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Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Χρ. Μιχαλάκη

Σας προσκαλούμε στην ομιλία
του υποψηφίου Δημάρχου Πύλης

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

Ξεκινούν από σήμερα μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα

ΣΕΛ.
10

Αγροτικός Συνεταιρισμός
Μεταποίησης και Εμπορίας
Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δηλώσεις Βιολογικής Γεωργίας και
παραλαβή τιμολογίων από την ΕΑΣ Τρικάλων

Dr ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΚΑΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ημέρες λειτουργίας

Η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκίνησε 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

Δευτέρα: 9π.μ.-1.30μ.μ.
Τρίτη απόγευμα: 6-9μ.μ.
Ασκληπιού 4-Τηλ/Fax:24310 38715-ΤΡΙΚΑΛΑ
Κιν: 6944587743-e mail: pakasioa@gmail.com
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
86
ΟΛούκιοςΚορνήλιος
Σύλλας, επικεφαλής των
ρωμαϊκών λεγεώνων, εισέρχεται στην Αθήνα και
ανατρέπειτοντύραννοΑριστίωνα,τονοποίουποστήριζεοβασιλιάςτουΠόντου
ΜιθριδάτηςΣΤ’.
μ.Χ.
1862
Οκυβερνητικόςστρατός καταστέλλει με αιματηρό τρόπο την εξέγερση
πουεκδηλώθηκεστοΝαύπλιοκαισεάλλεςπεριοχές
της Πελοποννήσου κατά
του Όθωνα (Ναυπλιακή
Επανάσταση).
1935
Φιλοβενιζελικόστρατιωτικό κίνημα καταστέλλεταιαπότονΓεώργιοΚονδύλη. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος διαφεύγει στην Ιταλία.
1988
ΟβιομήχανοςΑλέξανδροςΑθανασιάδης-Μποδοσάκης δολοφονείται με
πιστόλι στη Λεωφόρο Κηφισίαςαπότηντρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη».

Η

εικόναπου
σχηματίζεται
στοπολιτικό
σκηνικόμεβάσητις
δημοσκοπήσειςκαι
οιδιεργασίεςπουθα
ξεκινήσουν...μετά
τιςεκλογές.

Οι ουσιαστικές διεργασίες για τη συνεργασία
των πολιτικών δυνάμεων
του αντιΔεξιού χώρου θα
ξεκινήσουν μετά τις εκλογές.
Η δυναμική και το περιεχόμενό τους θα καθοριστούν σε μεγάλο
βαθμό από το εκλογικό
αποτέλεσμα.
Με βάση την εικόνα
που σχηματίζεται από τις
δημοσκοπήσεις ισχύουν
πάνω-κάτω τα εξής:
Αν ο ΣΥΡΙΖΑ χάσει τις
εκλογές με μεγάλη διαφορά από τη ΝΔ τότε εκ
των πραγμάτων θα περιοριστεί ο ηγεμονισμός
και ο πολιτικός εγωισμός
του έναντι των δυνητικών
του εταίρων σε ένα συμμαχικό προοδευτικό σχήμα.
Ετσι, θα υποχρεωθεί
να συνομιλήσει μαζί τους
με όρους ισοτιμίας και
να αναζητήσει κοινό τόπο

Για μια πρωτόδικη
καταδίκη

Προοδευτικές συγκλίσεις και αυταπάτες
σε επίπεδο θέσεων. Δεν
αποκλείεται όμως, σε μια
τέτοια περίπτωση, να
ανοίξει ένας κύκλος εσωστρέφειας στο εσωτερικό
του ΣΥΡΙΖΑ με ενίσχυση
των φωνών που θα ζητούν επιστροφή στις ριζοσπαστικά αριστερές ρίζες, με ό,τι αυτό θα σημαίνει για την υπό εκκόλαψη σοσιαλδημοκρατική
στροφή.
Αν πάλι η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ είναι μικρή και ελεγχόμενη και η απόστασή
του από το ΚΙΝΑΛ μεγάλη, τότε το πιθανότερο
είναι ότι θα συνεχιστεί η
στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ
plus, δηλαδή διεύρυνση
μέσα από μεταγραφές
στελεχών και επιφανειακές συμπράξεις με ομάδες που δεν θα βασίζονται σε μια σαφή και συγκεκριμένη προγραμματική σύγκλιση.
Πολύ περισσότερο
αυτό θα συμβεί αν η δημοσκοπική εικόνα δεν επιβεβαιωθεί στην κάλπη.

Σημασία θα έχει και η
εκλογική επίδοση του ΚΙΝΑΛ. Αν δεν πετύχουν
την 3η θέση και το ποσοστό είναι μονοψήφιο
αρκετά μακριά από το
10% τότε δεν αποκλείεται
την επόμενη μέρα να
ανοίξει ο ασκός του Αιόλου και να αμφισβητηθούν όλα.
Αν η ΝΔ δεν πετύχει
αυτοδυναμία και τεθεί
θέμα συγκυβέρνησης
τότε το ΚΙΝΑΛ μπορεί να
διχαστεί, καθώς ο Γ. Παπανδρέου αναμένεται να
διαφοροποιηθεί από ενδεχόμενη απόφαση για
συμμετοχή στην κυβέρνηση.
Σε κάθε περίπτωση
μόνο αν το ΚΙΝΑΛ πάρει
ένα καλό ποσοστό και η
ΝΔ πετύχει αυτοδυναμία
θα είναι ήρεμα τα νερά
την επόμενη μέρα.
Συνεπώς, δύσκολα
μπορεί να προβλέψει κανείς πώς θα διαμορφωθεί
η κατάσταση στον αντιΔεξιό χώρο μετά τις εκλο-

γές. Το μόνο βέβαιο είναι
ότι η συζήτηση για τις
προοδευτικές συγκλίσεις
θα ανοίξει από νέα βάση
και ότι το πρόσωπο με
τη μεγαλύτερη επιρροή
θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
Οποιοδήποτε σενάριο
δεν λαμβάνει ως δεδομένα αυτά τα δύο στοιχεία αλλά ξεκινά από την
εκτίμηση ότι μετά τις
εκλογές απλώς θα συνεχιστούν και θα ωριμάσουν οι διεργασίες που
συντελούνται τώρα μάλλον δεν είναι ρεαλιστικό.
Με άλλα λόγια, αν όλα
μείνουν ίδια μετά τις
εκλογές, τότε οι διεργασίες για τις προοδευτικές
συγκλίσεις δεν θα έχουν
βάθος. Αν αλλάξουν πολλά μπορεί τελικά να αλλάξουν όλα.
ΤηςΑγγελικής
Σπανού
απότοnews247.gr

Το Άγγελμα

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

Η Παπαστράτος
δίνει μετοχές αξίας
1 εκατ. ευρώ στους
εργαζόμενούς της

Μ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
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(Και απορούν κάποιοι,
πως να μην είναι κάθε
χρονιά και πιο
κερδοφόρα…)

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

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Σωτηρίου Ευαγγελία
Κάκια Ευαγγελία
Παπαθανασίου Χριστόφορος
Μπίνας Ματθαίος
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)
-Σταδίου24(περίπτερο)

