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Mε δωρεάν σεμινάρια από τον Δ. Τρικκαίων και την e-trikala ΑΕ

Σας προσκαλούμε στην ομιλία
του υποψηφίου Δημάρχου Πύλης

Θεόδωρου Χήρα
την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019
στις 11:30
στο Πύλης Μέγαρον

Dr ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΚΑΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ημέρες λειτουργίας
Δευτέρα: 9π.μ.-1.30μ.μ.
Τρίτη απόγευμα: 6-9μ.μ.
Ασκληπιού 4-Τηλ/Fax:24310 38715-ΤΡΙΚΑΛΑ
Κιν: 6944587743-e mail: pakasioa@gmail.com

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Τρικκαίων πρέπει να στηριχθεί
η ανάπτυξη λόγω και του “Μύλου των Ξωτικών”

ΣΕΛ.
7

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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ΥΑΡΙΟΥ
ΦΕΒΡΟ

Σαν Σήμερα
1933
Παναθηναϊκός και ΑΕΚ
αναδεικνύονται ισόπαλλοι 44 για το Πρωτάθλημα Ελλάδος.
Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν
1-0, 2-1 και 4-2, αλλά οι «Ενωσίτες» κατάφεραν να ισοφαρίσουν στα τελευταία λεπτά
του αγώνα.
1936
Έπειτα από μακροχρόνιες
έρευνες, ο Φέρντιναντ Πόρσε
παρουσιάζει το «λαϊκό αυτοκίνητο», γνωστότερο ως Volkswagen.
1969
Κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία
«Ζήτα» του σκηνοθέτη Κώστα
Γαβρά, με θέμα τη δολοφονία
του Γρηγόρη Λαμπράκη και
την αναζήτηση των ενόχων
από τον τότε ανακριτή Χρήστο
Σαρτζετάκη, βασισμένη στο
ομώνυμο μυθιστόρημα του Βασίλη Βασιλικού.
1993
Έξι άνθρωποι σκοτώνονται και περισσότεροι από χίλιοι
τραυματίζονται από έκρηξη
εκρηκτικού μηχανισμού στο
Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου
της Νέας Υόρκης, σε έναν
από τους δίδυμους ουρανοξύστες. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μέχρι εκείνη τη στιγμή τρομοκρατική επίθεση επί
αμερικανικού εδάφους.

Ο

ι όροι και οι
πρακτικές του
ποδοσφαίρου
έχουν εισχωρήσει και
έχουν αλλοιώσει την
πολιτική ζωή.
Μεταγραφές πολιτικών
με κάθε λογής αντίτιμο.
Δανεισμός βουλευτών
και στελεχών. Ακόμα
και ο πρωθυπουργός
απευθυνόμενος στους
πολίτες τούς αποκαλεί
οπαδούς. Δηλαδή
πιστούς ακόλουθους
του όποιου κόμματος,
όπως και οι
πολύχρωμοι στρατοί
των ομάδων.

Ορισμένοι βιαστικοί στη
σκέψη θα πουν ότι πάντα
έτσι γινόταν. Οτι για δεκαετίες παίζεται το ίδιο έργο
στην ελληνική πολιτική σκηνή. Οτι πάντα υπήρχε εμπλουτισμός του δυναμικού
των κομμάτων, κυρίως των
αυτοαποκαλούμενων μεγάλων, από την πολιτική δεξαμενή της χώρας. Οτι και
στο παρελθόν ο ένας «έκλεβε» από τον άλλον πρόσωπα, ιδέες και συνθήματα.
Οτι το φαινόμενο της ποδοσφαιροποίησης της πολιτικής δεν είναι τωρινό και
ούτε αποτελεί απόδειξη του
παραλογισμού της εποχής.
Και ίσως έχουν δίκιο! Οχι
γιατί τα παραπάνω συνθέτουν την ορθή πολιτική πρακτική, αλλά επειδή το δέλεαρ της εξουσίας ήταν,
είναι και θα είναι πολύ ισχυρό. Γίνεται, μάλιστα, ισχυρότερο, και άρα περισσότερο επικίνδυνο, όταν η
ανεργία σε ορισμένους
προβεβλημένους κλάδους
χτυπά «κόκκινο» και η εξα-

Το «τόπι», οι πολιτικοί και ο… εφιάλτης!
σφάλιση είναι επιτακτική
ανάγκη. Η «καρέκλα» έχει
τη δύναμη να ισοπεδώσει
από ιδεολογίες μέχρι και
συνειδήσεις. Να προκαλέσει μέχρι και πολιτική αμνησία σε ορισμένους, που σε
μια νύχτα διαγράφουν το
παρελθόν τους και γίνονται
συνοδοιπόροι εκείνων που
μέχρι χθες κατηγορούσαν,
καθύβριζαν και παρότρυναν
τους πολίτες να αποδοκιμάσουν τις ιδέες τους, να
τους λοιδορήσουν και να
τους «μαυρίσουν» την ώρα
της κάλπης.
Η πολιτική αντιγράφει το
ποδόσφαιρο! Οχι την τίμια
αναμέτρηση εντός του αγωνιστικού χώρου, αλλά τις
παρασκηνιακές μεθόδους,
τις «παράγκες», το φθηνό
παραγοντιλίκι, τις στημένες
αναμετρήσεις και τις μάχες
των συμφερόντων.
Η πολιτική σκηνή έχει μετατραπεί σε αρένα. Σε ένα
αληθινό «ρινγκ θανάτου»
χωρίς αρχές και κανόνες,
όπου δεν υπερισχύει ο ικανότερος, αλλά ο πιο διαπλεκόμενος και ο πιο δόλιος.
Αυτό το πολιτικό μοντέλο
που βασίζεται στο αλισβερίσι και στις μηχανορραφίες
ευθύνεται για την κατάρρευση της χώρας. Ευθύνεται για τη χρεοκοπία και
την εξαθλίωση της κοινωνίας. Μιας κοινωνίας που
πάντα καλείται να πληρώσει
για τα λάθη του πολιτικού
κόσμου. Που πληρώνει για

τη διάσωση του τόπου και
όχι για την αναβίωση του
σάπιου συστήματος που
«ανέθρεψε» τα σκάνδαλα,
τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Που πληρώνει για να
σταθεί όρθια η χώρα και
όχι για να αλλάξουν χέρια
οι μίζες και να καταλήξουν
σε άλλα κομματικά ταμεία
οι μαύρες σακούλες με το
βρόμικο χρήμα.
Συμπληρώνοντας τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, ο πολιτικός κόσμος
πρέπει να κατανοήσει ότι η
χώρα δεν είναι αλάνα και
ούτε οι πολίτες άβουλοι
οπαδοί που καθοδηγούνται
από κομματικές ντουντούκες και έμμισθους κονδυλοφόρους-προπαγανδιστές, βγαλμένους από άλλες σκοτεινές περιόδους.
Οι εποχές άλλαξαν και τα
καφενεία της γειτονιάς δεν
θα ξαναβαφτούν σε κόκκινο, πράσινο και μπλε, όσο
κι αν κάποιοι το επιθυμούν
και το επιδιώκουν.
Οι εποχές των κομματικών στρατών δεν πρόκειται
να αναβιώσουν και όσοι πολιτικοί δεν θέλουν να ξεπεραστούν, να ξεχαστούν και
να γραφτούν στις μαύρες
σελίδες της πολιτικής ιστορίας, πρέπει να προσαρμοστούν. Οφείλουν να δείξουν
σεβασμό στον λαό και να
μην τον χρησιμοποιούν για
να προωθούν τις προσωπικές τους στρατηγικές.
Οι πολίτες δεν είναι άβουλοι ακόλουθοι κανενός κόμ-

ματος και κανενός πολιτικού. Εχουν την αστείρευτη
δύναμη της ψήφου τους,
την οποία και πρέπει να
χρησιμοποιούν προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας και όχι όσων έχουν
κάνει την πολιτική επάγγελμα. Να επιβραβεύουν τους
άξιους, τους έντιμους και
τους ικανούς και να τιμωρούν όσους θέλουν την
εξουσία για να προωθήσουν
τα συμφέροντα των λίγων
και για να αποκομίσουν κομματικά ή προσωπικά συμφέροντα.
Η δύναμη του ψηφοφόρου είναι μεγάλη και ικανή
να αλλάξει την πορεία μιας
χώρας και το μέλλον ενός
λαού.
Ενός λαού που, αν και
μπερδεμένος από την καταιγίδα της παραπληροφόρησης, μπορεί να αντιληφθεί τα όσα γίνονται προς
όφελος της κοινωνίας, αλλά
και τα όσα επεξεργάζονται
τα κομματικά στρατηγεία
για να τον παραπλανήσουν
και να εξασφαλίσουν τη
στήριξή του την ώρα της
κάλπης.
Η ακατανίκητη δύναμη
στις Δημοκρατίες είναι ο
λαός και η ψήφος του. Αυτή
φοβούνται οι πολιτικοί τόσο,
όσο και τον εφιάλτη της
ανεργίας.
Του Βασίλη
Τριαντάφυλλου
από την REAL

Το Άγγελμα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Σωτηρίου Ευαγγελία
Κάκια Ευαγγελία
Παπαθανασίου Χριστόφορος
Μπίνας Ματθαίος

ΤΟ ΠΑΡΟΝ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ:

της ημέρας

“Πολλές φορές
Πάνος Καμμένος:

```

μετάνοιωσα

«Γιατί θέλει εκλογές
τον Οκτώβριο
ο Τσίπρας»

Καρτερός και Φλαμπουράρης πάνε να

