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Για τις ανάγκες συγκεκριμένων περιοχών

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

Το ύψος της δαπάνης ανέρχεται στα 3.290.082 ευρώ

ΣΕΛ.
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Αγροτικός Συνεταιρισμός
Μεταποίησης και Εμπορίας
Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δηλώσεις Βιολογικής Γεωργίας και
παραλαβή τιμολογίων από την ΕΑΣ Τρικάλων

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

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

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

CMYK

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
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Σαν Σήμερα
1913
ΟβασιλιάςτωνΕλλήνων
ΓεώργιοςΑ’πέφτεινεκρόςστη
Θεσσαλονίκηαπότιςσφαίρες
του Αλέξανδρου Σχινά, στην
50η επέτειο από της αναρρήσεώςτουστοθρόνο.«Κακούργοι χείρες παραφρόνων εδολοφόνησανενΘεσσαλονίκητον
Βασιλέα, βυθίσασαι εις βαθύτατονπένθοςτοέθνος,ενημέρεςαγαλλιάσεωςδιατηνπλήρωσιν πανελληνίων πόθων»
ανακοινώνει ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος.
1940
Παρθενική παράσταση
της Λυρικής Σκηνής Αθηνών,
με την οπερέτα του Στράους
«Νυχτερίδα». Εμπνευστής και
πρώτοςδιευθυντήςείναιοΚωστής Μπαστιάς, τότε Γενικός
Διευθυντής Κρατικών Σκηνών
τηςΚυβέρνησηςΜεταξά.
1956
Κάνειπρεμιέραστουςκινηματογράφους η ταινία του
Νίκου Κούνδουρου «Ο Δράκος»,μεπρωταγωνιστήτονΝτίνο Ηλιόπουλο. Θεωρείται μία
απότιςκορυφαίεςταινίεςτου
ελληνικούκινηματογράφου.
2009
ΔιάγγελματουΚώσταΚαραμανλή,μεαφορμήτηνπαγκόσμια οικονομική κρίση. Ο
πρωθυπουργόςτονίζειότιαπαιτείται επαγρύπνηση, ενώ διαβεβαιώνειότιτοσχέδιοτηςκυβέρνησηςθαδώσειλύσεις,αρκείναυπάρχεισυνεννόησηκαι
συνένωσηδυνάμεων.

Π

ήγα εκδροµή σε
ένα ορεινό χωριό
της Ηπείρου. Μαγεία. Χιονισµένο τοπίο, µε
ωραία στέκια και όµορφους
ξενώνες. Στην ταβέρνα που
κάθισα για φαγητό το βράδυ
δίπλα µου ήταν µια µεγάλη
παρέα νέων παιδιών. Αγόρια
και κορίτσια 25 έως 30 ετών,
όπως το υπολόγισα. Τους
ρώτησα αν ζουν εκεί. Η απάντηση ήταν αυτή που θα έπρεπε να είχα καταλάβει πριν
ρωτήσω. Ηταν ντόπιοι, αλλά
ζούσαν στα Γιάννενα, στην
Αρτα και στην Αθήνα και είχαν έρθει για δύο µέρες στο
χωριό τους να δουν γονείς
και παππούδες. Οπως συµβαίνει σχεδόν πάντα µε
όλους τους επαρχιώτες που
ζουν στα αστικά κέντρα και
οι δικοί τους άνθρωποι έµειναν στο χωριό.
Μετά το πρώτο κους-κους
για τα νέα τους , ποιος παντρεύτηκε ποιος χώρισε και
ποιος βρήκε δουλειά, η συζήτηση έγινε βαριά πολιτική.
Ξάπλωσα πίσω στην καρέκλα
µου και έστησα αυτί. Η παρέα µου µε κατάλαβε και
έβαλε τα γέλια. Αυτή την
κουβέντα, όµως, δεν θα την
έχανα µε τίποτα, γι’ αυτό και
σας τη µεταφέρω.
Αρχισαν να αποδοµούν µε
βαριές κουβέντες όλους τους
βουλευτές της Ηπείρου. Από
ΠΑΣΟΚ, Νέα ∆ηµοκρατία και
ΣΥΡΙΖΑ. Ηξεραν τόσα για
τους ίδιους και τις οικογένειές τους που αµφιβάλλω
αν τα γνωρίζουν και οι ίδιοι.
Με τι αυτοκίνητο κυκλοφορεί,
για παράδειγµα, η γυναίκα
του τάδε βουλευτή, πόσα
χρήµατα χαλάει ο γιος του
δείνα όταν βγαίνει στα µπαράκια. Τέτοιο διασυρµό σε
ταβέρνα επί προσωπικού για
πολιτικούς δεν είχα ακούσει

Χαμένα χρόνια, χαμένα λόγια
ξανά.
Μετά µπήκαν στο ψητό.
Αυτό που θεωρούσαν οι ίδιοι
ουσία. Εβγαλαν χαρτί και µολύβι και µετρούσαν πόσους
έχει διορίσει ο κάθε βουλευτής, πρώην και νυν, από το
δικό τους χωριό. Το άθροισµα ήταν κακό γι’ αυτούς.
«Ακόµη και ο τάδε που
από δω κρατάει η σκούφια
του, έχει σόι δικούς µας ανθρώπους, έρχεται στα πανηγύρια και παριστάνει τον
ντόπιο, διόρισε µόνο ένα παιδί µέσα από το χωριό. Ντροπή του», φώναζε οργισµένος
ένας νεαρός που χρόνια περιµένει να ανοίξει η δίκη του
πόρτα για το ∆ηµόσιο.
«Να µην ξαναπατήσει εδώ
κανείς τους, θα φάνε όλοι
µαύρο. Ας πάνε να τους ψηφίσουν αυτοί που τακτοποίησαν», συµπλήρωσε ο άλλος.
«Ας µην πω για τον άλλον
(κατονόµασε έναν πρώην
βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ), που
αγόρασε από τη Βουλή το
αυτοκίνητο που κυκλοφορούσε µόνο 4.000 ευρώ», πρόσθεσε ο τρίτος. Εννοούσε,
προφανώς, τα αυτοκίνητα
που είναι λίζινγκ και ο καθένας µας µπορεί να το αγοράσει µόλις λήξει το συµβόλαιο. Για τον νέο του χωριού
όµως αυτό ήταν σκάνδαλο.
Ολη η βραδιά κύλησε κάπως
έτσι, τους «σταύρωσαν»
όλους.
Τότε συνειδητοποίησα ότι
όλα αυτά που συζητούµε στα
συνέδρια και στα πάνελ, ότι
η µακροχρόνια χρεοκοπία αν
µη τι άλλο µας έµαθε να σκε-

φτόµαστε αλλιώς, είναι µια
τεράστια πλάνη των πολιτικών, κάποιων δηµοσιογράφων, των τεχνοκρατών που
πηγαινοέρχονται από τις
Βρυξέλλες στο κέντρο Αθήνας και συζητούν µεταξύ
τους.
Εάν νέα παιδιά που µεγάλωσαν µέσα στη βαθιά κρίση
σκέφτονται µε τον ίδιο τρόπο
µε τους γονείς τους, περιµένουν δηλαδή το βόλεµα
στο ∆ηµόσιο ως λάφυρο από
το κόµµα που υπηρέτησαν ή
τον βουλευτή που στήριξαν,
είµαστε ξανά στο σηµείο µηδέν. Χαµένα χρόνια και χαµένα λόγια. ∆έκα χρόνια λέµε
ότι η ιερή αγελάδα του ∆ηµοσίου στέγνωσε από γάλα
και οι σύγχρονες µορφές επιχειρηµατικότητας είναι ο µόνος τρόπος ώστε οι νέοι να
φτιάξουν την τύχη τους και
η χώρα να βρει τον δρόµο
της. Λόγια του αέρα για τους
περισσότερους. Αυτά, όταν
και αν τα ακούνε, νοµίζουν
ότι αφορούν τους άλλους.
Γιατί οι ίδιοι έχουν «κονέ»
στη σηµερινή ή την αυριανή
εξουσία.
Χωρίς αµφιβολία, τις εκλογές θα τις κερδίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ,
όµως, θα ηττηθεί µε καλό
ποσοστό που θα τον καταστήσει ισχυρή αξιωµατική
αντιπολίτευση.
Είναι εντυπωσιακό πόσο
χρόνο πριν από τις εκλογές
η κοινωνία προεξοφλεί τον
νέο νικητή. Το διάγραµµα νίκης που λένε οι δηµοσκόποι
έχει φτιαχτεί εγκαίρως στα
καφενεία.

Ετσι, µέσα σε αυτή τη βεβαιότητα, ακούω µέρα παρά
µέρα για τις νάρκες που αφήνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Ν.∆. Μία
από αυτές είναι το ασφαλιστικό, µε εκατοντάδες δικαστικές αποφάσεις να εκκρεµούν. Είναι τόσες οι προσφυγές που, αν δικαιωθούν,
όλοι θέλουµε τουλάχιστον
τρία νέα µνηµόνια, τα οποία
κανείς πλέον δεν µας δίνει.
Αλλες νάρκες είναι ο υψηλός
δανεισµός, η αναιµική ανάπτυξη, τα «κόκκινα» δάνεια
και η κατάρρευση του τραπεζικού συστήµατος. Ολα
αυτά ισχύουν. Αλλά η µεγαλύτερη νάρκη που θα παραλάβει ο Μητσοτάκης είναι
αυτή που παρέλαβε και ο
Τσίπρας και αντί να την αφοπλίσει την έκανε πιο δυνατή.
Το πολύ κακό ελληνικό ∆ηµόσιο και η πελατειακή σχέση
των πολιτών µε αυτό. Η κυβέρνηση της Ν.∆. για να υλοποιήσει τους δύο βασικούς
στόχους τους, που είναι ευκαιρίες για ανάπτυξη και η
µείωση φορολογίας µε διεύρυνση της φορολογικής βάσης, χρειάζεται οργανωµένο
κράτος για να τα πετύχει.
Στην Πορτογαλία, που ήταν
σαν εµάς, τώρα ανοίγεις επιχείρηση για 45 λεπτά. Ενώ
οι φοροφυγάδες έχουν συρρικνωθεί σε όλη την Ευρώπη,
εδώ αβγατίζουν.
Χωρίς γκρέµισµα και ξαναχτίσιµο του ∆ηµοσίου, η
Ελλάδα θα συνεχίσει τους
κύκλους γύρω από την ουρά
της.
ΤουΓιάννηΠολίτη
απότηνREAL
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Του ύψους
& του
βάθους
Το εύρηµα-έκπληξη σε σχεδόν
όλες τις µετρήσεις είναι ότι η
Συµφωνία των Πρεσπών δεν φαίνεται να ενισχύει τη Νέα
∆ηµοκρατία.
Τις δηµοσκοπήσεις τελευταίας
γενιάς αποτιµούν σε κυβέρνηση
και αξιωµατική αντιπολίτευση,
καταγράφοντας τις θετικές όψεις
και τα τυφλά σηµεία των µετρήσεων.
Η Νέα ∆ηµοκρατία έχει κάθε
λόγο να είναι ικανοποιηµένη από
τη συντήρηση του ισχυρού προβαδίσµατος που διέθετε και το
οποίο κινείται από τη ζώνη του
5 έως την περιοχή του διψήφιου,
όπως και για το καθαρό προβάδισµά της στην παράσταση νίκης,
γεγονός που εµπεδώνει κλίµα
εκλογικής υπεροχής.
Από την άλλη πλευρά, τις ελπίδες του ΣΥΡΙΖΑ κρατάει ζωντανές η διατήρηση της στάθµης
της δεξαµενής των αναποφάσιστων σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.
Η κεντροαριστερή σύνθεση
αυτού του ακροατηρίου σε συνδυασµό µε τη χαµηλή συσπείρωση του κόµµατος (50%-55%),

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.

αφήνει ανοιχτή την πιθανότητα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

Το Άγγελμα

Ο Μάρτης ο πεντάγνωμος
Γ. Βρούτσης:

```

πέντε φορές εχιόνισε
και πάλι το μετάνιωσε