είναι εκείνος
που τον θαυμάζουν,

Η Ελλάδα πήρε τη φυσική
της θέση στο εσωτερικό της
Ευρωζώνης

τον αγαπούν

```

και τον ακολουθούν.

(Να τολμήσουμε να ρωτήσουμε
σε ποια σειρά;)

(G. Gourtois)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Πηγαίνουν 3 φίλοι για σαφάρι στην Αφρική.
Όταν έφτασαν αποφάσισαν να στοιχηματίσουν στο ποιος
θα σκοτώσει περισσότερα ζώα. Μόλις επιστρέφουν το βράδυ
λέει ο πρώτος "Σκότωσα 2 κροκόδειλους και 4 λιοντάρια!!"
"Σιγά τα αυγά!!!", απαντά ο δεύτερος". Εγώ σκότωσα 8 αετούς
και 7 τίγρεις!!". Τότε πετάγεται ο τρίτος και λέει "εγώ σκότωσα
18 νομιστεράκια!!!".
"Τι??" ρωτούν οι άλλοι δύο, "μας κοροϊδεύεις? Τι είναι τα νομιστεράκια ??".
Και ο τρίτος φίλος απαντά καμαρωτός: "Είναι κάτι μπαρμπαδάκια
που όταν τα σημαδεύεις φωνάζουν "νο μίστερ!! νο μίστερ!!!"

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Παρασκευή 1/3/2019
ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ. ΤΟΠΙΚΑ

Καταδικάστηκε πρωτοδίκως και
κατά πλειοψηφία πρώην βουλευτής για κατά συρροή και κατ’
εξακολούθηση ασέλγεια εις βάρος ανηλίκων άνω των 15 ετών
έναντι αμοιβής, που προμηθευόταν από κύκλωμα σωματεμπορίας. Όχι μία φορά, αλλά επανειλημμένως στη Μολδαβία.
Αυτό είναι γεγονός και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Από κει
και πέρα αρχίζει ένα ρεσιτάλ επιμελημένης υποβάθμισης, υποκρισίας και ανακριβειών.
H καταδίκη δεν είναι για παιδεραστία. Όχι ότι μειώνει τη σημασία της αθλιότητας, αλλά ας
είμαστε ακριβείς. Του επιβλήθηκε
συνολική ποινή φυλάκισης 28 μηνών με αναστολή και χρηματική
ποινή 20 χιλιάδων ευρώ. Όχι,
δεν είναι η μέγιστη ποινή. Ρώτησα
και έμαθα. Η μέγιστη στερητική
της ελευθερίας ποινή είναι 5 χρόνια και η χρηματική ποινή μέχρι
50.000 ευρώ. Για ποινές μέχρι 3
χρόνια σε όσους δεν έχουν ξανακαταδικαστεί με ποινή πάνω
από έναν χρόνο, το δικαστήριο
υποχρεούται να δώσει αναστολή.
Αφού ξεμπερδέψαμε με τα νομικά, ας πάμε στα άλλα. Το κόμμα
του πρωτοδίκως καταδικασμένου
σιωπά και κάποιοι ψελλίζουν ότι
δεν σχολιάζουν, γιατί η υπόθεση
δεν έχει τελεσιδικήσει και το τεκμήριο της αθωότητας δεν έχει
εκλείψει.
Για τους πολιτικούς, που βγάζουν ανακοινώσεις από τον καιρό
μέχρι για το αν ο κήπος είναι ανθηρός, που κουνούν το δάχτυλο
στους αντιπάλους, ηθικολογώντας ασύστολα, που κρίνουν, κατακρίνουν και επικρίνουν, που
βάφουν πολιτικά και τα ατομικά,
τι να πεις; Συνεπείς στη γραμμή
ότι τα γκρίζα είναι για άλλους
σταφύλια που δεν χτυπούν, και
γι’ άλλους καρύδια που κάνουν
θόρυβο, όταν σπάνε.
Κάποια πράγματα χτυπάνε. Η
αποσιώπηση της είδησης από
μερίδα των ΜΜΕ. Δεν είναι παντελώς άγνωστα όλα αυτά, μα είναι προκλητικά.
Κάποια πράγματα χτυπάνε και
την ενημέρωση στην ανυποληψία
κι άλλο πάνε. Ενδεικτική της χαμένης τιμής των ΜΜΕ είναι η
παγκόσμια έρευνα του αμερικανικού ινστιτούτου PEW για τη
σχέση του κοινού με την αμεροληψία των ειδήσεων.
Στην Ελλάδα η αξιοπιστία είναι
στο χαμηλότερο επίπεδο από τις
38 χώρες. Κι ύστερα, πολιτικοί
και δημοσιογράφοι αναρωτιούνται για τις μπόρες.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ
ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΔΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Της Κατερίνας Τζωρτζινάκη
naftemporiki.gr

3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΤΟΠΙΚΑ 6 ΜΕ 7
ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:ΑΠΟ 02
ΕΩΣ 18 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τίμησαν το έθιμο!

∫Ε.Κ.

Σε εκλογοαπολογιστική συνέλευση θα προχωρήσουν
την άλλη Πέμπτη 7 Μαρτίου οι υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, προκειμένου να αναδείξουν
νέα πρόσωπα στα όργανα του συνδικαλιστικού τους οργάνου.
Η συνέλευση έχει προγραμματιστεί για τις 10 π.μ. στο
εργατοϋπαλληλικό κέντρο και στο επίκεντρο θα βρεθούν
ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και η εκλογή εφορευτικής επιτροπής.

∫Ε.Κ.

Διαμαρτυρία βίγκαν
για την Τσικνοπέμπτη:
«Να φάτε φακές!»
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Πάταξη
του παρεμπορίου

Από άκρη σε άκρη σε όλο το ν. Τρικάλων οι Τρικαλινοί ετοίμασαν τις ψησταριές, έβαλαν τα κάρβουνα και
τίμησαν, όπως εκείνοι γνωρίζουν το έθιμο της Τσικνοπέμπτης.
Παρά τα όποια προβλήματα και τις οικονομικές δυσκολίες χθες διασκέδασαν και άφησαν πίσω τους, τα
όποια ζητήματα τους απασχολούν.
Στον πεζόδρομο της Ασκληπιού, στα «Μανάβικα»
αλλά και σε διάφορες γειτονιές η τσίκνα είχε την τιμητική της.
Και του χρόνου!

Κάλπες στον Σύλλογο
Υπαλλήλων της Π.Ε. Τρικάλων

1

Και φέτος το τιμήσαμε δεόντως!

H ΠΟΕΔΗΝ ρωτάει το ΚΕΕΛΠΝΟ
για το θάνατο της 17χρόνης Ευαγγελίας
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων
(ΠΟΕΔΗΝ) με έγγραφό της προς το ΚΕΕΛΠΝΟ εάν έγινε μοριακός έλεγχος στο κοριτσάκι 7 ημέρες που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Τρικάλων για H1N1 η 17χρόνη Ευαγγελία. Η επιστολή έχει
ως εξής: Το δεκαεφτάχρονο κοριτσάκι εισήχθη στην Παθολογική
Κλινική του Νοσοκομείου Τρικάλων 20/2/2019. Νοσηλεύτηκε στην
Παθολογική έως την Τρίτη 26/2/2019. Την Τρίτη 26/2/2019 παρουσίασε επιπλοκές και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εμφραγμάτων
όπου και κατέληξε.
Ρωτάμε το ΚΕΕΛΠΝΟ εάν στο κοριτσάκι έγινε μοριακός έλεγχος
για τη γρίπη; Να μας πει ποιά είναι η αιτία θανάτου;
Αναμένεται με ενδιαφέρον η αντίδραση των αρμοδίων, ώστε να
μην μείνει καμία σκιά σε αυτή την τραγωδία.

∫χρ.παπ.

Σε διαμαρτυρία στη Βαρβάκειο Αγορά προχώρησαν
χθες το πρωί μέλη χορτοφαγικών ακτιβιστικών οργανώσεων (βίγκαν) με αφορμή τη γιορτή της Τσικνοπέμπτης.
Οι λιγοστοί ακτιβιστές που συγκεντρώθηκαν πέταξαν
τρικάκια και μοίρασαν φυλλάδια στους περαστικούς με
συνθήματα κατά της κρεοφαγίας, και ανάρτησαν πανώ
απέναντι από την είσοδο της κεντρικής αγοράς.
Τα τρικάκια έγραφαν: «Να φάτε φακές», «λύσσα και συνείδηση, άρνηση και βία, φωτιά σε όλα τα σφαγεία».
Στο σημείο έφθασαν γρήγορα διμοιρίες των ΜΑΤ που
παρατάχθηκαν στην είσοδο της Αγοράς υπό τον φόβο
επεισοδίων, χωρίς πάντως να χρειαστεί να επέμβουν.

∫Ω.

CMYK

Τελειώνουν σε λίγες ημέρες οι χειμερινές εκπτώσεις, με τους εμπόρους να περιμένουν αυτές τις περιόδους για να
“ανασάνουν”.
Ωστόσο, όπως τονίζουν συνδικαλιστές
του κλάδου, δεν αρκεί να υπάρξει άνοδος
στην κατανάλωση στις εκπτώσεις, πρέπει
ταυτόχρονα, και όχι βέβαια μόνο την περίοδο των εκπτώσεων αλλά μόνιμα, να παταχθεί το παρεμπόριο, το οποίο “εισπράττει” πάνω από 20 δις ευρώ ετησίως
Από τα χρήματα που διακινούνται στο
παρεμπόριο το κράτος δεν εισπράττει τίποτα και επιπρόσθετα ελάχιστα παραμένουν στην χώρα και κάνουν κύκλο στην οικονομία, υπογραμμίζουν έμποροι, επισημαίνοντας παράλληλα ότι αν τα τεράστια
ποσά του παρεμπορίου διοχετευθούν στο
νόμιμο εμπόριο, τότε η πολιτεία θα εισπράττει φόρους, ρευστό θα κυκλοφορεί
στην αγορά μέσω των προμηθειών, των
ενοικίων και κυρίως των θέσεων εργασίας
που θα δημιουργηθούν.
Οι πολίτες καλό είναι να αφήσουν το παρεμπόριο και να στραφούν στο νόμιμο εμπόριο, διότι όλοι ζημιώνονται απ' αυτό,
υπογραμμίζουν έμποροι και προσθέτουν
πως με τις εκπτώσεις που γίνονται στις
ήδη χαμηλές τιμές των καταστημάτων, τα
προϊόντα του εμπορίου δεν διαφέρουν ως
προς το κόστος αγοράς απ' αυτά του παρεμπορίου και είναι ποιοτικά καλύτερα.

∫ Μ.α.Μπ.
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Δεν ξεμπερδέψαμε με την γρίπη
•Δεκαεπτά νεκροί την τελευταία εβδομάδα από τη γρίπη σε όλη τη χώρα
•Στα Τρίκαλα υπάρχει τουλάχιστον ένα θύμα, ενώ σε εκκρεμότητα είναι η υπόθεση της άτυχης 17χρόνης
αραμένει σε
αυξημένα επίπεδα
η δραστηριότητα
της γρίπης στη χώρα
μας, παρόλο που οι
επισκέψεις σε γιατρό με
γριπώδη συνδρομή
μειώθηκαν σε σχέση με
την προηγούμενη
εβδομάδα, σύμφωνα με
το Κέντρο Ελέγχου και
Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΕΕΛΠΝΟ).

Π

Πάντως στα Τρίκαλα τουλάχιστον ένας άνθρωπος έφυγε από την ζωή από την γρίπη.
Ενώ υπάρχει πάντα η εκκρεμότητα με τον θάνατο της
17χρόνης μαθήτριας από τον
Λόγγο, που προκάλεσε σοκ
στην τρικαλινή κοινωνία, όπου
αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση του ιατροδικαστή για
το συμβάν.
Κατά την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν δεκαε-

πτά νέοι θάνατοι Πανελλαδικά
από τη γρίπη, φτάνοντας συνολικά τους 91 από την αρχή
της φετινής περιόδου δραστηριότητας της γρίπης. Από
αυτούς οι 81 αφορούσαν
ασθενείς που νοσηλεύτηκαν
σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και 10 σε ασθενείς χωρίς νοσηλεία σε ΜΕΘ.
Τα παραπάνω προκύπτουν
από την εβδομαδιαία έκθεση
επιδημιολογικής επιτήρησης
της γρίπης του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ).
Τα θύματα της γρίπης είναι
61 άνδρες και 30 γυναίκες, με
εύρος ηλικιών από 0 έως 90
έτη, μέση ηλικία 64,8 έτη και
διάμεση 68 έτη. Από τα 89
κρούσματα (97,8%) απομονώθηκε ιός γρίπης τύπου Α και
από τα 2 (2,2%) ιός γρίπης τύπου Β. Τα 74 στελέχη γρίπης
τύπου Α που απομονώθηκαν
από τα προαναφερθέντα

κρούσματα υποτυποποιήθηκαν και από αυτά 63 (85,1%)
ανήκαν στον υπότυπο Α Η1Ν1
και 11 (14,9%) στον υπότυπο

Α Η3Ν2. Σημειώνεται ότι τα 79
(86,8%) από τα 91 προαναφερθέντα κρούσματα ανήκαν
σε κλινική ομάδα υψηλού κιν-

δύνου για την οποία συστήνεται εμβολιασμός για την
εποχική γρίπη σύμφωνα με
τη σχετική εγκύκλιο του

Υπουργείου Υγείας.
Πρόκειται για 177 άνδρες
και 128 γυναίκες, με εύρος ηλικιών από 0 έως 90 έτη και διάμεση ηλικία 62 έτη. Η συντριπτική πλειονότητα των κρουσμάτων αυτών (98,7%) οφείλονταν στον ιό γρίπης τύπου
Α, και μόνο ελάχιστα (1,3%)
στον ιό γρίπης τύπου Β.
Όσον αφορά στα κρούσματα χωρίς νοσηλεία σε
ΜΕΘ αφορούσαν 4 άνδρες
και 7 γυναίκες, με εύρος ηλικιών από 35 έως 87 έτη και
διάμεση ηλικία 81 έτη. Το σύνολο των κρουσμάτων αυτών
οφείλονταν στον ιό γρίπης
τύπου Α, ενώ τα 10 (90,9%)
από τα 11 ανήκαν σε κλινική
ομάδα υψηλού κινδύνου για
την οποία συστήνεται εμβολιασμός για την εποχική γρίπη
σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Για τις αιτήσεις για το Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014 – 2020

Άνοιξε η ηλεκτρονική
εφαρμογή
νοιξε από χθες η
ηλεκτρονική
εφαρμογή
υποβολής των αιτήσεων
για το Μέτρο 11
«Βιολογικές
Καλλιέργειες» του
Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Ενισχύσεις
Τα μέγιστα ετήσια ύψη ενίσχυσης ανά είδος καλλιέργειας έχουν ως εξής, ανά καλλιέργεια:

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε ευρώ/Ha/έτος για τη δράση 11.1.1
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Ά

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι,
προκειμένου να ενταχθούν
στις προκηρυσσόμενες δράσεις του Μέτρου 11, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση
στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος.
Η εγγραφή στο εν λόγω
σύστημα γίνεται στον ιστότοπο https://registration.dikai
omata.gr/user_registration και η επεξεργασία των
αιτήσεων,
στον
ιστότοπο https://p2.dikaiomat
a.gr/Organics16/.

Οι δράσεις
Οι προκηρυσσόμενες δράσεις είναι:
•Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις
για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στην γεωργία
•Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις
για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στην γεωργία
Επιλέξιμες καλλιέργειες είναι:
•αροτραίες (αραβόσιτος
κτηνοτροφικός, αραβόσιτος
εδώδιμος, χειμερινά σιτηρά,
μηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή) ή/και

•μόνιμες (ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια
και οινοποιήσιμα σταφύλια,
ακρόδρυα)
•όσπρια
•Φυλλώδη Λαχανικά –
Σταυρανθή / Βολβώδη / Καρότο / Πατάτα

Κριτήρια ένταξης
Στην νέα πρόσκληση δίνεται
προτεραιότητα με επιπλέον
μοριοδότηση στις παρακάτω
κατηγορίες υποψηφίων και
εντασσόμενων εκτάσεων, ανά
δράση:
Δράση 11.1.1 «Ενισχύσεις
για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στην γεωργία»
(νέοι βιοκαλλιεργητές)
α) γεωργοί νεαρής ηλικίας
β) αγροτεμάχια σε ορεινές
περιοχές
γ) αγροτεμάχια σε περιοχές
με φυσικούς περιορισμούς
εκτός των ορεινών
δ) αγροτεμάχια που έχουν
δηλωθεί το 2018 για την παραγωγή ζωοτροφών από δι-

καιούχους της βιολογικής κτηνοτροφίας
ε) ποσοστό εντασσόμενης
έκτασης σε σχέση με το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης του υποψηφίου (εξαιρουμένων των βοσκοτόπων)
Δράση 11.2.1 «Ενισχύσεις
για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στην γεωργία»
(παλαιοί βιοκαλλιεργητές):
α) παλαιότητα υποψηφίου
βιοκαλλιεργητή
β) αγροτεμάχια σε ορεινές
περιοχές
γ) αγροτεμάχια σε περιοχές
με φυσικούς περιορισμούς
εκτός των ορεινών
δ) αγροτεμάχια που έχουν
δηλωθεί το 2018 για την παραγωγή ζωοτροφών από δικαιούχους της Βιολογικής
Κτηνοτροφίας
ε) μέλος Συνεταιρισμού ή
Οργάνωσης Παραγωγών ή
Ομάδας Παραγωγών
στ) κατά κύριο επάγγελμα
αγρότης
Ματθαίος Μπίνας

Ελαιοκομία
Σταφίδα
Επιτραπέζια σταφύλια
Σταφύλια οινοποιήσιμα
Αραβόσιτος
κτηνοτροφικός
Αραβόσιτος εδώδιμος
Χειμερινά σιτηρά
Μηδική, τριφύλλι
Άλλα κτηνοτροφικά
ψυχανθή
Όσπρια
Φυλλώδη Λαχανικά –
Σταυρανθή / Βολβώδη /
Καρότο / Πατάτα
Ακρόδρυα

ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ευρώ/Ha/έτος

Με περίοδο
μετατροπής

Εργαστηριακές
αναλύσεις
(πρόσθετο κόστος)

Πιστοποίηση
(κόστος
συναλλαγής)

Με περίοδο
μετατροπής

629
669
850
795

50
50
50
50

-

679
719
900
845

550
513
72
535

50
50
50
50

-

600
563
122
585

380
406

50
50

-

430
456

550
850

50
50

600
900

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε ευρώ/Ha/έτος για τη δράση 11.2.1
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Ελαιοκομία
Σταφίδα
Επιτραπέζια σταφύλια
Σταφύλια οινοποιήσιμα
Αραβόσιτος
κτηνοτροφικός
Αραβόσιτος εδώδιμος
Χειμερινά σιτηρά
Μηδική, τριφύλλι
Άλλα κτηνοτροφικά
ψυχανθή
Όσπρια
Φυλλώδη Λαχανικά –
Σταυρανθή / Βολβώδη /
Καρότο / Πατάτα
Ακρόδρυα

ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ευρώ/Ha/έτος

Χωρίς
περίοδο
μετατροπής

Εργαστηριακές
αναλύσεις
(πρόσθετο κόστος)

Πιστοποίηση
(κόστος
συναλλαγής)

Χωρίς
περίοδο
μετατροπής

415
483
735
499

50
50
50
50

40
103
115
108

505
636
900
657

516
452
51
506

50
50
50
50

34
42
19
18

600
544
120
574

353
353

50
50

88
88

491
491

488
506

50
50

62
60

600
616

τοπικά

Η δημιουργία του κολυμβητήριου στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου

Πήρε το πράσινο φως
Το έργο εγκρίθηκε από την ΓΓ Αθλητισμού και η δημοτική Αρχή
θα υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Χ

ωρίς καθυστερήσεις
φαίνεται ότι προχωρά ο
σχεδιασμός της δημοτικής
Αρχής Τρικκαίων για τη δημιουργία
ενός δεύτερου κολυμβητηρίου στο
πάρκο του Αγίου Γεωργίου, καθώς
το έργο πήρε το πράσινο φως από
τη ΓΓ Αθλητισμού.

Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο επόμενο
χρονικό διάστημα ο Δήμος θα υποβάλλει
τα σχετικά έγγραφα στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του υπουργείου Εσωτερικών, που χρηματοδοτεί αθλητικές εγκαταστάσεις.
Αυτό το πρόγραμμα έχει τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» και η
μελέτη του Δήμου Τρικκαίων εντάσσεται
στο έργο με τον γενικό τίτλο «Ανακαίνιση
αθλητικών εγκαταστάσεων και κολυμβητικής δεξαμενής στο πάρκο Αγίου Γεωργίου Τρικάλων».
Όπως έγινε γνωστό, μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες από
το υπουργείο Εσωτερικών, ο δημοτική
Αρχή θα δημοπρατήσει το έργο, ώστε
να αρχίσει να κατασκευάζεται.
Για την ακρίβεια, θα γίνει ανακαίνιση
και ανακατασκευή της κολυμβητικής δεξαμενής μήκους 25 μ., των υφισταμένων
κτηριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου που βρίσκονται γύρω
από αυτή στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου.
Θα γίνουν οι απαραίτητες οικοδομικές
και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες με
σκοπό την συντήρηση και αναβάθμιση
της πισίνα.

Προβλέπονται επίσης όλες οι απαραίτητες εργασίες καθώς και η προθήκη
του απαιτούμενου εξοπλισμού για την
επισκευή , συντήρηση και ανακαίνιση
όλων των χώρων (αποδυτήρια, ντους,
αποθηκευτικοί χώροι, χώροι διοίκησης
και υπηρεσιών αναψυχής) γύρω από την
πισίνα.
Επιπλέον θα γίνουν και όλες οι εργασίες για την ανακαίνιση της πισίνας με
σκοπό την ασφαλή επαναλειτουργία της,
ως κλειστού πλέον χώρου.
Σύμφωνα με τη μελέτη, ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε

1.200.000€, με τα μισά να προέρχονται
από το πρόγραμμα και τα μισά από τον
Δήμο
«Ο Δήμος Τρικκαίων συνεχίζει τα έργα
ουσίας για τους πολίτες και τον αητισμό,
με υποδομές, ανακατασκευές, κατασκευές, σε όλους τους τομείς.
Με συγκεκριμένες και στοχευμένες
κινήσεις, το δεύτερο κολυμβητήριο στα
Τρίκαλα σε λίγο διάστημα θα είναι γεγονός και το πάρκο του Αη Γιώργη, ένας
από τους καλύτερους χώρους αναψυχής» τονίζει με έμφαση η δημοτική Αρχή.
Ε.Κ.
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Η Κεντροαριστερά
πρωταγωνιστής
των εξελίξεων
Δεν θα γίνει δεκανίκι ΣΥΡΙΖΑ
και της Νέας Δημοκρατία
Ο νέος φορέας της Κεντροαριστεράς θα ακολουθήσει αυτόνομη πορεία και
δεν θα συνεργαστεί με τον
ΣΥΡΙΖΑ ή τη ΝΔ υπογραμμίζει ο Κώστας Φαμίσης,
υποψήφιος βουλευτής του
ΚΙΝΑΛ Τρικάλων.
«Η περίοδος του πολιτικού
ετεροπροσδιορισμού τελείωσε οριστικά σημειώνει και
προσθέτει πως η ΝΔ και οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είναι οι δύο
όψεις ενός κάλπικου δικομματισμού, ενώ στην πολιτική
πρακτική τους έχουν περισσότερα κοινά, από ό,τι διαφορές. Η μεγάλη Κεντροαριστερά δεν θα είναι «δεκανίκι
και τσόντα», αλλά πρωταγωνιστής των εξελίξεων βαδίζοντας προς τις εθνικές εκλογές , τονίζει χαρακτηριστικά
ο υποψήφιος βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Τρικάλων Κώστας Φαμίσης.
Ο συντοπίτης πολιτικός-πανεπιστημιακός και επιχειρηματίας επισημαίνει ακόμα ότι «η νέα, μεγάλη, προοδευτική, δημοκρατική παράταξη είναι εδώ για να πρωταγωνιστήσει, ενώνοντας τους Έλληνες, σε ένα σχέδιο
οριστικής εξόδου από την κρίση και άμβλυνσης των ανισοτήτων», προσθέτοντας πως «το νέο κοινωνικό συμβόλαιο που προτείνουμε, θα δώσει νέα δυναμική στην Ελλάδα και τους Έλληνες».
Είναι πλέον οφθαλμοφανές ότι ο κ. Τσίπρας επιχειρεί
να αλιεύσει στα καθαρά νερά της μεγάλης Κεντροαριστεράς αλλά δεν πείθει και το σημαντικότερο δεν του
βγαίνουν τα «κουκιά» καθώς άπαντες έχουν αντιληφθεί
τις προθέσεις της όλης προσπάθειας του η οποία δεν
είναι τίποτα άλλο παρά μια προσπάθεια και μάλιστα
απέλπιδα διαχείρισης, της μεγάλης ήττας που έρχεται
για τον ίδιο και το κόμμα του καταλήγει ο Κώστας
Φαμίσης τονίζοντας ότι οι πολίτες θα τον κατατάξουν
εκεί που του αρμόζει μη αντέχοντας άλλο το ψέμα και
την κοροϊδία.

Χθες τα ξημερώματα επί της οδού Κονδύλη

Έσπασε αγωγός της ΔΕΥΑ Τρικάλων
Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε άμεσα σε μια προσπάθεια να σταματήσει η ταλαιπωρία των πολιτών

Μ

εγάλη ταλαιπωρία
για τους κατοίκους
και τους
επιχειρηματίες υπήρξε χθες
το πρωί επί της οδού
Κονδύλη, όταν έσπασε
αγωγός της ΔΕΥΑΤ γύρω
στις 3 τα ξημερώματα.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να
πλημμυρίσουν υπόγεια, ενώ διεκόπη η υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής. Άμεση ήταν η
ανταπόκριση των συνεργείων
της Δημοτικής Επιχείρησης για
την αποκατάσταση του προβλήματος που δημιουργήθηκε,
ώστε να επανέλθει η υδροδότηση στην περιοχή και να σταματήσει η ταλαιπωρία των πολιτών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο
της ΔΕΥΑ Τρικάλων κ. Νίκο
Λέρα έγιναν οι απαραίτητες εργασίες, ενώ ο αγωγός αναμένεται να αντικατασταθεί στο
πλαίσιο των όσων περιλαμβάνει
το έργο για την αντικατάσταση
του παλαιού δικτύου ύδρευσης.

Το έργο
Ως γνωστόν, το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 3.000.
000 ευρώ και είναι σε εξέλιξη
ο δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός (σ.σ. ολοκληρώνεται
την Δευτέρα 4 Μαρτίου).
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με

νάδων και καταστημάτων εστίασης που βρίσκονται στην υπό
μελέτη περιοχή, ο αριθμός των

τη μελέτη του έργου προβλέπεται η αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους ~24.3 Km στην
πόλη των Τρικάλων.
Το προς αντικατάσταση δίκτυο αποτελείται από 21,0 Km
αμιαντοτσιμεντοσωλήνων και
3,4 Km σωλήνων PVC. Η αντικατάσταση του δικτύου είναι
επιβεβλημένη λόγω παλαιότητας και ακαταλληλότητας του

υλικού κατασκευής των σωληνώσεων που αποτελείται από
αμιαντοτσιμεντοσωλήνες και
παλαιούς πλαστικούς σωλήνες
PVC.
Η αντικατάσταση αγωγών
αφορά στην περιοχή του κέντρου των Τρικάλων (περιμετρικά
της πλατείας Πολυτεχνείου) και
εκτείνεται σε έκταση ~630
στρεμμάτων. Με το προτεινόμενο έργο θα κατασκευασθεί

ένα σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης
που θα εξυπηρετήσει το σύνολο
των κατοίκων, των ενοίκων των
ξενοδοχείων και των επισκεπτών
του κέντρου της πόλης των Τρικάλων και θα αναβαθμίσει τα
ποιοτικά, ποσοτικά και υδραυλικά χαρακτηριστικά λειτουργίας του δικτύου. Σύμφωνα με
τον αριθμό των παροχών
(1.437), των υδρομέτρων (6.243
τεμ.), των ξενοδοχειακών μο-

ωφελούμενων κατοίκων εκτιμάται σε 19.959.
Ε.Κ.
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Στη γειτονιά των Αγγέλων…
•Στο Λόγγο γράφτηκε χθες ο επίλογος του πρόωρου
και άδικου χαμού της 17χρονης Ευαγγελίας Καπάκου η οποία
νοσηλεύτηκε με ίωση και «έφυγε» με κεραυνοβόλο Μυοκαρδίτιδα

Ε

ίναι στιγμές που η σιωπή…
ουρλιάζει. Νύχια αετού που
διαπερνούν τη σάρκα. Στιγμές, που
όσα λόγια και να πλάσουμε σε λέξεις, μια
μόνο κυριαρχεί «Γιατί». Νόημα δεν
βγαίνει, ο πόνος διαπεραστικός από τη
μια άκρη του χωριού έως την άλλη. Από
σπίτι σε σπίτι. Μικρός ο Λόγγος, δεν
δυσκολεύτηκε να ξεσκίσει τις λιγοστές
ψυχές το μαντάτο. Βουβαμάρα παντού.
Δεν υπήρξε χωριανός που να μην έχασε
τη γη κάτω από τα πόδια του. Που δεν
δάκρυσε στο άκουσμα του χαμού της
Ευαγγελίας Καπάκου. Και η πρώτη και η
δεύτερη ερώτηση «καρφί» στη καρδιά.

Του

Πάνου Γιδόπουλου
Η ίδια σκληρή και απάνθρωπη απάντηση.
«Ναι, η μικρή Ευαγγελία, του Στέργιου «Γιούλη»
και της Σούλας, η αδελφή του Γιωργάκη, δεν
βρίσκεται πια ανάμεσά μας». Η πρωϊνή είδηση
που κυριάρχησε στα τοπικά –και όχι μόνομέσα ενημέρωσης, ακούστηκε σαν αστραπή,
διαβάστηκε και ξαναδιαβάστηκε για να γίνει
πιστευτή. Συμμαθητές, φίλοι, γνωστοί, γονείς
σε κάθε άκρη της Ελλάδας. Ολοι μ’ έναν κόμπο
στο στομάχι… Η ηλικία, ο τρόπος, το αναπάντεχο. Λέξεις που μπερδεύονται με την αβάσταχτη στεναχώρια για την απώλεια και την
ανησυχία. Οσο πιο κοντινό το «χτύπημα», τόσο
πιο δυνατό.
Το χαμόγελό της Ευαγγελίας έσβησε τόσο
ξαφνικά, τόσο άδικα. Τόσο μα τόσο πρόωρα.
Μόλις 17 χρονών… Γιατί Θεέ μου; Ενα λουλούδι,
ένας νέος άνθρωπος που έσφυζε από ζωή…
Γιατί Θεέ μου; Με μια μπάλα μπάσκετ στα
χέρια της προσπαθούσε να βγάλει τον «θηλυκό»
Γκάλη στις μπασκέτες του σχολείου και ταυτόχρονα να εκτονωθεί. Με μια παρέα που μοιραζόταν τα όνειρά της στο στέκι της εκκλησίας
του χωριού σχεδίαζαν το «αύριο», με υποσχέσεις, με δίψα για ζωή… αλλά η ζωή είχε άλλα
σχέδια γι’ αυτήν. Γιατί Θεέ μου; Με απίστευτη
δυναμική που καμαρώναμε όλοι και με καρδιά
«καθρέφτη» φανέρωνε από μακριά την αγωγή
και την ταπεινότητά, εφόδια που απέκτησε
από την οικογένειά της, κόσμημα στο μικρό
χωριό. Γιατί Θεέ μου; Ένα καλοσυνάτο κορίτσι
ήταν η Ευαγγελία και την αγαπούσαμε όλοι. Τι
να πεις στους γονείς της; Ωχ Θεέ μου…

Η τελευταία εβδομάδα
Είχε φύγει από το σπίτι της,
μια βδομάδα πριν. Με υψηλό πυρετό. Ηλπιζε πως στο νοσοκομείο
θ’ άφηνε πίσω της την ίωση που
την ταλαιπωρούσε. Πού να τις
καταλάβει η Ευαγγελία; Μόνιμα
ιδρωμένο και ποτέ κουρασμένο
αυτό το κορίτσι. Πάθος με την
άθληση. Μπάσκετ, στίβο, ποδόσφαιρο, ό,τι μπορείς να φανταστείς… Θηριό ανήμερο στο νοσοκομείο, μόλις ένιωσε καλύτερα,
μετρούσε τις ώρες για να φύγει
και να επιστρέψει στο σχολείο,
στους φίλους της, στην καθημερινότητά της. Οι ώρες έγιναν μέρες… που έγιναν αιώνες. Νέα
επιπλοκή, αυτή τη φορά μοιραία.
Από την παθολογική κλινική μεταφέρθηκε στην Μονάδα Εμφραγμάτων (ΜΟΝΕΜ) του Νοσοκομείου. Οι ύστατες προσπάθειες δεν απέδωσαν. Η αντίστροφη μέτρηση είχε ξεκινήσει και η
καρδούλα της δεν άντεξε. Η
Ευαγγελία νικήθηκε προχθές το

πρωί από Κεραυνοβόλο Μυοκαρδίτιδα. Πρώτη φορά δεν μπόρεσε
να αντιδράσει κι έχασε τη ζωή
της, πριν καταλάβει το «γιατί»
και το «πως»…

Το τελευταίο «αντίο»
Χθες το μεσημέρι στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Λόγγου γράφτηκε
ο επίλογος του δράματος. Ηταν
όλοι εκεί. Τόσοι πολλοί, μα περισσότερα τα κομμάτια τους...
Κανείς δεν μιλούσε για αναμνήσεις, αλλά για πράγματα που δεν
πρόλαβε να κάνει η μικρή Ευαγγελία.
Τραγική φιγούρα οι γονείς της
είχαν καρφώσει το βλέμμα τους
πάνω στο άψυχο κορμί της περιμένοντας την ώρα που θα σηκωθεί για να ξεκινήσει την «ατελείωτη» μέρα της. Ούτε ο Στέργιος,
ούτε η Σούλα πίστεψαν πως έχασαν τη μικρή τους Λία. Η γιαγιά
της Ευαγγελία, φώναζε τον σύζυγό της, ο οποίος «έφυγε» πριν
από ένα εικοσαήμερο, να προ-

CMYK

σέχει την εγγονή. Το κορίτσι τους.
Το 2ο Λύκειο Τρικάλων δεν λειτούργησε χθες. Συμμετείχε μαζικά στο βαρύ πένθος. Συμμαθητές-τριες, καθηγητές ήταν όλοι
εκεί. Μ’ ένα λουλούδι στο χέρι
να πουν το «στερνό αντίο» στη

φίλη τους… Με δυσκολία προσπάθησαν να καταπιούν το κλάμα
τους. Λύγισαν και οι πέτρες…
«Οι άνθρωποι που έφυγαν νωρίς, δεν έφυγαν ποτέ στην πραγματικότητα». Ας είναι ελαφρύ το
χώμα που την σκεπάζει…

τοπικά
Το έθιμο της Τσικνοπέμπτης τίμησε και φέτος
το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων

Το τσίκνισαν!
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Πολλοί κάτοχοι ακινήτων, προκειμένου
να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα

Αναμένουν το “Εξοικονομώ”

Με ψησταριές και τραγούδια στο χώρο του ΚΤΕΛ Διοίκηση,
μέτοχοι και εργαζόμενοι έγιναν μια ωραία παρέα

παίθριες ψησταριές,
τραγούδια, χορός και καλή
διάθεση ήταν το σκηνικό που
επικρατούσε χθες από νωρίς το
μεσημέρι στο χώρο του
Υπεραστικού ΚΤΕΛ Τρικάλων,
καθώς για ακόμα μια φορά η
Διοίκηση του μεταφορικού φορέα
τίμησε το έθιμο.

Υ

Σε αναμονή του προγράμματος “Εξοικονομώ” βρίσκονται
πολλοί κάτοχοι ακινήτων, προκειμένου να τα εκσυγχρονίσουν.
Οι πληροφορίες έκαναν λόγο για προκήρυξη εντός του Φεβρουαρίου, όμως αυτήν πάει για αργότερα. Η εν λόγω προκήρυξη θα αφορούσε τα 150 εκ. ευρώ που περίσσεψαν από
τα 600 εκ. της τελευταίας του 2018.

Διοίκηση, μέτοχοι, εργαζόμενοι αλλά και
πολίτες που ταξίδεψαν με το Υπεραστικό
ΚΤΕΚ τίμησαν το έθιμο και τσίκνισαν,
όλοι μαζί σε μια εορταστική ατμόσφαιρα.
«Όλοι μαζί γιορτάζουμε» σημείωσαν τόσο
ο πρόεδρος του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Βασίλης Τζατζάκης, όσο και ο πρόεδρος του
Σωματείου Ιδιοκτητών Λεωφορείων κ. Μιχάλης Ζάμπρας, ενώ ευχήθηκαν καλή
Σαρακοστή και φυσικά καλά ταξίδια!
Ε.Κ.

“Εξοικονομώ”

Η Δ. Θεσσαλία πρέπει να τρέξει γρήγορα
Στο πεδίο των εξελίξεων για τον σιδηρόδρομο
Με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κ. Αθανάσιο Βούρδα και τον Εμπορικό Διευθυντή της ΤΡΑΙΝΟΣΕ κ. Θεόδωρο Τόλια συναντήθηκε αντιπροσωπεία των βουλευτών Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ και του Συλλόγου
Φίλων Σιδηροδρόμων Τρικάλων. Κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής διασύνδεσης της Δυτικής Θεσσαλίας με την Αθήνα
και τη Θεσσαλονίκη. Η συγκεκριμένη κατεύθυνση επιβάλλεται, όπως τόνισαν οι εκπρόσωπου του Συλλόγου Φίλων του Σιδηροδρόμου Τρικάλων, από την γενικότερη προσπάθεια ενίσχυσης της τουριστικής και εμπορικής κινητικότητας, προς τους
διεθνείς τουριστικούς προορισμούς της περιοχής, όπως είναι τα Μετέωρα. Επίσης,
απαραίτητη για οικονομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους είναι η βελτίωση της
εσωτερικής σιδηροδρομικής διασύνδεσης ανάμεσα στις θεσσαλικές πόλεις.
Όπως τόνισαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι τεκμηριωμένες κοινές προτάσεις του
Συλλόγου Φίλων του Σιδηροδρόμου Τρικάλων οφείλουν να αποτελέσουν τη βάση
εργασίας και για την κυβέρνηση, αλλά και για τη διοίκηση των σιδηροδρόμων. Η
Δυτική Θεσσαλία, όπως τόνισαν οι βουλευτές, πρέπει να τρέξει με γρήγορους ρυθμούς στο πεδίο των εξελίξεων στο σιδηρόδρομο. Γρήγορη και οικολογική ηλεκτροκίνηση, διασυνδεσιμότητα, συμβολή στο τουριστικό ΑΕΠ
και απεξάρτηση από το αυτοκίνητο θα πρέπει να αποτελούν του

Το “Εξοικονομώ” στην προηγούμενη προκήρυξη παρείχε
επιδοτήσεις έως 25.000 ευρώ και άτοκα δάνεια σε περίπου
40.000 νοικοκυριά για ενεργειακή ανακαίνιση της κατοικίας
