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Μέχρι την Τρίτη 5 Μαρτίου

Τραγωδία μετά από μια εβδομάδα
παραμονής στο νοσοκομείο Τρικάλων

Μαθήτρια λυκείου
έφυγε από την ζωή!
Ανείπωτη θλίψη για τον χαμό
της 17χρόνης Ευαγγελίας Καπάκου
ΣΕΛ. 5

Σας προσκαλούμε στην ομιλία
του υποψηφίου Δημάρχου Πύλης

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

Με σύννομη απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη

ΣΕΛ.
8

Αγροτικός Συνεταιρισμός
Μεταποίησης και Εμπορίας
Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων

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

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

CMYK

Το γραφείο μας είναι στη διάθεση των παραγωγών όλο το χρόνο για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανοίξει το σύστημα για:
•Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Εφαρμογής
έτους 2018 για ΔΑΣΩΣΗ ΓΑΙΩΝ έως τις
28/02/2019
Επίσης, αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση:
•ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Η εταιρία μας σας περιμένει με τους γεωπόνους της, στη Σωκράτους 33, για την έγκυρη
πληροφόρησή σας. Τηλ.: 24310 78128 και fax:
24310 78129.
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Σαν Σήμερα
1770
Ο Θεόδωρος Ορλόφ καταπλέει στη Μάνη και παρακινεί τους κατοίκους της να εξεγερθούν κατά των Τούρκων.
(Ορλοφικά)
1854
Ιδρύεται το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα των ΗΠΑ, με
κύριο στόχο την κατάργηση
της δουλείας.
1904
Ιδρύεται στη Λισαβόνα η
Μπενφίκα, η πιο διάσημη ποδοσφαιρική ομάδα της Πορτογαλίας.
1932
Επαναληπτικές δημοτικές
εκλογές διεξάγονται στον Πειραιά, λόγω της φυλάκισης του
Δημάρχου, Τάκη Παναγιωτόπουλου, για υπεξαίρεση μεγάλου ποσού από τα ταμεία του
Δήμου. Νέος Δήμαρχος εκλέγεται ο ναύαρχος Αθανάσιος
Μιαούλης, δισέγγονος του
ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης, Ανδρέα Μιαούλη.
1943
«Ηχήστε σάλπιγγες...»
απαγγέλλει ο Άγγελος Σικελιανός στην κηδεία του σπουδαίου έλληνα ποιητή Κωστή
Παλαμά στο Α’ Νεκροταφείο,
η οποία εξελίσσεται στην κορυφαία -ίσως- αντιστασιακή
εκδήλωση κατά τη διάρκεια
της γερμανικής κατοχής, με
τη συμμετοχή χιλιάδων κόσμου.

Ε

ίναι απολύτως
λογικό να
ενδιαφέρονται
τόσο οι Ελληνες
πολίτες όσο και η
ελληνική πολιτεία
για όσα γράφουν και
λένε οι ξένοι για
εμάς· για την
ιστορία του τόπου,
την κληρονομιά του,
την πολιτική του σε
οποιαδήποτε μορφή
της, από την
εξωτερική έως την
τουριστική.
Δεν ζούμε στο κενό ή
σε περίκλειστο θερμοκήπιο, ώστε να παριστάνουμε τους αδιάφορους.
Η γνώμη των ξένων, αν
μάλιστα είναι μετρημένη
και απροκατάληπτη,
μπορεί να μας βοηθήσει
σε πολλά· να καθαρίσει
το βλέμμα μας, να μας
υποδείξει σημεία της αυτοπροσωπογραφίας μας
που δεν τα παραπροσέχουμε, ή να μας φέρει
ενώπιον των πατροπαράδοτων εμμονών μας.
Καθόλου λογικό δεν
είναι όμως το να εισάγουμε σχεδόν πάντα τις
ξένες αναφορές είτε

Μεταξύ υπερβολής και συνωμοσιολογίας
αφόρητα υπερτιμημένες
είτε εκβιαστικά παρερμηνευμένες, ώστε, ετεροκαθοριζόμενοι, να τις
αξιοποιήσουμε σαν κεφάλαια της ήδη έτοιμης
–και εξόφθαλμα μονόπλευρης– αφήγησής
μας για τα πράγματα.
Καθόλου λογικό –και εντέλει τίμιο– δεν είναι να
επιλέγει συνήθως κάθε
ελληνικό ενημερωτικό
μέσο μόνο δύο ή τρεις
από τις δεκάδες καθ’
εκάστην αναφορές ξένων ΜΜΕ ή πολιτικών
στα της Ελλάδας για να
κάνει το παιχνίδι του με
αυτές, αποσιωπώντας
τις υπόλοιπες, που ενδέχεται να ακυρώνουν
την αξία των ελάχιστων
υπερπροβαλλόμενων.
Καθόλου λογικό επίσης
δεν είναι να ταυτίζουμε
με το στανιό ένα ξένο
Μέσο με την κυβέρνηση της χώρας του, και
να σπεύδουμε να υποθέσουμε (ή μάλλον να

το παρουσιάσουμε σαν
γεγονός εξακριβωμένο)
ότι ένα ρεπορτάζ του
BBC, λ.χ., είναι υπαγορευμένο λέξη προς λέξη
από το Φόρεϊν Οφις ή
ότι ένα άρθρο των νεοϋορκέζικων Times δεν
το συνέταξε ο δημοσιογράφος που το υπογράφει αλλά κάποιος σατανικός νους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Ενα παράδοξο μείγμα
ξιπασιάς και αυτοϋποτίμησης μας έχει κάνει να
πιστεύουμε ότι παραμένουμε ομφαλός του κόσμου, άρα είναι υποχρέωση όλων των ξένων να
ασχολούνται μαζί μας,
κατά προτίμηση δοξαστικά, και, ταυτόχρονα,
ότι αρκεί ένα δημοσίευμα σε οποιοδήποτε έντυπο του εξωτερικού
(ακόμα και κίτρινο ή περιθωριακό) για να καταστραφεί η χώρα μας.
Τώρα μάς κυρίεψε πανικός με ένα ρεπορτάζ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Το Άγγελμα

Σωτηρίου Ευαγγελία
Κάκια Ευαγγελία
Παπαθανασίου Χριστόφορος
Μπίνας Ματθαίος
ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

Ο “Πρωϊνός Λόγος”
κυκλοφορεί και στην
Αθήνα
Γνωστοποιείται ότι ο “Πρωϊνός
Λόγος” διανέμεται πλέον και στην
Αθήνα.
Όποιος επιθυμεί να προμηθευτεί την εφημερίδα μας, μπορεί
να την βρει στα παρακάτω σημεία
πώλησης της πρωτεύουσας:
- Σύνταγμα: Πλατεία Συντάγματος - Ερμού
- Ομόνοια: Έβερεστ
- Ομόνοια: Γιαννακόπουλος
- Πανεπιστημίου 44 (περίπτερο)
- Ακαδημίας - Σίνα (πάγκος)
- Σταδίου 24 (περίπτερο)

της ημέρας

Πόσα θαύματα γίνονται, όταν ενώνουμε

```
Η αύξηση του
κατώτατου μισθού
χαλαρώνει το λουρί
της λιτότητας

την προσευχή μας με αυτήν
των μελών της οικογενείας μας,
των φίλων και αδελφών μας για

Ισχυρότερη από

(Στα λόγια όλα ε
ύκολα είναι, η πράξη όμως
μετράει!)

Κωστής Χρήστος

Ο ένας κρίθηκε ένοχος για
συμμετοχή σε παραδικαστικό κύκλωμα.
Ο άλλος για ασέλγεια. Προφανώς τα αδικήματα δύο (πρώην)
ευυπολήπτων κυρίων, που αφέθηκαν ελεύθεροι, ήταν ελαφρύτερα από εκείνο της καθαρίστριας, που πήγε φυλακή... Περίπτωση πρώτη: Πριν από τρεις
μήνες η ελληνική ειδησεογραφία
ταρακουνήθηκε από μια ασυνήθιστη είδηση.
Μια καθαρίστρια καταδικάστηκε σε δέκα χρόνια κάθειρξη
και πήγε στη φυλακή. Είχε πλαστογραφήσει το απολυτήριο του
Δημοτικού, για να διοριστεί στο
Δημόσιο.
Αδίκημα; Αναμφισβήτητα. Να
τιμωρηθεί, αλλά αναλογικά, βρε
ο νόμος. Καταχράστρια του Δημοσίου. Μόνο που η γυναίκα δεν
έκλεψε τα λεφτά που πήρε.
Δούλεψε όλα αυτά τα χρόνια,

είπε. Περίπτωση δεύτερη: Πρώην
βουλευτής και επιφανής δικηγό-

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

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Οι ευυπόληπτοι
και η καθαρίστρια…

αδερφέ. Οχι, κακούργημα, λέει
Του Παντελή
Μπουκάλα
από την
«Καθημερινή»

Les Echos:

```

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
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την ίδια τύχη με εκείνην. Ετσι

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

Για ενημερωτικά κείμενα
και δελτία τύπου στο e-mail:
syntaktes.plogos@gmail.com
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για να μην έχουν τα παιδιά της

Αραχωβίτης:

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.

του BBC, όπου γίνεται
αναφορά σε «αόρατη
σλαβομακεδονική μειονότητα».
Θαρρείς και μόλις
χθες πρωτακούσαμε ότι
στην Ελλάδα έζησαν και
Σλάβοι επί αιώνες, ότι
δεν «αφομοιώθηκαν»
όλοι (διά της βίας ή
εκουσίως) ούτε έφυγαν
όλοι προς σλαβικές χώρες μεταπολεμικά, ή ότι
δίπλα μας κάποιοι Ελληνες εκτός από τα ελληνικά μιλούν (συνήθως
φοβισμένοι) και μια δική
τους γλώσσα.
Δεν πρόκειται όμως
για πραγματικό πανικό
αλλά για κίβδηλο ομοίωμά του. Μικροπολιτικό.
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ποτέ η κυβερνητική πλειοψηφία

κάθειρξη για συμμετοχή σε παραδικαστικό κύκλωμα. Ελεύθερος.
Ούτε μια μέρα φυλακή. Περί-

κάποιους που έχουν κάποια δυσκολία...

