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Με το φράγμα που περαιώνεται σύντομα
Το γραφείο μας ενημερώνει τους παραγωγούς
ότι ξεκίνησε η παραλαβή τιμολογίων γα την επιστροφή ΦΠΑ του 2018.
Επίσης αναλαμβάνει την σύνταξη και κατάθεση φακέλου για την αίτηση άδειας χρήσης νερού.
Στα γραφεία μας Σωκράτους 33 οι Γεωπόνοι
της εταιρίας μας είναι στην διάθεση των ενδιαφερομένων για κάθε διευκρίνιση σε θέματα
Αγροτικής Ανάπτυξης.
Τηλέφωνα: 24310 78128, 24310 78129

Με την άρδευση μεγάλων εκτάσεων και την ύδρευση στο Ρίζωμα
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Μεταποίησης και Εμπορίας
Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δηλώσεις Βιολογικής Γεωργίας και
παραλαβή τιμολογίων από την ΕΑΣ Τρικάλων

Σας προσκαλούμε στην ομιλία
του υποψηφίου Δημάρχου Πύλης

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.

Θεόδωρου Χήρα

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

σήμερα Κυριακή 3 Μαρτίου 2019
στις 11:30
στο Πύλης Μέγαρον

CMYK

Σας καλώ στην πρώτη ανοιχτή συγκέντρωση, ως υποψήφιος
Δήμαρχος Πύλης, σήμερα Κυριακή 3 Μαρτίου 2019
στο Πνευματικό Κέντρο Πύλης στις 12:00μ.,
για να εκθέσω τις απόψεις και τις προτάσεις μου
για το μέλλον του Δήμου μας.
Η παρουσία σας θα με τιμήσει ιδιαίτερα, θα μου δώσει Χαρά και Δύναμη για τον
αγώνα που ξεκινώ μαζί σας ενόψει των Εκλογών του Μαΐου για την νέα Διοίκηση
του Δήμου.
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Σαν Σήμερα
1827
ΟΓεώργιοςΚαραϊσκάκης
αποκρούειστοΚερατσίνιτου
ΠειραιάεπίθεσητουΚιουταχή,
αρχικώς800καιτηνάλληημέρα 6.000 Τούρκων. Η μάχη
αυτήυπήρξεμίααπότιςλαμπρότερεςνίκεςτου.
1875
Η «Κάρμεν» του Ζορζ
Μπιζέ, ένα από τα δημοφιλέστερα μελοδράματα, κάνει
πρεμιέραστοΠαρίσι.
1913
Ελληνικό στρατιωτικό
τμήμα απελευθερώνει τους
ΑγίουςΣαράντα,κατάτηδιάρκειατουΑ’ΒαλκανικούΠολέμου.
1989
Συλλαμβάνεταιεπ’αυτοφώρωογενικόςαρχηγόςτου
Λεβαδειακού Καλομοίρης, τη
στιγμή που δίνει 1.500.000
δραχμέςστονδιαιτητήΑκρίδα
γιαναευνοήσειτηνομάδατου
στοαποφασιστικόπαιχνίδιτης
με τη Λάρισα. Οι «πράσινοι»
της Βοιωτίας θα τιμωρηθούν
με αφαίρεση τριών βαθμών
απότοεπόμενοπρωτάθλημα.
1991
Καταγράφεταισεερασιτεχνικόβίντεοοάγριοςξυλοδαρμόςτουαφροαμερικανού
Ρόντνεϊ Κινγκ από αστυνομικούς, στο Λος Άντζελες. Θα
προκληθούνσοβαρέςταραχές
από τη μαύρη κοινότητα της
πόλης.

Πρώιμη κοιτίδα των Σλάβων ήταν
τα Καρπάθια. Μετέπειτα τους βρίσκουμε ανάμεσα στα ποτάμια: Βιστούλα και Δνείπερο. Αυτές οι μετακινήσεις έλαβαν χώρα κατά το
517 μ.Χ. κατά τον Wasiliev (Ιστορία
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μετάφραση: Δημοσθένης Σαβράμης,
Αθήνα 1955). Στα Καρπάθια, και μετά
στα ποτάμια, στις λίμνες και στα
δάση των περιοχών Βιστούλα και
Δνειπέρου, όπου έκτιζαν τις ταπεινές
καλύβες τους σκληραγωγήθηκαν και
αντιμετώπιζαν “ραδίως και βροχήν
και ψύχος και καύσωνα”. (Στρατηγικό
Μαυρικίου). Ευρισκόμενοι συνεπώς
στα βόρεια σύνορα της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας (430 μ.Χ.-1453 μ.Χ.)
και αντιμετωπίζοντες προβλήματα
επιβίωσης άρχισαν επιδρομές εναντίον των εδαφών του Βυζαντίου.
Πρώτες επιδρομές των Σλάβων σημειώθηκαν στα χρόνια του αυτοκράτορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας,
Ιουστινιανού (527 μ.Χ. 565μ.Χ.).
“Ούννοι τε και Σκλαβηνοί (έτσι
ονομάζονταν οι Σλάβοι, δηλαδή δούλοι
στους Αβάρους) και Άνται ανά παν
καταθέοντες έτος, εξ ου ο Ιουστινιανός παρέλαβε την αρχήν, ανήκεστα
(ανεπανόρθωτα) έργα ειργάσαντο
τους ταύτη ανθρώπους” (Προκόπιος,
σύγχρονος του Ιουστινιανού ιστορικός).
Αυτού του είδους οι επιθέσεις είχαν
χαρακτήρα βαρβαρικών εφόδων και
επέφεραν μεγάλες καταστροφές και
λεηλασίες. Μετά επέστρεφαν στις
εστίες τους καταδιωκόμενοι.
Η μόνιμη εγκατάσταση των Σλαβικών φύλων στη Χερσόνησο του Αίμου
αρχίζει από το 610 μ.Χ. περίπου.
Εκμεταλλευόμενοι αδυναμίες του
Βυζαντίου κατέλαβαν ως μπουλούκια
ποιμένων κυρίως περιοχές της Θράκης, της Βέροιας και γύρω από τον
Στρυμόνα. Άλλες ομάδες έφτασαν
μέχρι την Πελοπόννησο και κατά τον
ένατο αιώνα μ.Χ. μνημονεύονται ως
“Μελιγγοί” και “Εζερίτες”, κατοικούντες ως κτηνοτρόφοι στον Ταΰγετο.
Γρήγορα αφομοιώθηκαν από τους
υπέρτερους Ελληνικούς πληθυσμούς.
Άφησαν λίγες Σλαβικές λέξεις: Βελέντζα, τσοπάνος (coban), γλίτσα,
γκλίτσα κ.ά. Αυτές οι Σηλαβηνίες
έδωσαν αφορμή στον μισέλληνα ιστορικό Falimerayer να γράψει απίθανες

Nα γνωρίσουμε τους γείτονές μας, τους Σλάβους και τις γλώσσες τους

Από τον
Γιώργο Ηλ. Ζιάκα
απόψεις σε βάρος των Ελλήνων. Τον
αντιμετώπισαν ο Hoph, o Tσιγκάιζεν,
ο Drutnik, ο Παπαρηγόπουλος, ο Πολίτης και άλλοι. Έτσι ξεχάστηκε.
Οι Σέρβοι, αργότερα, υπήρξαν οι
κυριότεροι των Σλαβικών φύλων. Χρόνια πολλά η Σερβία αποτελούσε χώρο
της ελληνικής επιδράσεως. Ο Χριστιανισμός είχε κατακτήσει τμήματα
του Νοτιο-Σλαβικού πληθυσμού και
αργότερα των Βορείων Σλαβικών φυλών (Βουλγαρία). Στην εποχή του
Σέρβου Ζουπάνου Στέφανου Νεμάνια
(1168-1195) έχουμε επέκταση σε
βάρος άλλων Νοτιοσλάβων. Την αντίσταση αυτού του Ζουπάνου εδάμασε
ο αυτοκράτορας Μανουήλ Κομνηνός
(1143-1180) κατόπιν η Σερβική μοναρχία του Στέφανου Δουσάν 13301355) προσπαθεί να διολισθήσει προς
τα ελληνικά εδάφη. Ιδιαίτερα ο Συμεών
Ούρεσης που κατέλαβε τη Θεσσαλία
και ο δεσπότης Ιωάννης Ούγκλησης
που κατέλαβε εδάφη ανάμεσα στον
Στρυμόνα και το Νέστο. Συγκρουσθέντες με τους Οθωμανούς Τούρκους στη μάχη του Έβρου ηττήθησαν,
και η Σερβία και Βουλγαρία κατέρρευσαν. Στους Βαλκανικούς Πολέμους
1912-1913 οι Σέρβοι είναι σύμμαχοι
των Ελλήνων. Τον Αύγουστο του 1944
ο Τίτο ίδρυσε το ψευδεπίγραφο κράτος
με πρωτεύουσα τα Σκόπια. Το Γενάρη
του 1946 δημιουργεί “την Ομόσπονδη

Λαϊκή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας”
που την αποτελούσαν:
Σερβία, Μαυροβούνιο, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Σλοβενία, Κροατία και “Ομόσπονδη Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας”, με πρωτεύουσα τα Σκόπια.
Η Ελλάδα μέσα στη φρίκη και τη συμφορά του αδελφοκτόνου εμφύλιου
σπαραγμού δεν μπορεί να αντιδράσει.
Το χειρότερο δεν αντέδρασε ούτε
μετέπειτα. Το έριξαν στο ραχατλίκι
και στην κατοχή της καρέκλας με
κομματικές αντιπαραθέσεις. Αυτά
είναι τα τραγικά λάθη των ελληνικών
κυβερνήσεων. Ονομάσαμε το Αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης της “Μίκρας” και το Υπουργείο Βορείου Ελλάδος και όχι Μακεδονίας-ΘράκηςΗπείρου. Καμία προοπτική, καμία ανάλυση των γεγονότων και των εξελίξεων. Καμία συντονισμένη κίνηση των
Καθηγητάδων και των Ακαδημαϊκών
στα διεθνή συνέδρια, όπου κυριαρχούσαν οι Σκοπιανοί με μια συντονισμένη προπαγάνδα.
Έτσι θρασύτατα σφετερίστηκαν το
έμβλημα των ηρωικών βασιλέων της
Ελληνικής Μακεδονίας μας, τον Λευκό
Πύργο της Θεσσαλονίκης και δημιούργησαν γλώσσα “Μακεδονική” και
“Μακεδονική” Εκκλησία. Εξέδωσαν
χάρτες, που περιλάμβαναν όλη τη
Μακεδονία και ένα σωρό άλλες απρέπειες και ασέβειες σε βάρος της ελληνικότατης Μακεδονίας μας, που
κρατάει τα λάβαρα ψηλά από την
Έκτη χιλιετία π.Χ. έως σήμερα. (Πελασγοί 4000 χρόνια π.Χ.-Μυκηναίοι
3000 π.Χ. -Ελληνικοί αποικισμοί και
στη Βαλκανική με σειρά πόλεων από
το 800 π.Χ. έως το 400 π.Χ. Στην περίοδο Φιλίππου Β΄ και Μεγάλου Αλεξάνδρου, τέταρτος π.Χ. αιώνας, τα
σύνορα της Μακεδονίας έφταναν στο
Δούναβη. Το ίδιο και στα Βυζαντινά
χρόνια (330 μ.Χ.-1453 μ.Χ.). Και στα
Ρωμαϊκά χρόνια οι Μακεδόνες πολέμησαν με σφοδρότητα τις Ρωμαϊκές
λεγεώνες, που ήρθαν στην Ελλάδα
προσκαλεσμένες και από Ελληνίδες
πόλεις-κράτη δυστυχώς. Το αιώνιο

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Θεμιστοκλέους 34 • Τρίκαλα 42100
Τηλ. (24310) 24.230, 23.727
• FAX: (24310) 24953
Ε- mail:plogos@otenet.gr
ΑΦΜ. 999472292• ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
AP.M.A.E. 54546/33/B/03/07

άγος της φυλής μας για εμφύλιες
συρράξεις και αδελφοκτόνους εμφυλίους πολέμους. Στα νεότερα χρόνια
οι Μακεδόνες Έλληνες πολέμησαν
τους κομιτατζήδες Βουλγάρους, που
διεκδικούσαν Ελληνικά και Νοτιο-Σλαβικά εδάφη. Σας σώσαμε και σας ωρέ
Σκοπιανοί, καθώς και στους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913. Γιατί
τέτοια αχαριστία εκ μέρους σας;
Οι γλώσσες των Σλάβων: Οι γλώσσες των Σλάβων δημιουργήθηκαν από
την πρωτόγονη πρωτοσλαβική γλώσσα
που χωρίζονται σε 3 ομάδες: α) την
Ανατολική, που καλύπτει τη Β. Και Ν.
Ρωσία και τη Λευκορωσική β) την Δυτική ομάδα που περιλαμβάνει την Πολωνική, Τσεχική και Βοημική και γ) τη
Νότια ομάδα που καλύπτει τη Βουλγαρική, τη Σλοβενική και τη ΣερβοΚροατική, που μιλούν και οι Σκοπιανοί.
Επίσημο γραπτό γλωσσικό όργανο
δεν υπήρχε στους Σλάβους μέχρι τον
ένατο μ.Χ. αιώνα. Το πρώτο και αρχαιότερο μνημείο της Σλαβικής γλώσσας είναι η μετάφραση των Ευαγγελίων
στη γλώσσα τους και πάνω στο ελληνικό αλφάβητο. 18 Ελληνικά και 8
Σλαβικά που έκαμαν οι αδελφοί Έλληνες Ιεραπόστολοι ο Κύριλλος και
ο Μεθόδιος από τη Θεσσαλονίκη. Αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν τότε
ο Μιχαήλ Γ΄ (842-867 μ.Χ.). Αυτό το
αλφάβητο ονομάστηκε Κυριλλικό (Kirilitsa), ενώ το αντίστοιχο μικρογράμματο ονομάστηκε Γλαγολικό (Glagolitsa). Η Σερβο-κροατική γλώσσα γράφεται με το Λατινικό αλφάβητο στη
Βοσνία και Κροατία και στη Σερβία
και Σκόπια με το Κυριλλικό. Σταματήστε, επιτέλους, Σκοπιανοί να παραχαράζετε την αδέκαστη Ελληνική και
Μακεδονική Ιστορία.
(Πηγές: Wasiliev: Ιστορία Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μετάφραση Σαβράμη, Αθήνα 1955), Αδαμάντιος Κοραής, Βυζαντινή Ιστορία 1805, Κ. Παπαρηγόπουλος, Γενική Ιστορία Ελληνικού Έθνους, Δ. Ζακινθηνός Επισκόπηση Βυζαντινής Ιστορίας, Αθήναι
1959.

Το Άγγελμα
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ:

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

(Με πολλούς…
άμαχους ως θύματα)

Κωστής Χρήστος

Μητσοτάκης:

να συζητούν,

«Μάχη για έξοδο
από τη λιτότητα»

```

Με τη ΝΔ κυβέρνηση η Ελλάδα θα

λίγοι γνωρίζουν να

γίνει success story
```

συνομιλούν”.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

(Ορίστε, πάνε τα προβλήματά μας!)

Σωτηρίου Ευαγγελία
Κάκια Ευαγγελία
Παπαθανασίου Χριστόφορος
Μπίνας Ματθαίος

Το ανέκδοτο της ημέρας

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)