```

φάνε τον Πολάκη όπως έφαγαν εμένα

(Για να μείνει
περισσότερο
στην εξουσία;)

```

αλλά ποτέ επειδή σιώπησα”.

(Ο Πάνος πήρε το όπλο του και

(Σαίξπηρ)

επειδή μίλησα,

πυροβολεί δεξιά και αριστερά!)

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)
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Ο παραμορφωτικός
καθρέφτης

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
Μ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
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Το ανέκδοτο της ημέρας
Ο μικρός πηγαίνει στην ταβέρνα για να φωνάξει τον πατέρα του.
- Θα σου δώσω ένα χιλιάρικο αν πεις στη μαμά ότι δεν με βρήκες.
- "Αν μου δώσεις ένα πεντοχίλιαρο,
θα κρύψω και το σκουπόξυλο", απαντάει ο γιος.

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Τρίτη 26/2/2019
ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ. ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΟΔΙΚΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΤΙΣ
ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΡΟΧΩΝ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6
ΜΕ 8 ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΕΩΣ 9 ΜΠΟΦΟΡ ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΕ ΒΟΡΕΙΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ -03 (ΜΕΙΟΝ 3) ΕΩΣ 12
ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

Τον Μάιο του 1978, έξι μήνες μετά
τις εκλογές του Νοεμβρίου 1977, ο
Κωνσταντίνος Καραμανλής, σχεδιάζοντας τη μετακίνησή του στην Προεδρία
της Δημοκρατίας ακριβώς δύο χρόνια
μετά -Μάιος 1980-, άνοιξε τις πόρτες
της Ν.Δ., επιδιώκοντας να συγκροτήσει
εκείνη την προεδρική πλειοψηφία που
θα του εξασφάλιζε τη μετάβαση στο
Μέγαρο της Ηρώδου Αττικού.
Εντάχθηκαν τότε στην κυβερνώσα
Ν.Δ. οι δύο βουλευτές-ιδρυτές του
Κόμματος των Νεοφιλελεύθερων, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και Παύλος
Βαρδινογιάννης, και από την ΕΔΗΚ
(Ένωση Κέντρου) οι Θανάσης Κανελλόπουλος και Μιχάλης Παπακωνσταντίνου, ενώ από τη φιλοβασιλική Εθνική
Παράταξη των Στεφανόπουλου-Θεοτόκη εξασφάλισε την υποστήριξη των
3 από τους 5 βουλευτές της. «Πήρε τα
παιδιά του γείτονα» σχολίαζαν τότε με
συγκρατημένη κακεντρέχεια οι γεραροί
παράγοντες της Δεξιάς, που ενοχλήθηκαν από την υπουργοποίηση των
τριών πρώτων.
Την ίδια περίοδο, ο Ανδρέας Παπανδρέου, με τη βεβαιότητα ότι το
κόμμα που ίδρυσε, το ΠΑΣΟΚ, ήταν
πλέον ο αδιαμφισβήτητος κληρονόμος
και φορέας της «Δημοκρατικής Παράταξης», ενέτασσε στις τάξεις του επιφανείς προσωπικότητες του Κέντρου
(Αναστάσης Πεπονής, Γ. Μαύρος, Ι.
Ζίγδης), αλλά και της μετριοπαθούς
Αριστεράς, όπως ο Μανώλης Γλέζος,
κερδίζοντας ταυτοχρόνως και τη δημόσια υποστήριξη του εμβληματικού
ηγέτη της ΕΔΑ Ηλία Ηλιού. Οι δύο μεγάλες εκλογικές νίκες του ΠΑΣΟΚ 1981 και 1985- εδραίωσαν την πεποίθηση ότι «ήταν η Παράταξη» και ο Ανδρέας Παπανδρέου απέφυγε συστηματικά να μετατρέψει την ένταξη-ενσωμάτωση ισχυρών πολιτικών προσωπικοτήτων στο Κίνημα σε υπόθεση εξαγοράς έναντι υπουργικών θώκων.
Είναι χαρακτηριστικό της αντίληψής
του ότι στην αρχή της δεύτερης πρωθυπουργίας του, εννέα μήνες μετά τις
εκλογές του Ιουνίου 1985, διαβλέποντας τον κίνδυνο πολιτικής απομόνωσης
του ΠΑΣΟΚ, συγκάλεσε ειδική σύνοδο
της Κεντρικής Επιτροπής, τον Μάρτιο
του 1986 στη Χαλκίδα, για να προτείνει
στην Αριστερά (ΚΚΕ και ΚΚΕ εσωτερικού) τη συγκρότηση μιας ευρείας πολιτικής συμπαράταξης. Ασχέτως του
αποτελέσματος (αυτό είναι μια άλλη
ιστορία, όπως φάνηκε στις δημοτικές
εκλογές του ιδίου έτους…), κινήθηκε
δημόσια, στο φως της ημέρας, αποφεύγοντας κινήσεις παρασκηνίου και
μεθοδεύσεις με την παρεμβολή τρίτων,
δήθεν ουδέτερων προσώπων, και πολύ
περισσότερο ενέργειες που θα μπορούσαν να εκληφθούν ως ντροπιαστικές
εξαγορές συνειδήσεων… Ακόμη και το
1989, όταν χρειάστηκαν πολιτικές κινήσεις για να σπάσει το τείχος της
απομόνωσης του διωκόμενου ΠΑΣΟΚ,
από τη συγκυβέρνηση Δεξιάς-Αριστεράς, συγκρότησε τη «Δημοκρατική Συμπαράταξη», για να διευκολύνει τη σύμπραξη με τους Γιάννη Μπούτο και Αντώνη Μπριλλάκη, τηρώντας όλους τους
τύπους και την ουσία του πολιτικού
παιγνίου.
Στις ημέρες μας, ο ευρισκόμενος
σε δημοσκοπική καχεξία ΣΥΡΙΖΑ εκμεταλλεύεται την κατοχή της κυβερνητικής εξουσίας, επιδιώκοντας να αποκτήσει «κοινωνική ενδοχώρα», ως ένα
ποσοτικό μέγεθος ικανό να μετριάσει
την προδιαγραφόμενη εκλογική αποτυχία. Ο τρόπος με τον οποίον επιχειρεί
να αποτελέσει τον έναν πόλο του «νέου
δικομματισμού» δεν οδηγεί σε δημιουργία παράταξης, αλλά σε ένα προσωποπαγές κόμμα, προορισμένο να
υπηρετήσει τις στενότερες ανάγκεςεπιδιώξεις του ηγέτη του.

Του Δημήτρη Η. Χατζηδημητρίου
naftemporiki.gr

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

ΤΡΙΤΗ

Οδηγός γονέων !

∫Ε.Κ.

Αρχές Μαρτίου η Ιεραρχία της Ελλάδας θα εκλέξει τους νέους
Μητροπολίτες Γλυφάδας και Σιατίστης. Σύμφωνα με πληροφορίες
του «Πρωινού Λόγου» ήδη υπάρχουν τα μεγάλα φαβορί.
Για την Μητρόπολη Γλυφάδας φαίνεται πως τον πρώτο λόγο
από την ιεραρχία έχει ο Επίσκοπος Σαλώνων κ. Αντώνιος. Αξίζει
να πούμε ότι ο κ. Αντώνιος χειροτονήθηκε το 1979 ως Διάκονος
από τον τότε Επίσκοπο Διαυλείας Αλέξιο, τον μετέπειτα Μητροπολίτη Τρίκκης και Σταγών!
Ενώ για την Μητρόπολη Σιατίστης, που εδώ το βάρος είναι πολύ
μεγάλο αφού ο μακαριστός Παύλος ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα της Ιεραρχίας, επίσης φαίνεται πως ξεκαθαρίζει στις επιλογές των Αρχιερέων.
Ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας, Αρχιμ.
Αθανάσιος Γιαννουσάς φαίνεται πως είναι ο εκλεκτός.
Τέλος, αν υπάρξει θέμα και για εκλογή Μητροπολίτη Περιστερίου φαίνεται πως τον πρώτο λόγο έχει ο Επίσκοπος Μεθώνης κ.
Κλήμης. Αυτά όσο αφορά το ρεπορτάζ, διότι η Ιεραρχία είναι αυτή
που θα αποφασίσει με την… επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος.

∫χρ.πΑπ.

Ο Άδ. Γεωργιάδης
στην βασιλόπιτα της
ΔΗΜΤΟ Τρικάλων της ΝΔ
«Κατά ριπάς» πρωτοκλασάτα στελέχη της ΝΔ φέρνει ο τοπικός κομματικός μηχανισμός.
Μετά την ΝΟΔΕ με τον πρώην πρόεδρο της Βουλής και της
ΝΔ Ευάγγελο Μεϊμαράκη στην χοροεσπερίδα της, η ΔΗΜΤΟ
Τρικάλων φέρνει τον αντιπρόεδρο της ΝΔ Άδωνι Γεωργιάδη
στην κοπή της βασιλόπιττας, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019, στις 12:30 στο «Φρούριο».
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της ΝΟΔΕ.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
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Ερχεται η ρύθμιση
για τις οφειλές των Δήμων

Έναν οδηγό με χρηστικές πληροφορίες αναμένεται να στείλει
το υπουργείο Παιδείας σε όλες τις οικογένειες που έχουν παιδιά
στο σχολείο.
Όπως έγινε γνωστό, ο οδηγός θα παραδοθεί στην σχολική και
θα διανεμηθεί στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων όλης της
χώρας.
Σκοπός του Οδηγού είναι μέσω της παροχής απλών και χρηστικών πληροφοριών να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο στη
διάθεση των γονέων και κηδεμόνων.

Μια… χειροτονία
του Γέροντος Αλεξίου
για Μητροπολίτη Γλυφάδας
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Σημασία έχει το ταξίδι!

Κατατέθηκε χθες το πολυνομοσχέδιο για την
απόδοση ιθαγένειας και την ισότητα των φύλων από τον υπουργό Εσωτερικών, Αλέξη
Χαρίτση και αναμένεται το επόμενο διάστημα
να εισαχθεί προς ψήφιση, περιλαμβάνονται διατάξεις για τη στήριξη των ταμείων των δήμων
και τη διευκόλυνση των οφειλετών τους.
Η ρύθμιση είναι έως και 100 δόσεις και αφορά στην εξόφληση οφειλών στους δήμους και
στα νομικά τους και μείωση έως και πλήρη
απαλλαγή από προσαυξήσεις, τόκους και
πρόστιμα.Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα, από τη μία στα νοικοκυριά και στις μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν οικονομικές υποχρεώσεις που χρονίζουν και από την άλλη στους Δήμους να αυξήσουν σημαντικά τα έσοδά τους.

Συγκέντρωσε την συμπάθεια, ξεπερνώντας και τον κ. Μεϊμαράκη
Αν γινόταν κάποια ψηφοφορία
δια βοής στην χοροεσπερίδα της
ΝΟΔΕ το περασμένο Σάββατο, ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Μιχαλάκης θα έβγαινε πρώτος, ξεπερνώντας και τον κεντρικό ομιλητή της
εκδήλωσης Ευάγγελο Μεϊμαράκη.
Ασφαλώς, όλοι και όλες που αναφέρθηκαν βάσει πρωτοκόλλου από
τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ Κώστα
Τρέλλη επευφημήθηκαν ζωηρά.
Ωστόσο, στην παρουσίαση συγκέντρωσε τις περισσότερες και πιο
ενθουσιώδεις επευφημίες απ’ όλους
ο κ. Μιχαλάκης, κάτι που ασφαλώς
ο έμπειρος πολικός κ. Μεϊμαράκης
χρησιμοποίησε στον λόγο του, αναφέροντας πως μέσα από τις τάξεις
της ΟΝΝΕΔ και τα σπλάχνα του
κόμματος βγήκαν στελέχη της ΝΔ
σαν τον κ. Μιχαλάκη, για να εισπράξει ο Αντιπεριφερειάρχης νέες
ενθουσιώδεις επευφημίες από το
σύνολο των παρόντων.

∫ Μ.Α.Μπ.

∫ Μ.Α.Μπ.

Αλλαγή προσώπων στο τιμόνι
της Εφορίας Τρικάλων
Η κα. Δήμητρα Τσιτσιπά είναι η νέα διευθύντρια στη Δ.Ο.Υ Τρικάλων, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης για την όλη διαδικασία,
ενώ στη θέση του υποδιευθυντή επιλέχθηκε ο κ. Γιάννης Τρέλης.
Η επίσημη ανακοίνωση για την επιλογή των δύο αυτών προσώπων
αναμένεται να γίνεται κατά πάσα πιθανότητα σήμερα.
Αλλαγή προσώπων και σκυτάλης για την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία σε μια περίοδο που γίνεται προσπάθεια στον εκσυγχρονισμό και
στην εξυπηρέτηση των πολιτών με τις οικονομικές συναλλαγές τους.
Καλή σταδιοδρομία!

∫Ε.Κ.

CMYK

∫Ε.Κ.

4 σελίδα

ΤΡΙΤΗ
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ε το χιόνι να ξεπερνά
το ενάμιση μέτρο στα
ορεινά και τη
θερμοκρασία να παραμένει
σε χαμηλά επίπεδα, η
«Ωκεανίς» έκανε αισθητή την
παρουσία της, στο ν.
Τρικάλων, χωρίς ωστόσο να
καταγραφούν προβλήματα.

Μ

Το οδικό δίκτυο είναι ανοικτό και
36 μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων είναι επί
ποδός, ενώ ρίχνουν συνεχώς αλάτι σε σημεία που κρίνονται επικίνδυνα.
Όπως ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρήστος
Μιχαλάκης δεν καταγράφηκε κανένα πρόβλημα, ωστόσο κάποια
μηχανήματα θα είναι και σήμερα
στο δρόμο.
Από χθες, η «Ωκεανίδα» παρουσιάζει σταδιακή ύφεση και σήμερα
οι βροχές αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επανέλθει η ηλιοφάνεια με ανέμους που θα πνέουν
με ένταση 8 μποφόρ, οι οποίοι θα
εξασθενήσουν. Σημαντική άνοδο
θα παρουσιάσει η θερμοκρασία
που θα φτάσει τοπικά στη χώρα και
τους 16 βαθμούς κελσίου.
Ε.Κ.

Στα ορεινά των Τρικάλων με τη θερμοκρασία να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα

Ξεπέρασε το 1 μέτρο το χιόνι
Το οδικό δίκτυο είναι ανοικτό και 36 μηχανήματα της Π. Ε. Τρικάλων είναι επί ποδός

Στον Δήμαρχο Τρικκαίων
ο νέος αντιπεριφερειάρχης
εμπορίου

Τσικνοπέμπτη
για τα ΚΑΠΗ
του Δήμου
Τρικκαίων
Στις 28 Φεβρουαρίου
2019, ημέρα Πέμπτη (Τσικνοπέμπτη) και ώρα 20:00
. θα πραγματοποιηθεί η
ετήσια εκδήλωση των
ΚΑΠΗ του Δήμου Τρικ-

Κοπή πίτας του Οικοτροφείου Ε.Π.Α.Ψ.Υ.
Την περασμένη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου
2019 πραγματοποιήθηκε
σε παραδοσιακή ταβέρνα της πόλης μας, η ετήσια εκδήλωση του Οικοτροφείου Ε.Π.Α.Ψ.Υ. και
του ΠΔ, κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας.
Ένοικοι και προσωπικό διασκέδασαν και χόρεψαν υπό τους ήχους
ζωντανής παραδοσιακής και ρεμπέτικης μουσικής.
Ευχαριστούμε θερμά

καίων στο κέντρο διασκέδασης «ΠΥΛΗΣ ΜΕΓΑΡΟ».
Καλούνται τα μέλη και
οι φίλοι των ΚΑΠΗ του
Δήμου Τρικκαίων να παΕπίσκεψη γνωριμίας στον Δήμαρχο Τρικκαίων, πραγματοποίησε ο νέος αντιπεριφερειάρχης Εμπορίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Χρ. Γακόπουλος. Ο τρικαλινός αντιπεριφε
ρειάρχης ανέλαβε προ ημερών το νέο του αξίωμα και με τον
κ. Δημήτρη Παπαστεργίου συζήτησαν θέματα άμεσης αρμοδιότητάς του.
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων ευχήθηκε την καλή θητεία στον κ. Γακόπουλο, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας για θέματα εμπορίου. Παρόντος, εξάλλου, του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων κ . Μιχ. Λάππα και του αντιπροέδρου
του συλλόγου συνταξιούχων ΟΑΕΕ κ. Βήτα, συζητήθηκαν και
ειδικότερα θέματα για την ασφάλιση.
Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

ραστούν στην γιορτή που
θα περιλαμβάνει φαγητό,
χορό και πλούσια λαχειοφόρο.
• Αναχώρηση λεωφορείου από τα ΚΑΠΗ της
πόλης στις 19:00.
• Τιμή κάρτας: 6 Ευρώ.
Από το γραφείο Τύπου
του Δήμου Τρικκαίων

τον χορηγό μας, ''Φαρμακείο Τσιούτσιας Βασίλειος Δ. '' Ασκληπιού 34 στα Τρίκαλα, που για
ακόμα μια χρονιά, κάλυψε εξ ολοκλήρου τα έξοδα της βραδιάς...

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

τοπικά

ΤΡΙΤΗ
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Στα Τρίκαλα το Σάββατο ο επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου της Ν.Δ.

Βεβαιότητα του κ. Μεϊμαράκη για την νίκη
•Με μεγάλη επιτυχία η ετήσια χοροεσπερίδα της ΝΟΔΕ Τρικάλων

«Ν

ίκη της ΝΔ σε
όλες τις
εκλογικές
αναμετρήσεις του 2019 και
κυρίως στην “Μητέρα των
Μαχών”, τις εθνικές
εκλογές, για να προκόψει
η χώρα» προέβλεψε ο
πρώην πρόεδρος της
Βουλής και της ΝΔ και
επικεφαλής του
ευρωψηφοδελτίου
Ευάγγελος Μεϊμαράκης.

Το περασμένο Σάββατο το
βράδυ πραγματοποιήθηκε με
μεγάλη επιτυχία η ετήσια χοροεσπερίδα της ΝΟΔΕ Τρικάλων, με κεντρικό ομιλητή τον
κ. Μεϊμαράκη, στο “Art Gallery
Hotel” (Υπεραστικό ΚΤΕΛ).
Παρά τον χιονιά και την χαμηλή θερμοκρασία, πλήθος κόσμου έδωσε το παρών, που
ενίοτε ήταν πολύ ενθουσιώδης,
κατακλύζοντας την αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου, με
τον κ. Μεϊμαράκη να δίνει το
επίσημο εναρκτήριο “λάκτισμα”
για τον προεκλογικό αγώνα του
κόμματος στον ν. Τρικάλων, ζητώντας διατήρηση των κεκτημένων για την παράταξη στην
τοπική αυτοδιοίκηση (Περιφέρεια και οι τέσσερις Δήμοι) και
πρωτιά με διαφορά στις ευρωεκλογές ώστε να σταλεί ηχηρό μήνυμα για τις εθνικές.
Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Τρικάλων Κώστας Τρέλλης, ο οποίος αφού
καλωσόρισε τον κ. Μεϊμαράκη,
απηύθυνε ευχαριστίες στους
παριστάμενους και τόνισε πως
η παρουσία τόσων ανθρώπων
στην εκδήλωση σηματοδοτεί
τις μεγάλες νίκες που έρχονται
στις φετινές εκλογικές αναμετρήσεις και υπογράμμισε το
ενωτικό πνεύμα που κυριαρχεί
στον κομματικό μηχανισμό.

Βεβαιότητα
για την νίκη
Στην συνέχεια χαιρετισμούς
απηύθυναν εν ενεργεία αιρετοί
και πολιτευόμενοι (κατά σειρά
όπως κλήθηκαν από τον Πρόεδρο της ΝΟΔΕ Τρικάλων):
Ο πρώην δήμαρχος Τρικκαίων και βουλευτής Τρικάλων
Μιχάλης Ταμήλος ανέφερε
«όλοι αγαπάμε την παράταξη
και με ενότητα και αγώνα θα
νικήσουμε σε όλες τις εκλογές».
Ο πολιτευτής Αθανάσιος Λιούτας τόνισε πως «η συγκολλητική ουσία της ΝΔ είναι οι
άνθρωποι του μόχθου και της
παραγωγής».
Ο πρώην νομάρχης και βουλευτής Τρικάλων Ηλίας Βλαχογιάννης υπογράμμισε «η ολέθρια Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
πρέπει να αποτελέσει παρελθόν
και να γίνει ξανά η Ελλάδα γαλάζια».
Ο βουλευτής Τρικάλων της
ΝΔ και πρώην υπουργός Κώστας Σκρέκας δήλωσε «οι νίκες
μας θα είναι πιο μεγάλες αν οι
άνεργοι βρούνε εργασία, επιστρέψουν οι μετανάστες μας
και έρθει η ελπίδα στον τόπο
μας».
Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπο-

Ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ
Τρικάλων Κων. Τρέλλης

γράμμισε «η νίκη της ΝΔ θα είναι μεγάλη. Πρέπει να πείσουμε
τον κόσμο με επιχειρήματα και
να δημιουργήσουμε καινούργιες δουλειές».

Το μνημόνιο
Παίρνοντας καταχειροκροτούμενος τον λόγο ο κ. Μεϊμαράκης έκανε αναφορά στην
έλευση της κρίσης και στην
διαδρομή της, τονίζοντας πως
ο Κώστας Καραμανλής ως πρωθυπουργός είχε ζητήσει το 2008
εθνική συνεννόηση και συναίνεση και πάγωμα, όχι μείωση,
συντάξεων, που δεν του δόθηκε
από τους κκ Γεώργιο Παπανδρέου και Αλέξη Τσίπρα.
«Ήταν στην αρχή κρίση χρέους που μετατράπηκε σε κρίση
δανεισμού και έφερε την χώρα
στα πρόθυρα χρεοκοπίας, χάρη
στις σπατάλες και στην μη λήψη
μέτρων της κυβέρνησης του κ.
Παπανδρέου, ενώ η αυτή του
κ. Καραμανλή είχε πάρει μέτρα
και είχε λάβει μέριμνα για έργα
όπως το λιμάνι στον Πειραιά,
τον αγωγό στην Αλεξανδρούπολη, κ.α.» σημείωσε ο κ. Μεϊμαράκης και επισήμανε «ο κ.
Παπανδρέου υποσχέθηκε πως
λεφτά υπάρχουν, παρόλο που
γνώριζε την αληθινή κατάσταση
και με τις ευθύνες και της ΕΕ,
μπήκαμε στο μνημόνιο».
«Στην συνέχεια ήρθε η κυβέρνηση του κ. Αντώνη Σαμαρά,
που την έριξε με αφορμή τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο
ΣΥΡΙΖΑ, παραπλανώντας και
πάλι τον λαό και βάζοντας την
χώρα σε νέες περιπέτειες. Μας

Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και της ΝΔ και επικεφαλής
του ευρωψηφοδελτίου Ευάγγ. Μεϊμαράκης

καταλογίζουν πως ψηφίσαμε
το 2015 το μνημόνιο, όμως
εμείς στηρίξαμε την παραμονή
της χώρας στην ΕΕ και ψηφίσαμε τους στόχους του μνημονίου, όχι τα μέτρα που έλαβε
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ο κ. Μεϊμαράκης.

Το σύγχρονο δίλλημα
«Κρατήσαμε το κόμμα μας
όρθιο και ζωντανό στα δύσκολα
γιατί έχουμε αρχές και αξίες
και βάζουμε την Ελλάδα πάνω
απ’ όλα. Τώρα ενωμένοι πάμε
για την νίκη» τόνισε ο κ. Μεϊμαράκης, υπογραμμίζοντας
«απευθύνουμε κάλεσμα σε
όλους. Πάμε για νίκες σε όλες
τις εκλογικές αναμετρήσεις.
Οφείλουμε να δράσουμε με λογική και ασφαλώς με το ήθος
και τον πολιτισμό που μας διακρίνουν. Συσπειρωμένοι και
ενωμένοι θα πετύχουμε».
«Βρίσκομαι σε έναν κατά
βάση αγροτικό Νομό. Για να
αλλάξει η αγροτική πολιτική
χρειάζεται κυβέρνηση της ΝΔ,
αλλά και ισχυρή ΝΔ στην Ευρωβουλή, όπου θα εκπροσωπήσουμε τον κάθε Έλληνα και
την κάθε Ελληνίδα» δήλωσε ο
κ. Μεϊμαράκης, ο οποίος κλείνοντας στην συνέχεια τον λόγο
του επισήμανε «εξάλλου εκφράζουμε τον μέσο Έλληνα
πολίτη. Τα όρια δεξιά – αριστερά και το δίλλημα μνημόνιο
– αντιμνημόνιο είναι ξεπερασμένα και το σύγχρονο δίλλημα
είναι το ποιος είναι ο καλύτερος
να φέρει την χώρα στην ανάπτυξη. Η απάντηση ασφαλώς

είναι η ΝΔ. Θέλουμε την σύγκριση γιατί είμαστε οι καλύτεροι».

Παρουσίες
Στην εκδήλωση έδωσαν το
παρών όλοι και όλες που πολιτεύονται ή θα πολιτευτούν με
την ΝΔ, αλλά και υποψήφιοι
στην τοπική αυτοδιοίκηση από
άλλους χώρους. Επίσης, παραβρέθηκαν οι ευρωβουλευτές
και εκ νέου υποψήφιοι Γιώργος
Κύρτσος και Ελίζα Βόζενμπεργκ
και οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές Γιάννης Πάιδας, ο οποίος
είναι πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ και
κατάγεται από την Φαρκαδόνα
και Δημήτρης Μελλάς. Επίσης,
παρούσα ήταν και η βουλευτής
Καρδίτσας Ασημίνα Σκόνδρα.
Από τους Τρικαλινούς, πέρα
απ’ όσους απηύθυναν χαιρετισμό, το παρών έδωσαν: Ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Μιχαλάκης, οι δήμαρχοι Τρικκαίων
Δημήτρης Παπαστεργίου, Μετεώρων Χρήστος Σινάνης, Πύλης Κώστας Μαράβας, Φαρκαδόνας Αθανάσιος Μεριβάκης,
ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών Νίκος Λέγκας, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βασίλης Γιαγιάκος, οι υποψήφιοι
δήμαρχοι Πύλης Θεόδωρος Χήρας και Βαλάντης Τσιούτσιας,
ο υποψήφιος δήμαρχος Φαρκαδόνας και πρώην πρόεδρος
της ΝΟΔΕ Μιχάλης Μπαγιώτης,
περιφερειακοί και δημοτικοί
σύμβουλοι και εκπρόσωποι φορέων.
Ματθαίος Μπίνας

6 σελίδα
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Στα Τρίκαλα ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος!
Επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου στον πρ. Τρίκκης και Σταγών κ. Αλέξιο

Σ

την Ιερά
Μητρόπολη Τρίκκης
και Σταγών βρέθηκε
το μεσημέρι της
Κυριακής ο
Μακαριώτατος
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
και πάσης Ελλάδας κ.
Ιερώνυμος. Σκοπός του
να συναντήσει τον
Γέροντα Αλέξιο, με τον
οποίο τους συνδέει
μακρά πνευματική φιλία.

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Ο κ. Ιερώνυμος το πρωί της
ίδιας μέρας ήταν στην Λαμία
όπου τέλεσε το μνημόσυνο
στη μνήμη της μητέρες του
Μητροπολίτη Φθιώτιδας κ. Νικολάου και έτσι ήρθε στα Τρίκαλα για να δει τον ιδιαίτερα
σεβάσμιο σε όλους Γέροντα
Αλέξιο.

Μαζί του ήταν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου,
Αχαρνών και Πετρουπόλεως
κ. Αθηναγόρας και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θεσπιών
κ. Συμεών.
Στην είσοδο τους υποδέχ-

θηκε εγκαρδίως ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης
και Σταγών κ. Χρυσόστομος,
ενώ παρών ήταν και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετέωρων κ. Θεόκλητος. Άπαντες οι φιλοξενούμενοι ευχήθηκαν προεορτίως στον Πολιό Γέροντα Μητροπολίτη πρ. Τρίκκης και
Σταγών κ. Αλέξιο για τα εόρτιά

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

του, αλλά και στον Σεβασμιώτατο κ. Θεόκλητο.
Εν συνεχεία ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος είχε συνομιλία με την
Καθηγουμένη και αδελφές
της Ιεράς Μονής Κορμπόβου
επί πνευματικών θεμάτων,
αλλά και με πατέρες της Ιεράς
Μητροπόλεως Τρίκκης και
Σταγών.

τοπικά
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος χορός του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων
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σελίδα 7

Δωρεάν σεμινάρια από το Δ. Τρικκαίων και την η e-trikala ΑΕ

Δεν πτοήθηκαν από το … χιόνι

Στόχος η ενίσχυση
του τουριστικού προϊόντος

«Η παρουσία σας, μας δίνει χαρά και ικανοποίηση,
καθώς και δύναμη να συνεχίσουμε» ανέφερε ο κ. Τραγάνης

Σύμφωνα με το Δήμαρχο Τρικκαίων είναι
η αναγκαιότητα να στηριχθεί το τουριστικό ρεύμα
που έχει αναπτυχθεί λόγω «Μύλου των Ξωτικών»
ε στόχο την ενίσχυση
του τουριστικού
προϊόντος και τη
βελτίωση των υπηρεσιών
που προσφέρουν οι
επιχειρηματίες, ώστε να
συνεχίσει ο ν. Τρικάλων να
βρίσκεται στην πρώτη θέση,
λόγω και της λειτουργίας
του «Μύλου των Ξωτικών»
θα συνεχίσουν τα δωρεάν
«φροντιστήρια» τουρισμού.

Μ

Η εκδήλωση έγινε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο «Πύλης Μέγαρο», σε μια ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα
εγάλη επιτυχία σημείωσε για άλλη μια χρονιά
ο ετήσιος χορός του
Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων,
αποδεικνύοντας περίτρανα ότι οι
Τρικαλινοί κυνηγοί δεν πτοούνται
ούτε από λίγες νιφάδες χιονιού.
Η εκδήλωση έγινε το βράδυ του
περασμένου Σαββάτου στο «Πύλης Μέγαρο», σε μια ασφυκτικά
γεμάτη αίθουσα, που δεν έπεφτε κυριολεκτικά καρφίτσα, από
μέλη και φίλους της μεγάλης οικογένειας των κυνηγών της περιοχής των Τρικάλων και όχι μόνο.
«Η παρουσία σας, μας δίνει
χαρά και ικανοποίηση, καθώς και
δύναμη να συνεχίσουμε, να δουλεύουμε για τον Σύλλογο και την
κοινωνία μας γενικότερα» ανέφερε στο χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου
Τρικάλων κ. Σταύρος Τραγάνης,
ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τα μέλη, αλλά και όσους
παραβρέθηκαν στην εκδήλωση.
Το παρόν έδωσαν επίσης τοπικοί και πολιτικοί φορείς που θέλησαν να εκφράσουν τη στήριξη
τους σε έναν από τους μεγαλύτερους Συλλόγους της περιοχής.
Στη συνέχεια, την σκυτάλη ανέ-

Μ

λαβε η μοναδική ορχήστρα του
Αντώνη Κυρίτση, με το γλέντι να
κρατά μέχρι το ξημέρωμα, ενώ να
σημειωθεί πως ξεχωριστό τόνο

στην εκδήλωση έδωσε και ο Χορευτικός Όμιλος Τρικάλων.
Ε.Κ.

Η όλη διοργάνωση θα υλοποιηθεί από το Δήμο Τρικκαίων και η
e-trikala ΑΕ προς τους επιχειρηματίες του τουρισμού σε όλον τον
νομό Τρικάλων, ενώ χθες έγινε η
πρώτη συνάντηση για το συντονισμό της όλης προσπάθειας στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι τουριστικών επιχειρήσεων, ο
πρόεδρος της e-trikala ΑΕ κ. Γιάννης Κωτούλας, ο πρόεδρος του
Εμπορικού Συλλόγου κ. Χρήστος
Μπλουγούρας και η Αντιδήμαρχος κα. Σοφία Αλεστά, όπου δόθηκε βαρύτητα σε τεχνικά ζητήματα του προγράμματος.
Αυτό που υπογράμμισε ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης
Παπαστεργίου είναι η αναγκαιότητα να στηριχθεί το τουριστικό
ρεύμα που έχει αναπτυχθεί και κυρίως να ενισχυθεί από όλους.
Ο κ. Παπαστεργίου δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους επιχειρηματίες και τους εμπόρους
για τη μέχρι τώρα συνεργασία,
ενώ επεσήμανε τη σημασία της
βελτίωσης όλων, ώστε να μένει
ικανοποιημένος ο κάθε επισκέπτης στην περιοχή, που πλέον κατακλύζεται από τουρίστες όλη τη
διάρκεια του χρόνου. Και τόνισε
τη σημασία αυτής της πρωτο-

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

βουλίας, που για άλλη μια χρονιά
προσφέρει δωρεάν ο Δήμος και η
e-trikala, με έμφαση στους επιχειρηματίες του τουρισμού.

Τα σεμινάρια
Τα σεμινάρια θα τα διοργανώσει η εταιρεία Optimal HR Group,
με ειδίκευση σε παρόμοιες δράσεις και έχοντας ήδη επιμορφώσει τρικαλινούς επιχειρηματίες. Ο
εκπρόσωπος της εταιρείας κ.
Μπαμπαλιάρης επεσήμανε τη γενική εικόνα: οι επιχειρήσεις αναδεικνύονται ως πρωτοπόρες στη
δημιουργία θετικών εμπειριών για
τους επισκέπτες της πόλης και
του Θεματικού Πάρκου τους Μύλου των Ξωτικών.
Οι θεματικές δράσεις είναι έξι
με θέμα εξυπηρετώντας τους Φιλοξενούμενους του Θεματικού
Πάρκου, δημιουργία Εμπειριών
Φιλοξενίας Guest Experience
Management (Μέρος 1), δημι-

ουργία Εμπειριών Φιλοξενίας
Guest Experience Management
(Μέρος 2), διαχείριση παραπόνων,
διοίκηση ομάδας εργαζομένων
και ψηφιακή προβολή και επικοινωνία. Αυτό, θα διαρκέσει έξι τετράωρα, από τις αρχές Απριλίου
και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αποστέλλουν το ενδιαφέρον τους
κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στον Δήμο Τρικκαίων (γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, τηλ.
2431351207, e-mail dds@trikalacity.gr) στο Επιμελητήριο Τρικάλων
(κα Σδρένια Σοφία, τηλ. 24310
27493, e-mail: sdrenia@trikalabiz.gr) και στον Εμπορικό Σύλλογο Τρικάλων (κα Καρτσιούκα
Γλυκερία, τηλ. 24310 76334, email: estrikala@yahoo.gr). Αναλυτικότερα στοιχεία θα δοθούν
στη δημοσιότητα τις επόμενες
ημέρες.
Ε.Κ.

Στην 36η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»

Το χρυσό μετάλλιο
στον ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΩΛΑ
Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος διδασκόντων των Εκπαιδευτηρίων “Αθηνά” συγχαίρουν τον μαθητή της Γ’ Λυκείου Δημήτρη Λώλα του
Ευαγγέλου, για τη διάκρισή
του με χρυσό μετάλλιο στην
36η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», που έγινε το Σάββατο
23 Φεβρουαρίου 2019 στην
Αθήνα και του εύχεται καλή
επιτυχία για τους επερχόμενους μαθηματικούς διαγωνισμούς.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Πρόγραμμα
βιολογικής γεωργίας
Ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συν/σμός ΜΕΤΕΩΡΩΝ ενημερώνει όλους τους ενεργούς γεωργούς να υποβάλουν
αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 (Βιολογική Γεωργία) από 28 Φεβρουαρίου 2019 έως και 28 Μαρτίου 2019.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του Συνεταιρισμού μας για ενημέρωση και υποβολή
αιτήσεων.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24320 22426-24320
22507.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ.ΓΑΛ. ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

8 σελίδα
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Στις 1/3 στα Δικαστήρια στην Λάρισα, στις 10πμ

Συλλαλητήριο αγροτών
Θα διαμαρτυρηθούν για την δίκη 8 αγροτών
για το μπλόκο στην Νίκαια στις φετινές κινητοποιήσεις

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε ο Σύλλογος «Οι Φίλοι
του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων»

Στηρίζουν τον άνθρωπο
• Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβε ο γνωστός Αλέξης
Κωστάλας ενώ το παρόν έδωσαν τοπικοί και πολιτικοί φορείς

Σ

υλλαλητήριο
αγροτών θα
πραγματοποιηθεί
στα Δικαστήρια της
Λάρισας την ερχόμενη
Παρασκευή, όπου έχει
προγραμματιστεί η
διεξαγωγή της δίκης 8
μελών των ΔΣ των
Ομοσπονδιών Αγροτικών
Συλλόγων Τρικάλων
Λάρισας και Καρδίτσας.

Με την συμβολική συμμετοχή τρακτέρ, οι αγρότες θα
διαδηλώσουν την 1η Μαρτίου
στις 10πμ στα Δικαστήρια,
ενάντια στην δίκη των 8 συναδέλφων τους, που παραπέμφθηκαν στην Δικαιοσύνη κατά
την διάρκεια του μπλόκου της
Νίκαιας στις φετινές κινητοποιήσεις.
Στο συλλαλητήριο συμμετέχει και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων ν. Τρικάλων
(ΟΑΣΤ) «Η ΑΝΟΙΞΗ», το μέλος
του ΔΣ της οποίας Αχιλλέας
Λιάτος είναι ένας από τους 8
δικαστικά διωκόμενους.

Πρωτοφανές
Από την Θεσσαλική Ομοσπονδία αναφέρεται πως «το
στήσιμο του μπλόκου της Νί-

καιας, όπως και άλλων 20 που
στήθηκαν απ’ άκρη σ’ άκρη
της χώρας, έγινε στο πλαίσιο
υλοποίησης σχετικών αποφάσεων που πάρθηκαν μέσα από
τις συλλογικές διαδικασίες στα
ΔΣ των Αγροτικών Συλλόγων
και Ομοσπονδιών και στις συσκέψεις αγροτικών συλλόγων
και αγροτών σε επαρχιακό,
νομαρχιακό και περιφερειακό
επίπεδο, στην κατεύθυνση για
κλιμάκωση και πανελλαδικό
συντονισμό των, κατά τόπους,
αγροτικών κινητοποιήσεων
που είχε ληφθεί στην πανελλαδική σύσκεψη της Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, με την συμμετοχή εκπροσώπων από εκατοντάδες
Αγροτικούς Συλλόγους και

Ομοσπονδίες, Επιτροπών Αγώνα και Μπλόκων από όλη τη
χώρα. Η μεθόδευση της συγκεκριμένης δικαστικής δίωξης
είναι πρωτοφανής».
Στο συλλαλητήριο της Παρασκευής, οι αγρότες θα διακηρύξουν τα εξής: «Καταγγελία για αυταρχισμό της κυβέρνησης,συμπαράσταση κι
αλληλεγγύη παραγωγούς που
δικάζονται και ότι το αγροτικό
κίνημα δεν τρομοκρατείται,
δεν συμβιβάζεται και δεν υποχωρεί από το δίκιο του, καταγγελία της κυβέρνησης ότι
όχι μόνο δεν ικανοποίησε ούτε
ένα από τα αιτήματα, αλλά
συνεχίζει να παίρνει εξοντωτικά μέτρα εναντίον μας.
Ματθαίος Μπίνας

Σ

ε μια όμορφη, ζεστή βραδιά με ανθρώπους που στηρίζουν το φιλανθρωπικό και
προνοιακό έργο πραγματοποιήθηκε προχθές η κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας
του Συλλόγου «Οι Φίλοι του
Θεραπευτηρίου Χρονίων
Παθήσεων Τρικάλων».
Η εκδήλωση έλαβε χώρα
στο ξενοδοχείο «Αετών Μέλαθρον» παρουσία φιλών
και υποστηριχτών του έργου
που υλοποιεί ο Σύλλογος,
τοπικών και πολιτικών φορέων, ενώ την παρουσίαση
της βραδιάς ανέλαβε ο γνωστός σε όλους Αλέξης Κωστάλας.
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.

Υποψήφιοι Σύμβουλοι “Μαζί για τα Τρίκαλα”
(Κώστας Κρεμμύδας)
1. Ανθοπούλου Μακρίνα
Εκπαιδευτικός, Μαθηματικός
2. Γιαννούλη - Γαλαζούλα Μαρία
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής-Msa Ειδικής
Αγωγής
3. Γιαννάκα - Σταμπέρνα Ελένη
Επιχειρηματίας
4. Διαλεσιώτη - Παππά Παρασκευή
(Βιβή)
Εκπαιδευτικός
Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων (2010-2019)
5.Καρακαξά Ευδοξία Μαρία (Έμυ)
Εκπαιδευτικός, Καθηγήτρια Αγγλικών
6. Κολώνας Ευάγγελος
Νοσηλευτής
Πρόεδρος εργαζομένων παραρτήματος
ΑΜΕΑ Τρικάλων
Εκπρόσωπος εργαζομένων ΠΟΕΔΗΝ
Θεσσαλίας
Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος
7. Κουτής Στέφανος
Εκπαιδευτικός, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
8. Μπούρα Ευδοξία (Σούλα)
Νομικός
Υπάλληλος Υπουργείου Οικονομικών
9. Λάππας Χρήστος
Ιατρός-Δημοτικός Σύμβουλος
π. Δήμαρχος Τρικκαίων
10. Πάντος Σωκράτης
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής και διοικητικό
στέλεχος Δ.Ι.Ε.Κ Τρικάλων.

11. Πουρνάρα Ευαγγελία.
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
12. Σαμαράς Ευάγγελος
Έμπορος οίνων και ποτών
π. Μέλος Δ.Σ. ΔΕΥΑΤ
13. Τζέλη Χριστίνα
Νοσηλεύτρια
Γραμματέας Συλλόγου εργαζομένων
ΚΚΠΠ Θεσσαλίας ΑΜΕΑ Παράρτημα Τρικάλων
14. Τσιασιώτης Βασίλειος
Απόστρατος Αξιωματικός
15.Τσιλιμίγκας Δημήτριος
Υπάλληλος ΔΕΔΔΗΕ

Υποψήφιος Δήμαρχος

Κώστας Κρεμμύδας
Χτίζουμε το αύριο, σήμερα
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Συνεργασία με τη Τράπεζα Τροφίμων ξεκίνησε ο Δήμος Τρικκαίων

Στόχος η μείωση της φτώχειας
Αποφασίστηκε η συνδιοργάνωση ημερίδας που θα απευθύνεται
σε επιχειρηματίες του επισιτισμού και της διατροφής στον Δήμο
ε τον αριθμό των
πολιτών που
δυσκολεύονται, ν’
αντεπεξέλθουν στα
καθημερινά τους
προβλήματα να αυξάνεται
και σε τοπικό επίπεδοόπως μαρτυρούν και τα
στοιχεία για τους
ωφελούμενους από τις
Κοινωνικές Δομές, ο Δήμος
Τρικκαίων ξεκινά μια νέα
συνεργασία για την στήριξη
των ευπαθών ομάδων.

Μ

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε στον τρικαλινό λαό τους πρώτους
10 υποψήφιους Δημοτικούς συμβούλους του συνδυασμού μας
1 Γκαραγκάνης
Χρήστος
Απόστρατος αξιωματικός Ε.Σ
2 Μπαλάφας
Κωνσταντίνος Καθηγητής θεολόγος
3 Κώτη
Έλενα
Καθηγήτρια πληροφορικής
4 Βουλγαράκης
Παναγιώτης
Υπάλληλος μεταφορών
5 Σκύφτας
Ματθαίος
Ιεροψάλτης-νοσηλευτής
6 Γιώτος
Θεοφάνης
Αγρότης
7 Παπαδόπουλος
Θεόδωρος
Ιδιωτικός υπάλληλος
8 Γελαδάρης
Αλέξανδρος
Ιδιωτικός υπάλληλος
9 Τσακίρης
Αντώνης
Ξυλουργός
10 Σικοβέλα
Ζωή
Οικιακά
Καλούμε όλους τους δημότες που νοιάζονται πραγματικά για τον
τόπο, να αγωνιστούν μαζί μας, ώστε επιτέλους ο Δήμος Τρικκαίων
να έχει ως ύψιστη προτεραιότητα τους δημότες
και τις πραγματικές ανάγκες τους!
Σας περιμένουμε καθημερινά στα γραφεία του συνδυασμού
"Πρώτα οι πολίτες"
στην κεντρική πλατεία της πόλης οδός 21ης Αυγούστου & Τσιτσάνη
(κτίριο "Πανόραμα"-1ος όροφος),
για να συζητήσουμε τα προβλήματα της πόλης και των κοινοτήτων
και να βρούμε μαζί λύσεις γι’ αυτά!
Για μας προέχουν οι πολίτες!

Όπως έγινε γνωστό, η δημοτική Αρχή αποφάσισε να ξεκινήσει συνεργασία με την Τράπεζα
Τροφίμων, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό.
Χθες, υπήρξε συνάντηση μεταξύ του Δημάρχου Τρικκαίων, κ.
Δημήτρη Παπαστεργίου και της
επικεφαλής κα. Φωτεινή Μπλιάτσου ,του Αντιδημάρχου κ. Κώστα Ψύχου και του υπευθύνου
της αποθήκης της Τράπεζας κ.
Κακαδιάρη, όπου υπήρξε εκτενής ενημέρωση για τις δράσεις
της Τράπεζας.
Κύριοι στόχοι της, σύμφωνα
με την κα. Μπλιάτσου, είναι η μείωση της πείνας και η αποφυγή
κατασπατάλησης τροφίμων.
Επίσης, κατά τη διάρκεια της

συνάντησης αποφασίστηκε η
συνδιοργάνωση ημερίδας που
θα απευθύνεται σε επιχειρηματίες του επισιτισμού και της διατροφής στον Δήμο Τρικκαίων,
προκειμένου να ενημερωθούν
και να συμβάλλουν στους σκοπούς της Τράπεζας Τροφίμων.
Η τράπεζα Τροφίμων Θεσσαλίας ξεκίνησε τη λειτουργία του
μετά από προετοιμασία περίπου δύο ετών με σκοπό να υποστηρίξει συστηματικά συσσίτια
και ιδρύματα, όπως είναι τα γηροκομεία, Φορείς υποστήριξης
ΑΜΕΑ, Κέντρα Ψυχικής Υγείας,
Ιδρύματα Φροντίδας Παιδιών,
Κέντρα Απεξάρτησης και Δομές

Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων.
Σύμφωνα με τους αρμόδιους,
στόχος του Ιδρύματος είναι η καταπολέμηση της πείνας και ο περιορισμός της σπατάλης. Σε μια
πολύ δύσκολη εποχή, η Τράπεζα Τροφίμων Θεσσαλίας με τη
βοήθεια εθελοντών, τοπικών παραγωγών, αλλά και πολλών εμπορικών και βιομηχανικών εταιρειών, προσπαθεί να συμβάλει
στο μεγάλο πρόβλημα της επισιτιστικής ανασφάλειας που αντιμετωπίζουν χιλιάδες συνάνθρωποι μας στη Θεσσαλία συγκεντρώνοντας τρόφιμα, αναψυκτικά, απορρυπαντικά και είδη

προσωπικής υγιεινής, τα οποία
συλλέγει , ταξινομεί και διανέμει
δωρεάν στους συνανθρώπους
μας, με μόνον όφελος την χαρά
της προσφοράς !
Η τράπεζα τροφίμων έχει διανέμει πάνω από 30 τόνους τροφίμων στηρίζοντας το σημαντικό
έργο των Ιερών Μητροπόλεων
Λαρίσης, Ελασσόνας, Βόλου,
Καρδίτσας, Τρικάλων, το Γηροκομείο Λάρισας, το Σύλλογο Πολυτέκνων Λάρισας , καθώς και το
έργο δεκάδων άλλων φορέων
που προσπαθούν να ανακουφίσουν συμπολίτες μας που έχουν
ανάγκη.
Ε.Κ.

Κομψά και μικρά!

Οι απόφοιτες του 1970 κόβουν
την πρωτοχρονιάτικη πίτα

Ευέλικτα και γρήγορα τα νέα mini bus
του Αστικού ΚΤΕΛ Τρικάλων

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

Όσο πιο γρήγορα γίνεται μια
μετακίνηση, τόσο το καλύτερα.
Αλλά στην εποχή μας αυτό που
μετράει είναι και ο χώρος που
ένα μεταφορικό μέσο πιάνει στον
δρόμο. Έτσι το Αστικό ΚΤΕΛ
Τρικάλων κινείται με όσα γίνονται στην σύγχρονη εποχή κάνει
τις κατάλληλες κινήσεις, που είναι πραγματικά ουσίας και βοηθούν το επιβατικό κοινό και τους
πεζούς. Με επιπλέον τρία mini
bus ενισχύθηκε ο στόλος του
Αστικού ΚΤΕΛ Τρικάλων, διευ-

κολύνοντας κατά πολύ τις ανάγκες του επιβατικού κοινού της
πόλης, ειδικά για τα δρομολόγια
κέντρου. Έχουν τη δυνατότητα
να μεταφέρουν δεκαέξι (16) καθήμενους επιβάτες και εικοσιπέντε (25) όρθιους.
Όπως ενημερώνει η διοίκηση
του συγκοινωνιακού φορέα, τις
επόμενες μέρες θα προστεθούν
και άλλα τρία (3) mini bus τα
οποία θα αντικαταστήσουν παλιότερα λεωφορεία.
Με όλα τα παραπάνω είναι

σαφές ότι το βάρος πέφτει ώστε
–τουλάχιστον το κέντρο της πόλης – να είναι πολύ πιο λειτουργικό. Σημαντικό μερίδιο σ’ αυτό
παίζει το λεωφορείο, που πλέον
υπάρχουν ουσιαστικές λύσεις
που αναμένεται να βοηθήσουν
αποτελεσματικά για να αποκτήσει η πόλη πιο ανθρώπινους

ρυθμούς. Άλλωστε αυτό είναι
ένα στοίχημα που θα πρέπει
όμως μόνο από την πλευρά της
διοίκησης του Αστικού ΚΤΕΛ,
αλλά γενικότερα με όσους ασχολούνται με το ζήτημα μιας «ανθρώπινης πόλης» να το κερδίσουν.
ΧΡ.ΠΑΠ.

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

10 σελίδα

ΤΡΙΤΗ

26

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

τοπικά

Έκλεψαν στην Κέρκυρα,
πιάστηκαν στα Τρίκαλα
Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα στα Τρίκαλα, κατηγορούμενα
για το αδίκημα των διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπής

Ομιλία του κ. Βασιλείου
Αρβανίτη την Πέμπτη
Την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 5.30 μ.μ. στο
παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Τρικάλων θα
μιλήσει ο κ. Βασίλειος Αρβανίτης, φιλόλογος, τ. Λυκειάρχης,
με θέμα: «Η αξία των αρχαίων Ελληνικών».

Γενική Συνέλευση του Πολιτιστικού
Συλλόγου “Το Βαρούσι”

Δ

εν είχαν καλή… έμπνευση
τέσσερες ληστές από την
Κέρκυρα να περάσουν από
τα Τρίκαλα, διότι πολύ απλά…
συνελήφθησαν!
Όλα έγιναν το απόγευμα του Σαββάτου στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς
του Τμήματος Ασφάλειας Τρικάλων σε
συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, τέσσερα άτομα, ηλικίας από 23 έως 40
ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα των
διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπής.
Ειδικότερα, όπως εξακριβώθηκε, το
πρωί της Παρασκευής στην Κέρκυρα,
οι συλληφθέντες μαζί με ένα ακόμη
άτομο, μετέβησαν σε οικία ηλικιωμένου
και αφαίρεσαν από το εσωτερικό της
διάφορα κοσμήματα, χρυσές λίρες και
το χρηματικό ποσό των (10.000) ευρώ.
Ενώ το μεσημέρι του Σαββάτου στην
ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων, οι
τέσσερις συνεργοί εντοπίστηκαν επιβαίνοντες σε δύο αυτοκίνητα και σε
έλεγχο που διενεργήθηκε στα οχήματα

Χριστιανική Ένωση Επιστημόνων Ν. Τρικάλων

και στην κατοχή τους, βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν τρεις χρυσές λίρες, κοσμήματα και το χρηματικό των (9.750)
ευρώ, τα οποία αποτελούν μέρος των
αντικειμένων που αφαίρεσαν από την

οικία του ηλικιωμένου στην Κέρκυρα,
καθώς και τρία κινητά τηλέφωνα.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως.
ΧΡ. ΠΑΠ.

CMYK

Όπως κάθε
χρόνο έτσι και
φέτος την πρώτη Κυριακή τής
Αποκριάς,
3
Μαρτίου 2019,
στις 11 το πρωί
στα γραφεία
του Πολιτιστικού
Συλλόγου “Το
Βαρούσι”, Παύλου Μελά 13 ( οικία Λάππα ) , θα πραγματοποιηθεί ή ετήσια
Γενική Συνέλευση η οποία περιλαμβάνει τά εξής θέματα:
1. Κοπή πίτας
2. Απολογισμός του Δ.Σ.
3. Αναλυτική ενημέρωση για τις ενέργειες, εκδηλώσεις και
δραστηριότητες.
4. Συζήτηση για τα υπάρχοντα προβλήματα τού παραδοσιακού
οικισμού.
5. Προγραμματισμός εκδηλώσεων.
( Η εκδρομή στην Επίδαυρο θά πραγματοποιηθεί τό Σαββατοκύριακο 6-7 Ιουλίου, για την παράσταση "ΙΚΕΤΙΔΕΣ" πού είναι
συμπαραγωγή του Εθνικού θεάτρου και του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ).
Η παρουσία όλων στη συνέλευση κρίνεται απαραίτητη.
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Πραγματοποιήθηκε στο Μουσείου Τσιτσάνη, με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία

Ενδιαφέρουσα
επιστημονική εκδήλωση
Είχε τίτλο “Θεσσαλία, η κοιτίδα της νεολιθικής Ελλάδας”
Ο Δρ Γκ. Όουενς
αρά το τσουχτερό
κρύο και την
χιονόπτωση, πλήθος
κόσμου έδωσε το παρών
στην εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα
επιστημονική εκδήλωση
με τίτλο “Θεσσαλία, η
κοιτίδα της νεολιθικής
Ελλάδας”.

Π

Εισηγητής ήταν ο Δρ Γκάρεθ
Όουενς, Βρετανός γλωσσολόγος, διοργανωτές ήταν η Περι-

φέρεια Θεσσαλίας, ο Δήμος
Τρικκαίων, το ΤΕΙ Κρήτης και η

“Ξεναγός Διαφημιστική”, πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του

Μουσείου Τσιτσάνη, που κατακλύστηκε από τους συμπολίτες

μας που παρακολούθησαν την
διάλεξη.
Την εκδήλωση τίμησαν με
την παρουσία τους ο θεματικός
αντιπεριφερειάρχης Ντίνος
Μπάρδας και ο περιφερειακός
σύμβουλος Απόστολος Κολλίτσας.
Βασικός συντελεστής στην
διοργάνωση ήταν ο συντοπίτης
μας καθηγητής πληροφορικής
του ΤΕΙ Κρήτης Ευάγγελος
Πάλλης, ο οποίος άνοιξε την εκδήλωση, απηύθυνε χαιρετισμό
και σημείωσε πως κεντρικός
στόχος της πρωτοβουλίας αυτής ήταν να αποκαλυφθούν τα
μυστικά του Δίσκου της Φαι-

Ο καθηγητής πληροφορικής του
ΤΕΙ Κρήτης Ευάγγ. Πάλλης
στού και το αίνιγμα της Μινωικής Κρήτης, αλλά και να διερευνηθεί η «Επιγραφή του Δισπηλίου» Καστοριάς και το αίνιγμα της Νεολιθικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.
Ο κ. Όουενς είναι ειδικός σε
θέματα μινωικής γραφής και
μαζί με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης
Τζον Κόουλμαν έχουν «αναγνώσει» κατά 99% τον Δίσκο.
Ματθαίος Μπίνας

“ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ”
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ • ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Τ σ ικ νο π έμ π τη
Σουβλάκι
τά
ιχ
νο
α
α π ό το μ εσ η μ έρ ι Λουκάνικο
Τηλ.: 24310 30268

1
1

Σουβλάκι κοτόπουλο 1

€

€

€

Έναντι Τεχνικής Σχολής

Πίτα σουβλάκι

2

€

6975 815 674
Delivery: 19:30 - 23:30 Κοντοσούβλι μερίδα 3,5

€

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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Κοπή πίτας των
Πνευμονολόγων Τρικάλων

Η σονάτα του σεληνόφωτος “VENCEREMOS”
με τον Μάριο Ιορδάνου στα Τρίκαλα
ο Σάββατο 2 Μαρτίου στο
Πνευματικό Κέντρο του
Δήμου Τρικκαίων ανεβαίνει η
αριστουργηματική θεατρική
παράσταση "Η Σονάτα του
Σεληνόφωτος VENCEREMOS" με
τον βραβευμένο ηθοποιό Μάριο
Ιορδάνου (Μεγάλος Θυμός, Εθνικό
Θέατρο, Μέγαρο Μουσικής, Παρίσι,
Λονδίνο, Μόναχο, Μόσχα κλπ.).
Πρόκειται για μία παράσταση, στην
οποία το έργο του Έλληνα ποιητή
Γιάννη Ρίτσου συναντά επί σκηνής
τους στίχους των Φεντερίκο
Γκαρθία Λόρκα, Πάμπλο Νερούδα,
Ναζίμ Χικμέτ και Ερνέστο Τσε
Γκεβάρα.

Τ

Η Σονάτα του Σεληνόφωτος ανεβαίνει
για πρώτη φορά με νέα σε ηλικία ηθοποιό, τη Σοφία Καζαντζιάν ("Ο Κρητικός",
"Franz Kafka", "Τα παιδιά της Νιόβης"
κλπ.) αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές.
Στην παράσταση πρωταγωνιστεί και ο
Μάριος Ιορδάνου σε ένα ρόλο κλειδί.
Το έργο πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Πανεπιστήμιο
του Δουβλίνου,στην Ιρλανδία, σε ένα
από τα ιστορικότερα Πανεπιστήμια του
κόσμου με απόφοιτους όπως ο Όσκαρ

Σε κλίμα συνεργασίας και συναδελφικότητας, συναντήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου 23 Φεβρουαρίου, και έκοψαν την πίτα τους οι Πνευμονολόγοι των Τρικάλων.
Παρόντες ήταν Δημήτρης Καραγιώργος, Φοίβος Κόκκινης, ο Γιώργος Μπαταβανης, Κώστας Μπαρτζωκας, Παναγιώτης Στραπατσας, Κωνσταντίνος Τσιμπιδα και η Μαρία Ψιλουτσικου.
Προσδιόρισαν το μέλλον της Πνευμονολογίας στην πόλη
και τις περαιτέρω δράσεις για την εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της ειδικότητας.
Καλή και δημιουργική χρονιά!
Καλές διαγνώσεις!

“Δεν το παίζω
φτωχός, αλλά είμαι...”
Να που έγινα φτωχός
-φαληρίζω εντελώςμε τη βούλα δηλαδή
όπως λένε οι πολλοί.
```
Αυτή είναι η ουσία
-αγκαλιά με την πενίανα βιώνεις στο πετσί
αφραγκία τι θα πει.
```
Και μαζί με μένα κι άλλοι
που το παίζανε “μεγάλοι”
από σόι κι από τζάκι
κι από “οίκους” άμα λάχει.
```
Τώρα πια είμαστε ένα
-ενωμένοι με καδένακρίκοι ίδιας αλυσίδας,
θύματα της καταιγίδας.
```
Φτώχεια και Ρωμιός μαζί
χέρι-χέρι, ασορτί
σαν τους Χιώτες πάνε δυο
μέσα στον ορυμαγδό.
```
Διαλύθηκαν τα πάντα
-πλούτη, όνειρα, σκοποίκι έχει λείψει η αβάντα
για κανονική ζωή.
```

Απορία τριγυρίζει
στα σαλόνια συνεχώς
και τα τζάκια φοβερίζει
που χτυπά ανηλεώς.
```
Κλείνουνε επιχειρήσεις
-οίκοι και νοικοκυριάκαι ξεχνιούνται απαιτήσεις
που ισχύανε παλιά.
```
Αυγοτάραχο, χαβιάρι
-πολυτέλειας τροφήτώρα πόδι έχει πάρει
κι έχει ήδη ξεχαστεί.
```
Τώρα μόνο τ' αναγκαία
-με δελτίο και αυτάθεωρούνε πια σπουδαία,
μήπως πορευτούν σωστά.
```
Σκέπτονται τι θα ξοδέψουν
-τσίμα τσίμα για να βγουναφού λίγο αν λαθέψουν,
ασφαλώς θα ζοριστούν.
```
Και στο ίδιο το καζάνι
βράζουν “όλοι” δηλαδή,
έτσι που μας έχει κάνει
η καινούρια τακτική...
Κική

Ουάιλντ και ο Σάμιουελ Μπέκετ υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της

Ελλάδας.
Στη συνέχεια, ανέβηκε στο Παρίσι,
στην αίθουσα Rossini του Δημαρχείου
της Γαλλικής πρωτεύουσας. Η ελληνική
της πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στην
ιδιαίτερη πατρίδα του Γιάννη Ρίτσου,
στη Μονεμβασιά, λίγα μέτρα από το
σπίτι του ποιητή υπό την αιγίδα του Δήμου Μονεμβασίας, ενώ το καλοκαίρι παρουσιάστηκε και στον Άη Στράτη, το νησί
σταθμό στη ζωή και το έργο του ποιητή,
αφού εκεί βρέθηκε εξόριστος με τους
Τάσο Λειβαδίτη και Μάνο Κατράκη.
Ο Μάριος Ιορδάνου και η Σοφία Καζαντζιάν, που υπογράφει τη θεατρική διασκευή και τις χορογραφίες, έχουν βραβευτεί από την Unesco για την ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό έχοντας στο ενεργητικό τους μία ευρωπαϊκή πορεία με τις παραστάσεις
τους “Δε φοβάμαι. Δεν ελπίζω. Είμαι...”
για τον Νίκο Καζαντζάκη (Βερολίνο, Ζυρίχη, Παρίσι, Μόσχα) και “Ο Κρητικός
(Ύμνος εις τον Έρωτα)” για τον εθνικό
ποιητή της Ελλάδας, Διονύσιο Σολωμό,
που παρουσιάστηκε στον Καθεδρικό
Ναό της Ζυρίχης, στην Αίθουσα Καλλιτεχνών στο Μόναχο, στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών και στο Great Hall στο Λονδίνο.