πτωση τρίτη: Ετερος πρώην βου-

Η πίστη δεν είναι ατομικό

λευτής καταδικάζεται σε 28 μήνες

κατόρθωμα, αλλά εκκλησιαστικό

```

ρος καταδικάζεται σε 13 χρόνια

γεγονός.
(Περιοδικό “ο Σωτήρ”, 2106/1.3.2015)

(Είδες τι κάνουν οι… μεταγραφές!)

φυλάκιση για ασέλγεια σε βάρος
ανηλίκων. Με αναστολή.
Ελεύθερος κι αυτός. Προφανώς, τα αδικήματα των δύο
(πρώην) ευυπόλητων κυρίων ατιμωτικά, πάντως, για δημόσια
πρόσωπα- είναι ελαφρύτερα από

Το ανέκδοτο της ημέρας

εκείνο της καθαρίστριας, για την

Ένας Αθηναίος ταξιτζής ρωτάει τον πελάτη του πού πηγαίνει και
έκπληκτος τον ακούει να του δίνει τη δική του διεύθυνση.
Τον πηγαίνει στον προορισμό του, πληρώνεται και με το στόμα
ανοιχτό βλέπει τον άντρα να βγάζει ένα κλειδί, να ξεκλειδώνει και να
μπαίνει στο δικό του σπίτι! Ο ταξιτζής τον ακολουθεί και με το δικό του
κλειδί εισβάλλει στοσπίτι του και διακόπτει τη ρομαντική μυστική σχέση
του άγνωστου με τη
γυναίκα του.
<<Χωρίς αμφιβολία σήμερα ήταν η άτυχή του μέρα>> λέει ο ταξιτζής
με
φιλοσοφική διάθεση. <<Αν σκεφτείς πως η Αθήνα έχει εβδομήντα χιλιάδες
ταξί!>>

οποία χρειάστηκε ειδική παρέμβαση προκειμένου να βγει από
τη φυλακή. Ετσι λένε οι νόμοι.
Να τους βράσω τέτοιους νόμους. Ο παλιός καγκελάριος της
Γερμανίας Οτο Φον Μπίσμαρκ
είχε πει: «Οι άνθρωποι δεν πρέπει
να βλέπουν πώς φτιάχνονται δύο
πράγματα: οι νόμοι και τα λουκάνικα».
Αν το επικαιροποιήσουμε, με

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Πέμπτη 28/2/2019
ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ

βάση τα τρία πρόσφατα παραδείγματα, δικαιούμαστε να αναφωνήσουμε: «Αϊ σιχτίρ εσείς και
οι νόμοι σας».

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ
ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Του Γιώργου Καρελιά
Protagon.gr

3 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ
ΑΠΟ ΔΥΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΝΤΑΣΗ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 02 ΕΩΣ
15 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

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

ΠΕΜΠΤΗ
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Ο σημαντικότερος εργοδότης

Το έστρωσε για τα καλά!

Την ετήσια έκθεση για το Ελληνικό εμπόριο το 2018 κοινοποίησε η ΕΣΕΕ, όπως ενημερώνουν στελέχη της Συνομοσπονδίας.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, την περυσινή χρονιά η συνεισφορά του εμπορίου στο ΑΕΠ της χώρας διαμορφώνεται στο
11%, ενώ καταγράφηκε αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών (ΔΚΕ) στο λιανικό εμπόριο κατά 2,1% και ενίσχυση του χονδρικού εμπορίου κατά 7,2%, αναφέρουν στελέχη της ΕΣΕΕ και επισημαίνουν πως το εμπόριο παραμένει ο σημαντικότερος εργοδότης
της χώρας, απασχολώντας το 18% των εργαζομένων στη συνολική απασχόληση και το 21% στη μη αγροτική απασχόληση και το
2018 δημιουργήθηκαν 6.200 νέες θέσεις εργασίας στον κλάδο, ενώ
1 στους 5 νέους κάτω των 25 ετών που εργάζεται στον μη αγροτικό τομέα απασχολείται στο εμπόριο.
Αναφορικά με τις ΑΕ και τις ΕΠΕ, καταγράφηκε αύξηση, για δεύτερο συνεχόμενο έτος, κατά 7,9% των πωλήσεών τους αλλά και
αύξηση των συνολικών καθαρών κερδών κατά 8,5% τονίζουν στελέχη της Συνομοσπονδίας, υπογραμμίζοντας ότι από την άλλη, σε
σχέση με τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις, σημαντικό στοιχείο αποτελεί η διαπίστωση πως το 25% των εμπορικών επιχειρήσεων ξεκίνησε τη λειτουργία τους κατά την τελευταία δεκαετία και την ίδια στιγμή, το 56% των επιχειρήσεων εμφανίζει μείωση
του κύκλου εργασιών, το 27% έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς
την εφορία, ενώ επίσης 27% των επιχειρήσεων παρουσιάζει
οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, στοιχεία που παρουσιάζουν σταθερότητα
σε σύγκριση με το αντίστοιχο πρώτο εξάμηνο του 2017.

Στο 35% της χερσαίας έκτασης της
χώρας ή περίπου 45.900 τετραγωνικά χιλιόμετρα έφθασε το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου η χιονοκάλυψη που
έφερε η «Ωκεανίδα», με βάση τα δορυφορικά δεδομένα τα οποία επεξεργάστηκε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr.
Μάλιστα, λόγω της πυκνής νέφωσης που
εμπόδιζε τις δορυφορικές παρατηρήσεις,
είναι πιθανό η πραγματική έκταση χιονοκάλυψης να ήταν λίγο μεγαλύτερη.
Την ίδια ημέρα πέρυσι το 2018 (κακοκαιρία «Λητώ») η χιονοκάλυψη είχε έκταση περίπου 40.300 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Για σύγκριση, η μέση έκταση της περιόδου 2004-2018 αντιστοιχεί σε μόλις
13.700 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Τώρα που βγήκε λευκός καπνός
για να δούμε τι μπορούμε να σώσουμε…

∫Ε.Κ.

∫ Μ.Α.Μπ.

Δόθηκε το όνομα του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου σε νέο μοναχό στα Τρίκαλα

Το συνταξιοδοτικό
στα χρόνια των μνημονίων
Απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων που αφορούν στο συνταξιοδοτικό τους θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν, αυτή τη Δευτέρα 4 Μαρτίου οι Τρικαλινοί δάσκαλοι και νηπιαγωγοί.
Και αυτό γιατί, ο τοπικός Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης διοργανώνει εκδήλωση με θέμα : «Το συνταξιοδοτικό στα χρόνια των μνημονίων». Η
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 6.30 το απόγευμα στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων με ομιλητή τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτική κ. Αντώνη Κουρούκλη. Βέβαια, η εκδήλωση δε αφορά μόνον
τους εκπαιδευτικούς, αλλά και άλλους εργαζόμενους που βρίσκονται λίγο πριν τη συνταξιοδότηση τους.

∫Ε.Κ.

Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο
ξυλείας στη Λάρισα

Το απόγευμα της Τρίτης τελέστηκε
η μοναχική κουρά (ρασοευχή) του κ.
Δημητρίου Καραλή από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τρίκκης και
Σταγών κ. Χρυσοστόμου στον Ιερό
Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Τρικάλων. Ο Σεβασμιώτατος έδωσε
στον νέο μοναχό το όνομα Ιερώνυμος,
προς τιμή του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
κ. Ιερωνύμου.
Κατά την ομιλία του ο Δεσπότης
επισήμανε τη σημασία αφιερώσεως
ενός νέου ανθρώπου στον Θεό και
στην Εκκλησία, απηύθυνε πατρικές
νουθεσίες στον νέο μοναχό Ιερώνυμο,
συνεχάρη τους γονείς και οικείους του
για τη χριστιανική αγωγή που του
προσέφεραν και υπογράμμισε στο πυκνό εκκλησίασμα τη σημασία της προσελεύσεως ενός νέου στο μοναχισμό.

∫χρ.πΑπ.

Πυρκαγιά ξέσπασε χθες σε εργοστάσιο ξυλείας, στην παλιά εθνική οδό στο ύψος του Πλατυκάμπου Λάρισας.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς. Αρχικώς επικράτησε μεγάλος φόβος για έκρηξη καθώς στον χώρο του εργοστασίου υπήρχαν φιάλες προπανίου.
Νέες πυροσβεστικές δυνάμεις και από την υπόλοιπη Θεσσαλία
έσπευσαν στο εργοστάσιο ξυλείας, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και περιπολικά της αστυνομίας, που εξέτρεψαν την κυκλοφορία από τον παράδρομο, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

∫Ψ.

CMYK
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Πολλοί ξεκίνησαν την απαραίτητη
έρευνα αγοράς για τις ημέρες αυτές

Αντίστροφα μετρά
ο χρόνος για τις Απόκριες
•Η κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί
τις επόμενες μέρες, ενώ ξεχωριστή
θέση έχουν οι στολές της Disney

Χθες το πρωί από τους Δημοτικούς Υπάλληλους του Δ. Τρικκαίων

Διαμαρτυρία για
το εργατικό δυστύχημα
•Οι υπάλληλοι πραγματοποίησαν πορεία από το αμαξοστάσιο
του Δήμου μέχρι το Δημαρχείο •Ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα
της Εισαγγελίας ενώ διατάχθηκε ΕΔΕ από το Δήμαρχο Τρικκαίων
ε δίωρη στάση
εργασίας -σε
ένδειξη πένθους
-χθες το πρωί οι
υπάλληλοι του Δήμου
Τρικκαίων εξέφρασαν τη
διαμαρτυρία τους για τον
άδικο χαμό του
συνάδελφού τους
Σωτήρη Μπραχάλα.

Μ
ντίστροφα μετρά
ο χρόνος για τις
Απόκριες και ήδη
αρκετοί έχουν ξεκινήσει
την απαραίτητη έρευνα
αγοράς για τις ημέρες
αυτές, ώστε να
εξοικονομήσουν τα
απαραίτητα χρήματα
και ταυτόχρονα να
επιλέξουν προϊόντα
καλής ποιότητας.

Α

Η κίνηση αναμένεται να
κορυφωθεί τις επόμενες μέρες, ενώ ξεχωριστή θέση
έχουν οι στολές της Disney
για τους μικρούς μας φίλους, που τους δίνουν την
ευκαιρία να μεταμφιεστούν
στους αγαπημένους τους
ήρωες
Σε ότι αφορά στις τιμές
έχουν μείνει σταθερές και
ξεκινούν από τα 10 ευρώ.
Μαζί με τις στολές υπάρχουν και δεκάδες προϊόντα
που συμπληρώνουν τις αμφιέσεις μας και μας βάζουν
ακόμη καλύτερα στο «πετσί» του ρόλου που επιλέξαμε.
Στο πλαίσιο αυτό, οι καταναλωτικές οργανώσεις
εφιστούν για ακόμα μια
φορά την προσοχή των καταναλωτών, καθώς όπως σημειώνουν “οι απόκριες είναι
μια περίοδος χαράς και διασκέδασης. Όμως, υπάρχουν
και αρκετοί κίνδυνοι, τους
οποίους πρέπει να γνωρίζουμε, ώστε η διασκέδαση
να παραμείνει μόνο χαρά”.
Σύμφωνα με το ΚΕ.Π.ΚΑ.
«Για τις αποκριάτικες στολές
των παιδιών μας, πρέπει να
τηρούμε όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας, που
ισχύουν για τα παιδικά ρούχα, δηλαδή ενδύματα, για
παιδιά, μέχρι 7 ετών (ύψος
1.34μ), δεν πρέπει να φέρουν κορδόνια και κορδόνια
περίσφιξης, στην περιοχή
της κουκούλας και του λαιμού, ενδύματα για παιδιά,
μεταξύ 7 και 14 ετών, δεν
πρέπει να φέρουν κορδόνια,
στην περιοχή της κουκούλας
και του λαιμού μακρύτερα
των 7,5cm ή κορδόνια περίσφιξης, με ελεύθερες άκρες.

Τα κορδόνια (λειτουργικά ή
διακοσμητικά), στην περιοχή
της κουκούλας και του λαιμού, δεν πρέπει να είναι
ελαστικά, εκτός από τις τιράντες ώμων και τα κορδόνια, που δένουν, στο πίσω
μέρος του λαιμού. Τα παιδικά ενδύματα δεν πρέπει να
φέρουν κορδόνια και κορδόνια περίσφιξης, με ελεύθερες άκρες, μακρύτερα
των 14cm, στην περιοχή του
θώρακα και της μέσης. Τα
παιδικά ενδύματα, που είναι
σχεδιασμένα να δένουν, στο
πίσω μέρος του λαιμού, δεν
πρέπει να φέρουν ελεύθερες άκρες, στην περιοχή
της κουκούλας και του λαιμού. Τα παιδικά ενδύματα,
που είναι σχεδιασμένα να
δένουν, στο μπροστινό μέρος, δεν πρέπει να φέρουν
δεμένες ζώνες ή φαρδιές
λωρίδες, σαν ζώνες (πάχους
3cm και άνω), μακρύτερες
των 36cm σε μήκος, μετρημένες, όταν είναι λυτές και
από το σημείο, που αυτές
δένονται».
Επίσης, τ' αποκριάτικα
σπρέι, θα πρέπει να φέρουν,
υποχρεωτικά, στην ελληνική
γλώσσα, μεταξύ άλλων και
τις ενδείξεις, όπως δοχείο
υπό πίεση, το δοχείο να προφυλάσσεται από τις ακτίνες
του ήλιου, να μην εκτίθεται
σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 50ο C και να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμα και μετά
τη χρήση.
Όπως τονίζει το Κέντρο
Προστασίας Καταναλωτών
Ελλάδας οι καταναλωτές
πρέπει να επιλέγουν προϊόντα, που φέρουν ενδείξεις
και τις τυχόν οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφύλαξης, στην Ελληνική γλώσσα
καθώς και τα στοιχεία του
υπευθύνου διάθεσης, στην
αγορά, να διαβάζουν προσεκτικά και ν' ακολουθούν
τις οδηγίες χρήσης και προφύλαξης, πριν από τη χρήση
των σπρέι και να μην ψεκάζουν απευθείας, στο πρόσωπο και στα μάτια, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές
βλάβες, στην υγεία μας.
Ε.Κ.

Οι Δημοτικοί Υπάλληλοι
πραγματοποίησαν πορεία από
το αμαξοστάσιο του Δήμου
μέχρι το Δημαρχείο για να τιμήσουν τη μνήμη του συναδέλφου τους και να καταδείξουν την ανάγκη εξατομικευμένων μέτρων προστασίας
για τους δημοτικούς υπαλλήλους.
Ενώ, προχώρησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας, ενώ
δεν έγινε αποκομιδή απορριμμάτων, παρά μόνο στο Νοσοκομείο, στη ΣΜΥ και στις
Φυλακές.
Επίσης, σήμερα έπειτα από
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Τρικάλων
από τις 12 το μεσημέρι και
μετά οι υπηρεσίες του Δήμου θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, ώστε όποιος επιθυμεί να παραβρεθεί
στην κηδεία του 50χρονου.
Να ριχτεί άπλετο φως στα
αίτια του θανάτου του συναδέλφου τους ζήτησε μέσω
του «Π.Λ.» ο πρόεδρος του
Συλλόγου κ. Βαγγέλης Κωστίκας, λέγοντας πως πρόκειται για ένα ακόμη θανατηφόρο εργατικό ατύχημα που
σημειώνεται στους εργαζομένους στους ΟΤΑ.
«Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου Δημοτικών
Υπαλλήλων Νομού Τρικάλων
και συνολικά τα μέλη του συλλόγου εκφράζουν την οδύνη
και την βαθύτατη θλίψη για
τον άδικο θάνατο του καλού
μας συναδέλφου, φίλου και
υπάλληλο στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του Δήμου Τρικκαίων, Σωτήρη Μπραχάλα.

Ένα άνθρωπο που εν ώρα
καθήκοντος, εν ώρα πλήρους
αφοσίωσης στο έργο του χτυπήθηκε από χιλιάδες volt» τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση
του Συλλόγου και υπογραμμίζεται ότι «εν αναμονή του
πορίσματος, το οποίο θα δώσει πιο υπεύθυνες απαντήσεις για τα πως και τα γιατί αυτής της τραγωδίας, εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του
και τους οικείους του».
Να σημειωθεί ότι ξεκίνησε
αυτεπάγγελτη έρευνα της Εισαγγελίας και της Επιθεώρησης Εργασίας για τις συνθήκες θανάτου του 50χρονου
δημοτικού υπαλλήλου, ενώ
διατάχθηκε ΕΔΕ και από το
Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου.
Ως γνωστόν, ο 50χρονος
έχασε τη ζωή του προχθές το
πρωί όταν χτυπήθηκε από
ρεύμα, ενώ εκτελούσε εργα-

σίες καλλωπισμού στο Ρίζωμα.
Η εξόδιος ακολουθία του
άτυχου υπαλλήλου θα τελεστεί σήμερα στις 12:30 μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίου
Κων/νου Τρικάλων.

Να χυθεί άπλετο φως
Από την πλευρά της, η
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εκφράζει την
οδύνη της και τα θερμά συλλυπητήρια της στην οικογένεια του Δημοτικού Υπαλλήλου του Δήμου Τρικκαίων, σημειώνοντας ότι πρόκειται για
έναν ακόμη θάνατο, που θλίβει για ακόμη μία φορά την οικογένεια των εργαζομένων
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
«Ο 50χρονος Σωτήρης
Μπραχάλας σκοτώθηκε κατά
τη διάρκεια εργασιών δενδροκομίας. Ένα κλαδί άγγιξε
στα καλώδια υψηλής τάσης
της Δ.Ε.Η. με αποτέλεσμα να
«χτυπηθεί» από το ρεύμα και
να χάσει τη ζωή του. Μετα-

φέρθηκε στο Νοσοκομείο,
αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον σώσουν. Οι ακριβείς συνθήκες παραμένουν
αδιευκρίνιστες και ερευνώνται
από τις αρμόδιες αρχές. Θα
πρέπει ωστόσο να χυθεί άπλετο φως στη διαδικασία που τηρήθηκε κατά τις εργασίες δενδροκομίας για να διαπιστωθεί
αν είχαν ληφθεί όλα τα μέτρα
ασφαλείς προκειμένου να μην
τεθεί σε κίνδυνο ανθρώπινη
ζωή. Ο εκλιπών Δημοτικός
Υπάλληλος θεωρείται από
τους πιο συνεπείς στην εργασία του, άξιος και αγαπητός
στο Δήμο Τρικκαίων. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να αποτελέσει έναν επιπλέον λόγο
στην σε βάθος έρευνα και
απόδοση ευθυνών όπου και αν
υπάρχουν» αναφέρεται, μεταξύ των άλλων στην ανακοίνωση.
Ευαγγελία Κάκια
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σελίδα 5

ο Φαρμακευτικός
Τραγωδία: Μαθήτρια λυκείου Αποφάσισε
Σύλλογος Τρικάλων
έφυγε από την ζωή!
Αλλαγή στον τρόπο
•Ανείπωτη θλίψη για τον χαμό της 17χρόνης Ευαγγελίας Καπάκου
που άφησε την τελευταία της πνοή μετά από μια εβδομάδα
παραμονής στο νοσοκομείο Τρικάλων

Θ

ρήνος στα
Τρίκαλα για τη
17χρονη
μαθήτρια Ευαγγελία
Καπάκου που άφησε την
τελευταία της πνοή στην
ΜΕΘ της Καρδιολογικής
Κλινικής του Γενικού
Νοσοκομείου Τρικάλων.

εφημεριών
•Το νέο σύστημα αφορά στη ενίσχυση
των φαρμακείων που λειτουργούσαν
επικουρικά τις Τρίτες και τις Πέμπτες από
τις 5 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Το άτυχο κορίτσι είχε εισαχθεί πριν από μια εβδομάδα στο νοσοκομείο με συμπτώματα ίωσης, η κατάσταση
της όμως επιδεινώθηκε και
εξελίχθηκε σε ιογενή καρδιοπάθεια.
Παρά τις προσπάθειες των
γιατρών να την κρατήσουν
στη ζωή, η 17χρονη κατέληξε
στο νοσοκομείο.
Το σχολείο της (2ο ΓΕΛ
Τρικάλων) δε θα λειτουργήσει
σήμερα Πέμπτη σε ένδειξη
πένθους και προκειμένου να
παραστούν άπαντες στην κηδεία.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί σήμερα
και ώρα 12η μεσημβρινή, εκ της οικίας της οικογένειας στο Λόγγο Τρικάλων, στον Ιερό
Ναό Αγίου Αθανασίου Λόγγου.

Οι δηλώσεις του Διοικητή
του Νοσοκομείου Τρικάλων
Σύμφωνα με δηλώσεις του Διοικητή του
Νοσοκομείου Τρικάλων Δημήτρη Παρθένη

στη «ΛΕΣΧΗ 97,6» η νεαρή νοσηλευόταν για
7 ημέρες με συμπτώματα ίωσης, αλλά το τελευταίο 24ωρο η κλινική της κατάσταση άλλαξε
ραγδαία καθώς εμφάνισε έντονο πόνο στο
στήθος και διαταραχή ισχαιμικού τύπου. Το
προσωπικό του Νοσοκομείου και ειδικά η Καρδιολογική έπραξε τις απαραίτητες ενέργειες
στη ΜΕΘ, ώστε να μπορέσουν να κρατήσουν
το παιδί στη ζωή.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ου ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου ΓΕΛ Τρικάλων σήμερα 27/2/2019 σε έκταση συνεδρίασή του εξαιτίας του
απροσδόκητου θανάτου της μαθήτριας Καπάκου Ευαγγελίας αποφάσισε
1. Να στείλει συλλυπητήρια στην οικογένεια της μαθήτριας
2. Να παραστεί σύσσωμος στην νεκρώσιμη ακολουθία
3. Να αποστείλει στεφάνι στη μνήμη της μαθήτριας
4. Να προτείνει την αναστολή λειτουργίας του 2ου ΓΕΛ για την Πέμπτη 28/2/2019 προκειμένου μαθητές και εκπαιδευτικοί
να παραστούν στην νεκρώσιμη ακολουθία.
Ο Διευθυντής
Πέτρος Τζίμας

Μ

ε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των
Τρικαλινών πολιτών ο Φαρμακευτικός
Σύλλογος Τρικάλων (ΦΣΤ) αποφάσισε να
προχωρήσει σε αλλαγές σε ό,τι αφορά στις
εφημερίες των φαρμακείων.

Αλλαγές που αφορούν κυρίως τα εφημερεύοντα φαρμακεία που λειτουργούσαν ως επικουρικά τις Τρίτες και
τις Πέμπτες από τις 5 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ.
Αυτό λοιπόν που αποφασίστηκε από τη Διοίκηση του τοπικού Φαρμακευτικού Συλλόγου είναι η ενίσχυση των
ημερών αυτών με επιπλέον επικουρικά φαρμακεία.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΦΣΤ κ. Νίκος Μάνος
το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί πιλοτικά από αυτή την
Τρίτη 5 Μαρτίου και για τους επόμενους δύο μήνες και
αναλόγως ο Σύλλογος θα προχωρήσει.
Κατά τον κ. Μάνο αυτή η απόφαση πάρθηκε σε μια
προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών.
«Αυτό που θέλουμε είναι σε κάθε περιοχή να υπάρχει
ανοικτό φαρμακείο, ώστε να μην χρειάζεται οι πολίτες
να αναζητούν εφημερία και να εξυπηρετούνται, όσο το
δυνατόν καλύτερα και πιο γρήγορα» πρόσθεσε με έμφαση.
Όπως προαναφέρθηκε το πρόγραμμα είναι πιλοτικό
και μεταβατικό, ενώ κάθε Τρίτη και Πέμπτη θα εφημερεύει
επικουρικά μία οχτάδα. Επίσης, από την 1η Απριλίου, η
διανυκτέρευση και η εφημερία θα γίνεται από ζευγάρι
που δεν ανήκει στην ομάδα, ώστε σύνολο να είναι 10
φαρμακεία (ή 9).

Μια σύνταξη το χρόνο σε φάρμακα

Βιβλία για τη θεσσαλική
ιστορία στα Τρίκαλα
•Την Πέμπτη 14 Μαρτίου παρουσιάζονται τα περιοδικά «ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ»,
τ. 38ος (2018) και «ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ», τ. 8ος (2018)

Τ

ην 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, Αρχαι-

ολογική, 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 εκπαιδευ-

τικού έργου Περιφ/κής Δ/νσης
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, και
για τα «ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ» η κ. Ελένη Τζαβέλλα, δασκάλα - διευθύντρια
του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Οιχαλίας.
Από το γραφείο Τύπου
του Δήμου Τρικκαίων

Πάρτι
μασκέ
της ΝΕ
Τρικάλων
του ΤΕΕ

Πάρτι μασκέ διοργανώνει η Νομαρχιακή
Επιτροπή Τρικάλων του
ΤΕΕ, την Παρασκευή
1 Μαρτίου 2019, στις
17:00, στο κέντρο
“Thessalis” στο Μεγαλοχώρι. Η τιμή εισόδου
είναι 6 ευρώ και περιλαμβάνει φαγητό ποτό
για τα παιδιά και καφέ
– συνοδευτικά για τους
ενήλικες.

Εν τω μεταξύ, άκρως αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία
που αφορούν στο 2018 και προκύπτουν από την ΗΔΙΚΑ,
τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τις φαρμακευτικές εταιρίες για τη συμμετοχή των ασφαλισμένων στην εξω-νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη
Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο» οι συνταξιούχοι δαπανούν μια σύνταξη το χρόνο σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενώ όπως προκύπτει τα στοιχεία η εξω-νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη διαμορφώθηκε σε 625
εκατομμύρια ευρώ, ήτοι στο 17,5% της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης. Πρόκειται όμως για τη θεσμοθετημένη συμμετοχή, δηλαδή για τη συμμετοχή που καλείται
να καταβάλει ο πολίτης για συνταγογραφούμενα φάρμακα.
Εάν υπολογιστούν και τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, και όσα δεν συνταγογραφούνται, το συνολικό
ποσό για αγορά σκευασμάτων από τους πολίτες ανέρχεται
σε 1,64 δισ. ευρώ για το 2018.
Ε.Κ.

6 σελίδα

ΠΕΜΠΤΗ
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Α

πό τη Δευτέρα 18 μέχρι
την Παρασκευή 22
Φεβρουαρίου το Σχολείο
μας φιλοξένησε τους εταίρους
από τις πέντε χώρες που
δραστηριοποιούνται μαζί μας
εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.Οι
αποστολές από τη Δανία, την
Τσεχία, την Ισπανία, τη
Γερμανία και την Κροατία
έφτασαν στα Τρίκαλα το
απόγευμα της Δευτέρας και
αργότερα το βράδυ
συναντηθήκαμε όλοι για το
καθιερωμένο δείπνο
καλωσορίσματος.

Πέρα από τους βασικούς στόχουςτου προγράμματος που είναι η ανταλλαγήαπόψεων για ορθές πρακτικές διδασκαλίας και η διαρκής
αναβάθμιση των δεξιοτήτων τόσο
των μαθητών όσο και των καθηγητών, το Σχολείο μας μερίμνησε να
οργανώσει δραστηριότητες και επισκέψεις γνωριμίας με τον πολιτισμό
και τον τρόπο ζωής της πόλης μας.
Τη Τρίτη 19 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Κέντρο
Ιστορίας και Πολιτισμού Κλιάφα
όπου οι καθηγητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για σημαντικά
ιστορικά στοιχεία της πόλης μας.
Κατόπιν, υπήρξε υποδοχή στο δημαρχιακό μέγαρο της πόλης και ενημέρωση από τους υπεύθυνους της
υπηρεσίας e-trikala. Αργότερα, ακολούθησε η επίσκεψη στο Σχολείο
μας όπου οι ξένες αποστολές έτυχαν
θερμότατης υποδοχής από τη διεύθυνση του Σχολείου, το διδακτικό
προσωπικό και τους μαθητές. Στη
συνέχεια, οι ξένες αποστολές περιηγήθηκαν στους χώρους και τις
εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων
όπου έλαβαν χώρα και οι πρώτες
συναντήσεις εργασίας των παιδαγωγικών ομάδων του προγράμματος.
Την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου
πραγματοποιήθηκε οργανωμένη επίσκεψη στους βράχους και στις Ιερές
Μονές των Μετεώρων. Από τα σχόλια των φίλων εταίρων μας, καταλάβαμε ότι αυτή η εμπειρία θα μείνει

τοπικά

Εβδομάδα ERASMUS+
στα Εκπαιδευτήρια «Αθηνά»

για πάντα βαθιά χαραγμένη στη μνήμη τους.

Την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου
εστιάσαμε σε δραστηριότητες εντός

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 Σχολείου όπως είναιη παρακολούθηση μαθημάτων (jobshadowing,

workshops) και συζήτηση για τα περαιτέρω βήματα του προγράμματος.
Το βράδυ της ίδιας ημέρας το Σχολείο μας διοργάνωσε εκδήλωση –
αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του
μεγάλου μουσικοσυνθέτη μας Βασίλη Τσιτσάνη, στο ομώνυμο μουσείο
της πόλης, όπου εκτός των εταίρων
μας, παραβρέθηκε και πλήθος κόσμου το οποίο απόλαυσε μουσικοχορευτική παράσταση που επιμελήθηκαν οικαθηγητές, μουσικής
κ.Παπαϊωάννου Νικόλαος και φυσικής αγωγής κ.Γεωργίου Αθανάσιος.
Την επόμενη ημέρα, Παρασκευή
22 Φεβρουαρίου, οι αποστολές με
τους συμμετέχοντες αναχώρησαν
για τις χώρες τους ανανεώνοντας
το ραντεβού για το επόμενο βήμα
του προγράμματος που θα γίνει τον
Απρίλιο στη Δανία.
Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω:
• Το Δήμαρχο Τρικκαίων, κ.Παπαστεργίου Δημήτρη για την εγκάρδια υποδοχή που επιφύλαξε στους
φιλοξενούμενούς μας εκπαιδευτικούς.
• Την κ.Κάκλα Βάσω, η οποία και
με την ιδιότητά της ως Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του νομού Τρικάλων ,
μας τίμησε με την παρουσία της
στην εκδήλωση που έλαβε χώρα
στο μουσείο Τσιτσάνη.
• Την κυρία Κλιάφα Μαρούλα για
την τόσο ζεστή φιλοξενία που επιφύλαξε στους καθηγητές στο χώρο
του Κέντρου Ιστορίας και Πολιτισμού
Κλιάφα .
• Τον υπεύθυνο της υπηρεσίας
e-trikala, κύριο Μιχαλάκη Θανάση
για τη λεπτομερή ανάλυση των δυνατοτήτων αυτής της νεοσύστατης
υπηρεσίας.
• Την παιδαγωγική ομάδα του
σχολείου για την συνδρομή της σε
όλα τα στάδια προετοιμασίας αυτής
της εβδομάδας.
Ο υπεύθυνος υλοποίησης
του προγράμματος
Ευάγγελος Ρίζος
Καθηγητής Γερμανικών

τοπικά

Επίσκεψη του Ευρωβουλευτή
κ. Κύρτσου στον
Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων

Τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων
κ. Χρήστο Μιχαλάκη επισκέφτηκε ο νυν και εκ νέου υποψήφιος
ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Γεώργιος Κύρτσος
παρουσία του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης, Εμπορίου και Απασχόλησης κ. Χρήστου Γακόπουλου, του περιφερειακού συμβούλου κ. Ντίνου Μπάρδα, του Δ/ντη του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη κ. Γεωργίου Καρανάσιου, του πρόεδρου της ΝΟΔΕ Τρικάλων κ. Κων/νου Τρέλλη καθώς και των
μελών αυτής.
Ο ευρωβουλευτής ενημερώθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη
Τρικάλων κ. Χρήστο Μιχαλάκη για το έργο που έχει επιτελέσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον σχεδιασμό της Περιφέρειας όσον αφορά στα μεγάλα έργα, στα έργα που υλοποιεί
η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και επιλύουν προβλήματα
της καθημερινότητας των πολιτών για τα επόμενα χρόνια.
Ο ευρωβουλευτής κ. Γεώργιος Κύρτσος, αφού εξήρε το
έργο της Περιφέρειας, που όπως σημείωσε είναι αρκετά μεγάλο και σημαντικό συγκριτικά με τις περιοχές που έχει επισκεφθεί, ενημέρωσε τον Αντιπεριφερειάρχη για τις εξελίξεις
που λαμβάνουν χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχουν
άμεσο αντίκτυπο στη ζωή μας, όπως οι εξελίξεις στον σχεδιασμό της νέας ΚΑΠ, στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και
στις ευκαιρίες ανάπτυξης που απευθύνονται στην Ευρώπη των
Περιφερειών. Παράλληλα ζήτησε τη στήριξη του κ. Χρήστου
Μιχαλάκη και των Τρικαλινών στην εκ νέου υποψηφιότητά του
για ευρωβουλευτής με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.

εν κατάφεραν να
συγκροτηθούν σε
σώμα τα
νεοεκλεγέντα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου
της ΕΛΜΕ Τρικάλων,
προχθές το βράδυ, κατά τη
διάρκεια της πρώτης
συνεδρίασης που έγινε
μετά τις εκλογές που
διεξήχθησαν στις 19
Φεβρουαρίου.
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Νέος πρόεδρος ο Ν. Πασχάλης
Τα νέα μέλη της Διοίκησης δεν κατάφεραν να συγκροτηθούν
ωστόσο σε σώμα και αύριο θα γίνει νέα συνεδρίαση

Ο κ. Ν. Πασχάλης
επανεκλέχθηκε πρόεδρος της
ΕΛΜΕ Τρικάλων
αυριανής συνεδρίασης αναμένεται να συζητηθούν μια σειρά
από τρέχοντα ζητήματα που
απασχολούν τον κλάδο, όπως το
νέο Λύκειο, η αξιολόγηση και το
νέο πρόγραμμα δράσης που
έχει προτείνει η ΟΛΜΕ.
Η Ομοσπονδία ζητά από την

ΕΛΜΕ Τρικάλων να προχωρήσει
σε γενική συνέλευση, με πρόγραμμα δράσης την διοργάνωση παραστάσεων διαμαρτυρίας
σε περίπτωση κατάθεσης νομοσχεδίου για το νέο ΓΕΛ που
θα περιέχει θέσεις αντίθετες με
τις εκφρασμένες θέσεις του
κλάδου, προετοιμασία για κλαδική απεργία, αλλά και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με
εργασιακά, οικονομικά και συνταξιοδοτικά αιτήματα.
«Η μικρή συμμετοχή εκπαιδευτικών(αναπληρωτών και μονίμων) στις τελευταίες κινητοποιήσεις μας υποχρεώνει να
μην κλείνουμε τα μάτια μας στις
παθογένειες που ταλανίζουν το
συνδικαλιστικό κίνημα.
Είναι αναγκαίο να ανοίξει σε
όλα τα επίπεδα σχολείο, ΕΛΜΕ,
ΟΛΜΕ) ουσιαστικός διάλογος
για τις αιτίες της συνδικαλιστικής κρίσης, ώστε στο επερχόμενο συνέδριο της ΟΛΜΕ να
ολοκληρωθεί ο προβληματισμός

και να αποφασιστούν τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού της κατάστασης»
τονίζει και οροτείνει το αμέσως
επόμενο διάστημα και μέσα από
γενικές συνελεύσεις να έλθουν
στο προσκήνιο τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο και να γίνει σοβαρή προσπάθεια συσπείρωσης και αγωνιστικής διεκδίκησης.
Ήδη, η ΟΛΜΕ καλεί σε κινητοποιήσεις για το 13ο και 14ο μισθό, την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019
με κυριότερα αιτήματα τη χορήγηση του 13ου και του 14ου
μισθού από 01/01/13 σε όλους
τους Δημοσίους Υπαλλήλους
με πολιτική απόφαση της κυβέρνησης και την άμεση επανανομοθέτηση του 13ου και του
14ου μισθού στα επίπεδα του
2010 (ένας μισθός τα Χριστούγεννα, ½ μισθού το Πάσχα, ½ μισθού επίδομα αδείας), πριν τις
περικοπές των μνημονίων.
Ευαγγελία Κάκια

Ένας τρικαλινός στο τιμόνι της Αστυνομίας στην Κοζάνη
Ο Θεόδωρος Κεραμάς με καταγωγή από την Καλαμπάκα ανέλαβε Αστυνομικός Διευθυντής στην Κοζάνη
Ένας ακόμη τρικαλινός με
καταγωγή και αυτός από την
Καλαμπάκα, όπως και ο Διευθυντής Αστυνομίας Γρεβενών, ο Θεόδωρος Κεραμάς

ανέλαβε νέος Διευθυντής της
Αστυνομίας Κοζάνης.
Υστερα από τις τακτικές
ετήσιες κρίσεις των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνο-

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

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
Σχετικά με σειρά διαδικτυακών δημοσιευμάτων,
τα οποία αναρτώνται σε τακτική βάση από την ιστοσελίδα www.trikalanews.gr, αναφορικά με την εν γένει λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων
καθώς επίσης και αναφορικά με τις αποφάσεις του
κ. Διοικητού και του Δ.Σ. αυτού, το Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων θέλει να επισημάνει για
την ορθή και έγκυρη ενημέρωση των ασθενών,
των οικογενειών τους, των κατοίκων του Νομού
Τρικάλων, που εξυπηρετούνται από το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, καθώς και κάθε ενδιαφερομένου, τα εξής:
1. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει επιδοθεί σε μια άνευ προηγουμένου εκστρατεία κατασυκοφάντησης της
Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων
και – κυρίως – σκόπιμης στρέβλωσης του έργου,που συντελείται στο Γενικό Νοσοκομείο
Τρικάλων, για λόγους, τους οποίους μπορούμε να
υποθέσουμε και οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν
σχετίζονται με το δημοσιογραφικό καθήκον ενημέρωσης.
2. Όσα αναφέρονται στα ανωτέρω δημοσιεύματα είναι συκοφαντικά, δυσφημιστικά και βάναυσα