της ημέρας

“Πολλοί μπορούν

```

Για ενημερωτικά κείμενα
και δελτία τύπου στο e-mail:
syntaktes.plogos@gmail.com
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Νέες προκλήσεις από
τους ακροδεξιούς
Συνασπισμούς στην Ε.Ε.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
Μ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
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Ήταν ένας Ιταλός ένας Γερμανός ένας Τούρκος κι ένας Έλληνας σε
ένα αεροπλάνο. Κάποια στιγμή λέει ο πιλότος ότι πρέπει να πέσουν τρία
άτομα για να σωθεί το αεροπλάνο, οπότε σηκώνεται ο Ιταλός και λέει:
- "Ζήτω η Ιταλία!" και πέφτει.
Μετά ο Γερμανός και τέλος σηκώνεται κι ο Έλληνας και φωνάζοντας:
- "Ζήτω η Ελλάδα", αρπάζει τον Τούρκο και τον πετάει από κάτω.

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Κυριακή 3/3/2019
ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ
ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ,
ΤΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΕΩΣ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ.
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Για αρκετό
καιρό τώρα, αναπτύσσονται δυσάρεστες προκλητικές καταστάσεις, αφορμή
για τις εξελίξεις
είναι οι τοποθετήσεις εκπροσώπων του Κοινοβουλίου και του
Ευρωκοινοβουλίου, όπου οι τοποθετήσεις τους
αν δεν είναι
ακραίες και επικίνδυνες, απεναντίας είναι
πως ρίχνουν λάδι στη φωτιά.
Λόγος η τοποθέτηση τον Ευρωβουλευτή κ.
Κύρτσου, πως δεν θεωρεί ακροδεξιό τον Ούγγρο πρωθυπουργό Ορμπάν, γνωστού για τις
ακραίες τοποθετήσεις του. Όταν σύσσωμη η
Ευρωπαϊκή Δημοκρατία τον αποδοκιμάζει,
ακόμη είναι αυτός που έστεισε το τείχος
ενάντια των προσφύγων-μεταναστών.
Επίσης ο κ. Κύρτσος αναφέρεται στο μεγάλο
πρόβλημα που θα προκύψει την επόμενη περίοδο σχετικά με το χρέος του ιδιωτικού
τομέα, ενώ στο δημόσιο χώρο το χρέος τακτοποιήθηκε κάπως.
Μήπως μπορεί να μας πει ποιες δυνάμεις
προκάλεσαν το χρέος στον ιδιωτικό τομέα;
Προφανώς και είναι εκείνοι που λεηλάτησαν
τα ασφαλιστικά ταμεία όλα αυτά τα χρόνια,
είναι αυτοί που με τις υπογραφές τους μας
έφεραν τα Μνημόνια ερήμην του λαού.
Στο θέμα των ακροδεξιών στοιχείων ο Σ.
Κούλογλου, αναφέρει πως όλος ο Δημοκρατικός
κόσμος πρέπει να πάρει υπεύθυνη θέση απέναντι στα ακροδεξιά μορφώματα, παραδείγματος
χάριν εναντίον του ακροδεξιού Manfrent Berber,
ο οποίος προσπαθεί πάση θυσία να πάρει τα
ινία της Κομισιόν (ως διάδοχος του Γιούνκερ),
είναι αυτός που όλα αυτά τα χρόνια, έχει
πάρει Ανθελληνική στάση, προσπαθώντας την
υπονόμευση να ανακάμψει η χώρα μας.
Από την άλλη μας προέκυψε και ο ακροδεξιός Mateo Salvini πρωθυπουργός της Ιταλίας,
σκέψεις του είναι οι Ευρωεκλογές του Μαΐου
ώστε να αποκτήσει δύναμη, για να θέσει εκτός
μάχης την Γερμανίδα Καγκελάριο κ. Μέρκελ.
Απότερος στόχος να πάρει η Ιταλία τα ηνία
από την Γερμανία, παίρνοντας το τιμόνι της
Ε.Ε. ως δήλωσε ο “στρατηγός” σύμβουλός
του Richi, πρώην επενδυτικός Τραπεζίτης της
Barclays.
Εν συνεχεία: Όπως η κ. Μέρκελ ήταν
οδηγός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι ανάλογο
επιδιώκει αν του βγουν τα κουκιά και ο κ.
Σαλβίνι. Όντως αν του βγουν τότε η Ε.Ε. θα
διοικείται από μια ηγεσία ακροδεξιών Συνασπισμών, που πολύ πιθανόν να αναβιωθεί ο
φασιστικός άξονας Χίτλερ-Μουσολίνι.
Τα εμπόδια στην προκειμένη περίπτωση
περιλαμβάνουν αποκλινόμενα συμφέροντα μεταξύ λαϊκίστικων κομμάτων της Ευρώπης και
την τεράστια οικονομική επιρροή της Γερμανίας.
Βλέπετε ο Σαλβίνι το Γενάρη του 2018 διαφώνησε με τους εισαγγελείς της Σικελίας,
που ξεκίνησαν έρευνα, για την άρνησή του να
αφήσει στο λιμάνι, το μεταναστευτικό πλοίο,
από το περασμένο καλοκαίρι.
Ο Σαλβίνι κατόρθωσε να βρει ανταπόκριση
από τους όμοιούς του, από τον Γάλλο εθνικιστή
Μαρίν Λεπέν, από τον Πολωνό ακροδεξιό Γιαροσλάβ Καζίνσκι, από τον επικεφαλής της
Σουηδικής ακροδεξιάς Jimmie Akenson, και
από τον ηγέτη του Ολλανδικού κόμματος
(ακραίου) για την ελευθερία των “λαών” Geert
Wiloler.
Φανταστείτε λοιπόν αν επικρατήσουν τα
δεξιά (μορφώματα) κόμματα στις εκλογές του
Μαΐου, τι θα υποστεί ολόκληρος ο λαός της
Ευρώπης. Ακριβώς ότι υπέστη την εποχή του
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, από τον Άξονα Γερμανία-Ιταλία-Ιαπωνία.
Υ.Σ. Τελευταία εξέλιξη στο ΕΛΚ (Ευρωπαϊκό
Λαϊκό Κόμμα) ήταν η αποπομπή του ακραίου
Ορμπαν απ' τις τάξεις του. Τι λέει γι' αυτή
την εξέλιξη ο κ. Κύρτσος;

Toυ
Γιώργου Γκάγκα

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

ΚΥΡΙΑΚΗ

Τρισάγιο στους προκατόχους του
τέλεσε ο Μητροπολίτης Τρίκκης
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Να μην βρεθεί
κάτι χειρότερο
«Οι μικρομεσαίοι δίνουμε καθημερινά
μία σκληρή και άνιση μάχη, ώστε να διαμορφωθούν όροι ανάκαμψης στην πραγματική οικονομία και ελπίζουμε ότι οι κόποι μας θα πιάσουν τόπο. Επί 8 χρόνια βάζουμε πλάτη σε όλες τις προσπάθειες αποφυγής δυσάρεστων εξελίξεων
για την οικονομία της χώρας, έχουμε δεχτεί ασφυκτικές πιέσεις αλλά είμαστε
εδώ» τονίζεται από συνδικαλιστές του
κλάδου του εμπορίου και επισημαίνεται
«πρέπει, όμως, μετά από τόσα χρόνια
κρίσης, ύφεσης, δυσπραγίας και αβεβαιότητας, να νιώσουμε ότι δεν πρόκειται να
βρούμε κάτι άλλο χειρότερο μπροστά
μας».

∫ Μ.Α.Μπ.
Επειδή το κρύο δεν λέει να τελειώνει φέτος, αυτά τα μαρτάκια που φοράμε
στο χέρι για να μην μας κάψει ο Μάρτης βγαίνουν και σε κασκόλ;

Ταξίδι στα Σκόπια

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
Χρυσόστομος, χθες το πρωί κατά το μεγάλο Ψυχοσάββατο
βρέθηκε στο Α’ Κοιμητήριο Τρικάλων όπου με συγκίνηση
τέλεσε Τρισάγιο στην μνήμη των προκατόχων του Αρχιερέων.
Ενώ σταμάτησε και το μνήμα του Αρχιμανδρίτη Ευγενίου που επίσης τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση. Άλλωστε η Εκκλησία μας τονίζει ότι οι δικοί μας άνθρωποι που φεύγουν
από την ζωή όσο δεν τους λησμονούμε πάντα μας ακολουθούν και με μας συντροφεύουν…

∫χρ.πΑπ.

Κάλεσμα του ΚΚΕ για τις εκλογές
Να στηρίξουν τα ψηφοδέλτια της «Λαϊκής Συσπείρωσης»
καλεί τους πολίτες το ΚΚΕ, μέσω της ανακοίνωσης που εξέδωσε η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ενόψει των εκλογών του Μάιου.
«Το ΚΚΕ σάς καλεί να συμπορευτούμε στις ευρωεκλογές, στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, στις βουλευτικές εκλογές όποτε κι αν γίνουν. Οι τοπικές εκλογές
δεν είναι "κάτι άλλο", είναι απόλυτα ενταγμένες στη συνολική πολιτική αντιπαράθεση. Το πραγματικό δίλημμα που
μπαίνει μπροστά στο λαό, είναι ένα: Θα συνεχίσουμε στον
ίδιο δρόμο, αυτού του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος, που αποδεδειγμένα φέρνει νέα δεινά και καταστροφές ή θα αντεπιτεθούμε μαζικά και δυναμικά παντού,
για ν’ ανοίξει επιτέλους ο δικός μας δρόμος για την ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών;», τονίζεται
μεταξύ των άλλων, στη σχετική ανακοίνωση.
Υποψήφιοι με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» είναι οι κ.κ. Γιώργος Καΐκης στο Δήμο Τρικκαίων, Βάϊος Καλύβας στο Δήμο
Πύλης, Ευαγγέλια Στεργίου στο Δήμο Φαρκαδόνας και
Γιώργος Χαντζιάρας στο Δήμο Μετεώρων, ενώ υποψήφιος
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας είναι ο κ. Τάσος Τσιαπλές.

Επίσκεψη στη Βόρεια Μακεδονία, συνοδεία Ελλήνων επιχειρηματιών, μέσα
στους επόμενους μήνες προανήγγειλε
ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από
το βήμα του Οικονομικού Φόρουμ των
Δελφών. Χαρακτήρισε επίσης τη Συμφωνία των Πρεσπών, «διπλωματικό αριστούργημα», ενώ αναφερόμενος στα ζητήματα της οικονομίας, εξαπέλυσε πυρά
κατά των προηγούμενων κυβερνήσεων.
«Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να χτίζει πάνω σε όσα πετύχαμε
με τη Συμφωνία. Για το λόγο αυτό, μέσα
στους επόμενους μήνες, θα είμαι ο
πρώτος έλληνας Πρωθυπουργός που θα
επισκεφτώ επισήμως τα Σκόπια, συνοδευόμενος μάλιστα από επιχειρηματική αποστολή. Και επιπλέον θα προχωρήσουμε στην ιδρυτική σύγκλιση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, με σκοπό να εξετάσουμε τρόπους εμβάθυνσης της συνεργασίας μας σε μια σειρά από τομείς κοινού ενδιαφέροντος»,
ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

∫Ψ.

∫Ε.Κ.

CMYK

Νέο Δ.Σ.
στην ΕΛΜΕ Τρικάλων
Φαίνεται ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των εκπαιδευτικών λειτούργησαν δραστικά για τη συγκρότηση
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της
ΕΛΜΕ Τρικάλων.
Και αυτό γιατί σε σχέση με τις προηγούμενες φορές, τα νεοεκλεγέντα μέλη
της Διοίκησης κατάφεραν να συγκροτηθούν σε σώμα, μόλις μμέσα σε δύο συνεδρίασης.
Ως γνωστόν πρόεδρος έχει οριστεί ο Νίκος Πασχάλης – την πρώτη φορά που συνεδρίασαν, ενώ προχθές ορίστηκαν τα
υπόλοιπα μέλη του νέου Δ.Σ.
Αντιπρόεδρος ορίστηκε η Ουρανία Παπαζεύκου, γραμματέας ο Δημήτρης Θεοχάρης, οργανωτική γραμματέας η Άννα
Κουτελίδα, ταμίας η Μαγγούφη Βασιλική
και απλά μέλη οι Κώστας Μιχαλάκης,
Ευαγγελία Γκουντούρα, Θανάσης Μπουλογιώργος και Δημήτρης Μουτογιώργος.

∫Ε.Κ.
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Στην εκδήλωση κοπής της βασιλόπιττας της ΔΗΜΤΟ (Δημοτική Τοπική Οργάνωση) Τρικάλων

Αδ. Γεωργιάδης: Νίκη σε κάθε αναμέτρηση
• Διάχυτο το προεκλογικό κλίμα και η ενωτική διάθεση
Το Μακεδονικό

ια πλήρη δικαίωση των
ιδεών της ΝΔ στο
πέρασμα του χρόνου
έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος
του κόμματος Άδωνις
Γεωργιάδης, κατά την
χθεσινή του ομιλία στην
εκδήλωση κοπής της
βασιλόπιττας της ΔΗΜΤΟ
(Δημοτική Τοπική
Οργάνωση) Τρικάλων.

Γ

Η αίθουσα του “Φρουρίου”
κατακλύστηκε από κόσμο, διάχυτο ήταν το προεκλογικό κλίμα,
όπως και η πίστη για νίκη της ΝΔ
και στις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις του 2019, αλλά και η
ενωτική διάθεση, ενώ δηκτικές
και ενίοτε αιχμηρές επιθέσεις
εξαπολύθηκαν κατά του ΣΥΡΙΖΑ
και της Κυβέρνησης, τόσο γενικά και συλλογικά, όσο και σε
προσωπικό επίπεδο, για τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και άλλα
στελέχη του κόμματος ή συνεργαζόμενους.
Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Βασίλης Κρανιάς, ο οποίος σημείωσε πως
«με τις νίκες της παράταξής μας,
η χώρα θα απαλλαγεί από την
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που είναι
επικίνδυνη για την χώρα, καθώς
μεταξύ άλλων παρέδωσε την
Μακεδονία. Όλοι μαζί θα αγωνιστούμε και θα νικήσουμε».
Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Τρικάλων Κώστας Τρέλλης δήλωσε πως οι εκδηλώσεις του κόμματος στέλνουν με την δυναμική παρουσία
του κόσμου σαφές μήνυμα νίκης,
εντολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη
να πάρει την χώρα μας και να την
οδηγήσει στην ανάπτυξη.

Νίκη στις εκλογές
Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος
της ΔΗΜΤΟ κάλεσε στο βήμα
για χαιρετισμό πολιτευτές της
ΝΔ(αναφέρονται με την σειρά
κλήσης):
Ο αντιπεριφερειάρχης Τρικά-

αυτοδυναμία.
Ο πρώην νομάρχης Τρικάλων
και βουλευτής Ηλίας Βλαχογιάννης υπογράμμισε πως ο αγώνας είναι δύσκολος διότι «έχουμε απέναντί μας αδίστακτο αντίπαλο, που όμως εμείς θα καταφέρουμε να ανατρέψουμε, χωρίς
μεγαλοστομίες και ψέματα, αλλά
με αλήθειες και ενότητα».

Ενότητα

λων Χρήστος Μιχαλάκης τόνισε
πως η τοπική αυτοδιοίκηση στον
Νομό μας είναι στην ΝΔ και θα
παραμείνει, όμως και στις Ευρωεκλογές δεν πρέπει να πάει
καμία ψήφος χαμένη και υπογράμμισε «όλοι μαζί στην μάχη,
για την Ελλάδα, που την έχουμε
πάνω απ’ όλα».

Ο πρώην υφυπουργός και βουλευτής Νίκος Λέγκας επισήμανε
πως στις εκλογές η ΝΔ θα πάει
καλύτερα απ΄ ότι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις και ευχήθηκε καλή
δύναμη στους υποψηφίους.
Ο πρώην δήμαρχος Τρικκαίων
και βουλευτής Μιχάλης Ταμήλος ανέφερε πως ο κ. Γεωργιά-

δης είναι το δεξί χέρι του κ. Μητσοτάκη, που θα οδηγήσουν την
ΝΔ σε μεγάλες νίκες στις εκλογές.
Ο κ. Αθανάσιος Λιούτας μίλησε για ήθος και υπευθυνότητα
που χαρακτηρίζουν την ΝΔ και
τόνισε πως όλοι μαζί θα φέρουν
την νίκη για την παράταξη και την

Παίρνοντας τον λόγο ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε πως υπάρχει όντως ενότητα στην παράταξη και στην συνέχεια δήλωσε
πως η ΝΔ όταν αναλάβει την
χώρα, θα έχει 4 χρόνια για να την
«βγάλει από τον βούρκο».
«Δεν θα πανηγυρίσουμε στις
εκλογικές μας νίκες. Αυτό θα το
κάνουμε όταν επιτέλους επιστρέψουν στην πατρίδα τα ξενιτεμένα μας παιδιά, γι’ αυτό και
έχουμε σκληρή δουλειά μπροστά
μας και πολύ ανήφορο για να
βγάλουμε την χώρα από τα χάλια
που την έφερε η 1η φορά αριστερά» δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης
και επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας «ζούνε για την εξουσία
και δεν σταματάνε σε τίποτα, γι’
αυτό επιμένω πως εθνικές εκλογές θα έχουμε στο τέλος της τετραετίας. Άλλωστε βλέπετε πως
για να κρατηθούν στην εξουσία,
συνεργάζονται μ’ αυτούς που
υβρίζανε».
Για το ζήτημα με την Novartis,
ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε δικαιωμένος, επιτέθηκε στον δημοσιογράφο κ. Βαξεβάνη και
ανέφερε πως έχει ασκηθεί δίωξη
σ’ αυτόν για χρήση συνομιλιών
που είχαν υποκλαπεί, ενώ σημείωσε ότι το όλο θέμα είναι
ντροπή για την Ελλάδα.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Κυβέρνησή
του εξυπηρετούν καλύτερα τις
ΗΠΑ, ενώ παλιά πραγματοποιούσαν πορείες εναντίον των και
καίγανε σημαίες των και μας
έλεγαν γερμανοτσολιάδες» σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης και επισήμανε «όμως είναι οι ίδιοι που
δώσανε την Μακεδονία, με ζημιά
ανήκεστη για την πατρίδας μας
και τα εμπορικά σήματα, δηλαδή
την οικονομία. Τους είχαμε προειδοποιήσει, αλλά και οι Ευρωπαίοι έλεγαν πριν την κύρωση
της συμφωνίας των Πρεσπών
ότι πάμε καλά, ωστόσο μετά την
κύρωσή της άρχισαν τις παρατηρήσεις».
«Έξι πρωθυπουργοί είπαν όχι
για το Μακεδονικό και ο Κώστας
Καραμανλής έθεσε βέτο στο
Βουκουρέστι και ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε την Μακεδονία» δήλωσε
ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος στην
συνέχεια ανέφερε «το μόνο καλό
που έκανε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
ήταν πως εξευτέλισε την αριστερά, η οποία με εμβληματικούς
ηγέτες, όπως ο Ηλιού, ο Κύρκος,
ο Φλωράκης, τώρα εκπροσωπείται από την κ. Μεγαλοοικονόμου,
και συνεργάζεται με τον κ. Κουίκ
και την κ. Κουντουρά».

Λαϊκό κόμμα
«Θα κυβερνήσουμε με χέρια
λυμένα για πρώτη φορά, αφού
παλιά είχαμε έντονες αντιδράσεις
στις πολιτικές μας από την κοινωνία» σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης
και έκλεισε την ομιλία του υπογραμμίζοντας «και αυτό διότι
πλέον έχουμε δικαιωθεί ιδεολογικά: Ο ιδρυτής της ΝΔ Κωνσταντίνος Καραμανλής μας έβαλε στην ΕΟΚ και χάραξε πορεία
στον Δυτικό κόσμο. Αμφότερα, οι
νυν κυβερνώντες τα απορρίπτανε και τα λοιδορούσαν, τώρα
όμως τα δέχονται και τα εξυπηρετούν. Και τέλος, θέλουμε την
ελεύθερη οικονομία, που αυτοί
την εχθρεύονταν, όμως τώρα
την εφαρμόζουν. Και επιπλέον είμαστε το γνήσιο λαϊκό κόμμα.
Μεριμνούμε αληθινά για τον λαό,
θα στηρίξουμε την μεσαία τάξη
και θα μειώσουμε άμεσα φόρους και ΕΝΦΙΑ».
Ματθαίος Μπίνας

Εγκρίθηκαν για την Π.Ε. Τρικάλων από το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας

Νέα έργα προϋπολογισμού 2,4 εκατ. ευρώ
Νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 2.454.600 ευρώ εγκρίθηκαν για
την Π.Ε. Τρικάλων από το Περιφερειακό
Συμβούλιο Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα
πρόκειται για τα:
- Βελτίωση ασφαλτόστρωση οδού
Περδικοράχη-Ράξα, Προϋπολογισμού
100.000 ευρώ
- Βελτίωση οδού Αγριελιά – Κουμαριά,
Προϋπολογισμού 150.000 ευρώ
- Βελτίωση ασφαλτόστρωση οδού
προς Μηλιά Ασπροποτάμου, Προϋπολογισμού 200.000 ευρώ
- Επέκταση διδακτηρίου Δημοτικού
Σχολείου Παλαιομονάστηρου, Προϋπολογισμού 300.000 ευρώ
- Προμήθεια – Εγκατάσταση δεξαμενής για την εξυπηρέτηση αναγκών κτηνοτροφικών μονάδων Τ.Κ Ταξιαρχών,
Προϋπολογισμού 24.800 ευρώ
- Συντήρηση Ιερού Ναού Προφήτη
Ηλία Τρικάλων και διαμόρφωση περι-

βάλλοντος χώρου, Προϋπολογισμού
70.000 ευρώ
- Συντήρηση Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Πυργετού, Προϋπολογισμού
80.000 ευρώ
- Βελτίωση ασφαλτόστρωση οδού
από Γκρόπα προς Ανθηρό έως όρια Νομού Τρικάλων, Προϋπολογισμού
500.000 ευρώ
- Βελτίωση ασφαλτόστρωση οδού
Ελληνόκαστρο- Νέα Ζωή, Προϋπολογισμού 500.000 ευρώ
- Συντήρηση Ιερού Ναού Προφήτη
Ηλία Ασπροκλησιάς, Προϋπολογισμού
50.000 ευρώ
- Συντήρηση κατασκήνωσης Ιεράς
Μητρόπολης Τρίκκης και Σταγών στην
Πύρρα Τρικάλων, Προϋπολογισμού
55.000 ευρώ
- Επισκευές επισκοπείου Ιεράς Μητρόπολης Τρίκκης και Σταγών, Προϋπολογισμού 300.000 ευρώ

- Αντικατάσταση Γεώτρησης Β-119 ΤΚ
Νομής, Προϋπολογισμού 24.800 ευρώ
- Μελέτη ολοκλήρωσης Κλειστού Γυμναστηρίου στις Καρυές Τρικάλων,
Προϋπολογισμού 100.000 ευρώ
Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός τόνισε
τα εξής:
«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι παντού. Με έργα, δράσεις και παρεμβάσεις
ουσίας σε όλους τους τομείς. Πρόκειται για έργα που εντάσσονται στις παρεμβάσεις μας, για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Με σχέδιο,
προγραμματισμό και σε συνεργασία
με τον Αντιπεριφερειάρχη Χρήστο Μιχαλάκη, τις Υπηρεσίες και τους Περιφερειακούς μας Συμβούλους, δίνουμε
λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα και
προγραμματίζουμε το μέλλον της Θεσσαλίας».
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Το Δ.Σ. Τρικκαίων θα κληθεί να εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου

Πρόγραμμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη
Μέσω του προγράμματος θα δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσουν νέες προοπτικές για ζητήματα αειφόρου ανάπτυξης

Η

συμμετοχή του Δήμου
Τρικκαίων στο
πρόγραμμα
International Urban
Cooperation (IUC) που αφορά
στη βιώσιμη ανάπτυξη
αναμένεται να απασχολήσει την
ερχόμενη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβούλιου.

Η συνεδρίαση έχει οριστεί για
αυτή την Τετάρτη 6 Μαρτίου στις 8
μ.μ. και το σώμα θα κληθεί να εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα που αφορά την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη.
Σύμφωνα με την εισήγηση ο Δήμος
Τρικκαίων σε σύμπραξη με το Δήμο
Φαρκαδόνας και το Δήμο Καλαμπάκας προτίθενται να υποβάλλουν πρόταση χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα International Urban Cooperation (IUC) που αφορά
την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη.
Μέσω του προγράμματος, οι εκπρόσωποι των Δήμων θα μπορούν
να επικοινωνήσουν ώστε να αποκτήσουν νέες προοπτικές για ζητήματα αειφόρου ανάπτυξης. Το πρόγραμμα αποβλέπει στην ενίσχυση
των δεσμών μεταξύ των πόλεων

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκείνων
της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής,
της Καραϊβικής και της Βόρειας Αμερικής. Οι επιτυχείς υποψήφιοι θα
ενώνονται με μια διεθνή πόλη που
αντιμετωπίζει συναφείς προκλήσεις,
επιτρέποντας σε αμφότερα τα μέρη
να συνεργαστούν, να οικοδομήσουν
συνδέσεις και να μοιραστούν τη
γνώση. Εκπρόσωποι από κάθε πόλη

θα λάβουν μέρος σε περιηγήσεις
μελέτης, ανταλλαγές προσωπικού,
σεμινάρια και θα αναπτύξουν μαζί
ένα τοπικό σχέδιο δράσης για την
προώθηση της βιώσιμης αστικής
ανάπτυξης.
Το project περιλαμβάνει τη διεξαγωγή συνεδρίων, συσκέψεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πρακτικής άσκησης και παράλληλων

δράσεων στις οργανώτριες πόλεις.
Το πρόγραμμα είναι χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση
για τα έξοδα της κινητικότητας των
συμμετεχόντων.
«Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 219 παρ.1
και 2 του N.3463/2006 Δ.Κ.Κ. και τις
όμοιες διατάξεις του άρθρου 203
παρ.1 και 2 του Ν.3852/2010 (ανα-

πτυξιακό πρόγραμμα «Καλλικράτης»), δύνανται οι δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας να συνεργάζονται
με αντίστοιχους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της αλλοδαπής,
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους
και υπό την επιφύλαξη των διεθνών
υποχρεώσεων της Χώρας, για τη
συμμετοχή τους σε δίκτυα, προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου
της Ευρώπης και σε λοιπούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς . Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών
του δικτύου δύνανται να συμμετέχουν σε αυτό και άλλοι φορείς με
σκοπούς αντίστοιχους αυτών του
δικτύου, καθώς και πανεπιστημιακά
ή ερευνητικά ιδρύματα. Τέλος, σύμφωνα με την εγκύκλιο 10,
Αριθμ.Πρωτ: 11992/6-4-2015 του
Υπουργείου Εσωτερικών για τη συμβατότητα όλων των ευρωπαϊκών και
διεθνών δράσεων των δήμων με τις
εθνικές πολιτικές, την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, απαιτείται και η
σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του
άρθρου 4 παρ.2β του Ν.3345/2005»
τονίζεται στην εισήγηση.
Ε.Κ.

Μητσοτάκης σημαίνει Ιδιωτική Ασφάλιση
Σ

τον ιδεολογικό
πυρήνα της
Αριστεράς η υγεία
και η κοινωνική
ασφάλιση έχουν
κορυφαία θέση ως
κοινωνικά αγαθά. Η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με
νόμο από το 2016,
διασφάλισε πρόσβαση
στην υγεία σε όλους.
Ταυτόχρονα επέλεξε να
διασώσει το σύστημα
κοινωνικής ασφάλισης,
το οποίο παρέλαβε με
τεράστια ελλείματα, με τη
δημιουργία του
πλεονασματικού ΕΦΚΑ.
Στον αντίποδα βρίσκεται
το νεοφιλελεύθερο
σχέδιο της αξιωματικής
αντιπολίτευσης που
προσπαθεί συστηματικά
να απαξιώσει και να
εκχωρήσει αυτά τα αγαθά
στον ιδιωτικό τομέα.

Η παρουσίαση του προγράμματος της ΝΔ για την
Υγεία ήταν αποκαλυπτική.
Πρόκειται για ένα γενικόλογο
σχέδιο εξαγγελιών που αποδεικνύει την τραγική ένδεια
επεξεργασμένης υγειονομικής
πολιτικής και συνοψίζεται στη
φράση του κ. Μητσοτάκη «γιατί πρέπει τα νοσοκομεία να
αγοράζουν μαγνητικούς τομογράφους όταν μπορούν να
αγοράσουν υπηρεσίες;». Αυτό
σημαίνει ότι σε έναν τομέα
του οποίου βασικό πρόβλημα
υπήρξαν οι υπερτιμολογήσεις
και η κερδοσκοπία (σκάνδαλα
για την υγεία, αρθροσκοπήσεις, Ερρίκος Ντυνάν κ.α.), ο
πυρήνα του σχεδίου της αξιωματικής αντιπολίτευσης συγκροτείται στην αγορά υπηρε-

σιών από τον κρατικοδίαιτο
επιχειρηματικό Ιδιωτικό τομέα.
Επιπλέον είναι τουλάχιστον
προκλητικό να μιλά ο κ. Μητσοτάκης για «υγεία για
όλους» όταν το κόμμα του
ήταν αυτό που στα χρόνια
της κρίσης άφησε αποκλεισμένους από το σύστημα υγείας 2,5 εκ. ανασφάλιστους
συμπολίτες μας. Αυτή την κοινωνική βαρβαρότητα έχει ήδη
αντιμετωπίσει η κυβέρνηση
παρέχοντας σε όλους τους
ανθρώπους που ζουν στη
χώρα- ανεξάρτητα από την
εργασία, ασφάλιση και εισόδημα- τη δυνατότητα να έχουν
δωρεάν, πλήρη και χωρίς προϋποθέσεις πρόσβαση στο ΕΣΥ
και στη φαρμακευτική περίθαλψη. Όταν όλοι εμβολιάζονται και έχουν πρόσβαση
στο δημόσιο σύστημα υγείας,
προστατεύεται η δημόσια
υγεία και ο συνολικός πληθυσμός της χώρας.
Όλοι γνωρίζουν ότι η ΝΔ
και οι θιασώτες του «λιγότερο

κράτος» δεν έχουν την αξιοπιστία να λύσουν τα προβλήματα του ΕΣΥ. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θέλει να δώσει
βάση στην πρόληψη και χαρακτήρισε τις Τοπικές Μονάδες Υγείας που προσφέρουν
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σαν «μια μεγάλη, βαριά,
φαραωνική δομή, η οποία
κατά την άποψή μας είναι περιττή». Την ίδια στιγμή η Κυβέρνηση έχει αυξήσει κατά

1δις ευρώ το όριο δαπανών
των νοσοκομείων και έχει διασφαλίσει τον ομαλό εφοδιασμό τους σε φάρμακα, υλικά
και αντιδραστήρια. Ακόμη έχει
προχωρήσει σε 18.000 ολοκληρωμένες προσλήψεις σε
όλες τις δομές (ενώ άλλες
5.500 βρίσκονται σε διαδικασία). Παράλληλα το ΕΚΑΒ ενισχύθηκε με 350 νέα ασθενοφόρα, έχουν ιδρυθεί μέχρι
στιγμής 115 ΤΟΜΥ και υλοποιείται πρόγραμμα αντικατάστασης εξοπλισμών και επέκτασης κλινικών ύψους 150
εκ. ευρώ.
Επιπρόσθετα, μέσα στην
ίδια βδομάδα, ο πρόεδρος
της ΝΔ μιλώντας στη συνέλευση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών επανέλαβε
τη «δέσμευση» του για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Έτσι επιβεβαίωσε ότι
παραμένει αμετανόητος υπέρμαχος του ασφαλιστικού Πινοσέτ και περιέγραψε το σχέδιο διάλυσης και ιδιωτικοποίησης του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης ξεπέρασε τον εαυτό του καθώς
υποσχέθηκε στις ιδιωτικές
ασφαλιστικές εταιρείες ότι θα
τους εκχωρήσει όχι μόνο την
επικουρική ασφάλιση αλλά
και την ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη των ασφαλισμένων. Η πρόταση του κ. Μητσοτάκη για ιδιωτικοποίηση
της επικουρικής ασφάλισης
επιβαρύνει με 55 δισ. ευρώ
τον κρατικό προϋπολογισμό
και απειλεί ευθέως τις εισφορές και τις συντάξεις, τόσο
των νυν συνταξιούχων όσο
και των σημερινών και των
νέων ασφαλισμένων. Όλα
αυτά την ώρα που οι πολιτικές
τις οποίες εφάρμοσαν οι κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ χρεοκόπησαν το ασφαλιστικό σύστημα παραδίδοντάς το με
1,18 δισ. ευρώ έλλειμμα, μετά
από 12 οριζόντιες περικοπές
συντάξεων και με απλήρωτες
400.000 συνταξιοδοτικές παροχές.
a Η κυβέρνηση από την
πλευρά της συνεχίζει το έργο
της για τη διαρκεί ενδυνάμω-

ση του Δημόσιου Συστήματος
Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο
ΕΦΚΑ επιτυγχάνει για δεύτερη
χρονιά πλεονάσματα (777
εκατ. ευρώ το 2017 και 1 δις
ευρώ το 2018). Η βιωσιμότητα
του συστήματος κοινωνικής
ασφάλισης αποτελεί ένα σημαντικό ανάχωμα στην παράδοση του στα κερδοσκοπικά
ιδιωτικά συμφέροντα.
Τώρα που η κατάρρευση
του ασφαλιστικού απετράπη
και έληξε η μνημονιακή επιτροπεία, έχουμε ένα σύστημα
πιο σταθερό και είναι σημαντική ευκαιρία για την επιτροπή
να παίξει ενεργό ρόλο με ουσιαστικές παρατηρήσεις με
στόχο τη βελτίωση του συστήματος. Το ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να είναι αλληλέγγυο, δημόσιο, καθολικό
και αναδιανεμητικό καθώς για
εμάς στο επίκεντρο βρίσκεται
η κοινωνική πλειοψηφία και
όχι οι οικονομικές ελίτ.
Σιμορέλης Χρήστος
Βουλευτής Τρικάλων
με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α
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έμα χρόνου είναι η
επανέναρξη των
εργασιών στο φράγμα
Ληθαίου, σύμφωνα με τον
αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων
Χρήστο Μιχαλάκη.

Έχει ολοκληρωθεί η εργολαβία
και προσεχώς θα υπογραφεί η
σύμβαση για την νέα, με την οποία
θα περαιωθεί το έργο, τονίζει ο κ.
Μιχαλάκης.
Το φράγμα Ληθαίου έχει ολοκληρωθεί στο 84% και όταν περαιωθεί
αυτό και το δίκτυο άρδευσης, θα
ποτίζονται χωράφια στην Νέα Ζωή,
στην Αύρα, στην Θεόπετρα και θα
υδρεύεται το Ρίζωμα.

Θέμα χρόνου ή επανέναρξη εργασιών στο φράγμα Ληθαίου

“Οδεύει” προς την τελική εργολαβία
Στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να υπογραφεί η σχετική σύμβαση

Το έργο
Το φράγμα Ληθαίου είχε ενταχθεί
από την Νομαρχία στο Γ' ΚΠΣ και
στην συνέχεια το “πέρασε γέφυρα”
στο ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο του σχεδιασμού βελτίωσης και ανάπτυξης των
εγγειοβελτιωτικών υποδομών του
Νομού και της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος και κατά των πλημμυρών.
Το έργο αρχικά προϋπολογίστηκε
στα 11 εκ. ευρώ (η αρχική έκπτωση
το είχε κατεβάσει στα 6,45 εκ ευρώ
) και κατασκευάζεται, στην περιοχή
Νέας Ζωής .
Σκοπιμότητα της κατασκευής του
έργου είναι η συγκέντρωση - αποταμίευση νερού φθινοπωρινών - χειμερινών και εαρινών παροχών της
λεκάνης απορροής του ποταμού Ληθαίου, που βρίσκεται πλησίον των
πηγών του και η αξιοποίηση αυτών
(παροχών νερού) για την άρδευση
καλλιεργούμενων εκτάσεων 6.000
στρεμμάτων, που σήμερα στο σύ-

Ο αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων
Χρ. Μιχαλάκης
νολο τους είτε είναι ξηρικές είτε
αρδεύονται πλημμελώς. Αποτελέσματα της αξιοποίησης του φράγματος Ληθαίου θα είναι η αύξηση
των προϊόντων φυτικής και ζωικής
παραγωγής, η μείωση του κόστους
φυτικών και ζωικών προϊόντων και
η αύξηση του οικογενειακού αγροτικού εισοδήματος της περιοχής.
Πέραν των ανωτέρω, επειδή το
φράγμα Ληθαίου θα αποταμιεύει κυρίως πλημμυρικές παροχές, το έργο
θα συμβάλλει και στην άμβλυνση

του προβλήματος των πλημμυρικών
καταστάσεων που δημιουργούνται
συχνά τα τελευταία χρόνια σε πεδινές περιοχές του Νομού μας και
όχι μόνο.
Η λιμνοδεξαμενή του φράγματος
Ληθαίου μπορεί να αξιοποιηθεί και

για τουριστικούς σκοπούς.
Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά
φράγματος Ληθαίου
Συνολικό μήκος στέψεως 260 μέτρων ύψος φράγματος από το φυσικό έδαφος ανέρχεται στα 32 μέτρα, η επιφάνεια ταμιευτήρα (κατα-

κλυζόμενη έκταση λιμνοδεξαμενής)
ανέρχεται σε 253.000 τετραγωνικά
μέτρα και ο αποθηκευμένος όγκος
νερού του ταμιευτήρα ανέρχεται σε
2.500.000 κυβικά μέτρα
Ματθαίος Μπίνας

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€

τοπικά

Οι γονείς και οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων
για την εισαγωγή στα τμήματα Μουσικών Σπουδών

Κρατούν στάση αναμονής
•«Η χρονική στιγμή εφαρμογής δεν είναι η σωστή και έχει
δημιουργηθεί αναστάτωση στα παιδιά» ανέφερε ο κ. Ζιώζιας
α μην εφαρμοστεί
φέτος άρον άρον
με τον
συγκεκριμένο τρόπο η
εισαγωγή των μαθητών
στα τμήματα Μουσικών
Σπουδών ζητούν οι
γονείς των μαθητών του
Μουσικού Σχολείου
Τρικάλων.

Ν

Ως γνωστόν, το Υπουργείο
Παιδείας με τροπολογία στον
Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α’ 29-12019) ανακοίνωσε αλλαγές
στον τρόπο εισαγωγής σε τρία
από τα πέντε συνολικά τμήματα, και συγκεκριμένα στα τμήματα Μουσικών Σπουδών του
Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο
τμήμα Μουσικής Επιστήμης
και Τέχνης του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, θα ισχύσουν από