τους. Τα ποσοστά ενίσχυσης προσαυξάνονταν κατά 5% ανά
προστατευόμενο μέλος.
Συγκεκριμένα το πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους δικαιούχους να πραγματοποιήσουν τις πλέον σημαντικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του
σπιτιού τους, συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των
ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων.
Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούσαν την θερμομόνωση,
τα συστήματα σκίασης, τα κουφώματα, τους υαλοπίνακες το
κεντρικό και ατομικό σύστημα θέρμανσης, τις αντλίες θερμότητας, τα συστήματα αυτοματισμών, τα φωτοβολταϊκά και
ηλιοθερμικά συστήματα.
Δικαίωμα αίτησης είχαν όλοι οι ιδιοκτήτες κατοικιών που
πληρούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ κάθε δικαιούχος
μπορούσε να λάβει και επιδότηση και άτοκο δάνειο, εφόσον
το επιθυμούσε. Επίσης, οι δικαιούχοι είχαν την δυνατότητα
να χρησιμοποιήσουν την οικονομική ενίσχυση και τη διαφορά να την καλύψουν με δικά τους χρήματα. Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός εργασιών ήταν μέχρι 250 ευρώ ανά
τετραγωνικό μέτρο με ανώτατο όριο, όπως προαναφέρθηκε, τις 25.000 ευρώ.
Ματθαίος Μπίνας

Χθες το απόγευμα στη συνοικία της Αγιάς Μονής

Αιφνίδιος θάνατος 41χρόνου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Δ/ ΝΣΗ: Καρδίτσης 56 – 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ.: 24310-79733 – fax.: 24310 – 76042
email: gnt.dioikitis@1154.syzefxis.gov.gr

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ-ΦΟΡΤΟΕΚΦ ΠΧ

ΠΟΣΟ
88.364,96

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

Ο άτυχος άνδρας έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο
Ακόμα ένας νέος άνθρωπος έχασε χθες τη ζωή του στα Τρίκαλα στα ξαφνικά, λίγα εικοσιτετράωρα μετά τον θάνατο του
50χρονου δημοτικού υπαλλήλου και τον άδικο χαμό της 17χρονης μαθήτριας. Το περιστατικό συνέβη χθες όταν ο 41χρονος
έχασε τις αισθήσεις του μπροστά στα μάτια της οικογένειάς
του, μέσα στο σπίτι τους στην περιοχή της Αγίας Μονής.
Άμεσα κλήθηκε και έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο του
ΕΚΑΒ όπου τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Τρικάλων, ωστόσο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
Για το τραγικό περιστατικό διατάχθηκε νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

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

8 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1

Λ

ύση στο κτιριακό
πρόβλημα του 5ου
Δημοτικού Σχολείου
Τρικάλων δίνει η Περιφέρεια
Θεσσαλίας, καθώς το
Περιφερειακό Συμβούλιο
ενέκρινε τη σύναψη
προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας
Θεσσαλίας και του Δήμου
Τρικκαίων για την υλοποίηση
του έργου «κατασκευή
επέκτασης διδακτηρίου 5ου
Δημοτικού Σχολείου
Τρικάλων». Το έργο είναι
συνολικού προϋπολογισμού
1.594.800 ευρώ και
χρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
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Δίνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Λύση στο κτιριακό πρόβλημα
του 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων
στην επίλυση της κτιριακής υποδομής της σχολικής μονάδας του
5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων.
Το έργο αυτό αποτελούσε αίτημα
της μαθητικής και εκπαιδευτικής
κοινότητας, καθώς ο αριθμός των
μαθητών ήταν συνεχώς αυξανόμενος και το υπάρχον κτήριο δεν
εξυπηρετούσε τις ανάγκες στέγασης.
Με διαγενεακές πολιτικές χτίζουμε τα σχολεία του αύριο και
αναβαθμίζουμε τη δημόσια παιδεία».
Το έργο αφορά την κατασκευή
της επέκτασης του διδακτηρίου
του 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων. Το κτίριο θα κατασκευασθεί
σε οικόπεδο εμβαδού 3.691,04 m2

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός τόνισε τα εξής: « Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη, τους Περιφερειακούς Συμβούλους, τις υπηρεσίες μας και
το Δήμο Τρικκαίων προχωράμε

που βρίσκεται εντός του οικοδομικού τετραγώνου που στεγάζεται
σήμερα το 5ο Δημοτικό Σχολείο
Τρικάλων, ήτοι: ισόγειο λιθόκτιστο
κτίριο συνολικής επιφάνειας 909,86
m2 και μικρό κυλικείο στην νοτιοανατολική γωνία του οικοπέδου.
Με την ενοποίηση των υπαρχόντων
και των νέων κτιρίων προκύπτει
ένα ολοκληρωμένο διδακτήριο
σύμφωνα με το κτιριολογικό πρόγραμμα του διδακτηρίου, συνολικής επιφάνειας 1762,00 m2 και
θα περιλαμβάνει 12 αίθουσες διδασκαλίας, 4 αίθουσες εργαστηρίων, βιβλιοθήκη, διοικητικούς χώρους, χώρους υγιεινής, αποθήκες,
λεβητοστάσιο, αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων.

Όλοι οι οικισμοί της Θεσσαλίας με βιολογικό καθαρισμό
Υποστήριξε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας μιλώντας στην ενημερωτική ημερίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ στη Λάρισα

«Η

Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η πιο
«πράσινη» περιφέρεια της χώρας.
Με στρατηγικό σχεδιασμό και συνεργασίες με τους δήμους της Θεσσαλίας σε
όλους τους οικισμούς που έχουν πληθυσμό άνω
των 2.000 ισοδύναμων κατοίκων προχωρήσαμε
στην αποτελεσματική διαχείριση των λυμάτων
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας
91/271/ΕΟΚ» υποστήριξε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας μιλώντας στην ενημερωτική ημερίδα για
τις δράσεις και τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ που διοργανώθηκε από
το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και την
Ειδική Γραμματεία ΕΠΤΑ & ΤΣ στη Λάρισα.
Ο κ. Αγοραστός προχώρησε σε ένα σύντομο
απολογισμό των έργων που σχετίζονται με τη
διαχείριση των αποβλήτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας επισημαίνοντας ότι «έχουμε μια εκχώρηση
87,5 εκατ. ευρώ η οποία επιμερίζεται σε 44,2
εκατ. ευρώ για τη διαχείριση των αποβλήτων και
43,3 για τη διαχείριση των λυμάτων. Η Περιφέρεια
Θεσσαλίας είναι η πιο «πράσινη» περιφέρεια της
χώρας μας. Δεν έχει κανένα πρόστιμό από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Με σχέδιο και στρατηγικό προσανατολισμό συνεργαστήκαμε με τους δημάρχους της
Θεσσαλίας προκειμένου να προχωρήσουμε στην
υλοποίηση έργων επέκτασης των κυψελών των
Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)
σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων
(ΧΥΤΥ)».Παράλληλα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
τόνισε ότι «αυτή τη στιγμή έχουμε εντάξει το
έργο της Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων της Δυτικής Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 25,2 εκατ. ευρώ και αναμένεται η

Ξεκινά το πρώτο 15ήμερo
του Μαρτίου το Κυνήγι Τρούφας στα Μετέωρα, που διοργανώνει το Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών και διαρκεί
μέχρι τον Οκτώβριο.
Μέσα στα καταπράσινα δάση
της περιοχής και κάτω από τη
σκιά των Μετέωρων, τα ειδικά
εκπαιδευμένα τρουφόσκυλα,
αναζητούν τα μοναδικά υπόγεια
και πανάκριβα μανιτάρια, τις
τρούφες.
Αφού τις εντοπίσουν, προχωρούν στο επόμενο βήμα, που
έχουν σχεδιάσει οι διοργανωτές:
Οι έμπειροι σεφ τις μετατρέπουν
σε μία καταπληκτική τρουφομακαρονάδα, την οποία απολαμβάνουν μέσα στο δάσος οι συμμετέχοντες. Γι’ αυτό και έχουν
δημιουργήσει ένα ειδικό μαγει-

δημοπράτησή του. Σύντομα πρόκειται να εντάξουμε το έργο της κατασκευής του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Τρικκαίων συνολικού προϋπολογισμού 290.000 ευρώ. Ενώ στο
τελικό στάδιο της αξιολόγησης για την ένταξή
του βρίσκεται και το έργο για τη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Π.Ε. Μαγνησίας, συνολικού
προϋπολογισμού 33 εκατ. ευρώ. Για το έργο της
κατασκευής Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων
στην ΠΕ Λάρισας έχουμε ζητήσει και μα έχετε
εγκρίνει υπερδέσμευση και είναι στη φάση της
μελέτης. Πρόσθετα στο πλαίσιο δυο προσκλήσεων
έχουμε εντάξει 9 έργα για την διαχείριση των λυμάτων. Στην πρώτη πρόσκληση εντάχθηκαν 3
έργα phasing που αφορούν στην Ολοκλήρωση
Αποχέτευσης στους οικισμούς Παλαμά, Γιάννουλης – Φαλάνης και Αγιοκάμπου – Κάτω Σωτηρίτσας

– Βελίκας. Στην δεύτερη πρόσκληση εντάχθηκαν
6 νέα έργα που καλύπτουν αντίστοιχα 6 οικισμούς
Γ΄ προτεραιότητας στη Θεσσαλία, και ειδικότερα
τους οικισμούς: Τσαριτσάνη, Κρανιά (Ελασσόνας),
Νίκαια, Νέα Αγχίαλο, Συκούριο και Πατητήρι –
Βότση Αλοννήσου. Η συνολική δημόσια δαπάνη
ένταξης είναι 70,35 εκατ. ευρώ. Ακόμη ο κ. Αγοραστός αναφέρθηκε σε τέσσερα έργα Διαχείρισης
Λυμάτων σε μικρότερους οικισμούς κάτω των
2.000 ισοδύναμων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα σημειώνοντας ότι είναι συνολικής δημόσιας δαπάνες ένταξης 7,7 εκατ. ευρώ και αφορούν τους οικισμούς : Αμαλιάπολη Δήμου Αλμυρού, Στόμιο Δήμου Αγιάς, Κουτσόχερο Δήμου
Λάρισας και Πυργετός – Κρανιά Δήμου Τεμπών.
Για τα έργα υποδομών στη Θεσσαλία ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας τόνισε ότι «προχωράμε

στην ολοκλήρωση μεγάλων έργων όπως είναι οι
περιφερειακοί οδοί των πόλεων της Θεσσαλίας
(Λεωφόρο Καραμανλή, είσοδος Καρδίτσας κλπ.),
έχουμε προχωρήσει την ολοκλήρωση οδικών αξόνων όπως της Ε.Ο. Λάρισας – Τρικάλων, από τον
ισόπεδο κόμβο Τερψιθέας έως τον αντίστοιχο
της Ραχούλας. Ξεκινάμε την ηλεκτροκίνηση στο
σύνολο του Θεσσαλικού σιδηροδρόμου. Όπως
είναι ο προαστιακός σιδηρόδρομος που ξεκινά
από Παλαιοφάρσαλα – Καρδίτσα – Τρίκαλα – Καλαμπάκα. Έχει ήδη προκηρυχτεί από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχει βγει ο ανάδοχος και σύντομα υπογράφεται η σύμβαση. Θα είμαστε η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα που θα έχουμε προαστιακό
με ηλεκτροκίνηση. Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο
συνολικού προϋπολογισμού 110 εκατ. ευρώ».

Ξεκινά το κυνήγι τρούφας στα Μετέωρα
Διαρκεί από τον Μάρτιο έως τον Οκτώβριο

ρικό σκεύος, στο οποίο μαγειρεύονται μέχρι 60 (!) μερίδες
ταυτόχρονα.
Αφού ολοκληρωθεί αυτή η
διαδικασία, οι επισκέπτες μεταφέρονται στο Μουσείο, όπου
γνωρίζουν τα 350 είδη ζώων και

τα 250 είδη μανιταριών, που
υπάρχουν σε αυτό, συμμετέχουν
σε γευσιγνωσία 4-5 ειδών μανιταριών, ενώ μπορούν να προμηθευτούν και να επιλέξου μεταξύ 60(!) διαφορετικών προϊόντων μανιταριών και τρούφας,

που έχει δημιουργήσει το Μουσείο.
Χωρίς αμφιβολία, πρόκειται
για μια μοναδική και ολοκληρωμένη πρόταση, που προσφέρει
μία πρωτόγνωρή για τα ελληνικά
δεδομένα εμπειρία. Γι’ αυτό και

δεν είναι τυχαίο ότι την έχουν
αγκαλιάσει μεγάλα τουριστικά
γραφεία στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.
Για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και για να συμμετάσχετε στο Κυνήγι Τρούφας, μπο-

ρείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2432024959 ή στο mail
info@meteoramuseum.gr.
Επίσης μπορείτε να επισκεφθείτε τα site www.trufflehunting.net και www.meteoramuseum.gr.
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Προς ένταξη στο πρόγραμμα «Φιλόδημος»

Αναγκαίο έργο για την Φαρκαδόνα
Υποβλήθηκε ο φάκελος για το έργο της αποχέτευσης της πόλης
ο θέμα της
αποχέτευσης για
κάθε δήμο είναι πολύ
σημαντικό, μάλιστα όταν
φτάνει στην τελική ευθεία
τότε είναι πραγματικά
σπουδαίο. Κάπως έτσι
φαίνεται πως κινούνται
στην Φαρκαδόνα, αφού
υπάρχει πλέον η κατάθεση
του φακέλου ώστε να
προχωρήσει αυτό το
σημαντικό έργο.

Τ

Μάλιστα με επίσημο τρόπο
υπήρξε και η επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά του δήμου Φαρκαδόνας που αναφέρει
τα εξής:
Ο Δήμος Φαρκαδόνας σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας υπέβαλλε το φάκελο του

έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης
Τ.Κ. Φαρκαδόνας» προϋπολογισμού 5.130.000 € στο πρόγραμμα «Φιλόδημος».
Όπως φαίνεται από τον τίτλο
του, πρόκειται για το έργο που
θα επιλύσει το χρόνιο πρόβλη-

μα της έλλειψης δικτύου αποχέτευσης στην πόλη της Φαρκαδόνας. Επίσης, όπως φαίνεται από τον προϋπολογισμό
του, πρόκειται για ένα από τα
μεγαλύτερα έργα στην περιοχή
του Δήμου μας.

Το έργο περιλαμβάνει την
κατασκευή πλήρους δικτύου
αποχέτευσης στη Φαρκαδόνα
και ενός καταθλιπτικού αγωγού που θα μεταφέρει τα λύματα στον πρόσφατα κατασκευασμένο Βιολογικό Καθαρισμό της Οιχαλίας. Έτσι, επιτυγχάνεται διπλό όφελος: η οικονομικότερη λύση για την αποχέτευση της Φαρκαδόνας και
ταυτόχρονα η αποδοτικότερη
λύση για το Βιολογικό Καθαρισμό της Οιχαλίας, με τη μέγιστη
αξιοποίησή του.
Εδώ θα πρέπει και πάλι να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους
του Δήμου και της ΔΕΥΑ που με
τη σκληρή δουλειά τους κάνουν το όραμα προγραμματισμό
και τον προγραμματισμό πράξη.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Στέλνει μήνυμα δύναμης για τις δυσκολίες της ζωής
Η υποψήφια δήμαρχος Φαρκαδόνας Λένα Χαλβατζά μιλάει για τη μάχη της με τον καρκίνο
ολλές φορές έχουμε κατηγορήσει
την ελληνική τηλεόραση ότι το επίπεδο της είναι τέτοιο που δεν βοηθά την ελληνική κοινωνία. Μάλλον είναι
έτσι, αλλά υπάρχουν στιγμές που η εξαίρεση είναι ορατή. Διότι είναι πραγματικά σημαντικό να βγαίνουν άνθρωποι και να δίνουν
μέσα από τη δική τους περιπέτεια αισιοδοξία ζωής και χαράς.
Η υποψήφια δήμαρχος Φαρκαδόνας Λένα
Χαλβατζά βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου και μίλησε για
την περιπέτεια της υγείας της.
Πρόκειται για μία από τις σοβαρότερες
ασθένειες της εποχής εξαιτίας της οποίας
εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή
τους. Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι που
παίρνουν βαθιά ανάσα, παλεύουν με τον καρκίνο και τον κερδίζουν. Και αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα.
Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και η Λένα
Χαλβατζά, η υποψήφια δήμαρχος Φαρκαδόνας η οποία το μεσημέρι της Τετάρτης
βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου και μίλησε για την περι-

Π

πέτεια της υγείας της.
Πριν από μερικά χρόνια, η Λένα έμαθε από
τύχη ότι νοσεί από καρκίνο του μαστού και
κάπως έτσι ξεκίνησε η μάχη της με την επάρατη νόσο. Τον Φεβρουάριο του 2015 χειρουργείται. Η συνέχεια είναι γνωστή. Οι χημειοθεραπείες και η πτώση των μαλλιών δεν

την πτόησαν και έτσι άρχισε να κάνει πράγματα που είχε αφήσει. Έκανε μεταπτυχιακό,
πήρε το proficiency και δεν σταμάτησε μέρα
να αγωνίζεται για το πολύτιμο δώρο της
ζωής.
ΧΡ. ΠΑΠ.
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Πρωτοπόρος η ΕΔΑ ΘΕΣΣ
στην ψηφιακή ενημέρωση
των καταναλωτών για την εξέλιξη
εργασιών σύνδεσης
στο δίκτυο φυσικού αερίου

Η Εταιρεία, παρέχοντας ίση πρόσβαση πληροφοριών
στους καταναλωτές και λειτουργώντας πάντα με γνώμονα
τις αρχές της διαφάνειας και της ισότιμης μεταχείρισης,
πρωτοπορεί με την υλοποίηση της νέας εφαρμογής ψηφιακής ενημέρωσης.
Η νέα υπηρεσία «Εξέλιξη Εργασιών Κατασκευής» δίνει
τη δυνατότητα στους Τελικούς Πελάτες Φυσικού Αερίου,
να αποκτήσουν εύκολα και γρήγορα ολοκληρωμένη ψηφιακή ενημέρωση, για την εξέλιξη των εργασιών σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου.
Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε., στο πλαίσιο αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ανέπτυξε νέα λειτουργία, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους Τελικούς Πελάτες που θα συνάψουν
Σύμβαση Σύνδεσης από 01/03/2019, να λαμβάνουν ενημέρωση για την εξέλιξη των εργασιών κατασκευής του Σημείου Παράδοσης.
Μέσω της σχετικής ενότητας στην ιστοσελίδα
www.edathess.gr, o Τελικός Πελάτης καταχωρώντας
μόνο τον ΗΚΑΣΠ (Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης), που αποδίδεται κατά την σύναψη της
Σύμβασης Σύνδεσης και του Α.Φ.Μ. του, έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις διάφορες καταστάσεις των εργασιών κατασκευής του Σημείου Παράδοσής του, αλλά
και την εξέλιξη σχετικά με την διαχείριση του φακέλου της
εσωτερικής εγκατάστασής του, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η έναρξη τροφοδοσίας του Σημείου Παράδοσης.
Η νέα υπηρεσία που τίθεται στη διάθεση του Τελικού
Πελάτη από 01/03/2019, αποτελεί μια ακόμα επιτυχημένη εφαρμογή για την πληρέστερη ενημέρωση του καταναλωτή, ενισχύοντας καταλυτικά την παροχή διευρυμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρει η ΕΔΑ ΘΕΣΣ
τόσο στους Χρήστες Διανομής, όσο και στους Τελικούς
Πελάτες Φυσικού Αερίου.

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.
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Εντατικούς ελέγχους στην αγορά ξεκινούν τα μεικτά κλιμάκια της Π.Ε. Τρικάλων

Από κόσκινο η αγορά λόγω Αποκρεών
Α

πό κόσκινο
αναμένεται να
περάσει η τοπική
αγορά τις επόμενες
ημέρες, καθώς θα
ξεκινήσουν οι εντατικοί
έλεγχοι των μεικτών
κλιμακίων του Τμήματος
Εμπορίου της
Περιφερειακής Ενότητας
Τρικάλων λόγω των
Αποκριών.

•Σύμφωνα με τον κ. Μιχαλάκη οι έλεγχοι θα ξεκινήσουν μέσα στις
επόμενες ημέρες και θα διαρκέσουν έως και την Καθαρά Δευτέρα
Αγορές με προσοχή

Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων κ. Χρήστο Μιχαλάκη οι έλεγχοι θα
ξεκινήσουν μέσα στις επόμενες ημέρες και θα διαρκέσουν
έως και την Καθαρά Δευτέρα,
σε μια προσπάθεια να μην
υπάρξουν φαινόμενα αισχροκέρδειας και να μην καταγραφούν προβλήματα.
Παράλληλα, ο κ. Μιχαλάκης
κάλεσε τους πολίτες να είναι
προσεκτικοί στις αγορές τους
και εάν αντιληφθούν οποιοδήποτε πρόβλημα, να μη διστάσουν να το καταγγείλουν.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

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

Για ακόμα μια φορά, οι καταναλωτικές οργανώσεις εφιστούν την προσοχή των πολιτών, σημειώνοντας ότι «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».
Όπως αναφέρουν «Οι αποκριάτικες στολές είναι πιο εύφλεκτες, από τα συνηθισμένα
ρούχα. Για το λόγο αυτό, στους
χώρους, που γίνονται αποκριάτικα πάρτι, δεν πρέπει να υπάρχουν εστίες φωτιάς (τζάκια,
κεριά, τσιγάρα αναμμένα) και
επίσης πρέπει να υπάρχουν
πυροσβεστικά μέσα. Για τις
αποκριάτικες στολές των παιδιών μας, πρέπει να τηρούμε
όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας, που ισχύουν για τα παιδικά ρούχα:
-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.
Σύμφωνα με το ΚΕΠΚΑ, οι
καταναλωτές πρέπει να επιλέγουμε 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 διαβάζουμε, προσεκτικά και να ακολουθούμε
τις οδηγίες χρήσης και προφύλαξης, πριν από τη χρήση
των σπρέι, να μην ψεκάζουμε
απευθείας, στο πρόσωπο και
στα μάτια, προκειμένου να
αποφευχθούν πιθανές βλάβες,
στην υγεία μας.
Επειδή τα συγκεκριμένα προϊόντα ενδέχεται να περιέχουν
εύφλεκτες ουσίες, να αποφεύγουμε να ψεκάζουμε, στην κατεύθυνση της φλόγας ή σε πυρακτωμένο σώμα.
Ε.Κ.

τοπικά
7.905.500 ευρώ προβλέπει το πρόγραμμα Δασικών
Έργων και Εργασιών του
«Πράσινου Ταμείου» για το
2019, της Διεύθυνσης Δασών ν. Τρικάλων.
Οι χρήσεις γης στο Νομό
Τρικάλων, συνολικής έκτασης
3.383.500 στρεμμάτων, είναι
οι εξής: Δάση 1.369.230
στρεμ, Δασικές εκτάσεις
406.820 στρεμ, βοσκότοποι
567.980 στρεμ και λοιπές
εκτάσεις (Γεωργικές, Λίμνες,
Ποτάμια, κατοικημένες, και
γυμνές εκτάσεις) 1.039.470
στρεμ.
Από άποψη δασοκάλυψης ο
Νομός κατέχει τη δέκατη θέση
με κυριότερα είδη Ελάτη
535.740 στρεμ, Δρυς 511.210
στρεμ, Αείφυλα πλατύφυλλα
406.820 στρεμ, Μαύρη Πεύκη
156.040 στρεμ, Οξυά 117.530
στρεμ, Πλάτανος 34.160
στρεμ, Λευκόδερμος 7.780
στρεμ, Καστανιά 4.480 στρεμ
και Χαλέπιο Πεύκη 2.290
στρεμ.
Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται έργα όπως προτάθηκαν από τα δυο Δασαρχεία της περιφέρειας μας (Τρικάλων και Καλαμπάκας).
Ο διευθυντής Δασών ν. Τρικάλων Χρήστος Κουτσονάσιος ενημερώνει για το πρόγραμμα, αναφέροντας πως
κατά δραστηριότητα και Δασαρχείο (Τρικάλων – Καλαμπάκας) οι δράσεις έχουν ως
εξής(τα ποσά σε ευρώ):
Προτεινόμενες μελέτες για
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Είναι ο φετινός προϋπολογισμός της Διεύθυνσης Δασών ν. Τρικάλων για δασικά έργα

7.905.500 ευρώ από το «Πράσινο Ταμείο»
Στόχος είναι η προστασία και διαχείριση των δασών και η αειφόρος διαχείριση
και ανάπτυξής των, τονίζει ο διευθυντής της Υπηρεσίας Χρ. Κουτσονάσιος

O διευθυντής Δασών ν. Τρικάλων Χρ. Κουτσονάσιος
σύνταξη: Προϋπολογισμός
1.700
Έργα και εργασίες Δασοτεχνικής ΔιευθέτησηςΧειμάρων(Φυτοτεχνικά).Προυπολογισμός 417.500
Έργα και εργασίες Δασοτεχνικής διευθέτησης Χειμάρρων (Τεχνικά) Προϋπολογισμός 5.961.500
Έργα και εργασίες Δασι-

κής Οδοποιΐας: Προϋπολογισμός 500.000
Έργα και εργασίες ανάπτυξης θηραματοπονίας και
ιχθυοπονίας ορεινών υδάτων:
Προϋπολογισμός 320300
Έργα και εργασίες Αντιπυρικής προστασίας δασών:
Προϋπολογισμός 536.500
Έργα και εργασίες Δασικών Βιομηχανιών παραρτη-

CMYK

μάτων και ξυλ. Εργαστηρίων:
Προϋπολογισμός 95.000
Εργα και εργασίες δασικών
κτιρίων;
Προυπολογισμός:73.000
«Όλα τα παραπάνω αναφε-

ρόμενα έργα είναι απόλυτα
εναρμονισμένα με τις προβλεπόμενες δράσεις και τους
στόχους της υπηρεσίας μας
για την προστασία και διαχείριση των δασών και δασικών

εκτάσεων και θα συμβάλλουν
στην αειφόρο διαχείριση και
ανάπτυξη των δημοσίων δασών της περιοχής μας» τονίζει
ο κ. Κουτσονάσιος.
Ματθαίος Μπίνας

12 σελίδα
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Ιταλική «αυτοψία» για
τους οικογενειακούς δεσμούς

τοπικά

Η νέα λογοτεχνική δουλειά
του Γιώργου Ι. Παπασωτηρίου

Με μια ιταλική ταινία
για τους οικογενειακούς
δεσμούς και τη σχέση πατέρα – γιου, συνεχίζονται
τη Δευτέρα 4 Μαρτίου
2019 οι προβολές της Κινηματογραφικής Λέσχης
Τρικάλων. Η ταινία «Ανάμεσα» ήταν μια όαση στον
ορυμαγδό των πολύ κακών ταινιών από τη γειτονική χώρα την προηγούμενη δεκαετία και ανέδειξε την ώριμη σκηνοθετική
πλευρά του διάσημου
στην Ιταλία ηθοποιού Kim
Rossi Stuart.

•Στο φετεινό περιοδικό «Λογοτεχνική Χρονιά»

Με ένα καινότυπο, θάλεγε κανένας,
ελεγείο, με τον τίτλο «Οι χαμοί», αλλά και
πέντε νέα ποιήματα, εμπνευσμένα απ’ την
θεώρηση της σημερινής γήινης πραγματικότητας των ανθρώπων, από το
ύψος του ανήσυχου κι’ αεικίνητου Πήγασσού του, μετέχει και στο φετινό τεύχος, της καθιερωμένης πια κάθε χρόνο
έκδοσης της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, με τον τίτλο «Λογοτεχνική Χρονιά», που πρόσφατα κυκλοφόρησε, ο
εγκατεστημένος στην Αθήνα, συνταξιούχος Πρόεδρος Διοικητικού Δικαστηρίου, γεννημένος και μεγαλωμένος στην
πόλη μας Γιώργος Παπασωτηρίου, γιος
του αείμνηστου για τους παλιότερους
Τρικαλινούς Γυμνασιάρχη, φιλόλογου

ΥΠΟΘΕΣΗ
Ο 10χρονος Τόμι ζει με την αδελφή του Βιόλα και τον
πατέρα του Ρενάτο, οπερατέρ του σινεμά με οικονομικά
προβλήματα, αλλά και δυνατούς συναισθηματικούς δεσμούς με τα παιδιά του. Ο ξαφνικός ερχομός της συζύγου του, της Στεφάνια, θα ανατρέψει την οικογενειακή
ισορροπία. Ο Τόμι, για άλλη μία φορά, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις αλήθειες των μεγάλων.

ΚΡΙΤΙΚΗ
Ο Ιταλός ηθοποιός Kim Rossi Stuart, αναδεικνύει τις δυνάμεις του στη σκηνοθεσία σ' αυτό το επιτυχημένο ντεμπούτο. Χωρίς να θέτει πολύ υψηλούς στόχους, καταφέρνει να δώσει ένα ισορροπημένο δράμα που αποφεύγει να
γίνει αφόρητα συγκινητικό. Ο Kim Rossi Stuart επιλέγει να
κινηθεί σε ήπιους τόνους σκηνοθετικά, χρησιμοποιώντας
μια κλασική δομή αφήγησης, και μόνο στο τελευταίο μέρος αποφασίζει να τολμήσει.

Tips
Η ταινία προβλήθηκε στο Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών στις Κάννες το 2006.
Πηγή: athninorama.gr, cinemanews.gr

Info
• Tίτλος: «Ανάμεσα» (Anche libero va bene)
• Σκηνοθεσία: Κιμ Ρόσι Στιούαρτ
• Σενάριο: Λίντα Φέρι, Φεντερίκο Σταρνόνε, Φραντσέσκο Γκιαμούσο, Κιμ Ρόσι Στιούαρτ
• Πρωταγωνιστούν: Αλεσάντρο Μοράτσε, Κιμ Ρόσι Στιούαρτ, Μπάρμπορα Μπομπούλοβα, Μάσιμο Βιντσέντι,
Μάρτα Νόμπιλι.
• Είδος: Κοινωνική
• Χώρα: Ιταλία
• Γλώσσα: Ιταλικά
• Έτος: 2006
• Διάρκεια: 104

και θεολόγου καθηγητή, αλλά και σπουδαίου ερευνητή της τοπικής κι’ όχι μόνο
ιστορίας και παράδοσης, Ιωάννη Παπασωτηρίου.
Με πολύχρονη πείρα απ’ το δικαστικό
λειτούργημα και βαθύς πλέον γνώστης
της ανθρώπινης φύσης, ο Γιώργος Παπασωτηρίου, δίνει με την ποίησή του, επί
πολλά τώρα χρόνια, το δικό του κριτήριο
για την ζωή, τις αξίες, την ιστορία και την
παράδοση, που αξίζει κανένας να γίνει
κοινωνός τους.
Μεταφέρεται εδώ, ένα από τα νέα
ποιήματά του, με τον τίτλο «Παράξενος
επισκέπτης»
Κάποιος που έζησε πρίν από χρόνια
μα τώρα δεν υπάρχει πιά,
κάποιος παλιός μου γνώριμος
έρχεται όταν τα βράδια μένω μόνος
και μου κρατάει συντροφιά.
Καθόμαστε και συζητούμε
ώρες πολλές στα σκοτεινά
και νοσταλγούμε τις παλιές εποχές
πιάνοντας στα δίχτυα των αναμνήσεων
χρυσόψαρα ωραίων στιγμών.
Όταν φεύγει, παίρνει μαζί του
τα χρυσόψαρα
και μένω κρατώντας στα χέρια
τ’ αδειανά δίχτυα
και προσπαθώ να θυμηθώ
τα' αληθινό πρόσωπο του παράξενου
επισκέπτη.

Στο τέλος, δεν ξέρω κάν
άν έρχεται πραγματικά ο επισκέπτης
αν ο παλιός μου γνώριμος
που,όταν φεύγει, μ’ αποχαιρετά
δεν είναι άλλος από εμέ τον ίδιο
φανταστική ανακύκλωση
σ’ έναν αόρατο καθρέφτη,
που στέκεται απέναντί μου
και με ξεγελά.
Γ. Ν. Τ

Δήμητρα και Περσεφόνη
(Αναγέννηση και μαρασμός)
Η ωραία Περσεφόνη
που ο Πλούτωνας ζυγώνει,
ήτανε η αφορμή
όλ' η γη να μαραθεί.
```
Τράβηξε την προσοχή του
και την ήθελε δική του,
στα σκοτάδια να την πάει,
μα η μάνα της πονάει.
```
Προσπαθεί να της προσφέρει
παραδείσου αγαθά,
στα νερά του να τη φέρει,
γιατί κλαίει γοερά.
```
Μα εκείνη δοκιμάζει
μόνο ρόδι εκλεκτό
κι άθελά της προδικάζει
του πλανήτη μαρασμό.
```
Τέσσερα σπυριά θα φάει

-αριθμό συμβολικόκι όλα τ' άλλα τα πετάει
και διψά για λυτρωμό.
```
Αλλά ήταν αρκετά,
για να φέρουν “χειμωνιά”,
όσο και σημαδιακά
να ρημάξει η σοδειά.
```
Και η Δήμητρα σπαράζει
-Γεωργίας η θεάγια την κόρη της στενάζει
κι εκδικείται φανερά.
```
Ο πλανήτης θα παγώσει
και η πλάση θα στεγνώσει·
τα χωράφια δεν καρπίζουν
και οι άνθρωποι σαστίζουν.
```
Με παρέμβαση του Δία
-για της Γης τη σωτηρία-

θα δοθεί μια μέση λύση,
το κακό να σταματήσει.
```
Μοναχά μια εποχή
θ' αδρανεί τόσο η γη,
όταν βρίσκεται στον Άδη,
στο ανήλιο σκοτάδι.
```
Αλλά σαν ξαναγυρίζει
στη μητέρα της κοντά,
όλ' η γη πανηγυρίζει
και την Άνοιξη μηνά.
```
Σαν κρατάει ο χειμώνας,
όλα είναι ζοφερά,
μα στη θέα ανεμώνας,
κάθε τι χαμογελά.
```
Καλό μήνα και εποχή σ' όλους
Κική

ΠΟΥ, ΠΟΤΕ, ΠΟΣΟ
Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019, στον δημοτικό κινηματογράφο, μύλος Ματσόπουλου. Ωρα έναρξης 21.45
Εισιτήρια: Κάρτα μέλους 20 ευρώ (10 ευρώ για άνεργους/φοιτητές) συν 2 ευρώ ανά ταινία. Μη μέλη 5 ευρώ.
Μπορείτε να δείτε το τρέιλερ της ταινίας στο youtube
στη διεύθυνση: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=MnYtdJT2GpI

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

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΔΙΨΑ ΓΙΑ ΝΙΚΗ

ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΠΤΗΣΕΙΣ

ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ

Οι Ικαροι συνειδητοποίησαν ότι το ροζ
φύλλο κόντρα στον ΑΓΣΙ αποτελεί
μονόδρομο (σελ 4)

Πλούσιο θέαμα αναμένεται
να προκύψει στο κύπελλο μότο κρος,
που θα γίνει στο Πρίνος (σελ 2)

Παρά τον συναγωνισμό Ζήκος
και Σκαρβέλης θα μοχθήσουν για
το καλύτερο στο Ευρωπαϊκό (σελ 8)

4 Ο ΑΟΤ ξέρει ότι πρέπει να δουλέψει συστηματικά
για να πετύχει τον στόχο στο Σαββατιάτικο παιχνίδι
το οποίο όμως μόνο εύκολο δεν είναι (σελ 5)
CMYK
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Σ

τα ύψη βρίσκεται
η αγωνία στα
Εθνικά
πρωταθλήματα
μπάσκετ, αφού ουκ
ολίγες ομάδες θέλουν να
δώσουν σάρκα και οστά
στα όνειρά τους.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ετσι οι πρωταγωνιστές δεν
αφήνουν να πέσει τίποτα κάτω.
Ψάχνονται λοιπόν στον μέγιστο βαθμό προκειμένου να
βρίσκονται ένα τουλάχιστον
βήμα πιο μπροστά από τους
αντιπάλους τους.
Τέτοιες σκέψεις κάνουν και
τα δικά μας παιδιά που και
φέτος παρότι οι ανταγωνιστές
σπεύδουν να τα σημαδέψουν
σε πρώτη ευκαιρία. Διότι ξέρουν ότι αποτελούν την ραχοκοκαλιά των σωματείων και
εκτιμούν ότι αν τους απονευρώσουν θα μπορέσουν να χαμογελάσουν.
Ωστόσο οι επιχώριοι άσοι
είναι ψημένοι σε τέτοιες καταστάσεις και μιλούν την στιγμή που πρέπει.
Με όλα αυτά οι λάτρεις του
είδους χαίρονται για τα έργα
και τις ημέρες, ενώ το έμψυχο
δυναμικό φροντίζει να μην
απογοητεύει κανέναν.
Μην φανταστεί κανείς ότι
είναι το πιο εύκολο πράγμα
στον κόσμο η σταθεροποίηση
σε υψηλό επίπεδο.
Επίσης το βάρος που σηκώνουν στους ώμους τους είναι μεγάλο αλλά ξέρουν να
ανταποκρίνονται. Όλα αυτά
για να γίνουν όμως προϋποθέτουν ένα καλό αγωνιστικό
υπόβαθρο. Γιατί ακόμη και
ένας κρίκος αν λείψει από την