προσβλητικά της προσωπικότητας μας ως μεμονωμένων ατόμων και ως μελών του Δ.Σ του ΓΝΤ.
Περαιτέρω, στα δημοσιεύματα αυτά, είτε αφήνεται σκόπιμα να εννοηθεί, είτε αναφέρεται ευθέως,
ότι υφίσταται σειρά ζητημάτων κακοδιαχείρισης και
παρανομιών στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, κάτι
το οποίο είναι απολύτως ψευδές.
3. Όλες οι αποφάσεις, οι οποίες λαμβάνονται
από τη Διοίκηση του ΓΝΤ, είναι σύννομες και στα
πλαίσια της χρηστής Διοίκησης, κινούμενες αποκλειστικά και μόνο με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.
Αδιάψευστη απόδειξη των ανωτέρω, αποτελούν τα ίδια τα στατιστικά του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, από τα οποία προκύπτει ότι τα τελευταία έτη έγινε τεράστια προσπάθεια εξορθολογισμού της λειτουργίας του Νοσοκομείου, η
οποία πλέον είναι μετρήσιμη.
Συγκεκριμένα, από το έτος 2016 και μέχρι και σήμερα, σημειώθηκε στο ΓΝΤ αύξηση του αριθμού
των κλινών, αύξηση του αριθμού των νοσηλευθέντων, μείωση χρήσης των αντιβιοτικών, μείωση
της δαπάνης φαρμάκου, αύξηση των χειρουργικών
επεμβάσεων, αύξηση των ασθενών που εξυπηρε-
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Ορίστηκε στην ΕΛΜΕ Τρικάλων προχθές το βράδυ

Δ

Ωστόσο, τα νέα μέλη της Διοίκησης κατέληξαν στο να ορίσουν νέο πρόεδρο, τον επανεκλεγέντα κ. Νίκο Πασχάλη, ενώ
αποφάσισαν αύριο το απόγευμα
να γίνει νέα συνεδρίαση, σε μια
προσπάθεια να οριστούν και τα
υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.
Να υπενθυμιστεί ότι στο νέο
Διοικητικό Συμβούλιο της τοπικής ΕΛΜΕ συμμετέχουν από τη
ΔΑΚΕ οι Πασχάλης Νικόλαος,
Κίτος Ευάγγελος και Θεοχάρης
Δημήτριος, από την «Πρωτοβουλία Καθηγητών» οι Παπαζεύκου Ουρανία , Μαγγούφη
Βασιλική και Κόπανου Λίλια, από
τις «Αγωνιστικές Κινήσεις Εκπαιδευτικών» οι Μιχαλάκης Κώστας και Γκουντούρα Ευαγγελία
και τέλος από την «Αγωνιστική
Συσπείρωση Εκπαιδευτικών»
η Κουτελίδα Άννα.
Επίσης, κατά τη διάρκεια της

ΠΕΜΠΤΗ

τούνται από το αιμοδυναμικό εργαστήριο.
Περαιτέρω, το τελευταίο χρονικό διάστημα,
στο ΓΝΤ, έχουν λάβει και συνεχίζουν να λαμβάνουν
χώρα:
-προσλήψεις επικουρικού και μόνιμου ιατρικού
προσωπικού,
-επανέναρξη λειτουργίας νευρολογικού και νευροχειρουργικού ιατρείου.
-διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων με ευρωπαϊκή πιστοποίηση για επαγγελματίες υγείας.
-μαθήματα ψυχοπροφύλαξης και ανώδυνου τοκετού.
-προμήθεια υπερσύγχρονων ιατρικών μηχανημάτων (laserλιθοτρίπτης για αναίμακτη διουρηθρική
αφαίρεση λίθων, οφθαλμολογικό laserwag για
την αναίμακτη αντιμετώπιση δευτερογενούς καταρράκτη, οξέος γλαυκώματος κ.α. σοβαρών
οφθαλμολογικών παθήσεων, γαστροσκόπιο, κολονοσκόπιο, βρογχοσκόπιο)
-οδοντοθεραπεία σε ΑΜΕΑ
-δημιουργία αυτοτελούς και ανεξάρτητου τμήματος παιδιατρικού τακτικού ιατρείου και ανεξάρτητου τμήματος παιδιατρικών επειγόντων περιστατικών.
-λειτουργία παιδιατρικής κλινικής σε καθημερινή 24ωρη βάση
-διενέργεια εμβολιασμών παιδιών.
-υπηρεσία κατ’ οίκον νοσηλείας με κάλυψη στη
γεωγραφική περιοχή των Δήμων Τρικκαίων, Καλαμπάκας και Πύλης για περιστατικά ασθενών υπό
κατάκλιση που αδυνατούν να προσέλθουν στο νοσοκομείο.
-σύστημα HACCP στα μαγειρεία του Νοσοκομείου για τη διασφάλιση ποιότητας των τροφίμων.
-αλλαγή στέγης και τοποθέτηση μόνωσης στο
κτίριο του παλαιού νοσοκομείου, βαφή εξωτερικής
όψης κτιρίου παλαιού νοσοκομείου.
-σταδιακή αλλαγή δαπέδων των κλινικών του νοσοκομείου.
5. Το Δ.Σ. του ΓΝΤ, μέχρι σήμερα, ουδόλως
απάντησε δημόσια στα ανωτέρω απολύτως αναληθή και συκοφαντικά δημοσιεύματα, θεωρώντας
ότι η αποστολή του είναι εντελώς διαφορετική και
εξαντλείται στην εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία
του ΓΝΤ για τους συμπολίτες μας και τους εργαζομένους σε αυτό και την αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών υγείας κατά τα ανωτέρω.
Για τον λόγο αυτό, δεν έκρινε σκόπιμη την έναρ-

ξη δημοσίου διαλόγου με το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μέσο. Όμως, αφενός λόγοι προστασίας
της τιμής και της υπόληψης των φυσικών προσώπων, μελών της Διοίκησης του ΓΝΤ, αφετέρου λόγοι προστασίας του κοινού από εσκεμμένη παραπληροφόρηση, κατέστησαν αναγκαίο το παρόν
Δελτίου Τύπου.
6. Ενημερώνουμε λοιπόν, πως έχει ήδη υποβληθεί από εμάς, ενώπιον του κ. Εισαγγελέως
Πλημμελειοδικών Τρικάλων, η από 18.12.2018 έγκληση κατά συντακτών - αρθρογράφων του
www.trikalanews.gr, κατά του ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού ιστοτόπου και κατά παντός άλλου τρίτου υπευθύνου, για συκοφαντική δυσφήμιση κατ’ εξακολούθηση μέσω σειράς απολύτως ψευδών και συκοφαντικών δημοσιευμάτων.
7. Εκτός της συγκεκριμένης εγκλήσεως, που
αφορά ένα μέρος των συκοφαντικών δημοσιευμάτων του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού μέσου, η
Διοίκηση του ΓΝΤ έχει επιλέξει να προσφύγει στη
Δικαιοσύνη, προκειμένου αφενός μεν να αιτηθεί και
να λάβει περαιτέρω έννομη προστασία απέναντι
στην συνεχιζόμενη συκοφαντική δυσφήμισή της
από το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μέσο, αφετέρου
δε να αποδοθούν στο σύνολό τους οι ποινικές ευθύνες στους υπαιτίους για την κατ’ επανάληψη συκοφαντική δυσφήμιση των μελών της.
Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη είναι το μόνο
μέσο, που διαθέτει, προκειμένου να προασπίσει την
αλήθεια και συγχρόνως να προστατέψει την τιμή
και την υπόληψη των μελών της.
8. Η Διοίκηση του ΓΝΤ σέβεται απόλυτα την
ελευθερία της έκφρασης και τον κοινωνικό ρόλο
των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Τα ανωτέρω συκοφαντικά δημοσιεύματα όμως,
δεν έχουν σχέση με την εκπλήρωση της κοινωνικής αποστολής των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Ως εκ τούτου η Διοίκηση του ΓΝΤ έχει την υποχρέωση να διαφυλάξει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του ΓΝΤ, την τιμή και την υπόληψη των
μελών της, αλλά και τα δικαιώματα του αναγνωστικού κοινού των Τρικάλων, το οποίο σε τακτική
βάση βάλλεται από διασπορά ψευδών και ανυπόστατων ειδήσεων για τη λειτουργία του ΓΝΤ από
τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

μίας, ανέλαβε και εκτελεί καθήκοντα Διευθυντή Αστυνομίας Κοζάνης, ο Αστυνομικός
Διευθυντής κ. ΚΕΡΑΜΑΣ Θεόδωρος του Αθανασίου.
• Γεννήθηκε το 1963 στην
Καλαμπάκα Τρικάλων.
• Κατατάχθηκε στο Σώμα
της ΕΛ.ΑΣ. το έτος 1987, ενώ
αποφοίτησε από τη Σχολή
Αξιωματικών το 1995.
• Υπηρέτησε σε μάχιμες
και επιτελικές Υπηρεσίες των
Αθηνών και της Δυτικής Μακεδονίας.
• Από τον Ιανουάριο του

2017 έως το Φεβρουάριο του
2019 διετέλεσε ως Διευθυντής
της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Γρεβενών.
• Κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος σπουδών Στρατηγικής και Πολιτικής Εθνικής Ασφάλειας.
• Ελαβε μέρος με επιτυχία
σε πλείστα σεμινάρια, εκπαιδεύσεις και μετεκπαιδεύσεις
της Ελληνικής Αστυνομίας.
• Δίδαξε μεταξύ άλλων:
– στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Γρεβενών,
– στο Δ.Ι.Ε.Κ. Κοζάνης και
– στη Σχολή Εκπαίδευσης
Δημοτικών Αστυνομικών Πτολεμαΐδας.
• Του απονεμήθηκαν για
την υπηρεσιακή του απόδοση
πολλές ηθικές αμοιβές, παράσημα και μετάλλια αστυνομικής αξίας.
• Είναι έγγαμος και έχει
δυο γιούς που υπηρετούν στο
σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ο «Πρωινός Λόγος» εύχεται
στον κ. Κεραμά καλή επιτυχία
στα νέα του καθήκοντα.
ΧΡ. ΠΑΠ.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

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

Εκπτώσεις μέχρι την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019
• Ισχύουν κανόνες στην λειτουργία των καταστημάτων •Κλειστά θα είναι τα εμπορικά την Κυριακή 3 Μαρτίου

Ε

πεκτείνεται η περίοδος
των χειμερινών
εκπτώσεων μέχρι την
Τρίτη 5 Μαρτίου 2019,
σύμφωνα με σχετική απόφαση
του αντιπεριφερειάρχη
Τρικάλων Χρήστου Μιχαλάκη,
ενημερώνει ο Εμπορικός
Σύλλογος Τρικάλων (ΕΣΤ).

Η επέκταση είναι δυνατό να γίνει,
καθώς η νομοθεσία επιτρέπει την
“συγκόλληση” της ενδιάμεσης εκπτωτικής περιόδου του Μαρτίου
στις χειμερινές εκπτώσεις, οι οποίες
λήγουν σήμερα 28 Φεβρουαρίου.
Έτσι, τα εμπορικά καταστήματα
θα μπορούν κανονικά και νόμιμα
να προσφέρουν εκπτώσεις μέχρι
την ερχόμενη Τρίτη, ωστόσο, την
Κυριακή 3 Μαρτίου 2019 θα παραμείνουν κλειστά.

Κανόνες και κυρώσεις
Ο ΕΣΤ τονίζει πως κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, πέραν της
αναγραφής της παλαιάς και της
νέας τιμής των προϊόντων και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση,
επιτρέπεται και η αναγραφή και η

Ποικιλία ποιοτικών προϊόντων σε εξαιρετικά συμφέρουσες
τιμές προσφέρουν τα καταστήματα του ν. Τρικάλων
εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης και εφιστά την προσοχή
στα μέλη του, ενημερώνοντας ότι
σε περίπτωση που παραβιαστούν
οι διατάξεις περί εκπτώσεων ή οι

εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό
τους ή ως προς την ακρίβεια των
αναγραφόμενων τιμών ή ως προς
την ποσότητα των προσφερόμενων

με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν
οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη
ή παραπλάνηση του καταναλωτή,
επιβάλλονται εξαιρετικά υψηλά πρόστιμα ποσού ίσου με το 0,5% του
ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 5.000 ευρώ.
Σε περίπτωση που επιβληθεί για
δεύτερη φορά πρόστιμο για την
ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα
πέντε ετών, το πρόστιμο αυξάνεται
στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.
Στην επιβαρυντική περίπτωση που
οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό
τους ή ως προς την ακρίβεια των
αναγραφόμενων τιμών ή ως προς
την ποσότητα των προσφερόμενων
με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν
οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη
ή παραπλάνηση του καταναλωτή,
επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου
με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο
από 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση
που επιβληθεί για δεύτερη φορά
πρόστιμο για την ίδια παράβαση

μέσα σε διάστημα πέντε ετών, το
πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του
ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.
Αρμόδιες ελεγκτικές αρχές σύμφωνα με το νόμο είναι:
α) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
β) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
γ) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
δ) Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των
Περιφερειών.
Αρμόδια αρχή για την επιβολή
των προστίμων είναι ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης («κρατικός περιφερειάρχης»),
όπου διαπιστώνεται η παράβαση.
Οι αρχές αυτές ελέγχουν την εφαρμογή τόσο της νομοθεσίας για τις
εκπτώσεις και προσφορές όσο και
αυτής που αφορά στις Κυριακές.
Ματθαίος Μπίνας

Ξεκλειδώνει το επίδομα παιδιού για το 2019
• Σε μια εβδομάδα από τώρα αναμένεται να αρχίσουν οι αιτήσεις για το επίδομα παιδιού
Την
ερχόμενη
Πέμπτη
(07/03/2019) η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, μέσω της
οποίας μπορεί να υποβάλλονται
οι αιτήσεις για το επίδομα παιδιού
και την καταβολή του (A21).
Σύμφωνα με πληροφορίες, η
πρώτη πληρωμή του επιδόματος
έχει προγραμματιστεί περί τα
τέλη Μαρτίου, ενώ από εκεί και
πέρα οι καταβολές των ποσών
στους δικαιούχους θα γίνονται ανά δίμηνο.

Πώς θα δίνεται το επίδομα παιδιού στους
δικαιούχους
Η καταβολή του γίνεται στους δικαιούχους μόνο
κατόπιν αίτησης.
Η πρώτη διμηνιαία δόση που θα καταβληθεί στο
τέλος Μαρτίου θα βασιστεί στο εισόδημα που δηλώθηκε στις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2018 (με βάση τα εισοδήματα του 2017).
Το επίδομα θα πληρωθεί σε έξι δόσεις ως εξής:
Α’ δόση: τέλος Μαρτίου
Β’ δόση: τέλος Μαΐου
Γ’ δόση: τέλος Ιουλίου
Δ’ δόση: τέλος Σεπτεμβρίου
Ε’ δόση: Τέλος Νοεμβρίου
ΣΤ’ δόση: Πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων

Οι προϋποθέσεις καταβολής του
επιδόματος παιδιού
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του
επιδόματος είναι η υποβολή δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος κάθε έτος. Για τον υπολογισμό της
κατηγορίας ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος
λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που αναφέρεται
στο εκκαθαριστικό του τρέχοντος οικονομικού
έτους.

Ποια είναι τα εξαρτώμενα τέκνα
Ως εξαρτώμενα νοούνται τα τέκνα προερχόμενα
από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα, εφόσον
είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της
ηλικίας τους, ή το 19ο έτος, αν φοιτούν στη μέση
εκπαίδευση. Ειδικά για τα τέκνα που φοιτούν στην
ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, στο «Μεταλυκειακό
έτος – Τάξη Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κν.), το επίδομα καταβάλλεται κατά τη διάρκεια φοίτησής τους και σε καμία
περίπτωση μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους
της ηλικίας τους. Επιπλέον, ως εξαρτώμενα τέκνα,
νοούνται τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και

άνω, καθώς και το ορφανό ή ορφανά που αποτελούν ιδία οικογένεια όταν έχει επέλθει θάνατος
και των δύο γονέων.

Σε ποιους χορηγείται
το επίδομα παιδιού
Το επίδομα παιδιού χορηγείται
από τον ΟΠΕΚΑ κατόπιν αίτησης
και το δικαίωμα αναγνωρίζεται:
(α) από την 1η Ιανουαρίου του
έτους υποβολής της αίτησης, για τέκνα γεννημένα
μέχρι 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους
υποβολής της αίτησης
(β) από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου της
γέννησής τους για τέκνα γεννημένα εντός του
έτους υποβολής της αίτησης
(γ) από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους
εγγραφής τους σε σχολή για φοιτητές ή σπουδαστές.
Για τη διακοπή του επιδόματος, ως ημέρα γέννησης των τέκνων θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου
τους έτους γέννησής τους και, προκειμένου περί
φοιτητών ή σπουδαστών, η λήξη του ακαδημαϊκού
ή σπουδαστικού έτους.
Το επίδομα παιδιού χορηγείται στις ακόλουθες
κατηγορίες προσώπων εφόσον διαμένουν νόμιμα
και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία
5 έτη πριν από το έτος υποβολής της αίτησης.
α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην
Ελλάδα,
β) ομογενείς αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα
στην Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο ομογενούς,
γ) πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και
Λιχτενστάιν) και Ελβετούς πολίτες που διαμένουν
μόνιμα στην Ελλάδα,
ε) αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν
μόνιμα στην Ελλάδα
στ) ανιθαγενείς
η) πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα
και μόνιμα στην Ελλάδα.
Το επίδομα παιδιού απαλλάσσεται από κάθε
φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου
ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και δεν προσμετράται στο
συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό
εισόδημα παρά μόνον εάν ρητά προβλέπεται από
το νομοθετικό πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων κοινωνικής προστασίας.
ΧΡ. ΠΑΠ.

τοπικά
νημερωτική εκδήλωση
για την έκδοση ηλεκτρονικών οικοδομικών
αδειών, διοργάνωσε το ΤΕΕ, χθες
στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων.
Αιτία για την πρωτοβουλία
αυτή του ΤΕΕ είναι πως εκίνησε
από 3/9/2018 η πιλοτική λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος e-Άδειες, ενώ η
κανονική υποχρεωτική λειτουργία
προβλέπεται
ήδη
από
15/10/2018.
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν
να ενημερωθούν όσο το δυνατόν
περισσότεροι μηχανικοί και στελέχη των Υπηρεσιών Δόμησης.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση
απηύθυνε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής
και Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ
Νίκος Παπαγεωργίου, ο οποίος
τόνισε πως οι ειδικοί του φορέα
θα εξηγήσουν όλα τα θέματα
της ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών, που θα βοηθήσει τους μηχανικούς, ενώ σημείωσε πως στην Θεσσαλία μέχρι τώρα έχουν εκδοθεί σε 4,5
μήνες, πάνω από 4.000 άδειες μ’
αυτόν τον τρόπο.
Για το ζήτημα μίλησε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων του
ΤΕΕ Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε πως

Ε

ε ήπιους τόνους, παρά
την προεκλογική περίοδο,
πραγματοποιήθηκε και η
προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης, στο
Δημαρχείο.
Συζητήθηκαν και πέρασαν ομόφωνα 33 θέματα στην ημερήσια
διάταξη και ένα εκτός, το οποίο
αφορούσε την ένταξη του Δήμου
Πύλης στο νέο πρόγραμμα του
Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ)
για την αποκατάσταση σχολικών
κτιρίων και την αποδοχή της σχετικής πίστωσης από τον αυτοδιοικητικό φορέα, ύψους 16.000
ευρώ.
Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο
ενέκρινε την πίστωση στον Δήμο
κονδυλίου 180.000 ευρώ από το
ΥΠΕΣ, το οποίο προορίζεται για
την αποκατάσταση ζημιών στις
υποδομές, που έχουν προκληθεί
από καιρικά φαινόμενα κατά την
φετινή χειμερινή περίοδο (20182019). Τέλος, όσον αφορά επιχορηγήσεις από το ΥΠΕΣ, το
Σώμα έδωσε την έγκρισή του να
ενταχθεί ο Δήμος Πύλης στο

Σ

Ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποίησε χθες το ΤΕΕ,
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων

Ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικής άδειας
Πολλά είναι τα πλεονεκτήματα α
πό την διαδικασία αυτή, που “τρέχει” από τις 15/10/2018
πρόκειται για νέα διαδικασία που
έχει αρχίσει να εφαρμόζεται πανελλαδικά από τις 15 Οκτωβρίου
2018.
«Η όλη διαδικασία απόκτησης
οικοδομικής άδειας, από την
υποβολή της αίτησης, τους ελέγχους έως την έκδοσή της πραγματοποιείται απόλυτα ηλεκτρονικά» επισήμανε ο κ. Παναγιωτόπουλος και σημείωσε «το σύστημα αναπτύχθηκε από το ΤΕΕ».
Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής έκδοσης
οικοδομικής άδειας, ο κ. Παναγιωτόπουλος ανέφερε πως είναι
η μείωση της γραφειοκρατίας, η
εξοικονόμηση πόρων σε χαρτί και
μετακινήσεις, η επιτάχυνση των
διαδικασιών, ενώ θα δημιουργηθεί και θα υπάρχει ενιαίο ψηφιακό αρχείο και ιχνηλάτηση της
όλης διαδικασίας.
Ματθαίος Μπίνας
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Και ο κ. Μπρίζης Κωνσταντίνος
του Δημητρίου, από την Κοινότητα
Ελάτης, δίπλα στον Δήμαρχο Πύλης
κ. Κων/νο Μαράβα
Ο κ. Μπρίζης
Κωνσταντίνος,
εκλεγμένος Τοπικός Σύμβουλος
Ελάτης, είναι μόνιμος κάτοικος
Ελάτης.
Δραστηριοποιείται ως ελαιοχρωματιστής.
Είναι παντρεμένος με την κ. Λαγού Αικατερίνη και
πατέρας δύο παιδιών. Ο ίδιος δήλωσε την εμπιστοσύνη του προς το
πρόσωπο του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Μαράβα
και στον τρόπο λειτουργίας του. Προσχωρεί στον συνδυασμό
«ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ» για μία δεύτερη θητεία με το καινούργιο Πρόγραμμα του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ.
Ο Δήμαρχος εξέφρασε την ευαρέσκεια του, τον καλωσορίζει
στον αγώνα για την νίκη που έρχεται.
Για την Δημοτική Ενότητα Αιθήκων, για την Ελάτη, για τον Δήμο
Πύλης.

Ενέκρινε την αποδοχή τους από τον Δήμο, το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης

Κονδύλια από το ΥΠΕΣ
• Συνεδρίασε προχθές το Σώμα στο Δημαρχείο σε ήπιους τόνους

πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ V”,
αποδεχόμενος παράλληλα χρηματοδότηση 20.000 ευρώ, που θα
χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή προστατευμένων στάσεων
του ΚΤΕΛ σε διάφορα σημεία
της περιοχής αρμοδιότητάς του.
Για το ζήτημα των προσλήψεων, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατάθεση από τον Δήμο

πρότασης στο ΥΠΕΣ για 10 άτομα με 8μηνες συμβάσεις και ειδικότητες 5 εργατών καθαριότητας, 3 χειριστών μηχανημάτων
και 2 οδηγών φορτηγών, σε μία
διαδικασία ΑΣΕΠ.

"Κοινωνία της
Πληροφορίας ΑΕ"
Μείζονος σημασίας θέμα που

ενέκρινε το Σώμα, είναι η υποστήριξη και φιλοξενία πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου
Πύλης από την "Κοινωνία της
Πληροφορίας ΑΕ" μέσω των υποδομών του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (Government
Cloud – G – Cloud) της "Κοινωνίας
της Πληροφορίας AE".
Η Κοινωνία της Πληροφορίας
Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.), στο πλαίσιο της
ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού της πληροφοριακής υποδομής του Δημόσιου Τομέα, σχεδίασε, οργάνωσε και υλοποίησε,
σε συνεργασία με την Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, το έργο του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους,
Government Cloud ή G-Cloud.
To G-Cloud προσφέρει ψηφιακές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου
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και προκαθορισμένης ποιότητας
(SLA), κυρίως ιδιωτικού (private
cloud), αλλά και δημόσιου νέφους (public cloud), όντας βασισμένο σε υπερσύγχρονες υποδομές υπολογιστικού νέφους και
εικονικοποίησης (cloud computing και virtualization).
Το G-Cloud είναι ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα εγχείρημα
της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, που αποσκοπεί στην κοινή
χρήση υπολογιστικών υποδομών
από τους Φορείς της Δημόσιας
Διοίκησης, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους κτήσης, συντήρησης και υποστήριξης τους,
και την αύξηση του βαθμού ευελιξίας και ασφάλειάς τους.
Απώτερος σκοπός των παραπάνω είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πο-

λίτες και επιχειρήσεις.
Εργαλείο στρατηγικού εκσυγχρονισμού
Το G-Cloud αποτελεί στρατηγική επιλογή για τον εκσυγχρονισμό του Δημόσιου Τομέα, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για
την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
2014-2020, που εκπόνησε το
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική, που εκπόνησε η
Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής.
Μέσω της υπηρεσίας Infrastructure as a Service (IaaS), οι
δημόσιοι φορείς αποκτούν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν
μία ή περισσότερες εικονικές μηχανές (virtual machines) για να καλύψουν τις ανάγκες τους, μέσω
ευέλικτης πρόσβασης και το σημαντικότερο, χωρίς να χρειάζεται
να προμηθευτούν τον αντίστοιχο
εξοπλισμό (HW & SW).
Ματθαίος Μπίνας

Ετήσιος χορός του Συλλόγου
Γυναικών Μεγαλοχωρίου “Πλειάδες”
Ο Σύλλογος Γυναικών Μεγαλοχωρίου “Πλειάδων” διοργανώνει
και φέτος στις 2 Μαρτίου 2019 και ώρα 8.00 με τιμή εισόδου 10
ευρώ τον ετήσιο χορό στο κέντρο διασκέδασης “Λείριο”.
Χορός, κέφι και μασκαράδες μέχρι το πρωί!!!

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

Κοπή πίτας του Συλλόγου
Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ύπνου και Επισιτισμού
Ο Σύλλογος Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ύπνου και Επισιτισμού Ν.
Τρικάλων σας προσκαλεί στην κοπή πίτας που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Μαρτίου και ώρα 6.30 μ.μ. στην αίθουσα του ξενοδοχείου ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ.

10 σελίδα
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Η ελληνική αντιπροσωπεία στο συνέδριο του PES στην Μαδρίτη.

Από δεξιά: η Φωτεινή Αναστασίου (Συντονίστρια PES Τρικάλων και
υποψήφια βουλευτής Κινήματος Αλλαγής), ο Αλέξανδρος Καρύδης
(Συντονιστής PES Ελλάδας), ο Frans Timmermans (υποψήφιος
πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και η Μάρα Λύσαρη (PES Women).

Η Φωτεινή Αναστασίου και ο Frans Timmermans.

Η Φωτεινή Αναστασίου στο συνέδριο του Party
of European Socialists στην Μαδρίτη

Η

υποψήφια
βουλευτής
Τρικάλων του
Κινήματος Αλλαγής,
Φωτεινή Αναστασίου,
έλαβε μέρος στο συνέδριο
του Party of European
Socialists που
διενεργήθηκε στις 22 και
23 Φεβρουαρίου στην
Μαδρίτη.

Η Φωτεινή Αναστασίου, ως
Συντονίστρια του Δικτύου Τρικάλων των PES activists και μέλος της Επιτροπής Ισότητας
του Κινήματος Αλλαγής κλήθηκε να εκπροσωπήσει το Δίκτυο και να συμμετάσχει στις
εργασίες του συνεδρίου ως μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας του Κινήματος Αλλαγής.
Το Κίνημα Αλλαγής αποφάσισε να έχει φέτος σημαντική
εκπροσώπηση γυναικών στο
συνέδριο του PES. Μάλιστα, η

Από αριστερά: Φωτεινή Αναστασίου (Συντονίστρια PES Τρικάλων, μέλος Επιτροπής Ισότητας,
υποψήφια βουλευτής Τρικάλων), Ζέφη Δημαδάμα (αντιπρόεδρος PES Women, υποψήφια βουλευτής Α’
Αθηνών), Φώφη Γεννηματά (Πρόεδρος Κινήματος Αλλαγής), Συλβάνα Ράπτη (πρώην ευρωβουλευτής
ΠΑΣΟΚ – Socialists & Democrats).

ελληνική αποστολή απαρτίστηκε στην πλειοψηφία της από
γυναίκες που έλαβαν ενεργό
μέλος σε όλες τις διεργασίες
του συνεδρίου στην Μαδρίτη.
Στο Συνέδριο έγινε και η τυπική εκλογή του υποψήφιου
προέδρου του PES για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Frans Timmermans. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια, εκπαιδεύσεις και συζητήσεις.
Στο περιθώριο του συνεδρίου
η Φωτεινή Αναστασίου είχε σύντομη συνάντηση με τον υποψήφιο πρόεδρο, Frans Timmermans, και συμφώνησαν για την
ανάγκη ενίσχυσης της Ελλάδας
για την δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας, καθώς

έχουμε εξαιρετικό στελεχιακό
δυναμικό και μηδαμινές επενδύσεις.
To PES παρουσίασε στην
Μαδρίτη «Ένα Νέο Κοινωνικό
Συμβόλαιο για την Ευρώπη»,
με το οποίο δεσμεύεται να δώσει προτεραιότητα στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, να ξεπεράσει την ανισότητα, να καταπολεμήσει την
φορολογική δικαιοσύνη, να
αξιοποιήσει την ψηφιακή επανάσταση, να διασφαλίσει δίκαιους αγροτικούς μετασχηματισμούς και να εγγυηθεί την
ασφάλεια για όλους τους Ευρωπαίους.

“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
Αναπτυξιολόγος-Παιδίατρος PhDc,
Επιστημονικός Συνεργάτης Metropolitan Hospital

Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ"

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

Γατοτροφή Premium από 24,99

•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

μόνο

Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5kg

από

Αλεύρι τύπου 70% 25kg

από

Hλιέλαιο 10λίτρα

από

11,99€
17,99€
14,99€
2,99€
12,49€
11,99€
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Βρέθηκε χθες το πρωί στις εγκαταστάσεις της εφημερίδας στην ΕΟ Τρικάλων – Καρδίτσας
αμόγελα και χαρές, αλλά και με πολλές
απορίες, πλημμύρισαν χθες το πρωί οι
εγκαταστάσεις του “Πρωινού Λόγου” στην
ΕΟ Τρικάλων –
Καρδίτσας.

Χ

Ο λόγος ήταν η
επίσκεψη του Νηπιαγωγείου Λεπτοκαρυάς Τρικάλων,
στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας των
παιδιών και ειδικά
για την πληροφόρησή τους σχετικά με την διαδικασία έκδοσης εφημερίδας.
Υπό την καθοδήγηση της διευ-

Το Νηπιαγωγείο Λεπτοκαρυάς
στον “Πρωινό Λόγο”

θύντριας του σχολείου Ελένης Αργυρίου και της νηπιαγωγού Μαρίας Τσίγκα, 12 αγόρια και κορίτσια του Νηπιαγωγείου έμαθαν πως “βγαίνει” εφημερίδα και ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις(σελιδοποίηση και τυπογραφείο) από την σελιδοποιό Σούλα Κουτρούκα, ενώ είχαν κάνει ήδη “προεργασία” επί του θέματος, δημιουργώντας το περιοδικό “O Λόγος των Νηπίων”, ίσως μία
πρώτη προσπάθεια στον χώρο των ΜΜΕ από κάποιους
ή κάποιες…
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τοπικά

ΕΝΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ, ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ
•Μία επιλογή από δρώμενα και σχόλια απ' τον ΘΥΜΙΟ ΓΡ. ΛΩΛΗ
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1919
Ενδιαφέροντα νέα, τα τελευταία του Φεβρουαρίου 1919,
μπορεί να εντοπίσει ο αναγνώστης της εφημερίδας «Θάρρος»
της Πέμπτης 28 Φεβρουαρίου 1919-εκατό δηλαδή χρόνια πριν
σαν σήμερα-που δίνουν μία μικρή εικόνα της τοπικής επικαιρότητας. Όπως την άφιξη από την Αθήνα στο χωριό του,
το Νεοχώρι, του βουλευτή Θεόδωρου Φίλιου, για την εξέταση
διαφόρων θεμάτων.

Η ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ
ΤΩΝ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ
Ο Νεοχωρίτης Αγροτιστής Βουλευτής
Θεόδωρος Φίλιος, που έδωσε πολύχρονους και σκληρούς αγώνες για την αποκατάσταση των κολίγων του Τρικαλινού
κάμπου.
Επίσης η διανομή των διαφόρων επιδομάτων (για τα οποία τόσος λόγος γίνεται καθημερινά και στις ημέρες μας).

Η ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΜΕΝΗ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
Ακόμα η εκστρατεία καθαριότητας, αλλά και η εκτέλεση κάποιων έργων στην λεωφόρο Ασκληπιού, καθώς και δενδροφύτευσης, την εποχή που της είχε δοθεί το όνομα του στρατηγού Σαράϊγ, στρατιωτικού εκπροσώπου της ΑΝΤΑΝΤ,
συμμαχίας στην οποία είχε προσχωρήσει και η χώρα μας).

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ
ΦΥΛΑΚΩΝ
Το πρόβλημα της απομάκρυνσης
των φυλακών από το κεντρικό σημείο της πόλης, παρά τον Άγιο Κωνσταντίνο, λύθηκε, όταν ο Τρικαλινός
Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Κώστας Νταϊλιάνας, υπέγραψε την απόφαση ανταλλαγής οικοπέδων μεταξύ του
Δημοσίου και του Δήμου και ξεκίνησε το έργο κατασκευής των νέων
φυλακών στην θέση Μπαλκούρα
της Μπάρας, στις οποίες διαδραματίστηκαν συνταρακτικά γεγονότα,
όπως απόπειρες ομαδικών αποδράσεων κρατουμένων, με ελικόπτερο και άλλα, που απασχόλησαν
την επικαιρότητα σε πανελλήνιο
επίπεδο.
Ήδη το κτίριο των παλιών φυλακών, έχει αναπαλαιωθεί και
διαμορφωθεί σε κέντρο πολλών εκπολιτιστικών εκδηλώσεων
και δραστηριοτήτων, φέροντας τιμητικά το όνομα του Βασίλη
Τσιτσάνη, που απ’ τον χώρο αυτόν, εμπνεύστηκε και την μεγάλη επιτυχία του, για τον Σακαφλιά.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΓΝΩΣΤΗΣ ΤΡΙΚΑΛΙΝΗΣ
Την ίδια ημέρα δημοσιεύεται το αγγελτήριο κηδείας της Τρικαλινής Χρυσής Βανταλή. Ήταν η μητέρα και γιαγιά των Αχιλλέα και Κωνσταντίνου Βανδαλή.
Πρόκειται για την οικογένεια που συνδέεται με την εξέλιξη του μεγάλου κεφάλαιου των μεταφορών, που ξεκίνησε με
τα μουλάρια κι’ εξελίχθηκε σε στόλο φορτηγών και τριαξονικών μεγαθηρίων.

ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Σχετική είναι κι’ η δημοσιευόμενη διακήρυξη για την ανάθεση της ταχυδρομικής υπηρεσίας των γραμμών ΤρικκάλωνΤσιοτίου με έφιππους ταχυδρόμους, Τρικκάλων Σιδηροδρομικού Σταθμού δι’ αμαξών ή τετρατρόχων κάρων Τρικκάλων-Πόρτας-Παζάρ, δι’ εφίππου, Τρικκάλων -Βαρυμπόπι δι’
εφίππου. Στην δουλειά αυτή εμπλέκονταν τότε αμάξια και
κάρα.
Σήμερα αντίθετα, ελάχιστα δένδρα διασώθηκαν από την λαίλαπα του τσιμέντου, αλλά και την προσπάθεια απομάκρυνσης άλλων από τις εισόδους και τις βιτρίνες διαφόρων καταστημάτων. Χαραγμένη δε στη μνήμη των συμπολιτών, είναι η περίπτωση των αντιδράσεων και της διαμάχης που προκλήθηκε προ καιρού από την κοπή ή την μεταφορά δένδρων
από το πεζοδρόμιο, μπροστά από το κεντρικό καφενείο Κωστίκα και την αναγκαία, όπως κρίθηκε εξαφάνιση των…αρρωστημένων αιωνόβιων πλατάνων της κεντρικής πλατείας,
χωρίς την μέχρι τώρα αντικατάστασή τους.
Εντυπωσιακή είναι και μία φωτογραφία, που παρουσιάζει
κεντρικό σημείο της Ασκληπιού (γωνία με την οδό Απόλλωνος), χωρίς ίχνος δένδρου ή πρασίνου.

Για τις φυλακές δημοσιεύεται και η παρακάτω είδηση, από
την οποία προκύπτει ότι, το 1919 κρατούνταν σ’ αυτές και
στρατιωτικοί κατάδικοι. Μεταφορά καταδίκων. Είς τας ενταύθα ποινικάς φυλακάς, μεταφέρθησαν περί τους 50 στρατιωτικοί κατάδικοι καταγόμενοι εκ του νομού μας, εκ των φυλακών Θεσσαλονίκης και Κοζάνης. Ο Εισαγγελεύς κ.Βουρτσέλας, πληροφορηθείς ότι, δεν υπέστησαν κάθαρσιν,
έσπευσε να τηλεγραφήση είς το Υφυπουργείο Δικαιοσύνης
και εζήτησε να χορηγηθούν πιστώσεις διά την γενικήν απολύμανσιν των φυλακών και την καθαριότητα των εγκαθείκτων.

Η ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Μεγάλος θόρυβος γίνεται σήμερα για τον νόμο απαγόρευσης του καπνίσματος. Όμως η καπνοκαλλιέργεια, ήταν
κάποτε εκτεταμένη στον Νομό μας, ενώ αντιμετώπιζε και τις
διώξεις των οργάνων της τάξης, όπως προκύπτει κι’ από δημοσίευμα για την κατάσχεση συσκευής για την κοπή καπνού.
Αντίθετα πολλές ήταν τότε και οι γυναίκες χωριών που ασχολούνταν με το άπλωμα και στέγνωμα των καπνόφυλλων, μιά
πολύ δύσκολη κι’ ανθυγιεινή δουλειά προκειμένου να συμβάλουν στην ενίσχυση των οικονομικών της οικογενείας τους.

Γενικά μπορεί να
επισημάνει κανένας
ότι, το πράσινο στο
κέντρο της πόλης,
γίνεται όλο και φτωχότερο, που προσπαθεί να διασώσει
ο Ληθαίος…
Σε άλλη φωτογραφία, η πλατεία
Ρήγα Φερραίου, δενδροφυευμένη και χιονισμένη, όπως εμφανίστηκε κάποιον περασμένο χειμώνα.

ΤΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΗ
Ενδιαφέρον έχει και η είδηση εύρεσης ενός πορτοφολιού
χρώματος καφέ απο καμηλοδερμα, που εξ απροσεξίας εγκαταλείφθηκε στο γραφείο του κ. Χρ. Γαρδικιώτου, καθ’ ήν
στιγμήν ουδείς ευρίσκετο εν αυτώ, καθ’ οσον ο μέν κ.Χρ. Γαρδικιώτης ευρίσκετο είς το Πλημμελειοδικείον, ο δε έτερος δικηγόρος κ.Μπέϊκος, επίσης απουσίαζεν. Το πορτοφόλι περιείχεν 1800 είς δρχ. είς εκατοντόδραχμα, 200 δραχ. είς
25δραχμα, 450 εις αποδείξεις διαφόρων χωροφυλάκων, επισκεπτήρια με το όνομα του απωλέσαντος και διαφόρους άλλας αποδείξεις. Παρακαλείτται ο ευρών να κρατήση 200 δρχ.
και επιστρέψη το υπόλοιπον μετά των αποδείξεων. Ο απωλέσας είναι οικογενειάρχης, τα δε απωλεσθέντα χρήματα
ξένα. Πληροφορίαι εις το γραφείον μας.

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

ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΒΡΗΚΑΝ ΡΥΘΜΟ

ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ

Τα ταλέντα του παιδικού δίνουν
τον καλύτερο εαυτό τους στους αγώνες
και αφήνουν υποσχέσεις (σελ 4)

Μαζεμένα κομβικά παιχνίδια
έχει μπροστά του ο ΑΟΤ, που καλείται
να σταθεί στο ύψος του (σελ 5)

Τα γυναικεία τμήματα του Αιόλου είχαν
δύσκολες αποστολές αλλά συνέλεξαν
χρήσιμα στοιχεία (σελ 4)

4 Μετά την μικρή αναστολή της δράσης λόγω χιονιού
η οικογένεια της Β’ Ερασιτεχνικής επιστρέφει στους γνωστούς
ρυθμούς για να διεκπεραιώσει εκκρεμότητες (σελ. 7)
CMYK
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Oυσία και θέαμα
Οι ενήλικες και οι παγκορασίδες α’ του Ασκληπιού
συνέχισαν με παραγωγικές εμαφνίσεις

Είχε την συνταγή
Σε καλή μέρα η Φούντας ΒΑ ξεπέρασε την αντίσταση της Φαλάνης
στο πρωτάθλημα της Β’ ΕΣΚΑΘ, που έχει αξιόλογο υλικό

Ο

σοι φορούν
φανέλα και
βγαίνουν στον
αγωνιστικό χώρο
είναι λογικό να κάνουν
θετικές σκέψεις. Ειδικά
στις μικρές τοπικές
κατηγορίες ο μπασκετικός
ρομαντισμός παραμένει
έντονος.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr

Ενήλικες και παγκορασίδες α’ του Ασκληπιού
έβγαλαν ξανά άσους από το μανίκι τους
Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκονται όλα τα τμήματα του Ασκληπιού.
Ετσι οι αθλήτριες προσπαθούν να χαίρονται το άθλημα και μέσω
αυτού φτάνουν στα επιθυμητά αποτελέσματα.
Το σημαντικό είναι ότι στον σύλλογο υπάρχει συνέχεια.
Τα ενημερωτικά κείμενα αναφέρουν:
Ακάθεκτες συνεχίζουν οι ενήλικες του Ασκληπιού στο πρωτάθλημα. Πέτυχαν την 3η νίκη τους (σε 4 αγώνες)και συνεχίζουν
να ανεβάζουν τον πήχη με τις εμφανίσεις τους.
Αυτή τη φορά επιβλήθηκαν του Φιλαθλητικού Λάρισας με
σκορ 3-1.
Μέσα απο μια εξαιρετική εμφάνιση , έχοντας την συμπαράσταση
των δικών τους ανθρώπων και ακολουθώντας κατά γράμμα τις
οδηγίες της προπονήτριας μπόρεσαν να φτάσουν σε υψηλά επίπεδα απόδοσης και κέρδισαν σχετικά εύκολα το παιχνίδι.
Η προσπάθεια τους είναι αξιομνημόνευτη γιατί ούτε πολλές
ώρες για προπόνηση έχουν αλλά η αγάπη τους για το άθλημα
και το δέσιμο τους σαν ομάδα καλύπτει όλα τα κενά.
Ας μην ξεχνάμε ότι είναι μια μεγάλη παρέα που από θεατές
τόλμησαν (και πολύ καλά έκαναν) να δεχτούν να μάθουν όσο γίνεται περισσότερα πράγματα για το άθλημα μέσα από τις
γραμμές του γηπέδου πλέον και φυσικά αποδέχτηκαν την πρόκληση της συμμετοχής σε αγώνα.
Τα σετ 25-15, 25-10, 25-27, 25-17.
ΑΣ Ασκληπιός(Ραντόμσκα):Καραπαπάζογλου, Μαυρίκου, Θεοδώρου, Σκέμπη, Αγαπίου, Μαυρογιώργου, Κορομπλή, Χελιδώνη,
Κατούνα.
Φιλαθλητικός Λάρισας (Κούγκα):Χριστοδούλου, Κουτσούγκουλου, Παπαγεωργίου, Μπάρμπα, Γκαραβέλα, Παναγιωτοπούλου,
Ζαχαράκη, Λεβέντη.

Πάνε τρένο
Με νίκη συνέχισαν την πορεία τους στο πρωτάθλημα Παγκορασίδων Α οι μικρές του Ασκληπιού.Επιβλήθηκαν του ΣΠΑ Καρδίτσας με 3-0 και συνεχίζουν αήττητες την προσπάθεια τους για
πρόκριση στον επόμενο γύρω.
Οι μικρές του Ασκληπιού ήταν καλύτερες και με όπλο το
σερβις δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στην ομάδα της Καρδίτσας.
Τα σετ 25-15, 25-13, 25-18.
Ασκληπιός (Γεροβάιος):Γκιούρκη, Κόκκαλη Α.,Ταρατόρα(λ),
Μπρουσιάκη, Τζίκα, Σούλκο, Παπαγιάννη, Κοκκαλη Σ. Κοντοκώστα.
ΣΠΑΚ :Μπαλωμένου, Μπαρτζώκα, Παπασακελαρίου, Λάππα,
Βαγενά, Αραμπατζή, Σανίδα, Φιλίππου, Κροκίδα, Καλαμαρά,
Λαμπροπούλου.
Από την πλευρά τους οι παγκορασίδες της Αμιλλας επικράτησε
0-3 στο Μουζάκι.

Αναβολή για ΑΟΚ
Δεν θα αγωνιστεί αυτή την Κυριακή η Καλαμπάκα στον Μαντουλίδη αφού η ομάδα της Θεσσαλονίκης ζήτησε αναβολή
επειδή ο αθλητής της Καλόγηρος έχει υποχρεώσεις με την
Εθνική Εφήβων.
Ο αγώνας δύσκολα θα διεξαχθεί μεσοβδόμαδα, οπότε η πιο
πιθανή ημερομηνία είναι το Σάββατο 9 Μάρτη.
Διαιτητές στον αγώνα των Ικάρων(Κυριακή 17.00) με ΑΓΣΙ
θα είναι οι κκ. Χρυσάφης- Χατζημπαλίδης.

Γενικά δεν υπάρχει πιο γλυκό
συναίσθημα από την επιτυχία.
Από τον κανόνα αυτό δεν αποτελεί εξαίρεση και η φετινή Β’
ΕΣΚΑΘ, που διαθέτει τους δικούς της κώδικες.
Βέβαια πάντα υπάρχουν και
οι δύσκολες στιγμές αλλά σ'αυτές είναι που οι πρωταγωνιστές
δεν το βάζουν κάτω και πεισμώνουν περισσότερο.
Με νύχια και με δόντια και
φυσικά με αυταπάρνηση προσπαθούν να επιστρέψουν στα
συνηθισμένα επίπεδα απόδοσης. Εννοείται ότι ο χαρακτήρας
παίζει μεγάλο ρόλο σε όλες τις
κατηγορίες.
Να σταθούμε ακόμη και στο
κομμάτι της πειθαρχίας. Οι προπονητές που πέραν όλων των
άλλων προσπαθούν να εμπνεύσουν τους αθλητές ζητούν συγκεκριμένα πράγματα.
Ετσι το έμψυχο δυναμικό προσπαθεί να δείχνει την απαραίτητη προσήλωση στην άμυνα
και γίνεται το πρώτο βήμα για
την επιτυχία.
Στο δημιουργικό κομμάτι
υπάρχουν οι έμπειροι παίκτες
που ξέρουν την δουλειά τους
και έχουν χίλιους δυο τρόπους
για να σκοράρουν.
Πάντως το σωστό μοίρασμα
των προσπαθειών παίζει μεγάλο
ρόλο αλλά αυτό το σκηνικό πολλές φορές το υπαγορεύει το
ίδιο το παιχνίδι.
Βέβαια δεν έχουμε να κάνουμε με αμιγώς επαγγελματικά
σωματεία οπότε οι μεταπτώσεις
είναι μέσα στο πρόγραμμα και
παίζουν μεγάλο ρόλο. Συνεπώς
οι προπονητές ξέρουν που να
ρίξουν το βάρος τους για να
περιοριστούν τα σκαμπανεβάσματα.
Οπως γίνεται αντιληπτό και
η τωρινή Β’ ΕΣΚΑΘ μπορεί να
πάρει ικανοποιητικό βαθμό και
να κερδίσει και νέους φιλάθλους.
Πάντως όσοι σπεύδουν στα
Τρικαλινά κλειστά σπάνια το μετανιώνουν, αφού όλοι οι αγώνες
κάτι έχουν να δείξουν, ενώ πολλοί κρίνονται την ύστατη ώρα
Καλή και άγια η βιτρίνα αλλά
στις τοπικές κατηγορίες παίζεται
ατόφιο μπάσκετ.
Εννοείται ότι και στο μέλλον
όσοι διακονούν τον χώρο δεν
θα αλλάξουν συνήθειες, οπότε
φαίνεται ότι η κάνουλα των διακρίσεων θα παραμείνει ανοιχτή
για μεγάλο διάστημα.
Όλα αυτά βέβαια με οδηγό
τους χαμηλούς τόνους. Γιατί
πολλές φορές στελέχη ομάδων
χαλαρώνουν μετά από μια μεγάλη επιτυχία και στην αμέσως
επόμενη συνάντηση πέφτουν
από τα σύννεφα.
Ετσι στην συνέχεια χρειάζεται

Η Φούντας ΒΑ ηταν σε καλή μέρα και ξεπέρασε το εμπόδιο της Φαλάνης(φωτό: billkara)
να κάνουν διπλάσια προσπάθεια.
Γενικά η προσαρμογή παίζει
μεγάλο ρόλο στην κατηγορία,
όπως και το σωστό διάβασμα
των καταστάσεων.
Συνήθως πάντως στον πρώτο
γύρο τα πράγματα είναι αμφίρροπα και οι συναντήσεις ισορροπούν σε τεντωμένο σχοινί.
Αντίθετα στην επανάληψη κάποιοι κατεβάζουν ταχύτητα αλλά
έστω και έτσι είναι σε θέση να
εμφανιστούν ανταγωνιστικοί.
Αλλωστε να μην ξεχνάμε και
τον περίφημο αθλητικό εγωϊσμό.
Συμπερασματικά οι οιωνοί είναι αίσιοι για τους φίλους της
κατηγορίας, ενώ κάθε Τρικαλινή
ομάδα θα βασιστεί στα δυνατά
χαρτιά της και θα σπεύσει να
μοιράσει σωστά τις δυνάμεις
μέχρι τέλους.
Βαθιά μέσα τους λοιπόν οι
πρωταγωνιστές ελπίζουν ότι θα
πάρουν το πιο ζεστό χειροκρότημα στο τέλος της χρονιάς,
οπότε θα υπάρξει δικαίωση των
κόπων.
Προς το παρόν είναι προσηλωμένοι στον στόχο θέλοντας
σε κάθε αγωνιστική να κάνουν
ένα βήμα προς τα μπροστά.

Δυνατές φωνές
Από την πρώτη στιγμή στην
ανάλυση που φιλοξενήσαμε
γράψαμε ότι η φετινή κατηγορία
θα έχει υψηλό συντελεστή δυσκολίας για τις Τρικαλινές ομάδες. Και αυτό γιατί αρκετοί αντίπαλοι οργανώθηκαν σωστά
και έκαναν καλές επιλογές στο
κομμάτι της ενίσχυσης.
Φυσικά δεν λείπουν οι φιλοδοξίες, οπότε η ίδια η πράξη
δείχνει ότι ι εκπρόσωποί μας
καλούνται να πραγματοποιούν
αψεγάδιαστα παιχνίδια αν θέλουν να βάλουν θετικό πρόσημο.
Ακόμη και ένας κρίκος αν λείψει από την αλυσίδα είναι αρκετός για να γίνει η ζημιά.
Μετά από έναν σημαντικό κύκλο παιχνιδιών έχουν ξεχωρίσει
οι ομάδες από το πάνω ράφι.
Εχοντας σταθερότητα στην
απόδοσή τους τηρουμένων των
αναλογιών θέλουν να τερματίσουν με τον πλέον υποδειγματικό τρόπο.
Αυτό σημαίνει ότι θα πατήσουν πάνω στις γνώριμες αρχές
τους και θα προσπαθήσουν να
φρεσκάρουν και ορισμένα πράγματα έστω και αν πλέον όλοι
γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ
τους.
Ασφαλώς ο καθένας αντιλαμβάνεται τι σημαίνει ένα συγκρότημα να έχει ηθικό ακμαιότατο,
οπότε του βγαίνουν πιο εύκολα

πράγματα στον αγωνιστικό
χώρο.
Ο Παλαμάς έχει δείξει μέχρι
στιγμής την μεγαλύτερη αντοχή,
ενώ περιόρισε τα λάθη στο ελάχιστο.
Επίσης αξιοποιεί την ποιότητα
συγκεκριμένων παικτών και η
πρωτιά δεν αποτελεί έκπληξη.
Γερές βάσεις διαθέτει ο Νέος
Κεραυνός, που αν βρει ρυθμό
ανοίγει το σκορ.
Οσο για τον Κρόνο Τυρνάβου
αποτελεί μια καλή παρέα και η
ομαδική προσπάθεια κάνει την
διαφορά στα περισσότερα παιχνίδια. Μετά τον κύκλο των τελευταίων παιχνιδιών παρέμεινε
πρώτος στον 2ο όιμιλο της
Β΄ΕΣΚΑΘ ο ΓΑΣ Παλαμά ο
οποίος επικράτησε στον Παλαμά
του Αγ. Κωνσταντίνου με 6547.
Από την πλευρά του η Φούντας ΒΑ βρέθηκε σε παραγωγική
μέρα και διάβασε σωστά όλες
τις καταστάσεις. Ετσι έφτασε
στην καθαρή νίκη με 71-51 επί
της Φαλάνης.
Ο εκπρόσωπός μας μπήκε
από την αρχή δυνατά στο παιχνίδι χτίζοντας διψήφια διαφορά. Το σκηνικό αυτό έλυσε για
τα καλά τους παίκτες που έχοντας διάρκεια στην απόδοση πέρασαν ένα εύκολο απόγευμα
απέναντι σε ομάδα που κάνει
ζημιές και ήθελε την προσοχή
της.
Τα δεκάλεπτα: 22-10, 42-20,
61-34, 71- 51
Διαιτητές:Ράντος - Ροδόπουλος
Φούντας B.C. (Γ. Φούντας):
Αναγνωστόπουλος 21(1), Τσόγιας , Κουτούμπας , Μοιριώρης
Ε, 3, Οικονόμου , Αργυρόπουλος
11(1), Σπάθης 4, Μπατατόλης ,
Μπουντούρης 14(1), Γκιόκας 4,
Αφενδρής 10(2), Τσιχτής 4.
Φαλάνη (Ζυγγελόπουλος):
Στεφανής 6, Γελάρδος 1, Μαλαμάς 5, Βάτσος 2, Ζυγγελόπουλος 4, Ζιώγας 2, Μάρκου 9,
Πουτσιάκας 9(1), Τσιάκαλος 10,
Τσιγάνης 3.

Με καλή άμυνα ο Παλαμάς
δεν έδωσε δικαιώματα στον Αγιο
Κωνσταντίνο
Τα δεκάλεπτα: 13-11, 38-19,
59-31, 65- 47
Διαιτητές:Ξέρας - Κατσιαντώνης Θ.
ΓΑΣ Παλαμά (Σερίφης Κ.) Γκόβαρης 12, Καρακώστας , Μελέτης , Σερίφης Ε., Σούμπασης
22(2), Γαγάτσης 5(1), Μέλλος
11(1), Σερίφη Χ.,Λυτρίβης 2,
Τσιλίκας 2, Μπιρνάρας 9(1).
Αγ. Κωνσταντίνος Λαρ (Νιαβής): Λαγωνικάκος 24(3), Μαντζιαρης 14, Καλτσίδης 2, Δαρδούμπας , Λαζαρίδης 7.
Την έδρα αξιοποίησε πλήρως
ο Νέος Κεραυνός, που έχοντας
λύσεις σε άμυνα και επίθεση
ξεπέρασε την αντίσταση της
Ελπίδας Καρδίτσας.
Τα δεκάλεπτα: 16-10, 32-24,
51-37, 67- 48
Διαιτητές:Παγώνης - Κωστάκης
Νέος Κεραυνός (Πάκας):
Τσόγιας 19(1), Χριστιανός 12,
Ζαφειρούλης 5(1), Νταής 14(4),
Αγοραστός 3, Καλαμάκης 7(1),
Ζαγανίδης 7, Ευαγγέλου
Ελπίδα Καρδίτσας(Γανιάς):
Αλεξανδρής 17, Ντεβές 4, Αντωνίου , Γιαννακάκης 16(1), Παπανικολάου 4, Τσιάκαλος 7(1).
Ανάσες πήρε η Πράσινη Γωνιά
που έκανε το προγραμματισμένο ρεπό.

Τα αποτελέσματα
Φαρκαδόνα - Κρόνος Τυρνάβου 0-20
Νέος Κεραυνός - Ελπίδα Καρδίτσας 67-48
ΓΑΣ Παλαμά - Αγ. Κωνσταντίνος 65-47
Φούντας ΒΑ - Φαλάνη 71-51
Ρεπό:Πράσινη Γωνιά Η επόμενη αγωνιστική(16η)
Κρόνος Τυρνάβου - Νέος Κεραυνός
Πράσινη Γωνιά - Φαρκαδόνα
Αγ. Κωνσταντίνος - Φούντας
BΑ
Ελπίδα Καρδίτσας - ΓΑΣ Παλαμά
Ρεπό:Γ.Σ.Φαλάνης.
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ΤΟΠιΚΑ

Η

χιονόπτωση την
Κυριακή τράβηξε
την προσοχή όμως
και στο καθαρά
αγωνιστικό κομμάτι
προέκυψαν ευχάριστες
ειδήσεις για τον ΓΣΤ.

Το δελτίο τύπου αναφέρει:
Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησαν οι νεαροί αθλητές
και οι νεαρές αθλήτριες του ΓΣΤ
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Ανωμάλου δρόμου που έγινε με
ξεχωριστή οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία στο αθλητικό κέντρο ΄Σκαμνιές΄ Πηγής.
Το πρωτάθλημα αυτό ήταν ιδιαίτερα ξεχωριστό εξαιτίας των
δυσμενών καιρικών συνθηκών που
επικρατούσαν κατά τη διάρκεια
των αγώνων.
Όμως αυτές οι ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν οι αγώνες θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν αβίαστα
το πρωτάθλημα αυτό ως ιστορικό
αφού σπάνια αναφέρεται στην
ιστορία των αγώνων η τέλεσή
τους σε χιονισμένη διαδρομή.
Όμως αντί αυτές οι συνθήκες
να δημιουργήσουν προβλήματα
στους συμμετέχοντες αθλητές
στους προπονητές, στους συνοδούς των ομάδων αλλά και στους
πολυάριθμους θεατές, τουναντίον
οι συνθήκες αυτές δημιούργησαν
απίστευτα θετικά συναισθήματα.
Το όλο τοπίο πάνω στο οποίο
στήθηκε ένας απίστευτος καμβάς
θύμιζε βόρεια Ευρώπη. Διέκρινε
κανείς χαρούμενα πρόσωπα λες
και όλοι αυτοί που μετείχαν σ’
αυτόν τον σπάνια μαγευτικό ‘χιο-

Α

κρως
χορταστικός
είναι ο φετινός
μαραθώνιος
της Α1 ΕΣΚΑΘ με τις
ομάδες μας να
προσπαθούν να
ξεπεράσουν τον εαυτό
τους.
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Eβαλε τα δυνατά της
Δεύτερη στην ομαδική βαθμολογία η ομάδα εφήβων του ΓΣΤ στο Πανελλήνιο Ανωμάλου δρόμου

Οι έφηβοι του ΓΣΤ κατέλαβαν την 2η θέση
στο ομαδικό επιβεβαιώνοντας το ταλέντο τους
νισμένο κόσμο’ ζούσαν στιγμές
μιας άλλης εκδήλωσης πέραν από
αυτές που βιώνουν συνήθως οι
μετέχοντας σε αγώνες.
Πιο πολύ απ’ όλους το χάρηκαν
οι μετέχοντες στους αγώνες αθλητές. Υπήρξε εντονότατος συναγωνισμός, συνεχείς εναλλαγές
στην πρωτοπορία, όλων σχεδόν
των διαδρομών.
Στους αγώνες αυτούς εντυπωσίασε η ομάδα των Εφήβων
του Ιστορικού Γ.Σ.Τρικάλων.

Η ομάδα αυτή συγκροτούμενη
από τους ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΑΤΣΙΩΠΗ
(8ος), ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΕΡΜΗΓΚΑ
(14ος) και ΙΩΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
(37ος) πήρε την 2η θέση στην
ομαδική βαθμολογία και από
απειρία και μόνο δεν πήρε την 1η
θέση.
Στην κατηγορία των Κορασίδων
και στο δρόμο των 3000μ έκανε
εξαιρετική εμφάνιση η ΕΥΤΥΧΙΑ
ΓΙΟΥΒΡΗ, η οποία πήρε την 5η
θέση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η

Ευτυχία είναι δρομέας των 800μ.
Με λίγη προσοχή θα μπορούσε
να είναι στις θέσεις των μεταλλίων.
Στο ίδιο αγώνισμα των 4000μ
Νεανίδων πήρε μέρος μια άλλη
φερέλπιδα αθλήτρια του Γ.Σ.Τρικάλων η ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΟΚΚΑ, η
οποία κατέλαβε και αυτή την 5η
θέση. Όπως και στην περίπτωση
της Γιουβρή στις λεπτομέρειες
χάθηκε και για την Αρτεμι το μετάλλιο.
Εδειξαν όμως ότι βρίσκονται
σε πολύ καλό δρόμο για τη συνέχεια των αγωνιστικών τους προσπαθειών που θα συνεχιστούν
στους αγώνες του στίβου που
ακολουθούν μέχρι το καλοκαίρι.
Στο αγώνισμα των 6000μ Νέων
Γυναικών έκαναν πολύ καλή εμφάνιση η ΝΙΚΟΛΙΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ
(16η) και η ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΥΚΙΝΙΩΤΗ
(23η).
Εκτιμάται ότι αν έπαιρνε μέρος
και η πρωταθλήτρια του Συλλόγου
ΕΦΗ ΦΛΩΡΟΥ ίσως να έπαιρναν
την 1η θέση στην ομαδική βαθμολογία. Η Εφη δεν πήρε μέρος
για να προφυλαχτεί από ένα τραυματισμό που είχε.
Στην κατηγορία των 3000μ Κορασίδων έκαναν πολύ καλή εμφάνιση και οι: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΥ-

ΘΥΜΙΟΥ(38η), η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΑΝΘΕΛΑ(50η) και η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΣΙΩΤΗ (99η). Αξίζει να σημειωθεί
ότι η Ευθυμίου είναι 15 χρονών
και θα πάρει μέρος στην ίδια κατηγορία στις επόμενες 2 χρονιές.
Στην κατηγορία των 4000μ Παίδων πήρε μέρος για πρώτη φορά
σε πανελλήνιο πρωτάθλημα ο
15χρονος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ(88ος). Ο Αγραφιώτης είναι
γιος τους παλιού πρωταθλητή
του Γ.Σ.Τρικάλων των δρόμων
ημιαντοχής- αντοχής Γιώργου
Αγραφιώτη.
Η εμφάνιση των νεαρών αθλητών και αθλητριών του Γ.Σ.Τρικάλων κρίνεται γενικά ως εξαιρετική και οι ειδικοί πιστεύουν ότι
οι αθλητές αυτοί έχουν ευρύ μέλλον στους δρόμους ημιαντοχής
– αντοχής. Θα αποτελέσουν και
αυτοί άξια μέλη της Μεγάλης Σχολής των Δρόμων του Γ.Σ.Τρικάλων. Θα είναι όπως υποστηρίζουν
και οι ίδιοι άξιοι συνεχιστές των
μεγάλων δρομέων που ανέδειξε
και συνεχίζει να αναδεικνύει ο Τεράστιος αυτός Ιστορικός Σύλλογος.
Θα πρέπει να υπογραμμιστεί
ότι η φετινή διοργάνωση, λόγω
και των ιδιαίτερων καιρικών συν-

Σε κρίσιμη στροφή
Τον καλύτερο εαυτό τους πρέπει να δείξουν οι Τρικαλινές ομάδες
της Α1 ΕΣΚΑΘ στην προσεχή αγωνιστική

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ετσι οι Γόμφοι εισπράττουν άκρως κολακευτικά
σχόλια αφού ξέχασαν να χάνουν, ενώ σαρώνουν τα διπλά.
Από την πλευρά τους οι
Δαναοί κάνουν μεστή χρονιά
και η χαρά τους είναι μεγάλη
όταν βλέπουν ότι κοντά στους
έμπειρους παίκτες ανδρώνονται και οι μικρότεροι σε
ηλικία.
Οσο για την Φαλώρεια
ήξερε από την αρχή ότι είχε
δύσκολη αποστολή, οπότε
καλείται σε κάθε ματς να ξεπεράσει τον εαυτό της.
Πάντως το πρωτάθλημα
μπήκε σε κρίσιμη στροφή και
όσοι έχουν βλέψεις και κάνουν όνειρα οφείλουν να
πραγματοποιήσουν αψεγάδιαστες εμφανίσεις.
Με αναμμένες μηχανές
λοιπόν συνεχίζουν την προσπάθειά τους οι τοπικές ομάδες της Α1 ΕΣΚΑΘ θέλοντας
να αναδείξουν στο έπακρο
τα ιδιαίτερα στοιχεία που τις
χαρακτηρίζουν.
Ασφαλώς όσο κυλούν οι
αγωνιστικές η πίεση μεγαλώνει και χρειάζεται το κατάλληλο αντίδοτο.
Πάνω απ’ όλα όμως απολαμβάνουν αυτό που κάνουν.
Δεν βλέπουν την ώρα να εμφανιστούν στο παρκέ και εκεί
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Νέο μεγάλο παιχνίδι έχουν οι Γόμφοι
και η Φαλώρεια τοπική αναμέτρηση
τα δίνουν όλα για όλα εφαρμόζοντας πιστά τις οδηγίες
των προπονητών τους.
Όταν μάλιστα εκτελεστεί
στο έπακρο ο σχεδιασμός,
τότε συνήθως το ταμπλό
γράφει εντυπωσιακά.
Σχεδόν σε κάθε αγωνιστική
διεξάγονται ανοιχτά παιχνίδια
και η παράδοση δεν έσπασε
το διήμερο.
Γενικά η Α1 έχει ξεχωριστό
χρώμα, οπότε κάθε περίοδο
προκύπτουν διαφορετικά δεδομένα και έντονος συναγωνισμός. Το κίνητρο συνεπώς
είναι υψηλό, οπότε κάθε αγωνιστική εκκινεί από μηδενική
βάση.
Δεν είναι όμως μόνο οι ομάδες που βάζουν ψηλά τον
πήχη και θέλουν να γυρίσουν
σελίδα. Και τα στελέχη των
υπόλοιπων σωματείων όταν

εμφανίζονται στον αγωνιστικό
χώρο δεν μπαίνουν για να
χάσουν. Εξαντλούν τις πιθανότητες και προκύπτουν
αγώνες μακράς διαρκείας.
Και φέτος το πρωτάθλημα
συγκεντρώνει την προτίμηση
μεγάλης μερίδας φιλάθλων,
αφού βλέπει ότι γίνεται καλή
δουλειά, ενώ μετέχουν συγκροτήματα, που έχουν δώσει
το στίγμα τους στην Τρικαλινή καλαθοσφαίριση.
Πάντως αξίζουν πολλά
μπράβο όσοι παρά τις δυσκολίες καταφέρνουν να καταθέτουν αξιόλογες προτάσεις και δεν βγαίνουν με τίποτα από την πρίζα.
Πολύ σωστά πάντως οι
ομάδες εκτός από το σήμερα
κοιτάζουν το μέλλον και επιδιώκουν να δώσουν ευκαιρίες σε νέα πρόσωπα και γε-

νικά να πάνε σ’ έναν μοντέρνο
τρόπο παιχνιδιού.
Βέβαια δεν λείπουν και τα
έμπειρα στελέχη, που ξέρουν
τα κατατόπια καλύτερα από
τον καθέναν.
Το σωστό πάντρεμα λοιπόν
μπορεί να κάνει την διαφορά.
Πάντως η υπομονή και ο χαρακτήρας είναι απαραίτητα
για να ξεδιπλωθούν όλα τα
μπασκετικά χαρίσματα.
Ακόμη επιβάλλεται ο περιορισμός των σκαμπανεβασμάτων.
Για τον λόγο αυτό οι προπονητές θέλουν να παρουσιάσουν σύνολα που θα κάνουν την μικρότερη δυνατή
αγωνιστική κοιλιά αξιοποιώντας κάθε αθλητή.
Στο θέμα αυτό φαίνεται να
υπάρχει μεγαλύτερο βάθος
στο ρόστερ, οπότε το σκηνικό
επιτρέπει ανάλογη διαχείριση.
Πολύ σωστά πάντως οι
συντελεστές κοιτάζουν την
δική τους δουλειά και κρατούν χαμηλούς τόνους, αφού
τα μεγάλα λόγια δεν χαρακτηρίζουν όσους διακονούν
την Α1 ΕΣΚΑΘ.
Ακόμη και αν πιστεύουν
όσο τίποτα άλλο στον στόχο
είναι μαθηματικά βέβαιο ότι
δεν πετάξουν στα σύννεφα.
Η φιλοσοφία τους είναι
γνωστή και σωστή. Τους ενδιαφέρει να προχωρούν
βήμα- βήμα κάνοντας τις σχετικές προσαρμογές κατά την

διάρκεια των παιχνιδιών.
Γιατί κανένα ματς δεν μοιάζει με το προηγούμενο κάτι
που σημαίνει ότι οι ομάδες
που θέλουν να κάνουν θετικό
ταμείο θα πρέπει να είναι
απόλυτα συγκεντρωμένες.
Επίσης δεν έχουμε να κάνουμε με επαγγελματικά σωματεία, οπότε πάντα υπάρχουν αποκλίσεις.
Σε κάθε περίπτωση το κίνητρο είναι υψηλό και ορισμένες εμφανίσεις ομάδων
ανοίγουν την όρεξη.
Φυσικά τα πάντα περνούν
μέσα από την τοποθέτηση
στέρεων βάσεων.
Καμία ομάδα δεν είναι χαμένη από χέρι και αν βρεθεί
στην μέρα της και επιβάλλει
τον ρυθμό της μπορεί να πετύχει υπερβάσεις.
Συνεπώς το σύνολο των
παιχνιδιών είναι ανοιχτό σε
προβλέψεις και πολλές φορές τα πάντα κρίνονται στο
νήμα.
Πραγματικά το έμψυχο δυναμικό των ομάδων είναι συγκινητικό από την αρχή ως
το τέλος, παρότι έχει γεμάτο
πρόγραμμα.
Σίγουρα τους παίκτες τους
γεμίζει αυτό που κάνουν και
έτσι δεν αφήνουν να πέσει
τίποτα κάτω. Εννοείται ότι
κρατούν το καλύτερο για το
τέλος.

Μεστή προετοιμασία
Η σωστή προετοιμασία
μέσα στην εβδομάδα αποτε-

θηκών που επικρατούσαν κατά
τη διάρκεια των αγώνων, άγγιξε
το τέλειο. Οι αγώνες αυτοί από
οργανωτικής πλευράς δεν είχαν
να ζηλέψουν τίποτα από τους
μεγάλους διεθνείς αγώνες. Όλα
λειτούργησαν άψογα. Ολοι οι
αθλητές, οι προπονητές και οι
συνοδοί των ομάδων εξέφραζαν
τον θαυμασμό τους για την θαυμάσια αυτή διοργάνωση.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια
στους συντελεστές αυτής της μεγάλης επιτυχίας, η οποία αντανακλά ουσιαστικά και στα ΤΡΙΚΑΛΑ, στην πόλη του ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
και του ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ όπως την
αποκαλούν πια και οι ξένοι φίλοι
μας.
Μαρόκο η Φλώρου
Όπως σας είχαμε ενημερώσει
η Ε. Φλώρου την επαύριο των
αγώνων αναχώρησε για την πόλη
Φεζ του Μαρόκου.
Εκεί σε υψόμετρο 1600μ θα
βγάλει ένα προσεγμένο πρόγραμμα προετοιμασίας μαζί με εκλεκτή
παρέα συναδέλφων της.
Αναμένεται να επιστρέψει αρχές
Απρίλη και σίγουρα θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει όσα διδαχτεί.

λεί το Α και το Ω προκειμένου να αυξήσει μια ομάδα
τις πιθανότητες επιτυχίας.
Ειδικά όταν μπροστά υπάρχουν ντέρμπι όλοι οι πρωταγωνιστές πρέπει να αντιμετωπίσουν τις προπονήσεις
σαν τελικούς.
Επίσης όλοι ποντάρουν και
στην σύμπνοια με τους αθλητές να βάζουν την ομάδα
πάνω απ’όλα.
Είναι σημαντικό να βλέπεις
τον αλτρουϊσμό από πλευράς
αθλητών, οπότε από την στιγμή που το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα όλα παίρνουν
τον δρόμο τους.
Φυσικά όλοι πρέπει να μείνουν ενωμένοι στα δύσκολα.
Γενικά η στρατηγική είναι
μεγάλη υπόθεση και τα προπονητικά επιτελεία ξέρουν
που να ρίξουν το βάρος τους.
Στην 18η αγωνιστική ξεχωρίζει η μεγάλη συνάντηση
Γόμφων- Αμπελώνα.
Ο εκπρόσωπός μας που
είχε κερδίσει στον Αμπελώνα
67-69 θέλει να ζευγαρώσει
τις νίκες για να βρεθεί σε
θέση ισχύος όσον αφορά το
επόμενο σκέλος του πρωταθλήματος.
Ο αντίπαλος προέρχεται
από τη νίκη κόντρα στην Αναγέννηση Καρδίτσας και θέλει
τεράστια προσοχή.
Με ενθουσιασμό, συγκέντρωση και πολυφωνία η ομάδα του Μ. Αλεξίου μπορεί
να κάνει το καθοριστικό βήμα.
Οσο για την τοπική αναμέτρηση των Δαναών με την
Φαλώρεια οι γαλάζιοι θέλουν
να μείνουν στις υψηλές θέσεις του πίνακα, ενώ οι πορτοκαλί να εμφανιστούν ανταγωνιστικοί.
Γενικά υπάρχουν όλες οι
προϋποθέσεις για να διεξαχθεί ένα ανοιχτό παιχνίδι.
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Α

πίστευτη γοητεία
παρουσιάζουν τα
πρωταθλήματα
υποδομής αφού τα
νιάτα δίνουν ότι έχουν και
δεν έχουν, ιδρώνουν την
φανέλα τους, ενώ βγάζουν
πάντα θετική αύρα.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Πολύ σωστά φροντίζουν να
πάνε καλά προετοιμασμένα για
να προσαρμόζονται σε όλες τις
καταστάσεις.
Ο καθένας βέβαια αντιλαμβάνεται ότι τα επίσημα έχουν την
δική τους αίγλη και τα ταλέντα
αφοσιώνονται ολοκληρωτικά στην
αποστολή θέλοντας να φεύγουν
γεμάτα από κάθε συνάντηση. Με
κοινή προσπάθεια πάντως θα επιδιώξουν να εξελιχθούν όπως τα
ίδια επιθυμούν.
Σε κάθε περίπτωση προκύπτει
μια πολύ καλή μπασκετική παρέα
και μακάρι τα παιδιά αυτά που
κάνουν τώρα τα πρώτα τους βήματα στον χώρο να μας απασχολήσουν έντονα και στο μέλλον.
Παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν στο μετερίζι και στην κοινωνία δεν λείπουν οι περιπτώσεις
στελεχών που ανοίγουν αθόρυβα
τα φτερά τους και είτε συνεχίζουν
με αξιώσεις στους συλλόγους
στους οποίους ανδρώθηκαν είτε
συνεργάζονται με οργανωμένους
συλλόγους άλλων περιοχών.
Οι σχετικές ειδήσεις δεν λείπουν και είναι σημαντικό να ακούγεται η φήμη της Τρικαλινής υποδομής.
Πάντως από την στιγμή που οι
αγώνες βρίσκονται σε εξέλιξη
παίκτες και προπονητές δουλεύουν στα κόκκινα και βάζουν
τις απαραίτητες πινελιές προκειμένου να γίνουν ανοιχτά παιχνίδια
με σήμα κατατεθέν το ευ αγωνίζεσθαι.
Από την πλευρά τους οι φίλαθλοι θέλουν να ανακαλύπτουν οι
ίδιοι τη νέα φουρνιά πρωταγωνιστών και εύχονται τα ταλέντα να
μπορέσουν να βρουν τον δρόμο

Μ

ια από τις
αρχές του
αθλητισμού
είναι ότι καμία
ομάδα δεν χτίστηκε με το
πάτημα ενός κουμπιού
και φυσικά δεν μπορεί να
κερδίσει μεγάλα
στοιχήματα από την μια
μέρα στην άλλη.

Ισα- ίσα πρέπει να οπλιστεί
με υπομονή και τα στελέχη της
να περάσουν πάρα πολλές
ώρες στον αγωνιστικό χώρο.
Μέσα από τις μεστές προπονήσεις οι αθλήτριες θα βρουν
τους ρόλους τους και την επιθυμητή χημεία.
Ετσι στο διάβα του χώρου
θα καταφέρουν να επιβάλλουν
τον ρυθμό τους και να βάλουν
στο βαλιτσάκι τους μεγάλο
αριθμό ροζ φύλλων.
Ωστόσο είναι σημαντικό σε
κάθε παιχνίδι να γίνονται αξιοπρεπείς εμφανίσεις και το έμψυχο δυναμικό να ψάχνεται
στον μέγιστο βαθμό.
Αυτό κάνουν οι γυναίκες και
οι νεάνιδες του Αιόλου, που
μέχρι τώρα έχουν καλές στιγμές στα πρωταθλήματα και θέλουν να τις κάνουν περισσότερες.
Την αγωνιστική που πέρασε
είχαν δύσκολες αποστολές απέναντι σε ομάδες που προέρχονται από καλές σχολές και
δουλεύουν οργανωμένα επί
χρόνια. Συνεπώς είχαν το προβάδισμα στα προγνωστικά, οπότε για τα Τρικαλινά χρώματα

Ξεδίπλωμα αρετών
Για μια ακόμη αγωνιστική τα πρωταθλήματα υποδομής
πρόσφεραν πλούσιες συγκινήσεις στο φίλαθλο κοινό

Στιγμιότυπο από τον αγώνα του παιδικού
ανάμεσα στην ΑΕΤ και τους Δαναούς
Πολύ σωστά πάντως ο κόσμος
επιθυμεί να βλέπει μαζεμένα παιχνίδια στην σωστή ώρα προκειμένου παίκτες και ομάδες να λύνονται και να παρουσιάζουν ωραίο
θέαμα. Ασφαλώς τα συνεχόμενα
παιχνίδια επιτρέπουν στο έμψυχο
δυναμικό να κινηθούν πιο άνετα.
Πάντως η αλυσίδα πρέπει να
λειτουργήσει άψογα, αφού παίκτες, προπονητές, παράγοντες
έχουν τον ρόλο τους.
Εννοείται ότι το δέσιμο είναι
μοναδικό και οι κόουτς προσπαθούν να περάσουν τα σωστά μηνύματα εντός και εκτός γραμμών.
Γενικά η επόμενη μέρα πρέπει
να απασχολεί τους πάντες. Ειδικά
στο συγκεκριμένο κομμάτι κάθε
παράλειψη κοστίζει.
Πάντως η ωρίμανση ενός αθλητή απαιτεί αρκετό χρόνο. Αξίζουν
λοιπόν πολλά μπράβο στους αφανείς ήρωες με την ουσιαστική
δουλειά.
Βέβαια η διαδικασία παραγω-

γής χρειάζεται όραμα και μεθοδικότητα.
Όλα ξεκινούν από τον εντοπισμό των στελεχών.
Στην πορεία προπονητές και
παράγοντες παίρνουν τους εκλεκτούς από το χέρι για να τους
βάλουν στα βαθιά του μπάσκετ.
Βέβαια όλοι έχουν δικαίωμα
στο όνειρο. Από την στιγμή που
δουλέψουν με μεθοδικότητα μπορούν να ανεβάσουν τις μετοχές
τους.
Και επειδή οι καιροί δεν προσφέρονται για οικονομικά ανοίγματα οι τοπικοί σύλλογοι προσπαθούν να συστήνουν στο κοινό
νέα πρόσωπα, ενώ δεν διστάζουν
να τα ρίξουν στα βαθιά δίνοντας
συμμετοχές και στα πρωταθλήματα ΕΣΚΑΘ.

Είχαν κέφια
Τα ανοιχτά παιχνίδια αποτελούν
σήμα κατατεθέν των πρωταθλημάτων υποδομής.