φέτος – ενώ παραμένει ο παλιός τρόπος εισαγωγής στα
άλλα δύο τμήματα μουσικών
σπουδών.
Ωστόσο, όπως εξηγεί ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων &
Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων κ. Άρης Ζιώζιας
«ο συγκεκριμένος Νόμος έχει
καλά σημεία, όμως η χρονική
στιγμή εφαρμογής δεν είναι η
σωστή και έχει δημιουργηθεί
αναστάτωση στα παιδιά».
Κατά τον κ. Ζιώζια αυτό που
ζητείται είναι η εφαρμογή του
Νόμου από την επομένη σχολική χρονιά 2019 – 2020, ώστε
να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για να διορθωθούν οι όποι-

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων
του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων κ. Ζιώζιας
ες ατέλειες και κυρίως να μπορούν τα παιδιά να προετοιμαστούν καταλλήλως.
Ερωτηθείς για το εάν θα
προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις, υπογράμμισε ότι δεν
κρίνεται απαραίτητο αυτή τη
στιγμή, αλλά κρατούν στάση
αναμονής για τυχόν εξελίξεις
και αναλόγως θα πράξουν.

ΟΛΜΕ: Άμεση
απόσυρση της
Υπουργικής
Απόφασης
Εν τω μεταξύ, την άμεση
απόσυρση της Υπουργικής
Απόφασης για την εισαγωγή
στα τμήματα Μουσικών Σπουδών, ώστε να μην εφαρμοστεί
ο νέος τρόπος από φέτος,
ζητά με ανακοίνωση η ΟΛΜΕ.
«Τέσσερις μήνες πριν από τις
πανελλαδικές εξετάσεις το

Υπουργείο Παιδείας με τροπολογία στον Ν. 4589/2019
(ΦΕΚ Α’ 29-1-2019) γνωστοποιεί ότι οι αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής σε τρία από τα
πέντε συνολικά τμήματα, και
συγκεκριμένα στα τμήματα
Μουσικών Σπουδών του Ιονίου
Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο τμήμα Μουσικής Επιστήμης και
Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, θα ισχύσουν από φέτος – ενώ παραμένει ο παλιός
τρόπος εισαγωγής στα άλλα
δύο τμήματα μουσικών σπουδών.
Επίσης με την Υ.Α. ΦΕΚ 504
Β’ 20-2-2019, τρεισήμισι μήνες πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις, γνωστοποιεί στους μαθητές τι ακριβώς θα περιλαμβάνει η εξέταση των νέων πανελλαδικών μαθημάτων Μου-

σική Εκτέλεση και Ερμηνεία,
και Μουσική Αντίληψη και Γνώση» τονίζει η Ομοσπονδία, μεταξύ των άλλων.
Και προσθέτει: «Οι μαθητές
μαθαίνουν στη μέση της σχολικής χρονιάς ότι θα εξεταστούν σε νέα αντικείμενα για τα
οποία δεν έχουν προετοιμαστεί, ενώ το Υπουργείο τους
«προτρέπει» να διαβάσουν από
τα μουσικά εγχειρίδια της Δευτεροβάθμιας, στα οποία σημειωτέον δεν υπάρχει καμία ή
ελάχιστες αναφορές για κάποια από τα εξεταζόμενα μαθήματα (π.χ. Μουσικής Τεχνολογίας, Ανάγνωσης Ανάλυσης
Μουσικού Αποσπάσματος
κ.τ.λ.). Ακόμη και στα Μουσικά
Σχολεία το μάθημα της Μουσικής Τεχνολογίας π.χ. είναι
επιλεγόμενο και οι μαθητές
δεν γνώριζαν από την αρχή της
χρονιάς τη νέα ύλη ώστε να το
επιλέξουν. Επίσης, μόλις λίγο
μετά την λήξη του Α’ τετραμήνου, οι μαθητές πληροφορούνται ότι ο βαθμός του απολυτηρίου θα προσμετράται
στην συνολική βαθμολογία».
Η ΟΛΜΕ απαιτεί επίσης η
προετοιμασία στα εξεταζόμενα
μαθήματα να γίνεται δωρεάν
στο δημόσιο σχολείο με βιβλία και αναλυτικό πρόγραμμα
σπουδών που να την εξασφαλίζει, καθώς και έγκαιρη πρόσληψη όλων των εκπαιδευτικών
που απαιτούνται για την κάλυψη των μορφωτικών αναγκών
των μαθητών.
Ευαγγελία Κάκια

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
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Αυτή την εβδομάδα στα σχολεία των Τρικάλων

Δράσεις για τον
σχολικό εκφοβισμό
•Το Υπουργείο Παιδείας ζητά από
τους εκπαιδευτικούς να προχωρήσουν
στις απαραίτητες εκδηλώσεις

Με τα στοιχεία για το σχολικό εκφοβισμό να προκαλούν ανησυχία, ενώ όλο και περισσότερα περιστατικά bulling έρχονται
στο φως της δημοσιότητας, το Υπουργείο Παιδείας ζητά από
τα σχολεία αυτή την εβδομάδα να προχωρήσουν σε δράσεις
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης.
Οι δράσεις θα γίνουν με αφορμή την 6η Μαρτίου που έχει
καθιερωθεί ως Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο
σχολείο, με το Υπουργείο να ζητά από τους Συλλόγους Διδασκόντων να προχωρήσουν σε εκδηλώσεις και συζητήσεις (π.χ.
βιβλιοπαρουσιάσεις, προβολές ταινιών, εικαστικά εργαστήρια,
διαδραστικές ομιλίες, βιωματικά σεμινάρια κ.α.) με στόχο την
ευαισθητοποίηση σε θέματα βίας και σχολικού εκφοβισμού.
Σύμφωνα με έρευνα του Υπουργείου Παιδείας για το σχολικό εκφοβισμό (2017) διαπιστώνεται ότι τα φαινόμενα εκδηλώνονται με διαφορετικό τρόπο στις επιμέρους βαθμίδες εκπαίδευσης και, σε γενικές γραμμές η σοβαρότητα των περιστατικών τείνει να κλιμακώνεται με την ηλικία.
Στο δημοτικό σχολείο οι πιο συνηθισμένες εκφάνσεις εκφοβισμού με ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, αφορούν στη σωματική βία, στη λεκτική βία και την άσχημη συμπεριφορά, ενώ στο
γυμνάσιο και στο λύκειο τα φαινόμενα εκφοβισμού εστιάζουν
στον τόπο/χώρα καταγωγής, στο ότι ανήκει σε κάποια άλλη παρέα ή μειονότητα, στο φύλο, ενώ εμφανίζεται ένα σημαντικό
ποσοστό για άλλους λόγους που δεν προσδιορίζονται.
Επίσης, σύμφωνα με την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας
του Παιδιού και του Εφήβου, άλλες έρευνες για τη συχνότητα του φαινομένου στην Ελλάδα δείχνουν ότι το 10-15% των
μαθητών πέφτει θύμα διαφόρων μορφών βίας στο σχολικό περιβάλλον, οι μαθητές που ασκούν βία, δηλαδή οι θύτες, υπολογίζεται ότι ξεπερνούν το 5% του συνόλου των μαθητών, τα
αγόρια εμπλέκονται περισσότερο σε περιστατικά σωματικής
βίας σε σύγκριση με τα κορίτσια, τα οποία φαίνεται να εμπλέκονται πιο συχνά σε περιστατικά λεκτικής βίας, τα αγόρια
σε σχέση με τα κορίτσια εμπλέκονται πιο συχνά σε περιστατικά βίας, με αναλογία 3 προς 1, ενώ τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού εκδηλώνονται με μεγαλύτερη
συχνότητα στο δημοτικό και το γυμνάσιο, ενώ στο λύκειο μειώνονται.
Επίσης, οι μισοί από τους μαθητές-θύματα βίας δεν αναφέρουν πουθενά το γεγονός, ενώ οι υπόλοιποι μισοί συνήθως
το αναφέρουν σε φίλους τους και σπανιότερα στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς τους.
Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού είναι διεθνές,
αφού το 55% των παιδιών στην Ευρώπη που έχουν εκφοβιστεί
υποστηρίζουν ότι ως συνέπεια βιώνουν συμπτώματα κατάθλιψης με περισσότερο από το 1/3 των παιδιών να υποστηρίζει ότι έκανε κακό στον εαυτό του ή σκέφτηκε να αυτοκτονήσει.
Ε.Κ.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

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

8 σελίδα
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Ο Περιφερειάρχης Κ. Αγοραστός στο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών

Το δουλοκτητικό κράτος είναι το «εγώ»
και η πάταξή του είναι το «εμείς»

Τ

ην ανάγκη πάταξης του
δουλοκτητικού κράτους
χαρακτήρισε ως άμεση
προϋπόθεση για μια καλύτερη
πορεία προς το αύριο ο
Πρόεδρος της Ένωσης
Περιφερειών Ελλάδος και
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κώστας Αγοραστός μιλώντας
στο οικονομικό φόρουμ των
Δελφών.

«Το δουλοκτητικό κράτος είναι το
«εγώ» και η πάταξή του είναι το
«εμείς». Η πάταξή του μόνο μπορεί
να πάει μπροστά μια κοινωνία» σημείωσε ο κ. Αγοραστός και συνέχισε

λέγοντας «oι νόμοι πρέπει να εξυπηρετούν τον άνθρωπο και την πραγματική οικονομία και όχι να υπηρετούν τους γραφειοκράτες.
Η κακονομία και η πολυνομία
έχουν ως αποτέλεσμα ένα «βαρύ»
γραφειοκρατικό σύστημα που κάθε
άλλο παρά αποδοτικό και ελεγκτικό
είναι. Επιτελικό, γρήγορο, ουσιαστικό
και αποτελεσματικό ελεγκτικό σύστημα απαιτούν οι σύγχρονες κοινωνίες».
Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ χρησιμοποίησε μια φράση της φιλοσόφου
Άυν Ραντ: «αν διαπιστώσετε ότι για
να παράξετε, πρέπει να πάρετε την
άδεια ανθρώπων που δεν παρήγαγαν

ποτέ, τότε πρέπει να αρχίσετε να
ανησυχείτε για το μέλλον της χώρα
σας» και επισήμανε ότι η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας «είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ουσιαστική αποκέντρωση και την ενίσχυση
των αυτοδιοικητικών θεσμών».
«Οφείλουμε να κάνουμε ένα άλμα
μεγαλύτερο από τη φθορά και αυτό
είναι η μετάβαση από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στην Περιφερειακή Διακυβέρνηση. Περιφερειακή
Διακυβέρνηση σημαίνει να αποφασίζουν εκείνοι που καλούνται να
υλοποιήσουν.
Η Περιφερειακή Διακυβέρνηση δίνει τη δυνατότητα στις υγιείς δυνά-

μεις του τόπου να απελευθερωθούν
και να προσφέρουν προς όφελος
της ανάπτυξης της οικονομίας μας»
υπογράμμισε ο κ. Αγοραστός.
Στη θεματική συζήτηση για τα δομικά προβλήματα στην απορρόφηση
των κονδυλίων του ΕΣΠΑ μαζί με
τον κ. Αγοραστό συμμετείχαν επίσης
ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης,
ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλ. Καχριμάνης, ο πρώην Γεν. Γραμματέας
στα υπουργεία Εσωτερικών και Ανάπτυξης Αλ. Κρητικός, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Ελλάδας Φ.
Σπανός και ο Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ Π. Κορκολής.

To Οικονομικό Φόρουμ Δελφών
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα
συνέδρια στην ΝΑ Ευρώπη και κάθε
χρόνο συγκεντρώνει καταξιωμένες
προσωπικότητες του πολιτικού, ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου, με στόχο την ανταλλαγή ιδεών,
την διαμόρφωση προτάσεων και την
ανάπτυξη θέσεων σχετικών με τις
προκλήσεις του αύριο, θέτοντας ως
στόχο την διαμόρφωση μιας βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης
για την Ελλάδα και την ευρύτερη
περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και της
ΝΑ Μεσογείου.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δράση Προσκοπικών Δικτύων
(Πρόσκοπος του Κόσμου) στα Τρίκαλα

Δ

εν χρειάζεται να είμαστε
σούπερ ήρωες για να
προστατέψουμε το
περιβάλλον. Τρεις συνήθειες στη
διαχείριση των απορριμμάτων
μας, αρκούν για να κάνουμε το
πρώτο βήμα και να γίνουμε
ενεργοί πολίτες.

Μειώνουμε, Επαναχρησιμοποιούμε,
Ανακυκλώνουμε.
Οι συμμετέχοντες στην 5η «Ανακάλυψη του Προσκόπου του Κόσμου»…
ανακάλυψαν, εκτός των άλλων, το παραπάνω τρίπτυχο και έβαλαν στα σακίδια τους φεύγοντας από τα Τρίκαλα
στις 10 Φεβρουαρίου, ένα πλάνο-σχέδιο. Θα το υλοποιήσουν ο καθένας,
όπου επιλέξει, για 80 ώρες, ώστε να
ονομαστούν Πρόσκοποι του Κόσμου.
Πρόκειται για την Εθελοντική Υπηρεσία τους, η οποία θα τους βοηθήσει
να κατανοήσουν ένα από τα προβλήματα του πλανήτη μας και να λάβουν
ενεργό δράση στην επίλυσή του. Και
ένα από αυτά είναι η προστασία του
περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα του
Παγκόσμιου Οργανισμού της Προσκοπικής Κίνησης (W.O.S.M.), το οποίο
υλοποιεί το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, από το 2009, θέτει σαφώς τους
προβληματισμούς και τις κατευθύνσεις.
Ποιες είναι αυτές; Η εθελοντική υπηρεσία για να σχεδιαστεί πρέπει οι συμμετέχοντες, νέες και νέοι ηλικίας 1526 ετών, να συλλέξουν ιδέες και πληροφορίες για τρεις μέρες. Αυτό έγινε
λοιπόν, στο πλαίσιο της 5ης «Ανακά-

λυψης του Προσκόπου του Κόσμου»,
από τις 8 έως τις 10 Φεβρουαρίου.
Το αστικό περιβάλλον των Τρικάλων

ήταν το πιο κατάλληλο μέρος για αυτό
το σκοπό. Τα προγράμματα και οι καινοτόμες ιδέες που υλοποιούνται στο

Δήμο Τρικκαίων ήταν μια καλή πηγή
ιδεών που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις.
Το πιλοτικό πρόγραμμα Smart Farming που χρησιμοποιεί την τεχνολογία
στην υπηρεσία των καλλιεργειών, το
πρόγραμμα ηλεκτροκίνητων οχημάτων,
φιλικών προς το περιβάλλον, οι ψηφιακές εφαρμογές στα αντλιοστάσια
και το φωτισμό της πόλης, το Σχέδιο
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, όπως
και το πάρκο Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας κέντρισαν το ενδιαφέρον
των 50 συμμετεχόντων, από όλη την
Ελλάδα, στην 5η «Ανακάλυψη του
Προσκόπου του Κόσμου».
Παράλληλα, οι συμμετέχοντες ανακάλυψαν και τα οφέλη της Ανακύκλωσης. Γι’ αυτό το λόγο το Κέντρο Διαλογής
Ανακυκλώσιμων
Υλικών

(Κ.Δ.Α.Υ.) Δυτικής Θεσσαλίας, στο Αρτεσιανό Καρδίτσας άνοιξε τις πόρτες
του για επίσκεψη και ενημέρωση πάνω
στις δραστηριότητές του.
Η συνεργασία με τους αρμόδιους
φορείς και με το Δήμο Τρικκαίων,
όπως και η φιλοξενία του Δημάρχου
κ. Δημήτρη Παπαστεργίου και των συνεργατών του, αποδείχθηκαν κομβικής
σημασίας για να υλοποιηθούν τα παραπάνω.
Οι επόμενοι Πρόσκοποι του Κόσμου
έκαναν ήδη το πρώτο βήμα με τη συμμετοχή τους στην 5η Ανακάλυψη Προσκόπου του Κόσμου. Η συνέχεια γράφεται από τους ίδιους. Ελπίζουμε,
σύντομα, να τους δώσουμε τα συγχαρητήριά μας, όταν ολοκληρώσουν το
πρόγραμμα και ονομαστούν Πρόσκοποι του Κόσμου

τοπικά

Ο Θωμάς (Μάκης) Παπαγεωργίου
υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος στις εκλογές του Μάη
Δημοτική
παράταξη «ΠΡΩΤΑ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ»,
όσο πλησιάζει η ώρα των
εκλογών, δυναμώνει.

Η

Ο Μάκης Παπαγεωργίου
του Σωτηρίου από το Ελευθεροχώρι, θα είναι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
στην Δημοτική Ενότητα Πιαλείων, στο πλευρό του Δημάρχου Πύλης κ. Κωνσταντίνου Μαράβα.
Ο ίδιος δηλώνει ότι:
«Γεννήθηκα και ζω στην Κοινότητα Ελευθεροχωρίου.
Η οικογένειά μου και εγώ
προσωπικά όλα τα χρόνια είμαστε δίπλα στον Δήμαρχο
Κώστα Μαράβα.
Θέλω να είναι αυτός που θα
διοικήσει, για δεύτερη τετραετία, τον Δήμο Πύλης.
Είναι με διαφορά ο καταλληλότερος, ο πιο ικανός, ο πιο
έμπειρος.
Αποδέχθηκα την πρότασηπρόκληση του Κώστα Μαράβα.
Θέτω τον εαυτό μου και
όλες τις δυνάμεις μου, μικρές
η μεγάλες, στην ΝΙΚΗ του
συνδυασμού «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ», από την πρώτη
Κυριακή.
Για την καλυτέρευση της
καθημερινότητας των συνδημοτών μου, για την ολοκλή-

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
κ. ΘΩΜΑ (ΜΑΚΗ) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Γεννήθηκε και κατοικεί στο Ελευθεροχώρι.
Είναι παντρεμένος με την Ξένια Μπουτζιώλη από το Παλαιομονάστηρο.
Κατέρχεται για πρώτη φορά ως υποψήφιος Δημοτικός
Σύμβουλος.
Εργάζεται στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεταποίησης και
Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων (ΕΑΣ Τρικάλων),
ως Προϊστάμενος στην Βιομηχανία Ζωοτροφών AGROVIZ.
Είναι επί σειρά ετών Πρόεδρος του Συλλόγου Συνεταιριστικών Υπαλλήλων Ν. Τρικάλων.
ρωση όλων των έργων που είναι σε εκκρεμότητα, για τον
σχεδιασμό καινούργιων.
Για να κάνουμε καλύτερη

Μια ενδιαφέρουσα και εξαιρετικά επίκαιρη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Αγναντερού, την Παρασκευή
28-2-1019 το απόγευμα, με θέμα: “Κρυολόγημα – Ίωση – Γρίπη”.
Προηγήθηκε ολιγόλεπτος χαιρετισμός
του Διευθυντή της σχολικής μονάδας κ.
Πλαϊνού Γεωργίου και στη συνέχεια η εισηγήτρια της εκδήλωσης της εκδήλωσης ιατρός κα. Τζανακάρη Αθανασία, Επιμελήτρια
Α’ Γενικής Ιατρικής Π.Ι Αγναντερού Κ. Υ. Μουζακίου ανέπτυξε το θέμα.
Η επαγγελματική αρτιότητα, η επιστημονική κατάρτιση, η εμπειρία της ομιλήτριας, ο
απλός και μεταδοτικός λόγος, αλλά κυρίως

την γειτονιά μας, την Δημοτική Ενότητα Πιαλείων, τον
Δήμο Πύλης.
Και στο πεδινό αλλά και

στο ορεινό του κομμάτι…».
Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, υποδέχθηκε το γεγονός λέγοντας
ότι:
«Ο Μάκης Παπαγεωργίου
ήταν πάντα στις τάξεις της Δημοτικής μας Παράταξης
«ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ».
Αυτή την φορά θα είναι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος στην Δημοτική Ενότητα
Πιαλείων.
Είμαι χαρούμενος γιατί η
ομάδα μας στην Δ.Ε. Πιαλείων
είναι μια δυνατή ομάδα. Με
ισάξια και ικανά στελέχη.
Με νεανική ορμή αλλά και
με εμπειρία.
Τόσο στο κεντρικό ψηφοδέλτιο όσο και στο σύνολο
των τοπικών Κοινοτήτων.
Την Κυριακή το μεσημέρι,
στις 3 του Μάρτη, στο Πολιτιστικό Κέντρο Πύλης θα παρουσιάσουμε τις θέσεις μας,
το έργο μας, τους ανθρώπους μας.
Μάκη καλώς ήρθες.
Το ταξίδι για τη νίκη ξεκίνησε.
Δεν θα είναι απλά μια νίκη
του συνδυασμού μας.
Θα είναι η νίκη των συνδημοτών μας.
Όλοι μαζί, θα δώσουμε ηχηρό μήνυμα σε όσους μηδενίζουν και κινδυνολογούν».

Πραγματοποιήθηκε στο Αγναντερό

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:
“Κρυολόγημα – Ίωση – Γρίπη”
η πολυσχιδής και πολύπλευρη ανάλυση του
θέματος μέσα από την παρουσίαση, φωτογραφίες και βίντεο, έδωσε τη δυνατότητα στο
ακροατήριο να κατανοήσει πλήρως το θέμα.
Ακολούθησαν ερωτήσεις των παρευρισκομένων και δόθηκαν απαντήσεις από τη

διακεκριμένη ιατρό και η εκδήλωση έκλεισε
με την υπόσχεση ότι θα υπάρξουν και στο
μέλλον ανάλογες δράσεις, που σκοπό θα
έχουν την ενημέρωση της σχολικής μονάδας,
αλλά και της τοπικής κοινωνίας γενικότερα
σε θέματα υγιεινής και προφύλαξης.
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Αγγελική Φαμίση:

Ανοικτή πρόσκληση για
τα 100α γενέθλια μου
- Ένα αιώνα ζωής συμπληρώνει την Κυριακή 3
Μαρτίου η συμπολίτισσα κ.
Αγγελική Φαμίση και με την
ευκαιρία αυτή απευθύνει
ανοιχτή πρόσκληση σε συγγενείς και φίλους να τα
γιορτάσουν μαζί της.
- Έτσι στις 14.00 περιμένει συγγενείς και φίλους
στο ξενοδοχείο «KOSTA
FAMISSI» για ευχές και η
ανταπόκριση στο κάλεσμα
που απευθύνει θα αποτελέσει για εκείνη ιδιαίτερη τιμή
ΦΑΜΙΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
και χαρά.
- Σημειωτέον, η αιωνόβια συμπολίτισσα Αγγελική
Φαμίση παντρεύτηκε τον αείμνηστο Σωτήρη Φαμίση
με τον οποίο απέκτησε 9 παιδιά, 20 εγγόνια και 7 δισέγγονα ενώ μέχρι σήμερα χαίρει άκρας υγείας και
έχει πλήρη διαύγεια πνεύματος.
- Η παρουσία όλων σε αυτά τα γενέθλια θα της δώσει μεγάλη χαρά και δύναμη μαζί με τις ευχές μας να
συνεχίσει την πορεία της ζωής της, ώστε του χρόνου
να της ευχηθούμε ξανά για τα 101!!!

OMAΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

10 σελίδα
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την 41η Διεθνή
Έκθεση Τουρισμού
“IFT 2019”
συμμετείχε η Περιφέρεια
Θεσσαλίας, στο πλαίσιο
προβολής και προώθησης
της περιοχής σε διεθνείς
τουριστικές αγορές, με
στόχο την ενίσχυση των
τουριστικών ροών από τη
Σερβία.

Στην έκθεση που πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι, στο
διάστημα από 21-24 Φεβρουαρίου και στο πλαίσιο υλοποίησης
του τουριστικού σχεδιασμού για
την τουριστική προβολή της
Θεσσαλίας, προβλήθηκαν οι
τουριστικές περιοχές, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα θρησκευτικά
μνημεία, η τοπική γαστρονομία,
ο πολιτισμός και οι εκδηλώσεις
καθώς και το τουριστικό προϊόν
της Θεσσαλίας, δώδεκα μήνες
το χρόνο.
Η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού
“IFT Beligrade 2019” αποτελεί
το μεγαλύτερο τουριστικό γεγονός στη Σερβία και όλα τα
Βαλκάνια, συγκεντρώνοντας μεγάλη συμμετοχή από tour operator όλων των βαλκανικών και
άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Φέτος συμμετείχαν 1.100 εκθέτες
από 56 χώρες, ενώ την έκθεση
επισκέφθηκαν περισσότεροι από
60.000 άτομα.

τοπικά
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Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στη Διεθνή
Έκθεση Τουρισμού στο Βελιγράδι

Στην τελετή εγκαινίων παρευρέθηκαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, υπουργοί και επικεφαλής
ξένων διπλωματικών αποστολών
στη Σερβία, ΜΜΕ και εκπρόσωποι των συμμετεχουσών χωρών
στην έκθεση. Η Ελλάδα προβλήθηκε δυναμικά στην έκθεση,
ενώ σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας της πραγματοποιήθηκαν
πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων.

Τη στοχευμένη προβολή των
τουριστικών πόρων και προορισμών της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις διεθνείς τουριστικές
αγορές αγκαλιάζουν ολοένα και
περισσότεροι φορείς και επαγγελματίες του ευρύτερου τομέα
του τουρισμού, που συνοδεύουν
τις αποστολές και συμμετέχουν
ενεργά στο περίπτερο της Περιφέρειας.
Η Ελλάδα είναι με διαφορά ο

πλέον δημοφιλής τουριστικός
προορισμός για τους Σέρβους
τουρίστες, ενώ ισχυροί είναι οι
δεσμοί, θρησκευτικοί και ιστορικοί, που ενώνουν τις δύο χώρες. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο τουριστικό ρεύμα
από τη Σερβία προς την Ελλάδα,
με τον αριθμό των Σέρβων που
επισκέπτονται τη χώρα μας να
αγγίζει το ένα εκατομμύριο. Η
δυναμική αυτή φαίνεται να συνεχίζεται και το 2019 σύμφωνα
με πρώτες εκτιμήσεις των τουριστικών πρακτόρων. Οι τουρίστες αναζητούν διαρκώς νέους
προορισμούς και η Θεσσαλία
μπορεί και προσφέρει ολοκληρωμένες ταξιδιωτικές εμπειρίες
και διαφορετικές επιλογές για
κάθε εποχή του χρόνου. Η μοναδική ομορφιά, η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε προσιτές τιμές, η
ασφάλεια, οι απεριόριστες δυνατότητες δραστηριοτήτων και
αναψυχής καθ’ όλη την διάρκεια
του έτους, προσκαλούν και
προσελκύουν ταξιδιώτες από

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

την Σερβία και όλο τον κόσμο
στη Θεσσαλία.
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετείχε στη διεθνή έκθεση τουρισμού “IFT” στο Βελιγράδι,
υλοποιώντας τον εξωστρεφή
της σχεδιασμό για την τουριστική της προβολή, συνεργαζόμενη άριστα με τους τοπικούς
φορείς του τουρισμού και τους
αντίστοιχους επαγγελματικούς
κλάδους της περιοχής.
Συγκριτικό πλεονέκτημα στην
προσέλκυση επισκεπτών και
στην τουριστική ανάπτυξη της
Θεσσαλίας, δίνουν τα έργα των
υποδομών που υπάρχουν, καθώς και η μοναδικότητα της
Θεσσαλίας από φυσική, ιστορική, θρησκευτική και πολιτιστική

παρουσία.
Αξίζει να αναφερθεί πως το
περίπτερο της Θεσσαλίας έγινε
“μαγνήτης” για εκατοντάδες ενδιαφερόμενους ταξιδιώτες, ενώ
η αντιπροσωπεία της Περιφέρειας είχε τη δυνατότητα επαφών με ταξιδιωτικά πρακτορεία
και επαγγελματίες με την προοπτική νέων συνεργασιών στο
μέλλον.
Την Περιφέρεια Θεσσαλίας
εκπροσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτρης Παπαδημόπουλος, ο Περιφερειακός
σύμβουλος κ. Κώστας Δεσπόπουλος και η Δ/ντρια Τουρισμού
κα Ελένη Κατσαρού καθώς και
τα στελέχη κα. Αικατερίνη Γκέτσιου και Κων/να Αλεξοπούλου.

τοπικά
ε έντονο
συναδελφικό κλίμα
πραγματοποιήθηκε
η κοπή της βασιλόπιττας
του Σωματείου
Ταχυδρομικών
Υπαλλήλων Θεσσαλίας –
Παράρτημα Τρικάλων.

Σ

Την πίττα ευλόγησε ο π.
Αθανάσιος Αραπογιάννης, ο
οποίος ευχήθηκε υγεία για το
νέο έτος.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε προχθές το βράδυ στην
ταβέρνα “Μπαρμπανικόλας”
και παραβρέθηκαν σ’ αυτήν
δεκάδες εργαζόμενοι στα
ΕΛΤΑ, ενώ το παρών έδωσε
και αντιπροσωπεία από την
Υπηρεσία του ν. Καρδίτσας.
Στον χαιρετισμό του ο διευθυντής Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας των ΕΛΤΑ Αθανάσιος Γεωργίου, σημείωσε
πως τέτοιες εκδηλώσεις συσφίγγουν τις σχέσεις και παρεμβαίνουν θετικά στην καθημερινότητα, ενώ υπογράμμισε πως οι εξελίξεις που σχεδιάζονται για τα Ταχυδρομεία
θα συζητηθούν σε άλλον τόπο
και χρόνο, πιο κατάλληλο.
Ο διευθυντής των ΕΛΤΑ Τρικάλων Γρηγόρης Μάκκας, επισήμανε την πολυετή κοινή πορεία που έχουν όλοι, με τις
πολλές καλές στιγμές και τις
λίγες ανάποδες και εξέφρασε
την ικανοποίησή του για την
ανταπόκριση των εργαζομένων στο κάλεσμα του Σωματείου. «Αν και οι οιωνοί για την
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σελίδα 11

Υπήρχε στην προχθεσινή ιδιαίτερα επιτυχημένη κοπή της βασιλόπιττας των ΕΛΤΑ

Έντονη συναδελφικότητα

Υπηρεσία μας δεν είναι καλοί
για το τρέχον έτος, εύχομαι

καλή χρονιά και συγχαίρω το
ΔΣ του Σωματείου μας για

CMYK

την πρωτοβουλία αυτή» ανέφερε ο κ. Μάκκας.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του συνδικαλιστικού
φορέα του κλάδου Ιωάννης
Οικονόμου δήλωσε πως τα
ΕΛΤΑ και οι εργαζόμενοι σ’
αυτά έχουν όλα τα προσόντα

και τις ικανότητες να είναι ανταγωνιστικά και να συνεχίσουν να προσφέρουν στην
κοινωνία.
Μ.Α.Μπ.

12 σελίδα
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Μέσα από δημοσιεύματα των παλιών τοπικών εφημερίδων

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑΣ
Μία επιλογή από δρώμενα και σχόλια απ’ τον ΘΥΜΙΟ ΓΡ. ΛΩΛΗ
ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΑΝΑ ΤΟΥ 1919
υριακή 3 Μαρτίου1919
σήμερα. Αρχή της
Άνουξης, το πρώτο
ξέφωτο απ' το σκοτεινό τούνελ
του Χειμώνα, που εφέτος
υπήρξε ιδιαίτερα βαρύς και
φονικός, με τις καιρικές
ακρότητες, τις μπόρες, τα
χιόνια, τις κατολισθήσεις και τη
γρίππη. Πάμπολλες είναι οι
λαϊκές θυμοσοφικές
προσεγγίσεις της εποχής αυτής.
«Μάρτης γδάρτης και κακός
παλουκοκαύτης», «Από Μάρτη
Καλοκαίρι κι’ από Αύγουστο
Χειμώνα». «Αν ρίξει ο Μάρτης
δυό νερά κι’ ο Απρίλης ακόμα
ένα, χαρά σ’ αυτόν τον γεωργό
πούχει πολλά σπαρμένα».

Κ

Όμως διαχρονικά το κυρίαρχο στίγμα και την σφραγίδα του Μάρτη,
αποτελεί η παλιννόστηση, απ’ την χειμερινή αποδημία τους, των πουλιών,
με πρώτους τους πελαργούς-πελεκάνους κατά την τοπολαλιά, που κι’
αυτοί όλο και λιγοστεύουν, έπειτα απ’
την εξόντωσή τους απ’ τα φυτοφάρμακα και την εκδίωξή τους, με την τσιμεντοποίηση και την έλλειψη των
στύλων τηλεφώνου και ηλεκτρισμού.

Γραφική εικόνα πελαργού, προπομπού
της Άνοιξης, στη φωλιά, πάνω σε στύλο
Αναλυτικότερα η ειδησεογραφία
της Κυριακής 3ης Μαρτίου 1919, απ’
την οποία δεν λείπουν και τα διατροφικά σαρακοστιανά, έχει ως εξής,
όπως αποτυπώνεται στην 1η σελίδα
της εφημερίδας «Θάρρος» της ημέρας αυτής.

CMYK

στη σέντρα των
ΜΠΑΣΚΕΤ

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΤΟ ΚΑΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ
Παίζοντας το μπάσκετ που ξέρουν
οι Ικαροι θα ψάξουν τη νίκη που τόσο
θέλουν απέναντι στον ΑΓΣΙ (σελ 3)

Τα ντέρμπι αλλά και τα υπόλοιπα
παιχνίδια της Α’ ΕΠΣΤ ανέδειξαν την
ομορφιά του τοπικού (σελ 4,6,7)

ΣΠΟΡ
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Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
Τα Μετέωρα θα δώσουν τον καλύτερο
εαυτό για να επιστρέψουν στεγνά
από τα Σέλλανα (σελ 8)

4 Χωρίς φλόγα τα Τρίκαλα αν και βρέθηκαν νωρίς
με αριθμητικό πλεονέκτημα πίκραναν ξανά τον κόσμο τους,
αφού έμειναν στο 1-1 με τον αξιόμαχο Εργοτέλη (σελ 5)
CMYK
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Δεν άλλαξε την ροή

Το πάλεψε ο Σκαρβέλης
Ο σφαιροβόλος του ΓΣΤ έκανε την προσπάθειά
του στον τελικό του Ευρωπαϊκού στην Γλασκώβη

Ο Χαλίλ Κανάτσεβιτς δεν ήταν ο παίκτης που έψαχναν
τα Τρίκαλα και ξεχάστηκε γρήγορα από το κοινό

Ο

υκ ολίγοι φίλαθλοι έχουν
σε μεγάλη εκτίμηση την
πάλαι ποτέ
αποκαλούμενη μεγάλη
των πλάβι σχολή. Πραγματικά από
τους κόλπους της έχουν αναδειχτεί
παίκτες πρώτης γραμμής που
έκαναν απίστευτη καριέρα.

Στα όρια κινήθηκε ο Ν. Σκαρβέλης στην Γλασκώβη

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Βέβαια δεν μπορεί να είναι όλοι οι
παίκτες από το πάνω ράφι.
Ωστόσο τα Ελληνικά σωματεία επενδύουν συχνά σε παίκτης από τις συγκεκριμένες περιοχές και πολλές φορές
βγάζουν λαβράκι.
Όταν μάλιστα οι συγκεκριμένοι παίκτες
έχουν και Αμερικάνικη εμπειρία τότε το
πακέτο φαίνεται ελκυστικό.
Αναμφίβολα ο συνδυασμός των δυο
σχολών μπορεί να είναι εκρηκτικός.
Τα Τρίκαλα όμως στην τελευταία τους
χρονιά στα σαλόνια ατύχησαν στις περισσότερες συνεργασίες τους.
Ετσι ούτε και του Χαλίλ Κανάτσεβιτς
βγήκε. Η ομάδα τον απέκτησε για να
κάνει συγκεκριμένα πράγματα στο παρκέ
αλλά δεν μπόρεσε να τα υλοποιήσει.
Γενικά η παρουσία του πέρασε απαρατήρητη σε μια εποχή που οι κυανέρυθροι
είχαν ανάγκη από παίκτες που ήταν σε
θέση να βγουν μπροστά και να κάνουν
την διαφορά.
Ενδεχομένως αν ο συγκεκριμένος
αθλητής είχε δίπλα του άλλα πιο δυνατά
στηρίγματα να απέδιδε καλύτερα.
Ωστόσο όλοι κρίνονται στο παρκέ την
συγκεκριμένη χρονική στιγμή και όχι με
υποθέσεις.
Η άφιξη του συγκεκριμένου παίκτη
στα Τρίκαλα έγινε τον Δεκέμβρη τυ 17
αλλά δεν μακροημέρευσε.
H KAE Τρίκαλα BC ανακοίνωσε την
απόκτηση του Αμερικανού με καταγωγή
από το Μαυροβούνιο Halil Kanacevic. Ο
27χρονος (23/10/1991, 2.03) αγωνίζεται
ως Power Foraward και Center. O Halil
Kanacevic είναι απόφοιτος του Saint
Joseph’s (2014) και έχει αγωνιστεί σε
Virtus Roma, Union Olympija, Zaragoza,
Budusnost ενώ τελευταίος σταθμός του
ήταν η Bnei Herzliya", αναφέρει η ανακοίνωση των Τρικάλων.
Οσον αφορά τον πρώτο αγώνα με τα
κυανέρυθρα χρώματα έπεσε στα βαθιά,
αφού κλήθηκε να δώσει λύσεις στο «Αλεξάνδρειο». Γενικά παρουσιάστηκε άστοχος, ενώ στο διάστημα που έμεινε στο
Δημοτικό δεν μπόρεσε να κάνει κάποιο
τρομερό παιχνίδι.
Ο Αρης στο ντεμπούτο του Ομάρ
Προύιτ δεν άφησε πολλά περιθώρια αντίδρασης στα Τρίκαλα, τα οποία στο
πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Α1 νίκησε με 82-63 και πλέον ανέβηκε στο 46, ενώ η ομάδα της Θεσσαλίας υποχώρησε στο 2-8.
Ο Μποχωρίδης ήταν... ζεστός στην
αρχή της αναμέτρησης, αλλά οι Τέγιτς
και Τζόουνς κράτησαν την ομάδα τους,
η οποία στο 6’ ήταν ισόπαλη με τον Άρη
(11-11). Ο Προύιτ, όμως, στο σημείο
αυτό μπήκε στην εξίσωση της ομάδας
του και σημειώνοντας 8 πόντους οδήγησε
την ομάδα του στο +11 (24-13, 10'). Οι
φιλοξενούμενοι επιχείρησαν να αντιδράσουν στην δεύτερη περίοδο, αλλά οι
"κίτρινοι" τούς κράτησαν σε απόσταση
στη μεγαλύτερη διάρκεια του δεκαλέπτου βρίσκοντας λύσεις από τον Τσαϊρέλη και πήγαν στα αποδυτήρια προ-

Λίγα πράγματα έδειξε ο Κανάτσεβιτς στο διάστημα που φόρεσε την κυανέρυθρη φανέλα
ηγούμενοι με 44-34.
Ο Βασιλόπουλος στην αρχή της τρίτης
περιόδου έσυρε τον χορό για την ομάδα
του, η οποία κυριάρχησε στο παρκέ και
κάνοντας επιμέρους σκορ 22-11 έκλεισε
το δεκάλεπτο στο +21 (66-45). Ο χαρακτήρας της τέταρτης περιόδου αποδείχθηκε διαδικαστικός με τον Παναγιώτη
Γιαννάκη να μοιράζει τον χρόνο συμμετοχής και τους γηπεδούχους εντέλει να
επικρατούν με 82-63.
Ο Κανάτσεβιτς είχε 4 πόντους και 7
ριμπάουντ, ενώ τα Τρίκαλα μόλις 3/20
τρίποντα.
Λίγο καιρό αργότερα ακολούθησε ένα
ακόμη πιο δύσκολο παιχνίδι με τον Κανάτσεβιτς να μην ολοκληρώνει.