αλυσίδα μπορεί να γίνει η ζημιά.
Ενδεικτικό της σωστής νοοτροπίας των στελεχών αυτών
είναι το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν κάθε συνάντηση ως
τελικό. Φυσικά η πράξη δείχνει
ότι ενεργούν σοφά, αφού με
συμβατικές εμφανίσεις δεν
κερδίζονται τα στοιχήματα.
Τα εθνικά πρωταθλήματα
λοιπόν βρήκαν βηματισμό για
τα καλά, οπότε μένει να δούμε
τις ομάδες και τους παίκτες

Σε τεντωμένο σχοινί
Λεπτές είναι οι ισορροπίες στα εθνικά πρωταθλήματα
καλαθοσφαίρισης με τα δικά μας παιδιά να κάνουν το καθήκον

Ένα ακόμη σπουδαίο παιχνίδι έκανε ο Τριανταφύλλου για την Αγιά
που θα λειτουργήσουν με χειρουργική ακρίβεια προκειμένου να γεμίσουν το βαλιτσάκι
τους.
Σίγουρα οι μάχες στα πρωταθλήματα είναι μακράς διαρκείας, αφού η πράξη δείχνει
ότι δεν έχουμε να κάνουμε με
αγώνα ταχύτητας αλλά με μαραθώνιο. Πολλά σωματεία βέβαια ξεκινούν με όνειρα χίλια
. Ωστόσο τα πάντα κρίνονται
στο γήπεδο και ακόμη και ένα
μικρό φρενάρισμα μπορεί να
κάνει την ζημιά.
Παράλληλα υπάρχουν ομάδες με δυνατό μέταλλο που
ξέρουν να παλεύουν κάθε
ματς. Ακόμη και αν δεν κόψουν
πρώτες το νήμα δίνουν άγρια
ομορφιά στις κατηγορίες.
Πολύ σωστά φροντίζουν να
μην αφήνουν κενά και έτσι
στα επίσημα είναι σαν έτοιμα
από καιρό.
Φυσικά τα γνώριμα στελέχη
κάθε άλλο παρά μονοδιάστατα
είναι στο παιχνίδι τους. Ισαίσα προσπαθούν να είναι μέσα
σε όλα.
Παράλληλα οι Τρικαλινοί
αθλητές δεν μένουν στα κεκτημένα τους αλλά αναζητούν
νέους δρόμους.
Εννοείται ότι δεν υπάρχουν
τυμπανοκρουσίες αφού κα-

θρέπτης είναι το παρκέ.
Πολύ σωστά πάντως τα επιτελεία που κάνουν όνειρα προσπαθούν να αποφύγουν τις
εκτός προγράμματος ήττες ,
ενώ σπεύδουν να αξιοποιούν
την δύναμη της έδρας.
Όπως γίνεται αντιληπτό
πίσω από κάθε αποτέλεσμα
κρύβεται μπόλικη δουλειά και
όσοι έχουν γεμάτες προπονήσεις αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας. Τα δικά μας
στελέχη είναι προσηλωμένα
και δικαιώνονται.
Πάντως μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι οι πεντάδες
των περισσότερων ομάδων
ξεκινούσαν από τους Τρικαλινούς οι οποίοι όμως βρίσκονται και στην τελική ευθεία
εκεί που πρέπει.
Διότι την ώρα που η μπάλα
ζυγίζει πολλά κιλά χρειάζεται
ταλέντο και μεγάλη καρδιά,
στοιχεία που διαθέτουν απλόχερα οι δικοί μας άσοι.
Παράλληλα ξέρουν να διαβάζουν σωστά κάθε κομμάτι
του παιχνιδιού, οπότε οι προπονητές ξέρουν ποιους να εμπιστευτούν στην αρχή, στην
μέση και στο τέλος.
Όταν χρειάζεται λοιπόν δίνουν έμφαση στην άμυνα και
τα καταφέρνουν περίφημα,

Ωρα
για πτήσεις
Τρίβουν τα χέρια τους οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
Στο πλαίσιο Κυπέλλου
Ελλάδος Μοτοκρός στις 3-3-2019 και ώρα 10:30 έως 16:30
αναγνωρισμένο από την γενική γραμματεία αθλητισμού και την
ομοσπονδία μοτοσυκλέτας Ελλάδος όπου θα πραγματοποιηθεί
από το αθλητικό σωματείο ΜΑΣΤ στα Τρίκαλα στην πίστα Μοτοκρός Πρίνους του Δ.Δ. Κόζιακα το θέαμα είναι εξασφαλισμένο.
Με συμμέτοχες αθλητών από Ελλάδα και εξωτερικό, πρόκειται
να αναδειχθεί για μια ακόμη φορά η αξία του αθλητικού
τουρισμού στην πόλη μας που θα βοηθήσει στο να κινηθεί η οικονομία της(ξενοδοχεία ,ταβέρνες, πρατήρια καυσίμων, μίνι
μάρκετ κ.α).
Συνεπώς τα οφέλη είναι πολλαπλά. Οι διοργανωτές είναι στις
επάλξεις για να μην λείψει τίποτα, ενώ οι αναβάτες είναι έτοιμοι
για τρελά κόλπα που γράφει και η αφίσα.
Αλλωστε διαχρονικά γοητεύουν τους θεατές.
Ετσι ο χώρος θα έχει ξανά την τιμητική του και ως μια
πρόγευση για το Πανελλήνιο(20-21 Απρίλη), που θα διεξαχθεί
στην ίδια πίστα.

ενώ όταν πάρουν εντολή για
δημιουργία και εκτέλεση πλειοδοτούν σε εμπνεύσεις.
Με όλα αυτά τα στατιστικά
τους συνεχίζουν να γεμίζουν
και δείχνουν ότι βρίσκονται
μέσα σε όλα.
Υπάρχει λοιπόν καλή εκπροσώπηση στην λίστα των σκόρερ, στα κλεψίματα, στα κοψίματα, στο τέντεξ και όχι μόνον. Επίσης πολλές φορές
βρίσκονται στην λίστα με τους
καλύτερους της αγωνιστικής.
Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να αποτελεί σύμπτωση, οπότε οι τεχνικοί ποντάρουν πολλά στην οξυδέρκεια και στην μπασκετοσύνη
των Τρικαλινών άσων.
Μεγάλες μάχες γίνονται
στην Α2 Εθνική, όπου πολλές
ομάδες έχουν δικαίωμα στο
όνειρο. Ας πάρουμε κλίμα με
την βοήθεια του ebasket.
Ακόμα ένα πολύ σημαντικό
βήμα για την κατάκτηση του
πρωταθλήματος της Α2 και
την άνοδο στα μεγάλα σαλόνια
έκανε ο Ιωνικός Νικαίας.
Το σύνολο του Νίκου Βετούλα, έχοντας και πάλι πρωταγωνιστή τον Λουκά Μαυροκεφαλίδηπέρασε από την
σκληρή έδρα του Χαρίλαου
Τρικούπη με 70-53.
Σε απόσταση αναπνοής από
την πρώτη θέση έμεινε ο Ηρακλής(Αγγελακόπουλος συμμετοχή, Γιαννακίδης 4), ο οποίος πέρασε άνετα από την Πάτρα, επικρατώντας του Απόλλωνα με 82-62.
Ο τρίτος Ερμής(Κόμματος
22 με 4, Τριανταφύλλου 17
με 4, Τσιλούλης 6, Λάππας
συμμετοχή) έπαιξε με τη φωτιά, είδε τον Νίκο Μίχαλο να
κάνει όργια και να είναι έτοιμος να χαρίσει ένα αναπάντεχο διπλό στον Εθνικό, ωστόσο
κατάφερε στο φινάλε να πάρει
τη νίκη (97-93) και να επιστρέ-

ψει στα θετικά αποτελέσματα.
Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, η Καστοριά επικράτησε
εντός έδρας του Κοροίβου με
60-53 κι έκανε σημαντικό βήμα
για τα πλέι οφ, ενώ η Καρδίτσα(Κακλαμάνος 26 με 4, Παπαχρήστος 7, Σαριμπαλίδης
συμμετοχή, Καλλές 4) προσγείωσε τον Διαγόρα(ο πρώην
παίκτης του ΑΣΤ Π. Νοέας
είχε 15 με 1), επικρατώντας
εντός έδρας με 79-77 και παίρνοντας μία βαθιά βαθμολογική
ανάσα στη μάχη για την αποφυγή των πλέι άουτ.
Σπουδαία νίκη παραμονής
πήρε το Πευκοχώρι, το οποίο
επικράτησε εντός έδρας της
Καβάλας(Χουχούμης 14, Προδρόμου 5) με 76-66.

Αστείρευτες εμπνεύσεις
Μεγάλη μερίδα φιλάθλων
έχει αδυναμία στην Β’ Εθνική
και διόλου άδικα.
Την ξέφρενη πορεία της συνεχίζει η Δάφνη Δαφνίου(Δ.
Τάταρης 2), καθώς ούτε ο
Δούκας μπόρεσε να σταθεί
εμπόδιο. Οι πρωτοπόροι του
νότιου ομίλου της Β’Εθνικής
Κατηγορίας επικράτησαν με
73-61 και παρέμειναν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Ο Τρίτωνας(Τσούτσος
1) συνεχίζει την καταδίωξη
της Δάφνης Δαφνίου, καθώς
πανηγύρισαν ακόμη μία νίκη
αυτήν τη φορά κόντρα στην
Πεντέλη (67-72).
Σπουδαία εντός έδρας νίκη
πανηγύρισε το Παγκράτι(Δερμιτζάκης 7 με 1), το οποίο νίκησε με σκορ ΝΒΑ τον Οίακα
Ναυπλίου με 107-102. Τέλος
στο αρνητικό σερί του έβαλε
ο Έσπερος Καλλιθέας(Σκουλούδης 8), ο οποίος πανηγύρισε μεγάλο διπλό στην έδρα
του Πρωτέα Βούλας.
Οι φιλοξενούμενοι σ’ένα
πραγματικό ντέρμπι επικράτησαν των γηπεδούχων με 7773.
Τη χαρά της νίκης ύστερα
από πάρα πολύ καιρό γεύτηκε
ο Γλαύκος. Η ομάδα της Πάτρας επικράτησε εντός έδρας
του Μανδραϊκού(Δέδες 13 με
1) με 70-56 και πήρε την έκτη
του νίκη φέτος.
Μεγάλη νίκη πανηγύρισε η
Ένωση Ιλίου, καθώς νίκησε
τον ΚΑΟ Κορίνθου(Περωτής
5) με 72-64 και πήρε βαθιά
βαθμολογική ανάσα.
Οι γηπεδούχοι χρειαζόντουσαν τη νίκη και κατάφεραν να
πάρουν το σημαντικό ροζ φύλλο αγώνα και συνεχίζουν τον
αγώνα τους για να παραμείνουν στην κατηγορία.
Στον άλλο όμιλο τη νίκη της
αγωνιστικής πανηγύρισε η
Ελευθερούπολη(Χαρισμίδης
6, Καραγεώργος 4 με 1), καθώς επικράτησε εντός έδρας
του Ανατόλια με 67-65. Το
παιχνίδι ήταν ντέρμπι στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στην τρίτη
περίοδο οι γηπεδούχοι κατάφεραν να προηγηθούν με εννιά πόντους.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης
αντέδρασε, αλλά η ΓΣΕ κράτησε τα ηνία του σκορ και
πήρε τη νίκη.
Στις νίκες επέστρεψε το
Αγρίνιο, το οποίο διέλυσε εντός έδρας το Στρατώνι με 7553.
Ο Φαίακας Κέρκυρας διέλυσε εκτός έδρας τα Φάρσαλα(Γκιουλέκας 23 με 2, Λεπενιώτης 13 με 2), καθώς επικράτησε με 79-61. Επίσης ο
Φίλιππος Βέροιας(Κοθράς 10
με 2, Καντάρκος 11, Κατσαρές
9 με 1) νίκησε τον Έσπερο
Λαμίας με 67-57.

Παίζουν στα όρια
Εξαντλούν τις πιθανότητες
όμως και οι ομάδες της Γ’
Εθνικής.
Ακόμη μία νίκη πανηγύρισε
η Αχαγιά ’82(Μακρής 13), καθώς επικράτησε εντός έδρας
του Πέρα με 88-82 στο πλαίσιο
της 17ης αγωνιστικής του 1ου
Νότιου ομίλου της Γ’Εθνικής
Κατηγορίας. Το πρώτο ημίχρονο ήταν ντέρμπι (42-43),
αλλά στο δεύτερο μέρος οι
γηπεδούχοι πήραν τον πλήρη
έλεγχο και πήραν το ροζ φύλλο αγώνα.
Το Αιγάλεω δεν έχει αντίπαλο στο φετινό πρωτάθλημα
και μετράει αντίστροφα, για
να τελειώσει το πρωτάθλημα
και να πανηγυρίσει την άνοδο.
Οι γηπεδούχοι κέρδισαν και
τον Άρη Νίκαιας με 92-83 και
παρέμειναν αήττητοι στον 1ο
νότιο όμιλο.
Με νίκη συνέχισε τις υποχρεώσεις της και η Μεγαρίδα(Θέος 12π και 11 ριμπάουντ), που νίκησε της Ακράτας(Αμβράζης 4) με 92-81. Οι
γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι
στο μεγαλύτερο μέρος του
ματς και διατηρήθηκαν στην
τρίτη θέση του βαθμολογικού
πίνακα.
Ούτε η ΚΑΠ στάθηκε εμπόδιο στο τρένο του Λοκρού
Αταλάντης, καθώς οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν με 6764. Ο Λοκρός δυσκολεύτηκε
αρκετά στην Αγία Παρασκευή,
αλλά κατάφερε τελικά να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα και
να μείνει στην κορυφή του
ομίλου. Τη νίκη της αγωνιστικής πανηγύρισαν τα Μελίσσια,
τα οποία νίκησαν με 74-66 το
Κορωπί.
Με το αριστερό ξεκίνησε
τις υποχρεώσεις του στον
Ερμή Σχηματαρίου ο Οικονόμου, καθώς ηττήθηκε εκτός
έδρας από τον Αργοναύτη
Τριγλία Ραφήνας με 59-55.
Τα παιχνίδια ΟΦΗ – ΑΕΕΠ
Χαλκίδα BC και Ίκαρος Νέας
Σμύρνης – Δειλινό αναβλήθηκαν λόγω των κακών καιρικών
συνθηκών.
Όλοι οι γηπεδούχοι χαμογέλασαν τη 17η αγωνιστική
του 2ου Βόρειου ομίλου της
Γ’Εθνικής Κατηγορίας. Η Ευκαρπία(Χαρτόπουλος 1) παρέμεινε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, καθώς επικράτησε και του Λεύκιππου
Ξάνθης με 74-68.
Με νίκη συνέχισε τις υποχρεώσεις του και ο Ζέφυρος,
που νίκησε εντός έδρας τον
Αίαντα Ευόσμου με 63-54. Τέλος, ο ΒΑΟ(Γιαννούλης 3) δεν
αντιμετώπισε πρόβλημα κόντρα στη ΔΕΚΑ, καθώς τη διέλυσε με 78-51.
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εν υπάρχει
καλύτερο
σκηνικό για τους
φιλάθλους από το
να κοιτάζουν την
βαθμολογία και να
βλέπουν δυναμική τοπική
εκπροσώπηση.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
ΑΕΤ και Μάγοι θρονιάστηκαν
εδώ και καιρό στην κορυφή
και προς τιμήν τους φροντίζουν
να μην δίνουν δικαιώματα.
Μάλιστα η πράξη δείχνει ότι
από αγώνα σε αγώνα οι συγκεκριμένες ομάδες ανεβάζουν
στροφές προκειμένου να δώσουν σάρκα και οστά στα όνειρά τους.
Ασφαλώς ο συναγωνισμός
με σωματεία άλλων νομών είναι
έντονος, οπότε οι δικοί μας
παίζοντας έξυπνα και με ωριμότητα θα σπεύσουν να πραγματοποιήσουν χρονιά σαν όνειρο. Εννοείται ότι ο αγώνας
ερυθρόλευκων και πορτοκαλί
αποτελεί πόλο έλξης για τους
λάτρεις του είδους.
Από την πλευρά του ο Κρόνος θέλει να δείξει το καλό
του πρόσωπο κόντρα στον
Ολυμπιακό Καρδίτσας.
Συνεπώς με όλα αυτά οι Τρικαλινοί φίλαθλοι θα έχουν ανοιχτή γραμμή με την έδρα των
αγώνων.
Πάντως οι εκπρόσωποί μας
ξέρουν που να ρίξουν το βάρος
και πώς να αντιδράσουν στις
ιδιαιτερότητες της στιγμής.
Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι αυτό που δεν φέρνει ο χρόνος το φέρνει η στιγμή. Ορθά
σκεπτόμενοι λοιπόν οι πρωταγωνιστές θέλουν να είναι έτοιμοι για το καλύτερο και ειδικά
σε συναντήσεις ειδικού βάρους. Οσο για την συνταγή
της επιτυχίας περιλαμβάνει
πολλές παραμέτρους.
Ασφαλώς η σωστή επιλογή
προσώπων παίζει μεγάλο ρόλο.
Όταν μια ομάδα διαθέτει εξαιρετικές μονάδες στο ρόστερ
της φωνάζει από μακριά πως
είναι θέμα χρόνου η επιτυχία.
Από’ κει και πέρα πρέπει
όλοι να παίζουν για το κοινό
καλό και να μην χάσουν την
ψυχραιμία τους αν κάποια στιγμή η τύχη γυρίσει την πλάτη.
Ακολούθως η τέλεια φυσική
κατάσταση παίζει σημαντικό
ρόλο στον σύγχρονο αθλητισμό, ενώ να μην ξεχάσουμε
τα μεγάλα αποτελέσματα σε

Ξεχωριστή
κοπή
Η Λέσχη 4Χ4 ξέρει να
στήνει ωραίες εκδηλώσεις.
Ετσι την Κυριακή(09.30)
προγραμμάτισε την σύναξη
για την κοπή πίτας στο Ρίζωμα.
Η μάζωξη θα διανθιστεί
από επιδείξεις, οπότε το
πιστό κοινό θα σπεύσει να
βιώσει όμορφα συναισθήματα μαζί με πολύ καλή
παρέα.
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Δυνατά και αξιόπιστα
Παραγωγική χρονιά στην Α2 ΕΣΚΑΘ, όπου το Τρικαλινό δίδυμο
κορυφής θα σπεύσει να επιβεβαιώσει ξανά τις συστάσεις

Ακρως ελκυστική είναι η φετινή Α2 ΕΣΚΑΘ
και ειδικά τα ντέρμπι όλων των ειδών
κομβικά ματς.
Αυτό δεν σημαίνει βέβαια
ότι θα πρέπει να υποτιμηθούν
παιχνίδια, αφού δεν θέλει πολύ
να γίνει η ζημιά. Αλλωστε το
σκηνικό το είδαμε σε αρκετές
περιπτώσεις και φέτος.
Πολύ σωστά βέβαια οι τοπικές ομάδες προσπαθούν να
εμφανίσουν πολυδιάστατο πρόσωπο. Πάντως είναι αλήθεια
ότι τα στελέχη των τοπικών
ομάδων βρίσκονται στην πρίζα
εδώ και καιρό.
Προς τιμήν τους στο διάβα
του χρόνου προχώρησαν σε
διορθωτικές κινήσεις και έτσι
πατούν γερά στα πόδια τους.
Γενικά ο χειρισμός των δύσκολων καταστάσεων και η
ψυχραιμία παίζει μεγάλο ρόλο.
Αξίζει όμως να εξάρουμε την
ολοκληρωτική αφοσίωση των
μελών των ομάδων. Ακόμη και
όταν οι προπονήσεις γίνονται
σε δύσκολες ώρες ανταποκρίνονται πλήρως.
Εν ώρα δράσης βγάζουν απίστευτη ενέργεια. Κάποιες στιγμές μάλιστα το πάθος ξεχειλίζει
αλλά άπαντες πρέπει να ελέγχουν τα συναισθήματα διότι οι
ισορροπίες είναι λεπτές.
Την ώρα της δράσης πάντως
όλοι κοιτάζουν την δική τους
δουλειά.
Ετσι από την μια οι πρωτα-
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α δυνατά τους
και την τέχνη
τους βάζουν όσοι
μετέχουν σε μια
ξεχωριστή εκδήλωση.
Ετσι οι αγώνες είναι ένας
και ένας.

Φυσικά πολλές είναι οι δυνατές ποδοσφαιρικές φωνές.
Οι Δάσκαλοι έχουν πλούσιο
βιογραφικό στα Πανελλήνια
πρωταθλήματα, οπότε κινούνται με άνεση.
Το ενημερωτικό κείμενο αναφέρει:
Την τέταρτη νίκη πέτυχε η
ομάδα των Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Τρικάλων με σκορ 2-0 επί της
αστυνομίας, στο ντέρμπι κορυφής(μοιράζονται την πρώτη
θέση με τους Παλαίμαχους
Οιχαλίας με 12 πόντους) και

γωνιστές χαίρονται περισσότερο αυτό που κάνουν και από
την άλλη αυξάνουν κατακόρυφα τις πιθανότητες επιτυχίας.
Σίγουρα κάθε σωματείο ποντάρει σε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία σπεύδει να αναδείξει στον μέγιστο βαθμό. Από
την άλλη οι πρωταγωνιστές
του ξέρουν ότι είναι σημαντικό
να διορθώνονται άμεσα στοιχεία, που μπορούν να κοστίσουν ειδικά σε παιχνίδια που
οι πόντοι είναι απαραίτητοι.
Ετσι όλοι βρίσκονται στις
επάλξεις ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων το προηγούμενο διήμερο. Ασφαλώς όσοι βάζουν
θετικό πρόσημο νιώθουν ικανοποίηση από την εξέλιξη των
πραγμάτων και κυρίως διότι
δεν πάνε χαμένοι οι κόποι.
Ωστόσο σε καμία περίπτωση
δεν χαλαρώνουν, αφού η επιτυχία από την αποτυχία δεν
είναι ιδιαίτερα μακριά.
Από την άλλη οι ομάδες που
προέρχονται από ήττες ψάχνουν αντίδοτο και θέλουν να
αποκτήσουν περισσότερους
τρόπους αγωνιστικής έκφρασης. Παράλληλα τα επιτελεία
προσπαθούν να ανεβάζουν
πάντα την ψυχολογία.
Πάντως επιβεβαιώνεται στην
πράξη ότι ο όμιλος θέλει προσεκτική προσέγγιση. Ορισμέ-

νες ομάδες έδειξαν τις βλέψεις
τους αλλά υπάρχουν σωματεία,
που σε πρώτη ευκαιρία κάνουν
την ζημιά.
Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό να μοιράζει κανείς σωστά τις δυνάμεις και να είναι
ψύχραιμος στις δύσκολες
στροφές. Επίσης η διάθεση
των παικτών επιτρέπει στους
προπονητές να εμφανίσουν την
καλύτερη δυνατή έκδοση.
Γενικά η κινητοποίηση είναι
μεγάλη αφού με συμβατικές
επιλογές κανείς δεν ξεπέρασε
τον εαυτό του.
Συνεπώς όταν οι προπονητές
βλέπουν γεμάτο το παρκέ και
συγκέντρωση από τους παίκτες
ξέρουν ότι μπορούν να στήσουν διάφορα σχήματα και συστήματα. Αντίθετα όταν καταγράφονται κενά τότε θα χρειαστούν ανακατανομές και διπλάσια προσπάθεια για να συνεχιστούν οι υψηλές πτήσεις.
Είναι φανερό πάντως ότι
μπήκαν αρκετά συγκροτήματα
στον χορό και το γεγονός αυτό
κρατάει σε εγρήγορση αρκετό
κόσμο.
Καμία ομάδα δεν είναι χαμένη από χέρι και όταν εμφανίζεται στην μέρα της μπορεί
να κάνει ανατροπές.
Συνεπώς το σύνολο των παιχνιδιών εκκινεί από μηδενική
βάση γεγονός που επιβεβαιώνει την άγρια ομορφιά του
χώρου. Διότι το κοινό θέλει να
βλέπει αμφίρροπα παιχνίδια
με το προβάδισμα να αλλάζει
πολλές φορές χέρια και τους
πρωταγωνιστές να κάνουν
άψογα την δουλειά τους.
Όπως και να’χει πάντως οι
λάτρεις του είδους ξέρουν να
αναγνωρίζουν τις αξιόλογες
προσπάθειες, οπότε έχουν μόνιμη θέση στα κλειστά και δεν
το μετανιώνουν.
Αλλωστε βλέπουν τους φίλους τους που αγωνίζονται να
αντιμετωπίζουν και τα πιο απλά
παιχνίδια ως τελικούς.

Σωστή προσέγγιση
Κάθε ομάδα έχει την δική
της ταυτότητα, που δύσκολα
αλλάζει σε βάθος χρόνου.

Βέβαια πάντα υπάρχουν περιθώρια για διορθωτικές κινήσεις.
Όλα πάντως ξεκινούν από
την σωστή προσέγγιση κάθε
συνάντησης. Από την στιγμή
που τα φαβορί δεν κάνουν εκπτώσεις και διαβάσουν σωστά
τις καταστάσεις αυξάνουν κατακόρυφα τις πιθανότητες επιτυχίας.
Παράλληλα δεν λείπουν και
οι ιδέες. Ετσι σε πρώτη φάση
κρατούν τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν διαχρονικά την
ομάδα τους αλλά πασχίζουν
και μάλιστα σε πρώτη ευκαιρία
να κομίζουν νέες προτάσεις.
Ένα καινούργιο επιθετικό
σύστημα, μια εξεζητημένη
αμυντική τακτική είναι στοιχεία
που μπορούν να βγάλουν
μπροστά τα σωματεία.
Οσο για τις ομάδες που έχασαν έδαφος δεν έχουν πει την
τελευταία τους λέξη και δεν
δικαιούται κανείς να τις υποτιμήσει.
Πάντως μετά από έναν κύκλο
παιχνιδιών όλοι συνειδητοποίησαν την αξία της κοινής προσπάθειας. Συνεπώς οι συνεργασίες που αναπτύσσονται στο
παρκέ έχουν την εξήγησή τους
και αυτή δεν είναι άλλη από
την δουλειά στις προπονήσεις.
Αξίζει λοιπόν άπαντες να επιμείνουν ιδιαίτερα στο κομμάτι
των αυτοματισμών.
Και μιας και είμαστε στο συγκεκριμένο θέμα να σταθούμε
και σε ορισμένες ακόμη παραμέτρους που χωρίς αυτές
δεν είναι δυνατόν να ανοίξει η
κάνουλα.
Αποδεδειγμένα οι αγώνες
της Α2 είναι για γερούς χαρακτήρες, ενώ και ο συντονισμός
είναι απαραίτητος. Γιατί πολύ
απλά οι ομάδες πρέπει να
απλώνονται σωστά στο παρκέ
και να έχουν λύσεις ειδικά όταν
η στρογγυλή θεά ζυγίζει πολλά
κιλά.
Ετσι η άμυνα απαιτεί προσήλωση και σωστή προεργασία. Μπορεί το κομμάτι αυτό
να μην δίνει τίτλους όπως η
επίθεση αλλά οδηγεί στη νίκη.

Με καλό ρυθμό
Ανοιχτά παιχνίδια διεξάγονται στο πρωτάθλημα παλαιμάχων

Η ποδοσφαιρική ομάδα των Δασκάλων παίζει δυνατά στο πρωτάθλημα παλαιμάχων.
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Για τον λόγο αυτό οι κόουτς
ξεκινούν πάντα τις οδηγίες από
την άμυνα και στην συνέχεια
απελευθερώνουν τους παίκτες
για να κάνουν τα κόλπα τους
στο δημιουργικό και εκτελεστικό σκέλος.
Κοντά σε όλα αυτά να προσθέσουμε και την σωστή κατανομή των ρόλων, αφού κάθε
παίκτης πρέπει να εκτελέσει
συγκεκριμένα κομμάτια από
την αρχή μέχρι την λήξη της
αναμέτρησης.
Γενικά η προσαρμογή παίζει
μεγάλο ρόλο στην κατηγορία,
όπως και το σωστό διάβασμα
των καταστάσεων.
Συμπερασματικά στο επίπεδο αυτό ποτέ δεν πρέπει να
λέει κανείς ποτέ αλλά οφείλει
να είναι σαν έτοιμος από καιρό.
Σε κάθε περίπτωση οι εκπρόσωποί μας αξίζουν πολλά
μπράβο γιατί δεν σταματούν
να ψάχνονται θέλοντας να διατηρήσουν την Τρικαλινή μπασκετική παράδοση.

Διαμόρφωση χάρτη
Το Trikalasportiva φιλοξένησε
ένα κατατοπιστικό κείμενο για
την εικόνα του ομίλου.
Ανεβαίνουν δύο ομάδες ενώ
ανάλογα τα αποτελέσματα των
τεσσάρων πρώτων ομάδων θα
γίνουν ή όχι αγώνες πλέι οφ.
Παίζουν δηλαδή ο 1ος με τον
4ο και ο 2ος με τον 3ο αλλά
αν μια ομάδα έχει νικήσει δύο
φορές τον αντίπαλό της στην
κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος δεν θα γίνει ματς
πλέι οφ.
Η ΑΕΤ προηγείται με 29 πόντους ( 14 νίκες, 1 ήττα), ενώ οι
Μάγοι ακολουθούν με 28 πόντους (13 νίκες, 2 ήττες).
Στον πρώτο γύρο, η ΑΕΤ είχε
νικήσει τους Μάγους με 6158. Η πιθανότητα να ανέβουν
και οι δύο Τρικαλινές ομάδες
απ΄ευθείας και χωρίς πλέι οφ
στην Α1 ΕΣΚΑΘ, είναι να κερδίσουν οι Μάγοι με μεγαλύτερη
διαφορά της ήττας τους στον
πρώτο γύρο, να πάρουν αυτοί
την πρώτη θέση και η ΑΕΤ να
είναι 2η ή 3η και να υπερτερούν
της ΕΑΛ την οποία έχουν νικήσει δύο φορές.
Η ΑΕΤ έχει νικήσει την ΕΑΛ
εκτός 69-66 και εντός 68-66
και τον Ίκαρο εντός 58-41 και
ηττήθηκε εκτός με 49-41.
Οι Μάγοι έχουν νικήσει την
ΕΑΛ εντός 57-53 και εκτός ηττήθηκαν 43-34. Ενώ κέρδισαν
εκτός τον Ίκαρο με 67-48 και
τον υποδέχονται την τελευταία
αγωνιστική.

στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος παλαιμάχων που διοργανώνει το
επιμελητήριο Τρικάλων.
Η ομάδα των δασκάλων πέτυχε τα γκολ με σουτ του Κόττα στην αρχή του Α’ ημιχρόνου
και αυτογκόλ μετά από σουτ
του Κόττα στο τέλος του Β’
ημιχρόνου.
Η ομάδα των Δασκάλων
αγωνίστηκε με τους: (Νταούλας προπονητής): Γκαραγκούνη, Γκαραβέλα, Καραγιώργο,
Ραπτοτάσιο, Τζόκα, Αυγέρη,
Σιούτα, Κόττα, Παπαδάκο,
Μπρισίμη και Καραΐσκο Αγωνίστηκαν και οι Μπούνας, Τσέλιος, Τάμπας και Τρικάλης.
Στα άλλα ματς είχαμε: Πυροσβεστική- Παλαίμαχοι Οιχαλίας 0-1, Φίλοι Νοσοκομείου- Πολύτεκνοι 1-4.
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Βροχή από ντέρμπι

Θέλουν αγωνιστική έκρηξη

Μεγάλα παιχνίδια
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα
των πρωταθλημάτων της ΕΣΚΑΘ

Οι Ικαροι ξέρουν ότι πρέπει να αποδώσουν ποιοτικό μπάσκετ
για να ξεπεράσουν την αντίσταση του ΑΓΣ. Ιωαννίνων

Ε

κεί που οι Ικαροι έδειχναν να
έχουν κάνει βήματα μπροστά
μετά τα διπλά σε Μαντουλίδη
και Ολυμπιακό Βόλου ήρθε η
άσχημη εμφάνιση στην έδρα του
Παλαμά για να φρενάρει τον
ενθουσιασμό.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr

Σπουδαίες αναμετρήσεις και στον καινούργιο
κύκλο δουλειάς της ΕΣΚΑΘ
Αρκετοί καθοριστικοί αγώνες περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της καινούργιας αγωνιστικής της ΕΣΚΑΘ.
Ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις: Γόμφων- Αμπελώνα και
Μάγων- Δαναών, όπου φυσικά οι πρωταγωνιστές θα
βάλουν τα δυνατά τους.
Οι διαιτητές των αγώνων, το διάστημα 2-3 Μαρτίου
2019 είναι.
ΣΑΒΒΑΤΟ 02/03/2019
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 15:00 ΚΡΟΝΟΣ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ(Π)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΟΥΤΑΣ -ΓΚΟΥΛΙΩΝΗΣ
ΚΡΙΤΕΣ:ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ-ΡΕΝΤΖΕΛΑΣ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ
ΔΗΜ.ΚΛ.ΤΡΙΚ: 16:00 ΤΡΙΚΚΗ-ΚΑΡΔΙΑ ΠΑΙΔ(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.-ΧΛΩΡΟΣ ΧΡ.
ΚΡΙΤΕΣ: ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
17.00 Κλειστό Μουζακίου: ΓΟΜΦΟΙ- ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ
Διαιτητές: Παγώνης- Ξέρας
ΔΗΜ.ΚΛ.ΤΡΙΚ: 20:00 ΜΑΓΟΙ -ΑΕΤ(Α2)
Δ/ΤΕΣ: ΞΕΡΑΣ-ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ:ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΑ-ΜΕΡΤΣΙΩΤΗ
ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.
ΕΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: 12:30 ΟΛ.ΚΑΡΔ-ΑΠΟΛ.ΚΑΡΔ
(ΤΕΛ.ΦΑΣ.ΠΑΙΔ)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Κ. – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: 14:30 ΑΠ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡ.(Α2)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Κ.-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΛ.ΑΓ.ΘΩΜΑ: 17:00 ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ- ΦΟΥΝΤΑΣ (Β’)
Δ/ΤΕΣ:ΠΑΖΩΛΗΣ-ΛΥΤΡΟΣΙΓΚΟΥΝΗΣ
ΚΛ. ΠΑΛΑΜΑ: 14:00 ΓΑΣ ΠΑΛΑΜΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ
(ΤΕΛ.ΦΑΣ.ΠΑΙΔ)
Δ/ΤΕΣ:ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΧΡ.-ΜΠΑΡΑΚΟΥ
ΚΛ.ΠΑΛΑΜΑ: 16:00 ΤΙΤΑΝΕΣ-ΟΛ.ΚΑΡΔ.(ΤΕΛ.ΦΑΣ.ΠΑΙΔ)
Δ/ΤΕΣ: ΔΗΜΟΥΛΑΣ-ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΘ.
ΚΛ. ΠΑΛΑΜΑ:18:00 ΤΙΤΑΝΕΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ(ΚΟΡ)
Δ/ΤΕΣ: ΔΗΜΟΥΛΑΣ-ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΘ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 03/03/2019
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ:10:30 ΦΟΥΝΤΑΣ1-ΑΕΤ(Π)
Δ/ΤΕΣ: ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΘ.-ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΜΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ-ΠΙΣΠΑ-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 15:00 ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚ-ΟΛ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
(Α2)
Δ/ΤΕΣ:ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ-ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΡΙΤΕΣ:ΠΟΥΛΙΟΣ-ΛΙΝΟΥ-ΒΗΤΑΣ
ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 19:00 ΔΑΝΑΟΙ-ΦΑΛΩΡΕΙΑ(Α1)
Δ/ΤΕΣ: ΔΗΜΟΥΛΑΣ-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΧΡ.
ΚΡΙΤΕΣ: ΖΑΧΑΡΙΑ-ΠΑΥΛΙΔΟΥ-ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜ.ΚΛ.ΤΡΙΚ:19:30 ΑΙΟΛΟΣ2-ΦΟΥΝΤΑΣ2(Π)
Δ/ΤΕΣ:ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ:ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.-ΡΕΝΤΖΕΛΑΣ-ΠΙΣΠΑ
ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 21:00 ΣΜΑΚΚ-ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ:ΛΙΛΗΣ-ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΠΑΥΛΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΑ
ΚΛ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ: 15:00 ΔΕΣΚΑΤΗ-Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ(Α2)
Δ/ΤΕΣ: ΛΙΛΗΣ – ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΖΑΧΑΡΙΑ
ΕΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ:13:00 ΑΠ. ΚΑΡΔ-ΓΣ ΝΙΚΗ(ΓΥΝ)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Κ.-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: 15:00 ΟΛ. ΚΑΡΔ.-ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ (ΚΟΡ)
Δ/ΤΕΣ: ΡΑΝΤΟΣ-ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΛ.ΑΓ.ΘΩΜΑ: 13:30 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ-ΑΙΟΛΟΣ(ΓΥΝ)
Δ/ΤΕΣ: ΒΟΝΤΖΑ-ΛΟΥΛΕ
ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ: 14:00 ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡ.-ΟΛ. ΒΟΛΟΥ
(Α2ΓΥΝ)
Δ/ΤΕΣ: ΔΗΜΟΥΛΑΣ-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΧΡ.

Αυτό το σκηνικό όμως πρέπει να είναι για
πολύ λίγο και επιβάλλεται να μιλήσει ο αθλητικός εγωϊσμός του εκπροσώπου μας.
Αλλωστε διαθέτει στο ρόστερ του παίκτες
εγνωσμένης αξίας, που από την στιγμή που
λειτουργήσουν άψογα σε όλους τους τομείς
είναι σε θέση να συνδυάσουν ουσία και θέαμα.
Ασφαλώς μέσα στην αθλητική ζωή είναι
και τα αρνητικά αποτελέσματα. Το ζητούμενο
όμως δεν είναι πόσες φορές θα πέσεις αλλά
πόσες θα σηκωθείς.
Αυτό επιβάλλεται να κάνει η Τρικαλινή
ομάδα προκειμένου να φτιάξει την απαραίτητη θετική αλυσίδα αποτελεσμάτων.
Στις τάξεις της ομάδας έχει σημάνει συναγερμός, αφού ο Κυριακάτικος αντίπαλος
είναι ιδιαίτερα δύσκολος.
Ακόμη και η παράδοση δεν είναι η καλύτερη δυνατή αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε
ότι οι παραδόσεις είναι για να σπάνε.
Σε κάθε περίπτωση η οικογένεια των Ικάρων δουλεύει συντονισμένα για να μπορέσει
να φέρει τον αγώνα με τον ΑΓΣ. Ιωαννίνων
στα μέτρα της και να επαναφέρει τα χαμόγελα.
Απαντες στο Τρικαλινό στρατόπεδο συνειδητοποίησαν ότι με συμβατική εμφάνιση
δεν θα είναι εύκολο να αναχαιτίσουν το συγκρότημα από την Ηπειρο. Ως εκ τούτου καλούνται να είναι τύπος και υπογραμμός παίζοντας το μπάσκετ που ξέρουν.
Σίγουρα την ώρα του αγώνα θα έχουν
μπροστά τους μπόλικη δουλειά, αφού οι φιλοξενούμενοι πέρα από το καλό σύνολο
διαθέτουν και χαρισματικές μονάδες.
Όμως τα δύσκολα είναι για τους δυνατούς
και σ’αυτά οι Ικαροι συσπειρώνονται.
Μέλημά τους είναι να διαβάσουν σωστά
την συνάντηση, να περιορίσουν στο ελάχιστο
λάθη και σκαμπανεβάσματα, να καταθέσουν
μέγα πάθος, οπότε με τα δεδομένα αυτά το
νερό μπορεί να μπει στο αυλάκι.
Παράλληλα οι κιτρινόμαυροι πρέπει να
αξιοποιήσουν όσο μπορούν περισσότερο το
κλειστό της Μπάρας για να αναρριχηθούν
βαθμολογικά.
Γενικά τα εντός έδρας παιχνίδια αποτελούν
βαρόμετρο για κάθε ομάδα και από τον κανόνα δεν αποτελούν εξαίρεση ούτε οι Ικαροι.
Πραγματικά στο σπίτι του ο εκπρόσωπός
μας αποκτά μεγάλη ώθηση και παίζοντας
ώριμα και έξυπνα μπορεί να απλοποιήσει τα
πράγματα. Από την πλευρά τους οι συμπολίτες φίλαθλοι θέλουν να βλέπουν από μέσα
ειδικά συναντήσεις εθνικών κατηγοριών.
Εννοείται ότι οι λάτρεις του είδους δεν
χορταίνουν μπάσκετ και κυρίως δεν βλέπουν
την ώρα να ενθαρρύνουν τους αθλητές οι
οποίοι δουλεύουν στα κόκκινα προκειμένου
να ανοίξει η κάνουλα των επιτυχιών.
Δεν υπάρχει πάντως καλύτερο σκηνικό
από τις σκηνές που καταγράφονται μετά
από ένα νικηφόρο αποτέλεσμα.
Το έμψυχο δυναμικό νιώθει γλυκιά δικαίω-

Οι Ικαροι έχουν μπροστά τους ένα ακόμη μεγάλο
ματς με τον ΑΓΣ. Ιωαννίνων και υπάρχει
κινητοποίηση
ση για την επιτυχία αλλά και για τον τρόπο
που προσέγγισε το παιχνίδι.
Οσο για τους φιλάθλους αναγνωρίζουν
