή γενικά μιας εμφάνισης, που θα
τους γεμίσει εσωτερικά.
Οσο για το σύνθημα που
ταιριάζει γάντι σ’αυτά τα παιδιά είναι το κάθε χρόνο και
καλύτερα. Ορθότατα διατηρούν τα δυνατά στοιχεία που
τα χαρακτηρίζουν και προσπαθούν να αναδείξουν και
άλλα αξιόλογα χαρτιά.
Συνεπώς την ώρα της αλήθειας ξέρουν πώς να ενεργήσουν προκειμένου να βελτιώσουν χρόνους και να κερδίσουν τα στοιχήματα.
Εννοείται ότι και οι αθλητές
παρακολουθούν με ενδιαφέρον το καιρικό τοπίο αντλώντας τις δικές τους πληροφορίες.
Ωστόσο όλοι είναι αποφασισμένοι να κάνουν το καθήκον τους, όπως τα ξέρουν
πολύ καλά και να μιλήσουν
στην κατάλληλη στιγμή.
Θέλουν να πιστεύουν ότι
δεν προκύψει κάποια έξαρση,
οπότε θα πάρουν το πράσινο
φως για δράση.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται
ότι κάποια πράγματα επιβάλλεται να γίνονται στην ώρα
τους και το έμψυχο δυναμικό
θέλησε να φορμαριστεί ενόψει
του δικού μας Πανελληνίου.
Περιμένει λοιπόν πως και
πώς να στηθεί στην γραμμή
της αφετηρίας προκειμένου
να καλπάσει προς την επίτευξη του ονείρου.
Οσοι μιλούν με τους αθλητές που μετέχουν σε τέτοιους
αγώνες ξέρουν ότι αφήνουν
αρκετές σκέψεις σε δεύτερη
μοίρα και συγκεντρώνονται
CMYK

Τα δικά τους όνειρα κάνουν οι αθλητές που θα αναλάβουν
δράση στο Πανελλήνιο ανωμάλου δρόμου
αποκλειστικά στην διαδρομή.
Μέλημά τους είναι να εφαρμόσουν πιστά τις οδηγίες του
προπονητή, να διαβάσουν σωστά τα δεδομένα της κούρσας
και έχοντας καλά ανακλαστικά
να μιλήσουν την στιγμή που
πρέπει.
Χωρίς υπερβολή αγόρια και
κορίτσια δίνουν το 100% των
δυνατοτήτων τους και δεν είναι τυχαίο ότι πολλές φορές
οι θέσεις του βάθρου κρίνονται κυριολεκτικά στο νήμα.
Βλέποντας αυτό το σκηνικό
οι φίλαθλοι αναγνωρίζουν την
προσπάθεια και επιβραβεύουν
τους πρωταγωνιστές με το
πιο ζεστό χειροκρότημα.
Είναι φανερό λοιπόν ότι οι
αθλητές έφτιαξαν ένα βασικό
πλάνο αλλά εσχάτως δουλεύουν και εναλλακτικές λύσεις αναλόγως τις συνθήκες
που θα συναντήσουν στις Σκαμνιές.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται
ότι πρόκειται για μια σύνθετη
υπόθεση, οπότε πέρα από την
ποιότητα, το ταλέντο και τα
καλά ανακλαστικά με την απαραίτητη προσαρμογή θα μιλήσει και το ένστικτο.
Για όλους αυτούς τους λόγους οι πιστοί φίλοι του είδους έχουν πολλούς λόγους
να σπεύσουν στην Πηγή και
σίγουρα δεν θα χάσουν.
Πάντως η σχέση μεταξύ
αθλητών και φιλάθλων είναι
εξαιρετική με τον κόσμο να
ανεβάζει με τον τρόπο του
τους πρωταγωνιστές.
Αν δυσκολέψει η κατάσταση
το κοινό θα πάρει από το χεράκι, που λέει ο λόγος, τους
αθλητές για να ολοκληρώσουν αίσια την αποστολή
τους.
Γενικά κάθε εκδήλωση του
ανωμάλου δρόμου προσφέρει
διαφορετικά στοιχεία, οπότε
το έμψυχο δυναμικό καλείται
να μπει στο πετσί του ρόλου
του. Ασφαλώς και η μέρα
στην οποία θα εμφανιστούν
οι αθλητές θα παίξει μεγάλο
ρόλο.
Είναι μεγάλη υπόθεση πάντως το γεγονός ότι για μια
ακόμη χρονιά η καρδιά του
στίβου θα χτυπήσει στις Σκαμνιές.

μάλου υπάρχουν και αρκετές
ακόμη λεπτομέρειες που παίζουν τον ρόλο τους.
Ετσι το φίλαθλο κοινό θέλει
να έχει στα χέρια του όσο το
δυνατόν περισσότερα στοιχεία προκειμένου να μπει άμεσα στο κλίμα και να αποτελέσει μέρος της Κυριακάτικης
γιορτής.
Στην βαθμολογία του ομαδικού ισχύουν:
Για όλες τις κατηγορίες,Ανδρών – Γυναικών, Κ23 (Ανδρών Β’ – Γυναικών Β’), Κ20
(Εφήβων – Νεανίδων) και Κ18
(Παίδων – Κορασίδων),οι τρεις
(3) καλύτεροι αθλητές – τριες
από κάθε σωματείο, κατά τον
τερματισμό του αγώνα, αποτελούν τη βαθμολογούμενη
ομάδα του.
Το άθροισμα των βαθμών
που προκύπτει από την κατάταξη των τριών (3) καλυτέρων
αθλητών-τριών κάθε σωματείου αποτελεί την ομαδική
βαθμολογία του. Τα σωματεία
κατατάσσονται με πρώτο (1ο)
αυτό που έχει τη μικρότερη
ομαδική βαθμολογία, 2ο αυτό
που έχει την αμέσως μεγαλύτερη κ.ο.κ.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας,
νικήτρια ομάδα ανακηρύσσεται εκείνη πού ο 3ος αθλητής-τρια της τερμάτισε σε καλύτερη θέση.
Στα αγωνίσματα πού τα σωματεία δεν συμπληρώνουν
ομάδα, οι αθλητές –τριες των,
υπολογίζονται μόνο για τη συνολική βαθμολογία- αξιολόγηση του σωματείου.
Σε άλλο σημαντικό θέμα με
τη φροντίδα και την ευθύνη
των Συλλόγων οι αθλητές –
τριες πρέπει να έχουν εξετασθεί ιατρικώς πριν από τους
αγώνες.
Η πιστοποίηση της υγείας
των αθλητών και αθλητριών
είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμ-

μετοχή τους σε προπονήσεις
και αγώνες. Σε διαφορετκή
περίπτωση οι υπεύθυνοι της
αίθουσας κλήσης θα καταχωρούν στα πινάκια μόνο τους
αθλητές των οποίων το δελτίο
θα είναι θεωρημένο σύμφωνα
με όσα αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.
Οργανωτικός εκπρόσωπος
του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Δρόμου σε Ανώμαλο
Έδαφος ορίζεται το μέλος
του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. κ. Χαχάμης Δημήτριος.
Τεχνικός Υπεύθυνος του
Πανελλήνιου Πρωταθλήματος
ορίζεται ο κ. Ανδρέας Γκόγκας, Διευθυντής Αγώνων του
Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Τεχνικοί Υπεύθυνοι εγκατάστασης ορίζονται οι Τεχνικοί
της Επιτροπής Ανάπτυξης κ.κ.
Στέφανος Ματάκης, Χάρης
Βαρυτιμίδης και Χρήστος Χατζηβασιλείου, ο Επιτελικός
Τεχνικός ΣΕΓΑΣ κ.Δημήτρης
Χαλβατζάρας καθώς και ο Τεχνικός Σύμβουλος της ΕΑΣ
ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας κ. Αθανάσιος Μπουλογεώργος,οι οποίοι θα συνεργάζονται με τον
Τεχνικό Υπεύθυνο, τον Αλυτάρχη και το Γυμνασίαρχο επί
θεμάτων προετοιμασίας του
αγωνιστικού χώρου και καταλληλότητας του χρησιμοποιούμενου αθλητικού εξοπλισμού.
Υπεύθυνοι Λειτουργίας της
Αίθουσας Κλήσης ορίζονται
ο Τεχνικός της Επιτροπής
Ανάπτυξης κ. Μάρκος Καλούδης καιοΤεχνικός της Επιτροπής Αγώνων σε Δημόσιο Δρόμο και Βουνό κ. Άγγελος Προβατάς, οι οποίοι θα συνεργάζονται με τον Τεχνικό Υπεύθυνο και τον Αλυτάρχη.

Οικεία πρόσωπα
Καλά πλασαρίσματα θα ψάξουν τα δικά μας παιδιά.
Από πλευράς ΓΣΤ θα αγωνιστούν στα 3000μ κορασίδων
οι: Γιουβρή. Ε, Ευθυμίου. Π,
Αβράμη. Β, Μανθέλα. Α, Δρόσου. Αθ, Χασιώτη. Χρ, Μέρμηγκα. Μ, στα 4000μ νεανίδων
η Μόκκα. Α, στα 6000μ νέωνγυναικών η Φλώρου. Ε αν και
αντιμετώπισε τραυματισμό
μαζί με Καρανάσιου. Ν, Συκινιώτη. Κ.
Στα 8000μ γυναικών η Φίλιου.Α, στα 6000μ εφήβων οι:
Κατσιώπης. Θ, Μέρμγηκας.
Δ, Σπυριδάκης. Ι, στα 8000μ
νέων- ανδρών ο Πόπα. Γ και
στα 10.000μ ανδρών ο Φλόκας. Χρ(ΓΕΑΤ).

Το πρόγραμμα

Χρηστικά στοιχεία

ΩΡΑ
10:00
10:25
10:45
11:15
11:40
12:35

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
4.000μ.
3.000μ.
6.000μ.
4.000μ.
10.000μ.
8.000μ. 6.000μ.

Εκτός από τα βασικά στοιχεία του Πανελληνίου ανω-

13.20

8.000μ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Κ20 - ΝΕΑΝΙΔΩΝ
Κ18 - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Κ20 - ΕΦΗΒΩΝ
Κ18 - ΠΑΙΔΩΝ
ΑΝΔΡΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ &
Κ23 - ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β’
Κ23 - ΑΝΔΡΩΝ Β’

CMYK
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Η ώρα της αλήθειας
Ο ΑΟ Τρίκαλα αύριο στα Χανιά δίνει ένα οριακό
παιχνίδι για την υπόθεση «δεκάδα»
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Έφτασε το πούλμαν
του ΑΟΤ
Το λεωφορείο του ΑΟ Τρίκαλα, στα χρώματα της
ομάδας, έκανε την εμφάνισή του στην πόλη

Ό

λοι γνωρίζουν
ότι ο στόχος
των ομάδων
της Φούτμπολ
Λιγκ είναι όχι η άνοδος,
εκεί έχει καθαρίσει ο
Βόλος, αλλά η δεκάδα!
Και αυτό διότι αν
προχωρήσει η
αναδιάρθρωση είναι
σαφές ότι οι ομάδες
μέχρι την 10η θέση θα
έχουν πολλά οφέλη.

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Το λεωφορείο του ΑΟΤ κατά την… χθεσινή του
βόλτα στην πόλη των Τρικάλων

xristoforospap@gmail.com

Αντίθετα οι τελευταίες έξι
του βαθμολογικού πίνακα θα
βρεθούν με την πλάτη στον
τοίχο. Αυτό το γνωρίζει ο ΑΟΤ.
Δυστυχώς η τρικαλινή ομάδα βρίσκεται σε δυσχερή
θέση και αύριο στα Χανιά κόντρα στον Κισσαμικό δίνε στην
κυριολεξία ένα οριακό παιχνίδια για την υπόθεση «δεκάδα».
Ο Κισσαμικός είναι στην
10η θέση, έχει 4 βαθμούς περισσότερους από τον ΑΟΤ
και όλοι μπορούν να φανταστούν τι θα σημαίνει μια ήττα
στην Κρήτη, που θα αυξήσει
την διαφορά στους 7 βαθ-

Στον ΑΟ Τρίκαλα έχουν στρέψει την προσοχή τους στον αυριανό καθοριστικό αγώνα με τον Κισσαμικό
μούς.
Για το λόγο αυτό οι παίκτες
του Μίλος Κόστιτς θα πρέπει
να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για να έρθει το θετικό
αποτέλεσμα.
Πληρώθηκαν το πριμ της

νίκης στην Δράμα οι παίκτες
του ΑΟΤ
Αναχωρούν για την Κρήτη
οι παίκτες του ΑΟ Τρίκαλα,
με «δώρο» από την διοίκηση.
Το μεσημέρι της Παρασκευής στους λογαριασμούς

των παικτών μπήκαν τα χρήματα από το πριμ της νίκης
στην Δράμα επί της Δόξας.
Έτσι πήραν το… μήνυμα
ότι και την Κυριακή μπορούν
να κερδίσουν πολλά περισσότερα από τους βαθμούς…

Αναβολή στα παιχνίδια των Νέων
Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται σε όλη τη χώρα το Σαββατοκύριακο, γι’ αυτό η Football League προχώρησε
στην αναβολή της 12ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου του πρωταθλήματος Νέων και τη μετάθεσή τους για 2 και 3 Μαρτίου.
Η ομάδα Νέων των Τρικάλων επρόκειτο να αγωνιστεί την Δευτέρα στο γήπεδο της Πηγής με την Σπάρτη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Σας γνωρίζουμε ότι εξαιτίας της επικείμενης εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως αυτά περιγράφονται
από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι αγώνες της 12ης αγωνιστικής ημέρας του πρωταθλήματος της Football
League Νέων του 1ου ομίλου αναβάλλονται και θα διεξαχθούν στις 2 και 3 Μαρτίου 2019.
Ως εκ τούτου, το αγωνιστικό πρόγραμμα των αγώνων του πρωταθλήματος της Football League Νέων του 1ου ομίλου
αγωνιστικής περιόδου 2018-2019, διαμορφώνεται ως εξής:
12η αγωνιστική: 2 & 3 Μαρτίου 2019
13η αγωνιστική: 9 & 10 Μαρτίου 2019
14η αγωνιστική: 16 & 17 Μαρτίου 2019».

Οι Ιταλοί… κονόμησαν από το Απόλλωνας Λάρισας – Αιγινιακός!
Τον γύρο της Ευρώπης κάνει το παιχνίδι Απόλλων Λάρισας - Αιγινιακός που έγινε την Κυριακή (17/02) στη Φιλιππούπολη.
Η ομάδα του Αιγινίου προηγήθηκε 0-2 στο ημίχρονο και εν τέλει έχασε 3-2.
Ωστόσο, την... έμπνευση της ανατροπής (από 0-2 σε 3-2) είχαν άτομα και στο Ρίμινι της Ιταλίας, που πόνταραν σε
απόδοση «27» και τα κέρδη τους θα... ήταν 400 χιλιάδες ευρώ!
Τα πρακτορεία στοιχηματισμού από το Ρίμινι έως το Ριτσιόνε θεώρησαν ύποπτο το συγκεκριμένο παιχνίδι γι' αυτό
αρνήθηκαν να διανέμουν τα κέρδη. Σύμφωνα, μάλιστα, με τα ιταλικά ΜΜΕ, η Ιντερπόλ έχει ξεκινήσει έρευνα, ενώ μέσω
καμερών εντοπίστηκαν όσοι είχαν ποντάρει! Σημειώνεται δε ότι σχετικό «alert» εστάλη στην ΕΠΟ.

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

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

Στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων έφτασε το πρωί
της Παρασκευής (22/02) το νέο λεωφορείο της ομάδας.
Με αυτό θα μετακινείται πλέον ο ΑΟΤ σε όλους τους
εκτός έδρας αγώνες.
Το πούλμαν, ολλανδικής εταιρείας, έχει τα χρώματα
της ομάδας και το σήμα του ΑΟ Τρίκαλα σε όλες τις
πλευρές του. Μάλιστα, το επόμενο διάστημα αναμένεται
να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις στους εσωτερικούς χώρους για καλύτερη προσαρμογή.
Η ανακοίνωση αναφέρει:
«Η ΠΑΕ ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ απέκτησε πλέον το δικό της λεωφορείο ντυμένο στα χρώματα της ομάδας μας. Με σταθερά βήματα ο σύλλογο μας αναπτύσσεται ως μια Επαγγελματική ομάδα».
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Τμήματα υποδομής

Ντέρμπι
στον Πύργο
•Η τοπική ομάδα θα
φιλοξενήσει την Δήμητρα Α’
Πύργος και Δήμητρα Α’ θα συναντηθούν σήμερα στο
ντέρμπι του παιδικού πρωταθλήματος. Οι σημερινοί αγώνες (11 π.μ)
Γηπ. Καλαμπακας: Μετεωρα - Νεοχωρι
Διαιτ. Τζιοτζιος (Κουτσαγιας - Αβρααμ Β)
Γηπ. Πύργου: Πύργος - Δημητρα Α’
Διαιτ. Μαργιωλης (Καπερωνης - Μαρκοπουλος)
Γηπ. Αγ. Κυριακής: Ακαδημια 1 - Δημητρα Β’
Διαιτ. Τουλουμης (Κωστηρας - Σινδρος)
Γηπ. Αγ. Γεωργίου: Ακ. Αμπελακιων -Οικουμενιος
Διαιτ. Ντινος (Πλοκας - Σακκας)
Ρεπό: ΑΟΤ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Δήμητρα Β'
2 Δήμητρα Α'
3 Πύργος
4 Ακαδημία 1
5 Αμπελάκια
6 Μετέωρα
7 Τρίκαλα
8 Νεοχώρι
9 Αγ. Οικουμένιος

Β
22
18
18
16
13
10
6
3
0

Ν
7
6
6
5
4
3
2
1
0

Ι
1
0
0
1
1
1
0
0
0

Η
1
1
2
2
3
4
6
7
8

ΤΕΡΜ.
40-8
40-2
15-10
21-5
22-15
19-18
9-21
6-38
4-59

ΟΙ ΑΥΡΙΑΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Κ 12
Για το πρωτάθλημα Κ 12 θα γίνουν αύριο (3 μ.μ) οι παρακάτω αγώνες:

1ος Ομιλος
Γηπ. Αγ. Γεωργίου: Ακ. Αμπελακιων -Πύργος α
Διαιτ. Αλεξοπουλος
Γηπ. Νεοχωριου: Νεοχωρι - Αγ Μονη
Διαιτ. Μουστακας
Γηπ. Football Factory: Καρυες - ΑΟΤ
Διαιτ. Σακκας
Ακαδημια 1 α - Μετεωρα α
3-0 α.α
Αχιλλέας - Μεγαλ/ρι
0-3 α.α

2ος Ομιλος
Γηπ. Μπαλκουρας: Δημητρα β - Οικουμενιος
Διαιτ. Αβρααμ Β
Γηπ. Καλαμπακας: Μετεωρα β - Πηγη
Διαιτ. Ντινος
Γηπ. Πύργου: Πύργος β - Ακαδημια 1 β
Διαιτ. Μαρκοπουλος
Γηπ. Αγ. Βησ/να: Πορταικος - Συνοικια
Διαιτ. Κωστηρας
Γηπ. Βαλτινου: Βαλτινό - Πυργετός
Διαιτ. Τουλουμης

Γ’ Ερασιτεχνική

Σαν τον φυσιολογικό
τοκετό…
•Ξεκινάει σήμερα το πρωτάθλημα,
μετά από 9 μήνες αδράνειας
Αν επαλειφθούν οι προβλέψεις για… χιόνια, θα είναι επειδή ξεκινάει το πρωτάθλημα – να το λέμε έτσι- της Γ’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας. Μετά από αδράνεια 9 μηνών
(όσο διαρκεί και ένας φυσιολογικός τοκετός), οι ομάδες
επιστρέφουν στη δράση, όσο κωμικοτραγικό και αν διαβάζεται… Σήμερα θα γίνουν οι αγώνες:

2ος Ομιλος-ΩΡΑ 15:00
Γηπ. Μπελετσιου: Μπελέτσι - Ασπροκλησια
Διαιτ. Μαργιωλης (Θανασουλας - Ροτσας)
Γηπ. Μεγάρχης: Ανταλλαξιμα - Λιλη
Διαιτ. Μουστακας (Τατσιοπουλος - Κατσογιαννος)

ΑΥΡΙΟ – ΩΡΑ 3 μ.μ
1ος Ομιλος
Γηπ. Αποστόλων: Απόστολοι - Πατουλια
Διαιτ. Μαργιωλης (Κατσογιαννος - Τατσιοπουλος)

Στο Ρίζωμα
το ενδιαφέρον
•Οι Παραληθαίοι θα βρουν δύσκολο αντίπαλο μπροστά τους, το Κηπάκι
ε προσοχή και
ανάλογη σοβαρότητα
πρέπει να
αντιμετωπίσει το
Κηπάκι η ομάδα των
Παραληθαίων αν θέλει να μην
βρεθεί προ δυσάρεστων
εκπλήξεων, αφού οι αντίπαλοι
είναι «ζόρικοι» και ικανοί για
όλα.