Ετσι οι πιτσιρικάδες δεν άλλαξαν συνήθειες για μια ακόμη
φορά. Επιρόσθετα είχαμε και αρκετές οικογενειακές συνάξεις.
Σε μια απ’αυτές ο Αίολος Α’
επικράτησε 77-100 του Αιόλου
Β’. Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν
πραγματικό ντέρμπι, ενώ δυνατές
μάχες έγιναν και στην δεύτερη
περίοδο. Ακολούθως οι νικητές
βρήκαν ρυθμό και άνοιξαν την
ψαλίδα.
Τα δεκάλεπτα: 22-23 , 37-43,
51-75, 77-100
Διαιτητές: Γκαρτζονίκας Χ. Χλωρός Χ.
Αίολος 2 (Μπραχάλας) Κότσιος
, Τσιάρας , Χλωρός , Βαγγελοκωστας, Κουτής, Χριστοδούλου,
Μπετσιμέας , Μπουρζιάννης ,
Πούλιος , Ματέος , Σταμάτης .
Αίολος 1(Παπαδημητριου) Αγγέλης , Καραθάνος , Ράντος ,
Αποστόλου , Πολύζος , Γκαραβέλας , Ευαγγελακόπουλος , Τσιακαρας , Τριανταφύλλου , Μπλουγούρας , Γαρούφας
Στο ίδιο πνεύμα και τα ταλέντα
Φούντας Α’ και Φούντας Β’. Η
πρώτη ομάδα επικράτησε 68-47
σε ενδιαφέρον παιχνίδι. Στο πρώτο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι
είχαν το προβάδισμα, ενώ στην
δεύτερη περίοδο οι ισορροπίες
ήταν λεπτές όπως μαρτυρά το
ισόπαλο σκορ.
Στην επανάληψη η Φούντας Α
έσφιξε την άμυνα και με ορισμένα
μεγάλα καλάθια στην επίθεση
έφτασε στο ροζ φύλλο.
Τα δεκάλεπτα: 14-19, 31-31,
53-40, 68-47.
Διαιτητές:Δημουλάς - Μπαλατσούκας
Φούντας 1 (Μπατατόλης) Κολίτσας , Αργυρόπουλος , Μπαμ-

πούρης , Μανθελάς , Σκουλής ,
Κωτούλας , Τζιώρας , Μπουραζάνας , Μπουντούρης , Στεργιάδης , Παπαναστασίου , Καλαπανίδας.
Φούντας 2 (Φούντας Γ ) Μπέσιος , Κυρίτσης , Βερεντζιώτης ,
Κατσιαμπάς , Ζαμπραίλας , Μοιριώρης Κ, Παλάβρας , Μητσιάδης
, Κανδύλης , Τσούγκος , Μοιριώρης Ι., Στραπάτσας, Κολοπίτας.
Ένα ακόμη δυνατό δίδυμο συνέθεσαν ΑΕΤ και Δαναοί. Οι γηπεδούχοι είχαν τελικά την συνταγή για να φτάσουν στον στόχο
τους με 59-47. Αξίζουν όμως πολλά μπράβο στα παιδιά και των
δυο ομάδων για την αγωνιστικότητά τους μέχρι το τελευταίο
σφύριγμα.
Μέσω των παιχνιδιών αυτών οι
μικροί αθλητές αντιλαμβάνονται
ότι πρέπει να είναι στην πρίζα
μέχρι τέλους.
Οι Δαναοί έκαναν καλό ξεκίνημα, ενώ οι ερυθρόλευκοι αιφνιδιάστηκαν.
Ακολούθως όμως διόρθωσαν
πράγματα, ξεκίνησαν αντεπίθεση

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8

ΟΜΑΔΕΣ
Αίολος Α’
Φούντας A’
ΑΕΤ
Καλαμπάκα
Αίολος Β’
Δαναοί
Κρόνος
Φούντας B’

Τα γυναικεία τμήματα του Αιόλου έκαναν χρήσιμη καταγραφή
κόντρα σε Απόλλωνα Καρδίτσας και Σπάρτακο

Στιγμιότυπα από την Κυριακάτικη αναμέτρηση των γυναικών του Αιόλου με τον Απόλλωνα Καρδίτσας.
ταστα.
Κάπου εκεί προέκυψαν και
λαθάκια τα οποία δεν άφησαν
αναξιοποίητα οι φιλοξενούμενες. Οι κυανέρυθρες θα κρατήσουν τα θετικά στοιχεία και
θα επιμείνουν σε ορισμένους
τομείς για να ανέβουν επίπεδο.
Διαιτητές: Δημουλάς- Παπαδημητρίου.
Τα δεκάλεπτα: 6-20, 24-34,
37-50, 44-70
Αίολος (Αλεξοπούλου): ΠαCMYK

νοπουλου, Παπαδημητρίου
9(1), Τσουτσουμπη, Λωλη 6,
Σταυροπουλου 12(2), Μπουζα
5, Δριβαλα 8(2), Χαλαβατζη,
Κωσταπαππα 4.
Απόλλων. Κ: Μηνου 3, Γαλαγαλα 2, Τσιακμακη, Τσιαχματιωτη Μ. 2, Χαριση 28(2),
Μπαρακου 6, Χαβαλέ 11(1),
Τσιριμωκου 6(1), Καλακωνα 2,
Μερισιωτη 10.
Επόμενη υποχρέωση για τις
Τρικαλινές γυναίκες είναι στις
3 Μάρτη. Συγκεκριμένα στις

Εμπειρη Καλαμπάκα
Εχοντας παιδιά που παίρνουν
εμπειρίες στην Γ’ Εθνική η Κ21
της Καλαμπάκας(οδηγεί την κούρσα με 9 βαθμούς) αποδίδοντας
πολύ καλό μπάσκετ μετά το πρώτο δεκάλεπτο επικράτησε 91-60
του Αιόλου.
Τα δεκάλεπτα: 16-22 , 42-33 ,
69-46 , 91-60.
Διαιτητές: Λίλης – Γκαγκαστάθης
.Καλαμπάκα(Σπανός):Γετερίδης 14 , Σταυράκης , Σταλιάς 4,
Μασάδης 19(2), Τουλας 7(1),
Σούλκο 12, Ταμπάκου 6, Μπουζέκης, Μπέλλος , Κιουρτζίδης 27,
Γκιόκας 2.
Αίολος (Παπαδημητρίου): Ιωάννου 2, Αγγελής 5(1), Πάσχος 14,
Ράντος 3, Αποστόλου 7(1), Πολύζος 10(1), Καραθάνος 5(1),
Ευαγγελακόπουλος 9, Γαρούφας
, Τσιακάρας , Τριανταφύλλου 5,
Μπαϊρακτάρης.

Η Bαθμολογία

Δυνατές εμπειρίες

οι συναντήσεις αποτέλεσαν ένα
χρήσιμο εργαλείο για καταγραφή δεδομένων.
Οι γυναίκες του Αιόλου διασταύρωσαν τα ξίφη τους με
τον Απόλλωνα Καρδίτσας, που
βρέθηκε σε καλή μέρα, είχε
καλές επιλογές σε άμυνα και
επίθεση, οπότε πέρασε με 4470 από το Δημοτικό κλειστό.
Ο εκπρόσωπός μας χρειάστηκε να κυνηγάει από την
αρχή στο σκορ και έτσι η αποστολή του δυσκόλεψε αφάν-

και ολοκλήρωσαν με θετικό τρόπο.
Τα δεκάλεπτα: 00-11, 17-20,
38-35, 59-47.
Διαιτητές: Χλωρός - Γεωργούλας
ΑΕΤ (Γκότας) Σαβουλίδης 7(1),
Λαναράς 2, Κωστούλας , Καρκανιάς 7(1), Κόκκας, Καράς 11(1),
Κάλλος 5, Μαντούδης 11, Τσιάνας
16.
Δαναοί (Μητσάς) Σκυλογιάννης
5, Καρανάνας, Τσιουνης 2, Αλεξίου, Πελεκάνης, Μοσχόπουλος
17, Μάγκος 1, Τσίνας 2, Ταλαρος
12(1), Παπαθεωδόρου, Λέφας,
Τίγκας 8, Γκουγκάρας

13.30 θα αντιμετωπίσουν την
Ολυμπιάδα στην Λάρισα.

Αφησαν υποσχέσεις
Ασφαλώς και οι ήττες είναι
μέσα στην αθλητική ζωή. Το
ζητούμενο είναι να διδάσκεται
κανείς και να καταθέτει σε κάθε
ματς καινούργια στοιχεία. Η
αλήθεια είναι ότι οι νεάνιδες
του Αιόλου δούλεψαν στα κόκκινα για μεγάλο βαθμό κόντρα
στον Σπάρτακο αλλά οι φιλοξενούμενες είχαν κρύο αίμα,
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οπότε απέδρασαν με 59-78.
Γενικά το παιχνίδι αποτέλεσε
εξαιρετικό σχολείο με τα κυανέρυθρα κορίτσια να έχουν καλές επιλογές στην επίθεση.
Φυσικά κλειδί είναι η άμυνα
και θα εστιάσουν στον συγκεκριμένο τομέα, αφού η ισορροπία στις δυο πλευρές του
παρκέ αλλάζει τους συσχετισμούς.
Τα δεκάλεπτα: 13-20, 26-38,
39-62, 59-78
Διαιτητές:Γκαρτζονικας Χ. Μιχαηλίδης
Αίολος (Αλεξοπούλου) Βανταλή 1, Τοζάρου 11, Παπατζιμοπούλου 8, Φωτίου 6, Σταυροπούλου 9(1), Δραγούτσου
21, Καράση 3.
Σπάρτακος Λάρισας (Γοργόλης) Αναστασιάδη, Παράσχη
6, Γουλούλη 4, Νταιάκη 3, Μπατζογιάννη 16, Ευαγγελοπούλου
3, Αγριόγηδου 2, Παρασκευαίδη 2, Καλέτσιου 5, Τσουμπάνου
23, Λαναρά, Φλώρου 4

Θλίψη στην οικογένεια
Είναι κάποια πράγματα που
δεν χωνεύονται με τίποτα. Στην
οικογένεια του Αιόλου υπάρχει
μεγάλη θλίψη για τον αδόκητο
χαμό της Ευαγγελίας Καπάκου,
που τόσα όνειρα έκανε για σταδιοδρομία στο μπάσκετ.
Για αρκετά χρόνια δούλεψε
στις κυανέρυθρες. Φέτος δεν
συνέχισε αλλά παρακολουθούσε τις δραστηριότητες.
Εννοείται ότι η ομάδα θα
σπεύσει να πει το τελευταίο
αντίο.

CMYK
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Τώρα προέχει
η… αγωνιστική περιπέτεια!
Οι παίκτες του ΑΟΤ πάτησαν στα… πάτρια εδάφη,
με την πρόκληση του Εργοτέλη να είναι μπροστά
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Η δράση
του ΑΟΤ μέσα
στον Μάρτιο
Εκτός από τους δυο συνεχόμενους εντός έδρας αγώνες
με Εργοτέλη και Σπάρτη, έγιναν γνωστοί και οι υπόλοιποι
αγώνες του ΑΟ Τρίκαλα για τον Μάρτιο.
Η διοργανώτρια αρχή ενημέρωσε για το πρόγραμμα
του πρωταθλήματος από την 21η έως και την 23η αγωνιστική.
Σε ό,τι αφορά στο ματς της 20ής στροφής μεταξύ
Απόλλωνα Πόντου – Ηροδότου, αυτό θα ξεκινήσει στις
14:00 της Τετάρτης (06/03). Αναλυτικά:

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 9 Μαρτίου
Καραϊσκάκης Άρτας – Παναχαϊκή (15:00 ΕΡΤ3)

Κυριακή 10 Μαρτίου
Σπάρτη – Ηρακλής (15:00)
Βόλος – ΑΟ Τρίκαλα (15:00)
Αήττητος Σπάτων – Απόλλων Λάρισας (15:00)
Πλατανιάς – Εργοτέλης (15:00)
Ηρόδοτος – ΑΟΧ Κισσαμικός (15:00)
Δόξα Δράμας – Αιγινιακός (15:00)
Κέρκυρα – Απόλλων Πόντου (17:00 ΕΡΤ3)

22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 16 Μαρτίου
Ο ΑΟ Τρίκαλα επέστρεψε στην… βάση του και πλέον το μυαλό είναι στο κρίσιμο παιχνίδι με τον Εργοτέλη

ΑΟΧ Κισσαμικός – Κέρκυρα (15:00 ΕΡΤ3)

Κυριακή 17 Μαρτίου

Μ

πορεί να
πέρασαν
πολλά και
διάφορα τις
τελευταίες μέρες οι
παίκτες του ΑΟ Τρίκαλα,
αλλά όλα αυτά δεν είναι
τίποτα μπροστά στην
αγωνιστική πρόκληση!
Διότι το Σάββατο ο
αγώνας με τον Εργοτέλη
δεν είναι μια… απλή
υπόθεση, αλλά ένα
οριακό παιχνίδι που
μπορεί να κρίνει πολλά
για τις πιθανότητες
παραμονής στην
κατηγορία.

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Βέβαια πολλές φορές έχουν
γίνει φέτος ανάλογες αναλύσεις, χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτή τη φορά όλοι
στην ομάδα ελπίζουν ότι θα
υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση των παικτών μέσα
στον αγωνιστικό χώρο.

Η περιπέτεια της Κρήτης
Τέλος καλό, όλα καλά για
τον ΑΟΤ ο οποίος είχε καθη-

λωθεί στα Χανιά, λόγω των
άσχημων καιρικών συνθηκών.
Ωστόσο, την Τρίτη η αποστολή του ΑΟ Τρίκαλα κατάφερε να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο και να μεταβεί στην
Αθήνα.
Μάλιστα, οι παίκτες του Μίλος Κόστιτς έκαναν και προπόνηση στην πρωτεύουσα
πριν αναχωρήσουν οδικώς για
τα Τρίκαλα.
Αναλυτικά το ενημερωτικό
της ΠΑΕ: «Η Π.Α.Ε. Α.Ο. Τρίκαλα ανακοινώνει ότι η αποστολή της ομάδας βρίσκεται
στο δρόμο της επιστροφής
για τα Τρίκαλα. Μετά από τη
ταλαιπωρία που υπέστη στην
Κρήτη λόγω των τρομερά
άσχημων καιρικών συνθηκών,
κατάφερε σήμερα το πρωί να
επιβιβαστεί στη πτήση για
Αθήνα. Εκεί πραγματοποιήθηκε η σημερινή προπόνηση χωρίς απρόοπτα ενώ από αύριο
συνεχίζεται η προετοιμασία
σε δυνατούς ρυθμούς ενόψει
του ερχόμενου αγώνα».

Ο Μαλούτας στο ΑΟ
Τρίκαλα – Εργοτέλης
Η ΚΕΔ όρισε την Τετάρτη
(27/02) τους διαιτητές για τα
ματς της 19ης στροφής της
Football League. Στην αναμέ-

τρηση του ΑΟ Τρίκαλα με τον
Εργοτέλη ορίστηκε ο Μαλούτας από την Ημαθία. Αναλυτικά:
Σάββατο 2 Μαρτίου
Βόλος - ΑΟΧ Κισσαμικός
(14:00, Γήπεδο Νεάπολης)
Διαιτητής: Τσέτσιλας (Γρεβενών)
Βοηθοί: Στεφούλης (Γρεβενών), Δεμερτζής (Πέλλας)
4ος: Αγγελάκης (Μακεδονίας)
Πλατανιάς - Απόλλων Πόντου (15:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο Περιβολίων)
Διαιτητής: Μπακογιάννης
(Αθήνας)
Βοηθοί: Κολλιάκος (Αθήνας), Παγουρτζής (Πειραιά)
4ος: Βλάχος (Αν. Αττικής)
Τρίκαλα - Εργοτέλης (15:00,
Δημ. Στάδιο Τρικάλων)
Διαιτητής: Μαλούτας (Ημαθίας)
Βοηθοί: Γιάντσης (Ημαθίας), Σακκάς (Θεσσαλίας)
4ος: Θεοχάρης (Θεσσαλίας)
Ηρόδοτος - Δόξα Δράμας
(15:00, Γήπεδο Νέας Αλικαρνασσού)
Διαιτητής: Σωτηριάδης (Λασιθίου)
Βοηθοί: Πριόνας (Εύβοιας),
Χρηστάκος (Πειραιά)

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

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

4ος: Κολυτάς (Λασιθίου)
Κυριακή 3 Μαρτίου
Σπάρτη - Απόλλων Λάρισας
(15:00, Δημ. Στάδιο Σπάρτης)
Διαιτητής: Αντωνίου (Αν.
Αττικής)
Βοηθοί: Καραθανάσης (Αν.
Αττικής), Μαυραντωνάκης
(Ηρακλείου)
4ος: Καδδάς (Αχαΐας)
Ηρακλής - Παναχαϊκή (15:00
ΕΡΤ3, Καυτανζόγλειο)
Διαιτητής: Καραντώνης
(Ημαθίας)
Βοηθοί: Νίκζας (Λάρισας),
Μπαλιάκας (Κοζάνης)
4ος:
Σιδηρόπουλος
(Έβρου)
Αήττητος Σπάτων - Αιγινιακός (15:00, Δημ. Στάδιο Σπάτων)
Διαιτητής: Βάτσιος (Δυτ.
Αττικής)
Βοηθοί: Πλάκας (Δυτ. Αττικής), Κοκμοτός (Δωδ/νήσου)
4ος: Τσουκαλάς (Αθήνας)
Καραϊσκάκης Άρτας - Κέρκυρα (15:00, Δημ. Αγίων Αναργύρων)
Διαιτητής: Θεοδωρόπουλος
(Φλώρινας)
Βοηθοί: Φαλτάκας (Γρεβενών), Τσιλίκας (Αιτ/νίας)
4ος: Ματσούκας (Αιτ/νίας)

Βόλος – Σπάρτη (15:00)
Ηρακλής – Αήττητος Σπάτων (15:00)
Τρίκαλα – Πλατανιάς (15:00)
Απόλλων Λάρισας – Καραϊσκάκης Άρτας (15:00)
Εργοτέλης – Ηρόδοτος (15:00)
Παναχαϊκή – Δόξα Δράμας (15:00 ΕΡΤ3)
Απόλλων Πόντου – Αιγινιακός (15:00)

23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 23 Μαρτίου
Σπάρτη – Αήττητος Σπάτων (15:00)
Πλατανιάς – Βόλος (15:00 ΕΡΤ3)
Ηρόδοτος – Τρίκαλα (15:00)
Κέρκυρα – Εργοτέλης (15:00)
Αιγινιακός – ΑΟΧ Κισσαμικός (15:00)

Κυριακή 24 Μαρτίου
Καραϊσκάκης Άρτας – Ηρακλής (15:00)
Δόξα Δράμας – Απόλλων Λάρισας (15:00)
Απόλλων Πόντου – Παναχαϊκή (15:00 ΕΡΤ3)
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α είχε όλα η
πρόσφατη γιορτή του
ΑΠΣΤ, που μίλησε
στην καρδιά του
κόσμου.

Τ

Πάνω απ’όλα φάνηκε ότι στον
σύλλογο υπάρχει όραμα και οι
πάντες είναι κοντά στα νιάτα.
Φυσικά είχαμε να κάνουμε με
βαθιά οικογενειακές στιγμές, ενώ
οι υψηλοί καλεσμένοι έλεγαν τα
καλύτερα για την δουλειά των
πρωταγωνιστών του συλλόγου
αλλά και για το ήθος τους.
Αλλωστε είναι γνωστό ότι η
πάλη σμιλεύει υποδειγματικούς
χαρακτήρες τόσο μέσα, όσο και
έξω από τις παλαίστρες και γενικά τους αγωνιστικούς χώρους.
Ασφαλώς το αγκάλιασμα φίλων και γνωστών δίνει ώθηση στο
σωματείο να βάλει πλώρη για νέα
κατορθώματα.
Το επίσημο κείμενο με την υπογραφή του Νίκου Τσιακάρα αναφέρει:
Την κοπή πίτας και τις βραβεύσεις διακριθέντων αθλητών πραγματοποίησε το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019, στον Gallery Art
o ΑΠΣ Τρίκαλα: Ελληνορωμαϊκή
πάλη.
Η εκδήλωση ήταν ενταγμένη
στο πλαίσιο των καλών πρακτικών
«Παλεύουμε για τα παιδιά μας».
Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης αποδόθηκαν τα σήματα και οι
έπαινοι σε 155 νεαρούς μαθητές
οι οποίοι προάχθηκαν σε μεγαλύτερες τάξεις δια μέσου του
προγράμματος επιπέδων ΤΡΙΑΚΤΗΡ.
Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης βραβεύτηκαν για τις αγωνιστικές τους πανελλήνιες και διεθνείς σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο διακρίσεις οι:
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΛΟΥΚΙΑ
ΜΠΑΡΛΑΦΕΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΡΥΣΟΜΑΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΛΩΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΖΗΚΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΟΥΖΑΡΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΕΛΗΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΑΛΑΝΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΑΡΛΑΦΕΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΑΛΑΝΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΤΕΡΤΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΟΥΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΛΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΤΟΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΟΥΔΑΚΗΣ
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΡΟΒΑΣΙΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΝΑ ΜΗΤΡΟΒΑΣΙΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΒΡΑΜΗΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΑΛΑΝΙΚΑ
Στο τρίτο μέρος της εκδήλωσης

Πολυσύνθετη εκδήλωση
•Κοπή πίτας, βραβεύσεις διακριθέντων αθλητών 2019
για τον ΑΠΣ Τρίκαλα και ευχάριστες ανακοινώσεις

Αρωμα
μότο κρος
Νέα εκδήλωση στον μηχανοκίνητο αθλητισμό
υπάρχει την Κυριακή.
Η ΜΑΣΤ ετοίμασε αγώνα
για το κύπελλο Ελλάδας
στο Πρίνος (10.30) και το
θέαμα είναι εξασφαλισμένο. Λεπτομέρειες σε επόμενο φύλλο.

Αντιπροσωπευτικό φωτογραφικό δείγμα από την εξαιρετική γιορτή του ΑΠΣΤ, που αναγνώρισε αξίες αλλά και όσους στηρίζουν τον σύλλογο
πραγματοποιήθηκαν οι ειδικές
βραβεύσεις:
του
Meteora
Wrestling Academy – μέλος του
ΚΕΑΠ κα ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΡΙΚΩΝΗ
Tων χορηγών του συλλόγου:

ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΡΑΣΗ - ΟΠΤΙΚΑ
ΜΑΓΙΚΟ ΚΟΥΤΙ
ΚΩΤΟΥΛΑΣ – ENERGY

ΠΛΑΚΩΝΑΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΥΚΛΟΥ
ΓΑΛΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

ΠΡΟΠΟ
ΚΟΛΙΤΣΑΣ – ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΚΡΥΠΤΗ BAR
GRANELLO CAFE

CENTRO DESIGN
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΑΛΑΝΙΚΑΣ
Tων προπονητών του συλλόγου:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΟΓΗΡΟ ΠΑΛΗ
ΗΛΙΑ ΣΙΟΥΤΑ – ΠΑΛΗ
ΑΒΡΑΜΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΠΑΛΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΝΤΙΝΟΥ – ΠΑΛΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΟΤΣΙΟΥ - ΠΑΛΗ
ΣΙΛΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ - ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ με έμφαση στην ενόργανη
ΕΛΕΝΗ ΖΥΓΟΥΡΗ – ΑΣΚΗΣΗ
ΜΕ ΠΑΛΗ σε διάφορες μορφές
αναπηρίας
ΜΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ - Calisthenics
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ- ΠΑΛΗ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΠΑΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣΠΑΛΗ
Στο τέταρτο μέρος της εκδήλωσης έγινε ανασκόπηση- απολογισμός της χρονιάς και ανακοινώθηκαν τρεις σημαντικές
πρωτοβουλίες του συλλόγου μας:
θεσπίζεται από φέτος η χορήγηση υποτροφιών σε αθλητές- φοιτητές (τα κριτήρια και ο αριθμός
θα ανακοινωθούν σύντομα) ιδρύεται τριμηνιαία Εφημερίδα - περιοδικό του ΑΠΣ Τρίκαλα από
ομάδα αθλητών και αθλητριών
του ΑΠΣ Τρίκαλα για τις ανάγκες
των μετακινήσεων των αθλητών
μας, λόγω αγωνιστικών και άλλων
υποχρεώσεων, ο σύλλογός μας
θα προχωρήσει στην αγορά 9θέσιου λεωφορείου.
Στο πέμπτο μέρος της εκδήλωσης ο πρόεδρος του συλλόγου
κος Δημήτριος Λώλης και ο αντιπρόεδρος κος Μιλτιάδης Μασούρας έκοψαν την πίτα για το
2019.
Το φλουρί βρήκε ο αθλητής
μας Οδυσσέας Καραγιάννης.
Ακολούθησαν ομιλίες από τα
στελέχη του ΑΠΣ Τρίκαλα… και
τέλος το υπόλοιπο της βραδιάς
κύλισε με χορό και τραγούδι, με
τη συνοδεία ζωντανής μουσικής.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν,
ο βουλευτής κος Κωνσταντίνος
Σκρέκας, ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων κος Μιχάλης Λάππας, ο
Αντιδήμαρχος Παιδείας- Αθλητισμού- Πολιτισμού κος Άκης Αναστασίου, οι Δημοτικοί σύμβουλοι
κος Αχιλλέας Μισυρλής και κος
Κωνσταντίνος Ψύχος από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι Περιφερειακοί σύμβουλοι κος Ντίνος
Μπάρδας και κος Απόστολος Κολίτσας, ο Ολυμπιονίκης κος Δημήτρης Αβράμης και ο Πρωταθλητής Ευρώπης κος Γεώργιος
Τζιώλας, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξή τους.
Το διοικητικό συμβούλιο του
συλλόγου με ανακοίνωσή του,
απευθύνει ιδιαίτερα συγχαρητήρια στα παιδιά των τμημάτων
τόσο για την άψογη εμφάνισή
τους όσο και για το γενικότερο
ήθος τους, για το οποίο μας κάνουν πραγματικά υπερήφανους.
Ταυτόχρονα θερμές ευχαριστίες αξίζουν και στους δασκάλους - προπονητές, που έδειξαν
στην πράξη το επίπεδο της δουλειάς που επιτελούν στον σύλλογο.
Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ
ανήκει δικαιωματικά στους γονείς, στους φίλους και στα μέλη
του συλλόγου, τα οποία, έμπρακτα, μας στήριξαν και σε αυτήν
την εκδήλωση μας.
Τους ευχαριστούμε ολόψυχα
για την αμέριστη συμπαράσταση
και την εμπιστοσύνη, όλα αυτά τα
χρόνια που βρίσκονται πλάι μας.
Να είναι σίγουροι πως μέσα
από αυτές τους τις στάσεις μας
δίνουν ακόμη μεγαλύτερη δύναμη
ώστε να πράξουμε το καθήκον
μας με ευθύνη, δεδομένου ότι
εξακολουθούμε να συνιστάμε ένα
θεσμό που παρέχει για τα παιδιά
συστηματική εκπαίδευση και συνεπώς συστηματική αγωγή.
Και του χρόνου...!!!

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΠΙΚΑ
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Στο Ρίζωμα το ενδιαφέρον

Ξεκίνησε το σχολικό
ποδόσφαιρο

•Σήμερα θα γίνουν οι αγώνες της περασμένης Κυριακής
με την προσοχή να στρέφεται στο παιχνίδι Παραληθαίοι – Κηπάκι

•Γεύση από τον περσινό τελικό
8ου Λυκείου και ΕΠΑΛ Καλαμπάκας
πήραν όσοι βρέθηκαν στο Ριζαριό

αγωνιστική
της
περασμένης
Κυριακής η
οποία αναβλήθηκε
λόγω χιονιού, θα γίνει
σήμερα προκειμένου
να μην υπάρξουν νέες
εκκρεμότητες.

Η

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Σε κάθε ραντεβού οι ομάδες που έχουν στόχο και κυρίως όλες αυτές που σέβονται την ιστορία τους και τους
κόπους παλαιότερων χρόνων, συνεχίζουν με σοβαρότητα την προσπάθειά τους
αναζητώντας το καλύτερο.
Είτε αυτό είναι η διεκδίκηση
της ανόδου, είτε μια άνετη
διαδρομή, είτε η παραμονή
στην κατηγορία.
Αν και το φετινό πρωτάθλημα έχει περιορισμένο ενδιαφέρον και αυτό που πλέον απασχολεί έντονα είναι
ποιές ομάδες θα πάρουν το
εισιτήριο της ανόδου, δεν
παύει να τραβάει τα βλέμματα και να είναι αρκετοί οι πιστοί φίλαθλοι.
Στο γήπεδο Ριζώματος, οι
πρωτοπόροι Παραληθαίοι θα
φιλοξενήσουν σήμερα το Κηπάκι. Οι παίκτες του Μάκη
Ζαβλανού έχουν τον πρώτο
λόγο, αφού αγωνίζονται στο
σπίτι τους και με τον αέρα
της βαθμολογικής ανωτερότητας, αλλά στο ποδόσφαιρο
αυτό δεν σημαίνει… νίκη. Οι
βαθμοί κατακτώνται κυρίως
από την προσπάθεια που γίνεται στο γήπεδο και κάποιες φορές από την τύχη. Το
γεγονός πως οι Παραληθαίοι έχουν το αβαντάζ δεν πτοεί το Κηπάκι το οποίο είναι
αποφασισμένο να προσπαθήσει για το θετικό αποτέλεσμα και αν λάβουμε υπ’ όψιν
την εικόνα που παρουσιάζει
το τελευταίο διάστημα η ομάδα του Τάκη Καταραχιά, μπορεί να διεκδικήσει τα μέγιστα.
Στο Ριζαριό, ο «Γίγας» έχει
πιο εύκολο έργο απέναντι
στο Κεραμίδι. Η ομάδα του
Γιάννη Κέφου είναι το απόλυτο φαβορί με το υλικό που
διαθέτει αλλά ο «Πηνειός» θα
κάνει την προσπάθειά του
και ό,τι προκύψει. Αλλωστε,
αν μια ομάδα «καίγεται» για
το τρίποντο αυτή είναι το Ριζαριό, μιας και έχει βάλει
στόχο την άνοδο στην Α’
Ερασιτεχνική κατηγορία.
Οι Καρυές θα δώσουν δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι
στο Αρδάνι. Ο «Αστέρας»
έχει χάσει έδαφος με τις
βαθμολογικές απώλειες που
υπέστη αλλά δεν το βάζει
κάτω συνεχίζοντας την προσπάθειά του. Οι Καρυές βρί-

Εξ’ αναβολής αγώνες περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου
σκονται στην 3η θέση της
βαθμολογίας και οι ελπίδες
να βρεθούν και πάλι σε τροχιά ανόδου δεν έχουν εξαφανισθεί. Αλλωστε και η Τρίτη θέση, τα τελευταία χρόνια,
δίνει μια δεύτερη ευκαιρία
ανόδου και αυτό δεν το ξεχνούν οι άνθρωποι της «Νίκης».
Παρά τη φόρα που πήρε το
Ζάρκο, με τις τελευταίες βαθμολογικές απώλειες έχασε
έδαφος κι έμεινε πίσω στον
βαθμολογικό πίνακα. Ωστόσο
η προσπάθεια συνεχίζεται
και η κατάκτηση της τρίτης
θέσης βρίσκεται στο στόχαστρο του «Ηρακλή».
Σήμερα, θα φιλοξενήσει
τον Λόγγο, ο οποίος παλεύει
να απομακρυνθεί από τις τελευταίες θέσεις κι έχει δείξει
πως όταν η ομάδα είναι συγκεντρωμένη μπορεί να προσπαθήσει και να διεκδικήσει
ένα θετικό αποτέλεσμα. Στις
Καρυές, η ακαδημία Αμπελακίων θα φιλοξενήσει το
Γριζάνο. Οι φιλοξενούμενοι
έχουν ένα μικρό προβάδισμα στον βαθμολογικό πίνακα αλλά θα πρέπει αυτό να
μεταφράσουν σε ανωτερότητα απέναντι στους γηπεδούχους οι οποίοι δεν θέλουν
να χάσουν άλλους βαθμούς.
Το γόητρο θα είναι το ισχυρότερο κίνητρο για τις δύο
ομάδες.
Στο γήπεδο του Αγίου Οικουμενίου η τοπική ομάδα θα
φιλοξενήσει το Πετρωτό. Και
σ αυτό το παιχνίδι υπάρχει
φαβορί και είναι η ομάδα
του Πάνου Πέτσα. Η «Θύελλα» θα προσπαθήσει για το
καλύτερο και ό,τι προκύψει.
Η Βασιλική θα παίξει στο
γήπεδο της Χρυσαυγής απέναντι στον Αστέρα ο οποίος
είναι ο ουραγός του ομίλου.
Αν οι φιλοξενούμενοι δεν δείξουν την απαιτούμενη σοβαρότητα, τότε είναι πιθανό να
την «πατήσουν».
Αγία Κυριακή και Κρήνη

θα παλέψουν για το καλύτερο στο μεταξύ τους παιχνίδι

με τους γηπεδούχους να
έχουν τον πρώτο λόγο.

Οι σημερινοί αγώνες
οι οποίοι θα ξεκινήσουν στις 3μ.μ
Γηπ. Ριζωματος: Παραληθαίοι – Κηπάκι
Διαιτ. Δουλοπουλος (Νταλουκας – Μανουρας)
Γηπ. Καρυων: Ακ. Αμπελακιων – Γριζανο
Διαιτ. Κοντινος (Καψουρας – Ανδριοπουλος)
Γηπ. Χρυσαυγής: Αστερας – Βασιλική
Διαιτ. Κουτσαγιας (Μαργιωλης – Κωστηρας)
Γηπ. Ζάρκου: Ζάρκο – Λόγγος
Διαιτ. Τζιοτζιος (Μαρκοπουλος – Τουλουμης)
Γηπ. Οικουμενιου: Οικουμενιος – Πετρωτό
Διαιτ. Ζησης (Καπερωνης – Πλοκας)
Γηπ. Αγ. Κυριακής: Αγ. Κυριακή – Κρήνη
Διαιτ. Παφης (Καλογριας – Ντινος)
Γηπ. Αρδανίου: Αρδάνι – Καρυες
Διαιτ. Πετσας (Λεωνιδας Κ – Μανασης Μ)
Γηπ. Ριζαριού: Ριζαριό – Κεραμίδι
Διαιτ. Μανασης Κ (Κωτουλας – Σταφυλας)
Ρεπό: Ακαδημια 1

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

Β
44
44
38
34
34
30
28
24
24
24
22
20
18
17
14
10
4

Ν
14
14
12
10
10
9
8
7
6
7
6
5
5
5
3
3
1

Ι
2
2
2
4
4
3
4
3
6
3
4
5
3
2
5
1
1

Η
2
2
4
4
4
6
5
8
6
7
8
8
10
11
10
14
16

ΤΕΡΜ.
65-18
68-18
44-23
40-23
35-23
38-30
40-30
40-37
22-26
26-31
31-36
30-39
24-32
17-36
18-50
15-43
13-71

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (24/2, 11.00)
Αρδάνι ................................-...............................Καρυές
Παραληθαίοι ......................- ................................Κηπάκι
Αμπελάκια ..........................-...............................Γριζάνο
Αστέρας .............................- .............................Βασιλική
Ζάρκο .................................- ...............................Λόγγος
Άγ. Οικουμένιος.................-.............................Πετρωτό
Αγ. Κυριακή........................- .................................Κρήνη
Ριζαριό ...............................-.............................Κεραμίδι
Ρεπό: Ακαδημία1

Γεύση από τον περσινό τελικό Λυκείων πήραν χθες όσοι
βρέθηκαν στο γήπεδο Ριζαριού, βλέποντας το 8ο Λύκειο Τρικάλων να κερδίζει 1-0 στις καθυστερήσεις το ΕΠΑΛ Καλαμπάκας.
Αρκετές οι φιλότιμες προσπάθειες που έγιναν, αρκετές
και οι εξαιρετικές ενέργειες αρκετών παικτών, καθώς
πολλοί αγωνίζονται σε ομάδες των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων.
Ο χθεσινός αγώνας δεν ήταν ο μοναδικός αφού ήδη έχει
ξεκινήσει το σχολικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.
Τα στιγμιότυπα είναι από το παιχνίδι 8ο Λύκειο Τρικάλων
– ΕΠΑΛ Καλαμπάκας.

CMYK
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Σχολιάζοντας με το...
Θυσία
Τι να πει κάποιος για τον Στέλιο Ιατρού. Θυσία γίνεται σε όλους
για να περάσουν ευχάριστα στο γήπεδο Πύργου. Οσο σκληρός
ήταν ως παίκτης, τόσο φιλόξενος ως φροντιστής…

Φωτιά
Φωτιά πήρε το σχολικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, από νωρίς φέτος… Οσο για τη φωτό στο γήπεδο
Ριζαριού; Αθελά τους τα παιδιά πέταξαν ένα καπνογόνο στην αναμέτρηση του 8ου Λυκείου Τρικάλων
και του ΤΕΛ Καλαμπάκας, με αποτέλεσμα να καούν τα ξερά χόρτα. Οι ίδιοι οι μαθητές-παίκτες την
έσβησαν και έκαναν τις απαιτούμενες παρατηρήσεις στην κερκίδα, η οποία προσπάθησε να πανηγυρίσει
και τελικά δάκρυσε από τον… καπνό. Συμβαίνουν και αυτά, αλλά η προσοχή επιβάλλεται.

Αθλητές
Οι οικογένειες του
Κώστα και Τάκη Τσιόβολου, βγάζουν αθλητές και δεν το κρύβουν. Ο γιος του Κώστα, ο Αποστόλης
(στη μέση) έχει πανελλήνιες νίκες στη
πάλη με τη φανέλα
του ΑΣ Τρικάλων, ενώ
οι γιοι του Τάκη διακρίνονται, όπως και ο
πατέρας τους στο ποδόσφαιρο.

Ακόμα εκεί
Ή δεν μας διαβάζουν ή μας «γράφουν» ή βρίσκουν και
κάνουν. Την περασμένη εβδομάδα δημοσιεύσαμε την ίδια
φωτό και χθες τα κομμένα κλαδιά πάλι εκεί ήταν (έξω
από το βοηθητικό γήπεδο του σταδίου), με κίνδυνο να
τραυματιστεί κάποιο παιδί. Επειδή η «κίτρινη κάρτα» δεν
άλλαξε κάτι, ας δείξουμε την «κόκκινη» σε όσους είναι
υπεύθυνοι γιαυτό το χάλι.

Περιμένει
Ή το ρολόι του Γουργούλια δεν πάει καλά, ή
κάτι περιμένει. Τι;
CMYK

* Δεν έχουν καθόλου άδικο όλοι εκείνοι που υποστηρίζουν
ότι το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής είναι το
πλέον απρόβλεπτο, αφού τα δεδομένα αλλάζουν εν ριπή
οφθαλμού. Οσοι μελετούν σε βάθος τα στατιστικά διαπιστώνουν εύκολα ότι από ένα διάστημα και μετά ανακατεύεται γερά η τράπουλα, ενώ ο χαρακτήρας και ο περιορισμός των λαθών παίζουν μεγάλο ρόλο.
* Τα θεωρητικά φαβορί καλούνται να κάνουν διπλάσια προσπάθεια για να πετύχουν τους υψηλούς στόχους, ενώ
σχεδόν πάντα προκύπτουν ευχάριστες εκπλήξεις, που
δεν τις είχαν πιάσει και τόσο οι κεραίες των ειδικών.
Γενικά η έλλειψη πίεσης παίζει μεγάλο ρόλο, ενώ 2-3 μεγάλα αποτελέσματα δίνουν ώθηση.
* Και φέτος ορισμένα σωματεία παλεύουν για να δικαιώσουν
τις προβλέψεις, ενώ κάποια άλλα πάνε καλύτερα του
αναμενομένου. Μένει όμως να δούμε και τα αποθέματα
δυνάμεων που διαθέτουν, αφού είναι αλήθεια ότι ξόδεψαν
μπόλικη ενέργεια μέχρι τώρα.
* Παράλληλα επιβεβαιώνεται για πολλοστή φορά ότι οι
προπονητικοί πάγκοι είναι ηλεκτρικοί. Οι άνθρωποι που
κάθονται στην πρώτη θέση ξεκινούν με όνειρα χίλια αλλά
πολλές φορές δεν τους βγαίνουν πράγματα για πολλούς
και διαφόρους λόγους.
* Μετά από στραβοπατήματα λοιπόν αντικαθίστανται κόουτς,
αφού όπως λένε και οι σοφοί του ποδοσφαίρου από την
στιγμή που δεν μπορεί να αλλάξει όλη η ομάδα αναγκαστικά
αλλάζει ο προπονητής.
* Πάντως στο συγκεκριμένο θέμα και ειδικά αυτή την εποχή
γίνεται γενναίο ανακάτεμα της τράπουλας. Ετσι υπεύθυνοι
που πριν λίγες μέρες ήταν στο τιμόνι μιας ομάδας μετακομίζουν τάχιστα σε κάποια άλλη.
* Το συγκεκριμένο σκηνικό είναι λογικό, αφού στου δρόμου
τα μισά και λίγο παραπέρα τα επιτελεία των σωματείων
είναι λογικό να δίνουν τα ηνία σε τεχνικούς, που έχουν
βαθιά γνώση των μυστικών του χώρου.
* Ακόμη πάντως και αν στα προηγούμενα σωματεία δεν
έκαναν παπάδες οι παράγοντες θεωρούν ότι στις δικές
τους ομάδες θα μπορέσουν να καταθέσουν τα διαπιστευτήριά τους.
* Στο τοπίο αυτό η οικογένεια του ΑΟΤ καλείται να κινείται
κάθε μέρα στα κόκκινα για να μπορέσει να αποκτήσει την
απαιτούμενη αποτελεσματικότητα σε πρώτη φάση. Αν
βέβαια προκύψουν και ωραίες εμφανίσεις θα έχουμε να
κάνουμε με ιδανικό συνδυασμό.
* Οι ευχές των Τρικαλινών φίλων του στίβου συνοδεύουν
τους: Κ. Ζήκο (ΓΕΑΤ) και Ν. Σκαρβέλη(ΓΣΤ), που δούλεψαν
όσο καλύτερα μπορούσαν για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού
της Γλασκώβης. Τα δίδυμο παρά τον έντονο συναγωνισμό
θα σπεύσει να ξεπεράσει τον εαυτό του. Οσο για την
σύναξη του Μάη(γράψαμε χθες) θα συνδυάζει αθλητισμό
και πολιτισμό.
* Η πρώην αθλήτρια της ΓΕΑΤ και νυν του Παναθηναϊκού
Αθηνά Κοϊνη πέρα από σπουδαία αθλήτρια είναι και εντυπωσιακή παρουσία. Εχει κάνει λοιπόν ορισμένες φοβερές
εξωαγωνιστικές φωτογραφίσεις. Οσοι είδαν την τελευταία
μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τον αέρα, την άνεση
και το γεγονός ότι «γράφει» υποδειγματικά στο γυαλί.
* Οι Δάσκαλοι κέρδισαν 2-0 στο ντέρμπι των παλαιμάχων
την Αστυνομία.
* Ξεκίνησαν τα σχολικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και
μπάσκετ με τους Τρικαλινούς μαθητές να δείχνουν ότι
αγαπούν ιδιαίτερα τα σπορ, ενώ διαθέτουν ταλέντο.
Βέβαια έχουν γεμάτο πρόγραμμα αλλά βρίσκουν λύσεις.

02.00: FOX Sports
Oilers - Maple Leafs, NHL
02:30 COSMOTE SPORT 4 HD
Miami Heat-Golden State Warriors
NBA Regular Season
05:00 COSMOTE SPORT 8 HD
Sacramento Kings-Milwaukee Bucks
NBA Regular Season
11:04 COSMOTE SPORT 7 HD
Μέλσουνγκεν-Κίελο
Bundesliga Χάντμπολ
11:30 Eurosport 1
Βορινό Σύνθετο
Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ζέεφελντ
13:00 Eurosport 2
UAE Tour, Ποδηλασία
13:30 Eurosport 1
Σκι ανώμαλου δρόμου
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ζέεφελντ
15:45 Eurosport 1
Βορινό Σύνθετο
Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ζέεφελντ