Πίστη για την πατρίδα
Που είναι τα Ελληνόπουλα
που ανησυχούσαν
γι' αυτούς που πήγαιναν μπροστά
και πίσω αργά γυρνούσαν.
```
Που είναι το πνεύμα των Ρωμιών
όταν δεν είχες βόλια
εσείς από 'δω, εσείς από κει άκουγε ο εχθρός
και το 'βαζε στα πόδια.
```
Που είναι αυτοί που πήγαιναν
του Μπότσαρη στο τάφο.
Που είναι οι Σουλιώτισσες
που πέφταν απ' τον βράχο.
```
Που είναι ο Αθανάσιος Διάκος
κάτω στην Αλαμάνα
που θυσιάστηκε διπλά
για την ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΝΑ.
```
Που είναι τα παλικάρια του Μοριά
τα κλέφτικα λυμέρια
που τους χαιρέταγε ένα πουλί
και τους πήγαινε χαμπάρια.
```
Που είναι ο Γέρος του Μοριά
ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης
που τον φοβόταν ο εχθρός
σαν έκλειναν οι δρόμοι.
```
Φέτος θα 'ρθει η ΛΕΥΤΕΡΙΑ
κούκος δεν θα λαλήσει
και η τριγώνα το πρωί
θλιβερά θα κελαϊδήσει.
```

Που είναι οι οπλαρχηγοί
στην Αγία Λαύρα ορκισμένοι
να φέρουνε τη ΛΕΥΤΕΡΙΑ
μέχρι θανάτου ενωμένοι.
```
Καραϊσκάκη οπλαρχηγέ
δεν είσαι ξεχασμένος
στη Σαλαμίνα και στο Μαυρομμάτι Καρδίτσης
είσαι εκεί και στα δυο στημένος.
```
Οι αρχές όλες παρών
όταν ξημερώνει
η Θεσσαλία σε τιμά
και σε καμαρώνει.
```
Να μην ξεχάσεις πατρίδα τους ήρωες
που είναι στη γη σου θαμμένοι.
Για τα ιερά σου πέσανε
και είσαι Δοξασμένη.
```
Αυτά που σε γράφω Πατρίδα σήμερα
είναι διδαγμένα
από τους δασκάλους σου
και βρίσκονται γραμμένα.
```
ΖΗΤΩ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ
ΖΗΤΩ Η ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΦΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ.
```
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΟΥΓΑ, ΑΜΜΟΥΔΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΕΚΑΣ, ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ
Ποιητή “ΒαΣτα”
κάνε μια συλλογή των ποιημάτων σου
για την Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Τρικκαίων

CMYK
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AO ΤΡΙΚΑΛΑ

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

ΝΕΟ ΤΡΙΠΟΝΤΟ

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣ

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ

Οι γυναίκες των Τρικάλων είχαν την συνταγή
για τη νίκη κόντρα στην Αγ. Παρασκευή,
ενώ προελαύνουν οι Νέες (σελ 7)

Αρκετές ευκαιρίες έχασε ο ΑΟΤ
στον ρεαλιστή Κισσαμικό, που κατάφερε
να κερδίσει 1-0 (σελ 5)

Τα Μετέωρα στάθηκαν όρθια
στην δυνατή Τσαριτσάνη(1-1), ενώ άξιζαν
και κάτι παραπάνω (σελ 6)

4 Η φύση είχε τα κέφια της και οι αθλητές ξεπέρασαν
τον εαυτό τους στο Πανελλήνιο ανωμάλου δρόμου των
Σκαμνιών, που δικαίως μπήκε στην καρδιά του κόσμου(σελ 4, 8)
CMYK
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Α

γρια ομορφιά έχει
πολλές φορές το
μπάσκετ, οπότε
κάνουν μέγα
λάθος όσοι μείνουν στις
πρώτες εντυπώσεις και
σπεύσουν να προβλέψουν
αποτέλεσμα.
Η Καλαμπάκα που είχε σημαδέψει το ματς με τον Εύαθλο και
ήθελε μόνο νίκη πέρασε από χίλια
μύρια κύματα αλλά στην κατάλληλη στιγμή έδειξε πόσο ήθελε
το παιχνίδι.
Δίνοντας ότι είχαν και δεν είχαν
οι παίκτες έφτασαν στην τεράστια
νίκη με 65-61 στην παράταση.
Είχαμε επισημάνει στην προαναγγελία ότι το ματς μόνο εύκολο δεν ήταν.
Διότι ο Εύαθλος είναι από τις
μπαρουτοκαπνισμένες ομάδες
της Γ’ Εθνικής και παλεύει σκληρά
και τα εκτός έδρας ματς.
Συνεπώς οι κιτρινομπλέ έπρεπε
να διαβάσουν σωστά το παιχνίδι,
να έχουν υπομονή, να καταθέσουν
πάθος και κυρίως να σημειώσουν
μεγάλα καλάθια στην κατάλληλη
στιγμή.
Η συνάντηση φάνηκε να στραβώνει για μεγάλο διάστημα αλλά
τα παιδιά του ΑΟΚ δεν είχαν
καμία διάθεση να κάνουν δύσκολη
την ζωή τους στην μάχη της επιβίωσης.
Σιγά- σιγά άρχισαν να ροκανίζουν την διαφορά, ενώ στα μάτια
τους διάβαζε κανείς την πίστη
στον στόχο.
Κοντά τους ήταν και οι φίλαθλοι
της ομάδας, που ακόμη και στα
σημεία που αναρωτήθηκαν αν γυρίζει το ματς δεν έχασαν την εμπιστοσύνη τους στην ομάδα.
Οι παίκτες λοιπόν τους αντάμειψαν με το καλύτερο δυνατό
σενάριο, ενώ απέδειξαν ότι δια-

Α

στείρευτες
εμπνεύσεις
δείχνουν ότι
έχουν ΑΕΤ και
Μάγοι. Στην τελική ευθεία
της Α2 ΕΣΚΑΘ το τοπικό
δίδυμο συνδυάζει ουσία
και θέαμα, οπότε είναι
λογικό να ψάξει το
καλύτερο δυνατό ταμείο.

Του Αρη Κόντα

Το ήθελε πολύ
Ο ΑΟΚ σε ματς με ένταση πέτυχε τεράστια νίκη στην παράταση
65-61 επί του Ευάθλου- Βαριά ήττα Ικάρων στον Παλαμά

Σε παιχνίδι μακράς διαρκείας η Καλαμπάκα έκαμψε την αντίσταση
του Ευάθλου(φωτό: ekalampaka)
θέτουν μεγάλη καρδιά, όπως επίσης και ότι ένα ματς δεν τελειώνει
πριν ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα.
Επίσης η συσπείρωση όλων
αυτών των ημερών έπαιξε μεγάλο
ρόλο στην αίσια έκβαση της υπόθεσης.
Πάντως η συνάντηση τα είχε
όλα και αποδείχτηκε μακράς διαρκείας, ενώ βγήκε και ένταση προς
το τέλος του αγώνα.
Αγωνιστικά η Καλαμπάκα ξεκίνησε πολύ άσχημα οπότε οι φι-

λοξενούμενοι έσπευσαν να αξιοποιήσουν κάθε λάθος.
Το αρχικό 0-9 έδειξε ότι οι κιτρινομπλέ θα έπρεπε να διορθώσουν αρκετά πράγματα και να
μπουν στο πνεύμα της συνάντησης για να αλλάξουν τα δεδομένα.
Λίγο αργότερα(3.21) πριν την
λήξη ο Ευαθλος ήταν μπροστά
με 2-13.
Κάπου εκεί ο ΑΟΚ φάνηκε να
βρίσκει λύσεις πλησιάζοντας σε
απόσταση αναπνοής 12-13, 1.51

ταση στην εξέδρα, αφού κυκλοφόρησε πληροφορία για σχόλια
γυναικών των φιλοξενουμένων σε
βολές Παπακώστα(οι ίδιες υποστήριζαν ότι δεν στράφηκαν σε
παίκτη) οι τόνοι ανέβηκαν και
συγκεκριμένα στελέχη του Πολυκάστρου έσπευσαν προς υποστήριξη.
Τελικά οι διαιτητές διέταξαν
εκκένωση και κράτησαν 3 δελτία
παικτών του Ευάθλου, ενώ αποβλήθηκε και ο προπονητής κ. Παπαδόπουλος, που σε ανάρτησή
του ζήτησε συγνώμη για την αποβολή αλλά ανέφερε ότι σήκωσαν
λοστό προς τη γυναίκα του.
Ο αντίπαλος έβγαλε τα λεπτά
που έμεναν με 3 παίκτες και η
Καλαμπάκα έφτασε στο τέλος
του δρόμου με 65-61 δείχνοντας
ότι είναι σκληρό καρύδι.
Δεκάλεπτα: 12-21, 22-30, 3543, 53-53 κ.α., 65-61 παρ.
Διαιτητές : Κατωτικίδης-Παπανικολάου
Καλαμπάκα: Μασάδης, Μπαλωμένος, Σπανός, Γαϊτανίδης, Παουλεάνου, Σούλκο, Γκαντιάς, Οικονόμου, Παπακώστας, Κιουρτζίδης, Ντούλας

Κόλλησαν οι Ικαροι
Εκεί που έδειξαν ότι είχαν βρει
την συνταγή για να κάνουν θετικές
εμφανίσεις μακριά από την Μπάρα οι Ικαροι εμφανίστηκαν σε

Πάλι με φόρα
ΑΕΤ και Μάγοι συνέχισαν με εύκολες νίκες.
Δεν τα κατάφερε ο Κρόνος στα Σουφλάρια

arispenna@yahoo.gr

μης Κ. 8(2)., Ραμμίδης Γ. 19(1),
Καταραχιάς Κ., Νίτσιος Κ. 2 ,
Παπαγεωργίου Α. 22(1)., Αμπράζης Κ. 6., Μπαλωμένος Α.,
Χρηστάκος Σ. 2., Μπαϊρακτάρης
Ε. 11(3), Γκότας Α., Βήτας Θ.
4., Κατούνας Γ. 6.
Δεσκάτη (Παύλος Γ.) Καραστέργιος 5, Παύλος 11(1), Σωτήρης 4, Νταβάρος 11(2), Τσικνογιάννης , Κατσιαφλάκας 5(1),
Λάβος, Τσιλινίκος 11(1), Κοτίτσας 2, Τύμπας 20

Αντίθετα ο Κρόνος αν και το
πάλεψε δεν άλλαξε το σκηνικό
στα Σουφλάρια.

Εύκολα η ΑΕΤ
Όταν μια ομάδα βρίσκει ρυθμό, παίζει το μπάσκετ που ξέρει
και κυρίως προχωράει με νίκες
ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι
οι πρωταγωνιστές ατενίζουν με
άλλον αέρα τα παιχνίδια.
Από την στιγμή που μπαίνουν
στον αγωνιστικό χώρο η αυτοπεποίθηση και η θετική αύρα
ξεχειλίζουν, οπότε μπορούν να
κάνουν να φαίνονται εύκολα
και τα πιο σύνθετα ζητήματα.
Στην οικογένεια της ΑΕΤ απολαμβάνουν αυτό που κάνουν
και η εικόνα υγείας αποτυπώνεται στα επίσημα.
Κατά γενική ομολογία οι ερυθρόλευκοι πραγματοποιούν μια
γεμάτη χρονιά και όπως λέει
και ο θυμόσοφος λαός τρώγοντας έρχεται η όρεξη.
Είναι φανερό ότι ο εκπρόσωπός μας έχει φιλοδοξίες και
πώς να ίσχυε κάτι διαφορετικό
αφού από την αρχή της χρονιάς
θρονιάστηκε στην κορυφή.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται
ότι οι κόκκινοι θα εξαντλήσουν
όλες τις πιθανότητες να γράψουν ιστορία δείχνοντας τον
απαραίτητο σεβασμό στους αντιπάλους.

πριν την λήξη.
Όμως ένα νέο κενό διάστημα
έφερε το 12-21 του πρώτου δεκαλέπτου.
Στο ξεκίνημα της β’ περιόδου
η Καλαμπάκα πλησίασε 16-21
αλλά ο Εύαθλος άνοιξε πάλι την
ψαλίδα 18-30 1.42 πριν την λήξη
με το 22-30 να είναι σκορ ημιχρόνου.
Στην γ’ περίοδο οι κιτρινομπλέ
φάνηκε να συνέρχονται και να
ψάχνουν αντεπίθεση. Μείωσαν
δυο φορές στους 3 πόντους 2932 και 31-34 αλλά και πάλι ο Εύαθλος κράτησε καλή διαφορά 3543.
Στην τελική ευθεία η ομάδα
του κ. Κωσταντινίδη έδωσε ότι
είχε και δεν είχε, αφού ήξερε ότι
η νίκη αποτελούσε μονόδρομο.
Ανέπτυξε ταχύτητα, ενώ κατάφερε να διαβάσει καλά την αντίπαλη άμυνα.
Ετσι στα 53’’ έκανε το 53 όλα
με μεγάλο τρίποντο του Γκαντιά,
που πέτυχε και άλλα κρίσιμα καλάθια και το ματς πήγε παράταση.
Εκεί οι ισορροπίες ήταν λεπτές.
Μετά το 54-56 ο ΑΟΚ ισοφάρισε
56 όλα στα 2.34 και ακολούθως
έτρεξε δικό του σερί για το 6158 στα 49’’ και 63-58 στα 35’’ με
καταλυτικούς: Παπακώστα, Σπανό.
Στο σημείο αυτό προέκυψε έν-

Επιβλητικοί Μάγοι

Η ΑΕΤ δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει της Δεσκάτης
Σύνθημα λοιπόν της ΑΕΤ είναι
η καθημερινή βελτίωση συνδυάζοντας ωραίο μπάσκετ.
Αυτό συνέβη και στην Σαββατιάτικη αναμέτρηση των γηπεδούχων με την Δεσκάτη.
Πολύ σωστά έλαβαν τα μέτρα
τους και επικράτησαν με το
άνετο 80-69.
Οι ερυθρόλευκοι δεν είχαν
καμία διάθεση να παρατείνουν
την αγωνία και πέρασαν στην
θέση του οδηγού. Ακολούθως
πρόσεξαν ιδιαίτερα την αμυντική τους γραμμή, στην επίθεση
βρήκαν εύκολα καλάθια μέσα
από τις συνεργασίες.
Πολύ σωστά εξάλλου ο
κόουτς φρόντισε να μοιράσει
τον χρόνο συμμετοχής. Εριξε

λοιπόν στο παρκέ νεαρά στελέχη, που δεν είχαν ιδιαίτερο
χρόνο συμμετοχής και αυτά
στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, δείχνοντας ότι γίνεται
καλή δουλειά και στην υποδομή.
Ο κόουτς Γκότας δήλωσε ικανοποιημένος από την εικόνα
των αθλητών και έσταζε μέλι
για τους πιτσιρικάδες.
Πάντως γενικά η ΑΕΤ βρίσκεται σε εγρήγορση κοιτώντας
και τα αποτελέσματα των άλλων
ομάδων για να αντιδράσει σωστά στα νέα δεδομένα του πρωταθλήματος.
Τα δεκάλεπτα: 23-18, 54-33,
70-48, 80-69
ΑΕΤ B.C. (Γκότας Χρ.) Μπρά-

Δεν είχαν διάθεση για αστεία
οι παίκτες των Μάγων που δείχνουν εδώ και καιρό ότι παίζουν
με το πόδι πατημένο στο γκάζι.
Απέναντι σ’ έναν έμπειρο αντίπαλο όπως ο Ολυμπιακός
Καρδίτσας οι πορτοκαλί έκαναν
ολοκληρωτική εμφάνιση φτάνοντας στο εντυπωσιακό 4382.
Ο εκπρόσωπός μας επέδειξε
υποδειγματική προσήλωση και
στις δυο πλευρές του παρκέ,
ενώ έβαλε φοβερή αυτοπεποίθηση.
Γενικά η ομαδικότητα ξεχείλιζε και σε τέτοιες περιπτώσεις
όλα παίρνουν τον δρόμο τους.
Η ομάδα του κ. Τσίμα έβαλε
τις βάσεις για διπλό από το
πρώτο δεκάλεπτο και στην συνέχεια με σωστή διαχείριση πέρασε ένα εύκολο απόγευμα.

Τα δεκάλεπτα: 11-23, 26-37,
31-65, 43-82
Ολυμπιακός Καρδίτσας (Καλογριανίτης): Τσούκας 14(2),
Μπέκε, Μπλουγούρας 3, Βούλγαρης 4(1), Ξένος , Κατσαρός
2, Αμβροσίου 2, Νομικός 1, Βασιλείου 4, Παπανδρέας 7, Γιαννακόπουλος 2, Ντενησιώτης
5(1) .
Μάγοι (Τσίμας): Τόλλιος
13(1), Γρηγορόπουλος 11, Κουτιβής 8, Τσιτσάνης 9(1), Καλαμπάκας 6, Διβάνης 6, Γουλιώτης 5, Ευαγγέλου 6, Μπέφας
12, Μερίτσης 3(1), Αναστασίου
3, Τσιανάκας.

Λύγισε ο Κρόνος
Κατά την διάρκεια του φετινού μαραθωνίου της Α2 ΕΣΚΑΘ
ο Κρόνος έφτασε αρκετές φορές στην βρύση αλλά δεν ήπιε
νερό.
Λεπτομέρειες κόστισαν πραγματικά μεγάλα αποτελέσματα
και το γεγονός πήγε πίσω βαθμολογικά την κιτρινόμαυρη ομάδα.
Οι πρωταγωνιστές άφηναν
χώρο στο μυαλό τους για μια
απόδραση το Σάββατο στην
έδρα των Σουφλαρίων.
Όμως η συνάντηση έμοιαζε
και πάλι με τα περισσότερα
ματς που χάθηκαν οριακά.
Ο εκπρόσωπός μας υποχρεώθηκε να βάλει στο βαλιτσάκι
του το κίτρινο φύλλο και σί-

πολύ κακή μέρα και υπέστησαν
συντριβή 71-46 στον Παλαμά.
Ετσι οι Τιτάνες εξελίσσονται
σε κακό δαίμονα των κιτρινόμαυρων, αφού είχαν κερδίσει και στον
πρώτο γύρο.
Στην προκειμένη περίπτωση τίποτα δεν λειτούργησε για τον εκπρόσωπό μας τόσο σε άμυνα όσο
και σε επίθεση.
Χρειάστηκε να κυνηγάει από
την αρχή και σκόραρε με ιδρώτα
και αίμα.
Ειδικά στην τελευταία περίοδο
σημείωσε μόλις 6 πόντους και με
τέτοια επίδοση δεν μπορούσε να
περιμένει κάτι καλύτερο.
Τα δεκάλεπτα: 20-14, 37-31,
51-40, 71-46
Παλαμάς (Ζαχαρέλης-Φλώρος): Τσιαμπάς 6, Τσούμας, Χανέλι, Ζωιτσάκος 14(2), Γκογκίδης
20(2), Κατσαδούρος 5(1), Καραϊσκάκης 8(1), Φαλιάκης, Μακρής
18(5), Αρχοντούλης, Μπακαβέλος.
Ίκαροι ( Σδράκας): Κολότσιος
Α. 2, Βλάχος 2, Κολότσιος Β.,
Αργύρης 3(1), Μέξης 6, Χατζής
2, Ντούρβας, Τζιοβάρας, Μπαρμπαρούσης 6, Στάνκοβιτς 5(1),
Φούντας 20(2).

Τα αποτελέσματα
ΑΟΚ Βέροιας- ΠΑΣ. Γιάννενα
54-77
Καλαμπάκα- Εύαθλος 65-61
Μελίκη- Μαντουλίδης 83-78
ΑΓΣ. Ιωαννίνων- Ολυμπιακός.
Β 86-62
Παλαμάς- Ικαροι 71-46
Δόξα. Λ- Νικόπολη 95-55
Ρεπό: Γρεβενά
Στην βαθμολογία οι Ικαροι
έχουν και η Καλαμπάκα. Την επόμενη αγωνιστική παίζουν: ΙκαροιΑΓΣΙ, Μαντουλίδης- ΑΟΚ.

γουρα δεν πήρε την ανάσα που
ήθελε.
Βέβαια το παιχνίδι κάθε άλλο
παρά εύκολο ήταν αφού και ο
αντίπαλος το είχε σημαδέψει
για να πάρει την δική του ψυχολογική ένεση.
Τελικά οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 61-53 μετά από έναν
αγώνα στον οποίοι οι φιλοξενούμενοι πάλεψαν φιλότιμα
αλλά δεν μπόρεσαν να κάνουν
την υπέρβαση.
Η εναλλαγή συναισθημάτων
δεν έλειψε με τους γηπεδούχους να προσπαθούν να χτίσουν
μια διαφορά και τους Τρικαλινούς να μην καταθέτουν τα
όπλα.
Ωστόσο στην τελική ευθεία
τα Σουφλάρια ήταν ουσιαστικά
και πέτυχαν τον στόχο τους.
Τα δεκάλεπτα: 23-11, 32-24,
47-38, 61-53
Σουφλάρια (Καστώρης) Νουτσελάρι 15 (3), Βλέτσης 3 (1),
Μπίζογλου 12, Λινάρδος 8, Καστώρης, Γιαννακόπουλος 13,
Μότσιας 8 (2), Βησσαρίου, Ταμπούρας, Τουλκερίδης 2
Κρόνος: (Χριστάκος) Γεωργούλας 3, Ζαμπραιλας 6, Κανελλόπουλος 14, Ψόχιος 2, Τόλης 1, Χρήστου 3(1), Μπακάλης
2, Ζησόπουλος 4(1), Κολώνας
2, Τσέπας 16.

Τα αποτελέσματα
Ολυμπιακός. Κ - Μάγοι 4382
ΑΕΤ - Δεσκάτη 80-69
Νέοι ΑΕΛ – Απόλλων. Κ 5771
Ίκαρος .Λ - ΕΑΛ 54-60
Σουφλάρια - Κρόνος 61-53
Στην βαθμολογία: ΑΕΤ 29,
Μάγοι 28, Κρόνος 18. Στην επόμενη αγωνιστική παίζουν: Μάγοι- ΑΕΤ, Κρόνος- Ολυμπιακός.
Κ.
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Ε

χοντας την ψυχολογία στα
ύψη οι παίκτες των
Γόμφων μπαίνουν με
αυτοπεποίθηση στο παρκέ
φροντίζοντας να ξεδιπλώσουν τις
δεδομένες αρετές τους.

Ετσι η αλυσίδα θετικών αποτελεσμάτων αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο.
Φυσικά τα «βουβάλια» δεν άλλαξαν
συνήθειες ούτε στην Κυριακάτικη τοπική
αναμέτρηση με την Φαλώρεια.
Αγωνίστηκαν λοιπόν σοβαρά και πειθαρχημένα φτάνοντας σε μια ακόμη επιβλητική νίκη 33-60.
Πραγματικά οι Γόμφοι φέτος έχουν
μεγάλη έφεση στα διπλά, αφού οι παίκτες
είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι, διαβάζουν
σωστά τα παιχνίδια και δεν αφήνουν να
πέσει τίποτα κάτω.
Στην προκειμένη περίπτωση επένδυσαν
στην άμυνα και κατάφεραν να βγάλουν
από τον συνηθισμένο τρόπο σκέψης τα
παιδιά της Φαλώρειας.
Ετσι έκαναν το πρώτο βήμα για την
επιτυχία και στην συνέχεια με καλό άπλωμα των ρόλων άνοιξαν την ψαλίδα.
Παράλληλα βρήκαν την ευκαιρία να
δοκιμάσουν κάποια πράγματα για τον
επόμενο καθοριστικό αγώνα με τον Αμπελώνα, που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό
την πρωτιά του ομίλου.
Και οι δυο ομάδες πάντως δείχνουν
φορμαρισμένες αλλά οι Γόμφοι θέλουν
να αξιοποιήσουν την ευκαιρία. Όλα όμως
θα γίνουν στην ώρα τους.
Από την πλευρά τους οι πιτσιρικάδες
της Φαλώρειας πλούτισαν τις παραστάσεις τους σ’ ένα έτσι κι αλλιώς δύσκολο
παιχνίδι.
Τα δεκάλεπτα: 8-16, 18-28, 29-45,
33-60
Διαιτητές:Γκαρτζονικας Χ. - Παπαδημητρίου
Φαλώρεια
(Ευαγγελακόπουλος)

Ο

σχεδιασμός για
κάθε ομάδα
θυμίζει κάτι από
επιστήμη. Διότι
πρέπει να μπουν στην
σωστή θέση τα κατάλληλα
υλικά προκειμένου να
αναπτυχθεί ο απαραίτητος
βηματισμός.

Του Αρη Κόντα
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Μια ακόμη απόδραση
Οι σοβαροί Γόμφοι πέτυχαν νέο διπλό με 33-60 στην τοπική αναμέτρηση με την Φαλώρεια
Η Βαθμολογία
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ΟΜΑΔΕΣ
Αναγέννηση. Κ
Γόμφοι
Αμπελώνας
Δαναοί
Σοφάδες
Α.Ε.Λ
Αστέρας
Νίκαια
Ελασσόνα
Φαλώρεια
Φοίβος. Γ
Μουζάκι

Β
32
32
32
29
28
25
24
24
20
20
20
17

Α
17
17
17
17
17
17
16
17
16
17
17
17

Ν
15
15
15
12
11
8
8
7
4
3
3
0

Η
2
2
2
5
6
9
8
10
12
14
14
17

ΕΝ
7-1
6-2
8-1
5-3
5-3
5-4
5-4
5-4
3-4
2-7
2-6
0-9

ΕΚ
8-1
9-0
7-1
7-2
6-3
3-5
3-4
2-6
1-8
1-7
1-8
0-8

Η επόμενη αγωνιστική(18η)
Σοφάδες ------------------------------------------------------------------------- ΑΕΛ
Αναγέννηση Καρ. ------------------------------------------------------- Αστέρας
Γόμφοι----------------------------------------------------------------- - Αμπελώνας
Φοίβος --------------------------------------------------------------------- - Μουζάκι
Ελασσόνα -------------------------------------------------------------------- Νίκαια
Δαναοί -------------------------------------------------------------------- Φαλώρεια

Στιγμιότυπα από την Κυριακάτικη αναμέτρηση Φαλώρειας- Γόμφων

Μπάλτος , Κόκκαλης , Μαλακασιώτης ,
Μιχαηλίδης , Σπάθης , Πουλιανίτης , Κατσαδούρος , Χουτέας 1, Μπαρέκας 10,
Βιττεμπέργιεν 9, Τζήμας 5(1), Διαλεσιώτης 8.
Γόμφοι :(Αλεξίου) Καγιαμανίδης 7,
Λιάσκος , Ζαχόπουλος 3, Ροδόπουλος
7, Τσίγκας 6, Κουρμέντζας , Ψύρρας
Δ.12(2), Μάρκος 6, Οικονόμου , Κουρέ-

πης 10, Στρακάτσαλος 9(1).

Τα αποτελέσματα
Φαλώρεια - Γόμφοι 33-60
Αμπελώνας - Αναγέννηση Καρ. 57-52
Αστέρας - Σοφάδες 68-96
ΑΕΛ - Ελασσόνα 63-48
Φοίβος - Νίκαια 78-75
Μουζάκι - Δαναοί 40-63.

Εδωσαν ξανά χρόνο
Οι Δαναοί εμπιστεύτηκαν και στο παιχνίδι με το Μουζάκι
τα νιάτα της ομάδας και πρόσθεσαν μια ακόμη νίκη με 40-63

arispenna@yahoo.gr
Ακόμη και ένας κρίκος αν λείψει από την αλυσίδα μπορεί να
γίνει η ζημιά. Για τον λόγο αυτό
τα σωματεία με βλέψεις καλούνται να παίρνουν τα μέτρα τους.
Πάντως το εντυπωσιακό είναι
ότι τα επιτελεία δεν σταματούν
να ψάχνονται, ενώ υπολογίζουν
τους πάντες. Αυτό έκαναν εκ
νέου οι Δαναοί που πέρασαν με
από το Μουζάκι εύκολα με 4063.
Σίγουρα το ανακάτεμα της
τράπουλας παίζει σημαντικό
ρόλο αν και μετά από έναν σημαντικό κύκλο παιχνιδιών τα στελέχη των σωματείων γνωρίζονται
πολύ καλά μεταξύ τους. Ωστόσο
οι μπασκετικοί είναι απρόβλεπτοι
και πάντα παρουσιάζουν νέα σημεία αναφοράς.
Εννοείται ότι τους ενδιαφέρει
η δική τους εικόνα.
Ακολούθως μελετούν και τον
τρόπο δράσης των αντιπάλων
θέλοντας να εντοπίσουν τα αδύνατα σημεία.
Ετσι μπαίνουν με θετική σκέψη
στον αγώνα και αν τους βγουν
πράγματα μπορούν να χαμογελάσουν. Βέβαια δεν λείπουν τα
κρίσιμα και δύσκολα ματς, οπότε
εκ των πραγμάτων οι δικοί μας
οφείλουν να κάνουν διπλάσια
προσπάθεια. Ένα από τα στοιχεία κλειδιά είναι η αντοχή στην
πίεση κάτι που σημαίνει ότι τα
επιτελεία θα πρέπει να μοιράζουν
σωστά τις δυνάμεις για να έχουν
έτοιμες τις απαντήσεις τους την
ώρα της αλήθειας.
Γενικά σε κάθε πρωτάθλημα
υπάρχουν ομάδες διαφορετικών
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Οι Δαναοί δεν είχαν
πρόβλημα να κάμψουν
την αντίσταση
του Μουζακίου
ταχυτήτων. Ετσι και στην φετινή
Α1 ΕΣΚΑΘ δεν λείπουν τα σωματεία τα οποία από την πρώτη
στιγμή βγήκαν μπροστά καθιστώντας σαφείς τις προθέσεις
τους.
Ασφαλώς αποτελεί μεγάλο κίνητρο και συνάμα τίτλο τιμής
ένα συγκρότημα να μπορέσει να
πάρει προαγωγή και να βρεθεί
στις Εθνικές κατηγορίες.
Τα φαβορί φροντίζουν να μην
δίνουν δικαιώματα και μέλημά
τους είναι να κάνουν καλό ταμείο
έχοντας τις απαραίτητες ισορροπίες. Σίγουρα οι νίκες στα
ντέρμπι εκτοξεύουν την ψυχολογία αν και επί της ουσίας οι
ίδιοι βαθμοί μπαίνουν στο σακούλι.
Ωστόσο δεν πρέπει να χαλαρώσουν και στα εύκολα θεωρητικά ματς αφού η ζημιά μπορεί
να γίνει από το πουθενά. Υπάρχει
επίσης ένας όμιλος συγκροτημάτων που θέλουν να πετύχουν
το καλύτερο δυνατό πλασάρι-

σμα, ενώ άλλο χρώμα έχει και η
μάχη στην ουρά.
Συνεπώς οι Τρικαλινές ομάδες
πρέπει να βρίσκονται μόνιμα
στην πρίζα για να συλλέξουν
τους απαραίτητους βαθμούς.
Στο μυαλό τους πάντως πρέπει
να είναι η διαρκής βελτίωση,
οπότε ακόμη και μετά από επιτυχίες το ψάξιμο δεν πρέπει να
σταματάει.
Πάντως εκ φύσεως η Α1
ΕΣΚΑΘ προσφέρει συγκινήσεις
και η παράδοση συνεχίζεται και
φέτος. Επίσης ο συγκεκριμένος
χώρος πρέπει να αποτελεί εκ
των πραγμάτων την βιτρίνα του
μπάσκετ της περιφέρειας.
Είναι αλήθεια ότι στην περιοχή
υπάρχει μεράκι για το άθλημα
και κάθε σωματείο έχει την δική
του προσφορά.
Οσες φιλοφρονήσεις και να
έχει εισπράξει μια ομάδα δεν
σταματάει να κοιτάζει μπροστά,
αφού λίγο αν χαλαρώσει θα δει
την προηγούμενη προσπάθεια

της να πάει χαμένη.
Πάντως φέτος φώναζε από
μακριά ότι ο συναγωνισμός θα
ήταν έντονος. Αρκετές ομάδες
είτε θωράκισαν τα ρόστερ τους,
είτε δεν είχαν ιδιαίτερες απώλειες. Γενικά υπάρχουν παίκτες
που βγαίνουν μπροστά και με
τις αρετές τους θέτουν τους
όρους των αναμετρήσεων, ενώ
δίνουν δύναμη στους συμπαίκτες
τους.
Με όλα αυτά οι ελκυστικές
συναντήσεις είναι στην ημερήσια
διάταξη.
Από την πλευρά τους οι φίλοι
της Α1 ΕΣΚΑΘ σχημάτισαν ήδη
καλή εικόνα για την δυναμικότητα των ομάδων του ομίλου.
Βέβαια κάθε αγωνιστική κομίζει και νέα στοιχεία γνώσης, οπότε οι πρωταγωνιστές ξέρουν που
να στοχεύσουν.
Ομολογουμένως κάθε αναμέτρηση προσφέρει υλικό και δίνει
το δικαίωμα σε αρκετό κόσμο
να βγει μπροστά.
Εννοείται ότι οι ομάδες προσπαθούν να αναδείξουν τα δυνατά τους χαρτιά αφού οι φιλοδοξίες δεν λείπουν.
Σίγουρα κάποιες πλειοδοτούν
σε ταλέντο και ποιότητα και ως
εκ τούτου έχουν καλύτερες πιθανότητες επιτυχίες.
Ωστόσο και οι υπόλοιπες διαθέτουν κρύο αίμα και ιδιαίτερα
στοιχεία, οπότε οι παίκτες τους
από την στιγμή που μπουν στο
παρκέ εξαντλούν τις πιθανότητες.
Εξάλλου πολύ σωστά οι προπονητές κρατούν χαμηλούς τόνους και υπογραμμίζουν προς
όλες τις κατευθύνσεις ότι κάθε

συνάντηση ξεκινάει από μηδενική
βάση για όλους τους συμμετέχοντες.

πέτυχαν τον στόχο
Την δική τους φιλοσοφία στο
μπασκετικό στερέωμα έχουν οι
Δαναοί και πολύ σωστά φροντίζουν να την αναδεικνύουν στον
μέγιστο βαθμό.
Είναι φανερό ότι βλέπουν
μπροστά και προς τιμήν τους
στηρίζουν τα νιάτα.
Αυτός άλλωστε είναι και ο μόνος τρόπος για την αντοχή κάθε
ομάδας που σέβεται τον εαυτό
της στο διάβα του χρόνου.
Οι γαλάζιοι διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, οπότε θα
συνεχίσουν το μπασκετικό παιδομάζωμα για να εμπλουτίσουν
τις τάξεις τους με φρέσκα πρόσωπα.
Όταν λοιπόν ένα σωματείο
συγκρίνει τακτικά νέα πρόσωπα
στον χώρο του αθλήματος αναμφίβολα προσφέρει σημαντικές
υπηρεσίες.
Από την πλευρά τους και οι
φίλαθλοι θέλουν να βλέπουν στο
παρκέ δικά τους παιδιά. Με
αθρόες μετεγγραφές μπορεί να
γίνει κάποια στιγμή μια επιτυχία
αλλά σε βάθος χρόνου η συνέχεια δεν θα είναι ανάλογη.
Αν λοιπόν ένα τμήματα βασίζεται στα δικά του χέρια και πατάει γερά στα πόδια του μπορεί
να γράψει την δική του ιστορία
στο ευαίσθητο κομμάτι της παραγωγής έμψυχου δυναμικού.
Φαίνεται πάντως ότι έχει γίνει
η απαραίτητη προεργασία και η
μεθοδική δουλειά επιβάλλεται
να συνεχιστεί προκειμένου να
αναδειχθούν νέοι εγκεφαλικοί

περιφερειακοί, αθλητικοί φόργουορντ και ικανοί ψηλοί.
Πολύ απλά στους Δαναούς
επιδιώκουν να γεμίζουν κάθε
κομμάτι του παζλ.
Οσον αφορά το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι η Τρικαλινή ομάδα αντιμετώπισε με σοβαρότητα
το Μουζάκι και πολύ σωστά δεν
στάθηκε στην βαθμολογική διαφορά.
Αυτοί που πάτησαν το παρκέ
είχαν συγκεκριμένη στόχευση
και φρόντισαν να υλοποιήσουν
τα θέλω του προπονητή.
Οι έμπειροι αθλητές έδειξαν
τον δρόμο και ακολούθησαν οι
πιτσιρικάδες οι οποίοι πήραν τον
χρόνο τους και φάνηκαν σαν
έτοιμοι από καιρό.
Εβγαλαν ωραίες φάσεις και
αυτοματισμούς, οπότε τα χαμόγελα δεν έλειψαν.
Αξίζει λοιπόν να συνεχίσουν
στην ίδια γραμμή πλεύσης και
θα βρουν μια θέση στον μπασκετικό ήλιο.
Από την πρώτη στιγμή οι Δαναοί πέρασαν στην θέση του
οδηγού και έχοντας ισορροπία
και επιλογές έφτασαν καθαρά
στο τέλος του δρόμου.
Τα δεκάλεπτα: 10-17, 18-29,
24-45, 40-63
Μουζάκι: Πλαιτης 5(1), Ομέρι
, Γκότσης 20(1), Γκαραβέλας Χ.
, Κόλλιας 4, Αργύρης , Πόππης
8, Τυρογιάννης 3, Καρατάσιος ,
Γκαραβέλας Κ ., Στεργιούλης.
Δαναοί ( Γ. Μήτσας) : Σδράκας 2, Παπαθεοδώρου 4, Μικαελιάν 4, Νικολούσιος 7 (1), Ζιώγας
3, Χατζής 2, Τζιάννης 6, Ψύρρας
17 (1), Ράρρας 2, Τσικρικάς 2,
Κωτούλας 14.

CMYK
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Δυνατά χαρτιά
Εντονος συναγωνισμός σε όλες τις
κατηγορίες, πρωτιές για Γκούρλια,
Καρακατσάνη και 2ο ομαδικό ΓΣΤ(Κ20)
Αφοσιώθηκαν ολοκληρωτικά στην αποστολή
τους και πρόσφεραν πλούσιο θέαμα. Δικαιολογημένα οι αθλητές πήραν τα εύσημα του
κόσμου.
Μεταξύ αυτών η Α. Καρακατσάνη, που
έτρεξε σε γνώριμο χώρο.
Η αγωνιστική εικόνα μέσα από την ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ έχει ως εξής:
Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες δεν απέτρεψανα τις αποστολές να μεταβούν στην
Πηγή κι έτσι οι αγώνες έγιναν δίχως αριθμητικές απώλειες και με μεγάλο ενδιαφέρον
στις περισσότερες κατηγορίες.
Ο Μάρκος Γκούρλιας (ΑΟ Μυκόνου) ήταν
ξανά το πρόσωπο των αγώνων, αφού πέτυχε
την πρώτη του νίκη στα 10χλμ. Ανδρών και
να γίνει μόλις ο δεύτερος Έλληνας - το έχει
κάνει στο παρελθόν ο Χρήστος Παπαχρήστος
- όλων των εποχών που κατακτά χρυσό μετάλλιο σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Ο
αθλητής του Δημήτρη Θεοδωρίδη τερμάτισε
σε 30.53 και δεν άφησε περιθώριο στον έμπειρο - και νικητή του 2018 - Κώστα Γκελαούζο
(ΠΑΟ), που ακολούθησε με 31.19. Ο Γκούρλιας με τη νίκη έφτασε στις επτά σε όλες τις
ηλικίες. Την τριάδα ανδρών συμπλήρωσε ο
Δήμος Μαγγίνας (ΑΟ Μυκόνου) με 31.20.
"Οι συνθήκες μπορεί να ήταν δύσκολες,
ωστόσο ήταν ιδανικές για αγώνα ανωμάλου.
Είμαι χαρούμενος με την νίκη μου. Ευχαριστώ
την ομοσπονδία για τη βοήθεια μου που μου
παρέχει. Το καλοκαίρι έχουμε μπροστά μας
μια μεγάλη πρόκληση, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων, όπου όλοι θα παλέψουμε για
την παραμονή της χώρας στη Σούπερ Λίγκα",
είπε ο Μάρκος Γκούρλιας, που όπως και πέρυσι έτσι και φέτος θα πραγματοποιήσει μεγάλο μέρος της προετοιμασίας του στο Μαρόκο. Στις γυναίκες (8χλμ) η νίκη πήγε στην
Αναστασία Καρακατσάνη (ΓΣ Γλυφάδας), που
επέστρεψε στην κορυφή στους δρόμους
ανωμάλου δρόμου. Η αθλήτρια του Μανώλη
Χάντζου τερμάτισε σε 28.29 και άφησε στη
δεύτερη θέση την Ελευθερία Πετρουλάκη
(ΑΟ Μυκόνου) και στην τρίτη την περσινή νικήτρια, Ανθή Κυριακοπούλου (ΓΣ Γλυφάδας)
με 28.58. "Είμαι χαρούμενη που επέστρεψα
στις νίκες στη διοργάνωση. Έγινε ένας καλός