Έχοντας στις τάξεις της τους νεοαποκτηθέντες Βίνς Χάντερ και Παναγιώτη
Βασιλόπουλο, η ΑΕΚ πήρε τη δεύτερη
εκτός έδρας νίκη της στο πρωτάθλημα
μετα την επικράτηση της επί της Κύμης
στην Χαλκίδα.
Η Ένωση είχε καλή παρουσία κάτω
από το καλάθια με τους Βασίλη Καββαδά
και Δημήτρη Μαυροειδή να έχουν μαζί
29 πόντους και 15 ριμπάουντ, ενώ ξεχώρισαν και ο Μάικλ Γκριν με 12 πόντους
και 4 ασίστ αλλά και ο Ντούσαν Σάκοτα
με 12 πόντους και 9 ριμπάουντ.
Τα Τρίκαλα δεν είχαν την εύνοια της
τύχης κατά τη διάρκεια του αγώνα, καθώς είδαν τον Χαλίλ Κανάτσεβιτς να
αποβάλεται στις αρχές του δευτέρου
δωδεκαλεπτού και αργότερα στο τρίτο
δωδεκάλεπτο τον Μάρκο Τέγιτς και τον
Παναγιώτη Χατζηνικόλα να αποχωρούν
λόγω τραυματισμών. Από τους Θεσσαλούς ξεχώρισαν οι Μιχάλης Λούντζης,
ΣονΝτρε Τζόουνς, Ξάβιε Τέιμς και Τζόν
Φιλντς που είχαν όλοι τους διψήφιο
αριθμό πόντων.

Μικρή αναλαμπή
Στην τελευταία θητεία του εκπροσώπου
μας στα σαλόνια οι φίλοι του θα θυμούνται τις δυο νίκες του επί του Κοροίβου.
Τα Τρίκαλα επέστρεψαν στις επιτυχίες
ύστερα από 8 συνεχόμενες ήττες, καθώς
επιβλήθηκαν με 71-59 του Κοροίβου (49) και ολοκλήρωσαν τον α' γύρο της Α1
στο 3-10, αφού πήραν την πρώτη τους
νίκη υπό τις οδηγίες του Φώτη Τανιανού.
Ο Μάρκο Τέγιτς ήταν ο κορυφαίος των
Τρικάλων, τα οποία στο πρώτο ημίχρονο
έκαναν ό,τι ήθελαν τον Κόροιβο που ητ-

τήθηκε για 6η φορά σε ισάριθμες αναμετρήσεις μακριά από το σπίτι του(sport
24).
Τα Τρίκαλα μετά τα αναγνωριστικά
πρώτα λεπτά (6-8, 4') πάτησαν το γκάζι
και δεν κοίταξαν στιγμή πίσω.
Η άμυνα των γηπεδούχων έγινε απροσπέλαστη για τον Κόροιβο, ο Λούντζης
και ο Τέγιτς ανέλαβαν δράση στην επίθεση και τα Τρίκαλα με σερί 14-0 προηγήθηκαν με 20-8 στο 10'. Το σερί των
Τρικάλων έφτασε ως το 21-0 (27-8, 13')
και η ομάδα του Φώτη Τακιανού συνέχισε
να κυριαρχεί.
Οι Φιλντς και Τζόουνς πήραν την σκυτάλη στην επίθεση, η άμυνα των Τρικάλων συνέχισε να είναι (υπερ)αποτελεσματική και ο Τάταρης στο φινάλε του
α' ημιχρόνου έγραψε το 41-20 με buzzer
beater τρίποντο.
O Κόροιβος στην τρίτη περίοδο βρήκε
κάποιες λύσεις, καθώς βελτιώνοντας τα
ποσοστά του μπροστά, αλλά και πίσω
από την γραμμή των 6.75 μέτρων κατάφερε να βρει τον δρόμο προς το καλάθι
των Τρικάλων.
Ο φιλοξενούμενοι μάλιστα με buzzer
beater τρίποντο του Πόσλεϊ, του οποίου
η απόδοση ανέβηκε στην τρίτη περίοδο,
μείωσαν σε 56-43 στο 30'.
Η ομάδα της Θεσσαλίας στην έναρξη
της τέταρτης περιόδου... πάτησε και
πάλι το γκάζι, καθώς έτρεξε σερί 7-0
και ξέφυγε με 63-43 (33'), με τους φιλοξενούμενους να απαντούν μειώνοντας
σε 63-51 στο 35'. Οι γηπεδούχοι, όμως,
κράτησαν σε διψήψια απόσταση τους
αντιπάλους τους ως το φινάλε κι εντέλει
πήραν τη νίκη με 71-59.
Ο Μάρκο Τέγιτς (17 πόντους, 7 ριμπάουντ) ήταν ο κορυφαίος των Τρικάλων,
καθώς έδωσε πολλές μάχες, εκ των
οποίων κέρδισε τις περισσότερες.
Ο Τέγιτς αποτέλεσε την πιο σταθερή
επιλογή των γηπεδούχων σε όλη την
διάρκεια του αγώνα, ενώ από πολύ καλή
εμφάνιση από την πλευρά των νικητών
πραγματοποίησαν και ο Μιχάλης Λούντζης (10 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ,
4 λάθη) και ο Χαλίλ Κανάτσεβιτς (4 πόντοι, 12 ριμπάουντ), ο οποίος έκανε πολλή
και αθόρυβη δουλειά.
Ο Κόροιβος σημείωσε μόλις 20 πόντους στο α' ημίχρονο, ως το 24’είχε
0/11 τρίποντα, ενώ τα Τρίκαλα έφτασαν
άνετα στη νίκη παρότι είχαν περισσότερα
λάθη (19) από ό,τι ασίστ 16

Από την αρχή είχε δύσκολη αποστολή ο Νίκος Σκαρβέλης του ΓΣΤ. Ωστόσο βάλθηκε να ξεπεράσει τον εαυτό
του και ειδικά στο πρώτο σκέλος της δράσης.
Στο κυρίως πιάτο όλοι ήξεραν ότι ο συναγωνισμός θα
ήταν έντονος.
Η ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ έγραψε:
Εξαιρετικός αγώνας έγινε στον τελικό της σφαιροβολίας,
εκεί όπου μετείχε και ο πρωταθλητής μας Νικόλας Σκαρβέλης. Ο Πολωνός Μίχα Χάρατικ (Πολωνία) ήταν νικητής
με 21,65 μ., επίδοση που είναι ατομικό του ρεκόρ και κορυφαία στην Ευρώπη.
Ο νικητής το καλοκαίρι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
του Βερολίνου πέτυχε την μεγάλη βολή στην πρώτη
προσπάθεια, ενώ είχε δύο ακόμη έγκυρες βολές στα
21,33 μ. και 21,43 μέτρα. Ο Ντέιβιντ Στορλ ήταν δεύτερος
με 21,54 μ. και κέρδισε μία θέση σε σχέση με τη διοργάνωση του Βελιγραδίου,αντίθετα με τον Τόμας Στάνεκ,
που την Παρασκευή το βράδυ ήταν τρίτος με 21,25 μ.,
ενώ στο Βελιγράδι δεύτερος.
Ο Νικόλας Σκαρβέλης, για δεύτερη φορά σε μία ημέρα
έκανε πολύ καλό αγώνα, αφού ολοκλήρωσε με 20,13 μ.,
στην έκτη και τελευταία βολή. Ο πρωταθλητής μας είχε
ακόμη βολές στα 19,49 μ., 19,87 μ., 19,68 μ. και 1,9,92
μέτρα και κατέλαβε την όγδοη θέση.

To βήμα του Ζήκου
Το πρώτο βήμα της πρόκρισης στον τελικό των 60 μ.
έγινε από τον Κώστα Ζήκο, που πραγματοποίησε πολύ
καλή παρουσία στον χθεσινό πρωινό προκριματικό των
60 μ. στην δεύτερη ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο 20χρονος σπρίντερ ήταν νικητής στην 5η σειρά
με 6.66, όπου έφυγε αρκετά αργά από τον βατήρα,
αφού είχε προηγήθηκε άκυρη εκκίνηση.
"Είχα λίγο άγχος επειδή η κούρσα ήταν πρωί, πιστεύω
πως το απόγευμα θα είμαι ακόμη καλύτερα. Θέλω να
προλάβω να ξεκουραστώ και να κυνηγήσω την πρόκριση
στον τελικό", είπε ο Ζήκος, ο οποίος πέρασε στην επόμενη
φάση με την κορυφαία επίδοση.
Λόγω της ημιργίας λεπτομέρειες σε επόμενο φύλλο.

Λύγισε στο ΣΕΦ
O Ολυμπιακός γνώρισε ακόμη μια ήττα στην Ευρωλίγκα
με 81-97 από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και πλέον θα ψάξει τις
απαραίτητες νίκες στις επόμενες αγωνιστικές σύμφωνα
με το basketblog ώστε να βρεθεί στα playoff. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ανταγωνιστικοί για περίπου 28 λεπτά με
την ομάδα του Ιτούδη να κάνει σερί 14-4 στο τέλος της
3ης περιόδου που της έδωσε την απαραίτητη ώθηση για
να φτάσει σε μια άνετη τελικά νίκη. Κορυφαίοι του αγώνα
ο Ροντρίγκεζ με 15 πόντους και 12 ασίστ, ενώ ο Χίγκινς
ήταν εξαιρετικός κυρίως στο δεύτερο μέρος με 18
πόντους και 3 ριμπάουντ. Από πλευράς του Ολυμπιακού, ο
Λεντέι ήταν εντυπωσιακός με 21 πόντους και 9 ριμπάουντ,
ενώ ο Σπανούλης στην 300η συμμετοχή του στην διοργάνωση είχε 14 πόντους και 7 ασίστ.
Στην τελική ευθεία ο Μπλατ(μίλησε για εξεύρεση
τρόπου αλλαγής κατάστασης) δοκίμασε σχήμα με τρία
γκαρντ(Σπανουλης, Γκος και Ουέμπερ) το οποίο αμυντικά
αντιμετώπισε προβλήματα κυρίως «ψηλά». Οι Ρώσοι
«άνοιξαν» την διαφορά και άλλο φτάνοντας στο 70-87
του 35' και ουσιαστικά κλείδωσαν το «διπλό».
Τα Δεκάλεπτα: 23-21,50-51,64-72,81-97
Ολυμπιακός (Μπλατ): Γουέμπερ 6, Γουίλιαμς-Γκος 2,
Τουπάν 4, Σπανούλης 14(3) Τίμα, Μιλουτίνοβ 5 , Βεζένκοβ
5, Πρίντεζης 12 (1), Παπανικολάου 4 , ΛεΝτέι 21(1), Μάντζαρης 3(1), Μπόγρης 2.

ΤΟπιΚΑ

Α

π’όποια πλευρά
και να το εξετάσει
κανείς τα μεγάλα
αποτελέσματα
είναι αυτά που δίνουν
ώθηση σε μια ομάδα. Ένα
τέτοιο θέλουν να βάλουν
σήμερα(17.00, Μπάρα)
στην συλλογή τους οι
Ικαροι, που φιλοξενούν
τον αξιόμαχο ΑΓΣ.
Ιωαννίνων.
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Καθαρός στόχος
Μόνο το ροζ φύλλο βλέπουν οι Ικαροι στο σημερινό δύσκολο
παιχνίδι της Μπάρας απέναντι στον ανεβασμένο ΑΓΣ. Ιωαννίνων

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Με το που κύλησαν λίγες
αγωνιστικές φάνηκε ότι ο αντίπαλος έχει τις βάσεις για να
παίξει δυνατά και έτσι μονιμοποιήθηκε στην πρώτη τετράδα
του πίνακα.
Μόνο και μόνο αυτή η εικόνα
καταδεικνύει το δύσκολο της
Τρικαλινής αποστολής.
Ωστόσο οι Ικαροι διαθέτουν
παίκτες που έχουν γράψει ατέλειωτα χιλιόμετρα στα παρκέ
και ξέρουν τις ανάγκες τέτοιων
αναμετρήσεων.
Θα έλεγε κανείς πως είναι
φτιαγμένοι για παιχνίδια αυτού
του είδους.
Επιπρόσθετα ο εκπρόσωπός
μας θέλει να αποδείξει ότι η
βαριά ήττα στον Παλαμά αποτέλεσε μια κακή παρένθεση,
που δεν απεικόνιζε τις πραγματικές δυνατότητες της ομάδας. Βέβαια για να έρθει το
πολυπόθητο ροζ φυλλο θα πρέπει οι κιτρινόμαυροι να πραγματοποιήσουν τέλεια εμφάνιση,
αφού ο αντίπαλος διαθέτει παίκτες , που ακόμη και ελάχιστο
ζωτικό χώρο αν βρουν μπορούν
να κάνουν την ζημιά.
Ειδικά οι: Χρύσης, Θυμνιός,
Ζαμπέτης αποτελούν πονοκέφαλο για όλους τους αντιπάλους αλλά οι Ηπειρώτες διαθέτουν και άλλες αξιόπιστες
επιλογές. Τα πράγματα είναι
απλά. Οι Ικαροι οφείλουν να
ματώσουν στον αγωνιστικό
χώρο και να αποφύγουν λάθη
και σκαμπανεβάσματα.
Επίσης και τα στατιστικά επιβάλλεται να είναι θετικά ειδικά
από την γραμμή των βολών.
Τέτοια ματς κερδίζονται με
καρδιά και πάθος, ενώ η άμυνα
είναι εκ των ων ουκ άνευ.
Οσο για την επίθεση η Τρι-

Στις υψηλές στροφές πρέπει να δουλέψουν σήμερα οι Ικαροι
για να λυγίσουν τον ποιοτικό ΑΓΣΙ
καλινή μηχανή πρέπει να δουλέψει συντονισμένα προκειμένου να προκύψουν τα ιδανικά
τελειώματα.
Γενικά η ομαδικότητα είναι
πιο απαραίτητη από ποτέ,
όπως και η στήριξη του κόσμου, που θα παρακολουθήσει
ένα πραγματικά σπουδαίο παιχνίδι.
Αναλύοντας τα δεδομένα της
συνάντησης ο προπονητής Κώστας Σδράκας ανέφερε για το
σημερινό σπουδαίο παιχνίδι: «
Ξέρουμε ότι οι απαιτήσεις για
το ματς με τον ΑΓΣΙ είναι μεγάλες και από την πλευρά μας
θα πρέπει να αφήσουμε πίσω
την κακή ήττα στον Παλαμά
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

Μ

πορεί το αρχικά
προγραμματισμένο
για σήμερα παιχνίδι
στον Μαντουλίδη να
αναβλήθηκε για την Καλαμπάκα
λόγω συμμετοχής του αθλητή
των Θεσσαλονικέων
Καλόγηρου στην Εθνική
Εφήβων αλλά η δραστηριότητα
των κιτρινομπλέ δεν σταματάει
ποτέ.
Ψάχνονται λοιπόν στον μέγιστο βαθμό στον χώρο του μπάσκετ και αδυναμία τους αποτελεί το νέο αίμα.
Θέλουν λοιπόν να αναδείξουν στελέχη από τα σπλάγχνα τους προκειμένου να παίξουν για την φανέλα και
να απολαύσουν την διαδρομή.
Πραγματικά στο ευαίσθητο κομμάτι
της υποδομής γίνεται σοβαρή δουλειά
και είναι φανερό ότι οι πιτσιρικάδες
απέκτησαν καλές βάσεις.
Τα νιάτα της ομάδας λοιπόν έκαναν
μια μικρή παρένθεση στο πρόγραμμα
την Παρασκευή και συγκεντρώθηκαν
στο Famissi Meteora Hotel για την
κοπή της πίτας.
Δεν θα μπορούσαν να λείψουν στελέχη από την πρώτη ομάδα που διαπιστώνουν ότι η διάδοχη κατάσταση

να φέρουμε την συνάντηση
στα μέτρα μας. Όλα αυτά με
καλή ψυχολογία και την βοήθεια του κόσμου».
Πάντως ο αντίπαλος προέρχεται από σημαντική νίκη και
καλό επίλογο κόντρα στον
Ολυμπιακό Βόλου. Η ιστορία
έγραψε 86-62 ενώ τα στατιστικά της ομάδας της Ηπείρου
είχαν ως εξής:
ΑΓΣ Ιωαννίνων (Τσουκανέλης-Τσαμπαλάς): Καννής 5(1),
Ζαμπέτης 18(2), Σαχπατζίδης,
Καλφαλίδης, Αντωνίου, Πουρνάρας 5, Χρύσης 24(1), Μάκης
4, Παπανικολάου 2, Θυμνιός
14, Φίλιος 8(2), Θώδης 6
Εννοείται ότι όλα αυτά τα
μελέτησαν οι κιτρινόμαυροι για
να έχουν άμεσες απαντήσεις.

Με.. περιπέτεια
Με τον καιρό δεν μπορεί να
τα βάλει κανείς οπότε ο εκπρόσωπός μας ταλαιπωρήθηκε
ιδιαίτερα στο παιχνίδι του πρώτου γύρου.
Αναλύοντας τα στοιχεία οι
Ικαροι είχαν δύσκολη αποστολή την Τετάρτη 21 Νοέμβρη
2018(εξ αναβολής από Κυριακή
λόγω χιονιών) στην έδρα του
ΑΓΣ. Ιωαννίνων.
Ο αντίπαλος στο σπίτι του
είναι πολύ δυνατός και συγκε-

κριμένοι αθλητές του μπορούν
να κάνουν την ζημιά σε κάθε
ομάδα.
Επίσης οι κιτρινόμαυροι ταλαιπωρήθηκαν με τα πήγαινεέλα, αφού την Κυριακή λόγω
δυσμενών συνθηκών έφτασαν
στου δρόμου τα μισά για την
πρωτεύουσα της Ηπείρου αλλά
επέτρεψαν στην βάση τους.
Παράλληλα δεν έλειψαν και
οι ιώσεις, οπότε όλοι έσφιξαν
τα δόντια τους για το εξ αναβολής παιχνίδι.
Παρά την φιλότιμη προσπάθεια όμως η ιστορία έγραψε
68-64.
Πάντως στο πρώτο μέρος
έγινε πραγματικό ντέρμπι αφού
στις εμπνεύσεις του ενός απαντούσε ο άλλος.
Ο εκπρόσωπός μας πάτησε
πάντως καλά στο γήπεδο και
κατάφερε να βρει αντίδοτο ως
έναν βαθμό για τα βαριά χαρτιά
του αντιπάλου.
Η πρώτη περίοδος έληξε 1613, ενώ οι ομηρικές μάχες συνεχίστηκαν και στο δεύτερο
δεκάλεπτο, οπότε οι δυο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με
τους γηπεδούχους μπροστά
33-30.
Στην γ’ περίοδο οι Γιαννιώτες
πίεσαν περισσότερο και έτσι
παρά την Τρικαλινή προσπάθεια άνοιξαν λίγο περισσότερο
την ψαλίδα στο 51-44.
Στην τελική ευθεία οι Ικαροι
έδωσαν ότι είχαν και δεν είχαν,
μείωσαν την απόσταση αλλά
δεν προέκυψε ανατροπή σκηνικού.
Πάντως στο στρατόπεδο της
Τρικαλινής ομάδας υπήρξε έντονος εκνευρισμός για την διαιτησία (δύο τεχνικές ποινές
στο τέλος) και μια ατάκα που
ακούσαμε ήταν ότι «μας έπαιξε
90-10».
Ίκαροι: Κολότσιος Α. 7, Βλάχος 2, Κολότσιος Β., Αργύρης
3, Χατζής 12, Ντούρβας 5,
Μούμογλου 18, Φούντας 12,

Στάνκοβιτς 5, Μπαρμπαρούσης, Τζορμπατζάκης.

Ξεχωρίζει το ντέρμπι
Κάθε αγωνιστική προσφέρει
συγκινήσεις , οπότε και η σημερινή αναμένεται να έχει πολλά σημεία αναφοράς.
Διότι οι ομάδες από το πάνω
ράφι είναι λογικό ότι θέλουν
να συνεχίσουν την προέλασή
τους. Ωστόσο δεν παίζουν μόνοι τους, αφού οι αντίπαλοι
έχουν χίλιους δυο λόγους να
κερδίσουν.
Οσοι βρίσκονται στην μέση
έχουν τα μάτια ανοιχτά για
αναρριχητική πορεία, ενώ στην
καυτή ζώνη τα σωματεία παλεύουν με νύχια και δόντια.
Δεσπόζει φυσικά η συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον
ΠΑΣ Γιάννενα και την Δόξα
Λευκάδας. Στο παρκέ θα παρελάσουν παίκτες πρώτης
γραμμής και από τις δυο ομάδες, οπότε υπάρχουν τα εχέγγυα να διεξαχθεί ένας αγώνας
υψηλού επιπέδου.
Βέβαια η συνάντηση είναι
κεκλεισμένων των θυρών και
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έτσι οι Ηπειρώτες θα αναγκαστούν να παίξουν χωρίς ένα
βασικό όπλο τους, δηλαδή
τους φιλάθλους.
Από’κει και πέρα τα φορμαρισμένα Γρεβενά θα δείξουν
προσοχή στον Παλαμά που ξέρει να παλεύει, ενώ ο Ολυμπιακός Βόλου είναι το φαβορί
κόντρα στην Μελίκη.
Τέλος ο Εύαθλος στον οποίο
επιστράφηκαν τα δελτία έχει
τον πρώτο λόγο απέναντι στον
ΑΟΚ Βέροιας.
Κυριακή 3 Μαρτίου
Εκπ. Μαντουλίδη – Μαντουλίδης-ΑΟ Καλαμπάκας
Αναβολή για Σάββατο
9/3(18.00)
Πολυκάστρου 17:00 Εύαθλος -ΑΟΚ Βέροιας
Τζιοπανος Γ.-Τσαρδούλιας
(Ελευθεριάδης)
ΕΑΚ Βόλου 17:00 Ολυμπιακός Βόλου-ΓΑΣ Μελίκης
Πράττος-Βασιλόπουλος
(Μόρφη Γ.)
Μπάρας 17:00 Ίκαροι -ΑΓΣ
Ιωαννίνων
Χρυσάφης-Χατζημπαλίδης
(Χλωρός)
ΔΑΚ Γρεβενών 17:00 Πρωτέας Γρεβενών-Τιτάνες Παλαμά
Σιταρίδης-Καντερές (Μπαταούλα)
ΕΑΝΚ Ιωαννίνων (κθ) 17:00
ΠΑΣ Γιάννινα-Δόξα Λευκάδας
Αγραφιώτης Γ.-Λουλουδιάδης (Τσιγγέλης)
Ρεπό: Νικόπολη Πρέβεζας

Η βαθμολογία
1) Πρωτέας Γρεβενών .........29 ...........1093 954 .......139
2) ΠΑΣ Γιάννινα ...................29 ...........1231 985 .......246
3) ΑΓΣ Ιωαννίνων .................29 ..........1204 1075 ......129
4) Δόξα Λευκάδας ...............28 ...........1192 951 .......241
5) Τιτάνες Παλαμά ............... 24 .........1150 1206 ......-56
6) Εύαθλος Πολυκάστρου ..23 ..........1048 1071....... -23
7) Ικαροι Τρικάλων ..............22 ..........1018 1046....... -28
8) Μαντουλίδης ...................22 ..........1242 1246 .......-4
9) Ολυμπιακός Βόλου .........21 ..........1171 1236....... -65
10) ΑΟ Καλαμπάκας ............21 ..........1009 1105....... -96
11) ΓΑΣ Μελίκης ..................21 ..........1078 1180...... -102
12) ΑΟΚ Βέροιας .................19 ...........932 1040 ......-108
13) Νικόπολη Πρέβεζας ......18 ..........1023 1296 .....-273
*Πρωτέας Γρεβενών, Δόξα Λευκάδας, ΑΟΚ Βέροιας
και Ικαροι Τρικάλων έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.

Ζεστή μάζωξη
Η οικογένεια της Καλαμπάκας έκοψε την πίτα της
με το βλέμμα να είναι στραμμένο στα ταλέντα της

Στιγμιότυπα από την κοπή πίτας της Καλαμπάκας με τα νιάτα να έχουν την τιμητική τους(φωτό: ekalampaka).
βρίσκεται σε καλά χέρια.
Φυσικά δυναμικό παρών έδωσαν και
οι γονείς που καμαρώνουν τα βλαστάρια τους.

Την πίτα ευλόγησε ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης κ. Θεόκλητος, που είπε
λόγια καρδιάς, ενώ σε ανάλογο μήκος
κύματος τοποθετήθηκε και ο Δήμαρχος

κ. Σινάνης για τις ελπίδες του αθλητισμού και της κοινωνίας.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος κ.
Φαμίσης υπογράμμισε ότι η διοίκηση

θα είναι πάντα στο πλευρό των ταλέντων και ευχήθηκε υγεία και δημιουργική
χρονιά.

CMYK
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«Κλικ» στη Φήκη

Τελειωτικό χτύπημα…
•Ο «Διγενής» κέρδισε 0-1 την Φήκη και της «έσβησε» κάθε ελπίδα

Γ
Στο τέλος του ντέρμπι υπήρξαν κάποιες αψιμαχίες,
έτσι για το… καλό. Χάρη στην παρέμβαση των πιο ψύχραιμων
δεν υπήρξε συνέχεια…

ια τη Φήκη το
χθεσινό
παιχνίδι ήταν
ένας «τελικός».
Για το Νεοχώρι ένα
παιχνίδι που έπρεπε να
κερδηθεί, ώστε να
συνεχίζει στο δρόμο των
επιτυχιών και φυσικά πιο
κοντά στον στόχο της
ανόδου. Υπάρχει και
αυτή η άποψη.

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Θανάσης Γιαννοτάκης, Ηλίας Κουκουτσέλος και
Στέφανος Καλαμαράς. Ποδοσφαιρικοπολιτική κουβέντα…

Η άλλη, λέει πως ήδη το
τρένο έχει χαθεί για την ομάδα του Τάκη Ρούσσα και πως
ακόμα και να κέρδιζε χθες το
Νεοχώρι δεν θα έχανε την
άνοδο. Διαλέγετε… Και το
γόητρο; Πού το βάζετε;
Ακόμα και αν οι δύο ομάδες
έπαιζαν χωρίς ουσιαστικό
βαθμολογικό κίνητρο, το γόητρο θα έπρεπε να ήταν ισχυρό
και κινητήριος μοχλός στην
αναμέτρηση. Τελικά ο «Διγενής» συνέχισε στην πεπατημένη οδό κερδίζοντας 1-0 στη
Φήκη. Τι σημαίνει αυτό; Πως
οι γηπεδούχοι βγήκαν νοκ
άουτ και πως από δω και πέρα
έμειναν δύο ομάδες να διεκδικούν το πρωτάθλημα. Μεταξύ μας; Και αυτό για σενάριο επιστημονικής φαντασίας
διαβάζεται…

Ο Βερβέρας προσπαθεί να σταματήσει τον Γκαντιά

Ο αγώνας

Ο τερματοφύλακας του Πύργου Θωμάς Πατσιαλής, είχε
αγωνιστική απραξία οπότε βρήκε την ευκαιρία να δει την
πρώην ομάδα του (Φήκη) παρέα με τον Σταύρο Γκαντιά και
τον Αντιπρόεδρο της ΕΠΣΤ Σπύρο Αγναντή

Το ντέρμπι χθες παρακολούθησε
και ο προπονητής των Μετεώρων κ. Τσουκαλίδης
Να δει τον γιο της
Χρήστο Μακρυγιάννη
ήρθε από την
Γερμανία η κόρη του
Γιάννη και της
Ζαχαρούλας Κιάκου
αλλά δεν της έκανε το
χατήρι σκοράροντας.
Τα πέτυχε στα
προηγούμενα
παιχνίδια τα γκολ
και αυτό έχει
σημασία. Αλλωστε η
αξία του δεν
αμφισβητείται!

Οσοι βρέθηκαν χθες στο
γήπεδο της Φήκης και αυτοί
συμπλήρωναν ένα minibus
δεν «τρελάθηκαν» από το θέαμα. Λιγοστοί οι φίλαθλοι, είναι ένα σημάδι του καιρού
και αυτό και αναπόφευκτη η
ερώτηση «Στο στάδιο δεν βρέθηκαν μαζικά οι φίλαθλοι, στο
ντέρμπι της Α’ Ερασιτεχνικής
επίσης, όπως και στα υπόλοιπα γήπεδα, τελικά που πήγε
ο κόσμος»; Αυτό θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες
αφού κρύβει κάποια μηνύματα. Χθες πάντως οι παίκτες
έκαναν την προσπάθειά τους,
οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι γενικότερα, πέτυχαν
το γκολ νωρίς το οποίο έδωσε
την ευχέρεια στον Στέφανο
Ψύχο να έχει περισσότερες
επιλογές στο παιχνίδι, αλλά
όσο το δεύτερο γκολ –το
οποίο δεν ήρθε ποτέ- δεν βρισκόταν όλα ήταν ρευστά…
Τέλος καλό, όλα καλά για το
Νεοχώρι αφού πήρε το τρίποντο και συνεχίζει απτόητο.

προϋποθέσεις στέλνοντας τη
μπάλα ελάχιστα άουτ από το
αριστερό δοκάρι του Ράπτη.
Στο 23’ νέο σουτ του Μακρυγιάννη από συνεργασία
με τον Γκαντιά εξουδετερώθηκε από τον Παπαγεωργίου
και στο 27’ από φάουλ του
Ντούβλη ο Γ. Σκρέκας με κεφαλιά αστόχησε για λίγο.
Στο 40’ σουτ του Γκαντιά
κατέληξε άουτ.
Στο δεύτερο ημίχρονο και
συγκεκριμένα στο 59’ από
σέντρα του Γκάτη από αριστερά, ο Γκαντιάς στόπαρε
και σούταρε, αλλά ο Σκρέκας
έδιωξε τη μπάλα σε κόρνερ
πριν αυτή κινηθεί προς την
εστία της Φήκης. Στην εκτέλεσε κόρνερ του Γκαντιά από
δεξιά, ο Σταμέκος πήρε την
κεφαλιά αλλά αστόχησε για
λίγο. Στο 63’ ο Μακρυγιάννης
αν και βρέθηκε σε πλεονεκτική
θέση, δεν έκανε σωστή διαχείριση της μπάλας (έπαιξε
και το γήπεδο ρόλο) με αποτέλεσμα ο Παπαγεωργίου να
προλάβει και να διώξει, ενώ
στο 65’ ο Χασιώτης από πλεονεκτική θέση δεν μπόρεσε
να σκοράρει.
Στο 68’ σουτ του Βερβέρα
κατέληξε άουτ, ενώ την ίδια
κατάληξη είχε και το σουτ
του Γκαντιά στο 83’.
Στο 88’ η Φήκη συνέχισε
τα λίγα λεπτά αγώνα με 10
παίκτες αφού ο Μπασιάκας
αντίκρισε την δεύτερη κίτρινη
κάρτα και αποβλήθηκε.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ο Γκάτης, από τους παίκτες
που προσπάθησαν αρκετά στο χθεσινό παιχνίδι
ριστικό στα χαρτιά.
Μόλις στο 3’ ο «Διγενής»
πέτυχε το 0-1, όταν από στημένη μπάλα ο Διβανές βρήκε
τον Γιαννούλα αμαρκάριστο
στην περιοχή και αυτός σαν…
ψηλό σέντερ φορ με κεφαλιά

νίκησε τον Παπαγεωργίου.
Στο 5’ ο Μακρυγιάννης δοκίμασε το πόδι του αλλά ο
γκολκήπερ της Φήκης με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε,
ενώ τρία λεπτά αργότερα ο
Τσερέπι σούταρε με καλές

ΦΗΚΗ: Παπαγεωργίου, Χασιώτης, Βουτσελάς (81’ Μέξι),
Σκρέκας Γ., Σκρέκας Α., Τσερέπι, Μπασιάκας, Τσιάγκας,
Ψαρράς, Ντούβλης, Βερβέρας.
ΝΕΟΧΩΡΙ: Ράπτης, Τσιγαρίδας, Σταμέκος, Μακρής,
Γκάτης, Γκαντιάς, Λαγκαδινός
(65’ Καραστέργιος), Γιαννούλας, Καλαμαράς, Διβανές (46’
Παπαθανασίου), Μακρυγιάννης
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κοντίνος (Σταφυλάς- Μπαλλάς).

Το φίλμ του αγώνα
Στο πρώτο ημίχρονο το Νεοχώρι ήταν αυτό που έπαιξε
πρωταγωνιστικό ρόλο όχι
μόνο στο σκορ πετυχαίνοντας
νωρίς γκολ πιάνοντας στον
ύπνο την αντίπαλη άμυνα,
αλλά και γιατί δημιούργησε
ευκαιρίες, είχε τον χώρο και
την κυκλοφορία της μπάλας
αποδεικνύοντας πως το βαθμολογικό προβάδισμα που
έχει δεν ήταν μόνο χαρακτηCMYK

Λαγκαδινός και Μπασιάκας σε μονομαχία

CMYK

FOOtbAll lEAguE

Ό

ταν δεν μπορείς να
κερδίσεις ένα
παιχνίδι που
παίζεις επί της
ουσίας με παίκτη παραπάνω –
ο Εργοτέλης είχε αποβολή στο
13’ – τότε τι μπορείς να
περιμένεις;

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com
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•Σ’ ένα παιχνίδι –που επί της ουσίας έπαιζε με παίκτη περισσότερο – ο ΑΟ Τρίκαλα ήταν
πάλι αδύναμος και το 1-1 με τον Εργοτέλη κρατά την ομάδα στις θέσεις του υποβιβασμού

Η εικόνα του αγώνα
Στιγμιότυπα από τον χθεσινό αγώνα
που ο ΑΟ Τρίκαλα δεν μπόρεσε
να ξεπεράσει το εμπόδιο του Εργοτέλη

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ
15.00 Σπάρτη – Απόλλων Λάρισας
15.00 Ηρακλής – Παναχαϊκή
(ΕΡΤ3)
15.00 Αήττητος Σπάτων – Αιγινιακός
15.00 Καραϊσκάκης Άρτας – Κέρκυρα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
2. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
AO Τρίκαλα (Μίλος Κόστιτς): Ταϊρης, Πάνος, Ντόσης, Γκότοβος, Ντιαλό, Τσιάρας, Αντρονίκ (64’ Τριανταφυλλάκος), Σμυρλής (73’ Γουερέ),
Τσιμίκας (46’ Μαρκόφσκι), Καπός,
Σισέ.
Εργοτέλης (Νίκι Παπαβασιλείου):
Κατσιμήτρος, Μπαχανάκ, Μπουρσέλης, Οικονόμου., Μπάτζιος, Μπρους,
Μπουτσάκης, Τσέλιος, Μανουσάκης

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ
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Δεν σηκώνει κεφάλι

Ο ΑΟ Τρίκαλα έμεινε στο 1-1 με
την ομάδα της Κρήτης, έτσι μετά
από 19 αγωνιστικές συνεχίζει να
βρίσκεται κάτω από την ζώνη του
υποβιβασμού. Ενώ το πλέον θλιβερό
όλων είναι ότι δεν οι παίκτες δεν
μπορούν να πείσουν ότι έχουν τις
ικανότητες να σώσουν την παρτίδα.
Δυστυχώς, όσο και είναι σκληρό
αυτό που γράφεται, ο ΑΟΤ για να
μείνει στην κατηγορία θα χρειαστεί
ένα πραγματικό θαύμα! Μπορεί να
είναι παράδοξο και περίεργο, αλλά
είναι η αλήθεια. Μια ομάδα που δεν
έχει αρχή, μέση, τέλος, αλλά και
δεν βγάζει ποιότητα.
Ενώ οι φίλαθλοι –όσοι έμειναν
στο γήπεδο – δεν μπορούν να πιστέψουν αυτά που βλέπουν. Τώρα
αν έχουν το κουράγιο να έρθουν
την Τετάρτη στον αγώνα με την
Σπάρτη, είναι κάτι που δεν μπορούμε
να το ψυχολογήσουμε…
Τα Τρίκαλα είχαν την τύχη να παίζουν με παίκτη παραπάνω από το
13’ όταν αποβλήθηκε με δεύτερη
κίτρινη κάρτα ο Μπουτσάκης διότι
εκβίασε πέναλτι ενώ είχε δεχτεί νωρίτερα κάρτα.
Τα Τρίκαλα εκμεταλλεύτηκαν σχεδόν αμέσως την αριθμητική τους
υπεροχή και στο 15’ ο Σισέ άνοιξε
λογαριασμό για τους «κυανέρυθρους» με κεφαλιά μετά από σέντρα
του Πάνου.
Όσο τα λεπτά περνούσαν όμως ο
Εργοτέλης, αν και με δέκα άρχισε
να επιβάλλει τον ρυθμό του και να
δείχνει πιο ομάδα μέσα στο γήπεδο.
Στο 26’ ο Ταϊρης έδιωξε εντυπωσιακά
σε κόρνερ φάουλ του Μπουρσέλη,
αλλά στην συνέχεια ο ΑΟΤ έχασε
δύο μεγάλες ευκαιρίες να πάρει καθαρό προβάδισμα στο 37’ με τον
Τσιάρα και στο 39’ με τον Πάνο.
Στην επανάληψη ο Εργοτέλης μπήκε και πάλι δυνατά και στο 50’ έφερε
το παιχνίδι στα ίσια με απευθείας
χτύπημα φάουλ του Μπουρσέλη.
Στην συνέχεια τα Τρίκαλα είχαν
μεν την υπεροχή αλλά δεν δημιούργησαν σοβαρές προυποθέσεις για
γκολ όπως και ο Εργοτέλης βέβαια
που εύκολα κράτησε την ισοπαλία.
O διαιτητής κ. Μαλούτας από την
Ημαθία δεν απέφυγε τα λάθη. Απέβαλλε με δεύτερη κίτρινη μόλις στο
13’ τον Μπουτσάκη του Εργοτέλη
ενώ έδειξε κίτρινες κάρτες στους
Τσιάρα, Ντιαλό, Αντρονίκ, Τριανταφυλλάκου του ΑΟΤ και Έφορντ, Οικονόμου, Τσέλιο, Γροντή των φιλοξενουμένων.
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ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

(74’ Γροντής), Ροβίθης (85’ Σταθόπουλος), Έφορντ.

Τα αποτελέσματα
Στους αγώνες της 19ης αγωνιστικής στην φουτμπολ λιγκ, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:
Βόλος – ΑΟΧ Κισσαμικός
1-4
Πλατανιάς – Απόλλων Πόντου 3-1
ΑΟΤ – Εργοτέλης
1-1
Ηρόδοτος – Δόξα Δράμας
0-0

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

40-17
25-16

44
33

3. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
26-14 32
4. ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
18-13 31
5. AOK ΚΕΡΚΥΡΑ
19-14 30
6. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 17-15 30
7. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
25-20 28
8. ΑΟΧ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ
22-16 27
9. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ
20-23 24
10. ΗΡΑΚΛΗΣ
20-18 23
11. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
9-19 21
12. ΗΡΟΔΟΤΟΣ
12-25 19
13. Α Ο ΤΡΙΚΑΛΑ
15-21 18
14. ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 13-20 18
15. ΣΠΑΡΤΗ
14-24 15
16. ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
15-35 13
* Ο πρώτος της βαθμολογίας ανεβαίνει στη Super League. Ο δεύτερος δίνει αγώνα μπαράζ με τον 13ο
της Super League.
** Οι ομάδες από την 3η έως τη
10η θέση θα συμμετάσχουν στη Super League 2.
*** Βάσει αναδιάρθρωσης οι 4
τελευταίοι υποβιβάζονται στη Δ’
εθνική. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 11-12 θα είναι στη
Γ’ (Football League του χρόνου).
Ουσιαστικά υποβιβάζονται κατηγορία
και οι ομάδες που θα τερματίσουν
στις θέσεις 11-12, απλά οι 4 τελευταίοι πέφτουν 2 κατηγορίες.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ
14.00 Απόλλων Πόντου-Ηρόδοτος
15.00 ΑΟΤ-Σπάρτη
15.00 Απόλλων Λάρισας-Ηρακλής
15.00 Εργοτέλης-Βόλος ΝΠΣ
15.00 Αιγινιακός-Καραϊσκάκης
15.00 Δόξα Δράμας-Κέρκυρα

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ
17.00 ΑΟΧ Κισσαμικός-Πλατανιάς
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Χορταστικό Στο Καστράκι το γόητρο
•Κέρδισε στη Διάβα την Κρύα Βρύση 1-0
παιχνίδι
•Τα Καλύβια με διπλή ανατροπή πέρασαν
από την έδρα του Αχιλλέα Μπάρας 2-3
Το ζευγάρι: Μπάρα- Καλύβια έχει παράδοση ανοιχτών
αναμετρήσεων ανεξαρτήτως βαθμολογικής θέσης.
Η παράδοση συνεχίστηκε και χθες σε συνάντηση μακράς
διαρκείας.
Τελικά τα χαμόγελα ήταν για τους μελανόλευκους, που
δέχθηκαν ισχυρή πίεση από τους γαλάζιους αλλά κάνοντας
διπλή ανατροπή έφτασαν στο τρίποντο με 2-3.
Γηπεδούχοι και φιλοξενούμενοι μόχθησαν για το καλύτερο και προσπάθησαν να αξιοποιήσουν όσο πιο σωστά
μπορούσαν τα δυνατά τους χαρτιά.
Η Μπάρα άνοιξε πρώτη το σκορ στο 32’ όταν ο Κορωναίος με ψύχραιμο πλασέ βρήκε δίχτυα για το 1-0.
Τα Καλύβια αφυπνίστηκαν και αντέδρασαν πριν οι ομάδες πάνε στα αποδυτήρια.
Στο 40’ μετά από φάουλ του Καρανίκα ο Ζέρβας με κεφαλιά πέτυχε το 1-1.
Στο ξεκίνημα της επανάληψης και πάλι ο Αχιλλέας χτύπησε πρώτος. Ηταν το 55’ όταν σε μια αντεπίθεση ο Ιωάννου είχε την έμπνευση και με απίστευτη λόμπα από το κέντρο πέτυχε εντυπωσιακό γκολ για το 2-1.
Και πάλι οι φιλοξενούμενοι όμως κατάφεραν να αντιδράσουν.
Στο 75’ ο Καρανίκας με καλοζυγισμένο σουτ σημείωσε
το 2-2.
Οι Καλυβιώτες είχαν και άλλες καλές στιγμές, ενώ στο
84’ ο Καραλής λύτρωσε την ομάδα του με πλασέ μέσα από
την περιοχή διαμορφώνοντας το τελικό 2-3.
Για τον Αχιλλέα αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη ο Σεφέρης, ενώ μετά το τέλος του αγώνα προέκυψε μικροένταση, που όμως κόπασε γρήγορα.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Αχιλλέας: Γαλανόπουλος, Τσανεκλίδης, Καλτσής, Μπαούσης, Σεφέρης, Παπαγεωργίου, Θέμελης (60’ Παππάς),
Χρηστάκης, Τζούκας (70’ Μαυράδας), Κορωναίος, Ιωάννου
Καλύβια: Πρέκας, Καραλής, Παπαευθυμίου (70’ Κοτσούλιας), Κάβουρας, Κωστόπουλος, Μακρής (60’ Παπαηλίας), Καρανίκας, Οικονόμου (85’ Μπαζαγόρας), Σαμψών, Μπίχτας, Ζέρβας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πηγή-Κεφαλόβρυσο ...........................................................1-0
Φήκη-Νεοχώρι ....................................................................0-1
Σαράγια-Ταξιάρχες ............................................................1-0
Κρύα Βρύση-Καστράκι .......................................................0-1
Μεγαλοχώρι-Αγία Μονή .....................................................1-0
Πυργετός-Δήμητρα ............................................................5-2
Μπάρα-Καλύβια ..................................................................2-3
Πύργος-Γλίνος .............................................................3-0α.α.
Πορταϊκός-ΑΕΤ ............................................................3-0α.α.

Η ΒΑθΜoΛoΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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

Β

Ν

Ι Η

64
58
53
44
43
43
39
35
33
33
29
29
28
25
21
8
0
0

21
18
17
13
13