Μ

Eπιμέλεια:

ΠANOΣ ΓIΔOΠOYΛOΣ
gidopoulosp@yahoo.gr

Οι παίκτες του Μάκη Ζαβλανού δεν
έχουν περιθώρια για απώλειες και για
να διατηρήσουν στο ακέραιο τις ελπίδες ανόδου πρέπει να κερδίσουν.
Το Ριζαριό θα φιλοξενήσει το Κεραμίδι και παρά το γεγονός πως έχει
τον πρώτο λόγο, θα πρέπει να αποδείξει την ανωτερότητά του στο γήπεδο, απέναντι στο «μαχητικό» Κεραμίδι.
Δύσκολη έξοδο πραγματοποιούν
οι Καρυές στο Αρδάνι.
Οι διαιτητές των αυριανών αγώνων (Ωρα 11 π.μ) είναι οι παρακάτω:
Γηπ. Ριζωματος: Παραληθαίοι Κηπάκι
Διαιτ. Δουλοπουλος (Νταλουκας Μανουρας)
Γηπ. Καρυων: Ακ. Αμπελακιων Γριζανο
Διαιτ. Κοντινος (Καψουρας - Ανδριοπουλος)
Γηπ. Χρυσαυγής: Αστερας - Βασιλική
Διαιτ. Κουτσαγιας (Μαργιωλης - Διαιτ. Κωστηρας)
Γηπ. Ζάρκου: Ζάρκο - Λόγγος
Διαιτ. Τζιοτζιος (Μαρκοπουλος Τουλουμης)
Γηπ. Οικουμενιου: Οικουμενιος Πετρωτό
Διαιτ. Ζησης (Καπερωνης - Πλοκας)
Γηπ. Αγ. Κυριακής: Αγ. Κυριακή Κρήνη
Διαιτ. Παφης (Καλογριας - Ντινος)
Γηπ. Αρδανίου: Αρδάνι - Καρυες
Διαιτ. Πετσας (Λεωνιδας Κ - Μανασης Μ)
Γηπ. Ριζαριού: Ριζαριό - Κεραμίδι
Διαιτ. Μανασης Κ (Κωτουλας Σταφυλας)
Ρεπό: Ακαδημια 1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Παραληθαίοι
2 Ριζαριό
3 Καρυές
4 Κηπάκι
5 Ζάρκο
6 Αρδάνι
7 Γριζάνο
8 Αγ. Οικουμένιος
9 Βασιλική
10 Αμπελάκια
11 Κεραμίδι
12 Αγ. Κυριακή

Β
44
44
38
34
34
30
28
24
24
24
22
20

Ν
14
14
12
10
10
9
8
7
6
7
6
5

Ι
2
2
2
4
4
3
4
3
6
3
4
5

Η
2
2
4
4
4
6
5
8
6
7
8
8

ΤΕΡΜ.
65-18
68-18
44-23
40-23
35-23
38-30
40-30
40-37
22-26
26-31
31-36
30-39

Στην Θεόπετρα θα παίξει η Πιαλεία
13
14
15
16
17

Ακαδημία 1
Πετρωτό
Κρήνη
Λόγγος
Αστέρας

18
17
14
10
4

5
5
3
3
1

3 10
2 11
5 10
1 14
1 16

24-32
17-36
18-50
15-43
13-71

2ος Ομιλος-ΩΡΑ 15:00
Στον 2ο όμιλο ξεχωρίζει το παιχνίδι της Θεόπετρας με την Πιαλεία. Οι
γηπεδούχοι βρίσκονται στην 2η θέση
αλλά οι φιλοξενούμενοι είναι επικίνδυνοι και θα παίξουν για το «διπλό».
Οι αυριανοί αγώνες θα ξεκινήσουν
στις 3μ.μ. Οι διαιτητές είναι:
Γηπ. Πρίνους: Πρίνος - Βαλτινό
Διαιτ. Κοντινος (Νταλουκας - Καψουρας)
Γηπ. Παλ/ρου: Ροπωτό - Δενδροχωρι
Διαιτ. Μανασης Κ (Μανουρας - Παφης)
Γηπ. Ασπροβαλτου: Ασπροβαλτος
- Γόμφοι
Διαιτ. Ζησης (Πλοκας - Σινδρος)
Γηπ. Μουριας: Δροσερό - Φωτεινό
Διαιτ. Μανασης Μ (Τζιοτζιος Μαρκος)

Γηπ. Περιστερας: Τζουρτζια - Παλαιομ/ρο
Διαιτ. Κουτσαγιας (Καλογριας Καπερωνης)
Γηπ. Θεόπετρας: Θεόπετρα - Πιαλεία
Διαιτ. Πετσας (Σταφυλας - Λεωνιδας Κ)
Χρυσομηλια - Κεφαλ/κος
3-0α.α
Βυτουμας - Φιλύρα
3-0 α.α
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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 Η
1 2
1 3
2 3
1 5
1 5
5 3
2 5
3 5
3 7
0 9
2 9
1 10
1 12
1 13
0 14
1 17
1 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

ΦΛΑΜΟΥΛΙ 2007-2008
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – ΘΕΣΗ: 11η
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Γιώργος Λαγάρας
ΒΑΣΙΚΟ ΡΟΣΤΕΡ: ΑΘ.
ΚΑΛΥΒΑΣ, ΛΑΜΠΡΟΥ, Ι.
ΜΟΥΤΑΛΗΣ, ΠΙΣΣΩΝΗΣ,
Κ. ΜΙΧΑΗΛ, ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ, ΜΟΥΣΑ, Γ.
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ, ΚΑΜΠΕΡΗΣ, ΨΩΦΑΚΗΣ, Κ.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ –
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ, Γ. ΚΑΛΥΒΑΣ, ΜΑΛΛΙΩΡΑΣ, Β. ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΗΣ, Ν. ΜΠΑΤΑΤΟΛΗΣ, ΣΒΑΝΑΣ,
Β. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Δ. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ.
ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ ΟΜΑΔΑΣ: Ψωφάκης και Μούσα [13] γκολ

Του Θ. Αλεξιάδη

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
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Με οσμή… ανόδου
•Στο «Μπάμπης Παπαχατζής» το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα
στο πρωτοπόρο Νεοχώρι και την αήττητη Πηγή
ε τα φώτα…
στραμμένα στο
δημοτικό
στάδιο
«Μπάμπης Παπαχατζής»
συνεχίζεται σήμερα το
πρωτάθλημα της Α’
Ερασιτεχνικής
κατηγορίας και λογικό
είναι αφού πρόκειται για
το ντέρμπι κορυφής
ανάμεσα στο πρωτοπόρο
Νεοχώρι και την Πηγή η
οποία ακολουθεί σε
απόσταση ανάσας.

Μ

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Ένα ντέρμπι, το αποτέλεσμα
του οποίου μπορεί να σημάνει
πολλά για την εξέλιξη της προσπάθειας και συγκεκριμένα
στην διεκδίκηση του τίτλου. Αν
ο «Διγενής» κερδίσει, θ’ αυξήσει
τη διαφορά στους έξι βαθμούς
οπότε είναι εύκολο να καταλάβει κάποιος πως η πλάστιγγα θα
γείρει υπέρ του Νεοχωρίου και
η άνοδος είναι υπόθεσή τους
στους εναπομείναντες αγώνες.
Η ισοπαλία διατηρεί την κατάσταση ως έχει με απόσταση

τριών βαθμών και την προσμονή νέων απωλειών τους στη
συνέχεια. Σε περίπτωση νίκης
της Πηγής, θα βρεθεί στη κορυφή θα έχει το πλεονέκτημα
καθώς θα έχει κερδίσει και στα
δύο παιχνίδια και θα ρίξει το βάρος στους υπόλοιπους αγώνες, με το ενδιαφέρον ανόδου
να παραμένει σε υψηλό επίπεδο.
Το Νεοχώρι μετράει μια ήττα,
αυτή στην Πηγή με 1-0 και μια
ισοπαλία με το Καστράκι (3-3)
στο «Μπάμπης Παπαχατζής».
Η Πηγή δεν έφυγε νικήτρια
από το γήπεδο (αλλά ούτε κέρδισε) στους αγώνες με Καστράκι (0-0), Κεφαλόβρυσο (11), Πυργετό (0-0) και Αγία Μονή
(2-2). Ολες οι ισοπαλίες εκτός
έδρας.
Στους Ταξιάρχες, η ομάδα
του Κώστα Γουργούλια θα φιλοξενήσει την Φήκη σε ένα ξεχωριστό παιχνίδι για τους γηπεδούχους οι οποίοι, πέρα από
την βαθμολογική αναζήτηση,
θα έχουν και το κίνητρο γοήτρου απέναντι σε μια από τις πιο
ισχυρές και φιλόδοξες ομάδες
της διοργάνωσης, η οποία δεν
έχει το παραμικρό περιθώριο
απώλειας βαθμών, αν θέλει να
συνεχίσει να ελπίζει.

Γειτονικό ντέρμπι θα γίνει
στην Αγία Μονή, ανάμεσα στον
«Αρη» και τα Σαράγια. Παιχνίδι
γοήτρου –κυρίως- το οποίο αναμένεται να βγάλει… πάθος.
Στην Μπαλκούρα, η Δήμητρα θα φιλοξενήσει την Κρύα
Βρύση. Οι δύο ομάδες θα έχουν
την ευκαιρία να παίξουν «ανοικτό» παιχνίδι, χωρίς σκοπιμότητες.
Καστράκι και Πορταϊκός θα
διασταυρώσουν τα ξίφη τους σ’

ένα παιχνίδι όπου οι γηπεδούχοι
έχουν τον πρώτο λόγο, αλλά οι
φιλοξενούμενοι προέρχονται
από δύο συνεχόμενες νίκες και
έχουν μεγαλύτερη ανάγκη τους
βαθμούς.
Στα Καλύβια η τοπική ομάδα
θα φιλοξενήσει τον Πυργετό.
Και σ’ αυτήν την αναμέτρηση
υπάρχει η πολυτέλεια ώστε οι
ομάδες να παίξουν ελεύθερα
και χωρίς σκοπιμότητα, μιας
και η βαθμολογική τους θέση το

Οι διαιτητές των σημερινών αγώνων οι οποίοι
θα ξεκινήσουν στις 3 μ.μ είναι οι παρακάτω:
Γηπ. Νεοχωριου: Νεοχωρι - Πηγη
Διαιτ.: Γρατσανης (Νταλουκας - Κωτουλας)
Γηπ. Ταξιαρχών: Ταξιάρχες - Φήκη
Διαιτ.: Δουλοπουλος (Λεωνιδας Κ - Καλογριας)
Γηπ. Καστρακίου: Καστράκι - Πορταϊκός
Διαιτ.: Πετσας (Παφης - Τζιοτζιος)
Γηπ. Αγ. Μονης: Αγ. Μονη - Σαραγια
Διαιτ.: Μανασης Κ (Μανουρας Ν – Παπαγεωργοπουλος)
Γηπ. Μπαλκούρας: Δημητρα - Κρ. Βρύση
Διαιτ.: Κοντινος (Μανασης Μ - Ντινος)
Γηπ. Καλυβίων: Καλύβια - Πυργετός
Διαιτ.: Κουτσαγιας (Σταφυλας - Κωστήρας)
Γηπ. Μπάρας: Αχιλλέας - Πύργος
Διαιτ.: Λεωνιδας Σ (Αλεξοπουλος - Αποστόλου)
ΑΕΤ - Κεφαλόβρυσο
0-3
Γλύνος - Μεγαλοχωρι
0-3

Νεοχώρι και Πηγή θα δώσουν συμαντικό παιχνίδι για τον τίτλο
επιτρέπει.
Τέλος, στη Μπάρα, ο Αχιλλέας θα φιλοξενήσει τον Πύργο.
Οι γηπεδούχοι βρίσκονται πολύ
κοντά στην επιστροφή τους
στην Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία, ενώ οι φιλοξενούμενοι, μια

θέση πιο πάνω, αλλά σε απόσταση ασφαλείας, θα προσπαθήσουν να επιστρέψουν μετά
από καιρό στις νίκες.
Κεφαλόβρυσο και Μεγαλοχώρι θα κερδίσουν άνευ αγώνα
ΑΕΤ και Γλίνος, αντίστοιχα.

Η ΒαθμoλoγΙα
ΟΜΑΔΕΣ
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1
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5
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12
13
14
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58
55
50
41
40
38
37
33
32
29
26
26
24
24
15
8
0
0

19
17
16
12
13
12
11
10
9
8
7
7
6
7
4
2
0
0

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

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

1
0
3
4
7
7
6
8
7
8
9
9
9
11
14
17
20
20

ΤΕΡΜ.
71-6
44-9
52-15
40-19
42-23
43-27
47-23
32-30
39-21
27-27
26-28
25-41
21-24
23-43
20-38
16-68
0-60
3-69

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 22ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΝΕΟΧΩΡΙ – ΠΗΓΗ
1979-1980 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Παπαποστόλου – Ρήγας, Καραφώτης
1985-1986 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 6-2 Χαρίσης [2], Χατζής [2], Παπαευαγγέλου,
Γαλάνης – Σπαθής, Χάμος
1994-1995 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-0 αυτογκόλ
1995-1996 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-0 Σακελλαρίου
1996-1997 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-0 Αλεξίου
1997-1998 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-1 Θωμάς, Αγνατής, Σόφος – Ζαρκάδας
1998-1999 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-2 Αλεξίου, Θωμάς, Φιλίππου – Κράβαρης,
Μαλλιώρας
1999-2000 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-0 Μπούτας, Σακελλαρίου, Σόφος
2000-2001 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4-0 Μιχαήλ [2], Παναγιώτου, Αγγελάκης
2005-2006 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Γιαννίκης – Γκατζήσης, Ανδρόνικος

Α.Ε.Τ. – ΜΙΚΡΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ – ΦΗΚΗ
2000-2001 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Ε.Νίκου [2]

ΚΑΣΤΡΑΚΙ – ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ
1996-1997 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-3 Τζιώρας – Μπαλατσούκας, Τσιονάρας,
Φ.Λαμπρογιώργος
2001-2002 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Ντέλλας, Κ.Βαβίτσας – Β.Λαμπρογιώργος
2002-2003 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4-1 Τζιώρας [2], Παπαευθυμίου, Παπαχρήστος –
Περγαντής
2014-2015 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-0
2015-2016 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4-1 Β.Αλμπάνης, Α.Αλμπάνης, Σιούτας,
Παπαγεωργίου – Τσιάκας
2016-2017 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4-2 Μπαούτης [2], Β.Αλμπάνης, Δρατογιάννης –
Ν.Τσιαμπαλής, Ρούσσας
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Μαυρίκος, Γραβάνης

ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ – ΣΑΡΑΓΙΑ
1982-1983 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Μαντέλας, Καλαμποκίνης
1983-1984 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-0 Ζήκος
1984-1985 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-2 Παζαίτης [2], Φαρμάκης [2], Καλαμποκίνης –
Γαλάνης, Παζαρακιώτης
1997-1998 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-0 Χατζής, Ζωγράφος, Αντωνίου
2001-2002 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-1 Τζερεμές [2], Μπούρας, Μιχαήλ,
Γουγουλάκης – Μόκκας
2016-2017 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Κουτλής – Μπαλάφας
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Παπαγεωργίου – Γαδετσάκης, Τζέγκας

ΔΗΜΗΤΡΑ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ
2007-2008 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Καραλής, Χοτζαϊ
2010-2011 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 6-0 Ρούκας [3], Καρυδόπουλος, Μπαρέκας,
Τσιώλης
2011-2012 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Θ.Φουρτούνης, Μπαρμπαρούσης
2012-2013 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 7-2 Ρούκας [2], Νούλας [2], Μπαούτης,
Καραστέργιος, Κόκκαλης – Λιάκος,
Αβραμόπουλος
2013-2014 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Κωτούλας, Ρετζιλάς
2014-2015 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-2 Τσιώλης [2], Μπαούτης [2], Καμπέρης –
Ντούλας [2]
2015-2016 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-1 Ιωάννου [2], Στεργίου – Κεραμάς
2016-2017 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-3 Λάππας, Μόκκας, Αυγέρος
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-4 Τσιαντούλας [2] – αυτογκόλ, Σινάνης,
Αγγελάκης, Μερτσιώτης

ΓΛΙΝΟΣ – ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
1976-1977
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984

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

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

Κ.Παπαγεωργίου [3], Χ.Τζελής
Ν.Αλεξίου – Παπαγεωργίου, Μεσιακάρης
Καραβασίλης, Ν.Αλεξίου – Ιακωβάκης
Τσίνας, Κουτσώνας – Χαρακόπουλος,
Παπαδημητρίου

2008-2009 Β’ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-4 Α.Τσακνής – Χασιώτης [3], Ζαβλανός
2014-2015 Β’ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-2 αυτογκόλ, Τ.Τσακνής – Γ.Χαρακόπουλος,
Χ.Γκουζιώτης
2015-2016 Β’ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4-2 Α.Τσακνής [3], Μ.Κέφος – Κεσίδης, Γιουβρής

Μ. ΚΑΛΥΒΙΑ – ΠΥΡΓΕΤΟΣ
1979-1980
1980-1981
1983-1984
1984-1985
1985-1986

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

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

Πάντος
Σιμιτζής, Χ.Ιακωβάκης
Δουλόπουλος
………..
Ε.Γαβρίτσας, Κλάντζος, Παπαχρήστος –
Μιχαήλ
Κ.Ιακωβάκης, Σιμιτζής, Αντωνίου
Κλάντζος, Γρίβας
Κλάντζος, Καινούργιος, Κρομμύδας – Κοθράς
Καραλής
Βουτηρέας
Παπαπαναγιώτου, Μαγουλιώτης – αυτογκόλ

1990-1991
1991-1991
1992-1993
1996-1997
1999-2000
2009-2010
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2017-2018

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

0-3
2-0
3-1
1-0
1-0
2-1
0-0
0-0
1-3 Φλώρος – Παϊλας [2], Παπαδόπουλος
2-3 Καρανίκας, Τσιώλης – Τσάκαλος, Φασούλας,
Παπανικολάου

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΑΣ – ΠΥΡΓΟΣ
1985-1986 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-1 Κωνστάντος [2], Κορδαλής – Παπανικολάου
1986-1987 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Κωνστάντος, Γ.Βουλόγκας – Λιούλιος
1997-1998 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-0 Μαγουλιώτης [2], Μπολούτσος,
Κωσταρέλος, Κουτσιμάνης
2012-2013 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Κοτρώτσιος, Τέγος
2014-2015 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Κεφαλάς, Γκουζιώτης
2015-2016 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-0 Δημητρόπουλος
2016-2017 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Μ.Κέφος – Ιάτρου
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Αφησε υποσχέσεις
Μ

ε θρησκευτική
ευλάβεια
εφαρμόζουν
το αγωνιστικό
καλεντάρι τα ποδηλατικά
στελέχη.