αγώνας, τον οποίο χάρηκα πάρα πολύ, αφού
κατάφερα να τερματίσω στην κορυφή. Συνεχίζω την προετοιμασία μου για τους αγώνες
του ανοιχτού", είπε η Καρακατσάνη.
Στους Νέους, νικητής αναδείχθηκε ο περσινός νικητής στους έφηβους, Μάριος Αναγνώστου (Αν. Λαμίας) με 24.26 και ακολούθησαν οι Νίκος Σάκης (Ερμής 1877) με 25.02
και Κώστας Σταμούλης (ΓΕ Αγρινίου) με
25.11, ενώ στα 6χλμ. Νέων Γυναικών επικράτησε η Ευστρατία - Μιχαέλα Φιάσκα (Αθλοκίνηση Μυτιλήνης) με 21.25, δεύτερη ήταν η
Κατερίνα Δόβρου (Κύδων Χανίων) με 21.55
και τρίτη η Ισαβέλλα Κοτσαχείλη (Πανιώνιος)
με 22.18.
Στην κατηγορία Κ20 ο Νέστορας Κολίος
(ΑΓΣΙ) τερμάτισε σε 19.38 και ακολούθησαν
οι Γιώργος Μαθιόπουλος (ΓΣ Γλυφάδας) και
Σταύρος Λίζος (Νίκη Βύρωνα) με 19.52 και
19.56 αντίστοιχα. Στο κορίτσια Κ20 η δεύτερη
του 2018 στις Κορασίδες, Δάφνη - Ευτυχία
Λαβασά (ΑΟ Βουλιαγμένης) ήταν πρώτη με
14.41 και ακολούθησαν οι Ιωάννα Πέτρου
(ΑΣΣ Αλέξανδος Μακ.) και Κωνσταντίνα Χάντζου (ΓΣ Γλυφάδας) με 14.49 και 14.50. Ο
Νίκος Σταμούλης (ΓΕ Αγρινίου) ήταν νικητής
στους παίδες με 12.31, ενώ όπως και πέρυσι
έτσι και φέτος η Βασιλεία Σπύρου (Πανιώνιος)
ήταν νικήτρια στις κορασίδες με 10.43.
Από πλευράς Τρικαλινών συλλόγων είχαμε
πλασαρίσματα και ξεχώρισαν οι: Ε.
Γιουβρή(ΓΣΤ κορασίδες Κ18, 5η θέση με
11.19), Α. Μόκκα(ΓΣΤ νεάνιδες Κ20, 5η με
15.33), Θ. Κατσιώπης( ΓΣΤ έφηβοι 8ος 20.13).
Στην κατηγορία Κ20 εφήβων ο ΓΣΤ πήρε
2η θέση στο ομαδικό.
Απουσίασε λόγω ίωσης η Φλώρου.
Ασφαλώς τα σωματεία θα κάνουν την αξιολόγησή τους.

Η Ευρώπη στις Σκαμνιές
Σε αλπικό τοπίο έγινε το Πανελλήνιο ανωμάλου δρόμου
και όλοι έκαναν κατάθεση ψυχής για καθολική επιτυχία

Τ

α είχαν δει όλα οι συμπολίτες
φίλοι και όχι μόνον του
κλασικού αθλητισμού κατά την
διάρκεια των μαζεμένων πολύ
σημαντικών εκδηλώσεων στην περιοχή.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Παρακολούθησαν λοιπόν αγώνες να γίνονται υπό υψηλές θερμοκρασίες με το αίσθημα δυσφορίας να μην είναι καθόλου μικρό. Προς τιμήν τους όμως οι αθλητές συγκεντρώθηκαν στον στόχο και βρήκαν αντίδοτο.
Άλλες φορές πάλι στις διοργανώσεις του
Σταδίου άνοιξαν οι κρουνοί του ουρανού. Ο
πονοκέφαλος ήταν μεγάλος αλλά με αστραπιαίες κινήσεις και σωστή προσαρμογή βρέθηκαν οι ιδανικές λύσεις και τηρήθηκε με
θρησκευτική ευλάβεια το πρωτόκολλο.
Αυτό που δεν είχε βιώσει το πιστό κοινό
ήταν εκδήλωση με χιόνι.
Ζώντας από μέσα την καθημερινότητα
των διοργανωτών βιώσαμε και εμείς την
αγωνία τους.
Πραγματικά έγιναν οι καλύτεροι μελετητές
των καιρικών φαινομένων προκειμένου να
ξέρουν πώς να κινηθούν ανά πάσα ώρα και
στιγμή.
Από το πρωί του Σαββάτου σήμανε συναγερμός, αφού οι νιφάδες έκαναν την εμφάνισή τους. Χρόνος για χάσιμο δεν υπήρχε
και το διακύβευμα ήταν να προσφερθούν οι
καλύτερες συνθήκες στους αθλητές.
Αλλωστε αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές και
δουλεύουν έναν ολόκληρο χρόνο για πετύχουν τον καλύτερο δυνατό απολογισμό.
Ενας από τους λόγους που εκτιμούν οι
πρωταγωνιστές τους Τρικαλινούς υπεύθυνους είναι επειδή μπαίνουν στο πετσί του
ρόλου τους και αντιλαμβάνονται ότι δεν
πρέπει να πάει χαμένος ο ιδρώτας του αθλητή. Στο πλαίσιο αυτό φρόντισαν να αξιοποιήσουν το Δημοτικό σχολείο της Πηγής το
οποίο με συνοπτικές διαδικασίες σε αίθουσα
κλήσης για να μην βασανίζεται και στριμώχνεται το έμψυχο δυναμικό σε μικρό χρόνο.
Πρόκειται για μια μικρή και απλή κίνηση
που όμως δείχνει ότι οι συμπολίτες δεν απέκτησαν τυχαία την καλή φήμη τους όσον
αφορά την πρόβλεψη για τέτοια ζητήματα
και την ικανότητα να δίνουν λύσεις ακόμη
και υπό δύσκολες συνθήκες.
Βέβαια πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι του
χώρου που μπορεί να θέλουν το κάτι παραπάνω αλλά το θέμα είναι να έχει κανείς ρεαλιστικές απαιτήσεις.
Φυσικά οι συσκέψεις επί συσκέψεων ήταν
ατέλειωτες για να επικαιροποιούνται άμεσα
τα δεδομένα.
Ειδικά με τέτοιες καιρικές συνθήκες ο
συντονισμός είναι απολύτως απαραίτητος,
οπότε οι εμπλεκόμενοι προσπάθησαν να λειτουργήσουν ως καλοκουρδισμένη μηχανή.
Σε τελική ανάλυση επιβεβαιώθηκε ότι το
Πανελλήνιο ανωμάλου δρόμου είναι παντός
καιρού.
Μικροί και μεγάλοι φρόντισαν να βάλουν
τα δυνατά τους και να καταθέσουν την τέχνη
τους. Πολύ απλά έδωσαν κάθε ικμάδα των
δυνάμεών τους και με τον τρόπο αυτό μπήκαν
στην καρδιά του κόσμου, που θέλει να βλέπει
από μέσα αγνές αθλητικές προσπάθειες.

Ωραία παρέα
Για μια ακόμη χρονιά η καρδιά του ανώμαλου δρόμου χτύπησε στις Σκαμνιές.
Η συγκεκριμένη περιοχή έχει γίνει συνώνυμο του συγκεκριμένου είδους και η αποδοχή από πλευράς στιβικών είναι τεράστια.
Αλλωστε το γεγονός ότι η διοργάνωση
φιλοξενήθηκε στην Πηγή για 6η φορά τα
CMYK

Κάλπαζαν στο χιόνι οι αθλήτριες που μέτρησαν δυνάμεις στο Πανελλήνιο των Σκαμνιών
τελευταία επτά χρόνια μιλάει από μόνο του.
Επί της ουσίας έχουμε να κάνουμε με την
μόνιμη έδρα των συγκεκριμένων αγώνων,
οπότε οι αθλητές γνωρίζουν την πίστα απ’
έξω και ανακατωτά.
Εννοείται ότι η εξοικείωση παίζει σημαντικό
ρόλο στην διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος.
Πάντως η αποδοχή της γιορτής ήταν μεγάλη και σήμα κατατεθέν αποτέλεσε η ποιότητα. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να ισχύσει
κάτι διαφορετικό, αφού μετείχαν αθλητές
που ξέρουν να κινούνται στα όρια και διαθέτουν πλούσιο βιογραφικό.
Οσο για τα νέα παιδιά πέρα από την φλόγα
και τον ενθουσιασμό τους συνοδεύει και το
κίνητρο. Αναμφίβολα ο συγκεκριμένος συνδυασμός είναι αθλητικός.
Χωρίς υπερβολή πάντως όλη η στιβική
Ελλάδα παρήλασε στις Σκαμνιές και παρά
τις δύσκολες συνθήκες ανέδειξε την άγρια
ομορφιά του ανώμαλου δρόμου.
Από τα μεγάφωνα ακούγονταν συνεχώς
ότι σκηνικό θύμιζε κάτι από Βόρεια Ευρώπη
και ο ομιλητής είχε απόλυτο δίκιο.
Οι μυημένοι στα πράγματα άλλωστε ξέρουν
πολύ καλά ότι στις Σκανδιναβικές χώρες τέτοια δεδομένα αποτελούν βούτυρο στο ψωμί
τους.
Ετσι και οι Ελληνες ένιωσαν νοερά κάτι
από Βορρά αλλά δεν είχαν πρόβλημα προσαρμογής. Μπήκαν λοιπόν άμεσα στο πνεύμα
δείχνοντας ότι μπορούν να πρωταγωνιστήσουν ακόμη και υπό τις πιο δυσμενείς συνθήκες. Αξίζει να σταθούμε φυσικά και στο
ήθος των πρωταγωνιστών. Παρότι τα έδωσαν
όλα για τον καλύτερο χρόνο και την άνοδο
στο βάθρο στο τέλους αγώνα άνοιξαν μια
μεγάλη αγκαλιά ο ένας για τον άλλο.
Τέτοιες εικόνες όλοι θέλουν να τις βλέπουν
στους αγωνιστικούς χώρους.
Επιλογικά αξίζουν πολλά μπράβο όσοι εργάστηκαν και έβαλαν πλάτη για την αίσια
εξέλιξη του Πανελληνίου.
Μια φιλοφρόνηση και μια καλή κουβέντα
ήταν αρκετά για να ξεχάσουν τον κόπο τους
σχετικά με το στήσιμο μιας γιορτής, που
είχε ένα καρδιοχτύπι εξαιτίας του καιρού
αλλά και πάλι οι Τρικαλινοί έβαλαν την υπογραφή τους.
Φυσικά για τις ανάγκες του πρωταθλήματος κινητοποιήθηκε όλος ο μηχανισμός του
ΣΕΓΑΣ και επίλεκτα στελέχη του βρέθηκαν
στις Σκαμνιές έχοντας αγαστή συνεργασία
με τους Τρικαλινούς συναδέλφους τους.
Το μέλος του ΣΕΓΑΣ Δημήτρης Χαχάμης,
που είχε το δικό του άγχος να κυλήσουν
όλα κατ’ ευχήν δίνοντας προτεραιότητα στην
υγεία των αθλητών ανέφερε: «Σ’ ένα μαγικό
τοπίο όλοι έβαλαν το λιθαράκι τους για την

επιτυχία των αγώνων.
Αξίζουν πολλά μπράβο οι εθελοντές και
οι αφανείς ήρωες, που για μια ακόμη φορά
πρόταξαν το εμείς και την επιτυχία των αγώνων με την παράλληλη προβολή της περιοχής
μας.
Μας άρεσε ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι
αθλητές όλων των ηλικιών απόλαυσαν τους
αγώνες σε διαφορετικό περιβάλλον, ενώ πέραν των αγωνιστικών αρετών έδειξαν ότι
διαθέτουν και μεγάλα ψυχικά αποθέματα.
Τα καλά τους λόγια και οι αναρτήσεις
τους σε όλα τα μέσα μας δίνουν την δύναμη
να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για το
καλό του κλασικού αθλητισμού και της νεολαίας». Ο ίδιος εξήρε την συνεργασία με
την Περιφέρεια, τον Δήμο Τρικκαίων και τον
Δήμο Πύλης, που πραγματικά αφοσιώθηκε
ολοκληρωτικά στην γιορτή.
Φυσικά μνημόνευσε ΣΜΥ και Ερυθρό Σταυρό.
Είναι αλήθεια ότι δυσκολευτήκαμε να τον
αναγνωρίσουμε λόγω του ότι είχε πάρει τα
μέτρα του για τον χιονιά.
Μόλις όμως φτάσαμε σε απόσταση επαφής
διαπιστώσαμε ότι μια από τις μεγάλες μορφές
του χώρου, που το τοπικό κοινό τον θυμάται
από τους αξέχαστους αγώνες με τον Κ. Ζαλαγκίτη, δεν έλειψε και φέτος από το Πανελλήνιο.
Ο λόγος για τον Χρήστο Μελέτογλου, που
χρόνια τώρα δίνει τα φώτα του.
Εζησε από μέσα τον αγώνα των αθλητών
και σε δηλώσεις του τόνισε: «Κάθε μεγάλο
πρωτάθλημα θέλει εγρήγορση και σωστή
κατανομή ρόλων . Τα Τρικαλινά στελέχη για
μια ακόμη φορά έκαναν κατάθεση ψυχής
και έδωσαν την δυνατότητα στους αθλητές
να αγωνιστούν σύμφωνα με το πλάνο τους
παρά τα καιρικά φαινόμενα.
Ολοι μας νιώσαμε σαν να είχαμε συνέχεια
δίπλα μας ένα χέρι βοηθείας.
Γενικά η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική, ενώ
κρατάμε την διάθεση κυρίως των αθλητών
αλλά και όσων ήταν στις επάλξεις».
Ξεχωριστή στιγμή της γιορτής ήταν η βράβευση που έκανε ο ΣΕΓΑΣ στον διοικητή
της ΣΜΥ Ταξίαρχο κ. Δημοσθένη Κωστόπουλο. Παραδοσιακά η Σχολή βοηθάει τα
μέγιστα σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ και
φέτος η επικοινωνία των δυο πλευρών ήταν
υποδειγματική, αφού τις ενώνει η αγάπη
για τον αθλητισμό.
Μάλιστα πληροφορηθήκαμε ότι η ΣΜΥ
βάζει ένα μεγάλο στοίχημα να διεκδικήσει
δηλαδή το Παγκόσμιο ενόπλων ανωμάλου.
Σίγουρα θα βρει δυνατούς συμπαραστάτες
προκειμένου να έρθει μια ακόμη μεγάλη
διοργάνωση στην περιοχή.
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Ό

λο και μεγαλώνει ο
προβληματισμός και
η πίκρα για τον ΑΟ
Τρίκαλα. Στα Χανιά –
η αλήθεια είναι ότι πάλεψε – η
τρικαλινή ομάδα λύγισε από τον
Κισσαμικό και ηττήθηκε με1-0,
έτσι η ομάδα της Κρήτης
βρίσκεται 7 βαθμούς πιο ψηλά
από τον ΑΟΤ!

ΤΡΙΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Ο ΑΟ Τρίκαλα δεν άξιζε την ήττα με 1-0 από τον Κισσαμικό,
όμως αυτή ήρθε και πλέον βυθίζεται συνεχώς στον βαθμολογικό πίνακα

Η εικόνα του αγώνα

που τελευταία στιγμή και εκτός περιοχής τον σταματάει.
90+4’ Γέμισμα του Ταΐρη, ο Παπαδόπουλος δεν μπορεί να διώξει
και ο Τόλι απομακρύνει σε κόρνερ
σχεδόν στη γραμμή.
Διαιτητής: Κατοίκος (ΕΠΣ Αθηνών)
Βοηθοί: Αδαμόπουλος (ΕΠΣ Μεσσηνίας) – Μαυρουδής (ΕΠΣ Ηρακλείου)
4ος διαιτητής: Αντωνίου (ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής)
Κίτρινες κάρτες: Σισέ (30’), Κουσκουνάς (35’), Ντιαλό (35’), Γκότοβος
(62’), Φαζός (73’), Καπός (73’), Καραγιάννης (90+3’)
ΑΟΧ-Κισσαμικός (Αλέκος Βοσνιάδης): Παπαδόπουλος, Τόλι, Αλί Σισέ,
Φαζός, Παπαχρήστος, Γκίνη (78’ Καραγιάννης), Μουμίν, Σάλιακας, Κάσσος (65’ Αρναρέλλης), Ρίσκι (72’
Βρεττός), Κουσκουνάς
Τρίκαλα (Μίλος Κόστιτς): Ταΐρης,
Πάνος, Ντόσης (87’ Λάσκαρης), Γκότοβος, Ντιαλό, Τσιάρας, Τριανταφυλλάκος, Τσιμίκας, Καπός, Γουερέ (65’
Σμυρλής), Σαλίμ Σισέ.

18’ Αλεξιτς
Εργοτέλης-Σπάρτη
1-1
67’ Μπάτζιος – 27’ πέν. Γκαλβάο
Παναχαϊκή-Απόλλων Λάρισας 1-0
2’ πέν. Ελευθεριάδης
Δόξα Δράμας-Πλατανιάς
2-2
28’ Κρουθ, 84’ πέν. Μακρής – 59’
Καραγκούνης, 64’ Μιγκέλ

Τα αποτελέσματα

Σάββατο 2 Μαρτίου

18η αγωνιστική

15:00 Πλατανιάς-Απόλλων Πόντου
(ΕΡΤ3)
15:00 Τρίκαλα-Εργοτέλης
15:00 Βόλος ΝΠΣ-ΑΟΧ/Κισσαμικός
15:00 Ηρόδοτος-Δόξα Δράμας

ΑΟΧ/Κισσαμικός-Τρίκαλα
81’ αυτ. Σαλίμ Σισέ
Αιγινιακός-Ηρακλής
35’ Γρανάδος
Απόλλων Πόντου-Βόλος ΝΠΣ
45+1’ Γεωργιάδης
Κέρκυρα-Αήττητος Σπάτων
64’ Λύρας, 88’ Ταμπάκης
Καραϊσκάκης Αρτας-Ηρόδοτος

Στιγμιότυπα από τον προχθεσινό αγώνα των Τρικάλων στα Χανιά
52’ Νέα ευκαιρία, σέντρα του Παπαχρήστου πλασέ στην κίνηση του
Ρίσκι απέκρουσε ο Ταΐρης.
54’ Σέντρα του Πάνου ο Γουερέ
έστρωσε στον Σαλίμ Σισέ που πλάσαρε για να μπλοκάρει ο Παπαδόπουλος.
68’ Σπουδαία επέμβαση του Παπαδόπουλου σε σουτ του Σαλίμ Σισέ.
74’ Ο Σμυρλής έκανε τη σέντρα
με δύναμη προς την περιοχή και η

μπάλα προσέκρουσε στο πάνω μέρος
του οριζόντιου δοκαριού.
80’ Σέντρα Αρναρέλλη σουτ του
Παπαχρήστου, η μπάλα βρίσκει στον
Τσιμίκα και καταλήγει κόρνερ.
81’ ΓΚΟΛ: Από σέντρα του Καραγιάννη η μπάλα βρίσκει σε αμυνόμενους και καταλήγει στα δίχτυα (1-0).
86’ Σουτ του Σμυρλή άουτ.
90+2’ Από μπαλιά του Βρεττού ο
Κουσκουνάς αποφεύγει τον Ταΐρη,

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
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Η επόμενη αγωνιστική (19η)

Κυριακή 3 Μαρτίου
15:00 Ηρακλής-Παναχαϊκή (ΕΡΤ3)
15:00 Σπάρτη-Απόλλων Λάρισας
15:00 Αήττητος Σπάτων-Αιγινιακός
15:00 Καραϊσκάκης-Κέρκυρα.

Τον αντικαταστάτη του Στάικου Βεργέτη στον πάγκο της γνωστοποίησε η ομάδα της Δράμας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Δόξα Δράμας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας
της με τον προπονητή Δημήτρη Σπανό. Μαζί του θα βρίσκονται ο
βοηθός του Πέτρος Στοίλας και ο γυμναστής Σωτήρης Βίνο.
Τους καλωσορίζουμε στην ομάδα μας και τους ευχόμαστε καλή
επιτυχία στο έργο τους».

Δεν έφτανε στον ΑΟΤ η ήττα από τον ΑΟΧ-Κισσαμικό που τον «βυθίζει» κι άλλο βαθμολογικά, έχει να αντιμετωπίσει και την
ταλαιπωρία της επιστροφής. Λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, η πτήση της επιστροφής την Κυριακή (24/2) ακυρώθηκε και έτσι η
αποστολή αναγκάστηκε να διανυκτερεύσει στα Χανιά. Πλέον ελπίζει να πετάξει τις επόμενες ώρες όμως αυτό παραμένει αμφίβολο και
ίσως δεν καταστεί εφικτό. Οι καιρικές συνθήκες στο νησί παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, με τον Νίκο Νίκογλου να ξεκαθαρίζει ότι
προέχει η ασφάλεια των παικτών. «Είναι χειρότερος ο καιρός από χθες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται εδώ πέρα. Βγαίνεις έξω
και σε παίρνει ο αέρας. Πάνω από όλα προέχει η ασφάλεια των παικτών», εξήγησε στον «fm100». Όσον αφορά το ματς, σχολίασε:
«Πρέπει να είστε περήφανοι για την ομάδα. Χθες είχε αρχή, μέση, τέλος. Δημιούργησε ευκαιρίες, δεν άφησε τον αντίπαλο να κάνει
ευκαιρίες αλλά δυστυχώς ήμασταν άτυχοι. Το προπονητικό τιμ και διοικητικοί παράγοντες των Χανίων μας είπαν ότι τα Τρίκαλα ήταν
η καλύτερη ομάδα που πέρασε από τα Χανιά. Η ομάδα όσο περνάνε οι μέρες θα γίνεται όλο και καλύτερη και είναι ενθαρρυντικό αυτό
που είδαμε χθες».

ΜΠΑΚΩΣΗΣ

1-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Βόλος -------------------------18
2 Απόλλων Λάρισας --------18
3 Παναχαϊκή ------------------18
4 Κέρκυρα ---------------------18
5 Απόλλων Πόντου ---------18
6 Πλατανιάς -------------------18
7 Εργοτέλης ------------------18
8 ΑΟΧ/Κισσαμικός ----------18
9 Ηρακλής ---------------------18
10 Δόξα Δράμας ------------18
11 Καραϊσκάκης Άρτας ---18
12 Αήττητος Σπάτων -------18
13 Ηρόδοτος -----------------18
14 Τρίκαλα --------------------18
15 Σπάρτη ---------------------18
16 Αιγινιακός -----------------18

Ανακοίνωσε Σπανό η Δόξα

Καθηλωμένη στην Κρήτη η αποστολή του ΑΟΤ

EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

_5

Άτυχος, άστοχος, πικραμένος!

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Μετά
το τέλος της 18ης αγωνιστικής η τρικαλινή ομάδα βρίσκεται όλο και πιο
χαμηλά στον βαθμολογικό πίνακα,
έτσι ο υποβιβασμός δείχνει ορατός!
Απίστευτο; Είναι όμως αληθινό, αφού
αυτό δεν το λέμε εμείς αλλά η αλήθεια του βαθμολογικού πίνακα.
Πάντως απέναντι στον Κισσαμικό
οι παίκτες του Μίλος Κόστιτς πάλεψαν, αλλά όπως και στον προηγούμενο αγώνα με την Καλαμαριά όταν
δεν μπορείς να σκοράρεις θα έρθει
μια στιγμή αδράνειας που θα το πληρώσεις ακριβά. Αυτό έγινε με τον
ΑΟΤ και πλέον τα δυο συνεχόμενα
εντός έδρας παιχνίδι με Εργοτέλη
και Σπάρτη δεν αποτελούν απλώς
αγώνες που η ομάδα θα κριθεί να
κερδίσει, αλλά θα πρέπει να βρει
τρόπο να το καταφέρει!
Δύσκολες οι καιρικές συνθήκες και
το γήπεδο λόγο της βροχής και το
παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες.
Στο 81’ το γκολ των γηπεδούχων
από προσπάθεια του Καραγιάννη, με
την μπάλα να βρίσκει σε αμυνόμενους.
Οι φάσεις του αγώνα
15’ Μεγάλη ευκαιρία. Από φάουλ
του Σάλιακα η μπάλα περνάει απ’
όλους και ο Σισέ εξ επαφής σε κενή
εστία στέλνει με προβολή την μπάλα
άουτ.
22’ Από κόντρες η μπάλα φτάνει
στον Καπό, που μόνος μέσα στην
περιοχή πλασάρει αλλά ο Παπαδόπουλος με σωτήρια επέμβαση διατηρεί το 0-0.
39’ Σέντρα του Σάλιακα πλασέ
στην κίνηση του Κουσκουνά μπλοκάρει ο Ταΐρης.
44’ Από διώξιμο του Ντόση ο Γκίνη
πήρε την μπάλα, “άδειασε” έναν αντίπαλο και σούταρε με την μπάλα να
φεύγει άουτ.
46’ Μεγάλη ευκαιρία στα πρώτα
δευτερόλεπτα του β’ ημιχρόνου με
τον Ρίσκι να βγαίνει στην πλάτη της
άμυνας και να μην τελειώνει τη φάση,
αλλά να επιχειρήσει πάσα, που κόπηκε από τον Γκότοβο.

25
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Κόστιτς: Όταν χάνεις
κλασικές ευκαιρίες είναι
αδύνατο να κερδίσεις
Ο προπονητής των Τρικάλων, Μίλος Κόστιτς, στάθηκε
στις χαμένες ευκαιρίες του
ΑΟ Τρίκαλα, δήλωσε τα εξής:
«Μετά από ένα τέτοιου είδους
παιχνίδι δεν μπορώ να πω κάτι
έξυπνο. Οι παίκτες μου έδωσαν
την καρδιά τους μέσα στο γήπεδο. Ημασταν πολύ καλά τακτικά, αλλά όταν χάνεις 5-6 κλασικές ευκαιρίες και δε βάζεις γκολ είναι αδύνατο να κερδίσεις. Είμαι χαρούμενος γιατί σε ένα μικρό χρονικό διάστημα οι παίκτες μου μπορούν να μπουν στον δρόμο που
θέλω εγώ να παίξουν και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα
έχουμε ίσως την τύχη που μας λείπει, θα βγάλουμε την ποιότητά μας και θα μαζέψουμε τους πόντους που είναι απαραίτητοι».
Ο ποδοσφαιριστής των Τρικάλων, Βαγγέλης Γκότοβος,
δήλωσε τα εξής: «Αρχικά θέλω
να δώσω συγχαρητήρια στους
συμπαίκτες μου γι’ αυτή την
τεράστια προσπάθεια. Θεωρώ
ότι κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, ήμασταν πολύ βελτιωμένοι. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες και το
καταφέραμε, αλλά υστερούσαμε στο τελείωμα της φάσης.
Δεχθήκαμε ένα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, στο οποίο θεωρώ ότι ελέγχαμε το παιχνίδι. Δεχθήκαμε το γκολ σε ανύποπτη στιγμή, από αδράνεια. Σε δύσκολες καιρικές συνθήκες δεν μπορέσαμε να γυρίσουμε το παιχνίδι, προσπαθήσαμε μέχρι το τέλος αλλά δεν μπορέσαμε. Είμαστε σε
ένα δρόμο που μπορεί να ανακάμψει η ομάδα και να σώσουμε την παρτίδα έστω και αυτή τη στιγμή».
Η τοποθέτηση του προπονητή της ομάδας μας, Αλέκου
Βοσνιάδη, ήταν η εξής: «Μία
σπουδαία νίκη για εμάς. Τρεις
βαθμοί απέναντι σε μία ομάδα
που “καιγόταν” και έπρεπε από
αυτό το παιχνίδι να πάρει κάτι
πάση-θυσία. Είχαμε την υπομονή, μεγάλη θέληση από το ξεκίνημα του παιχνιδιού και ήμασταν πρώτοι σε όλες τις φάσεις,
κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Μία τελική πάσα, μία καλή τελική ενέργεια θα μπορούσε να μας δώσει τη λύση, αλλά
έληξε έτσι (0-0) το ημίχρονο.
Στο πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου χάσαμε μεγάλο τετ-α-τετ και από εκεί και μετά αρχίζουν και παίζουν
άλλα πράγματα, με την κακοκαιρία πάνω από το κεφάλι
μας, με το να μην είμαστε εύκολοι στο να δεχθούμε κάποια
φάση και από εκεί που κυνηγάμε και έχουμε το παιχνίδι στα
χέρια μας να τρέχουμε να το σώσουμε. Προσπαθήσαμε να
ισορροπήσουμε στο επιθετικό και αμυντικό μας κομμάτι,
δεν παρασυρθήκαμε, δείξαμε την υπομονή που έπρεπε, με
ένα μικρό χρονικό διάστημα που δεν ήμασταν καλοί – κάνα
δεκάλεπτο στη μέση του δευτέρου ημιχρόνου – και δεν κρατήσαμε την μπάλα, με αποτέλεσμα να τη μεταφέρει ο αντίπαλος στην περιοχή μας. Νομίζω όμως ότι στο τέλος με
την υπομονή που είχαμε και τη διάθεση που δείξαμε μας
έδωσε τη φάση και κερδίσαμε το παιχνίδι. Ενα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τη συνέχεια μας. Βάζουμε δύο ομάδες
ακόμη από κάτω και “ξεκολλήσαμε” από τη 10η θέση.
Είναι πολύ σημαντικό, έχοντας παραπάνω ομάδες πλέον από κάτω μας, να είμαστε πιο ήρεμοι και να κοιτάζουμε ήρεμα παιχνίδι-παιχνίδι για να πετύχουμε αυτό που λέω
από την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ, καλύτερο πλασάρισμα, γιατί έχουμε τις δυνατότητες, αλλά και πολύ καλή
προετοιμασία ομάδας για να πετύχει τον στόχο και να βλέπει την επόμενή της μέρα. Συγχαρητήρια στα παιδιά, είναι
κατάθεση ψυχής αυτό που έκαναν. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στον αντίπαλο».

Με θετικό αποτέλεσμα
•Τα Μετέωρα επέστρεψαν με ισοπαλία 1-1 από την Τσαριτσάνη
βαριά ήττα της περασμένης αγωνιστικής έμεινε πίσω.
Αυτό απέδειξαν οι παίκτες
των Μετεώρων με το θετικό
αποτέλεσμα στην Τσαριτσάνη (1-1) απέναντι στον δυνατό Οικονόμο, ο οποίος
είχε πλεονέκτημα έδρας Παρόλα αυτά οι παίκτες του
Γιώργου Τσουλακίδη «άνοιξαν» το σκορ και με περισσότερη προσοχή θα μπορούσαν να φύγουν με το τρίποντο γοήτρου.
Μοιρασμένο το παιχνίδι στο
πρώτο ημίχρονο και χωρίς
πολλές φάσεις, με τον Οικονόμο να έχει την πρώτη καλή
στιγμή στο 7’ με σουτ του
Χατζή έξω από την περιοχή
που πέρασε άουτ.
Στο 33ο λεπτό η Τσαριτσάνη θα απειλήσει εκ νέου με κεφαλιά του Χάμου μετά από
εκτέλεση κόρνερ του Χατζή,
με τη μπάλα να περνάει άουτ.
Καλή στιγμή για τα Μετέωρα 38’με σουτ του Μαρούδα
έξω από την περιοχή, μπλόκαρε ο Νούσιας.
Στο 45ο λεπτό θα γίνει η τελευταία καλή φάση του πρώτου ημιχρόνου με τον Χάμο να
εκτελεί φάουλ έξω από την περιοχή και τον Ζαρόπουλο να
μπλοκάρει τη μπάλα.
Η πρώτη καλή στιγμή στο
δεύτερο ημίχρονο ανήκε
στους φιλοξενούμενους με
τον Λίτσιο να κάνει καλό δυνατό σουτ έξω από την περιοχή και τον Νούσια να αποκρούει δύσκολα.
Στο 66’ η Τσαριτσάνη θα
ισοφαρίσει τις καλές στιγμές
με καλό σουτ του Μπαλογιάνη με την μπάλα να περνάει

Η

Οι παίκτες των Μετεώρων έβγαλαν θετική ενέργεια στην Τσαριτσάνη

όμως πάνω από τα δοκάρια
του Ζαρόπουλου.
Η Τσαριτσάνη πιέζει και στο
70’ ο Κουμπούρας θα κάνει
χλιαρό σουτ μέσα από την
περιοχή και τον Ζαρόπουλο
χωρίς δυσκολία να μπλοκάρει
τη μπάλα.
Στο 73’, σε μια φάση που
δεν μύριζε γκολ, ο Λίτσιος θα
σεντράρει από αριστερά με
τον Μαρούδα να κάνει κοντινή κεφαλιά στέλνοντας τη
μπάλα στα δίχτυα για το 0-1
των Μετεώρων.
Η Τσαριτσάνη θα καταφέρει
να ισοφαρίσει στο 85’σε φάση
διαρκείας με τον Κατσιαμάγκα να σουτάρει τον Ζαρόπουλο να αρχικά να αποκρεύει
και τον Γκαμπέτα να παίρνει
το ριμπάουντ και με κοντινό
πλασέ να κάνει το 1-1.
Η Τσαριτσάνη θα προσπαθήσει για το γκολ της νίκης
αλλά το καλό σουτ του Κατσιαμάγκα θα αποκρούσει ο
Ζαρόπουλος με το 1-1 να παραμένει το τελικό αποτέλεσμα.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ο Κιάκος σε μια
προσπάθειά του

Φάση από τον αγώνα της Καλαμπακιώτικης ομάδας

Οικονόμος Τσαριτσάνης
(Κώστας Κατσάρας): Νούσιας, Καλφούτζος (88’ Περτζιόνι), Γαλάνης, Τσακάλι,
Κουμπούρας, Τσάτσος, Χάμος, Γκαμπέτας, Μουλτσιάς
(62’ Κατσιαμάγκας), Μπαλογιάννης (74’ Καραλούλης),
Χατζής (82' Ντούφας).
Μετέωρα (Γιώργος Τσουκαλίδης): Ζαρόπουλος, Ιωαννίδης, Ζήσης, Φορτούνης, Γεωργάκης, Παπαευθυμίου, Λίτσιος (77’ Πολυζόπουλος),
Ουζούνογλου (92’ Ανδρεόπουλος), Μαρούδας, Κιάκος,
Ιωάννου (89’ Μανώλης).

Συνεχίζεται η «γιγαντομαχία»

Ο

Ολυμπιακός Βόλου επικράτησε με 1-0 του
Απόλλωνα Μακρυχωρίου στην Καρδίτσα και
εξακολουθεί να οδηγεί την κούρσα στον 4ο
όμιλο της Γ’ Εθνικής με 53 βαθμούς.

Η Νίκη Βόλου πήρε ένα ξεκούραστο τρίποντο καθώς η ομάδα της Αναγέννησης Καρδίτσας έχει αποσυρθεί από το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής κι έτσι η Νίκη Βόλου παίρνει το παιχνίδι
στα χαρτιά με 3-0.
Εκτός έδρας ήττα με 2-1 για τον Θησέα Αγριάς από τον Αχιλλέα Νεοκαισάρειας, ενώ η αναμέτρηση του ΓΣ Αλμυρού με τον
Πιερικό αναβλήθηκε λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου στον
Αλμυρό.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 20ής αγωνιστικής καθώς και η βαθμολογία στον 4ο όμιλο της Γ’ Εθνικής:

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου
ΑΟ Στυλίδας – Φωκικός
(29’ Καραμπότσης, 67’ Ακασού – 39’ Τσούτσιας)

2-1

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου
Αστέρας Ιτέας – ΑΟ Σελλάνων
2-2
(32’ Γκούρα, 91’ Αλεξίου – 16’ Συράκος, 95’ Πατσαρούχας)
Οικονόμος Τσαριτσάνης – ΑΣ Μετέωρα
1-1
(85’ Γκαμπέτας – 72’ Μαρούδας)
Απόλλων Μακρυχωρίου – Ολυμπιακός Βόλου
0-1
(54’ πέν. Μάντζιος)
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας – Θησέας Αγριάς
2-1
(23’ Ναλμπαντίδης, 81’ Ίτσιος – 35’ Τσιουρής)
ΓΣ Αλμυρού – Πιερικός
ΑΝΑΒΟΛΗ
Νίκη Βόλου – Αν. Καρδίτσας
3-0α.α.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
Β
Ν Ι Η
ΤΕΡΜ.
1 Ολυμπιακός Β.
53
17 2 1
49-10
2 Νίκη Βόλου
53
17 2 1
53-6
3 Αστέρας Ιτέας
35
10 5 5
28-20
4 Μετέωρα
34
9 7 4
31-18
5 Θησέας Αγριάς
29
9 2 9
23-26
6 Τσαριτσάνη
27
7 6 7
23-27
7 Αλμυρός
26
7 5 7
20-15
8 Σέλλανα
26
7 5 8
23-22
9 Πιερικός
23
6 5 8
24-25
10 Νεοκαισάρεια
23
5 8 7
24-29
11 Στυλίδα
23
7 2 11
20-41
12 Μακρυχώρι
21
6 3 11
15-25
13 Φωκικός
13
2 7 11
12-30
14 Αναγέννηση Κ.
1
0 1 19
7-58
*ΓΣ Αλμυρού και Πιερικός έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο
καθώς η μεταξύ τους αναμέτρηση αναβλήθηκε.
* Με αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής, στην Αναγέννηση Καρδίτσας έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης 9 βαθμών από
το τρέχον πρωτάθλημα και 6 βαθμών από τη νέα σεζόν.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Κυριακή 3 Μαρτίου, 15:00
ΑΟ Σελλάνων – ΑΣ Μετέωρα
Ολυμπιακός Βόλου – Αστέρας Ιτέας
Πιερικός – Οικονόμος Τσαριτσάνης
Θησέας Αγριάς – ΓΣ Αλμυρού
Φωκικός – Νίκη Βόλου
ΑΟ Στυλίδας – Αχιλλέας Νεοκαισάρειας
Αν. Καρδίτσας – Απόλλων Μακρυχωρίου ΜΑΤΑΙΩΣΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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Νίκη και με «σβηστές μηχανές»
•Τα «κορίτσια» του Γιώργου Λουλέ κέρδισαν 2-0 την Αγία Παρασκευή
ν και χρειάστηκαν 64’
λεπτά προσπάθειας για
να «ανοίξει» το σκορ
στο δημοτικό στάδιο
Τρικάλων η γυναικεία ομάδα του
ΑΟΤ και 85’ για να «κλειδώσει»
τη νίκη με 2-0 επί της Αγίας
Παρασκευής, σε καμιά
περίπτωση οι φιλοξενούμενες
δεν απείλησαν την εστία της
Χαρακοπούλου, ενώ η
«συνάδελφός» της
Δασκαλοπούλου χρειάστηκε να
κάνει σωτήριες επεμβάσεις,
εκτός από τις δύο… ρουκέτες
των κοριτσιών του Γιώργου
Λουλέ.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α

ΑΕΛ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΑΜ.
2-3
Γιαμαλη (2)-Ντοκου, Νικοπουλου, Σκουρου
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ ΑΕ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Αναβολή (2/3)
ΑΕ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΑΡΗΣ ΘΕΣΣ 0-2
Γεωγαντζη, Χατζηνικολαου
ΤΡΙΚΑΛΑ 2011-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2-0