```

Οι 120 δόσεις αντανακλούν την
αποτυχία της οικονομικής πολιτικής

(Πάει και το… κεραμίδι!)

```

ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ

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)

όλες τις µετρήσεις είναι ότι η
Συµφωνία των Πρεσπών δεν φαίνεται να ενισχύει τη Νέα
τριωτικές κινήσεις, όπως η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου,

και δεν εξαναχιόνισε.

και την Ενωση Κεντρώων.
Αν επιβεβαιωθεί η συγκε-

(Λαϊκό τετράστιχο)

(Δώστε και σώστε!)

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης

αλλαγής των συσχετισµών.

∆ηµοκρατία, αλλά τις υπερπα-

«Ταφόπλακα
στην πρώτη κατοικία»

Κωστής Χρήστος
Σωτηρίου Ευαγγελία
Κάκια Ευαγγελία
Παπαθανασίου Χριστόφορος
Μπίνας Ματθαίος

της ημέρας

Το εύρηµα-έκπληξη σε σχεδόν

ΤΟ ΠΑΡΟΝ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ:

κριµένη τάση, τότε, πιθανώς, η
επόµενη Βουλή δεν θα είναι πεντακοµµατική, αλλά εξακοµµατική

Το ανέκδοτο της ημέρας

ή ακόµα και επτακοµµατική, εξέ-

Ένας άνδρας περπατά σε μια παραλία όταν σκοντάφτει σε ένα λυχνάρι, το τρίβει και εμφανίζεται το τζίνι.
- Με ελευθέρωσες και σ' ευχαριστώ. Κανονικά έχεις 3 ευχές αλλά επειδή είναι η τέταρτη φορά αυτόν τον μήνα που με
ελευθερώνουν και έχω βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια εσύ έχεις δικαίωμα μόνο για μια ευχή. Ο άνδρας κάθεται και σκέφτεται
λίγο και λέει :
- Πάντα ήθελα να πάω στην Χαβαϊ αλλά φοβάμαι να μπω σε αεροπλάνο και υποφέρω από ναυτία για να πάω με καράβι, γι' αυτό
θέλω να κατασκευάσεις μια γέφυρα για να πάω με το αυτοκίνητο. - Χα χα χα χα χα! Αυτό που ζητάς είναι αδύνατο !!!!! Σκέψου λίγο
λογικά πόσο τσιμέντο χρειάζεται πόσο βαθιά πρέπει να μπουν οι κολόνες, την οικολογική καταστροφή ..... άλλο άλλο. - Κοίτα έχω
παντρευτεί 4 φορές όπως έχω χωρίσει 4 φορές και όλες οι γυναίκες μου με κατηγορούσαν ότι δεν τους έδινα σημασία και ότι ήμουν
αναίσθητος. Γι' αυτό επιθυμώ από δω και πέρα να μπορώ να καταλαβαίνω τις γυναίκες... Να καταλαβαίνω πως νιώθουν, να ξέρω τι
σκέφτονται όταν μου μιλάνε, τι θέλουν όταν λένε "τίποτα".... και πως να τις κάνω πραγματικά ευτυχισμένες...
- Στην γέφυρα που λέγαμε...... θέλεις 2 ή 4 λωρίδες;

λιξη που αποµακρύνει την προοπτική της αυτοδυναµίας.
Η επίπτωση του «Μακεδονικού» αποτυπώνεται καθαρά και
στον δηµοσκοπικό χάρτη, όπου
ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ κλείνει αισθητά
την «ψαλίδα» που τον χώριζε
από τη Ν∆ σε όλη τη χώρα, πιέζεται ιδιαίτερα στη Μακεδονία

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Τρίτη 5/3/2019

και στη Βόρεια Ελλάδα, καταγράφοντας αισθητή πτώση.

ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ. ΤΟΠΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ
ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑ∆ΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Του Χρήστου Μαχαίρα
από το «ΕΘΝΟΣ»

3 ΕΩΣ 5 ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΕΩΣ 6 ΜΠΟΦΟΡ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:ΑΠΟ 05 ΕΩΣ 19 ΒΑΘ-

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

ΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

ΤΡΙΤΗ
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Άμεση και έγκαιρη
πληροφόρηση

8η Μαρτίου Παγκόσμια
Ημέρα της Γυναίκας

Δική του σελίδα στο facebook με στόχο την άμεση κι έγκυρη πληροφόρηση επί των θέσεων και δραστηριοτήτων του, ενώ
ταυτόχρονα θα είναι μία πύλη επικοινωνίας, πληροφόρησης κι
ενημέρωσης των καταναλωτών για το βασικότερο διατροφικό
αγαθό, το ψωμί, έχει δημιουργήσει το Σωματείο Αρτοποιών Νομού Τρικάλων Παράλληλα, μέσα από την σελίδα αυτή θα προβάλλονται και οι επιχειρήσεις-μέλη του συνδικαλιστικού φορέα
του κλάδου, στο πλαίσιο της χρησιμοποίησης των μέσων επικοινωνίας ως εργαλεία, προσφέροντας την πληροφόρηση και
την προβολή που χρειάζεται η κάθε επιχείρηση για να επροβάλει τα προϊόντα της
Στην προχθεσινή εκδήλωση κοπής της βασιλόπιττας του Σωματείου, τονίστηκε πως οι αρτοποιοί προσφέρουν ποιότητα
στον καταναλωτή, όμως δέχονται ακήρυχτο πόλεμο από αλυσίδες με αθέμιτα μέσα.
Οι αρτοποιοί πάντως στην εκδήλωση δεν παρέλειψαν να ευχαριστήσουν τους προμηθευτές και συνεργάτες τους ως δείγμα εμπιστοσύνης προς το Σωματείο και του κοινού πνεύματος
συνεργασίας για τη βελτίωση του κλάδου.

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας η 8η Μαρτίου και τα αιτήματα παραμένουν διαχρονικά.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος Γυναικών Ν.
Τρικάλων -μέλος της Ο.Γ.Ε. θα παραχωρήσει
συνέντευξη Τύπου αύριο Τετάρτη 6 Μαρτίου,
στις 12 το μεσημέρι στο ξενοδοχείο «Πανελλήνιο».
«Πριν από 109 χρόνια η καθιέρωση της 8ης
Μάρτη ως Παγκόσμιας Μέρας της Γυναίκας,
μετά από πρόταση της αγωνίστριας του εργατικού κινήματος Κλάρας Τσέτκιν, αναδείκνυε
τους μεγάλους γυναικείους εργατικούς αγώνες των προηγούμενων δεκαετιών, για ίση αμοιβή των γυναικών με τους άνδρες συναδέλφους
τους, για μείωση των ωρών εργασίας και ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς. Οι αγώνες των
εργατριών που σήκωσαν το ανάστημά τους
απέναντι στην εργοδοσία και το κράτος της
φωτίζουν και σήμερα την ανάγκη της οργάνωσης και πάλης των εργαζόμενων και άνεργων γυναικών για μια ζωή με σύγχρονα δικαιώματα» σημειώνει ο τοπικός Σύλλογος.

∫ Μ.Α.Μπ.

Την Άνοιξη αν δεν την βρεις τη φτιάχνεις
Ο. Ελυτης

∫Ε.Κ.

Αρχές Απριλίου η πλατφόρμα
Με εντατικούς ρυθμούς προχωρά το υπουργείο Εργασίας
τις διαδικασίες, ώστε να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση οφειλών
στα Ταμεία σε έως 120 δόσεις, παρά τις προειδοποιήσεις των
θεσμών, των οποίων τις ενστάσεις θα καταφέρει με το προτεινόμενο σχέδιο να κάμψει, όπως υποστηρίζει η πολιτική ηγεσία του.
Σύμφωνα με την αρμόδια Υπουργό Έφη Αχτσιόγλου έως
το τέλος του Μαρτίου επιδιώκει να προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας στη νομοθέτηση της ρύθμισης των χρεών προς
τα ασφαλιστικά ταμεία, ώστε η σχετική πλατφόρμα να
ανοίξει τον Απρίλιο.
Αναγκαία δε προϋπόθεση για να υπαχθεί κάποιος στη ρύθμιση θα είναι να έχει πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές
των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου του 2019
στον ΕΦΚΑ, δεδομένου ότι η ρύθμιση, βάσει των νέων δεδομένων, αναμένεται να νομοθετηθεί το δεύτερο 15νθήμερο του Μαρτίου.

∫Ε.Κ.

Αν είναι δυνατόν,
πάλι φθορές στην παιδική
χαρά Φαρκαδόνας
Πλέον έχει γίνει κακόγουστο αστείο να γίνονται φθορές στην παιδική χαρά της
Φαρκαδόνας. Για μια ακόμη φορά υπήρξε
η αντιμετωπίσει από τους υπεύθυνους,
αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε κάτι
τέτοιο. Έτσι από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής δημόσια έθεσαν τον εξής προβληματισμό:
Αποκαταστάθηκαν για μια ακόμη φορά οι
φθορές που προκλήθηκαν στην περίφραξη και στον εξοπλισμό της παιδικής χαράς
Φαρκαδόνας.
Και ανακύπτει το ερώτημα. Έλλειψη
παιδείας ή μη τυχαία - σκόπιμη ενέργεια;

Κρίσεις αξιωματικών
από το Ανώτατο
Στρατιωτικό Συμβούλιο

∫χρ.πΑπ.

Συνεχίζοντας τις ετήσιες τακτικές κρίσεις των αξιωματικών
των Ενόπλων Δυνάμεων το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο
έκρινε τους αξιωματικούς Σωμάτων στο βαθμό του υποστρατήγου, ταξιάρχου και συνταγματάρχη, καθώς επίσης και τους
ταξιάρχους Όπλων.
Συγκεκριμένα το ΑΣΣ έκρινε:
-Διατηρητέους: 2 υποστρατήγους Σωμάτων, 20 ταξιάρχους Σωμάτων και 6 Ταξιάρχους Όπλων
-Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους: 6 υποστρατήγους Σωμάτων, 6 ταξιάρχους Σωμάτων, 12 συνταγματάρχες Σωμάτων και 12 ταξιάρχους Όπλων και
-Προήγαγε κατ 'εκλογή στο βαθμό του υποστρατήγου
Όπλων 26 ταξιάρχους Όπλων.

∫Ψ.

CMYK
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«Πύλης Όραμα», το όνομα του Συνδυασμού

Υποψήφιοι
Δημοτικοί Σύμβουλοι

Θ. Χήρας: Να κάνουμε
πράξη το όραμά μας
•Ο υποψήφιος Δήμαρχος Πύλης πραγματοποίησε
την περασμένη Κυριακή την πρώτη ανοιχτή συγκέντρωση
νωρίζουμε τις δυσκολίες,
είμαστε όμως
αποφασισμένοι να
αγωνιστούμε με όλες τις δυνάμεις
μας, για να κάνουμε πράξη το
όραμα μας. Ένα όραμα που μας
θέλει όλους συνοδοιπόρους,
συμμέτοχους, συνεργάτες και όχι
συνένοχους». Αυτό υπογράμμισε,
προχθές μεταξύ των άλλων ο
υποψήφιος Δήμαρχος Πύλης κ.
Θοδωρής Χήρας κατά τη διάρκεια
της ομιλίας του, στην πρώτη
ανοικτή συγκέντρωση.

«Γ

Σε μια κατάμεστη αίθουσα του «Πύλης
Μέγαρον», παρουσία τοπικών και πολιτικών φορέων, φίλων και υποστηρικτών ο
υποψήφιος Δήμαρχος Πύλης παρουσίασε το όνομα «Πύλης Όραμα» και έμβλημα του συνδυασμού του, κατέθεσε τις
προτάσεις του για την ανάπτυξη του τόπου, καθώς και τους πρώτους υποψηφίους συμβούλους του.

«Πύλης Όραμα»
Όπως τόνισε «πριν εννέα μήνες, ξεκινήσαμε μια προσπάθεια για να αφουγκραστούμε τις απαιτήσεις και τις ανάγκες
της κοινωνίας και καταφέραμε να έρθουμε
σε επαφή με ενεργούς πολίτες, με έμπειρα και καθαρά στελέχη στην πολιτική
ζωή του τόπου μας, με επιτυχημένους
στους τομείς τους, με νέα ικανά και
άφθαρτα πρόσωπα που θέλουν να δουλέψουν για να κτίσουμε το αύριο του τόπου μας, ένα αύριο που αξίζει στα παιδιά
μας, ένα αύριο που αξίζει σε όλους μας.
Παρά τα εμπόδια που αντιμετωπίσαμε,
αποδείξαμε ότι στεκόμαστε γερά στα
πόδια μας και είμαστε εδώ με βαθύκαι τεράστιο αίσθημα ευθύνης για να δουλέψουμε για τον τόπο μας. Γνωρίζουμε τις
δυσκολίες, είμαστε όμως αποφασισμένοι
να αγωνιστούμε με όλες τις δυνάμεις μας,
για να κάνουμε πράξη το όραμα μας. Ένα
όραμα που μας θέλει όλους συνοδοιπόρους, συμμέτοχους, συνεργάτες και όχι
συνένοχους. Για αυτό και επιλέξαμε το
«Πύλης Όραμα να είναι το όνομα του συνδυασμού μας, θέλοντας να σηματοδοτήσουμε το όραμα που έχουμε για την
ανάπτυξη και το μέλλον του Δήμου μας»
ανέφερε ο κ. Χήρας.
Ταυτόχρονα, άσκησε έντονη κριτική
στην παρούσα δημοτική Αρχή λέγοντας
πως «οδήγησε τον Δήμο Πύλης σε στασιμότητα και απέδειξε την πλήρη αδράνειά της στην αντιμετώπιση και επίλυση
των άμεσων καθημερινών προβλημάτων.
Οδήγησε τον Δήμο Πύλης σε μια φθίνουσα πορεία. Το σύνθημά της «Πρώτα ο
Άνθρωπος» διαψεύστηκε παταγωδώς,
αφού κατάφερε να διχάσει την κοινωνία,
χωρίζοντάς την σε λίγους προνομιούχους και πολλούς αποκλεισμένους. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση έχουμε
μπροστά μας ένα δύσκολο έργο, καθώς
καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και να
επιλύσουμε όλα τα προβλήματα που
έχουν συσσωρευτεί τα προηγούμενα
χρόνια. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή
αγαπητοί συνδημότες, να σταθείτε στο
πλευρό μας, να στηρίξετε την προσπάθειά
μας για να φέρουμε στον Δήμο Πύλης τη
μεγάλη αλλαγή που όλοι έχουμε ανάγκη».

Δέκα στόχοι
για το Δήμο Πύλης
Στη συνέχεια, ο υποψήφιος Δήμαρχος
Πύλης παρουσίασε τους δέκα (10) στόχους
που έχει θέσει για το Δήμο, λέγοντας ότι
«διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα του

οποίου είναι τεράστια και η αξιοποίησή
τους, είναι για μας μονόδρομος» και πρόσθεσε ότι κύριο μέλημά μας είναι η ριζική
αλλαγή του Δήμου».
Μεταξύ αυτών – κατά τον κ. Χήρα είναι η
εξυπηρέτηση του δημότη, η αντιμετώπιση
των προβλημάτων της καθημερινότητας, η

εύρυθμη λειτουργία του Δήμου (τηλεοπτική κάλυψη σε όλα τα ορεινά χωριά του Δήμου, ανακατασκευή του δικτύου ύδρευσης όπου υπάρχει πρόβλημα, όπως π.χ. στο
Ροπωτό, αποχετευτικό σε όλο το Δήμο και
δημιουργία Κ.Δ.Α.Π. (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών), διαφάνεια σε
κάθε δράση του Δήμου και λογοδοσία
στους δημότες. Καμία υπηρεσία συναλλαγής του Δήμου χωρίς διαφάνεια.
Όπως είπε «με άμεση συνεργασία με τα
κοινοτικά συμβούλια και σε κάθε χωριό, τουλάχιστον μία λαϊκή συνέλευση ανά 2 χρόνια
και έλεγχος των οικονομικών του Δήμου και
υπόσχεσή μας είναι ότι θα παραδώσουμε
τον Δήμο με μικρότερο χρέος από ότι θα παραλάβουμε».
Και συνέχισε, λέγοντας ότι τέταρτος
στόχος είναι η ενίσχυση της αγροκτηνοτροφίας, με στοχευμένες δράσεις – πρωτοβουλίες μέσα από την λειτουργία ειδικού
γραφείου που θα ασχολείται αποκλειστικά
με αυτό. Οι γεωπόνοι του Δήμου θα είναι
κοντά στον αγρότη και όχι στα γραφεία του
Δήμου. «Δέσμευσή μας ότι ο Δήμος θα είναι αρωγός και χρηματοδότης στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, ώστε να συμμετέχουν σε σεμινάρια και σε Ελληνικές και
Ευρωπαϊκές εκθέσεις. Στήριξη και ενίσχυση τοπικών επιχειρήσεων και τοπικών συνεταιρισμών με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ»
ανέφερε.
Για τον τομέα του πολιτισμού ο κ. Χήρας
σημείωσε ότι «ο Δήμος Πύλης έχει την τύχη
να διαθέτει πολλά θρησκευτικά και αρχαιολογικά μνημεία, όπως και χώρους ανεκτίμητης ομορφιάς. Σκοπός μας είναι σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το
Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο
Τουρισμού, να αναδειχθούν και να προβληθούν μνημεία όπως: οι Αρχαίοι Γόμφοι,
το Ασκληπιείο της Πιαλείας, το κονάκι του
Δερβέναγα, το γεφύρι της Παλαιοκαρυάς
και η Πόρτα Παναγιά», ενώ για τον τουρισμό
υπογράμμισε ότι θα ιδρυθεί γραφείο, ενώ
θα αξιοποιηθεί και θα αναβαθμιστεί το Χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου, η ανάπλαση - αξιοποίηση όχθης πορταϊκού ποταμού,
η δημιουργία χώρων στάθμευσεης στην
Ελάτη και δράσεις σε συνεργασία με τον
Μύλο των Ξωτικών.
Σε ό,τι αφορά στον τομέα της υγείας τόνισε ότι θα υπάρξει συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Πύλης και αναβάθμιση όλων των
περιφερειακών ιατρείων και συνεργασία
με το Διαϊατρικό Δίκτυο Υγείας, στον οποίο
ο Δήμος πληρώνει συνδρομή και δεν το εκμεταλλεύεται.
«Δέσμευσή μας είναι η μείωση των δημοτικών τελών για τους συνεπείς δημότες,
θα υπάρχει μείωση των δημοτικών τελών για
κάθε πρόσληψη υπαλλήλου σε επιχειρήσεις
του Δήμου Πύλης και η μείωση του νερού
μετά από μελέτη ώστε να μην υπάρξει ζημία στην επιχείρηση» πρόσθεσε.
Από τους στόχους του υποψηφίου Δημάρχου δεν απουσιάζει και ο τομέας του
αθλητισμού που περιλαμβάνει τη δημιουργία αθλητικού κέντρου στον ορεινό όγκο, τη
δημιουργία κλειστού γυμναστηρίου στην
Πύλη και την αναβάθμιση όλων των Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, ενώ τέλος
γνωστοποίησε ότι θα προβλεφθεί επιδότηση για κάθε παιδί που θα γεννιέται στον
Δήμο Πύλης.
Ευαγγελία Κάκια

1) ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ΒΥΡΩΝ
Ελεύθερος επαγγελματίας
Πρώην Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης
Νυν Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πύλης
2) ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ιατρός – Επιμελητής Γενικής Ιατρικής Κέντρου Υγείας Πύλης,
Πρώην Αντιδήμαρχος Υγείας,
Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού
Νυν Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πύλης
3) ΛΕΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ιδιωτικός Υπάλληλος
Πρώην Αντιδήμαρχος Εποπτείας Θεμάτων Κοινωνική Προστασίας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
Νυν Δημοτικός Σϋμβουλος Δήμου Πύλης
4) ΒΟΠΗ ΧΡΥΣΑ
Δικηγόρος – Επιστημονικός Συνεργάτης
5) ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αστυνομικός
6) ΓΟΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υπάλληλος Δ.Ε.Η.
7) ΖΑΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ελεύθερος Επαγγελματίας
Πρώην Πρόεδρος Κοινότητας
Στουρναραίικων
Πρόέδρος Συλλόγου Επαγγελματιών Ορεινού Άξονα Τρικάλων
– Άρτας
8) ΖΑΧΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Κτηνίατρος
Πρώην Αντιπρόεδρος Κτηνιατρικού Συλλόγου Τρικάλων
9) ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολιτικός Μηχνικός Τ.Ε.
Εργολήπτης Δημοσίων και ιδιωτικών Έργων
10) ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιχειρηματίας
11) ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Επιχειρηματίας
12) ΚΟΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Δημοτικός Υπάλληλος
13) ΚΩΤΟΥΛΑ – ΣΚΟΥΜΗ ΑΛΙΚΗ
Συνταξιούχος – Πρώην Ελεύθερη Επαγγελματίας
14) ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
Ελεύθερη Επαγγελματίας
15) ΜΑΝΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Νοσηλεύτρια ΠΕΔΥ Τρικάλων
16) ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Εκπαιδευτικός
17) ΜΠΛΑΤΖΩΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
Εφοριακός
18) ΜΠΟΥΖΙΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκπαιδευτικός
Πρώην Αντιδήμαρχος Δήμου
Γόμφων
Πρώην Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης
19) ΜΠΟΥΡΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ελεύθερος Επαγγελματίας –
Αυτοκινητιστής
20) ΝΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Συνταξιούχος
Συνδικαλιστής επί 30 συναπτά
έτη
21) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
22) ΠΑΝΑΓΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Συνατξιούχος Αστυνομικός
23) ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Επιχειρηματίας
Πρώην Πρόεδρος Κονότητας
Φιλύρας
Πρώην Αντιδήμαρχος Δήμου
Πιαλείων
24) ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
Διοικητική Υπάλληλος Γενικού
Νοσοκομείου Τρικάλων
25) ΣΤΡΩΜΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Οικιακά
26) ΧΗΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του
ΧΡΗΣΤΟΥ
Συνταξιούχος Αστυνομικός
Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος
Δήμου Γόμφων
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Προχθές Κυριακή η πρώτη ανοιχτή συγκέντρωση του Συνδυασμού “Πρώτα ο Άνθρωπος”

Κ. Μαράβας: Μέλημά μας
η Πύλη και η ανάπτυξή της
•Αισιόδοξος για την εκλογική νίκη ο δήμαρχος Πύλης
και εκ νέου υποψήφιος Κώστας Μαράβας

«Ξ

εκαθαρίζω πως
το διακύβευμα
αυτών των
δημοτικών εκλογών είναι η
Πύλη και η ανάπτυξή της, το
μέλλον της, οι άνθρωποί της,
η αξιοπρέπεια και ο
σεβασμός. Είμαι αισιόδοξος
για την εκλογική νίκη του
συνδυασμού στις εκλογές
του Μαΐου από την 1η
Κυριακή» δήλωσε ο
δήμαρχος Πύλης και εκ νέου
υποψήφιος Κώστας
Μαράβας, κατά την
παρουσίαση του
συνδυασμού του “Πρώτα ο
Άνθρωπος”.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
την περασμένη Κυριακή το μεσημέρι στο Πολιτιστικό Κέντρο του
Δήμου Πύλης, η αίθουσα του οποίου κατακλύστηκε από κόσμο, ενώ
και έξω απ’ αυτό υπήρχαν πολλοί
υποστηρικτές και φίλοι του κ. Μαράβα και του Συνδυασμού του.
Κατά την είσοδό τους στο Κέντρο, ο κ. Μαράβας και οι υποψήφιοι
δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι
έτυχαν θερμής υποδοχής και η εκδήλωση άνοιξε με προβολή ταινίας,
στην οποία παρουσιάστηκε το έργο
της δημοτικής παράταξης στην
τρέχουσα θητεία.
Ο επικεφαλής της παράταξης
Κώστας Μαράβας παρουσίασε
στους παρευρισκομένους το όραμά
του για τον Δήμο Πύλης, μοιράστηκε μαζί τους τις επιδιώξεις του
για την περιοχή και τους πολίτες,
αλλά και τους λόγους που τον ώθησαν να πάρει την απόφαση να είναι
και πάλι υποψήφιος Δήμαρχος,
αλλά αναφέρθηκε και στους ανθυποψηφίους του, υπερασπιζόμενος
τον εαυτό του και τον συνδυασμό
του για διάφορα ζητήματα και προειδοποιώντας για αντεπίθεση σε
μομφές που δέχεται.
Την εκδήλωση ουσιαστικά άνοιξε
ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πύλης Κώστας Βοϊτσίδης,
ο οποίος έπλεξε το εγκώμιο του κ.
Μαράβα, χαρακτηρίζοντάς τον διαλεκτικό, με κατανόηση των οικονομικών θεμάτων, που μπορεί να
ακούει, να ζυγίζει και να αποφασίζει,
που έδωσε και δεν πήρε και σημείωσε πως έχει υπάρξει γόνιμη και
αγαστή συνεργασία μεταξύ Δήμου
και εμπορικού κόσμου της περιοχής.

Υγιής οικονομικά Δήμος
Αναβαίνοντας στο βήμα ο κ. Μαράβας δήλωσε: «Η συγκέντρωση
αυτή έστειλε μήνυμα νίκης από την
1η Κυριακή» και στην συνέχεια επισήμανε πως «παρά το μεγάλο έργο
που επιτελέστηκε, οι ανάγκες της
περιοχής είναι πολλές και χρειάζονται επιτακτικά αντιμετώπιση.
Επιθυμούμε την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των χωριών.
Το 1ο που καταφέραμε είναι να
κρατήσουμε τον Δήμο μας όρθιο
και πετύχαμε να είναι από τους πιο
υγιείς οικονομικά Δήμους της χώρας».

Έντιμος και
καθαρός αγώνας
«Δημιουργούμε έναν συνδυασμό
που καλύπτει όλα τα κοινωνικά
στρώματα του δήμου.
Ένα ψηφοδέλτιο που συνδυάζει
την εμπειρία, τη γνώση, τον ενθουσιασμό και την αισιοδοξία του μέλ-

Συνδυασμός “Πρώτα ο Άνθρωπος”
Υποψήφιος Δήμαρχος:

Μαράβας Κωνσταντίνος
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

2. Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στις συγκοινωνιακές
υποδομές του Δήμου Πύλης», δαπάνης 800.000 ευρώ – (Υπουργείο
Υποδομών).
3. «ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΗΣ», ποσού
δαπάνης 300.000 ευρώ – ΣΑΤΑ.
4. Ασφαλτοστρώσεις οδών προς
κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πύλης»,
δαπάνης 620.000 ευρώ – (ΠΑΑ
2014-2020).
5. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ». ποσού 998.500
ευρώ- (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ).
6. Κατασκευή αγωγού ύδρευσης
από γεώτρηση Παλαιομοναστήρου
μέχρι υδατόπυργο Λυγαριάς, ποσού
74.380 ευρώ.
7. Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων τοπικών κοινοτήτων Παλαιομοναστήρου
και
Πιαλείας
300.422,38 ευρώ (Πρασινο Ταμείο).
8. Διευθέτηση χειμαρρώδους
ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων
500.000 ευρώ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (αναμονή ένταξης)

Στόχοι

λοντος. Στόχος είναι η συγκρότηση
μιας ισχυρής ομάδας που έχει διάθεση για δουλειά και ανιδιοτελή
προσφορά, προκειμένου να κάνουμε όλοι μαζί ένα δυνατό και δημιουργικό Δήμο Πύλης. Μια ομάδα
που θα δώσει νικηφόρα τον αγώνα»
υπογράμμισε ο κ. Μαράβας, προσθέτοντας «οι υποψήφιοι, οι οποίοι
θα αποτελέσουν τον πυρήνα του
ψηφοδελτίου της δημοτικής παράταξης “Πρώτα ο Άνθρωπος”, ξεπερνούν ήδη τους εκατόν πενήντα
και προέρχονται από όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου» και
στην συνέχεια έδωσε το στίγμα:
«Εμείς από σήμερα αρχίζουμε έντιμο και καθαρό αγώνα, μιλώντας
τη γλώσσα της αλήθειας και της
ειλικρίνειας, με επιχειρήματα και
καθαρές θέσεις έναν αγώνα της
1ης Κυριακής.

Έργα
«Ένας φιλόσοφος έλεγε: “καλύτερα μια οργιά έργο από έναν τόνο
θεωρία”. Γνωρίζουμε τις διαδικασίες

για να αρχίσουμε και να ολοκληρώνουμε έργα, είμαστε από τους
πρώτους Δήμους της χώρας σε