17:00 Eurosport 1
Άλμα με σκι
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ζέεφελντ

19:00 Novasports 2HD
Χίμκι - Αρμάνι Μιλάνο, EuroLeague
19:30 Eurosport 1
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πίστας
Ποδηλασία
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Ολυμπιακός ΣΦΠ-ΠΑΣ Λαμία 1964
Kύπελλο Ελλάδας
19:45 Novasports 4HD
Φενέρμπαχτσε - Αναντολού Εφές
EuroLeague
21:00 FOX Sports
Premier League of Darts - Exeter
Βελάκια
21:05 Novasports 3HD
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Νταρουσάφακα
EuroLeague
21:30 Novasports 2HD
Μπασκόνια - Ζάλγκιρις, EuroLeague
21:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Τσιβιτανόβα-Ζάξα
CEV Champions League βόλεϊ
22:00 Novasports 1HD
Γκραν Κανάρια - Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ

τοπικά
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Κληρονόμοι του πολιτισμού,
ιδρυτές του μέλλοντος
υνεχίζοντας την συνεργασία το σχολείο μας, με
την ομάδα νέων «Ιχνηλάτες του Φωτός-Ihnilates tou Fotos»
δήλωσαν παρόντες και σε ακόμη
ένα Erasmus+ KA105 που είχε
θέμα τον πολιτισμό και τα στοιχεία
του που ενώνουν τους λαούς.
Ομάδες νέων από οκτώ χώρες
συμμετείχαν στο πρόγραμμα που
έγινε στο Παραλίμνι της Κύπρου
με οργανωτή οργανισμό το NECI
Cyprus. Εκτός των διοργανωτών
Κυπρίων υπήρχαν οργανισμοί από
: Βουλγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία,
Τουρκία, Ιταλία, Λιθουανία και
Πολωνία. Έξι άτομα από κάθε
χώρα συνέθεσαν με το πάζλ της
παρουσίας τους, τα πολιτισμικά
στοιχεία των χωρών τους. Κατά τη
διάρκεια των εργασιών, παρουσιάστηκαν από τους συμμετέχοντες στοιχεία όπως: Συνταγές,
τάσεις καθημερινής ζωής, μουσική, Πολιτισμός, παρουσίαση ιδιαίτερων φαινομένων οικιστικούπολιτισμικού ενδιαφέροντος, γεωλογικά στοιχεία, παρουσίαση
της πορείας στο χρόνο των πρωτευουσών των χωρών. Μέσα από
τις παρουσιάσεις που έγιναν με
συνεργατικό-ομαδικό τρόπο, επιχειρήθηκε να δεθούν τα κοινά
στοιχεία που αφορούν τους λαούς
και τους πολιτισμούς τους. Το
αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό,
γιατί φάνηκε πως οι πολιτισμοί
έχουν κοινά στοιχεία ο ένας από
τον άλλο. Αυτό διαπιστώθηκε πως
συνέβη λόγω των πολλών μετακινήσεων των λαών στα παλιότερα χρόνια. Παρότι υπάρχουν διαφορές, αυτές είναι ελάχιστες…
Τελικά τους λαούς της Ευρώπης
είναι πιότερα αυτά που τους ενώνουν από αυτά που τους χωρίζουν. Και οι νέοι το αποδεικνύουν
με κάθε ευκαιρία συναναστροφής, ειδικά μέσα από τα προγράμματα Erasmus+.
Τις ημέρες της παραμονής μας
στην Κύπρο έγιναν αρκετές επισκέψεις σε πολιτισμικούς χώρους
και μουσεία όπως, στο «Μουσείο
Θάλασσας»(εκεί βρίσκεται το περίφημο πλοίο της Κερύνειας) και
το πάρκο των γλυπτών στην Αγία
Νάπα. Είδαμε τον περίφημο «Νεολιθικό οικισμό της Χοιροκοιτίας»
, μνημείο προστατευμένο από την
UNESCO. Στο δημοτικό σχολείο
μαθαίνουμε γι αυτόν. Κοντά στη
Λεμεσό είδαμε την «ακτή του κυβερνήτη» με τα υπέροχα ασβεστολιθικά πετρώματα της Ευρωασιατικής πλάκας που δίνει
στην Κύπρο τον Ευρωπαϊκό γεωφυσικό της χαρακτήρα. Στο δασάκι της Άχνας (ένα χωριό σύμβολο των Κυπρίων προσφύγων)
συναντήσαμε τον Αλέξανδρο, νέο
άνθρωπο που ασχολείται με την
πανάρχαια τέχνη της αγγειοδημιουργίας. Μας έδειξε τον τρόπο
κατασκευής αγγείων που είναι
απαράλλακτος από την αρχαιότητα. Μετά τη Λεμεσό ανεβήκαμε στον αρχαιολογικό χώρο του
«Κουρίου», που ανάγει την παρουσία του από τα ελληνιστικά
χρόνια με θέατρο, ρωμαϊκή αγορά, παλαιοχριστιανική Βασιλική,
αρχοντικά σπίτια, μια θέα που
φτάνει μέχρι το Ακρωτήρι και μας
αφήνει να θαυμάζουμε τον τρόπο
σκέψης και ζωής των παλιότερων. Αφήνω τελευταία την Λευκωσία και την επίσκεψη πρώτα
στη Λεβέντειο Πινακοθήκη με
συλλογή έργων Κυπρίων κι όχι
μόνο καλλιτεχνών, όπως του Ελ
Γκρέκο, μα εστιάζω πιότερο στην
επίσκεψη στο «σπίτι της συνεργασίας-dayanisma evi-home for
cooperation», ένα ξεχωριστό κοινωνικό - πολιτισμικό κέντρο, στην
καρδιά της Λευκωσίας. Αποτελεί

Σ

ένα ζωντανό παράδειγμα δικοινοτικής συνεργασίας, όπου οι πολίτες ενώνουν δυνάμεις για την
προώθηση της ειρήνης και του
διαπολιτισμικού διαλόγου. Δια-

θέτει τους πόρους του προς ενθάρρυνση της συνεργασίας, στα
πλαίσια μιας καθημερινότητας
χωρίς διαχωρισμούς.
Το Σπίτι της Συνεργασίας ενώ-

νει ανθρώπους, κοινότητες, δρόμους και οράματα. Προσφέρει
χώρους εργασίας και ευκαιρίες
για το σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων.
Σήμερα έχει αναδειχθεί σε σημείο
αναφοράς, εντός της ελεγχόμενης από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχής, απέναντι από το ξενοδοχείο Λήδρα Πάλας. Ταυτόχρονα,
δίνει την ευκαιρία σε ανθρώπους
να συναντηθούν και να γνωριστούν.
Μέσα από μια πολυεπίπεδη
δράση και πλούτο προγραμμάτων
και δραστηριοτήτων, συνεισφέρει
στην ενίσχυση της επαφής μεταξύ ατόμων με διαφορετικό εθνικό/
πολιτισμικό/ γλωσσικό υπόβαθρο,
καθώς και στην καλλιέργεια του
διαπολιτισμικού διαλόγου και της
κατανόησης, τόσο στην Κύπρο,
όσο και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Σχολεία κι από τις
δύο κοινότητες συμμετέχουν σε
δράσεις και προγράμματα. Αυτό
το καθιστά ιδιαίτερο.
Με την επιστροφή μας οι ιχνηλάτες παρουσίασαν τα αποτελέσματα τις δράσεις και ενημέρωσαν τους μαθητές του Σχολείου
μας. Μια παρουσίαση που καθήλωσε τα παιδιά μας.
Μέσα από αυτό το project, οι
νέοι των οκτώ χωρών δημιούργησαν συνθήκες πολιτισμικής κατανόησης, συμπεριφοράς, ανοχής
και συνεργασίας. Αυτό το κέρδος
το μοιράζονται με την τοπική τους
κοινωνία Κι είναι ένα λιθαράκι
στα θεμέλια της συνύπαρξης
λαών και πολιτισμών.
Μια ακόμη μοναδική εμπειρία
προστέθηκε στο δισάκι των Ιχνηλατών του Φωτός και του σχολείου μας.

Παρουσίαση του βιβλίου της Κατερίνας Μαγγανά:
«Όταν η Ψυχή Διαταράσσει το Σώμα»
Το βιβλιοπωλείο Τσιοπελάκος και οι Εκδόσεις Αρμός διοργανώνουν
την παρουσίαση του νέου βιβλίου της Κατερίνας Μαγγανά: «Όταν η
Ψυχή Διαταράσσει το Σώμα» το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 και ώρα 19:30
στο Κέντρο Έρευνας – Μουσείο Τσιτσάνη (Βενιζέλου και Καρδίτσης,
Τρίκαλα).
Για το βιβλίο θα μιλήσουν: Οικονόμου Αχιλλέας, ψυχίατρος- ψυχοθεραπευτής, Κατερίνα Μαγγανά, ψυχολόγος Msc, ψυχοθεραπεύτρια,
συγγραφέας.
Διαβάζει αποσπάσματα η Βίκυ Ιακωβάκη, ηθοποιός.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

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

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ
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Στον Δημοτικό Κινηματογράφο

Glass
Από την Πέμπτη θα προβάλλεται στην αίθουσα
του Δημοτικού Κινηματογράφου στον Μύλο
Ματσόπουλο, η ταινία Glass
Του M. Night Shyamalan.
Με τους Bruce Willis, Samuel L. Jackson,
James McAvoy
Επίσης το ΣΑΒΒΑΤΟ 2/3 στις 19:55 σε ζωντανή μετάδοση από την Metropolitan Opera της
Νέας Υόρκης.
η όπερα Το Κορίτσι του Συντάγματος (Gaetano
Donizetti). Η σπάνια κωμωδία του Donizetti
Ώρες προβολών καθημερινά (εκτός Δευτέρας και Σαββάτου) 20.00 & 22.15
Την Κυριακή μια προβολή, στις 20.00.
Πληροφορίες: Τηλ. 24310 20090, http://cine-mylos.blogspot.com
facebook/Δημοτικος Κινηματογραφος Τρικαλων
O Μ. Νάιτ Σιάμαλαν φέρνει μαζί δυο από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες της
φιλμογραφίας του – τον Άφθαρτο από το 2000 και τον Διχασμένο από το 2016 στο
Glass, ένα εκρηκτικό, καινούργιο θρίλερ, που ακολουθεί τους κανόνες των κόμιξ. Ο
Γκλας (Ελάιτζα Πράις) εντοπίζει τον Ντέιβιντ Νταν και μαζί καταδιώκουν το Κτήνος,
την υπεράνθρωπη εκδοχή του Κραμπ, σε μια σειρά από συναντήσεις που κλιμακώνονται έκρυθμα, ενώ ο δαιμόνιος Πράις ενορχηστρώνει παρασκηνιακά την κατάσταση, κρύβοντας μυστικά από τους δύο άντρες.
Είδος: Θρίλερ
Χώρα: ΗΠΑ
Σκηνοθέτης: M. Night Shyamalan
Πρωταγωνιστούν: Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James McAvoy, Anya TaylorJoy
Διάρκεια:129
ΚΡΙΤΙΚΕΣ:
Σκοτεινός, ατμοσφαιρικός, κλειστοφοβικός ο Σιάμαλαν δημιουργεί ακόμη ένα μεταφυσικό θρίλερ γεμάτο υπαρξιακά ερωτήματα και συνεχεία ανατροπές. Στράτος Κερσανίδης Στο κόκκινο
Υπερφιλόδοξο αλλά όχι πραγματικά μεγαλειώδες για κορύφωση μιας (τόσο αναπάντεχης) τριλογίας, το «Glass» ικανοποιεί (κυρίως) τους οπαδούς του «Άφθαρτου»
και του «Διχασμένου» […]. Ηλίας Φραγκούλης FreeCinema

OI ΓΥΝΑΙΚΕΣ
-Είναι οι γυναίκες πλάσματα ωραία
με νάζι, σκέρτσο καλή παρέα,
που ομορφαίνουνε τη ζωή μας
και δίνουν νόημα στην ύπαρξή μας.
```
-Τι κρύβουνε όμως δεν ξέρουμε μέσα
η μία τσαχπίνα, η άλλη μπαμπέσα,
μαζί τους πηγαίνουμε όπου κι αν τύχει
στην κόλαση ακόμα αν το ζητήσει.
```
-Συζύγους τις παίρνουμε μεσ' τη ζωή
κι αυτές μας φέρνουνε καταστροφή,
χαρά κι ελπίδα ζητάμε να βρούμε
αυτές γκρεμίζουν κι εμείς πονούμε.
```
-Χωρίς γυναίκα στιγμή δεν ζούμε
τη μια πονάμε τη μια αγαπούμε,
τη μια στα σύννεφα ψηλά πετάμε
την άλλη δεν ξέρουμε που περπατάμε.
```
-Τις θέλουμε πάντα στο γέλιο στο κλάμα
το χάδι ζητάμε κι ένα φιλί,
μαζί τους τον έρωτα να τον γευθούμε
κι ας πονέσουμ` ` ` ε κι ας πληγωθούμε.
Υ.Σ. Σε όλες τις γυναίκες του Αγίου Λουκά Ιατρού.

Με εκτίμηση
Γεώργιος Δ. Κατσικάς

30 σελίδα
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Κυριάκος Μητσοτάκης στο TASS:

Η Ελλάδα είναι ελκυστική χώρα
για τις ρωσικές επενδύσεις

Η

Ελλάδα ενδιαφέρεται για τις
ρωσικές επενδύσεις στον
τουρισμό, το εμπόριο, τις
μεταφορές και στα ακίνητα, όπως
επίσης και για τη συμμετοχή της
Ρωσικής Ομοσπονδίας στο
πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων,
δηλώνει, σε εκτενή συνέντευξή
του στο ρωσικό ειδησεογραφικό
πρακτορείο TASS, ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης και
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος
πραγματοποιεί στη Μόσχα
διήμερη επίσκεψη.

Ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με
τον Ρώσο πρωθυπουργό Ντμίτρι Μεντβέντεφ, τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, όπως επίσης και με τον
πρόεδρο της Κρατικής Δούμας Βιτσιλάβ
Βολόντιν.
Ο κ. Μητσοτάκης -επισημαίνει το πρακτορείο TASS- θεωρεί ότι η Ελλάδα
είναι ελκυστική χώρα για τις ρωσικές
επενδύσεις σε όλους τους τομείς της
οικονομίας.
Ο ίδιος ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αναφερόμενος στην αξιοποίηση
των δυνατοτήτων για επενδύσεις στους
τομείς του τουρισμού, του εμπορίου
και της ενέργειας, των μεταφορών και
των ακινήτων, αλλά και στη συμμετοχή
της Ρωσίας στο πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων, επισημαίνει ότι «με στοχευμένες δράσεις μπορούμε να πετύχουμε πολλαπλά θετικά αποτελέσματα,
που θα έχουν αμοιβαίο όφελος».
Κατά την άποψη του προέδρου της
Νέας Δημοκρατία, οι Ρώσοι επενδυτές
έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για τον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα καθώς και για
τους τομείς της υγείας και των ακινήτων.
Μάλιστα στην συνέντευξη του ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει ως παράδειγμα την

αγορά του εργοστασίου γαλακτοκομικών προϊόντων «Δωδώνη» από ρωσική
εταιρεία, η οποία οδήγησε όπως λέει
στην ταχεία ανάπτυξη της επιχείρησης,
στην αύξηση των θέσεων εργασίας και
ταυτόχρονα στην αύξηση της κερδοφορίας.
«Η ‘Δωδώνη’ δείχνει τον δρόμο της
πιο στενούς οικονομικής συνεργασίας,
τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε» ,
επισημαίνει ο κ. Μητσοτάκης.
Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, η Ελλάδα κατέχει το knowhow, το οποίο
μπορεί να βοηθήσει τις ρωσικές μικρές
και μεσαίες παραγωγικές επιχειρήσεις,
ώστε να βγουν στις δυτικές αγορές.
Η Ελλάδα, λέει ο πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας στην συνέντευξή του, μπορεί να συμβάλλει ώστε τα ρωσικά προ-

ϊόντα να είναι πιο εξαγώγιμα και να
προτείνονται πιο αποτελεσματικά στους
καταναλωτές στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παράλληλα επισημαίνει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας
έχουν σημαντικές δυνατότητες ώστε
να μπορούν να αξιοποιήσουν τα μεγάλα
επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα της Ρωσίας, στην δημιουργία νέων
προϊόντων και υπηρεσιών με προστιθέμενη αξία.
Ταυτόχρονα ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι και στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οι ελληνικές
εταιρείες έχουν πολλές δυνατότητες
τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν.

Αρνητική για την Ελλάδα
η έκθεση της Κομισιόν
Αρνητική είναι η έκθεση του ευρωπαϊκού εξαμήνου για την Ελλάδα, καθώς μαζί με την Ιταλία και την Κύπρο,
είναι οι μοναδικές χώρες, στις οποίες
παρατηρούνται «υπερβολικές ανισορροπίες». Παρόλο που είναι η πρώτη
φορά που η χώρα συμμετέχει στην
αξιολόγηση αυτή της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, καθώς από το 2010, όταν
θεσπίστηκε, η Ελλάδα ήταν σε καθεστώς μνημονίου, η έκθεση
είναι κριτική για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.
«Τα προβλήματα ευπάθειας συνδέονται με το υψηλό δημόσιο
χρέος, την αρνητική εξωτερική εξισορρόπηση, το μεγάλο
ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων» και όλα αυτά,
όπως λέει η έκθεση, εξελίσσονται σε ένα πλαίσιο υψηλής
ανεργίας και χαμηλής ανάπτυξης.
Η έκθεση αναφέρει πως παρότι η Ελλάδα κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα υποστήριξης του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας τον Αύγουστο του 2018, επιτυγχάνοντας σημαντικές βελτιώσεις τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν
να υφίστανται μεγάλες ανισορροπίες, «συμπεριλαμβανομένης
μιας βαθιά αρνητικής διεθνούς επενδυτικής θέσης, η οποία συνεχίζει να επιδεινώνεται λόγω της μέτριας αύξησης του ΑΕΠ
και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο παραμένει
αρνητικό».
Εχουν σημειωθεί σημαντικές βελτιώσεις στην ανταγωνιστικότητα τα προηγούμενα έτη, οι οποίες δεν έχουν πρόσφατα
αυξηθεί «λόγω της υποτονικής αύξησης της παραγωγικότητας»,
όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά. Οσον αφορά το δημόσιο
χρέος, όπως τονίζεται, ενώ αυτό παραμένει υψηλό, κατέχεται
κυρίως από τους επίσημους πιστωτές και οι ανάγκες χρηματοδότησης θα είναι σχετικά χαμηλές για τουλάχιστον μια δεκαετία.
«Ο ρυθμός μείωσης του χρέους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από τη συνεχιζόμενη επίτευξη των συμφωνηθέντων δημοσιονομικών στόχων και από την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων», υπογραμμίζεται ακόμη στην έκθεση. Στον χρηματοπιστωτικό τομέα,
η κατάσταση είναι πιο ευάλωτη εξαιτίας ενός πολύ μεγάλου
αριθμού μη εξυπηρετούμενων δανείων και χαμηλής κερδοφορίας.
Πολλά μέτρα ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων
χρηματοοικονομικής βοήθειας για την αντιμετώπιση πολλών
από τις διαρθρωτικών αδυναμιών της ελληνικής οικονομίας,
επισημαίνεται ακόμη. «Οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν να εξασφαλίσουν τη συνέχεια και την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων,
οι οποίες παρακολουθούνται στο πλαίσιο της ενισχυμένης επιτήρησης», προστίθεται.

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

εσωτερικά
α ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκρισή σας στο αίτημα της κυβέρνησης να θεσπίσουμε μια μόνιμη συμφωνία. Εθελοντικού χαρακτήρα συμφωνία»,
είπε ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας στη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους της Ένωσης Ελλήνων
Εφοπλιστών.
Όπως πρόσθεσε ο πρωθυπουργός στην εισήγησή του «Όλοι γνωρίζουν άλλωστε ότι με βάση το
Σύνταγμα και την κείμενη νομοθεσία θα μπορούσατε να έχετε αποφύγει οποιαδήποτε συνεισφορά.
Εντούτοις, το γεγονός ότι αντιλαμβάνεστε την ανάγκη να στηριχτεί η προσπάθεια της ελληνικής
κυβέρνησης για την ανάκαμψη της
οικονομίας και την ενίσχυση, συνεπώς, της δημοσιονομικής μας ικανότητας σηματοδοτεί την εθνική
ευθύνη που συμμερίζεστε να βγούμε από την κρίση. Η κρίση βέβαια
ήταν πολυετής. Οι επιπτώσεις, η
αλήθεια είναι, ότι δεν ήταν για
όλους το ίδιο».

«Θ

ΠΕΜΠΤΗ

28

Αλέξης Τσίπρας σε εφοπλιστές:

Θεσπίσαμε μια μόνιμη συμφωνία
εθελοντικού χαρακτήρα
Ο Αλ. Τσίπρας τόνισε ότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο που «μπορούμε πια να αισιοδοξούμε και άρα
το γεγονός ότι εσείς δεν αντιλαμβάνεστε τη συμβολή σας ως μια ad
hoc συμβολή, αλλά δεχτήκατε να
μπείτε σε έναν διάλογο ώστε να καταλήξουμε σε μία συμφωνία μέσα
από την οποία υπάρχει ένα σταθερό ποσοστό επί των ετήσιων κερδών από τα μερίσματα των επιχειρήσεων σας σε ελληνόκτητα
πλοία».
Εξήγησε ότι «αυτό το σταθερό
ποσοστό θα μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε στους προϋπολογισμούς μας και να υπολογίζουμε
κάποια σταθερά έσοδα, τα οποία
αποτελούν κάτι σημαντικό στις ημέ-
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ρες που διάγουμε. Το 10% είναι μία
σημαντική συμφωνία στην οποία καταλήξαμε«.
Τέλος, ευαρίστησε τους εφοπλιστές καθώς όπως είπε, «όλοι αντιλαμβάνονται πως αποτελεί αίσθηση
της συλλογικής ευθύνης απέναντι
στην προσπάθειά μας να βγούμε
από την κρίση.
Από εκεί και πέρα, όλοι επίσης
πρέπει να αντιληφθούμε ότι έξοδος
από την κρίση σημαίνει μεγαλύτερες ευκαιρίες στο επιχειρείν για
όλους. Και με μεγαλύτερες δυνατότητες.
Η ανάκαμψη της οικονομίας θα
δώσει τη δυνατότητα να τονωθεί η
ανταγωνιστικότητά της. Αυτό αφορά όλους τους κλάδους και βεβαίως, πρωτίστως, και τους κλάδους
στους οποίους έχουμε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.
Και στη διεθνή σκηνή, ο ναυτιλιακός κλάδος είναι ένας από τους
κλάδους όπου μπορούμε να υπολογίζουμε».

Σοβαρά επεισόδια και τραυματίες στην Πτολεμαΐδα
• Σφοδρές συγκρούσεις πολιτών με την Αστυνομία στην ομιλία της Ολγας Γεροβασίλη
ολεμικό κλίμα επικράτησε το πρωί της
Τετάρτης στην Πτολεμαϊδα με σφοδρές συγκρούσεις πολιτών με την Αστυνομία, με αποδοκιμασίες της
υπουργού Προστασίας του
Πολίτη, Ολγας Γεροβασίλη,
και χαρακτηρισμούς κατά του
πρωθυπουργού ως προδότη
ενώ φώναζαν συνθήματα όπως
«η Μακεδονία είναι ελληνική»,
«γερά-γερά στα χνάρια του
Μελά».
Η κ. Γεροβασίλη δήλωσε
μετά τα επεισόδια στο kozanimedia και το Top Channel:
«Ακραίοι κύκλοι που ήθελαν να
εμπλουτίσουν ένστικτα που
δεν έχουν σχέση με τη δημοκρατία-Δεν τα κατέφεραν, ο
λαός της Κοζάνης και της Πτολεμαίδας τους γύρισε την πλάτη. Επιτέθηκαν με ό,τι μπορούσαν στους αστυνομικούς,
έχουμε τρεις τραυματίες. Στοχευμένη και προαποφασισμένη η σύγκρουση.
Τα επεισόδια σημειώθηκαν
κατά κατά τη διαμαρτυρία μερίδας πολιτών για την επίσκεψη της Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη Όλγας Γεροβασίλη
στην περιοχή για την ορκωμοσία των αποφοίτων της Σχολής
Πυροσβεστικής.
Πολίτες συγκρούστηκαν με
τις ισχυρές δυνάμεις της Αστυ-
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νομίας που βρισκόταν από νωρίς εκεί και απέκλεισαν την
περιοχή. Οι διαδηλωτές οι
οποίοι είχαν αποκλειστεί αρκετά μέτρα μακριά από τις εγκαταστάσεις της σχολής Πυροσβεστικής, στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν το
σημείο που θα βρισκόταν η
Υπουργός Όλγα Γεροβασίλη,
συγκρούστηκαν με τις ισχυρές
δυνάμεις της Αστυνομίας που
είχε αποκλείσει την περιοχή.
Από τις συγκρούσεις τραυματίστηκε ένας πολίτης σοβαρά στο κεφάλι ο οποίος μεταφέρθηκε στο Μποδοσάκειο
Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας καθώς και ένας αστυνομικός.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες
του KOZANILIFE.GR από τις
συμπλοκές που σημειώθηκαν
νωρίτερα μεταξύ διαδηλωτών
και Αστυνομίας λίγο έξω από
τη σχολή της Πυροσβεστικής

τραυματίστηκαν συνολικά 4
άντρες της Αστυνομίας εκ των
οποίων οι 2 σοβαρά, με κατάγματα, εκδορές, σπασμένα
πλευρά και κάταγμα στον ώμο
καθώς και ένας διαδηλωτής με
τραύμα στο κεφάλι.

Καταγγελία αστυνομικών
Καταγγελία έκαναν οι αστυνομικοί μετά τα επεισόδια.
Όπως τονίζουν στην ανακοίνωσή τους:
Εκφράζουμε την αγανάκτηση μας για τα επεισόδια που
έλαβαν χώρα σήμερα 28-022019 κατά την διάρκεια της επίσκεψης της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κα Όλγα
Γεροβασιλείου στην Σχολή Πυροσβεστών Εορδαίας Κοζάνης.
Για άλλη μια φορά η Αστυνομία έγινε σάκος του μποξ.
Για άλλη μια φορά η κυβέρνη-

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ
ΤΗΛ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 24310 77050, 24310 31616
CMYK

ση κατόρθωσε να εξοστρακίσει τη λαϊκή οργή και να τη
στείλει στον πλέον ευάλωτο,
σε αυτόν που έχει την υποχρέωση να εκτελέσει αδιαμαρτύρητα τις εντολές που
δέχεται.
Η συνταγή δοκιμασμένη και
για αυτούς που την εφαρμόζουν επιτυχημένη. Το αστυνομικό προσωπικό μπαί ν ει
ανάμεσα από τους πολίτες και
την κυβέρνηση, η οργή εκτονώνεται πάνω στα κράνη, τις
ασπίδες και τα κεφάλια των

αστυνομικών και η ζωή συνεχίζεται.
Εν τω μεταξύ υπά ρ χουν
τραυματίες πολίτες και αστυνομικοί (4 συνάδελφοι) Έχουμε
εκφράσει πολλάκις την άποψή
μας για τη σχέση που πρέπει
να έχει η Αστυνομία με τους
πολίτες. Ο ρόλος της αστυνομίας είναι ιερός σε μια δημοκρατία και σε καμία περίπτωση
δεν πρέπει να γίνεται μέσο
εκτόνωσης της οποιασδήποτε
πολιτικής πίεσης.
Είμαστε υπηρέτες της Δη-

μοκρατίας και όχι πραιτωριανοί, όπως πλέον μεγάλη μερίδα
του ελληνικού λαού μας κατηγορεί. Δε θα αναφερθούμε
εκτενώς στα όποια επιχειρησιακά λάθη έγιναν.
Αυτά διασαφηνίζονται μέσα
από υπηρεσιακές διαδικασίες.
Το μόνο που θα επισημάνουμε
είναι ότι όταν διατίθενται 200
και πλέον αστυνομικοί (που τη
δεδομέ ν η στιγμή θα μπορούσαν να έχουν διατεθεί στην
καταπολέμηση της εγκληματικότητας) για την επίσκεψη της
υπουργού, έχουμε την απαίτηση τουλάχιστον η διαχείρισή
τους να γίνει ορθολογικά ώστε
να προστατεύονται οι πολίτες
και οι αστυνομικοί. Το αποτέ λ εσμα δυστυχώ ς δεν δικαιώνει κανέναν.
Εν κατακλείδι σταματήστε
να μας βάζετε να κάνουμε τον
«στόχο» για να δείχνουν κοινωνικό πρόσωπο αυτοί οι οποίοι νομοθετούν κάθε μέρα εναντίον του ελληνικού λαού.

32 σελίδα

ΠΕΜΠΤΗ

28

Τ

οποθέτηση
Παναγιώτας
Δριτσέλη στο σχέδιο
νόμου του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού
“Επιτροπή Επαγγελματικού
Αθλητισμού και άλλες
διατάξεις”.
Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. 27.2.2019:
Παίρνοντας το νήμα κι εγώ
από τον συνάδελφο τον Πέτρο
τον Κωνσταντινέα δεν γίνεται
να μην επισημάνω το γεγονός
ότι, για μια ακόμη φορά η Νέα
Δημοκρατία έχει επιλέξει την
οδό της αντιπαραγωγικής, τελείως, αντιπολίτευσης, όσον
αφορά το πεδίο του αθλητισμού. Νομίζω ότι μετά από 4
χρόνια διακυβέρνησης και αρκετές νομοθετικές παρεμβάσεις
για τον χώρο του αθλητισμού,
κάποια στιγμή η Νέα Δημοκρατία θα έπρεπε, πέρα από γενικές
και αόριστες θέσεις για τα προβλήματα που υπάρχουν στον
αθλητισμό και τις παθογένειες
που ταλανίζουν, προφανώς, το
χώρο, θα έπρεπε κάποια στιγμή
να πει και συγκεκριμένα πως
θεωρεί ότι θα πρέπει τα ζητήματα αυτά να αντιμετωπιστούν.
Αντί αυτού, κάθε φορά ακούμε
μια μονότονη κριτική χωρίς
άκρη, μέση και τέλος, παρά
μόνο παρουσιάζοντας αποσπασματικά κάποια από τα άρθρα,
τα δεκάδες άρθρα που περιέχει
αυτό το νομοσχέδιο, χωρίς να
λέει ποια ακριβώς θα πρέπει
να είναι η επόμενη μέρα για
τον αθλητισμό στη χώρα.
Είναι γεγονός τώρα πια ότι,
το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας που δεν είναι φυσικά
μόνο στο χώρο του αθλητισμού,
αλλά αντιμετωπίζει γενικότερα
μία ένδεια σε όλα τα πεδία της
δημόσιας ζωής. Το πρόβλημα
είναι ότι τώρα πια είναι ξεκά-
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ετά το
φαρμακείο,
όπου θα πάρετε
την αντιβίωση που σας
γράφω, θα περάσετε από το
ζαχαροπλαστείο, θα
αγοράσετε το αγαπημένο
σας γλυκό, θα πάτε σπίτι και
θα τα καταναλώσετε μαζί».
Όχι, δεν σας κοροϊδεύουμε. Η
παραπάνω φράση μπορεί να θυμίζει σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά δεν είναι καθόλου
απίθανο να την ακούσετε κάποια
στιγμή στο μέλλον από τον γιατρό
σας. όχι βέβαια με στόχο να σας
γλυκάνει την αντιβίωση, αλλά με
σκοπό να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της.
Γιατί; Επειδή έρευνα του Πανεπιστημίου της Βοστόνης, που
δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό «Νature»,
έδειξε ότι η κατανάλωση ορισμένοι αντιβιοτικών μαζί με ζάχαρη
αυξάνει την αποτελεσματικότητα
τους εναντίον «δύσκολων» βακτηρίων, όπως το e,coli και ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος.
Αυτή όμως είναι μόνο μία από
τις πολλές έρευνες που έχουν
γίνει με αντικείμενο τη συσχέτιση
των ιδιοτήτων των φαρμάκων που
παίρνουμε με τις τροφές που καταναλώνουμε και έχουν οδηγήσει
τους επιστήμονες στο να γνωρίζουν με βεβαιότητα ότι υπάρχουν
πολλά τρόφιμα που αλληλεπιδρούν με διάφορα φάρμακα, μειώνοντας ή εντείνοντας αντίστοιχα
την απορρόφηση, τη δράση και
την αποτελεσματικότητα των τελευταίων. Επίσης, τα όσα τρώμε
ή πίνουμε μπορούν να επηρεάσουν και την ασφάλεια των φαρμάκων, κάνοντας τα επικίνδυνα
ή ακόμα και τοξικά για τον οργανισμό μας.

τοπικά
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Π. Δριτσέλη: Για την αριστερά
δεν υπάρχουν ελίτ στον αθλητισμό
θαρο σε όλους τους Έλληνες
πολίτες, ότι υπάρχουν δύο κοσμοθεωρίες σε όλα τα πεδία,
στα οποία αυτή η κυβέρνηση
κλήθηκε να αντιμετωπίσει τα
προβλήματα που υπήρχαν και
είναι εμφανές και πρακτικά πια,
τι έκανε αυτή η κυβέρνηση τα
τελευταία 4 χρόνια και στο
χώρο του αθλητισμού και τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια
μέχρι και το 2015, τα προηγούμενα τουλάχιστον 20 χρόνια,
για να μην πω παραπάνω.
Το νομοσχέδιο αυτό, για
εμάς, αποτελεί ένα ακόμη κομμάτι σε ένα παζλ, το οποίο έχει
αρχίσει να δημιουργείται ήδη
από το 2015 για περισσότερη
προοδευτική ανασυγκρότηση
στο χώρο του αθλητισμού. Ένα
νομοσχέδιο που βασίζεται σε
τρεις πολιτικούς πυλώνες που
μετουσιώνουν το προοδευτικό
όραμα για τον αθλητισμό σε
πράξη. Εκδημοκρατισμός, κάθαρση, δικαιώματα των αθλητών. Πάνω σε αυτό το τρίπτυχο
εδραιώνονται τομές, όπως είναι
η αναβάθμιση της Επιτροπής
Επαγγελματικού Αθλητισμού, η
απλή αναλογική στην αντιπροσώπευση στις αθλητικές οργανώσεις, στα σωματεία, στις ομοσπονδίες και η ισχυροποίηση
των δικαιωμάτων των αθλητών,
ιδιαίτερα εκείνων που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές
κατηγορίες. Αυτοί ακριβώς είναι
και οι άξονες του νομοσχεδίου
που μετουσιώνουν τις προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ σε
εφαρμοσμένη πολιτική.
Με το νομοσχέδιο αυτό ο
επαγγελματικός αθλητισμός

αποκτά μία ανεξάρτητη δομή,
ισχυρή, η οποία μπορεί να ελέγχει τις χρηματοροές του, να
διασφαλίζει τη διαφάνεια στην
οικονομική διαχείριση των αθλητικών ανωνύμων εταιριών και
να εγγυάται τη βιωσιμότητα του
συστήματος, με τρόπο που θα
προάγει το παιχνίδι, το θέαμα
και τις αξίες του αθλητισμού.
Με την αρωγή κι άλλων ανεξάρτητων αρχών, όπως είναι ο
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσια
Διοίκησης, το νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου της
Επιτροπής Επαγγελματικού
Αθλητισμού μπορεί να επιτελέ-

σει το ελεγκτικό του ρόλο, στην
κατεύθυνση που εδώ και δεκαετίες παραμένει ζητούμενο.
Στη δημιουργία δηλαδή ενός
πλαισίου επαγγελματικού αθλητισμού που δεν θα αφήνει περιθώρια χειραγώγησης, που δεν
θα αντιμετωπίζει τους αθλητές
ως αναλώσιμη ύλη, που δεν θα
στήνει παράγκες και που δεν
θα παράγει χρέη και θα αθετεί
οικονομικές υποχρεώσεις.
Την ίδια στιγμή, με το νομοσχέδιο αυτό θωρακίζεται το
κύτταρο του αθλητισμού, τη
βάση του, το ίδιο δηλαδή το
αθλητικό σωματείο. Η απλή ανα-

λογική για τις αρχαιρεσίες στα
αθλητικά σωματεία αποτελεί
μεγάλη τομή, η οποία συμπληρώνεται από την θέσπιση μέτρων ισότητας στην αντιπροσώπευση σε αυτά. Η ποσόστωση φύλου στη διοίκηση των
αθλητικών οργανώσεων αποτελεί βαθιά τομή, η οποία αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία
αν συνυπολογίσει κανείς και
την εισαγωγή των θητειών στα
στελέχη της διοίκησης του
αθλητισμού. Με τα μέτρα αυτά
δίνεται η δυνατότητα στην
αθλητική κοινωνία να χειραφετηθεί από υποσύνολα που την
εξουσίαζαν τόσα χρόνια, από
παράλληλα συστήματα εξουσίας που καταπίεζαν την αθλητική οικογένεια. Για την αριστερά δεν υπάρχουν ελίτ στον
αθλητισμό, η οργάνωσή του θα
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν
πιο δημοκρατική, πιο συμμετοχική κι οριζόντια γίνεται και τα
μέτρα αυτά είναι ακριβώς εκείνα
που ενοχλούν κατεστημένες νοοτροπίες, αλλά και τις πολιτικές
δυνάμεις εκείνες της συντήρησης που στηρίζουν την ακινησία,
την αδιαφάνεια, τις αγκυλώσεις.
Με το νομοσχέδιο αυτό τελειώνουν τα σωματεία σφραγίδες,
τελειώνουν οι προσβλητικές χειραγωγήσεις αρχαιρεσιών σε
ομοσπονδίες και σωματεία, τελειώνουν οι ενδιάμεσοι, οι παράγοντες, τα δεσμά δηλαδή
που κρατάνε την βάση του
αθλητισμού μακριά από τον πυρήνα των εξελίξεων.
Εκτός όμως από την εδραίωση της διαφάνειας και της
δημοκρατίας στον αθλητισμό,

Aλληλεπιδράσεις τροφών-φαρμάκων
Με άδειο ή γεμάτο
στομάχι;

Ποιοι κινδυνεύουν
περισσότερο

Αυτή είναι μία ερώτηση που
απαντάται διαφορετικά κατά περίπτωση και γι" αυτό πριν πάρουμε κάποιο φάρμακο καλό είναι να ρωτήσουμε τον γιατρό ή
τον φαρμακοποιό μας για το αν
θα πρέπει να τρώμε πριν την κατανάλωση του ή όχι. Η αλήθεια
είναι ότι ορισμένα φάρμακα (π.χ.
τα αντιφλεγμονώδη, η ασπιρίνη
κ.ά.) ερεθίζουν τον βλεννογόνο
του στομάχου, γι' αυτό συνιστάται να λαμβάνονται μετά το φαγητό (αντίθετα, τα υπόλοιπα παυσίπονα απορροφώνται γρηγορότερα και δρουν καλύτερα όταν
τα παίρνουμε με άδειο στομάχι).
Με γεμάτο στομάχι καλό είναι
επίσης να παίρνουμε κάποιους
Β αναστολείς (αντιυπερτασικά
φάρμακα), γιατί έτσι έχουν καλύτερη βιοδιαθεσιμότητα (αλλά
θα πρέπει να συμβουλευόμαστε
τον γιατρό μας, γιατί δεν ισχύει
το ίδιο για όλους), τις στατίνες
(αλλά όχι με βαριά και λιπαρά
γεύματα. Γι' αυτό συστήνεται
συνήθως η λήψη τους με το βραδινό), τα αντιμυκητιασικά. τα ηρεμιστικά και κάποια λίγα αντιβιοτικά (αν μας το συστήσει ο γιατρός μας ή μας ενοχλούν πολύ
στο στομάχι). Συχνά πάντως τα
φάρμακα πρέπει να λαμβάνονται
με άδειο στομάχι, καθώς η δραστικότητα τους μειώνεται όταν
απορροφώνται από τον οργανισμό μαζί με την τροφή. Τέτοια