Γιαννουλα, Ayers
ΠΑΟΚ ΘΕΣΣ.-ΑΚ-ΕΛΠ.ΚΑΡΔ. 9-0
Betancourt (4), Γκατσου, Κακαμπουκη, Σπυριδωνίδου (2), Βαρδαλη
ΡΕΠΟ: Εργοτέλης

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Η Τρικαλινή ομάδα, περισσότερο
δυσκολεύτηκε να βρει τον… εαυτό της
σε αποτελεσματικότητα, παρά με την
αντίσταση των αντιπάλων, αφού οι δυνατότητές της είναι γνωστές και δεν
αμφισβητούνται από κανέναν. Στο ποδόσφαιρο όμως οι ομάδες δεν μπορούν να δουλέψουν σαν… κομπιούτερς και σε κάποια παιχνίδια δεν θα
μπορέσουν να βγάλουν το 100% των
δυνατοτήτων τους.
Και όταν σ’ αυτούς τους αγώνες,
δεν απειλούνται και παίρνουν το τρίποντο, τότε σαφώς είναι ανώτερες. Και
αυτό έγινε προχθές στο στάδιο, με τις
γηπεδούχες να μην «αγγίζουν» το μάξιμουμ των δυνατοτήτων τους αλλά να
κερδίζουν δίκαια.
Αυτή ήταν η 10η νίκη στο φετινό
πρωτάθλημα φτάνοντας τους 31 βαθμούς, παραμένοντας στην 3η θέση της
βαθμολογίας.
Στο α’ ημίχρονο τα κορίτσια του Γ.
Λουλέ έκαναν μέτρια εμφάνιση απέναντι στην πολύ καλή ομάδα της Αγ.
Παρασκευής. Η πιό καλή φάση προήλθε από εκτέλεση φάουλ της Μπαρμπόσα, με την Δασκαλοπούλου να κάνει εξαιρετική απόκρουση στο 27’.
Νωρίτερα (5’) από μακρινή πάσα
της Μπαρμπόσα, η Βαϊτση αν και βρέθηκε σε καλή θέση καθυστέρησε με
αποτέλεσμα το σουτ που έκανε να καταλήξει η μπάλα στα χέρια της Δασκαλοπούλου, ενώ στο 12’ από συλλογική προσπάθεια η Μπαρμπόσα
σούταρε τεχνικά και μπλόκαρε η αντίπαλος τερματοφύλακας.
Στο 40’ την ίδια κατάληξη είχε και το
μακρινό σουτ της Χύμα. Στην εκπνοή
του ημιχρόνου οι φιλοξενούμενες είχαν την φιλοδοξία να ψάξουν την αντεπίθεση με την Πρίφτη να βγαίνει
απέναντι στη Χαρακοπούλου, αλλά
πριν προλάβει να κάνει οτιδήποτε, η
Γεραγόρη μ’ ένα επαγγελματικό τάκλιν
της πήρε τη μπουκιά από τα… πόδια.
Στο 2ο ημίχρονο ανέβηκε η απόδοση όλης της ομάδας και στο 50’ χάθηκε μοναδική ευκαιρία όταν η τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων
απέκρουσε σουτ της Αλεξίου και στην
επιστροφή αποσόβησε σίγουρο γκολ
σε πλασέ της Βαΐτση.
Στο 62’ δεν δόθηκε παράβαση της

Σόλομον και Εϊερς από τις πρωταγωνίστριες
του αγώνα, εμ την δεύτερη να σκοράρει

Η Ελενα Γιαννούλα σε μια προσπάθειά της

1 ΠΑΟΚ
72-4 39
2 ΑΡΗΣ
36-4 33
3 ΤΡΙΚΑΛΑ
22-7 31
4 ΓΛΥΦΑΔΑ
14-9 19
5 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
19-15 18
6 ΑΕΛ
12-21 16
7 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14-26 15
8 ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
10-30 13
9 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
13-31 11
10 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
11-37
6
11 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ
9-48
3
Εκκρεμούν οι αγώνες Πανσερραϊκή-Προοδευτική (24/3), ΠΑΟΚ-ΑΕΛ (24/3), ΤρίκαλαΆρης (24/3), Πανσερραϊκή-Ατρόμητος (2/3)

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (10/3, 15.00)
Πανσερραϊκή .............- .............................ΑΕΛ
Ατρόμητος .................-.......................Τρίκαλα
Αγ. Παρασκευή ..........-.......................Ελπίδες
Προοδευτική ..............-.....................Γλυφάδα
Άρης...........................-..................Εργοτέλης
Ρεπό: ΠΑΟΚ

Η σκόρερ Γιαννούλα πανηγυρίζει το όμορφο γκολ που πέτυχε

Η Ντόκου έγραψε την τελευταία
της σελίδα στο ποδοσφαιρικό
της κεφάλαιο και η συγκίνησή της
δεν κρύφτηκε
ωραίο σουτ έκανε το 1-0 στέλνοντας
τη μπάλα στην αριστερή γωνία της Δημητρακοπούλου.
Στο 85’ η Κένταλ Έιερς με μακρινό
σουτ διαμόρφωσε το τελικό σκορ 2-0.

Ο αποχαιρετισμός της Ντόκου
Το τελευταίο παιχνίδι της ήταν αυτό
με την Αγία Παρασκευή. Η Κατερίνα
Ντόκου, όπως ανακοινώθηκε από το
μεγάφωνο του σταδίου, θα κρεμάσει
τα παπούτσια της, οπότε η συγκίνηση
ήταν αναπόφευκτη.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΕΙΣ

Ενας κύκλος είναι η προσπάθεια των κοριτσιών του Γιώργου Λουλέ.
Δυνατός κι επιτυχημένος, που κανείς δεν μπορεί να τον σπάσει… γιατί
δημιουργήθηκε με κόπο, θυσίες και ταπεινότητα. Αφθαρτα στοιχεία επιτυχίας…

ΤΡΙΚΑΛΑ 2011: Χαρακοπούλου,
Χύμα, Είερς, Σακελάρη (47’ Ντόκου),
Σούντερλουντ, Μπαρμπόσα, Σάλομον
(78’ Τσιάρα), Αλεξίου, Γιαννούλα (87’
Τσακνάκη), Βαίτση (87’ Αργύρη).
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Δασκαλοπούλου, Πρίφτη (53’ Παρμαξή), Μπαδά,
Μιχαλοπούλου, Καμαριάνου (67’ Ανδικοπούλου), Γαννόγλου, Γούλια (90’
Κωστάκη), Βιτούλα, Μπριασούδη (90’
Μακρή), Πέϊου, Γατή.

Δημητρακοπούλου στη Βαϊτση, όταν
αυτή προσπάθησε να την αποφύγει
χωρίς τη μπάλα.
Στο 65’ η Έλενα Γιαννούλα με πολύ

Η Βαϊτση χάνει μοναδική ευκαιρία από κοντά

Αποχαιρετιστήρια φωτό για χάρη της Ντόκου

Στο «τρένο»
οι Νέες
Ασταμάτητες οι Νέες των Τρικάλων αφού
δεν βρίσκουν… αντίπαλο στο πρωτάθλημα. Πέρασαν με 0-5 από το “Γρηγόρης Λαμπράκης”
σε βάρος της ΑΕ Ζωγράφου, πετυχαίνοντας
έτσι την 7η σερί νίκη και παραμένουν στην 1η
θέση με 21 βαθμούς.
Τα γκολ των Νέων σημείωσαν οι: Κωστοπούλου (2), Μπουκουβάλα, Πλακιά και Καραντάκου.
Νέες Τρικάλων (Καλότυχος): Δραγούτσου,
Μπέου, Σταμούλη, Καραλή, Ευαγγελάκου,
Γεωργούλα, Τσόγκα, Κωστοπούλου, Πλακιά,
Στεργιούλη, Μπουκουβάλα.
Έπαιξαν και οι Πιπερά, Κωφού, Καραντάκου,
Τσέργα.

Ο οδοντίατρος
δεν μπορεί;
Σε μπελάδες μπήκαν οι Ελπίδες Καρδίτσας.
Όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη (21/2) η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, η Προοδευτική Περάματος παίρνει «στα χαρτιά» το μεταξύ τους
ματς το οποίος είχε χάσει 1-0 εκτός έδρας.
Όπως αποδείχθηκε, η γηπεδούχος ομάδα
είχε δηλώσει ως γιατρό αγώνα... οδοντίατρο,
κάτι που αντιλήφθηκε η ομάδα των Ιωαννίνων
και έκανε ένσταση.
Δικαιώθηκε και έτσι παίρνει τον αγώνα με 30, δημιουργώντας... θέματα στις Ελπίδες Καρδίτσας όσον αφορά και την υπόθεση της παραμονής στην Α' Εθνική ποδοσφαίρου Γυναικών, αφού υποχωρούν στην βαθμολογία όπου
υποβιβάζονται οι τρεις τελευταίες ομάδες, με
την ίδια να παίρνει μικρή ανάσα ελπίδας.
Στην ερώτηση, αν ένας οδοντίατρος μπορεί
να δώσει πρώτες βοήθειες, θα μας απαντήσει
κάποιος;
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Ηταν παντός καιρού
•Τα κόλπα τους στο χιόνι έκαναν αθλητές και αθλήτριες
που συμμετείχαν στο Πανελλήνιο ανωμάλου

Ο

ι ειδικοί για
τον ανώμαλο
δρόμο
σημειώνουν
ότι πρόκειται για
εκδήλωση παντός
καιρού.

Στιγμιότυπο από την εκκίνηση στα 3000μ κορασίδων

Ετσι οι πρωταγωνιστές
έσπευσαν να τους βγάλουν
ασπροπρόσωπους.
Όχι μόνον δεν πτοήθηκαν
από τις δυσμενείς συνθήκες
αλλά φρόντισαν να ξεδιπλώσουν το σύνολο των αρετών
τους.
Συνεπώς ο κόσμος δεν ξεκολλούσε το βλέμμα από την
πίστα, αφού δεν ήθελε να χάσει ούτε δευτερόλεπτο από
την δράση.
Πάνω απ’ όλα μετέδωσε
την θετική του αύρα στους
δρομείς.
Φυσικά εκτός από τους
αθλητές προσαρμόστηκαν
στις συνθήκες οι πάντες. Οι
κριτές, οι εθελοντές, το ιατρικό επιτελείο ήταν σε εγρήγορση και πρόσφεραν ξανά
υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.
Απαντες κατέληξαν ότι ήταν
μια ξεχωριστή εμπειρία.
Σας δίνουμε λοιπόν μια γεύση από τους αγώνες ενώ θα
ακολουθήσει κι άλλο φωτορεπορτάζ.

Οι έφηβοι λίγα δευτερόλεπτα
μετά το σύνθημα για εκκίνηση

Ο κόσμος αψήφησε τον χιονιά και απόλαυσε το Πανελλήνιο

Δυνατά
στο
Ακρόπολις
Στην πάλη είναι φανερό ότι ψάχνονται για
την αναβάθμιση. Ετσι
επανέφεραν μια ξεχωριστή διοργάνωση,το
τουρνουά «Ακρόπολις».
Βέβαια στην προκειμένη περίπτωση αφορούσε τα νιάτα.
Ασφαλώς συνάξεις
του αθλήματος χωρίς
Τρικαλινές επιτυχίες δεν
γίνονται.
Ο Ηλίας Ζαϊράκης του
ΣΒΑΤ έβαλε τα δυνατά
του και κατέλαβε την 3η
θέση στα 48κ αν και
κατά γενική ομολογία
άξιζε το κάτι παραπάνω.
Στο θέμα θα επανέλθουμε σύντομα.

Σπουδαία απόδραση
•Οι γυναίκες του Ασκληπιού αγωνίστηκαν με σοβαρότητα
και πέρασαν με 1-3 από την έδρα της Καβάλας
Φαίνεται πως η Βόρεια Ελλάδα και ειδικά η
επαρχία της ταιριάζει γάντι στις γυναίκες του
Ασκληπιού. Παίζοντας με ωριμότητα βγάζουν
σημαντικά διπλά που ανεβάζουν την ψυχολογία.
Γενικά τα Τρικαλινά κορίτσια είναι να μην πεισμώσουν και να μην βάλουν κάτι στο μυαλό
τους. Από την στιγμή που γίνει κάτι τέτοιο
τότε μπορούν να συνδυάσουν ουσία και θέαμα.
Η αλήθεια είναι πως τα ίδια άφηναν χώρο
στο μυαλό τους για υπέρβαση στην Καβάλα.
Φρόντισαν λοιπόν να μελετήσουν σωστά το
παιχνίδι του αντιπάλου, οπότε είχαν το σωστό
αντίδοτο. Σε χαρακτηριστικά κομμάτια του
παιχνιδιού ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους, ενώ
έδειξαν και χαρακτήρα όταν χρειάστηκε. Με
την τακτική αυτή όλα πήραν τον δρόμο τους.
Πολύ σημαντική λοιπόν νίκη με 3-1 σετ για
την ομάδα Βόλεϊ του Ασκληπιού Τρικάλων
στην 19η αγωνιστική της Α2 γυναικών και
στον Β όμιλο. Στο κλειστό της Καλαμίτσας
επικράτησε του Α Ο Καβάλας και βρέθηκε
στην 7η θέση.
Μετά την αρχική απώλεια η Τρικαλινή μηχανή
πήρε μπροστά και έτσι οι γαλάζιες έφεραν

την υπόθεση στα μέτρα τους.
Η ροή των σετ είχε ως εξής: 25-22, 24-26,
19-25, 21-25.

* Η πολυφωνία αποτελεί σήμα κατατεθέν των Τρικαλινών
εκπροσώπων του αθλητισμού. Οι ίδιοι κοιτάζουν πρώτα
και κύρια τα του οίκου τους παίζοντας στα δάχτυλα τα
μυστικά του αντικειμένου. Κάπως έτσι εξηγούνται οι
λαμπρές στιγμές στο μετερίζι τους. Παράλληλα όμως
ρίχνουν ματιές σε πρώτη ευκαιρία σε τεκταινόμενα
που αφορούν όλο το φάσμα των σπορ.
* Αρκετοί μπασκετικοί λοιπόν και όχι μόνον έσπευσαν
να συλλέξουν λεπτομέρειες από πρώτο χέρι όσον
αφορά το σκηνικό που στήθηκε στο Πανελλήνιο ανωμάλου δρόμου. Εδωσαν λοιπόν πολλά μπράβο στους
διοργανωτές για το τρέξιμο που έκαναν αλλά κυρίως
στους αθλητές, που ξεπέρασαν τον εαυτό τους.
* Η κορυφαία στιβική εκδήλωση κράτησε για 3 ημέρες
τον νομό στο προσκήνιο. Οι αφίξεις αθλητών και συνοδών άρχισαν από το απόγευμα της Παρασκευής,
οπότε η περιοχή απέκτησε ζωντάνια.
* Το Σάββατο έγινε το εμπεριστατωμένο σεμινάριο, που
έφερε το φως όλες τις νέες τάσεις του είδους, ενώ
έγιναν και συγκρίσεις με άλλες χώρες του εξωτερικού.
Συνεπώς όσοι το παρακολούθησαν έφυγαν σοφότεροι.
* Ακολούθησε την Κυριακή το κυρίως πιάτο, όπου οι
αθλητές συγκεντρώθηκαν στον στόχο και ξεπέρασαν
όλες τις αντιξοότητες. Φάνηκε πάντως ότι υπάρχει μια
πολύ καλή φουρνιά που θα μας απασχολήσει έντονα
στο μέλλον.
* Οσοι πάλι δεν μπόρεσαν να μεταβούν στις Σκαμνιές
πήραν καλή γεύση από την δραστηριότητα μέσα από
την άκρως κατατοπιστική ζωντανή σύνδεση του ΣΕΓΑΣ,
που φρόντισε να κάνει αφιέρωμα για τον Κ. Ζήκο. Η
τεχνολογία φέρνει στο πιάτο τους αγώνες αν και η
ζωντανή παρακολούθηση δεν αλλάζεται με τίποτα,
πόσο μάλλον μέσα στο χιόνι.
* Σε πολύ καλή φόρμα βρίσκεται η Στ. Σκαρβέλη του
ΓΣΤ που σε αγώνα του Πανεπιστημίου σημείωσε επίδοση
24.06, η οποία χαρακτηρίζεται εξαιρετική και δείχνει
προοπτικές.
* Ο ΑΟΤ το πάλεψε αλλά είχε απίστευτη ατυχία, και ο
Κισσαμικός με ουσία επικράτησε. Οι Κρητικοί αναγνώρισαν την Τρικαλινή αξία. Σε κάθε περίπτωση οι κυανέρυθροι καλούνται να αναπτύξουν ταχύτητα προκειμένου να παρουσιάσουν αλυσίδα θετικών αποτελεσμάτων. Σίγουρα η τωρινή θέση δεν αντιπροσωπεύει
διόλου την πραγματική αξία και την ιστορία της ομάδας.
* Από την πλευρά τους τα Μετέωρα ξεδίπλωσαν την
ποιότητά τους και στάθηκαν όρθια σε μια δυνατή έδρα
όπως είναι αυτή της Τσαριτσάνης. Οι κιτρινομπλέ έχουν
τα φόντα να ολοκληρώσουν παραγωγικά την χρονιά.
* Σήμερα (14.00) θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για
την δεύτερη φάση των μικτών ομάδων. Η Κ14 της
ΕΠΣΤ θέλει να ζήσει το όνειρό της με αντιπάλους οι
οποίοι διαθέτουν εξαιρετικές συστάσεις.
* Γέλα και τραγούδα είναι η συμβουλή των ειδικών ως
αντίδοτο στην πίεση της καθημερινότητας. Οι πιο
θερμές ευχές λοιπόν από την στήλη για επιστροφή
αθλητικού στελέχους στην πρώτη γραμμή.
* Καλή εμφάνιση και ροζ φύλλο για την Φούντας ΒΑ με
71-51 επί της Φαλάνης.
* Σε ανοιχτό παιχνίδι οι νεάνιδες του Αιόλου έχασαν
59-78 από τον Σπάρτακο, ενώ και οι κυανέρυρθες γυναίκες λύγισαν την Κυριακή από τν ποιοτικό Απόλλωνα
Καρδίτσας.
* Σήμερα είναι να γίνει ο αγώνας Κ21 ανάμεσα στην Καλαμπάκα και τον Αίολο. Σε άλλο ζευγάρι είχαμε: Φάρσαλα- Ικαροι 20-0. Η κινητικότητα στην υποδομή είναι
έντονη.

Τα αποτελέσματα
ΕΑ Λαρίσης - ΑΣ Ελπίς
3-1
(15 - 25, 25 - 22, 25 - 20, 25 - 23)
Νίκη - Πεύκα
1-3
(10 - 25, 25 - 21, 8 - 25, 20 - 25)
Ελασσόνα - Σταυρούπολη
0-3
(17 - 25, 22 - 25, 17 - 25)
Νέα Γενεά - ΑΣ Γιάννενα
3-1
(21-25, 25-13, 25-13, 25-15)
Λαγκαδάς - Δράμα
3-0
(25-18, 25-15, 25-17)
Ρεπό: Ναύαρχος Βότσης
Την επόμενη αγωνιστική ο Ασκληπιός θα
φιλοξενήσει τη Νίκη Αλεξανδρούπολης.
Οι ενήλικες κέρδισαν 3-1 τον Φιλθλητικό
Λάρισας, ενώ οι παγκορασίδες β’ έχασαν 3-0
στην Καλαμπάκα.
Από την πλευρά του ο Φιλαθλητικός Τρικάλων έχασε 1-3 από τον Τύρναβο και πρέπει να
ψάξει θαύμα στον δεύτερο αγώνα.
CMYK

02.00: FOX Sports
Sabres - Maple Leafs, NHL
03:00 COSMOTE SPORT 4 HD
New Orleans Pelicans-Philadelphia
76ers, NBA Regular Season
13:00 Eurosport 2
UAE Tour, Ποδηλασία
15:30 Eurosport 1
Σκι ανώμαλου δρόμου
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ζέεφελντ
17:15 Eurosport 1
Άλμα με σκι
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ζέεφελντ

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD
Ολυμπιακός-Τρεντίνο
CEV Champions League βόλεϊ
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD
ΑΕΚ-Ατρόμητος Αθ. 1923
Κύπελλο Ελλάδας, Προημιτελική
Φάση, 2η Αγωνιστική
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Νιούκαστλ-Μπέρνλι
Premier League
22:10 Novasports 1HD
Παρί Σεν Ζερμέν - Ντιζόν

τοπικά
να ακόμα πολύ
ενδιαφέρον βιβλίο
για την περιοχή
Τρικάλων εξέδωσε αυτές τις
ημέρες ο Φιλολογικός,
Ιστορικός, Λογοτεχνικός
Σύνδεσμος (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.)
Τρικάλων, σε συνεργασία με
τις Εκδόσεις Κ. & Μ.
Σταμούλη (Θεσσαλονίκη),
που είναι το υπ’ αρ. 19 της
σειράς αυτοτελών βιβλίων
«Κείμενα και Μελέτες».

Έ

Πρόκειται για την μελέτη του
Τρικαλινού φιλολόγου – ιστορικού
Θεοδώρου Α. Νημά που τιτλοφορείται «Γλωσσάριο Πλατάνου
(Βάνιας) Τρικάλων» και φέρει
υπότιτλο «Συμβολή στην έρευνα
και μελέτη της θεσσαλικής διαλέκτου». Το βιβλίο αυτό αποτελείται από 309 σελίδες σχήματος
24Χ17 εκ. και είναι ο καρπός πολύχρονης έρευνας και μελέτης.
Ειδικότερα το βιβλίο περιλαμβάνει: Πρόλογο του Δ.Σ. του
Φ.Ι.ΛΟ.Σ. Τρικάλων (σελ. 11-12),
Πρόλογο του ομότιμου καθηγητή
Γλωσσολογίας του Παν/μίου Αθηνών κ. Θανάση Νάκα (σελ. 13-14),
«Αντί Προλόγου» του Συγγραφέα
(σελ.15-16), Συντομογραφίες
όρων (σελ. 17-180. Ακολουθεί μία
εισαγωγική ενότητα με τίτλο «Ο
Πλάτανος (Βάνια). Σύντομα ιστορικά και αρχαιολογικά στοιχεία»
(σελ. 19-26), και ακολουθεί εκτενής Εισαγωγή (σελ. 27-34), στην
οποία παρουσιάζονται τα «Βασικά
γραμματικά γνωρίσματα του ιδιώματος του Πλατάνου», που είναι
φυσικά παρόμοια με τα ιδιώματα
των γειτονικών χωριών αλλά και
της ευρύτερης περιοχής.
Ακολουθεί το κύριο μέρος του
βιβλίου με το Γλωσσάριο του
Πλατάνου (σελ. 35-296). Σ’ αυτό
περιλαμβάνονται περίπου 6.500
λέξεις, οι οποίες καταγράφονται
με την τοπική τους προφορά, δίνεται η ερμηνεία και η ετυμολόγησή τους, ενώ παρατίθενται,
όπου κρίνεται απαραίτητο, και
παραδείγματα με τοπικές ιδιωματικές φράσεις.
Μερικά παραδείγματα:
αλμπέτι και απαλμπέτι (επίρ.)
= τελικά, δυστυχώς, το δίχως
άλλο. φρ. «απαλμπέτι δεν τουν
πρόλαβα» [τ. elbet/elbette = βεβαίως, ασφαλώς, δίχως άλλο].
ανάλιμα (επίρ.) = ανάποδα,
από τον λαιμό. λέγεται 1) σε καταστάσεις που δεν ευχαριστιέται
κάποιος το φαγητό του ή του κάθεται στον λαιμό λόγω κάποιου
εμποδίου ή δυσαρέστου συμβάντος, 2) μτφ. όταν κάτι ευχάριστο
καταλήγει σε δυσάρεστο. φρ. «μι
βγήκι ανάλιμα» = δεν το ευχαριστήθηκα [επίθ. ανάλαιμος < αρχ.
ανά + λαιμός].
γκρίμπα, η = καμπούρα [αρχ.
γρυπός, σλ. grba = καμπούρα].
γραπατσώνου, αόρ. γραπάτσουσα = πιάνω κάτι σφιχτά [γραπώνω < ιτ. grappare].
δέουντα, τα = χαιρετίσματα,
χρειαζούμενα [αρχ. δέον < ρ.
δει].
ζακόνι, το = έθιμο, συνήθεια.
φρ. «κάθι χώρα κι ζακόνι, κάθι μαχαλάς κι τάξη» [σλ. zakon, αλβ. zakón].
κουμπές, ο = θόλος, τρούλος
εκκλησίας ή τζαμιού [τ. kubbe].
κουμάσι, το = κατάλυμα χοίρων, χοιροστάσιο. μτφ. παλιάνθρωπος, μασκαράς· φρ. «καλό
κουμάσι είνι κι αυτός» [τ. kumaş].
λουχνάρι, το = είδος σπυριού
με πύον και πόνο, εξάνθημα με
φλεγμονή, κοινώς καλόγερος
[δουθνάρι < δοθιηνάριον < αρχ.
δοθιήν = μικρό εξόγκωμα].
λυσσιακά, τα = μεγάλη μανία
(θέληση) για κάτι. φρ. «έφαγι τα
λυσσιακά τ’» (λέγεται γι’ αυτόν
που προσπαθεί επίμονα να πετύχει τον σκοπό του) [αρχ. λύσσα].
μάνταλου, το = σύρτης ασφαλείας, ξύλο ή σίδερο που μπαίνει
πίσω από την πόρτα για να την
ασφαλίζει [ελνστ. μάνδαλος].
μιντούλι, το = μυελός οστών
[μσν. μεδούλιον, υποκ. του λατ.
medulla].
ντιρέκι, το = δοκάρι, στύλος.
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ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α. ΝΗΜΑ: Γλωσσάριο
Πλατάνου (Βάνιας) Τρικάλων
Από τον Φ.Ι.ΛΟ.Σ. και τις Εκδόσεις Κ. & Μ. Σταμούλη

μτφ. ψηλός και άχαρος [τ. direk].
ξιτζανάου, αόρ. ξιτζάντσα =
ξεφεύγω, αμελώ τα καθήκοντά
μου, τεμπελιάζω.
πιδούκλι, το = πέδη, μικρό
σχοινί με το οποίο δένουν τα
μπροστινά πόδια των ζώων για να
μην απομακρύνονται κατά την
βοσκή [μσν. πέδικλον < λατ.
pediculum].
ρουπώνου, αόρ. ρούπουσα =
γεμίζω, χορταίνω, σφραγίζω, κλείνω τους πόρους [σλ. rupa = οπή,
άνοιγμα].
τσιατί, το = σκελετός της στέγης με τα σανίδια πριν τοποθετηθούν τα κεραμίδια [τ. çati].
φλουμώνου, αόρ. φλόμουσα =
ναρκώνω με φλόμο, καπνίζω, αναισθητοποιώ. μτφ. ζαλίζω με τα
πολλά ψέματα που λέω. φρ. «μας
φλόμουσι μι τα ψέματα» [μσν. <
αρχ. φλόμος].
φρίξη, η = τρομάρα, λαχτάρα,
φόβος. φρ. «πήρι φρίξη» = έφριξε, φοβήθηκε [αόρ. έφριξα του
αρχ. ρ. φρίττω].

Το βιβλίο περιλαμβάνει και ένα
χρήσιμο Παράρτημα (σελ. 297306), το οποίο περιέχει τις ενότητες: 1)Τοπωνύμια Πλατάνου,
2) επώνυμα κατοίκων Πλατάνου,
3) Βαπτιστικά ονόματα κατοίκων
Πλατάνου, 4) Ονόματα κατοίκων
Βάνιας καταγεγραμμένα κατά την
οθωμανική απογραφή του
1454/55. Τέλος (σελ. 307-310),
παρατίθεται η πλούσια Βιβλιογραφία που χρησιμοποίησε ο Συγγραφέας.
Την επεξεργασία και σελιδοποίηση του κειμένου έκανε η Ιωάννα Κ. Κορδαλή, ενώ το εξώφυλλο
φιλοτέχνησε η Ελευθερία Κεφαλοπούλου. Διατίθεται στα βιβλιοπωλεία.
Στον Πρόλογο του Δ.Σ. του
Φ.Ι.ΛΟ.Σ., μεταξύ άλλων, σημειώνονται:
«Κάθε βιβλίο, που αποπειράται
να ανιχνεύσει το γλωσσικό υπόβαθρο ενός λαού ή μιας περιοχής,
δεν φιλοδοξεί μόνον να φωτίσει
τις αθέατες διαδρομές της επι-

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ

κοινωνίας των ανθρώπων αλλά και
να αποκαλύψει τα εσώτερα δώματα της σκέψης τους. Κι αυτό
γιατί ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα περισσότερο από τον τρόπο
που σκέπτεται και από τις λέξεις
που επινοεί για να εξωτερικεύει τις
σκέψεις του διαμορφώνοντας έτσι
τον επικοινωνιακό ιστό. Αυτός ο
επικοινωνιακός ιστός με εργαλεία τις λέξεις δεν εξαντλείται
στην απλή κοινοποίηση πληροφοριών αλλά συνιστά φορέα συναισθημάτων, αναγκών, αξιών,
πεποιθήσεων και αναζητήσεων.
Με τις λέξεις αντιπαλεύουμε τα
άγχη μας, τις αγωνίες μας και δίνουμε μορφή στα ερωτήματά μας
για τον κόσμο και την ζωή μας.
[…] Το παρόν πόνημα του φιλολόγου ερευνητή δρος Θεοδώρου
Νημά αναζητά με επιμονή και διεισδυτικότητα τις υπόγειες διαδρομές της γλωσσικής ταυτότητας των κατοίκων του Πλατάνου
στην πορεία του χρόνου. Σ’ αυτό
καταχωρούνται περίπου 6.500 λέξεις κοινές αλλά και λέξεις σπάνιες ή ιδιωματικές με τις οποίες τα
μέλη της τοπικής κοινωνίας επικοινωνούσαν (και επικοινωνούν
ακόμα), αλλά και αλληλοαναγνωρίζονται ως διακριτή κοινότητα.
[…] Ο συγγραφέας του παρόντος
[…] αναδεικνύει με επιστημονική
πληρότητα και γλωσσική επάρκεια
την γλωσσική ιδιαιτερότητα και
τον εκφραστικό πλούτο της ιδιαίτερης πατρίδας του. […]Το βιβλίο
αυτό δεν χαρακτηρίζεται από
στείρο γλωσσικό εγκυκλοπαιδισμό, δεν είναι ένα ακόμη λεξικό
στα τόσα άλλα· είναι ένα εργαλείο
χρήσιμο και χρηστικό για να κατανοήσουμε καλύτερα ανθρώπους και κοινωνίες που αγωνίστηκαν να διασώσουν την ψυχή
τους και τις ιδιαιτερότητές τους
μέσα από τις λέξεις που συνιστούν “το όχημα της σκέψης”».
Ο καθηγητής Θανάσης Νάκας, στο Προλογικό του σημείωμα, επισημαίνει:
«Το έργο του Θεόδωρου Νημά
που σχετίζεται με την έρευνα και
τη μελέτη θεμάτων ιστορίας, τοπικής ιστορίας, λαογραφίας, νεοελληνικής φιλολογίας και γλώσσας είναι ιδιαίτερα πλούσιο, πρωτότυπο και σημαντικό. Το παρόν
βιβλίο αποτελεί μια σημαντική
συμβολή στον τομέα της νεοελληνικής διαλεκτολογίας και, ειδικότερα, στην έρευνα και τη μελέτη των θεσσαλικών ιδιωμά-

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

των.
Στο Γλωσσάριο Πλατάνου (Βάνιας) Τρικάλων γίνεται μια σφαιρική αποτύπωση του γλωσσικού
ιδιώματος του γενέθλιου τόπου
του συγγραφέα. Στην αρχή του βιβλίου, σε δύο εισαγωγικά σημειώματα, δίνονται «σύντομα ιστορικά και αρχαιολογικά στοιχεία»
για το χωριό Πλάτανος (πρώην
Βάνια), αφενός, και, αφετέρου,
χρήσιμες πληροφορίες σχετικά
με τη φωνητική και τη γραμματική του ιδιώματος. Στην εξακρίβωση των στοιχείων της έρευνάς
του, ο συγγραφέας στηρίχθηκε
και σε μαρτυρίες συγχωριανών
του, καθώς και σε γλωσσάρια άλλων θεσσαλικών χωριών, ενώ σε
ό,τι αφορά την ετυμολογία συμβουλεύθηκε τα πλέον έγκυρα λεξικά (αναφέρονται στη Βιβλιογραφία). Με βάση και την προσωπική μου πολυετή εμπειρία σε
θέματα καταγραφής και μελέτης
των γεωγραφικών ποικιλιών της
γλώσσας μας, ενθάρρυνα τον
συγγραφέα να μην αποκλείσει
από τη συλλογή του λέξεις που είναι γνωστές και από άλλα γλωσσικά ιδιώματα. Όχι μόνο αθησαύριστες έως τώρα λέξεις, αλλά
και μία επιπλέον σημασία ή απόχρωση σημασίας γνωστής ήδη
λέξης να διασώζεται στο ιδίωμα
του Πλατάνου, το κέρδος για τη

σελίδα 29

γλώσσα είναι μεγάλο. Όπως πολύ
σωστά υπογραμμίζει στην εισαγωγή του και ο συγγραφέας: “Και
μια ελληνική λέξη να χαθεί είναι
κρίμα!».
Ο Συγγραφέας στον Πρόλογό
του, σημειώνει:
«Η Θεσσαλική διάλεκτος, στην
οποία συμπεριλαμβάνεται φυσικά
και η διάλεκτος των Χασίων, όπου
οριακά τοποθετείται και ο Πλάτανος (πρώην Βάνια), ανήκει στην
Βόρεια ομάδα των γλωσσικών
ιδιωμάτων. Κύρια χαρακτηριστικά
της ομάδας αυτής, η οποία ομιλείται από τον Κορινθιακό κόλπο
και βορειότερα (Ρούμελη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία, Θράκη, Νησιά Βορείου Αιγαίου), είναι:
α) η κώφωση, ήτοι η μεταβολή
των άτονων ε (ε, αι) και ο (ο, ω)
σε ι και ου αντιστοίχως, όπως π.χ.
πιρίμινι αντί περίμενε, κιρί αντί
κερί και άγουρους αντί άγορος,
νικάου αντί νικάω, και β) η αποβολή ή ουρανοποίηση, ιδίως στη
λήγουσα, των άτονων ι (η, ι, υ, οι,
ει) και του ου, όπως π.χ. αγύρστους αντί αγύριστος, αγιάζι αντί
αγιάζι.
Στο παρόν Γλωσσάριο καταγράφονται και πολλές λέξεις, οι
οποίες έχουν τουρκική, σλαβική,
αλβανική ή ιταλική προέλευση, οι
περισσότερες όμως έχουν αρχαία ελληνική ρίζα. Ο μεγάλος
Θεσσαλός δάσκαλος Αχιλλέας
Τζάρτζανος πίστευε ότι η συλλογή και καταγραφή των τουρκικών
και άλλων ξενόγλωσσων λέξεων
που διατηρήθηκαν ακόμα σε χρήση είναι απαραίτητη, διότι «μια τέτοια συλλογή και ερμηνεία των
τουρκικών λέξεων θα διευκόλυνε
πολύ τους μελετητάς της ιστορίας
και της λαογραφίας της Πατρίδος
μας».

Την Πέμπτη 14 Μαρτίου

Παρουσιάζονται τα περιοδικά
«ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ», τ. 38ος (2018)
και «ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ»,
τ. 8ος (2018)
Την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 και ώρα 7 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Τσιτσάνη (Κτίριο Παλαιών Φυλακών)
στα Τρίκαλα, θα γίνει η παρουσίαση των επιστημονικών περιοδικών «ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ», τ. 38ος (2018), το οποίο εκδίδει ο Φ.Ι.ΛΟ.Σ.
Τρικάλων, και «ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ», τ. 8ος (2018), το
οποίο εκδίδει η Φ.Ι.Α.Λ.Ε.Θ. Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν ο
Φιλολογικός, Ιστορικός, Λογοτεχνικός Σύνδεσμος (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) Τρικάλων, η Φιλολογική, Ιστορική, Αρχαιολογική, Λαογραφική Εταιρεία Θεσσαλίας (Φ.Ι.Α.Λ.Ε.Θ) και το Μορφωτικό Ίδρυμα της Ενώσεως Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος και Εύβοιας.
Για τα «ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ» θα μιλήσει ο κ. Δημήτρης Καραθάνος, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου Περιφ/κής Δ/νσης Εκπαίδευσης
Θεσσαλίας, και για τα «ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ» η κ. Ελένη
Τζαβέλλα, δασκάλα - διευθύντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Οιχαλίας.
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Ένας τραυματίας σε επεισόδια
Μεγάλος συνωστισμός στην Κέρκυρα για τον ΧΥΤΥ Λευκίμμης
Στις 137.840 οι εκκρεμείς αιτήσεις για τον Νόμο Κατσέλη

στα Ειρηνοδικεία για
τα «κόκκινα» δάνεια

Σ

το Ειρηνοδικείο της
Αθήνας και αλλού
παρατηρείται
μεγάλος συνωστισμός και
γεννάται ζήτημα πλέον εάν
οι ενδιαφερόμενοι θα
προλάβουν να λάβουν
αντίγραφο αίτησης με
ημερομηνία έως 28
Φεβρουαρίου που λήγει ο
νόμος, για να μπορούν να
προστατευτούν.

Η κοσμοσυρροή αναμένεται
να συνεχιστεί και τις επόμενες
ημέρες και την τελευταία ημέρα
της προθεσμίας πριν την εφαρμογή του νέου νόμου που θέτει
πιο αυστηρά κριτήρια για την
διάσωση της πρώτης κατοικίας.
Στις 28 Φεβρουαρίου, οι διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 2 του νόμου Κατσέλη για
την προστασία της πρώτης κατοικίας παύουν να ισχύουν. Το
σενάριο παράτασης ξορκίζεται
τόσο από την ελληνική κυβέρνηση όσο και από τους θεσμούς
με το παζάρι να συνεχίζεται.
Με βάση τα στοιχεία του
υπουργείου Δικαιοσύνης έως
το τέλος του εννεαμήνου 2018,
137.840 ήταν οι εκκρεμείς αιτήσεις στα Ειρηνοδικεία για τον
νόμο Κατσέλη ενώ στο ίδιο διάστημα εισήχθησαν 5.405 νέες
αιτήσεις.
Με τα κόκκινα στεγαστικά
δάνεια που είναι σε καθεστώς
νομικής προστασίας να αντι-

προσωπεύουν το 31% των μη
εξυπηρετούμενων στεγαστικών
δανείων.
Τραπεζικά στελέχη αναφέρουν ότι τον Μάρτιο του 2016
τα «κόκκινα» είχαν ανέλθει σε
107 δισ. ευρώ, το υψηλότερο
ποσοστό στην ιστορία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ενώ σήμερα είναι 85 δισ.
ευρώ με στόχο να υποχωρήσουν 33 δισ. ευρώ το 2021, με
βάση τις μέχρι σήμερα δεσμεύσεις στις εποπτικές αρχές.
Η κυβέρνηση, από την άλλη
πλευρά θέλει μέσα στην εβδομάδα να κατατεθεί στη Βουλή
το νομοσχέδιο με τη ρύθμιση