Φυσικά η χαρά τους δεν κρύβεται αφού βρίσκονται στο
στοιχείο τους και υλοποιούν
όσα διδάσκονται στις προπονήσεις.
Εννοείται όμως ότι οι αγώνες
έχουν την δική τους δυναμική
και γοητεία, ενώ ο συναγωνισμός είναι έντονος.
Μέσω αυτού όμως γίνονται
όλοι καλύτεροι, αφού ανακαλύπτουν τις δυνάμεις τους και
προβαίνουν στις απαραίτητες
διορθωτικές κινήσεις.
Είναι σημαντικό πάντως να
εισέρχονται στον χώρο νέα
παιδιά τα οποία έχουν τις δικές
τους φιλοδοξίες και θέλουν να
συνεχίσουν την λαμπρή παράδοση που υπάρχει στον χώρο.
Με υπομονή και σύστημα θα
έρθουν καλύτερες μέρες.
Το δελτίο τύπου αναφέρει:
Την Κυριακή 17/2/2019, διοργανώθηκε ο πρώτος ποδηλατικός αγώνας ορεινής ποδηλασίας (ΜΤΒ) στην Κεντρική
Ελλάδα για το 2019, από τον
Π.Γ.Σ. Λάρισας στο πανέμορφο
χωριό Μεγαλόβρυσο Αγιάς. Ο
Π.Σ. Τρικάλων συμμετείχε με
7 νεαρούς ποδηλάτες από την
ακαδημία του, στις κατηγορίες
Παίδων, Παμπαίδων και Μίνι.
Στις κατηγορίες Μίνι, ο Ζιντζόβας Ντίνος ήταν ο νικητής
στα αγόρια και η Ντάκου Εύα,
2η στα κορίτσια, αφού μια πτώση λίγο πριν τον τερματισμό,
της στέρησε την νίκη.
Στους Παμπαίδες ο Μπαλός
Κωνσταντίνος κατέκτησε την
3η θέση (χάλκινο μετάλλιο).
Στους Παίδες η ομάδα παρουσιάστηκε πολύ δυνατή,
αφού στην πρώτη εξάδα είχαμε
τρείς ποδηλάτες μας. Νικητής
αναδείχτηκε ο Τσατσαρώνης
Κων/νος ,δείχνοντας το ποδηλατικό του ταλέντο, ο Κουτσιβέτας Κων/νος κατέκτησε την
3η θέση (χάλκινο μετάλλιο) και
ο Τυφαρίκης Άγγελος την 4η
θέση. Άτυχος ήταν ο Ποτήρης
Νίκος, που εγκατέλειψε τον
αγώνα, μετά από μηχανική βλάβη και ενώ διεκδικούσε και αυ-

•Με επιτυχίες ξεκίνησε την αγωνιστική σεζόν
ο Ποδηλατικός Σύλλογος Τρικάλων

Στιγμιότυπα από τους αγώνες και τις βραβεύσεις στην Αγιά
τός θέση στο βάθρο.
Στον αγώνα συμμετείχε και
ο Συνόδης Στράτος ,που ήρθε
στην ομάδα μας από τον
Ν.Π.Ο. Χαλκίδας με μεταγραφή. Στα πλαίσια της προετοιμασίας του αγωνίστηκε με την
κατηγορία ΟΠΕΝ και κατέκτησε άξια την 2η θέση. Ο Στράτος
Συνοδης(τελειόφοιτος ΣΕΦΑΑ),
εκτός από αθλητής της ομάδας
μας, ασχολείται και με την ανάπτυξη της ποδηλατικής ακαδημίας μας, ως προπονητής,
παρουσιάζοντας πολύ θετική
και αξιόλογη δουλειά.

Εκτός από την αγωνιστική
ομάδα ο Π.Σ. Τρικάλων δραστηριοποιείται καθημερινά με
τα τμήματα υποδομής - ποδηλατική ακαδημία, όπου οι αρχάριοι μικροί ποδηλάτες μαθαίνουν οδική συμπεριφορά,
κανόνες ασφάλειας και τεχνικές
οδήγησης μέσω της άθλησης.
Στην ποδηλατική ακαδημία της
ομάδας μας, λειτουργούν τέσσερα τμήματα, που χωρίζονται
ανάλογα την ηλικία και την ποδηλατική εμπειρία τους.
Με το ποδήλατο αθλείσαι,
μαθαίνεις οδήγηση, ζεις στην

φύση, χαίρεσαι την ζωή!!!
Επικοινωνία για εγγραφές
και συμμετοχή στην ακαδημία
ποδηλασίας:
Τηλέφωνα: Ζιντζόβας Ηλίας
(6986010785) –Ταμανάκιας Μιχάλης (6989154306). Υπεύθυνοι προπονητικού και αγωνιστικού σχεδιασμού.
Βρείτε μας στο FACEBOOK:
https://www.facebook.com/
Podilatikos.Trikalon.cycling.club/
Σε άλλο θέμα την Κυριακή
21 Απρίλη θα πραγματοποιηθεί
το 4ο Meteora MTB race Β.
Ευσταθίου.

* Πολύ σωστά τα επιτελεία των τοπικών ομάδων δίνουν
μεγάλη βαρύτητα στο κλίμα. Σε πρώτη ευκαιρία λοιπόν
ετοιμάζουν εξωαγωνιστικές συνάξεις, που φτιάχνουν
ατμόσφαιρα. Γιατί και η χαλάρωση επιτυγχάνεται αλλά
και η σύσφιγξη των σχέσεων. Ειδικά πάντως οι μαζώξεις
για κοπή πίτας έχουν εξέχουσα θέση στο άλμπουμ των
αναμνήσεων.
* Χωρίς υπερβολή όταν οι πρωταγωνιστές απολαμβάνουν
αυτό που κάνουν η καλή διάθεση βγαίνει με μαθηματική
ακρίβεια στο γήπεδο την ώρα του αγώνα και προκύπτουν
τα επιθυμητά αποτελέσματα.
* Τα ντέρμπι στο τοπικό ασκούν διαχρονική γοητεία με το
έμψυχο δυναμικό να έχει πολλούς λόγους για να φτάσει
στο τέλος του δρόμου με ψηλά το κεφάλι. Σε τέτοιες περιπτώσεις το γόητρο παίζει μεγάλο ρόλο, ενώ το ενδιαφέρον κορυφώνεται, όταν διακυβεύονται και βαθμοί.
* Υπό το πρίσμα αυτό οι παίκτες σπεύδουν να πλειοδοτήσουν
σε εμπνεύσεις και γενικά να βάλουν το λιθαράκι τους για
να γείρει η ζυγαριά προς το μέρος της ομάδας τους.
* Πέρα από την εντατική οργανωτική προετοιμασία που
κάνουν οι υπεύθυνοι για το Πανελλήνιο ανωμάλου
δρόμου των Σκαμνιών έχουν το μυαλό τους και στο μετεωρολογικό δελτίο (ορισμένα μοντέλα κάνουν λόγο
για χιόνι 15-30 πόντων). Επεξεργάστηκαν λοιπόν σχέδια
αντιμετώπισης κάποιων φαινομένων, ενώ και η Περιφέρεια
είναι σε ετοιμότητα για να δώσει λύσεις. Απαντες όμως
εύχονται το κύμα να μην μας πάρει δυνατά.
* Ζητήσαμε από έμπειρα στελέχη του στίβου να θυμηθούν
αν υπήρξαν ανάλογες εκδηλώσεις που τελέστηκαν υπό
δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Μνημόνευσαν λοιπόν ότι
πριν λίγα χρόνια μια διοργάνωση στο Λιτόχωρο πραγματοποιήθηκε εν μέσω χιονοθύελλας. Ετσι οι αθλητές μόλις
που πρόλαβαν να ολοκληρώσουν την αποστολή τους
πριν το στρώσει για τα καλά.
* Ακόμη παλαιότερα στην Βουλγαρία αυτή την φορά χιόνισε
κοντά στο ένα μέτρο. Οι υπεύθυνοι επέλεξαν να φτιάξουν
έναν διάδρομο τον οποίο προσπάθησαν να κρατήσουν
ανοιχτό με νύχια και με δόντια. Οσο για τους αθλητές
έσπευσαν να προσαρμοστούν σε πιο περιορισμένο χώρο
και βίωσαν μια ξεχωριστή εκδήλωση.
* Να θυμίσουμε πάντως ότι πέρυσι το αντίστοιχο Πανελλήνιο
των Σκαμνιών είχε πραγματοποιηθεί υπό καταρρακτώδη
βροχή. Όμως οι αθλητές και οι εμπλεκόμενοι δεν έκαναν
με τίποτα πίσω.
* Οι μπασκετικοί φημίζονται ότι διατηρούν ζεστές τις
σχέσεις τους όσα χρόνια και να περάσουν. Ετσι διαιτητικά
μέλη από την στιγμή που έμαθαν ότι το πρώην υψηλόβαθμό στέλεχος του χώρου και νυν πρόεδρος της ΕΑΣ
ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας κ. Ηλίας Καφφές ήταν στο τραπέζι των
ομιλητών για τον ανώμαλο έσπευσαν να τα πουν από
κοντά.
* Ασφαλώς του ευχήθηκαν τα καλύτερα τονίζοντας ότι
τέτοιες εκδηλώσεις αποτελούν τιμή και γιορτή για τον
νομό. Στην παρέα με τους κκ. Χλωρό, Γκαρτζονίκα ήταν
και ο Απ. Μπραχάλας, που αγαπάει και τον στίβο.
* Ο πρώην τερματοφύλακας του ΑΟΤ Διονύσης Χιώτης,
έλυσε για προσωπικούς λόγους την συνεργασία του με
το Αιγάλεω, όπου είχε την ευθύνη της δουλειάς με τους
πορτιέρο.
* Παίζοντας το βόλεϊ που ξέρουν οι γυναίκες του Ασκληπιού
θα αυξήσουν τις πιθανότητες για να περάσουν σήμερα(17.00) με ιδανικό τρόπο από την Καλαμίτσα κόντρα
στην υπολογίσιμη Καβάλα.

02.00: COSMOTE SPORT 4 HD
Toronto Raptors-San Antonio Spurs
NBA Regular Season
14:00 COSMOTE SPORT 8 HD
Κολονία-Σαντχάουζεν
Bundesliga 2
14:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Χετάφε- Ράγιο Βαγεκάνο
LaLiga Santander
14:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Μπέρνλι-Τότεναμ, Premier League
16:00 ΕΡΤ Sports HD
Ξάνθη - Λεβαδειακός, Super League
16:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Φράιμπουργκ-Άουγκσμπουργκ
Bundesliga
16:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Μάιντς-Σάλκε, Bundesliga
16:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Γκλάντμπαχ-Βόλφσμπουργκ
Bundesliga
16:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Μπάγερν Μονάχου-Χέρτα Βερολίνου
Bundesliga
CMYK

17:15 Novasports 1HD
Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος
Super League
17:15 COSMOTE SPORT 1 HD
Σεβίλη-Μπαρτσελόνα
LaLiga Santander
19:30 Novasports 2HD
AEK - Απόλλων Σμύρνης
Super League
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Φορτούνα Ντίσελντορφ-Νυρεμβέργη
Bundesliga
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Αλαβές-Θέλτα
LaLiga Santander
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Λέστερ-Κρίσταλ Πάλας
Premier League
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Philadelphia 76ers-Portland Trail Blazers,
NBA Regular Season
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD
Μπιλμπάο-Έιμπαρ

τοπικά

ΣΑΒΒΑΤΟ

«ΤΟ ΩΚΕΑΝΙΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ»:
Η μικρότητα και η μεγαλοσύνη του ανθρώπου
Το Ωκεάνιο
συναίσθημα
και η θάλασσα

«Όταν κοιτάζω ψηλά προς τα αστέρια, καταλαβαίνω
πως είμαι μικρός, αλλά επίσης πως είμαι μεγάλος. Είμαι
μεγάλος επειδή είμαι συνδεδεμένος με το σύμπαν και το
σύμπαν είναι συνδεδεμένο μαζί μου»
(Νιλ ντεΓκρας Τάισον, Αμερικανός αστροφυσικός)
άποτε όλοι
βρεθήκαμε
καταμεσής του
πελάγου, χαθήκαμε σε
ένα δάσος που δεν
ξεχωρίζαμε που αρχίζει
και που τελειώνει,
ξαπλώσαμε σε ένα
απέραντο λιβάδι –
πεδιάδα που τα χρώματα
των λουλουδιών θόλωναν
την όρασή μας,
αφεθήκαμε μια
φεγγαρόφωτη βραδιά
στην αναζήτηση του πιο
φωτεινού αστεριού και
σίγουρα βρεθήκαμε
κάποτε μαζί με πολλούς
χιλιάδες συνανθρώπους
μας και νιώσαμε τόσο
δυνατοί αλλά και τόσο
«μόνοι».

Κ

Οι παραπάνω εμπειρίες συνοδεύτηκαν – ονται από αντικρουόμενα συναισθήματα και
από έναν προβληματισμό για τη
θέση μας στο σύμπαν. Σε αυτές
τις περιπτώσεις ενεργοποιούμε
τους νοητικούς μας μηχανισμούς για να προσδιορίσουμε
με ευκρίνεια το περιεχόμενο
των συναισθημάτων μας, που
τείνουν να αυτονομηθούν και να
απελευθερωθούν από τα δεσμά της λογικής. Πάντοτε τα συναισθήματα αυτά είναι δύσκολο
να περιγραφούν, να ερμηνευτούν και να αποδοθούν με μια
έννοια – λέξη που να τα καθιστά
κατανοητά, τόσο από το υποκείμενο (Εγώ) όσο κι από το αντικείμενο (οι άλλοι…).

Η μικρότητα
και η μεγαλοσύνη
του ανθρώπου
Αυτή η υπερβατική εμπειρία
βίωσης συναισθημάτων που καταδεικνύουν τη μικρότητα αλλά
και τη μεγαλοσύνη του ανθρώπου είναι μοναδική και συγκλονίζει συθέμελα την ύπαρξή του.
Γιατί αναδεικνύει τόσο την ατομικότητά μας αλλά και την
εξάρτηση σύνδεση με τον περίγυρο φυσικό – κοινωνικό (συλλογικότητα). Είναι ένα συναίσθημα απροσδιόριστο εννοιολογικά αλλά τόσο έντονο και
βαθύ αφού διαχέεται και διαποτίζει κάθε πτυχή των υποστάσεων του ατόμου.
Είναι το λεγόμενο «ωκεάνιο
συναίσθημα» (oceanic feeling).
Ένα συναίσθημα ηρεμίας και
ευτυχίας. Ένα συναίσθημα πληρότητας και αγαλλίασης. Σε
αυτό η αίσθηση του χρόνου και
του χώρου χάνονται. Τα όρια μεταξύ της περατότητας της ανθρώπινης ύπαρξης και της απεραντοσύνης και αιωνιότητας
του σύμπαντος δεν γίνονται κατανοητά. Το συναίσθημα αυτό
μοιάζει ή βιώνεται ως ένα κύμα
που μας γεμίζει με εσωτερική
γαλήνη και ευφορία.
Είναι, επίσης, ένα συναίσθημα ενός ισχυρού δεσμού με
τον εξωτερικό κόσμο και το
«όλον». Ταυτιζόμαστε με αυτό κι

αδυνατούμε να υπάρξουμε βιολογικά και συναισθηματικά ως
μονάδες. Συνειδητοποιούμε την
απεραντοσύνη του «ωκεανού»
που μας περιβάλλει τη στιγμή
που ταυτιζόμαστε με αυτόν. Αυτός μας υπερβαίνει και μας περιέχει.
Το μέγεθος αλλά και το περιεχόμενο αυτής της κοσμικής
σύνδεσης αποτύπωσε με την
ποιητική του γλαφυρότητα ο
Ουίλιαμ Μπλέικ «Για να δεις
τον κόσμο σ’ έναν κόκκο άμμου/ και τον παράδεισο σ’ ένα
αγριολούλουδο/ κράτα το άπειρο στην παλάμη του χεριού
σου/ και την αιωνιότητα σε μια
ώρα».

ΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ

Γεννήτορας του όρου «ωκεάνιου συναισθήματος» θεωρείται ο Ρομαίν Ρολάν. Πρώτος ο
Φρόιντ στο έργο του «Ο πολιτι-

Βρέφους λειτουργεί ως μια
«συμβιωτική μεμβράνη». Κι
αυτή η εμπειρία συνοδεύει το
άτομο σε όλη του τη ζωή, γιατί
όπως είναι γνωστό δεν χάνεται
κανένα ψυχικό στάδιο.
Και όταν ο άνθρωπος αποκοπεί από το «μητρικό στήθος»
νιώθει τόσο ανασφαλής που
ασυνείδητα και με ποικίλους
τρόπους αναζητά επιστροφή
στην εστία, στο χαμένο παράδεισο. Έτσι κάθε ρήξη – αποδέσμευση από τη μητέρα ανα-

σμός πηγή δυστυχίας» περιγράφει το συναίσθημα αυτό ως
«ένα συναίσθημα, που θα ήθελε
να το ονομάσει αίσθηση της
«αιωνιότητας», ένα αίσθημα
σαν για κάτι απεριόριστο, άπειρο, θα λέγαμε «απέραντο».
Ο Φρόιντ συνέδεσε το «ωκεάνιο συναίσθημα» με τη θρησκεία «πηγή θρησκευτικής
ενέργειας». Προχωρώντας στα
έσχατα της ανθρώπινης ψυχοδομής διαπίστωσε πως ο άνθρωπος αδυνατεί να συνειδητοποιήσει τα όρια του Εγώ προς
το Αυτό (id) αλλά και προς εκείνο το πρόσωπο που συνιστά αντικείμενο του έρωτά του. «Στο
ανώτατο σημείο του έρωτα τείνει να εξαλειφθεί το σύνορο
ανάμεσα στο Εγώ και στο αντικείμενο. Παρά τις μαρτυρίες
των αισθήσεων ο ερωτευμένος
ισχυρίζεται πως το Εγώ και το
Εσύ είναι ένα».
Έτσι αυτή η συνειδητοποίηση της στενής σύνδεσης με το
«όλον» καθιστά δυσδιάκριτα τα
όρια του Εγώ με τον εξωτερικό
κόσμο. Σύμφωνα με τους ειδικούς το συναίσθημα αυτό κατακλύζει τον άνθρωπο κατά τη
βρεφική ηλικία, όπου καθίσταται δύσκολη η διάκριση εσωτερικού και εξωτερικού κόσμου. Η
σχέση του βρέφους με τη μητέρα είναι απόλυτη και ιδιαίτερα,
το στήθος. Η σχέση Μητέρας –

ζητά μια νέα σχέση – δεσμό
(φύση, θεό, κοινωνία, ομάδα,
ιδεολογία). Γιατί ο άνθρωπος
όταν απουσιάζει η σύνδεσή του
με κάτι ευρύτερο ή μεγαλύτερό
του, νιώθει πως έχει χαθεί ένα
κομμάτι της ψυχής του.
«Ο μοναχός είναι ένας άνθρωπος που έχει αποκοπεί
από τα πάντα και βρίσκεται σε
αρμονία με τα πάντα» (Ευάγριος Σχολαστικός).
Αξίζει να σημειωθεί πως το
«ωκεάνιο συναίσθημα» δεν έχει
γίνει δεκτός ως όρος από όλες
τις γλώσσες, άσχετα αν όλοι οι
άνθρωποι το βιώνουν. Στην Ιαπωνία αντίστοιχος όρος είναι το
amae και υποδηλώνει την «άνεση λόγω της απόλυτης αποδοχής μας εκ μέρους ενός άλλου
ατόμου». Το κινέζικο ιδεόγραμμα «παρίστανε ένα μωρό να
θηλάζει, πράγμα που υποδηλώνει μια απώλεια διαχωρισμού,
μια επιστροφή στην αίσθηση
ενότητας ανάμεσα στη μητέρα
και το παιδί» (Dylan Evans «Συναίσθημα»).
Η απουσία αντίστοιχου όρου
στα Αγγλικά πιστοποιεί το διαφορετικό αξιακό σύστημα. Στον
Αγγλόφωνο κόσμο δεσπόζει η
αξία της ανεξαρτησίας, της αυτοπροβολής και της αυτονομίας – ατομικότητας, ενώ στην
Ιαπωνία η συνύπαρξη και η συλλογικότητα.