απορροφητικότητα πόρων του
ΕΣΠΑ.
Έχουν δημοπρατηθεί και είναι
στο στάδιο κατασκευής έργα ύψους
10,5 εκ. ευρώ.
Ευχαριστώ για αυτό τις Τεχνικές
Υπηρεσίες του Δήμου μας» τόνισε
ο κ. Μαράβας, ο οποίος επισήμανε
πως «όλα τα έργα βγαίνουν μέσα
από νόμιμη δημοπρασία, με απόλυτη διαφάνεια στην διαχείριση
των χρηματικών κονδυλίων και την
εκτέλεση του προϋπολογισμού. Είμαστε όγδοοι στην γενική κατάταξη
ανάμεσα σε 325 Δήμους και καμαρώνουμε για αυτό».
Ο κ. Μαράβας παρέθεσε ενδεικτικά τα παρακάτω έργα που έχουν
δημοπρατηθεί και θα ξεκινήσουν
άμεσα οι εργασίες:
1. Ασφαλτοστρώσεις οδών προς
κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Δ.Ε. Γόμφων &
Πύλης», δαπάνης 1.150.000 ευρώ.

Μιλώντας για τους στόχους του
ίδιου και του συνδυασμού για την
επόμενη θητεία, ο κ. Μαράβας ανέφερε τους εξής:
«1)Η ολοκλήρωση και η λειτουργία του Υδροηλεκτρικού έργου Μεσοχώρας και παράλληλα η κατασκευή του φράγματος Πύλης.
2)Η ανάδειξη του Αρχαιολογικού
Θησαυρού των Γόμφων.
Με τον Αντιπεριφερειάρχη τον
κ. Χρήστο Μιχαλάκη το προγραμματίσαμε, το βάλαμε σε σειρά εκκίνησης και θα το κάνουμε πράξη.
3)Η κατασκευή του “Πάρκου των
Γεφυριών” στην Πύλη, η αξιοποίηση
της παρόχθιας περιοχής Πύλης.
4)Η οριστικοποίηση της Πιαλείας
ως φυσικός χώρος του “Ασκληπιείο”.
5)Το φυσικό αέριο στην Πύλη,
στο Παλαιομονάστηρο, στην Πηγή
και στις λοιπές Κοινότητες».
Ο κ. Μαράβας παρέθεσε και
έργα όπως το Χιονοδρομικό Περτουλίου, το Αθλητικό Κέντρο στο
Κορπ Βροντερού, η Κλειστή Λαϊκή
Αγορά Πύλης, το Αθλητικό Κέντρο
Πύλης, οι καταρράκτες Παλαιοκαρυάς, τα οποία, «έχουν δρομολογηθεί, έχει γίνει ο σχεδιασμός που
χρειάζεται, υπάρχουν οι μελέτες»
και δήλωσε «έχουμε ξεκάθαρη πολιτική βούληση πάνω σε αυτά και
να ξέρετε, εμείς, θα τα ολοκληρώσουμε».
Αφού ο κ. Μαράβας ολοκλήρωσε
την ομιλία του, παρουσίασε του
υποψηφίους δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους.
Ματθαίος Μπίνας

1. Αγγέλης Σωτήριος
2. Αδάμου Λεμονιά
3. Αλέκος Ευάγγελος
4. Αναγνώστου Βασίλειος
5. Βαμπούλας Δημήτριος
6. Βλάχου Βάνα
7. Γελαδάρης Παναγιώτης
8. Γιαννοτάκης Αθανάσιος
9. Δούλαλας Κωνσταντίνος
10. Δούλος Γεώργιος
11. Ζιάκας Σταύρος
12. Ζιάκας Χρήστος
13. Ζούρτος Κωνσταντίνος
14. Καλαμαράς Στέφανος
15. Καλλιώρα Χαρά
16. Καραΐσκου Γεωργία
17. Καραμέτος Θεόδωρος
18. Κατράνας Σταύρος
19. Κουρεμένου Δήμητρα
20. Κουρκούνης Δημήτριος
21. Κρούπης Κωνσταντίνος
22. Κωστάκης Αθανάσιος
23. Κωτσιώρη-Καλέτση Έφη
24. Λαμπρογεώργος Ηλίας
25. Μπακάλης Χρήστος
26. Μπακλαβάς Σπύρος
27. Μπράμης Ευάγγελος
28. Μπελετσίωτη Μαρία
29. Νάκος Χρήστος
30. Νίκου Μαρία
31. Οικονόμου Λαμπρινή
32. Οικονόμου Γεώργιος
33. Ούτρας Κωνσταντίνος
34. Παλλαντζάς Γεώργιος
35. Πανάγου Μαρίνα
36. Παπαγεωργίου Μάκης
37. Πατσιούρας Βασίλειος
38. Σακελλάριος Πέτρος
39. Σπύρου Στυλιανή
40. Τζάνης Βησσαρίων
41. Τζιορτζιώτης Γεώργιος
42. Τζιωρτζιώτης Κωνσταντίνος
43. Τόλιας Νικόλαος
44. Τσίντζου-Μπαμπανάρα Βιβή
45. Τσιουμάνη-Τσιανάκα Μαρία
46. Χαντζής Σωτήριος

Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι
1. Αδάμου Μαρία
2 Αλέξης Γεώργιος
3. Αλεξίου Αριστείδης
4. Αρβύθης Δημήτριος
5. Βαμπούλα Ευαγγελία
6. Βρατσίστας Γεώργιος
7. Γαλάνης Απόστολος
8. Γεροβασίλη Βασιλική
9. Γεωργολιού Αντωνία
10. Γεωργομάνος Ιωάννης
11. Γιαννουλάκος Δημήτριος
12. Γίδας Απόστολος
13. Γιώτας Απόστολος
14. Γκόγκος Νικόλαος
15. Γράμψας Δήμος
16. Δίπλας Γεώργιος
17. Ζορμπά Χριστίνα
18. Θάνος Κωνσταντίνος
19. Κάλλος Γεώργιος
20. Καλόγηρος Αχιλλέας
21. Καλυβιώτης Νικόλαος
22. Κανέλλας Βασίλειος
23. Κανίστρας Κωνσταντίνος
24. Καραδήμας Ευάγγελος
25. Καρακώστας Χρήστος

26. Καραμέτος Ευάγγελος
27. Κασόπουλος Γεώργιος
28. Καταβούτα Βασιλική
29. Κατσίβελου-Ποντίκα Χρύσα
30. Κατσιγιάννη- Χήρα Παναγιώτα
31. Καψάλης Γεώργιος
32. Κερασιώτη Βίκυ
33. Κιάφας Αθανάσιος
34. Κούκλα Μαρία
35. Κουκουτσέλος Λάμπρος
36. Κουρκούνης Γεώργιος
37. Κουτσιανίτης Στέφανος
38. Κούτσιας Γεώργιος
39. Κούτσικος Στυλιανός
40. Κόφφας Θεόδωρος
41. Κρανιά –Παπαθανασίου Μαριάνθη
42. Κρομμύδας Κωνσταντίνος
43. Κωτούλα – Πασχαλίδου Βιβή
44. Κωτούλας Χρήστος
45. Λαμπρογεώργος Δημήτριος
46. Λαμπρογεώργου Γεωργία
47. Λαμπρογεώργου Βούλα
48. Λεοντάρη Μαρία
49. Λέφας Αθάνασιος
50. Λιούτας Αθανάσιος
51. Μαγγούτης Βασίλειος
52. Μαυρογιάννης Απόστολος
53. Μερτσιωτάκης Βασίλειος
54. Μηλιώτη Μαρία
55. Μήτσιος Αναστάσιος
56. Μουχάκης Δημήτριος
57. Μπακάλης Πέτρος
58. Μπάκου Όλγα
59. Μπαλκίζα Χρυσούλα
60. Μπατσικώστας Αθανάσιος
61. Μπλέτσα Φανή
62. Μπλέτσας Απόστολος
63. Μπόλλης Παναγιώτης
64. Μπουτζιώλης Θωμάς
65. Μπρίζης Κωνσταντίνος
66. Νάκος Νίκος τ. Δημητρίου
67. Νάκος Νίκος τ. Σωτηρίου
68. Νικάκη Γεωργία
69. Ντόβας Αθανάσιος
70. Ξαγαρά Πισσώνη Κατερίνα
71. Οικονόμου Χριστίνα
72. Πάλλα Αρετή
73. Πανάγος Δημήτριος
74. Πανάγου Κατερίνα
75. Πάνος Κωνσταντίνος
76. Παντούλας Κωνσταντίνος
77. Πατσιαούρας Αντώνιος
78. Πατσιούρας Κωνσταντίνος
79. Πλαστήρας Κωνσταντίνος
80. Πολυγένης Γεώργιος
81. Ποντίκας Κωνσταντίνος
82. Ρομπιές Γεώργιος
83. Ρουμπιέ – Μανταλιά Χριστίνα
84. Σακκάς Αθανάσιος
85. Σακκομήτρος Κωνσταντίνος
86. Σαργιώτη Αντωνία
87. Σαργιώτης Κωνσταντίνος
88. Σίμου – Ντούβλη Πάναγιώτα
89. Σκαμπαρδώνη Σωτηρία
90. Τεντολούρης Παναγιώτης
91. Τζιμόπουλος Βασίλειος
92. Τζιμόπουλος Γεώργιος
93. Τζιορτζιώτης Δημήτριος
94. Τσαρουχάς Άρης
95. Τσιανάκας Γεώργιος
96. Τσιαπάρας Παναγιώτης
97. Τσιώκος Άρης
98. Τσιώλη Αρετή
99. Χαμψάς Βασίλειος
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Προσφέρουν τα αρτοποιεία, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Τρικαλινού Σωματείου Λάμπρ. Κόγια

Ποιότητα στον καταναλωτή
• Επιτυχημένη εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας του φορέα πραγματοποιήθηκε προχθές

•Ακήρυχτο πόλεμο με αθέμιτα
μέσα αντιμετωπίζουν οι αρτοποιοί
δήλωσε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Αρτοποιών Μιχ. Μούσιος

Μ

ε ιδιαίτερη
επιτυχία και σε
ζεστή και φιλική
ατμόσφαιρα
πραγματοποιήθηκε η
εκδήλωση κοπής της
βασιλόπιτας του
Σωματείου Αρτοποιών ν.
Τρικάλων, προχθές την
Κυριακή.

Τα μέλη του συνδικαλιστικού φορέα του κλάδου, καθώς
και συνεργάτες τους και φίλοι
τους έδωσαν δυναμικό παρών,
γεμίζοντας την αίθουσα του
κέντρου «Η Θράκα», ενώ την
εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Αρτοποιών Μιχάλης Μούσιος.
Χαιρετίζοντας τους παρισταμένους, ο πρόεδρος των
Τρικαλινών Αρτοποιών Λάμπρος Κόγιας τόνισε «σ’ αυτήν
την εποχή που όλα αλλάζουν
ο αρτοποιός ασχολείται από
τα οικονομικά κι εργατικά ζη-

τήματα της επιχείρησης μέχρι
την παραγωγή και τον ίδιο
τον καταναλωτή, επομένως ο

αρτοποιός έχει την υποχρέωση να επικοινωνεί μαζί τους
και να δημιουργεί πρόσφορο

έδαφος για την ανάπτυξη της
σχέσης εμπιστοσύνης με τους
καταναλωτές. Το σημαντικό-

τερο από όλα είναι να προσφέρουμε ποιότητα στον καταναλωτή».
Από την πλευρά του ο κ.
Μούσιος επισήμανε «οι αρτοποιοί πρέπει να δούμε ποιοι
είναι οι ανταγωνιστές μας. Η
βιομηχανία, το κατεψυγμένο

ψωμί και οι αλυσίδες εξαπολύουν καθημερινά έναν ακήρυχτο πόλεμο με αθέμιτα
μέσα. Για να επιβιώσουμε σαν
επιχειρηματίες, πρέπει να παλέψουμε απέναντι σε αυτόν
τον πόλεμο».
Μ.Α.Μπ.

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
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Των Τρικαλινών μελών του Κινήματος Αλλαγής στις προχθεσινές εκλογές

Μεγάλη προσέλευση
Κάλπες στήθηκαν και στους τέσσερις Δήμους ενώ προσήλθαν
1.088 μέλη για να εκλέξουν συνέδρους για το 2ο Συνέδριο
ωρίς προβλήματα και
με μεγάλη
προσέλευση
ολοκληρώθηκε, προχθές
στο ν. Τρικάλων η
εκλογική διαδικασία για
την ανάδειξη των
συνέδρων του Κινήματος
Αλλαγής που θα διεξαχθεί
στις 30 & 31 Μαρτίου,
στην Αθήνα.

Χ

Κάλπες στήθηκαν και στους
τέσσερις Δήμους στα γραφεία
Κινήματος Αλλαγής (για το
Δήμο Τρικκαίων), στο Εργατικό
Κέντρο (για Δήμο Μετεώρων),
στο Δημαρχείο (για το Δήμο
Πύλης) και στο πρατήριο «Τζημούλη» (για το Δήμο Φαρκαδόνας), με τα μέλη του Κινήματος να δίνουν το μαζικό παρόν, θέλοντας να στείλουν το
δικό τους μήνυμα ενόψει του
2ου τακτικού Συνεδρίου.
«Η μεγάλη συμμετοχή σε
άλλη μία εσωκομματική διαδικασία στέλνει το μήνυμα της
συσπείρωσης και της ετοιμότητας εν όψει των κρίσιμων
εκλογικών αναμετρήσεων που
έρχονται. Η ΝΕ και τα στελέχη
του Κινήματος στο Νομό, εκφράζουμε την ευχαρίστησή
μας, προς όλους εκείνους που
έδωσαν για άλλη μια φορά,

δυναμικά το παρόν, με τη συμμετοχή τους. Συνεχίζουμε όλοι
μαζί, για την ανασύνταξη της

δημοκρατικής παράταξης» τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση
της τοπικής Νομαρχιακής Επι-

τροπής.
Συνολικά, 1.088 μέλη του Κινήματος Αλλαγής προσήλθαν
στις κάλπες, προκειμένου να
εκλέξουν τα πρόσωπα που θα
τους εκπροσωπήσουν στις εργασίες του συνεδρίου.
Συγκεκριμένα, στο Δήμο
Τρικκαίων ψήφισαν 585 μέλη
και εκλέγοντα Αντωνιάδης Νικηφόρος, Βαίου Μαρία, Βακαλόπουλος Απόστολος, Βλαχογιάννη Αθανασία, Γκαλιούρης
Δημήτριος, Διαμαντης Γεώργιος, Διβάνη Αλεξάνδρα, Δολιανίτου Σοφία, Ζήρας Αχιλλέας, Καραπέτσα Φωτεινή, Κολώνα Ελένη, Κουστέλιος Αθανάσιος, Μανώλη Ερασμία, Μουστάκας Νικόλαος, Μουστακίδης Ορέστης, Μπαρούτας Βασίλειος, Μπαταγιάννης Αθανάσιος, Μπίχτας Θεόδωρος,
Μπουλογεώργος Στέφανος,
Ντέρης Απόστολος, Ντοβορης
Αθανάσιος, Πάλλας Δήμος, Παπαγιάννη Άννα, Παπαγιάννης
Βασίλειος, Πηγιατίδου Σταματία, Σίμου Παρασκευή, Σπάγου Μαρία, Τζιαχρήστου Σταυρούλα, Τριγώνης Ιωάννης, Τριγώνης Σταύρος, Τσιάρας Αγαθάγγελος, Τσιάρας Αθανάσιος,
Τσιάρας Παναγιώτης, Τυφαρίκης Ευστάθιος, Χάιδος Ιωάννης
και Χαχάμης Θωμάς.

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

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

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

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

Στο Δήμο Φαρκαδόνας
προσήλθαν στις κάλπες 190
μέλη και εκλέγονται οι Κακαλιάς Βασίλειος, Καραμάνος
Χρήστος, Μαμεκας Ευθύμιος,
Μιζάκη Ελένη, Μιζάκη Ευθυμία, Μιχάλης Γεώργιος, Μπουσιάκης Δημήτριος, Σακελλαρίου Γιώργος, Στάμος Ιωάννης,
Τζιώλης Χρήστος, Τοκτώρ Μαρία και Χαλβατζά Ελένη, ενώ
στο Δήμο Μετεώρων ψήφισαν
175 μέλη και εκλέγονται οι Αλεξίου Απόστολος, Δελητζιάς Δημήτριος, Καρνέζης Αθανάσιος,
Κατσιαμάνης Χρήστος, Κουσοβήστα Αντιγόνη. Κωστού-

λης Χρήστος, Λαγοπούλου Βασιλική, Μέμτσας Σπυρίδων,
Ντάφου Παρασκευή, Πιπερίδης Γρηγόριος και Στηλιάρα
Σταυρούλα.
Τέλος, στο Δήμο Πύλης
προσήλθαν στις κάλπες 138
μέλη και εκλέγονται οι Βασιλοπούλου Ζωή, Ευαγγελινού
Ζωίτσα, Καραγεώργος Σωτήριος, Κατσίβελος Βύρων, Μαγκούνη Μαρία, Μερεντίτης
Άρης, Τεντολούρης Ιωάννης,
Τζάνης Βησσαριών και Τσιρογιάννης Θωμά.
Ευαγγελία Κάκια

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 21/2019
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24 Τ.Κ. 42131 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. 2431026396 & 2431079226
FAX 2431079227
www.kstrikalon.gr, e-mail: kinigoι@otenet.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3/28-02-2019 απόφαση του και λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 6 έως 9 και 26
του καταστατικού, καλεί όλα τα μέλη του που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα να συμμετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα διεξαχθεί στις
7/4/2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 (πρωινή), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του
Δήμου Τρικκαίων, οδός Ασκληπιού 18 στην πόλη των Τρικάλων, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή προέδρου Γενικής Συνέλευσης και πρακτικογράφου.
2. Έγκριση Απολογισμού διαχειριστικού έτους 2018.
3. Έγκριση Προϋπολογισμού διαχειριστικού έτους
2019.
4. Έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ. για τη διετία 2017-2018.
5. Έγκριση έκτακτης εισφοράς για φιλοθηραματικούς
σκοπούς για την κυνηγετική περίοδο 2019-2020.
6. Εισηγήσεις- προτάσεις- ανακοινώσεις επί ειδικών
θεμάτων.
7. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
8. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 14-04-2019 στον ίδιο χώρο, την ίδια
ώρα και με τα ίδια θέματα, χωρίς νέα πρόσκληση και η
οποία θα βρίσκεται σε απαρτία με οποιοδήποτε αριθμό παρόντων μελών.
Κάθε μέλος που επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για το
νέο Δ.Σ. ή την Ελεγκτική επιτροπή και εφόσον πληροί της
προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 2 του καταστατικού λειτουργίας του Συλλόγου, θα πρέπει να υποβάλλει, την προβλεπόμενη από το καταστατικό, αίτησή υποψηφιότητας μέχρι τις 22-03-2019 στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων. Διευκρινίζεται ότι τα γραφεία του Συλλόγου είναι ανοιχτά από τις 09:00 έως 13:00 κάθε μέρα, ωράριο κατά το οποίο θα γίνονται δεκτές και οι αιτήσεις υποψηφιότητας.
Τα μέλη για να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση
και τις αρχαιρεσίες θα πρέπει να φέρουν μαζί τους θεωρημένη άδεια θήρας για την κυνηγετική περίοδο 20182019.
Πέρας εκλογικής διαδικασίας η επίσημη ώρα δύσης του
ηλίου.
Τρίκαλα 28-02-2019
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Τραγάνης Σταύρος
Αναγνώστου Βάιος
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Γιόρτασε έναν αιώνα ζωής!
Ευτυχισμένα
γενέθλια
στην Καλαμπάκα
για την αιωνόβια
Αγγελική Φαμίση

Τ

ο να γιορτάζει κάποιος
άνθρωπος έναν αιώνα
ζωής –και μάλιστα με
διαύγεια πνεύματος – είναι
σπάνιο και προκαλεί το ενδιαφέρον όλων. Αυτό έγινε
στην Καλαμπάκα, όπου ούτε ένα, ούτε 10, ούτε 40, 50,
70, 80…αλλά εκατό κεράκια έσβησε την Κυριακή 3
Μαρτίου η Καλαμπακιώτισσα Αγγελική Φαμίση.

Ό

Σύσκεψη προγραμματίζουν για σήμερα Επιτροπή
Αγώνα Εργαζομένων του Γ. Ν. Τ. & Κ.Υ. Ν. Τρικάλων

λα τα ζητήματα
που αφορούν
στη δημόσια
υγεία αναμένεται να
τεθούν σήμερα στο
επίκεντρο της σύσκεψης
που προγραμματίζει για
σήμερα η Επιτροπή
Αγώνα Εργαζομένων του
Γενικού Νοσοκομείου και
των Κέντρων Υγείας του
ν. Τρικάλων (Κ.Υ. Ν.Τ.).

•Η σύσκεψη έχει προγραμματιστεί για τις 6.30μ.μ.
στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων

Η σύσκεψη έχει προγραμματιστεί για τις 6.30 μ.μ. στην
αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων με τα μέλη της
Επιτροπής να καλούν σε κοινή
δράση τους εργαζόμενους και
άλλα Σωματεία να πάρουν
θέση στον αγώνα για το ζήτημα της υγείας και να καθορίσουν από κοινού τα επόμενα
βήματα της δράσης τους.
«Στόχος μας είναι να συζητηθούν οι σοβαρές εξελίξεις
σε Υγεία - Πρόνοια - Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά εργαζόμενοι και ασθενείς στο Νομό
μας. Στην περιοχή μας και ειδικά στο Ν. Τρικάλων, τεράστιες οι ελλείψεις σε ιατρικό
και νοσηλευτικό προσωπικό
τόσο στο Γ. Νοσοκομείο της

άσπιση της υγείας του λαού
δεν μπορεί να περιμένει. Οι
εργαζόμενοι και ο λαός δεν
μπορούν να μένουν άλλο στην
αδράνεια. Εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, νεολαία
ούτε απ' έξω δεν μπορούν να
περάσουν από τα ιδιωτικά μεγαθήρια της Υγείας και τις
μεγάλες διαγνωστικές αλυσίδες. Οργανώνουμε την σύσκεψη γιατί θέλουμε να δώσουμε συνέχεια στην προσπάθεια για κοινή δράση εργαζομένων, αλλά και Σωματείων, Συλλόγων, Επιτροπών
Αγώνα και Συλλόγων ασθενών. Να πάρουν θέση στον
αγώνα για το ζήτημα της Υγείας, να καθορίσουμε από κοινού τα επόμενα βήματα της
δράσης μας».
Ε.Κ.

Στο επίκεντρο η υγεία

Πόλης μας όσο και στα 3 Κ.Υ.
του Νομού μας και το Κ.Υ.
Αστικού Τύπου (ΠΕΔΥ). Υπάρχουν τμήματα- κλινικές που
δεν λειτουργούν λόγω ελλείψεων και άλλες που υπολειτουργούν με τεράστιες ελλείψεις σε Ιατρικό και Νοσηλευ-

τικό προσωπικό. Μην ξεχνάμε
ότι τα Κ.Υ. και το Κ.Υ. Αστικού
Τύπου(ΠΕΔΥ) που κάλυπταν
μεγάλες ανάγκες της περιοχής λειτουργούν με μεγάλες
ελλείψεις» αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση.
Όπως σημειώνουν «η προ-

Εκδήλωση πραγματοποίησε χθες ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π. Ε. Τρικάλων

Το συνταξιοδοτικό
στα χρόνια των μνημονίων
Ο μιλητής ήταν ο πρόεδρος της ΠΟΠΟΚΠ κ. Αντώνης Κουρούκλης
που ενημέρωσε τους εκπαιδευτικούς για αυτό το σημαντικό ζήτημα

Απόλυτα ευτυχισμένη γιόρτασε τα 100α γενέθλια της ανάμεσα σε παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα, συγγενείς, φίλους και
συμπολίτες που ευχήθηκαν να τα χιλιάσει!!!
Το μεσημέρι της Κυριακής στο ξενοδοχείο «KOSTA FAMISSI
ενός εκ των παιδιών της, πανευτυχής κλήθηκε να σβήσει τα
κεράκια στην επταώροφη τούρτα που της ετοίμασαν με ιδιαίτερη χαρά και να ακούσει το γνωστό τραγούδι …Να ζήσεις
Αγγελική και χρόνια πολλά… ενώ το μεγάλη να γίνεις με
άσπρα μαλλιά χρειάστηκε διασκευή…
Το κλίμα μοναδικό καθώς παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα
την πολιόρκησαν με αγάπη, αγκαλιές, φιλιά και πολλές ευχές
για ακόμη περισσότερα χρόνια ζωής γεμάτα υγεία και ευτυχία
κι εκείνη με ένα χαμόγελο και έναν καλό λόγο τους ευχαριστούσε για την αγάπη και τον σεβασμό.
Ανάμεσα σε εκείνους που έσπευσαν να ευχηθούν στην αιωνόβια Καλαμπακιώτισσα και ο Μητροπολίτης ευχές με την
ευλογία του Κυρίου να συνεχίσει, να χαίρεται τη ζωή της ανάμεσα στα αγαπημένα της πρόσωπα.
Σημειωτέον πως η αιωνόβια συμπολίτισσα Αγγελική Φαμίση
παντρεύτηκε τον αείμνηστο Σωτήρη Φαμίση με τον οποίο
απέκτησε 9 παιδιά, 21 εγγόνια και 7 δισέγγονα ενώ μέχρι σήμερα χαίρει άκρας υγείας και έχει πλήρη διαύγεια πνεύματος.

Α

παντήσεις σε σειρά ερωτημάτων
που αφορούν στο
συνταξιοδοτικό είχαν τη δυνατότητα να πάρουν χθες οι
Τρικαλινοί δάσκαλοι και νηπιαγωγοί που παραβρέθηκαν
στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο τοπικός Σύλλογος
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η εκδήλωση έλαβε χώρα
στο 10ο Δημοτικό Σχολείο

Τρικάλων και ομιλητής ήταν
ο πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Προσωπικού
Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτική κ. Αντώνης Κουρούκλης.
Όπως είπε στον «Π.Λ.» το
νέο συνταξιοδοτικό φέρνει
μια νέα «αρχιτεκτονική», αυτή
για την οποία έχει γίνει πολύς
λόγος από τη δεκαετία του
90’ – πρόταση Γιαννίτση- με
την βοήθεια όλων των κυβερ-

νητικών δυνάμεων τέως και
νυν, ουσιαστικά έχει μπει σε
εφαρμογή.
«Πρόκειται για μια αρχιτεκτονική που έχει τριχοτομήσει
ουσιαστικά τις συντάξεις, ένα
κομμάτι είναι η εθνική σύνταξη, ένα άλλο η αποδοτική και
για τους παλαιότερους η προσωπική διαφορά. Είναι ζητήματα επίκαιρα και γνωστά,
ωστόσο θεωρούμε ότι κρύβουν μεγάλους κινδύνους για

το παρόν και κυρίως για το
μέλλον των συντάξεων» ανέφερε και πρόσθεσε ότι πρόσφατα ο κ. Μητσοτάκης είπε
ότι η εθνική σύνταξη θα συνδεθεί με τις δυνατότητες της
οικονομίας.
«Είναι ήδη συνδεδεμένο
αυτό και παραπέμπει σε ένα
σύστημα που θα λαμβάνει ο
καθένας ανάλογα με τι θα δίνει» σημείωσε.
Ε.Κ.
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Θα προχωρήσουν έργα
στην δήμο Φαρκαδόνας
Δημοπράτηση έργων με προϋπολογισμό 3.290.082,80 ευρώ
για τις ανάγκες της καλής λειτουργίας της περιοχής

ροχθές Κυριακή, τρίτη Κυριακή του Τριωδίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης
και Σταγών κ. Χρυσόστομος
λειτούργησε στον Ιερό Ναό
Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων
Τρικάλων.
Κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας τέλεσε την
εις Διάκονο Χειροτονία του π.
Ιερωνύμου Δουσικιώτου,
σκορπίζοντας χαρά και συγκίνηση στους οικείους του,
αλλά και τους απλούς πιστούς
που κατέκλυσαν τον Ιερό Ναό
για να παρακολουθήσουν τη
Θεία Λειτουργία και την χειροτονία του.

Π

Απευθυνόμενος στο νέο
Διάκονο, ο οποίος θα είναι άμισθος, ο Σεβασμιώτατος Μη-

τρολίτης Τρίκκης και Σταγών
κ Χρυσόστομος κάλεσε τον π.
Ιερώνυμο, να σταθεί άξιος
της μεγάλης αποστολής και
του έργου της ιεροσύνης. Και
κατέλεξε: Να ευχηθούμε στον
νέο Διάκονο της Ιεράς Μητροπόλεώς μας να είναι άξιος
της τιμής και της χάριτος που
έλαβε και να ευαρεστήσει το
Θεό και τους ανθρώπους.
Πριν το τέλος της Θείας
Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης τίμησε με
το οφίκιο του Σταυροφόρου
Οικονόμου τον εφημέριο Παχτουρίου π. Παναγιώτη Οικονόμου.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Κοπή πίτας

Tην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας πραγματοποιήσαμε και
φέτος, οι ένοικοι και το προσωπικό των Δομών Ψυχοκοινωνικής
Αποκατάστασης του Γ.Ν. Τρικάλων, στην φιλική ταβέρνα του κ.
Χρήστου στο Βαλομάνδρι Τρικάλων. Απολαύσαμε νόστιμα εδέσματα και ζεστή φιλοξενία.
Η κ. Μπαλατσούκα για ακόμη
μία χρονιά πλαισίωσε την κοπή με
την όμορφη φωνή της και την ορχήστρα της, ξεσηκώνοντας ενοίκους και προσωπικό σε τραγούδι
και χορό.

Η Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα
των Δομών Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

την τελική ευθεία
μπαίνουν έργα ουσίας
από τον δήμο
Φαρκαδόνας, που έχουν να
κάνουν με την
καθημερινότητα των
πολιτών. Άλλωστε οι
ανάγκες πάντα υπάρχουν
και οι λύσεις είναι το
ζητούμενο. Ήδη έχει
δρομολογηθεί μια σειρά
από θέματα, που δεν
αποκλείεται σε πολλές
περιπτώσεις να δώσουν
λύσεις αναγκαίες για κάθε
πολίτη.

Σ

Η ανακοίνωση από την πλευρά του δήμου Φαρκαδόνας αναφέρει:
Σε μία σειρά αλλεπάλληλων
δημοπρασιών ιδιαίτερα σημαντικών για την περιοχή έργων
συνολικού προϋπολογισμού
3.290.082,80 €, προβαίνει ο Δήμος Φαρκαδόνας, αποδεικνύοντας ότι κάνει το όραμα πρόγραμμα και το πρόγραμμα πράξη.
Ήδη τις αμέσως επόμενες μέρες θα δημοπρατηθούν τα εξής
έργα:
• «Ανάπλαση περιβάλλοντος
χώρου νηπιαγωγείου Γριζάνου»,
προϋπολογισμού 100.000,00 €,
με χρηματοδότηση του Δήμου,
που δημοπρατείται στις 19 Μαρτίου
• «Προμήθεια οργάνων και
εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Φαρκαδόνας», προϋπολογισμού 273.420,00 €, ενταγμένο
στο πρόγραμμα «Φιλόδημος»
του ΥΠΕΣ και με 60.000,00
€ συγχρηματοδότηση του Δήμου, που δημοπρατείται στις 21
Μαρτίου
• «Αποχέτευση οικισμού παλιννοστούντων ομογενών Δήμου Φαρκαδόνας», προϋπολογισμού 315.000,00 €, ενταγμένο

στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, που δημοπρατείται
στις 28 Μαρτίου
• «Προμήθεια μηχανημάτων
έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού», προϋπολογισμού 150.000,00 €, ενταγμένο
στο πρόγραμμα «Φιλόδημος»
του ΥΠΕΣ, που δημοπρατείται