των στεγαστικών δανείων κύριας κατοικίας. Μετά τις διαβουλεύσεις των τελευταίων δύο
εβδομάδων η κυβέρνηση φαίνεται να συγκρότησε «κοινό μέ-

τωπο» με τις διοικήσεις των
τραπεζών, οι οποίες υποστηρίζουν ότι το νέο πλαίσιο ρύθμισης θα συμβάλει στην ταχεία
αποκλιμάκωση του αποθέματος
των «κόκκινων» δανείων.

Στην Αθήνα ο Μοσκοβισί
Και ενώ το θέμα των κόκκινων
δανείων να αποτελεί τη βασική
εκκρεμότητα της κυβέρνησης
στις 27 Φεβρουαρίου η Κομισιόν
δίνει στη δημοσιότητα τη έκθεσή της στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής εποπτείας.
Την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου,
θα βρεθεί ξανά στην Αθήνα ο
κοινοτικός Επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί. Ο Επίτροπος επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στο Forum των Δελφών αλλά πριν το
συνέδριο αναμένεται να έχει
επαφές στην Αθήνα.

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

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

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

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK

Έ

νταση επικράτησε
σήμερα
μπροστά από το κτίριο όπου στεγάζεται
η Αντιπεριφέρεια
Κέρκυρας, όταν κάτοικοι της Λευκίμμης
πραγματοποιώντας
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους ενάντια
στη αδειοδότηση και
λειτουργία του ΧΥΤΥ
Λευκίμμης, εισέβαλαν στο γραφείο του
αντιπεριφερειάρχη
στον Τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Διονυσίου Τσούκα και, σύμφωνα με την Αντιπεριφέρεια, προκάλεσαν υλικές ζημιές.
«Αυτοί οι άνθρωποι δικαιώνουν όλους όσοι τους λένε “ακραίους”. Προπηλάκισαν τον αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Περιβάλλοντος, πήραν και άνοιξαν τους πυροσβεστήρες,
βάζοντας σε κίνδυνο όλους όσοι ήταν στο γραφείο, προκάλεσαν υλικές ζημιές στο χώρο και
στη δημόσια περιουσία» δήλωσε μεταξύ άλλων, η Αντιπεριφερειάχρης Κέρκυρας Νικολέτα
Πανδή, που πριν από τα επεισόδια είχε δεχθεί αντιπροσωπεία των Λευκιμμιωτών στο γραφείο
της.
Από την πλευρά του, ο γραμματέας του Συλλόγου «Αλεύχιμον» Γιάννης Πανδής τόνισε πως
«σκοπός των κατοίκων ήταν να αποδώσουν τα τέσσερα εξώδικα σε υπαλλήλους της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για παράνομη αδειοδότηση του
ΧΥΤΥ Λευκίμμης, αλλά ο έλεγχος ξέφυγε από μερικούς κατοίκους, όταν ενημερώθηκαν από
τον κ. Τσούκα, “πως παρότι η μεμβράνη στο ΧΥΤΑ Λευκίμμης έχει υποστεί ζημιές, θα δοθεί η
σχετική άδεια, από την Υπηρεσία Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας».
Από τα επεισόδια που σημειώθηκαν σήμερα, στην Αντιπεριφέρεια Κέρκυρας, τραυματίστηκε,
από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ένας ηλικιωμένος άνδρας και μεταφέρθηκε αιμόφυρτος
στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία του.
Την ίδια ώρα οι δολιοφθορές στο ΧΥΤΑ Λευκίμμης συνεχίζονται καθώς, μετά τις κολόνες
της ΔΕΗ και την περίφραξη του ΧΥΤΑ, φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής μέσα
στο χώρο του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων νότιας Κέρκυρας, καταστρέφοντας
πλαστικές μεμβράνες που θα τοποθετούνταν αυτή την εβδομάδα στο κύτταρο.
Στο σημείο των σημερινών επεισοδίων βρέθηκε ισχυρή αστυνομική δύναμη και άνδρες της
Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος, που κατάφεραν να απωθήσουν τους διαδηλωτές-κατοίκους της Λευκίμμης. Δεν υπήρξαν συλλήψεις, την ίδια ώρα όμως αναμένεται να
σχηματιστεί δικογραφία για φθορές σε περιουσία του ελληνικού Δημοσίου.

εσωτερικά
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Μακεδονικές «φωτιές» στην Αθήνα από το BBC
ο φάντασμα των Πρεσπών δεν αφήνει
την κυβέρνηση να ησυχάσει και θα
την στοιχειώνει για πολύ καιρό. Ακόμη
κι αν η συμφωνία είναι καλή, όπως
υποστηρίζουν στο Μαξίμου, όλα όσα την
ακολουθούν προκαλούν κρίσεις πανικού οι
οποίες είναι πλέον φανερές και στον
πρωθυπουργό και στους υπουργούς του.

Τ

Το δημοσίευμα του BBC περί «καταπιεσμένης
μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα» που με
τη συμφωνία των Πρεσπών πλέον θα αναγνωρίζεται καθώς πριν «ήταν εξόριστη από το ελληνικό κράτος», έβαλε φωτιά στο πολιτικό σκηνικό.
Στην κυβέρνηση μιλούν για προβοκάτσια του
βρετανικού καναλιού, θα στείλουν επιστολή διαμαρτυρίας και θα ζητούν αποκατάσταση της
αλήθειας και ρίχνουν πυρά στην αντιπολίτευση.

Δικαιωματιστές
Ωστόσο, ακόμη και στο θέμα αυτό επικρατεί ένα
χάος στον ΣΥΡΙΖΑ. Από τη μια η κυβέρνηση δε θέλει σε καμιά περίπτωση να αφήσει την εντύπωση
να αιωρείται ότι πράγματι με τη συμφωνία των
Πρεσπών θα τεθούν θέματα «μακεδονικής μειονότητας» στην Ελλάδα και αφετέρου οι «δικαιωματιστές» του κόμματος βρίσκονται σε δύσκολη θέση.
Χρόνια τώρα επισήμως στον ΣΥΡΙΖΑ μιλούσαν
περί «Μακεδονίας» και υποστήριζαν το δικαίωμα
ορισμένων να θεωρούνται «Μακεδόνες» στην Ελλάδα. Για παράδειγμα είναι σε όλους γνωστή η
οργάνωση «Ουράνιο Τόξο» στη Φλώρινα και μάλιστα έχει προσφύγει σε διεθνή δικαστήρια κι έχει
δικαιωθεί.
Πώς τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ που υποστήριζε πάντα τα
περί αυτοδιάθεσης και αυτοπροσδιορισμού έρχεται να… εξοργιστεί με το δημοσίευμα του
BBC.
Ασφαλώς, εν μέσω προεκλογικής περιόδου και
με τα αίματα να έχουν ανάψει για τα καλά με
αφορμή το «Μακεδονικό», το χειρότερο για τον
κ. Τσίπρας θα ήταν να πάει σε εκλογές με ορθάνοιχτη την πληγή.
Ωστόσο, τα συνεχόμενα επεισόδια σε βάρος
υπουργών που σπεύδουν να μιλήσουν στη Βόρεια
Ελλάδα, η δημοσκοπική κατάρρευση σε πολλές
περιοχές εξαιτίας κατά κύριο λόγο της συμφωνίας των Πρεσπών και τώρα το BBC δεν τους αφή-

νει σε ησυχία.
Στο Μαξίμου θα ήθελαν να ξεχαστεί η συμφωνία, να μην είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και κυρίως να μη δημιουργεί πολιτική αντιπαράθεση. Θα ήθελαν να συζητούνται
μόνο τα θετικά μέτρα στην οικονομία , ωστόσο
κάτι τέτοιο φαίνεται να είναι αδύνατο. Και το BBC
ήρθε να τους υπενθυμίσει πως ό,τι κι αν κάνουν
το «Μακεδονικό» θα παίζει δυνατά όσο πάμε στις
εκλογές. Ακόμη κι αν τους πολίτες τους ενδιαφέρει η οικονομική τους κατάσταση.

Η αντιπαράθεση
Δεν θα μπορούσε βεβαίως και η αντιπολίτευση να αφήσει να πάει χαμένη μια τέτοια ευκαιρία,
με τη ΝΔ να ζητά από τον ίδιο τον πρωθυπουργό να πάρει θέσει και να ξεκαθαρίσει «άμεσα, κατηγορηματικά και προς όλες τις κατευθύνσεις ότι
ζήτημα “εθνικής μακεδονικής μειονότητας” δεν
υφίσταται στην Ελλάδα», όπως χαρακτηριστικά
δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο Γιώργος Κουμουτσάκος, επικεφαλής του Τομέα Εξωτερικών της ΝΔ, ανέφερε πως το BBC

επιβεβαιώνει τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες της ΝΔ για τις επιζήμιες συνέπειες της
Συμφωνίας των Πρεσπών.
Από την άλλη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
τόνισε σε ομιλία του. «Η Συνθήκη, πρέπει να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται, κατά το γράμμα
της και το πνεύμα της, με τρόπο που δεν αφήνει
ούτε ίχνος αλυτρωτισμού. Κατά συνέπεια, οιαδήποτε αντίθετη τακτική θα εμποδίζει, αυτονοήτως, την ευρωπαϊκή ενταξιακή πρόοδο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας».

Στο Μαξίμου εξεγέρθηκαν
κι επιτέθηκαν στη ΝΔ
«Αποφάσισαν για ακόμη μία φορά να γίνουν
ακραίοι προπαγανδιστές απαράδεκτων και ανυπόστατων ισχυρισμών, επιβεβαιώνοντας ότι δεν
είναι μόνο ανίδεοι, αλλά και εθνικά επικίνδυνοι. Η
Συμφωνία των Πρεσπών, κατοχυρώνει με τον πλέον επίσημο και διεθνώς δεσμευτικό τρόπο ότι δεν
υφίσταται ζήτημα μειονότητας».
Το ΚΙΝΑΛ από την πλευρά του επιτέθηκε στην

κυβέρνηση: «Λίγες ήμερες μόνο χρειάστηκαν από
την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών για να
ξεκινήσουν οι προκλήσεις του αλυτρωτισμού
και η προπαγάνδα του δήθεν Μακεδονισμού. Το
είχαμε επισημάνει σε όλους τους τόνους. Μας
αγνόησαν, όπως αγνόησαν και τη βούληση της
πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Οι ευθύνες
τους με πρώτο τον κ. Τσίπρα αποδεικνύονται μεγάλες. Δεν θα αντιδράσουν αποτελεσματικά
στις προκλήσεις;», τονίζεται στην ανακοίνωση.
Είναι πλέον φανερό ότι το δημοσίευμα του
BBC, «προβληματικό» ή όχι, προπαγανδιστικό ή
όχι, προκαλεί εκνευρισμό και βάζει νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό.
Η πρόκληση του Ζάεφ και η ξαφνική σιωπή
Κι αυτό γιατί ακόμη και πριν από την ψήφιση της
συμφωνίας των Πρεσπών υπήρχαν οι φόβοι ότι
θα εγερθούν ζητήματα «μακεδονικής μειονότητας» στην Ελλάδα. Ας μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος ο
Ζόραν Ζάεφ, λίγες ημέρες πριν από την κύρωση
της συμφωνίας είχε μιλήσει για «Μακεδονία του
Αιγαίου». Εκείνη η στάση του λίγο έλειψε να τινάξει στον αέρα τη συμφωνία, όμως, υπήρξαν συνεννοήσεις με την Αθήνα προκειμένου να σταματήσει να κάνει τέτοιες δηλώσεις. Και πράγματι, ξαφνικά από τα Σκόπια σταμάτησαν να κάνουν
δηλώσεις με αλυτρωτικό περιεχόμενο, η συμφωνία πέρασε από τα κοινοβούλια, οι τόνοι έπεσαν και οι Ζάεφ και Τσίπρας… πήραν και βραβείο
ενώ διεκδικούν και το Νόμπελ.
Ο λόγος της οργής του Μαξίμου με το BBC
ήταν ότι ξαναβγήκαν στην επιφάνεια τα φαντάσματα, ακόμη κι αν υπάρχουν στην Ελλάδα πολίτες που υποστηρίζουν ότι μιλούν τη «μακεδονική γλώσσα» και ότι ήταν μια καταπιεσμένη μειονότητα που τώρα παίρνει ανάσες. Διότι το ρεπορτάζ του βρετανικού καναλιού μίλησε με τέτοιους πολίτες και αποτύπωσε τις απόψεις τους,
όσο κι αν αυτές δεν αρέσουν στους κυβερνητικούς κύκλους.
Από εδώ και στο εξής τα πράγματα δυστυχώς
θα γίνουν χειρότερα διότι τέτοιες καταστάσεις
προκαλούν διχασμό και εσωτερικές αναταράξεις.
Δημιουργούν όμως κι ένα ασφυκτικό κλοιό στην
κυβέρνηση που από την «Πολακιάδα» της προηγούμενης εβδομάδας βρίσκεται τώρα απολογούμενη και για το «Μακεδονικό».

Προκλήσεις του κατοχικού στρατού στην Κύπρο
έα ένταση στην περιοχή της «νεκρής ζώνης»,
της Δένειας αυτή τη
φορά φαίνεται να δημιουργούν
τα τουρκικά κατοχικά στρατεύματα στην Κύπρο, επαναλαμβάνοντας τις προκλήσεις του
περασμένου Νοέμβρη, ενώ με
τις κινήσεις στα Στροβίλια επιχειρείται να αποδομηθεί ο ρόλος της Ειρηνευτικής Δύναμης
των Ηνωμένων Εθνών.
Πληροφορίες που επικαλείται
η κυπριακή ιστοσελίδα philenews.com αναφέρουν ότι Ελληνοκύπριοι γεωργοί μετέβησαν το Σάββατο στα χωράφια
τους για να επιθεωρήσουν τα
σπαρτά τους, αλλά παρεμποδίστηκαν από μέλη του τουρκικού

Εμπόδισαν γεωργούς να πάνε στα χωράφια τους

Ν

μην επιτραπεί η διέλευση στους
Ελληνοκύπριους γεωργούς. Σημειώνει δε ότι η συγκεκριμένη
πρόκληση ξεκίνησε πριν ένα
χρόνο, σε μια προσπάθεια διεκδίκησης και εδραίωσης των κατοχικών στρατευμάτων εντός

στρατού.
Το γεγονός επιβεβαιώνει και
ο κοινοτάρχης Δένειας, Χρι-

στάκης Παναγιώτου, ο οποίος
ανέφερε ότι 20 περίπου στρατιώτες παρατάχθηκαν ώστε να
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της νεκρής ζώνης, που αποτελεί
έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας που παραδόθηκε στην
ΟΥΝΦΙΚΥΠ.
Οι τοπικές αρχές ενημέρωσαν
άμεσα το Υπουργείο Εξωτερικών, όπως συμβαίνει σε τέτοιες

περιπτώσεις, ενώ βρίσκονται
σε επικοινωνία με τους άνδρες
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, οι οποίοι «δεν
μπορούν να κάνουν και τίποτε»,
όπως παραδέχθηκε ο Κοινοτάρχης της ακριτικής Δένειας.
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Πριν αλέκτωρ,
φωνησαι...
Δεν στέγνωσε ακόμη το μελάνι από την επαίσχυντη Συμφωνία των Πρεσπών και ήρθαν
τα... μαντάτα... Οι ξένοι πατρόνες των βορείων γειτόνων
μας, υλοποιούν άμεσα το "διαμελιστικό" σχέδιο τους σε βάρος της Μακεδονία μας....
Την αρχή έκανε το Κρατικό
Βρετανικό ειδησεογραφικό
Πρακτορείο BBC... Πού αίφνης
ανακάλυψε "Εθνική Μακεδονική μειονότητα" στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία επί χρόνια.....
"καταπιέζεται" από τους Έλληνες με "διωγμούς, εκφοβισμούς, εξορίες..."
Όσοι ακόμη αμφιβάλλουν για το πόσο εθνικά ωφέλιμη
είναι η Συμφωνία των Πρεσπων, ας το ξανασκεφθούν.
Άνοιξαν τους ασκούς του Αιόλου... Έδωσαν την ευκαιρία
και αφορμή, με δική μας υπογραφή και συναίνεση, σ
εκείνους που απεργάζονται την εθνική ακεραιότητα της
χώρας μας, να τρίβουν τα χέρια τους....
Κι αυτοί είναι, δυστυχώς, πολλοί.... Το χρήμα ρέει,
άφθονο.....(Ακόμη ηχούν στ’αυτιά μας, οι αναπάντητες
καταγγελίες ΚΑΜΜΕΝΟΥ για πακτωλό χρημάτων, προκειμένου υπογραφεί η επαίσχυντη Συμφωνία...).
"Πρόθυμοι" εντός των τειχών, πάντα υπήρξαν και υπάρχουν... Ήδη πολλοί εντός των τειχών και εντός... Κυβέρνησης, ζητούν την επιστροφή των πολιτικών προσφύγων
και των απογόνων τους, που διαμένουν στα Σκόπια......
Αγνοώντας ή σκοπίμως παραβλέποντας, ό,τι όσοι δήλωσαν
"Έλληνες το γένος", έχουν επιστρέψει ήδη από το 1982....
Παίζοντας έτσι το παιχνίδι των Βόρειο Σλάβων γειτόνων
μας....
Ας συνειδητοποιήσουν οι Κυβερνώντες, τις βαρύτατες
ευθύνες τους... Κι ας πράξουν, έστω και τώρα, το εθνικά
ωφέλιμο... Ζούμε στο 2019, κι όχι στο 1946-49.... Ο νοών,
νοειτω.....

Ηλίας Γ. Βλαχογιάννης,
τ. Νομάρχης και βουλευτής Τρικάλων, Συντονιστής του
Τομέα Προστασίας του Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας.

Έρχονται
τα e-τιμολόγια
Τέλος έρχεται στα χάρτινα τιμολόγια καθώς και στα
χειρόγραφα βιβλία από το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ) σχεδιάζει να προχωρήσει στην πιλοτική εφαρμογή
του σχεδίου για το «ηλεκτρονικό λογιστήριο».
Έτσι, πάνω από ένα εκατομμύριο ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες θα εκδίδουν τα τιμολόγια τους ηλεκτρονικά ενώ online θα
ενημερώνουν και
τα φορολογικά βιβλία τους.
Με την ηλεκτρονική τιμολόγηση
ενημερώνεται σε
πραγματικό χρόνο
η ΑΑΔΕ και έτσι
δεν είναι πλέον
αναγκαία η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών, η έκδοση των περιοδικών δηλώσεων
ΦΠΑ καθίσταται πολύ πιο εύκολη όπως και η τήρηση
των βιβλίων της εφορίας.
Από την 1η Ιανουαρίου 2020 θα είναι υποχρεωτική η
ηλεκτρονική τιμολόγηση και η ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων. Από τη στιγμή που τα βιβλία των επιχειρήσεων
γίνονται ηλεκτρονικά αυτό σημαίνει ότι τελειώνουν και
οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.

Πως θα λειτουργεί
Το «ηλεκτρονικό λογιστήριο», που έρχεται να φέρει
τα πάνω κάτω στις συναλλαγές των επαγγελματιών και
επιχειρήσεων θα λειτουργεί πάνω σε μια ηλεκτρονική
πλατφόρμα.
Οποιαδήποτε εγγραφή εσόδων ή εξόδων, θα εμφανίζεται ταυτόχρονα, τόσο στον υπολογιστή του επιτηδευματία, όσο και στο Τaxisnet.

Πώς να ξεχωρίσετε τη γρίπη
από το κοινό κρυολόγημα
•Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, «η γρίπη και το κοινό
κρυολόγημα είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα»

Δ

εν είναι μόνο στην
Ελλάδα αλλά και σε
άλλες ευρωπαϊκές
χώρες που οι άνθρωποι
έχουν ελλιπή
πληροφόρηση και
κατανόηση για τις
διαφορές ανάμεσα στο
κοινό κρυολόγημα και στην
«πραγματική» γρίπη, με
συνέπεια οι περισσότεροι
να δυσκολεύονται να
ξεχωρίσουν ανάμεσα σε
αυτά τα δύο διαφορετικά
πράγματα, όπως δείχνει
και μια νέα ευρωπαϊκή
επιστημονική έρευνα.

Η μελέτη, με επικεφαλή την
δρα Κάθριν Χόφμαν του Ιατρικού Πανεπιστημίου MedUni της
Βιέννης, που δημοσιεύθηκε στο
βρετανικό ιατρικό περιοδικό για
τις λοιμώδεις νόσους "BMC Infectious Diseases", διερεύνησε
δειγματοληπτικά τις αντιλήψεις
- και παρανοήσεις - των ανθρώπων σε τρεις χώρες (Αυστρία, Βέλγιο και Κροατία).
Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, «η γρίπη και το κοινό
κρυολόγημα είναι δύο τελείως
διαφορετικά πράγματα». Η γρίπη προκαλείται από συγκεκριμένους ιούς και μπορεί να εξελιχθεί πολύ σοβαρά, ακόμη και
επικίνδυνα για τον ασθενή, ενώ
το κρυολόγημα προκαλείται
από περισσότερους από 100
διαφορετικούς και πιο αβλαβείς
ιούς (ρινοϊούς, αδενοϊούς κ.α.).
«Αντίθετα με την ευρέως διαδεδομένη άποψη, το κοινό
κρυολόγημα ποτέ δεν μπορεί
να εξελιχθεί σε πραγματική γρί-

Ο

κρόκος, “το
χρυσάφι της
ελληνικής γης”
όπως αποκαλείται, είναι
φυτό προώδες, με πάνω
από 250 ποικιλίες.
Ευδοκιμεί σε ημιορεινές
περιοχές και σε χωράφια
αμμουδερά. Η καλλιέργειά
του δεν έχει ιδιαίτερες
απαιτήσεις, ενώ δεν έχει
ανάγκη μεγάλες εκτάσεις.
Το ήπιο κλίμα, οι επαρκείς
βροχοπτώσεις και το
καλοδουλεμένο έδαφος
αρκούν για την ανάπτυξη
του.
Η συγκομιδή του είναι μια
επίπονη διαδικασία, αφού είναι
πολύ σημαντικό να συλλεχθούν
μόνο τα άνθη και να μην τραυματιστεί το υπόλοιπο φυτό. Από
το φυτό αφαιρούνται στη συνέχεια οι στήμονες (αρσενικά
αναπαραγωγικά όργανα), οι
οποίοι αποξηραίνονται και συσκευάζονται. Υπολογίζεται ότι
χρειάζονται 85.000 λουλούδια
για να συγκομισθεί ένα κιλό
από φρέσκα στίγματα κρόκου,
από το οποίο θα παραμείνουν
μόνο 200 γραμμάρια κατά την
αποξήρανση. Η καλλιέργεια του
είναι πιθανό να πρωτοξεκίνησε
στα νησιά του Αιγαίου και ιδιαίτερα στην Κρήτη, όπου βρέθηκε τοιχογραφία με το φυτό
από το 1700 π.Χ.
Οι αναφορές στον κρόκο αρχίζουν από τον Όμηρο, τον Αισχύλο και τον Αριστοφάνη,

πη», σύμφωνα με τη δρα Χόφμαν. Το κοινό κρυολόγημα είναι
μια λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, που
θεωρείται παγκοσμίως η συχνότερη αιτία αρρώστιας. Σπάνια συμβαίνει δευτερογενής βακτηριακή λοίμωξη μετά από
κρυολόγημα, περίπου στο 8%
των ασθενών, ενώ στη γρίπη
τέτοιες βακτηριακές λοιμώξεις
είναι συχνότερες και μπορούν
να προκαλέσουν επιπλοκές
όπως η πνευμονία, η μυοκαρδίτιδα ή η επιδείνωση χρόνιων
παθήσεων της καρδιάς, των
πνευμόνων κ.α.
Είναι δυνατό να διακρίνει κανείς ανάμεσα στις δύο αρρώστιες, ιδίως στα αρχικά στάδια
τους. Ενώ η γρίπη εμφανίζεται
ξαφνικά, συνήθως με σχετικά
υψηλό πυρετό και πόνους, σε
ανθρώπους που μέχρι πριν λίγες ώρες ένιωθαν μια χαρά, το
κοινό κρυολόγημα συνήθως ξεκινά με πονόλαιμο, βούλωμα

της μύτης και βήχα, ενώ εξελίσσεται με πιο βαθμιαίο τρόπο
από ό,τι η γρίπη. Επίσης, στο
κρυολόγημα η θερμοκρασία
του σώματος ανεβαίνει λιγότερο και σταδιακά.
Η νέα μελέτη δείχνει ότι η
εμφάνιση πυρετού ως πιθανού
συμπτώματος και του κρυολογήματος μπερδεύει τους ανθρώπους και νομίζουν ότι έχουν
να κάνουν με γρίπη. «Αυτός είναι ο λόγος», σύμφωνα με τους
ερευνητές, «που πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι έχουν κάνει το
αντιγριπικό εμβόλιο, αλλά παρόλα αυτά εμφανίζουν πυρετό
και συμπτώματα κρυολογήματος που μοιάζουν με τη γρίπη,
νομίζουν ότι το εμβόλιο δεν
έχει "πιάσει". Έτσι, γίνονται σκεπτικιστές για τους εμβολιασμούς γενικότερα, παρόλο που
στην πραγματικότητα πάσχουν
απλώς από ένα κοινό κρυολόγημα, το οποίο δυστυχώς μπορεί κανείς πάλι να πάθει μολο-

νότι έχει κάνει το εμβόλιο για
τη γρίπη».
Για μια ακόμη φορά, οι επιστήμονες διευκρίνισαν ότι ενώ
το εμβόλιο προστατεύει έναντι
της γρίπης (σε ποσοστό 60%
έως 95% περίπου), δεν παρέχει
καμία προστασία από τους ιούς
του κοινού κρυολογήματος. «Σε
κάποιο σημείο, η αντοχή του
ανοσοποιητικού συστήματος
έναντι αυτών των ιών ξεπερνιέται και έτσι κρυολογούμε.
Όμως μπορούμε να ανεβάσουμε αυτό το "κατώφλι" ανθεκτικότητας, υιοθετώντας υγιείς
συνήθειες ζωής που ενισχύουν
το ανοσοποιητικό σύστημα ή
πλένοντας τακτικά τα χέρια
μας», ανέφερε η Χόφμαν.
Ακόμη και ο όρος «κρυολόγημα» δεν είναι ακριβής, καθώς
δεν είναι ακόμη σαφές αν είναι
πιθανότερο κάποιος να υποκύψει σε έναν ιό, όταν κρυώνει.
Σε κάθε περίπτωση, ο κρίσιμος
παράγων για το κοινό κρυολόγημα δεν είναι το κρύο, αλλά η
επαφή του οργανισμού με ένα
παθογόνο ιό. Αντίθετα, με την
πιο μακράς διάρκειας γρίπη, οι
άνθρωποι συνήθως αναρρώνουν από το κοινό κρυολόγημα
σε περίπου πέντε μέρες, εφόσον αναπαύονται και φροντίζουν τον εαυτό τους.
Κάθε χρόνο εκτιμάται ότι σε
όλο τον κόσμο τρία έως πέντε
εκατομμύρια άνθρωποι αρρωσταίνουν σοβαρά από γρίπη
και από αυτούς 250.000 έως
500.000 πεθαίνουν. Στις ομάδες
υψηλού κινδύνου ανήκουν τα
άτομα άνω των 65 ετών και τα
παιδιά έως πέντε ετών.

Κρόκος ή σαφράν
Του Βασιλείου Τσιούτσια, φαρμακοποιού

όπου αναφέρεται κυρίως ως
ουσία βαφής των επίσημων ενδυμάτων της εποχής. Ο Ιπποκράτης ανέφερε εκτεταμένα τις
θεραπευτικές και αφροδισιακές
του ιδιότητες. Κομμάτια κρόκου
έχουν βρεθεί στις αιγυπτιακές
μούμιες. Αναφορές υπάρχουν
και στη Βίβλο, ενώ ο κρόκος
χρησιμοποιείται σήμερα για την
παρασκευή του αγίου μύρου.
Ο Διοσκουρίδης έγραψε για τις
πεπτικές, διουρητικές και μαλακτικές ιδιότητες.
Την περίοδο του Μεσαίωνα,

η χρήση του περιορίστηκε, αλλά
διασώθηκε από τους Άραβες,
οι οποίοι το χρησιμοποιούν ακόμα και σήμερα ως φάρμακο.
Στις μέρες μας ο κρόκος θεωρείται αποδεδειγμένα ως αντισηπτικό, αντιθρομβωτικό και
αντικαρκινικό προϊόν. Από πολλούς θεωρείται ως αφροδισιακό
και εμμηναγωγό, ενώ γίνονται
μελέτες για τη χρήση του κατά
της λευχαιμίας. Ακόμη, περιορίζει τις γαστραλγίες, τον υστερισμό, τους σπασμούς, τον κοκκύτη και τους νευρικούς κωλι-

κούς. Νέες μελέτες αποδεικνύουν και τη σημαντική επίδραση του στην ενίσχυση της
μνήμης και της μάθησης.
Ο κρόκος χρησιμοποιείται ευρέως και στη μαγειρική. Οι αρωματικές του ιδιότητες, σε συνδυασμό με την αντισηπτική του
δράση, έκαναν τον κρόκο από
τα πιο δημοφιλή φυτά στη γαστρονομική παράδοση πολλών
λαών της Ασίας (π.χ. Ινδία). Μάλιστα, σε πολλές ασιατικές χώρες με υποβαθμισμένης ποιότητας πόσιμα ύδατα, ο κρόκος
χρησιμοποιείται απαραιτήτως
ακόμα και στο νερό της βρύσης.
Ο ελληνικό( κρόκος, που παράγεται κατά αποκλειστικότητα
στον νομό Κοζάνης, εξάγεται
σήμερα σε πολλές χώρες ανά
τον κόσμο, όπως στις ΗΠΑ,
στην Ιαπωνία, στην Κίνα και στα
περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη.
Η καλλιέργειά του θεωρείται
από τις πλέον προσοδοφόρες,
αφού ένα γραμμάριο κρόκου
κοστίζει περίπου πέντε ευρώ.
Αποτελεί μια ιδιαίτερα δυναμική
καλλιέργεια με τεράστιες προοπτικές εξέλιξης, τη στιγμή μάλιστα που ο ελληνικός κρόκος
ανήκει στην καλύτερη ποιότητα
παγκοσμίως, σε σχέση με άλλα
κράτη-παραγωγούς, όπως το
Ιράν, η Ισπανία και το Μαρόκο.

τοπικά

Μικέλης Χατζηγάκης:

«5 προτάσεις για την ανάπτυξη
και την δημιουργία δουλειών»
Η
ανάπτυξη της
οικονομίας είναι
το κυρίως
ζητούμενο στην Ελλάδα
της κρίσης. Εκτός από
την δραστική μείωση των
φόρων, το οποίο
θεωρείται εκ των ουκ
άνευ, ο οικονομολόγος
Μικέλης Χατζηγάκης
θεωρώντας βασικό
στοιχείο της πολιτικής
του παρουσίας τον
θετικό και τεκμηριωμένο
πολιτικό λόγο παραθέτει
πέντε προτάσεις κλειδιά
για την ενίσχυση της
οικονομίας και την
δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας:

•Απλοποίηση και σταθερότητα φορολογικού πλαισίου: Η πρόταση έχει δύο
σκέλη. Το πρώτο είναι να
απλοποιηθεί ο φορολογικός
κώδικας, και το δεύτερο να
υπάρξει φορολογική σταθερότητα για διάστημα 10 ετών,
η οποία θα μπορούσε να
εφαρμοστεί με νόμο αυξημένης τυπικής ισχύος, έτσι ώστε
οι Ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις να έχουν πλήρη ορατότητα και να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Αυτό θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των
αγορών και των επενδυτών και
θα βοηθήσει τη χώρα μας να
αποκτήσει ένα διεθνώς ελκυστικό φορολογικό πλαίσιο, το
οποίο μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων, θα δημιουργήσει νέες δουλειές για
τους πολίτες. Σήμερα, δυστυχώς, συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Το φορολογικό
αλλάζει με κάθε υπουργό και
γεννάει δυσκολίες και τερά-

στια ζητήματα εμπιστοσύνης
στην οικονομία, με αποτέλεσμα να χάνονται δουλειές από
την Ελλάδα.
•Κεφαλαιοποιητικό ασφαλιστικό σύστημα: Στο υπάρχον αναδενιαμητικό σύστημα
που υποστηρίζει ο κύριος Τσίπρας ο δρόμος προς την πιθανή βιωσιμότητα είναι να συνεχίζει να πετσοκόβει συντάξεις και να αυξάνει τα όρια ηλικίας. Αλλά, σύμφωνα με τους
σημερινούς αριθμούς, ακόμα
και αν πραγματοποιηθούν περαιτέρω μειώσεις συντάξεων
δεν θα καταφέρουν να καταστήσουν το ασφαλιστικό βιώσιμό. Άρα το πρόβλημα είναι
δομικό. Συνεπώς, δομική πρέπει να είναι και η λύση του.
Προτείνεται, λοιπόν, η μετάβαση σε ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα (capital funded)
με το κράτος να εγγυάται μια
κατώτατη σύνταξη. Το κεφαλαιοποιητικό σύστημα έχει το

πλεονέκτημα ότι δεν επηρεάζεται ούτε από την υπογεννητικότητα ούτε από την μαζική
συνταξιοδότηση των μεταπολεμικών γενεών.
•Στοχευμένα προγράμματα για την καταπολέμηση της
νεανικής ανεργίας: Η πρόταση έχει 3 πυλώνες. Ο πρώτος είναι η δημιουργία ειδικού
σώματος (coaches) απο την
κυβέρνηση που θα βοηθάει
τους νέους να βρουν την κατεύθυνση που τους ταιριάζει
αλλά και να αποκτήσουν τις
κατάλληλες δεξιότητες για
την δουλειά που επιζητούν.
Δεύτερος πυλώνας είναι η
αύξηση επιδοτήσεων (καθώς
σήμερα είναι σε πολύ χαμηλά
επίπεδα) για εξάμηνα σε επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν νέους ανέργους. Τρίτος
πυλώνας είναι η δημιουργία
συνολικής και σύγχρονης διαδικτυακής πλατφόρμας που
θα παρέχει συνολική και έγ-

καιρη πληροφόρηση για δουλειές τόσο στο δημόσιο όσο
και στον ιδιωτικό τομέα.
•Στήριξη στις μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις: Η υποστήριξη στην μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι κλειδί καθώς αυτές αποτελούν
την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Προτείνεται η
αλλαγή του Νόμου 4307/2014
για την στήριξη της επιχειρηματικότητας. Για παράδειγμα, οι διαγραφές χρεών στις
επιχειρήσεις να γίνονται όχι
μόνο από τις τράπεζες αλλά
και από το δημόσιο. Οι μικροί και οι μεσαίοι επιχειρηματίες χρειάζονται μια δεύτερη ευκαιρία για να μπορέσουν να ξανασταθούν στα πόδια τους και να προσλάβουν
νέους εργαζόμενους. Επίσης,
το ποσό των διαγραφών που
θα λαμβάνει ο οφειλέτης με
την ένταξη του στον Νόμο
δεν θα φορολογείται ως έκτακτο κέρδος. Το μεγάλο στοίχημα με αυτές τις αλλαγές είναι ότι θα ξεμπλοκάρει επενδύσεις για έναν σημαντικό
αριθμό επιχειρήσεων, οι οποίες με την σειρά τους θα γεννήσουν δουλειές.
•Απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης επενδύσεων: Σε μια χώρα που οι
επιχειρήσεις κλείνουν η μια
μετά την άλλη, χρειάζονται
παραπάνω από 6 μήνες για να
βγάλει κάποιος άδεια για να
ιδρύσει μια επιχείρηση. Συνεπώς, χρειάζεται απλοποίηση
των διαδικασιών (π.χ. μέσω
ηλεκτρονικοποιήσης) που θα
διευκολύνει νέες επιχειρήσεις
να γεννηθούν και να δώσουν
δουλειές σε Έλληνες πολίτες.

Πώς θα πάρετε από 70 έως 210 ευρώ

Επίδομα ενοικίου αναδρομικά
από την 1η Ιανουαρίου
Ε
ντός των επόμενων
ημερών αναμένεται
να ανοίξει η
πλατφόρμα για τους
δικαιούχους του
επιδόματος ενοικίου και
θα παραμείνει ανοιχτή