Φρόιντ και Ωκεάνιο
συναίσθημα

Το «ωκεάνιο συναίσθημα»,
λοιπόν, «ως η απόλυτη αίσθηση αρμονίας με το σύμπαν, την απόλυτη αρμονία με
έναν άλλο άνθρωπο» μόνο
μια θαλασσινή λέξη θα μπορούσε να την περιγράψει, γιατί μόνον μέσα στη θάλασσα το
σώμα μπορεί να θυμηθεί την
αγαλλίαση που ένιωσε ως έμβρυο. Γιατί μόνο η θάλασσα
σε αναγκάζει να βιώσεις το
απέραντο και το συνεχές που
σε εξουσιάζει αλλά και σε εμπνέει, σε κρατά αλλά και σε
απελευθερώνει.
Όσο κι αν ο σύγχρονος ναρκισσισμός μας εμποδίζει τη
βίωση αυτού του συναισθήματος, τίποτα δεν μπορεί να
μας αποκόψει από την απεραντοσύνη του σύμπαντος.
Είμαστε τέκνα του συνεχούς
χρόνου (Παρελθόν – Παρόν –
Μέλλον) αλλά και του ενιαίου
συμπαντικού χώρου.
«Τα ανθρώπινα πράγματα
είναι ένα απειροελάχιστο σημείο στην απεραντοσύνη του
σύμπαντος» (Πιέρ Σντό, Γάλλος Φιλόσοφος)
Εκείνος, όμως, που απέδωσε – περιέγραψε με ένα συγκλονιστικό τρόπο το «ωκεάνιο
συναίσθημα» είναι ο εξερευνητής Τζον Μιούιρ, που εξερευνούσε το φιόρδ και τα
βραχώδη τοπία του Εθνικού
Πάρκου Γκλέισερ Μπέι κι ένιωσε ξαφνικά ένα πολύ δυνατό
συναίσθημα.
«Νιώθουμε τη ζωή και την κίνηση γύρω μας, όπως και την
ομορφιά του σύμπαντος: οι
παλίρροιες πάνε κι έρχονται με
ακούραστη φιλοπονία, βρέχοντας τις όμορφες ακτές και
κάνοντας τα σκουροκόκκινα
φύκια στα ατέλειωτα λιβάδια
της θάλασσας να χορεύουν
ρυθμικά, εκεί όπου τα ψάρια
βρίσκουν τροφή, τα άγρια ποτάμια καταλήγουν σε λευκούς
καταρράκτες, πάντα σε άνθιση,
πάντα τραγουδώντας, κι απλώνοντας τους χειμάρρους τους
σε χίλια βουνά˙ τα τεράστια
δάση τρέφονται από τις ηλιαχτίδες που πέφτουν πάνω
τους, κάθε κύτταρο σε μια δίνη
απόλαυσης˙ σμάρια από έντομα στροβιλίζονται στον αέρα,
άγρια πρόβατα και κατσίκες
στις καταπράσινες πλαγιές
πάνω από τα δάση, αρκούδες
χωμένες σε θάμνους με μούρα,
μινκ και κάστορες και ενυδρίδες στο βάθος ενός ποταμού
και μιας λίμνης˙ Ινδιάνοι και
εξερευνητές που συνεχίζουν
τον μοναχικό τους δρόμο˙ πουλιά που σκύβουν προσφέροντας τροφή στα μικρά τους –
παντού, παντού ομορφιά και
ζωή, και ευτυχισμένη, χαρούμενη δράση» (Πηγή «Το Εγώ
είναι ο εχθρός» Ryan Holiday)
Αυτή η σύνδεση του εαυτού
μας με τον κόσμο συνιστά και
το βαθύτερο περιεχόμενο του
«ωκεάνιου συναισθήματος» ,
αυτό που οι Στωικοί αποκαλούσαν «συμπάθεια» (η αλληλεπίδραση όλων των όντων
του κόσμου).
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ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΧΩΡΙΣ ΕΥΘΥΝΗ;
Του κ. Δημητρ. Π. Ρίζου,
Dr Θεολογίας, Φιλολόγου Λυκειάρχη
τις ημέρες μας γίνεται πολύς λόγος για
την προσωπική ελευθερία του ανθρώπου
ως ένα φυσικό δικαίωμα, να πιστεύη και
να κάνη αυτό που θέλει και αυτό που μόνος
του επιλέγει. Το θέμα φθάνει μέχρι και την
υπέρβασι θείων και φυσικών νόμων, που δίνει
την εντύπωσι ότι πλέον ο άνθρωπος έγινε,
κάτι σαν θεός, που δεν υπόκειται σε κανένα
περιορισμό και τάξι, όρο, όριο ή νόμο. Αν
καταλάβατε καλά αυτό δεν είναι ελευθερία.
Αυτό είναι ασυδοσία.

Σ

Μέχρι που όμως φθάνει το δικαίωμα της ελευθερίας και πότε γίνεται ασυδοσία; Ποιο είναι το κρίσιμο σημείο μεταξύ του καλού και του κακού; Ο
Θεός έπλασε τον άνθρωπο και τον προίκισε με την
ελευθερία, αλλά έβαλε έναν περιορισμό, ένα μέτρο.
Στην απόλυτη ελευθερία έβαλε μία απαγόρευσι. Του
έδωσε το ελεύθερο να χαίρεται όλον τον Παράδεισο, εκτός από τον καρπό ενός δένδρου. Και τον προειδοποίησε ότι σε περίπτωσι ιού θα παραβή την εντολή, θα υποστή τις συνέπειες. Και νόμος χωρίς συνέπειες δεν υπάρχει. Ο νόμος κάνει τον άνθρωπο
υπεύθυνο. Αυτός με την δική του επιλογή και ευθύνη πια θα αποφασίζει.
Και βεβαίως ανάλογα με την ελεύθερη επιλογή του,
θα βραβεύεται για την υπακοή στον νόμο και τον σεβασμό προς την εντολή του Δημιουργού, ή θα υφίσταται τις συνέπειες από την παρακοή και την ασέβεια. Είναι απλά τα πράγματα. Μας προειδοποιεί ο
Θεός και δεν μας ξαφνιάζει για τις συνέπειες της παρακοής. Και από την στιγμή που γνωρίζομε τον νόμο
και τις συνέπειες του ή ευθύνη είναι δική μας. Αυτή
η ευθύνη είναι το κρίσιμο σημείο που διακρίνει την
ελευθερία από την ασυδοσία. Ισχύει η διάκρισις από
τα πιο απλά πράγματα της ζωής μας μέχρι και τα πιο
σοβαρά, όπως ο νόμος του Θεού, που δόθηκε στον
άνθρωπο, για να μπόρεση να ενωθή με τον Θεό.
Εμείς δημιουργήσαμε μία ιδέα απόλυτης ελευθερίας, αλλά ανεύθυνης, δηλαδή χωρίς το όριο που την
διακρίνει από την ασυδοσία. Και ενώ βιώνουμε (την
ζούγκλα) τις συνέπειες της ανεύθυνης ελευθερίας,
δεν θέλομε να ζήσουμε την ελευθερία που σώζει. Δεν
θέλομε την ευθύνη.
Ο Θεός θέλει όλοι μας να σωθούμε και να ζήσουμε μαζί του αιώνια. Μας αφήνει όμως να αποφασίσουμε εμείς. Η ελευθερία μας έχει ευθύνη.

30 σελίδα
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Με εκπροσώπους του Πανελληνίου
Φαρμακευτικού Συλλόγου
συναντήθηκε ο Μητσοτάκης

Μ

ε εκπροσώπους του
Πανελλήμιου
Φαρμακερυτικού Συλλόγου,
(ΠΦΣ) συναντήθηκε ο πρόεδρος
της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης,
ενόψει και της παρουσίασης του
προγράμματος του κόμματός του
για την υγεία.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πειραιώς, κατά τη διάρκεια της συνάντησης,
ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας δίνεται
έμφαση στην πρόληψη και την πρωτοβάθμια φροντίδα, τομείς στους οποίους
τα φαρμακεία θα μπορούσαν να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο υπό
την προϋπόθεση ότι θα επιλυθούν σημαντικές νομικές εκκρεμότητες.
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημείωσε πως αν και στο παρελθόν υπήρξαν αναταράξεις ανάμεσα
στις σχέσεις της Νέας Δημοκρατίας και
του ΠΦΣ, αυτές έχουν αποκατασταθεί
και υπογράμμισε ότι τα φαρμακεία μπορούν να επιτελέσουν σημαντικό έργο
στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγείας.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του
ΠΦΣ επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι τα
φαρμακεία δεν είναι εκλογικά κέντρα,

«Ο

ι εξαλλοσύνες της Ν.Δ.
στο Μακεδονικό, αλλά και
η απουσία ουσιαστικής
συζήτησης επί του θέματος με ευθύνη
του ΣΥΡΙΖΑ, είχαν ως αποτέλεσμα σήμερα σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα
να ξεπηδούν ακροδεξιές οργανώσεις»
υποστήριξε ο Σταύρος Θεοδωράκης.
Ο επικεφαλής του Ποταμιού σημείωσε ότι είναι εκνευριστικό για τον Έλληνα πολίτη να βλέπει τον αναπληρωτή
υπουργό Υγείας, Παύλο Πολάκη, αντί
να ασχολείται με τα σημαντικά προβλήματα των νοσοκομείων και των Κέντρων
Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα, να το
παίζει γενικός εισαγγελέας.
Ο κ. Θεοδωράκης επισήμανε ότι η εικόνα του γραφείου του υπουργού γεμάτου με φακέλους που αφορούν δικαστικές υποθέσεις, άσχετες με την
υγεία, μαρτυρά ότι «ο κ. Πολάκης έχει

αλλά υγειονομικά κέντρα, ενώ συμφώνησε πως έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν στην πρόληψη και την ενημέ-

ρωση των πολιτών και μπορούν να έχουν
πιο ενεργό ρόλο στον εμβολιασμό των
πολιτών.

Κίνημα Αλλαγής:

Απαράδεκτη κοροϊδία
των δανειοληπτών
από την κυβέρνηση
Για «απαράδεκτη
κοροϊδία των δανειοληπτών» κατηγορεί
την κυβέρνηση «ΣΥΡΙΖΑ- ακροδεξιών-γυρολόγων» το Κίνημα
Αλλαγής, σε ανακοίνωσή του για το νέο
πλαίσιο προστασίας
α’ κατοικίας.
Όπως αναφέρει σε
ανακοίνωσή του, η
κυβέρνηση «αντικαθιστά τον Ν. 3869 του ΠΑΣΟΚ με ένα πλαίσιο που δεν προστατεύει
στην πράξη την α’ κατοικία από τους πλειστηριασμούς».
«Πέρα από τα πολλά επικίνδυνα σημεία που πρέπει να διευκρινιστούν, η ισχύς της 'προστασίας’ αποκλειστικά για το 2019,
εξυπηρετεί μόνο τις προεκλογικές ανάγκες 'προστασίας' του ΣΥΡΙΖΑ από την οργή των πολιτών» υποστηρίζει το Κίνημα Αλλαγής,
σημειώνοντας ότι «μόνη λύση είναι η υιοθέτηση της ολοκληρωμένης Πρότασης Νόμου που το Κίνημα Αλλαγής έχει καταθέσει
στην Βουλή, για την αποτελεσματική προστασία των μικρών και
μεσαίων δανειοληπτών».

Στ. Θεοδωράκης: Ενισχυμένη η ακροδεξιά από
τους χειρισμούς Ν.Δ.-ΣΥΡΙΖΑ στο Μακεδονικό
σε δεύτερη μοίρα τις πραγματικές του
αρμοδιότητες.
Η ευθύνη γι’ αυτή τη συμπεριφορά
δεν μπορεί παρά να επιβαρύνει τον
πρωθυπουργό, ο οποίος είναι αυτός
που επιλέγει τους υπουργούς του και
δίνει τον τόνο στη συμπεριφορά τους»
είπε.
Τόνισε, επίσης, ότι «μία από τις εκκρεμότητες που θα καθορίσουν αν θα
πάρουμε τα 750 εκατομμύρια από την
Ευρώπη, αφορά στις μεταρρυθμίσεις
που δεν γίνονται στον τομέα της Υγείας».

Κατά τον Σταύρο Θεοδωράκη, «τα
συμπτώματα της αρρώστιας του πολιτικού συστήματος μαρτυρούν ότι ο τόπος έχει ανάγκη από μια πολιτική αλλιώς
κι όχι απλώς από άλλους πολιτικούς κι
άλλους υπουργούς».
Ερωτηθείς για τη συμμετοχή πρώην
στελεχών του Ποταμιού στο ευρωψηφοδέλτιο της Ν.Δ., είπε ότι «τα κόμματα
δεν είναι οχυρά κι ο καθένας έχει δικαίωμα να αλλάζει απόψεις. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σήμερα να είναι
Ποτάμι, αύριο να είναι Ν.Δ.
Αυτό όμως, δεν μπορεί να αφορά
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Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK

τους εκλεγμένους βουλευτές. Δεν μπορεί κάποιος να εκλέγεται με ένα κόμμα
που λέει "άσπρο" και να μεταγράφεται
στην ίδια Βουλή σε ένα κόμμα που λέει
"μαύρο". Αυτό είναι πλήγμα της Δημοκρατίας» υπογράμμισε.
Ο Σταύρος Θεοδωράκης προανήγγειλε ότι την Τρίτη, στην εορταστική
εκδήλωση για τα «5 χρόνια Ποτάμι»,
στην Αθηναΐδα, θα ανακοινωθεί μεγάλο
μέρος του ευρωψηφοδελτίου και σημείωσε πως «το Ποτάμι παραμένει μια
ευρωπαϊκή λύση για μια Ελλάδα αλλιώς».

Ο επικεφαλής του Ποταμιού
Σταύρος Θεοδωράκης

εσωτερικά
την «κοινή προσπάθεια
να πάμε ένα βήμα πιο
μπροστά, να
σηκώσουμε τη χώρα μια
θέση πιο ψηλά στην
αναγνώριση της διεθνούς
κοινότητας», αναφέρθηκε ο
Αλέξης Τσίπρας κατά το
σύντομο χαιρετισμό που
απηύθυνε στην κοπή της
πίτας του Υπουργείου
Εξωτερικών.

Σ

Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Συμφωνία των
Πρεσπών, «μια από τις σημαντικότερες και ιστορικότερες συμφωνίες που θα σημαδέψουν την
εξωτερική πολιτική του τόπου και
ήδη έχουν αναβαθμίσει τον ρόλο
της εξωτερικής μας πολιτικής».
Υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι
η χώρα μας διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.
Ειδικότερα, ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι η σημερινή πατροπαράδοτη κοπή της πίτας έγινε φέτος
λίγο καθυστερημένα καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη η Συμφωνία
των Πρεσπών. Τόνισε ότι «ωστόσο δεν θα είναι κανείς παραπονεμένος γιατί η δουλειά που έβγαλε το τελευταίο διάστημα το ΥΠΕΞ
και η πολύ σημαντική συνεισφορά
του στην αναβάθμιση του ρόλου
της πατρίδας στο διεθνές στερέωμα δικαιολογεί αυτή τη μικρή καθυστέρηση, καθώς δεν θα μπορούσαμε να κόβουμε πίτες τη
στιγμή που βρισκόταν σε εξέλιξη
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Τσίπρας στην κοπή πίτας του ΥΠΕΞ:

«Οι "Πρέσπες" θα σημαδέψουν
την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας»

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε όλο το προσωπικό του ΥΠΕΞ
για τη συμβολή του στη Συμφωνία των Πρεσπών
μια από τις σημαντικότερες και
ιστορικότερες συμφωνίες που θα
σημαδέψουν την εξωτερική πολιτική του τόπου και ήδη έχουν
αναβαθμίσει τον ρόλο της εξωτερικής μας πολιτικής».
Με την ευκαιρία της παρουσίας
του σήμερα στο ΥΠΕΞ, σε αυτό το

πατροπάραδοτο έθιμο και δεδομένου ότι διετέλεσε υπουργός
Εξωτερικών γι' αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε σε όλο
το στελεχικό δυναμικό, λέγοντας
ότι δυστυχώς δεν είχε την τιμή και
την ευκαιρία να συνομιλήσει με

όλους.
Ωστόσο, σημείωσε, «είχα την
τιμή και την ευκαιρία να συνομιλήσω, να λάβω συμβουλές, να
αξιοποιήσω τις γνώσεις πολλών εξ
υμών, και αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσω
πόσο σημαντικό είναι αυτό το
στελεχικό δυναμικό του ΥΠΕΞ και
πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος
των διπλωματών και του στελεχικού δυναμικού στη διαμόρφωση
της εξωτερικής μας πολιτικής».
«Εμείς οι πολιτικοί», σημείωσε,
«οφείλουμε να παίρνουμε τις πολιτικές αποφάσεις με γνώμονα
και πυξίδα αυτό που πιστεύουμε
ως συμφέρον για την πατρίδα,
αλλά για να πάρουμε τις σωστές
αποφάσεις πρέπει να έχουμε την
κατάλληλη γνώση όλων των δεδομένων».
Πρόσθεσε ότι «αυτή είναι μια
ανεκτίμητη δουλειά που γίνεται
άοκνα απ' όλους σας, ανεξερτήτως του ποιος είναι στην κυβέρνηση, γιατί υπηρετείτε το πατριωτικό, το εθνικός συμφέρον».
Ενώ διαπίστωσε ότι «το εξυπηρε-

τείτε με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο, πολλές φορές όχι στις
καλύτερες συνθήκες, αλλά με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με
πατριωτισμό και ανιδιοτέλεια».
Είπε ότι σε όλα τα κρίσιμα θέματα πλην της Συμφωνίας των
Πρεσπών που διαχειρίστηκε καθόλη τη διάρκεια που κατείχε το
χαρτοφυλάκιο σε απόλυτη συνεργασία με τον αναπληρωτή
υπουργό τότε, Γ. Κατρούγκαλο,
και τους δύο υφυπουργούς, Μ.
Μπόλαρη και Τ. Κουίκ, είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις και
να ζητήσει συμβουλές για όλα τα
κρίσιμα θέματα, τα ελληνοτουρκικά, τα ενεργειακά, τα ευρωπαϊκά θέματα, «καθώς η χώρα μας
διαδραμτίζει κεντρικό ρόλο στο
ευρωπαϊκό γίγνεσθαι».
Ο κ. Τσίπρας ευχαρίστησε για
αυτή την πολύ σημαντική εμπειρία
που είχε και διαβεβαίωσε ότι «με
την αναβάθμιση του αναπληρωτή
υπουργού και την προσθήκη της
νέας αναπληρώτριας κ. Αναγνωστοπούλου, θα έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε μπρο-

στά στη συνέχιση μιας προσπάθειας που ξεκίνησε πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, με την
παρουσία εδώ του πρώην ΥΠΕΞ κ.
Κοτζιά, και τη διαρκή δική μου
έγνοια ως πρωθυπουργού στα
θέματα της εξωτερικής πολιτικής».
«Σας ευχαριστώ για αυτή την
εμπειρία και τη συνεισφορά σας
ιδίως στην ιστορική συμφωνία
των Πρεσπών, γιατί εργάζεστε
καθημερινά προκειμένου να παράγετε πολιτική και να ενισχύετε
με γνώση την πολιτική ηγεσία». Είναι, σημείωσε, «μια ανεκτίμητη
συνεισφορά στην κοινή προσπάθεια μας να πάμε ένα βήμα πιο
μπροστά, να σηκώσουμε τη χώρα
μια θέση πιο ψηλά στην αναγνώριση της διεθνούς κοινότητας».
Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο
υπουργός Εξωτερικών Γιώργος
Κατρούγκαλος, ο οποίος σε μια
αποστροφή του λόγου του είπε
ότι «δεν είναι παράδοση-παραλαβή», με τον πρωθυπουργό να
σχολιάζει χιουοριστικά: «Είναι παράδοση κομματιών πίτας».