τον αγώνα και προσφέρουν ώθηση και για
το μέλλον.
Ομολογουμένως η ζεστασιά του κόσμου
δίνει άλλο αέρα στην ομάδα και ειδικά την
Κυριακή το κοινό πρέπει να έχει υπομονή
και να λειτουργήσει ως 6ος παίκτης σεβόμενο
φυσικά τους φιλοξενούμενους.
Αλλωστε τα Τρίκαλα φημίζονται για τον
αθλητικό πολιτισμό.
Οσο για τους αντιπάλους ξέρουν ότι στο
κλειστό της Μπάρας θα χρειαστεί να κάνουν
σπουδαία πράγματα για να μείνουν στο
πνεύμα. Ολοι πάντως σημειώνουν ότι αποτελεί ευλογία οι αγώνες να γίνονται σε κλειστά, όπου είναι δεδομένη η μπασκετική παιδεία των φιλάθλων. Φυσικά δεν υπάρχει καλύτερος συνδυασμός από την ωραία ατμόσφαιρα και την διαφήμιση του αθλήματος.
Σίγουρα οι Ικαροι μεταμορφώνονται στο
σπίτι τους αλλά πρέπει να προσέξουν τα
λεγόμενα ψιλά γράμματα που μπορούν να
κάνουν την διαφορά. Μεταξύ άλλων και οι
βολές μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο, οπότε είναι κρίμα να βρίσκουν
σίδερο. Όλα πάντως ξεκινούν από την πίστη
στον στόχο και από την κοινή προσπάθεια.
Πέρυσι οι κιτρινόμαυροι είχαν να παρουσιάσουν μια αλυσίδα μεγάλων αποτελεσμάτων στην έδρα τους και αξίζει να υπάρξει
επανάληψη σκηνικού.

Το καλό πρόσωπο
Είναι αλήθεια ότι τα στελέχη των Ικάρων
μελέτησαν εξονυχιστικά και επισταμένα το
τελευταίο παιχνίδι στον Παλαμά.
Ολοι έψαξαν να εντοπίσουν τις αιτίες που
οδήγησαν στο φρενάρισμα το οποίο εννοείται
ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί.
Πόσο μάλλον όταν ο προσεχής αντίπαλος
ξέρει να τιμωρεί και το μισό λάθος.
Σε συγκεκριμένα εκτός έδρας παιχνίδια
οι κιτρινόμαυροι δίνουν την αίσθηση ότι αδικούν τους εαυτούς τους, ενώ ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι χρειάζονται υπομονή και
καθαρό μυαλό.

Αξιοποίηση έδρας
Οι γυναίκες του Ασκληπιού θέλουν εκτός από τις εκτός
έδρας νίκες να ανοίξουν την κάνουλα και στο σπίτι τους.
Με ανεβασμένη αυτοπεποίθηση λοιπόν μετά το διπλό στην
Καβάλα θα σπεύσουν να βρουν το κουμπί της Νίκης Αλεξανδρούπολης.
Τα κορίτσια του Νίκου Γεροβάϊου βάζουν τις τελευταίες πινελιές για να παίξουν το βόλεϊ που ξέρουν το Σάββατο(18.00,
Δημοτικό).
Με υπομονή και στήριξη από τον κόσμο θα προκύψει ένα
ακόμη θετικό αποτέλεσμα.
Τον αγώνα θα διευθύνουν οι κκ. Χλωρός- Αθανασόπουλος.
CMYK

Επίσης οι προσπάθειες χρειάζεται να είναι
προσεκτικά σχεδιασμένες και μέσα από το
πλάνο.
Χωρίς υπερβολή οι κιτρινόμαυροι καλούνται να λειτουργήσουν ως καλοκουρδισμένη
μηχανή την Κυριακή και ο κάθε παίκτης να
εκτελέσει πιστά τον ρόλο του, είτε παίξει
για πολλά, είτε για λίγα λεπτά.
Μια πολύ καλή αμυντική προσπάθεια, ένα
μεγάλο σουτ είναι στοιχεία που μπορούν να
δώσουν την απαραίτητη ώθηση στην ομάδα,
που αναζητεί το αγωνιστικό ξέσπασμα.
Οι Ικαροι χρωστούν μια μεγάλη εμφάνιση
στην Μπάρα και καλούνται να ξεδιπλώσουν
το σύνολο των αρετών τους για να περάσουν
στην θέση του οδηγού.
Κόντρα στα Γρεβενά οι κιτρινόμαυροι
ήταν πολύ καλοί στο πρώτο μέρος αλλά
στην επανάληψη κόλλησαν. Συνεπώς απέναντι στον ΑΓΣ. Ιωαννίνων χρειάζεται να
μοιράσουν σωστά τις δυνάμεις τους σε όλα
τα δεκάλπετα.
Πάντως τα μέλη της ομάδας δείχνουν ότι
είναι συνειδητοποιημένα και στις μεταξύ
τους συζητήσεις αναφέρουν ότι «πρέπει με
νύχια και με δόντια να πάρουν τα ηνία του
αγώνα φέρνοντας την υπόθεση στα μέτρα
τους.
Γενικά το πάθος σε τέτοια ματς παίζει τεράστιο ρόλο, ενώ όλοι οφείλουν να ενεργήσουν σαν μια γροθιά.
Σε κάθε περίπτωση το παιχνίδι παρουσιάζει
τρομερό ενδιαφέρον και το κοινό θα σπεύσει
να το απολαύσει κάνοντας παράλληλα το
καθήκον του.
Από την πλευρά του ο κόουτς Κώστας
Σδράκας ανέφερε για την Κυριακάτικη συνάντηση: « Ξέρουμε ότι οι απαιτήσεις για το
παιχνίδι με τον ΑΓΣΙ είναι μεγάλες και από
την πλευρά μας θα πρέπει να αφήσουμε
πίσω την κακή ήττα στον Παλαμα και να κάνουμε ένα καινούργιο ξεκίνημα.
Υπάρχει πίστη στην ομάδα και μέλημά
μας είναι να εμφανιστούμε όσο καλύτεροι
γίνεται την ώρα της δράσης.
Σίγουρα θα χρειαστεί μπόλικη δουλειά
στον αγωνιστικό χώρο, αφού τα Γιάννενα
διαθέτουν παίκτες πρώτης γραμμής, που
ξέρουν να τιμωρούν κάθε αδράνεια.
Συνεπώς η άμυνα θα αποτελέσει εφαλτήριο. Από εκεί και πέρα θα χρειαστεί συγκέντρωση, υπομονή σε όλα τα σημεία του παιχνιδιού και επιμονή για να φέρουμε την συνάντηση στα μέτρα μας. Όλα αυτά με καλή
ψυχολογία και την βοήθεια του κόσμου».

Σε άλλο χρόνο
Οσο για την Καλαμπάκα όπως σας ενημερώσαμε στο χθεσινό φύλλο δεν θα πάρει
θέση για τζάμπολ αυτή την Κυριακή.
Ο Μαντουλίδης υπέβαλλε αίτημα αναβολής
λόγω της συμμετοχής του αθλητή Καλόγηρου
στην Εθνική Εφήβων, που έχει γεμάτο πρόγραμμα.Σε τέτοιες περιπτώσεις αυτό γίνεται
αποδεκτό, οπότε οι κιτρινομπλέ θα διαμορφώσουν αναλόγως το πλάνο τους.
Πέραν όλων των άλλων θα γεμίσουν τις
μπαταρίες τους, θα γίνει αποθεραπεία για
όσους είχαν ενοχλήσεις και όταν οριστεί(Σάββατο 9 Μάρτη 18.00) το ματς ο ΑΟΚ θα ψάξει
το καλύτερο.
Σήμερα πάντως(20.15 στο Famissi Meteora
hotel )θα γίνει η κοπή πίτας των μικρών τμημάτων. Σε άλλο θέμα επιστράφηκαν τα δελτία
του Ευάθλου, ενώ το ΓΕΛ Καλαμπάκας έχασε
σε σχολικό μπάσκετ από το 8ο ΓΕΛ Τρικάλων.Ακόμη δημοσιοποιήθηκε η προκήρυξη
παμπαίδων.

Μεγάλη απώλεια
Ανακοίνωση για την απώλεια της Ευαγγελίας Καπάκου εξέδωσε ο Αίολος
Στο άκουσμα της είδησης του χαμού της Ευαγγελίας η οικογένεια του Αιόλου Τρικάλων συγκλονίστηκε.
Ο χαμός μιας εξαιρετικής κοπέλας και αθλήτριας του συλλόγου αποτελεί μια μαύρη σελίδα για το γυναικείο τμήμα
μας. Θα μας λείψει πολύ.
Ευχόμαστε οι γονείς της και ο αδελφός της να βρουν
δύναμη και κουράγιο.

CMYK
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Είναι τελικός και το ξέρουν!
Οι παίκτες του ΑΟ Τρίκαλα γνωρίζουν πολύ καλά την κρισιμότητα του αυριανού
παιχνιδιού με τον Εργοτέλη και ελπίζουν ότι η αγωνιστική ανάκαμψη θα ξεκινήσει
Από 5 ευρώ τα εισιτήρια
για το ΑΟΤ- Εργοτέλης

Ε

κεί που ο ΑΟ Τρίκαλα
είχε ξεκινήσει τον
δεύτερο γύρο της
Φούτμπολ Λιγκ με την
εντυπωσιακή –και μοναδική
μέχρι τώρα – εκτός έδρας νίκη
στην Δράμα, ήρθαν δυο στην
σειρά ήττες για να φέρουν
προβληματισμό. Ο λόγος για το
εντός έδρας παιχνίδι με τον
Απόλλωνα Πόντου και το εκτός
με τον Κισσαμικό. Με όλα αυτά
η τρικαλινή ομάδα βρίσκεται σε
δυσχερή βαθμολογική θέση και
μπροστά υπάρχει ένα οριακό
παιχνίδι.

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Αύριο ο ΑΟΤ θα φιλοξενήσει τον
Εργοτέλη και αν θέλει να κρατήσει
ζωντανό το στόχο της «δεκάδας»
θα πρέπει να νικήσει! Βέβαια το να
το γράφει ή να το λέει κάποιος είναι
εύκολο, αλλά στο ποδόσφαιρο όλα
κρίνονται εκ του αποτελέσματος

Οι παίκτες του ΑΟ Τρίκαλα θα πρέπει να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους στον αυριανό αγώνα με τον Εργοτέλη
μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί
θα πρέπει να φανεί ότι όντως η τρικαλινή ομάδα έχει πάθος και διάθεση

για να πάρει μια σπουδαία νίκη.
Ο Μίλος Κόστιτς προσπάθησε να
προσθέσει πράγματα στο παιχνίδι

της ομάδας, έτσι ελπίζει ότι αύριο
η τρικαλινή ομάδα θα είναι σε θέση
να πάρει τη νίκη οξυγόνο.

Ο ΑΟ Τρίκαλα υποδέχεται το Σάββατο στις 3 τον Εργοτέλη. Οι τιμές
των εισιτηρίων θα είναι 5 € και 10 €
ενώ τα παιδιά έως 12 ετών θα εισέλθουν δωρεάν στο γήπεδο.
Οι τιμωρημένοι της 19ης αγωνιστικής της Β' Εθνικής
Με τη διεξαγωγή της 19ης αγωνιστικής συνεχίζεται η δράση στο
πρωτάθλημα της Β' Εθνικής το Σαββατοκύριακο (2-3/3).
Οι προπονητές καταστρώνουν τα
πλάνα τους, αλλά εκτός από τους
τραυματίες, θα πρέπει να αφήσουν
εκτός και τους τιμωρημένους.
Συγκεκριμένα, οι παίκτες που
έχουν συμπληρώσει κάρτες και δεν
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη
συγκεκριμένη «στροφή» είναι οι:
Μάγκας (Αήττητος Σπάτων), Περόνε
(Ηρακλής), Κονσεϊσάο (Κέρκυρα),
Ιατρούδης (Εργοτέλης), Γιαλούσης
(Ηρόδοτος), Νίλι και Κόρτσταμ (Πλατανιάς), Πουρτουλίδης (Απόλλων
Πόντου), Χατζής (Απόλλων Λάρισας)
και Φαζός (ΑΟΧ-Κισσαμικός).

Κούγιας: Εισαγγελική έρευνα
για το Απόλλωνας Λάρισας - Αιγινιακός

Ο

Αλέξης Κούγιας
αποκάλυψε πως
είναι σε εξέλιξη
εισαγγελική
έρευνα για την
αναμέτρηση Απόλλων
Λάρισας - Αιγινιακός για
το πρωτάθλημα της
Football League.
O βασικός λόγος της ανακοίνωσης - δήλωσης του Αλέξη Κούγια στην επίσημη σελίδα της ΠΑΕ ΑΕΛ ήταν για
όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο στο ημίχρονο, αλλά δεν
ξέχασε να βάλει και μια πινελιά για την άλλη επαγγελματική ομάδα της πόλης της Λάρισας. Φυσικά και στο παρελθόν έχει αναφερθεί στον
Απόλλωνα Λάρισας, αλλά
αυτή τη φορά στη δήλωσή

λόπουλο, γιατί με την ενέργεια
του να διατάξει προκαταρκτική εξέταση για τα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι Απόλλων
Λάρισας - Αιγινιακός και τον
περιβόητο στοιχηματισμό που

του έβγαλε και είδηση, αφού
ανέφερε πως ο Εισαγγελέας
Εφετών Λαρίσης, Σταμάτης
Δασκαλόπουλος, διέταξε προκαταρκτική εξέταση για μια

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

υπόθεση που ερευνά ήδη η
Ιντερπόλ για στοιχηματική
απάτη.
Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ

απέφερε κέρδη εκατομμυριίων ευρώ σε όσους γνώριζαν
το στήσιμο και με το οποίο
ασχολείται η Interpol, έσωσε
το κύρος της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

ΑΛΕΞΗ ΚΟΥΓΙΑ
Υ. Γ. Συγχαρητήρια στον
Προϊστάμενο της Εισαγγελίας
Εφετών Λαρίσης, έγκριτο Εισαγγελέα κ. Σταμάτη Δασκα-

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ
ΣΙΔΕΡΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

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

ΖΑΠΠΑ 9 - ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ.: 24310 25442
ΚΙΝ.: 6977 246 233
CMYK

ΓΑΜΒΕΤΑ ΚΑΙ ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ.: 24310 27208
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Ερασιτέχνης ΑΟΤ

Εκοψε τη πίτα με τις καλύτερες ευχές
ε οικογενειακό κλίμα,
στο γήπεδο Φλαμουλίου,
έκοψαν χθες το
απόγευμα την
πρωτοχρονιάτικη πίτα τους τα
τμήματα υποδομής του Α.Ο
Τρίκαλα, με τη γρίπη να στερεί
την παρουσία αρκετών παιδιών.
Την πίτα ευλόγησε ο πάτερ
Γεώργιος Πολυγένης.

Σ

Του ΠANOΥ ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Ο πάτερ Γεώργιος Πολυγένης ευλόγησε την πίτα

Οι τέσσερις από τους πέντε τυχερούς
Βασίλης Μήτσιος, Γιώργος Τσιούνης,
Ραφαήλ Λάππας και Μάριος Σελαμάϊ
Παρουσία της διοίκησης του Ερασιτέχνη ΑΟΤ, του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Παπαστεργίου και του Αντιδημάρχου κ. Αναστασίου, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων η οποία
εκπροσωπήθηκε από τους κ. Μπάρδα
και Γακόπουλο, των Πολιτευτών του ΚΙΝΑΛ κ. Φαμίση και Παπαευθυμίου και
του εκπροσώπου της ΠΑΕ Α.Ο Τρίκαλα κ. Παραπραστανίτη, γονέων και φίλων του σωματείου, οι μικροί ποδοσφαιριστές δέχτηκαν τις ευχές υγείας
και προκοπής, μέσα κι έξω από τα γήπεδα.
Η πίτα περιλάμβανε πέντε φλουριά
και αφορούσαν μια μπάλα ποδοσφαίρου, μια φόρμα, δύο δωροεπιταγές
από το κατάστημα «Γερμανός» και
μια δωροεπιταγή από το βιβλιοπωλείο
«Πανουργιάς».

Λόγω της ημέρας, Τσικνοπέμπτης,
τα σουβλάκια είχαν την τιμητική τους
στο τέλος της χθεσινής εκδήλωσης

Μεταξύ άλλων ο κ. Παραπραστανίτης ευχήθηκε
στα παιδιά καλή σχολική πρόοδο και μετά
από χρόνια να φορέσουν τη φανέλα του ΑΟΤ
στο επαγγελματικό πρωτάθλημα

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Παπαστεργίου
έδωσε την καλύτερη ευχή.
Του χρόνου ο Ερασιτέχνης ΑΟΤ
να βρίσκεται στο σπίτι του. Στη Σωτήρα

Ο υπεύθυνος των τμημάτων υποδομής κ. Κώστας
Καρακούσης έκανε ειδική μνεία στους γονείς των
παιδιών οι οποίοι θυσιάζουν πολλά για να
ασχολούνται με το αγαπημένο τους άθλημα

Ο κ. Φαμίσης τόνισε πως πρέπει όλα τα παιδιά να
προσπαθήσουν αναζητώντας το καλύτερο

Εκ μέρους της διοίκησης του Ερασιτέχνη κ. Παναγιώτου
ευχήθηκε υγεία και καλές επιδόσεις στα παιδιά

Ο Αχιλλέας Μιχαήλ μοίρασε
τη πίτα στα μικρά παιδιά

Γ’ Εθνική

Ο Νικόπουλος σφυρίζει τα Μετέωρα
Με τη διεξαγωγή της 21ης αγωνιστικής στον 4ο, όμιλο συνεχίζεται
το Σαββατοκύριακο (2-3/3) ο μαραθώνιος του πρωταθλήματος της
Γ’ Εθνικής. Η ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοίνωσε
τους διαιτητές και τους βοηθούς
που θα διευθύνουν τις αναμετρή-

σεις.
Τα Μετέωρα αγωνίζονται εκτός
έδρας με το Προάστιο και διαιτητής
θα είναι ο κ. Νικόπουλος του Συνδέσμου Θεσσαλίας.
Αναλυτικά οι διαιτητές:
*Α.Ο. Σελλάνων-Μετέωρα

Διαιτ. Νικόπουλος, Σακκάς, Σαμαράς (Θεσσαλίας)
*Ολυμπιακός Βόλου-Αστέρας
Ιτέας
Διαιτ. Βουρνέλης, Παπαδόπουλος, Νταβέλας (Μακεδονίας)
*Πιερικός-Οικονόμος Τσαρι-

τσάνης
Διαιτ. Τσιμεντερίδης (Κοζάνης),
Παρασίου (Ημαθίας), Τζιουβάρας
(Κοζάνης)
*Θησέας Αγριάς-Γ.Σ. Αλμυρού
Διαιτ. Μπουμαρσόπουλος, Στάικος, Δεδικούσης (Λάρισας)

*Φωκικός-Νίκη Βόλου
Διαιτ. Παπακωνσταντίνου, Καλύβας, Λιτοσελίτης (Φθιώτιδας)
*Στυλίδα-Αχιλλέας Νεοκαισάρειας
Διαιτ. Γκάμαρης, Ζήρδας, Μητροφάνης (Αθηνών)

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
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Προβάδισμα, αλλά…
•Παραληθαίοι, Ριζαριό (1ος όμιλος) και Ενωση Δ.Μ και Θεόπετρα (2ος όμιλος)
έχουν τον πρώτο λόγο σε μια προσπάθεια ανόδου η οποία έχει δρόμο ακόμα
άταν
Πρωταπριλιά
, θα
βγαίναμε και
από πάνω. Ελα όμως
που ο Μάρτης
ξεκινάει σήμερα και
όχι ο Απρίλης για
νάχουμε σκοπό να
σας ξεγελάσουμε...
Θύματα της
«ενημέρωσης» και
‘μεις γι’ αυτό και
πιστέψαμε πως θα
γίνουν χθες οι
αγώνες του 1ου
ομίλου της Β’
Ερασιτεχνικής οι
οποίοι αναβλήθηκαν
την περασμένη
Κυριακή.
Τουλάχιστον αυτό
ίσχυε, από την
πλευρά σωματείων
που ρωτήσαμε την
περασμένη Δευτέρα
και Τρίτη.

Ν

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Ελα όμως που όλα αλλάζουν τόσο γρήγορα, που
άλλη φορά θα προσπαθούμε να το «δένουμε» από
πολλές πλευρές. Και δεν είναι η πρώτη φορά που την
«πατάμε». Με τη διαφορά
πως προλάβαμε και το σώσαμε.
Αν κάποιος βρέθηκε χθες
στα γήπεδα της Β’ Ερασιτεχνικής εξαιτίας μας «ζητάμε συγνώμη». Την πατήσαμε και ’μεις. Τουλάχιστον δεν πήγαμε «μασκαρεμένοι» να μην μας γνωρίσουν. Καλά να πάθουμε…
Επιστροφή λοιπόν στην
πραγματικότητα.

1ος ΟΜΙΛΟΣ
Παραληθαίοι και Ριζαριό
βαδίζουν χέρι χέρι στη κορυφή της βαθμολογίας του
1ου ομίλου. Εως τώρα
έχουν συγκεντρώσει από
44 βαθμούς αλλά η διαφορά τους βρίσκεται στο μεταξύ τους παιχνίδι, στο
οποίο η ομάδα του Μάκη
Ζαβλανού πέρασε σαν…
σίφουνας από το Ριζαριό
και αν δεν αλλάξει κάτι
απέναντι στους αντιπάλους
τους, τότε όλα θα κριθούν
στο δεύτερο παιχνίδι τους.
Η γενική εικόνα των δύο
ομάδων είναι παραπάνω
από ικανοποιητική, καθώς
μετρούν μόλις δύο νίκες
και άλλες τόσες ισοπαλίες.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια πα-

νηγύρισαν νίκες και αυτό
τις κάνει να είναι το φαβορί για την άνοδο. Είναι
όμως οι μοναδικές;
ΟΙ Καρυές, ακολουθούν
με διαφορά έξι βαθμών,
ενώ το Κηπάκι και το Ζάρκο έχουν από 34 βαθμούς.
Η «Νίκη» δεν δείχνει την
αγωνιστική σταθερότητα
που είχε προηγούμενα χρόνια, οπότε κανένας δεν
μπορεί να πει με βεβαιότητα πως μπορεί να αντέξει
έως το τέλος την πίεση
της ανόδου. Υπάρχει υλικό
και εμπειρία, όχι όμως η
διάρκεια.
Το Κηπάκι, δείχνει τις τελευταίες αγωνιστικές πως
βρίσκει τα πατήματά του
και σε κάθε παιχνίδι όχι
μόνο προβάλει αντίσταση
αλλά διεκδικεί το καλύτερο
και το γεγονός πως η ομάδα του Τάκη Καταραχιά
ηττήθηκε τελευταία φορά
στο Ριζαριό για την 12η
αγωνιστική, μετρώντας από
τότε νίκες και μια ισοπαλία,
λέει πολλά. Και ίσως πει περισσότερα στη συνέχεια.
Το Ζάρκο, αν και είχε πάρει φόρα φτάνοντας πολύ
κοντά στις πρώτες θέσεις
έχασε έδαφος στη συνέχεια και βρίσκεται στην 5η
θέση της βαθμολογίας. Η
πίστη όμως δεν χάνεται
από τους παίκτες του Γιάννη Γρίβα, οι οποίοι θέλουν
και μπορούν να παρουσιάσουν στη συνέχεια ένα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο.

2ος ΟΜΙΛΟΣ
Η Ενωση Δροσερού Μουριάς και η Θεόπετρα είναι οι
ομάδες, που αν τελείωνε
σήμερα το πρωτάθλημα θα
έπαιρναν το εισιτήριο για
την Α’ Ερασιτεχνική κατηγορία. Η διοργάνωση όμως
έχει δρόμο… ακόμα και η
προσπάθεια συνεχίζεται με
το ενδιαφέρον να παραμένει και η επιτυχία να απασχολεί περισσότερες από
δύο ομάδες.
Πέρα από τις προαναφερόμενες, η Λυγαριά, η Πιαλεία και ο Ασπρόβαλτος θέλουν και προσπαθούν να
βρεθούν στις πρώτες θέσεις.
Η Ενωση Δροσερού Μουριάς παρουσιάζει μια σταθερή ομάδα η οποία ξέρει τι
θέλει στα γήπεδα και αυτό
το αποδεικνύει στις περισσότερες αγωνιστικές της
υποχρεώσεις.
Αν εξαιρέσουμε την ήττα
της πρεμιέρας από το Πρίνος, την ισοπαλία απέναντι
στο Παλαιομονάστηρο με 1-

1 στην 13η αγωνιστική και
την ήττα από την Θεόπετρα
στην 14η αγωνιστική με 3-2,
οι παίκτες του Κώστα
Γκουγκουλή μετρούν νίκες
και μάλιστα αρκετές απ’ αυτές με ευρύ σκορ.
Η Θεόπετρα, αν και δεν
«καίγεται» για άνοδο, όπως
παραδέχονται οι άνθρωποί
της Καλαμπακιώτικης ομάδας δείχνουν να αυξάνουν
την όρεξή τους, μέσα από
τα παιχνίδια και τις νίκες.
Βρίσκεται μια θέση πιο κάτω
από την κορυφή με τρεις
βαθμούς λιγότερους και τις
ελπίδες να καταφέρει να
πετύχει τον στόχο της στο
ακέραιο.
Η Λυγαριά επιμένει και
φέτος να αλλάξει κατηγορία. Η ομάδα του Ηλία Πατσιάνη, αν και δεν έχει βρει
τη σταθερότητά της διαθέτει ένα ισχυρό σύνολο, ικανό να τα καταφέρει, αρκεί
από δω και πέρα να μην
«πετάξει» βαθμούς.
Πιαλεία και Ασπρόβαλτος
έχουν μείνει πιο πίσω αλλά
η διαφορά των έξι βαθμών
από το τρένο της ανόδου
δεν αποτελούν «απαγορευτικό». Η συνέχεια αναμένεται με ενδιαφέρον.

Θεόπετρα και Ασπρόβαλτος διεκδικούν την άνοδο στον 2ο όμιλο

Η ΒΑΘΜOΛOΓΙΑ ΤΟΥ 1ου ΟΜΙΛΟΥ
ΟΜΑΔΕΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Παραληθαίοι
Ριζαριό
Καρυές
Κηπάκι
Ζάρκο
Αρδάνι
Γριζάνο
Αγ. Οικουμένιος
Βασιλική
Αμπελάκια
Κεραμίδι
Αγ. Κυριακή
Ακαδημία 1
Πετρωτό
Κρήνη
Λόγγος
Αστέρας

Β

ΑΓ.

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

* 18
* 18
* 18
* 18
* 18
* 18
* 17
* 18
* 18
* 17
* 18
* 18
* 18
* 18
* 18
* 18
* 18

ΕΝΤOΣ
Ν
Ι
Η

ΤΕΡΜΑΤΑ

7
7
8
5
5
8
5
4
5
3
2
4
4
3
2
2
1

30
37
28
15
16
27
24
21
15
15
14
17
18
11
10
9
9

2
1
0
2
3
1
1
0
3
2
1
2
3
1
3
1
1

0
1
1
2
1
0
3
4
2
3
5
2
2
6
4
6
8

6
11
9
9
9
7
17
16
9
15
17
17
10
23
15
23
37

ΕΚΤOΣ
Ν
Ι

Η

ΤΕΡΜΑΤΑ

ΣΥΝOΛO
Ν
Ι
Η

ΤΕΡΜΑΤΑ

7
7
4
5
5
1
3
3
1
4
4
1
1
2
1
1
0

2
1
3
2
3
6
2
4
4
4
3
6
8
5
6
8
8

35
31
16
25
19
11
16
19
7
11
17
13
6
6
8
6
4

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

65
68
44
40
35
38
40
40
22
26
31
30
24
17
18
15
13

0
1
2
2
1
2
3
3
3
1
3
3
0
1
2
0
0

12
7
14
14
14
23
13
21
17
16
19
22
22
13
35
20
34

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

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

18
18
23
23
23
30
30
37
26
31
36
39
32
36
50
43
71

Η ΒΑΘΜOΛOΓΙΑ ΤΟΥ 2ου ΟΜΙΛΟΥ
ΟΜΑΔΕΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ενωση Δ.Μ
Θεόπετρα
Λυγαριά
Πιαλεία
Ασπρόβαλτος
Παλ/ρο
Βαλτινό
Πρίνος
Βυτουμάς
Τζούρτζια
Ροπωτό
Δενδροχώρι
Χρυσομηλιά
Φωτεινό
Γόμφοι
Κεφ/κός
Φιλύρα

Β

ΑΓ.

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

* 18
* 18
* 18
* 18
* 18
* 18
* 18
* 18
* 18
* 18
* 17
* 17
* 18
* 18
* 18
* 18
* 18

ΕΝΤOΣ
Ν
Ι
Η

ΤΕΡΜΑΤΑ

8
8
7
6
7
8
6
6
5
6
2
4
1
3
2
0
0

36
26
31
21
26
23
24
20
27
14
10
12
13
14
9
0
0

1
0
1
1
0
0
1
2
1
0
2
1
1
1
0
1
0

0
1
1
1
3
1
2
1
2
3
4
4
6
5
8
9
9

8
13
10
8
10
5
9
8
19
7
13
22
31
23
33
27
27

ΕΚΤOΣ
Ν
Ι

Η

ΤΕΡΜΑΤΑ

ΣΥΝOΛO
Ν
Ι
Η

ΤΕΡΜΑΤΑ

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

2
2
2
4
2
2
3
4
5
6
5
6
6
8
6
8
8

33
26
29
24
20
14
19
15
14
17
14
16
18
6
8
0
0

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

69
52
60
45
46
37
43
35
41
31
24
28
31
20
17
0
0

0
1
1
0
1
5
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
1

8
8
9
12
12
12
15
11
19
26
24
26
20
32
24
24
24

1
1
2
1
1
5
2
3
3
0
2
1
1
1
0
1
1

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

16
21
19
20
22
17
24
19
38
33
37
48
51
55
57
51
51

CMYK
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Αρχίζει η γιορτή
•Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται
το Ευρωπαϊκό κλειστού παρουσία Ζήκου και Σκαρβέλη

Ο

Τρικαλινός στίβος είναι
μέσα σε όλα και δεν θα
μπορούσε να
απουσιάσει από μια
κορυφαία εκδήλωση.

Ο Κώστας Ζήκος της ΓΕΑΤ και ο Νίκος
Σκαρβέλης του ΓΣΤ που ρίχνεται πρώτος
στην μάχη θα μοχθήσουν για το καλύτερο.
Το 35ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών ξεκινάει σήμερα Παρασκευή (1/3) και ολοκληρώνεται την Κυριακή (3/3) στο Emirates Arena στη
Γλσκώβη.
Η χώρα μας θα εκπροσωπηθεί στη
διοργάνωση από 17 αθλητές και αθλήτριες, ικανούς να διεκδικήσουν τη διάκριση. Τους αγώνες θα καλύψει η ΕΡΤ.
Δείτε το πρόγραμμα των αγώνων και
τις ελληνικές συμμετοχές.

Παρασκευή (1/3)

Ζήκος και Σκαρβέλης θα δουλέψουν
στα κόκκινα στο Ευρωπαϊκό της Γλασκώβης

Σάββατο (2/3)
Πρωί

Πρωί
12.03 Μήκος (Α) πρ. Τεντόγλου
12.05 60 μ. 5αθλου (Γ)
12.20 400 μ. (Α) πρ.
12.45 Υψος 5αθλου (Γ)
13.10 800 μ. (Γ) πρ.
13.30 Σφαιροβολία (Α) πρ. Σκαρβέλης
13.55 1.500 μ. (Α) πρ. Δημητράκης
14.00 τριπλούν (Γ) πρ. Παπαχρήστου
14.30 3.000 μ. (Α) πρ.
14.30 Υψος (Α) πρ. Μπανιώτης
15.00 400 μ. (Γ) πρ. Βασιλείου
15.15 Σφαιροβολία (Γ) πρ.

Απόγευμα
21.00 Επί κοντώ (Α) πρ. Φιλιππίδης,
Καραλής
21.02 Σφαιροβολία (Γ) πρ.
21.04 Μήκος 5αθλου (Γ)
21.06 Υψος (Γ) πρ. Γκούσιν
21.10 1.500 μ. (Γ) πρ.
21.48 800 μ. (Α) πρ.
22.25 Τριπλούν (Α) πρ.
22.35 Σφαιροβολία (Α) Τελικός
22.36 400 μ. (Γ) ημ.
22.55 400 μ. (Α) ημ.
23.15 800 μ. 5αθλου (Γ)
23.40 3.000 μ. (Γ) Τελικός

12.00 Μήκος (Γ) πρ.
12.03 Επί κοντώ (Γ) πρ. Στεφανίδη,
Κυριακοπούλου, Πόλακ
12.10 60 μ. 7αθλου (Α)
12.30 60 μ. (Α) πρ. Ζήκος, Τρυβιζάς,
Στεργιούλης
12.13 60 μ. (Γ) πρ. Σπανουδάκη
13.57 60 μ. εμπ. (Α) πρ. Δουβαλίδης
14.05 Μήκος 7αθλου (Α)
14.31 60 μ. εμπ. (Γ) πρ.

Απόγευμα
20.00 Υψος (Α) Τελικός
20.02 Σφαιροβολία 7αθλου (Α)
20.06 800 μ. (Γ) Ημ.
20.10 Επί κοντώ (Α) Τελικός
20.25 800 μ. (Α) ημιτελικός
20.50 60 μ. (Γ) Ημ.
21.20 60 μ. (Α) ημ.
21.47 3.000 μ. (Α) Τελικός
21.50 Υψος 7αθλου (Α)
22.10 400 μ. (Γ) τελικός
22.22 400 μ. (Α) τελικός
22.35 60 μ. (Γ) τελικός
22.50 60 μ. (Α) τελικός

Κυριακή (3/3)
Πρωί
12.00 Τριπλούν (Γ) τελικός

12.06 60 μ. 7αθλου (Α)
13.05 60 μ. εμπ. Α Ημ.
13.15 Επί κοντώ 7αθλου (Α)
13.25 60 μ. εμπ. (Γ) ημ.
13.35 Μήκος (Α) Τελικός
14.20 σφαιροβολία (Γ) τελικός

Απόγευμα
20.00 Μήκος (Γ) Τελικός
20.05 επί κοντώ (Γ) Τελικός
20.10 60 μ. εμπ. (Α) Τελικός
20.25 60 μ. εμπ. (Γ) Τελικός
20.57 800 μ. (Α) Τελικός
21.15 Υψος (Γ) Τελικός
21.18 800 μ. (Γ) Τελικός
21.35 Τριπλούν (Α) Τελικός
21.37 1.000 μ. 7αθλου (Α)
22.01 1.500 μ. (Α) Τελικός
22.12 1.500 μ. (Γ) Τελικός
22.25 4Χ400 μ. (Α) Τελικός
22.40 4Χ400 μ. (Γ) Τελικός
*Στο πρόγραμμα ενδέχεται να γίνουν
αλλαγές τις επόμενες ημέρες.

Ισχυρή φωνή

* Το άθλημα της πάλης ξυπνάει πάντα ευχάριστες προσδοκίες
στο φίλαθλο κοινό της περιοχής. Γιατί επί πολλά χρόνια
τα Τρίκαλα ήταν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας
χάρη στο ταλέντο και την συστηματική δουλειά συλλόγων
και αθλητών, στοιχεία που οδήγησαν σε τεράστιες επιτυχίες.
* Ποιος αλήθεια μπορεί να ξεχάσει τις μοναδικές υποδοχές
που ετοιμάστηκαν από τους φιλάθλους για να πουν τα
δύσκολα και ανεκτίμητα εύγε στους πρωταγωνιστές οι
οποίοι ακόμη και σε δύσκολες έδρες στάθηκαν στο ύψος
των περιστάσεων.
* Κάποιο διάστημα η μια σπουδαία επιτυχία διαδεχόταν την
άλλη, οπότε οι εκτός των τειχών εκπρόσωποι της πάλης
έσπευδαν να ανακαλύψουν το μυστικό των Τρικαλινών
διακρίσεων.
* Οσο για την Εθνική ομάδα άρχιζε και τελείωνε με τα δικά
μας παιδιά τα οποία από την μια αναδείκνυαν την ομορφιά
του αθλήματος και από την άλλη επιβεβαίωναν τη νοοτροπία νικητή που τους χαρακτήριζε. Χωρίς υπερβολή η
συντριπτική πλειοψηφία των κατηγοριών είχε και κάποιο
Τρικαλινό εκπρόσωπο.
* Το ζητούμενο ωστόσο βρίσκεται στην επόμενη μέρα. Οι
ειδικοί πιστεύουν ότι υπάρχει μια εξαιρετική φουρνιά
φρέσκων προσώπων, η οποία διαθέτει όλα τα στοιχεία
εκείνα, που θα της επιτρέψουν να γράψει την δική της
ιστορία. Για να γίνει αυτό βέβαια χρειάζεται συνέπεια και
συνέχεια προκειμένου να μην λείψει ούτε ένας κρίκος
από την αλυσίδα.
* Φυσικά το νέο αίμα εμπνέεται από τα κατορθώματα των
προκατόχων και θέλει να βαδίσει στα χνάρια τους. Εννοείται
ότι οι έμπειροι πρωταγωνιστές ξέρουν να ανεβάζουν με
τον τρόπο τους την διάθεση και την αυτοπεποίθηση των
ταλέντων.
* Οσο για τους προπονητές γνωρίζουν σε βάθος τα μυστικά
του χώρου και σπεύδουν σε πρώτη ευκαιρία να μεταλαμπαδεύσουν σωστά τις γνώσεις. Η χαρά τους ασφαλώς
είναι μεγάλη όταν βλέπουν τα αθλητικά τους παιδιά να
γίνονται κάθε μέρα και καλύτερα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούν τις προσδοκίες.
* Ο αθλητισμός δεν χορταίνεται με τίποτα και έτσι οι συγκινήσεις δεν λείπουν από το πρωτάθλημα παλαιμάχων και
το τουρνουά εργαζομένων. Ολοι δίνουν τον καλύτερο
εαυτό τους, οπότε προκύπτουν γεμάτα παιχνίδια, που θα
τα ζήλευαν ακόμη και επαγγελματίες του είδους.
* Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένουν οι Τρικαλινοί φίλαθλοι
την στιβική εκδήλωση, που οριοθετήθηκε για τα μέσα
Μαϊου. Η πληροφόρηση είναι φειδωλή, αφού οι υπεύθυνοι
θέλουν να σχηματοποιήσουν πλήρως τα δεδομένα και
μετά θα προβούν σε ανακοινώσεις.
* Πάντως σύμφωνα με κάποια στοιχεία που αλιεύσαμε η
σύναξη θα αναδείξει την πολιτιστική και την αθλητική παράδοση του νομού. Ετσι όλα δείχνουν ότι θα αγκαλιαστεί
από συμπολίτες κάθε ηλικίας.
* Τεράστια συγκίνηση στο κατευόδιο της Ευαγγελίας Καπάκου. Οι συνομήλικες συναθλήτριές της στον Αίολο
έλεγαν τα καλύτερα τόσο για το ήθος της, όσο και για
την αγάπη της για το μπάσκετ. Ασφαλώς θα την έχουν
πάντα στην καρδιά τους.
* Εδώ και καιρό οι Δικηγόροι βρίσκονται σε εγρήγορση για
να καταθέσουν ξανά ποδοσφαιρικά διαπιστευτήρια σ’
έναν δύσκολο όμιλο. Ο πρώτος αντίπαλος Αριστοτέλης
Θεσσαλονίκης αποτελεί παραδοσιακή δύναμη στον χώρο
και οι δικοί μας θα σπεύσουν να αξιοποιήσουν την έδρα.

•Σπουδαία συγκομιδή για τον Α.Σ. Τρικάλων στο τουρνουά Ακρόπολις

Γ

ια μια ακόμη φορά
τα ταλέντα του
επιβεβαίωσαν τις
γερές βάσεις που έχουν
βάλει. Ετσι η φωνή του
συλλόγου ακούστηκε
έντονα.

Το δελτίο τύπου αναφέρει:
Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019,
το Α διεθνές τουρνουά Ακρόπολης με συμμετοχή 220
αθλητών.
Οι εμφανίσεις που πραγματοποίησαν οι Τρικαλινοί
παλαιστές ήταν άκρως εντυπωσιακές, καθώς όλοι οι
αθλητές κατάφεραν να
μπουν στα ημιτελικά της
διοργάνωσης, κατακτώντας

Τα ταλέντα του Α.Σ. Τρικάλων έκαναν
καλή δουλειά στο τουρνουά Ακρόπολις
3 μετάλλια με τα γαλανόλευκα χρώματα της εθνικής

ομάδας.
Συγκεκριμένα, πάλεψαν και
CMYK

διακρίθηκαν σημειώνοντας
από τρεις νίκες μάλιστα ο
καθένας οι παρακάτω αθλητές.
Δημήτρης Θάνος αργυρό
στα 85 κιλά, Δημήτρης Τζιάντζιος χάλκινο στα 62 κιλά,
Σωτήρης Μπακόπουλος χάλκινο στα 52 κιλά, τέταρτη
θέση Θεοδώρα Αργυρίου και
πέμπτες θέσεις Στέλιος Ψωμάς 57 κιλά, Θωμάς Βασδέκης 68 κιλά και Μαργαρίτης
Καζάλας στα 85 κιλά.
Στους αγώνες συνόδευσε
τους αθλητές ο προπονητής
του συλλόγου, Βασίλης Μότσιος, οπου και έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνιση των νεαρών πρωταγωνιστών.

01.30: FOX Sports
St. John's - Xavier
NCAA College Basketball
11:45 Eurosport 2
Στίβος: Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (κλειστό), Γλασκώβη
13:00 Eurosport 2
UAE Tour, Ποδηλασία
13:45 Eurosport 1
Σκι ανώμαλου δρόμου
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ζέεφελντ
14:45 FOX Sports
DARTS, UK Open, Βελάκια
15:00 Eurosport 2
Στίβος: Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (κλειστό), Γλασκώβη
16:30 Eurosport 1
Άλμα με σκι
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ζέεφελντ
19:30 Eurosport 1
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πίστας
Ποδηλασία
19:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Κίελο-Ουνιόν Βερολίνου, Bundesliga 2

20:00 Novasports 5HD
Μπουντούτσνοστ - Μπάγερν
EuroLeague
20:45 Eurosport 2
Στίβος: Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (κλειστό), Γλασκώβη
21:00 FOX Sports
DARTS, UK Open, Βελάκια
21:30 Novasports 2HD
Ολυμπιακός - ΤΣΣΚΑ, EuroLeague
21:30 Novasports 1HD
Κάλιαρι - Ίντερ, Serie A
21:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Άουγκσμπουργκ-Ντόρτμουντ
Bundesliga
21:45 Novasports 24 HD
Λιντς - Γουέστ Μπρόμιτς
Championship
21:45 Novasports 4HD
Μπορντό - Μονπελιέ, Ligue 1
22:00 Novasports 3HD
Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης
EuroLeague
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Ράγιο Βαγεκάνο-Τζιρόνα

τοπικά

α παραμύθια αρέσουν