μέχρι το τέλος Μαρτίου.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος ενοικίου θα λάβουν από
70 ευρώ έως και 210 ευρώ,
μηνιαίως και η επιδότηση θα
κλιμακώνεται ανάλογα με τα
μέλη του νοικοκυριού, τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια.
Το επίδομα θα δοθεί αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου στους δικαιούχους.
Συγκεκριμένα, το ποσό του
επιδόματος ενοικίου για τα
νοικοκυριά που πληρούν τα
κριτήρια χορήγησης, διαμορφώνεται, ως εξής:

Για μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 70 ευρώ.
Για νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη: 105 ευρώ.
Για νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη: 140
ευρώ.
Για νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη: 175
ευρώ.
Για νοικοκυριό αποτελούμενο από πέντε μέλη & άνω:
210 ευρώ.
Το συνολικό ετήσιο εισόδημα του μονοπρόσωπου νοικοκυριού για την ένταξη στο
πρόγραμμα δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ,
ενώ η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό
των 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Σε αυτή
την περίπτωση το νοικοκυριό

θα λαμβάνει 70 ευρώ μηνιαίως.
Ένα νοικοκυριό με δύο
μέλη, με συνολικό ετήσιο εισόδημα έως τις 10.500 ευρώ
και όριο ακίνητης περιουσίας
έως τις 135.000 ευρώ, δικαιούται να λάβει 105 ευρώ,
μηνιαίως.
Το ποσό των 140 ευρώ δικαιούται να λάβει νοικοκυριό
που αποτελείται από τρία
μέλη, όταν το συνολικό ετήσιο
εισόδημά του ανέρχεται έως
τις 14.000 ευρώ και η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 150.000
ευρώ.
Νοικοκυριό αποτελούμενο
από τέσσερα μέλη, με συνολικό ετήσιο εισόδημα έως τις
17.500 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως τις 165.000 ευρώ,
θα λαμβάνει μηνιαία επιδότη-

ση 175 ευρώ.
Τέλος, νοικοκυριό το οποίο
αποτελείται από πέντε μέλη
και άνω, με συνολικό ετήσιο εισόδημα έως τις 21.000 ευρώ
και ακίνητη περιουσία έως τις
180.000 ευρώ, θα λαμβάνει
210 ευρώ, μηνιαίως.
Το συνολικό ύψος των καταθέσεων, μετοχών, ομολόγων, κ.λπ., ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των
21.000 ευρώ.
Παράλληλα, δεύτερος άξονας της κυβερνητικής πολιτικής για την κοινωνική προστασία της κατοικίας είναι το
πρόγραμμα για την επιδότηση
δανείου. Το πρόγραμμα αυτό
έχει συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό 200 εκατομμύρια
ευρώ, ενώ αφορά περίπου
180.000 νοικοκυριά, που μεταφράζεται περίπου σε
460.000 άτομα.
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Χαρισματικότητα,
η αόρατη διαφορετικότητα
•Ομιλία – εισήγηση στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Μουσείου Τσιτσάνη
την Κυριακή 3 Μαρτίου
Το Ερευνητικό κέντρο καινοτομίας ανάπτυξης & προστασίας
διορατικότητα, κοινωνική & συνεταιριστική επιχείρηση διοργανώνει την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019 και ώρα 11.30 π.μ. στην
αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Τσιτσάνη Ομιλία – εισήγηση "Χαρισματικότητα, η αόρατη διαφορετικότητα".
Εισηγήτρια: Μαρία Δ. Μπαξεβάνου
Καλλιτέχνις, παιδαγωγός, ειδική παιδαγωγός, ειδική αξιολογήτρια Χαρισματικών παιδιών & ατόμων, εκπαιδευτικός τέχνης, σύμβουλος ψυχικής υγείας, creative expressive arts therapist, ψυχοθεραπεύτρια Βιοθυμικής-Κλινικής Υπνωσης (GQHP,
GHSC Accredited, CNHC/ U.K. Registered), ερευνήτρια, μέντορας τεχνών, γραμμάτων, ζωής.
Η κ. Μπαξεβάνου Μαρία είναι ιδρύτρια & επιστημονικά υπεύθυνη, του “ΣΥΝ ΠΛΗΝ ΧΑΡΙΣΜΑ”, του 1ου στην Ελλάδα κέντρου Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Εκπαίδευσης & Θεραπείας Χαρισματικών παιδιών, εφήβων & ενηλίκων (www.centerforgifted.gr). Την εισήγησή της, παρουσίασε η κ. Μπαξεβάνου στο
Πανελλήνιο Συνέδριο του Υπουργείου Παιδείας, που διοργανώθηκε τον Μάιο του 2018, στην Θεσσαλονίκη.
Η κ. Μπαξεβάνου, μία ξεχωριστή & πολυδιάστατη επιστήμονας & ερευνήτρια, στα πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών,
των τεχνών, με πολλές & ιδιαίτερες σπουδές & εξειδικεύσεις
σε πεδία που αφορούν: εκπαίδευση, τέχνες, ειδική αγωγή, πρόληψη, θεραπεία.
Τα τελευταία χρόνια εμπνέεται & ιδρύει το ανθρωπιστικό, παιδαγωγικό, θεραπευτικό & ερευνητικό κέντρο, "δημιουργώ.εμένα θεραπεύω.εμένα" & το «ΣΥΝ ΠΛΗΝ ΧΑΡΙΣΜΑ». Έχει παρουσιάσει, σε πανελλήνια & διεθνή συνέδρια, καινοτόμες μεθόδους & τις μελέτες της για την παιδεία, την θεραπεία, την
πρόληψη.
Στον τομέα των «Χαρισματικών παιδιών», είναι πρωτοπόρος
& καινοτόμος. Ανέπτυξε & εφαρμόζει την συνθετική της μεθοδολογία για την αξιολόγηση, διαχείριση & εκπαίδευση ή/&
θεραπεία, αν & εφόσον χρειάζεται.
Η εμπειρία της στην εκπαίδευση αγγίζει τα 35 χρόνια, στις
τέχνες μια δια βίου πορεία ζωής. Τα τελευταία 8 χρόνια, κάνει ακόμη ένα όνειρό της πραγματικότητα & αφιερώνεται στην
ψυχική υγεία & στην ενίσχυση του συνθετικού συστήματος της
φυσιολογικής φροντίδας πνεύματος & σώματος.
Έχει υπηρετήσει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 14 χρόνια
& στην συνέχεια σε Ελληνικά & διεθνή ιδιωτικά σχολεία, σε μεταλυκειακή εκπαίδευση, σε εκπαίδευση ενηλίκων.
Τα τελευταία 7 χρόνια, προσφέρει τις υπηρεσίες της σε θεραπευτικές δομές απεξάρτησης, ΚΕ.Θ.Ε.Α. “ΙΘΑΚΗ”, ΨΝΘ “ΙΑΝΟΣ”, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ τμήμα φυλακών, Συμβουλευτικό
κέντρο ΙΘΑΚΗΣ (τμήμα κινητοποίησης για την απεξάρτηση) κ.α.
Επίσης, εστιάζει σε ειδικές κατηγορίες όπως παιδιά με καρκίνο, πρόληψη στην εγκυμοσύνη (εφαρμογές προγεννητικής
ψυχολογίας), εφαρμογές νευροεπιστήμης, συσχέτιση των
τεχνών & της δημιουργικότητας στην θεραπεία κ.α.
Η αγάπη της για τον άνθρωπο από πολύ μικρή ηλικία, το όραμά της για μία κοινωνία & Ανθρωπότητα αγάπης & ευημερίας,
την οδήγησαν σε αυτό που είναι σήμερα».
Διοργάνωση:
www.dioratikotita.gr
Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Τρικάλων
Δήμος Φαρκαδόνας
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού
Τμήμα Οικονομικό
Αρ. πρωτ.: 1859
Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεννηματά 1
Φαρκαδόνα
Ταχ. Κωδ.: 42031
Πληροφορίες:
Αθανάσιος Μιμούλης
Παναγιώτης Ράδος
Τηλέφωνο: 24333 50022, 50019
fax: 24333 50018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό
ανοικτό διαγωνισμό η προμήθεια «Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Φαρκαδόνας»
(CPV : 37535200-9, 34991000-0), με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας
είναι 273.420,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και χρηματοδοτείται με το ποσό των 213.000,00
ευρώ, από το ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 και με το
ποσό των 60.420,00€ από ιδίους πόρους του Δήμου Φαρκαδόνας και βαρύνει τον Κ.Α. 64-7135.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Φαρκαδόνας.
Ο κωδικός NUTS είναι EL611.

Η ΑΑΥ δια της οποίας διετέθη η πίστωση είναι η 1713/21-2-2019.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών
την 26/2/2019 και ώρα 12.00 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους
την 21/3/2019 και ώρα 12.00 μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει την 27/3/2019 και
ώρα 10.00 π.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών τευχών από
το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα
φυσικά και νομικά πρόσωπα που
έχουν δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο της προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
στον διαγωνισμό ανέρχεται σε δύο τοις
εκατό (2%) επί της προϋπολογισθείσης
αξίας, χωρίς τον φπα.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Φαρκαδόνας στην Φαρκαδόνα Τρικάλων τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Φαρκαδόνα 25/2/2019
Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας
Αθανάσιος Μεριβάκης
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ΤΡΙΤΗ
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Απευθείας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Για την Ελλάδα...
Ώρα Ελλάδας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Άλλη Διάσταση
ΕΡΤ Ειδήσεις - Δελτίο στη
Νοηματική - Αθλητικά - Καιρός
Ο Καιρός Στην Ώρα Του
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Δεύτερη Ματιά
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Η Επόμενη Μέρα
ΕΡΤ Ειδήσεις
Vis a Vis Κ2 Ε4
Indian Summers Κ2 Ε6 (Ε)
Άλλη Διάσταση
Vis a Vis Κ2 Ε4 (Ε)
Ώρα Ελλάδας
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα
Πρώτη Είδηση

Καλημέρα Ελλάδα
Το Πρωινό
ANT1 News
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ1 Ε18
(Ε)
Ρουκ Ζουκ
Κάτι Ψήνεται
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
Still Standing
Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E107
ANT1 News
Κλήρωση Λαϊκού Λαχείου
Η Επιστροφή E85
Πέτα τη Φριτέζα E38
Αρκετά!
Η Επιστροφή (Ε)
Εκείνες κι Εγώ (Ε)
VICE Κ6 (Ε)
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Και οι Παντρεμένοι 'Eχουν Ψυχή
(Ε)
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Αλήθειες με τη Ζήνα (Ε)
Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ6 Ε11
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε281
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
Αυτόπτης Μάρτυρας
MasterChef 3 (Ε)
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Θυρίδα Τηλεπώλησης
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε101 (Ε)
Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη

τηλεόραση

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
15:00 Ο Χρυσός και ο Τενεκές
17:00 Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
17:10 Το Σόι σου Κ3 Ε23 (Ε)
18:00 Deal
19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:00 'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε102
21:00 Το Σόι σου Κ5 Ε9 (Ε)
21:50 Το Τατουάζ Κ2 Ε165
00:10 Μετά τα Μεσάνυχτα
01:50 Οι Ιστορίες του Αστυνόμου Μπέκα
03:00 Kourtney and Khloe Take Miami Κ2
Ε9
04:00 Θυρίδα Τηλεπώλησης
04:30 Deal (Ε)
05:10 Εικόνες (Ε)
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Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Survivor Πανόραμα
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Survivor
Βινύλιο
Power of Love (Ε)
Μαζί Σου (Ε)

News (Ε)
Be a Predator (Ε)
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Τηλεαγορές
Η Νύφη
Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα
Τηλεαγορές
Δελτίο Ειδήσεων
Τηλεαγορές
Η Νύφη
News
Δελτίο Ειδήσεων
Κόντρα και Ρήξη
Θεσσαλών Δρώμενα
Δυνατά και Ελληνικά
Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
Πάνω από τα 'Oρια
Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα (Ε)
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Η Νύφη

00.30 «Καλημέρα Θεσσαλία»
01.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
03.00 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
03.50 Ξένη ταινία “The killind kind»
05.30 Μουσικό διάλειμμα
06.00 «Αρωμα Ελλάδος»
07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 «Θεσσαλία LIVE»
11.20 Παιδικό πρόγραμμα «O Σερίφης του
διαστήματος»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Τα κάστρα των
Ενετών στην Κρήτη»
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμαρκετινγκ
17.00 «Η Ωρα της Μαγνησίας»

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Κατσάνος Ευθύμιος
Σιδ. Μεραρχίας 19 κ Τσακαλώφ
2431026340
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Τριανταφυλλού Λίλια
Όθωνος 2, 2431022622
Από τις 5 το απόγευμα έως τις 10 βράδυ
Καρανίκας Ιωάννης
Μιαούλη 16, 2431035101
Βλαχοκώστας Αποστόλης
Ιουλ. Αδάμ 8 ,2431024874

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Λιάπης -------------------------------------------Οδ. Τρικάλων-Καλ/κας
Νταϊλιάννη ---------------------------------------------------Οδ. Λαρίσης
Ντόκος ----------------------------------------------------Οδ. Καρδίτσης
Παππάς --------------------------------------------------------Οδ. Πύλης
Κατσιάκος -------------------------------------------Συνάτικας (Ρόγγια)
Κέμος--------------------------------------------------------------Σωτήρα
Μίντζας------------------------------------------------Παλαιομονάστηρο
Τσινάκης ----------------------------------------------------Φανερωμένη

18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου»
(Ε)
19.30Ελληνικη ταινία «Το τυχερό
παντελόνι»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 Εν λευκώ
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Θεσσαλία LIVE»
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ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ASTRA MARKET
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΓΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
NIGHT ZONE
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET

ΚΡΙΟΣ: Προσέξτε μην πάρετε το καλαθάκι
σας κι αρχίσετε να τρέχετε σαν την Κάντυ
Κάντυ στα λιβάδια. Όχι επειδή υπάρχει κακός λύκος, αλλά γιατί έχετε μια ευκαιρία να
προωθήσετε τα εργασιακά θέματα, αλλά και
άλλες υποθέσεις που έχουν οικονομικό χαρακτήρα κάτω από πιο ομαλές συνθήκες.
ΤΑΥΡΟΣ: Σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να
ασχοληθείτε με τις σχέσεις και τις συνεργασίες σας, αλλά όχι απλά για να τα λύσετε θέματα που μπορεί να υπάρχουν, αλλά
για να δείτε τι πρέπει να αλλάξει προκειμένου να έχουν μέλλον και προοπτικές εξέλιξης.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Επιτέλους σήμερα μπορείτε να
αναγνωρίσετε ότι έχετε χάσει λίγο την
μπάλα στην καθημερινότητα σας και ότι το
να προσπαθείς να κρατήσεις δύο καρπούζια κάτω από την ίδια μασχάλη είναι ανθρωπίνως αδύνατον. Ελπίζω βέβαια να το
αναγνωρίσετε εγκαίρως.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Μπορεί να μην έχετε να φάτε,
να πιείτε, μπορεί να καίγεται ο κόσμος γύρω
σας, εσάς το μυαλό σας κολλημένο στους
έρωτες. Ανατρέπετε την πυραμίδα των
αναγκών ολόκληρης της ανθρωπότητας.
ΛΕΩΝ: Ας υποθέσουμε ότι ένας φίλος σας
έχει μια σχέση που δεν την διασκεδάζει, δεν
περνάει καλά και μιζεριάζει στην καθημερινότητα του.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Σήμερα ειδικά που μπορείτε να
τα πείτε και πολύ όμορφα και μετρημένα εκμεταλλευτείτε το και διεκδικήστε αυτά που

πιστεύετε ότι σας αξίζουν. Και στην τελική;
πουλήστε και τσαμπουκά.
ΖΥΓΟΣ: Αυτά τα ρημάδια τα λεφτά σας κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβετε ότι παθαίνουν και κάτι που λέγεται αποταμίευση.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Σήμερα έχετε τη δυνατότητα να
μιλήσετε χωρίς στο τέλος να ακούσετε τι
γνωστές ατάκες για το δηλητήριο σας και
χωρίς κανείς να μπορεί να σας κατηγορήσει ότι λέτε ασυναρτησίες μόνο και μόνο για
να κυριαρχήσετε.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Η πολλή δουλειά τρώει τον
αφέντη κι εσείς δεν είστε διατεθειμένοι να
έχετε την ίδια τύχη με αυτόν. Γι’ αυτό στύβετε το κεφάλι σας, φτιάχνετε αλγόριθμους,
καταστρώνετε σχέδια προκειμένου να πετύχετε το μέγιστο δυνατό κέρδος.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Πρόσεξε όχι μόνο μη σε πιάσουν τα νεύρα σου, αλλά μη σε πιάσουν…
και στα πράσα, γιατί εσύ μπορεί να βγαίνεις
με φιλικές διαθέσεις, αλλά εδώ βλέπω ότι
οι άλλοι έχουν σχέδιο και μάλιστα καλά οργανωμένο.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Από τα χειρότερα που μπορεί
να συμβούν σε έναν Υδροχόο είναι να προσπαθήσει κάποιος να του βάλει όρια.
ΙΧΘΕΙΣ: Αυτή εδώ η κοινωνία, που σας πέφτει πολύ βαριά (το καταλαβαίνω) έχει κάποιους κανόνες που μπορεί να μην ταιριάζουν με τους δικούς σας, αλλά αν πχ πιαστείτε στα χέρια με φίλο/η, επειδή του φάγατε το γκομενάκι λίγοι θα σας υποστηρίξουν.

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

07.00 - 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 Χρώματα Ελλάδας
09.00 – 10.00 Όλο Υγεία
10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις
12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης
13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις
15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά
16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις
18.00 – 18.30 Δελτίο Ειδήσεων
18.30 – 19.30 Κόντρα και Ρήξη
19.30 – 20.00 Κοινωνική σειρά
20.00 – 20.30 Δελτίο Ειδήσεων
20.30 – 22.00 Μυλόπετρες της
παράδοσης και του πολιτισμού
22.00 – 23.00 Ανατρεπτικό Δελτίο
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 00.30 Δελτίο Ειδήσεων
00.30 – 02.00 Τα άστρα και τα ζώδια
02.00 – 06.00 Τηλεπαρέα
06.00 – 07.00 Videoclips

07:00
09:45
13:00
14:00
15:00
16:40
17:40
17:50
18:55
20:00
21:00
23:30
01:30
03:15
04:45
05:30

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Για Πάντα Παιδιά Κ1 (Ε)
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα
Ποιος Ρωτάει;
Open News στη Νοηματική
Για Πάντα Παιδιά Κ1 Ε34
Open News
Ο Πρίγκιπας της Φωτιάς Κ1 Ε77
TRON: Legacy
Criminal Minds Κ11 Ε4
Καυτή Καταδίωξη
Για την Παρέα (Ε)
Criminal Minds Κ10 Ε23
Ώρα Ελλάδος 05:30

“ΣΕΙΣΜΟΣ”
OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Κάποιος που... κάθεται.
2. Είδος μεγαλόσωμου
τροπικού πτηνού.
3. Υπονοεί και την επείγουσα ανάγκη - Θέσειςκλειδιά.
4. Στους πρόποδες της
βρίσκονται τα Αμπελάκια - Ξενική έκφραση
απόχρωσης.
5. Νεαρό, σύμφωνα με
μία έννοια.
6. Ελληνικό ακρωτήριο
- Πατέρας της Μήδειας
(αιτ.).
7. Στρατιωτικά αρχικά Θέατρο νίκης του Μ. Αλεξάνδρου.
8. Θυμώνουν τη... γη - Σιδερένιο
εργαλείο - Μας αναγκάζει να...
κλείσουμε το στόμα.
9. Γύρισε από ένα κυνήγι πολύ
πεινασμένος (αντιστρ.) -Επαναλήψεων συνέπεια.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Γενέτειρα του Γιοχάνες
Μπραμς (γεν.).
2. Από τη λέξη αυτή προέρχεται
ο συνδαιτυμών - Σύνοδος... ειδική.
3. Εργο του το «Μωρίας εγκώμιον».
4. Μία.,.ενδεκάδα - Δίφθογγος Ομόηχα φωνήεντα.
5. Ποταμός της Ρωσίας - Ο... τρίτος άνθρωπος.

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ: 05.55 ανταπ. 17.48 απευθ. ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 08.27 απευθ. 14.18 ανταπ. 16.15 απευθ. 23.55 ανταπ. ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 22.04 απευθ. 19.46. ΑΠΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 05.11 ανταπ. 10.22 ανταπ. 16.17
απευθ. 18.04 ανταπ. ΠΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑ: 08.35 απευθ. 21.14
απευθ. ΠΡΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ: 06.11. 08.35. 17.48. 21.14
ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ: 05.30. 07.56. 13.03. 19.10.
20.30

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

8

1
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Κωμωδία 97
Η καλύτερη Ελληνική ταινία
της χρονιάς από τον Μπάμπη
Μακρίδη
Ώρες προβολών καθημερινά (εκτός Δευτέρας)
20.00 & 22.15. Την Κυριακή
μια προβολή, στις 20.00.
Γενική είσοδος 5 €, φοιτητικά –μαθητικά- ανέργων 4 €,
ΣΙΝΕΑΚ για τα παιδιά την
Κυριακή
Ο καρυοθραύστης και τα
τέσσερα βασίλεια
(με ηθοποιούς-μεταγλωττισμένη) και σε 3D
12.00 μεσημέρι κανονική
προβολή 4 €,
17.30 απόγευμα 3D 5 €

6. Συνηθισμένη στις κοινωνικές
σχέσεις.
7. Ηττήθηκε, το 626, από τον
Ηράκλειο.
8. Συνδέει αρνητικές προτάσεις
- Αναφέρεται και επί ξυλοδαρμού.
9. Κόβει τους δεσμούς με το παρελθόν.
ΛΥΣΗ (24-2-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΡΕΥΚΙΑΒΙΚ 2.
ΟΜΠΟΕ - ΙΛΑ 3. ΟΥΡΑΣ 4. ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ 5. ΠΡΟ - ΑΚΟΝΙ 6.
ΛΑΝΤΑΟΥ 7. ΗΑ - ΛΘ 8. ΟΡ - ΧΩΝΙ
9. ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ ΚΑΘΕΤΑ: 1.
ΡΟΥΜΠΛΙΟΦ 2. ΕΜ - ΙΡΑ - ΡΡ 3.
ΥΠΟΜΟΝΗ 4. ΚΟΥΝ - ΤΑΧΥ 5. ΙΕΡΕΙΑ - ΩΚ 6. ΑΡΝΟΛΝΤ 7. ΒΙΣΜΟΥΘΙΟ 8. ΙΛ - ΟΚ 9. ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔHMOTIKEΣ KAI ΔHMOΣIEΣ APXEΣ Ν. TPIKAΛΩN
Nοσοκομείο 2431350100, Δήμου Tρικκαίων: 24313 51100110, Nομαρχία 27445, Nομάρχης 27938, Αναγγελία Πυρκαγιών 1591, KTEO 35852, Tμήμα Yγιεινής 46248, Tμήμα
Kοιν. Πρόνοιας 46233, OAEΔ 27459, A’ βάθμια Eκ/ση 46314,
B’ βάθμια Eκ/ση 46320, ΔEH 27281, 1050, ΔEYAT 7671113, Aστικό KTEΛ 76651, ΡΑΔΙΟ Tαξί 18300 (από σταθερά
ή κινητά τηλέφωνα χωρίς να προστεθεί κωδικός) ισχύουν
και τα εξής: 22111, 33111, TAXI Πύλης 24340 22446, Φορτοταξί 70222, Tρίκυκλα 25111. KAΛAMΠAKAΣ
(24320): Δημαρχείο 22346, Kέντρο Yγείας 22222, Tαξί
2431022022, KTEΛ 22432, OΣE 22451, Πυροσβεστική
22999, ΔEH 22288, Aστυνομία 76100.ΠYΛHΣ
(24340): Δημαρχείο 22313, Kέντρο Yγείας 22870,
Aστυνομία 22277, ΔEH 41255. ΦAPKAΔONAΣ
(24330): Δημαρχείο 29023, Kέντρο Yγείας 22570,
Aστυνομία 63030, OTE 22099, Πυροσβεστική 61199,
61166.

Για τις ώρες στο 78775

9
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Σημαντικά κέρδη για το Χρηματιστήριο
Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη
σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να
προσεγγίζει τα επίπεδα των 690 μονάδων.
Η άνοδος της αγοράς συνοδεύτηκε από μεγάλη αύξηση
και του όγκου συναλλαγών. Με υψηλά κέρδη έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές, με τις μετοχές της Πειραιώς και της ΕθνιΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
κής να υπεραποδίδουν.
O Γενικός Δείκτης Τιμών
. 686,77
έκλεισε στις 686,77 μονάδες,
σημειώνοντας άνοδο 1,46%.
Η αγορά έκλεισε στα υψηλότερα επίπεδα από τη συνε1,46%
δρίαση της 1ης Οκτωβρίου
2018 (691,30 μονάδες).
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις
690,82 μονάδες (+2,06%).
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
Η αξία των συναλλαγών
ανήλθε στα 83,983 εκατ.
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
68.264.843 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε
ποσοστό 1,16%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης
ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,56%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Πειραιώς
(+11,45% στα 0,9200 ευρώ), της Εθνικής (+8,10% στα 1,4550
ευρώ), της Alpha Bank (+6,92% στα 1,1890 ευρώ), της Eurobank (+6,13% στα 0,5890 ευρώ) και της Grivalia Properties (+3,94% στα 8,9600 ευρώ). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη
πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,71% στα
5,0300 ευρώ), του ΟΛΠ (-1,85% στα 15,9400 ευρώ), της Motor Oil (-1,61% στα 21,400 ευρώ), της Σαράντης (-1,11% στα
7,100 ευρώ) και του ΟΠΑΠ (-1,10% στα 8,9800 ευρώ).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Τραπεζών (+7,25%) και των χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (+2,63%), ενώ τις μεγαλύτερες
απώλειες σημείωσαν οι δείκτες του Εμπορίου (-2,09%) και
του Πετρελαίου (-1,26%).
Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank, διακινώντας 37.371.450 και
12.039.974 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank
με 21,181 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 13,942 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 56 μετοχές, 55 πτωτικά και 40 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Πειραιώς +11,45%, ΕΛΓΕΚΑ +9,09%, ΑΝΕΚ +8,91%
και Εθνική +8,10%.

Ê

Γ.Δ

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

Αγώνας δρόμου για να κλείσουν
τα προαπαιτούμενα
Οι ημερομηνίες που θα κρίνουν τη δόση του 1 δισ. ευρώ
ρίσιμες
θεωρούνται
τα επόμενα
24ωρα καθώς από
τις εξελίξεις θα
κριθεί εάν το
Eurogroup της
11ης Μαρτίου θα
ανάψει το
«πράσινο» φως για
την εκταμίευση
της δόσης του
1δισ. ευρώ.

Κ

Αν τελικά δεν προκύψει «καθαρή» έγκριση της δόσης στο Eurogroup της 11ης Μαρτίου, το επικρατέστερο
σενάριο αφορά σε
προέγκρισή της με
αστερίσκους και εκταμίευση όταν πιστοποιηθεί η υλοποίηση όλων των δεσμεύσεων.
Το σενάριο αυτό το οποίο δεν μπορεί να αποκλειστεί, αν και
όλες οι πλευρές θέλουν να αποφύγουν, καθώς το ελληνικό δημόσιο σχεδιάζει άμεση νέα έξοδο στις αγορές με δεκαετές ομόλογο στα μέσα Μαρτίου.
Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το
νομοσχέδιο με τη ρύθμιση των στεγαστικών δανείων κύριας κατοικίας, ενώ στο ίδιο νομοσχέδιο είναι πιθανό να συμπεριληφθούν και άλλες διατάξεις που συνδέονται είτε με τα προαπαιτούμενα της μεταμνημονιακής αξιολόγησης είτε με τα φλέγοντα θέματα των τελευταίων εβδομάδων.
Στην έκθεση της Κομισιόν στις 27 Φεβρουαρίου από τη μια
παρουσιάζονται οι τομείς στους οποίους έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος και από την άλλη θα παρατίθενται τα μέτωπα στα οποία υπάρχουν εκκρεμότητες και καθυστερήσεις.
Στα τελευταία συμπεριλαμβάνονται οι αποκρατικοποιήσεις,
η διαδικασία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου και οι διορισμοί των γενικών γραμματέων και
των διευθυντών στο Δημόσιο.
Στις 28 Φεβρουαρίου θα γίνει το Euro Working Group κατά
τη διάρκεια του οποίου θα κριθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και
το ποιο θα είναι το περιεχόμενο της απόφασης του Eurogroup στις 11 Μαρτίου.
Την 1η Μαρτίου αναμένεται να δημοσιευτεί η έκθεση της
Moody’s και η κυβέρνηση ελπίζει ότι θα εξασφαλίσει μια ανα-

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

Σε προσιτές τιμές
ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

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

βάθμιση από τον ελεγκτικό οίκο. Μία ενδεχόμενη αναβάθμιση από
τον οίκο αξιολόγησης
σε συνδυασμό με τις
εξελίξεις στο Eurogroup εκτιμάται ότι
θα συμβάλει στο να
προχωρήσει η έκδοση
του 10ετούς ομολόγου
μέσα στον Μάρτιο.
Στις 11 Μαρτίου συνεδριάζει το Eurogroup
το οποίο θα αποφασίσει την εκταμίευση ή
όχι της δόσης ύψους
ενός δισ. ευρώ προς
την Ελλάδα.
Εάν το EWG έχει διαπιστώσει ελλείψεις
στην ολοκλήρωση των
μεταμνημονιακών προαπαιτούμενων, η απόφαση για την εκταμίευση θα αναβληθεί
για την επόμενη συνεδρίαση του Eurogroup, τον Απρίλιο.
«Καμπανάκι» από Βρυξέλλες
«Η Ελλάδα κινδυνεύει να μην λάβει τη δόση των 750 εκατ.
ευρώ, καθώς έχει καθυστερήσει στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων», προειδοποίησε λίγες ημέρες το Reuters, επικαλούμενο δηλώσεις κορυφαίων Ευρωπαίων αξιωματούχων.
Μια μέρα πριν το Euroworking Group, ήτοι στις 27 Φεβρουαρίου, η Κομισιόν αναμένεται να εκδώσει την έκθεση μεταμνημονικής επιτήρησης για την Ελλάδα, το συμπέρασμα της
οποίας θα είναι καθοριστικής σημασίας για τους υπουργούς
Οικονομικών της Ευρωζώνης.
«Η έκθεση θα αναφέρει πιθανώς ότι η Ελλάδα δεν έχει ολοκληρώσει τις συμφωνηθέντες μεταρρυθμίσεις», προειδοποιεί
Ευρωπαίος αξιωματούχος, μέσω του Reuters.