φάρμακα είναι τα διουρητικά, τα
νιτρώδη, γενικά τα φάρμακα για
το καρδιαγγειακό σύστημα, τα
περισσότερα αντιβιοτικά (εκτός

Ερευνητές του Πανεπιστημίου
Τεμπλ στη Φιλαδέλφεια των
ΕΕΠ.Α. ανακάλυψαν ότι το 5%
του πληθυσμού κινδυνεύει από
αλληλεπιδράσεις φαρμάκων με
συγκεκριμένες τροφές. Πρώτοι
στη λίστα έρχονται οι ηλικιωμένοι
που ακολουθούν φαρμακευτική
αγωγή με περισσότερα από ένα
φάρμακα, αλλά και τα άτομα που
πάσχουν από χρόνιες ασθένειες.
Στην ομάδα υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται επίσης οι αλκοολικοί, οι διαβητικοί, άτομα με στομαχικά ή καρδιαγγειακά προβλήματα. άνθρωποι με χρόνιες παθήσεις, όσοι παίρνουν πολλά φάρμακα, οι ανοσοκατεσταλμένοι, οι
έγκυες γυναίκες, τα παιδιά, οι
παχύσαρκοι, αλλά. και όσοι νηστεύουν.

Βασίλειος Τσιούτσιας,
φαρμακοποιός ΑΠΘ

και αν ο γιατρός μάς συστήσει
κάτι άλλο). Επίσης, με άδειο στομάχι είναι σκόπιμο να παίρνουμε
τον σίδηρο και τη θυροξίνη (όταν
πάσχουμε από υποθυρεοειδισμό). Αυτό που συστήνεται για
τη θυροξίνη είναι να την παίρνουμε μόλις ξυπνάμε το πρωί
με άδειο στομάχι και να περιμένουμε μισή ώρα μέχρι να φάμε
προ^ινό. Ρόλο παίζει επίσης και
το αν ένα φάρμακο απορροφάται
στο στομάχι ή στο έντερο. Όταν
ένα φάρμακο απορροφάται στο
στομάχι, είναι καλό να υπάρχει
τροφή, για να αφομοιωθεί γρηγορότερα (όχι όμως φυτικές ίνες,
που καθυστερούν την απορρόφηση της τροφής), ενώ όταν
απορροφάται από το έντερο, η
ύπαρξη τροφής στο στομάχι το
καθυστερεί μέχρι να φτάσει στο
έντερο και τελικά να δράσει.

Σίγουρα πάντως με νερό
Το έχουμε δει στις ταινίες. Ο
πρωταγωνιστής βάζει το χάπι στο
στόμα του και το καταπίνει βιαστικά χωρίς να πιει τίποτε. Ίσιος
το έχουμε κάνει κι εμείς, όμως
πρόκειται για μία λανθασμένη
πρακτική. Όταν παίρνουμε ένα
χάπι, πρέπει να πίνουμε οπωσδήποτε μαζί του ένα ποτηράκι
του κρασιού νερό (και όχι άλλο
υγρό. εκτός αν μας έχει έτσι συστήσει ο γιατρός μας), επειδή
βοηθά όχι μονό στο να το καταπιούμε, αλλά και στο να διαλυθεί
αυτό καλύτερα στο στομάχι μας.

Το περιβόητο γκρέιπφρουτ
Είναι πιθανότατα το πρώτο
που μας έρχεται στο μυαλό όταν
μιλάμε για αλληλεπιδράσεις τροφίμων και φαρμάκων. Συχνά

ακούμε ότι πρέπει να το αποφεύγουν τα άτομα που λαμβάνουν διάφορα φάρμακα, όπως
για την καρδιά, οιστρογόνα, στατίνες, αντιισταμινικά. αντικαταθλιπτικά, αντιυπερτασικά, αντιεπιληπτικά κ.ά. Και είναι πράγματι
έτσι. γιατί το γκρέιπφρουτ μπορεί
να αυξήσει πολύ τη δράση των
συγκεκριμένων φαρμάκων, γεγονός που μπορεί να τα καταστήσει ακόμα και τοξικά για τον
οργανισμό. Επιπλέον, ο χυμός
του πορτοκαλιού, ο οποίος αυξάνει την απορρόφηση του ασβεστίου και της ασπιρίνης, μπορεί
επίσης να μειώσει τη δράση της
ουσίας ατενολόλης (Β αναστολέας) και της ερυθρομυκίνης
(αντιβιοτικό), γι" αυτό θα πρέπει
να αποφεύγουμε τέτοιου είδους
συνδυασμούς.

Φυλλώδη λαχανικά και
αντιπηκτικά δεν πάνε μαζί
Όσοι βρίσκονται σε αγωγή με
αντιπηκτικά είναι καλό να μην καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες
από πράσινα φυλλώδη λαχανικά
(να μην τα τρώνε δηλαδή σε καθημερινή βάση). Γιατί; Επειδή το
μπρόκολο", τα αντίδια, τα βλίτα,
το λάχανο, ο μαϊντανός, τα σπαράγγια, το μαρούλι, το σπανάκι,
το κουνουπίδι, τα παντζάρια, τα
λαχανάκια Βρυξελλών, καθώς επίσης και το σογιέλαιο, είναι πολύ
καλές-πηγές της βιταμίνης Κ. που
συμβάλλει στην πήξη του αίματος.
Όπως γίνεται κατανοητό, λοιπόν,
τα εν λόγω λαχανικά -που βοηθούν στην πήξη του αίματοςδρουν ανταγωνιστικά ως προς
τα αντιπηκτικά, που προσπαθούν
να το διατηρούν πιο αραιό.

με το νομοσχέδιο αυτό γίνονται
σημαντικά βήματα για την θωράκιση των δικαιωμάτων των
αθλητών, ιδιαίτερα εκείνων που
προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι
πρόσφυγες, οι αιτούντες άσυλο
και οι ανιθαγενείς. Οι αθλητές
αυτοί, που πριν από την μάχη
για την αθλητική διάκριση έδωσαν τη μάχη της επιβίωσής
τους, μπορούν πλέον να συμμετέχουν απρόσκοπτα στον
ερασιτεχνικό αθλητισμό της χώρας και να μεταλαμπαδεύσουν
το μήνυμά τους για τη ζωή σε
ολόκληρη την αθλητική κοινότητα. Έχουμε τέτοια παραδείγματα κι ίσως θα είχε ενδιαφέρον
να φωνάξουμε κι αύριο στην
ακρόαση των φορέων, κάποιο
από αυτά τα παιδιά που κατάφεραν μέσα από τα hot spot
ακόμα, να αναδείξουν την κοινωνικοποιητική δύναμη που έχει
ο αθλητισμός και σήμερα να
αγωνίζονται σε μεγάλες ομάδες
της Ελλάδας.
Με το παρόν νομοσχέδιο ρυθμίζονται κι άλλα σημαντικά ζητήματα που σπάνε κατεστημένες νοοτροπίες και που δίνουν
διεξόδους σε προβλήματα που
χρονίζουν και που επί χρόνια
κρύβονται κάτω από το χαλί.
Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι
ρυθμίσεις και για τα ασυσμβίβαστα μετόχων στοιχηματικών
εταιριών και για την Φίλιππο
Ένωση, τα οποία θα έχουμε
την ευκαιρία να τα συζητήσουμε
αναλυτικά και στη συζήτηση
επί των άρθρων.
Άρα λοιπόν διαφάνεια σε
κάθε τομέα του αθλητισμού,
δικλείδες ελέγχου, δημοκρατία
και δικαιώματα είναι τα στοιχεία
που θέλει να κομίσει η αριστερή
διακυβέρνηση στον αθλητισμό
και με το νομοσχέδιο αυτό και
οι τέσσερις αυτοί στόχοι υπηρετούνται με συνέπεια.

Όχι γαλακτοκομικά με
συγκεκριμένες αντιβιώσεις
Κατ' αρχάς θα πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν πολλά είδη
αντιβιώσεων, που απαιτούν λιγότερες ή περισσότερες προϋποθέσεις κατά τη χρήση τους. Γι'
αυτό καλό είναι να συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό μας κάθε φορά που παίρνουμε μία αντιβίωση. Σημαντικό
είναι να γνωρίζουμε ότι όταν ο
γιατρός μάς έχει γράψει τετρακυκλίνες ή κινολόνες. θα πρέπει
να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε
σχέση με το τι τρώμε κατά τη
διάρκεια της αγωγής. Η οδηγία:
Να μην καταναλώνουμε γαλακτοκομικά προϊόντα 2 ώρες πριν και
μετά τη λήψη τους. Γιατί: Επειδή
το · ασβέστιο των γαλακτοκομικών
σχηματίζει ενώσεις με τα εν λόγιο
αντιβιοτικά. μειώνοντας πολύ την
απορρόφηση τους. Ωστόσο, όπως
είναι γνωστό, το γιαούρτι βοηθά
στην άμβλυνση των συμπτωμάτων
της αντιβίωσης στο έντερο, προστατεύοντας τη χλωρίδα του, γι'
αυτό καλό είναι να το συμπεριλαμβάνουμε στη διατροφή μας,
ειδικά την περίοδο που παίρνουμε
αντιβίωση.

Καφέ με τα παυσίπονα;
Όπως ίσως έχουμε ακούσει η
γνωρίζουμε, η καφεΐνη μπορεί να
κάνει ακόμα πιο δραστικά τα παυσίπονα (παρακεταμόλη) που τυχόν παίρνουμε. Γι' αυτό άλλωστε
υπάρχουν στο εμπόριο δισκία τα τύπου έξτρα- που συνδυάζουν
την παρακεταμόλη με καφεΐνη.
Η καφεΐνη πρέπει να αποφεύγεται
όταν παίρνουμε φάρμακα για το
άσθμα, κάποια αντιβιοτικά (π.χ.
κινολόνες) και ηρεμιστικά. Επίσης,
συνιστάται να αποφεύγεται και
με τα φάρμακα για το στομάχι,
γιατί μπορεί να το ερεθίσει χειρότερα.

τοπικά
Σύλλογος Γυναικών Ν. Τρικάλων, μέλος της ΟΓΕ

Καταγγελία της πρωτοφανούς
συνδικαλιστικής δίωξης
των αγωνιζόμενων αγροτών
Σύλλογος Γυναικών Ν. Τρικάλων, μέλος της
Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας εκφράζει την
συμπαράσταση του στους αγρότες που
παραπέμπονται σε δίκη, την Παρασκευή 1η Μαρτίου,
κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί για την κατάληψη
του οδοστρώματος από τα τρακτέρ στο Μπλόκο της
Νίκαιας.

Ο

Η προσπάθεια τρομοκράτησης από πλευράς κυβέρνησης μας
βρίσκει στο πλευρό των αγωνιζόμενων αγροτών και των οικογενειών τους που μέσα από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες
παλεύουν να επιβιώσουν.
Είναι θύματα της αντιαγροτικής-αντιασφαλιστικής πολιτικής
που έχει τη σφραγίδα της ΕΕ, με τη νέα ΚΑΠ, της κυβέρνησης,
των επιχειρηματικών ομίλων. Το γεγονός ότι δεν τους δίνεται
καν το δικαίωμα της απολογίας αποκαλύπτει τον αυταρχισμό
της κυβέρνησης που με λύσσα βάλλεται εναντίον του αγωνιζόμενου λαού, ενώ την ίδια στιγμή χαρίζει προνόμια και φθηνό ρεύμα σε εφοπλιστές και βιομήχανους, αλλά διατηρεί στα
ύψη το κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων με το
ΦΠΑ σε μέσα και εφόδια, με το φόρο στο πετρέλαιο.
Είναι κοινός ο αγώνας μας για μια ζωή με δικαιώματα που
μας στερούν σήμερα οι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι κυβερνήσεις που τους υπηρετούν.
Απέναντι στην κυβερνιτική τρομοκρατία αντιτάσσουμε την
αλληλεγγύη και το συλλογικό μας αγώνα ενάντια στους εκμεταλλευτές τους μόχθου μας.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΜΕΛΟΣ
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΓΕ)
ΤΡΙΚΑΛΑ, 26/2/2019
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ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Του έργου:
«Αποχέτευση Οικισμού
Παλιννοστούντων Ομογενών
Δήμου Φαρκαδόνας»
Ο Δήμος Φαρκαδόνας διακηρύττει
ότι την 28 του μηνός Μαρτίου του
έτους 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα
11.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της
παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν.
4412/2016 και η οικονομική προσφορά
των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του
υποσυστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για
την Πράξη με τίτλο: «Αποχέτευση Οικισμού Παλιννοστούντων Ομογενών
Δήμου Φαρκαδόνας».
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 247.798,19 (δαπάνη εργασιών,
ΓΕ και ΟΕ, και απρόβλεπτα)
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με
βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης
20/2018 από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Φαρκαδόνας, ανέρχεται στο
ποσό των 254.032,26 ΕΥΡΩ (χωρίς
Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 315.000,00
(με Φ.Π.Α. 24%).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κ.λ.π.) με ελεύθερη, πλήρη, άμεση
και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς και
στην ιστοσελίδα www.farkadona.gr.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την
ΕΑΑΔΗΣΥ (έγγραφο αριθ. Πρωτ.

5034/28-9-2018 υπόδειγμα διακηρύξεων έργων κάτω των ορίων.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π., για έργα κατηγορίας
1. Α1 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και
2. Α2 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
όπως ορίζονται στο άρθρο 100 του
Ν.3669/2008, ανά κατηγορία και τάξη
Μ.Ε.Ε.Π., αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, σύμφωνα με το
άρθρο 76 παρ. 3(α) του Ν.4412/2016.
Για τους αλλοδαπούς οικονομικούς
φορείς καθορίζονται ως ελάχιστες
απαιτήσεις, τα οριζόμενα στο Μέρος
ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν.
4412/2016.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς
Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση
δηλαδή 5.080,65 ΕΥΡΩ και η σχετική
εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται
προς το Δικαιούχο ΔΗΜΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον
6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ήτοι
μέχρι την 28/10/2019. Ο χρόνος ισχύος
των προσφορών είναι 6 μήνες από την
ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για
τις δημόσιες συμβάσεις
Η προθεσμία περάτωσης του έργου
είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Το έργο χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) 2018 ΣΑΕ 055 κωδικός έργου
2018ΣΕ05500028 και από τον κωδικό
ΚΑ 63-7312.004 του προϋπολογισμού
του έτους 2019
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρκαδόνας
Τα έξοδα δημοσίευσης θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο του υπόψη
έργου, μετά την ανάδειξή του και πριν
την πληρωμή προς αυτόν του 1ου
Λογαριασμού και σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού από τον Δήμο Φαρκαδόνας.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι
από το Δικαιούχο Δήμο Φαρκαδόνας,
αρμόδιοι υπάλληλοι Παναγιώτης Ράδος (τηλ.: 2433350019 Φαξ:
2433350055) και Παπαϊωάννου Ευδοκία
(τηλ.:
2433350020
Φαξ:
2433350055), τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
Φαρκαδόνα 26/02/2019
Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας
Μεριβάκης Αθανάσιος

Άμεση διερεύνηση των συνθηκών
του θανάτου του εργαζόμενου του Δήμου

Να παραιτηθούν οι πολιτικοί
προϊστάμενοι του
νας ακόμα «εργάτης δρόμου», ένας ακόμα
δημοτικός υπάλληλος προστέθηκε στον τραγικό
και όπως φαίνεται ατέλειωτο κατάλογο των
θυμάτων εργατικών ατυχημάτων που έχουν συμβεί τα
τελευταία χρόνια στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Έ

Αυτή τη φορά είναι εργαζόμενος του δικού μας Δήμου, της
γεωπονικής υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων, αυτός που έχασε τη ζωή του με τόσο τραγικό τρόπο κατά τη διάρκεια της εργασίας του, υπό συνθήκες που σε πρώτη
ανάγνωση γεννούν
πολλά ερωτηματικά.
Οι συνθήκες αυτές
θα πρέπει άμεσα να
διερευνηθούν από ανεξάρτητη αρχή ώστε να
γνωστοποιηθούν τα αίτια που οδήγησαν στην
απώλεια της ζωής του
εργαζόμενου του Δήμου και να καταδειχθούν όλες οι πτυχές του συμβάντος.
Σε αυτή τη κατεύθυνση θεωρούμε δεδομένη την παραίτηση
του αρμόδιου αντιδημάρχου, αλλά και του γενικού διευθυντή
του Δήμου προκειμένου να εξασφαλισθούν οι απαραίτητες εκείνες προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη και ανεξάρτητη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών του θανάτου του εργαζόενου, αλλά προφανώς και για λόγους ευθιξίας και ανάληψης της ελάχιστης πολιτικής ευθύνης για το τραγικό περιστατικό.
Υπήρξε πάγια απαίτησή μας όλα αυτά τα χρόνια από τα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου να υπάρχουν και να εφοδιάζονται
οι εργαζόμενοι του Δήμου μας και ιδιαίτερα εκείνοι που δίνουν
καθημερινή μάχη στο δρόμο και κάτω από δύσκολες περιστάσεις και συνθήκες με όλα εκείνα τα μέσα της ατομικής τους
προστασίας, αλλά και να υφίστανται όλες εκείνες οι πρόνοιες εκ μέρους της υπηρεσίας που θα αποτρέπουν τη δημιουργία
συνθηκών που θα ήταν ικανές να επιφέρουν το οποιοδήποτε
εργατικό ατύχημα.
Δυστυχώς οι προτεραιότητες της δημοτικής αρχής αντί να
στοχεύσουν στην αθέατη από τους πολλούς ουσία της εξασφάλισης μέσων για τον αποκλεισμό των εργατικών ατυχημάτων, εγκλωβίστηκαν στο επικοινωνιακό πακέτο του εύκολου εντυπωσια σμού, καθώς είναι γνωστό ότι και σε άλλες δεκάδες
περιπτώσεις εργαζόμενοι του Δήμου, μόνιμοι ή συμβασιούχοι,
διακινδυνεύουν παρέχοντας εργασία χωρίς τη χορήγηση εκ μέρους του Δήμου, βασικών μέσων εργασιακής ασφάλειας.
Από την πλευρά μας θα θέλαμε να εκφράσουμε τα συλλυπητήρια μας στην οικογένεια και στους συναδέλφους του Σωτήρη Μπραχάλα, ελπίζοντας ότι οι αγώνες των ίδιων των εργαζόμενων, αλλά και ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας θα αποτελέσουν την αιτία για μην υπάρξουν στο μέλλον άλλες τόσο
άδικες και σκληρές απώλειες εργαζομένων κατά τη διάρκεια
της εργασίας τους.
Τρίκαλα 26 Φεβρουαρίου 2019
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
«ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ»

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Τρικάλων
Δήμος Φαρκαδόνας
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού
Τμήμα Οικονομικό
Αρ. πρωτ.: 1983
Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεννηματά 1
Φαρκαδόνα
Ταχ. Κωδ.: 42031
Πληροφορίες:
Ευδοκία Παπαϊωάννου
Παναγιώτης Ράδος
Τηλέφωνο: 24333 50020, 50019
fax: 24333 50018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό
ανοικτό διαγωνισμό η προμήθεια
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (CPV: 424151009, 43250000-0, 34921100-0, 163100001), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας
είναι 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και χρηματοδοτείται με το ποσό των 150.000,00
ευρώ, από το ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010. Η δαπάνη
για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον
Κ.Α. 64-7131.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Φαρκαδόνας.

Ο κωδικός NUTS είναι EL611.
Η ΑΑΥ δια της οποίας διετέθη η πίστωση είναι η 1645/20-2-2019.
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 1/3/2019 και ώρα 12.00 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους
την 3/4/2019 και ώρα 12.00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει την 8/4/2019 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 27/2/2019
Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας
Αθανάσιος Μεριβάκης
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Ιδού πεδίο δόξης λαμπρό...
Τόσα χρόνια που προσπαθούσα
για χωροθέτηση δύο ακόμη ορεινών δήμων στο νομό μας, έπαιρνα
την ίδια απάντηση από το αρμόδιο
Υπουργείο Εσωτερικών: Ό,τι το
θέμα ΔΕΝ είναι ώριμο, ό,τι ο "Καλλικράτης" πρέπει να δοκιμασθει
στην πράξη, κι όταν ΟΨΕΠΟΤΕ
ανοίξει το θέμα, θα ξαναδούμε και
την αδικία του Νομού Τρικάλων...
Τώρα η Κυβέρνηση δια του αρμόδιου Υπουργού Εσωτερικών, καταθέτει σχετική τροπολογία.... Αφορά τέσσερις Καλλικρατικους δήμους. Μήπως, λέω ΜΗΠΩΣ, οι Κυβερνητικοί παράγοντες του νομού μας, πρέπει ΕΔΩ και
Τώρα, να θέσουν και το ΘΕΜΑ της δημιουργίας ακόμη δύο
ορεινών δήμων στην περιοχή μας;
Καλύτερη ευκαιρία γι αυτούς και για το νομο, δεν θα βρεθεί.
ΙΔΟΥ ΠΕΔIΟ ΔΟΞΗΣ ΛΑΜΠΡΟ...

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

Κομμά…τια, να γίνει !!!
Του Χρήστου Α. Πίσσα
Για το που βρίσκονται σήμερα τα πολιτικά
κόμματα στην εκτίμηση του ψηφοφόρου,
και του λαού, δεν το
δείχνουν μόνο οι δημοσκοπήσεις, που όσο
και να πληρώσουν δεν
μπορούν να τους βγάλουν πάνω από 20%!
Ούτε κι οι εμφανίσεις
των στελεχών τους,
που οι περισσότεροι
πλέον θέλουν κάνα
δυο περιπολικά να
τους φυλάνε, ενώ πρώτα μου τριγυρνούσανε άνετοι στις λαϊκές!
Που να πάνε τώρα στην αγορά;
Μόνα τους θα σηκωθούνε τ’ αγγούρια, να τους κυνηγήσουν!
Όμως ένα άλλο χειροπιαστό παράδειγμα, είναι οι υποψήφιοι δήμαρχοι! Μην κάνεις και τους πεις, π.χ. ο υποψήφιος του πασόκ, ο εκλεκτός της νουδού, ο διαλεχτός του
syriza!
Σα να τους έβρισες!
Άκουσα (και) για τις παρουσιάσεις των νέων ομάδων, που
θα διεκδικήσουν κι αυτές το δήμο, στην Καλαμπάκα!
Ένα πράγμα θα ήθελα να ρωτήσω (τους επικεφαλείς).
-Θα θέλατε, να σας υποστηρίξει κάποιο κόμμα;
Και τι θα μου απαντούσανε…;
-Το θεωρείς καλό αυτό;…
Καταλάβατε λοιπόν, τι απηχούν σήμερα τα περισσότερα
κόμματα, για διαφόρους λόγους…
Ψάχνουν για στελέχη, όχι και τόσο καθαρά κομματικά, για
υποψηφίους δημάρχους!
Παράδειγμα, οι καλοί νέοι …μνηστήρες του θρόνου, που
βρίσκονται κάπου γενικά, ‘δεξιά κι αριστερά’ κατεβαίνουν
υποψήφιοι (στα Μετέωρα) υποστηριζόμενοι από τον …αέρα;
Δηλαδή για να είμαστε τίμιοι, και να λέμε και κάποιες αλήθειες, μόνο το κκε νιώθει περήφανο για την ‘καταγωγή’ του.
Ξεκάθαρα κομματικά στελέχη με σημαίες και χρώματα
δικά τους, για υποψήφιοι δήμαρχοι και περιφερειάρχες!
Ασχέτως, τι αποτέλεσμα θα φέρουν!
Όλοι οι άλλοι υποψήφιοι, έχουν τα πολιτικά κόμματά τους,
στην ίδια απόσταση, όπως και στις οδηγίες των γιατρών για
τη γρίπη!
Τρία μέτρα μακριά, μην φταρνίζεστε πάνω μας, και πλένουμε τα χέρια καλά μόλις σας χαιρετίσουμε!
Βέβαια οι υποψήφιοι, μόλις βγούνε δήμαρχοι, μετά δεν
μπορούν να μην θυμηθούν και τις υποχρεώσεις προς το κόμμα!
Και θα στρώσουν τα χαλιά να υποδεχτούν το βουλευτή,
και θα διορίσουν τα παιδιά του κόμματος, και θα πάνε να
στριμωχτούνε δίπλα στον αρχηγό, όταν έρθει, να τους πάρει η κάμερα!
Αν δε βγούνε δήμαρχοι, ξανά πίσω από το κόμμα σαν καλά
κουταβάκια, να μας θυμηθεί ο αρχηγός να μας δώσει καμιά θέση (στο δημόσιο τομέα) με καλό μισθό!
Εντάξει, κάποια άτομα είναι αξιόλογα, πέρα από τις κομματικές τους ταμπέλες, έχουν κάνει δουλειά!
Και μάλιστα νομίζω ότι στη Δημαρχία, μόλις πετάνε την
κομματική στολή, λειτουργούν καλύτερα!
Μην ξεχνάμε και το στίχο του πολυσχιδή Διονύση Σαββόπουλου.
«Και το κόμμα με τραβάει από το μανίκι»….
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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 Ζωή εν Τάφω
Focus
ΕΡΤ Ειδήσεις
Focus
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα
Indian Summers Κ2 Ε8 (Ε)
Άλλη Διάσταση (Ε)
Indian Summers Κ2 Ε8 (Ε)
Ώρα Ελλάδας (Ε)
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Πρώτη Είδηση

Καλημέρα Ελλάδα
Το Πρωινό
ANT1 News
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ1 Ε20
(Ε)
Ρουκ Ζουκ
Κάτι Ψήνεται
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
Still Standing
Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E109
ANT1 News
Η Επιστροφή E87
Μην Ψαρώνεις (Ε)
Shooter E2
Τhe 2night Show Κ3
Εκείνες κι Εγώ (Ε)
VICE Κ6 (Ε)
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Και οι Παντρεμένοι 'Eχουν Ψυχή
(Ε)

Αλήθειες με τη Ζήνα (Ε)
Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ6 Ε13
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε283
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
Dracula Untold
MasterChef 3 (Ε)
J. Edgar

06:00 Θυρίδα Τηλεπώλησης
06:40 'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε103 (Ε)
07:45 Happy Day στον Alpha
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Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
Τρελοί Πολυτελείας
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Το Σόι σου Κ3 Ε25 (Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε104
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6
Ε37
Το Τατουάζ Κ2 Ε169
Αυτοψία
10η Εντολή
Kourtney and Kim Take Miami Κ3
Ε2
Θυρίδα Τηλεπώλησης
Deal (Ε)
Εικόνες (Ε)

06:00
10:00
11:30
14:00
15:00
18:10
18:20
19:30
21:00
23:00
01:45
04:30

Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Survivor Πανόραμα
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Jumper
Πόνος και Κέρδος
Power of Love (Ε)
Μαζί Σου (Ε)

17:10
18:00
19:00
20:00
21:00
21:50
00:10
01:50
02:50

06:15
07:00
08:00
09:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
19:00
20:00
21:00
21:30
22:30
23:30
00:30
01:00
02:00
03:30
04:15

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
Αγροτόραμα
Δυνατά και Ελληνικά
Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
Πολιτιστικό Ημερολόγιο
Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Η Νύφη

00.50 «Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας»
02.10 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
03.00 Ξένη ταινία «Balboa»
04.25 Ξένη ταινία «Top hat»
06.00 «Αρωμα Ελλάδος»
07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα «Η Παναγία
των Παρισίων»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Ταύγετος, φύση και
περιπέτεια»

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί
επομένης
Τζήμα Όλγα
Ασκληπιού 26,
2431028739
08:00 π.μ. – 23:00
μ.μ.
Σαργιώτης Κων/νος
25ης Μαρτίου 12,

τηλεόραση
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2431077297
Από τις 5 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ
Κελεπούρη Δήμητρα
Καραϊσκάκη 46,
2431027277
Μάνος Νίκος
Τσιτσάνη & Μιαούλη
2431028876

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Πιάζα- ---------------------------------------------------Οδ. Καλαμπάκας
Τσιανατέλης-----------------------------------------------Οδ. Ιωαννίνων
Γιώτας -----------------------------------------------------Παλαιόπυργος
Γιώτας--------------------------------------------------------------Πρίνος
Οικονόμου --------------------------------------------------------Λυγαριά
Κανάτας --------------------------------------------------------------Πύλη
Παπαποστόλου ------------------------------------------------------Νομή
Παππά ----------------------------------------------------------Χρυσαυγή
Τσεκούρας --------------------------------------------------------Γλύνος
Τσιάκας ------------------------------------------------------------Γόμφοι

14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου»
(Ε)
19.30 «Θεσσαλία LIVE»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 Δεξιά και αριστερά
23.00 Γεγονότα - Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Καλημέρα Θεσσαλία»

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

ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ASTRA MARKET
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΘΕΛΩ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
NIGHT ZONE
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET

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 – 21.30 Πολιτιστικό Ημερολόγιο
21.30 – 22.00 Ζούμε όμορφα, ζούμε
Ελλάδα
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
21:55
00:00
02:00
05:30

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Ο Πρίγκιπας της Φωτιάς (Ε)
Open News - Μεσημεριανό
Δελτίο
Για την Παρέα
Ποιος Ρωτάει;
Open News στη Νοηματική
Για Πάντα Παιδιά Κ1 (Ε)
Open News
Ποιος Θανάσης;
Ποδόσφαιρο: Βαλένθια - Μπέτις
(Ζ)
Criminal Minds Κ11 Ε2
Pulp Fiction
Ώρα Ελλάδος 05:30

ΚΡΙΟΣ: Σήμερα μπορείτε να προωθήσετε νομικές υποθέσεις, αρκεί να έχετε κατά νου ότι
σε τέτοιου είδους καταστάσεις οι λύσεις δεν
έχουν απαραιτήτως μόνο έναν νικητή, επομένως μπορεί να κληθείτε να κάνετε συμβιβασμούς.
ΤΑΥΡΟΣ: Η διαίσθηση σου σήμερα μπορεί να
αποτελέσει τη μεγαλύτερη ασπίδα σου ή τη μεγαλύτερη παγίδα σου. Ανάλογα με το πως θα
τη χρησιμοποιήσεις και το πόσο θα την εμπιστευτείς.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Τα κοινωνικά πρότυπα μπορεί να λειτουργήσουν από πολύ καταπιεστικά έως και
πολύ καταστροφικά για όλους μας. Κι αυτό γιατί πολλές φορές δυσκολευόμαστε να διαχωρίσουμε αυτά που θέλουν οι άλλοι για εμάς από
αυτά που εμείς θέλουμε πραγματικά για να νιώσουμε ευτυχισμένοι.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Εσύ γι’ αλλού ξεκίνησες κι αλλού
η ζωή σε πάει. Ναι, είναι άχαρο να πρέπει να
ανταποκριθείς σε υποχρεώσεις που ουδεμία
σχέση έχουν με αυτά που ονειρεύεσαι εσύ για
τον εαυτό σου.
ΛΕΩΝ: Πάνω στη μανία σας να δημιουργήσετε και γενικότερα να υλοποιήσετε όσα επιθυμείτε, αλλά και προκειμένου να διατηρήσετε μία
κατάσταση η οποία σας δίνει μια ψευδαίσθηση ασφάλειας είστε ικανοί να κάνετε υποχωρήσεις που δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αυτή
τη στιγμή τη βαρύτητα που μπορεί να έχουν στη
συνέχεια.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Καλό θα είναι να προσπαθήσετε
να καταλάβετε ποιον έχετε απέναντι σας και
όχι να φαντάζεστε. Δεν υπάρχει η απόλυτη συνταγή συμπεριφοράς απέναντι σε όλους που

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

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σάββατο-Κυριακή
η παιδική ταινία

“LEGO 2 -H TAINIA”
στα ελληνικά
Σε κανονικές προβολές

“ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ”
με Όσκαρ καλύτερης
ταινίας
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Σάββατο-Κυριακή
προβάλλεται
η παιδική ταινία

“ΓΚΟΡΚΙ, ΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ
ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ”
Σε βραδινές προβολές
“Ο ΦΑΡΟΦΥΛΑΚΑΣ”
με τον ΤΖΕΡΑΡΝΤ
ΜΠΑΤΛΕΡ
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Απαραίτητο σε κάθε
πλοίο.
2. Μικρή, αλλά γνωστή
φινλανδική πόλη.
3. Λέξη της καθαρεύουσας για τον εξ αγχιστείας συγγενή (με άρθρο).
4. Τίτλος ταινίας του
Ρομάν Πολάνσκι.
5. Το κεχριμπάρι, στην
καθαρεύουσα.
6. Σύστημα αρχών και κανόνων
(αιτ.) - Από τα πολλά... λίγα.
7. Από την αρχή το.,.τέλος - Το
απαγορεύουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι γιατροί.
8. Ο... ακρως εχέμυθος, στην αιτιατική (αντιστρ.) - Δραματική έκκληση.
9. «Το χαμένο...», τίτλος μυθιστορήματος του Καραγάτση (αντιστρ.) - Μέσο ελέγχου.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Εκτεθειμένα τα είδη της.
2. Ενας από τους κυριότερους εκπροσώπους του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού - Σημαντικό διακοσμητικό στοιχείο της αιγυπτιακής τέχνης.
3. Κερνούσε τους αρχαίους θεούς
- Μερικά... διεκδικούνται.
4. Ενα χορταρικό - Συνδέει τον Κίπλινγκ με τον Βάρναλη.
5. Και χρονική η σημασία του
(αντιστρ.) - Χαρακτηρίζει τον δι-

CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

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

ΛΥΣΗ (27-2-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΝΑΠΟΛΕΩΝ 2.
ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ 3. ΚΟΠΟΣ - ΣΜΑ 4.
ΡΥΑΚΙΑ - ΠΘ 5. ΩΣ - ΜΕΛΙΝΑ 6. ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ 7. ΙΑ - ΝΚ (ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ) 8.ΝΟ-ΑΙΑ 9.ΗΡΟΣΤΡΑΤΟ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΝΕΚΡΩΣΙΜΗ 2.
ΑΠΟΥΣΙΑ 3. ΠΙΠΑ - ΝΟ 4. ΟΛΟΚΑΙΝΟΣ 5. ΛΕΣΙΝΓΚ 6. ΕΚ - ΔΙΑ - ΑΡ 7.
ΩΤΑ -ΔΑΝΙΑ 8. ΝΟΜΠΕΛ - ΑΤ 9.
ΙΣΘΜΙΑ

Πώς παίζεται
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H λύση του προηγούμενου
4

8

1

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

7

4
3

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

9
3
8

Ο καρυοθραύστης
και τα τέσσερα βασίλεια
(με ηθοποιούς-μεταγλωττισμένη)
και σε 3D
12.00 μεσημέρι κανονική προβολή 4 €,
17.30 απόγευμα 3D 5 €

Sudoku

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

7

Ο Σιάμαλαν δημιουργεί ακόμη ένα
μεταφυσικό θρίλερ
γεμάτο υπαρξιακά ερωτήματα και
συνεχεία ανατροπές
Ώρες προβολών καθημερινά
(εκτός Δευτέρας και Σαββάτου)
20.00 & 22.15. Την Κυριακή μια
προβολή, στις 20.00.
Γενική είσοδος 5 €, φοιτητικά –μαθητικά- ανέργων 4 €,
Επίσης το ΣΑΒΒΑΤΟ 2/3 στις
19:55 σε ζωντανή μετάδοση
από την Metropolitan Opera της
Νέας Υόρκης.
η όπερα Το Κορίτσι του Συντάγματος (Gaetano Donizetti).
ΣΙΝΕΑΚ για τα παιδιά την Κυριακή

πλωμάτη (αντιστρ.).
6. Είδος ψυχρού και ξηρού ανέμου, που πνέει στη Γαλλία και την
Ισπανία.
7. Νίκησε τον Αττίλα στη «Μάχη
των Εθνών» (αιτ.) - Νωχελής προστακτική.
8. Αρχή απαγόρευσης -Το αντίθετο του δείχνει μία βελόνα.
9. Ούγγρος πιανίστας και συνθέτης του 19ου αιώνα - Ο,τι και το
προηγούμενο.

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.

μπορούμε να την εφαρμόζουμε και να πιάνει
στον καθένα.
ΖΥΓΟΣ: Σήμερα η τάση σου να μιλήσεις και να
εκφραστείς γενικότερα είναι τόσο έντονη που
μπορεί να σε παρασύρει σε απερίσκεπτες,
υπερβολικές και λανθασμένες διατυπώσεις, σε
βαθμό που να ευχόσουν να… μασούσες παρά
να μιλούσες.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Σήμερα η έντονη ανάγκη σου για