πολύ στα παιδιά. Κάθονται ήσυχα, παρακολουθούν προσεκτικά, στυλώνουν τα
μάτια τους σε αυτόν που τους
λέει το παραμύθι και δεν θέλουν να χάσουν λέξη. Με παραμύθια επίσης βάζουν τα παιδιά για ύπνο οι γονείς. Γι’ αυτό
και πολλά είναι τα βιβλία με παιδικά και με εικονογραφημένα
παραμύθια.
Τα παραμύθια όμως δεν είναι,
ή μάλλον δεν ήταν, μόνο για μικρούς αλλά είναι και για μεγάλους. Παλιά στα χωριά μας, τις
μεγάλες νύχτες του χειμώνα, οι
άνθρωποι μαζεύονταν στα σπίτια, και κάποιος, που ήξερε παραμύθια και είχε το χάρισμα του
αφηγητή, ο παραμυθάς, άρχιζε
με το «Μια φορά κι έναν καιρό…», και όλοι έτρεχαν να πιάσουν θέση, συχνά και για να ξανακούσουν το ίδιο παραμύθι. Ο
αφηγητής έκανε αλλαγές και
προσάρμοζε το παραμύθι αναλόγως των περιστάσεων. Ώρες
αναμελιάς και ουσιαστικής κοινωνίας των απλών λαϊκών ανθρώπων, που άφηναν για λίγο τη
σκληρή πραγματικότητα και ζούσαν σε μια παραμυθένια ατμόσφαιρα με σκηνικά ανάλογα.
Αρέσουν λοιπόν τα παραμύθια, γιατί κινούνται σε χώρο φανταστικό, λένε αλήθειες με ένα
τρόπο ξεχωριστό που δεν πληγώνει, είναι διδακτικά, αλλά δεν
αισθάνεσαι πως κάποιος σου
κάνει τον δάσκαλο, έχουν πόνο,
αλλά δεν υπάρχουν άλυτα προβλήματα. Γι’ αυτό χύνουν στην
ψυχή βάλσαμο με το στερεότυπο καλό και αισιόδοξο τέλος, «κι
έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα». Πράγματι, ως «λαϊκή
(ή και έντεχνη) φανταστική διήγηση υπερφυσικών πράξεων,
θαυμαστών ιστοριών, που δεν
προβάλλονται ως αληθινές και
που αποσκοπούν στην τέρψη
των ακροατών» ορίζεται το παραμύθι στο Λεξικό της κοινής νεοελληνικής του Τριανταφυλλίδη.
Ατέλειωτα και συγκινητικά τα
ανατολίτικα παραμύθια, κλασικά
έργα τα ευρωπαϊκά παραμύθια
του Άντερσεν και των αδελφών
Γκριμ, παραδοσιακά τα λαϊκά
παραμύθια της γιαγιάς, παρουσιάζουν έναν κόσμο της φαντασίας ενδιαφέροντα για τα πολιτιστικά του στοιχεία. Παράλληλα
παρηγορούν την ψυχή στις θλίψεις της, δίνουν παραμυθία.
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Μέρος 1ο
Με τις Ευμενίδες κλείνει η
τριλογία του Αισχύλου Ορέστεια
και ολοκληρώνεται ο ιδεολογικός στόχος του ποιητή. Το σκηνικό του έργου τοποθετείται
στους Δελφούς, όπου παρουσιάζεται ο μεγαλοπρεπής ναός
του Απόλλωνα.
Εκεί είχε προσφύγει ο Ορέστης ζητώντας τη βοήθεια του
θεού, για να απαλλαγεί από τις
Ερινύες, οι οποίες όμως δεν
τον εγκαταλείπουν ούτε κι εκεί.
Μολονότι είναι γονατιστός στον
βωμό του θεού σε θέση ικεσίας, είναι περικυκλωμένος από
τις Ερινύες, οι οποίες, κουρασμένες από τη συνεχή καταδίωξη, κοιμούνται.
Ο Απόλλων που άκουσε την
παράκληση του Ορέστη, βγαίνει
από τον ναό και του υπόσχεται
ότι πάντα θα είναι δίπλα του φύλακας πιστός.
Για τη σωτηρία του τον συμβουλεύει να μεταβεί αμέσως
στην Αθήνα, την πόλη της Παλλάδας, να προσπέσει ικέτης στο
άγαλμα της Αθηνάς και αυτή θα
βρει τρόπο να τον απαλλάξει
από τις Ερινύες. Και ο Ορέστης
με ανεβασμένο το ηθικό από τα
λόγια του Απόλλωνα φεύγει για
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την Αθήνα. Εκείνη τη στιγμή παρουσιάζεται το φάντασμα της
Κλυταιμήστρας, που βλέπει τις
Ερινύες να κοιμούνται, ενώ ο
Ορέστης φεύγει ανενόχλητος.
Τις ξυπνάει αμέσως και τις επικρίνει δριμύτατα για παραμέληση καθήκοντος.
Ο Απόλλων προστάζει τις Ερινύες να εξαφανιστούν αμέσως
από τον ιερό χώρο. Αυτές αποκρίνονται ότι θα φύγουν, αλλά
πρώτα πρέπει να τις ακούσει.
Και δικαιολογούν την παρουσία
τους εκεί, γιατί είναι επιφορτισμένες με το χρέος να διώκουν
τους μητροκτόνους. Ήταν κι
αυτές παμπάλαιες θεότητες ,
σκοτεινές, που κατοικούσαν
στον Κάτω Κόσμο, με εξουσίες
και δικαιώματα αναφαίρετα
Αναπτύσσεται ένας διάλογος
μεταξύ των Ερινύων και του
Απόλλωνα με απόψεις, που συνδέονται με το πέρασμα από την
παλιά μητριαρχική οικογένεια

στη νέα πατριαρχική. Κατηγορούν τον Απόλλωνα ως ηθικό
αυτουργό για το έγκλημα του
Ορέστη, γιατί αυτός του έδωσε
την εντολή να σκοτώσει τη μάνα
του. Ναι, λέει ο Απόλλων, αλλά
για να εκδικηθεί τον θάνατο του
πατέρα του – ενήργησε σύμφωνα με άγραφο νόμο .
Αυτές υποστηρίζουν ότι η
μάνα του Κλυταιμήστρα δεν είναι ένοχη, γιατί δεν διέπραξε
φόνο συγγενικό. Ο σύζυγος, ο
κάθε σύζυγος, είναι από άλλο
αίμα (μητριαρχική αντίληψη).
Ο Απόλλων όμως υποστηρίζει
την ιερότητα του γάμου και την
ανωτερότητα του άντρα στην οικογένεια (πατριαρχική αντίληψη). Οι Ερινύες επιμένουν ότι θα
καταδιώκουν τον Ορέστη σε
όλη του τη ζωή, ενώ ο Απόλλων
πιστεύει ότι θα κατορθώσει να
τον απαλλάξει απ’ αυτές.
Μετά το στάσιμο του Χορού,
έχουμε αλλαγή σκηνικού. Βλέ-

πουμε τ τον Ορέστη στην Αθήνα, γονατισμένο μπροστά στο
άγαλμα της Αθηνάς. Αξίζει να
σημειώσουμε εδώ ότι ο ποιητής
, για να λύσει τη διαφορά ανάμεσα στην πατριαρχική και μητριαρχική αντίληψη της οικογένειας, βάζει μια γυναικεία θεότητα, την Αθηνά, που δεν είχε
μητέρα παρά μόνο πατέρα. Σύμφωνα με τον σχετικό μύθο, η
Αθηνά βγήκε μέσα από το κεφάλι του Δία. Σε αυτό οφείλει τη
σοφία της.
Η Αθηνά άκουσε τις δεήσεις
του Ορέστη και παρουσιάζεται
μπροστά του. Ο Ορέστης τη
βλέπει και της διηγείται όλα τα
σχετικά με τον φόνο της μάνας
του, που έκανε με εντολή του
Απόλλωνα.
Η Αθηνά ως κριτής ρωτάει
πρώτα τις Ερινύες αν ο φόνος
που έκανε ο Ορέστης δικαιολογείται από κάποια αναγκαιότητα
και αυτές απαντούν ότι σε ένα

τέτοιο έγκλημα, που ο γιος σκοτώνει τη μάνα, δε μπορεί να
υπάρχει καμιά δικαιολογία. Η
Αθηνά χειρίζεται με τέτοιο τρόπο το θέμα, ώστε να φαίνεται
αμερόληπτη. Και οι Ερινύες την
εμπιστεύονται. Κατόπιν η Αθηνά
απευθύνεται στον Ορέστη και
τον ρωτάει τι έχει να πει για όλα
αυτά.
«Σκότωσα τη μάνα μου, της
λέει, δεν το αρνούμαι, αλλά για
να πάρω πίσω το αίμα του πατέρα μου».
Εμπιστεύεται κι αυτός, όπως
και οι Ερινύες, την κρίση της
Αθηνάς. Τότε η Αθηνά, δηλαδή
ο Αισχύλος, προβαίνει σε μια
πολύ προοδευτική για την εποχή δήλωση: Οι θεοί εκχωρούν
στους ανθρώπους την αρμοδιότητα να κρίνουν οι ίδιοι τις
υποθέσεις φόνου, σύμφωνα με
τους νόμους που πρέπει να θεσπίσει η πολιτεία.
Έτσι, στο εξής ο φόνος δε θα

Τα παραμύθια, η παραμυθία
και η Παραμυθιά
Της Ευαγγελίας Μπίτου, φιλολόγου
Ομόρριζες οι λέξεις παραμύθι και παραμυθία, παραγόμενες,
κατά μία άποψη, από το αρχαίο
ρήμα παραμυθούμαι, που σημαίνει ανακουφίζω, παρηγορώ. Η
λέξη παραμυθία, παρηγοριά, δεν
πολυχρησιμοποιείται σήμερα,
αλλά είναι γνωστή ως προσωνύμιο της Παναγίας μας: Παναγία η Παραμυθία, η Παναγιά
που παρηγορεί. Ο παραμυθητικός λόγος συνεπώς, λόγος σοβαρός και πολύ δύσκολος – δεν
βρίσκει εύκολα κανείς λόγια
παρηγοριάς στον μεγάλο πόνο
του άλλου – δεν σχετίζεται με τα
παραμύθια αλλά με την παραμυθία.
Με την παραμυθία, κατά μία
εκδοχή, σχετίζεται η γνωστή και
με μεγάλη ιστορία κωμόπολη
της Θεσπρωτίας, η Παραμυθιά (
από την Παναγία Παραμυθία,
προς τιμήν της οποίας υπάρχει

εκεί ναός).
Παραμύθια, φανταστικές αφηγήσεις, λοιπόν για μικρούς και
μεγάλους διηγούνται οι παραμυθάδες με τρόπο παραστατικό
και συναρπαστικό. Υπάρχουν
όμως και τα άλλα παραμύθια,
που μας τα αραδιάζουν για να
μας εξαπατήσουν. Κάποιοι, σκοπίμως και ιδιοτελώς, μας φλομώνουν στα παραμύθια, μας
πουλάνε παραμύθια, αλλά η σύνεση τότε συμβουλεύει: μην πιστεύεις τα παραμύθια, δηλαδή
μην πιστεύεις τα ψέματα. Άλλοτε αυθόρμητα ακολουθεί το σχόλιο: δεν το τρώω, δεν το μασάω
το παραμύθι σου, τουτέστιν δεν
πιστεύω το ψέμα σου. Ιδιαίτερα
μου άρεσε το σχόλιο, καλό το
παραμύθι σου, αλλά δεν έχει
δράκο· δηλαδή καλό το ψέμα
σου, αλλά δεν γίνεται πιστευτό.
Στις περιπτώσεις αυτές το πα-
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ραμύθι είναι συνώνυμο του ψεύδους και ο παραμυθάς ή παραμυθατζής συνώνυμο του ψεύτης.
Τα πρώτα παραμύθια, που
μπορεί να έρχονται από πολύ παλιά με την προφορική παράδοση
ή να τα επινοούν κάποιοι λόγιοι,
τα διηγούνται οι παραμυθάδες,
αφηγητές με ταλέντο στην αφήγηση. Όλοι όμως γνωρίζουν ότι
κινούνται στον χώρο της φαντασίας. Οι άλλοι παραμυθάδες,
που παραμυθιάζουν, προσπαθούν να εξαπατήσουν με τα δεύτερα παραμύθια, τα ψέματα που
επινοούν και που συχνά χαϊδεύουν αυτιά. Γι’ αυτό το παραμυθιάζω δεν σημαίνει αφηγούμαι
παραμύθι, αλλά είναι συνώνυμο
του εξαπατώ Οι πρώτοι παραμυθάδες είναι λίαν αγαπητοί κυρίως στα παιδιά, οι δεύτεροι χάνουν την εμπιστοσύνη του κόσμου και καταντούν αναξιόπι-

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

στοι.
Στην Πατρίδα μας λοιπόν
υπάρχει μια Παραμυθιά, που
δεν σχετίζεται με τα παραμύθια,
ούτε αυτά τα οποία αρέσουν
ως αφηγήσεις φανταστικές αλλά
ούτε και αυτά που είναι σκόπιμα
και ιδιοτελή ψεύδη. Αυτή η Παραμυθιά σχετίζεται, κατά μία εκδοχή, όπως αναφέρθηκε, με
την παραμυθία, την τόσο αναγκαία στις ώρες της θλίψεως.
Στην πατρίδα μας κάποιοι μας
παραμυθιάζουν και προεκλογικά,
ίσως γιατί και εμείς παραμυθιαζόμαστε μάλλον εύκολα, αποζητώντας την παραμυθία και τον
παραμυθητικό λόγο στα δύσκολα, κάτι που εκμεταλλεύονται
οι επιτήδειοι.
Όταν τα παραμύθια δεν υπηρετούν ιδιοτέλεια και σκοπιμότητες, όταν δεν στοχεύουν να
μας παραμυθιάσουν, τότε σίγουρα γλυκαίνουν τη ζωή μας,

Του Κωνσταντίνου
Απ. Γιοντζή

τιμωρείται με φόνο από τον πλησιέστερο συγγενή, σύμφωνα με
το πνεύμα της εκδίκησης, όπως
όριζαν παλιοί άγραφοι νόμοι .
Κάθε φόνος που γινόταν από εκδίκηση, δημιουργούσε νέους
ενόχους, που έπρεπε να τιμωρηθούν και αυτοί πάλι με φόνο,
ένας φαύλος κύκλος δηλαδή
διάπραξης εγκλημάτων. Έτσι, η
τιμωρία για φόνο στο εξής θα
επιβάλλεται από εντεταλμένους
ανθρώπους με κριτήρια αντικειμενικά.

που την πικραίνουν τα βάσανα
και κάποτε η φρίκη, και λένε τις
αλήθειες με τρόπο που τις αντέχομε:
«Και α σου μιλώ με παραμύθια και παραβολές
είναι γιατί τ’ ακούς γλυκότερα,
κι η φρίκη/ δεν κουβεντιάζεται
γιατί είναι ζωντανή
γιατί είναι αμίλητη και προχωράει·/στάζει τη μέρα, στάζει στον
ύπνο
μνησιπήμων πόνος», γράφει ο
Σεφέρης ( Ο τελευταίος σταθμός)
Όσοι όμως προσπαθούν να
παραμυθιάσουν, περιφρονούν
τους άλλους με αλαζονεία. Συνειρμικά φέρνουν στη μνήμη
τούς στίχους του παλιού γνωστού λαϊκού τραγουδιού: «όλο
θα και θα και θα/ (σπάσε) πάψε
βρε παραμυθά»
Εν κατακλείδι, παραμύθια, παραμυθία και Παραμυθιά, τρεις
λέξεις με τα ίδια ακριβώς γράμματα, διαφορετικές όμως έννοιες με διαφορετική φυσικά σημασία, την οποία δηλοποιεί ο τόνος! Όμορφος ο κυματισμός
του τόνου στα ακρογιάλια τα
δαντελωτά της γλώσσας μας,
στα ακρογιάλια της γλώσσας
του Ομήρου! Τέτοια γλώσσα
αξιωθήκαμε να μιλάμε.
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Πυρά ΝΔ στην κυβέρνηση

Ε

πίθεση στην κυβέρνηση
εξαπέλυσε η Νέα
Δημοκρατία με αφορμή
τις εκλογές που έρχονται σε 86
ημέρες, όπως χαρακτηριστικά
αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

«Η κυβέρνηση τρέμοντας τις εκλογές που έρχονται σε 86 ημέρες,
απεργάζεται απαράδεκτες μεθοδεύσεις σε μια απέλπιδα προσπάθειά
της να περιορίσει την ήττα της. Τρία
παραδείγματα είναι ενδεικτικά», σημειώνει η Νέα Δημοκρατία και εξηγεί:
«Το Μαξίμου αποφεύγει ακόμη
και σήμερα να καθορίσει τους κανόνες διεξαγωγής των εκλογών, καθώς αποφεύγει να ξεκαθαρίσει επισήμως: α) αν οι ευρωεκλογές θα γίνουν με λίστα ή με σταυρό, β) ποιο
θα είναι τελικά το υποχρεωτικό ποσοστό συμμετοχής των γυναικών
στα ψηφοδέλτια των εθνικών και
των αυτοδιοικητικών εκλογών. Παρά
τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι
θα δώσει στους Έλληνες του εξωτερικού τη δυνατότητα ψήφου στον
τόπο κατοικίας τους, ο ΣΥΡΙΖΑ όχι
μόνον κωλυσιεργεί, αλλά υπονομεύει
συνειδητά το αναφαίρετο αυτό δικαίωμά τους, καθώς προτείνει η ψήφος τους να μην προσμετράται στο
σύνολο της επικράτειας, παρά μόνον
για την εκλογή τριών βουλευτών.
Κάτι που είναι προδήλως αντισυνταγματικό».
Η Νέα Δημοκρατία κάνει αναφορά
για την ψήφο των Ελλήνων που ζουν
στη Μεγάλη Βρετανία:
«Το ανήκουστο, ωστόσο, στο οποίο
προέβη το Μαξίμου είναι ότι με πρόσχημα το Brexit εμποδίζει παράνομα

εσωτερικά
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“Απεργάζεται απαράδεκτες μεθοδεύσεις για να περιορίσει την ήττα της” αναφέρει η ανακοίνωση

την συμμετοχή των 70.000 Ελλήνων
που ζουν στη Μεγάλη Βρετανία να
ψηφίσουν στις ευρωεκλογές, καθώς
αποφάσισε να μην στήσει εκλογικά
τμήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε
αντίθεση με όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες».
Την ανακοίνωση συνοδεύει συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα:
«Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στερεί παράνομα από τους 70.000 Έλληνες
του Ηνωμένου Βασιλείου τη δυνατότητα να ψηφίσουν στις Ευρωεκλογές.
● Όλα τα κράτη μέλη της E.E.
υποχρεούνται, βάσει των κανόνων
του Ευρωπαϊκού δικαίου, να παρέχουν σε όλους τους πολίτες τους

που κατοικούν σε άλλα κράτη μέλη
της Ένωσης τη δυνατότητα να ψηφίζουν στον τόπο κατοικίας τους,
και μάλιστα -εφόσον το επιλέξουντους υποψήφιους ευρωβουλευτές
του κράτους μέλους καταγωγής
τους. Η Ελλάδα, ωστόσο, έσπευσε,
με πρόσχημα την επικείμενη (;) αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, η μοναδική χώρα μεταξύ όλων των
υπολοίπων κρατών μελών- να ανακοινώσει ότι στις επερχόμενες ευρωεκλογές, δεν θα λειτουργήσουν
εκλογικά τμήματα στη Βρετανία.
● Εάν αυτή η πρωτοφανής απόφαση δεν ανακληθεί, και μάλιστα
άμεσα, τότε οι περισσότεροι από
70.000 Έλληνες του Ηνωμένου Βα-

σιλείου το Σάββατο 25 Μαΐου θα
είναι οι μοναδικοί ευρωπαίοι κάτοικοι
της Μεγάλη Βρετανίας που θα στερηθούν τη δυνατότητά τους να ψηφίσουν το ευρωψηφοδέλτιο της χώρας καταγωγής τους.
Όλα ανεξαιρέτως τα υπόλοιπα
κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων
και όσων δεν παρέχουν δυνατότητα
ψήφου στους πολίτες τους που είναι
κάτοικοι εξωτερικού κατά τις εθνικές
εκλογές, θα συστήσουν κανονικά
εκλογικά τμήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις ευρωεκλογές.
Με άλλα λόγια, δεν υπήρξε καμία
άλλη ευρωπαϊκή κυβέρνηση που να
επικαλέστηκε το Brexit για να στερήσει τη δυνατότητα ψήφου στους
κατοίκους της που μένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όλες πλην της ελληνικής κυβέρνησης θα τηρήσουν
πιστά την υποχρέωση τους αυτή,
την οποία επιτάσσει το ευρωπαϊκό
δίκαιο.
● Η απόφαση αυτή της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ενέχει προφανώς μια
πολιτική διάσταση, καθώς προδίδει
τον φόβο της να τεθεί στην κρίση
των Ελλήνων που έφυγαν για το
εξωτερικό, ιδίως τα χρόνια της κρίσης.
Ωστόσο ενέχει και μια πολύ σοβαρότερη καθαρά νομική διάσταση:
Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει αποχωρήσει

από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι
τις Ευρωεκλογές -εκδοχή που όχι
μόνο δεν μπορεί να αποκλειστεί
αλλά είναι πλέον πολύ πιθανή- τότε
η στέρηση της δυνατότητας ψήφου
των Ελλήνων του Ηνωμένου Βασιλείου στον τόπο κατοικίας τους θα
είναι αναμφισβήτητα παράνομη ως
αντίθετη στο δίκαιο της ΕΕ. Και, βεβαίως, μια τέτοιας έκτασης παράνομη πράξη της ελληνικής κυβέρνησης δεν αποκλείεται καθόλου να
θέσει εν αμφιβόλω ακόμη και την
εγκυρότητα των Ευρωεκλογών και
να οδηγήσει μέχρι και σε επανάληψή
τους.
● Με απλά λόγια: η Κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ διακινδυνεύει μέχρι και την
εγκυρότητα των Ευρωεκλογών
απλώς και μόνο επειδή κρίνει ότι
έτσι τη συμφέρει.
Η μεθόδευση της κυβέρνησης είναι προφανής για έναν πολύ απλό
λόγο: Ακόμη και στην περίπτωση
που τελικά το Brexit πραγματοποιηθεί κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία, αυτό σε τίποτα δεν την
εμποδίζει να προχωρήσει κανονικά
στη σύσταση εκλογικών τμημάτων
στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως άλλωστε ήδη κάνουν και τα υπόλοιπα
κράτη μέλη.Πυρά ΝΔ στην κυβέρνηση: Απεργάζεται απαράδεκτες μεθοδεύσεις για να περιορίσει την
ήττα της.

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Εξατομικευμένα Διαιτολογία για:

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

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

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

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

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

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

email: diatrofis@gmail.com

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€

εσωτερικά
ε αξιολόγηση του
πολυσέλιδου
πορίσματος για την
υπόθεση της Novartis,
που υποβλήθηκε από
κλιμάκιο
εμπειρογνωμόνων στο
οποίο προεδρεύει η
Γενική Επιθεωρήτρια
Δημόσιας Διοίκησης
Μαρία Παπασπύρου, θα
προχωρήσουν οι
εισαγγελείς διαφθοράς,
με κατεύθυνση να
ξεκαθαρίσουν το τοπίο
των ευθυνών για κάποια
πολιτικά πρόσωπα
τουλάχιστον για
συγκεκριμένη χρονική
περίοδο.

Σ

Η έρευνα της Εισαγγελίας
Διαφθοράς η οποία έχει συμπληρώσει ήδη ένα χρόνο από
τότε, που η Βουλή έστειλε
πίσω στη δικαιοσύνη τη δικογραφία, εμπλουτίζεται από το
λεγόμενο πόρισμα Παπασπύρου (έτσι συνηθίζεται να λέγεται), καθώς κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων εξέτασε το θέμα
των υπερτιμολογήσεων για
συγκεκριμένα σκευάσματα
της Novartis.
To πόρισμα, το οποίο αριθμεί περί τις 3 χιλιάδες σελίδες
περιλαμβάνει λεπτομερή αποτίμηση των υπερτιμολογήσεων και αναφέρεται στη μακρά
διαδρομή διαμόρφωσης των
τιμών για συγκεκριμένα
σκευάσματα του φαρμακευ-
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Πόρισμα εμπειρογνωμόνων:

Χωρίς αναφορά
σε πολιτικούς η υπόθεση Novartis

τικού κολοσσού, τα οποία διακινήθηκαν στην ελληνική αγορά από το 2005 και μέχρι το
2014.
Πληροφορίες αναφέρουν,
ότι το πόρισμα επικεντρώνεται
στην περίοδο 2010- 2014

προσδιορίζοντας στο χρόνο
αυτό συμπεράσματα και αξιολογήσεις.
Σε κάθε περίπτωση στο λεγόμενο πόρισμα Παπασπύρου δεν υπάρχουν αναφορές
σε πολιτικά πρόσωπα, τα ονό-

ματα των οποίων ενεπλάκησαν από τους προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση,
ούτε άλλωστε το κλιμάκιο των
εμπειρογνωμόνων ασχολήθηκε με ευθύνες πολιτικών.
Η έρευνα του κλιμακίου

ασχολήθηκε πρωτίστως με
τυχόν ευθύνες των επιτροπών διαμόρφωσης των τιμών
συγκεκριμένων φαρμάκων και
της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για χρόνια στον τομέα των υπερτιμολογήσεων.
Ωστόσο το πόρισμα αυτό θα
διαδραματίσει, όπως εκτιμούν
εισαγγελικές πηγές, σημαντικό ρόλο στην τελική αποτίμηση των εισαγγελέων διαφθοράς που έτσι κι αλλιώς βρίσκονται προς το τέλος της
έρευνας τους, τουλάχιστον
για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Σύμφωνα με πληροφορίες
στη φάση αυτή η Εισαγγελία
Διαφθοράς θα προχωρήσει,
εφόσον ολοκληρωθεί η έρευνά της, σε αρχειοθέτηση για
κάποιους από τους δέκα πολιτικούς για τους οποίους δεν
υπάρχουν προς το παρόν
στοιχεία, ενώ για άλλους η
έρευνα θα συνεχιστεί.
Σχετικά με την περίοδο από
το 2010 ως το 2013 η το 2009
ως το 2014 ( ακόμα δεν έχει
ξεκαθαριστεί) η Εισαγγελία
Διαφθοράς, όπως όλα δείχνουν θα προχωρήσει σε κλή-
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σεις ως υπόπτων για πολιτικά
πρόσωπα για τα οποία μαρτυρικές καταθέσεις έχουν εμπλέξει σε θέματα δωροδοκίας, ενώ από όλες τις δικαστικές πηγές, προκύπτει, ότι
προς το παρόν δεν έχουν βρεθεί χρήματα σε λογαριασμούς
πολιτικών η συγγενικών τους
προσώπων η σε στενούς συνεργάτες τους.
Γι αυτό άλλωστε η Εισαγγελία Διαφθοράς δεν τους
αποδίδει αδίκημα για ξέπλυμα
μαύρου χρήματος, καθώς για
τη στοιχειοθέτησή του απαιτείται η ύπαρξη χρημάτων,
έτσι για όσους θα αποσταλούν κλήσεις, θα αφορούν
στην κατηγορία της δωροδοκίας, με βάση τις μαρτυρικές
καταθέσεις, στοιχεία από ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και
άλλα που υπάρχουν στη δικογραφία.
Πάντως διαφαίνεται, ότι
υπάρχει δυσκολία στη στοιχειοθέτηση της κατηγορίας
για δωροδοκία σε κάποιους
από τους δέκα πολιτικούς,
καθώς οι καταθέσεις των μαρτύρων και μόνον, δεν μπορεί
να αποτελούν επαρκείς ενδείξεις, ενώ είναι βέβαιον ότι
θα προκληθούν έντονες αντιδράσεις από τους εμπλεκόμενους και όχι μόνον στην
περίπτωση που σταλούν κλήσεις με μόνα στοιχεία τις μαρτυρικές καταθέσεις.

Πιερ Μοσκοβισί:

Δεν είναι ρεαλιστικά τα πλεονάσματα και θα πρέπει να μειωθούν
πέρ της μείωσης των
υψηλών πρωτογενών
πλεονασμάτων τάχθηκε ο ευρωπαίος επίτροπος
Πιερ Μοσκοβισί μιλώντας
στην Γερουσία της Βουλής
ενώπιον των μελών των Επιτροπών Οικονομικών, Παραγωγής & Εμπορίου και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.
Ο κ. Μοσκοβισί αναγνώρισε
ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα (ύψους 3,5% έως το
2022) «δεν είναι ρεαλιστικά»
και δήλωσε ευθαρσώς ότι «κάποια στιγμή θα πρέπει να μειωθούν αλλά αυτό θα γίνει στο
πλαίσιο συμφωνιών που θα
γίνουν και θα πρέπει να υλοποιηθούν».
Βέβαια ξεκαθάρισε σχετικά με τα συμφωνηθέντα στο
Eurogroup ότι «οι συμφωνίες

Μάνφρεντ Βέμπερ, είπε ότι με
τον κ. Βέμπερ συνεργαζόμαστε πολύ καλά, αλλά θύμισε
ότι ανήκει στον ίδιο πολιτικό
χώρο με τον τότε υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, για
τον οποίο τόνισε ότι «αν κρατούσε μια πιο ευέλικτη στάση
θα βοηθούσε και εσάς και
εμάς, όμως αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε».
Όσον αφορά στο επικείμενο Eurogroup είπε ότι «είναι
πολύ σημαντικό για να γίνει

Υ

είναι για να τηρούνται», τονίζοντας ότι «τα πλεονάσματα
δεν τα πρότεινε η Κομισιόν».
«Άλλοι τα επέβαλαν και έγιναν
δεκτά», είπε, «καρφώνοντας»
το ΔΝΤ. Ενώ αιχμές διατύπω-

σε και για την στάση του τότε
υπουργού Οικονομικών της
Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.
Με αφορμή σχετικές δηλώσεις του επικεφαλής του ΕΛΚ

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

ένα περαιτέρω βήμα προκειμένου να επανέλθει η Ελλάδα
στην κανονικότητα». «Έχουμε
κάποιες μέρες ακόμα μπροστά μας. Υπάρχει κοινή θέληση.
Το μήνυμά μας είναι: ας
ολοκληρώσουμε τις προσπάθειες», είπε για τις εκκρεμότητες που υπάρχουν. Κατά
τα λοιπά, δήλωσε ότι «σαν
επίτροπος είμαι αντικειμενικός και σέβομαι τους κανόνες».

«Ο καθένας παρουσιάζει το
όραμά του και τοποθετείται
είτε για το παρελθόν είτε για
το μέλλον. Ήμουν μέσα στην
ιστορία, είδα να διαπράττονται
τεράστια σφάλματα, συνεργάστηκα με τις ελληνικές κυβερνήσεις, ξέρω ότι βρεθήκατε στο χείλος του γκρεμού
το 2012 και το 2015», σημείωσε ο ευρωπαίος επίτροπος,
ο οποίος νωρίτερα είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της
Βουλής Νίκο Βούτση.

32 σελίδα
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Ο Μεγάλος Αρχιερέας
Ιησούς Χριστός
Το Μεγαλείο της Ιεροσύνης (Εβρ. ζ’). Υμνολογώντας τον κορυφαίο ποιμένα, αγ. Ιωαν. Χρυσόστομο, η Εκκλησία τον
ονόμασε “υπόληψιν των
αξιωμάτων της και ανάπαυσιν των κροτάφων
της”, γιατί τίμησε, δόξασε
την Ιεροσύνη που του εμπιστεύτηκε ο Χριστός. Ο
απ. Παύλος μας λέει για
το μεγαλείο της ιεροσύνης του Χριστού και την
υπεροχή της έναντι της
Του Γεωργίου Δ. Κατσικά
ιεροσύνης της Π. Διαθήκης.
Προτύπωση και εκπλήρωση. Και οι δύο Διαθήκες
σκοπό έχουν τη λύτρωση και σωτηρία μας, από τις συνέπειες της πτώσης μας, δηλ. από την υποδούλωση στην
αμαρτία, τη φθορά και τον θάνατο. Αλλά στην Παλαιά η
λύτρωση αυτή προετοιμάστηκε και προεικονίστηκε, στη
δε Καινή οι προτυπώσεις εκπληρώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού. Στην
Π. Διαθήκη η Ιεροσύνη ήταν ατελής, δεν μπορούσε να
οδηγήσει τον άνθρωπο σε τέλεια κοινωνία, συμφιλίωση
με τον Θεό. Να τον καθορίσει από τα νεκρά έργα της
αμαρτίας και ενοχής, επίσης ήταν ιεροσύνη κληρονομική.
Μετά τον θάνατο του πατέρα μεταβιβάζονταν στον πρεσβύτερο υιό και οι ιερείς να κατάγονται από τη φυλή του
Λευί. Εξάλλου οι ιερείς ως άνθρωποι ασθενείς κι αμαρτωλοί,
έπρεπε να προσφέρουν πρώτα θυσίες για τις δικές τους
αμαρτίες.
-Ο Θεάνθρωπος με τη θυσία Του πάνω στον Σταυρό
έγινε ο Μέγας Αρχιερέας, η πηγή της Ιεροσύνης, που μας
χαρίζει: “άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιον”. Η θυσία
αυτή προσφέρθηκε εφάπαξ μία φορά, μόνο για τις δικές
μας αμαρτίες, αφού ο Θύτης είναι αναμάρτητος. Στο φοβερό αυτό Μυστήριο είναι ότι ο Χριστός, δεν προσέφερε
θυσία ζώων, αλλά τον ίδιο Του τον Εαυτό για τη σωτηρία
του κόσμου. Με το λυτρωτικό του έργο του θανάτου είναι
“ιερεύς εις τον αιώνα”, όπως με όρκο τον είχε ανακηρύξει
ο Πατέρας Του δια του προφήτη Δαυίδ. Και έτσι είναι ο
αληθινός “μεσίτης Θεού και ανθρώπων” ο μόνος Τέλειος.
Έτσι αντικαταστάθηκε η λευιτική ιεροσύνη με την ιεροσύνη
του Χριστού. Διότι μας χρειαζόταν αρχιερέας άγιος, απαλλαγμένος από κάθε κακία, πονηριά, ο οποίος όχι μόνο βεβαίωνε ότι κανείς δεν μπορεί να τον ελέγξει για αμαρτία
(Ιωαν. 8), όσο ζούσε στη γη, αλλά και κάθισε δεξιά του
Θρόνου στους ουρανούς. Εκεί προΐσταται “της εν άνω
Σιων μυστικής ιερουργίας”, που δεν τον έκτισε άνθρωπος
αλλά ο Θεός.
-Ιερός Χρυσόστομος: “Η υπόληψις του Ιερατικού αξιώματος”. Σ' αυτό το δώρο της ιεροσύνης του Χριστού, μετέχουν οι ιερείς της Κ. Διαθήκης, διάδοχοι των αγίων
Αποστόλων, οι οποίοι πλέον επιλέγονται από την Εκκλησία,
χωρίς κληρονομική ιεροσύνη. Βέβαια η επιλογή αυτή η
οποία στους άξιους, όπως ο Χρυσόστομος, προκαλεί
τρόμο. Όταν ο επίσκοπος Αντιόχειας θέλησε να χειροτονήσει τον 25χρονο Ιωάννη πρεσβύτερο, εκείνος τρομοκρατημένος από το δέος του αξιώματος της Ιεροσύνης,
προτίμησε τη φυγή. Μόνο μετά από την πίεση του αγ. Μελετίου κι αφού είχε ζήσει σε αυστηρά μοναχική ζωή,
δέχθηκε να χειροτονηθεί. Στους λόγους περί Ιεροσύνης ο
Χρυσορρήμων συγκλονίζεται βλέποντας κι αυτόν ακόμη
τον Παύλο να τρέμει μπροστά στο ύψος της ιεροσύνης:
“Αν αυτός που υψώθηκε και γνώρισε τα μυστήρια του
Θεού και υπέμεινε τόσα βασανιστήρια, αν λοιπόν αυτός
είναι περίτρομος μπροστά στο μεγαλείο της ιεροσύνης,
τότε τι θα υποστούμε εμείς που τις περισσότερες φορές
τις εντολές του Χριστού τις παραβαίνουμε;”.
-Άξιοι μέτοχοι της Ιεροσύνης. Ο πλούτος των “οσίων
και αμιάντων” ποιμένων δεν εξαντλείται στην Εκκλησία
ακόμη και σήμερα. Ο Χριστός συνεχίζει ν' αναδεικνύει
“μυροδοχεία” του χαρίσματος της ιεροσύνης, όπως το
αγαθό λευίτη π. Ευάγγελο Χαλκίδη, που υπηρέτησε 30
χρόνια στον Άγιο Βασίλειο Λαγκαδά και εκοιμήθη το 1987.
Ο βιογράφος του λέει: “Τις περισσότερες ώρες ήταν στο
ναό προσευχόμενος και μελετώντας. Ένα απόγευμα τον
βρήκα να διαβάζει μέσα στο ιερό, στη μορφή του διακρινόταν καθαρά μία ασυνήθιστη λάμψη, τρόμαξα, τι φως
είναι αυτό πάτερ; ρώτησα. Δεν ξέρω απάντησε, έτσι
γίνεται πάντα όταν βρίσκομαι στο ιερό”. Προφανώς έτσι
γίνεται πάντοτε με τους “κεχωρισμένους από των αμαρτωλών”, ταπεινούς ιερείς, που αξιώνονται από τώρα να
φωτίζονται από τη λάμψη “του θρόνου της μεγαλοσύνης
εν τοις ουρανοίς”.
Υ.Σ. Όσοι πιστεύουν Ορθόδοξα για τον Πατέρα-Υιό και
Άγιο Πνεύμα και τηρούν την εντολή της αγάπης, αυτοί
έχουν την τέλεια αγάπη. (Ι. Χρυσόστομος ΕΠΕ. 6).

“Σημεία των καιρών μας”
Σ

το φλεγματικό
Λονδίνο και
συγκεκριμένα στο
ραδιοτηλεοπτικό μέγαρο του
B.B.C. “έσκασε” αυτή τη
φορά η πρώτη πολλών
μεγατόνων “βόμβα” του
Μακεδονικού
Πανσλαβισμού, ένα περίπου
μήνα μετά την κύρωση της
διάτρητης εθνοπροδοτικής
συμφωνίας των Πρεσπών,
από την πολυσυλλεκτική και
“πολύχρωμη” πλειοψηφία
των 153 του Εθνικού
Κοινοβουλίου, εν ονόματι
της οποίας η αριστερή
Κυβέρνησή μας έσπευσε
ασθμαίνουσα να παραδώσει
με το “έτσι θέλω και παρά τη
θέληση του 80% του
ελληνικού λαού, την
ποτισμένη με αίμα ελληνικό
ιερή Γη της Μακεδονίας,
στους Σλαβοαλβανορομά
των Σκοπίων.

Το γεγονός αυτό, όπως ευκόλως έγινε αντιληπτό, άφησε άφωνους και έκπληκτους τους ποικιλοτρόπως πανηγυρίζοντες θιασώτες του ΣΥΡΙΖΑϊκού διεθνισμού, οι οποίοι είχαν κάνει σοβαρές πολιτικές επενδύσεις, επάνω στη συμφωνία των Πρεσπών,
περί σταθερότητας και ανάπτυξης
της περιοχής, παρά τις αντίθετες
φωνές οι οποίες ομιλούν ανοικτά
πλέον ότι η συμφωνία αυτή λόγω
των εθνολογικών ιδιαιτεροτήτων
της και των άλλων εγγενών αδυναμιών και παραλείψεων θα αποτελέσει την απαρχή νέων δεινών

Γράφει και σχολιάζει ο:

Δημήτριος Αθ. Τσέλιος
Υποστράτηγος ε.α.

και αναταραχών στους λαούς που
αναφέρεται με επίκεντρο την Ελληνική Μακεδονία.
Έτσι σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις η πρώτη μετά τη συμφωνία
των Πρεσπών αλυτρωτική επίθεση
του Πανσλαβικού Μακεδονισμού,
δια μέσου του διεθνούς εμβελείας
BBC, υπήρξε άριστα σχεδιασμένη
και απροσχημάτιστη. Χτύπησε
κατ' ευθείαν και χωρίς περιστροφές το μαλακό υπογάστριο του
ελληνισμού, στην καρδιά της Μακεδονίας μας και μάλιστα αυτή
τη φορά με όπλα που χορηγήθηκαν στην από εκεί πλευρά με ελληνική υπογραφή. Συγκεκριμένα
το ρεπορτάζ του BBC, πέραν των
άλλων, μίλησε ανοικτά πλέον για
ύπαρξη καταπιεσμένης πολυπληθούς Μακεδονικής, δηλαδή Σλα-

βικής, μειονότητας στην καρδιά
της Ελληνικής Μακεδονίας, η