«Οι υπουργοί Oικονομικών της Ευρωζώνης, οι οποίοι πρόκειται να συνεδριάσουν για να συζητήσουν το θέμα στις 11 Μαρτίου, στο Eurogroup, δεν θα επιτρέψουν την εκταμίευση
εκτός αν η Αθήνα ολοκληρώσει τις δράσεις στο διάστημα μεταξύ 27 Φεβρουαρίου και 11 Μαρτίου», πρόσθεσε.

36 σελίδα
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τοπικά

Ο Παναγιώτης Λέφας στον
Νέα ποιητική συλλογή του συνδυασμό του Θεόδωρου Χήρα
Γιώργου Χ. Θεοχάρη Η
Η «Πλησμονή οστών»
παρουσιάζεται στα Τρίκαλα

Οι 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.

Στην Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας

Εργαστήριο Πληροφορικής
για κτηνοτρόφους
Εργαστήριο Πληροφορικής στη Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας για τους κτηνοτρόφους που πήραν μέρος στα Βιωματικά Σεμινάρια της Αμερικανικής Σχολής Θεσσαλονίκης.
Οι ενότητες που καλύπτονται είναι:
• Διαδίκτυο & Επικοινωνία (αλληλογραφία, τηλεδιασκέψεις, διαχείριση & επεξεργασία αρχείων κ.α.)
• Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (εγγραφές, αγορές, forums
κ.α.)
• Ηλεκτρονική Αναζήτηση, Ενημέρωση & Πληροφόρηση
• Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook)
• Διαδίκτυο & Φορητές Συσκευές (Κινητά Τηλέφωνα,
Tablets κ.α.)
• Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο

Κλειστά σήμερα τα σχολεία της
Χρυσομηλιάς και των Αμπελίων
Ανακοινώνεται ότι, σήμερα Τρίτη 26/02/2019, θα παραμείνουν κλειστά λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, τα
σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης της Κοινότητας
Χρυσομηλιάς και του οικισμού Αμπελίων.
Δήμος Μετεώρων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αστυνομικού Διευθυντή Τρικάλων αποφασίστηκε η προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των
οχημάτων την Τρίτη 26/02/2019 και κατά τις ώρες από 14:00’
έως 15:00’, στην οδό Μιαούλη (δεξιό ρεύμα κυκλοφορίας), και
στο τμήμα αυτής από Μιαούλη αρ. 7 έως τη συμβολή της με την
οδό Βασ. Τσιτσάνη.
- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς,
σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο
υπάρχουσα σήμανση.
- Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων, να τοποθετηθούν
κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας
κινδύνου κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από
την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό
διάστημα.

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 επι-

κοινωνήσει 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.

ένταξη του Παναγιώτη Λέφα
στις τάξεις του συνδυασμού
μας, ενός έμπειρου και
χαρισματικού αυτοδιοικητικού,
προσδίδει επιπλέον δυναμική στην
προσπάθεια που καταβάλλουμε για
το νικηφόρο αποτέλεσμα στις
επερχόμενες εκλογές του Μαΐου.

εκλέχθηκε Δημοτικός Σύμβουλος και
υπήρξε Αντιδήμαρχος κατά την περίοδο
1999 – 2010.
Με τη διοικητική διαίρεση του Σχεδίου
Καλλικράτη το 2011 ο Δήμος Πινδαίων εντάχθηκε στο νέο διευρυμένο Δήμο Πύλης, όπου εκλέχθηκε Δημοτικός Σύμβουλος και διετέλεσε Αντιδήμαρχος Εποπτείας Θεμάτων Κοινωνικής Προστασίας – Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ως το
2014.
Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014
εκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος στη
Δημοτική Ενότητα στην οποία κατήλθε ως
υποψήφιος και είναι εν ενεργεία δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Πύλης.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Παναγιώτης Λέφας είναι ένας άνθρωπος με πολυετή ασχολία με τα κοινά.
Υπήρξε Αντιπρόεδρος της Κοινότητας
Μοσχοφύτου επί σειρά ετών και, όταν
εφαρμόστηκε το Σχέδιο «Καποδίστριας»
το 1998 και ιδρύθηκε ο Δήμος Πινδαίων,

Επιστολή του Ελληνα Πρέσβη στο Λονδίνο προς το ΒΒC:

Ιστορικές ανακρίβειες εις βάρος της Ελλάδας
Ε
πιστολή προς το BBC
σχετικά με το άρθρο
«Greece's Invisible
Minority» απέστειλε ο
Ελληνας Πρέσβης στο
Λονδίνο Δημήτριος
Καραμήτσος – Τζιράς.

Στην επιστολή του, ο κ. Τζιράς
αναφέρει:
«Διάβασα με ιδιαίτερη έκπληξη και απογοήτευση το δημοσίευμα της ιστοσελίδας του έγκριτου οργανισμού σας χθες,
Κυριακή 24 Φεβρουαρίου, με
τίτλο “Greece’s Invisible Minority”, το οποίο περιείχε σημαντικές
ιστορικές ανακρίβειες και διαστρεβλώσεις εις βάρος της Ελλάδας, ενώ αδικεί τη Συμφωνία
Πρεσπών. Μια ιστορική συμφωνία, η οποία επέλυσε μια διαμάχη δεκαετιών, συνέβαλε στη σταθεροποίηση της περιοχής των
Βαλκανίων και έστειλε ένα γενικότερο μήνυμα υπέρ της επίλυσης διεθνών διαφορών με βάση
το διάλογο και τον αμοιβαίο σεβασμό.
Στην Ελλάδα η ισονομία και
ισοπολιτεία είναι απόλυτα σεβαστές, ενώ υφίσταται μόνο μία
μειονότητα, η οποία και αναγνωρίζεται από διεθνείς συνθήκες – η μουσουλμανική. Ωστόσο,
στο άρθρο επιχειρείται η έγερση
ενός ανύπαρκτου θέματος με
διαστρέβλωση της Συνθήκης
των Πρεσπών, στα άρθρα της
οποίας η αρθρογράφος δεν κάνει καν τον κόπο να αναφερθεί.
Αναφέρεται ότι “By ratifying an
agreement with the newly renamed Republic of North Macedonia, Greece has implicitly
recognised the existence of a
Macedonian language and ethnicity”.
Ως προς τη γλώσσα, η Συνθήκη αναγνωρίζει στο άρθρο 1
παρ. 3 τη “Μακεδονική γλώσσα”,
με πολύ συγκεκριμένο τρόπο,
δηλαδή αποκλειστικά ως επίσημη γλώσσα της Βόρειας Μακεδονίας. Αποσαφηνίζει δε (άρθρο 7(4)) ότι οι δύο πλευρές
συμφωνούν ότι ανήκει στην ομάδα των Νότιων Σλαβικών γλωσσών, αλλά, κυρίως, ότι δεν έχει
σχέση με την ιστορία, τον πολιτισμό και την κληρονομιά της Ελληνικής Μακεδονίας από την
αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
Σε ό,τι αφορά στη δήθεν αναγνώριση «μακεδονικής εθνότητας» από τη Συμφωνία των Πρεσπών, ας ξεκινήσουμε από το
αυτονόητο για κάθε γνώστη του
διεθνούς δικαίου: τα κράτη αναγνωρίζουν κράτη, όχι εθνότη-

τες. Η εθνότητα των πολιτών
ενός κράτους δεν ρυθμίζεται
από διακρατικές συμφωνίες. Η
Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα
να αναφέρεται στoυς πολίτες
που ανήκουν στην πλειοψηφούσα εθνότητα που κατοικεί στη
γειτονική χώρα όπως έκανε μέχρι σήμερα, ενώ οι πολίτες της
εν λόγω πλειοψηφούσας εθνότητας στη γειτονική χώρα διατηρούν το δικαίωμά στον αυτοπροσδιορισμό.
Η Συμφωνία των Πρεσπών
αναφέρεται στο Άρθρο 1 σε ιθαγένεια, δηλαδή στον νομικό δεσμό μεταξύ του κράτους και
του πολίτη και όχι σε εθνότητα.
Αυτό έχει αναγνωριστεί από τη
Βόρεια Μακεδονία και μάλιστα
σε συνταγματικό επίπεδο, δεδομένου ότι η πρόσφατη τροπολογία του Άρθρου ΧΧΧΙΙΙ του
Συντάγματός της, ρητά προβλέπει ότι η ιθαγένεια «δεν προσδιορίζει, ούτε προκαθορίζει την
εθνότητα στην οποία ανήκουν οι
πολίτες».
Και, βεβαίως, σε καμία περίπτωση η Συμφωνία των Πρε-

σπών δεν συνιστά «σιωπηρή αναγνώριση», όπως εντελώς λανθασμένα και αυθαίρετα αναφέρει
η συντάκτης του άρθρου, οιασδήποτε μειονότητας στη δική
μας χώρα. Αντιθέτως, η Συμφωνία των Πρεσπών, μεταξύ άλλων, ορίζει ότι έκαστο Μέρος δεν
θα παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις του άλλου Μέρους με οιαδήποτε μορφή και
για οιονδήποτε λόγο, περιλαμβανομένης της προστασίας του
καθεστώτος και των δικαιωμάτων οιωνδήποτε προσώπων δεν
είναι πολίτες του και ότι το Σύνταγμα της χώρας όπως ισχύει
σήμερα ή θα τροποποιηθεί στο
μέλλον δεν μπορεί και δεν θα
μπορεί στο μέλλον να αποτελέσει βάση για μια τέτοια παρέμβαση (Άρθρο 4 παρ. 3).
Στο πλαίσιο αυτό, άλλωστε, η
Βόρεια Μακεδονία τροποποίησε
το Σύνταγμά της (άρθρο 49)
προκειμένου να αναφέρεται αποκλειστικά στην στήριξη των πολιτών και της Διασποράς της
και να μην περιέχει καμία αναφορά σε «υποστήριξη του μα-

κεδονικού λαού… σε γειτονικές
χώρες».
Οι ισχυρισμοί του άρθρου περί
δήθεν «μακεδονικής μειονότητας» στην Ελλάδα φαίνεται να
απηχούν τις απόψεις του «Ουράνιου Τόξου», ενός εγχώριου
πολιτικού φορέα που είναι ο μοναδικός ο οποίος ισχυρίζεται ότι
εκπροσωπεί δήθεν «μακεδονική
μειονότητα». Για την ολοκλήρωση της εικόνας, σημειώνεται ότι
σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, εθνικές και ευρωεκλογές, στις οποίες έχει συμμετάσχει, έχει περιοριστεί σε εξαιρετικά μικρό ποσοστό του εκλογικού σώματος και μάλιστα ως
τμήμα πολυκομματικού συνασπισμού.
Ελπίζω ότι οι ανωτέρω επισημάνσεις θα δημοσιευτούν προκειμένου να αποκατασταθεί η
ορθή εικόνα των όσων αναφέρονται στο ρεπορτάζ σας και ότι
εφεξής θα λαμβάνονται υπόψη
στις σχετικές αναφορές του έγκριτου δημοσιογραφικού σας
οργανισμού».

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

εκδρομές

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500 •
www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300
ΑΓ. ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ - ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ- ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ - ΡΑΦΗΝΑ
Κυριακή 03/03/2019
ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ "ΓΕΝΝΙΤΣΑΡΟΙ & ΜΠΟΥΛΕΣ"
Κυριακή 10/03/2019
ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΝΗΣ Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ - Ι.Μ.ΠΑΝ. ΠΕΛΕΚΗΤΗΣ
Καθαρά Δευτέρα 11/03/2019

Ι.Μ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Α' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ)
(Απογευματινή εκδρομή) Για τον πανηγυρικό εσπερινό
και τους Α' χαιρετισμούς. Παρασκευή 15/03/2019

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ - Ι.Μ. ΑΓ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ
(Ημερήσια εκδρομή) Στην Ι.Μ. Αγ. Νικοδήμου φιλοξενείται τμήμα της
άφθαρτης καρδιάς του Αγ. Λουκά του Ιατρού μόνο για δύο μέρες.
Κυριακή 17/03/2019
Ι.Μ. ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΑΝΟΡΑ (ΖΑΒΟΡΔΑΣ)
(Απογευματινή εκδρομή). Κυριακή 17/03/2019α

ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΑΝΗ
(3ήμερη εκδρομή) Σπάρτη - Μυστράς - Γύθειο - Σπήλαια Διρού Μονεμβασιά - Ναύπλιο. Από 23/03/2019 Έως 25/03/2019

•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...

ΤΗΝΟΣ
(2ήμερη εκδρομή) Ευαγγελισμός στην Τήνο.
Επίσκεψη στην Ι.Μ. Αγ. Πελαγίας. Από 24/03/2019 Έως 25/03/2019

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

ΠΑΝ. ΣΟΥΜΕΛΑ - ΒΕΡΟΙΑ
(Ημερήσια εκδρομή) Ι.Μ. Παν. Σουμελά- Ι.Μ. Δοβρά- Βέροια
Κυριακή 24/03/2019

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

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
(2ήμερη εκδρομή) Καλάβρυτα - Αγία Λαύρα - Μέγα Σπήλαιο
Από 06/04/2019 Έως 07/04/2019

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
(4ήμερη εκδρομή). Από 14/06/2019 Έως 17/06/2019
ΤΗΝΟΣ
(2ήμερη εκδρομή) Τήνος - Ι.Μ. Αγ. Πελαγίας.
Από 16/06/2019 Έως 17/06/2019
ΚΡΗΤΗ
(6ήμερη εκδρομή) Χανιά - Ρέθυμνο - Ηράκλειο - Αγ. Νικόλαος
Από 18/06/2019 Έως 23/06/2019

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

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

ΤΡΙΤΗ
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ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

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

ΠΡΑΓΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΧΑΧΩΡΗΣΗ 08/03 & 22/03
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ 319,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

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

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

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

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

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

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

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ:
Πενθήμερη εκδρομή Βελιγράδι-Βουδαπέστη-Βιέννη
από 7 έως 11 Μαρτίου
Τετραήμερη εκδρομή στην ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 8-11 Mαρτίου
(βραδινή αναχώρηση σε ξενοδοχείο 4*)
-Εκδόσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
- Μεταφορές και εκδρομές με σύγχρονα λεωφορεία

ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ –
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ • ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ.:2431 035577 - 22428• FAX: 2431 079293 • KIN.: 6977 589449
www.chictravel.com.gr | email: info@chictravel.com.gr
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 0727 Ε600000 17 100
ΑΡΤΑ
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
«ΡΩΜΗ-ΝΑΠΟΛΙ-ΠΟΜΠΗΙΑ»
Από 14-19/03/2019
(Σε συνεργασία με το Σύλλογο Απόστρατων Πυροσβεστών)

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

«ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ»
Τρίπολη – Βυτίνα – Δημητσάνα – Στεμνίτσα
Κρουαζιέρα στη διώρυγα Κορίνθου - Αρχαία Κόρινθος Καλάβρυτα (Οδοντωτός). Από 5 – 7 /04 /2019
«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ»
Από 26-29/04/2019
«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ»
Από 2-5/05/2019

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

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

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

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

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

AM.EOT 0727E60000012200

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

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.

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

ΕΛΛΑΔΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ

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

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

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

38 σελίδα
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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:
-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

Ιερές Αγρυπνίες
Στην πόλη και χωριά των Τρικάλων
έως 3 Μαρτίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη και σε χωριά των Τρικάλων
θα τελεσθούν οι κάτωθι Ιερές Αγρυπνίες:
Σήμερα Τρίτη 26 Φεβρουαρίου το βράδυ από 9:00-12:30 βραδινή στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων,
με την ευκαιρία ελεύσεως της Τιμίας και Ιεράς Κάρας του Οσίου Δαυίδ του εν Ευβοία, ο Όρθρος και εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Την ίδια ημέρα θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία από 6:00-12:30
βραδινή στον Ιερό Ναό Οσίου Ασκληπιού-Αγίας Μαρίνης στη
Σχολή ΤΕΦΑΑ στις Καρυές Τρικάλων, επί τη μνήμη του Οσίου
Ασκληπιού, ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία Θεία Λειτουργία.
Αύριο Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου το βράδυ από 9:00-12:30
βραδινή στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων, με την ευκαιρία ελεύσεως της Τιμίας και Ιεράς Κάρας
του Οσίου Δαυίδ του εν Ευβοία, ο Όρθρος και εν συνεχεία Θεία
Λειτουργία.
Την Παρασκευή 1 Μαρτίου από 8:30-12:30 βραδινή στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων, με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος, ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.
Χρυσοστόμου.
Την Κυριακή 3 Μαρτίου το βράδυ από 9:00-12:30 βραδινή
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στα Αμπελάκια Τρικάλων, με
την ευκαιρία ελεύσεως του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κυπριανού, ο Όρθρος και εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου. Κατά τη διάρκεια της
Αγρυπνίας θα τελεσθεί η εις Διάκονο Χειροτονία του π. Κυπριανού Δουσικιώτου.

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη Το Εσπερινό Κήρυγμα της Τρίτης
και η σύναξη νέων στην Ιερά
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Τρίτη
26 Φεβρουαρίου το πρωί 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.
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.
Αύριο 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 απόγευμα στις 5 επικεφαλής του Ιερού κλήρου και
του λαού έμπροσθεν του Ιερού
Ναού Αγίου Γεωργίου στα Αμπελάκια Τρικάλων θα προ-

ϋπαντήσει πανδήμως απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου
Κυπριανού. Εν συνεχεία θα
Χοροστατήσει και θα Ομιλήσει
κατά την Ακολουθία του Εσπερινού.
Το βράδυ, ευγενώς προσκληθείς, θα μεταβεί και θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Λαγκαδά επί τη μνήμη της
Αγίας Νεομάρτυρος Κυράννης της Οσσαίας.
Την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου
το πρωί, ευγενώς προσκληθείς, θα συμμετάσχει 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» στην κεντρική αίθουσα
του Πολυδυνάμου Πνευματικού Κέντρου Νεότητος «Αγία
Κυράννα» στο Λαγκαδά.
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.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ
Το θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ ευχαριστεί θερμά
την οικογένεια Παπαρρηγοπούλου
(Γιώτα, Μαρία και Μιχάλη) για την
ευγενική τους προσφορά προς τον
Συμβουλευτικό Σταθμό Τρικάλων του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, στη
μνήμη του Τρικαλινού δημοσιογράφου Δημήτριου Σαμπανίκου.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ Γ.Ε.Χ.Α.

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019 και ώρα 11:30 π.μ. στην αίθουσά μας, οδ. Βύρωνος 24, θα γίνει ενδιαφέρουσα ομιλία για γονείς και παιδαγωγούς. Ομιλητής ο κ. Μάριος Λομουχτσής, θεολόγος - φιλόλογος - συγγραφέας.
Θέμα: «Η οικογένεια σε ηλεκτρονικό κλοιό ». Θα επακολουθήσει συζήτηση.
Σας περιμένουμε με χαρά.
Ο ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Γ.Ε.Χ.Α.

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.

Σήμερα Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 περί ώρα 5:30 μ.μ. στον
Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων θα τελεσθεί Αρχιερατικός Εσπερινός Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου
και η Ακολουθία της Ρασοφορίας του κ. Δημητρίου Καραλή.
Εν συνεχεία Μοναχός της Ιεράς Μονής Οσίου Δαυίδ του Γέροντος του εν Ευβοία θα ομιλήσει καταλλήλως προς ωφέλεια
όλων και πνευματικό ανεφοδιασμό.
Επίσης το βράδυ της ίδιας ημέρας ώρα 8.30 μ.μ. στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, καί κάθε Τρίτη, θα γίνεται η σύναξη νέων, φοιτητών και εργαζομένων. Κατ’ αυτήν
θα γίνεται διάλογος για θέματα που έχουν να κάνουν με την
πνευματική αφύπνιση και τον σύγχρονο προβληματισμό.
Σας αναμένουμε μετά πολλής χαράς!
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Οι πρόβες της χορωδίας
ενηλίκων ανδρών και γυναικών
Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών
Γίνεται γνωστό πως οι συναντήσεις και οι πρόβες της χορωδίας ενηλίκων αντρών και γυναικών της Ιεράς Μητροπόλεως
Τρίκκης και Σταγών θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη στις
4:00 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

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
Μοσχαράκι στιφάδο ή μοσχάρι κοκκινιστό ................................6,00€
Λαχανοντολμάδεςαυγολέμονο ή κολοκυθάκια γεμιστά..............5,00€
Μουσακά ή γεμιστά με κιμά.......................................................5,00€
Κοτόπουλο μπουτάκια φούρνου ή κατσαρόλας ..........................4,50€
Χοιρινό ρολλό με πατάτες ή λεμονάτο.......................................4,50€
Μακαρόνια με κιμά ή πένες κοτόπουλο.....................................4,00€
Πατάτες φούρνου με μυρωδικά.................................................3,00€
Κεφτεδάκια με πατάτες τηγανητές............................................5,00€
Μπακαλιάρο σκορδαλιά και χόρτα εποχής.................................6,00€

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

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

•μοσχάριγιουβέτσι
•μπούτικοτόπουλολεμονάτο
•κεφτεδάκιαμεκρέμαγάλακτος
καιμανιτάρια
•φασολάκια•μπριάμ

Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΘΕΟΔΩΡΟ
ΜΕΓΑΡΧΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 91
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 26
Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00, εκ
του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου εκ
Μετσόβου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά αυτού.
Τρίκαλα 26-2-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Θεοδώρα Μεγαρχιώτη. Η ΚΟΡΗ: Ελένη Μεγαρχιώτη-Πάντου. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ηλιάνα και Παναγιώτης Λύκουρας, Θεόδωρος-Γεώργιος Πάντος. ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ. ΤΑ
ΑΔΕΛΦΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων την Τρίτη 26-2-2019 και ώρα
11:30 π.μ.
2) Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α’ Νεκροταφείου Τρικάλων.
3) Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα
να δοθούν στο Σύλλογο Γονιών Παιδιών Με Νεοπλασματική
Ασθένεια “ΦΛΟΓΑ”.
► Εθνική Τράπεζα: 192/480000-10 IBAN: GR2501101920000019248000010
► Alpha Bank: 112-00-2002-011686 IBAN: GR8001401120112002002011686
► Τράπεζα Πειραιώς: 5015-020-641423 IBAN: GR6301720150005015020641423
► Eurobank: 00260063460100128261 IBAN: GR6602600630000460100128261

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Ζήσης Τέγος”.

•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

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Λατρευτικές εκδηλώσεις
Ιερού Λειψάνου Αγίου Κυπριανού
Φέρεται εις γνώσιν των φιλάγιων και ευσεβών Χριστιανών ότι
από Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου έως
Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019, θα φιλοξενηθεί εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Γεωργίου Αμπελακίων, προς
προσκύνηση, ευλογία και αγιασμό, απότμημα του Ιερού Λειψάνου
του Αγίου Κυπριανού προστάτη
των πιστών από την μαγεία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27-2-2019
5:30 μ.μ.: Υποδοχή του Ιερού Λειψάνου στα Προπύλαια
του Ι. Ναού.
5:45 μ.μ.: Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης & Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
ΠΕΜΠΤΗ 28-2-2019
7:30 π.μ.: Όρθρος - Θεία Λειτουργία.
5:00 μ.μ.: Ακολουθία του Αγιασμού του Αγίου Κυπριανού και η Ευχή του Αγίου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1-3-2019
7:30 π.μ.: Όρθρος - Θεία Λειτουργία.
5:00 μ.μ.: Εσπερινός - Παράκληση και η Ευχή του Αγίου Κυπριανού.
ΣΑΒΒΑΤΟ 2-3-2019
7:30 π.μ.: Όρθρος - Θεία Λειτουργία.
5:00 μ.μ.: Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου. Ακολούθως Εσπερινός, παράκληση και η
Ευχή του Αγίου Κυπριανού.
ΚΥΡΙΑΚΗ 3-3-2019
7:30 π.μ.: Όρθρος - Θεία Λειτουργία.
5:00 μ.μ.: Ακολουθία του Αγιασμού του Αγία Κυπριανού
και η Ευχή του Αγίου.
9:00 μ.μ: έως 12:30 μ.μ. Ιερά Αγρυπνία Ιερουργούντος
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ.
Χρυσοστόμου.
ΔΕΥΤΕΡΑ 4-3-2019
7:30 π.μ.: Όρθρος - Θεία Λειτουργία.
5:00 μ.μ.: Χαιρετισμοί και η Ευχή του Αγίου ΚυπριανούΠροπομπή του Ιερού Λειψάνου.
Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ
από 7:30 π.μ. έως 8:00 μ.μ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΤΗΛ.: 6936137362

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 53 - ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. 24310 29095 - ΟΙΚΙΑΣ: 24310 27257
ΚΙΝ. 6973 227528
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1250/82 ότι ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΑΣ του Βασιλείου και της Δήμητρας το γένος Κακεπάκη που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα και η ELENA
SAIPULAEVA του Edward και της Tamara που γεννήθηκε και
κατοικεί στη Ρωσία πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο
που θα γίνει στο Δημαρχείο Τρικάλων.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«... πλούσιος ων επτώχευσε δια σας, δια να πλουτήσητε σεις με την πτωχείαν
εκείνου» (Β' Κορ.8:9)
Ένας δικηγόρος διεκπεραίωσε με επιτυχία την υπόθεση πλούσιου πελάτη του ο
οποίος τον ευχαρίστησε και
του έδωσε ένα ακριβό πορτοφόλι. Ο δικηγόρος δυσαρεστημένος, αφού το περιεργάσθηκε του το επέστρεψε
λέγοντας: «Ευχαριστώ για το
ωραίο πορτοφόλι αλλά οι υπηρεσίες μου στην υπόθεση σου
αξίζουν περισσότερο από
αυτό. Η αμοιβή μου είναι
2000€. Τότε ο πελάτης χωρίς

να πει τίποτε, πήρε το πορτοφόλι, το άνοιξε, πήρε μια επιταγή 4000 € που είχε μέσα,
και αφού του την έδειξε, την
έσκισε, έγραψε μια νέα 2000
€ και την έδωσε στον έκπληκτο δικηγόρο. Αραγε ξέρομε
πόσο πλούσιο και γενναιόδωρο Πατέρα έχομε; Αναλογιζόμαστε τι πλούτη και ουράνιες δόξες άφησε ο Λυτρωτής
μας και πόσο φτωχά έζησε
όταν κατέβηκε στη γη μας
για να μας σώσει, να μας δώσει το δικαίωμα να γίνομε
εμείς παιδιά του Θεού
(Ιωαν1:12) και κληρονόμοι της
βασιλείας Του; (Ρωμ.8:17).

Κάθειρξη επτά ετών στον Ανδρέα Μαρτίνη για «δωρεάν νοσηλεία» στο Ντυνάν
στο νοσοκομείο, εκμεταλλεύτηκε τα κονδύλια που προορίζονταν για αναξιοπαθούντες ασθενείς, χαρίζοντας σε «επώνυμους».
Μετά την απόφαση του δικαστηρίου ο συνήγορός του Θοδωρής Μαντάς δήλωσε: «Χωρίς κανένα από τα πολιτικά πρόσωπα, τα οποία ωφελήθηκαν από τις απαλλαγές των νοσηλίων στο «Ερρίκος Ντυνάν», να κλητευθεί είτε στο Δικαστήριο είτε στον Ανακριτή, ώστε να εισφέρει τη μαρτυρία του,
καταδικάστηκε σήμερα ο Ανδρέας Μαρτίνης από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών σε ποινή καθείρξεως
επτά ετών με τη χορήγηση όμως ανασταλτικού αποτελέσματος στην ασκηθείσα έφεση.
Η προσδοκία μας είναι ότι στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας τα στοιχεία της δικογραφίας θα αξιολογηθούν με μεγαλύτερη νηφαλιότητα και θα οδηγήσουν σε απαλλακτική,
για τον εντολέα μου, κρίση.»

άθειρξη επτά ετών αλλά με ανασταλτικό στην
έφεση ήταν η ετυμηγορία των δικαστών του
Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της
Αθήνας για τον πρώην πρόεδρο του Ερυθρού
Σταυρού Ανδρέα Μαρτίνη, ο οποίος κρίθηκε ένοχος
για το αδίκημα της απιστίας χωρίς κανένα
ελαφρυντικό. Η υπόθεση αφορούσε τα «δωρεάν
νοσήλια» σε επιφανή πρόσωπα στο Νοσοκομείο
Ερρίκος Ντυνάν.

Κ

Ο Ανδρέας Μαρτίνης σύμφωνα με την κατηγορία επεφύλασσε προνομιακή μεταχείριση στις τιμές νοσηλίων που παρείχε σε πολιτικούς, συγγενείς τους, δημοσιογράφους,καλλιτέχνες κ.ά την περίοδο 2007 έως 2010. Αυτή η τακτική του
κ. Μαρτίνη «κόστισε» στο νοσηλευτικό ίδρυμα 22 εκ.ευρώ και
αφορούσε πάνω από 8100 περιπτώσεις.
Κατά το κατηγορητήριο, την περίοδο της προεδρίας του

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