Τζανακόπουλος: Μέγιστη προτεραιότητα της κυβέρνησης η δημόσια υγεία
«Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι η πρώτη κυβέρνηση που θα κάνει προσλήψεις μονίμων στην ειδική αγωγή»
ην απόλυτη και με όλες
τις δυνάμεις της στήριξη της κυβέρνησης στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας εξέφρασε ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος.
Κατά την επίσκεψή του στο νέο
Νοσοκομείο Κατερίνης, τόνισε
πως η κυβέρνηση τέσσερα χρόνια, παρά τις δυσκολίες, έχει
δώσει δείγματα γραφής για το
πώς αντιλαμβάνεται τη δημόσια
υγεία και ότι αποτελεί μέγιστη
προτεραιότητά της.
Η πρώτη και εμβληματική
παρέμβαση της κυβέρνησης
στον τομέα της δημόσιας υγείας ήταν η θέσπιση της καθολικής πρόσβασης όλων των πολιτών- και των 2,5 εκατομμυρίων ανασφάλιστων- τόνισε ο κ.
Τζανακόπουλος και σημείωσε

Τ

ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε να κατοχυρωθεί και συνταγματικά
στην επικείμενη αναθεώρηση
του Συντάγματος, ασκώντας
κριτική στη ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ
που αντιτάχθηκαν.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε
σε μία σειρά σημαντικών πα-

ρεμβάσεων, όπως:
Η κατάργηση της «ντροπιαστικής» καταβολής των 5 ευρώ
για τη είσοδο στα νοσοκομεία.
Η διαγραφή των οφειλών
ανασφάλιστων πολιτών στην
εφορία, ύψους 28.000.000
ευρώ, λόγω της εισόδου των 5
ευρώ, που είχαν συσσωρευτεί
από την προηγούμενη κυβέρνηση.
Η εξυγίανση της οικονομικής διαχείρισης των νοσοκομείων, καθώς όταν ανέλαβε η
σημερινή κυβέρνηση είχαν έλλειμμα 740.000.000 ευρώ, σε
έναν χρόνο εμφάνισαν πλεόνασμα 35.000.000 ευρώ και στο
τέλος του 2017 το πλεόνασμα
ήτανν 370.000.000 ευρώ.
Η ίδρυση των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ). Όπως
είπε ο κυβερνητικός εκπρόσω-

πος, ήδη έχουν δημιουργηθεί
100 πανελλαδικά και ετοιμάζονται και άλλες με γρήγορους
ρυθμούς. Στον νομό Πιερίας
λειτουργούν δύο ΤΟΜΥ.
Η καταβολή χρωστούμενων
εφημεριών και υπερωριών στο
προσωπικό των νοσοκομείων.
Η θέσπιση επιδόματος άγονων αγροτικών γιατρών.
Η προκήρυξη για προσλήψεις ιατρών, νοσηλευτικού και
λοιπού προσωπικού που έγιναν και άλλων που θα ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα.
Ο νόμος για τις προμήθειες
στα νοσοκομεία που ήταν εστία
διαφθοράς.
Η αξιοποίηση προγραμμάτων αναβάθμισης της υλικοτεχνικής υποδομής.
Η απομάκρυνση των εργολάβων από την καθαριότητα
των νοσοκομείων και η δυνατότητα υπογραφής συμβάσεων
των νοσοκομείων με τους εργαζόμενους.
Ο κ. Τζανακόπουλος συναντήθηκε με τον διοικητή του νοσοκομείου Ανέστη Μυστρίδη,
τον διοικητή της 3ης ΥΠΕ Γιώργο Κίρκο και εκπροσώπους του

ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, συνοδευόμενος από τοπικούς βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Μυστρίδης χαρακτήρισε
«κόσμημα» το νέο Νοσοκομείο
Κατερίνης και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας (ΜΕΘ), η οποία ήταν
κλειστή για τρία χρόνια και
επαναλειτούργησε πέρυσι. Διαθέτει έξι κρεβάτια Εντατικής
Θεραπείας, δύο κρεβάτια Αυξημένης Θεραπείας και υπάρχει
η πρόβλεψη και για άλλα τέσσερα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η
λειτουργία της ΜΕΘ σήμερα είναι «εξαιρετική» και εξυπηρετεί
τις ανάγκες της περιοχή.
Επίσης, επισήμανε ότι έχει
κατατεθεί μελέτη στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία προβλέπει εξοικονόμηση ενέργειας, ύψους
300.000 ευρώ, κάθε χρόνο στο
νοσοκομείο.
Από το Ειδικό Σχολείο Κατερίνης στη Γανόχωρα, ο κ. Τζανακόπουλος ανέφερε πως η
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι η
πρώτη κυβέρνηση που θα κάνει
προσλήψεις μονίμων στην ειδι-

κή αγωγή. Ο κ. Τζανακόπουλος
αναφέρθηκε στην εξαγγελία
του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, για 4.500 προσλήψεις στην
ειδική αγωγή και είπε πως μαζί
με τις 3.000 προσλήψεις για το
πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» θα φτάσουν τις 7.500, καθ'
υπέρβαση του κανόνα μία
πρόσληψη για κάθε μία απόλυση.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συναντήθηκε με τους υπεύθυνους του Ειδικού Σχολείου, οι
οι οποίοι τόνισαν πως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη μόνιμου προσωπικού.
Το Ειδικό Σχολείο λειτουργεί
με 9 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (κάποιοι από αυτούς είναι
17 χρόνια), 4 γυμναστές και 5
ειδικότητες.
Στο νηπιαγωγείο φοιτούν 14
παιδιά και στο δημοτικό 47.
Στόχος είναι να γίνει το σχολείο
ολοήμερο, καθώς σήμερα λειτουργεί μέχρι το μεσημέρι.
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Mέρος Α’
Με θρασύτητα και ιταμότητα
ο νεότερος γιος της παραβολής
του Ασώτου απαιτεί από τον πατέρα του “το επιβάλλον μέρος
της ουσίας”. Το παίρνει και φεύγει
σε χώρα μακρινή. Θέλει να ζήσει
τη ζωή του, “να χαρεί τα νιάτα
του”, να γλεντήσει, να διασκεδάσει, να πιει ολόκληρο το ποτήρι
των ηδονών. Θέλει μια ζωή “ελεύθερη”, χωρίς φραγμούς και εντολές, χωρίς ηθικούς ενδοιασμούς, χωρίς “μη” και “πρέπει”,
για να μπορεί να κάνει ό,τι ποθεί
η καρδία του, ό,τι υπαγορεύουν
οι σαρκικές ορέξεις και οι πονηρές επιθυμίες.
Κοιτάζει σαν από θυρίδα τη
ζωή και τη βλέπει να ξανοίγεται
μπροστά του στρωμένη με ροδοπέταλα και απολαύσεις. Η φαντασία του αλλοιώνει την όψη των
πραγμάτων. Βλέπει τον παράδεισο εκεί που υπάρχει κόλαση, την
ελευθερία εκεί που υπάρχει σκλαβιά, την ευτυχία εκεί που υπάρχει
δυστυχία, τη χαρά εκεί που υπάρχει λύπη. Γι' αυτό θέλει ν' ανοίξει
τα φτερά του για να πετάξει στον
όμορφο, όπως τον φαντάζεται,
αυτό κόσμο. Θέλει ν' αφήσει το
ασφαλές λιμάνι, για να ξανοιχτεί
στο ταραγμένο πέλαγος, τη γαλήνη και την ασφάλεια του πατρικού σπιτιού, για το ανασφαλές
άγνωστο. Το πατρικό όμως σπίτι
του φαίνεται εμπόδιο στα όνειρά
του, τροχοπέδη στην ευτυχία
του· οι πατρικές συμβουλές,
σκλαβιά και φυλακή.
“Και απεδήμησεν εις χώραν
μακράν, και εκεί διεσκόρπισε
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Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ

Η αμαρτία του Ασώτου
“Απεδήμησεν εις χώραν μακράν και εκεί διεσκόρπισε την ουσίαν αυτού ζων ασώτως”
Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος

την ουσίαν αυτού ζων ασώτως”
Χωρίς καθυστέρηση έθεσε σε
εφαρμογή το σχέδιό του. Ο Θεόπνευστος Ευαγγελιστής Λουκάς
κατορθώνει μέσα σε λίγες λέξεις
να μας παρουσιάσει ολόκληρο
το φάσμα της ζωής του ανθρώπου μακριά από το Θεό. Το πρώτο στάδιο είναι η απομάκρυνση

ια σημαντική για τα πολιτιστικά
δρώμενα των Τρικάλων διάλεξη
προσφέρουν στους τρικαλινούς
ο Δήμος Τρικκαίων, το Μουσείο Τσιτσάνη
και η γκαλερί alma. Ο αν. καθηγητής της
Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ και ιστορικός τέχνης, Μάνος Στεφανίδης, θα δώσει
διάλεξη με θέμα «Ιδιοφυΐα και Τρέλα. Βαν
Γκογκ, Χαλεπάς», που βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του. Η διάλεξη θα δοθεί την
Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019, στις
11:300, στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Μουσείου Τσιτσάνη.
Το βιβλίο εκδόθηκε από την πολιτιστική
εταιρεία ΛΑΒΡΥΣ, στο πλαίσιο της έκθεσης
VAN GOGH ALIVE – THE EXPERIENCE
που παρουσιάστηκε το 2017 στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών. Ο καθηγητής και ιστορικός τέχνης διερεύνησε σε αυτό, τις δύο
αυτές
εξαιρετικά
σημαντικές
προσωπικε΄τη τέχνης, την πιθανή μεταξύ
τους σχέση που πιθανώς διέπει το έργο
τους, τη σχέση της ιδιοφυίας με την τέχνη,
τα κοινά σημεία αναφοράς των δύο ογκόλιθων της παγκόσμιας τέχνης, με βάση
και τις διαφορές τους, όχι μόνο στο είδος
της τέχνης που υπηρέτησαν, αλλά και στη
ζωή και στη χώρα καταγωγής. Ερευνάται,
επίσης, η συμπεριφορά και η καλλιτεχνική
έκφραση των δύο, υπό το πρίσμα της ψυχικής υγείας σε σχέση με τον εαυτό τους
και τους άλλους. Αυτές οι σκέψεις που
καταγράφηκαν στο βιβλίο, θα αποτυπωθούν και στον προφορικό λόγο, στους
τρικαλινούς και τις τρικαλνές που θα παρακολουθήσουν δωρεάν τη διάλεξη.
Ο Μάνος Στεφανίδης
Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1954. Σπούδασε αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επί 25 χρόνια ήταν επιμελητής της
Εθνικής Πινακοθήκης. Είναι διδάκτορας
του ΑΠΘ. Μετεκπαιδεύτηκε στο Kunstmuseum του Düsseldorf και στο Smithsonian
Institution της Washington DC. Γράφει
χρόνια κριτικές τέχνης και επιφυλλίδες
στην Καθημερινή, το Έθνος, την Ελευθεροτυπία και το περιοδικό Αντί. Συνεργάζεται με τα λογοτεχνικά περιοδικά Το Δέντρο, η λέξη, Ρεύματα, Μανδραγόρας
(δέ)κατά. Έχει παρουσιάσει πολλές τηλεοπτικές εκπομπές στη κρατική τηλεόραση,
στον ΑΝΤ1 και το SevenX. Έχει παρουσιάσει ραδιοφωνικές εκπομπές στο Τρίτο
Πρόγραμμα και στο Κόκκινο 105,5. Έχει
διοργανώσει σεμινάρια τέχνης στην Αρχαιολογική Εταιρεία, στην Ελληνοαμερικανική Ένωση και στη Booze Cooperativa.

του ανθρώπου από το Θεό. Η
απομάκρυνση δεν είναι τοπική,
αλλά ηθική, πνευματική. Η μακρινή χώρα σημαίνει την πλήρη
απόρριψη και επιλησμοσύνη του
Θεού. Την διαγραφή των εντολών
του Θεού, την περιφρόνηση των
ηθικών αξιών, τη φίμωση της ηθικής συνείδησης. Ο αποστάτης

άνθρωπος κλείνει ερμητικά τ' αυτιά του στη θεία αλήθεια, αποστρέφει το πρόσωπό του από το
φως της ζωής. Γιατί είναι πονηρά
και σκοτεινά τα έργα του.
Η μακριά από το Θεό ζωή είναι
διασκορπισμός με κατασπατάληση χωρίς φειδώ και περίσκεψη
όλων των σωματικών και ψυχικών,
των έμφυτων και επίκτητων ταλέντων και χαρισμάτων που εμπιστεύθηκε στον καθένα ο Θεός.
Ο χρόνος της ζωής μας, η υγεία,
οι σωματικές και οι ψυχικές δεξιότητες αποτελούν την περιουσία του ανθρώπου. Ενώ ο φρόνιμος άνθρωπος “εξαγοραζόμενος τον καιρόν”, καλλιεργεί, αυξάνει και αναπτύσσει “το δοθέν
τάλαντον”, ο άσωτος όχι μόνο
το θάβει στη γη, αλλά και το
χρησιμοποιεί συνήθως για τη διαφθορά της κοινωνίας. Και το χειρότερο, η άσωτη ζωή επισύρει
τη δίκαιη οργή του Θεού και φυγαδεύει τη θεία χάρη. Η καρδιά
του ανθρώπου από εύοσμος κήπος αρετών γίνεται εργαστήρι
πονηρών επιθυμιών και κέντρο
όπου επωάζονται τα ποικίλα
σπέρματα του κακού και της ανη-

Διάλεξη του Μάνου Στεφανίδη
στα Τρίκαλα, για Βαν Γκογκ και Χαλεπά

Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα
θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, διδάσκοντας Ιστορία της
Τέχνης
Προηγούμενα βιβλία
Βλάσης Κανιάρης. Αναφορά - Επαναφορά, εκδ. Titanium, 1989 (εξαντλημένο).
Ελληνομουσείον. Έξι αιώνες ελληνικής
ζωγραφικής, εκδ. Μίλητος, 2001.
Τα τεμένη της Θράκης. Εισαγωγή στην
αισθητική του Ισλάμ, εκδ. Μίλητος, 2002
(ελληνικά, αγγλικά).
Εικονο-ΓΡΑΦΕΣ. Η ελληνική ομάδα Οπτικής Ποίησης, εκδ. Μίλητος, 2003.
Ελένη από χαρτί, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 2003.
Μια Ιστορία της Ζωγραφικής. Από το
Βυζάντιο στην Αναγέννηση και από τους
Ιμπρεσιονιστές στον Πικάσο, εκδ. Καστανιώτη, δ΄ εκδ. 2004.
Ο πολιτισμός στην εποχή της μελαγχολίας, εκδ. Πολύτυπο, 2004.
Μικρή Πινακοθήκη. Πρόσωπα, κρίσεις
και αξίες της νεοελληνικής τέχνης, εκδ.
Καστανιώτη, (Β´ έκδ, 2005).
Το Γυάλινο Μάτι, Εκδ. ΙΡΙΣ-Φιλιππότης,
2006.
Εισαγωγή στην Ελληνική Γλυπτική από
την αρχαιότητα ως σήμερα, εκδ. Ίρις-Α.
Φιλιππότης, Γ’ εκδ. 2007.
Ελληνομουσείον. Γ´ έκδοση συμπλη-

ρωμένη σε 10 τόμους, Εφημερίδα Ε.Τ.,
2009.
Οι πιο σημαντικές εκθέσεις που οργάνωσε, είναι:
Βλάσης Κανιάρης, Αναφορά – Επαναφορά 1958-1988, Γκαλερί Titanium, 198990.
Αναφορά στο Μπουζιάνη, Δημοτική Πινακοθήκη Αθηνών,1989.
Μεταίχμιον, Δημοτική Πινακοθήκη Αθηνών, 1990-91.
Andy Warhol, Εθνική Πινακοθήκη, 1993.
Γιάννης Σπυρόπουλος, ένας κλασικός
της Αφαίρεσης, Εθνική Πινακοθήκη, 1995.
Περί Πάτρης, Σπίτι της Κύπρου, 1996.
Γλωσσαλγία, Ελληνοαμερικάνικη Ένωση-Μουσείο Φρυσίρα, 2001.
Η Παρέλαση της Γκιλοτίνας –Ιάσων Μολφέσης, Ελληνοαμερικανική Ένωση, 2006.
Αφύπνιση, Τήνιοι καλλιτέχνες στη μετάβαση από το Λαϊκό στο Λόγιο, Ίδρυμα
Τηνιακού Πολυτισμού, 2006.
Τα Ελάχιστα Πράγματα, Καθολικός ναός
του Αγίου Ιωσήφ και Μονή Ιησουϊτών,
Λουτρά Τήνου, 2007.
Γενέθλιον, Βλάσης Κανιάρης, Μουσείο
Μπενάκη, 2008-9.
Βλάσης Κανιάρης. Αναφορά - Επαναφορά, εκδ. Titanium, 1989 (εξαντλημένο).

θικότητας.
Η αμαρτία, η πολυποίκιλη, πολυώνυμη και ευπερίστατη είναι
ασωτία. Και τούτο γιατί αποκλείει
τον άνθρωπο από τη σωτηρία.
Ανηθικότητες ποικίλης μορφής,
αισχρά αναγνώσματα και ακροάματα και θεάματα, αισχρολογίες, και βωμολοχίες και ύβρεις
αποκλείουν τον άνθρωπο από τη
Χάρη του Θεού. Η υποδούλωση
της ψυχής και του σώματος στις
σαρκικές ηδονές και απολαύσεις
είναι ειδωλολατρία, την οποία
απεχθάνεται ο Θεός.
“Και ήρξατο υστερείσθαι”
Δυστυχώς όμως, η ζωή της
αμαρτίας δεν είναι ροδοστρωμένη. Οι εφάμαρτες ηδονές είναι
πρόσκαιρες και επιφανειακές, είναι αισθησιακές και όχι μόνο δεν
εγγίζουν τον έσω άνθρωπο, τη
βαθύτερη υπόσταση του ανθρώπου, αλλά αντίθετα αφήνουν πικρή γεύση και κενό στη ψυχή.
Κορεσμός, αηδία, πλήξη, ντροπή,
θλίψη, μελαγχολία, απογοήτευση,
τύψεις συνειδήσεως είναι μερικές
από τις συνέπειες της αμαρτίας.
Η ασωτία οδηγεί σίγουρα στην
ηθική εξαχρείωση και στην πνευ-

ματική ένδεια και στέρηση. Στέρηση της χάρης και της ευλογίας
του Θεού· στέρηση της ήσυχης
συνείδησης· στέρηση της ειρήνης
και της ουσιαστικής εσωτερικής
χαράς· στέρηση της ηθικής ελευθερίας· στέρηση όλων των πνευματικών δωρεών. Στέρηση της
πνευματικής ζωής, αποκοπή από
την πηγή της χαράς, το Θεό.
Όσο είχε χρήματα ο άσωτος
γιος, είχε και φίλους. Φίλους
όμως που φθάνουν μόνο μέχρι
το τραπέζι. “Των ευτυχούντων
πάντες φίλοι, των δυστυχούντων
ουδείς”, έλεγαν οι αρχαίοι. Όταν
όμως κατασπατάλησε τα πάντα
σε γλέντια και ασωτίες, τότε οι
φίλοι του του γύρισαν την πλάτη.
Και κατάντησε χοιροβοσκός. Από
τον πλούτο στη φτώχεια, από τη
φτώχεια στην πείνα, από την πείνα στην εξαθλίωση και στον εξευτελισμό. Ο τιμημένος γιος του
νοικοκυρόσπιτου που απολάμβανε αφθονία αγαθών, τώρα κουρελιάρης, βρομερός, νηστικός
χοιροβοσκός. Κανείς δεν τον συναναστρεφόταν πια, κανείς δεν
του μιλούσε, κανείς δεν γύριζε
να τον δει. Έφθασε στο έσχατο
σημείο της κατάπτωσης και της
στέρησης. Έτσι εξαθλιώνει ηθικά
και πνευματικά η αμαρτία τον
αποστάτη και άσωτο άνθρωπο.
Στο σημείο αυτό θα απλώσει, η
θεία χάρη το χέρι της και θα τον
οδηγήσει στη μετάνοια και στην
επιστροφή. Η εξαθλίωσή του
αυτή θα γίνει εφαλτήριο που θα
τον οδηγήσει στην σωτηρία.
(Συνεχίζεται)

Στον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
ΣΙΝΕΑΚ για τα παιδιά

Ο καρυοθραύστης
και τα τέσσερα βασίλεια
Ο Δημοτικός
Κινηματογράφος πραγματοποιεί ειδικές
προβολές για
τα παιδιά (ΣΙΝΕΑΚ) κάθε Κυριακή στη αίθουσα
του Δημοτικού
Κινηματογράφου στο Μύλο
Ματσόπουλου.
Αυτήν
την
Κυριακή η ταινία
Ο
καρυοθραύστης και τα
τέσσερα βασίλεια
(με ηθοποιούς-μεταγλωττισμένη) και σε
3D
Πραγματοποιούνται οι εξής προβολές:
12.00 πρωί κανονική προβολή (4 €) και ετήσια κάρτα
17.30 απόγευμα 3D (5 €)
*Κάρτα κοινωνικής αλληλεγγύης
Οι κάτοχοι κάρτας κοινωνικής αλληλεγγύης μπορούν
να παρακολουθούν την προβολή στις 12.15 το μεσημέρι
της Κυριακής, με εισιτήριο 2 €.
Όταν η Κλάρα βρίσκεται σ' ένα παράξενο και μυστήριο
παράλληλο κόσμο που είναι το σπίτι της Χώρας των Νιφάδων, της Χώρας των Λουλουδιών και της Χώρας των
Ζαχαρωτών, πρέπει να διασχίσει με θάρρος το 2018-1120
Βασίλειο και να αντιμετωπίσει την τυραννική Κόκκινη
Μητέρα για να ξαναφέρει την αρμονία στον αλλοπρόσαλλο
κόσμο.
Το φιλοπερίεργο κορίτσι, τα μεταλλικά στρατιωτάκια,
τα συνασπισμένα ποντίκια, και φυσικά ο καρυοθραύστης
πρωταγωνιστούν σε αυτή την ευφρόσυνη, φαντασμαγορική
κι εντελώς παραμυθένια ντισνεϊκή ανάγνωση του γνωστού
χριστουγεννιάτικου μύθου. Τέταρτο Τατιάνα Καποδίστρια
-toSpirto.net

τοπικά
ι έρχεται η ώρα να
αποφασίσεις με
ποιους θα πας και
ποιους θα αφήσεις.