14
12
10
9
10
8
8
7
7
6
2
0
0

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

1
1
4
5
6
8
8
7
8
10
10
9
9
12
14
19
22
22

ΤΕΡΜ.
73-6
45-10
53-16
43-20
51-23
43-26
46-33
40-21
32-29
32-32
29-29
28-41
24-26
24-45
29-39
19-77
0-66
3-75

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (9/3, 15.00)
Φήκη.........................................- ........................................Πηγή
Κεφαλόβρυσο..........................- ...............................Πορταϊκός
Νεοχώρι ...................................- ...................................Σαράγια
Ταξιάρχες ................................- ............................Μεγαλοχώρι
Καστράκι..................................- ................................Πυργετός
Αγία Μονή................................- ....................................Πύργος
Δήμητρα ..................................- .....................................Μπάρα
Γλίνος-Καλύβια ..............................................................0-3α.α.
ΑΕΤ-Κρύα Βρύση ..........................................................0-3α.α.

βάνη πέρασε άουτ.
Η Κρύα Βρύση απείλησε με
κεφαλιά του Σαμούτη στο 85’,
ενώ λίγο νωρίτερα ο ίδιος
παίκτης είχε κοπεί τελευταία
στιγμή από τον Ρόμπο.
Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε κάτι άλλο και το 0-1 ήταν το
τελικό αποτέλεσμα.

ογικό ήταν να
τραβήξει αρκετά
βλέμματα το
γήπεδο της
Διάβας, μιας και εκεί
παίχτηκε χθες το
Καλαμπακιώτικο ντέρμπι.
Το Καστράκι ήταν αυτό
που κέρδισε 0-1 και πήρε
το γόητρο από την Κρύα
Βρύση, μιας και οι
βαθμοί μικρή σημασία
έχουν για τις δύο ομάδες.

Λ

Το παιγνίδι δεν είχε πολλές
φάσεις, αν και οι δύο ομάδες
προσπάθησαν αρκετά και κρίθηκε στο γκολ και στην εκτελεστική δεινότητα του Βασίλη
Αλμπάνη που ήταν ο σκόρερ
της συνάντησης.
Έτσι οι φιλοξενούμενοι πήραν τρεις βαθμούς και βελτίωσαν τη θέση τους στην
βαθμολογία.
Η Κρύα Βρύση δεν μπόρε-

α ντέρμπι είχαν την
τιμητική τους στο
χθεσινό πρόγραμμα
της Α’ Ερασιτεχνικής. Ένα
δυνατό δίδυμο συνέθεσαν
Πηγή και Κεφαλόβρυσο
που από την εκκίνηση
ουσιαστικά της χρονιάς
έδειξαν τις αρετές τους.

Τ

Ετσι οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο γήπεδο περίμεναν να
δουν τις αντιδράσεις των δυο
ποιοτικών σωματείων και ενδιαφέρον παιχνίδι.
Γηπεδούχοι και φιλοξενούμενοι έσπευσαν να δώσουν το
100% και να διαβάσουν όσο
καλύτερα μπορούσαν την συνάντηση.
Οι οικοδεσπότες του Σπ.
Ευαγγέλου επέμειναν στον μέ-

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ο Τσιαντούλας προσπαθεί να αποφύγει τον αντίπαλό του
σε να βρει επιθετικές λύσεις κι
έτσι δεν κατάφερε να ανταποδώσει το τέρμα που είχε
δεχθεί από το πρώτο ημίχρονο.
Το γκολ που έκρινε τον αγώνα σημειώθηκε στο 7’ όταν ο
Β. Αλμπάνης εκμεταλλεύτηκε
στο χώρο του κένρου λάθος

των αντιπάλων του, πήρε την
μπάλα και καθώς έφτασε απέναντι στον Βλαχάβα τον πλάσαρε με επιτυχία.
Στο δεύτερο μέρος στο 51’
ο Σικόλας από καλή θέση σούταρε, αλλά ο Βλαχάβας αντέδρασε σωστά, ενώ στο 52’ η
κεφαλιά του αφύλαχτου Γρα-

Είχε την συνταγή
•Η Πηγή έψαξε την επιτυχία και την πήρε με
1-0 επί του ιδιαίτερα μαχητικού Κεφαλοβρύσου
γιστο βαθμό και πέτυχαν τον αντικειμενικό τους στόχο με 1-0.
Όμως και οι φιλοξενούμενοι
του Γ. Παπαζήση πρόβαλαν
σθεναρή αντίσταση.
Το τέρμα που έκρινε την συνάντηση σημείωσε ο Δάσσιος
στο 58’ με απ’ ευθείας εκτέλεση φάουλ.
Οι νικητές είχαν καλές στιγμές με τον Δημητρίου στο 30’
όταν βγήκε τετ α τετ αλλά την
τελευταία στιγμή απομάκρυναν
οι αμυντικοί.

Ακόμη ο Τσικρικάς είχε δυο
πανομοιότυπες φάσεις αλλά
δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει.
Ετσι ο κόουτς Ευαγγέλου δήλωσε ικανοποιημένος από την
προσπάθεια των παικτών του,
που έκαναν καλή εμφάνιση και
μάλιστα απέναντι σε μια ομάδα
που όπως ανέφερε χαρακτηριστικά δεν βρίσκεται τυχαία στην
συγκεκριμένη θέση.
Το Κεφαλόβρυσο υποχρεώθηκε να παίξει από το 44’ με
αριθμητικό μειονέκτημα μετά

ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ: Βλαχάβας,
Ντίνος, Παπαγεωργίου, Παππάς, Κοτόρι, Μερτσιώτης, Χιούσα (67' Μπουτίνας), Βάλλας
(70' Σινάνης), Σαμούτης, Ούτος (82' Κηρύκος), Κοτσιλιάνος.
ΚΑΣΤΡΑΚΙ: Μπόμπολας, Β.
Αλμπάνης, Γκόβαρης, Σιούτας, Τσιαντούλας, Ε. Μπαούτης (84' Μπαλογιάννης), Γραβάνης (84' Νταλούκας), Σικόλας, Μυλωνάς (90' Μπλούτσος), Ρόμπος, Γιάννης.

από απ’ευθείας κόκκινη του Παπαστεριάδη.
Ετσι στην συνέχεια πρόσεξε
ιδιαίτερα την άμυνά του ψάχνοντας κάποια καλή αντεπίθεση αλλά οι συσχετισμοί δεν
άλλαξαν.
Πηγή: Παπαδόπουλος, Δάσσιος, Τεντολούρης, Μαγουλιώτης, Κατσάρας, Λεγάκης (65’
Αλεξόπουλος), Ντόσας, Ξαγαράς Αθ., Λάππας (75’ Παπαθανασίου), Ματζώρος (70’ Τσικρικάς), Δημητρίου(60’ Φλωρόπουλος)
Κεφαλόβρυσο: Τεντολούρης,
Μπούκας, Γκίνσιον, Γκουζιώτης
(60’ Βαρσάμης), Μπζάκος (80’
Βαϊου), Σαχίνι, Σίμος (60’ Αγγελόπουλος), Ζαρόκωστας, Χρυσοστόμου, Παπαστεριάδης,
Χουλιάρας (75’ Σίμος Γ.).

Στο Μεγαλοχώρι
έμεινε η νίκη

Ξέσπασε
στην επανάληψη

•Κέρδισε 1-0 την Αγία Μονή

•Ο Πυργετός κέρδισε 5-2
την Δήμητρα Απόλλων

Τρίποντο πέτυχε το Μεγαλοχώρι απέναντι στην Αγία Μονή κερδίζοντας 1-0 σ’ ένα παιχνίδι που αγωνιστικά παρουσίασε… σκαμπανεβάσματα.
Στο πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο με τις δύο
ομάδες να προσπαθούν για το καλύτερο και μάλιστα οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν πολύ κοντά στο γκολ, αλλά τόσο η προσπάθεια του Φθενάκη με κοντινή κεφαλιά στο 17’, όσο και το σουτ
του Κρούπη στο 31’ δεν .κατέληξαν εκεί που θα ήθελαν οι πρωταγωνιστές.
Το Μεγαλοχώρι έδειξε ψυχραιμία και στο 44’ κατάφερε να πετύχει γκολ, το οποίο όπως αποδείχτηκε έκρινε και το αποτέλεσμα. Ο Τσαρτόλιας ήταν αυτός που με σουτ έξω από την περιοχή
έκανε το 1-0.
Στην επανάληψη το Μεγαλοχώρι πάτησε καλύτερα αλλά δεν
μπόρεσε να πετύχει δεύτερο γκολ με καλύτερη στιγμή στο 86’
όταν ο Καραθάνος σημάδεψε το δοκάρι του Γονιδάκη, ενώ οι
προσπάθειες των Τσαρτόλια και Νταή απλά σημειώθηκαν.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως και οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους με 10 παίκτες. Αρχικά αποβλήθηκε ο Φθενάκης από την Αγία Μονή στο 77’ και στην εκπνοή
ο Καραθάνος για λογαριασμό του Μεγαλοχωρίου.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ: Πανέτσος, Ανδρέου, Χώτος, Βιολάρης, Ράκος,
Τσαβαλάς, Αθανασόπουλος (65’ Μιχαλόπουλος), Τσαρτόλιας (88’
Χαρίσης), Νταής, Κόλλιας (80’ Καραθάνος), Σταματόπουλος.
ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ: Γονιδάκης, Μακρής, Κύρου, Φθενάκης, Κούκλας,
Ντακούλας, Ζυγούρης, Καραϊσκος, Κρούπης, Ράπτης (65’ Σακελλαρίου), Μάριος (80’ Μουρίτσας).

Για όλα υπάρχει η πρώτη φορά και φέτος, τόσο για τον Πυργετό,
όσο και για την Δήμητρα Απόλλων το σκορ του μεταξύ τους αγώνα
σήμανε την «πρώτη φορά». Για τον «Δικέφαλο» που πέτυχε πέντε γκολ
και για την Δήμητρα που δέχτηκε πέντε γκολ. Τελικό αποτέλεσμα της
αναμέτρησης 5-2.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό του παιχνιδιού ήταν πως επιτεύχθηκαν
7 γκολ και σκόραραν τρεις παίκτες.
Στο πρώτο ημίχρονο έγινε ένα ανοιχτό παιχνίδι, οι δύο ομάδες
προσπάθησαν φιλότιμα αλλά καμιά δεν βρήκε τον δρόμο για τα
δίκτυα. Στην επανάληψη όμως ο Πυργετός ξέσπασε.
Στο 47’ ο Νικολούσιος «άνοιξε» το σκορ με σουτ κάνοντας το 1-0.
Στο 52’ ο ίδιος παίκτης έκανε το 2-0. Τρία λεπτά αργότερα ο Φασούλας
πέτυχε με σουτ το 3-0. Η Δήμητρα Απόλλων μείωσε σε 3-1 με τον Παπαθανασίου μετά από πάσα του Βασιλείου. Ο Φασούλας ξαναχτύπησε
στο 75’ κάνοντας το 4-1 και στο 85’ ο ίδιος παίκτης πέτυχε το 5-1.
Στο 87’ οι φιλοξενούμενοι μείωσαν με εύστοχο πέναλτι του Παπαθανασίου το οποίο κέρδισε ο Βασιλείου διαμορφώνοντας το τελικό 5-2.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΠΥΡΓΕΤΟΣ: Ζουρμπάς, Ντόκος, Παπαχρήστος (77’ Παζαράς), Μπουλογεώργος, Τσιάκαλος, Παπαδόπουλος, Τζάρντο
(72’ Μπιλιάλης), Δερμάνης, Φασούλας (80’ Βρατσίστας), Πάτρας
(67’ Κοθράς), Νικολούσιος.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΛΛΩΝ: Μήτσιος, Πλακιάς (65’Βασιλείου), Τσιαμάντας (55’ Παπαθανασίου), Τσιγαρίδας, Ανδρέου, Τσιούφης, Τάμπος, Τσιαντούλας, Καρακώστας Θ. (55’ Μπαλτάς)., Γριζανίτης,
Στεργίου (65’ Ξάνθος).

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΠΙΚΑ
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Βρήκαν χαραμάδα
•Τα Σαράγια με γρήγορο χτύπημα στην αρχή της επανάληψης
λύγισαν 1-0 την αντίσταση των Ταξιαρχών
ρόκειται για δυο
αξιόλογες και
καλά
δουλεμένες
ομάδες, που όταν
μπαίνουν στον
αγωνιστικό χώρο κάνουν
θετικές σκέψεις.

Π

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Φυσικά όμως δεν γεννήθηκε
συγκρότημα στον κόσμο, που
να έχει υπογράψει μόνιμο συμβόλαιο με τις επιτυχίες.
Συνεπώς το διακύβευμα είναι
τα σωματεία να εντοπίζουν άμεσα το αντίδοτο και να επιστρέφουν δριμύτερα.
Σαράγια και Ταξιάρχες προέρχονταν από στραβοπατήματα
την προηγούμενη αγωνιστική
και ήθελαν για τους δικούς
τους λόγους να διασκεδάσουν
τις εντυπώσεις.
Τελικά οι πράσινοι είχαν την
ουσία και χτυπώντας σε νευραλγική στιγμή του παιχνιδιού
κατάφεραν να περάσουν στην
θέση του οδηγού και να κρατήσουν το πολύτιμο 1-0 μέχρι το
τέλος.
Ηταν ένα παιχνίδι στο οποίο
γηπεδούχοι και φιλοξενούμενοι
προσπάθησαν να αναδείξουν
τα δυνατά τους χαρτιά εστιάζοντας στην ουσία.
Γενικά οι δυο ομάδες είχαν
ορισμένα διαστήματα καλής
απόδοσης με τους προπονητές
να επιβραβεύουν τους παίκτες
αλλά και κάποια φρεναρίσματα.
Προφανώς οι τεχνικοί θα εστιάσουν στα δεύτερα προκειμένου
να τα διορθώσουν και τα τμήματα να συνεχίσουν με ακόμη
καλύτερες προοπτικές.
Πάντως το συγκεκριμένο δίδυμο έχει δώσει το στίγμα του
φέτος και το γεγονός δεν προκαλεί έκπληξη.
Στο δυναμικό βρίσκονται παίκτες εγνωσμένης αξίας, που
ξέρουν τι να κάνουν με την
μπάλα στα πόδια και αν τους
βγουν φάσεις μπορούν να αλλάξουν την ροή της συνάντησης.

Στιγμιότυπο από το παιχνίδι Σαραγίων- Ταξιαρχών
με πρωταγωνιστές: Τζέγκα, Γεωργιάδη
Εννοείται ότι η κοινή προσπάθεια παίζει μεγάλο ρόλο,
ενώ και οι φίλαθλοι θέλουν να
βλέπουν ωραίες συνεργασίες.
Αλλωστε αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου, δηλαδή
πέρα από το γκολ η μπάλα να
αλλάζει και πολλά πόδια με
σχέδιο αλλά και την απαραίτητη φαντασία, όπου είναι δυνατόν. Στην πράξη τα Σαράγια επιβεβαίωσαν ότι είναι δυνατά
στην έδρα τους και έχουν τον
τρόπο να κλειδώνουν τα αποτελέσματα.
Από την πλευρά τους οι Ταξιάρχες ξεκίνησαν την συνάντηση με διάθεση να πιέσουν θέλοντας να βγάλουν τους αντιπάλους από τον συνηθισμένο
τρόπο σκέψης.
Το πρώτο μέρος ήταν γενικά
ισορροπημένο κάτι που καταδεικνύουν και οι φάσεις που σημειώθηκαν εκατέρωθεν.
Στην επανάληψη η ομάδα
του κ. Λιούλιου έκανε υποδειγματικό ξεκίνημα και αυτό το
γρήγορο 1-0 μετέδωσε αυτοπεποίθηση.
Την ίδια ώρα οι φιλοξενούμενοι του κ. Γουργούλια προσπάθησαν να ξεπεράσουν το
σοκ, να ηρεμήσουν και να κάνουν όσο καλύτερη διαχείριση
μπορούσαν.

Στην τελική ευθεία έσπευσαν να ρισκάρουν αλλά η πράσινη άμυνα είχε ψυχραιμία, οι
επιθετικοί ήταν πάντα επικίνδυνοι και έτσι το σκηνικό δεν
άλλαξε.

Εγινε επιστροφή
Πριν καταγράψουμε το φιλμ
του αγώνα να σταθούμε στην
επιστροφή στην δράση του Ρωμύλου Κεφαλά.
Ο έμπειρος επιθετικός στάθηκε άτυχος αφού τραυματίστηκε εδώ και καιρό και χρειάστηκε να κάνει μεγάλη υπομονή για να φορέσει πάλι τα ποδοσφαιρικά παπούτσια.
Και επειδή η ζωή έχει περίεργες συμπτώσεις ο Κεφαλάς
είχε τραυματιστεί στο αντίστοιχο ματς του πρώτου γύρου
στους Ταξιάρχες, οπότε συμπλήρωσε ακριβώς έναν γύρο
μακριά από τα γήπεδα.
Φυσικά έσπευσε με ηρεμία να
βρει τα πατήματά του για να εμφανιστεί όπως ο ίδιος θέλει.
Η πρώτη καλή στιγμή σημειώθηκε στο 3’ όταν μετά από
μπάσιμο και σουτ του Αλεξέλη
ο Ντάσκας που παρακολουθούσε την φάση μπλόκαρε σταθερά.
Και η επόμενη στιγμή ήταν
για λογαριασμό των φιλοξε-

Μοιρασιά Δικηγόρων
Τα είχε όλα η χθεσινή αναμέτρηση των Δικηγόρων ανάμεσα
στην ομάδα των Τρικάλων και τον Αριστοτέλη Θεσσαλονίκης.
Οσοι βρέθηκαν στο γήπεδο του Πύργου είδαν ένα ντέρμπι με
τα όλα του και πολλές αλλαγές συναισθημάτων.
Τελικά προέκυψε μοιρασιά με 2-2.
Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 20’ ενώ ο εκπρόσωπός
μας ισοφάρισε στο 50’ με κεφαλιά του Μουρίκη.
Τα πεισματάρικα Τρίκαλα πήραν κεφάλι λίγο πριν το τέλος με
απ’ευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπαμπούρη.
Όμως στις καθυστερήσεις η Θεσσαλονίκη κατάφερε να αρπάξει τον βαθμό, ενώ είδε τον τερματοφύλακά της να τραυματίζεται.
Πάντως τα Τρίκαλα άφησαν υποσχέσεις και αξίζει να συνεχίσουν ανάλογα.
Τρίκαλα: Γκατζιός, Ακρίβος, Σπανός, Κούρεντας, Ζάμπρας,
Μουρίκης, Πράτας, Κεραμίδας, Τέλιος, Λάλος, Φουντανόπουλος.
Επαιξαν και οι: Μπαμπούρης, Σούρλας, Αυγέρης, Κατσιάμπας.

νουμένων. Στο 8’ ο Τασούλας
δοκίμασε το πόδι του και ο
Ντάσκας με διπλή επέμβαση
μπλόκαρε την μπάλα.
Η πρώτη καλή φάση για λογαριασμό των Σαραγίων σημειώθηκε στο 10’ Μετά από σέντρα
του Μαράβα και γυριστό σουτ
στην κίνηση του Τζέγκα η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.
Στο 16’ ήταν η σειρά του
Ζώη να δοκιμάσει ένα συρτό
σουτ αλλά ο Αναστασόπουλος
έπεσε έγκαιρα και σωστά μπλοκάροντας την στρογγυλή θεά.
Στο 24’ ο Μαράβας τροφοδότησε τον Τζέγκα και αυτός
σούταρε υπό πίεση μέσα από
την περιοχή. Όμως ο Αναστασόπουλος με καλά ανακλαστικά
απομάκρυνε τον κίνδυνο.
Η τελευταία αξιόλογη επίσκεψη για το πρώτο μέρος σημειώθηκε στο 37’ όταν μετά
από σέντρα σουτ του Γιουβρή
μπλόκαρε ο τερματοφύλακας
των Σαραγίων.
Το ξεκίνημα της επανάληψης
έφερε το 1-0. Ηταν το 47’ όταν
μετά από γύρισμα της μπάλας
αυτή έφτασε στον Τζέγκα.
Ο έμπειρος επιθετικός έκανε
την γνωστή κίνηση πίβοτ, γύρισε το σώμα του και ανάμεσα
από πολλά πόδια παικτών βρήκε την χαραμάδα για να στείλει
την στρογγυλή θεά στη δεξιά
γωνία του Αναστασόπουλου.
Στο 59’ κομπίνα σε εκτέλεση
φάουλ και σουτ του Γιουβρή
μπλόκαρε ο Ντάσκας.
Στο 70’ σέντρα του Κ. Γιώτα
και σουτ του Αλεξέλη πάνω
από το δοκάρι.
Διαιτητής: Λεωνίδας Σ., Βοηθοί: Κωτούλας, Τζιότζιος
Σαράγια: Ντάσκας, Σωτηρίου, Σίμος, Γκίκας, Τζέτζιας, Κατσαρός, Μαράβας (90’ Γκένας),
Ζώης (79’ Τάσιος), Καλιακούδας, Κοντοβουνήσιος (67’ Κεφαλάς), Τζέγκας
Ταξιάρχες: Αναστασόπουλος, Γιουβρής, Γεωργιάδης (73’
Γιώτας Σ.), Μοσχόπουλος, Ντέλας, Γιώτας Κ., Αλεξέλης, Τασούλας, Παπανδρέου (60’ Νίκας), Μπλέτσας, Μπαλάφας
(85’ Τζιάνης).

Κινητικότητα
στην ΕΣΚΑΘ
Η δραστηριότητα καλά κρατεί στα πρωταθλήματα της ΕΣΚΑΘ, οπότε και σήμερα υπάρχουν ελκυστικά παιχνίδια.
Στην Α1 οι Δαναοί θα φιλοξενήσουν στις
19.00 την Φαλώρεια και όλα δείχνουν ότι θα γίνει ένα ενδιαφέρον παιχνίδι, που θα προσφέρει
υλικό στον κόσμο.
Στην Α2 ο Κρόνος θα φιλοξενήσει(15.00) τον
Ολυμπιακό Καρδίτσας και θα τα δώσει όλα για
να βάλει θετικό πρόσημο.
Τέλος οι γυναίκες του Αιόλου δοκιμάζονται σήμερα(14.00) στην έδρα της Ολυμπιάδας.
Σε χθεσινό παιχνίδι οι Γόμφοι δεν συνέχισαν
τις πτήσεις χάνοντας 47-49 στην έδρα τους από
τον Αμπελώνα.
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Υπόσχονται θέαμα
•Οι πρωταγωνιστές που θα λάβουν μέρος
στον αγώνα κυπέλλου μότο κρος του
Πρίνους ετοιμάζονται για χορταστική δράση

Ανάλογες εικόνες θα προκύψουν
και σήμερα στην πίστα του Πρίνους
α βρεθούν στο στοιχείο τους και όταν
αυτό γίνεται αφήνονται στην μαγεία των
δυο τροχών. Ο λόγος για τους αναβάτες
που θα αγωνιστούν σήμερα στο Κύπελλο
μότο κρος, που θα φιλοξενηθεί στην πίστα του
Πρίνους.

Θ

Οι διοργανωτές έβαλαν πλάτη και πρόσεξαν ιδιαίτερα
τον χώρο προκειμένου οι οδηγοί να έχουν όλες τις ανέσεις για να κάνουν τα μαγικά τους.
Τα παιδιά της ΜΑΣΤ αγαπούν αυτό που κάνουν και δίνουν την δυνατότητα στο κοινό να παρακολουθήσει μια
σπουδαία εκδήλωση. Η δράση θα ξεκινήσει στις 10.30, ενώ
δεν θα κάνει καρδιά στον κόσμο να φύγει αν δεν δει και
το τελευταίο κομμάτι.
Ο τίτλος που συνοδεύει την διοργάνωση είναι Crazy mud
games και είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα φύγουν οι καλύτερες εικόνες από την περιοχή του Δ. Δ Κόζιακα.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι θα πάρουν θέση στην αφετηρία κοντά στους 100 οδηγούς, που διαθέτουν εξαιρετικό
βιογραφικό.
Ολοι θα τρέξουν με τον τρόπο τους και θα αναδείξουν
την ομορφιά του είδους.
Παράλληλα θα κάνουν και μια καλή γνωριμία με την πίστα αφού να θυμίσουμε ότι και το Πανελλήνιο (20-21 Απρίλη) θα φιλοξενηθεί στον ίδιο χώρο.
Μικροί και μεγάλοι λοιπόν θα σπεύσουν να πάρουν θέση
και θα αποχωρήσουν με όμορφα συναισθήματα.
Στο κύπελλο γίνονται δεκτές οι παρακάτω κατηγορίες
μοτοσυκλετών / αγωνιζομένων.
ΜΧ1: Πρωτάθλημα για αθλητές 16 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και
με κυβισμό 176 – 250 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 290 – 450 κ.ε.
(4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί.
ΜΧ2: Πρωτάθλημα για αθλητές 15 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και
με κυβισμό 101- 144 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176- 250 κ.ε. (4Τ).
Μαύρα φόντα – Λευκοί αριθμοί. Στην κατηγορία συμμετέχουν και αθλητές 13-18 ετών με μοτοσυκλέτα 2Τ 101144κ.ε. (ΜΧ2Τ), οι οποίοι όμως ΔΕΝ κατατάσσονται και
ΔΕΝ βαθμολογούνται ξεχωριστά – κοινή κατάταξη με την
κατηγορία ΜΧ2)
ΜΧ65: Πρωτάθλημα για αθλητές 8 – 12 ετών. Μοτοσυκλέτες 2Τ με τροχούς έως 14’’ εμπρός και 12’’ πίσω και
με κυβισμό έως 65 κ.ε. (Αυτόματες μοτοσικλέτες και με δύο
ταχύτητες επιτρέπονται). Μπλε φόντα – Λευκοί αριθμοί.
ΜΧ85: Πρωτάθλημα για αθλητές 11-15 ετών. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 19’’ εμπρός και 16’’ πίσω ή και 17’’-14’’
και με κυβισμό 66 – 85 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό μέχρι 150 κ.ε.
(4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί.
ΟΡΕΝ: Κύπελλο για αθλητές γεννημένους από το 1983
και πριν. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’
ή 18’’ πίσω και με κυβισμό από 101 – 500 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176 -650 κ.ε. (4Τ). Κί τρινα φόντα – Μαύροι αριθμοί.
Φυσικά δεν θα λείψει και ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος.
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Θα το παλέψουν
Μ
ε στόχο να
επιστρέψει στις
επιτυχίες θα
αγωνιστεί σήμερα η
ομάδα των Μετεώρων. Είναι
φανερό ότι οι κιτρινομπλέ
έχουν πάρει τον αέρα της
κατηγορίας αλλά τίποτα δεν θα
χαριστεί και ο εκπρόσωπός μας
καλείται να παίξει την μπάλα
που ξέρει διαβάζοντας σωστά
όλες τις καταστάσεις.

Για την 21η αγωνιστική στον 4ο
όμιλο της Γ Εθνικής, ο Α Σ Μετέωρα
αγωνίζεται στις 15.00 στο γήπεδο
Προαστίου με τον Α Ο Σελλάνων.
Διαιτητής ορίστηκε ο Αθανάσιος
Νικόπουλος με βοηθούς τους Δημήτριο Σακκά και Σταύρο Σαμαρά
όλοι από σύνδεσμο Θεσσαλίας (Μαγνησία).
Η ομάδα είναι πλήρης ενώ η διοίκηση
εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στον
πρώην πρόεδρο του συλλόγου Ν. Παπαχρήστο για την απώλεια της μητέρας
του.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α Ο Σελλάνων-Μετέωρα
Πιερικός-Τσαριτσάνη
Αγριά-Αλμυρός
Στυλίδα-Νεοκαισάρεια

•Τα Μετέωρα δοκιμάζονται στο Προάστιο
με τα Σέλλανα και θα επιδιώξουν τη νίκη

Τα Μετέωρα θα έχουν δύσκολη αποστολή στην έδρα των Σελλάνων
Ολυμπιακός Β.-Ιτέα
Φωκικός-Νίκη Βόλου
Αναγ. Καρδίτσας-Μακρυχώρι 0-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
2 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
3 ΙΤΕΑ
4 Α Σ ΜΕΤΕΩΡΑ
5 ΑΓΡΙΑ
6 ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ
7 ΑΛΜΥΡΟΣ

49-10
53-6
28-20
31-18
23-26
23-27
20-15

53
53
35
34
29
27
26

8 ΣΕΛΛΑΝΑ
23-22
26
9 ΠΙΕΡΙΚΟΣ
25-26
23
10 ΣΤΥΛΙΔΑ
20-41
23
11 ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ
24-29
23
12 ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ
16-26
21
13 ΦΩΚΙΚΟΣ
12-30
13
14 ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
7-58
-8
Στην Αναγέννηση Καρδίτσας έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης 9 βαθμών από
το τρέχον πρωτάθλημα και 6 βαθμών
από τη νέα σεζόν.
Εκκρεμεί το Αλμυρός-Πιερικός (9/3)

Στο γήπεδο σήμερα οι νέοι του ΑΟΤ
Για το πρωτάθλημα φουτμπολ λιγκ Νέων, η Κ19 ΑΟΤ, θα υποδεχθεί σήμερα την αντίστοιχη της Σπάρτης στις 12.00 στο
γήπεδο Αγίας Μονής.
Διαιτητές του αγώνα οι Πέτσας Σωτήριος-Λεωνίδας Κων/νος-Σταφυλάς Κων/νος.
Τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος, οι Νέοι Α Ο Τρίκαλα, θα επιδιώξουν την 2η τους μόλις νίκη στο πρωτάθλημα (έχουν
επίσης 3 ισοπαλίες και 7 ήττες) ενώ αντίθετα η ομάδα της Σπάρτης έχει μόνο ήττες. Οι πρώτοι των ομίλων θα παίξουν
στον τελικό για τον φετινό τίτλο.

Β’ ΕΠΣΤ

Η δράση συνεχίζεται
Ξανά στο γήπεδο σήμερα οι ομάδες
στους δυο ομίλους της Β’ Ερασιτεχνικής.
Αναλυτικά:

1ος Ομιλος-ΩΡΑ 11:00
Οι διαιτητές των σημερινών αγώνων:
Γηπ. Ριζώματος: Παραληθαίοι – Κηπάκι
Διαιτ.: Λεωνιδας Κ (Παπαγεωργοπουλος-Τουλουμης)
Γηπ. Καρυων: Ακ. Αμπελακιων – Γριζανο
Διαιτ.: Κοντινος (Καψουρας – Κουτσαγιας)
Γηπ.Χρυσαυγής: Αστερας – Βασιλική
Διαιτ.: Κουτσαγιας Γ (Μαργιωλης –
Κωστηρας)
Γηπ. Ζάρκου: Ζάρκο – Λόγγος
Διαιτ.: Τζιοτζιος (Πλοκας – Σακκας)
Γηπ. Οικουμενιου: Οικουμενιος – Πετρωτό
Διαιτ.: Μανασης Μ (Ράτζας – Αβρααμ
Β)
Γηπ. Αγ. Κυριακής: Αγ. Κυριακή –
Κρήνη
Διαιτ.: Παφης (Καλογριας – Μαρκοπουλος)
Γηπ. Αρδανίου: Αρδάνι – Καρυες
Διαιτ.: Ζησης (Σινδρος – Ντινος)
Γηπ. Ριζαριού: Ριζαριό – Κεραμίδι
Διαιτ.: Μανασης Κ (Κωτουλας – Καπερωνης)
Ρεπό: Ακαδημια 1

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

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

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

Ι Η
2 2
2 2
2 4
4 4
4 4
3 6
4 5
3 8
6 6
3 7
4 8
5 8
3 10
2 11
5 10
1 14
1 16

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

2ος Ομιλος-ΩΡΑ 15:00
Οι διαιτητές των σημερινών αγώνων:
Γηπ. Πρίνους: Πρίνος – Βαλτινό
Διαιτ.: Κοντινος (Κωτουλας – Καψουρας)
Γηπ. Παλ/ρου: Ροπωτό – Δενδροχωρι
Διαιτ.: Μανασης Κ (Μανασης Μ – Παφης)
Γηπ. Ασπροβαλτου: Ασπροβαλτος –
Γόμφοι
Διαιτ.: Ζησης (Πλοκας – Σινδρος)
Γηπ. Μουριας: Δροσερό – Φωτεινό

Διαιτ.: Δουλοπουλος (Παπαγεωργοπουλος – Τζιοτζιος)
Γηπ. Περιστερας: Τζουρτζια – Παλαιομ/ρο
Διαιτ.: Κουτσαγιας (Καλογριας – Καπερωνης)
Γηπ. Θεόπετρας: Θεόπετρα – Πιαλεία
Διαιτ.: Πετσας (Σταφυλας – Λεωνιδας
Κ)
Χρυσομηλια – Κεφαλ/κος
3-0α.α
Βυτουμας – Φιλύρα
3-0α.α
Ρεπό: Λυγαριά

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

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

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

Ι Η
1 2
1 3
2 3
1 5
1 5
5 3
2 5
3 5
3 7
0 9
2 9
1 10
1 12
1 13
0 14
1 17
1 17

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

* Σαν νεράκι πέρασε η χθεσινή μέρα αφού στην αθλητική δραστηριότητα καταγράφθηκε εκπροσώπηση για όλες τις κατηγορίες
και τις ηλικίες. Προς τιμήν τους οι Τρικαλινοί φίλαθλοι δεν
κάνουν εκπτώσεις και αγκαλιάζουν με μεγάλο ενδιαφέρον όλα
τα πρωταθλήματα.
* Ο καθένας αντιλαμβάνεται πάντως πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό
να βλέπει νέα πρόσωπα στις αθλητικές εγκαταστάσεις να δίνουν
τον αγώνα τον καλό. Μέσα από την κινητοποίηση θα προκύψει η
νέα γενιά αθλητών, που μπορεί να πάρει στα χέρια της την
αθλητική εκπροσώπηση του νομού.
* Οσο για τους ίδιους τους πιτσιρικάδες θα μακαρίζουν την στιγμή
που επέλεξαν την ενασχόληση με τα σπορ, αφού ως γνωστόν
αυτά φτιάχνουν σιδερένιο και άξιο το κορμί, ενώ αναδεικνύουν
και το ήθος.
* Μετά από έναν κύκλο μαζεμένων αγώνων οι γυναίκες και οι
Νέες των Τρικάλων θα πάρουν λίγες ανάσες για να επιστρέψουν
δριμύτερες. Μέλημά τους είναι να συνεχίσουν με την ίδια λογική
προκειμένου να ολοκληρώσουν υποδειγματικά την χρονιά.
* Αλλωστε διαθέτουν όλα τα φόντα, ενώ και η ψυχολογία τους
βρίσκεται στα ύψη μετά τα μαζεμένα θετικά αποτελέσματα και
μάλιστα απέναντι σε αντιπάλους πρώτης γραμμής. Παράλληλα
η οικογένεια της ομάδας ξέρει να παρουσιάζει και εξαιρετικές
εξωαγωνιστικές συνάξεις στις οποίες αποδεικνύεται ότι τίποτα
δεν είναι τυχαίο στην αθλητική ζωή.
* Γενικά στον γυναικείο αθλητισμό γίνεται φιλότιμη προσπάθεια
και υπάρχουν αρκετές δυνατές φωνές, που εξαντλούν τις πιθανότητες και συστήνουν νέο κόσμο στο κοινό. Μεταξύ αυτών να
συμπεριλάβουμε και τον Φιλαθλητικό Τρικάλων, που κοίταξε
τον δεύτερο δύσκολο αγώνα με τον Τύρναβο.
* Μια ακόμη μεστή εμφάνιση θα ψάξουν τα Μετέωρα στο γειτονικό
Προάστιο(τόπος καταγωγής του σπουδαίου τενίστα Στέφανου
Τσιτσιπά) απέναντι στα Σέλλανα. Οι κιτρινομπλέ έδειξαν στο
διάβα του χρόνου ότι μπορούν να σταθούν με αξιώσεις σε όλες
τις έδρες.
* Ασφαλώς η συγκεκριμένη αναμέτρηση έχει αρκετές παγίδες
αλλά ο εκπρόσωπός μας ξέρει να διαβάζει σωστά τα δεδομένα
και να προσαρμόζεται σωστά. Παίζοντας έξυπνα μπορεί να
σταθεί όρθιος.
* Με την ευκαιρία να θυμίσουμε ότι τα Σέλλανα μέχρι και πριν
λίγα χρόνια διατηρούσαν και ομάδα μπάσκετ, που συμμετείχε
στα πρωταθλήματα της ΕΣΚΑΘ.
* Απέναντι στο συγκεκριμένο συγκρότημα ο Γιώργος Κουρμέτζας
παίζοντας ως αντίπαλος είχε πετύχει μια απίστευτη αλυσίδα εύστοχων τριπόντων. Το εν λόγω στατιστικό μνημονεύεται μέχρι
και σήμερα ακόμη και από τους ειδικούς εκτός των τειχών.
* Δεν υπάρχει πιο τιμητικό σκηνικό από το να ασχολούνται με
έναν νομό για την σχέση του με τον αθλητισμό τόσο η κρατική
τηλεόραση, όσο και το κρατικό ραδιόφωνο. Με την ευκαιρία του
Ευρωπαϊκού κλειστού στην Γλασκώβη οι συνάδελφοι των συγκεκριμένων μέσων έλεγαν τα καλύτερα για την Τρικαλινή παράδοση στον στίβο.
* Εδωσαν φυσικά αρκετές λεπτομέρειες για Ζήκο και Σκαρβέλη
ενώ εκτίμησαν ότι οι επιτυχίες θα συνεχιστούν. Παράλληλα
μνημόνευσαν και την μοναδική Τρικαλινή φιλοξενία κορυφαίων
πρωταθλημάτων.
* Πολλές εκπλήξεις σχεδίασε για την σημερινή κοπή πίτας η
λέσχη 4χ4 στο Ρίζωμα, όπου και επιδείξεις θα υπάρξουν και
καλό κλίμα, ενώ οι λάτρεις του είδους θέλουν να ξεφύγουν για
λίγο από την καθημερινότητα.

03.30: COSMOTE SPORT 4 HD
Philadelphia -Golden State Warriors
13:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Έιμπαρ-Θέλτα
13:30 COSMOTE SPORT 9 HD
Ανδόρα-Ρεάλ Μαδρίτης
13:30 Novasports 2HD
Τορίνο - Κιέβο Βερόνα
14:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Γουότφορντ-Λέστερ
14:15 COSMOTE SPORT 7 HD
Αναντολού Εφές-Φενέρμπαχτσε
14:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Ίνγκολσταντ-Κολονία
15:00 ΕΡΤ3
Ηρακλής - Παναχαϊκή
15:00 Novasports 1HD
ΟΦΗ - ΑΕΛ
16:00 ΕΡΤ1
Ατρόμητος - Πανιώνιος
16:00 Novasports 5HD
Τζένοα - Φροζινόνε
16:00 Novasports 4HD
ΣΠΑΛ - Σαμπντόρια
16:00 Novasports 2HD
Ουντινέζε - Μπολόνια
16:05 COSMOTE SPORT 1 HD
Φούλαμ-Τσέλσι
16:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Στουτγκάρδη-Ανόβερο
17:00 ΕΡΤ2
Ρέθυμνο - Παναθηναϊκός
17:15 COSMOTE SPORT 2 HD
Ρεάλ Μπέτις-Χετάφε

17:15 Novasports 1HD
Λεβαδειακός - Λαμία
17:45 Novasports 3HD
Φέγενoορντ - Έμεν
18:15 COSMOTE SPORT 1 HD
Έβερτον-Λίβερπουλ
19:00 ΕΡΤ1
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD
Βόλφσμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης
19:00 Novasports 2HD
Αταλάντα - Φιορεντίνα
19:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Ρίο Άβε-Μπράγκα
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Ατλέτικο Μαδρίτης
19:30 Novasports 1HD
Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός
20:00 ΕΡΤ Sports HD
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου (κλειστό)
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD
Charlotte -Portland
20:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Μπασκόνια-Μάλαγα
21:30 Novasports 2HD
Νάπολι - Γιουβέντους
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD
Βαλένθια-Μπιλμπάο
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD
Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Πορτιμονένσε
22:00 Novasports 1HD
Μαρσέιγ - Σεντ Ετιέν
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD
Boston Celtics-Houston Rockets

τοπικά

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν
στο «Καρναβάλι Γόμφων»
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Μια Ξεχωριστή ΕΚΔΗΛΩΣΗ για
την Γυναικεία Ηγεσία στα Τρίκαλα:

"ΘΕΛΩ τη ΓΥΝΑΙΚΑ Ψηλά!"

Πολιτιστικός
Σύλλογος Γόμφων,
συνεχίζει με
εντατικούς ρυθμούς τις
προετοιμασίες
κατασκευής των αρμάτων
για το αποκριάτικο
«Καρναβάλι Γόμφων»,
που θα πραγματοποιηθεί
την «Καθαρά» Δευτέρα,
11 Μαρτίου στη μια το
μεσημέρι, υπό την αιγίδα
του Δ. Πύλης.

Ο

Στην κατασκευή των αρμάτων και στα θέματα που αναφέρονται κυριαρχεί η δημιουργική φαντασία και φυσικά
πολύ κέφι, με όλους να δουλεύουν πυρετωδώς, ώστε την
προκαθορισμένη ημερομηνία,
τα πάντα να είναι έτοιμα!
Μετά την παρέλαση της Καθαράς Δευτέρας στην πλατεία
του χωριού θα προσφερθεί
στους επισκέπτες η πατροπαράδοτη φασολάδα, λαγάνα
& άφθονο κρασί! Τραγούδι, ο
χορός, πολύ κέφι, μαζί με εκπλήξεις για τους μικρούς φίλους του αποκριάτικου αυτού ξεφαντώματος, είναι η
υπόσχεση των διοργανωτών.
Όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε με την
παρέα σας στο Καρναβάλι
των Γόμφων την Καθαρά Δευτέρα, είτε ως πεζοπόρο τμήμα, είτε με άρμα, μην διστάσετε στιγμή & δηλώστε την
συμμετοχή σας τηλεφωνικά
στα: 6984 196 468 Γιώργος

Μαγκούτης & 6982 636 273
Άκης Κακάβας, η ακόμα μπορείτε να περάσετε από τα
γραφεία του Συλλόγου που

στεγάζονται στον χώρο της
Τ.Κ. Γόμφων, καθημερινά κατά
τις ώρες 4:00μμ – 6:00μμ,
ώστε οι διοργανωτές να φρον-

τίσουν για τα υλικά της ιδέας
σας με την οποία θα συμμετάσχετε στο Καρναβάλι, με
έναν εκ των ως άνω τρόπων!