στις 3 Απριλίου
Στη συνέχεια, τη σκυτάλη των
δημοπρασιών παίρνουν τα εξής
έργα:
• «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου / τηλεχειρισμού για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και
τον έλεγχο των διαρροών των δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας»,
προϋπολογισμού 1.230.662,80 €, ενταγμένο
στο πρόγραμμα «Φιλόδημος»
• «Αντικατάσταση στέγης Γυμνασίου Οιχαλίας» προϋπολογισμού 180.000,00 €, ενταγμένο
στο πρόγραμμα «Φιλόδημος»
του ΥΠΕΣ και με 125.900,00
€ συγχρηματοδότηση του Δή-

μου
• Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδού Δ.Δ. Κεραμιδίου –
Φαρκαδόνας,
προϋπολογισμού 388.000,00 €, ενταγμένο
στο ΠΕΠ Θεσσαλίας - Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
2014 – 2020
• Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδού Δ.Δ. Ζάρκου, προϋπολογισμού 603.000,00 €, ενταγμένο στο ΠΕΠ Θεσσαλίας Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020
• «Προμήθεια εξοπλισμού
παιδικών σταθμών Φαρκαδόνας
– Γριζάνου», προϋπολογισμού 50.000,00 €, ενταγμένο
στο πρόγραμμα του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η πολύπλευρη αυτή προσέγγιση της δημοτικής δράσης είναι
αποτέλεσμα του οράματος της
Δημοτικής Αρχής και της συστηματικής δουλειάς των υπηρεσιών του Δήμου μας.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Κοπή πίτας του Συλλόγου
Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ύπνου και Επισιτισμού
Ο Σύλλογος Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ύπνου και Επισιτισμού
Ν. Τρικάλων σας προσκαλεί στην κοπή πίτας που θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Μαρτίου και ώρα 6.30
μ.μ. στην αίθουσα του ξενοδοχείου ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ.
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Παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία το βιβλίου του κ. Περ. Βασιλού, το περασμένο Σάββατο

“Κρίση 2011-2018. Χρονογράφημα στα γεγονότα”
• Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Ι.Μ. Τρίκκης και Σταγών και την Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας•Τα έσοδα από τις
πωλήσεις του βιβλίου θα διατεθούν για τις ανάγκες του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών

«Π

ροσπάθεια ενθάρρυνσης του λαού,
που έχει βιώσει τόσες και τόσο δύσκολες καταστάσεις αποτελεί το νέο μου βιβλίο»
τόνισε ο συγγραφέας και πρώην
συνδικαλιστής έμπορος Περικλής
Βασιλός.
Το νέο βιβλίο με τίτλο “Κρίση

2011-2018, Χρονογράφημα στα
γεγονότα” του κ. Βασιλού παρουσιάστηκε το περασμένο Σάββατο το απόγευμα με μεγάλη επιτυχία, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών
«ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ
ΣΤΑΓΩΝ ΑΛΕΞΙΟΣ».

Διοργανωτές της εκδήλωσης
ήταν η Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης
και Σταγών σε συνεργασία με την
Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, ενώ ομιλητές ήταν ο Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος
της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμανδρίτης Αλέξιος Κανίνας, ο Δικηγόρος Αθηνών Δημήτριος Κου-

σαής και ο Συγγραφέας κ. Περικλής Βασιλός. Τον συντονισμό
είχε η κ. Στεφανία Κωστοπούλου.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος με την ευκαιρία της εκδηλώσεως αυτής βράβευσε τον κ. Βασιλό για την πολυετή προσφορά
του στην κοινωνία των Τρικάλων.

Ο κ. Βασιλός σημείωσε σε δηλώσεις του πως το περιεχόμενο
του βιβλίου αφορά την τρέχουσα
κατάσταση και πόσο τραγικό είναι
που ο λαός τόσο υποφέρει και
ανάφερε «συνέγραψα αυτό το βιβλίο με καρδιά και ψυχή για τον
κόσμο».
Να σημειώσουμε εδώ πως το

βιβλίο πωλείται σε όλα τα βιβλιοπωλεία της πόλης ενώ τα έσοδα
από τις πωλήσεις του βιβλίου θα
διατεθούν για τις ανάγκες του
Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της
Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και
Σταγών.
Μ.Α.Μπ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Του Προέδρου του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων
ΑγαπητάμέληκαιφίλοιτουΚυνηγετικούΣυλλόγουΤρικάλων
Με ξεχωριστή επιτυχία πραγματοποιήθηκε την 23/02/2019 η
ετήσια Χοροεσπερίδα, που διοργάνωσε ο Κυνηγετικός Σύλλογος
Τρικάλων.Ημεγάλησυμμετοχήκυνηγώνκαιφίλωντουκυνηγετικού
συλλόγουΤρικάλων,αψηφώνταςτιςδυσκολίεςπουοικαιρικέςσυνθήκες και ειδικότερα η χιονόπτωση δημιούργησαν, δείχνουν ότι
πλέονοσύλλογοςμαςβρίσκετεσεαρμονικήσυνύπαρξητόσομετα
μέλητουόσοκαιμετηντοπικήκοινωνία.
Θέλω να εκφράσω τις εκ βαθέων ευχαριστίες μου προς όλους
εκείνους,μέληκαιφίλουςτουσυλλόγου,πουγιαμίαακόμηφορά
αγκάλιασαν με θέρμη την εκδήλωσή μας και κατ’ επέκταση την
προσπάθειαπουκαταβάλλειοΣύλλογοςγιαουσιαστικήπροσφορά
προςτηντοπικήκοινωνίαμετηνυλοποίησησειράςπεριβαντολογικών
δράσεων, όπως η προσπάθεια για επανεγκατάσταση της πεδινής
πέρδικας(μηθηρεύσιμοείδος)κ.λ.π..
ΑποδείχθηκεαπόταγεγονόταότιηχοροεσπερίδατουΚυνηγετικού
Συλλόγου Τρικάλων αποτελεί ετήσιο κοσμικό γεγονός της πόλης
των Τρικάλων και ότι ο Κυνηγετικός Σύλλογος Τρικάλων δεν είναι
τυχαίαομεγαλύτεροςσύλλογοςτουΝομού.

•Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων κ.κ. Γιώτα
Παναγιώτη Αντιπρόεδρο, Αναγνώστου Βάιο Γ. Γραμματέα, Τίγκα Αθανάσιο Κοσμήτορα, Παπαευθυμίου Λάμπρο Ταμία,
ΜακρήΚωνσταντίνο,ΠλακοπήταΚωνσταντίνο,ΜεσιακάρηΑπόστολομέλητουΔ.Σ.καιΓκαγκαστάθηΛάμπρομέλοςτης
ΕλεγκτικήςΕπιτροπήςπουστάθηκαν,τόσοκατάτηνπροετοιμασίατηςχοροεσπερίδαςόσοκαικατάτηδιεξαγωγήτης,
πολύτιμοι συνεργάτες υπερβάλλοντας πολλές φορές τους εαυτούς τους για την άψογη διοργάνωση αυτής. Χωρίς
αυτούςθαήταναδύνατοναλάβειχώραμιατόσοεπιτυχημένηεκδήλωση.
Κλείνοντας,αντλώνταςδύναμηαπότημεγάληεπιτυχίαμετηνοποίαστέφθηκεκαιαυτήηεκδήλωσημετησυνδρομή
όλωντωνσυμμετεχόντων,θαήθελανασαςδιαβεβαιώσωότιοιδράσειςμαςθασυνεχιστούνκαιδενσταματούν.Σύντομα
θαείμαστεπάλιμαζίμενέεςπρωτοβουλίεςκαιδράσεις,γιατίγιαεμάςαυτόείναιτρόποςζωής!
Τρίκαλα28/02/2019
Μετιμή
ΟΠρόεδροςτουΔ.Σ.τουΚυνηγετικούΣυλλόγουΤρικάλων
ΣΤΑΥΡΟΣΘ.ΤΡΑΓΑΝΗΣ

Ευχαριστώιδιαίτερα:
•Τιςτοπικέςεπιχειρήσειςπουστήριξαντηλαχειοφόρομαςπροσφέρονταςδώραγιατηδιεξαγωγήτης.
•Τις επιχειρήσεις που με τις χρηματικές τους δωρεές προς το
σύλλογο,συνδράμουνστηνεπίτευξητωνστόχωνμας(Ακολουθεί
πίνακαςμετουςδωρητές-υποστηρικτέςμας).
•ΤαμέσαμαζικήςενημέρωσηςτηςπόληςτωνΤρικάλωνπουβοήθησανταμέγισταγιατηνεπιτυχίατηςεκδήλωσης.
•Τους επίσημους προσκεκλημένους μας, βουλευτές του νομού
μας,νυνκαιπρώηναιρετούςα’&β’βαθμούτοπικήςαυτοδιοίκησης,
υποψήφιουςΒουλευτές,υποψηφίουςΔημάρχουςκαιεκπροσώπους
δημοσίωναρχών.
•ΤονΧορευτικόΌμιλοΤρικάλων(Χ.Ο.Τ.)καιτονχοροδιδάσκαλο
κ.ΜάνοΠαναγιώτηπουμετηνπαρουσίατουςκαιτησυμμετοχή
τους στη χοροεσπερίδα μας δημιούργησαν συνθήκες μεγιστοποίησηςτηςεπιτυχίας.
•Τη Διεύθυνση του κοσμικού κέντρου «ΠΥΛΗΣ ΜΕΓΑΡΟ» για την
άψογηφιλοξενίατηςεκδήλωσης.
•Όλους εσάς που συμμετείχατε μαζί μας σ’ αυτή τη μοναδική
βραδιά.
CMYK
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Τα Εκπαιδευτήρια «Αθηνά» στο 14ο Πρότυπο Συνέδριο
Ηνωμένων Εθνών στο κολλέγιο ‘’Ανατόλια’’
ια άλλη μια χρονιά το
Σχολείο μας συμμετείχε
στο Συνέδριο
Προσομοίωσης Ηνωμένων
Εθνών το οποίο έλαβε χώρα
στις 15-17 Φεβρουαρίου
2019 στο Κολλέγιο Ανατόλια
της Θεσσαλονίκης.

Γ

Με τα κάλαντα – προϋπάντηση της Ανοιξης, τα γνωστά
«»Χελιδονίσματα», υποδέχθηκαν τον Δήμαρχο Τρικκαίων,
τα πρωτάκια του 31ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων. Το
πρωί της πρώτης ημέρας του Μαρτίου του 2019, μαθητές
και μαθήτριες του Α1 και Α2 τμημάτων του σχολείου, αναβίωσαν το έθιμο, επισκέφθηκαν τον κ. Δημήτρη Παπαστεργίου και τον αντιδήμαρχο Παιδείας και Πολιτισμού και
τους τραγούδησαν το παραδοσιακό τραγούδι "Ήρθε,
ήρθε η χελιδόνα" που υποδείκνυε και υπενθύμιζε τη μετάβαση στην άνοιξη.
Πρόκειται για τα λεγόμενα «Χελιδονίσματα» τα ανοιξιάτικα κάλαντα. Στα παλιά χρόνια το μήνα αυτό τα παιδιά
έφτιαχναν ένα ξύλινο ομοίωμα χελιδόνας, το οποίο στόλιζαν
με ζουμπούλια. Έπειτα το γύριζαν από σπίτι σε σπίτι σ' όλο
το χωριό τραγουδώντας τραγούδια για τον ερχομό των χελιδονιών. Οι νοικοκυρές έδιναν στα παιδιά λεφτά, λάδι, κρασί, αλεύρι, σιτάρι. Τα λεφτά καθώς και τα προϊόντα αυτά
τα αφιέρωναν τα παιδιά στην εκκλησία.
Μαζί με χειροτεχνημένα χελιδόνια και όμορφα καλαθάκια με λουλούδια, έδωσαν το μήνυμα της εποχής που ανθίζει την πλάση, δεχόμενοι ευχές από τον κ. Παπαστεργίου και τον αντιδήμαρχο κ. Κ. Ψύχο.
Τα παιδιά συνόδευαν, η διευθύντρια κ. Ζωή Μπούσια, και
οι εκπαιδευτικοί, κ. Κουντούρη και Καραγεώργου

σελίδα 11

Το Σχολείο μας εκπροσώπησαν οι μαθητές Αργυροπούλου
Ελένη, Γαλάτου Αγγελίνα, Καββαδία Ειρήνη, Κούκια Εβίτα, Νικολάου Ανδριανή, Παπαποστόλου Νέλλη, Στεργίου Έμη, Στεργιούλη Μαριάννα, Τσιγκαρίδα Ελένη, Φατλέ Κωνσταντίνα, Χατζηπαρασίδη Ρένια (Α’ λυκείου), Γεωργάκης Φώτης, Καραθάνου Δήμητρα, Μακρής Αχιλλέας, Οικονόμου Εβελίνα, Τσόγκα Εβελίνα
και Φραγκιαδουλάκης Άγγελος
(Γ γυμνασίου) με συντονίστριες
τις καθηγήτριες Βίβιαν Κόσσυβα
και Λίνα Λιακατή (καθηγήτριες
Αγγλικών).
Μαθητές ή φοιτητές από όλο
τον κόσμο συγκεντρώθηκαν άλλη
μια φορά για να διαλεχθούν περί
επικαίρων παγκοσμίων ζητημάτων, τα οποία κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν έχοντας ρόλο διπλωματών των οργάνων του ΟΗΕ,
εκπροσωπώντας ο καθένας διάφορα κράτη-μέλη του. Οι μαθητές-διπλωμάτες ασχολήθηκαν με
θέματα οικονομικά, ανθρωπιστικά,
πολιτικά, νομικά, αφοπλισμού καθώς και ζητήματα που αφορούν
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την
κατάλληλη προετοιμασία και καθοδήγηση από τις καθηγήτριες-

CMYK

συντονίστριες συμμετείχαμε ενεργά και με ορθά επιχειρήματα στις
συζητήσεις με τους συνδιπλωμάτες μας, υποστηρίζοντας και
πράττοντας ανάλογα με τις πολιτικές των χωρών μας, οι οποίες
ήταν η Γερμανία, η Αργεντινή, η
Ρουμανία και η Ρουάντα. Αξίζει
επίσης να σημειωθεί ότι οι μαθητές Κούκια Εβίτα, Στεργιούλη Μαριάννα, Φατλέ Κωνσταντίνα και
Γιωργάκης Φώτης ήταν πρέσβεις
της Γερμανίας, της Αργεντινής,
της Ρουάντας και της Ρουμανίας
αντίστοιχα.
Στα πλαίσια των επιτροπών στις
οποίες είχαμε ενταχθεί, συνάψαμε φιλίες με αλλοεθνή παιδιά,
δημιουργώντας μοναδικές εμπει-

ρίες, παραθέσαμε πιθανές λύσεις για τα προβλήματα που μας
είχαν ανατεθεί, επιχειρηματολογήσαμε ενώπιον ακροατηρίου καθώς και εξοικειωθήκαμε περαιτέρω με την αγγλική γλώσσα. Συγκεκριμένα,μερικά από τα μείζονα
θέματα στα οποία εντρύφησαν οι
μαθητές ήταν η ισλαμιστική τρομοκρατική οργάνωση Al-shabab,
τα βιολογικά όπλα, ο γεννητικός
ακρωτηριασμός, η γκετοποίηση,
η ελευθερία λόγου στο διαδίκτυο, οι οικονομικές ανισότητες,
το ζήτημα του Abyei και πολλά
άλλα.
Την πρώτη μέρα μας στο συνέδριο παρακολουθήσαμε την ενδιαφέρουσα τελετή έναρξης, η

οποία συμπεριλάμβανε ομιλίες
του Προεδρείου, του κυβερνητικού εκπροσώπου των ΗΠΑ Mr.
Gregory W. Pfleger, του Ευρωβουλευτή και καθηγητή Νομικής
κ. Χρυσόγονου Κωνσταντίνου, και
δεν έλλειψε η ευχάριστη «νότα»
που προσέφερε μια χορωδιακή
ομάδα που απαρτιζόταν από μαθητές του Κολλεγίου. Στη συνέχεια, παρευρεθήκαμε για πρώτη
φορά στις επιτροπές μας όπου
ήρθαμε σε επαφή με τους υπόλοιπους αντιπροσώπους και προβήκαμε σε συζητήσεις για την
εύρεση πιθανών λύσεων στα προαναφερθέντα ζητήματα.
Την επόμενη μέρα οι συνεδριάσεις των επιτροπών συνεχίστηκαν με τον ίδιο ρυθμό, ενώ
μέσω των λυσιτελών συζητήσεων
γνωρίσαμε καλύτερα τον κόσμο
της διπλωματίας και της πολιτικής. Την τρίτη και τελευταία μέρα
οι διπλωματικές διαβουλεύσεις
ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, καθώς
όλες οι επιτροπές είχαν καταλήξει σε ένα κοινό ψήφισμα με ρηξικέλευθες προτάσεις για την επίλυση όλων των θεμάτων. Αναχωρώντας από το συνέδριο μας περιέβαλε όλους ένα αίσθημα εσωτερικής ικανοποίησης αλλά και ευγνωμοσύνης που το Σχολείο συνεχίζει να προσφέρει στους μαθητές τέτοιες μοναδικές δυνατότητες οι οποίες ξεπερνάνε τα
όρια της καθημερινής εκπαίδευσης.
Στεργίου Δήμητρα - Φατλέ
Κωνσταντίνα
Μαθήτριες της Α’ Λυκείου

12 σελίδα
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Μικέλης Χατζηγάκης:

«Η Ορθοδοξία είναι η βάση
της ταυτότητας μας»

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων ένταξης μετατίθεται για την 22α Μαρτίου

Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών
γεωργικών εκμεταλλεύσεων»
Γ
ια τις 22 Μαρτίου μετατίθεται
η ημερομηνία έναρξης
υποβολής αιτήσεων ένταξης
για το Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη
μικρών γεωργικών
εκμεταλλεύσεων», με την νέα
ημερομηνία έναρξης να ορίζεται η
22α Μαρτίου 2019.

Συνάντηση με τον Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων
Θεόκλητο είχε ο Μικέλης Χατζηγάκης, με τον οποίο συζήτησε θέματα που άπτονται της Εκκλησίας, όπως η πρόσφατη συμφωνία της κυβέρνησης με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, αλλά και θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.
Ο Τρικαλινός πολιτικός υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο
της Εκκλησίας (π.χ. μέσω συσσιτίων, κοινωνικών έργων,
κτλ) στην προσπάθεια που κάνει η Ελλάδα να σηκωθεί
όρθια.
Ο Μικέλης Χατζηγάκης τόνισε πως «ιδιαίτερα σε καιρούς
παγκοσμιοποίησης, όπως σήμερα, όπου η ταυτότητα των
λαών αλλοιώνεται και πολτοποιείται στο όνομα της «προόδου», το Χριστιανικό στοιχείο είναι ένα από τα θεμελιώδη
και αναπόσπαστα κομμάτια της Ελληνικής μας ταυτότητας. Ο Ελληνισμός, άλλωστε, πολλές φορές τους περασμένους αιώνες στηρίχθηκε στον Χριστιανισμό για να διασωθεί σε δύσκολους καιρούς (π.χ. Τουρκοκρατία). Η Ελλάδα πρέπει να εκσυγχρονιστεί, αλλά όχι ξεχνώντας τις
ρίζες της. Η Ορθοδοξία είναι η βάση της Ελληνικής ταυτότητας μας και πρέπει να διασφαλιστεί από ύπουλα χτυπήματα που συχνά έρχονται εκ των έσω».
Τέλος, ο Σεβασμιώτατος και ο Μικέλης Χατζηγάκης συζήτησαν τα ιδανικά και τις αξίες που μας διδάσκει ο Χριστιανισμός, και οι οποίες είναι πιο επίκαιρες από ποτέ. Γιατί σήμερα η Ελλάδα βιώνει πρωτίστως μια κρίση αρχών και
αξιών, η οποία στην συνέχεια γέννησε την οικονομική και
πολιτική παρακμή. Η Εκκλησία μας διδάσκει αγάπη, προσφορά και αλληλεγγύη και όσο ταχύτερα ξαναβρούμε τα
σωστά πρότυπα τόσο ταχύτερα θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά.

Οι αιτήσεις στήριξης υποβάλλονται
ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) - http://www.ependyseis.gr. Τα
απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει
να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και
την τελευταία ημέρα της υποβολής αιτήσεων στήριξης.
Στο εν λόγω Υπομέτρο, προβλέπεται η
παροχή κατ' αποκοπή οικονομικής ενίσχυσης σε επαγγελματίες αγρότες που
δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους και κατοικούν σε μικρές κοινότητες έως 5.000 κατοίκων όπου η
αγροτική δραστηριότητα είναι σημαντική, ενώ το ποσό στήριξης είναι ίσο με
14.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο.
Η ενίσχυση θα καταβληθεί στο 70% με
την ένταξη στο Υπομέτρο και μπορούν να
ενταχθούν γεωργοί, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι.

Δικαιούχοι
Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης
και δυνατότητα να κριθούν δικαιούχοι του
Υπομέτρου 6.3 έχουν τα φυσικά πρόσω-

πα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης στήριξης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας τους κτλ και δεν έχουν υπερβεί το
61ο έτος της ηλικίας τους.
- Είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών
εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3(χρειάζεται βεβαίωση του Δημάρχου για μόνιμη
κατοικία με ημερομηνία έκδοσης όχι
προγενέστερη του 1 εξαμήνου από την
4η Μαρτίου, δηλαδή από 4 Σεπτεμβρίου)
- Είναι αρχηγοί σε υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
- Είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
(ΟΣΔΕ) και έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος αναφοράς
της αίτησης στήριξης στο - υπομέτρο 6.3.
- Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως

επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι).
- Έχουν ατομικό αγροτικό εισόδημα
από 0,01 ευρώ έως και 3.000 ευρώ και
συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων
από όλες τις πηγές) έως και 15.000
ευρώ (Μ.Ο. φορολογικών ετών 2015,
2016, 2017).
- Διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά
προσόντα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση
να τα αποκτήσουν μέσω του Υπομέτρου
1.1 του ΠΑΑ 2014 - 2020 εντός 36 μηνών
από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης πράξης.
Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο με
ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία
έτη και μέγιστη τα τέσσερα έτη για την
ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.
Ματθαίος Μπίνας

Συνάντηση εργασίας με τους φορείς διαχείρισης
του νερού στη Βασιλική Καλαμπάκας

Αποκριάτικη Γιορτή
ε τους Προέδρους των
Τοπικών Οργανισμών
Εγγύων Βελτιώσεων της
περιοχής της Καλαμπάκας
συναντήθηκαν οι βουλευτές
Παναγιώτα Δριτσέλη και Χρήστος
Σιμορέλης, συνοδευόμενοι από τα
στελέχη της Νομαρχιακής
Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρο
Νταούλα και Κώστα Παππά.

Μ
Ο Δήμος Πύλης στο καθιερωμένο ραντεβού του με
τα παιδιά της περιοχής διοργανώνει Αποκριάτικη Γιορτή και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους καρναβαλιστές
να ξεφαντώσουν με τραγούδι, χορό και άφθονο παιχνίδι.
Αυτές τις Απόκριες φτιάχνουμε την δικιά μας στολή,
με απλά υλικά που υπάρχουν στο σπίτι μας.
Οι 3 πιο ευφάνταστες στολές θα βραβευτούν.
Σας περιμένουμε όλους την Παρασκευή 08 Μαρτίου και ώρα 05:30 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο της Πύλης.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ

Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η ενημέρωση σε σχέση με τις εξελίξεις στο πεδίο της διαχείρισης των υδάτων για γεωργική χρήση, μετά και από
την σύσκεψη που είχαν οι βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη
Φάμελλο στην Αθήνα την προηγούμενη
εβδομάδα. Επίσης, έγινε χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με το νέο

πλαίσιο για τις ενεργειακές κοινότητας
και τις προοπτικές που ανοίγονται στο πεδίο αυτό.
Σε σχέση με το θέμα των υδάτων, οι
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τόνισαν ότι δεν
πρόκειται να υπάρξει καμία νέα επιβάρυνση στην αγροτική παραγωγή και στο
πλαίσιο αυτό έχουν ήδη εκπονηθεί μια
σειρά από μέτρα βελτίωσης του υδάτινου
αποθέματος, με στόχο την δραστική μείωση του περιβαλλοντικού τέλους για τη
Θεσσαλία. Όπως σημειώθηκε, η στόχευση αυτή εδράζεται σε δύο άξονες, ο
πρώτος αφορά στην αύξηση των διαθεσίμων υδάτινων πόρων, με έργα αειφορίας σε ολόκληρη την Περιφέρεια. Ο δεύτερος άξονας σχετίζεται με την μείωση
των σχετικών συντελεστών που καθορίζουν το περιβαλλοντικό τέλος, στη βάση
της δυνατότητας που δίδει η ευρωπαϊκή
νομοθεσία στο συγκεκριμένο θέμα.

Ως προς το ζήτημα των ενεργειακών
κοινοτήτων, υπογραμμίστηκε από όλους
τους συμμετέχοντες ότι πρόκειται για ένα
ενδιαφέρον πεδίο, το οποίο συνάδει με
τις εφαρμογές για “έξυπνη” γεωργία,
αλλά και για καθαρή και φτηνή ενέργεια
στην αγροτική παραγωγή. Η δυνατότητα
δημιουργίας ενεργειακών συνεταιρισμών
που δίνει το πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο, μπορεί να συμβάλλει στην απεξάρτηση από το ακριβό πετρέλαιο και να μειώσει δραστικά και το κόστος του ρεύματος στην αγροτική παραγωγή. Σημειώθηκε, επίσης, το γεγονός ότι η παραγωγή καθαρής ενέργειας επιδοτείται και
από ευρωπαϊκούς πόρους και στο πλαίσιο αυτό η οργάνωση του αγροτικού κόσμου στην κατεύθυνση της παραγωγής
ενέργειας, με όρους περιβαλλοντικής ανταποδοτικότητας μπορεί να αλλάξει τα
δεδομένα στην αγροτική οικονομία.

CMYK
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ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

ΕΙΧΑΝ ΕΚΡΗΞΗ

ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

ΔΕΝ ΠΗΡΑΝ ΚΑΤΙ

Κάνοντας εκπληκτικό τελευταίο
δεκάλεπτο οι Ικαροι πήραν μεγάλη νίκη
επί του ΑΓΣ Ιωαννίνων (σελ 4)

Τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα
του ΑΟΤ προβληματίζουν έντονα
τους φιλάθλους (σελ 5)

Τα Μετέωρα αν και προσπάθησαν δεν
κατάφεραν να αποφύγουν την ήττα (1-0)
στα Σέλλανα (σελ 7)

4 Με αυταπάρνηση, πάθος, ξεδίπλωμα αρετών
και παρά τον τραυματισμό ο Κώστας Ζήκος (ΓΕΑΤ) πήρε
την 5η θέση στο Ευρωπαϊκό κλειστού (60μ.) (σελ 2)
CMYK
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Τ

ρέλανε κόσμο ο
Κώστας
Ζήκος(ΓΕΑΤ) με την
εμφάνιση που
έκανε στο Ευρωπαϊκό.
Παρότι μάλιστα η διοργάνωση
έγινε στην Σκωτία ο ίδιος κάθε
άλλο παρά τσιγκούνης αθλητικά
εμφανίστηκε.
Ισα- ίσα αγωνίστηκε με Τρικαλινό φιλότιμο και ξεπέρασε τον
εαυτό του.
Δικαίως λοιπόν εισέπραξε τα
εύσημα όλων, αφού στην τελική
ευθεία χρειάστηκε να σφίξει τα
δόντια του. Καλή κερκίδα υπέρ
του συμπολίτη αθλητή έφτιαξαν
φοιτητές της ΣΕΦΑΑ, που βρέθηκαν στην έδρα των αγώνων.
Ετσι ο ταλαντούχος σπρίντερ
από τα σπλάγχνα του συλλόγου
κέρδισε το στοίχημα βάζοντας
πλώρη για νέα κατορθώματα.
Η επίσημη περιγραφή στην
ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ είναι:
Έπρεπε να περάσουν 19 χρόνια
για να βρεθεί Ελληνας αθλητής

Παλικάρι ο Ζήκος
Αν και με πρόβλημα τραυματισμού ο αθλητής
της ΓΕΑΤ πήρε την 5η θέση στο Ευρωπαϊκό(60μ)
που θα τρέξει στον τελικό των
60 μέτρων σε Ευρωπαϊκό κλειστού.
Ο Κώστας Ζήκος έγραψε το
Σάββατο τη δική του ιστορία,
αφού μέσα σε ένα απόγευμα κατάφερε να φτάσει στην πέμπτη
θέση της Ευρώπης στην κούρσα
της μιας ανάσας με 6.67.
Ο αθλητής του Βαγγέλη Κατσιάβα θα μπορούσε να κυνηγήσει
κάτι καλύτερο, αν δεν πάθαινε
σύσπαση περίπου στα 50 μέτρα.
Ο αθλητής έφυγε πολύ καλά
στην εκκίνηση και ήταν ανταγωνιστικός μέχρι το σημείο που ένοιωσε το τράβηγμα στο πόδι.
Ο 20χρονός βγήκε κουτσαίνον-

τας από τον αγωνιστικό χώρο και
οι εξετάσεις που θα κάνει άμεσα
θα δείξουν αν έχει θλάση.
Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση
του Ζήκου στον Σαββατιάτικο τελικό αφήνει πολλές υποσχέσεις
για το μέλλον του στους δρόμους
ταχύτητας.