οποία σήμερα μετά τη συμφωνία
των Πρεσπών πρέπει να αναγνωριστεί και να αποκτήσει όλα τα
προβλεπόμενα από τις διεθνείς
συμβάσεις μειονοτικά δικαιώματά
της και με ό,τι άλλο αυτό συνεπάγεται σε βάρος του Ελληνισμού...
Μετά ταύτα είμαστε υποχρεωμένοι να έλθουμε στην άλλη πλευρά του ανακύψαντος προβλήματος, που είναι το ζητούμενο αλλά
επί του προκειμένου, κατ' ανάγκη
για αυτονόητους λόγους και το
ευρέος συζητούμενο μεταξύ του
ελληνικού λαού.
Εδώ, επειδή πρόκειται περί θέματος υψίστης εθνικής σημασίας,
οφείλουμε να μιλήσουμε με τη
γλώσσα της πλέον ωμής ειλικρίνειας, χωρίς εκπτώσεις και χωρίς
άλλες σκοπιμότητες και υπερβολές και να πούμε ότι δυστυχώς η
σημερινή Κυβέρνησή μας, όπως
φαίνεται, δεν μπόρεσε να αρθεί
στο ύψος των περιστάσεων και
να συλλάβει το πραγματικό βάθος
της δημόσιας πρόκλησης του
BBC, ούτε επίσης και τις πραγματικές διαστάσεις του Μακεδονικού προβλήματος και της ιστορικής αυτού διαδρομής και θέσεώς του ανά τους αιώνες στη
συνείδηση των Ελλήνων Μακεδόνων και γενικότερα ολοκλήρου
του ελληνισμού.
Έτσι κάπως εξηγούνται κάποιες
σπασμωδικές και υποτονικές αντιδράσεις του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, που είδαν κατ'
αυτάς το φως της δημοσιότητας,

μετά τη σχετική δημοσιοποίηση
του ρεπορτάζ του B.B.C. Περί
“Μακεδονικής Μειονότητας” κ.λπ.,
κ.λπ. Όπως επίσης έτσι “δικαιολογούνται” και εξηγούνται και κάποιες άλλες αφελείς έως φαιδρές
δηλώσεις, τοποθετήσεις και θέσεις, επί του θέματος αυτού,
ενίων άλλων προβεβλημένων και
μη στελεχών του κυβερνώντος
κόμματος, στα διάφορα κατά καιρούς τηλεοπτικά πάνελ. Αυτό φαίνεται τους επιτρέπει να πράττουν
και η περί την ιστορικήν αλήθειαν
εγκράτειά τους και η περί την
εθνικήν συνείδησιν πληρότητά
τους. Είναι βλέπετε και αυτά σημεία των καιρών μας!!! Και δεν
μιλάμε βέβαια για κάποιες, έστω
και για το θεαθήναι, αντιδράσεις
της υψηλά ισταμένης ηγετικής
ομάδας των κυβερνώντων, γιατί
αυτή έχει κατ' αυτάς άλλο σοβαρότερο έργο να επιτελέσει. Αυτή
πρέπει πρωτίστως να εμβολίσει
και καθυποτάξει την κεντροαριστερή παράταξη του ΚΙΝΑΛ και
μετά βλέπουμε...
Αλλά πηγαίνοντας και πιο πέρα
ακόμα, με μεγάλη μας έκπληξη
αλλά και θλίψη άφατη διαπιστώσαμε, πλην βεβαίως κάποιων ελαχίστων εξαιρέσεων, και την περί
αυτού αμήχανη στάση της αντιπολίτευσης. Οι λόγοι επί του παρόντος τουλάχιστον δεν είναι
γνωστοί. Ελπίζουμε να μην “παίξει” και αυτή το παιχνίδι του ΣΥΡΙΖΑ... Εάν όμως συμβαίνει κάτι
τέτοιο, τότε “Εχε γεια γλυκιά Πατρίδα, έχε γεια παντοτινή”!!! και
ο σώζων εαυτόν σωθήτω!! εκεί
δυστυχώς φτάσαμε!!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ Ή
ΑΠΟΤΟΚΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

H

Ελλάδα έχει
εισέλθει, μετά την
μνημονιακή της
ένταξη το 2010 έως
σήμερα, σε έναν
«κακοτράχαλο» κατηφορικό
δρόμο, που θυμίζει την
«οδό του Αχέροντα»
Χρησιμοποιήθηκε ως
διεθνές «πειραματόζωο»
μαζικής επίθεσης, για βίαιη
αναίρεση κατακτημένων
δικαιωμάτων και ως
κοινωνικό εργαστήριο, ως
προς την αντίσταση και την
κοινωνική ενσωμάτωση. Η
διεύρυνση των βαθύτερων
αιτιών και των πτυχών, που
οδήγησαν σε αυτή την
καταστροφική εξέλιξη, δεν
μπορεί να είναι
επιφανειακή και
επιδερμική, κάτω από
μονομερείς και δογματικές
θεωρήσεις, αλλά
προϋποθέτει σοβαρή και
σε βάθος ανάλυση όλων
των πτυχών του
προβλήματος.

Είναι προφανές, ότι την ουσιαστική απάντηση στο ζήτημα
αυτό δεν μπορούν να δώσουν,
σε καμιά περίπτωση, οι δύο κυρίαρχα αναπαραγόμενες απόψεις ενός ιδιαίτερα φτωχού
πνευματικά πλαισίου, που διέπει
το Ελληνικό πολιτικό προσωπικό, αλλά και τον χώρο της διανόησης.
Η πρώτη εξ αυτών ομιλεί περί
ειδικής περίπτωσης της Ελλάδος, ως εξαίρεσης του κανόνα,
που οφείλεται πρωτίστως στην
ανικανότητα και την ιδιορρυθμία
του Ελληνικού Λαού. Η άποψη
αυτή, είναι προφανές, ότι εξυ-

Του Γεωργίου Παπασίμου, Δικηγόρου
πηρετεί την Ευρωπαϊκή «ελίτ»,
που μετατράπηκε σε έναν σκληρό δανειστή μιας ιστορικής Χώρας, πλήρους μέλους του Ευρώ
και διέπραξε κατά συρροή «εγκληματικά» οικονομικά λάθη,
που πλέον έχουν συνομολογηθεί
από τους πάντες.
Η δεύτερη άποψη, που κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση,
ομιλεί περί αποτελεσμάτων, που
οφείλονται αποκλειστικά στην
παγκόσμια καπιταλιστική κρίση,
εντάσσοντας το πρόβλημα αυτό,
δογματικά και μονομερώς, στις
κλασικές αναλύσεις της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης και
των επιδιώξεων του διεθνούς
ιμπεριαλισμού.
Η άποψη αυτή μπορεί να αναφέρεται, μεν, ορθώς στις ευθύνες της παγκόσμιας καπιταλιστικής «ελίτ», η οποία λαμβάνει
φεουδαρχικού τύπου χαρακτηριστικά και υπονομεύει τις οικονομίες και την σταθερότητα
των επιμέρους Κρατών για κερδοσκοπικούς λόγους, έρχεται,
όμως, να περιορίσει, αν όχι να
ακυρώσει, τις αναμφισβήτητα
σοβαρές ευθύνες της ντόπιας
Ελληνικής οικονομικής και πολιτικής ολιγαρχίας, που είναι
πολύ μεγάλες και δεν θα πρέπει,
σε καμία περίπτωση, να αποσιωπώνται ή να υποτιμώνται.
Ο δογματικός, μηχανιστικός
και επιδερμικός χαρακτήρας
των δύο κυρίαρχων αναπαραγόμενων απόψεων για την Ελληνική κρίση, οδηγούν σε πλήρη
σύγχυση και έλλειψη ουσιαστικής προσέγγισης αυτού του πολύπλευρου προβλήματος, η
ανάδειξη και ο «φωτισμός» των

πτυχών του οποίου αποτελεί
κρίσιμο παράγοντα για την ορθή
κατανόησή του και, εν συνεχεία,
για την διενέργεια εκείνων των
απαιτούμενων διαδικασιών για
την υπέρβασή του.
Γιατί, στην περίπτωση του
«Ελληνικού προβλήματος» συνυπάρχουν και αλληλοσυμπλέκονται:
Πρώτον, οι συνέπειες της
σφοδρής καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης του 2008, που
οφείλονται στην χρηματιστική
μεταβολή του παγκόσμιου καπιταλισμού και τις νέες μορφές
συσσώρευσης σε παγκόσμιο
επίπεδο, με την μέθοδο της
«συσσώρευσης μέσω υφαρπαγής», όπως εύστοχα αναλύει ο
David Harvey στο βιβλίο του «Ο
νέος Ιμπεριαλισμός». Θα μπορούσε, μάλιστα, να πει κανένας
ότι, σε επίπεδο Ευρώπης, η Ελλάδα αποτελεί την χαρακτηριστικότερη περίπτωση αυτής της
επιθετικής καπιταλιστικής «συσσώρευσης δια της υφαρπαγής»,
που επιτεύχθηκε, ήδη, μέσω
των μνημονιακών προγραμμάτων και της ψήφισης του Υπερταμείου, όπου εντάχθηκε ολόκληρη η δημόσια περιουσία της
χώρας, για έναν αιώνα !!!
Τα βασικά στοιχεία αυτής της
στρατηγικής, διαπιστώνουμε ότι
ξεδιπλώνονται στην περίπτωση
της Ελλάδας, κατά την ένταξή
της στον μνημονιακό «οδοστρωτήρα». Ένα πρόβλημα δημοσίου
χρέους, που αντιμετωπίζουν
σχεδόν όλες οι Χώρες, χρησιμοποιήθηκε ως «εργαλείο», για
την μαζική μεταβίβαση πλούτου
από τις λαϊκές τάξεις προς την

ντόπια και διεθνή καπιταλιστική
τάξη, σε συνδυασμό με την πλήρη εκποίηση «αντί πινακίου φακής» της δημόσιας περιουσίας.
Δεύτερον, μαζί με τα παραπάνω συνυπάρχουν και αλληλοσυμπλέκονται οι διαχρονικές
δομικές ελλείψεις και στρεβλώσεις του ιδιότυπου, «νόθου» περιφερειακού Ελληνικού καπιταλισμού, που ένα «αόρατο νήμα»
τις διατηρεί αναλλοίωτες, από
την ίδρυση του Νεοελληνικού
Κράτους το 1830, έως σήμερα,
με αποτέλεσμα να ισχύει, στην
περίπτωση αυτή, ως προς τον
πρωταρχικό αιτιώδη σύνδεσμο
της Ελληνικής κρίσης, το ερώτημα εάν «η κότα έκανε το αυγό,
ή το αυγό την κότα;».
Χωρίς την ενδελεχή ανάλυση
και ανάδειξη των παραπάνω,
δεν μπορεί να εξηγηθεί, γιατί η
Ελλάδα, αν και μέλος του Ευρώ,
ευρισκόμενη στον πυρήνα της
καπιταλιστικής μητρόπολης –
κέντρου, αποτελεί τον τραγικά
αδύναμο κρίκο, όχι μόνο αυτού,
αλλά και των Χωρών της περιφέρειας, με συνέπεια να έχει
μετατραπεί σε ένα ιδιότυπο διεθνές «πειραματόζωο». Γιατί, για
παράδειγμα, ενώ η «παλίρροια»
της καπιταλιστικής κρίσης του
2008 «χτύπησε την πόρτα» της
Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ιρλανδίας, Κύπρου κ.λπ., οι τελευταίες κατάφεραν να ορθοποδήσουν, παρά τα ελεγχόμενα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν
ακόμα, ενώ η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε «μαύρο πρόβατο»
της Ευρώπης και σε μια σύγχρονη «αποικία χρέους», που
αδυνατεί να εξέλθει από το
«βαθύ μονοπάτι» της παρακμής.

τοπικά

Κώστας Σκρέκας:

Στοχεύοντας
την
επικαιρότητα

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
εξοντώνει τους αγρότες των
Τρικάλων με ένα νέο χαράτσι
Τομεάρχης
Ενέργειας και
Περιβάλλοντος
της Νέας Δημοκρατίας,
Βουλευτής Τρικάλων, κ.
Κώστας Σκρέκας, με
αφορμή Ερώτηση
Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου που κατέθεσε
σχετικά με το
περιβαλλοντικό τέλος
άρδευσης, έκανε την
ακόλουθη δήλωση:

Ο

Το τελειωτικό χτύπημα
στους αγρότες των Τρικάλων
και όλης της Θεσσαλίας ετοιμάζεται να δώσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, επιβάλλοντας ένα νέο χαράτσι για το
νερό άρδευσης, με κίνδυνο να
πληγεί ανεπανόρθωτα η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας. Αυτό θα συμβεί αν

εφαρμοστεί η απόφαση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία
οι αγρότες μας καλούνται να
πληρώσουν από εφέτος "περιβαλλοντικό τέλος άρδευσης", ύψους τουλάχιστον 12
ευρώ το στρέμμα, όταν στην
υπόλοιπη Ελλάδα το αντίστοιχο τέλος ορίζεται σε 1
ευρώ/στρέμμα.
Η Νέα Δημοκρατία απαιτεί
να ανακληθεί άμεσα αυτή η
απόφαση και καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει αμέσως την άθλια τακτική εξαπάτησης των παραγωγών, με
την καλλιέργεια σύγχυσης και
τη μετάθεση ευθυνών σε υπηρεσιακούς παράγοντες. Όπως
αποδεικνύει η ίδια η πραγματικότητα, η ιδεοληψία των

στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ οδηγεί
σε εξοντωτικά χαράτσια που
ζημιώνουν την αγροτική παραγωγή και δεν προσφέρουν
τίποτα στην προστασία του
περιβάλλοντος.
Είναι σαφές ότι η υλοποίηση των σχεδίων μερικής μεταφοράς υδάτων του Άνω
Αχελώου θα ανοίξει τον δρόμο για την ορθολογική αντιμετώπιση του προβλήματος
της επαρκούς υδροδότησης
του Θεσσαλικού κάμπου. Ταυτόχρονα, απαιτείται μια ολοκληρωμένη, συνεκτική δέσμη
μέτρων προκειμένου να μειωθεί το κόστος και να καταστεί ανταγωνιστική η αγροτική παραγωγή.

«4 προτάσεις
για καλύτερη παιδεία»

Η

Και για να καταφέρουν να
προοδεύσουν και να ανελιχθούν επαγγελματικά και κοινωνικά. Σε αυτό το πλαίσιο, ο
Μικέλης Χατζηγάκης θεωρώντας ως βασικό στοιχείο
της πολιτικής του παρουσίας
τον θετικό και τεκμηριωμένο
πολιτικό λόγο παραθέτει τέσσερις προτάσεις κλειδιά για
την ενίσχυση της παιδείας
στην Ελλάδα.
•Άμεση σύνδεση των δημοσίων πανεπιστημίων με τις
επιχειρήσεις και την πραγμα-

τική αγορά: Βασικός στόχος
των πανεπιστημίων είναι να
δώσουν τα εφόδια στους φοιτητές για να βρουν δουλειά
μετά την αποφοίτηση τους.
Δυστυχώς, οι λαϊκιστές στην
Ελλάδα μας μιλούσαν συχνά
για την «εμπορευματοποίηση
της γνώσης» με σκοπό να
μπλοκάρουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις την εκπαίδευση.
Για να εκσυγχρονιστούν τα
Ελληνικά πανεπιστήμια πρέπει
να προχωρήσουν σε συμπράξεις με επιχειρήσεις για να δώσουν στους φοιτητές τις γνώσεις, δεξιότητες και τεχνογνωσία που χρειάζεται για
βρουν θέσεις εργασίας και
να είναι αποδοτικοί εργαζόμενοι. «Όταν βγαίνεις από το
πανεπιστήμιο πρέπει να είσαι
πανέτοιμος για την δουλειά
γιατί ο ανταγωνισμός σήμερα
είναι αδυσώπητος. Και σε μια
παγκοσμιοποιημένη οικονομία αν δεν είναι οι Έλληνες
έτοιμοι οι εταιρίες θα ψάξουν
άλλου για εργαζόμενους»,
υποστηρίζει ο Μικέλης Χατζηγάκης.
•Μεταρρύθμιση του ωρολόγιού προγράμματος: Σήμερα, το 100% του προγράμματος των μαθημάτων συντάσσεται εξ ολοκλήρου από το
Υπουργείο Παιδείας. Προτείνεται η μεταρρύθμιση του
ωρολόγιού προγράμματος.
Το Υπουργείο Παιδείας να
συντάσσει το 80% του προγράμματος των μαθημάτων
και αφήνει τους καθηγητές
να εμπλουτίζουν το 20% του
προγράμματος με βάση τις
ανάγκες και τις κλίσεις των
μαθητών και με βάση τις τοπικές προτεραιότητες της
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Τα επίχειρα
της Συμφωνίας...

Κ

Μικέλης Χατζηγάκης:

παιδεία είναι ένα
από τα βασικά
κλειδιά για να
δουλέψει ο κοινωνικός
ανελκυστήρας στην
Ελλάδα. Για να έχουν,
δηλαδή, τα νέα παιδιά
δυνατότητα να γίνουν
καλύτεροι από τους
γονείς τους.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

κάθε περιοχής. Για παράδειγμα, τα Τρίκαλα θα μπορούσαν να έχουν μάθημα για
την γεωργία και την κτηνοτροφία που θα ανταποκρίνεται
στις ανάγκες της περιοχής
μας.
•Αύξηση επιλογής μαθημάτων με έμφαση στα μαθήματα που ενισχύουν την προσωπικότητα του παιδιού όχι
μόνο τις γνώσεις του. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι η εισαγωγή του μαθήματος της
Θετικής Ψυχολογίας που ενισχύει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των παιδιών (π.χ. αυτοπεποίθηση) και τους βοηθάει
να προσαρμοστούν αποτελεσματικότερα σε ένα κόσμο
που αλλάζει και να μάθουν ταχύτερα από τα λάθη τους.
•Προσέλκυση εκπαιδευτικού τουρισμού: Η Ελλάδα
μπορεί να προσελκύσει εκπαιδευτικό τουρισμό με σεμινάρια, μεταπτυχιακά και θερινά «σχολεία» στα πανεπιστήμια. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι το αντικείμενο των
κλασσικών σπουδών όπου η
χώρα μας θα μπορούσε να
αποτελέσει σημαντικό πόλο
έλξης ξένων φοιτητών. Εάν οι
Άγγλοι και οι Αμερικάνοι διδάσκουν την Αρχαία Ελληνική
σκέψη και φιλοσοφία προσελκύοντας φοιτητές από όλο
τον κόσμο τότε φανταστείτε τι
μπορεί να κάνει η Ελλάδα.

αλόν μήνα... Μάρτης σήμερα... Γδάρτης και κακός παλουκοκάφτης... Αλλά, από
Μάρτη καλοκαίρι... Μυρίζει πια άνοιξη... Μπορεί ο καιρός να μην το επιβεβαιώνει
ακόμα... Το επιβεβαιώνει όμως η ερχόμενη Κυριακή των Απόκρεω... Προοίμιο
της Μεγάλης Σαρακοστής που έρχεται... Απ' την οποία δεν λείπει ο Μάρτης... Κι έτσι
όλα, σιγά-σιγά, προοιωνίζουν την Ανάσταση του Χριστού που, όχι τυχαία, γιορτάζεται
μέσα στης ανάσταση της φύσης... Που πλέον ανασταίνεται απ' τη χειμερία της
νάρκη... Ας μη τα παραθεωρούμε όλα αυτά... Να τα ενθυμούμεθα πρέπει... Να
ενθυμούμεθα τις γιορτές μας, τα ήθη μας, τα έθιμά μας, τις παραδόσεις μας... Και,
όσο αυτό είναι εφικτό, να τα τηρούμε... Όταν, συνεπώς, λέμε Απόκριες να το
εννοούμε κιόλας... Το κρέας βγαίνει απ' τη διατροφή μας ίσα με το Πάσχα... Κι όταν
επίσης λέμε Σαρακοστή, να το εννοούμε... Η Σαρακοστή είναι ταυτισμένη με την
αυστηρή νηστεία, πάντα σε συνδυασμό με την καλλιέργεια και των άλλων αρετών... Κι
ύστερα, όλα αυτά μας προσδιορίζουν, μας χαρακτηρίζουν... Τούτος ο τόπος, αιώνες
τώρα, παραμένει Ορθόδοξος, παραμένει και Ελληνικός. Κι ας σπέρνονται ζιζάνια και
εκ των έσω και των έξω...

Ιδού, λοιπόν, ότι το, ως μακρύ χέρι της
βρετανικής εξωτερικής πολιτικής χαρακτηριζόμενο, BBC, εντελώς ανερυθρίαστα, χωρίς αιδώ, έθεσε θέμα αναγνώρισης
μακεδονικής μειονότητας στα εδάφη της δικιάς μας, της μιας και απολύτως ελληνικής
Μακεδονίας... Προκαλεί τουλάχιστον απορίες και ερωτηματικά, για να μην πω και
ανησυχίες, η επισήμανση του βρετανικού
δικτύου, υπογραφόμενη μάλιστα από Ελληνίδα, κατά τα άλλα, δημοσιογράφο, ότι
«η χρήση του ονόματος Μακεδονία από τη
γειτονική χώρα ανοίγει την πόρτα για δύσκολες ερωτήσεις αναφορικά με την ιστορία της “μακεδονικής μειονότητας” της Ελλάδας». Και βέβαια, ως μέσο έκφρασης του
διεθνούς κατεστημένου, το BBC δεν παραλείπει να επαινέσει την επιτευχθείσα
Συμφωνία των Πρεσπών τονίζοντας πως “η
επικύρωση της συμφωνίας της Ελλάδας με
τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και
η αναγνώριση -το και σημαντικότερο καθώς
έτσι ανοίγονται οι ασκοί του Αιόλου- μακεδονικής γλώσσας και εθνικότητας είναι
σημαντική πολιτική πρόοδος που θα συμβάλει στην άμβλυνση τέτοιων φόβων”.
Μόνο που οι όποιοι φόβοι δεν αμβλύνονται.
Τουναντίον οξύνονται. Ό,τι φανερώνεται με
τη σθεναρή αντίδραση της πλειοψηφίας
των Ελλήνων. Αλλά κι ό,τι, ταυτόχρονα, φανερώνεται με την εμπλοκή στο θέμα και του
Ρωσικού Πρακτορείου “Sputnik” στο οποίο
παραχωρεί συνέντευξη ηγετικό μέλος του
“Ουράνιου Τόξου”, οργάνωσης που εκπροσωπεί, υποτίθεται και εκφράζει, τη
“μακεδονική”, εν Ελλάδι, “μειονότητα”,
που επιβεβαιώνει όσους τόνιζαν ότι η Συμφωνία των Πρεσπών αφήνει επικίνδυνες
γκρίζες ζώνες, τολμά δε να συγκρίνει το ελληνικό κράτος με το ναζιστικό καθεστώς
της Γερμανίας... Κι έτσι, είναι ολοφάνερο
πλέον πως, εδώ στην περιοχή μας, στη γειτονιά μας, στην αυλή μας, αν θέλετε, παίζονται μεγάλα παιχνίδια... Ποιο θα είναι το
τελικό αποτέλεσμα θα το δούμε εν καιρώ...
Τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά... Ο
κόσμος της Βορείου Ελλάδας βράζει...
Νιώθοντας τις συνέπειες της Συμφωνίας
των Πρεσπών, αισθάνεται τουλάχιστον ταπεινωμένος... Την ίδια ώρα, η Ελληνική ΕΥΠ
ζητά, παρακαλώ, την πρόσληψη πρακτόρων
που να γνωρίζουν “Μακεδονικά”...
Υπάρχουν, βέβαια, και άλλες, πολλές και
άγνωστες, παράμετροι του όλου κλίματος
που διαμορφώνεται... Ο μακαριστός Μητροπολίτης Σιατίστης Παύλος -εκ των κορυφαίων σύγχρονων Ιεραρχών, με φωνή και
παρρησία, τον οποίο σέβονταν και η Αριστερά επειδή έβαλε χέρι στη Χρυσή Αυγήαντέδρασε σθεναρά στο να αναλάβει Ηγούμενος σε Μοναστήρι της Καστοριάς Σκοπιανός Μοναχός, αυτοπροσδιοριζόμενος
ως Μακεδόνας... Οικονόμησε όμως έτσι τα
πράγματα ο Θεός ώστε ο αείμνηστος Μητροπολίτης, που, σημειωτέον, είχε πρωτοστατήσει για τη σύνταξη και την υπογραφή
σχετικού υπομνήματος κατά της Συμφωνίας
απευθυνόμενο προς τη σημερινή πολιτική
ηγεσία της χώρας, από όλους τους Μητροπολίτες της Βορείου Ελλάδας, να μην

είναι εν ζωή για να δει τη Συμφωνία να επικυρώνεται απ' την κυβερνώσα πλειοψηφία,
συνεπικουρούμενη προς τούτο και από κάποιους πρόθυμους βουλευτές που πάντα
βρίσκονται για να σώσουν, τελικά, την
παρτίδα.
Να όμως τι ο μακαριστός Παύλος έγραφε, μεταξύ άλλων, σ' ένα του τελευταίο άρθρο, στις 13 Ιανουαρίου 2019. “Η Συμφωνία των Πρεσπών σε τίποτα δεν εξυπηρετεί την Ελλάδα... Αν κάποιος εξυπηρετείται
είναι τα Σκόπια, αλλά ούτε και αυτά. Εξυπηρετείται κυρίως το παιχνίδι, ή μάλλον ο
ανταγωνισμός των Μεγάλων Δυνάμεων
και κανείς άλλος. Για την Πατρίδα μας όμως
η Συμφωνία των Πρεσπών έχει ένα άλλο
μειοδοτικό στοιχείο. Την απόλυτη περιφρόνηση του Λαού. Στα Σκόπια τουλάχιστον έγινε Δημοψήφισμα. Κατά την ελληνική Κυβέρνηση όμως ο Ελληνικός Λαός είναι ανώριμος. Δεν του επιτρέπεται να εκφράσει τη γνώμη του. Αυτό μπορεί να
συμβαίνει στις Δημοκρατίες, αλλά εμείς δεν
έχουμε Δημοκρατία. Πόσο δίκαιο είχε ο μακαρίτης ο Γιάννης Τσαρούχης όταν πριν
πολλά χρόνια, ένα βραδάκι στην Χαλκίδα,
έλεγε: “Η Ελλάδα πέρασε πολλές κατοχές.
Η χειρότερη από όλες είναι η ελληνική κατοχή”... Ίσως με ρωτήσετε -απευθύνεται
στους υπογράψαντες τη Συμφωνία- “Κι
εμείς είμαστε προδότες;”. Σας απαντώ
λοιπόν ευθέως. Σήμερα πιστεύω ότι έχετε
κάνει μεγάλο λάθος με αυτή τη Συμφωνία
των Πρεσπών. Πιστεύω ότι είστε σε λάθος
δρόμο. Σας το φωνάζει ο λαός. Αν όμως την
ψηφίσετε -όπερ και τελικά εγένετο- τότε θα
σας πούμε ξεκάθαρα ότι υπογράψατε μια
Συμφωνία ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ (η υπογράμμιση δικιά μας) για την Πατρίδα. Μακάρι να σας
φωτίσει ο Θεός αυτή την έσχατη ώρα...”.
Αλλά ο εκ του Θεού φωτισμός προϋποθέτει πίστη στον Θεό μαζί δε και επίκληση
του φωτισμού Του και της Χάριτός Του.
Τούτοι όμως που μας κυβερνούν διαλαλούν
την αθεΐα τους, την απιστία τους. Μαθαίνουμε, ειρήσθω εν παρόδω, ότι ετοιμάζεται και Νομοσχέδιο που θα επιτρέπει τον
γάμο των ομόφυλων “ζευγαριών”... Κι όλα
αυτά κατά τις επιταγές του διεθνούς κατεστημένου... Με τις υποδείξεις του οποίου συνεμορφώθησαν πλήρως και απολύτως οι, το πάλαι... επαναστάτες, που σήμερα μας κυβερνούν... Η δε οσφυοκαμψία
σαφώς και επιβραβεύεται. Στους πρωθυπουργούς Ελλάδας και Σκοπίων, στα πλαίσια της Διάσκεψης του Μονάχου, που
έχει, σημειωτέον, χαρακτηρισθεί η γερμανική Λέσχη Μπίλντερμπεργκ, προωθούσα
τα συμφέροντα του βαθέος γερμανικού παράγοντα, απενεμήθη το βραβείο Ewald
von Kleist. Γερμανοτσολιάδες λοιπόν και
τούτοι... Κι όχι μόνο οι προηγούμενοι...
Μπορεί δε να επακολουθήσει και το Νόμπελ Ειρήνης... Έκφραση κι αυτό του διεθνούς κατεστημένου. Που δεν αφήνει χωρίς έπαινο τα παιδιά του... Ευτυχείτε...
ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ... Γιατί Απόκριες έχουμε μεθαύριο Κυριακή...
ΖΑΧ. Γ. ΖΑΧΟΣ
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Απευθείας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Για την Ελλάδα...
Ώρα Ελλάδας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Άλλη Διάσταση
ΕΡΤ Ειδήσεις - Δελτίο στη
Νοηματική - Αθλητικά - Καιρός
Ο Καιρός Στην Ώρα Του
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Δεύτερη Ματιά
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Η Επόμενη Μέρα
ΕΡΤ Ειδήσεις
Η Ζωή εν Τάφω
Indian Summers Κ2 Ε9 (Ε)
Αστέρες του Εγκλήματος
Άλλη Διάσταση
Indian Summers Κ2 Ε9 (Ε)
Η Ζωή εν Τάφω
Πρώτη Είδηση

Καλημέρα Ελλάδα
Το Πρωινό
ANT1 News
Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)
Ρουκ Ζουκ
Κάτι Ψήνεται
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
Still Standing
Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E110
ANT1 News
Η Επιστροφή E88
Ο Μπαχαλόγατος
Τρελές σφαίρες 2½
VICE Κ6 (Ε)
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Και οι Παντρεμένοι 'Eχουν Ψυχή
(Ε)
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Αλήθειες με τη Ζήνα (Ε)
Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ6 Ε14
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε284
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
Μνημείων Άνδρες
MasterChef 3 (Ε)
Κάτω από το Δέρμα
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10:30
12:15
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Θυρίδα Τηλεπώλησης
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε104 (Ε)
Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
Η Αγάπη μας
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
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Γλώσσα
17:10 Το Σόι σου Κ3 Ε26 (Ε)
18:00 Deal
19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:00 'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε105
21:00 Bake Off Greece
22:10 Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6
Ε7 (Ε)
23:10 Φως στο Τούνελ
02:00 Οδηγός Καλής Ζωής
03:00 Kourtney and Kim Take Miami Κ3
Ε3
04:00 Θυρίδα Τηλεπώλησης
04:30 Deal (Ε)
05:10 Εικόνες (Ε)
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00:30
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Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Survivor Πανόραμα
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Στην Υγειά μας ρε Παιδιά!
Food n' Friends
Power of Love
Survivor Πανόραμα
Μαζί Σου (Ε)

News (Ε)
Be a Predator (Ε)
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Τηλεαγορές
Η Νύφη
Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα
Τηλεαγορές
Δελτίο Ειδήσεων
Τηλεαγορές
Η Νύφη
News
Δελτίο Ειδήσεων
Κόντρα και Ρήξη
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 «Fear trade»
04.30 Ξένη ταινία «State line motel»
06.00 «Αρωμα Ελλάδος»
07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό προγραμμα «Μόγλι», «Η
Ωραία Κοιμωμένη»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Παλιά Σκαμνιά»
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Παιδικό πρόγραμμα «Ο δούρειος
σκύλος»
18.00 Γεγονότα- Δελτίο Ειδήσεων

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Ζυγουράκης Κων, Έναντι Νοσοκομείου
24310 79140
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Βασδέκης Σπύρος
25ης Μαρτίου 22, 2431077297

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

18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου»
(Ε)
19.30 Δεξιά και αριστερά
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 «Πολιτικοί Διάλογοι»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Καλημέρα Θεσσαλία»
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10.30
14.00
15.00
17.00
18.00
19.00
20.00
20.30
22.30
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01.30
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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
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
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 Πάμε Διακοπές
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

23:00
00:00
02:00
04:30
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
Το Χρονικό της Νάρνια: Το
Λιοντάρι, η Μάγισσα και η
Ντουλάπα
Celebrity Travel
Criminal Minds Κ11 Ε6
Για την Παρέα
H Απρόσμενη Αρετή της
Αφέλειας
Ώρα Ελλάδος 05:30

ΚΡΙΟΣ: Το εξάγωνο του Ήλιου λειτουργεί
ευνοϊκά και όσον αφορά οικονομικά ζητήματα
είτε άμεσα, αφού φαίνεται ότι η δουλειά σου
αποδίδει περισσότερο, είτε έμμεσα αφού
μπορείς να προβείς σε κινήσεις που υπόσχονται ότι θα σε βοηθήσουν να βελτιώσεις
τα εισοδήματα σου.
ΤΑΥΡΟΣ: Κάποιο επαγγελματικό σχέδιο
που μπορείς να έχεις βρίσκει αρωγούς που
θα αποδειχτούν πολύ χρήσιμοι στην προσπάθεια σου, ενώ είναι άκρως βοηθητικό και
για τα ερωτικά σου αφού κοινωνικοποιείσαι
αρκετά και κάπου εκεί έξω υπάρχει ένα
«κόκκινο πανί» που δεν μπορείς να αντισταθείς.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Το εξάγωνο του Ήλιου σε βοηθάει να συνειδητοποιήσεις και ότι κάποιος
κύκλος μπορεί να έχει φτάσει στο τέλος του
και ότι αργά ή γρήγορα θα πρέπει να κινητοποιηθείς για να αλλάξεις τα δεδομένα σου.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Το εξάγωνο του Ήλιου σου προσφέρει την πίστη και την αισιοδοξία ότι μπορείς να τα καταφέρεις, αφετέρου σου φέρνει και ανθρώπους που φαίνεται ότι έχουν
και τη γνώση, αλλά και τη διάθεση να σταθούν δίπλα σου και να σε βοηθήσουν να τα
καταφέρεις.
ΛΕΩΝ: Οφέλη μπορεί να προκύψουν και
μέσω κάποιου κληροδοτήματος το οποίο θα
μπορούσες να αξιοποιήσεις για την επαγγελματική σου εξέλιξη, ενώ θετικές εξελίξεις μπορεί να προκύψουν και σε κάποια
υπόθεση σχετική με τράπεζες και εφορίες.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Υποτυπώδη τα μάτια τους.
2. Συνηθισμένη η αποτυχία τους.
3. Τα αρχικά σημαντικού οργανισμού μας Βρίσκεται στη θέση του.
4. Ιερό προσκύνημα
των μωαμεθανών στη
Μέκκα - Κατάληξη ρωσικών επιθέτων.
5. Θα τα βρείτε στη...
λύση - Χαρακτηρισμός... χαρακτηριστικών.
6. Αρχαία ονομασία της Θράκης
- Ο πληθυντικός άρθρου.
7. Χαρακτηριστικός στα έργα
του Γεωργίου Σουρή.
8. Την αποζητούμε τον χειμώνα
(αντιστρ.) -Ομοια γράμματα.
9. Σε ποσότητα αναφέρεται (με
άρθρο).
ΚΑΘΕΤΑ
1. Αναφέρεται και η μαγνητική.
2. Φωτεινό φαινόμενο -Αντίστροφη γραφή του 6 β' οριζοντίως.
3. Ορισμένοι τη δαγκώνουν Αναφέρεται και για τα βάρη, στον
αθλητισμό.
4. Αγγλικό σύμφωνο -Και αυτές... κουνιούνται.
5. Ενα ρήμα για...αγύμναστους.
6. «Εν τω...», αρχαία έκφραση

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

CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

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

ΛΥΣΗ (28-2-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΠΛΗΡΩΜΑ 2.
ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 3.Ο ΚΗΔΕΣΤΗΣ 4. ΤΙ
5. ΗΛΕΚΤΡΟΝ 6. ΚΩΔΙΚΑ - ΟΛ 7.
ΗΤΑ - ΑΛΑΤΙ 8. ΤΑΦΟ - ΣΟΣ 9.
ΝΗΣΙ - ΤΕΣΤ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΠΡΟΘΗΚΗ 2. ΛΟΚ - ΛΩΤΟΣ 3. ΗΒΗ ΕΔΑΦΗ 4. ΡΑΔΙΚΙ - ΑΝ 5. ΕΝΩ ΤΑΚΤ 6. ΜΙΣΤΡΑΛ 7. ΑΕΤΙΟ - ΑΣΕ
8. ΜΗ - ΝΟΤΟΣ 9. ΛΙΣΤ - ΛΙΣΤ

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

4

5
6

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

9

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

που σημαίνει «στη στιγμή» - Βραβεύθηκε με Οσκαρ α' ανδρικού
ρόλου για την ερμηνεία του στην
ταινία «Ο σολίστας».
7. Αρχαία χώρα της Ασίας, που
μετά τους Περσικούς πολέμους
έγινε μέλος της Αθηναϊκής Συμμαχίας - Γαλλικό σύμφωνο.
8. Ερώτηση σε μάρτυρα -Μορφή συσκευασίας υφάσματος.
9. Για ξένους... άγιος - Εργαλείο
επεξεργασίας του ξύλου.

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

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

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

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.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Το εξάγωνο του Ήλιου είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό και για θέματα σπουδών, ενώ
είναι πιθανό να προκύψουν και νέες γνωριμίες με ιδιαίτερο πνευματικό ενδιαφέρον που
θα μπορούσαν να σου δώσουν μια νέα οπτική για τη ζωή.
ΖΥΓΟΣ: Το εξάγωνο του Ήλιου σε βοηθάει
να προωθήσεις και κάποια επαγγελματικά ζητήματα που μπορεί να είχες αμελήσει, για να
μη σου πω υποτιμήσει, από τα οποία θα δεις
ότι θα προκύψουν και οικονομικά οφέλη.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Το εξάγωνο του Ήλιου φέρνει