Εκπροσώπηση του 8ου ΓΕΛ στο Στρασβούργο
με το πρόγραμμα Euroscola
ετά την
ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων
του γραπτού
διαγωνισμού για τη
συμμετοχή στο
πρόγραμμα Euroscola
αισθάνθηκα ιδιαίτερη
ικανοποίηση να με
κατακλύζει, αφού το
όνομά μου βρισκόταν στη
λίστα των επιτυχόντων
που κατόρθωσαν να
διακριθούν για να
συμμετάσχουν στην
ημερίδα Euroscola στο
Στρασβούργο στις 21
Φεβρουαρίου 2019.

Μ

Το ταξίδι στο Στρασβούργο
ήταν μια μοναδική και πρωτόγνωρη εμπειρία που θα παραμείνει χαραγμένη στη μνήμη μου. Η επίσκεψη στο κτίριο
του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου
μας έδωσε την ευκαιρία να
γνωρίσουμε από κοντά τον
τρόπο λειτουργίας του. Οι
δράσεις που έλαβαν χώρα
κατά τη διάρκεια της ημέρας
μας επέτρεψαν να εκφράσουμε τις προσωπικές μας
βλέψεις και οράματα για το
μέλλον της Ευρώπης και να
προβάλλουμε τους δικούς
μας στοχασμούς σχετικά με

τη λειτουργία των κανόνωνθεσμών. Αυτό που μου έκανε
ιδιαίτερη εντύπωση ήταν το
υψηλό επίπεδο προβληματισμού που διατυπώθηκε από
τους νέους ευρωπαίους που

αφορούσε επίκαιρα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα,
καθώς και η σαφήνεια των
απαντήσεων από πλευράς των
υπεύθυνων. Την ολοκλήρωση της ημερίδας σηματοδό-

τησε η διεξαγωγή του διαγωνισμού Eurogame και η συμβολική παρέλαση μπροστά
στα έδρανα των ευρωβουλευτών. Ωστόσο, σημείο-σταθμό αυτής της εμπειρίας αποτέλεσε η επαφή μας με συνομήλικους από άλλες χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
η προώθηση της μεταξύ μας
επικοινωνίας- συνεργασίας.
Το ταξίδι περιελάμβανε, επίσης, περιήγηση στην πόλη
του Στρασβούργου και επίσκεψη στα αξιοθέατα της περιοχής.
Όταν το ταξίδι έφτασε στο
τέλος του τα συναισθήματα
που με κυρίευαν ήταν ανάμεικτα. Η συμμετοχή μας σε
αυτό το πρόγραμμα συνέβαλε στη συνειδητοποίηση των
αξιών, καθώς και στην αναγκαιότητα γόνιμης συνεργασίας για τη συνοικοδόμηση
του μέλλοντος της Ευρώπης.
Ευελπιστώ να συνεχίσουν να
διοργανώνονται ανάλογα προγράμματα, γιατί προσφέρουν
στους νέους αξέχαστες εμπειρίες αλλά και αφορμή για
ανάληψη πρωτοβουλιών και
δράσεων.
Η μαθήτρια της Β’ τάξης
Μαρία Κωνσταντάκου

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας στις
8 ΜΑΡΤΙΟΥ σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε χορηγικά
στην γέννηση ενός νέου ετήσιου θεσμού που ξεκινά από φέτος στα ΤΡΙΚΑΛΑ, με στόχο να αναδείξει και να επιβραβεύσει την Γυναικεία Ηγεσία σε τρεις θεματικούς κύκλους (ΤΡΙΚΑΛΑ):
1. Στον χώρο της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ και ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
2. Στον χώρο της ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ.
3. Στον χώρο της ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και της ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.
Από κάθε κύκλο δράσης θα επιλέγονται για Βράβευση τρεις
γυναίκες που έχουν μια αξιόλογη διαδρομή και προσφορά ή
διάκριση και που διαπρέπουν στην τοπική μας κοινωνία, αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση στον επιχειρηματικό, κοινωνικό και πολιτιστικό χάρτη της περιοχής των ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
Θα υπάρξει επίσης, μια Ξεχωριστή Διάκριση για τη ΓΥΝΑΙΚΑ
της Χρονιάς, που θα έχει ξεχωρίσει και θα έχει συμβάλλει με
την αναγνώριση της στο χώρο της Γυναικείας Ηγεσίας την
προβολή της περιοχής των Τρικάλων.
Στόχος όλης αυτής της προσπάθειας είναι να συμβάλουμε στην αλλαγή φιλοσοφίας για την εμπιστοσύνη στις ικανότητες των γυναικών και την άμβλυνση στερεοτυπικών αντιλήψεων που τις θεωρούν λιγότερο ικανές εν δυνάμει ηγέτες από τους άνδρες.
Την πρωτοβουλία για την δημιουργία αυτού του νέου θεσμού αναλαμβάνουν τρεις Τρικαλινές Κυρίες που ενώνουν τις
δυνάμεις τους, συνεργαζόμενες για αυτό το σκοπό με στόχο να αναδείξουν την Γυναικεία Ηγεσία στον Νομό Τρικάλων
και αργότερα σε ολόκληρη τη ΘΕΣΣΑΛΙΑ.
Πρόκειται για τις κύριες Κορίνα Λιούτα Πρόεδρο του Φορέα Κοινωνικής Υποστήριξης "ΘΕΛΩ" και της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Εθελοντισμού, την Βίκυ Παπαγεωργόπουλου διευθύντρια Έκδοσης του WHO is WHO "Γυναίκες Ηγέτες" και την Αλεξάνδρα Τάμπου Δημιουργό και Εκδότρια του θεσσαλικού Περιοδικού ΙΔΕΕΣ & του"Trikalaιdees.gr".
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 ΜΑΡΤΙΟΥ
στο Αnanti Resort στις 19.00 όπου θα κληθούν να παραστούν
για να βραβεύσουν τις Γυναίκες που θα διακριθούν η πολιτική, θρησκευτική, κοινωνική και επιχειρηματική Ηγεσία του
Νομού μας.
H εκδήλωση τελεί υπό την Αιγίδα της Περιφερειακής
Ενότητας Τρικάλων και του Επιμελητηρίου Τρικάλων.

30 σελίδα
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Επίσκεψη του Κυρ. Μητσοτάκη
στο νυχτερινό σχολείο του Αιγάλεω

Γεννηματά: Είμαστε στην πρώτη
γραμμή για τη διεκδίκηση
των αποζημιώσεων

Γ

ια μία από τις πιο
συγκινητικές
στιγμές του στα 15
χρόνια που είναι στην
πολιτική, έκανε λόγο ο
πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας, Κυριάκος
Μητσοτάκης,
περιγράφοντας την
επίσκεψή του στο
νυχτερινό σχολείο στο
Αιγάλεω.

Στο σχολείο ο Κυριάκος
Μητσοτάκης γνώρισε ανθρώπους όπως τον 18χρονο Ανδριανό, ο οποίος το πρωί
δουλεύει στη λαϊκή και θέλει
να σπουδάσει στη νομική και
την 76χρονη κυρία Ευαγγελία, η οποία επέστρεψε στα
θρανία για να τελειώσει το
γυμνάσιο.
«Της είπα πόσο τη θαυμάζω για αυτό που κάνει», λέει
ο κ. Μητσοτάκης στο βίντεο
της επίσκεψης.
Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε
από τους καθηγητές και τους

«Τ

μαθητές να τον ενημερώσουν πώς θα γινόταν καλύτερο το Εσπερινό σχολείο.
Το βασικό πρόβλημα που
του επισήμαναν είναι οι
απουσίες, που μειώθηκαν,
προκαλώντας πρόβλημα καθώς στη συντριπτική τους
πλειονότητα οι μαθητές εργάζονται ή έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις.
«Έφυγα πολύ πιο αισιό-

ο Κίνημα Αλλαγής είναι στην
πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση των αποζημιώσεων» τόνισε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά, κατά την επίσκεψή της στο Μνημείο Ολοκαυτώματος Ανωγείων.
«Και δεν μπορεί παρά το μυαλό μου να
πηγαίνει στο μεγάλο Ανδρέα Παπανδρέου,
τον ιδρυτή της παράταξης μας, που ίσως
ήταν η τελευταία του πολιτική πράξη η
εντολή του, έτσι ώστε το ελληνικό κράτος
επίσημα να διεκδικήσει τις γερμανικές
αποζημιώσεις» είπε και πρόσθεσε:
«Σε αυτόν ακριβώς το δρόμο, σε αυτή
την κατεύθυνση το Κίνημα Αλλαγής πορεύεται και σήμερα.
Είμαστε στο πλευρό των ανθρώπων που
αγωνίζονται. Συναντιόμαστε διαρκώς μαζί
τους. Είναι εν ζωή παλιοί αγωνιστές, αλλά
και νεότεροι άνθρωποι, που πιστεύουν σε
αυτή την προσπάθεια».
Η Φώφη Γεννηματά που επισκέφθηκε
σήμερα τα Ανώγεια αναφέρθηκε στους
αγώνες για την ελευθερία των Ανωγιανών
λέγοντας «σε τούτο δω το μέρος, μπροστά
σε αυτό το μνημείο, δεν μπορεί παρά το

δοξος από αυτή τη συνάντηση. Γιατί γνώρισα ανθρώπους αποφασισμένους να
πετύχουν τους στόχους
τους.
Θα κάνω ό,τι περνά από
το χέρι μου για να στηρίξω
τα εσπερινά σχολεία και τις
δεύτερες ευκαιρίες που δίνουν στους συμπολίτες μας»
υπογράμμισε ο πρόεδρος
της ΝΔ.

Προβόπουλος: Θα πάρει χρόνια
η επίλυση του θέματος
των κόκκινων δανείων
Την εκτίμηση ότι «θα πάρει χρόνια η
επίλυση του θέματος των κόκκινων δανείων» έκανε ο τέως διοικητής της ΤτΕ
Γιώργος Προβόπουλος.
Όπως ανέφερε ο κ. Προβόπουλος τα
κόκκινα δάνεια ανέρχονται στο 46,5%
με 47% του συνόλου των δανείων των
τραπεζών, όταν στην Ευρώπη τα κόκκινα
δάνεια δεν ξεπερνούν το 4%. «Είμαστε
η χώρα με τη χειρότερη επίδοση…
Οι τράπεζες δεν μπορούν να δώσουν
νέα δάνεια σε υγιείς επιχειρήσεις» εξήγησε.
Σημείωσε δε, ότι τα επόμενα χρόνια
προβλέπονται αποκαρδιωτικά για την ελληνική οικονομία, τόσο βάσει των οικοΟ τέως διοικητής της ΤτΕ Γιώργος Προβόπουλος
νομικών μοντέλων του ΔΝΤ όσο και της
Κομισιόν.
«Σαν ΑΕΠ τα επόμενα 40 χρόνια η οικονομία θα τρέχει με κατά μέσο ετήσιο όρο με 1% του
ΑΕΠ… Αρχικά τα μοντέλα του Ταμείου έδειχναν και -0,7%, καθώς οι δημογραφικές προοπτικές
είναι πολύ άσχημες, οι χειρότερες στην ευρωζώνη» αποσαφήνισε ο κ. Προβόπουλος.
Ο τέως διοικητής της ΤτΕ σχολίασε ότι η Ελλάδα θα πρέπει καθημερινά να πείθει τις
αγορές για να αναχρηματοδοτεί το χρέος της που είναι τεράστιο, 180% του ΑΕΠ. «Αν η χώρα
γυρίσει σε πρακτικές του παρελθόντος και δεν γίνουν επενδύσεις θα υπάρξει δυσπιστία στις
αγορές. Δεν έχουμε μάθει το μάθημα μας επανερχόμαστε με μεγαλύτερη ευκολία στο
παρελθόν» παρατήρησε.

«Το αύριο είναι σήμερα και δεν μπορεί να περιμένει»
«Οι χώρες διέπονται από ισχύ και συμφέρον. 'Αρα στην
άμυνα και στην εξωτερική πολιτική δεν χωρούν συναισθηματισμοί.
Κανείς δεν μας αγαπά ούτε μας μισεί», επισήμανε, ξεκινώντας
την ομιλία του στη θεματική ενότητα «'Αμυνα και Οικονομία»
του 4ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ο τομεάρχης
Εθνικής 'Αμυνας της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Κικίλιας.
«Υπάρχει απαίτηση το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας να περάσει
στον 21ο αιώνα», τόνισε ο κ. Κικίλιας, θέτοντας την ατζέντα για
την εισαγωγή της τεχνολογίας στην άμυνα και ασφάλεια της
χώρας. «Στην καρδιά αυτής της πολιτικής βρίσκονται οι νέες
τεχνολογίες (3d printing, UAVs, artificialintelligence). Στον
πυρήνα της πρέπει να πρωταγωνιστούν οι αμυντικές μας βιοΟ τομεάρχης Εθνικής 'Αμυνας
μηχανίες που τώρα φυτοζωούν. Με όραμα, στρατηγική και συτης Νέας Δημοκρατίας,
νέργειες πρέπει να τις μετατρέψουμε σε πηγή ανάπτυξης» σηΒασίλης Κικίλιας
μείωσε.
Εστιάζοντας στο θέμα της ΑΟΖ, ο βουλευτής της ΝΔ υπενθύμισε ότι είχε μιλήσει γι' αυτό από το 2010, γράφοντας και βιβλίο μαζί με τους Θεόδωρο
Καρυώτη, Σόλωνα Κασσίνη και Νίκο Λυγερό.
«Τότε κάποιοι λοιδορούσαν ακούγοντας τα περί ΑΟΖ. Τώρα οι Κύπριοι αδερφοί μας θα έχουν
το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ευρώπη και οι χώρες των εταιρειών εξόρυξης θα
εγγυώνται την ασφάλεια του νησιού», ανέφερε ο τομεάρχης 'Αμυνας της ΝΔ σύμφωνα με το
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο κ. Κικίλιας είπε ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα
φέρουν το αύριο της οικονομίας, της τεχνολογίας και της ασφάλειας, στις σημερινές ανάγκες
των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας», ενώ έκανε λόγο και για μια διακομματική συμφωνία
15 ετών για τα εξοπλιστικά προγράμματα ώστε να ολοκληρωθεί ο κύκλος τους.
«Το αύριο είναι σήμερα και δεν μπορεί να περιμένει» τόνισε ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο
κ. Κικίλιας.

Εξατομικευμένα Διαιτολογία για:

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

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

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
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μυαλό όλων μας να πάει σε ώρες μαρτυρικές, στον αγώνα των Ανωγειανών για
την ελευθερία και απέναντι στο ναζισμό,
αλλά και όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Φόρο τιμής σε όσους χάθηκαν, σε όσους
αγωνίστηκαν για να μπορούμε να ζούμε
εμείς ελεύθερα».

Κικίλιας: Απαίτηση να περάσει
το υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας στον 21ο αιώνα

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

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

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ,
Φώφη Γεννηματά

εσωτερικά
ε «ενέσεις τόνωσης
ηθικού» των στελεχών του
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των
μελών της κοινοβουλευτικής
ομάδας, που αναμένεται να
δώσουν το παρών στην
Κεντρική Επιτροπή του
κόμματος, αναμένεται να
προχωρήσει ο Αλέξης Τσίπρας
στην εισήγησή του σήμερα το
πρωί ξεκινώντας τις εργασίες
του κορυφαίου καθοδηγητικού
οργάνου.

Σ

Ένα δείγμα γραφής έδωσε από
τους Δελφούς που αναφέρθηκε στα
οικονομικά στοιχεία του 2014 που παρέλαβε ως πρωθυπουργός και στη
νέα πραγματικότητα που υπάρχει
πλέον στη χώρα. «Η Ελλάδα μπορεί
πλέον να κοιτά μπροστά. Έχει κάθε
λόγο να το κάνει. Και έχει πια και τη
δύναμη για να το κάνει. Τη δύναμη
και την αυτοπεποίθηση που της δίνουν τα δικά της επιτεύγματα», επεσήμανε ο Αλέξης Τσίπρας από το Οικονομικό Φόρουμ που είναι σε εξέλιξη.
Η διπλή αναβάθμιση από τον οίκο
Moody’s θα είναι ένα επιπλέον
«όπλο» που θα χρησιμοποιήσει ο
πρωθυπουργός στην επιχειρηματολογία του πως η ΝΔ συνεχίζει να καταστροφολογεί. Ανάμεσα στους λόγους αναβάθμισης είναι οι υλοποιημένες μεταρρυθμίσεις, που όπως
σημειώνεται «αποδίδουν», ενώ έχει
βελτιωθεί σημαντικά η βιωσιμότητα
του χρέους από το πακέτο ελάφρυνσης του περασμένου Ιουνίου.
Στην τελική ευθεία προς τις κάλπες
το ζητούμενο για τον Αλέξη Τσίπρα
είναι στον ΣΥΡΙΖΑ να επικρατήσουν
χαμηλοί τόνοι και να μην υπάρχουν
φαινόμενα εσωστρέφειας αφού η κυβέρνηση έχει μπροστά της να ολο-

ΚΥΡΙΑΚΗ

3

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

σελίδα 31

Αποφάσεις παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ για ευρωεκλογές
και διεύρυνση στο μεσαίο χώρο
Τι θα πει ο πρωθυπουργός στην Κεντρική Επιτροπή

κληρώσει δύσκολες διαπραγματεύσεις με τους Θεσμούς σε σχέση με
την α΄ κατοικία, αλλά και τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορίες.
Το μήνυμα που θα επιχειρήσει να
στείλει ο πρωθυπουργός στο κόμμα
του είναι πως στο τέλος της τετραετίας το ισοζύγιο θα είναι θετικό για
την κυβέρνηση αλλάζοντας το κλίμα
και σε σχέση με τη Συμφωνία των
Πρεσπών. Η επαφές των κορυφαίων
στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ με τους πολί-

τες της Βόρειας Ελλάδας αναμένεται να πυκνώσουν το επόμενο διάστημα, ενώ δεν ήταν τυχαία χθες η
προαναγγελία από τον Αλέξη Τσίπρα
πως θα επισκεφτεί τη Βόρεια Μακεδονία μαζί με επιχειρηματίες προοικονομώντας μια σειρά από εμπορικές συνεργασίες.
Η άρνηση του ΚΙΝΑΛ και του Ποταμιού να δεχθούν την πρόσκληση
του πρωθυπουργού για τη δημιουργία ενός μετώπου απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές δεν έχει

πτοήσει το Μαξίμου αφού ο σχεδιασμός για εκλογικές συνεργασίες με
πρόσωπα και κινήσεις - πρωτοβουλίες που θέλουν να συνταχθούν με
τον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται κανονικaά.
Στην ομιλία του, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να συνδέσει
την πρόοδο που έχει επιτευχθεί με
την ανάγκη συμπόρευσης όλων των
προοδευτικών δυνάμεων της χώρας.
Βασικό αντικείμενο της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής θα εί-

ναι ευρωεκλογές με τα 151 μέλη να
καλούνται το βράδυ της Κυριακής να
ψηφίσουν το κείμενο πάνω στο οποίο
θα κινηθεί η πολιτική στόχευση του
κόμματος για τη μάχη της ευρωκάλπης στην οποία δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στην κυβέρνηση. Το
άνοιγμα στον μεσαίο χώρο αναμένεται να συνεχιστεί και μέσα από τη
συζήτηση που θα γίνει τα κορυφαία
στελέχη της Κουμουνδούρου ευελπιστούν πως θα ξεπεραστούν οι εντάσεις που προκλήθηκαν μετά την
υπουργοποίηση του Θάνου Μωραΐτη και του Άγγελου Τόλκα. Οι ενστάσεις αναμένεται να καταγραφούν από τους διαφωνούντες, αλλά
ήδη, ο πρωθυπουργός έχει προετοιμάσει το έδαφος με κλειστή κομματική σύσκεψη που πραγματοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα με
τους εκπροσώπους των τάσεων.
Σήμερα το μεσημέρι θα συνεδριάσει και η Κίνηση των “53+” προκειμένου να καθορίσει τη στάση της,
χωρίς, ωστόσο να έχουν καταλήξει
ακόμα στα πρόσωπα που θα στηρίξουν για το ευρωψηφοδέλτιο. Υπενθυμίζεται πως οι “53+” έχουν συνταχθεί με τον πρωθυπουργό στη
θέση του πως η κυβέρνηση πρέπει
να ολοκληρώσει τη συνταγματική
της θητεία και οι εκλογές να πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο.

Ευ. Αποστολάκης: Η ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ
θα ενισχύσει τη σταθερότητα και ειρηνική συνύπαρξη
ο στίγμα της
αμυντικής πολιτικής
της χώρας έδωσε
από το βήμα του
Οικονομικού Φόρουμ των
Δελφών, ο υπουργός
Εθνικής 'Αμυνας
Ευάγγελος Αποστολάκης.
«Οι ένοπλες δυνάμεις
αποτελούν εγγύηση για
την προάσπιση της
εδαφικής ακεραιότητας
ώστε να είναι εφικτή η
επίτευξη των
στρατηγικών επιλογών
της χώρας και
ικανοποίηση των εθνικών
μας συμφερόντων»
τόνισε και διαμήνυσε πως
αυτό είναι
αδιαμφισβήτητο. «Το
κάνουμε στο απόλυτο»,
διαβεβαίωσε.

Τ

Στόχος είναι η χώρα μας, κατέστησε σαφές ο κ. Αποστολάκης, να συνεχίζει να αποτελεί θεμέλιο ειρήνης και πόλος
σταθερότητας, οικοδομώντας
γέφυρες συνεργασίας και διαλόγου με όλες τις χώρες της
ευρύτερης περιοχής και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη
σχέσεων καλής γειτονίας και
διάδρασης.
Μιλώντας την τρίτη ημέρα
του 4ου Οικονομικού Φόρουμ
των Δελφών, ο κ. Αποστολάκης αναφέρθηκε στην αμυντική πολιτική της χώρας μας στο
σύγχρονο περιβάλλον ασφα-

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης
λείας. «Εφαρμόζουμε μια
αμυντική πολιτική αρχών που
στοιχειοθετείται στα εξής: Συντηρούμε ισχυρές και αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις για την
υλοποίηση του δόγματος άμυνας και αποτροπής», ανέφερε
συγκεκριμένα ο υπουργός
'Αμυνας.
Επίσης, επισήμανε πως οι
ένοπλες δυνάμεις συμβάλλουν
στην προσπάθεια της Ελλάδας
να δημιουργήσει έναν ισχυρό
άξονα συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή εθνικού ενδιαφέροντος.
«Η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης που κατέχει στην Ανατολική Μεσόγειο, βρίσκεται σε ένα ταχέως
εξελισσόμενο και απαιτητικό
περιβάλλον με πολλές προ-

κλήσεις, παγκόσμιας γεωστρατηγικής και οικονομικής
σημασίας. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων
έχουμε υιοθετήσει πολιτικές
που θέτουν ως προτεραιότητα
την ειρήνη, τη σταθερότητα
και τη συνεργασία» σημείωσε.
Αναφερόμενος στην Τουρκία, αφού έκανε λόγο για ένα
δύσκολο γείτονα, υπογράμμισε πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις προκλητικές ενέργειες
της στον χώρο του Αιγαίου αντιδρώντας πάντα με σύνεση
και στρατηγική ψυχραιμία.
«Παρά τα υφιστάμενα προβλήματα, από την πλευρά μας
καταβάλλουμε μια συνεχή
προσπάθεια εξομάλυνσης και
αποφυγής εντάσεων. Στη λογική αυτή και στη βάση της
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σχετικής πολιτικής κατεύθυνσης που δόθηκε κατά την πρόσφατη συνάντηση μεταξύ του
πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου» είπε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας. Στο πλαίσιο αυτό, είπε πως συμφώνησε με τον Τούρκο ομόλογό του
Χουλουσί Ακάρ στη Σύνοδο
'Αμυνας του ΝΑΤΟ να προγραμματιστεί στο προσεχές
χρονικό διάστημα συνάντηση
μεταξύ αντιπροσωπειών των
δύο χωρών για να καθοριστούν δράσεις στο πλαίσιο
των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
Εξέφρασε μάλιστα την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν απτά αποτελέσματα επί

των αποφάσεων που λήφθηκαν.
Εστιάζοντας στον χώρο των
Βαλκανίων, ο υπουργός 'Αμυνας τόνισε πως η ένταξη της
Βόρειας Μακεδονίας στο
ΝΑΤΟ θα συντελέσει στην εμπέδωση και ισχυροποίηση του
αισθήματος σταθερότητας και
στην ενίσχυση της συνεργασίας και της ειρηνικής συνύπαρξης στην περιοχή. «Προσβλέπουμε στην εμβάθυνση
της συνεργασίας μας με τη
Βόρεια Μακεδονία γιατί είναι
για το στρατηγικό μας συμφέρον. Έχουμε σημαντικό
ρόλο να παίξουμε καθώς θα
απαιτηθεί από τη χώρα αυτή
συστηματικός μετασχηματι-

σμός των ενόπλων της δυνάμεων ώστε να ανταποκρίνεται
στα προαπαιτούμενα πρότυπα
και στις απαιτήσεις της Συμμαχίας» ανέφερε ο κ. Αποστολάκης.
Στην κατεύθυνση αυτή, δήλωσε την ετοιμότητα της Ελλάδας να παράσχει υπηρεσίες που ήδη προσφέρει στην
Αλβανία και στο Μαυροβούνιο,
αλλά και κάθε άλλη δυνατή
υποστήριξη για την ομαλή ενσωμάτωση της στις ΝΑΤΟϊκές δομές.
Παράλληλα, κατέστησε σαφές πως «επιδίωξη είναι να καταστεί η χώρα μας ο κύριος
στρατηγικός αμυντικός εταίρος της Βόρειας Μακεδονίας».

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ
ΤΗΛ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 24310 77050, 24310 31616
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ύμφωνα με την αγία
Γραφή, την
ομόφωνη γνώμη
των ιερών Πατέρων και
τη σταθερή διδασκαλία
της Εκκλησίας, ο Κύριος
θα 'ρθει για δεύτερη
φορά, προκειμένου να
κρίνει “ζώντας και
νεκρούς”.

Η δεύτερη αυτή έλευση θα
είναι ένδοξη, γιατί ο Κύριος
θα περιστοιχίζεται από όλους
τους αγγέλους του, ενώ η
πρώτη έλευσή του, η Γέννηση-ενανθρώπισή του ήταν ταπεινή και άσημη. Στην Παλαιά
Διαθήκη υπάρχουν πολλές
προφητείες που προαναγγέλουν την ένδοξη αυτή έλευση
του Κυρίου, ενώ στην Κ. Διαθήκη τόσο ο ίδιος ο Κύριος
μιλάει σαφώς και επανειλημμένως γι' αυτή, όσο και οι
Απόστολοι “πολυειδώς” βεβαιώνουν την πίστη τους στη
Δεύτερη Παρουσία του Κυρίου, προτρέποντας τους Χριστιανούς στην ενάρετη ζωή
ή στηρίζοντάς τους στο δύσκολο αγώνα της ζωής. Η
αλήθεια αυτή αποτελεί μία
από τις θεμελιωδέστερες αλήθειες της πίστεως και ένα από
τα κύρια άρθρα του συμβόλου
της πίστεως: “... και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι
ζώντας και νεκρούς...”
Ο χρόνος της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου δεν αποκαλύφθηκε ούτε στους Αποστόλους. Ο Κύριος, τονίζοντας συχνά το άγνωστο της
ελεύσεώς του, παρακινεί τους
μαθητές του και όλους τους

Π

ροερχόμενη από
την Κεντρική Ασία,
η Κάνναβη είναι από
τα αρχαιότερα ψυχοτρόπα
ναρκωτικά γνωστά στον άνθρωπο. Η απαρχή της χρήσης της είναι δύσκολο να
ανιχνευτεί, καθώς η Κάνναβη
καλλιεργήθηκε και καταναλώθηκε πολύ πριν την εμφάνιση της γραφής. Σύμφωνα
με αρχαιολογικές ανακαλύψεις, ήταν ήδη γνωστή στην
Κίνα τουλάχιστον από τη Νεολιθική περίοδο, γύρω στο
4000 π.Χ. (McKim, 2000)
Υπάρχουν διάφορα είδη
Κάνναβης. Τα πιο γνωστά είναι τα Cannabis sativa,
Cannabis indica και Cannabis
ruderalis. Η Cannabis sativa,
ή μεγαλύτερη ποικιλία, φύεται τόσο σε τροπικά όσο και
σε εύκρατα κλίματα! Τα δύο
βασικά παρασκευάσματα που
προέρχονται από την Κάνναβη είναι η μαριχουάνα και
το χασίς. Η μαριχουάνα είναι
ένας μεξικάνικος όρος που
αρχικά αναφερόταν στον
φτηνό καπνό αλλά σήμερα
σχετίζεται με τα αποξηραμένα φύλλα και τις ταξιανθίες
της Κάνναβης. Το χασίς, το
αραβικό όνομα της ινδικής
Κάνναβης, είναι η εκχυλισμένη κολλώδης ρητίνη του φυτού. (Βen Amar, 2002)
Ο αυτοκράτορας της Κίνας, Shen Nung, που επίσης
ανακάλυψε το τσάι εφεδρίνης, θεωρείται ο πρώτος που
περιέγραψε τις ιδιότητες και
τις θεραπευτικές χρήσεις της
Κάνναβης στην επιτομή των
κινέζικων φαρμακευτικών φυτών που έγραψε το 2737 π.Χ.
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ

Η Δεύτερη Παρουσία του Χριστού
“...Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς...”
Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος
ανθρώπους να βρίσκονται
πάντοτε σε πνευματική εγρήγορση, προκειμένου να μη
βρεθεί κανένας ανέτοιμος, καθόσον θα έλθει αιφνιδίως.

Η γενική Κρίση
Ταυτόχρονα με τη Δεύτερη
Παρουσία του Κυρίου θα γίνει
η γενική Κρίση, της οποίας
θα προηγηθεί η ανάσταση
των νεκρών, και η αλλαγή των
ζωντανών, θα ακολουθήσει η
συντέλεια του κόσμου και η
διαίρεση των ανθρώπων
στους κληρονόμους της αιώνιας δόξας και στους μετόχους της αιώνιας κόλασης.
Η ανάσταση των νεκρών
είναι δημιουργική πράξη της
θείας παντοδυναμίας, η οποία
θα καταλύσει το βασίλειο του
θανάτου και θα αναστήσει
όλους τους νεκρούς και θα
τους παρουσιάσει μπροστά
στο θείο κριτήριο μαζί με τους
ζωντανούς. Όπως “εκ του μηδενός” ο Θεός δημιούργησε
τα πάντα, έτσι με την ίδια
θαυματουργική δύναμη θα
επαναφέρει τα σώματα στην
πρώτη τους μορφή. Το δόγμα
αυτό της αναστάσεως των νεκρών, που αποτελεί το θεμέλιο

πάνω στο οποίο στηρίζεται
ολόκληρο το οικοδόμημα της
χριστιανικής πίστεως, προαναγγέλεται από τους προφήτες της Π. Διαθήκης και
κηρύσσεται από τον Κύριο
και τους Αποστόλους, αλλά
και από όλους ομόφωνα τους
Πατέρες της Εκκλησίας.
Κατά τη Δεύτερη Παρουσία
του Κυρίου θα αναστηθούν
τόσο οι δίκαιοι όσο και οι ασεβείς. Οι μεν ασεβείς για να
κριθούν, οι δε δίκαιοι για να
δοξασθούν. Νεκροί και ζωντανοί θα λάβουν σώματα
άφθαρτα και πνευματικά ήτοι
θα είναι ανεπίδεκτοι φθοράς
και θανάτου.
Τη μορφή της παραστατικής εικόνας της κρίσεως προβάλλει η αγία μας Εκκλησία
την Κυριακή των Απόκρεω
(Ματθ. 25, 31-46). Όλα όμως
αυτά και όσα σχετικά λέγονται
σε άλλα σημεία της Αγίας
Γραφής δεν πρέπει να εκλαμβάνονται κατά λέξη, αλλά είναι
εικόνες “δια ζωγραφούσαι
ημίν το αμήχανον της ημέρας
του Κυρίου μεγαλείον”. (Χρ.
Ανδρούτσος, Δογματική).
Εκείνο όμως που είναι βέβαιο
είναι ότι η κρίση θα γίνει από

τον Ιησού Χριστό και ότι στάθμη, κριτήριο και γνώμονας θα
είναι τα έργα του καθενός.
Δεν θα είναι απόφαση αυθαίρετη, αλλά κρίση δίκαιη και
απροσκόληπτη του δικαιοκρίτη Θεού. Στην ουσία ο ίδιος
ο άνθρωπος με την πορεία
που διέγραφε πάνω στη γη,
με την πίστη, τα έργα, την
όλη συμπεριφορά του και
ιδίως με την αγάπη προς το
συνάνθρωπο θα προδικάσει
την απόφαση του Χριστού.
Ο Θεός είναι αγάπη και
όποιος δεν έζησε μέσα στην
αγάπη αυτή του Θεού δεν
έχει σχέση μαζί του. Βασικό
δηλαδή κριτήριο θα είναι η
έμπρακτη, ανιδιοτελής και
γνήσια αγάπη προς κάθε άνθρωπο που η κοινωνία θεωρεί
ανάξιο τιμής, τιποτένιο, περιθωριακό.
Η πρόνοια για τον άρρωστο, τον αδύνατο, το φτωχό,
τον παραγκωνισμένο, το δυστυχή, η συμπάθεια για τον
ατυχήσαντα είναι ό,τι πιο ευγενικό για το χριστιανικό πολιτισμό.
Ό,τι οι άνθρωποι πράττουν
ή παραλείπουν να πράξουν ο
ένας προς τον άλλο, το πράτ-

τουν ή το παραλείπουν προς
το Χριστό. Ο Χριστός είναι ο
αντιπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους “ο Υιός του ανθρώπου” και όλοι οι άνθρωποι
είναι αδέρφια του. “Απαγγελώ
το όνομά σου τοις αδελφοίς
μου” (Εβρ. 2,11).
Με την κρίση συνδέεται η
συντέλεια του κόσμου. Αυτό
σημαίνει ότι ο κόσμος δεν θα
καταστραφεί εντελώς, αλλ'
ότι θα ανακαινισθεί και θα μεταβληθεί το σχήμα του.
Το αποτέλεσμα της καθολικής κρίσης είναι η αιώνια
ευτυχία και η μακαριότητα
των δικαίων στη Βασιλεία του
Θεού και η αιώνια τιμωρία
των αμαρτωλών στην κόλαση,
τη γέεννα του πυρός. Η αλήθεια αυτή διδάσκεται με σαφήνεια τόσο στην Αγία Γραφή
όσο και στην Ιερή Παράδοση.
Ο Θεός έδωσε στους αγγέλους και στους ανθρώπους
ορισμένο χρόνο ηθικής άσκησης και δοκιμασίας.
Μετά την παρέλευση του
χρόνου αυτού και εφόσον οι
άνθρωποι έζησαν αρνητικά ή
θετικά απέναντι, στο Θεό και
στην άγια ζωή, τίποτε άλλο
δεν μένει πια, παρά οι μεν δί-

Φαρμακευτική κάνναβη

Επιμέλεια:
Τσιουτσια Βασιλείου,
φαρμακοποιού

(Li, 1974) Λίγο αργότερα, το
φυτό καλλιεργήθηκε για τις
ίνες του, τους καρπούς, για
ψυχαγωγική κατανάλωση και
για τη χρήση του στην ιατρική. (Μechoulam, 1986)
Το 1839, ο William Ο'
Shaughnessy, ένας Βρετανός
χειρούργος που εργαζόταν
στην Ινδία, ανακάλυψε τις
αναλγητικές, τις ορεξιογόνες,
τις αντιεμετικές, τις μυοχαλαρωτικές και τις αντισπασμωδικές ιδιότητες της Κάνναβης. Η δημοσίευση των
παρατηρήσεων του γρήγορα
οδήγησε στην επέκταση της
φαρμακευτικής χρήσης της
Κάνναβης. ( Ο' Shaughnessy,
1838-1840). Είχε μάλιστα
συνταγογραφηθεί στη Βασίλισσα Βικτώρια για την ανακούφιση από τη δυσμηνόρ-

ροια. (Βaker, 2003)
Το 1854. η Κάνναβη καταγράφεται στο United States
Dispensatory (Robson, 2001)
και πωλείται ελεύθερα σε
φαρμακεία δυτικών χωρών.
Ήταν διαθέσιμη στην Βρετανική Φαρμακοποιία υπό
μορφή βάμματος και πούδρας για περισσότερο από
100 χρόνια. (Iversen, 2000).
Παρόλα αυτά, μετά την
απαγόρευση του αλκοόλ, οι
αμερικάνικες αρχές καταδίκασαν τη χρήση της Κάνναβης κατηγορώντας τη ως
υπαίτια για παραφροσύνη,
ηθική και διανοητική παρακμή, βία και διάφορα εγκλήματα. Έτσι, το 1937, κάτω
από την πίεση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ναρκωτικών (Federal Bureau of Narcotics) και ενάντια στις συμβουλές του Αμερικάνικου Ιατρικού Συλλόγου (American
Medical Association), η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών παρουσίασε το Marijuana Tax Act: έναν φόρο για
κάθε ουγκιά Κάνναβης που
συλλεγόταν ανεξάρτητα ιατρικής ή μη εγκεκριμένης
χρήσης. (Carter, 2004). Το
1942 η Κάνναβη αφαιρέθηκε
από την Φαρμακοποιία των
Ηνωμένων Πολιτειών, χάνοντας έτσι την θεραπευτική της
γνησιότητα. Η Μεγάλη Βρετανία και τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη απαγόρευσαν
την Κάνναβη υιοθετώντας τη
Σύμβαση για Ψυχοτρόπες

Ουσίες του 1971 που θεσπίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη.
(Fankhauser, 2002)
Το 1996, η Καλιφόρνια έγινε η πρώτη πολιτεία που επέτρεψε νόμιμη πρόσβαση και
χρήση της βοτανικής Κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς
κάτω από την επίβλεψη του
γιατρού με τη θέσπιση του
Compassionate Use Act. Από
τον Ιανουάριο του 2017, 28
πολιτείες καθώς και η Ουάσινγκτον, το Γκουάμ και το
Πουέρτο Ρίκο έχουν αποποινικοποιήσει τη Μαριχουάνα
και έχουν εξαλείψει την απαγόρευση κατοχής για μικρές
ποσότητες. Παράλληλα, 8
πολιτείες (Αλάσκα, Καλιφόρνια, Κολοράντο, Μέιν, Μασαχουσέτη, Νεβάδα, Όρεγκον και Ουάσινγκτον) καθώς
και η περιοχή της Κολομβίας,
έχουν νομιμοποιήσει τη χρήση Μαριχουάνας για ενήλικη
ψυχαγωγία. (Legislatures,
2016) (Governing, 2016)
1.
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σήμερα, η Κάνναβη χρησιμοποιείται από περίπου
200-300 εκατομμύρια ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων
των 30-40 εκατομμυρίων στις
ΗΠΑ. Σχετικά πρόσφατες επισκοπήσεις δείχνουν ότι η
χρήση της ξεκινάει από τη
νεαρή ηλικία (11-13 ετών).
Για την καλλιέργεια της χρησιμοποιούνται γενετικώς τροποποιημένα στελέχη με 10πλάσια απόδοση σε επίπεδα

Δ9-τετραϋδροκανναβιβόλης
(ΤΗC) (βλέπε πιο κάτω). (Κοsten, 2004)
Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Κατάχρησης Ναρκωτικών (Νational Institute on
Drug Abuse, NIDA), η μαριχουάνα είναι το ναρκωτικό
με τον μεγαλύτερο βαθμό
κατάχρησης στις Ηνωμένες
Πολιτείες. (ΝΙDA, 2016) Είναι
επίσης το πιο δημοφιλές ναρκωτικό για ψυχαγωγική χρήση. 178 εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας 15 ως 64 ετών
χρησιμοποίησαν Κάνναβη
τουλάχιστον μία φορά μέσα
στο 2012. (Ρoznyak, 2014)
Σε έρευνες που έχουν γίνει
σχετικά με την ποσότητα της
Κάνναβης που καταναλώνεται κατά τη χρήση, υπολογίζεται ότι το 3% ως 5% του
παγκόσμιου πληθυσμού έχει
δοκιμάσει κάποιο προϊόν Κάνναβης, τουλάχιστον μία
φορά, εκτός των ορίων της
συνταγογραφούμενης θεραπευτικής δόσης. (Αnthony,
2016)
Ανάμεσα στους χρήστες
της φαρμακευτικής Κάνναβης, μία διεθνής έρευνα με
953 συμμετέχοντες από 31
χώρες ανακάλυψε ότι οι περισσότεροι ήταν χρήστες υπό
την επίβλεψη ενός επαγγελματία υγείας και χρησιμοποιούσαν φάρμακα με βάση την
Κάνναβη για χρόνια. Οι πιο
πολλοί είχαν ήδη εμπειρία
από φυτικά προϊόντα (χορηγούμενα μέσω καπνίσματος)

καιοι να ενωθούν τελείως με
το Θεό και την μακαριότητά
του, ενώ οι αμετανόητοι αμαρτωλοί, οι ασεβείς να απομακρυνθούν εντελώς από την
πηγή της ευτυχίας το Θεό.
Δηλαδή τόσο η ευτυχία των
ευσεβών όσο και η δυστυχία
των ασεβών θα είναι αιώνια.
Από χωρία της αγίας Γραφής
διδάσκεται η αλήθεια ότι θα
υπάρχουν διαβαθμίσεις τόσο
στην ευφροσύνη των δικαίων,
όσο και στην τιμωρία των ασεβών. Αυτά είναι: “ο γνους και
μη ποιήσας δαρήσεται πολλάς, ο δε μη γνους και μη
ποιήσας ολίγας” (Λουκ. 12,47)
“Γη Σοδόμων και Γομόρρας
ανεκτότερον έσται εν ημέρα
κρίσεως” (Ματθ. 10,15).
Οι εκφράσεις της αγίας
Γραφής: “αμαράντινος της
δόξης στέφανος”, “πυρ εξώτερον”, “λίμνη του πυρός” και
τα παρόμοια είναι εικονικές
εκφράσεις και φανερώνουν
το άρρητο μεγαλείο της θείας
δόξας και μακαριότητας των
δικαίων και το ανέκφραστο
μέγεθος της οδύνης και θλίψεως των αμαρτωλών.-

είτε πριν την έναρξη της
ασθένειας τους, είτε μετά
την έναρξη αλλά πριν την
πρόταση του γιατρού για
χρήση φαρμακευτικής Κάνναβης. (Ηazekamp, 2013)
Μία λογοτεχνική ανασκόπηση πάνω στη χρήση της
Κάνναβης προτεινόμενη από
γιατρούς, αναφέρει μία συχνότητα που ποικίλει από
<1,7% σε καρκινοπαθείς Ισραηλινούς ασθενείς ως
17,4% στις ΗΠΑ για μία πληθώρα καταστάσεων, με τον
πόνο να είναι η πιο συχνή.
Ανάμεσα στους αυτοθεραπευόμενους ασθενείς σημειώθηκε ένα εύρος από 15%
σε Καναδούς ασθενείς με
χρόνιο πόνο ως 30% σε Βρετανούς ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας. Ο πόνος, οι διαταραχές ύπνου και
το άγχος ήταν οι πιο συχνοί
λόγοι για χρήση Κάνναβης.
(Ρark, 2017)
Δύο έρευνες έχουν δείξει
πως δεν υπάρχουν σημαντικές δημογραφικές διαφορές
ανάμεσα στους ενήλικες που
χρησιμοποιούν φαρμακευτική
Κάνναβη και σε αυτούς που
χρησιμοποιούν την Κάνναβη
για ψυχαγωγικούς σκοπούς.
Παρόλα αυτά, σε μία προσαρμοσμένη ανάλυση, μία
έρευνα έδειξε ότι οι χρήστες
φαρμακευτικής Κάνναβης είχαν υψηλότερη καθημερινή
κατανάλωση Κάνναβης, ήταν
πιθανότερο να έχουν πιο επιβαρυμμένη υγεία και είχαν
χαμηλότερα επίπεδα κατάχρησης οινοπνεύματος και
ναρκωτικών, (Lin, 2016).
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ΤΟ Ε.Σ.Υ. ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΕΛΙΔΑ …!
Ιπποκράτης, που
γεννήθηκε στην
Κω το 460 π.Χ. και
πέθανε στην Λάρισα το
377 π.Χ. Αναφέρεται ως
ΠΑΤΕΡΑΣ της σύγχρονης
ιατρικής. Κατόρθωσε να
απαλλάξει την επιστήμη
αυτή από τα μεταφυσικά
στοιχεία, τις προλήψεις,
τις προκαταλήψεις, τις
δαιμονολογίες και τις
δεισιδαιμονίες της
αποχής του.

Ο

Ένωσε την Ανθρωποκεντρική επιστήμη με την Ιατρική
τέχνη και την Φιλοσοφία. Έκανε ένα συνταίριασμα της
επαγγελματικής άσκησης της
ιατρικής με τις ηθικές, δεοντολογικές και ανθρωπιστικές
αξίες. Η Ιπποκρατική Ιατρική
Σχολή είχε στον πυρήνα της
καρδιάς της τον ΑΝΘΡΩΠΟ,
τον πάσχοντα πολίτη. Ο όρκος
του Ιπποκράτη, είναι αυτός
που καθορίζει την πορεία
πλεύσης των Ιατρών από τον
4ο αιώνα π.Χ. μέχρι σήμερα.
Δυστυχώς, η Υγεία, που είναι το σπουδαιότερο αγαθό
του ανθρώπου, δεν έτυχε καμιάς φροντίδας από τους
Υπουργούς Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, γι’ αυτό και απαξιώθηκε τα
τελευταία πέντε χρόνια. Πολλά … λόγια και μεγάλη διάλυση του κοινωνικού αυτού
ιστού. Μέσα σε πέντε χρόνια
οι Υπουργοί Ξανθός και Πολάκης έγιναν το καταστροφικό δίδυμο του ευπαθούς χώρου της Υγείας. Ιδίως ο Παύλος Πολάκης, ο προστατευόμενος του Τσίπρα, ασχολείται
με οποιοδήποτε θέμα. Βρίζει
Δικαστές και πολιτικούς, αλλά
στον τομέα της Υγείας το
έργο που έδωσε είναι Αρνητι-

κό. Σ’ αυτό το κύκλωμα της
διάλυσης έχει μεγάλη ευθύνη
και ο υπεύθυνος του τομέα
Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής
Τρικάλων Σάκης Παπαδόπουλος, όπως έχουν βέβαια και
όλοι οι βουλευτές και οι παράγοντες της Κυβέρνησης.
Μετά από πέντε χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από
ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ και ενώ οι
πολίτες περιμένουν να γίνουν
και Εθνικές εκλογές, στις 26
Μαΐου, ήρθε ο Παύλος Πολάκης, που καπνίζει όπου βρεθεί
και όπου σταθεί, γράφοντας
νόμους, δημοσιογράφους και
πολίτες στα … παλιά του τα
παπούτσια, με την ανεπανάληπτη ατάκα «Σας … έχω».
Ήρθε λοιπόν αυτός να δηλώσει πολύ πρόσφατα, πως πρέπει να γίνουν αλλαγές στο
Ε.Σ.Υ. (Εθνικό Σύστημα Υγείας) ή όπως λένε κάποιοι άλλοι
να «αναδιαρθρώσουν το
ΕΚΑΒ».
Τώρα, που είναι ένα βήμα
πριν την πολιτική τους συντριβή, τώρα θυμήθηκαν την
Υγεία των πολιτών; Είναι πολύ
αργά. Τώρα που το σύστημα
Υγείας έχει …καθίσει, που
υπάρχουν εκατοντάδες κρεβάτια κλειστά στις Μ.Ε.Θ.,
λόγω έλλειψης γιατρών και νοσηλευτών, τώρα, που οι ασθενείς πεθαίνουν σαν τα κοτόπουλα από μία γρίπη, τώρα
που γέμισαν με ράντζα οι διάδρομοι των Νοσοκομείων,
τώρα που 10.000 γιατροί έγιναν Μετανάστες, τώρα που οι
χώροι Υγείας δεν έχουν προσωπικό, τώρα θυμήθηκαν οι …
Φωστήρες του ΣΥΡΙΖΑ να
ασχοληθούν με το Ε.Σ.Υ.;
Όταν οι περισσότεροι Διοικητές Νοσοκομείων προσελάμβαναν γιατρούς κατά πα-

Γράφει ο Δρ.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ,
D.Ed, M. Ed, P.H.D.,
Πολιτευτής Τρικάλων

ράβαση κάθε ηθικής και κάθε
νομιμότητας, που ήταν αυτοί
οι Φωστήρες, οι ανευθυνοϋπεύθυνοι Υπουργοί και Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ; Κοίταζαν
να περάσουν καλά αυτοί, οι οικογένειές τους και τα παιδιά
του κομματικού σωλήνα.
Αγνοούσαν τις εκατοντάδες
διαμαρτυρίες των οργανώσεων και τις καταγγελίες του
προσωπικού των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας.
Κρατούσαν στις θέσεις των
Νοσοκομείων ακόμη και ανθρώπους, που έτρωγαν ξύλο
με το τσουβάλι, όχι φυσικά για
λόγους Υγείας. Που ήταν
τότε;
Τώρα που τα … ψωμιά τους
τελειώνουν, θυμήθηκε και η Διοίκηση του Γ.Ν.Τρικάλων νε
στείλει δελτίο τύπου στα τοπικά Μ.Μ.Ε. με τον τίτλο «ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ
ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΕΣ» για να δικαιολογήσει μεγάλες πιστώσεις ύψους 1.248.237, 47

ευρώ, για το οικονομικό έτος
2019, μιλώντας για την «αναβάθμιση του Νοσοκομείου»
Αυτά έγιναν ύστερα από καταγγελία-αποκάλυψη τοπικού
Μ.Μ.Ε. Δηλαδή το Γ.Ν.Τρικάλων ήταν ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ;
Αυτό έγραφαν πολλοί στα Τρίκαλα. Η πληρωμή, για την καταχώριση στα τοπικά Μ.Μ.Ε.,
θα γίνει από την τσέπη της ΣΥΡΙΖΑΙΑΣ Διοίκησης του Νοσοκομείου ή θα την πληρώσει και
αυτή μαζί με όλα τα’ άλλα ο
Λαός ή θα την καταβάλει το
«ΜΕΝΟΥΜΕ ΤΡΙΚΑΛΑ»;
Να γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε το πρόγραμμα για την Υγεία, που θα
εφαρμόσει η Κυβέρνηση της
Ν.Δ. Η όλη φιλοσοφία του
προγράμματος βασίζεται σε
τρεις βασικούς άξονες: Πρόληψη, Περίθαλψη με Αξιοπρέπεια και Φροντίδα για τους
ασθενείς και ευάλωτους πολίτες. Μίλησε για συνεργασία του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα και για την δημιουργία ενός σύγχρονου Εθνικού Συστήματος Υγείας
(Ε.Σ.Υ.).
Το πρόγραμμα έγινε με την
συνεργασία πολιτικών, γιατρών, νοσηλευτών ιδρυμάτων
και πολιτών για να υπηρετήσει
τις ανάγκες του Λαού. Η πρόταση είναι θετική και κοστολογημένη και ο κάθε πολίτης
μπορεί να επιλέγει και ιδιώτες
γιατρούς. Επίσης επέμενε για
την εφαρμογή του Αντικαπνιστικού νόμου σε όλους τους
Δημόσιους κλειστούς χώρους..
Η Υγεία είναι πολύτιμο ΑΓΑΘΟ, που η πολιτεία πρέπει να
εξασφαλίσει για όλους τους
πολίτες. Το Ε.Σ.Υ. αλλάζει Σελίδα…!

Ανοδικά ο τομέας της
μεταποίησης τον Φεβρουάριο
ψηλό εννέα μηνών
σημείωσε τον
Φεβρουάριο του
2019 ο δείκτης
υπευθύνων προμηθειών
στη μεταποίηση (δείκτης
PMI) κλείνοντας στις 54,2
μονάδες από 53,7 τον
Ιανουάριο του 2019.

Υ

Στο υψηλότερο σημείο των
τελευταίων έξι μηνών βρέθηκε και η επιχειρηματική εμπιστοσύνη στον κλάδο, καθώς
οι εταιρείες αντλούν αισιοδοξία από το γεγονός ότι αφενός
η ζήτηση από τις αγορές του
εξωτερικού είναι εντονότερη
και αφετέρου έχουν αποκτήσει νέους πελάτες.
Ειδικότερα, σύμφωνα με
την ανάλυση της IHS Markit
για τις επιμέρους παραμέτρους που αξιολογούνται στο
πλαίσιο της κατάρτισης του
δείκτη PMI, ο ρυθμός αύξησης
της παραγωγής ήταν ο δεύτερος ταχύτερος που έχει καταγραφεί από τον Μάρτιο του
2018. Τα υψηλότερα επίπεδα
παραγωγής αποδόθηκαν στην
αύξηση των νέων παραγγε-

λιών και στις προσπάθειες
ανανέωσης των αποθεμάτων
έτοιμων προϊόντων. Ο ρυθμός αύξησης των νέων παραγγελιών ήταν ο ταχύτερος
που έχει καταγραφεί σε διάστημα ενός έτους, ενώ την
ίδια ώρα συνεχίζεται και η
αύξηση των θέσεων εργασίας.
Επιπλέον, η ταχύτερη αύξηση των νέων εργασιών ώθησε τις εταιρείες να αυξήσουν
τις τιμές εκροών τους τον Φεβρουάριο. Η αύξηση ήταν μόλις η δεύτερη που έχει κατα-

γραφεί στο διάστημα των τελευταίων πέντε μηνών και, σε
γενικές γραμμές, πολύ μικρή.
Σχολιάζοντας την εξέλιξη
του δείκτη PMI στην ελληνική
μεταποίηση η Σιάν Τζόουνς,
οικονομολόγος της IHS Markit, επισήμανε: «Ο ελληνικός μεταποιητικός τομέας εξακολούθησε να υποδεικνύει έντονη και σταθερή ανάπτυξη
στα μέσα του πρώτου τριμήνου του 2019, ως αποτέλεσμα
της δριμύτερης ανάκαμψης
των νέων εργασιών. Τα επίπεδα εξαγωγών υπέδειξαν πε-

ραιτέρω αύξηση, υποστηρίζοντας και αυτόν τον μήνα τη
δημιουργία θέσεων εργασίας.
Στην πραγματικότητα, η τρέχουσα περίοδος συνεχούς αύξησης της απασχόλησης, η
οποία ξεκίνησε στις αρχές
του 2018, είναι η εντονότερη
που έχει καταγραφεί στην
ιστορία της έρευνας. Η αύξηση του κόστους εισροών παρέμεινε σχετικά μέτρια, ενώ η
απότομη αύξηση των νέων
παραγγελιών επέτρεψε στους
κατασκευαστές να αυξήσουν
τις χρεώσεις τους για πρώτη
φορά μετά τον περασμένο
Νοέμβριο. Η απόκτηση νέων
πελατών και οι προοπτικές
για περαιτέρω αύξηση των
εξαγωγών οδήγησε, σύμφωνα
με αναφορές, στην αύξηση
της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης, η οποία κατέγραψε
υψηλό έξι μηνών. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι
εταιρείες αναμένουν αύξηση
της παραγωγής μέσα στους
επόμενους μήνες, παρά την
αβεβαιότητα που επικρατεί
λόγω των επικείμενων εκλογών».

ΚΥΡΙΑΚΗ

3

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

σελίδα 33

Αδιαφιλονίκητη υπεροχή
Δύο σημαντικά πολιτικά γεγονότα στην πόλη μας. Τόσο το προηγούμενο Σάββατο στην χοροεσπερίδα της ΝΟΔΕ Τρικάλων με
τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, συνώνυμο του κύρους, όσο και σε αυτό της
ΔΗΜ.ΤΟ με την έλευση του δυναμικού Άδωνη, οι φίλοι και τα στελέχη του κόμματος έδειξαν την
υπεροχή. Για όσους θυμούνται τα
πέτρινα χρόνια του Σαμαρά στα
Τρίκαλα, η διαφορά ήταν απίστευτη. Το ρεύμα είναι επιβεβαιωμένο
στην κοινωνία. Μέχρι και απολω- Νικόλαος Χρ. Γκίκας
λότα πρόβατα ήτανε. Από τον αρχικό συναινετικό πυλώνα σταθερότητας απέναντι στον λαϊκισμό και τις ακρότητες, σήμερα η ΝΔ βρίσκεται σε διαρκή κατά
μέτωπο αγώνα για την ενδυνάμωση του μεταρρυθμιστικού
πλαισίου της, κάνοντας άνοιγμα στους πολιτικά άστεγους πολίτες. Το στοίχημα είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Είναι γνωστό στην Πειραιώς πλέον πως κυλιόμενες έρευνες δίνουν στη
ΝΔ ποσοστά από 34 έως και 40%. Ο αγώνας πρωτοκλασάτων
στελεχών του κόμματος ανά την Ελλάδα, με προσωπικό και
ιστορικό κύρος, δίνει έμφαση σε υψηλότερα ποσοστά συσπείρωσης αλλά και στην προσέλκυση νέων ψηφοφόρων από
τις τάξεις των αναποφάσιστων και του ευρύτερου κέντρου. Στόχος η αυτοδυναμία. Η Νέα Δημοκρατία, ενωμένη περισσότερο από ποτέ, προχωρά στη νίκη αφήνοντας πίσω την εσωστρέφεια, την γκρίνια και τις προσωπικές στρατηγικές. Προφανώς και δε χρειάζεται επανάπαυση. Ο χειμαρρώδης λόγος
του αντιπροέδρου άλλωστε, ο οποίος καταρρίπτει πολλούς μύθους περί άκρων, το διατυμπάνισε. Οι κυβερνώντες θα πιούνε το ποτήρι της ήττας, διότι η ασφαλέστερη δημοσκόπηση
είναι εκείνη της αγοράς και του κόσμου. Διεκπεραιωτικά, τα
μνημόνια τα οποία εμπεδώθηκαν από τις ελίτ ως τιμωρία και
όχι ως η αναγκαία συνθήκη επιβίωσης του κράτους, τα αφήσαμε πίσω, αλλά η οικονομία, οι μεταρρυθμίσεις, οι δομές και
οι θεσμοί πνέουν τα λοίσθια. Με ανεμομαζώματα και ανεμοσκορπίσματα δεν κυβερνάται η χώρα. Η οικονομία και η αγορά απαιτούν λύσεις ξεκάθαρες. Η καταστροφική κοινωνική μηχανική δεν μπορεί να συνεχίζει για πολύ ακόμη. Και στο παρελθόν πρωθυπουργοί προσπάθησαν την ύστατη ώρα με παροχές να διασώσουν την κατάσταση, ωστόσο η ήττα τους είχε
προδιαγραφεί στη συνείδηση των πολιτών εξαιτίας της πραγματικότητας. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή. Αλλαγή οικονομική,
κοινωνική ακόμη και πολιτιστική. Ιδιαίτερα αυτή μάλιστα καθότι αφορά το φανατισμό, το λαϊκισμό και το υποτιθέμενο ηθικό πλεονέκτημα μιας δογματικής, μονολιθικής και αντιπροοδευτικής Αριστεράς. Η υπεροχή της ΝΔ στην κοινωνία είναι
αδιαμφισβήτητη και είναι βέβαιο πως θα εκφραστεί στην κάλπη ανάλογα.

Δικαστικό μπλόκο στην τοποθέτηση
κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε
ταράτσες πολυκατοικιών
«Κίνδυνο ασφάλειας των κατοίκων» από την τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε ταράτσες, αναγνωρίζει με απόφασή του το Μονομελές Εφετείο της Αθήνας και διατάζει το
... ξήλωμά τους από δώμα πολυκατοικίας στο Χαλάνδρι.
Με την ίδια δικαστική απόφαση επιδικάζεται και χρηματική
αποζημίωση σε κάποιους από τους ενοίκους της πολυκατοικίας, ύψους 1000 ευρώ, λόγω της ηθικής βλάβης, την οποία
υπέστησαν από την τοποθέτηση των κεραιών.
Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση την αποζημίωση θα πρέπει να καταβάλλουν στους ενοίκους της πολυκατοικίας οι δυο
εταιρείες κινητής τηλεφωνίας στις οποίες ανήκουν οι κεραίες.
Επιπλέον, η μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας θα πρέπει να προκαταβάλει ποσό 1000 ευρώ στους ενοίκους που προσέφυγαν
στη Δικαιοσύνη, ώστε να επιχειρήσουν οι ίδιοι τις εργασίες καθαίρεσης της κεραίας, σε περίπτωση που η εταιρεία κινητής
τηλεφωνίας δεν το πράξει η ίδια.
Στην απόφαση (664/2019), γίνεται σαφής αναφορά για κίνδυνο της ασφάλειας των κατοίκων και πρόκληση ηθικής βλάβης των ενοίκων της πολυκατοικίας, οι οποίοι σύμφωνα με το
δικαστήριο, βρέθηκαν αντιμέτωποι ακόμη και με τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς από την τοποθέτηση των κεραιών.
Στο σκεπτικό της πολυσέλιδης δικαστικής απόφασης αναφέρεται χαρακτηριστικά πως οι ένοικοι της πολυκατοικίας «βίωσαν συναισθήματα ανασφάλειας, φόβου και αγωνίας λόγω του
ορατού κινδύνου ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς, καθώς και
λόγω των εκπομπών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας».
Παράλληλα, το δικαστήριο επισημαίνει πως «αναστατώθηκε» η ήρεμη διαβίωση των ενοίκων «λόγω των επανειλημμένων προσφυγών τους σε διοικητικές και αστυνομικές αρχές»
ενώ «τους προκλήθηκε άγχος σχετικά με τη δυνατότητα αποδοτικής οικονομικής εκμετάλλευσης της περιουσίας τους και
τέλος διαταράχθηκαν οι σχέσεις τους με τους λοιπούς ενοίκους των παρακείμενων ακινήτων».
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Μαζί το Σαββατοκύριακο
Πάμε Αλλιώς
Με Αρετή και Τόλμη
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Το Αλάτι της Γης (Ε)
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Ποδόσφαιρο: Ατρόμητος Αθηνών Πανιώνιος (Ζ)
Super League Day
Ποδόσφαιρο: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ (Ζ)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Αθλητική Κυριακή
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Αθλητική Κυριακή
Ποδόσφαιρο: Ατρόμητος Αθηνών Πανιώνιος (Ε)
Ποδόσφαιρο: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ (Ε)
Με Αρετή και Τόλμη
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)

19:50 Star News
21:00 Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης
23:20 Ο Κλέαρχος η Μαρίνα και ο
Κοντός
01:30 Γείτονες σε Περιπολία
03:30 Eastwood Directs: The Untold Story
05:00 Step Up: Στα Βήματα του Πάθους
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13:45
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20:45
00:00
02:45
03:45
04:30
05:15

Πάτερ Ημών (Ε)
Οι Μεν και οι Δεν (Ε)
Της Ελλάδος τα Παιδιά (Ε)
Θα Βρεις το Δάσκαλό σου (Ε)
Μια Ζωή
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7
ANT1 News
Merenda Mania
Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)
Εκείνες κι Εγώ
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
Τι 30... τι 40... τι 50...
ANT1 News
Your Face Sounds Familiar
The Equalizer
Κάρμα
'Eρωτας Κλέφτης (Ε)
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Και οι Παντρεμένοι 'Eχουν Ψυχή
(Ε)

06:00 Xiaolin Showdown
06:30 Φωτιά, Πυροσβέστες!
07:00 Τομ και Τζέρι
07:30 Super Wings
08:00 Polly Pocket
08:30 Πέππα, το Γουρουνάκι
08:45 Οι Ευχούληδες: Το Πάρτι
Συνεχίζεται
09:45 Μπόμπι και Μπιλ
09:45 Η Μάσα και ο Αρκούδος
10:15 PJ Masks
10:45 Miraculous Lady Bug
11:15 Barbie: Μαγική Περιπέτεια με
Δελφίνια
12:00 Mecard
12:30 Wabbit: New Looney Tunes
12:40 Scooby-Doo! & Batman: The Brave
and the Bold
14:15 Traction
15:00 Star News
15:45 Τα Φιλαράκια Κ3 Ε21
17:15 The Big Bang Theory Κ12
18:10 MasterChef 3: MasterClass

τηλεόραση
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01:00
02:30
04:10
04:40

TV Mall
Παπιοπεριπέτειες
Η Μικρή Γοργόνα
Για Πάντα Φίλες Κ2 Ε10 (Ε)
Kitchen Lab (Ε)
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
Ειδήσεις
Καλύτερα Δε Γίνεται!
Kitchen Lab
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Το Σόι σου Κ5 Ε11 (Ε)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
Bake Off Greece
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6
Ε37 (Ε)
Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει: Η
Εκδίκηση
Μετά τα Μεσάνυχτα (Ε)
Kourtney and Kim Take Miami Κ3
Ε5
Θυρίδα Τηλεπώλησης
Εικόνες (Ε)

06:00 Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά
10:00 Ακραίως
12:00 Τα Νέα των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων. Ready?
12:30 Eco News
13:00 Goal Χωρίς Σύνορα
14:00 Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
14:40 Happy Traveller
15:45 Ξανθιές Γκόμενοι
18:00 Δελτίο στη Νοηματική
18:15 dot.
19:30 Τα Νέα του ΣΚΑΪ
20:45 Survivor
01:00 Deadly Women Κ8
02:00 Power of Love Gala
05:00 dot. (Ε)

07:00
08:00
16:00
17:00
19:00
20:00
21:00
21:10
22:50
23:30
23:50
00:50

Θέμα Υγείας (Ε)
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Αναζητώντας τις Ρίζες Μας
Δελτίο Ειδήσεων
Σπορ στη Θεσσαλία
Super Sport
Δυνατά και Ελληνικά
Δυνατά και Ελληνικά
Εδώ Μακεδονία. Η Εξουσία
Ακούει;
02:00 Τα Παντελόνια είναι Περίεργα
Ρούχα (Ε)
04:00 Η Νύφη

01.25 Ξένη ταινία «Redbelt»
03.00 Ξένη ταινία «The strangers

gundown»
04.30Ξένη ταινία «Convict woman»
06.00 «Μη μου πεις»
07.00 Μουσικό πρόγραμμα
07.30 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων(E)
08.00 Ντοκυμαντέρ «Ταύγετος-φύση και
περιπέτεια»
08.30 “Πνευματική Θεσσαλία”
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα «Σεβάχ»
11.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
12.00 Θεία λειτουργία
12.45 «Εδώ Θεσσαλία - Εδώ Ελλάδα»
14.45 «Θεσσαλία LIVE»
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Τravel Guide
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 Εν λευκώ
20.30 Ντοκυμαντέρ «Φαιάκων γεύσεις»
21.00 ΓΕΓΟΝΟΤΑ -ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21.30 «Στη Σέντρα»- Αθλητική εκπομπη
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 Ξένη ταινία «Ιvory tower»
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14.00
15.00
16.30
17.30
18.00
21.30
23.30
01.30
02.00
06.30

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΑΝΙΔΕΙΝ
DOLCE VITA
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ASTRA SPORT
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΡΕΝΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
NIGHT ZONE
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

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

09:45
12:50
14:00
14:30
16:35
16:45
18:55
20:00
21:00
23:15
01:30
03:45
05:30

'Eλα Χαμογέλα
Open Sport
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Παιδιά από Σπίτι
Open News στη Νοηματική
'Eνας Ιππότης για τη Βασούλα
Open News
My Greece
Η Κόρη μου η Σοσιαλίστρια
Total Football
Underworld
Άγιος με το Ζόρι
Τώρα 'O,τι Συμβαίνει

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Χρυσίδου Αντωνία
Δεληγ. & Κανάρη 20
2431073240

8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Σχοινά Μιρέλλα
Βας. Τσιτσάνη 6
2431026671

Δευτέρα 4 Μαρτίου

08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.

8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα έως 8 πρωί
επομένης
Μακρής Κοσμάς
Τσιτσάνη 11 & Γαμβέτα
2431020962

Νταϊλιάννη-Οδ. Λαρίσης
ΣτραπάτσαςΚόκκινος Πύργος
Τσιανατέλης-Οδ. Ιωαννίνων
Βουτσελάς-Οδ. Καρδίτσης
Ανυφαντής-Πηγή
Βότσιος-Μέλιγος
Καλαμπανίδας
-Αγ. Βησσαρίωνας
Καλαντσής-Πηγή
Καλκαντέρας-Φήκη
Καραντάκος-Δροσερό
Κωλέτσιος-Πύλη
Κωτούλας-Μεγαλοχώρι
Λαόπουλος-Φανερωμένη
Μερεντίτης-Πύλη
Μπαρτζίγκας-Φήκη

Οικονόμου-Μικ. Κεφαλόβρυσο
Πανάγος-Πύλη
Παπαβασιλείου
-Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Παππά-Χρυσαυγή
Πρεβέντας
-Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Σκρέκας-Μεγάρχη
Τζέλης-Μεγαλοχώρι
Τουρτούνης-Ρίζωμα
Τσεκούρας-Γλίνος
Μπαλάφας Γεώργιος
-Παραπόταμος
Μπαλάφας Γεώργιος
Μ. Καλύβια
Κουβελάς-Γόμφοι
Τσιάκας-Γόμφοι

ΖΥΓΟΣ: Το τετράγωνο της Αφροδίτης απ’ τον
Αιγόκερω με τον Ουρανό στον Κριό επηρεάζει τους γεννημένους τις τελευταίες μέρες
του ζωδίου που μπορεί να δουν σχέσεις και
συνεργασίες να μην περνούν και τις καλύτερες μέρες τους ή να βρεθούν αντιμέτωποι
με μεγάλες αλλαγές στην οικογένεια.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Γενικότερα θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε αυτό το διάστημα τη θαλπωρή του σπιτιού σας και γιατί όχι; να κάνετε αλλαγές στο χώρο σας ή ακόμα και να βγάλετε χρήματα από κάποιο ακίνητο.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Καθόλου παράξενο δε θα είναι να
βρεθείτε να παίζετε σε πολλά ταμπλό το επόμενο διάστημα κι επειδή κάτι τέτοιες περιπτώσεις δεν είχαν καλά ξεμπερδέματα καλό
θα είναι να έχετε το νου σας.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Θα μπορέσεις να νιώσεις την
ασφάλεια και τη σταθερότητα που επιδιώκεις
συναισθηματικά, ενώ μπορεί να προχωρήσεις
και σε επενδύσεις είτε από αυτές που αποδίδουν οικονομικά, είτε από τις άλλες…όπως
πχ μια αισθητική επέμβαση.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η Αφροδίτη περνάει στο ζώδιο
σου κι αν δε χαρείς τώρα, δεν ξέρω πότε…
Τα φώτα πέφτουν πάνω σου, αφού γοητεύεις
όπου σταθείς κι όπου βρεθείς και αυτό δεν
είναι λίγο.
ΙΧΘΕΙΣ: Μπορείς ανετότατα να φτιάξεις το
παραμυθάκι σου και να περάσεις πολύ τρυφερές στιγμές με το ταίρι σου, ενώ η Αφροδίτη θα δώσει και μια ευχέρεια όλο σχεδόν
το Μάρτη και στα επαγγελματικά σου.

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σάββατο-Κυριακή
η παιδική ταινία

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

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

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

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Συνοδεύει αρκετές αρρώστιες.
2. Βελγική πόλη Είδος όπλου.
3. Μεγάλη η επίδρασή τους στους
λαούς -Τέχνη... ξενική.
4. Είδος μεγάλης
αράχνης.
5. Από τα τρία...
τρία -Το λένε συχνά
οι... βαρήκοοι - Γειτονικά στο αλφάβητο.
6. Αναπαραγωγικά κύτταρα Η Κρήτη έχει... δυο.
7. Είδος υφάσματος (αιτ.) Αντίστροφη γραφή του 5 β'
οριζοντίως.
8. Φτερωτή ή... πολύχρωμη Λόγια... ομηρικά.
9. Δεν είναι ό,τι δείχνει.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Ανωμαλία της όρασης.
2. Αθέμιτη ενέργεια -Τάση...
ηχητική.
3. Αναφέρεται και η οικονομική.
4. Πρόθεση - Στην Αγγλία
έχει την... ώρα του (αντιστρ.).
5. Και από ναυτικούς χρησιμοποιείται.

CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

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

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

6. Σύμφωνο - Δίφθογγος -Λογοτέχνες τα μέλη της (αρχικά).
7. Τμήμα επίπλου (αντιστρ.) Ο Πάδος, ιταλίσει.
8. Χρησιμοποιούνται από
υπεκφεύγοντα.
9. Τέτοια υπάρχουν και... λόγια.

ΛΥΣΗ (2-3-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΒΕΛΟΝΙΣΜΟ
2. ΟΡΑΤΟΡΙΟΥ 3. ΚΙΟΣ - ΥΛ 4.
ΚΟ - ΙΖΟΛΔΗ 5. ΑΝΑΝ 6. ΤΕΝΤΩΝΩ 7. ΙΜΑΜΗΣ - ΣΙ 8. ΟΠΛΑ
- ΤΑΝΚ 9. ΣΙΕΝΑ ΚΑΘΕΤΑ: 1.
ΒΟΚΚΑΚΙΟΣ 2. ΕΡΙΟΝ - ΜΠΙ 3.
ΛΑΟ - ΕΛΑΤΑ 4.Ο ΤΣΙΝΕΜΑΝ 5.
ΝΟ - ΝΗ 6. ΙΡΚΟΥΤΧΚ 7.ΣΙ-ΝΗ
8.Μ0ΥΔΑΝΙΑ9. ΟΥΛΗ-ΩΣΤΕ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

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

Sudoku

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

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

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

H λύση του προηγούμενου

Λέγκα Ειρήνη
Ιουλ. Αδάμ 2
2431036868

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Πιάζα-Οδ. Καλαμπάκας
Παπαθανασίου Αφοί
-Οδ. Μετεώρων
Ευθυμίου-Οδ. Τρικάλων
-Λαρίσης
Παππάς-Οδ. Πύλης
Ιωάννου-Οδ. Κονδύλη
Κωτούλας Παν.-Οδ. Λαρίσης
Ντόκος-Οδ. Καρδίτσης
Σαλταγιάννης-Οδ. Ριζαριού
Νταούλας-Οδ. Πύλης
Σιούλης-Οδ. Καρδίτσης
Λιάπης-Οδ. ΤρικάλωνΚαλ/κας
Νταϊλιάννης-Οδ. Καλαμπάκας
Αρβύθης-Οδ. Πύλης
Σταυρόπουλος-Οδ. Καρδίτσης

ΚΡΙΟΣ: Θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε
αρκετές ευχάριστες στιγμές με τους φίλους
σας και μια καλή κοινωνική ζωή γενικότερα,
ενώ είναι καλό διάστημα για να σκεφτείτε διαφορετικά και να θέσετε στόχους που μπορεί
να σας εκφράζουν περισσότερο.
ΤΑΥΡΟΣ: Μια ερωτική ιστορία μπορεί να «ψήνεται» στον εργασιακό σου χώρο και το ερώτημα είναι τι ρόλο θα παίξει η λογική σε όλο
αυτό…
ΔΙΔΥΜΟΙ: Η Αφροδίτη περνάει στον επίσης
αέρινο Υδροχόο κι εσύ ξαναβρίσκεις το χαμόγελο σου και μαζί τη διάθεση για παιχνίδι, φλερτ και περιπέτεια. Ευνοϊκά μπορεί να
είναι τα πράγματα σε νομικές υποθέσεις με
οικονομικό διακύβευμα.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Το τετράγωνο της Αφροδίτης απ’
τον Αιγόκερω με τον Ουρανό στον Κριό επηρεάζει τους γεννημένους τις τελευταίες
μέρες που μπορεί να δουν να δημιουργούνται νέα δεδομένα στους γάμους ή τις σχέσεις
τους.
ΛΕΩΝ: Φτάνει λίγο με τη μιζέρια, την εμμονή στην κριτική και βέβαια την εργασιοθεραπεία των τελευταίων εβδομάδων. Δεν το
λέω εγώ, αλλά η Αφροδίτη που περνάει απέναντι σου στον Υδροχόο για να σου δώσει ευχάριστες στιγμές με τον άνθρωπο σου.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Θα δεις βελτίωση στη διάθεση
σου και αυτό στο τέλος θα έχει σημαντικό αντίκτυπο και στα επαγγελματικά σου, ειδικά
όσον αφορά στις σχέσεις με τους συναδέλφους σου που φαίνεται να βελτιώνονται.

Τσιόγκας-Φωτάδα
Τσιούτσιας-Αγ. Κων/νος
Τσόγιας-Ρίζωμα
Κατσάνας-Μ.Καλύβια
Δευτέρα 4 Μαρτίου
Κόσσυβας Βασ. οδός Καρδίτσης
Τσιόγκας-Φωτάδ
Τζάρτζος Βαγ. οδός Λαρίσης
Νταιλιάνης οδός Καλαμπάκας
Βότσιος-Μέλιγκος
Καλκαντέρας-Φήκη
Κωλέτσιος-Πύλη
Κωτούλας-Μεγαλοχώρι
Ρέππας-Νομή
Οικονόμου
-Μικ. Κεφαλόβρυσο
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Πάιατ: Η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε κόμβο - κλειδί
για τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας στην Ευρώπη
ε ευρωπαϊκό κόμβο – «κλειδί» για τη
διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας έχει
αναδειχτεί ξεκάθαρα η Ελλάδα κι αυτό είναι κάτι
που οι ΗΠΑ υποστηρίζουν, όπως επισήμανε ο
Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, με
την ευκαιρία της παρουσίας του στο 4ο Οικονομικό
Φόρουμ των Δελφών.

Σ

Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με την ανακοίνωση της
Exxon Mobil για κοίτασμα φυσικού αερίου 8-10 τρισ. κυβικά
πόδια στο «Οικόπεδο 10» της κυπριακής ΑΟΖ, αλλά και το τι
σηματοδοτεί αυτή η ανακάλυψη για τον στρατηγικό ρόλο της
Ελλάδας και της Κύπρου στην ευρύτερη περιοχή, ο κ. Πάιατ επισήμανε ότι προφανώς πρόκειται για «πολύ μεγάλα νέα»,
σημειώνοντας ωστόσο ότι «υπάρχει πολύ μακρύς δρόμος
μπροστά».
Οπως ανέφερε, η Exxon Mobil θα διενεργήσει τώρα πρόσθετες γεωτρήσεις, προκειμένου να στοιχειοθετηθούν τα αρχικά ευρήματα από το πεδίο δοκιμής. «Στη συνέχεια θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα επενδύσουν τα δισεκατομμύρια δολάρια που θα απαιτηθούν για την εμπορική εκμετάλλευση (του

Ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ
κοιτάσματος) και πώς θα φέρουν το αέριο στις αγορές, οπότε έχουμε μπροστά μας μια μακρά διαδικασία», υπογράμμισε.
Πρόσθεσε, δε, ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να εργάζονται στην

Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας και των ενεργειακών συνεργασιών τους, αναφέροντας ενδεικτικά τον τερματικό
σταθμό της Ρεβυθούσας, τον διασυνδετήριο αγωγό φυσικού
αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB), την πλωτή μονάδα επαναεριοποίησης φυσικού αερίου (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη
και τις υπεράκτιες έρευνες της Exxon με τα ΕΛΠΕ στη νότια
Κρήτη.
«Το μεγάλο μήνυμα (...) είναι ότι η Ελλάδα έχει ξεκάθαρα
αναδυθεί ως ευρωπαϊκός κόμβος-κλειδί για τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας κι αυτό είναι κάτι που οι ΗΠΑ (...)
υποστηρίζουν», τόνισε.
Ερωτηθείς για τα επόμενα βήματα στον στρατηγικό διάλογο
ΗΠΑ-Ελλάδας και τι σημαίνουν αυτά για τις διμερείς σχέσεις,
ο κ.Πάιατ υπογράμμισε ότι «αυτός ο στρατηγικός διάλογος
εμβαθύνει και θεσμοποιεί τη συμμαχία μας με την Ελλάδα».
Πρόσθεσε ότι σήμερα υπάρχουν ομάδες εργασίας που προχωρούν με τις επενδύσεις και την εθνική ασφάλεια και διεξάγεται ένας καλός διάλογος επί αμυντικών θεμάτων.
Υπενθύμισε δε, ότι οι δύο πλευρές έχουν δεσμευτεί για μια
ακόμη συνάντηση μετά τον στρατηγικό διάλογο μέχρι το τέλος του 2019.

Αντιπρόεδρος Εxxon Mobil: «Νέα βασική πηγή προμήθειας φυσικού αερίου η νοτιοανατολική Ευρώπη»
ην προοπτική ανάδυσης της νοτιοανατολικής Ευρώπης ως μιας
νέας βασικής πηγής προμήθειας φυσικού αερίου για την
προώθηση της ενεργειακής
ασφάλειας στη «Γηραιά Ήπειρο», μετά την ανακάλυψη σημαντικών κοιτασμάτων σε Κύπρο, Ρουμανία και Αίγυπτο,
αλλά και εν αναμονή των αποτελεσμάτων των ερευνών στην
Ελλάδα, επισήμανε σήμερα,
από το βήμα του 4ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ο
αντιπρόεδρος της ExxonMobil
για τις περιοχές της Ευρώπης,
της Ρωσίας και της Κασπίας,
Τρίσταν ΄Ασπρεϊ (Tristan As-

Τ

Ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil Τρίσταν ‘Ασπρεϊ
pray).
Επανέλαβε την ικανοποίησή

του για τη νέα σημαντική ανακάλυψη κοιτάσματος (σ.σ. 58 τρισεκατομμυρίων κυβικών
πόδων) στο «Οικόπεδο 10»
της κυπριακής ΑΟΖ, επισημαίνοντας ότι ανυπομονεί να
συνεχιστεί η έρευνα, ενώ σε
ό,τι αφορά την Ελλάδα, υπενθύμισε ότι έχουν παραχωρη-

θεί για έρευνα δύο περιοχές,
στα νότια και τα δυτικά της
Κρήτης, αλλά προς το παρόν
το όλο εγχείρημα βρίσκεται
στη διαδικασία έγκρισης των
συμβάσεων.
Ερωτηθείς, δε, από σύνεδρο αν υπάρχει κάποια εκτίμηση, σε σχέση με το μέγεθος
των κοιτασμάτων στην Κρήτη,
απάντησε ότι πρόκειται για
μια πολύ μεγάλη περιοχή,
αλλά για να διατυπώσει πιο
συγκεκριμένες εκτιμήσεις για
την προοπτική και τις δυνατότητες, θα πρέπει πρώτα η
εταιρεία να αναλάβει επίσημα
την παραχώρηση και να παραλάβει τα γεωφυσικά δεδομένα.
Παρουσιάζοντας τις εκτιμήσεις της εταιρείας για τη ζήτηση αερίου στην Ευρώπη
από το 2000 ως το 2040, επισήμανε ότι σήμερα υπάρχει

Σε προσιτές τιμές

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

αυξημένη ζήτηση για φυσικό
αέριο στην Ευρώπη, η οποία
όμως δεν είναι ενιαία σε όλη
την περιοχή, ενώ διατύπωσε
την εκτίμηση ότι οι εισαγωγές
αερίου θα αυξηθούν, καθώς η
εγχώρια παραγωγή του αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω,
κατά 25% ως το 2040, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη αξιοποίησης εναλλακτικών
πηγών τροφοδοσίας.
Αναφέρθηκε στα κοιτάσματα που εντοπίστηκαν πρόσφατα στη Μαύρη Θάλασσα
και τη Ρουμανία, ενώ μνεία
έκανε και στο κοίτασμα που
ανακαλύφθηκε προ ολίγων
εβδομάδων στην Αίγυπτο. «Εν
κατακλείδι, πιστεύουμε ότι
όλες αυτές οι περιοχές έχουν
την προοπτική να λειτουργήσουν ως σημαντικές εναλλακτικές πηγές παροχής ενέργειας στην Ευρώπη», κατέληξε. Νωρίτερα, μιλώντας στο
ίδιο πάνελ, ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιώργος
Σταθάκης, επισήμανε σχετικά
με τις δύο νέες παραχωρήσεις

στην Κρήτη ότι αναμένονται
εξελίξεις επί αυτών μέσα
στους επόμενους μήνες και
πρόσθεσε ότι δεν βλέπει σημαντικά εμπόδια για τη γρήγορη πρόοδο των ερευνών,
καθώς δεν υπάρχουν αμφισβητήσεις στη συγκεκριμένη
περιοχή.
Από την πλευρά του, ο Ρίτσαρντ Μόρνιγκσταρ (Richard
Morningstar), ιδρυτικός πρόεδρος του Παγκόσμιου Κέντρου Ενέργειας (Global Energy Center) του Ατλαντικού
Συμβουλίου, ερωτηθείς για
τη δραστηριοποίηση των ΗΠΑ
στο κομμάτι της παροχής πηγών ενέργειας εναλλακτικών
του ρωσικού φυσικού αερίου,
επισήμανε ότι η ενεργειακή
ασφάλεια συνδέεται με την οικονομική και πολιτική ασφάλεια. «Παρότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να πουν στην ΕΕ τι θα
κάνει, ωστόσο υπάρχει λογική
στο να γνωστοποιούν τις απόψεις τους και είναι σημαντική
η εποικοδομητική συνεργασία με την ΕΕ σε αυτό το πεδίο», υπογράμμισε.

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

36 σελίδα
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Προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας οχημάτων
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων αποφασίζει:
-Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων από Δευτέρα 4/3/2019
έως την Παρασκευή 8/3/2019 και
κατά τις ώρες 07:30’-15:30’, στις
κάτωθι οδούς του Δήμου/Τρικκαίων:
- Στην οδό Καραϊσκάκη και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Κάνιγκος και Ερυθρού
Σταυρού.
- Στην οδό Αγίας Παρασκευής
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Μετεώρων και Φιλύρας
- Στην οδό Ελληνοκάστρου και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Γαρδικίου και ανώνυμης.
- Στην οδό Παλαιοχωρίου και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Νεραϊδοχωρίου και Φιλύρας.
- Στην οδό Κουτσομηλίων και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Σκύφτη και Περιβολίου.
- Στην οδό Καρανάσιου Αχιλλέα και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Κλειδωνοπούλου
και Γρυπάρη.
- Στην οδό Πάρου και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Μήλου και Μυκόνου.
- Στην οδό Φλαμουλίου και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Ειρηναίου και Διόνης.
- Στην οδό Κυβέλης και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Φλαμουλίου και ανώνυμης.
- Στην οδό Ιουλιανού και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Παγκούτσου και Πατουλιάς.
- Στην οδό Παπαστάθη και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Καλαμπάκας και Παπαστάθη (τέρμα).
- Στην οδό Πατουλιάς και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Τσάντα και Μυστρά.
- Στην οδό Άννης Κομνηνής
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Καρανάσιου και Κανούτα.
- Στην οδό Μυροφυλλου και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Παλαιοκαρυας και Μεσοχώρας.
- Στην οδό Σωκράτους και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Περσεφόνης και Κολοκοτρώνη.
- Στην οδό Τζουμαγιάς και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Θεοδοσοπούλου και Δεξάρχου.
- Στην οδό Καποδιστρίου και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Ασκληπιού και Άννης Κομνηνής (κατάληψη οδοστρώμα-
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τος) και
- Στην οδό Πυργετού και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των Ωριγένη και Φιλοχόρου (κατάληψη
οδοστρώματος).
2.- Η κυκλοφορία των οχημάτων, θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα με
τις υποδείξεις των τροχονόμων
ή την προς τούτο υπάρχουσα
σήμανση.
- Με μέριμνα και ευθύνη των
εκτελούντων τις εργασίες, σε
συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι
προσωρινή και ισχύει μόνο, από
την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της
σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.
Η ισχύς της παρούσας στην
εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων,
αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση
επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας
Τρικάλων και την τεχνική εταιρεία του αιτούντα, για την ορθότητα της τοποθέτησης της
προβλεπόμενης κυκλοφοριακής
σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής
σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με το άρθρο 109 του
Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.
- Οι παραβάτες της παρούσας
τιμωρούνται σύμφωνα με τις
ποινές που ορίζονται από τον
Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε
και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
- Η εκτέλεση της παρούσης
ανατίθεται στο προσωπικό της
Ελληνικής Αστυνομίας.-

Μεγάλο Ψυχοσάββατο για όσους έπεσαν για την Πατρίδα!
•Χθες το πρωί στο Στρατιωτικό Κοιμητήριο Τρικάλων τελέστηκε
απομνημόνευση δέηση για όσους έδωσαν την ζωή τους για την Ελλάδα

«Είναι από κείνους που έχυσαν το αθάνατό τους αίμα,
από τους χίλιους που έβγαλες, πατρίδα μου χρυσή…
…Είχες αστέρια ολόλαμπρα στον ουρανό σου κι άλλα,
μα εκείνα που δεν έλαμψαν ήσανε πιο μεγάλα».
(Γεώργιος Στρατήγης)
Ελλάδα η χώρα που έβγαλε ήρωες, που έδωσαν την ίδια την
ζωή τους για τα ιδανικά της πατρίδας. Όλους αυτούς τίμησαν
χθες μεγάλο Ψυχοσάββατο στο Στρατιωτικό Κοιμητήριο Τρικάλων οι αρμόδιοι φορείς, αλλά κυρίως ο Ελληνικός Στρατός.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος τέλεσε χθες το πρωί επιμνημόσυνη δέηση στο Στρατιωτικό Κοιμητήριο Τρικάλων.
Παραβρέθηκε ο διοικητής της ΣΜΥ Ταξίαρχος Δημοσθένης
Κωστόπουλος, ο αντιπεριφειάρχης Τρικάλων Χρήστος Μιχα-

λάκης, ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Δήμου Τρικκαίων Μιχάλης Λάππας, η αντιδήμαρχος Σοφία Αλεστά, αλλά και κόσμος που τίμησε όσους έφυγαν από την ζωή για να υπερασπίσουν την Πατρίδα.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Δεν ξέχασαν όσους αστυνομικούς έπεσαν στο καθήκον
•Στο Μνημείο Πεσόντων Αστυνομικών τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση από τον
Μητροπολίτη Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομο για τους θανόντες Αστυνομικούς

Ιερά Παράκληση
Αγίου Ιακώβου
του εν Ευβοία στον
Ιερό Ναό Παναγίας
Επισκέψεως
Τρικάλων
Κάθε Δευτέρα απόγευμα
την ώρα του εσπερινού, στον
Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων, θα ψάλλεται
η ακολουθία του Παρακλητικού Κανόνα προς τον Όσιο Ιάκωβο τον εν Ευβοία.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
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.

ίναι σημαντικό να σε
θυμούνται όταν φεύγεις από την ζωή, ιδιαίτερα την ώρα του καθήκοντος. Αυτό έγινε και φέτος, στο
πρώτο μεγάλο Ψυχοσάββατο
για τους Αστυνιμούς που έφυγαν εν ώρα καθήκοντος.
Το πρωί του Σαββάτου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος τέλεσε δέηση στο
Μνημείο Πεσόντων Αστυνομικών (Πλατεία έναντι παλαιών
φυλακών Τρικάλων) υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων Αστυνομικών.
Εκεί βρέθηκαν Αστυνομικοί
των Τρικάλων, εν ενεργεία
και συνταξιούχοι. Ο αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρήστος Μιχαλάκης, ο πρόεδρος
του Δ.Σ. του Δήμου Τρικκαίων
Μιχάλης Λάππας, η αντιδήμαρχος Σοφία Αλεστά, ο διοικητής της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Τρικάλων κ. Σπανός και κόσμος που ευλαβικά
άκουσε την δέηση για τους
ανθρώπους αυτούς που έφυγαν σε ώρα καθήκοντος. Ενώ
στο τέλος κατέθεσαν στεφάνια στο Μνημείο που υπάρχει
στην μνήμη τους.
ΧΡ. ΠΑΠ.
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TO NEO ΠPOΓPAMMA ΔPOMOΛOΓIΩN AΠO TO KTEΛ
TPIKAΛΩN A.E.•ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ: 24310 73136

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙτΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙτΣΑ-τΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

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

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

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

πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

εκδρομές

ΚΥΡΙΑΚΗ

3

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

σελίδα 37

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

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
AM.EOT 0727E60000012200

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

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

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ:

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

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

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

ΠΡΑΓΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

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

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

ΜΠΑΝΣΚΟ - ΚΡΕΣΝΑ – ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
ΑΠΟΚΡΙΕΣ-Κ. ΔΕΥΤΕΡΑ

Τριήμερη εκδρομή 29-31 Μαρτίου, Σπάρτη-ΜονεμβασιάΣπήλαιο Δυρρού, Γύθειο, Μιστράλ, σε συνεργασία
με την “Πράσινη Κιβωτό”.
Τετραήμερη εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη, Βόσπορο
και Πριγκιπόννησα 29/4-2/5/19.
-Εκδόσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
- Μεταφορές και εκδρομές με σύγχρονα λεωφορεία

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΑΠΟΚΡΙΕΣ-ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ!!!
8-11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΑΡΔΙΚΙ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

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

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

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΣΟΦΙΑ- ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΡΙΛΑ-ΒΙΤΟΣΑ-ΚΡΕΣΝΑ-ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
ΕΚΔΡΟΜΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
23-24-25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή στη Σόφια της Βουλγαρίας
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις / ξεναγήσεις,διαμονή σε ξενοδοχείο 4*,
πρωινό & ημιδιατροφή (γεύμα).

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

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

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

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ –
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ • ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ.:2431 035577 - 22428• FAX: 2431 079293 • KIN.: 6977 589449
www.chictravel.com.gr | email: info@chictravel.com.gr
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 0727 Ε600000 17 100
«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

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

«ΡΩΜΗ-ΝΑΠΟΛΙ-ΠΟΜΠΗΙΑ» Από 14-19/03/2019
(Σε συνεργασία με το Σύλλογο Απόστρατων Πυροσβεστών)

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

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

«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 €

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

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

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

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

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

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

«ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ»
Τρίπολη – Βυτίνα – Δημητσάνα – Στεμνίτσα
Κρουαζιέρα στη διώρυγα Κορίνθου - Αρχαία Κόρινθος Καλάβρυτα (Οδοντωτός). Από 5 – 7 /04 /2019
ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ ΚΑΛΠΑΚΙ-ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ-ΜΕΤΣΟΒΟ
Σάββατο 13/04/2019

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

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500 •
www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300
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

«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ»
Από 26-29/04/2019

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

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

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

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

ΠΑΣΧΑ στην «ΚΕΡΚΥΡΑ»

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

«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

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

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

ΚΥΘΝΟΣ
3ήμερη εκδρομή, από 17-19/5/2019

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

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)

«ΧΙΟΣ» Από 14 – 17/06/2019

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

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

«ΛΗΜΝΟΣ» Από 20 - 26/07/2019

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

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

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

Πληροφορίες, προγράμματα & δηλώσεις συμμετοχής στο γραφείο μας,
Κονδύλη 18 – Τρίκαλα και στα τηλ. 2431036588-30168 •e-mail: lipastr@otenet.gr

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

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

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

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

38 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ
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Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Κυριακή 3 Μαρτίου το πρωί θα
Λειτουργήσει και θα ομιλήσει στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου
Πηγής Σαραγίων Τρικάλων
και θα τελέσει την εις Διάκονο Χειροτονία του π. Ιερωνύμου Δουσικιώτου.
Το απόγευμα στις 6 θα μεταβεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς
Μητροπόλεως «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΑΛΕΞΙΟΣ» (οδός Όθωνος) και
θα παρακολουθήσει την θεατρική παράσταση από τον Θεατρικό και Καλλιτεχνικό Σύλλογο Ν. Κερασούντας με τίτλο «Ο χωρέτες» του Φίλωνος
Κτενίδη που συνδιοργανώνουν η Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών και η Εύξεινος
Λέσχη Ποντίων και Μικρασιατών Νομού Τρικάλων.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στα Αμπελάκια
Τρικάλων με την ευκαιρία
ελεύσεως του Ιερού Λειψάνου
του Αγίου Κυπριανού και θα
τελέσει την εις Διάκονο Χειροτονία του π. Κυπριανού
Δουσικιώτου.
Την Τρίτη 5 Μαρτίου το
απόγευμα στις 5:30 θα Χοροστατήσει κατά την Ακολουθία
του Εσπερινού στον Ιερό Ναό
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.
Την Τετάρτη 6 Μαρτίου το
βράδυ θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων. Στη διάρκεια της Ιεράς
Αγρυπνίας θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά του
Ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας.
Στο τέλος θα μνημονευθούν
τα ονόματα των ασθενών σε
σχετική ευχή υπέρ υγείας.

τοπικά

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Την Πέμπτη 7 Μαρτίου το
βράδυ θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κορμπόβου επί τη μνήμη του Αγίου
Θεοφυλάκτου Επισκόπου Νικομηδείας.
Την Παρασκευή 8 Μαρτίου
το πρωί στις 10:00 στο Ιερό
Ναό Αγίας Κυριακής χωρίου
Αγία Κυριακή, θα προστεί της
επισήμου Δοξολογίας επί τη
ημέρα μνήμης των Μαχητών
του 5ου Συντάγματος στο
Ύψωμα 731 και του πολέμου
1940-41.
Εν συνεχεία θα μεταβεί στο
Μνημείο των πεσόντων Τρικαλινών μαχητών του Υψώματος 731 και του πολέμου
1940-41, στο 6ο χιλιόμετρο
της εθνικής οδού ΤρικάλωνΚαρδίτσας, όπου και θα αναπέμψει τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των πεσόντων Μαχητών του 5ου Συντάγματος
στο Ύψωμα 731 και του πολέμου 1940-41.
Το απόγευμα στις 5:30 θα
Χοροστατήσει κατά την Ακολουθία του Εσπερινού στον
Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Τρικάλων επί τη μνήμη
των Αγίων Τεσσαράκοντα
Μαρτύρων.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Οιχαλίας επί τη
μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων.

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο π. Διονύσιος Χουρμουζιάδης σήμερα Κυριακή 3
Μαρτίου το πρωί θα λειτουργήσει στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Στεφάνου
Τρικάλων.
Ο π. Χαρίτων Μανιτάρας
σήμερα Κυριακή 3 Μαρτίου το
πρωί θα λειτουργήσει στον
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ Γ.Ε.Χ.Α.

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

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε·
πάλιν θέλω ειπεί. Χαίρετε»
(Φιλιπ. 4:4)
Τις μέρες αυτές οι άνθρωποι προσπαθούν με πανηγυρικές εκδηλώσεις και λαϊκά ξεφαντώματα να χαρούν κατά
έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ξοδεύουν χρήματα, μεταμφιέζονται και παραμορφώνονται
εξωτερικά φορώντας μάσκες,
αλλά αυτή η φαινομενική
χαρά και η ευφορία διαρκεί
όσο φορούν τις μάσκες και
όταν τα φώτα της γιορτής
σβήσουν και οι άνθρωποι γυρίσουν στη ρουτίνα της ζωής
τους, η απογοήτευση ξαναγυρίζει στις καρδιές που μένουν άδειες, και στα πρόσωπα επανέρχεται η μονοτονία
και η θλίψη. Πόσο διαφορετική είναι η χαρά των παιδιών
του Θεού! Πηγάζει από τον
Χριστό που κατοικεί στην καρδιά τους, σε μια καρδιά καθαρισμένη με το αίμα Του, και
ξεχύνεται αθόρυβα σε όλες

ΔΩΡΕΕΣ
Για τους σκοπούς του Ορθόδοξου Ιεραποστολικού Συλλόγου ο Αγ. Οικουμένιος πρόσφεραν:
-Η κ. Αποστολίκα Αγλαΐα
50 ευρώ, στη μνήμη των γονέων της.
-Η κ. Τζήμα Λίνα 100 ευρώ,
στη μνήμη των γονέων της.
-Ο π. Ν.Δ. 100 ευρώ.
-Ανώνυμοι Δωρητές 300
ευρώ.
Η κ. Π.Α. 100 ευρώ στη
μνήμη του θείου της Σταύρου.

Ιερά Αγρυπνία
Προς τιμή του Αγίου Λουκά
του Ιατρού και για την σωτηρία
της Πατρίδος μας
Κάθε Τετάρτη από 9:00 έως 12:15 βραδινή στον Ιερό Ναό
Αγίου Κωνσταντίνου Τρικάλων τελείται Ιερά Αγρυπνία Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος στο τέλος αναγιγνώσκει ευχή υπέρ υγείας όλων των ασθενών αδελφών.
Στη διάρκεια της Ιεράς Αγρυπνίας τίθεται προς προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά, Επισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας του Ιατρού.

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 σήμερα 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

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.

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

Ομιλία στον Ελεήμονα Σαμαρείτη
Αύριο Δευτέρα 4-3-19 στην ορθόδοξη Αδελφότητα του
Ελεήμονος Σαμαρείτου Στουρνάρα 11 Τρίκαλα στις 5.30μμ
θα ομιλήσει ο Αρχιμ π. Χαρίτων Μανιτάρας, Ιεροκήρυξ της
Μητροπόλεώς μας με θέμα «Κυριακή της Απόκρεω».

Ομιλία στην Γ.Ε.Χ.Α.
Την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019 και ώρα 5;30μ.μ θα γίνει ομιλία στην αίθουσα της "Γ.Ε.ΧΑ" οδός Βύρωνος 24.
Ομιλητής ο Ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας π. Διονύσιος Χουρμουζιάδης.
Θέμα: «Η σιωπή του Θεού στις προσευχές μας».
Προσκαλείσθε να την παρακολουθήσετε.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

•χοιρινάεσκαλόπμεσάλτσαμουστάρδας
•μπιφτέκιασχάρας
•σπιτικήκαρμπονάραμεπένες
•φιλετάκιακοτόπουλομεσάλτσακάρυ
•μοσχάρικοκκινιστό

τις στιγμές και στις εκδηλώσεις της ζωής τους. Αυτή η
χαρά είναι καρπός του Αγίου
Πνεύματος, δώρο του Χριστού στους λυτρωμένους
Του, και διαρκεί όλες τις μέρες. «Αυτά σας τα είπα για να
μένει μόρα σας η χαρά μου
και η χαρά σας να είναι πλήρης» (Ιωαν.15:11).

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

???????

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

Κατσικάκι γάστρας με πατάτες............................8,00€
Αρνάκι γάστρας με πατάτες.................................7,50€
Μοσχαροκεφαλή ή Κότσι χοιρινό ........................6,50€
Σολομός με πορτοκάλι και εστραγκόν .................8.00€
Πέστροφα ψητή με χόρτα εποχής ή Τσιπούρα.....6,50€

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΓΕΩΡ. ΤΣΙΩΚΟ
ΣΥΝΤ/ΧΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ
Ετών 83
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Κυριακή 3 Μαρτίου 2019 και ώρα
1.00μ.μ., εκ του Ιερού Ναού Ζωοδόχου
Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά του.
Τρίκαλα 3-3-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Στυλιανή Τσιώκου. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ουρανία Τσιώκου και Παύλος Εμμανουηλίδης, Μαρία Τσιώκου. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
Αλέξανδρος, Στελίνα. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου
Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, σήμερα Κυριακή 3 - 3 - 2019 και
ώρα 12.30μ.μ.
2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων
του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΙΤΟΥ
Ανακοινώνεται από τον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Στεφάνου
Τρικάλων ότι σήμερα ΚΥΡΙΑΚΗ 3
Μαρτίου 2019 και από ώρα 8:30 μ.μ.
έως 12:15 βραδινή θα τελεσθεί ΙΕΡΑ
ΑΓΡΥΠΝΙΑ (Εσπερινός – Όρθρος –
Θεία Λειτουργία) για την Εορτή του
Οσίου Γερασίμου του Ιορδανίτου.
Κατά την διάρκεια της Ιεράς
Αγρυπνίας θα τεθούν προς προσκύνηση Ιερά Λείψανα Αγίων της Εκκλησίας μας. Παρακαλείσθε όπως
προσέλθετε και λάβετε την ευλογία
του Οσίου Γερασίμου.

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
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

ΚΥΡΙΑΚΗ
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του Ευαγγέλου και της Ελένης, το γένος Γιαννούχου, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ του Θωμά και της Κυριακής,
το γένος Αμβράζη, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Μεγ. Καλύβια Τρικάλων πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στα Τρίκαλα.

Ιερά Αγρυπνία
Σήμερα 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.

Το Εσπερινό Κήρυγμα της Τρίτης στην
Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών
Την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 περί ώρα 5:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων θα τελεσθεί Αρχιερατικός Εσπερινός Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου. Εν συνεχεία
ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης π. Δημήτριος Καββαδίας θα
ομιλήσει καταλλήλως προς ωφέλεια όλων και πνευματικό ανεφοδιασμό.
Σας αναμένουμε μετά πολλής χαράς!

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ
•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

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

ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 53 - ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. 24310 29095 - ΟΙΚΙΑΣ: 24310 27257
ΚΙΝ. 6973 227528

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

To BBC διόρθωσε το άρθρο περί «μακεδονικής» μειονότητας
Σε διορθώσεις στο δημοσίευμα με τίτλο «Η αόρατη μειονότητα της Ελλάδας- οι Μακεδόνες
Σλάβοι» που πρωτοδημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του BBC
στις 24 Φεβρουαρίου, προχώρησε το βρετανικό δίκτυο, μετά
την επιστολή που απέστειλε ο
Έλληνας πρέσβης στο Ηνωμένο
Βασίλειο, Δημήτρης Καραμήτσος-Τζιράς, ενώ προστέθηκε
σύνδεσμος με ολόκληρη την επιστολή.
Συγκεκριμένα, κάτω από το δημοσίευμα έχει προστεθεί μία επικαιροποιημένη παράγραφoς στην
οποία αναφέρεται ότι «η γλώσσα
που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή

την ιστορία αποσαφηνίζεται σε
δύο σημεία. Ένα λάθος σε σχέση
με την αλλαγή του "μακεδονικού"
Συντάγματος έχει αφαιρεθεί, ενώ
προστίθενται επιπλέον πληροφορίες σε σχέση με την ελληνική
θέση αναφορικά με τη σλαβόφωνη κοινότητα, συμπεριλαμβανομένου συνδέσμου σε επιστολή
προς το BBC από τον πρέσβη της
Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο».
Πράγματι, από το τμήμα του
άρθρου με υπότιτλο «Greece's
position», όπου εξηγούνταν η ελληνική θέση στο θέμα, έχει αφαιρεθεί η εξής πρόταση: «η συμφωνία για το όνομα της Βόρειας
Μακεδονίας απαιτεί από τα Σκό-

πια να αλλάξουν το Σύνταγμά
τους, αφαιρώντας αναφορές σε
‘μειονότητα' στην Ελλάδα». Επίσης στο ίδιο τμήμα έχει προστεθεί η εξής πρόταση: «Η Συμφωνία
των Πρεσπών λέει ότι η ιθαγένεια
(nationality) των πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας είναι ‘Μακεδονική /πολίτης της Δημοκρατίας
της Βόρειας Μακεδονίας' - το
οποίο, όπως τονίζει η ελληνική κυβέρνηση, δεν εικάζει ύπαρξη μακεδονικής εθνότητας (ethnicity)».
Στο σημείο αυτό, περιλαμβάνεται
ο σύνδεσμος που οδηγεί στην
επιστολή του Έλληνα πρέσβη
προς το BBC, όπως αυτή έχει
αναρτηθεί στον ιστότοπο του

υπουργείου Εξωτερικών.
Επιπλέον, στην εισαγωγή του
άρθρου έχει γίνει η εξής αλλαγή:
η αρχική πρόταση «Επικυρώνοντας τη συμφωνία με την προσφάτως μετονομασθείσα Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας,
η Ελλάδα έχει έμμεσα αναγνωρίσει την ύπαρξη μακεδονικής
γλώσσας και εθνότητας» τροποποιήθηκε ως εξής: «Τον Ιανουάριο
η Ελλάδα επικύρωσε μια συμφωνία με την προσφάτως μετονομασθείσα Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Μερικοί ισχυρίζονται ότι αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα προς την αναγνώριση της
ύπαρξης μακεδονικής γλώσσας

και εθνότητας».
Και προς το τέλος του άρθρου
στην πρόταση «Η επικύρωση της
συμφωνίας της Ελλάδας με τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας - και η έμμεση αναγνώριση
μακεδονικής γλώσσας και εθνότητας…» έχει προστεθεί η φράση
«και όπως μερικοί ισχυρίζονται»,

με την τροποποιημένη πρόταση
να διαμορφώνεται ως εξής: «Η
επικύρωση της συμφωνίας της Ελλάδας με τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας - και, όπως μερικοί ισχυρίζονται, η έμμεση αναγνώριση μακεδονικής γλώσσας
και εθνότητας…»

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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