Κ

Θα πας με αυτούς που χρεωκόπησαν τη χώρα και την
οδήγησαν στο χείλος του
γκρεμού;
Θα πας με αυτούς που τα
κόμματά τους χρωστάνε 400
εκατομμ. ευρώ και δεν λένε
πως θα τα ξεχρεώσουν;
Θα πας με αυτούς που φτιάχναν of shore εταιρείες και
διοχετεύονταν λεφτά σε φορολογικούς παραδείσους;
Θα πας με αυτούς που ό,τι
σκάνδαλο έχει υπάρξει στην
Ελλάδα από κάτω θα τους
βρείτε;
Θα πας με αυτούς που έβαλαν στα ταμεία τους μίζες
1δις. δραχμ. που ομολογεί ο
Τσουκάτος και ούτε φωνή
ούτε ακρόαση για το συμβάν;
Ή θα πας με τις δυνάμεις
που κατάφεραν μέσα σε ένα
δύσκολο περιβάλλον να βγάλουν την Ελλάδα από τα μνημόνια, που κατάφεραν σε μια
δύσκολη εποχή να κρατήσουν
την κοινωνία όρθια έστω και
με ψίχουλα, όπως διατείνονται
κάποιοι, που κατάφεραν με το
κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, με το κοινωνικό μέρισμα

Το μεγάλο δίλημμα
σε τρία εκατομμ. ανθρώπους,
με την αύξηση κατώτερου μισθού και την κατάργηση του
επαίσχυντου υποκατώτατου
που θεωρούσε τους νέους
μας παιδιά ενός κατώτερου
Θεού;
Με αυτούς που επαναφέρουν Συλλογικές Συμβάσεις
εργασίας και ψηφίζουν διατάξεις για την προστασία των
εργαζομένων, που μειώνουν
την ανεργία από το 27% στο
18%, που κατάργησαν τα πέντε ευρώ στα Δημόσια Νοσοκομεία και έδωσαν τη δυνατότητα σε 2,5 εκατομμ. Έλληνες που ήταν ανασφάλιστοι
να έχουν πλήρη κάλυψη ιατρικών εξετάσεων, χειρουργικής επέμβασης δωρεάν; Mε
αυτούς που τόλμησαν να λύσουν ένα εθνικό θέμα που ταλάνιζε τη χώρα μας για μια
30ετια, προς όφελος και των
δυο λαών, κόντρα στα ακροδεξιά εθνικιστικά παραληρήματα.
Με αυτούς που οδήγησαν
στη δικαιοσύνη όλες τις μεγάλες υποθέσεις όπως ΚΕΛΠΝΟ, ΝΟVARTIS, ΝΤΥΝΑΝ
και να δούμε πώς θα ξεμπλέ-

ξουν… φάγαν, φάγαν, φάγαν,
όπως έλεγε και ο φτωχός χωριάτης στο Μαυρογιαλούρο.
Κι επειδή τέσσερα χρόνια
τους κόπηκε το μεγάλο φαγοπότι λυσσάξανε σαν τα σκυλιά και όλο ουρλιάζουν. Βλέπεις θεωρούσαν τη χώρα τσιφλίκι τους κληρονομικώ δικαίω και λόγω του ότι σταμάτησε η κλεπτοκρατία, για αυτό
περισσεύουν χρήματα και μοιράζονται στις αδύναμες ομάδες. Μετά την έξοδο από τα
μνημόνια έρχεται ο Τσίπρας
και λέει, από εδώ και πέρα θα
αναγκαστείτε να λέτε ναι σε
ότι φέρουν στη βουλή για ψή-

φιση ,γιατί όλα τα νομοσχέδια
που ήρθαν και έρχονται είναι
υπέρ των λαϊκών συμφερόντων και για να μην εκτεθούν
αναγκάζονται να τα ψηφίσουν
εκόντες άκοντες (θέλοντας
και μη θέλοντας). Το μεγάλο
δίλημμα των επερχόμενων
εκλογών όποτε αυτές και αν
γίνουν είναι, θα πας με αυτούς
που στόχο έχουν τη εξυπηρέτηση των συμφερόντων των
υπόδικων αφεντικών τους τύπου Μαρινάκηδων, που τους
πληρώνουν τα ενοίκια των
γραφείων τους, Αλαφούζου
και όλο το κακό συναπάντημα,
σαφώς πάντα με ανταλλάγματα ή με αυτούς που στόχο
έχουν την πρόοδο της χώρας, την ευημερία των πολιτών ,τη μείωση της ανεργίας,
των ίσων δικαιωμάτων, της
δημόσιας και δωρεάν υγείας,
της δημόσιας και δωρεάν παιδείας... Αν λοιπόν είσαι με
αυτούς που θέλεις να υπηρετήσουν τον λαό, τότε ψηφίζεις
ΣΥΡΙΖΑ.
Γιάννης Σίμος
Μέλος της Ν.Ε. Τρικάλων
του ΣΥΡΙΖΑ

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Τρικάλων
Δήμος Τρικκαίων
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας
Τμήμα Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας
Αρ. Πρωτ. 5483
AΔΑ: ΨΙΕΧΩΗ9-86Φ
Ταχ. Δ/νση: Ιακωβάκη 5 & Μιαούλη
Τ.Κ. 42132
Πληρ.: Κ. Μπέλλος
Τηλ. 2431063222 &2431063225
Εmail: kbellos@trikalacity.gr
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Κολλοειδής άργυρος:
ένας σύμμαχος για το έντερό μας
Του Βασιλείου Τσιούτσια, φαρμακοποιού
Ο κολλοειδής άργυρος είναι είναι
ένα σχετικά δυσεύρετο είδος πολυτελείας στην Ελλάδα, το οποίο είναι ένα συμπλήρωμα υγείας που παρασκευάζεται από τη βύθιση ασημένιων ηλεκτροδίων σε απεσταγμένο νερό με ειδική συσκευή, έχοντας
ως αποτέλεσμα την δημιουργία ενός
διαλύματος μικροσκοπικών σωματιδίων αργύρου.
Ο άργυρος θεωρείται ότι ενεργοποιεί ακόμη περισσότερο το ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά στην
αντιμετώπιση των ασθενειών. Είναι
αποτελεσματικός ενάντια σε κάθε ιό
και ασθένεια επειδή δεν διαβρώνει
και ουδέποτε έχει παρουσιάσει επικίνδυνη αλληλεπίδραση με άλλα
φάρμακα. Να σημειωθεί πως μία χημική «συμβατική» αντιβίωση μπορεί να σκοτώσει περίπου 12 με 15
παθογόνους οργανισμούς σε αντίθεση με τον κολλοειδή άργυρο που
καταστρέφει πάνω από 630.
Δημιουργεί θα λέγαμε ένα τέτοιο περιβάλλον που είναι αδύνατον
να επιζήσουν και να πολλαπλασιαστούν τα παθογόνα, οπότε λειτουργεί εις βάρος της ίδιας της
φύσης των κύκλων ζωής των παθογόνων, ώντας ένας αποτελεσματικός
προληπτικός παράγοντας ενάντια σε
όλες τις ασθένειες που προκαλούνται από αυτά, συμπεριλαμβα-

νομένων των μελλοντικών μεταλλάξεών τους.
Δεν υπάρχει κανένας γνωστός
οργανισμός που να προκαλεί ασθένειες που να μπορέσει να επιζήσει με
την παρουσία ακόμη και ελάχιστης
ποσότητας κολλοειδή αργυρού.
Οι εργαστηριακές δοκιμές δείχνουν ότι τα αναερόβια βακτήρια, οι
ιοί και οι μύκητες εξοντώνονται
μέσα σε ελάχιστα λεπτά επαφής με
τον κολλοειδή άργυρο. Τα παράσιτα σκοτώνονται επίσης ακόμη κι αν
είναι σε πρώιμο στάδιο. Ο κολλοειδής άργυρος λειτουργεί αποτελεσματικά ενάντια στις λοιμώξεις, στα
κρυολογήματα, στη γρίπη, στις ζυμώσεις και στις παρασιτικές μολύνσεις.
Ο ίδιος μηχανισμός που αποκρύπτει την αναπαραγωγή των παθογόνων φαίνεται επίσης να παρεμποδίζει το σώμα από την ανάπτυξη
καρκίνου. Οι καρκινικοί όγκοι διαμορφώνονται όταν οι εσωτερικοί
κυτταρικοί ρυθμιστές σταματούν
να λειτουργούν. Τα κύτταρα διαιρούνται σε ποσοστό που ξεπερνά
την σωματική ανάγκη γι' αυτά.
Όταν ο κολλοειδής άργυρος χρησιμοποιείται ως προληπτικό μέσο για
τους ευρέως διαδεδομένους ιούς
και βακτηρίδια, ίσως θεραπεύσει
και άλλες φαινομενικά άσχετες
ασθένειες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΗΜΔΗΣ
Αρ. Πρωτ.: 1750
ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 1
Ταχυδρομικός Κώδικας: 42031
Πληροφορίες: Βαρβάρα Σίμου, Ευδοκία Παπαϊωάννου
Τηλέφωνο: 2433350023, 2433350020
FAX: 2433350055
Email: dimfartexn@yahoo.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Του έργου:

ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ
1. Ο Δήμαρχος Τρικκαίων, σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 643//2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Τρικκαίων και της υπ'
αριθμ. 705/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτρβπής του Δήμου Τρικκαίων, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρθρ. 194 του Ν. 3463/2006
και τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ.
270/81, διακηρύσσει Δημοπρασία μειοδοτική φανερή και προφορική για τη
μίσθωση κατάλληλου ακινήτου στην
περιοχή του Δήμου Τρικκαίων για τη
στέγαση του «Α' ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», καλώντας τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20)
ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης.
2. Το κείμενο της διακήρυξης, στο
οποίο αναφέρονται οι ειδικότεροι
όροι διενέργειας του διαγωνισμού,
διατίθεται στους ενδιαφερόμενους
από το Τμήμα Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας, της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
του Δήμου Τρικκαίων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δ/νση Ιακωβάκη 5 & Μιαούλη, 1ος όροφος, τηλέφωνο 24310 63222, κ. Μπέλλο)
αδαπάνως.
3. Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον για τη δημοπρασία πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή
με νόμιμο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στο πρωτόκολλο του Δήμου
Τρικκαίων (Δ/νση Ιακωβάκη 5 & Μιαούλη, 1ος όροφος, τηλέφωνο 24310
63222) εντός είκοσι (20) ημερών από
τη δημοσίευση της παρούσας περίληψης, προσκομίζοντας σφραγισμένο φάκελο, απευθυνόμενο στην «Επιτροπή Διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου στην περιοχή του Δήμου Τρικκαίων για τη στέγαση του Α' ΚΑΠΗ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».
4. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για τέσσερα (4) χρόνια.
5. Τα έξοδα δημοσίευσης, αρχικής
και επαναληπτικής δημοπρασίας, βαρύνουν το μειοδότη. Σε περίπτωση
που η επαναληπτική δημοπρασία είναι άγονη, τα έξοδα θα βαρύνουν το
Δήμο.
Τρίκαλα 22/02/2019
Ο Δήμαρχος
Δημήτρης Παπαστεργίου

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΡΙΖΑΝΟΥ»
Ο Δήμος Φαρκαδόνας διακηρύττει
ότι την 19 του μηνός Μαρτίου του
έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00
π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό
ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της
παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν.
4412/2016 και η οικονομική προσφορά
των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του
υποσυστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για
την Πράξη με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΡΙΖΑΝΟΥ».
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 78.295,51 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, και απρόβλεπτα)
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με
βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης
26/2018 από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Φαρκαδόνας, ανέρχεται στο
ποσό των 80.645,16 ΕΥΡΩ (χωρίς
Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 100.000,00
(με Φ.Π.Α. 24%).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κ.λ.π.) με ελεύθερη, πλήρη, άμεση
και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς και
στην ιστοσελίδα www.farkadona.gr.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την
ΕΑΑΔΗΣΥ (έγγραφο αριθ. Πρωτ.
5034/28-9-2018 υπόδειγμα διακηρύξεων έργων κάτω των ορίων.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π., για έργα κατηγορίας
1. Α1 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

όπως ορίζονται στο άρθρο 100 του
Ν.3669/2008, ανά κατηγορία και τάξη
Μ.Ε.Ε.Π., αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, σύμφωνα με το
άρθρο 76 παρ. 3(α) του Ν.4412/2016.
Για τους αλλοδαπούς οικονομικούς
φορείς καθορίζονται ως ελάχιστες
απαιτήσεις, τα οριζόμενα στο Μέρος
ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν.
4412/2016.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς
Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση
δηλαδή 1.612,90 ΕΥΡΩ και η σχετική
εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται
προς το Δικαιούχο ΔΗΜΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον
9 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ήτοι
μέχρι την 18/01/2020. Ο χρόνος ισχύος
των προσφορών είναι 6 μήνες από την
ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για
τις δημόσιες συμβάσεις
Η προθεσμία περάτωσης του έργου
είναι δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους ΣΑΤΑ του Δήμου Φαρκαδόνας
και από τον κωδικό ΚΑ 30-7322.001 του
προϋπολογισμού του έτους 2019
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρκαδόνας
Τα έξοδα δημοσίευσης θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο του υπόψη
έργου, μετά την ανάδειξή του και πριν
την πληρωμή προς αυτόν του 1ου
Λογαριασμού και σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού από τον Δήμο Φαρκαδόνας.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι
από το Δικαιούχο Δήμο Φαρκαδόνας,
αρμόδιοι υπάλληλοι Βαρβάρα Σίμου
(τηλ.: 2433350023 Φαξ: 2433350055)
και Παπαϊωάννου Ευδοκία (τηλ.:
2433350020 Φαξ: 2433350055), τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Φαρκαδόνα 22/02/2019
Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας
Μεριβάκης Αθανάσιος

34 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ

06:30 Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα
06:45 Μαζί το Σαββατοκύριακο
10:00 Πάμε Αλλιώς
12:00 ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
12:30 Επτά
13:30 Europe
15:00 ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
16:00 Ποδόσφαιρο: Ξάνθη ΑΟ Λεβαδειακός (Ζ)
18:00 Η Ιστορία του Ελληνικού
Ποδοσφαίρου (Ε)
19:00 Roads (Ε)
21:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
22:00 Στα Τραγούδια Λέμε Ναι Κ2
00:00 ΕΡΤ Ειδήσεις
00:05 Στα Τραγούδια Λέμε Ναι Κ2
00:40 Ποδόσφαιρο: Ξάνθη ΑΟ Λεβαδειακός (E)
02:30 Η Ιστορία του Ελληνικού
Ποδοσφαίρου (Ε)
03:30 Great Myths and Mysteries
04:00 Στα Τραγούδια Λέμε Ναι Κ2

06:00 Πάτερ Ημών (Ε)
06:45 Οι Μεν και οι Δεν (Ε)
07:45 Της Ελλάδος τα Παιδιά (Ε)
08:45 Θα Βρεις το Δάσκαλό σου (Ε)
09:45 Το Καφέ της Χαράς (Ε)
11:45 Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7
13:00 ANT1 News
13:45 Merenda Mania
14:00 Κωνσταντίνου και Ελένης Κ1 Ε9
(Ε)
16:00 Κάτι Ψήνεται
18:00 ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
18:15 Μην Ψαρώνεις
19:30 ANT1 News
20:45 Τι 30... Τι 40... Τι 50...
22:45 Πέτα τη φριτέζα
23:45 Επικηρύσσοντας την Πρώην
02:00 VICE Specials Κ6 (Ε)
03:00 Κάρμα
03:45 'Eρωτας Κλέφτης
04:30 Το Καφέ της Χαράς (Ε)
05:30 Και οι Παντρεμένοι 'Eχουν Ψυχή
(Ε)

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

Xiaolin Showdown
Φωτιά, Πυροσβέστες!
Τομ και Τζέρι
Ben and Holly
Robocar Poli
Χταποδοναύτες
Πέππα, το Γουρουνάκι
Κλίο και Κουκίν
Κουταβοφιλαράκια
Σον, το Πρόβατο
The Garfield Show
Barbie Dreamhouse Adventures
Ben 10
Mecard
Tom and Jerry Show
Be Cool Scooby-Doo!
Stars System
Star News
Τα Φιλαράκια Κ3 Ε17
X-Men 2: Xmen United
House Κ1 Ε10
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19:50
21:00
Me)
23:00
01:00
02:45

Star News
Εγώ, ο Απαισιότατος (Despicable
300: Η Άνοδος της Αυτοκρατορίας
Για Ποιόν Χτυπά η Κουδούνα
Ray

06:00 TV Mall
06:30 Παπιοπεριπέτειες
07:30 Η Μικρή Γοργόνα (Ε)
08:00 Βελούδο από Μετάξι E5 (Ε)
09:00 Οδηγός Καλής Ζωής
10:00 Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
13:00 Ειδήσεις
13:50 Καλύτερα Δε Γίνεται!
16:50 Kitchen Lab
17:50 Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
18:00 Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6
Ε34 (Ε)
19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:00 Το Σόι σου Κ5 Ε31 (Ε)
20:50 Πάμε Πακέτο
22:50 Η Αγάπη μας
00:50 Μετά τα Μεσάνυχτα
02:20 10η Εντολή
03:20 Kourtney and Khloe Take Miami Κ1
Ε5
04:50 Θυρίδα Τηλεπώλησης

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

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

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

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

00.50 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
02.10 Ξένη ταινία «L’alpaguer»
03.45 Ξένη ταινία «ΤΙΜ»

05.30 Μουσικό διαλειμμα
06.00 «Μη μου πεις»
07.00 Μουσικό διάλειμμα
07.30 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.00 Παιδικό προγραμμα «Ο Ιωσήφ και το
παλτό», «Η ωραία και το τέρας»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 “Πνευματική Θεσσαλία”(Επανάληψη)
11.20 Παιδικό πρόγραμμα «Ο Σερίφης του
Διαστήματος»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 TΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Κυκλάδες»
14.40 Πολιτικοί Διάλογοι»
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Τravel Guide
18.00 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 Εδώ Θεσσαλία - Εδώ Ελλάδα»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων
21.30 «Τα ….ΣΟΣ στη μουσική»
22.30 Ντοκυμαντέρ «Στα άδυτα του
Ευβοικού»
23.00 Γεγονότα –Δελτίο ειδήσεων
23.45 Ξένη ταινία «Α Killing affair»

07.00
15.00
16.00
17.30
18.00
20.00
23.00
01.30
02.00
04.30
06.30

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

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

09:45
12:50
14:00
14:30
16:30
16:40
18:55
20:00
21:00
23:00
01:00
04:15
05:30

'Eλα Χαμογέλα
Open Sport
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Παιδιά από Σπίτι
Open News στη Νοηματική
Το... Θύμα
Open News
Celebrity Travel
Καυτή Καταδίωξη
Η Συναλλαγή
Pulp Fiction
Criminal Minds Κ10 Ε20
Τώρα 'O,τι Συμβαίνει

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5
απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Γκουλιοπούλου Βασιλική
Κανούτα 1
2431031180
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Καμινιώτης Σόλων
Κονδύλη 52
2431073736
9 το πρωί
έως 2 το μεσημέρι
Σιμορέλης Βασίλης
Κονδύλη 6
2431070669
Τραικάπης Μιχαήλ

Στουρνάρα 7
2431026886
Βαρελά Χρυσούλα
Απόλλωνος 25
2431039120
Τσέλιος Σωτήρης
28ης Οκτωβρίου 83
2431028133
Μακρής Κοσμάς
Τσιτσάνη 11 & Γαμβέτα
2431020962
Σακκά Αθανασία
Μαιευτήριο
2431023780
Λέγκα Ειρήνη
Ιουλ. Αδάμ 2

2431036868
Πατέρα Σοφία
Ασκληπιού 29- Πλάτωνος
2431024631
Λεβέντης Φώτης
Κονδύλη 24
2431032657
Κουτούλα Μαρία
Φλεγίου 70
2431076140
Καρανίκας Ιωάννης
Μιαούλη 16
2431035101
Σαράντης Γεώργιος
Βενιζέλου 15
2431073071

Τσαγκούλη Σοφία
Καποδιστρίου 14
2431022175
Γιώτα Παρασκευή
Τσιτσάνη 23
2431027630
Κολώνα Αναστασία
Στρατ. Σαράφη 22
24310 70065
Τσιρώνης Παύλος
Μιαούλη 19
2431031875
Μουργελάς Νίκος
Αμαλίας 12
2431023456