Ο Ζήκος στον ημιτελικό τερμάτισε σε 6.62 και ισοφάρισε το
ατομικό του ρεκόρ. Νικητής στον
τελικό των 60 μ. ήταν ο Σλοβάκος
Γιαν Βόλκο με 6.60, που είναι και
η πιο αργή επίδοση νικητή στην
απόσταση από το 1996.
Ο 22χρονος χάρισε στη χώρα
του, το πρώτο της χρυσό μετάλλιο
στην απόσταση. Δεύτερος με 6.61

ήταν, ο γρηγορότερος φέτος στην
Ευρώπη, ο Τούρκος Μπάρνες και
τρίτος ο Ολλανδός Τζόρις Βαν
Γκουλ με 6.62. Εκτός βάθρου
έμεινε ο νικητής της προηγούμενης διοργάνωσης Ρίτσαρντ Κίλτι,
που τερμάτισε 4ος με 6.66.
"Είμαι πολύ χαρούμενος με την
αγωνιστική μου παρουσία. Μετά
την εκκίνηση ένιωσα να σφίγγω
αρκετά και στα 40 μ. αισθάνθηκα
τον έντονο πόνο.
Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Σίγουρα να δεν είχε συμβεί
αυτό ίσως να έτρεχα γρηγορότερα.
Είμαι πολύ ικανοποιημένος από
το πως αντέδρασα στη διοργά-

Δυναμική επιστροφή
Πλούσιο υλικό πρόσφεραν οι αγώνες της Α1 ΕΣΑΚΕ,
που τόσο έλειψαν από το φίλαθλο κοινό και των Τρικάλων

νωση. Συνεχίζω για τους αγώνες
του ανοιχτού", είπε ο Ζήκος.
Ο Τρικαλινός αθλητής δεν ξέχασε τους ανθρώπους απονέμοντας τα εύσημα στον μεγάλο χορηγό του Παναγιώτη Γεωργούλα(Geogreen), που βρέθηκε στην
Γλασκώβη αλλά και στον μεγάλο
προπονητή του Βαγγέλη Κατσιάβα(εξήρε την μαχητικότητα του
αθλητή του).
Από την πλευρά του ο παλιός
πρωταθλητής Γιώργος Καϊκης συνεχάρη θερμά τον Ζήκο (το σχετικό κείμενο σε επόμενο φύλλο).
• Σε άλλο θέμα χρυσό για τον
Απ. Μπακατσή του ΑΓΣ TKD και
πρόκριση για Λετονία.

Ο Κώστας Ζήκος είπε λόγια
καρδιάς για τον κόουτς
Κατσιάβα και τον χορηγό
κ. Γεωργούλα

Εδειξε χαρακτήρα
Παρότι συνάντησε σθεναρή αντίσταση
ο Αστέρας ξεκίνησε με το δεξί
κερδίζοντας 50-48 τον Ηρόδικο

Ό

ταν έχει συνηθίσει ο
κόσμος να βλέπει κάθε
αγωνιστική μαζεμένα
μεγάλα παιχνίδια με τα
συναισθήματα να ξεχειλίζουν κάπου
μελαγχολεί όταν για πολλούς και
διαφόρους λόγους ορθώνεται
απαγορευτικό.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Κοντά στον έναν μήνα δεν υπήρχε πρωτάθλημα Α1 ΕΣΑΚΕ και άπαντες ομολόγησαν την έλλειψή του.
Διότι κάθε συνάντηση αποτελεί ωδή στο
άθλημα με τους πρωταγωνιστές να δουλεύουν στο κόκκινο και να μην αφήνουν
να πέσει τίποτα κάτω.
Αρχικά ήταν το all star της Θεσσαλονίκης,
που σίγουρα αποτέλεσε γιορτή.
Ακολούθως είχαμε τον τελικό κυπέλλου
και στο καπάκι τα παράθυρα της Εθνικής,
που μας έκανε υπερήφανους με την εμφάνιση και το εισιτήριο.
Όμως όλοι περίμεναν το γνωστό τζάμπολ
ξέροντας εκ των προτέρων ότι το θέαμα
είναι εξασφαλισμένο.
Τελικά δικαιώθηκαν εκ των αποτελεσμάτων. Οι πρωταγωνιστές μπήκαν αφιονισμένοι στο παρκέ και φρόντισαν να εφαρμόσουν κατά γράμμα τις οδηγίες των προπονητών. Είναι τέτοια η έμφαση στην λεπτομέρεια, που το έμψυχο δυναμικό μπορεί
να σκοράρει ακόμη και με κλειστά μάτια,
αφού διαθέτει αίσθηση του χώρου και
ξέρει που βρίσκεται ο κάθε συμπαίκτης με
ακρίβεια χιλιοστού.
Γενικά στο επίπεδο αυτό κανείς δεν
παίζει για να χάσει. Ολοι υπερβάλλουν
εαυτούς, οπότε από ένα διάστημα και μετά
οι ειδικοί περνούν θέματα από το μικροσκόπιο για να εντοπίσουν τα στοιχεία που
έγειραν την ζυγαριά υπέρ της νικήτριας
ομάδας.
Μάλιστα αρκετοί θέλουν να δουν ξανά
και ξανά συγκεκριμένες φάσεις για να σιγουρευτούν για το δίκαιον των διαιτητικών
αποφάσεων.
Κάποια στιγμή δεν λείπουν και τα νεύρα
με ανθρώπους των ομάδων να μην κρύβουν
την δυσαρέσκειά τους.
Πάντως αν εξαιρέσουμε τους αιώνιους
όλοι μπορούν να κερδίσουν τους πάντες.
Το ευχάριστο είναι ότι οι νεοφώτιστοι συνεχίζουν με την ίδια δυναμική και δεν αποτελούν κομήτη, ενώ άλλοτε κραταιές δυνάμεις δείχνουν ότι δύσκολα θα σώσουν
την παρτίδα. Κοντά σε όλα αυτά να εξάρουμε όσους ρίχνουν πιτσιρικάδες στα

Στιγμιότυπο από την δύσκολη επικράτηση
του Αστέρα επί του Ηρόδικου
Παρά την καλή εμφάνιση Τσούπκοβιτς ο Κολοσσός δεν άλλαξε την μοίρα του
βαθιά.
Ας πάρουμε κλίμα από τα παιχνίδια με
την βοήθεια του sport 24.
Τη δωδέκατη νίκη της σε 17 αγώνες της
Α1 πήρε η ΑΕΚ, που επικράτησε του Προμηθέα στο ΟΑΚΑ (83-62) και πήρε και τη
διαφορά υπερτερώντας των Πατρινών σε
πιθανή ισοβαθμία..
Οι φιλοξενούμενοι έχασαν με διάστρεμμα
στην τέταρτη περίοδο τον πρώην Τρικαλινό
Ολεξάντρ Λίποβι(3με 1). Την υπογραφή
του πιτσιρικά Ζώη Καράμπελα είχε η νίκη
του Περιστερίου επί της Κύμης αλλά και
πολλά παράπονα από τον πρόεδρο των
φιλοξενουμένων.
Με λέι απ του νεαρού γκαρντ 5 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της παράτασης
πήρε τη νίκη με 94-93 .
Το Περιστέρι 41'' πριν από την λήξη της
παράτασης μείωσε σε 92-93 με 3/3 βολές
του Μουρ έπειτα από φάουλ που χρεώθηκε
στον Καρινιάουσκας και τεχνική ποινή που
δέχθηκε ο πάγκος της Κύμης. Ο Μουρ,
όμως, νωρίτερα είχε κάνει βήματα.
Για τους φιλοξενούμενους ο Στ. Πουλιανίτης είχε 3(1) και ο Τσιάρας συμμετοχή.

Είχαν κέφια
Ο ΠΑΟΚ μετέτρεψε ένα πάρτι σε... θρίλερ. Ο "Δικέφαλος" απώλεσε διαφορά 22
πόντων κόντρα στον Χολαργό, είδε τους
νεοφώτιστους να πλησιάζουν ακόμα και
στους 6 πόντους στο τελευταίο λεπτό του
αγώνα, αλλά τελικά βρήκε τον τρόπο να
πάρει τη νίκη με 80-73 για την 17η αγωνιστική της Basket League.
Για τους φιλοξενούμενους ο πρώην κυανέρυθρους Γκάρι Τάλτον είχε 8 με 2 και

συμμετοχή ο Σκουλίδας.
Ο Ήφαιστος Λήμνου πέρασε από την
Ρόδο με 78-60. Η ομάδα της Λήμνου πλέον
βελτίωσε το ρεκόρ σε 9-8 κι έκανε ακόμα
ένα σημαντικό βήμα για πάρει το εισιτήριο
για τα playoffs, ενώ οι ουραγοί γηπεδούχοι
υποχώρησαν στο 2-15.
Για τον Κολοσσό ο παλιός παίκτης των
Τρικάλων Σλάβεν Τσούπκοβιτς πέτυχε 12
με 3 τρίποντα. Για τον Ηφαιστο ο πρώην
αρχηγός των κυανέρυρθων Μανωλόπουλος
έγραψε 7(1) και ο Χαριτόπουλος 5(1).
Ο Πανιώνιος... έπαιζε μόνος στο πρώτο
ημίχρονο, άντεξε στην αντεπίθεση του
Λαυρίου στην τρίτη και στην τέταρτη περίοδο και με οδηγούς τον Ντεβιόν Μπέρι
τον Ντεμέτρικ Χάρις πήρε τη νίκη με 10191. Η ομάδα τη Νέας Σμύρνης, η οποία
χρησιμοποίησε για πρώτη ως έδρα το κλειστό "Σ. Μπεφόν" του Π. Φαλήρου" πήρε
την 4η νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα
κι... έπιασε το Λαύριο στο 4-13 παίρνοντας
βαθιά ανάσα.
Για το Λαύριο ο πρώην αθλητής των
Τρικάλων Μιχάλης Λούντζης σημείωσε
11(1). Υπόθεση έξι λεπτών αποδείχθηκε
το παιχνίδι στο κλειστό "Μελίνα Μερκούρη"
για τον Παναθηναϊκό. Οι "πράσινοι" έκαναν
ένα σερί 19-0 από το 6' έως το 12', δημιούργησαν διαφορά 18 πόντων από την
δεύτερη περίοδο νικώντας εύκολα το Ρέθυμνο 87-75.
Ο γνωστός μας Φίλιππος Καλογιαννίδης
σημείωσε 2 πόντους.
H αγωνιστική ολοκληρώθηκε χθες με το
παιχνίδι Ολυμπιακού- Αρη(δεν φιλοξενείται
το αποτέλεσμα αφού η ύλη έκλεισε νωρίτερα).

Κάθε πρεμιέρα κρύβει παγίδες κυρίως για τους γηπεδούχους.
Συνεπώς καλούνται να ενεργοποιήσουν τα ανακλαστικά
τους, να ιδρώσουν την φανέλα καταθέτοντας πάθος και
κυρίως να έχουν ολύμπια ψυχραιμία.
Ο Αστέρας δεν ήθελε με τίποτα να εκκινήσει αρνητικά
το πρωτάθλημα και έτσι οι παίκτες του από ένα διάστημα
και μετά έκαναν κατάθεση ψυχής προκειμένου να ολοκληρώσουν με χαμόγελα απέναντι στον Ηρόδικο.
Τελικά οι κιτρινόμαυροι βρήκαν την συνταγή και επικράτησαν 50-48.
Οι μυημένοι στα μυστικά του πρωταθλήματος μπάσκετ
με καρότσι ήξεραν ότι η Τρικαλινή ομάδα θα είχε δύσκολη
αποστολή. Το συγκρότημα από την Κομοτηνή ενισχύθηκε
σημαντικά το προηγούμενο διάστημα και ήρθε στην
Μπάρα για να εξαντλήσει τις πιθανότητες.
Ετσι έγινε ένα ντέρμπι ολκής που καθήλωσε τους
θεατές μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.
Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στο ματς, ενώ ο εκπρόσωπός μας έψαχνε τα πατήματά του.
Με τα πέρασμα του χρόνου διόρθωνε πράγματα,
ανέβαζε στροφές και άφηνε υποσχέσεις.
Βέβαια το ματς τράβηξε σε μάκρος, αφού οι αντίπαλοι
είχαν λύσεις.
Ωστόσο ο Χατζής είχε απ’ ευθείας σύνδεση με το
καλάθι συνεπικουρούμενος από τον Φιλίππου. Ολοι όμως
έβαλαν πλάτη για το αποτέλεσμα.
Μετά από εναλλαγές στο σκορ ο εκπρόσωπός μας στα
3 τελευταία λεπτά μπήκε σε θέση οδηγού και κράτησε
μέχρι τέλους.
Τέτοιες νίκες δίνουν ώθηση και ο Αστέρας μπορεί και
φέτος να κερδίσει πολλά μπράβο.
Τα δεκάλεπτα: 15-15, 24-27, 37-39, 50-48
Αστέρας: Χατζής 29, Καλαϊτζίδης, Καραμπίνας, Μανώλης, Τσίπρας, Φιλίππου 15, Ορέστης, Βλαχάβας 6
Στο άλλο ματς: Σέρρες- Αργοναύτες 22-57, ενώ την
προσεχή αγωνιστική ο Αστέρας έχει ρεπό.
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Δ

εν υπάρχει
καλύτερο σκηνικό
για τους
φιλάθλους του
τοπικού μπάσκετ από το
να βλέπουν συναντήσεις
πρώτης γραμμής.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ειδικά φέτος προέκυψαν αρκετά σπουδαία ζευγάρια με την
εναλλαγή συναισθημάτων να
είναι κάτι παραπάνω από έντονη.
Οποιος λοιπόν επιχειρήσει
βουτιά στο αρχείο του θα θυμηθεί ένα προς ένα παιχνίδια,
που καθήλωσαν τους πάντες.
Η παράδοση συνεχίστηκε και
το Σάββατο με την σπουδαία
αναμέτρηση των Γόμφων με
τον Αμπελώνα.
Ηταν ένα παιχνίδι που τράβηξε σαν μαγνήτης το ενδιαφέρον των φιλάθλων, που ξέρουν να εκτιμούν τις αξιόλογες
προσπάθειες.
Βέβαια στην πράξη δεν έγινε
θεαματικό παιχνίδι αλλά έστω
και με την χαμηλή αυτή συγκομιδή είχε το χρώμα του.
Αυτή την φορά τα χαμόγελα
δεν ήταν για τον εκπρόσωπό
μας που λύγισε 47-49.
Βέβαια τα συναισθήματα αλλάζουν εύκολα ειδικά στον συγκεκριμένο μαραθώνιο.
Πάντως αθόρυβα κινούνται
τα στελέχη των τοπικών ομάδων μπάσκετ ουσιαστικά από
την πρώτη στιγμή που δόθηκε
το σύνθημα δράσης.
Αλλωστε δεν είναι καιρός για
τυμπανοκρουσίες, αφού αυτό
που προέχει είναι η καθημερινή
πρόοδος και επιβίωση των ομάδων και όχι τα μεγάλα λόγια.
Μπορεί όσοι είναι έξω από
τον χορό να θεωρούν ότι τα
πράγματα σχετικά με την συντήρηση των σωματείων είναι
εύκολη υπόθεση.
Ωστόσο αν ζήσουν κάποια
δεδομένα από μέσα θα υποκλιθούν σε όσους «τρέχουν»
τα σωματεία.
Χωρίς υπερβολή αυτοί αρ-

Π

αραγωγική
χρονιά κάνουν
φέτος οι
Δαναοί, που
προσέχουν όλα τα
παιχνίδια και
αποδεδειγμένα σέβονται
όλους τους αντιπάλους.
Γιατί το κάθε φαβορί πρέπει
να το δείχνει στον αγωνιστικό
χώρο.
Οι γαλάζιοι δεν άλλαξαν
συνήθειες και στην τοπική
αναμέτρηση με την Φαλώρεια,
οπότε επικράτησαν με 64-37
βασιζόμενοι στην υποδειγματική άμυνα.
Μέλημα των γηπεδούχων
ήταν να παίξουν το μπάσκετ
που ξέρουν και να χαρούν
την ομορφιά του αθλήματος.
Όταν λοιπόν οι πρωταγωνιστές απολαμβάνουν αυτό
που κάνουν τότε η εικόνα
αποτυπώνεται στο τελικό αποτέλεσμα.
Μετά από έναν μεγάλο κύκλο παιχνιδιών οι Δαναοί
εδραιώθηκαν στις καλές θέσεις του πίνακα, οπότε συνεχίζουν χωρίς άγχος.
Ασφαλώς έχουν την φιλοσοφία τους την οποία θα υπη-
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Κόλλησαν οι Γόμφοι
Σε κακό ματς η Τρικαλινή ομάδα δεν μπόρεσε να συνεχίσει
τις πτήσεις της χάνοντας 47-49 από τον δυνατό Αμπελώνα

Σε κίτρινο φύλλο υποχρεώθηκαν οι Γόμφοι κόντρα στον Αμπελώνα
κετές φορές φροντίζουν να
βρίσκονται μέσα σε όλα προκειμένου να κλείσουν τις συμφωνίες και να δώσουν το απαραίτητο υλικό στον προπονητή
για να κάνει σωστά την δουλειά
του.
Επίσης χρειάζεται να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη στους πρωταγωνιστές ούτως ώστε αυτοί
να ξεδιπλώσουν το σύνολο των
αρετών τους.
Αναμφίβολα η σχέση εμπιστοσύνης χτίζεται μέσα από
τις καθαρές κουβέντες.
Παράλληλα τα στελέχη των
σωματείων χρειάζεται να δείξουν διορατικότητα. Τα χρήματα δεν περισσεύουν και έτσι
επιβάλλεται να μιλήσουν στην
καρδιά των εκλεκτών για να
τους κρατήσουν μαζί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ομολογουμένως φωνάζει
από μακριά ποιοι έχουν όρεξη
και διάθεση. Στην περίπτωση
αυτή αυξάνονται οι πιθανότητες
επιτυχίας.
Αλλωστε από την στιγμή που
βλέπουν τις ομάδες τους στο
παρκέ θέλουν όσο τίποτα άλλο

να απολαμβάνουν την χαρά
της νίκης.
Πάντως οι φετινές διοργανώσεις έδωσαν και δίνουν ενδιαφέρον υλικό στους φιλάθλους, αφού αρκετές ομάδες
δεν κρύβουν τις φιλοδοξίες
τους.
Σε επίπεδο Θεσσαλίας οι φίλοι του μπάσκετ είναι λογικό
να παρακολουθούν με ενδιαφέρον τα δρώμενα στην Α1
ΕΣΚΑΘ.
Η κατηγορία αποτελεί τον
προθάλαμο της Γ’ Εθνικής και
έτσι όπως αντιλαμβάνεται κανείς αρκετά σωματεία κάνουν
αγώνα για να αλλάξουν την
μοίρα τους και να πάρουν το
εισιτήριο της προαγωγής.
Μάλιστα φαίνεται ότι οι Θεσσαλικές ομάδες διαθέτουν καλές βάσεις, αφού όταν ανεβαίνουν καταφέρνουν να μονιμοποιηθούν και στην ανώτερη κατηγορία.
Υπάρχουν βέβαια και παραδείγματα συγκροτημάτων που
παίρνουν μεγάλη φόρα με αποτέλεσμα να φτάνουν κάποια
στιγμή ακόμη ψηλότερα.

Βέβαια κάποια πράγματα φωνάζουν από μακριά. Όταν λοιπόν μια ομάδα προβαίνει εμπλουτίζει το δυναμικό και διατηρεί και τον κορμό της είναι
μαθηματικά βέβαιο ότι αυξάνει
τις πιθανότητες επιτυχίας.
Ασφαλώς τα φαβορί οφείλουν να στέκονται πάντα στο
ύψος των περιστάσεων και να
δικαιολογούν τις καλές συστάσεις, αφού δεν θα τους χαριστεί
τίποτα.
Διότι όλες οι ομάδες κάνουν
προσπάθεια και θέλουν να δρέψουν καρπούς αλλά και να πετύχουν υπερβάσεις.
Αν μη τι άλλο όταν ένα αουτσάϊντερ παίζει με το φαβορί
είναι λογικό πως θα εξαντλήσει
όλες τις πιθανότητες για να
γράψει ιστορία.
Από την στιγμή που οι παίκτες του μπαίνουν στο παρκέ
αποφασισμένοι να βγάλουν όλα
όσα έχουν και δεν έχουν και
να εφαρμόσουν το πλάνο τους,
τότε η θετική διάθεση μπορεί
να οδηγήσει σε ανατροπή συσχετισμών.
Υπό το πρίσμα αυτό πολύ
σωστά λοιπόν τα στελέχη των
Τρικαλινών ομάδων λαμβάνουν
τα μέτρα τους.
Μετά από τόσα χρόνια στο
μετερίζι ξέρουν ότι μόνον με
την δύναμη της φανέλας ή το
αξιόλογο βιογραφικό συγκεκριμένων μονάδων δεν θα έρθει
η μπασκετική άνοιξη.
Ισα- ίσα επιβάλλεται να αξιοποιηθεί το σύνολο των αθλητών
και να υπάρχει ρεαλισμός ειδικά
σε συναντήσεις βαρόμετρα.
Πραγματικά κάθε συνάντηση
έχει τα δικά της κλειδιά και
αυτά προσπαθούν να κρατήσουν οι εκπρόσωποί μας.

Τα δικά τους δυνατά χαρτιά
διαθέτουν Γόμφοι και Αμπελώνας, οπότε έσπευσαν να τα ξεδιπλώσουν στον μεταξύ τους
αγώνα.
Ασφαλώς οι παίκτες των δυο
ομάδων γνωρίζονται πολύ καλά
μεταξύ τους αλλά δεν πρέπει
να ξεχνάμε ότι κάθε συνάντηση
έχει διαφορετικά κλειδιά. Παράλληλα μεγάλο ρόλο στην
διαμόρφωση του αποτελέσματος παίζουν η μέρα στην οποία
θα εμφανιστούν τα τμήματα
αλλά και το κρύο αίμα των
αθλητών μαζί με τις εμπνεύσεις.

Δεν ήταν η μέρα τους
Όλα τα ωραία κάποια στιγμή
τελειώνουν αν και οι συντελεστές των Γόμφων πίστευαν ότι
θα μπορούσαν να βρουν το
κουμπί και του Αμπελώνα.
Ωστόσο ήταν φανερό ότι τα
«βουβάλια» δεν ήταν στην μέρα
τους. Πολύ απλά δεν είχαν την
γνωστή ορμητικότητα προηγούμενων παιχνιδιών και κυρίως
την αποτελεσματικότητα.
Γιατί όταν οι μηχανές του
σωματείου έπαιρναν μπροστά
τότε οι παίκτες συνδύαζαν ουσία και θέαμα.
Απλά η κακή εμφάνιση ήρθε
σ’ένα σημαντικό παιχνίδι, που
αν είχε θετικό πρόσημο τότε
θα μιλούσαμε για άλλα πράγματα.
Όμως ακόμη και με την ήττα
οι Γόμφοι θα σπεύσουν να
εξαντλήσουν τις πιθανότητες
όποιος και αν είναι ο αντίπαλος
στην διασταύρωση για την επόμενη φάση.
Αλλωστε στον φετινό μαραθώνιο η ομάδα του Μ. Αλεξίου
έχει δείξει ότι αν της βγουν

Κινήθηκαν με άνεση
Παραγωγικοί εκ νέου οι Δαναοί που επικράτησαν 64-37 της Φαλώρειας
Παράλληλα στην εξίσωση
μπήκαν και οι πιτσιρικάδες
που αγώνα τον αγώνα χτίζουν
αυτοπεποίθηση και γίνονται
καλύτεροι.
Οσο για την Φαλώρεια ήξερε ότι είχε δύσκολη αποστολή
αλλά προσπάθησε να εμφανιστεί όσο πιο ανταγωνιστική

γινόταν.
Οι παίκτες προσπάθησαν
να εφαρμόσουν το πλάνο
τους και να δυσκολέψουν
τους γηπεδούχους.
Σίγουρα τέτοια ματς μόνο
καλό κάνουν στο νέο αίμα
της ομάδας.
Τα δεκάλεπτα: 16-9, 34-18,

πράγματα μπορεί να κερδίσει
τον καθέναν εντός και εκτός.
Οσον αφορά τον αγώνα το
τελικό σκορ δείχνει την εικόνα.
Οι άμυνες είχαν τον πρώτο
λόγο, ενώ δεν βγήκαν τα μαζεμένα μεγάλα καλάθια άλλων
συναντήσεων.
Ο εκπρόσωπός μας εμφανίστηκε άστοχος και νευρικός,
οπότε άλλο που δεν ήθελε ο
Αμπελώνας για να ανατρέψει
τα δεδομένα.
Τελικά κέρδισε με το ίδιο εύρος που είχε χάσει σπίτι του
στον πρώτο γύρο(67-69).
Τα βαριά χαρτιά του κατάφεραν να κρατήσουν όσο χρειάζονταν τα αντίστοιχα των Γόμφων και έτσι αποχώρησαν στεγνά.
Ο εκπρόσωπός μας είχε ένα
προβάδισμα στο πρώτο δεκάλεπτο αλλά στην συνέχεια οι
Λαρισαίοι πήραν τα ηνία.
Στην γ’ περίοδο άνοιξαν την
ψαλίδα στους 11 πόντους. Εκεί
τα «βουβάλια» έκαναν μια τελευταία προσπάθεια και μάζεψαν την διαφορά αλλά δεν μπόρεσαν το κάτι παραπάνω.
Τα δεκάλεπτα: 13-9, 19-27,
32-38, 47-49.
Διαιτητές: Παγώνης Ξέρας
Γόμφοι :(Αλεξίου) Καγιαμανίδης 7(1), Λιάσκος , Ζαχόπουλος , Ροδόπουλος 8, Τσίγκας
2, Κουρμέντζας 2, Ανδρέου ,
Ψύρρας Δ.16(2), Μάρκος , Κουρέπης 8(1), Στρακάτσαλος 4.
Γ.Σ.Αμπελώνα (Γιαννόπουλος): Τεκούσης Β. , Κονδυλόπουλος 13, Γκανέτσας 8, Τεκούσης Ε. 3(1), Μανώλας 6(1),
Κοτσώνας 7(1), Τσακνάκης 1,
Βλησσαρούλης , Τεκούσης Π.
, Αποστολάκης 11.

48-33, 64-37.
Διαιτητές: Δημουλάς Γκαρτζονίκας Χ.
Δαναοί (Μήτσας)Ταλλαρος
, Παπαθεοδώρου 4, Σδράκας
, Μικαελιάν , Νικολούσιος
12(2), Χατζής 5, Τζιάννης 6,
Ψύρρας ,5(1) Ράρρας 6, Τσικρίκας 5(1), Δήμος 3, Κωτούλας 18.
Φαλώρεια (Ευαγγελακόπουλος ) Μπαλτος , Κόκκαλης
, Μαλακασιώτης 2, Σπάθης ,
Κατσαδούρος 3, Παναγιώτου
4, Πατιτάκης 6, Χουτέας 6,
Μπακάλης 6, Μπαρέκας 2,
Διαλεσιώτης 8.

τα αποτελέσματα

Η Βαθμολογία

Επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά οι Δαναοί απέναντι στην Φαλώρεια
ρετήσουν όσο καλύτερα μπορούν για να κλείσουν την χρονιά με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο.
Σίγουρα το έμψυχο δυναμικό δίνει έμφαση στην άμυνα
και δικαιώνεται, αφού θωρακίζει την ρακέτα και κάνει δύ-

σκολη την ζωή των ανταγωνιστών.
Οσο για την επίθεση βγαίνουν δουλεμένες στην προπόνηση φάσεις αλλά σε αρκετές περιπτώσεις μιλάει το
ταλέντο και το ένστικτο των
παικτών.
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ΟΜΑΔΕΣ
Αναγέννηση. Κ
Αμπελώνας
Γόμφοι
Δαναοί
Σοφάδες
Α.Ε.Λ
Νίκαια
Αστέρας
Φοίβος. Γ
Ελασσόνα
Φαλώρεια
Μουζάκι

Β
34
34
33
31
30
26
26
25
22
21
21
18
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18
18
18
18
18
18
18
17
18
17
18
18

Ν
16
16
15
13
12
8
8
8
4
4
3
0
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2
2
3
5
6
10
10
9
14
13
15
18

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

18η Αγωνιστική
Σοφάδες - ΑΕΛ 71-45
Αναγέννηση. Κ - Αστέρας
74-55
Γόμφοι - Αμπελώνας 4749
Φοίβος – Μουζάκι 77-47
Ελασσόνα - Νίκαια 92-100
Δαναοί - Φαλώρεια 64-37

Η επόμενη αγωνιστική(19η)
Φαλώρεια - Αμπελώνας
Αστέρας - Γόμφοι
ΑΕΛ – Αναγέννηση. Κ
Νίκαια - Σοφάδες
Μουζάκι - Ελασσόνα
Δαναοί - Φοίβος.
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Έ

να από τα πρώτα
βήματα για να
πετύχει μια
ομάδα τον στόχο
της είναι να
συνειδητοποιήσουν με
την μια οι παίκτες την
κρισιμότητα μιας
συνάντησης.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Φαίνεται από μακριά αν το
μάτι των αθλητών γυαλίζει και
συνάμα και το πάθος να ξεχειλίζει.
Βέβαια σε καθοριστικές αναμετρήσεις είναι και η πίεση μεγάλη. Ωστόσο τα συγκροτήματα
που έχουν φόντα και ιστορία
οφείλουν να ισορροπούν σωστά
μεταξύ των δυο αυτών κόσμων.
Για τους Ικάρους η επιτυχία
κόντρα στον ΑΓΣ. Ιωαννίνων
ήταν μονόδρομος και φυσικά
οι φίλοι του είδους αντιλήφθηκαν με την μια ότι είχαν μπροστά τους ένα μεγάλο παιχνίδι.
Οσοι παρακολουθούν με επιμέλεια το πρωτάθλημα της Γ’
Εθνικής δεν πρέπει να έχουν
παράπονο όσον αφορά τους
αγώνες που βλέπουν στα Τρικαλινά κλειστά.
Στην Μπάρα λοιπόν φιλοξενήθηκαν φέτος μεγάλα παιχνίδια και η παράδοση δεν έσπασε
ούτε την Κυριακή. Τέλος καλό
πάντως όλα καλά αφού η ιστορία έγραψε 87-69 για τα Τρικαλινά χρώματα.
Φυσικά όποιος έριχνε μια ματιά στα ρόστερ των δυο συγκροτημάτων θα διαπίστωνε εύκολα ότι υπάρχουν παίκτες πρώτης γραμμής.
Μάλιστα κατά την διάρκεια
της χρονιάς είχαν να επιδείξουν
πραγματικά καταπληκτικά παιχνίδια με απίστευτη στατιστική.
Εκ των πραγμάτων λοιπόν οι
Ικαροι ήξεραν ότι θα είχαν μπόλικη δουλειά στον αγωνιστικό

Δεν είναι μόνον ο περίφημος
δρόμος που είχε την δική του
ιστορία αλλά και οι τοπικές αναμετρήσεις στο μπάσκετ, όπου
υπάρχει και το γόητρο.
Και στην Α2 ΕΣΚΑΘ τα μάτια
των φιλάθλων έχουν δει πολλά
μεγάλα παιχνίδια στο διάβα του
χρόνου.
Ετσι οι πιστοί του είδους δεν
ήταν δυνατόν να μην σπεύσουν
το Σάββατο το βράδυ στο Δημοτικό κλειστό για να δουν από
μέσα τα σχήματα και συστήματα αλλά και το πάθος των στελεχών Μάγων και ΑΕΤ. Τα χαμόγελα ήταν για τους γηπεδούχους, που έφτασαν στην
ευρεία επικράτηση 75-58.
Πάντως και οι δυο κάνουν
μεστή χρονιά, αφού δεν σταματούν να ψάχνονται.

Με πολλά οφέλη
Οι Ικαροι με επιτάχυνση στην τελική ευθεία πήραν
μεγάλη νίκη 87-69 επί του αξιόμαχου ΑΓΣ. Ιωαννίνων

Ισως το παιχνίδι της ζωής του έκανε ο Βλάχος
στην μεγάλη νίκη των Ικάρων επί του ΑΓΣΙ
χώρο προκειμένου να τιθασεύσουν την Γιαννιώτικη ποιότητα
αλλά και το κίνητρο, αφού οι
φιλοξενούμενοι επιθυμούσαν
να παραμείνουν στα υψηλά δώματα.
Μήπως όμως δεν είχαν ανάλογο κίνητρο και οι ίδιοι οι κιτρινόμαυροι;
Κάπου αισθάνθηκαν ότι αδίκησαν τους εαυτούς τους και
ήθελαν να επιστρέψουν σε τροχιά επιτυχιών.
Σε κάθε περίπτωση ο συγκεκριμένος αγώνας κράτησε σε
εγρήγορση τους φιλάθλους,
που και αυτοί έζησαν έντονα
την συνάντηση.

Γλυκός επίλογος
Το γεγονός ότι η αναμέτρηση
θα είχε μπόλικο ψωμί φάνηκε
με το καλημέρα.
Οι φιλοξενούμενοι έδειξαν
ότι ήρθαν να επιβεβαιώσουν τις

καλές συστάσεις και έσπευσαν
να βάλουν δύσκολα στον εκπρόσωπό μας.
Μπήκαν λοιπόν στο παρκέ
δίχως άγχος και κατάφεραν να
πάρουν νωρίς κεφάλι στο σκορ
μεταφέροντας έτσι την πίεση
στο Τρικαλινό στρατόπεδο.
Πρώτος βρήκε τον δρόμο
προς το κιτρινόμαυρο καλάθι
ο Θυμνιός και ακολούθησε ο
Ζαμπέτης για το 0-4.
Η πρώτη απάντηση των γηπεδούχων ήρθε από τον Β. Χατζή αλλά την σκυτάλη στο σκοράρισμα για λογαριασμό των
αντιπάλων πήρε ο χαρισματικός
Χρύσης.
Ετσι το ταμπλό έγραψε νωρίς
4-9 και ακολούθως 4-11 με τον
Ζαμπέτη και 4-13 με τον Χρυση
6.05 πριν την λήξη της πρώτης
περιόδου.
Την ίδια ώρα ο κόουτς Σδρά-

κας έψαχνε να βρει τι δεν λειτουργούσε σωστά στον τρόπο
ανάπτυξης και αντίδρασης των
Ικάρων.
Μάλιστα ανέβασε τους τόνους στο ταϊμ άουτ που πήρε
για να αφυπνίσει τους πάντες.
Ανάσα έδωσε ο Αργύρης με
γκολ φάουλ, ενώ στο καπάκι ο
Στάνκοβιτς με τρίποντο μείωσε
σε 10-13 4.18 πριν το τέλος.
Και ο Χρύσης απάντησε με