καλά νέα στα ερωτικά ζητήματα, αφού σου δίνει αισιοδοξία και μαζί επιπλέον αποθέματα
δύναμης για να κυνηγήσεις τον στόχο σου,
που απ’ όσο φαίνεται αξίζει τον κόπο.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Το εξάγωνο του Ήλιου σου προσφέρει επαγγελματικές ευκαιρίες που μπορεί να έχουν ευθύνες, αλλά δεν έχουν απαραιτήτως και μεγαλύτερο εργασιακό φορτίο.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Υπάρχει κινητικότητα σε επιχειρηματικά σχέδια και δημιουργικές ιδέες τις
οποίες τώρα μπορείς να θέσεις σε εφαρμογή.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η όψη αυτή είναι βοηθητική και
σε συναισθηματικό επίπεδο, αφού μπορεί να
νιώσεις ότι η επαφή με τον συγκεκριμένο
«άλλο» στη ζωή σου σε γεμίζει σιγουριά και
ασφάλεια.
ΙΧΘΕΙΣ: έχεις μια ευχέρεια στην έκφραση σου,
επομένως εκμεταλλεύσου το για να εκφράσεις πράγματα που έχεις κρατήσει μέσα σου
ή να λύσεις μία παρεξήγηση.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Πάνω από στις 700
μονάδες το Χρηματιστήριο

Ê

Ξεπέρασε τις προσδοκίες το Χρηματιστήριο Αθηνών,
αφού ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,76% στις
707,51 μονάδες, ενώ χθες κινήθηκε μεταξύ των
693,11 μονάδων (-0,31%) και 712,23 μον. (+2,44%). 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 άνοδο 1,03%, στις 1.835,87 μονάδες, ενώ στο +0,90%
ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις
1.121,95 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με
κέρδη 9,25% στις 545,99 μονάδες.
Ένας εντυπωσιακός μήνας ο Φεβρουάριος για το
ΧΑ, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει με κέρδη 12,2%,
ο FTSE 25 με 9,10% και ο τραπεζικός με 42,7%. Μάλιστα, με αυτήν την απόδοση το ΧΑ σημειώνει κέρΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
δη 15,3% από τις αρχές
του έτους, παρά το γεγοΓ.Δ. 1,76%
νός ότι τις πρώτες τρεις
εβδομάδες σημειώθηκαν
σημαντικές απώλειες.
707,51
Στο ταμπλό τώρα, η Πειραιώς έκανε ένα δυνατό
κλείσιμο μήνα, αφού ολοκλήρωσε τις συναλλαγές
με κέρδη 23%. ΕνδοσυνεΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
δριακά "κλείδωσε" για ορισμένα λεπτά στο +30%,
ενώ εντυπωσιακά είναι τα κέρδη του μήνα για τη μετοχή, η οποία υπερδιπλασίασε την τιμή της μετά το μηνιαίο +111%. Άλμα 9,28% σημείωσε και η Εθνική σήμερα, με την Eurobank κλείνει στο υψηλό ημέρας και
στο +9,05%. Κέρδη 6,90% σημείωσε και η Alpha Bank.
Κέρδη 4,50% σημείωσε η ΕΧΑΕ, η Grivalia ενισχύθηκε κατά 4,36%, με τις Μυτιληναίο, ΟΛΠ και Φουρλή να ολοκληρώνουν με κέρδη άνω του 2%. Ο ΟΠΑΠ
ενισχύθηκε κατά 1,24%, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι
ΔΕΗ, Λάμδα, Σαράντης, ΓΕΚ Τέρνα και Βιοχαλκο. Χωρίς μεταβολή έκλεισε η Τέρνα Ενεργειακή.
Στον αντίποδα, η Jumbo δέχτηκε ισχυρές πιέσεις
κλείνοντας τελικά με πτώση 4,03%, με τον ΑΔΜΗΕ και
τον Τιτάνα να ολοκληρώνουν στο -2,68% και -2,73%
αντίστοιχα. Πτώση 1,37% σημείωσε η Coca Cola, η Motor Oil έκλεισε στο -1,15%, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν
οι Aegean, ΟΤΕ, Ελληνικά Πετρέλαια και Ελλάκτωρ.

Η μεγαλύτερη ανακάλυψη
φυσικού αερίου στην Κύπρο
Η ποσότητα του κοιτάσματος στον «Γλαύκο» είναι 5-8 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια
ξαιρετικά είναι τα
αποτελέσματα της
γεώτρησης στο
τεμάχιο 10 της
Κυπριακής Δημοκρατίας,
στο οποίο
πραγματοποιεί
γεωτρήσεις η
αμερικανική ExxonMobil,
σύμφωνα με την
ενημέρωση που
ξεκίνησε στη Λευκωσία,
με τον υπουργό
Ενέργειας της Κύπρου,
Γ. Λακκοτρύπη να
δηλώνει ότι η ποσότητα
του κοιτάσματος είναι 58 τρισεκατομμύρια
κυβικά πόδια.

Ε

Ο κ. Λακκοτρύπης ανέφερε
ότι στο στόχο «Γλαύκο» του
τεμαχίου 10 στην ΑΟΖ της
Κυπριακής Δημοκρατίας έγινε η μεγαλύτερη ανακάλυψη
φυσικού αερίου στην Κύπρο
αλλά και παγκοσμίως εδώ
και δύο χρόνια, τονίζοντας ότι
πρόκειται για έναν εξαιρετικής ποιότητας ταμιευτήρα.
Ο κ. Λακκοτρύπης εξήγησε
ότι παρά το γεγονός ότι δεν
εντοπίστηκαν κοιτάσματα
στον πρώτο στόχο του τεμαχίου 10, το στόχο Δελφύνη,
ωστόσο τα συνολικά αποτελέσματα αποδεικνύουν τον
ρόλο της χώρας ως εναλλακτική πηγή εφοδιασμού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όπως είπε τα ευρήματα
αυτά είναι μία καλή βάση για
να εξεταστεί το ενδεχόμενο
δημιουργίας τερματικού
υγροποίησης φυσικού αερίου
στην Κύπρο, ωστόσο τόνισε
θα χρειαστούν περισσότερες
ποσότητες.
Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil,

Τρίσταν Άσπρεϊ, εξέφρασε
ενθουσιασμό για τα κοιτάσματα στον «Γλαύκο», δηλώνοντας ότι η αμερικανική εταιρεία θα συνεχίσει την ανάλυση των αποτελεσμάτων.
Ο κ. Άσπρεϊ κατά τη συνέντευξη τύπου επεσήμανε
ότι αυτή είναι η αρχή ενός μεγάλου ταξιδιού για μια μελλοντική ανάπτυξη, μιλώντας
για δυνατότητα νέων ανακαλύψεων τόσο στο 10 όσο και
σε άλλα τεμάχια της κυπριακής ΑΟΖ. Εξέφρασε ακόμα το
ενδιαφέρον της ExxonMobil
για ευρύτερες έρευνες στην
Ανατολική Μεσόγειο, υπογραμμίζοντας ότι το οικόπεδο
10 δεν αμφισβητείται, σχολιάζοντας τις τουρκικές προκλήσεις.
Ανακοίνωση Κυπριακής Δημοκρατίας
Σύμφωνα με την επίσημη
ανακοίνωση της Κυπριακής
Δημοκρατίας: «Στη γεώτρηση ανακαλύφθηκε στήλη φυσικού αερίου 133 μέτρων και

Σε προσιτές τιμές

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

βάσει της προκαταρκτικής
ανάλυσης που έχει διενεργηθεί, εκτιμάται ότι ο ταμιευτήρας είναι άριστης ποιότητας και διαθέτει συνολικές
ποσότητες φυσικού αερίου 5
έως 8 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια (Tcf).
Προκειμένου δε να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η
ποσότητα φυσικού αερίου
που περιέχεται στον ταμιευτήρα «Glaucus-1», θα πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες περαιτέρω εργασίες αξιολόγησης. Της γεώτρησης «Glaucus-1» είχαν
προηγηθεί οι γεωτρητικές
εργασίες στον στόχο «Delphyne-1», οι οποίες διενεργήθηκαν μεταξύ Νοεμβρίου
2018 και Ιανουαρίου 2019
χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί
εκμεταλλεύσιμη συγκέντρωση υδρογονανθράκων».
Η ανακοίνωση της Εxxon
Mobil
Στην ανακοίνωση της η
αμερικανική εταιρεία ExxonMobil αναφέρει χαρακτηριστικά: «Στο στόχο, που βρίσκεται στο μπλοκ 10, βρέθηκε μια δεξαμενή αερίου μήκους περίπου 133 ποδών (45

μέτρα). Το πηγάδι ήταν διάτρητο σε βάθος 13.780 ποδιών (4.200 μέτρα) στα 6,769
πόδια (2.063 μέτρα) νερού.
Με βάση την προκαταρκτική ερμηνεία των δεδομένων
για το στόχο, η ανακάλυψη
θα μπορούσε να αντιπροσωπεύσει φυσικό φυσικό αέριο
πόρων ύψους περίπου 5 τρισεκατομμυρίων έως 8 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών
(142 δισ. Έως 227 δισ. Κυβικά μέτρα). Θα χρειαστεί περαιτέρω ανάλυση τους επόμενους μήνες για τον καλύτερο προσδιορισμό του δυναμικού των πόρων.
«Αυτά είναι ενθαρρυντικά
αποτελέσματα σε μια περιοχή έρευνας αιχμής», δήλωσε
ο Steve Greenlee, πρόεδρος
της ExxonMobil Exploration
Company. «Η περαιτέρω
αξιοποίηση του δυναμικού
αυτού του νέου πόρου που
θα αποτελέσει πηγή ενέργειας για τις περιφερειακές και
παγκόσμιες αγορές».
Το Glaucus-1 ήταν το δεύτερο από ένα πρόγραμμα γεωτρήσεως δύο πηγαδιών στο
Block 10. Στο πρώτο πηγάδι
Delphyne-1 δεν βρέθηκαν εμπορικές ποσότητες υδρογονανθράκων.
Το Block 10 είναι 635.554
στρέμματα (2.572 τετραγωνικά χιλιόμετρα). Η ExxonMobil Exploration and Production Cyprus (Offshore)
Limited είναι διαχειριστής και
κατέχει ποσοστό 60% στο
μπλοκ. Κατάρ Petroleum International Upstream O.P.C.
κατέχει ποσοστό 40%»
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι
γεωτρήσεις σε «Γλαύκο» και
«Δελφύνη» έγιναν από την
κοινοπραξία των ExxonMobil Exploration and Production
Cyprus (Offshore) Limited και
Qatar Petroleum International
Upstream OPC.
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΤΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Φαράγγι Οξιάς
Αγία Μάρτυς Αντωνίνα η εκ Νίκαιας της Μικράς Ασίας
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ – ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ο άνθρωπος αντιστέκεται και
προσαρμόζεται. Βρίσκει λύσεις
και όταν μπορεί γίνεται ένα με
τον τόπο. Φτιάχνει μικρά στολίδια, όπου και αν κατοικεί, γίνεται καλλιτέχνης και φροντίζει το
σπιτικό του, βγάζει το μέσα του
και το προσφέρει όπου και να είναι σε δημόσια θέα. Ο χρόνος
στα ορεινά λένε ότι κυλάει πιο
αργά. Κάποιες φορές σταματάει κιόλας.
Δίπλα στο Μουζάκι κυλά τα
κρύα του νερά ο Πάμισος ποταμός. Είναι φερμένα από τις
χιονισμένες πλαγιές του Τύμπανου, της Καράβας, της Καζάρμας και της Καραβούλας.
Σύντομα η μικρή ορειβατική
ομάδα περνάει το όμορφο Μουζάκι και κατευθύνεται στον κεντρικό δρόμο, που οδηγεί προς
το Πευκόφυτο. Περνώντας τη
στενή τσιμεντένια γέφυρα του
Πάμισου, το ύψος και η συνεχής
χιονόπτωση απαγορεύει τη διέλευση των αυτοκινήτων μας
προς το φαράγγι της Οξιάς.
Έτσι, η αρχή της Κυριακάτικης
ορειβατικής πορείας μας αρχίζει από πολύ χαμηλά.
Είναι μια δύσκολη μέρα αντιμέτωπη με την “Ωκεανίδα”, που
έρχεται από τα βόρεια. Εμείς
κατευθυνόμαστε προς τα στενά
της Οξιάς. Περνάμε ανάμεσα
από τον πρώτο μικρό οικισμό
“Νησιά”, που βρίσκεται σε εύφορο επίπεδο, με μικρά κτήματα και μικρές κτηνοτροφικές
μονάδες. Περνάμε σχεδόν ανενόχλητοι από τα τσοπανόσκυλα
και μπαίνουμε τώρα στα στενά
του φαραγγιού με το ύψος του
χιονιού να ξεπερνά τα 30 εκατοστά. Δίπλα μας ο Πάμισος και
η βουή του να συνοδεύει την
πορεία μας για ώρες. Ακολουθούμε τον ασφάλτινο δρόμο,
που οδηγεί ως το Μοναστήρι
της Αγ. Τριάδας. Πιο ψηλά στα
αριστερά μας βρίσκεται ο μικρός οικισμός Βαμβακιές και
στα δεξιά του ποταμού ξεχωρίζουν τα αραιά αγροτόσπιτα
της Τρυγώνας και πιο κοντά
μας ο νερόμυλος στέκει ταλαιπωρημένος.
Μπροστά μας τώρα συναντάμε διασταύρωση με τσιμεντένια γέφυρα, που εξυπηρετεί
έναν άλλον οικισμό, τις Βαμβακιές, με λιγοστά όμορφα σπίτια
και μικρές πεζούλες. Εδώ οι
άνθρωποι φάνηκαν να είναι περήφανοι μέσα στον άγονο αυτό
τόπο. Λίγο πιο έξω μικρά ξύλινα μαντριά για την προστασία
των λίγων ζώων.
Ανηφορίζουμε συνεχώς και
το χιόνι δείχνει να ξεπερνά τις
πολύχρωμες γκέτες μας. Η συνεχής πορεία μας είναι τώρα
στο πιο στενό σημείο του φαραγγιού. Βρισκόμαστε κάτω
από το κόκκινο στεφάνι και στη
δεξιά πλαγιά ανηφορίζει η εγκαταλελειμμένη Σκάλα, που κάποτε με κόπο ανηφόριζαν φορτωμένοι οι άνθρωποι και τα ζώα
προς την Οξιά.
Μετά την ανηφορική στροφή
βρισκόμαστε να περνάμε ανάμεσα από κλειστά αγροτόσπιτα

με μικρά μαντριά και τις καλύβες. Σύντομα στην ανηφορική
πορεία μας συναντάμε βρύση
με ξύλινες κατασκευές και δίπλα να βρίσκεται ρεματιά που
έρχεται από τα ψηλώματα. Αποφασίζουμε να βγούμε εκτός
δρόμου. Το μεγάλο ύψος χιονιού δυσκολεύει τα βήματά μας
και οδηγούμαστε σε ανισοϋψείς χωραφιές για να περάσουμε από τον μικρό οικισμό
«Δάφνη. Στα λιγοστά σπίτια,
που βρίσκονται εκεί μόνο ένα
ζευγάρι ηλικιωμένων συναντάμε να αγωνίζεται να ανοίξει μονοπάτι στο μεγάλο ύψος χιονιού από το μικρό τους σπίτι ως
τα δυο τους ξύλινα καλύβια,
που έχουν τα λιγοστά τους ζώα.
Ξαφνιάζονται από την παρουσία
μας και μας συμβουλεύουν να
εγκαταλείψουμε την προσπάθειά μας για το Μοναστήρι της
Αγ. Τριάδας.
Έτσι, μέσα στη βαθιά και
σκοτεινή χαράδρα, που πιο
ψηλά υψώνεται η περίφημη Καράβα τώρα δεν μπορούμε να
συνεχίσουμε. Αναγκαζόμαστε
μετά από ένα ολόκληρο 6ωρο
να κατέβουμε χαμηλά.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Για την Κυριακή 3/3 έχουμε
προγραμματίσει ανάβαση στον
Τόμαρο ξεκινώντας από τους
Μελιγγούς Ιωαννίνων.
Περισσότερες πληροφορίες
στα γραφεία του συλλόγου –
Ομήρου 6, κάθε βράδυ Παρασκευής από τις 9 έως τις 10. Η
διεύθυνση της ιστοσελίδας μας
είναι: www.trikalasport.gr και
στο τηλέφωνό μας 2431072077.

Η αγία Αντωνίνα έζησε στα
τέλη του 2ου αιώνα και στα
χρόνια των αυτοκρατόρων Μαξιμιανού και Διοκλητιανού. Καταγόταν από τη Νίκαια της Βιθυνίας της Μικράς Ασίας. Ήταν
γνώστης των Αγίων Γραφών και
των αρχών του Ιερού Ευαγγελίου. Υπήρξε θερμή χριστιανή
και εργαζόταν για την εξάπλωση της χριστιανικής πίστης μεταξύ των ειδωλολατριών γυναικών. Έτσι το έτος 302 καταγγέλθηκε και συνελήφθηκε, επειδή ήταν χριστιανή.
Την παρουσίασαν μπροστά
στον έπαρχο της περιοχής Πρισκιλλιανό, όπου και ομολόγησε
αμέσως με τόλμη τη θεάρεστη
δραστηριότητα της και την πίστη της στον Χριστό. Τότε την
υποχρέωσαν να θυσιάσει στα είδωλα, άλλα η αγία Αντωνίνα
αρνήθηκε σθεναρά και μάλιστα
συνηγόρησε μπροστά στον
έπαρχο υπέρ της χριστιανικής
πίστης. Ο έπαρχος εκνευρισμένος, διέταξε να την βασανίσουν και μετά την ρίξουν στην
φυλακή μήπως και αλλάξει γνώμη. Μετά από σκληρά βασανιστήρια, την έριξαν σε σκοτεινή
και υγρή φυλακή, με την ελπίδα
ότι με αυτόν τον τρόπο θα κάμ-

Επιμέλεια:

Λευτέρης Σαββουλίδης
Θεολόγος Α. Π. Θ.
Anatolikathsorthodoxias.blog
spot.com
ψουν το φρόνημα της.
Όταν την έβγαλαν από τη
φυλακή, μετά από μερικές μέρες, παρών στην ανάκριση ήταν
και ο Μαξιμιανός, όπου και αυτός την πίεζε με την βία να αρμηθεί τον Χριστό. Η αγία Αντωνίνα επέμενε στην πίστη της
και αντέταξε την ίδια άρνηση
στις κολακείες, στις προτροπές και στις απειλές του έπαρχου και του βασιλιά να αρνηθεί

τον Χριστό και να θυσιάσει στα
είδωλα. Οργισμένος ο Μαξιμιανός έδωσε διαταγή να βασανίσουν ξανά την αγία Αντωνίνα.
Τότε οι δήμιοι την κρέμασαν
πάνω σε ένα ξύλο, όπου της
έγδαραν και της έκαψαν τις
πλευρές της. Αλλά η αγία Αντωνίνα, με την δύναμη της Θείας Χάρης έμεινε αβλαβής. Έπειτα την τοποθέτησαν πάνω σε
πυρακτωμένη σχάρα, αλλά και
μετά από αυτό το μαρτύριο η
αγία Αντωνίνα διασώθηκε θαυματουργικά. Κατόπιν της σούβλισαν τα κάτω άκρα της και
έτσι μισοπεθαμένη, την έριξαν
και πάλι στη φυλακή, όπου έμεινε εκεί για δύο ολόκληρα χρόνια.
Και εκεί που περίμεναν ότι θα
είχε πεθάνει από πολύ καιρό
πριν, μόλις την αντικρίσανε υγιέστατη οι δήμιοι, τα έχασαν και
πολλοί από αυτούς πίστεψαν και
έγιναν χριστιανοί. Στη συνέχεια
όμως, αφού την έβαλαν μέσα σε
ένα σάκο, την έριξαν στη λίμνη
της Νικομήδειας, στην οποία
βρήκε μαρτυρικό θάνατο και
έλαβε το στέφανο του μαρτυρίου.
Στην χρυσοποίκιλτη λάρνακα

Αγία Μάρτυς Αντωνίνα η εκ
Νίκαιας και εν Νικομηδείας
μαρτυρίσασα
που φτιάχτηκε αργότερα από
τους πιστούς χριστιανούς της
Νίκαιας, γράφτηκε ο βίος της,
αλλά πλέον σώζεται μόνο η
φράση: «η Αγία Αντωνίνα η εν
Νικομήδεια εν τη θαλάσση». Η
Εκκλησία μας εορτάζει και τιμά
την μνήμη της την 1η Μαρτίου.
«Θάλαμος η θάλασσα νυμφικός γίνη, Αντωνίναν κρύπτουσα νύμφην Κυρίου»

Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων:

Ένας στους τρεις Έλληνες εργάζεται
σε δουλειά κατώτερη των προσόντων του
Ένας στους τρεις Έλληνες
εργάζεται σε δουλειά κατώτερη
των προσόντων του, καλύπτοντας θέσεις εργασίας για τις
οποίες απαιτούνται χαμηλότερου επιπέδου προσόντα, ενώ
ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να καλύψουν θέσεις εργασίας για τις οποίες
απαιτούνται συγκεκριμένες δεξιότητες.
Τα συμπεράσματα προκύπτουν από μελέτη του ΣΕΒ για

Τακτική Γενική Συνέλευση
Σωματείου Ιεροψαλτών
"Ιωάννης ο Δαμασκηνός" για το 2019

την αναντιστοιχία προσόντων
στην απασχόληση, αναντιστοιχία η οποία, όπως υποστηρίζει,
οφείλεται στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, κυρίως, σε
τομείς της οικονομίας που δεν
είναι έντασης γνώσης και στην
απουσία σύνδεσης μεταξύ των
συστημάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης με τις ανάγκες της
αγοράς εργασίας.
Εκτός από την υπερεκπαίδευση, τονίζει ο ΣΕΒ, παρατη-

των σπουδών τους), «Ανθρωπιστικές σπουδές, γλώσσες και
τέχνες» (50,5 %) και «Θετικές
επιστήμες, μαθηματικά και πληροφορική» (44,1 %). Αντιθέτως,
πολύ χαμηλότερα είναι τα ποσοστά αναντιστοιχίας στα γνωστικά πεδία «Κοινωνικές, επιχειρηματικές και νομικές επιστήμες» (11,3%), «Υπηρεσίες»
(17,9%) και «Εκπαίδευση εκπαιδευτών και παιδαγωγικές
επιστήμες» (19,5%).

TO NEO ΠPOΓPAMMA ΔPOMOΛOΓIΩN AΠO TO KTEΛ
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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 )

Την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12μ.μ. κατόπιν προσκλήσεως του ΔΣ, συνήλθε η Γ.Σ. του Σωματείου Ιεροψαλτών Ν.
Τρικάλων "Ιωάννης ο Δαμασκηνός".
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ακολούθησε:
α) ο απολογισμός των πεπραγμένων του προηγουμένου έτους,
οι στόχοι του Σωματείου για το τρέχον έτος
β) η ενημέρωση από τον εκπρόσωπο του Σωματείου στην ΟΜΣΙΕ για τα τεκταινόμενα κ τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της
ψαλτικής τέχνης και
γ) η εκλογή Χοράρχου για τη χορωδία του Σωματείου.
Για την εκλογή Χοράρχου υπέβαλαν υποψηφιότητα οι κ.κ. Καλαμπάκας Παναγιώτης και Λεμονάς Νικόλαος.
Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας Χοράρχης εξελέγη ο κ. Καλαμπάκας Παναγιώτης με 15 ψήφους έναντι 14 του κ. Νικολάου
Λεμονά, που εκλέχθηκε αναπληρωτής Χοράρχης, ενώ ευρέθησαν
και 2 λευκά ψηφοδέλτια.
Για το Σωματείο Ιεροψαλτών

ρείται και το φαινόμενο της
αναντιστοιχίας προσόντων και
απασχόλησης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στη μελέτη,
η αναντιστοιχία προσόντων εντοπίζεται σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία όπως «Γεωργία και
κτηνιατρική» (το 64,4% των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν απασχολούνται
σε θέσεις εργασίας που σχετίζονται με το γνωστικό πεδίο

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
ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ "ΓΕΝΝΙΤΣΑΡΟΙ & ΜΠΟΥΛΕΣ"
Κυριακή 10/03/2019
ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΝΗΣ Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ - Ι.Μ.ΠΑΝ. ΠΕΛΕΚΗΤΗΣ
Καθαρά Δευτέρα 11/03/2019

Ι.Μ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Α' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ)
(Απογευματινή εκδρομή) Για τον πανηγυρικό εσπερινό
και τους Α' χαιρετισμούς. Παρασκευή 15/03/2019
Ι.Μ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
(Πρωινή εκδρομή) Για την πανηγυρική θεία λειτουργία.
Σάββατο 16/03/2019

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

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

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

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

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

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

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

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

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

ΑΓ. ΠΑΪΣΙΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Σουρωτή (Αγ. Παΐσιο) -Ι.Μ. Αγ. Αναστασίας Φαρμακολύτριας
Θεσσαλονίκη -Ι.Μ. Οσ. Εφραίμ Σύρου (Κονταριώτισσα)
(Ημερήσια εκδρομή) Κυριακή 24/03/2019

ΜΟΝΗ ΡΙΛΑ-ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)
(Ημερήσια εκδρομή) Κυριακή 31/03/2019
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

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

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

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

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

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

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

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

σελίδα 37

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

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

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

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

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

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

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

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

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

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ:

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

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

AM.EOT 0727E60000012200

1

Πενθήμερη εκδρομή Βελιγράδι-Βουδαπέστη-Βιέννη
από 7 έως 11 Μαρτίου

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

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
4ήμερες εκδρομές
-------------------------8-11 Μαρτίου 2019 (ΑΠΟΚΡΙΕΣ)
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με πρωινό (πλατεία ΤΑΧΙΜ), ξεναγός
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 110,00 €
-------------------------22-25 Μαρτίου 2019
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με πρωινό (πλατεία ΤΑΧΙΜ), ξεναγός
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 120,00 €

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

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019

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

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

23-24-25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή στη Σόφια της Βουλγαρίας
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις / ξεναγήσεις,διαμονή σε ξενοδοχείο 4*,
πρωινό & ημιδιατροφή (γεύμα).

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

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

26-29 Απριλίου 2019 (3 διαν/σεις με εορταστικό μενού)

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).

«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

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

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

«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.

ΠΑΣΧΑ στην «ΚΕΡΚΥΡΑ»

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
(ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΑ-ΣΜΥΡΝΗ-ΑΪΒΑΛΙ-ΕΦΕΣΣΟ-ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ)
6ήμερη εκδρομή 30/4-5/5/2019
4 διαν/σεις με ημιδιατροφή (μία διαν/ση στο Αϊβαλί, δύο στη Σμύρνη
και μία στα Δαρδανέλια), ξεναγός
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 230,00 €

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
5ήμερη κρουαζιέρα στα Ελληνικά νησιά (Μύκονος – Πάτμος – Ρόδος –
Ηράκλειο -Σαντορίνη) & Κουσάντασι (Τουρκία), 8-12 Ιουλίου (μεταφορά
Τρίκαλα – Πειραιά & επιστροφή, πλήρης διατροφή, απεριόριστο πακέτο
ποτών.
Τo γραφείο μας είναι συνεργάτης με την WESTERN UNION
(στείλτε και λάβετε εμβάσματα από όλα τα σημεία του κόσμου)
(πληρωμές: ΕΝΦΙΑ – ΕΦΚΑ – ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΔΕΗ - ΤΗΛΕΦΩΝΑ κλπ)

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

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

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

38 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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τοπικά

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

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

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Ο Κύριος βασιλεύει, μεγαλοπρέπειαν είναι ενδεδυμένος.,.και δύναμιν... Εις τον
οίκον σου ανήκει αγιότης,
Κύριε» (Ψαλμ. 93:1,5)
Μεγαλοπρέπεια, δύναμη,
αγιότητα! Τρεις κύριες γραμμές του χαρακτήρα του Θεού.
Μόνο στον αληθινό Θεό όμως
η μεγαλοπρέπεια συμπορεύεται με την αγιότητα, η δύναμη με την αγάπη, η δικαιοσύνη με το έλεος.
Είναι ο Θεός που «κατοικεί
εν υψηλοίς και σε άγιο τόπο,
αλλά και στου συντριμμένου
την καρδιά και στου ταπεινού
το πνεύμα» (Ησ. 57:15).
Ντυμένος μεγαλοπρέπεια,
δυνατός και θαυμαστός στα

έργα Του, δίκαιος αλλά γεμάτος έλεος, αποκάλυψε τα
σχέδια Του για τον άνθρωπο
που δημιούργησε με ένδοξο
σκοπό και προορισμό. Και
όταν ο άνθρωπος Τον πρόσβαλε αμφισβητώντας τις
αγαθές προθέσεις Του, δεν
τον άφησε να χαθεί αλλά του
πρόσφερε θαυμαστό Σωτήρα, τον Υιό Του, χωρίς αντάλλαγμα αλλά και χωρίς να
παραβιάζει την ελευθερία του
να Τον δεχθεί ή να Τον απορρίψει.
Αυτός είναι ο Θεός, ο τόσο
παρεξηγημένος από τον άνθρωπο. Ο Θεός που αγαπάει
και σένα, αγαπητέ μου φίλε,
και περιμένει να Τον επικαλεσθείς για να σε σώσει.

Ιερές Αγρυπνίες
Στην πόλη και χωριά των Τρικάλων
έως 3 Μαρτίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη και σε χωριά των Τρικάλων
θα τελεσθούν οι κάτωθι Ιερές Αγρυπνίες:
Σήμερα 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.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ.
Θεόκλητος αύριο Σάββατο 2 Μαρτίου (ψυχοσάββατο) και ώρα
11 π.μ. θα τελέσει επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής των υπέρ πατρίδος πεσόντων, στο Στρατιωτικό Νεκροταφείο Καλαμπάκας.
Την Κυριακή 3 Μαρτίου, θα χοροστατήσει κατά τον Όρθρον,
και θα λειτουργήσει στον Ενοριακό Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου
Διάβας όπου και θα τελέσει την εις Πρεσβύτερον χειροτονία
του Ιεροδιακόνου π. Ηρακλή Φίλιου.
Ο Πρωτοσύγκελλος της Ιερά Μητροπόλεως π. Νήφων Καψάλης
Την Κυριακή 3 Μαρτίου, θα λειτουργήσει στην Ιερά Μονή
Κοιμ. Θεοτόκου Βυτουμά.

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

Από τόν Θεατρικό καί Καλλιτεχνικό
Σύλλογο Ν. Κερασούντας μὲ τίτλο:
«ὲ χωρέτες» τοὲ 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.

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

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

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

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΧΑΘΗΚΕ πινακίδα με Αριθμό Κυκλοφορίας ΤΚΡ 7246. Όποιος την βρήκε παρακαλείται να ειδοποιήσει στο τηλέφωνο
6972410215.
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.

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

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

•ρεβύθιαφούρνου•ψαρόσουπα
•μοσχάριμεμανιτάρια
•λαζάνιαμεκοτόπουλο
•μανιτάριαλεμονάταστοφούρνο
•χοιρινόριγανάτο

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

ΣΑΛΑΤΕΣ
Φακές, καλαμπόκι, πιπεριές, τοματίνια, λαδόξυδο, κρεμμύδι ..3,50€
Πράσινη: μαρούλι, κρεμμυδάκι, άνηθο, λαδολέμονο ................3,00€
Λάχανο, καρότο, λαδολέμονο...................................................3,00€
Χόρτα εποχής ..........................................................................3,00€

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
† MNHMOΣΥΝΟ
Τελούμε αύριο Σάββατο 2 Μαρτίου
2019 στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων
Γενεσίου Τρικάλων, 40 ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΒΑΪΑΣ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ
Παρακαλούμε τους συγγενείς και
φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν μαζί μας τις προς τον
Ύψιστον δεήσεις.
Γενέσι Τρικάλων 1/3/2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Φώτιος. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Περιστέρα και Βαγγέλης
Γκονιάρης, Γεωργία Καραϊσκου. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Θανάσης και
Βάσω, Γιώργος και Λένα, Φώτης και Χαρά. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ
ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

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
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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ του Γεωργίου και της
Στεργιανής το γένος Κουκουμάτη που γεννήθηκε στα Τρίκαλα και κατοικεί στους Γόμφους και η ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ του Ευαγγέλου και της Πολυξένης το γένος Καραντώνη που γεννήθηκε στα Τρίκαλα και κατοικεί στην Πηγή πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στους
Γόμφους 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

Χωρίς συμφωνία Τραμπ και Κιμ Γιονγκ Ουν
ο γεύμα εργασίας
ανάμεσα στον
πρόεδρο των ΗΠΑ
και τον ηγέτη της
Βόρειας Κορέας
ακυρώθηκε, ενώ δεν
επετεύχθη συμφωνία,
σύμφωνα με τον Λευκό
Οίκο, όπως μεταδίδουν
τα διεθνή μέσα από το
Βιετναμ.

Τ

Οι συνομιλίες ανάμεσα

στον Ντόναλντ Τραμπ και
τον Κιμ Γιονγκ Ουν διακόπηκαν οι δυο άνδρες αναχώρησαν για τα ξενοδοχεία
τους.
Ο Αμερικανός πρόεδρος
Ντόναλντ Τραμπ και ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ
Γιονγκ Ουν δεν κατέληξαν
σε συμφωνία έπειτα από δύο
ημέρες συναντήσεων στο
Βιετνάμ, όμως είχαν εποικοδομητικές συζητήσεις για

την αποπυρηνικοποίηση της
Βόρειας Κορέας και την οικονομία της, ανακοίνωσε
συγκεκριμένα ο Λευκός Οίκος.
«Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία προς το παρόν, όμως
οι ομάδες των δύο πλευρών
ανυπομονούν να συναντηθούν ξανά στο μέλλον», ανέφερε η Σάρα Σάντερς εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου σε ανακοίνωσή της.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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