ΚΡΙΟΣ: Αυτό το τριήμερο έρχεται να δοκιμάσει
τον ψυχισμό σου και την ικανότητα σου να ξανασηκώνεσαι όταν νιώθεις το πρόσωπο σου να
αγγίζει το χώμα.
ΤΑΥΡΟΣ: Θα χρειαστεί να βάλεις ένα μέτρο στη
συμπεριφορά σου αυτό το τριήμερο, καθώς επίσης και να προσέξεις να μην κρίνεις τους πάντες και τα πάντα βάσει των δικών σου πεποιθήσεων, αλλά αναγνωρίζοντας και στους άλλους
το δικαίωμα να μην κάνουν λάθος.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Τώρα που βρήκαμε παπά να θάψουμε
καμπόσους… Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μάταιο
να προσπαθήσεις να πιαστείς από τον πρώτο
τυχόντα που θα πέσει μπροστά σου, ελπίζοντας ότι θα αναλάβει το βάρος να σου λύσει όλα
σου τα προβλήματα.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Με το να ταυτίζεσαι με την άποψη
οποιουδήποτε, απλά για να του είσαι αρεστός
και να τον κερδίσεις, κινδυνεύεις αρχικά να χάσεις τον εαυτό σου, γιατί ούτε εσύ θα ξέρεις
ποια είναι τα «θέλω» και τα «πιστεύω» σου.
ΛΕΩΝ: Ο έρωτας μπορεί να σου πάρει τα μυαλά αυτές τις μέρες και προφανώς με τις ευχές
μου και να το χαρείς. Όμως πόσα πράγματα είσαι έτοιμος να θυσιάσεις; Δεν είναι άτοπη η ερώτηση.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Το να πιστεύεις ότι τα ξέρεις όλα
και ότι μόνος σου μπορείς να καταφέρεις τα πάντα μπορεί να αποδειχτεί η μεγαλύτερη παγίδα
που μπορείς να βάλεις στον εαυτό σου και στο
όποιο νέο ξεκίνημα μπορεί να έχεις κατά νου.
ΖΥΓΟΣ: Ο Δίας σου φουσκώνει τα μυαλά πράγμα πράγμα που σε συνδυασμό με τον Ερμή στους
Ιχθείς μπορεί να σε οδηγήσει σε λάθος επιλογές στα επαγγελματικά σου και σε υποσχέσεις

Νταιλιάνης
οδός Καλαμπάκας
Βότσιος-Μέλιγκος
Καλκαντέρας-Φήκη

Κωλέτσιος-Πύλη
Κωτούλας-Μεγαλοχώρι
Ρέππας-Νομή
Οικονόμου-Μικ. Κεφαλόβρυσο

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σάββατο-Κυριακή
η παιδική ταινία

“LEGO”
Επίσης συνεχίζεται
για 2η
εβδομάδα η ταινία

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

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

Σε βραδινές προβολές
η ταινία

“ΣΕΙΣΜΟΣ”
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Αναμφισβήτητα βλάπτει.
2. Υγρό που έχει υποστεί... επιδράσεις.
3. Χαλύβδινοι οι θώρακές του - Αρκετές φορές...μένουμε σ' αυτό.
4. Σημαίνει και τον
αβλαβή, τον ακίνδυνο Λίμνη της Σκωτίας.
5. Αποτελεί ενιαίο κράτος από το 1990.
6. Σχετικά με τους δήμους αρχικά - Γιος του
Νώε.
7. Αυτοί δεν παρεκκλίνουν.
8. Συνδέει αποφατικές
προτάσεις (αντιστρ.) Θύμα ανεξιχνίαστης δολοφονίας
της νεότερης ιστορίας μας.
9. Ξεχωρίζει από τις άλλες μέλισσες.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Αναφέρονται συχνά μαζί με
τα... αντίθετά τους - Μπλοκάρει τη
λήψη απόφασης (αντιστρ.).
2. Καλοσύνη ή αφέλεια.
3. Σχετικό με υγρό ρήμα -Ιστορικό ελληνικό αθλητικό σωματείο.
4. Δικιά της «Η κυρία Ντορεμί» Αχώριστο μόριο ελληνικών λέξεων.
5. Μουσική νότα (αντιστρ.) - Υποδιαίρεση ξένου νομίσματος.
6. Τα αρχικά στρατιωτικής σχολής μας - Σημείο αριθμητικής πρά-

Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

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

Οίκτος

Sudoku

Πώς παίζεται
Συμπληρώστε τους αριθμούς ώστε κάθε τετράγωνο με τα εννέα κουτάκια να έχει τους αριθμούς από
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H λύση του προηγούμενου
1

3
1

1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.
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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη
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6
2

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 €

ξης.
7. Γαλλική... λέξη -Κένταυρος
που σκότωσε ο Ηρακλής.
8. Χαρακτηρισμός σεισμικής δόνησης (αιτ.) -Θα τα βρείτε στη...
λύση.
9. Σκεύη αξίας.
ΛΥΣΗ (22-2-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 2.
ΙΣΟΠΑΛΟΣ 3. ΑΤΙΑ - ΓΙΟΚ 4. ΦΟΝ
- ΛΑΔΙΑ 5. ΩΡΑΙΑ 6. ΝΙ - ΩΡΑ - ΕΚ
7. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 8. ΕΟΚ - ΥΑΛΟΣ 9.
ΣΥΡΟΣ - ΙΣΟ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 3. ΚΟΙΝΑ ΑΚΡ 4. ΗΠΑ - ΙΩΝ 5. ΓΑ-ΛΑΡΟΥΣ 6.
ΟΛΓΑ - ΑΤΑ 7. ΡΟΙΔΟ – ΗΛΙ 8. ΟΣΟΙ
- ΕΤΟΣ 9. ΚΑΥΚΑΣΟ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Κόσσυβας Βασ.
οδός Καρδίτσης
Τσιόγκας-Φωτάδα
Τζάρτζος Βαγ. οδός Λαρίσης

που για να τις τηρήσεις θα χρειαστεί να συγκρουστείς με ανθρώπους από το περιβάλλον
σου.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Αν είσαι άνθρωπος που αγαπάει τον
τζόγο και ρισκάρει καλό θα είναι αυτές τις μέρες να ρίξεις τα χρήματα σου στην αγορά πραγμάτων που σου είναι χρήσιμα, παρά στα τυχερά παιχνίδια.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Είναι μια περίοδος σημαντικών
εσωτερικών διεργασιών, αφού νιώθεις ότι το σύστημα αξιών σου δεν είναι ικανό να σε πάει παρακάτω και όσο σημαντική κι αν είναι σαν παρατήρηση, άλλο τόσο δύσκολο είναι το να το διαχειριστείς. Χρειάζεται ένα μέτρο και αρκετή υπομονή.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Μη στηρίζεις τη ζωή σου και τις
αποφάσεις σου πάνω σε υποψίες που ακόμα κι
αν φαίνεται να δένουν με στοιχεία δεν είναι παρά
υποψίες. Υπάρχουν κίνδυνοι σε διάφορα επίπεδα, είτε μιλάμε για τα αισθηματικά σου, είτε
για τα επαγγελματικά σου.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Μπορεί να βαριέσαι τα τετριμμένα, αλλά καλύτερα μην προχωρήσεις σε αλλαγές στο εργασιακό σου στάτους απλά και
μόνο επειδή είσαι αισιόδοξος για τα σχέδια σου
ή επειδή πιστεύεις πως ότι και να γίνει θα υπάρχουν υποστηρικτές από πίσω σου για να μαζέψουν τα σπασμένα.
ΙΧΘΕΙΣ: Ίσως έχεις εστιάσει στο να ανταποκριθείς στην καριέρα και στις τυπικές υποχρεώσεις σου περισσότερο απ’ όσο θα έπρεπε με αποτέλεσμα να έχεις παραμελήσει είτε
τους φίλους σου, είτε άλλες δραστηριότητες που
θα ήταν πιο δημιουργικές.

5
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Οριακή
πτώση στο
Χρηματιστήριο

Ê

Με οριακή πτώση έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά, καθώς απορροφήθηκαν οι ήπιες ενδοσυνεδριακές ρευστοποιήσεις. Η αγορά συμπλήρωσε πέντε συνεχείς ανοδικές
εβδομάδες.
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
O Γενικός Δείκτης Τιμών
έκλεισε στις 676,87
Γ.Δ. 676,87
μονάδες, σημειώνοντας
οριακή πτώση 0,04%.
Σε εβδομαδιαία βάση
ο βασικός χρηματιστη0,04%
ριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 3,32%, από τις αρΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
χές Φεβρουαρίου σημειώνει άνοδο 6,65%,
ενώ από τα αρχές του
έτους παρουσιάζει άνοδο σε ποσοστό 10,37%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 40,508 εκατ.
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 23.884.862 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε
οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,06%, ενώ ο δείκτης της
μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό
0,88%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη
μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Σαράντης (+2,28%), της Motor Oil (+1,87%), του ΟΤΕ
(+1,41%) και της Lamda Development (+1,25%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Alpha Bank (-2,46%), της Μυτιληναίος (1,65%), της Aegean Airlines (-1,50%) και της Jumbo (-1,49%).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη
άνοδο σημείωσαν οι δείκτες του Εμπορίου (+4,37%)
και των Τηλεπικοινωνιών (+1,41%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Τραπεζών (-1,58%) και των Βιομηχανικών Προϊόντων (1,46%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν
η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 7.560.498
και 5.054.438 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο
ΟΤΕ με 11,177 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 5,643
εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 45 μετοχές, 53 πτωτικά και 34
παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές:
Lavipharm+19,12% και Ευρωσύμβουλοι +9,73%,
ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές:
Dionic-19,40% και Γ.Ε. Δημητρίου-18,37%.

Μίχαλος: Μονόδρομος για τις επιχειρήσεις
η τήρηση κανόνων ψηφιακής ασφάλειας
«Προφανώς υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά»
ψηφιακή εποχή και οι δυνατότητες που δημιουργεί για τις επιχειρήσεις, οφείλουν απαραίτητα
να συμβαδίσουν με την ψηφιακή ασφάλεια.
Πρέπει να επενδύσουμε στην απαιτούμενη
γνώση, στις διαθέσιμες τεχνολογίες, στις
προβλεπόμενες διαδικασίες. Για να αντιμετωπίσουμε τους ενδεχόμενους σοβαρούς,
οικονομικούς και κοινωνικούς, κινδύνους και
για να διασφαλίσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης,
δίκαιου ανταγωνισμού και ασφάλειας για
όλους».
Αυτό υπογράμμισε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ
Κωνσταντίνος Μίχαλος στο χαιρετισμό του στο
3ο LAW FORUM ON DATA PROTECTION &
PRIVACY
Ο ίδιος ανέφερε: «πλέον, εταιρίες κάθε μεγέθους χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά συστήματα και ανάλυση δεδομένων, για τις πωλήσεις, για την εξυπηρέτηση πελατών, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της εμπορικής
τους πολιτικής.
Προφανώς υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά.
Όπως συμβαίνει με κάθε πολύτιμο πόρο, έτσι
και στην περίπτωση των δεδομένων, δεν
απουσιάζουν τα φαινόμενα κατάχρησης, αθέμιτων πρακτικών, ακόμη και εγκληματικών
πράξεων. Τα τελευταία χρόνια βλέπουν το φως
της δημοσιότητας όλο και περισσότερα πε-

«Η

ριστατικά κυβερνοεπιθέσεων, κλοπής, διαρροών ή ακόμα και εμπορίου δεδομένων. Πρόκειται για περιστατικά, τα οποία θίγουν δικαιώματα των πολιτών, αλλά ταυτόχρονα
βλάπτουν τον ανταγωνισμό και πλήττουν σοβαρά τη φήμη των επιχειρήσεων.
Και παρ' όλο που το θέμα της διαχείρισης
των δεδομένων έχει αναδειχθεί εδώ και αρκετά
χρόνια, το πλαίσιο προστασίας ήταν μέχρι πρότινος ελλιπές και αποσπασματικό. Με αποτέλεσμα να προκαλείται αίσθημα ανασφάλειας

Έρχεται νομοσχέδιο με φορολογικά κίνητρα για επιχειρήσεις εντός δύο μηνών
Νομοσχέδιο που θα προβλέπει
μεγάλα φορολογικά κίνητρα για
τις επιχειρήσεις, προανήγγειλε ο
αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας, προσδιορίζοντας την
κατάθεσή του στη Βουλή, το αργότερο εντός δύο μηνών.
Αφορμή ήταν η συζήτηση του
νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που αφορά την εναρμόνιση της ελληνικής
με την κοινοτική νομοθεσία για
τους εταιρικούς μετασχηματισμούς και την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων.
Απαντώντας σε σχετικές επισημάνσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης, ο κ. Πιτσιόρλας δι-

Ο αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης
Στέργιος Πιτσιόρλας
ευκρίνισε ότι το παρόν σχέδιο
νόμου αφορά μόνο το νομικό σκέ-

Σε προσιτές τιμές
ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

δικαίου σε όλους τους εμπλεκόμενους.
Το κενό αυτό ήρθε ουσιαστικά, να καλύψει
η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την
Προστασία των Δεδομένων. Ενός κανονισμού
που άλλαξε τα δεδομένα στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς. Εισήγαγε συγκεκριμένες διαδικασίες και υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις, προβλέποντας μάλιστα ιδιαίτερα αυστηρά πρόστιμα για τη μη συμμόρφωση.
Η προσαρμογή και στη συνέχεια η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νέου πλαισίου, αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Μια πρόκληση που απαίτησε κατ'
αρχήν συστηματική προετοιμασία, ενημέρωση και εκπαίδευση, ανασχεδιασμό διαδικασιών,
αλλά και σημαντική επένδυση σε τεχνολογικούς και ανθρώπινους πόρους. Μια πρόκληση, η οποία εξακολουθεί να είναι πολυδιάστατη, εμπλέκοντας νομικά και τεχνολογικά θέματα, θέματα εμπορικής πολιτικής, θέματα
ασφάλειας.
Η τήρηση των κανόνων είναι απαραίτητη.
Και αποτελεί μονόδρομο για τις επιχειρήσεις. Όχι απλώς επειδή το επιβάλει ο νόμος
ή για την αποφυγή των κυρώσεων. Αλλά γιατί αυτό υπηρετεί μακροπρόθεσμα το συμφέρον όλων. Και των καταναλωτών, αλλά και των
επιχειρήσεων, οι οποίες θέλουν να προστατέψουν τη φήμη τους και τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους».

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

λος για τους μετασχηματισμούς
των εταιρειών.
Παράλληλα, ανακοίνωσε πως
«πολύ σύντομα και μέσα στο επόμενο δίμηνο θα κατατεθεί νομοσχέδιο με φορολογικά κίνητρα
για τις επιχειρήσεις», τα οποία,
όπως είπε, «είναι πράγματι κεντρικό ζήτημα για την ανάπτυξη
της οικονομίας».
Το νομοσχέδιο ολοκληρώθηκε
σε Α’ Ανάγνωση στην Επιτροπή
Παραγωγής και Εμπορίου της
Βουλής με νομοτεχνικές βελτιώσεις, στις οποίες προχώρησε το

Υπουργείο κάνοντας δεκτές προτάσεις και παρατηρήσεις βουλευτών, ενώ ο κ. Πιτσιόρλας δεσμεύτηκε να προχωρήσει και σε
περαιτέρω αλλαγές.
Υπέρ του σχεδίου νόμου τάχθηκαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
ενώ το καταψήφισαν το ΚΚΕ και η
Χρυσή Αυγή.
Από την πλευρά τους, ΝΔ,
ΔΗΣΥ και Ένωση Κεντρώων επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια,
ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι οι
νέες ρυθμίσεις είναι προς τη θετική κατεύθυνση.

36 σελίδα
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όσες φορές σε
είδαμε, πόσες
φορές σε
ξεχωρίσαμε. Πάντα
είσαι το ίδιο και πάντα
αλλιώτικος. Λογής λογής
αισθήματα νιώθει κανείς
μέσα του που δεν
μπορούν να ειπωθούν.
Μα εσύ κοιτάζεις πάντα
βουβός και απαθής. Τα
μάτια σου είναι ανοιχτά,
χωρίς να κοιτάζουνε.
Ωστόσο, πόσα μυστήρια
κρύβει αυτό το
πρόσωπό σου, που
φανερώνεται κάθε τόσο
αλλιώτικο.

Π

Στέκεις εκεί στα βορειανατολικά του κάμπου της Θεσσαλίας, είσαι χώρια από τον
Όλυμπο και χώρια από το
Πήλιο. Στέκεις στο κέντρο
και καμαρώνεις Κίσσαβέ μας.
Έχεις την πλάτη σου στον
ήλιο και το κορμί σου προικισμένο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Πολλές φορές ανεβήκαμε
στην κορυφή του και πολλές
φορές περπατήσαμε στα
ανηφορικά μονοπάτια του.
Η πρόσφατη πορεία μας
μέσα στο καταχείμωνο με
την ηλιόλουστη ημέρα και
το υπερβολικό χιόνι ήταν η
πιο συνηθισμένη και πολυπερπατημένη διαδρομή του
Κισσάβου. Πρόκειται για το
εθνικό μονοπάτι Ο2, που περνά από το χωριό Σπηλιά ερχόμενο από τον Όλυμπο και
καταλήγει στο Πήλιο, ενώνοντας τρία βουνά από τα
ομορφότερα της χώρας μας.
Έτσι, η αρχή της πορείας
μας είναι από το χωριό Σπηλιά, που βρίσκεται σε υψόμετρο 850 μ. δυτικά του Κισσάβου. Από την πλατεία του
χωριού αριστερά και βόρεια
υπάρχει δρόμος που φεύγει
έξω από το χωριό προς Καρίτσα-Αμπελάκια και καταφύγιο Κισσάβου. Ακολουθούμε για λίγο τον ασφάλτινο δρόμο και μετά από μια
καμπύλη του δρόμου ξεκινά
το μονοπάτι περνώντας από
το προστατευόμενο δάσος
Πουρναριάς, από τα μοναδικά στην Ευρώπη. Σύντομα
βγαίνουμε από το δάσος σε
δασικό δρόμο και ακολουθούμε για λίγο αριστερά και

τοπικά
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Μαγευτικό ταξίδι
ψυχής στον Κίσσαβο

αμέσως δεξιά που ανηφορίζει με χαμηλή βλάστηση
πάνω σε ράχη. Το μονοπάτι
τώρα χάνεται από το παχύ
στρώμα χιονιού. Η πορεία
μας είναι ανατολικά και η
αραιή χαμηλή βλάστηση μας
βοηθάει να επιλέγουμε την
καλύτερη διαδρομή προς τα
ανηφορικά σημεία που ελίσσεται ο φιδωτός ασφάλτινος
δρόμος, που φτάνει ως το
καταφύγιο.
Το παχύ στρώμα χιονιού
καθυστερεί τα βήματά μας,
που χρειάστηκε ως το καταφύγιο που είναι χτισμένο στα
1600 μ., να φτάσουμε σε 2,5
ώρες. Μια σύντομη στάση
εκεί και ένα καλωσόρισμα
από τους φίλους του ΕΟΣ
Λάρισας, που αυτή τη μέρα
έκοβαν την πρωτοχρονιάτικη
πίτα, καθώς επίσης και από
την Ομάδα Διάσωσης, που
πραγματοποιούσαν
την

άσκηση διάσωσης αγνοουμένου.
Η συνέχεια της πορείας
μας τώρα στην αλπική παγωμένη πλαγιά δυσκολεύει
τα βήματά μας. Η επιμονή
μας φτάνει σε μεγάλο βαθμό
έως ότου βγήκαμε στη ράχη.
Ο δυνατός και παγωμένος
αέρας θερίζει τα πρόσωπά
μας. Το παγωμένο χιόνι της
ράχης και οι Ανατολικές και
Βορινές κάθετες πλαγιές δεν
δέχονται αστεία. Τα κραμπόν σύντομα δένονται στα
άρβυλά μας και σαν καβαλάρηδες περπατάμε στη
ράχη, που κατευθύνεται
τώρα δυτικά στην κορυφή
του Κισσάβου στα 1978 μ.
Τριγωνομετρικό και το καμπαναριό χωμένα μέσα στο
χιόνι και το εκκλησάκι του
Προφήτη Ηλία, ξεχασμένο
κάτω από μεγάλο στρώμα
χιονιού.

Η σύντομη ξεκούραση και
η γρήγορη ξενάγηση του μακρινού ορίζοντα μας κάνει
να σκεφτούμε την επιστροφή
επιλέγοντας την ίδια και σίγουρη διαδρομή ως το χωριό
Σπηλιά.