τρίποντο αλλά ο Στάνκοβιτς
είχε και άλλη βόμβα στην φαρέτρα του για το 13-16.
Ωστόσο ο ΑΓΣΙ ήταν σκληρό
καρύδι και ο Ζαμπέτης με γκολ
φάουλ σημείωσε το 13-19.
Δυο βολές του Αργύρη έκλεισαν την ψαλίδα στο 15-19, ενώ
στα 1.01 ο Μέξης μείωσε ακόμη
περισσότερο στο 17-19, που
ήταν και σκορ δεκαλέπτου αφού
η τελευταία προσπάθεια του
Φούντα δεν βρήκε στόχο.
Η εκκίνηση της δεύτερης περιόδου ήταν πανομοιότυπη με
την αντίστοιχη του πρώτου δεκαλέπτου.
Οι φιλοξενούμενοι είχαν κρύο
αίμα και κατάφεραν να τρέξουν
ένα σερί 0-6(17-25) επιβεβαιώνοντας τις βλέψεις τους.
Κάπου εκεί στην εξίσωση
μπήκε ο Βλάχος(πραγματοποίησε καταπληκτικό παιχνίδι), ο
οποίος όπλισε και έδωσε λύσεις
κυρίως με τρίποντα.
Ετσι έσπασε την Ηπειρώτικη
αλυσίδα με βόμβα για το 20-25
7.30 πριν το τέλος. Λίγο αργότερα έκανε το 23-27 και το 2527 μετά από μπάσιμο 5.56 πριν

τον επίλογο.
Οι φιλοξενούμενοι όμως έβρισκαν λύσεις μέχρι να ακολουθήσει Τρικαλινό ξέσπασμα.
Ο Βλάχος με τρίποντο ισοφάρισε 29 όλα 5.02,ενώ οι Ικαροι προηγήθηκαν για πρώτη
φορά 32-29 με τρίποντο του
Αλ. Κολότσιου στα 4.50.
Ακολούθησε νέα βόμβα αυτή
την φορά από τον Φούντα για
το 35-29.
Η μέγιστη τιμή της διαφοράς
στο κομμάτι αυτό ήταν 37-30
με προσπάθεια του Αλ. Κολότσιου 3.50.
Ο ΑΓΣΙ όμως αντεπιτέθηκε
και μείωσε 37-36 με 2 βολές
στο 1.30.
Ο Φούντας με βολές έκανε
το 39-36 και στα 27’’ το 41-38
μετά από μπάσιμο.
Ακολούθησε λάθος των φιλοξενουμένων, άστοχο σουτ
του Τζιοβάρα αλλά και του Φίλιου, οπότε με το συγκεκριμένο
σκορ οι δυο ομάδες πήγαν στα
αποδυτήρια.
Και στην γ’ περίοδο το σκηνικό δεν άλλαξε δραματικά. Στις
εμπνεύσεις του ενός απαντούσε
ο άλλος, οπότε οι δυο ομάδες
έμοιαζαν σιαμαίες.
Ως εκ τούτοι οι φίλαθλοι προετοιμάστηκαν για γεμάτη τελική
ευθεία.
Εκεί όμως μίλησε η καρδιά
των Ικάρων, που έδειξαν ότι
ήθελαν όσο τίποτα άλλο το ροζ
φύλλο.
Αρκετοί θεώρησαν ότι το
δ’δεκάλεπτο ήταν από τα καλύτερα φετινά.

Σε σπουδαία βραδιά
Οι Μάγοι έκαναν μεστή εμφάνιση και άνοιξαν την ψαλίδα 75-58
στο ντέρμπι με την ΑΕΤ- Ο Κρόνος κέρδισε τον Ολυμπιακό. Κ

Εντυπωσιακή εκκίνηση
Κάθε τοπική συνάντηση οδηγεί κόσμο στα κλειστά και οι
πιστοί του είδους τίμησαν Μάγους και ΑΕΤ.
Για τους γηπεδούχους ίσχυσε
η ρήση που λέει πως η καλή
αρχή είναι το ήμισυ του παντός.
Ομολογουμένως μπήκαν απόλυτα συγκεντρωμένοι στον αγωνιστικό χώρο, πίεσαν στον μέγιστο βαθμό, βρήκαν τον ρυθμό
που ήθελαν, ενώ στο διάστημα
αυτό εντυπωσιακή ήταν η ευστοχία από μέση και μακρινή
απόσταση.
Τα μεγάλα αυτά καλάθια έδωσαν την απαραίτητη ώθηση
στην ομάδα του Γιάννη Τσίμα
που πήρε ώθηση από τους φι-

Οι Μάγοι ήταν εξαιρετικοί στο ντέρμπι με την ΑΕΤ
λάθλους της.
Κάποια διαστήματα λοιπόν οι
πορτοκαλί έκαναν ακόμη και
δύσκολα πράγματα να φαίνονται εύκολα.
Από την πλευρά της η ΑΕΤ
κλήθηκε να διαχειριστεί μια
αποστολή βουνό. Ωστόσο κάτι
τέτοιο κάθε άλλο παρά απλή
υπόθεση ήταν αφού οι Μάγοι
είχαν τρομερή αυτοπεποίθηση.
Το πρώτο δεκάλεπτο έληξε
22-10 με δυο ερυθρόλευκες βολές.

Σπουδαία εμφάνιση και νίκη για τον Κρόνο κόντρα στον Ολυμπιακό. Κ

Στο υπόλοιπο διάστημα έγινε
ένα ενδιαφέρον παιχνίδι με τους
γηπεδούχους να διαθέτουν μεγάλη ψυχραιμία να κάνουν συνετή διαχείριση και να φτάνουν
στο τέλος του δρόμου με τον
τρόπο που ήθελαν.
Κάποια στιγμή η ΑΕΤ επιστράτευσε ζώνη, ενώ στο γ’δεκάλεπτο όταν οι φιλοξενούμενοι
μείωσαν στους 7 πόντους σημειώθηκαν μεγάλα καλάθια από
Μερίτση, Γρηγορόπουλο, οπότε
το σκηνικό επανήλθε στην προCMYK

τεραία κατάσταση.
Να θυμίσουμε ότι στον πρώτο
γύρο η ΑΕΤ είχε κερδίσει 6158, οπότε οι Μάγοι(διάπλατα
χαμόγελα στα αποδυτήρια) τα
κατάφεραν και στο συγκεκριμένο σκέλος πατώντας κορυφή.
Πάντως το τοπικό δίδυμο αξίζει να συνεχίσει με την γνωστή
προσήλωση προκειμένου να κάνει καλό ταμείο στο τέλος της
χρονιάς
Τα δεκάλεπτα: 22-10, 36-23,

55-38, 75-58
Μάγοι : (Τσίμας Ι,): Τσιανάκας
, Γρηγορόπουλος 13(1), Παπανδρέου 9(1) , Τόλλιος 13(2),
Κουτιβής, Γουλιώτης 3, Αναστασίου , Μπέφας 7(1), Ευαγγέλου 8, Καλαμπάκας , Τσιτσάνης 10, Μερίτσης 12(3).
ΑΕΤ: (Γκότας Χρ.)Μπράμης
6(2), Ραμμίδης 1, Καταραχιάς ,
Νίτσιος, Παπαγεωργίου 9(1),
Αμπράζης 10, Μπαλωμένος 2,
Μπαϊρακτάρης 3, Όκκας 14,
Βήτας 10(2), Χρηστάκος 3.

Πολύ απλά ο εκπρόσωπός
μας βρήκε το αμυντικό του φίλτρο και έβγαλε τον ΑΓΣΙ από
τον συνηθισμένο τρόπο σκέψης.
Ετσι οι γηπεδούχοι λύθηκαν
και επιθετικά, οπότε το σκοράρισμα
έγινε
εύκολη
υπόθεση(επιμέρους 31-14) από
ένα διάστημα και μετά, κάτι
που αποτυπώθηκε και στο τελικό αποτέλεσμα.
Εν τέλει ήταν μια επιτυχία με
πολλά οφέλη και οι κιτρινόμαυροι πρέπει να χτίσουν πάνω
σ’αυτήν.
Δεκάλεπτα: 17-19, 41-38, 5655, 87-69
Διαιτητές: Χρυσάφης-Χατζημπαλίδης
Ικαροι (Σδράκας): Κολοτσιος
Α. 5(1), Μέξης 4, Βλάχος 34(7),
Κολότσιος Β., Αργύρης 11(1),
Χατζής 4, Ντούρβας, Τζιοβάρας, Φούντας 16(1), Μπαρμπαρούσης, Στάνκοβιτς 13(3).
ΑΓΣΙ (Τσουκανέλης): Χρυσής
23(1) , Ζαμπέτης 13, Σαχμπατζίδης, Αντωνίου 1, Νικολάου
2, Πουρνάρας 9, Mάκης 2, Θυμνιός 17, Φίλιος 2, Θώδης, Καννής, Καλφαλίδης

Τα αποτελέσματα
Εύαθλος- ΑΟΚ Βέροιας 9162
Μαντουλίδης- Καλαμπάκα
(στις 9/3)
Ολυμπιακός. Β- Μελίκη 7674
Γρεβενά- Παλαμάς 88-64
ΠΑΣ Γιάννενα- Δόξα. Λ 7169
Ικαροι- ΑΓΣ. Ιωαννίνων 87-69
Ρεπό: Νικόπολη
Στην βαθμολογία οι Ικαροι
έχουν 24 πόντους, ο ΑΟΚ 21,
ενώ στην επόμενη αγωνιστική(17/3) οι κιτρινόμαυροι θα
παίξουν στην Μελίκη, ενώ η Καλαμπάκα θα φιλοξενήσει τον
Ολυμπιακό Βόλου.

Ξέσπασμα Κρόνου
Μια μεγάλη εμφάνιση έψαχνε
εδώ και καιρό ο Κρόνος, που
αρκετές φορές έφτασε στην
βρύση αλλά δεν ήπιε νερό.
Την Κυριακή η ομάδα του Α.
Χριστάκου φρόντισε να κάνει
σωστά τα βασικά του μπάσκετ,
ενώ πρόσεξε και τις λεπτομέρειες, οπότε μετά το πρώτο δεκάλεπτο όλα πήραν τον δρόμο
τους κόντρα στον Ολυμπιακό
Καρδίτσας. Αυτό μαρτυρά και
το τελικό 79-61.
Οι κιτρινόμαυροι(θέλουν να
αποφύγουν play out) ήταν συγκεντρωμένοι στον στόχο τους,
διάβασαν σωστά τις καταστάσεις και ενήργησαν με υπομονή.
Ετσι πέρασαν στην θέση του
οδηγού και δεν ξανακοίταξαν
πίσω.
Φυσικά καλάθι το καλάθι
εκτοξεύτηκε η ψυχολογία, ενώ
οδηγός ήταν το ομαδικό πνεύμα.
Τα δεκάλεπτα: 12-22, 44-38,
63-56, 79-61
Διαιτητές: Τζιατζιάς - Ροδόπουλος
Κρόνος: (Χριστάκος) Μητρούσιας , Κανελλόπουλος ,
Τόλης , Χρήστου , Μπακάλης ,
Βαρμπομπίτης , Ζαμπραιλας ,
Ζησόπουλος , Χλωρός , Κολώνας , Τσέπας , Σκοτίδας ..
Στην βαθμολογία Μάγοι και
ΑΕΤ έχουν 30π, ο Κρόνος 20,
ενώ την επόμενη αγωνιστική
παίζουν: Νέοι ΑΕΛ- Μάγοι,
Ολυμπιακός. Κ- ΑΕΤ, ΚρόνοςΕΑΛ.
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Δεν υπάρχει χρόνος για γκρίνια!
Ο ΑΟ Τρίκαλα σκιά του εαυτό του φέτος, αλλά δεν είναι ώρα για κριτική,
αφού αύριο υπάρχει το καθοριστικό παιχνίδι με την Σπάρτη

Ε

ίναι γνωστό ότι φέτος
ο ΑΟ Τρίκαλα
πικραίνει με την
αγωνιστική του
παρουσία τους φιλάθλους.
Μια ματιά στον βαθμολογικό
πίνακα μαρτυρά για την
κατάσταση της ομάδας στο
φετινό πρωτάθλημα της
Φούτμπολ Λιγκ.
Του ΧΡιΣΤοΦοΡοΥ
πΑπΑΘΑΝΑΣιοΥ
xristoforospap@gmail.com

Βέβαια δεν είναι ώρα για κριτική. Ο
αγώνας με τον Εργοτέλη πέρασε και
μπροστά είναι το παιχνίδι με την Σπάρτη. Χωρίς υπερβολή το αυριανό παιχνίδι είναι κάτι παραπάνω από οριακό,
αφού αν δεν έρθει και αύριο η νίκη
τότε τα πράγματα θα γίνουν απελπιστικά. Είναι όμως δεδομένο ότι οι ποδοσφαιριστές ξέρουν πολύ καλά την
αξία του αυριανού αγώνα και θα παλέψουν για τη νίκη. Η Σπάρτη μπορεί
να είναι ένα βήμα από τον υποβιβασμό,
αλλά έχει δείξει ότι μάχεται σε κάθε
αγώνα, έτσι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

Ακόμη πιο χαμηλά ο ΑοΤ
μετά την 19η αγωνιστική
Όλο και βυθίζεται στον βαθμολογικό
πίνακα ο ΑΟ Τρίκαλα. Μετά την ολοκλήρωση της 19ης αγωνιστικής της
Φούτμπολ Λιγκ και τη νίκη του Αήττητου ο ΑΟ Τρίκαλα βρίσκεται πλέον
στην 14η θέση!
Πραγματικά κάτι το τραγικό, έτσι ο
υποβιβασμός δείχνει όλο και πιο πιθανός αν δεν ξυπνήσουν όλοι!
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Ο ΑΟ Τρίκαλα ξέρει ότι το αυριανό παιχνίδι κόντρα στην Σπάρτη είναι κάτι παραπάνω από οριακό
Πλατανιάς – Απόλλων Πόντου 3-1
(32’, 67’ Μπιανκόνι, 86’ Μποσέτι /
33’ Σουντουρά )
Τρίκαλα – Εργοτέλης
1-1
(16’ Σισέ / 50’ Μπουρσέλης)
Βόλος – ΑΟΧ Κισσαμικός
1-4
(63’ Μάντζης / 57’, 81’ Ρίσκι, 70’
Κουσκουνάς, 92’ Σάλιακας)
Ηρόδοτος – Δόξα Δράμας
0-0
Σπάρτη – Απόλλων Λάρισας
0-2
(59’ Σκούπρα, 59’ Λουκάο)
Ηρακλής – Παναχαϊκή
0-0
Αήττητος Σπάτων – Αιγινιακός 1-0
(40’ πεν. Λύρας)
Καραϊσκάκης Άρτας – Κέρκυρα 1-1
(9’ Τζιώρας / 90+4’ Πασάς)

Η ΒΑΘΜοΛοΓιΑ:
1. Βόλος .......................................44
2. Απόλλων Λάρισας ....................36
3. Παναχαϊκή ................................32
4. Πλατανιάς ................................32
5. Κέρκυρα ...................................31
6. Απόλλων Πόντου .....................30
7. Εργοτέλης ................................28
8. Κισσαμικός ...............................27
9. Δόξα Δράμας ...........................24
10. Ηρακλής .................................24
11. Καραϊσκάκης ..........................22
12. Αήττητος ................................21
13. Ηρόδοτος ...............................19
14. Τρίκαλα ..................................18
15. Σπάρτη ...................................15
16. Αιγινιακός ...............................10

* 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.

Ο Βλάχος θα σφυρίξει το ΑΟ Τρίκαλα – Σπάρτη
Η ΚΕΔ όρισε τους διαιτητές
για τους αγώνες της 20ής
στροφής της Football League.
Διαιτητής στον αγώνα του
ΑΟ Τρίκαλα με την Σπάρτη
θα είναι ο Βλάχος από την
Ανατολική Αττική. Αναλυτικά:
Τετάρτη 6 Μαρτίου
Απόλλων Πόντου – Ηρόδοτος (14:00, Γήπεδο Καλαμαριάς)
Διαιτητής: Μπεκιάρης
(Καρδίτσας)
Βοηθοί: Στεφανής, Βογια-

τζής (Καρδίτσας)
4ος: Πουλικίδης (Δράμας)
Εργοτέλης – Βόλος (15:00
ΕΡΤ3, Παγκρήτιο Στάδιο)
Διαιτητής:
Ανδριανός
(Αχαΐας)
Βοηθοί: Κακαφώνης (Αχαΐας), Καραλής (Ηλείας)
4ος: Αντωνίου (Αν. Αττικής)
Τρίκαλα – Σπάρτη (15:00,
Δημ. Στάδιο Τρικάλων)
Διαιτητής: Βλάχος (Αν. Αττικής)
Βοηθοί: Τριαντάφυλλος

(Κορινθίας), Μάνος (Λάρισας)
4ος: Δραγάτης (Αν. Αττικής)
Απόλλων Λάρισας – Ηρακλής (15:00, Γήπεδο Φιλιππούπολης)
Διαιτητής: Τσουκαλάς
(Αθήνας)
Βοηθοί: Νιδριώτης (Αθήνας), Λιόντος (Ηπείρου)
4ος: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
Παναχαϊκή – Αήττητος Σπάτων (15:00, Γήπεδο Αγυιάς)
Διαιτητής: Νεοφυτιάδης

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜιΣΕιΣ

(Κορινθίας)
Βοηθοί: Μπουρτζοβίτης
(Κορινθίας), Ζήρδας (Αθήνας)
4ος: Περράκης (Αθήνας)
Αιγινιακός – Καραϊσκάκης
Άρτας (15:00, Δημ. «Γ. Παραλυκίδης»)
Διαιτητής: Αγγελάκης (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Ντεβάλας, Τοροσιάδης (Μακεδονίας)
4ος: Δραγούσης (Κιλκίς)
Δόξα Δράμας – Κέρκυρα
(15:00, Γήπεδο Δόξας)

Διαιτητής: Πανυτσίδης (Κοζάνης)
Βοηθοί: Παπαδόπουλος
(Μακεδονίας), Βρούζος (Πιερίας)
4ος: Πολυχρόνης (Πιερίας)
Πέμπτη 7 Μαρτίου
ΑΟΧ Κισσαμικός – Πλατανιάς (17:00 ΕΡΤ3, Δημ. Περιβολίων)
Διαιτητής: Γκάμαρης (Αθήνας)
Βοηθοί: Παγούρας (Βοιωτίας), Νικολάου (Αθήνας).
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Απόφαση σοκ:
Υποβιβασμός οΦΗ
και Αιγινιακού
για στημένο ματς
Η Επιτροπή Δεοντολογίας
της ΕΠΟ έκρινε ένοχους
τον ΟΦΗ και τον Αιγινιακό
για την χειραγώγηση του
περσινού μεταξύ τους αγώνα (6-0) και αποφάσισε τον
υποβιβασμό τους.
Η απόφαση-σοκ είναι εφέσιμη και μέχρι να κριθεί η
υπόθεση σε δεύτερο βαθμό
οι δύο ομάδες θα αγωνίζονται κανονικά στην Σούπερ Λίγκα και την Φούτμπολ
Λιγκ αντίστοιχα.
Το ματς διεξήχθη στις 12
Νοεμβρίου του 2017 και
από τη σχετική έρευνα της
Επιτροπής Δεοντολογίας
προέκυψε ότι ο τότε πρόεδρος του ΟΦΗ, Φώτης
Τσάλος, είχε έρθει σε συμφωνία με τον πρόεδρο του
Αιγινιακού, Γιάννη Νώπα και
μέσω αυτού με τους παίκτες
Βασίλη Λιόλιο, Θανάση Τόλιο και Παναγιώτη Γιατζιτζόγλου ώστε να χάσει η
φιλοξενούμενη ομάδα το
ματς για στοιχηματικούς λόγους με διαφορά τουλάχιστον τριών γκολ.
Σύμφωνα με την απόφαση ο ΟΦΗ υποβιβάζεται στη
Football League και θα ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα
με -6 βαθμούς, ενώ ο Αιγινιακός υποβιβάζεται στη Γ’
Εθνική και θα ξεκινήσει το
νέο πρωτάθλημα με -6. Και
στις δύο ομάδες επιβλήθηκε
πρόστιμο 300.000 ευρώ.
Στους πρώην προέδρους
του ΟΦΗ Φ. Τσάλο και του
Αιγινιακού Γ. Νιώπα επιβάλλονται πρόστιμο 60.000
ευρώ, απαγόρευση ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο
εφ’ όρου ζωής και απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους εφ’ όρου
ζωής.
Στους ποδοσφαιριστές Β.
Λιόλιο, Θ. Τόλιο και Π. Γιατζιτζόγλου επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 ευρώ, απαγόρευση ενασχόλησης με το
ποδόσφαιρο για 10 χρόνια
και απαγόρευση εισόδου
στους αγωνιστικούς χώρους
για 10 χρόνια.
Το πρωτάθλημα της Φούτμπολ Λιγκ θεωρείται το πιο
διεφθαρμένο σε όλη την
Ευρώπη από την UEFA,
αλλά η ΕΠΟ μέχρι τώρα
δεν έχει πάρει μέτρα για
την αντιμετώπιση του φαινομένου της χειραγώγησης
αγώνων για στοιχηματικούς
λόγους.

πρωτάθλημα ΕπΣΤ

Παίζουν σήμερα οι Κ 16

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

Διεξάγεται σήμερα και ώρα 15.00 η 8η αγωνιστική στο
πρωτάθλημα Κ16 η οποία είχε αναβληθεί. Το πρόγραμμα
και οι διαιτητές είναι:
Γηπ. Πύργου: Πύργος – Οικουμενιος
Διαιτ. Μανασης Μ (Σακκας – Κουτσαγιας)
Γηπ. Φλαμουλιου: ΑΟΤ – Μετεωρα
Διαιτ. Παπαγεωργοπουλος (Καπερωνης – Σινδρος)
Γηπ. Καρυων: Ακ. Αμπελακιων – Δημητρα α
Διαιτ. Αποστολου (Κωστηρας – Πλοκας)
Γηπ. Αγ. Κυριακής: Ακαδημια 1 – Νεοχωρι
Διαιτ. Τουλουμης (Ντινος – Αργυροπουλος)
Ρεπό: Δημητρα β

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
CMYK
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«Κλικ» από την Αγία Μονή

Εξάσφαιρος ο… ΑΟΤ
•Κέρδισε την ουραγό Σπάρτη έχοντας θετική αγωνιστική διάθεση

Κορίτσι :«Εμείς όταν
μεγαλώσουμε θα
παίξουμε στον ΑΟΤ»
Αγόρι: «Εσύ θα
παίξεις στα κορίτσια
του ΑΟΤ σίγουρα.
Εγώ που να χωρέσω
στις… καραβιές»;

αράσταση για έναν ρόλο
παίχτηκε στο γηπεδο της Αγίας
Μονής με τους Νέους του ΑΟΤ
να κερδίζουν 6-0 τη Σπάρτη σε
ένα παιχνίδι όπου αν οι παίκτες του
Μανώλη Κοτσίρα ήταν πιο σοβαροί και
αποτελεσματικοί στην τελική τους
προσπάθεια θα μπορούσαν να
σκοράρουν ακόμα.

Π

Του ΠANOΥ ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr
Υπήρξαν διαστήματα στα οποία οι γηπεδούχοι έδειξαν θετικά στοιχεία και κάποια από
τα παιδιά τράβηξαν την προσοχή των υπευθύνων της ομάδας, αλλά αυτό είναι μια άλλη
«πονεμένη» ιστορία, όπως μας έχει διδάξει το
παρελθόν, μακρινό και κοντινό.
Στο γήπεδο της Αγίας Μονής πάντως βρέθηκαν χθες, πέρα από τον προπονητή κ. Κόστιτς οι κ. Νίκογλου και Σταμούλης, αλλά και
οι κ. Παραπραστανίτης και Κατσαντώνης.

Ο αγώνας

Δύο γενιές τερματοφυλάκων , έξω από τη σίτα και η τρίτη στο
παιχνίδι των Νέων του ΑΟΤ. Οι κ. Λάκης Κουτσάγιας (επίτιμος
πρόεδρος των Βετεράνων) και ο γιος του Ζήσης παρακολουθούν
τον Αποστόλη να αγωνίζεται με τη φανέλα της ομάδας που πέρασαν
Μ’ έκπληξη –ευχάριστηβεβαίως είδαμε τον
αρχηγό Χρήστο
Κατσαντώνη να
αγωνίζεται στην ομάδα
των Νέων, διότι ξεπέρασε
τον τραυματισμό του.
Ποιόν τραυματισμό;
Πότε; Δεν το ξέρατε;
Πέρασε στ’ άγραφα
(επίσημα). Πάλι καλά που
δεν κατηγορήθηκε που
τραυματίστηκε. Αν ήταν…
Ζακουανί, θα γνωρίζατε
και πόσες θεραπείες κάνει
τη μέρα… Είναι όμως
ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ…

Όπως προαναφέραμε ο αγώνας ήταν ένας
διαρκής μονόλογος χωρίς ο τερματοφύλακας
Κουτσάγιας να απειληθεί αισθητά. Η διαφορά δυναμικότητας ήταν αισθητή και σε τέτοιους είδους
παιχνίδια ο κόουτς ρίχνει την προσοχή του στη
σοβαρότητα, στη διάθεση και στην εκτέλεση των
παικτών του, οι περισσότεροι εκ των οποίων ικανοποίησαν.
Η Τρικαλινή ομάδα απέκτησε από τα πρώτα
λεπτά της αναμέτρησης την πρωτοβουλία των κινήσεων πιέζοντας στο μισό του γηπέδου τους αντιπάλους, αλλά χωρίς ουσία αφού η πρωτοβουλία των παικτών του Μανώλη Κοτσίρα δεν
είχε την τελική προσπάθεια που έπρεπε στο πρώτο ημίωρο.
Στην καλύτερη στιγμή του ΑΟΤ στο 6’ ο Νικλητσιώτης βρέθηκε φάτσα με τον αντίπαλο τερματοφύλακα, αλλά το πλασάρισμά του ήταν…
παιδικό και ο Σαρκίρης απέκρουσε σωτήρια.
Στο 20’ νέα προσπάθεια του ΑΟΤ με τον Νικλητσιώτη να σουτάρει έξω από την περιοχή
αλλά η μπάλα να καταλήγει ελάχιστα άουτ από
το δεξί δοκάρι του Σαρκίρη.
Στο 23’ και πάλι ο Νικλητσιώτης σούταρε αλλά
αστόχησε.

Ο Χρήστος Κατσαντώνης κερδίζει
την εναέρια μονομαχία

Ο Κερασιώτης σε μια προσπάθειά του
στο γήπεδο της Αγίας Μονής

Στο 25’ ο Κατσαντώνης από δεξιά σούταρε
διαγώνια, η μπάλα όμως κατέληξε ελάχιστα
άουτ.
Στο 29’ ο Μπαρτζιώκας από πλάγια δεξιά προσπάθησε να σκοράρει, αλλά νικήθηκε από τον αντίπαλο τερματοφύλακα, ενώ θα μπορούσε να συνεργαστεί με συμπαίκτη του και να έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας.
Στο επόμενο λεπτό όμως το γκολ ήρθε για την
Τρικαλινή ομάδα. Ο Γρηγόρης Τσιρογιάννης βρέθηκε απέναντι στον Σαρκίρη και τον πλάσαρε εύστοχα κάνοντας το 1-0.
Στο 38’ ο Μπαρτζιώκας έκλεψε τη μπάλα από
τον Δέρμο αλλά το σουτ που έκανε από δεξιά
έστειλε τη μπάλα ελάχιστα άουτ. Με επίμονη
προσπάθεια όμως στο 44’ ο Μπαρτζιώκας πέτυχε
το 2-0.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με γκολ των
Τρικάλων. Στο 48’ ο Νικλητσιώτης από δεξιά σούταρε εύστοχα και ανέβασε τον δείκτη του σκορ
σε 3-0.
Στο 52’ ο Παπαδάκης εκτέλεσε φάουλ αλλά
δεν ανησύχησε τον Κουτσάγια. Στο 57’ ο Δρόσος
έκανε το 4-0.
Στο 70’ο Κεσίδης εκτέλεσε φάουλ από μακριά
αλλά ο Κουτσάγιας μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια. Οι Νέοι των Τρικάλων συνέχισαν τον
επιθετικό τους μονόλογο και στο 78’ ο Νικλητσιώτης σκόραρε κάνοντας το 5-0.
Στο 84’ ο ΑΟΤ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με γκολ που πέτυχε ο Μπαρτζιώκας κάνοντας το 6-0.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΑΟΤ: Κουτσάγιας, Κόνιαρης, Δρόσος (70’
Τσάτσιος), Γερεντές, Βλάχος (46’ Σκαλέας),
Γκοβίνας (79’ Ντόβας), Μπαρτζιώκας, Νικλητσιώτης, Τσιρογιάννης (58’ Κερασιώτης), Κοντογεώργος
ΣΠΑΡΤΗ: Σαρκίρης, Παπαρδάκης (40’ Αγγελόπουλος), Δέρμος, Λυκούδης (30’ , Φωτάκης,
Δημακαρέας (80’ Χατζάκος), Γαλάνης, Κουτσογιαννόπουλος, Χοτζα, Κεσίδης
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Πέτσας (Λεωνίδας- Σταφυλάς)

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλατανιάς-Παναχαϊκή
Αήττητος Σπάτων-Εργοτέλης
ΑΟΤ-Σπάρτη
ΑΟΧ Κισσαμικός-Ηρόδοτος

0-1
0-0
6-0
0-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Παναχαϊκή
2 Εργοτέλης
3 Ηρόδοτος
4 Αήττητος Σπάτων
5 Πλατανιάς
6 Κισσαμικός
7 Τρίκαλα
8 Σπάρτη

31-7
20-5
16-11
25-12
16-12
16-23
13-16
3-54

30
26
23
19
15
13
9
0

Η ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Εργοτέλης
Παναχαϊκή
Σπάρτη
Τρίκαλα

-

Ηρόδοτος
Αήττητος Σπάτων
ΑΟΧ Κισσαμικός
Πλατανιάς

Β’ Ερασιτεχνική

Εμεινε μόνος ο «Γίγας»
•Μετά την «λευκή» ισοπαλία στο Ρίζωμα ανάμεσα στους Παραληθαίους και το Κηπάκι,
προσπέρασε το Ριζαριό •Απώλεια βαθμών για την Θεόπετρα (1-1) με την Πιαλεία
νδιαφέρον συνεχίζει να
παρουσιάζουν οι κορυφές των
δύο ομίλων στη Β’ Ερασιτεχνική,
παρά το γεγονός πως οι…
πρωταγωνίστριες ομάδες δεν αλλάζουν,
σε αντίθεση με την… ουρά, εκεί όπου τα
πάντα έχουν κριθεί.

Ε
Ο κόουτς Κόστιτς βρέθηκε
στο γήπεδο της Αγίας Μονής
για να δει τρικαλινά ταλέντα
και να σταματήσουμε όλοι
εμείς που διαμαρτυρόμαστε
για το αντίθετο… Η αλήθεια
πάντως είναι πως έριξε
ματιές στο γήπεδο (μιας και
απασχολήθηκε πολύ ώρα στο
τηλέφωνο) και στο τέλος
έριξε και μια ανάλυση…

Στον 1ο όμιλο υπήρξε αλλαγή στη κορυφή,
καθώς το Ριζαριό κέρδισε 6-1 το Κεραμίδι και
σε συνδυασμό με τη «λευκή» ισοπαλία των Παραληθαίων απέναντι στο Κηπάκι, έμεινε μόνο
στο ρετιρέ, ενώ η ομάδα του Μάκη Ζαβλανού
υποχώρησε στην 2η θέση, δίνοντας την ευκαιρία στις Καρυές να πλησιάσουν αισθητά.
Αλλαγή, μπορεί να μην είχαμε στον 2ο όμιλο, μιας και η Ενωση Δροσερού Μουριάς κέρδισε το Φωτεινό 1-0 και έμεινε πρώτη, στην 2η
θέση όμως η Θεόπετρα έχασε έδαφος μετά
την ισοπαλία 1-1 απέναντι στην Πιαλεία, οπότε η Λυγαριά που έκανε το ρεπό της υπέστη
μικρότερη… ζημιά. Ασπρόβαλτος, Πιαλεία,
Παλ/ρο και Βαλτινό συνέχισαν με νίκες και πλησιάζουν προσθέτοντας «αλατοπίπερο» στην
διεκδίκηση των εισιτηρίων ανόδου. Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Και ο κ. Νίκογλου παρακολούθησε τα Τρικαλινά ταλέντα.
Να έχουν το νου τους…

Αρδάνι-Καρυές .........................................0-1
Παραληθαίοι-Κηπάκι ................................0-0
Αμπελάκια-Γριζάνο ..................................0-3
Αστέρας-Βασιλική .....................................0-2
Ζάρκο-Λόγγος ..........................................2-0
Άγ. Οικουμένιος-Πετρωτό .......................1-0
Αγ. Κυριακή-Κρήνη ..................................2-1
Ριζαριό-Κεραμίδι ......................................6-1
Ρεπό: Ακαδημία1

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

Β
47
45
41
37
35
31
30
27
27
24
23
22
18
17
14
10
4

Ν
15
14
13
11
10
9
9
8
7
7
6
6
5
5
3
3
1

Ι
2
3
2
4
5
4
3
3
6
3
5
4
3
2
5
1
1

Η
2
2
4
4
4
5
7
8
6
8
8
9
10
12
11
15
17

ΤΕΡΜ.
74-19
65-18
45-23
37-23
40-23
43-30
38-31
41-37
24-26
26-34
32-40
32-42
24-32
17-37
19-52
15-45
13-73

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κηπάκι.......................-........................Γριζάνο
Βασιλική....................- ...............Παραληθαίοι
Ακαδημία1 ................- ...................Αμπελάκια
Λόγγος......................- ......................Αστέρας
Κρήνη........................- ..........................Ζάρκο
Καρυές......................- ................Οικουμένιος
Κεραμίδι....................-.................Αγ. Κυριακή
Ριζαριό ......................- .........................Αρδάνι
Ρεπό: Πετρωτό

2ος ΟΜΙΛΟΣ
Πρίνος-Βαλτινό .........................................1-3
Ροπωτό-Δενδροχώρι.................................0-1
Ασπρόβαλτος-Γόμφοι ...............................4-0
Δροσερό Μουριά-Φωτεινό........................1-0

Τζούρτζια-Παλ/στηρο ...............................0-1
Θεόπετρα-Πιαλεία ....................................1-1
Χρυσομηλιά-Κεφ/κός..........................3-0α.α.