ασφάλεια και συναισθηματική σταθερότητα
μπορεί να σε παρασύρει και να σε κάνει να βλέπεις θησαυρούς σε ανθρακωρυχεία.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Η σημερινή μέρα θα μπορούσε να
αποτελέσει σημείο αναφοράς όσον αφορά
την προώθηση κάποιων σχεδίων που μπορείς
να έχεις, ενώ θα μπορούσε ταυτόχρονα να σου
δώσει το εκτόπισμα να προβάλλεις τις θέσεις
σου σε ευρύτερο κοινό με μεγάλη επιτυχία.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Σήμερα θα χρειαστεί να καταβάλεις μεγαλύτερη προσπάθεια να συγκεντρωθείς για να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις της
μέρας, αφού οι ανάγκες άλλων ανθρώπων φαίνεται ότι δεν μπορούν να σε αφήσουν ασυγκίνητο, με αποτέλεσμα να τρέχεις να τους συμπαρασταθείς και να τους βοηθήσεις.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η μέρα είναι πολύ καλή για να προωθήσεις τα σχέδια σου και να πραγματοποιήσεις
νέα ξεκινήματα.
ΙΧΘΕΙΣ: Σήμερα θα πρέπει να προσέξεις να μην
παρασυρθείς από την άποψη που πιστεύεις ότι
έχουν οι άλλοι για σένα και να μην την κάνεις
κριτήριο για τις αποφάσεις σου και κινητήριο
δύναμη για τις ενέργειες σου, γιατί πολύ
απλά θα παρασυρθείς σε σπασμωδικές ενέργειες.

ΠΕΜΠΤΗ
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"Βλέπει" και τις 700 μονάδες
το Χρηματιστήριο

Ê

Νέα άνοδο σημείωσε και χθες το χρηματιστήριο
Αθηνών, το οποίο μετά από ένα εντυπωσιακό ράλι ανόδου τον Φεβρουάριο, "βλέπει" με περισσότερες αξιώσεις τις 700 μονάδες, τις οποίες είχε χάσει από τον περασμένο Σεπτέμβριο.
Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης έκλεισε με κέρδη
0,35% στις 695,24 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ των 688,74 μονάδων (-0,59%) και 695,98 μον.
(+0,45%). Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 45 εκατ.
ευρώ και ο όγκος ανήλθε στα 20,8 εκατ. τεμάχια, ενώ
μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν
937,6 χιλ. τεμάχια.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,34%, στις 1.817,07 μονάδες, ενώ στο +0,24%
ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
1.111,93 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με
Γ.Δ. 695,24
κέρδη 0,77% στις 499,77
μονάδες.
Η περίπτωση της Πει0,35%
ραιώς έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της αγοράς, καθώς η μετοχή σημειώνει
κέρδη άνω του 75% από
την αρχή του ΦεβρουαρίΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ου, ενώ έχει επαναπροσεγγίσει το επίπεδο του 1
ευρώ. Ισχυρή είναι και η
άνοδος της Εθνικής, η οποία ξεπερνά το 48%.
Περίπου στο 30% είναι και η άνοδος της Alpha Bank,
ενώ εκείνη της Eurobank είναι πέριξ του 13%.
Στο ταμπλό, η Πειραιώς έκλεισε με νέο άλμα της τάξεως του 5,76%, με τη ΓΕΚ Τέρνα, τη ΔΕΗ, την Εθνική και την Ελλάκτωρ να ολοκληρώνουν με άνοδο που
ξεπέρασε το 3%. Άνω του +1% ήταν τα κέρδη σε Βιοχαλκο, Σαράντη, Μυτιληναίο, ΑΔΜΗΕ και ΟΛΠ, ενώ
ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Jumbo, Grivalia και Ελληνικά Πετρέλαια.
Στον αντίποδα, οι απώλειες σε Coca Cola, Eurobank
και ΟΠΑΠ, οι οποίες ξεπέρασαν το 1% συγκράτησαν
την ανοδική κίνηση της τελευταίας ώρας της συνεδρίασης, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν και οι Motor Oil,
Φουρλής, Λάμδα, Τέρνα Ενεργειακή και Aegean. Χωρίς μεταβολή έκλεισαν οι ΟΤΕ, Alpha Bank, Τιτάν και
ΕΧΑΕ.

νησυχία προκαλεί η
μείωση των
καταθέσεων τον
Ιανουάριο κατά 1,5 δισ.
ευρώ, προφανώς εξαιτίας
της ανάγκης των
νοικοκυριών να καλύψουν
άλλα έξοδα και να μην
αποταμιεύσουν.

Α

Πιο αναλυτικά:
Τον Ιανουάριο του 2019, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της οικονομίας διαμορφώθηκε σε -1,4%
από -1,3% τον προηγούμενο μήνα
και η μηνιαία καθαρή ροή ήταν
αρνητική κατά 1.530 εκατ. ευρώ,
έναντι θετικής καθαρής ροής
1.743 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής
του συνόλου των καταθέσεων
διαμορφώθηκε σε 8,0% από
10,4% τον προηγούμενο μήνα και
η μηνιαία καθαρή ροή ήταν αρνητική κατά 1.788 εκατ. ευρώ,
έναντι θετικής καθαρής ροής
4.752 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο
του 2018.
Χρηματοδότηση της εγχώριας
οικονομίας
Χρηματοδότηση της γενικής
κυβέρνησης
Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Ιανουάριο του 2019,
ήταν αρνητική κατά 825 εκατ.
ευρώ, έναντι θετικής καθαρής
ροής 875 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης
διαμορφώθηκε σε -3,4% από 2,0% τον προηγούμενο μήνα.
Χρηματοδότηση του ιδιωτικού
τομέα
Τον Ιανουάριο του 2019, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του
ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε
σε -1,1%, αμετάβλητος σε σχέση
με τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής
χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά
705 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 868 εκατ. ευρώ τον
προηγούμενο μήνα.
Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων
Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Ιανουάριο του 2019,
ήταν αρνητική κατά 408 εκατ.
ευρώ, έναντι θετικής καθαρής
ροής 1.064 εκατ. ευρώ τον προ-

Σύμφωνα με την ΤτΕ

Μείωση καταθέσεων κατά
1,5 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο

ηγούμενο μήνα και ο ετήσιος
ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 0,2% από μηδενικός τον
προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο
ετήσιος ρυθμός μεταβολής της
χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε 0,5% από 0,2% τον
προηγούμενο μήνα και η μηνιαία
καθαρή ροή της χρηματοδότησής
τους ήταν αρνητική κατά 216
εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.042 εκατ. ευρώ τον
προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος
ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε -4,5% από -3,0%
τον προηγούμενο μήνα, ενώ η
μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική
κατά 192 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 22 εκατ. ευρώ
τον προηγούμενο μήνα.
Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και
ατομικών επιχειρήσεων
Τον Ιανουάριο του 2019, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους
επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική
κατά 39 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 12 εκατ.
ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο
ετήσιος ρυθμός μεταβολής της
χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -1,9%, αμετάβλητος
σε σχέση με τον προηγούμενο

μήνα.
Χρηματοδότηση των ιδιωτών
και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών
ιδρυμάτων
Αρνητική κατά 258 εκατ. ευρώ
ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της
χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τον Ιανουάριο του
2019, έναντι αρνητικής καθαρής
ροής 184 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε 2,2%, αμετάβλητος σε σχέση με
τον προηγούμενο μήνα.
Καταθέσεις tης εγχώριας οικονομίας στα εγχώρια πιστωτικά
ιδρύματα
ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική
κυβέρνηση
Μείωση κατά 241 εκατ. ευρώ
παρουσίασαν, τον Ιανουάριο του
2019, οι καταθέσεις της γενικής
κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά
1.601 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός
μεταβολής διαμορφώθηκε σε
23,2% από 56,3% τον προηγού-

μενο μήνα.
ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα
Μείωση κατά 1.547 εκατ. ευρώ
παρουσίασαν, τον Ιανουάριο του
2019, οι καταθέσεις του ιδιωτικού
τομέα, έναντι αύξησης κατά 3.151
εκατ. ευρώ τον προηγούμενο
μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 6,2%
από 6,3% τον προηγούμενο μήνα.
ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις
Μείωση κατά 1.008 εκατ. ευρώ
παρουσίασαν, τον Ιανουάριο του
2019, οι συνολικές καταθέσεις
των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης
κατά 862 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος
ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 6,4% από 9,3% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι
καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 1.305 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 1.175 εκατ. ευρώ
τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 297 εκατ. ευρώ,
έναντι μείωσης κατά 312 εκατ.
ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
ΙΙ.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά
ιδρύματα
Μείωση κατά 539 εκατ. ευρώ
παρουσίασαν, τον Ιανουάριο του
2019, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 2.288 εκατ. ευρώ τον
προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος
ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 6,2% από 5,6% τον προηγούμενο μήνα.
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Μύθι, Μύθι, Παραμύθι
•Aφήγηση λαϊκών παραμυθιών
με τη Μαρία Κατσανούλη
Tην πρώτη Κυριακή του μήνα
(εκτός αργιών) στις 12:00 το μεσημέρι στην Ανδρομέδα ένα εργαστήριο για παιδιά (από 5 ετών)
με ιστορίες που απολαμβάνουν
πολύ συχνά και οι μεγάλοι
Μαζί με το «Μάρτη» που βάζουμε στο χέρι μας για να υποδεχθούμε την άνοιξη, ήρθε η
ώρα και το «Μύθι Μύθι Παραμύθι», να αποχαιρετήσει με τις ιστορίες του τους μικρούς και μεγάλους φίλους του, στην τελευταία
τους συνάντηση για τούτη τη
(σχολική) χρονιά, την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019, και να ανανεώσει το ραντεβού του για το Φθινόπωρο!

Κοπή πίτας από το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης
Ολύμπιον Θεσσαλίας Α.Ε. στο Αγναντερό Καρδίτσας
πως κάθε χρόνο
έτσι και φέτος το
Κέντρο
Αποθεραπείας και
Αποκατάστασης
Ολύμπιον Θεσσαλίας Α.Ε.
διοργάνωσε και
πραγματοποίησε την
καθιερωμένη εκδήλωση,
για την κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας,
παρουσία του Πρόεδρου
και Δ/ντα Συμβούλου της
εταιρείας κ. Φώτη
Παπαβασιλόπουλου.

Ό

Σε γιορτινό και ευχάριστο
κλίμα, τα μέλη του Δ.Σ. του
Κέντρου, αντάλλαξαν ευχές
με το ιατρικό, νοσηλευτικό
και διοικητικό προσωπικό της
εταιρείας για μια δημιουργική
χρονιά με υγεία και αισιοδοξία.

Ο Πρόεδρος κ. Φώτης Παπαβασιλόπουλος αναφερόμενος στην χρονιά που έφυγε
τόνισε πως παρά την γενικό-

τερη οικονομική δυσπραγία
και τις περικοπές που το κράτος επέβαλε στις δαπάνες για
την ιδιωτική υγεία, το ΟΛΥΜ-

ΠΙΟΝ κατάφερε να συνεχίσει
την πορεία του χωρίς απώλειες, καθώς έχει περάσει
στην συνείδηση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής
ως μια μονάδα υγείας υψηλών
προδιαγραφών που στοχεύει
στην ποιοτική προσφορά
στους συνανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα
υγείας.
Παράλληλα αναφερόμενος
στους στόχους για το 2019 τόνισε πως δεν είναι άλλοι από
την διατήρηση της ποιότητας
των παρεχόμενων υπηρεσιών
υψηλού επιπέδου στους πάσχοντες συνανθρώπους μας,
μέσα από την συνεχόμενη
προσπάθεια όλων προς αυτήν
την κατεύθυνση, διοίκησης,
γιατρών, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού.

Μοσκοβισί για την εκταμίευση του 1 δισ. ευρώ:

“Πρέπει να έχουν εκπληρωθεί όλες οι δεσμεύσεις”
Τα παιδιά όπως πάντα θα ακούσουν ένα μαγικό παραμύθι, θα ζωγραφίσουν κάτι από αυτό που αφουγκράστηκε η ψυχή τους παρακολουθώντας τα βήματα του ήρωα
και η έκθεση των ζωγραφιών, που στήνεται επιτόπου, θα
ζωντανέψει με έναν άλλο τρόπο ξανά το παραμύθι! Λίγο
πριν φύγουν, μια δεύτερη ιστορία, μικρή ετούτη τη φορά,
θα τους αποχαιρετήσει και θα τους ευχηθεί «καλό αντάμωμα και πάλι!»
Μικρά και μεγάλα “παιδιά”, λοιπόν, μπορούν να ταξιδέψουν και τούτη τη Κυριακή σε κόσμους παράξενους με
ένα μαγικό παραμύθι, ενώ θα ανανεώνουμε το ραντεβού
μας για τον Οκτώβριο 2019.
Μέχρι τότε, το παραμύθι ας κάνει τη δουλειά του, όπως
μονάχα αυτό ξέρει να κάνει!
Είσοδος: 3€/άτομο
Επισημαίνεται ότι για τη συγκεκριμένη δράση:
1. Δεν είναι υποχρεωτική η κατανάλωση στο μπαρ.
2. Το σερβίρισμα διακόπτεται κατά τη διάρκεια της αφήγησης, η οποία ξεκινάει 15 λεπτά περίπου από την αναγραφόμενη ώρα προσέλευσης.
Πληροφορίες: Μουσική Σκηνή «Ανδρομέδα», Στρ Σαράφη 12, 1ος όροφος, Τρίκαλα, τηλ 6977580754.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Τρικάλων αποφασίστηκε η προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων σε οδούς στην πόλη των Τρικάλων
την Πέμπτη 28/02/2019 και την Παρασκευή 01/03/2019, καθόλο το 24ωρο ως κάτωθι:
- Στην οδό Καραϊσκάκη και στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Τιουσόν και Κονδύλη και
- Στην οδό Αθ. Διάκου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Κονδύλη και Τιουσόν.
- Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων
σε οδούς στην πόλη των Τρικάλων το Σάββατο 02/03/2019
και την Κυριακή 03/03/2019 , καθόλο το 24ωρο ως κάτωθι:
- Στην οδό Σωκράτους και στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Κονδύλη και Τιουσόν και
- Στην οδό Φιλίππου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Κονδύλη και Τιουσόν.
Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες
οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την
προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.

ήνυμα στην Αθήνα
ότι οι δεσμεύσεις της
πρέπει να γίνουν σεβαστές έστειλε ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, Πιέρ Μοσκοβισί, απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο μείωσης των στόχων για πρωτογενή πλεονάσματα τα επόμενα
χρόνια, ενώ σύστησε στην Ελλάδα να παραμείνει στο δρόμο
των εύρωστων πολιτικών για να
ανακτήσει την αξιοπιστία της
και να της επιτραπούν και τα
«κοινωνικά μέτρα» εντός του
πλαισίου και σε συνεννόηση με
τους εταίρους της.
«Η Ελλάδα όταν εξήλθε από
το πρόγραμμα ανέλαβε κάποιες
δεσμεύσεις για την εκπλήρωση
των στόχων πρωτογενούς πλεονάσματος για κάποια χρόνια
και δέν τίθεται σε συζήτηση»,
είπε ο Π. Μοσκοβισί, σύμφωνα
με το ΑΠΕ- ΜΠΕ, σημειώνοντας
ότι η Ελλάδα μέχρι τώρα έκανε
σεβαστές τις δεσμεύσεις αυτές,
γεγονός που επέτρεψε στην κυβέρνηση να λάβει επίσης «κοινωνικά μέτρα», ένα από τα οποία
είναι να μην προχωρήσει η περαιτέρω περικοπή συντάξεων.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή ο
Ευρωπαίος Επίτροπος, σχολιάζοντας το ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας, ανέφερε ότι «κάποια σημεία» πρέπει να συζητηθούν περαιτέρω.
«Έχει γίνει πρόοδος, αλλά η
διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη», κατέληξε ο Π. Μοσκοβισί.
Ερωτηθείς για το ζήτημα της
εκταμίευσης του ενός δισ. ευρώ
στις 11 Μαρτίου, ο Π. Μοσκοβίσι
σημείωσε ότι είναι προς το «κοινό συμφέρον» της Ελλάδας και
της Ευρωζώνης να υπάρξει συμφωνία για την εκταμίευση του.
«Θα πρέπει να έχουν εκπλη-

Μ

ρωθεί όλες οι δράσεις. Το Eurogroup θα κρίνει εάν συμβαίνει
αυτό και πιστεύω πως είναι
προς όφελος της Ελλάδας να
εκταμιευθεί η δόση του ενός περίπου δισ. στις 11 Μαρτίου», σημείωσε ο Π. Μοσκοβισί, σύμφωνα με το ΑΠΕ, προσθέτοντας
πως αυτό θα είναι το μήνυμά
του προς τις ελληνικές αρχές
κατά την επίσκεψή του αύριο

στην Αθήνα. «Πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί.
Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος τις τελευταίες εβδομάδες
μένει αυτή η τελευταία, συνήθης
διαδικασία με την Ελλάδα που
θα γίνει τις επόμενες ημέρες»,
ανέφερε και επισήμανε πως
απομένει κάτι λιγότερο από δύο
εβδομάδες για το Eurogroup
της 11 Μαρτίου. «Είναι εφικτό

και πιστεύω πως είναι προς το
κοινό όφελος της Ελλάδας και
της ευρωζώνης», είπε και αρνήθηκε να προβεί σε εικασίες
για το τι θα γίνει σε περίπτωση
που αυτό δεν καταστεί δυνατό.
«Έχουμε κοινό συμφέρον. Αλλά
για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα πρέπει η δουλειά να γινει με σοβαρότητα και ολοκληρωμένα», κατέληξε.

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

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

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ
MINIBUS 19-20 ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

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

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

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

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel

ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΝΗΣ Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ - Ι.Μ.ΠΑΝ. ΠΕΛΕΚΗΤΗΣ
Καθαρά Δευτέρα 11/03/2019

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
ΤΗΝΟΣ
(2ήμερη εκδρομή) Ευαγγελισμός στην Τήνο.
Επίσκεψη στην Ι.Μ. Αγ. Πελαγίας. Από 24/03/2019 Έως 25/03/2019
ΠΑΝ. ΣΟΥΜΕΛΑ - ΒΕΡΟΙΑ
(Ημερήσια εκδρομή) Ι.Μ. Παν. Σουμελά- Ι.Μ. Δοβρά- Βέροια
Κυριακή 24/03/2019

ΣΠΑΡΤΗ -Ι.Μ. ΖΕΡΜΠΙΤΣΑΣ -ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
(2ήμερη εκδρομή) Από 06/04/2019 έως 07/04/2019
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

Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΞΕΝΙΑΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΑΠΟΚΡΙΕΣ-ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ!!!
8-11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΑΡΔΙΚΙ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ Α’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-3-2019
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΣΤΑΓΙΑΔΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΟΡΠΟΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΤΩΝ Β’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΠΕΜΠΤΗ

28

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 37

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

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

ΠΡΑΓΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ
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

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΑΡΔΙΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΤΟΝ Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ:

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

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

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

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

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

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΒΟΛΟΥ

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

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

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»

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)

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.)

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

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

4ήμερη εκδρομή
(Καλαμάτα-Μεθώνη-Κορώνη-Πύλος-Σπήλαιο Δυρού-Γύθειο-ΣπάρτηΜυστράς) (3 διαν/υσεις με πρωινό) 28/2 - 3/3/2019.
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 150,00 €

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).

ΠΑΣΧΑ στην «ΚΕΡΚΥΡΑ»
26-29 Απριλίου 2019 (3 διαν/σεις με εορταστικό μενού)

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

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.

(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

ΠΕΜΠΤΗ

28

τοπικά

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα 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.
Αύριο Παρασκευή 1 Μαρτίου το βράδυ θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων
επί τη μνήμη του Αγίου Νικολάου του Πλανά.

ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ
ΜΗΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Κατά τήν διάρκεια του έτους την τετάρτη Πέμπτη εκάστου
μηνός την ώρα του εσπερινού στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως, θα ψάλλεται η ακολουθία της Ιεράς Παρακλήσεως
προς τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Μηνά τον Αιγύπτιο.
Κατά την διάρκεια της Παρακλήσεως θα εκτίθεται προς προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνά που φυλάσσεται στον Ναό μας.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

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:
Αύριο 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.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ Γ.Ε.Χ.Α.

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.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Καθ' ην ημέραν έκραξα,
μου εισήκουσας· με ενίσχυσας με δύναμιν εις την ψυχήν
μου» (Ψαλμ. 138:3)
Ένας αλκοολικός έκανε ένα
έγκλημα για το οποίο φυλακίσθηκε. Μετά από χρόνια για
να βγει από τη φυλακή, του
ζητήθηκε να υπογράψει δήλωση ότι δεν θα ξαναπιεί. Ο
άνθρωπος προσπάθησε να
απαλλαγεί από το πάθος του
αλλά μη μπορώντας ξέσπασε
μια μέρα λέγοντας στη μάνα
του που με δάκρυα τον παρακαλούσε να υπογράψει.
«Μάνα, χρειάζομαι πολύ μεγαλύτερη δύναμη από αυτή

Ιερά Αγρυπνία
για την εορτή του Αγίου Γερασίμου
του Ιορδανίτου στον Ι. Ν. Αγίου
Νεκταρίου Τρικάλων
Την ΚΥΡΙΑΚΗ το βράδυ προς Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 στον Ιερό
Ναό του Αγίου Νεκταρίου της πόλεώς μας θα ψαλλεί ΑΓΡΥΠΝΙΑ
(Μεγάλος Εσπερινός, ο Όρθρος
της εορτής, και η Θεία Λειτουργία)
από ώρα 8:30μ.μ. έως 12:30π.μ.
νυχτερινή για την εορτή του Αγίου
Γερασίμου του μεγάλου καθηγητή
και αναχωρητή της ερήμου του Ιορδάνου με αρτοκλασία, θείο κήρυγμα και το ύψωμα του Αγίου.
Η Αγρυπνία γίνεται με την αρωγή
φίλων της Μονής του Αγίου Γερασίμου που βρίσκεται στην έρημο της
Ιεριχούς στους Αγίους Τόπους.
ΔΕΥΤΕΡΑ απόγευμα και από ώρα 5:30μ.μ. ο Εσπερινός και
η Ιερή Παρά-κληση του ΑγίουΓερασίμου του Ιορδανίτου.
Παρακαλούνται φίλοι και φιλέορτοι όπως προσέλθουν και λάβουν την ευλογία του Αγίου Γερασίμου.
Εκ του Ιερού Ναού

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

Από τόν Θεατρικό καί Καλλιτεχνικό
Σύλλογο Ν. Κερασούντας μὲ τίτλο:
«Ὁ χωρέτες» τοῦ Φίλωνος Κτενίδη
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Τρίκκης καὶ Σταγῶν σὲ συνεργασία μέ
τήν Εὔξεινο Λέσχη Ποντίων καὶ Μικρασιατῶν Νομοῦ Τρικάλων
συνδιοργανώνουν τὴν Κυριακήν 3ην Μαρτίου 2019 καὶ ὥραν
6:00 μ.μ. εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ ΑΛΕΞΙΟΣ» (ὁδός Ὄθωνος), θεατρικὴ παράσταση, τὴν ὁποία θὰ ἀνεβάσῃ ὁ Θεατρικός καί Καλλιτεχνικός Σύλλογος Ν. Κερασούντας
μὲ τίτλο: «Ὁ χωρέτες» τοῦ Φίλωνος Κτενίδη.
Μιά ἠθογραφία τῆς ποντιακῆς παραδοσιακῆς ζωῆς καὶ τῶν
προβλημάτων πού ἀνακύπτουν μέσα ἀπὸ πραγματικὲς καταστάσεις.
Σᾶς περιμένουμε ὅλους.
Ἡ εἴσοδος εἶναι ἐλεύθερη.

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
XAΘΗΚΑΝ γυαλιά μυωπίας, πράσινα με γκρι, στην οδό Συγγρού.
Όποιος τα βρήκε παρακαλείται να ειδοποιήσει στο τηλέφωνο
2431028944.
ΧΑΘΗΚΕ πορτοφόλι χρώματος πράσινο όποιος το βρήκε παρακαλείται να κρατήσει τα χρήματα και να επιστρέψει όλα τα έγγραφα και να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6973476063.
ΧΑΘΗΚΕ σκουλαρίκι. Όποιος το βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6987054976 και θα αμειφθεί.
ΧΑΘΗΚΑΝ κλειδιά από τις οδούς Τιουσόν και Φιλίππου γωνία έως
τον Άγιο Νεκτάριο. Όποιος τα βρει να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6977242650.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά, σε μπρελόκ “Johnnie Walker”, απέναντι από
τον Άγιο Κωνσταντίνο. Όποιος τα έχασε μπορεί να τα παραλάβει
στα γραφεία της εφημερίδας μας.

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
Ουρά μοσχαριού γιουβέτσι ........................................................6,50€
Λαχανοντολμάδες αυγολέμονο ή κολοκυθάκια με κιμά .............5,00€
Κοτόπουλο μπουτάκια φούρνου ή κατσαρόλας ..........................4,50€
Χοιρινό ρολλό με πατάτες ή Χοιρινό γλυκόξινο με ρύζι.............4,50€
Φασόλια φούρνου ή Μελιτζάνες φούρνου .................................4,00€
Σνίτσελ κοτόπουλο ή Φιλέτο κοτόπουλο γεμιστό.......................5,00€
Μακαρόνια με κιμά ή πένες κοτόπουλο.....................................4,00€
Κεφτεδάκια με πατάτες τηγανητές............................................5,00€
Μπακαλιάρο σκορδαλιά με χόρτα εποχής..................................6,00€

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

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

•παστίτσιο
•μπούτικοτόπουλοκοκκινιστό
•χοιρινόμεπιπεριές
•αρακάς
•διάφοραψητάλουκάνικα

που έχω για να κρατήσω την
υπόσχεση μου». Τότε η μάνα
του τρύπησε το δάχτυλο της
με μια βελόνα και του είπε:
«Υπόγραψε με το αίμα μου»,
αλλά ούτε αυτό στάθηκε ικανό να τον βοηθήσει. Αργότερα όμως, ο άνθρωπος αυτός
γνώρισε τον Χριστό και την
σωτηρία Του, έγινε ένας νέος
άνθρωπος και ομολογούσε
πως αυτό που ούτε το αίμα
της μάνας του δεν μπόρεσε
να κάνει, το έκανε το παντοδύναμο αίμα του Χριστού γιατί μόνον αυτό καθαρίζει τον
άνθρωπο από την αμαρτία
και τον απελευθερώνει από τη
δύναμη της (Α' Ιωαν.17).

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

•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
† ΠΕΝΘΗ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΑΡΙΣΤ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Ετών 74
Θανόντα κηδεύσαμε χθες Τετάρτη 27
Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 3 μ.μ. εκ του
Ιερού Ναού Αγίου Γρηγορίου συνοικίας
Γαρδικάκι Τρικάλων.
Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν καθ' οιονδήποτε τρόπο
στο πένθος μας
Ευχαριστούμε θερμά
Γαρδικάκι Τρικάλων 28-2-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Δήμητρα Ελευθερίου. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Όλγα και Δημήτρης Κάκιας, Αριστέα Ελευθερίου. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Βασιλική,
Ευθύμιος. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Σωτήριος και Μαρία Ελευθερίου,
Ευαγγελία Θεοδ. Μπαμπούρη, Φρειδερίκη Ελευθερίου και Γεώργιος Κελεπούρης, Ευθυμία Κων. Ελευθερίου, Αγορή και Αθανάσιος Μπαταγιάννης, Γεώργιος και Αθανασία Μαλισόβα, Αλεξάνδρα Αριστ. Μαλισόβα, Βασιλική Ευαγ. Μαλισόβα. ΤΑ
ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Την τελετή επιμελήθηκε το γραφείο τελετών “Παναγιώτου”.

ΙΕΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ
ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ
Από τον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Στεφάνου Τρικάλων γίνεται γνωστό ότι το απόγευμα της Πέμπτης 28 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 6:00 μ.μ. θα ψαλλεί ο Παρακλητικός
Κανών προς τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό.

•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
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

ΠΕΜΠΤΗ

28

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 39

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Βασιλείου και της Αγορής το γένος Θεοδώρου που γεννήθηκε στα Τρίκαλα και κατοικεί στη Λάρισα και η ΘΕΑΝΩ ΚΑΤΕΡΤΖΗ του Νικολάου και
της Άννας το γένος Μαυρίκη που γεννήθηκε και κατοικεί στον
Πολύγυρο Χαλκιδικής πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος
θα γίνει στο Περτούλι Πύλης Τρικάλων.

Ετήσιο μνημόσυνο
αποβιωσάντων μελών του Συλλόγου
Πολιτικών Συνταξιούχων Τρικάλων
Ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Τρικάλων καλεί τα Μέλη
του να παρευρεθούν στο ετήσιο μνημόσυνο, υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής των αποβιωσάντων Μελών του, το Ψυχοσσάβατο,
2-3-2019 στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου.
Από το Γραφείο του Συλλόγου

Kήρυγμα Ευαγγελίου
Κάθε Κυριακή πρωί και ώρα 10.30 και βράδυ 7-8 μ.μ. και
κάθε Πέμπτη και ώρα 7-8 μ.μ. στην Ελεύθερη Ευαγγελική
Εκκλησία, οδός Βαλαωρίτου 4, γίνεται κήρυγμα Ευαγγελίου.
Είσοδος ελεύθερη.

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

ο δείπνο μεταξύ των δύο ηγετών και σε πολύ καλό κλίμαολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα
της συνάντησης Τραμπ-Κιμ που πραγματοποιείται στο Βιετνάμ.
Οι συζητήσεις των δύο ανδρών πρόκειται να ολοκληρωθούν αύριο με την
αποπυρηνικοποίηση της Βόρειας Κορέας
να είναι το βασικό θέμα συζήτησης, αλλά
και η ανακήρυξη της λήξης του πολέμου
της Κορέας και την άρση των αμερικανικών κυρώσεων να αποτελούν σημαντικά θέματα.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους ο
Τραμπ αναφέρθηκε στην 20λεπτη συνάντηση που είχε με τον ηγέτη τον Κιμ,
δηλώνοντας χαρακτηριστικά «φαντάζομαι τι θα πληρώνατε για να ακούσετε αυτόν το διάλογο. Ηταν καλός», αναφέρει
ο Guardian.
Στο δείπνο των δύο ηγετών βρέθηκαν
μαζί με τον Τραμπ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο και ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οί-

Τ

Σε θετικό κλίμα η 1η μέρα της συνάντησης Τραμπ-Κιμ

κου, Μικ Μουλβέινι, ενώ ο μαζί με τον
ηγέτη της Βόρεια Κορέας ήταν ο αντιπρόεδρος του Εργατικού Κόμματος της
Βόρεια Κορέας, Κιμ Γιονγκ Τσολ και ο
υπουργός εξωτερικός της χώρας Ρι
Γιόνγκ Χο.
Ο Τραμπ και ο Κιμ φαίνεται να «έχουν
τα μάτια τους καρφωμένα» στο Νόμπελ
Ειρήνης μετά τις συζητήσεις για την απο-

πυρηνικοποίηση, αναφέρει ο Guardian.
Σύμφωνα με σχόλια που έγιναν σε κυβερνητικό ραδιόφωνο της Βόρεια Κορέας, αποτελεί «σημαντικό θέμα» για τη
χώρα, αν ο Κιμ θα λάβει το Νόμπελ Ειρήνης.
«Είναι τιμή μου που βρίσκομαι μαζί με
τον Κιμ», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ

στην έναρξη της συνόδου με τον Κιμ
Γιονγκ Ουν στο Βιετνάμ.
Ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι
«έχουμε καλές σχέσεις», προσθέτοντας
ότι πιστεύει ότι η δεύτερη συνάντηση
τους θα είναι «πολύ επιτυχημένη» και
ακόμα «καλύτερη» από την πρώτη τους
συνάντηση. «Είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν αυτή τη φορά μεγάλα αποτελέσματα αυτή τη φορά που θα χαιρετίσουν
όλοι», διαβεβαίωσε από την πλευρά του
ο ισχυρός άνδρας της Πιονγκγιάνγκ, ντυμένος με το παραδοσιακό κοστούμι του
σε στυλ Μάο.
«Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να
συμβεί αυτό», πρόσθεσε ο Βορειοκορεάτης ηγέτης.
Ο Κιμ δήλωσε ότι «ο πρόεδρος
Τραμπ μοιράστηκε πολλές ενδιαφέρουσες ιστορίες μαζί του» στην 20λεπτη συνάντηση τους.

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