ΤΑ ΝΕΑ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Για την Κυριακή 24/2 έχουμε προγραμματίσει ανάβαση
στην κορυφή Κουλκουτσάρι
των Αγράφων ξεκινώντας
από την Οξιά. Αν ο καιρός
δεν το επιτρέψει, θα επιλέξουμε καταλληλότερη διαδρομή.
Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του συλλόγου – Ομήρου 6, κάθε βράδυ Παρασκευής από τις 9
έως τις 10. Η διεύθυνση της
ιστοσελίδας μας είναι:
www.trikalasport.gr και στο
τηλέφωνό μας 2431072077.

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

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων
αποφασίζει:
- Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας των οχημάτων
σε οδούς στην πόλη των Τρικάλων τη Δευτέρα 25/02/2019,
την Τρίτη 26/02/2019 και την
Τετάρτη 27/02/2019 από
07:30’ έως 15:30’ ως κάτωθι:
- Στην οδό Καραϊσκάκη και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Τιουσόν και Κονδύλη
και
- Στην οδό Αθ. Διάκου και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Κονδύλη και Τιουσόν.
- Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας των οχημάτων
σε οδούς στην πόλη των Τρικάλων
την
Τετάρτη
27/02/2019, την Πέμπτη
28/02/2019 και την Παρασκευή 01/03/2019 από 07:30’
έως 15:30’ ως κάτωθι:
- Στην οδό Σωκράτους και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Κονδύλη και Τιουσόν
και
- Στην οδό Φιλίππου και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Κονδύλη και Τιουσόν.
3.- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες
οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την
προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.
- Με μέριμνα και ευθύνη
της εταιρείας και των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων, να τοποθε-

τηθούν κατά περίπτωση οι
ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου
κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι
προσωρινή και ισχύει μόνο,
από την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο και την τοποθέτηση
της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.
Η ισχύς της παρούσας στην
εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από
το Διοικητή του Τμήματος
Τροχαίας Τρικάλων και τον
υπεύθυνο εργασιών, για την
ορθότητα της τοποθέτησης
της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για
την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με το άρθρο 109
του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και
την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4
Ν.3861/2010.
- Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με
τις ποινές που ορίζονται από
τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως
τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και
με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
- Η εκτέλεση της παρούσης
ανατίθεται στο προσωπικό
της Ελληνικής Αστυνομίας.

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

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.
•Αποκριά στην Νάουσα “Γενίτσαροι και Μπούλες”. Την Κυριακή
10 Μαρτίου.
•Γύρος Λίμνης Ν. Πλαστήρα (Μέγδοβα) και Ι.Μ. Παναγίας Πελεκητής. Την Καθαρά Δευτέρα 11 Μαρτίου.
ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΑΝΗ

Σπάρτη-Μυστράς-Γύθειο-Σπήλαια Διρού-Μονεμβασιά-Ναύπλιο. 23-25 Μαρτίου.
ΤΗΝΟΣ 24-25 Μαρτίου

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

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

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

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

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

ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ –
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ • ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ.:2431 035577 - 22428• FAX: 2431 079293 • KIN.: 6977 589449
www.chictravel.com.gr | email: info@chictravel.com.gr
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 0727 Ε600000 17 100
Επίσκεψη στο Δίον Πιερίας
Χιονοδρομικό Κέντρο Ελατοχωρίου-Παραλία Κατερίνης
Κυριακή 24/02/2019

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

«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

σελίδα 37

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

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

ΠΡΑΓΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ
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. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ:

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

AM.EOT 0727E60000012200
Ταξίδια εκδρομές Εσωτερικού & Εξωτερικού / Private Group / Συλλόγων-Σωματεία
Κρατήσεις Ξενοδοχείων με σύστημα οn line / Transfer airport
Το γραφείο μας διαθέτει σύστημα POS για όλες τις συναλλαγές σας με κάρτα

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

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

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

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

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.

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

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

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

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
«ΡΩΜΗ-ΝΑΠΟΛΙ-ΠΟΜΠΗΙΑ»
Από 14-19/03/2019
(Σε συνεργασία με το Σύλλογο Απόστρατων Πυροσβεστών)
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Πενθήμερη εκδρομή Βελιγράδι-Βουδαπέστη-Βιέννη
από 7 έως 11 Μαρτίου

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

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

ΣΑΒΒΑΤΟ

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
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: 120,00 €

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

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
4ήμερη εκδρομή
(Καλαμάτα-Μεθώνη-Κορώνη-Πύλος-Σπήλαιο Δυρού-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.
Τo γραφείο μας είναι συνεργάτης με την WESTERN UNION
(στείλτε και λάβετε εμβάσματα από όλα τα σημεία του κόσμου)
(πληρωμές: ΕΝΦΙΑ – ΕΦΚΑ – ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΔΕΗ - ΤΗΛΕΦΩΝΑ κλπ)

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

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

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

38 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ

23

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Σάββατο 23
Φεβρουαρίου το απόγευμα στις 6
θα Χοροστατήσει κατά την Ακολουθία του Εσπερινού στον Ιερό
Ναό Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου Τρικάλων με την ευκαιρία
ελεύσεως της Ιεράς και Χαριτοβρύτου Κάρας του Οσίου Δαυίδ
του εν Ευβοία.
Αύριο Κυριακή 24 Φεβρουαρίου το πρωί θα Λειτουργήσει και
θα ομιλήσει στον Ιερό Ναό Αγίας
Παρασκευής Φλαμουλίου Τρικάλων.
Το απόγευμα στις 6 θα Χοροστατήσει κατά την Ακολουθία της
Παρακλήσεως προς τον Όσιο
Δαυίδ στον ίδιο Ιερό Ναό και εν
συνεχεία θα προπέμψει την Ιερά
Κάρα του Οσίου Δαυίδ του εν Ευβοία.
Ακολούθως στις 7:30 επικεφαλής του Ιερού κλήρου και του
λαού έμπροσθεν του Ιερού Ναού
Αγίου Χαραλάμπους Ριζαριού Τρικάλων θα προϋπαντήσει πανδήμως την Ιερά και Χαριτόβρυτο
Κάρα του Οσίου Δαυίδ του εν Ευβοία. Εν συνεχεία θα Χοροστατήσει και θα Ομιλήσει κατά την
Ακολουθία του Εσπερινού.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον ίδιο Ιερό Ναό με
την ευκαιρία ελεύσεως της Τιμίας
Κάρας του Οσίου Δαυίδ του εν
Ευβοία.
Τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου το
πρωί στις 10 θα τελέσει το μνημόσυνο επί τη συμπληρώση εννέα
ημερών από την κοίμηση του μακαριστού Καθηγουμένου Δωροθέου Αβραδοπούλου στην Ιερά
Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Ορφανού Οιχαλίας.
Το απόγευμα στις 5 επικεφαλής
του Ιερού κλήρου και του λαού
έμπροσθεν του Ιερού Ναού Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων θα προϋπαντήσει πανδήμως
την Ιερά και Χαριτόβρυτο Κάρα
του Οσίου Δαυίδ του εν Ευβοία.
Εν συνεχεία θα Χοροστατήσει
και θα Ομιλήσει κατά την Ακολουθία του Εσπερινού. Ακολούθως θα μεταβεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Καλαμπάκας όπου θα
συμμετάσχει στις εόρτιες εκδηλώσεις για τα ονομαστήρια του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Σταγών και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου.
Την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου το
πρωί θα μεταβεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Καλαμπάκας όπου θα

τοπικά
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συμμετάσχει στις εόρτιες εκδηλώσεις για τα ονομαστήρια του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Σταγών και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου.
Το απόγευμα στις 5:30 θα Χοροστατήσει κατά την Ακολουθία
του Εσπερινού στον Ιερό Ναό
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Τρικάλων. Κατά την διάρκεια του
Εσπερινού θα τελέσει την Ακολουθία της Ρασοφορίας του κ. Δημητρίου Καραλή.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον ίδιο Ιερό Ναό με
την ευκαιρία ελεύσεως της Τιμίας
Κάρας του Οσίου Δαυίδ του εν
Ευβοία.
Την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου
το πρωί στις 11 θα Χοροστατήσει
κατά την Ακολουθία της Παρακλήσεως προς τον Όσιο Δαυίδ
στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.
Το βράδυ και την Πέμπτη 28
Φεβρουαρίου το πρωί, ευγενώς
προσκληθείς, θα μεταβεί και θα
παραβρίσκεται στην Όσσα Λαγκαδά όπου θα συμμετάσχει στο
λαμπρό πανηγυρισμό της Ιεράς
μνήμης της Αγίας Νεομάρτυρος
Κυράννης και στο 9ο Διεθνές Θεολογικό Συνέδριο που τελεί υπό
την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης και με τη συνεργασία της Διεθνούς Ακαδημίας Θεολογικών και
Φιλοσοφικών Σπουδών «Οι Άγιοι
Κύριλλος και Μεθόδιος» και του
Τμήματος Θεολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με θέμα «Ο
Άγιος Λάζαρος, ο τετραήμερος
και φίλος του Χριστού».
Την Παρασκευή 1 Μαρτίου το
βράδυ θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίου Νικολάου Τρικάλων επί τη
μνήμη του Αγίου Νικολάου του
Πλανά.

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο Πρωτοσύγκελλος π. Αλέξιος
Κανίνας την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου το πρωί θα λειτουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.
Ο π. Διονύσιος Χουρμουζιάδης την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου
το πρωί θα λειτουργήσει στον
Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως
Τρικάλων.
Ο π. Χαρίτων Μανιτάρας την
Κυριακή 24 Φεβρουαρίου το πρωί
θα λειτουργήσει στην Ιερά Μονή
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γκούρας.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ
ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σταγῶν καί Μετεώρων κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, ἅγει τά σεπτά αὐτοῦ ὀνομαστήρια τήν 26ην Φεβρουαρίου, κατά την ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Θεοκλήτου.
Το πρόγραμμα τῶν σεπτῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας ἔχει ὡς κάτωθι:
-Δευτέραν 25 Φεβρουαρίου και ὥραν 6ην μ.μ., Μέγας πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγ.
Βησσαρίωνος Καλαμπάκας
-Τρίτην 26 Φεβρουαρίου καί ἀπό ὥραν 7.30 ἕως ὥραν
10.30 πρωϊνήν, πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τον ὡς
ἄνω Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

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

Ομιλία στον Ελεήμονα Σαμαρείτη

ΜΗΝΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

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.

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

Επιμνημόσυνη Δέηση
Θα ήταν ιδιαίτερη τιμή για το Σύνδεσμό μας η παρουσία σας
στην επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των
αποθανόντων Αστυνομικών που θα τελεσθεί το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 και ώρα 11.30 στον χώρο του Μνημείου Πεσόντων
Αστυνομικών (Πλατεία έναντι παλαιών φυλακών Τρικάλων). –

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΩΡΑ 11:30
11:30
11:45

Πέρας προσέλευσης επισήμων
Επιμνημόσυνος δέηση
Κατάθεση Στεφάνων
Ενός λεπτού σιγή
Εθνικός Ύμνος
Πέρας εκδηλώσεως
1. Μετά το πέρας της εκδηλώσεως θα παρατεθεί καφές στο
ξενοδοχείο «ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗ»
2. Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι, πρέπει να το προμηθευτούν οι ίδιοι και να ενημερώσουν τον Σύνδεσμό μας ή στο
τηλ. του Γεν. Γραμματέα 6974155534.

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.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

•κότσι ψητό στη γάστρα •αρακά
•μπούτι κοτόπουλο σχάρας
•συκώτι μοσχαρίσιο λαδορίγανη
•χωριάτικο λουκάνικο με πιπεριές
και φέτα στο φούρνο

ενηλίκων ανδρών και γυναικών
Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών

Ενοριακής και Μυστηριακής ζωής

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.

Οι πρόβες της χορωδίας

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

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

Ζωγράφου 1 πεζόδρομος (έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ.: 24310 78435 • what’s up: 6986 835 554
ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Μοσχαροκεφαλή με πατάτες τηγανητές....................................6,50€
Πρόβειο με πατάτες ή Γκιούλμπαση ..........................................6,50€
Μοσχαράκι πιλάφι ή μοσχάρι μελιτζάνες...................................5,50€
Λαζάνια με κιμά ή παστίτσιο ......................................................5,00€
Κοτόπουλο παστιτσάδα ή Μπιφτέκι κοτόπουλου........................5,00€
Μπακαλιάρο με χόρτα ...............................................................6,50€
Πατάτες φούρνου με φρέσκα μυρωδικά....................................3,00€
Κεφτεδάκια τηγανητά με πατατούλες........................................5,00€
Μπακαλιάρο σκορδαλιά με χόρτα εποχής..................................6,00€

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

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά

Δεν λέει ότι δεν θέλησαν να
πληρώσουν,αλλά ότι «δεν είχαν». Και αυτός που τους είχε
δανείσει τους άφησε χρόνο,
δυνατότητες. Αλλά αυτοί «δεν
είχαν». Ρώτησε κάποιος: «Γιατί δεν έκανε ο Χριστός σωτηρία αμέσως μετά την πτώση
των πρωτόπλαστων; Έτσι θα
μπορούσε να είχε περιορισθεί το κακό χρονικά». Λογικό
το ερώτημα αλλά τότε, η σωτηρία θα ήταν μια επιβαλλόμενη λύση χωρίς τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής εκ

μέρους του ανθρώπου, χωρίς
την ευλογία της μετάνοιας
αλλά με το επιχείρημα: «αν ο
Θεός με άφηνε θα εύρισκα
μόνος μου το καλό. Και οι δύο
οφειλέτες θα μπορούσαν να
ισχυρισθούν το ίδιο: «Θα τα δίναμε», αλλά, «δεν είχαν». Η
ιστορία του κόσμου είναι μια
συνεχής μάχη για την επίτευξη του αγαθού. Νόμοι, Παιδεία, Επιστήμες, επιστρατεύθηκαν. Ο χρόνος δόθηκε αλλά
παρόλα αυτά, «δεν είχαν να
αποδώσουν» Γι' αυτό ο Θεός
δημιούργησε συνθήκες Χάρης. Μας χάρισε τον Υιό Του
που με τη θυσία Του, πλήρωσε το χρέος μας!

Ιερά Αγρυπνία
Την 25η Φεβρουαρίου 2019, παραμονή της εορτής της Αγίας
Φωτεινής της Σαμαρείτιδος, στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό
Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων, ένθα εορτάζει και πανηγυρίζει
το επ' ονόματι της Αγίας Παρεκκλήσιον, και ώρα 8:30 μ.μ. έως
12:15 νυκτερινή θα τελεσθεί, αγρυπνία μετ' αρτοκλασίας.
Κατά την διάρκεια της αγρυπνίας θα εκτεθούν προς προσκύνησιν και ευλογίαν λείψανα Αγίων που φυλάσσονται στον
Ιερό Ναό.
Εκ του Ιερού Προσκυνήματος

Τελούμε αύριο Κυριακή 24 Φεβουαρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας
Τρικάλων, 40ήμερο μνημόσυνο για την
ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης
μας αδελφής και θείας

ΑΛΚΜΗΝΗΣ ΔΗΜ.
ΚΑΨΑΛΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΥ
Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν
και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής
της.
Τρίκαλα 23-2-2019
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ: Δήμητρα Πετροπούλου, Ευαγγελία Τσιουμπέκου. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Ο καφές θα δοθεί στο καφέ ΝΑΡΚΙΣΟΣ.

Τελούμε αύριο Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων, 40ήμερο
Μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής
του αγαπημένου μας πατέρα, παππού και
θείου

ΑΡΓΥΡΗ ΒΑΣ.
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν
και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής
του.
Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων 23-2-2019
Η ΚΟΡΗ: Βασιλική Δημ. Ρεντζιά. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ.
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

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

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

Τελετές

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

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Και επειδή δεν είχον να
αποδώσωσιν, εχάρισεν αυτά
εις αμφότερους» (Λουκ. 7:42)

ΣΑΒΒΑΤΟ

Τελούμε αύριο 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 23-2-2019
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 αύριο 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 23-2-2019
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.

μπορεύσιμο, και μάλιστα
το καλύτερο που βρέθηκε μέχρι τώρα, είναι το
κοίτασμα στην ΑΟΖ της Κύπρου
που βρέθηκε στο στόχο «Γλαύκος» σύμφωνα με τα έως τώρα
στοιχεία της γεώτρησης, που επικαλείται η κυπριακή εφημερίδα Φιλελεύθερος.
Τα μέχρι τώρα χαρακτηριστικά
του κοιτάσματος, δίνουν θετικές
επιπτώσεις σε τέσσερις κατευθύνσεις, με σημαντικές εξελίξεις
για την Κύπρο και τα επόμενα βήματα στην ΑΟΖ, αλλά και σε σχέση με τους υδρογονάνθρακες
στην ευρύτερη περιοχή.
Το πρώτο χαρακτηριστικό, ότι
δηλαδή πρόκειται για ένα καλό εμπορεύσιμο κοίτασμα, σημαίνει και
οικονομικά οφέλη και προστιθέμενη αξία για την κυπριακή οικονομία. Επίσης, δεύτερη σημαντι-

Ε

Κυπριακή ΑΟΖ: «Καλό και εμπορεύσιμο» το κοίτασμα στον «Γλαύκο»

κή εξέλιξη, είναι πως η ανακάλυψη εξασφαλίζει την παραμονή

και το ενδιαφέρον αλλά και άμεσο συμφέρον της ExxonMobil

όπως και της Qatar Petroleum
στην Κύπρο και στην κυπριακή
ΑΟΖ για τις επόμενες δύο δεκαετίες για εκμετάλλευση του κοιτάσματος και περαιτέρω έρευνες.
Επίσης, ο «Γλαύκος» δημιουργεί πλέον ένα καλό υπόβαθρο,
ώστε με πιθανές νέες μικρότερες
ή μεγαλύτερες ανακαλύψεις να
συμπληρωθεί η κύρια απαίτηση –
τις ελάχιστες ποσότητες διαθέσιμου φυσικού αερίου– για δημιουργία τερματικού υγροποίησης
στην Κύπρο.
Με τις εμπορικά εκμεταλλεύσιμες ποσότητες στον «Γλαύκο», δίνεται η δυνατότητα σε επόμενο
στάδιο, για αξιοποίηση, σε σύνδεση με τον «Γλαύκο», άλλων
πολύ πιο μικρών κοιτασμάτων

στην ίδια περιοχή, που θα μπορεί
να γίνει χωρίς τεράστιες επενδύσεις.
Η ανακάλυψη κοιτάσματος
στον στόχο «Γλαύκος» αποτελεί
και νέα σελίδα στην αναζήτηση
κοιτασμάτων στην περιοχή. Πρόκειται για γεωλογική διαμόρφωση
«τύπου ΖΟΡ», αλλά διαφοροποιημένη. Πρόκειται για γεωλογικό
σχηματισμό σε αισθητά μικρότερο βάθος κάτω από τον βυθό σε
σχέση με το «Ζορ».
Η ανακάλυψη αυξάνει τα ποσοστά για κοιτάσματα σε σχηματισμούς μικρότερου βάθους από
το «Ζορ».
Αυτό ενισχύει την προτεραιότητα στόχων με τα ίδια χαρακτηριστικά, στους χάρτες των

εταιρειών υδρογονανθράκων και
αυξάνει το ενδιαφέρον και για
περιοχές των οποίων οι γεωλογικές διαμορφώσεις επηρεάστηκαν από την υποθαλάσσια οροσειρά του «Ερατοσθένη».
Επίσημες, ταυτόχρονες, ανακοινώσεις από το υπουργείο Ενέργειας και τις ExxonMobil – Qatar
Petroleum, αναμένονται σύμφωνα
με τις πληροφορίες του δημοσιεύματος στα μέσα της ερχόμενης
εβδομάδας.
Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ευρημάτων στον στόχο,
καθώς και της συλλογής στοιχείων για καθορισμό των επόμενων
ενεργειών από το γεωτρύπανο
Stena Icemax, αναμένεται κοντά
στο τέλος του μήνα.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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Η ελευθερία του κλαδέματος

45 χιλ.

35 χιλ.

Ψαλίδια μπαταρίας
για δενδροκομικά &
αμπελουργικά

Δετικό μπαταρίας
Μέχρι και 15.000
δεσίματα την ημέρα

για χρήση σε
αμπέλια
ακτινίδια κ.λ.π.

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

CMYK