Βυτουμάς-Φιλύρα ...............................3-0α.α.
Ρεπό: Λυγαριά

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

Β
49
44
41
40
38
38
38
33
30
27
22
20
19
13
12
0
0

Ν
16
14
13
13
12
12
11
10
9
9
7
6
6
4
4
0
0

Ι
1
2
2
1
2
2
5
3
3
0
1
2
1
1
0
1
1

Η
2
3
3
5
5
5
3
6
7
10
10
10
12
14
15
18
18

ΤΕΡΜ.
70-16
53-22
60-19
50-22
46-21
46-25
38-17
36-22
44-38
31-34
29-48
24-38
34-51
20-56
17-61
0-54
0-54

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Βαλτινό .....................-.................Δενδροχώρι
Γόμφοι ......................- .........................Πρίνος
Λυγαριά ....................-........................Ροπωτό
Φωτεινό.....................-..............Ασπρόβαλτος
Παλ/στηρο ................-.................Χρυσομηλιά
Πιαλεία......................- ....................Βυτουμάς
Θεόπετρα .................- ....................Τζούρτζια
Φιλύρα-Δροσερό Μουριά..........................0-3
Ρεπό: Κεφαλ/κός
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Δεν ήταν… Χαδιάρης
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«Κλικ» στο Προάστιο

•Ο Α.Ο Σελλάνων κέρδισε τα Μετέωρα 1-0 στο Προάστιο
υτή τη φορά δεν
υπήρξαν
δικαιολογίες. Ακόμα
και αν η διαιτησία
«προστάτευσε» τους
γηπεδούχους σε κάποιες
δυναμικές αντιδράσεις τους
οι οποίες «κόστιζαν»
παραπάνω τιμωρίες, ο Α.Ο
Σελλάνων ήθελε
περισσότερο το παιχνίδι
(λογικό ήταν) και το έδειξε
στο γήπεδο φτάνοντας
δίκαια στη νίκη με 1-0 και αν
ο Μιχάλης Ζαρόπουλος δεν
έδειχνε πως ανήκε σε
μεγαλύτερη κατηγορία, το
σκορ θα μπορούσε να ήταν
μεγαλύτερο.

Α

Η μοναδική αξιόλογη ευκαιρία που έχασαν τα Μετέωρα ήταν από
κεφαλιά του Γιάννη Κιάκου. Ο «μικρός» μάζεψε πολλές κλωτσιές, σ’
ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, όπως και οι περισσότεροι συμπαίκτες του

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr
Σε τέτοιου είδους αγώνες, με
τους γηπεδούχους να «καίγονται» για βαθμούς, σε μια δυνατή
και «θερμή» έδρα και τους φιλοξενούμενους να έχουν την πολυτέλεια να παίξουν χωρίς βαθμολογικό άγχος (σε καμιά περίπτωση όμως αδιάφορα), το αποτέλεσμα κρίνεται φυσιολογικό παρότι στο ποδόσφαιρο δεν έχει κανείς
σύμβαση με την επιτυχία.
Όπως προαναφέραμε το παιχνίδι ήταν πολύ δυνατό και κάποιες φορές αντιαθλητικό, θύμισε
αγώνες που «έπεφταν» κορμιά
στο γήπεδο και θα μπορούσε ο διαιτητής να προστατεύσει περισσότερο τους «Μετεωρίτες» οι
οποίοι δεν είναι από… πέτρα. Σε
κάθε περίπτωση οι παίκτες του
Α.Ο Σελλάνων έβγαλαν ψυχή στο
γήπεδο κι έδειξαν αποφασισμένοι
ή να κερδίσουν ή να μείνουν στο
γήπεδο.

Ο αγώνας
Τα Μετέωρα προσπάθησαν να
αιφνιδιάσουν στο 2ο λεπτό αλλά το
σουτ του Ιωάννου από καλή θέση
δεν είχε αίσιο τέλος καθώς η μπάλα βρήκε το δοκάρι του Παπαδόπουλου και πήρε τέτοια φορά, που
δεν μπόρεσε ο Σκόνδρας να επωφεληθεί.
Οι γηπεδούχοι όμως ήταν αυτοί
που έφεραν το παιχνίδι στα μέτρα
τους δείχνοντας πόσο ήθελαν το
τρίποντο και με κάθε τρόπο έψαξαν
για το γκολ. Στο 17’ από πλάγιο του
Παπαγεωργίου από δεξιά, ο Τζέκος
με την πλάτη στην αντίπαλη εστία
δοκίμασε το ανάποδο ψαλίδι αλλά
ο Ζαρόπουλος βρέθηκε στη σωστή
θέση και μπλόκαρε τη μπάλα.
Οι γηπεδούχοι αναγκάστηκαν να

Εναέρια μονομαχία με πρωταγωνιστή τον Παναγιώτη Παπαευθυμίου

Ο Κοντός δεν μπορεί να νικήσει τον Μιχάλη Ζαρόπουλο
το λάθος στην άμυνα των Μετεώρων και στο 32’ τα κατάφεραν. Από
χλιαρό διώξιμο της μπάλας, αυτή
στρώθηκε στον Χάδιαρη, ο οποίος
με ένα «ξερό» δυνατό σουτ, δεν
άφησε περιθώρια αντίδρασης στον
Ζαρόπουλο, ο οποίος είχε περιορισμένο οπτικό πεδίο, αφού μπροστά
του βρισκόταν αμυντικοί και επιθετικοί παίκτες των δύο ομάδων.
Το ίδιο σκηνικό λίγο έλλειψε να
επαναληφθεί στο 37’ αλλά αυτή τη
φορά το σουτ του Συράκου, πρώην
παίκτη των Μετεώρων, κατέληξε
ελάχιστα άουτ από το δεξί δοκάρι
του Ζαρόπουλου.
Στο 39’ από φάουλ του Κοντού
από δεξιά, ο προωθημένος Αρχον-

προβούν σε αναγκαστική αλλαγή
στο 16’, καθώς τραυματίστηκε ο
Πατσιαούρας και αντικαταστάθηκε
από τον Κοντό, ο οποίος βοήθησε
αρκετά την ομάδα του στη συνέχεια. Στο πρώτο λεπτό της συμμετοχής του εκτέλεσε φάουλ, λίγο
έξω από την περιοχή, αλλά η μπάλα κατέληξε άουτ, πάνω από την
εστία των Μετεώρων.
Στο 25’ μακρινό σουτ του Υφαντή, ο Ζαρόπουλος μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια.

Με γκολ
του Χάδιαρη…
Οι παίκτες του κ. Ξηροφώτου συνέχισαν να πιέζουν και να ψάχνουν

τής δεν σημάδεψε εύστοχα από
κοντά.
Στο 41’ από γέμισμα από δεξιά,
ο Ιωάννου δεν πρόλαβε τη μπάλα
μπροστά από τον Παπαδόπουλο. Στο 45’ τα Μετέωρα απείλησαν πρώτη φορά αισθητά όταν ο
Ουζούνογλου εκτέλεσε φάουλ
από δεξιά, ο Κιάκος πήρε την κεφαλιά από πλάγια αριστερά, αλλά
ο Παπαδόπουλος με σωτήρια
επέμβαση γλίτωσε την εστία του.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε
με τους γηπεδούχους να απειλούν
στο 48’ με τον Μπιντέλη να σουτάρει αλλά ο Ζαρόπουλος μπλόκαρε. Στο 53’ «απάντησαν» τα
Μετέωρα με μακρινό σουτ του
Σκόνδρα το οποίο πέρασε πάνω
από την εστία του Παπαδόπουλου. Στο επόμενο λεπτό ο Α.Ο
Σελλάνων απείλησε αισθητά για
το δεύτερο γκολ, με τον Τζέκο να
μονομαχεί με τον Φορτούνη, να
βρίσκει χώρο και να σουτάρει
στην «κλειστή» γωνία του αλλά ο
έμπειρος πορτιέρο Ζαρόπουλος
μπλόκαρε.
Στο 59’ ο Σκόνδρας προσπάθησε
να βρει τον προωθημένο Ιωαννίδη
αλλά πρόλαβε ο Παπαδόπουλος και
μάζεψε τη μπάλα. Στο 60’ οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να στερηθούν την παρουσία του σκόρερ
Χάδιαρη για το υπόλοιπο του παιχνιδιού, αλλά ο διαιτητής «μπέρδεψε» την κίτρινη με την κόκκινη για
μαρκάρισμα από πίσω στον Σκόνδρα. Φάση που ή σφυρίζεις και
αποβάλλεις τον παίκτη ή συνεχίζεις
το παιχνίδι.
Στο 76’ οι γηπεδούχοι έχασαν
καλή ευκαιρία για γκολ. Ο Τζέκος
κέρδισε τη μονομαχία με τον Φορτούνη, σούταρε από πλάγια αριστερά αλλά ο Ζαρόπουλος έδιωξε εκπληκτικά σε κόρνερ, ενώ
δύο λεπτά αργότερα ο Κοντός
απέναντι στον Ζαρόπουλο, σούταρε, αλλά νικήθηκε από τον τερματοφύλακα της Καλαμπακιώτικης ομάδας.
Στο 88’ ο Κιάκος εκτέλεσε φάουλ από δεξιά, η μπάλα πέρασε
άουτ.

Ο Χρήστος Αυγέρος κράτησε τα στατιστικά του αγώνα, όπως
πάντα, πέρα από τη δουλειά που κάνει στον τομέα της φυσικής
κατάστασης. Κράτησε και τα φάουλ που σφύριξε κατά των
Μετεώρων ο διαιτητής, αλλά δεν χώρισαν όλα…

Αρκετοί άνθρωποι του Νεοχωρίου παρακολούθησαν το παιχνίδι
στο Προάστιο, χωρισμένοι σε δύο κερκίδες. Από τη μια να δουν
τον δικό τους Γιάννη Κιάκο και από την άλλη τα Μετέωρα με
τα οποία παίζουν στο κύπελλο την Τετάρτη

Ο «Πάντσο»
Παναγιώτης
Παπαδόπουλος,
παλαιός γνώριμος
στα Τρίκαλα από
το πέρασμά του
από τον ΑΟΤ

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΣΕΛΛΑΝΑ: Παπαδόπουλος, Παπαγεωργίου, Τζάνης, Αρχοντής,
Κουρκούλας, Χάδιαρης, Συράκος
(81’ Δημολιός), Μπιτέλης, Τζέκος,
Υφαντής (88’ Τσιρογιάννης), Πατσιαούρας (λ. τρ. 16’ Κοντός)
ΜΕΤΕΩΡΑ: Ζαρόπουλος, Ιωαννίδης (84’ Μανώλης), Γεωργάκης,
Ζήσης (71’ Πολυζόπουλος), Φορτούνης, Παπαευθυμίου, Ιωάννου,
Ουζούνογλου (88’ Ανδρεόπουλος),
Μαρούδας (54’ Λίτσιος), Σκόνδρας,
Κιάκος.

Συμβουλές του
κ. Τσουκαλίδη
στον Σκόνδρα.
Μάλλον
να… προφυλάξει
τα πόδια του

Τρόμαξαν αλλά…
Ο Ολυμπιακός Βόλου επικράτησε με 1-0
στο Πανθεσσαλικό του Αστέρα Ιτέας, χάρη σε
εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Λώττα στο 93’
και πήρε τους τρεις βαθμούς που τον διατηρούν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.
Η Νίκη Βόλου επικράτησε εκτός έδρας με
1-0 του Φωκικού με γκολ του Καρτσαμπά στο
77’. Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ
της 21ης αγωνιστικής καθώς και η βαθμολογία στον 4ο όμιλο της Γ’ Εθνικής:

Κυριακή 3 Μαρτίου
ΑΟ Σελλάνων – ΑΣ Μετέωρα
(32’ Χαδιάρης)
Ολυμπιακός Β. – Αστέρας Ιτέας
(93’ πέν. Λώττας)
Πιερικός – Οικονόμος Τσαρ.
Θησέας Αγριάς – ΓΣ Αλμυρού
(2’ Γιαουπλάρι – 54’ )
Φωκικός – Νίκη Βόλου
(77’ Καρτσαμπάς)

1-0
1-0
0-0
1-1
0-1

ΑΟ Στυλίδας – Αχ. Νεοκαισάρειας
1-1
(28’ αυτ. – 68’)
Αν. Καρδίτσας – Απόλλων Μακ.
0-3ά.α.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ

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

Ολυμπιακός Β.
Νίκη Βόλου
Αστέρας Ιτέας
Μετέωρα
Θησέας Αγριάς
Σέλλανα
Τσαριτσάνη
Αλμυρός
Πιερικός
Νεοκαισάρεια
Μακρυχώρι
Στυλίδα
Φωκικός
Αναγέννηση Κ.

Β

Ν

Ι

Η

ΤΕΡΜ.

56
56
35
34
30
29
28
27
24
24
24
24
13
1

18
18
10
9
9
8
7
7
6
5
7
7
2
0

2
2
5
7
3
5
7
6
6
9
3
3
7
1

1
1
6
5
9
8
7
7
8
7
11
11
12
20

50-10
54-6
28-21
31-19
24-27
24-22
23-27
21-16
24-25
25-30
18-25
21-42
12-31
7-61

*ΓΣ Αλμυρού και Πιερικός έχουν από ένα
παιχνίδι λιγότερο καθώς η μεταξύ τους αναμέτρηση αναβλήθηκε.
* Με αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής, στην Αναγέννηση Καρδίτσας έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης 9 βαθμών από το τρέχον πρωτάθλημα και 6 βαθμών από τη νέα σεζόν.

Η επόμενη (22η) αγωνιστική:
Κυριακή 17 Μαρτίου, 15:00
Ολυμπιακός Βόλου – ΑΟ Σελλάνων
ΑΣ Μετέωρα – Πιερικός
Αστέρας Ιτέας – Αναγέννηση Καρδίτσας
ΜΑΤΑΙΩΣΗ
Οικονόμος Τσαριτσάνης – Θησέας Αγριάς
Απόλλων Μακρυχωρίου – Φωκικός
ΓΣ Αλμυρού – ΑΟ Στυλίδας
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας – Νίκη Βόλου

Ο πρόεδρος των Μετεώρων κ. Θανάσης Θώμος
προσφέρει και τις ιατρικές του γνώσεις

CMYK

28

ΤΟΠΙΚΑ-ΣΧΟΛΙΑ

_8 ΤΡΙΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Ηταν στο στοιχείο τους
•Τα κόλπα τους για μια ακόμη φορά έκαναν
όσοι συμμετείχαν στο κύπελλο μότο κρος του Πρίνους

Ό

σες φορές
και να
φιλοξενηθεί
ένας αγώνας
μηχανοκίνητου
αθλητισμού στην περιοχή
μας είναι μαθηματικά
βέβαιο ότι θα ασκεί
ξεχωριστή γοητεία στο
κοινό.

Διότι πολύ απλά κάθε εκδήλωση του είδους δεν χορταίνεται με τίποτα.
Όταν οι λάτρεις του είδους
παίρνουν το πράσινο φως για
διεξαγωγή αγώνα διαμορφώνουν το πρόγραμμά τους με
τέτοιο τρόπο ώστε να μην χάσουν ούτε δευτερόλεπτο από
την δράση.
Όπως ομολογούν οι ίδιοι είναι
άλλο να βλέπεις από μέσα μια
σύναξη του είδους και είναι
διαφορετικό να σου μεταφέρει
κάποιος άλλο το κλίμα.
Αναμφίβολα η αδρεναλίνη
που αναπτύσσεται την ώρα της
δράσης είναι αυξημένοι.
Μικροί και μεγάλοι σε ηλικία
θεατές δεν ξεκολλούν τα μάτια
από την πίστα και καταγράφουν
με άγρυπνο μάτι τις κινήσεις
των αναβατών.
Καθένας έχει το δικό του στιλ
και προσπαθεί να ξεδιπλώσει

Τα φωτογραφικά στιγμιότυπα μιλούν από μόνα τους για το υπερθέαμα που αναπτύχθηκε στην πίστα του Πρίνους
το σύνολο των αρετών την ώρα
της αλήθειας.
Μεταξύ πρωταγωνιστών και
φιλάθλων αναπτύσσεται ξεχωριστή σχέση, οπότε ο καθένας
δίνει τον καλύτερο εαυτό του
στον τομέα του. Οι αναβάτες
χαρίζουν μοναδικά στιγμιότυπα
και το κοινό τους ανεβάζει με
τον τρόπο του.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
το ζεστό χειροκρότημα αποτελεί το καλύτερο τονωτικό για
κάθε πρωταγωνιστή.
Την ευθύνη της διοργάνωσης

είχε η ΜΑΣΤ (ευχαριστεί θερμά
όσους στήριξαν τον αγώνα) η
οποία πρόσεξε ιδιαίτερα το
κομμάτι της ασφάλειας αλλά
και γενικότερα κάθε λεπτομέρεια.
Έτσι οι οδηγοί (86 συμμετοχές) συγκεντρώθηκαν από την
αρχή στην αποστολή τους και
δεν άργησαν να ζεσταθούν.
Χάρισαν λοιπόν στο κοινό
μοναδικά στιγμιότυπα που θα
έχουν εξέχουσα θέση στα άλμπουμ. Έτσι παρότι το πρόγραμμα ήταν γεμάτο ο χρόνος κύ-

Κανένα δικαίωμα
•Οι γυναίκες του Ασκληπιού είχαν τον τρόπο τους για
να περάσουν με 3-1 το εμπόδιο της Νίκης Αλεξανδρούπολης
Όταν λύνονται οι αθλήτριες όλου του κόσμου είναι σε θέση να προσφέρουν σκορ
και θέαμα. Αυτό συμβαίνει και με τις γυναίκες
του Ασκληπιού στο βόλεϊ οι οποίες βρήκαν
τον βηματισμό τους και προσφέρουν θέαμα
που γεμίζει πρώτα τις ίδιες και φυσικά και
τους φιλάθλους. Η Τρικαλινή ομάδα είχε
έφεση στα διπλά, οπότε ήθελε να δώσει
μια καλή παράσταση στο σπίτι της.
Ετσι το Σάββατο στο Δημοτικό φρόντισε
να περάσει από νωρίς στην θέση του οδηγού. Και μπορεί κάποια στιγμή η Νίκη Αλεξανδρούπολης να έσπευσε να προβάλει αντίσταση αλλά ήταν φανερό ότι το ποτάμι
δεν γύριζε πίσω.
Η ιστορία έγραψε καθαρή νίκη 3-1 για την
ομάδα του κ. Γεροβάϊου η οποία αποδεικνύει
ότι η κατηγορία της ταιριάζει γάντι.

Τα αποτελέσματα
Δράμα - ΕΑ Λαρίσης
2-3
(18-25, 17-25, 25-23, 25-23, 14-16)
Ασκληπιός - Νίκη Αλ.
3-1
(25-18, 25-22, 20-25, 25-21)
Γιάννενα - Ελασσόνα
3-2
23-25, 25-14, 25-16, 24-26, 15-10)
Ναύαρχος Βότσης - Νέα Γενεά
3-0
(25 - 18, 25 - 21, 25 - 20)
Ελπίς – Καβάλα
3-0
(25-22, 25-18, 25-14)
Σταυρούπολη – Λαγκαδάς
3-0
(25-23, 25-21, 25-14)
Ρεπό: Πεύκα
Μετά τις ανάσες ο Ασκληπιός θα φιλοξενήσει τη Νέα Γενιά. Αναλυτικά σε επόμενο
φύλλο.
CMYK

λησε σαν νεράκι, αφού το έμψυχο δυναμικό όλο και κάποιο
καινούργιο στοιχείο είχε να κομίσει.
Παράλληλα μέσω της συγκεκριμένης μάζωξης οι πρωταγωνιστές έκαναν καλή προπόνηση ενόψει του Πανελλήνιου,
που θα φιλοξενηθεί και αυτό
στην μεταμορφωμένη πίστα του
Πρίνους, που έχει την τιμητική
της.
Είναι φανερό ότι τώρα που
άνοιξε η όρεξη τα καλύτερα
είναι μπροστά.

Αθλος
Φιλαθλητικού
Τα πάνω κάτω έφεραν
οι γυναίκες του Φιλαθλητικού Τρικάλων που μολονότι είχαν χάσει 1-3
στην Μπάρα πήγαν στον
Κρόνο Τυρνάβου και έκαναν αψεγάδιαστη εμφάνιση.
Επικράτησαν με το καθαρό και πανάξιο 0-3
οπότε πέρασαν στο F4
Κ. Ελλάδος για άνοδο
στην Β’ Εθνική.
Ο εκπρόσωπός μας
αναμένει τους αντιπάλους και την έδρα της
γιορτής.
Περισσότερα σε επόμενο φύλλο.

* Τα συναισθήματα είναι έντονα στον αθλητισμό, με
τις ομάδες και τους πρωταγωνιστές να παρουσιάζουν
τα πάνω και τα κάτω τους. Ετσι στον στίβο τα φώτα
έπεσαν στον Κώστα Ζήκο (ΓΕΑΤ) ο οποίος ξεπέρασε
τον εαυτό του στο Ευρωπαϊκό κλειστού της Γλασκώβης. Μπήκε από την αρχή δυνατά και τελείωσε με
τον καλύτερο τρόπο αν λάβουμε υπόψιν μας και τον
τραυματισμό του.
* Κοινώς ενήργησε με απίστευτη ωριμότητα και αυτοπεποίθηση. Οσο για τους ειδικούς έσταξαν μέλι για
την αξία του Τρικαλινού αθλητή και γύρισαν την
μνήμη τους αρκετά χρόνια πίσω για να εντοπίσουν
ανάλογη διάκριση στην συγκεκριμένη απόσταση.
* Από την πλευρά τους οι συμπολίτες φίλαθλοι που
παρακολούθησαν την μετάδοση από το κρατικό
κανάλι κράτησαν το χαμόγελο και τον αυθορμητισμό
ενός παιδιού που επέλεξε συνειδητά τον στίβο μετά
από ένα πέρασμα από το ποδόσφαιρο και δικαιώνεται
κάθε μέρα για την επιλογή του.
* Στην ίδια διοργάνωση ο Νικόλας Σκαρβέλης(ΓΣΤ) ξεδίπλωσε και αυτός πτυχές του ταλέντου του. Εδειξε
λοιπόν ότι αποτελεί ισχυρό πόλο στην Ελληνική
σφαιροβολία και μπορεί να παίξει δυνατά τόσο εντός
χώρας, όσο και εκτός.
* Όπως είχαμε γράψει εδώ και καιρό τις τελευταίες
πινελιές στην προετοιμασία του βάζει ο χαρισματικός
Μ. Αργύρης στον χώρο των μαχητικών τεχνών. Ο
Τρικαλινός πρωταγωνιστής θα διεκδικήσει τον τίτλο
στις 16 του μήνα στο Βερολίνο απέναντι στον Ελ Σάλεχ. Όπως γίνεται αντιληπτό οι συμπολίτες αθλητές
είναι μέσα σε όλα.
* Αντίθετα στο ποδόσφαιρο ο ΑΟΤ απογοήτευσε και
πάλι. Ο τίτλος που χρησιμοποιήσαμε στο Κυριακάτικο
φύλλο «Τόσο μπορούσε» απηχούσε τις σκέψεις των
φιλάθλων λίγα δευτερόλεπτα μετά την λήξη της
αναμέτρησης στο Στάδιο.
* Οι κυανέρυθροι είχαν απλώς μια αγωνιστική αναλαμπή
αλλά η συνέχεια δεν ήταν διόλου ανάλογη. Ουσιαστικά
από πλευράς ποιότητας είχαμε να κάνουμε με
σταγόνα στον ωκεανό. Ετσι οι Κρητικοί άδραξαν την
ευκαιρία και πήραν το αποτέλεσμα που ήθελαν.
* Σίγουρα ο εκπρόσωπός θα χρειαστεί μαζεμένες υπερβάσεις για να γεμίσει το σακούλι πριν είναι αργά.
* Τραπέζι που χάρηκαν άπαντες παρέθεσαν οι διοικήσεις
των ομάδων σε γυναίκες και νέες του ΑΟΤ στον
Μπαρμπανικόλα. Την Παρασκευή θα γίνει η ετήσια
γιορτή στον «Ορφέα. Επίσης η Τσόγκα είδε ΡεάλΜπάρτσα με φανέλα Μέσι».
* Δυναμική συμμετοχή του Συλλόγου Δρομέων Τρικάλων στην αναβαθμισμένο αγώνα Κατερίνη Run.
* Στην πρώτη γραμμή ήταν ο μηχανοκίνητος αθλητισμός
την Κυριακή, ενώ η σύναξη του 4χ4 κάλυψε όλα τα
γούστα με επίδειξη και άλλα καλούδια.
* Το ντέρμπι των Ικάρων με τον ΑΓΣΙ παρακολούθησαν
αρκετά στελέχη της Καλαμπάκας, της οποίας ως
γνωστόν το ματς με τον Μαντουλίδη αναβλήθηκε
σε πρώτο χρόνο. Παρών στην Μπάρα και ο Λεωνίδας
Τριανταφύλλου, που παρότι κάνει και φέτος μεγάλο
πρωτάθλημα με την Αγιά δεν ξεχνάει με τίποτα τα
φιλαράκια του.
* Σε φόρμα η Φούντας ΒΑ στο πρωτάθλημα της Β’
ΕΣΚΑΘ, οπότε πέρασε τρένο με 41-63 από τον Αγιο
Κωνσταντίνο. Παράλληλα η οικογένεια έκοψε την
πίτα της με πολλά χαμόγελα παρουσία επισήμων και
του Ν. Κακλαμάνου. Αναλυτικά σε επόμενο φύλλο.
* Σε δυνατό παιχνίδι οι γυναίκες του Αιόλου έκαναν
φιλότιμη προσπάθεια αλλά λύγισαν με 57-50 στην
έδρα της Ολυμπιάδας.

03.30: COSMOTE SPORT 4 HD
San Antonio Spurs-Denver Nuggets
NBA Regular Season
21:30 COSMOTE SPORT 6 HD
Τρεντίνο-Ολυμπιακός
CEV Champions League βόλεϊ

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Ρεάλ Μαδρίτης-Άγιαξ
UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Ντόρτμουντ-Τότεναμ

τοπικά

«Ήτανε μια φορά...»
Τρίτη 5 Μαρτίου 2019
9:00 μμ στη Σουίτα Art Cafe

Λέσχη Αφήγησης
Ιστοριών της Προφορικής Παράδοσης

Η Λέσχη Αφήγησης «Ήτανε μια φορά...» που θα γίνεται μία Τρίτη το μήνα από το Νοέμβριο 2018 μέχρι το Μάρτιο 2019, πραγματοποιεί την 5η συνάντησή της. Πρόκειται για δράση η οποία
δίνει την ευκαιρία, σε όποιον επιθυμεί, να πει ή να ακούσει ιστορίες της προφορικής παράδοσης, ιστορίες που συντρόφευαν από
παλιά τον άνθρωπο και έφτασαν στις μέρες μας από στόμα σε
στόμα, ικανοποιώντας την ανάγκη του ανθρώπου να τις «επισκέπτεται» όταν αποζητά το ταξίδεμά τους.
Την Τρίτη, λοιπόν, 5 Μαρτίου 2019, στις 9:00 το βράδυ, στη Σουίτα Art Cafe, (Στρατηγού Σαράφη 18 Τρίκαλα, Τηλ: 2431 020676)
θα πούμε και θα ακούσουμε ιστορίες που ταξίδευαν πολύ καιρό
προτού γίνουν λόγος δικός μας.
Οι αφηγήσεις αρχίζουν μισή ώρα, σχεδόν, μετά την αναγραφόμενη ώρα προσέλευσης, προκειμένου να δηλώνονται οι συμμετοχές.
Η διάρκεια κάθε αφήγησης καλό είναι να μην ξεπερνάει τα 10
λεπτά, ενώ η διάρκεια όλων συνολικά των αφηγήσεων της βραδιάς δεν θα ξεπερνάει τη μία ώρα.
Επισημαίνεται ότι η παρουσία κάποιου στη Λέσχη Αφήγησης
δεν σηματοδοτεί και την υποχρέωσή του να αφηγηθεί. Μπορεί κανείς να έρθει μόνο για να ακούσει τις ιστορίες που θα αφηγηθούν
οι άλλοι.
Δηλώσεις Συμμετοχής μπορούν να υπάρξουν και επιτόπου,
αλλά όποιος νωρίς το έχει αποφασίσει και θέλει να το κάνει μπορεί να επικοινωνήσει για Πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής:
στο email: mirakali@otenet.gr και στο Messenger: Maria Katsanouli
Είσοδος ελεύθερη (μοναδική επιβάρυνση ότι παραγγείλετε).
Προγραμματισμένες Συναντήσεις:
13/11, 4/12/18 & 13/1, 5/2, 5/3 /2019

Την Αποκριά και πάλι
προσδοκάμε με χαρά,
μέσα απ' το καρναβάλι,
για να νιώσουμε παιδιά.
```
Στην ωραία παραζάλη
όλοι μας, μικροί-μεγάλοι,
ξεφαντώνουμε, γλεντάμε
και το ντέρτι μας ξεχνάμε.
```
Ξεφωνίζουνε φουριόζοι
πιερότοι και “γριές”
κάνοντας τον καραγκιόζη,
για να γίνει χαβαλές.
```
Και αφήνεσαι στο κλίμα
του τρελού καρναβαλιού,
πίσω από κάθε βήμα
του ομώνυμου Θεού.
```
Την ψυχή του αμπελιού
-του γλεντιού
και του κεφιού-

άθε λίγο, τα τελευταία
χρόνια, βλέπουν το
φως της
δημοσιότητας αρκετά βιβλία
του τόπου μας, ποικίλου
περιεχομένου, υπάρχει
πνευματική συγγραφική
άνθιση. Μία τέτοια επαινετή
προσπάθεια είναι και η
συγγραφή του παρόντος
βιβλίου για τους Ηπειρώτες
του νομού Τρικάλων, που
καλύπτει ένα αισθητό κενό
της τοπικής μας
βιβλιογραφίας.

Κ

Ο φιλότιμος συγγραφέας του
Χρύσανθος Κόκκας, ο ίδιος ηπειρώτης, από τον Μεσόπυργο (Σουμερού) Άρτας, αλλά και ιδρυτής
του ηπειρωτικού συλλόγου Τρικάλων (1997), εργάστηκε με πατριωτικό ζήλο, υπομονή και επιμονή. Τελικά συνέλεξε ένα πλούσιο σχετικό υλικό, άγνωστο στους
περισσότερους, με προσωπικές
συνεντεύξεις, από βιβλία, αρχεία, κλπ. Του αξίζει, λοιπόν, ο δίκαιος έπαινος. Οι τρικαλινοί ηπειρώτες απόκτησαν τον πατριωτικό
τους κώδικα. Ο καθένας τους, νομίζουμε, ότι έχει ηθική υποχρέωση να το χαίρεται στην ατομική
του βιβλιοθήκη, αλλά και να το
δωρήσει σε γνωστά του πρόσωπα.
Αρκετοί ηπειρώτες, από παλιά, για διαφόρους λόγους (άγονο του εδάφους, πολιτικές ανωμαλίες, κ.λπ.) αναγκάστηκαν να
εγκαταλείψουν τα πάτρια εδάφη
τους, χωρίς, όμως, και να τα λησμονήσουν ή να τα απαρνηθούν,
και εγκαταστάθηκαν στον εύφορο τρικαλινό κάμπο.
Ανήκουν σε όλες τις κοινωνικές
τάξεις και επαγγέλματα, από
απλοί εργάτες μέχρι επιστήμονες
και βιομήχανοι και πολιτικοί άνδρες. Διεδραμάτισαν δε καθοριστικό ρόλο σε όλες τις πτυχές της
ανθρώπινης ζωής (κοινωνικές,
εκπολιτιστικές, θρησκευτικές, οικονομικές, πολιτικές, κ.λπ.).
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Χρύσανθος Χρ. Κόκκας
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ 1800 ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ
Τρίκαλα 2018, Σελίδες 373

Ιωάννης Ματσόπουλος
(1887-1978), μεγάλος ευεργέτης
των Τρικάλων.

Ο Μητροπολίτης Τρίκκης
και Σταγών κ. Χρυσόστομος.

πόσο μεγάλη! Πολύ σπουδαία!
Τελευταία αποκτήσαμε και μια ξεχωριστή, μεγάλη, ευλογία.
Ο σημερινός δηλαδή μητροπολίτης μας Τρίκκης και Σταγών
κ. Χρυσόστομος προέρχεται από
την ένδοξη λεβεντογέννα Ήπειρο,
ποιμαίνων (από το 2015) θεοφιλώς και θεαρέστως το εμπιστευθέν ποίμνιό του.
Πλούσιο είναι και το φωτογραφικό υλικό του βιβλίου, το
οποίο συμπληρώνει επιτυχώς τα
κείμενα.Η στοιχειοθέτηση έγινε
από τις Γραφικές Τέχνες Τρικάλων “Δημήτρης Τσιγάρας”, τηλ.
2431030525.
Για πληροφορίες: Χρύσανθος
Κόκκας, τηλ. 2431035310.
Δημήτριος Γ. Καλούσιος

Μερικοί μάλιστα από αυτούς,
συνεχίζοντας την παράδοση των
μεγάλων εθνικών ευεργετών,
άφησαν γενναία κληροδοτήματα,
έκαναν διάφορες δωρεές στον
Δήμο Τρικκαίων, στο νοσοκομείο, σε εκκλησίες, στον πονεμένο συνάνθρωπο.
Η παρουσία των ηπειρωτών
και στον νομό Τρικάλων αποδεικνύεται πλούσια, η προσφορά
τους ευεργετική.
Δεν την γνωρίζαμε ή την ξέραμε λίγο, τώρα την μαθαίνουμε
ολοκληρωτικά και διερωτόμεθα,

Χορός Ηπειρωτών, από δεξιά: Βασ. Νάκας, Τούλα (γυναίκα του),
Στυλιανός Μπέλος, Χρυσ. Κόκκας, Παναγιώτης Μυλωνάς, άγνωστη,
Κων. Κανούτας, Βασ. Χύτας.

-σε τραβά λόγω τιμής!αλλά χάνεις τελικά
σούμπιτο τα λογικά.
```
Έχει όμως κι άλλη χάρη
το τρελό το καρναβάλι,
καθώς βγαίνει απ' τη γη
νέα φύτρα και ανθεί.
```
Ξαναγέννηση της φύσης
από νάρκη οχληρή,
ενατένιση της ζήσης
με ελπίδες και πυγμή.
```

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Ωφέλιμες ηπειρωτικές εκδόσεις

Σ' αποκριάτικους
ρυθμούς
τον Διόνυσο που δίνει
ενθυμία, σ' όποιον πίνει.
```
Αλλά δίνει στην ουσία
και μεθύσι δυνατό,
σ' όποιον έχει βουλιμία
πίνοντας κατεβατό.
```
Και τον έλεγχό του χάνει
-σαν σαλεύει το μυαλόγιατί το 'χει παρακάνει
και δεν έχει τελειωμό.
```
“Νέκταρ!” ό,τι και να πεις

5

Πανδαισία των χρωμάτων
όπου να 'ναι θα φανεί
κι ο χορός των αρωμάτων
θα μεθύσει την ψυχή.
```
Άνοιξη και καρναβάλι
πάνε πάντοτε μαζί
και γευόμαστε και πάλι
νέα φάση στη ζωή...
```
Καλές απόκριες
σ' όλους
Κική

Το εξώφυλλο του βιβλίου.

30 σελίδα
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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

εσωτερικά

ΤΡΙΤΗ
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Νέο κάλεσμα Αλ. Τσίπρα στην Κεντροαριστερά
Ο
ι συνεχείς αρνήσεις του Κινήματος
Αλλαγής στο πολιτικό φλερτ του
ΣΥΡΙΖΑ δεν αλλάζουν τη στρατηγική
του Πρωθυπουργού, που στόχο έχει να
αντλήσει όσες περισσότερες ψήφους
μπορεί από το χώρο της κεντροαριστεράς,
στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Ο κ. Τσίπρας, ο οποίος στην ομιλία του στην
Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ δεν αναφέρθηκε στη δέσμευσή
του για εκλογές τον Οκτώβριο, επενδύει στη σημερινή ημερίδα που συνδιοργανώνουν η ομάδα
της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και
Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το
ελληνικό Γραφείο του Friedrich Ebert Stiftung και
το Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής
(ΙΝΕΡΠΟΣΤ) του οποίου ηγείται η Λούκα Κατσέλη, παρουσία του απερχόμενου προέδρου των
Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο ευρωκοινοβούλιο, Ούντο Μπούλμαν.
Την ημερίδα σνόμπαραν πολιτικά στο Κίνημα
Αλλαγής. Θέλουν να δείξουν ότι η κ. Γεννηματά
συνδιαλέγεται με τη νέα και ισχυρή τάση στους
Ευρωπαίους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, η
οποία εκφράζεται με την υποψηφιότητα του Ολλανδού F. Timmermans, όπως σκοπίμως δήλωσε
πρόσφατα η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής
μετά τη συνάντησή της με την νέα πρόεδρο του
SPD κ. Νάλες, στο Βερολίνο.

Από το βήμα της εκδήλωσης, ο κ. Τσίπρας θα
στείλει νέο μήνυμα για συμπόρευση στο Κίνημα
Αλλαγής και το Ποτάμι, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι τις επόμενες ημέρες θα στείλει επιστολή στη Φώφη Γεννηματά, τον Σταύρο Θεο-

δωράκη, τον Θανάση Θεοχαρόπουλο (ο οποίος
θεωρείται ήδη συνομιλητής του ΣΥΡΙΖΑ) με την
οποία θα τους καλεί στη συγκρότηση μετώπου
«ενάντια στα ακροδεξιά», εν όψει των ευρωεκλογών.

Στην κυβέρνηση πιστεύουν ότι η πίεση αυτή
αποδίδει, όπως εκτιμούν ότι και η γραμμή του να
χαρακτηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου
Μητσοτάκη «ακροδεξιά» είναι πετυχημένη, υποστηρίζοντας ότι εξ΄ αυτής της πίεσης, ο πρόεδρος της Ν.Δ. στέλνει σήμερα επιστολή στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και ζητά αναστολή της συμμετοχής του λαϊκιστή Ούγγρου πρωθυπουργού
κ. Ορμπαν μέχρι την επίλυση του ζητήματος που
έχει ανακύψει, με την εκστρατεία αφισοκόλλησης
ενάντια στον κ. Γιουνκέρ, στους δρόμους της Βουδαπέστης.
Ωστόσο σε αυτόν τον ισχυρισμό του ΣΥΡΙΖΑ,
στελέχη της Πειραιώς αντιτείνουν ότι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης ανήκε πάντα στην ομάδα των στελεχών του ΕΛΚ που επέκριναν σφοδρά τη στάση
του Ούγγρου πρωθυπουργού και η επιστολή που
στέλνει σήμερα δεν σχετίζεται με τα όσα λέει δημοσίως ο ΣΥΡΙΖΑ.
«Θα ανέμενα ανάλογη ευαισθησία, από τους
Ευρωπαίους Σοσιαλιστές οι οποίοι "ερωτεύτηκαν"
ξαφνικά τον κ. Τσίπρα επειδή ενδέχεται να τους
δώσει μερικές έδρες παραπάνω στο Ευρωκοινοβούλιο» είπε από τα βήμα του Φόρουμ των Δελφών ο πρόεδρος της Ν.Δ., τοποθετώντας στην
ομάδα των λαϊκιστών ηγετών της Ευρώπης, μαζί
με τον Ούγγρο Όρμπαν, τον Έλληνα πρωθυπουργό.

«Το πλεόνασμα στον ΕΦΚΑ μας δίνει τη δυνατότητα για τη νέα ρύθμιση σε έως 120 δόσεις»
Το 97% των οφειλετών δημιουργήθηκε πριν από το 2015, τονίζει ο Τάσος Πετρόπουλος
«Να σταματήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν
να καταργηθεί ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ),
διότι, χωρίς τον ΕΦΚΑ, το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης
θα είχε ελλείμματα και δεν θα μπορούσε να γίνει ούτε η γενναία
ρύθμιση των οφειλών που έχουν σωρευτεί από το παρελθόν, όταν
οι εισφορές ήταν υψηλές σε τέτοιο βαθμό που έμεναν ανείσπρακτες».
Αυτό τόνισε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρόπουλος, υπενθυμίζοντας ότι «ο πρώην ΟΑΕΕ είχε φτάσει στο
σημείο να μην έχει κεφάλαια και κάθε πρώην ασφαλιστικός φορέας δάνειζε τον άλλο για να πληρώνονται οι συντάξεις».
«Το πλεόνασμα στον ΕΦΚΑ μάς δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε
τη νέα ρύθμιση σε έως 120 δόσεις», είπε ο κ. Πετρόπουλος, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, συμπληρώνοντας
ότι τα μεγάλα μεγέθη των οφειλών δημιουργήθηκαν «γιατί οι εισφορές ήταν υψηλές σε βαθμό που έμεναν ανείσπρακτες. Το 97%

των οφειλετών δημιουργήθηκε πριν από το 2015».
Και πρόσθεσε: «Αντιθέτως, η εκλογίκευση γίνεται με τους κανόνες του ΕΦΚΑ […] Υπολογίζουμε την οφειλή με τον τρόπο που
αυτή θα διαμορφωνόταν, αν συνδέαμε την εισφορά με το καθαρό
εισόδημα που είχαν οι οφειλέτες στο παρελθόν». Επισήμανε, δε,
ότι η ελάφρυνση αυτή θα έχει θετικά αποτελέσματα για τους
οφειλέτες –θα ξαναμπούν στην αγορά– για την οικονομία,
αλλά και για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, διότι θα βάλει
σε ακόμη καλύτερες βάσεις τα αποθεματικά κεφάλαια.
«Αυτό που πετύχαμε στην κοινωνική ασφάλιση και στον
ΕΦΚΑ είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο στήριξε η κυβέρνηση τη
δημοσιονομική ευρυχωρία, για να πάρει άλλα μέτρα. Διότι, αν
εμείς δεν καταφέρναμε να έχουμε πλεονάσματα, η κυβέρνηση
θα αναγκαζόταν να πληρώνει από τα δημόσια έσοδα τα χρήματα
που θα έλειπαν από την κοινωνική ασφάλιση. Πήγαμε καλά και
θα πάμε καλύτερα με τις ρυθμίσεις οφειλών», κατέληξε.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

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

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

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

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK

Ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρόπουλος

32 σελίδα

ΤΡΙΤΗ

5

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Το χωραφάκι
Πρώτο μισό του προηγούμενου αιώνα και το χωραφάκι
έσφυζε από ζωή. Μαζεύονταν εκεί παιδιά απ’ όλη τη «Μπάρα».
Μια μεγάλη αλάνα από χώμα, στην ανατολική πλευρά της πόλης.
Δίπλα εκτείνονταν το Βαρούσι, η αρχοντογειτονιά των Τρικάλων.
Έμποροι και βιοτέχνες είχαν χτίσει εκεί τα σπίτια τους, λίγα
μόλις μέτρα μακριά από το Ασκληπιείο, κοντά στο ποτάμι.
Σπίτια παραδοσιακά, με σαχνισιά, αλλά και νεοκλασικά, αποτέλεσμα της οικονομικής άνθησης της περιοχής τον περασμένο
αιώνα. Από ψηλά το ρολόι να μετρά ακούραστα την ιστορία της
πόλης. Όταν έπεφτε ο ήλιος, το χωραφάκι γέμιζε κόσμο. Περνούσαν από εκεί όλες οι ηλικίες. Τα γέλια κι οι φωνές έφταναν
μέχρι ψηλά στο βυζαντινό κάστρο που όλοι το ονόμαζαν «φρούριο». Στα πόδια του κείτονταν ολόκληρη η πόλη.
Ο Ντούλας είχε το σπίτι του μπροστά στην αλάνα. Ένα
διώροφο νεοκλασικό ψηλοτάβανο μεσιακό, με δωρική λιτότητα
και ομορφιά.
Στο ισόγειο έμενε ο αδελφός του, ο Θανάσης.
Δεν είχε προβλήματα με τη συγκατοίκηση. Βλάχος με ροδαλά
μάγουλα και περισσή καλοσύνη, παλιός μεγαλέμπορος αυτός
και τα αδέλφια του είχαν όλοι τα σπίτια τους εκεί τριγύρω με
θέα τον ανοιχτό χώρο του χωραφιού. Όλοι μια γειτονιά.
Στον Ασπροπόταμο, στα ορεινά της Πίνδου, σ’ ένα βλαχοχώρι
με ιστορία κτηνοτροφίας και τυροκομικής από την εποχή των
Τούρκων, δέσποζε το εξοχικό του. Βιενέζικες πορσελάνες και
πλυσταριά. Βλάχικη περηφάνια κι αρχοντιά.
Εκεί ανέβαζε την οικογένεια κάθε Μάιο, να χαρεί τις καστανιές,
το πεύκο και το έλατο. Δυο μέρες κρατούσε το ταξίδι με τα
μουλάρια. Στο βουνό ξεκαλοκαίριαζαν. Θα επέστρεφαν στην
πόλη τον Οκτώβριο, όταν άνοιγαν τα σχολεία.
Τα απογεύματα και τις Κυριακές έπαιρνε το δρόμο για το ναό
της Αγίας Επισκέψεως. Χρόνια επίτροπος σ’ αυτή την τρίκλιτη
βασιλική με τον τρούλο και την εννιάπλευρη κόγχη στο πλάι.
Μια ευθεία δρόμος απ’ το σπίτι. Περνούσε τα στενά του Βαρουσιού και έφτανε στο κέντρο του. Ήταν η μητρόπολη της πόλης.
«Εκεί έγινε η ευχαριστήρια δοξολογία για την απελευθέρωση
της πόλης από τους Τούρκους, το 1881!», καυχιόταν ο Ντούλας
και δε σταματούσε να παινεύει το ναό.
Λάτρης του κρασιού και του τσίπουρου, πού τον έχανες πού
τον έβρισκες, στο κρασοπουλειό με τη παρέα. Γύρναγε σχεδόν
μεθυσμένος. Ε, να μην κεράσει την παρέα;
Ο άλλος του αδελφός, ο Βασίλης, κατοικούσε στην ανατολική
πλευρά του χωραφιού. Δίπατο σπίτι. Ξεχείλιζε ο τόπος αρώματα
από τις κληματαριές και τις γλάστρες με τις ορτανσίες.
Στα βαθιά του γεράματα υπέφερε από άνοια. Κάθε απόγευμα
καθόταν ήρεμος στην ψάθινη καρέκλα της βεράντας του σπιτιού.
-Φωτιά, φωτιά! φώναζε κατά καιρούς.
Ποιος ξέρει τι αναλαμπές θα είχε o ανήμπορος νους στα
τέλη του.
Τα παιδιά του Ντούλα, τέσσερα τον αριθμό, αλλά και των
αδελφών του - όλες πολυμελείς οικογένειες - εκεί μεγάλωσαν,
στο χωραφάκι. Εκεί έπαιξαν, εκεί ανδρώθηκαν, εκεί ερωτεύτηκαν.
Η Γεωργία, η μικρότερη κόρη του, ήταν καλλονή. Ντυμένη
πάντα με την τελευταία λέξη της μόδας, χανόταν για ώρες
στης Ρηνούλας, της μοδίστρας. Εκεί καταστρώνονταν τα σχέδια,
εκεί εξελίσσονταν οι νέες κολεξιόν της ραφτικής. Η βόλτα στην
Ασκληπιού, τον κεντρικότερο δρόμο της πόλης, έπρεπε να
αφήσει εντυπώσεις...
Ήταν όλοι εκεί, γύρω από το χωραφάκι. Αδέλφια και νύφες,
ανίψια και ξαδέλφια. Ο Γώγος, η Ελένη, ο Γιάννης, η Ζωζώ, ο
Περικλής. Έρχονταν κι άλλοι, απ’ την ευρύτερη συνοικία της
«Μπάρας». Για να αστειευτούν, να πειραχτούν, να γελάσουν.
Αλλά και για να δουν τις κοπέλες, να γίνει το νυφοπάζαρο.
Ο Κώστας, ήταν ερωτευμένος με την ξαδέλφη της Γεωργίας,
τη Μερόπη. Εκείνος έγραφε στίχους. Κάθε βράδυ γέμιζε από
στιχάκια η γειτονιά.
Αργά το βράδυ η παρέα το ‘ριχνε στις καντάδες. Καλλίφωνοι
οι περισσότεροι τραγουδούσαν πολυφωνικά. Ο ήχος της
μελωδίας έφτανε μέχρι το ποτάμι σβήνοντας στα νερά του την
κούραση της μέρας.
Ο Τσιτσάνης, από τον Ιούλιο του 1936, είχε στήσει τη μουσική
του σκηνή στο μαγαζάκι του σιδηροδρομικού σταθμού, το
«Θεσσαλικόν», με το Δημήτρη Περδικόπουλο. Το μπουζούκι
του έπνιγε τον ήχο του τρένου, ρουφούσε τους καημούς. Τραγούδι, κρασί, μεζές.
Ένα πρωινό έκανε πρόταση στο Γιάννη, το γιο του Ντούλα,
να συναντηθούν στο σταθμό. Του ζητούσε να γίνει γαμπρός
του.
-Σε εκτιμώ πολύ, είπε.
-Έχω τρεις αδελφές να παντρέψω, Βασίλη, ήταν η απάντηση.
Έτσι η παρέα μεγάλωνε. Με χαρές και γέλια και μουσική.
Όμως τύμπανα πολέμου ήχησαν σε λίγο βροντερά. Ο κόσμος
βουβάθηκε. Τα τραγούδια έσβησαν, τα παιδιά σκόρπισαν. Το
χωραφάκι έμεινε άδειο.
Μετά τον πόλεμο τα παιδιά είχαν ενηλικιωθεί. Είχαν πλέον
δικές τους οικογένειες.
Έτσι, ο Γιάννης δεν παντρεύτηκε ποτέ την αδελφή του
Βασίλη. Οι στίχοι του Κώστα δεν έφτασαν ποτέ στη Μερόπη.
Επιτυχημένοι τυρέμποροι οι γονείς του, μετακινήθηκαν στην
Αθήνα. Εξελίχθηκε σε διάσημο στιχουργό. Ο Τσιτσάνης μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη. «Ουζερί ο Τσιτσάνης». Στη συνέχεια
Αθήνα.
Το ρολόι του κάστρου στο μεταξύ γύρισε μισόν αιώνα
μπροστά. Το χωραφάκι είναι σήμερα γεωδαιτημένη πλατεία.
Στο υπόγειό του χάσκει ένα τεράστιος χώρος στάθμευσης.
Στη θεία μου, Όλγα Τσούβα – Φούσκα, που έφυγε πρόσφατα
από τη ζωή
Στη μνήμη του παππού μου Ντούλα (Κωνσταντούλα) Τσούβα
Σε όσους μεγάλωσαν στο χωραφάκι
Λίλια Τσούβα

τοπικά

Η Σοφία του Θεού
Αυτός ο αγώνας διαδραματίζεται μέσα στα πλαίσια
της Ιστορίας. Ο Θεός χρειάζεται ολόκληρη την
ιστορία για να στήσει την Βασιλεία Του. Η Ιστορία
είναι απαραίτητη για να διαπαιδαγωγηθούν οι άνθρωποι και να νικηθεί το κακό. Η Θεία Πρόνοια
οδηγεί το νήμα της ιστορίας από τον Αδάμ μέχρι το
τέλος των ημερών σαν την ιστορία ενός ανθρώπου
που βήμα βήμα φτάνει από την παιδική ηλικία στην
ωριμότητα και στα γηρατειά. Υπάρχουν δυο δρόμοι
που οδηγούν στο Θεό. Ο ένας δρόμος περνάει από
την πίστη γιατί δεν είναι δύσκολο να χαθεί κανείς
όταν στηρίζεται στη λογική του και δείχνει υπερβολική
εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο μυαλό. Υπάρχει μία και
μόνη αλήθεια. Ένα μέρος της αλήθειας μπορούμε
να γνωρίσουμε με τη βοήθεια της λογικής, ένα δεύτερο μέρος της αλήθειας μας αποκάλυψε ο Θεός με
τη Βίβλο. Έτσι περίπου έχουν τα πράγματα. Από τη μια έχουμε το
έργο του: τον κόσμο, τη φύση, τον άνθρωπο από την άλλη έχουμε τη
Βίβλο. Περιδιαβαίνοντας μέσα στη φύση μπορούμε να καταλάβουμε
ότι υπάρχει Θεός. Μπορούμε ακόμη να συμπεράνουμε ότι του
αρέσουν τα λουλούδια και τα ζώα. Αν δεν του άρεσαν δεν θα τα δημιουργούσε. Πληροφορίες όμως για το Θεό βρίσκουμε στη Βίβλο
“στην αυτοβιογραφία του Θεού”. “Όταν όμως ήλθεν το πλήρωμα
του χρόνου” ο Θεός σαρκώνεται “ο Αναφής”, “δι' ημάς τους
ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν”!.. Ο Θεός -Λόγος το
πλήρωμα της Αληθείας, όλη η Αλήθεια, όλη τη Γνώση, όλη η Ζωή,
όλη η πραγματικότητα, ο Λόγος του Θεού γίνεται σάρκα, γίνεται άνθρωπος. Αυτός ο Λόγος του Θεού “οικοδομεί” το σύμπαν, “κτίζει”
τον άνθρωπο με την “Εικόνα” Του. Ποτέ δεν τον αφήνει μόνο. Ο
Θεός ομιλεί με το στόμα των Προφητών καλώντας σε μετάνοια. Η
σωτηρία του ανθρώπου είναι η “αδυναμία” της αγάπης του Θεού. Η
αδυναμία που καταλήγει τον πιο παράδοξον “μυστήριον”. Ο Θεός να
γίνει άνθρωπος δίνοντας “προοπτικές” και “προορισμό” στον άνθρωπο.
Ένα μυστήριο λοιπόν είναι ο Θεός “Τριαδικό μυστήριο που αγαπά”!..
Όποιος δεν αγαπά παύει ν' ανήκει στη σφαίρα του μυστηρίου γίνεται
πολύ “δαιμονικός” παύει να θεωρεί απέναντί του το ΕΝΑ που θα
ομιλεί μαζί Του.
Ω Πρώτε Ιησού ωραιότατε, έσχατε
Αρχή και Τέλος, Άλφα και Ωμέγα
Ιησού η αναπνοή μου ελθέ εις επίσκεψίν μου
Ω Ιησού μου ο Πανταχού ων και υπέρ το παν
Εσύ ο ΩΝ ο ΕΝΑΣ Εσύ το μυστήριο Εσύ η αγάπη Εσύ η Ελευθερία
η απόλυτη ελευθερία. Ω ΕΣΥ “το ποτήριον ο δεδωκέ μοι ο Πατήρ ου
μη πίω αυτό”;..
“Εγώ Είμι” Ω ΕΣΥ το να τρέχης το μεσονύκτιον να περνάς το χείμαρρον των Κέδρων και να έλθης εις τον κήπον που ήτο γνώριμος

εις τον Ιούδα να δείχνεις με αυτό ότι θεληματικώς
εις το πάθος ερχόσουν, το να βγαίνει μόνος να
λέγης στους στρατιώτες ότι εγώ είμαι δια να σε πιάσουν δείχνουν την άπειρο αγάπη και επιθυμία που
είχες εις το να πάθης στο να παθαίνεις και να ανασταίνεσαι και να είσαι έτοιμος πολλές φορές να παθαίνεις δια την σωτηρία των ανθρώπων. Χτύπα με
λοιπόν έτοιμος είμαι και αμέσως να πάθω να μη
αμαρτάνουν οι άνθρωποι. Ω Σταυρέ τον Χριστού, Ω
Σταυρέ όπου εγλυκάνθης από την γλυκείαν αγάπη
του Εσταυρωμένου. Σταυρέ του Χριστού μείνει μαζί
μας. Γι' αυτό και ήλθες, ήλθες σαν άνθρωπος!..
Έγινες ένα με τους ανθρώπους. Αυτή η αγάη Σου
για τον άνθρωπο μόνο ένας Θεός είχε τη δύναμη να
τη προσφέρει. Όπου από τους πολλούς δαρμούς οι
σάρκες σου αφανίσθησαν και τα κόκκαλά σου μπορούσαν ένα-ένα να μετρηθούν καθώς ο Δαβίδ προφήτευσε “εξηρίθμησαν πάντα τα οστά μου”. Οπου εις την μαστίγωσίν Σου και τους
εμπαιγμούς ήταν όλη η σπείρα, ήταν όλο το τάγμα των στρατιωτικών
του Πιλάτου. Ότι με το πρόσταγμα του Πιλάτου στάθηκες με κραυγές
κατασυρμένος από τους υπηρέτες της αδικίας εις τον τόπον δια να
σε μαστιγώσουν. Οτι στάθηκες απ' αυτούς με πολλή λύσσα γεγυμνωμένος και ασκέπαστος και καταξεσχισμένος από τις μαστιγώσεις
και έτρεξαν καταγής οι ποταμοί του Θείου Αίματος. Τα μεν όργανα
της μαστιγώσεως ήταν αλυσίδες, βέργες, ακανθωτές, σχοινιά περιπλεγμένα με άγκιστρα. Δήμιοι δε όπου σε μαστίγωναν ήταν τον
αριθμό εξήκοντα οι οποίοι εσυναλλάζοντο όταν εκουράζοντο, όπου
δεν Σου άφησαν κανένα μέλος απλήγωτο, άνοιξαν οι φλέβες και
έτρεξε το αίμα ποταμηδόν.
Και δια το πολύ βάρος του Σταυρού δεν μπορούσες Ιησού μου να
τον σηκώσης ως αποκαμωμένος από τα πρότερα πάθη γι' αυτό και
στο δρόμο συχνά-συχνά εγονάτιζες. Και δια να λάβης τον άτιμο
θάνατο σε σταυρώνουν με καρφιά γιατί λέει ότι θέλησες να κάμης
Βασιλέα τον εαυτό Σου. Γι' αυτό ήλθες για να γλιτώσεις τον άνθρωπο
που ζούσε στη νύχτα της αγνωσίας. Όπου ο άνθρωπος Σ' έψαχνε να
σε βρει, έψαχνε να βρει το Θεό του, η διανόηση κι ο στοχασμός δεν
του γέμιζαν το κενό, οι θρησκείες με τα μυστήρια τους δεν τον λύτρωναν. Γι' αυτό ήλθες ΕΣΥ και η αγάπη Σου για τον άνθρωπο μόνο
ένας Θεός είχε τη δύναμη να τη προσφέρει. Και κει πάνω στο ξύλο
των Σταυρού Σου Αγάπη σκορπούσες, Αγάπη για τον ληστή, Αγάπη
για τους Σταυρωτές Σου. Ω Χριστέ τον Σταυρού!..
Ω Πρώτε Ιησού ωραιότατε
Ιησού η αναπνοή μου ελθέ εις επίσκεψίν μου
Αμήν
Μαργαρίτη Σταυρούλα
Μεγ. Καλύβια

Bιβλιοπαρουσίαση
Στη Θεσσαλία και πιο συγκεκριμένα
στον Βόλο (Τρίτη 5 Μαρτίου), τη Λάρισα
(6 Μαρτίου) και τα Τρίκαλα (7 Μαρτίου),
θα βρεθεί στις αρχές Μαρτίου ο κορυφαίος αστροφυσικός και επίτιμος διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου
Διονύσης Π. Σιμόπουλος, για να παρουσιάσει το νέο του βιβλίο με τίτλο Η
άνοιξη του Σύμπαντος. Μαζί του θα έχουμε την ευκαιρία να ρίξουμε μια ματιά
στην ιστορία του σύμπαντος, να μάθουμε
πώς γεννήθηκε και πώς θα είναι όταν
ενηλικιωθεί. Ο Διονύσης Σιμόπουλος θα
απαντήσει σε ερωτήσεις του κοινού και
θα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων του.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στις τρεις πόλεις.
Τρίκαλα
Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019, στις 8
μ.μ.,στη Μουσικό Στέκι «Ανδρομέδα»
(Στρατηγού Σαράφη 12)
Με τον συγγραφέα θα συνομιλήσει ο
δημοσιογράφος Μάκης Προβατάς.
Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν
ο Δήμαρχος Δήμου Τρικαίων Δημήτρης
Παπαστεργίου,
η Βασιλική Λύτρα, Διευθύντρια του
Μουσικού Σχολείου Τρικάλων, και εκπρόσωπος των μαθητών του σχολείου.
Συντονίζει ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων τΠαρουσίαση βιβλίου ου σχολείου Άρης Ζιώζιας.
Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων
και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου
Τρικάλων και το βιβλιοπωλείο ΤΣΙΟΠΕΛΑΚΟΣ
Το βιβλίο πραγματεύεται σύντομα αλλά
περιεκτικά τη διαμόρφωση μιας στοιχειώδους αλλά βασικής εικόνας για τη δημιουργία και την εξέλιξη του Σύμπαντος
που επικράτησε χάρη σ’ έναν πραγματικό
χείμαρρο αστρονομικών παρατηρήσεων
οι οποίες στη μεγάλη τους πλειοψηφία
ήταν απρόβλεπτες. Σήμερα ελάχιστοι
μόνο κοσμολόγοι αμφιβάλλουν για την
αυθεντικότητα του σκηνικού της δημιουργίας του Σύμπαντος από μιαν αρχική
«Μεγάλη Έκρηξη», γιατί γνωρίζουμε ότι
ζούμε σε ένα Σύμπαν που διαρκώς διαστέλλεται και ότι όλοι οι γαλαξίες απομακρύνονται συνεχώς από εμάς, και μά-

Ο διακεκριμένος αστροφυσικός Διονύσης Π. Σιμόπουλος περιοδεύει
στη Θεσσαλία για να παρουσιάσει το νέο του βιβλίο

Η ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

λιστα όλο και πιο γρήγορα όσο πιο απομακρυσμένοι είναι.
Οι γαλαξίες, όμως, δεν απομακρύνονται
μέσα σ’ έναν άπειρο και αδειανό χώρο,
αλλά αντίθετα η διαστολή του Σύμπαντος
οφείλεται στο «ξεχείλωμα» του ίδιου
αυτού χώρου που συμπαρασύρει μαζί
του και τους γαλαξίες, ενώ η «έκρηξη»
έγινε συγχρόνως σ’ όλα τα σημεία του,
με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σήμερα
κάποιο συγκεκριμένο κέντρο στο Σύμπαν
αφού το κέντρο βρίσκεται «παντού».
Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι οι γαλαξίες
αυτοί που κινούνται αλλά ο μεταξύ τους
χώρος αυτός που μεγαλώνει («ξεχειλώνει»). Και ενώ τίποτα το υλικό δεν μπορεί
να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα από
την ταχύτητα του φωτός, αυτό δεν ευσταθεί για τον χώρο, ο οποίος μπορεί
και διαστέλλεται πολύ ταχύτερα και από
την ταχύτητα ακόμα του φωτός. Μ’ αυτή
λοιπόν την έννοια λέμε ότι το Σύμπαν
γεννήθηκε με μια Μεγάλη Έκρηξη.
Εν κατακλείδι, μπορούμε να πούμε
πως, αν και όχι τέλεια, η Θεωρία της
Μεγάλης Έκρηξης επεξηγεί ικανοποιητικά
πολλές από τις παρατηρήσεις και τα
πειράματα που έχουν γίνει μέχρι τώρα,
ως ένα πλήρες, μαθηματικά θεμελιωμένο

μοντέλο. Η ακριβής όμως γνώση μας
για τις πρώτες απειροελάχιστες στιγμές
της δημιουργίας θα εξαρτηθεί από το
αποτέλεσμα που θα έχει στο μέλλον η
προσπάθεια της σύγχρονης επιστήμης
να συνδέσει τις δύο μεγάλες θεωρίες
του 20ού αιώνα, την Κβαντομηχανική με
τη Γενική Σχετικότητα, σε μία και μοναδική
Ενοποιημένη Θεωρία Πεδίου που να περιγράφει τη βαρύτητα ως μία κβαντισμένη
δύναμη κάτω όμως από μία κατάσταση
«υπερσυμμετρίας». Για να εξηγηθεί όμως
η κατάσταση αυτή, χρειαζόμαστε την
ύπαρξη επτά πρόσθετων διαστάσεων.
Αν η θεωρία αυτή αληθεύει, ζούμε σ’
ένα Σύμπαν έντεκα διαστάσεων!
Το βιβλίο συνοψίζει κατά κάποιον
τρόπο την τρέχουσα κατάσταση που επικρατεί στις μελέτες της σύγχρΠαρουσίαση
βιβλίου ονης Κοσμολογίας, όπου η θεωρία
της Μεγάλης Έκρηξης, επικουρούμενη
από τις προσθήκες των θεωριών του
Πληθωρισμού και των Υπερχορδών (Θεωρία Μ), περιγράφει ικανοποιητικά την
πραγματική ιστορία του Σύμπαντος από
τη γέννησή του μέχρι και σήμερα. Παρ’
όλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
όσο πιο πίσω στον χρόνο πηγαίνουμε οι
γνώσεις μας γίνονται όλο και πιο αβέβαιες
και τα ερωτηματικά πληθαίνουν. Γιατί αν
η «Μεγάλη Έκρηξη» πράγματι έγινε,
τότε τι την έκανε να γίνει; Από πού προήλθαν όλα όσα αποτελούν σήμερα το
Σύμπαν; Υπήρχε, άραγε, κάτι πριν από
τη «Μεγάλη Έκρηξη»; Παρ’ όλες δηλαδή
τις μέχρι τώρα διευκρινίσεις, υπάρχουν
ακόμα πολύ μεγάλα κενά στις γνώσεις
μας για το Σύμπαν και στις λεπτομέρειές
του που χρειάζεται να διευκρινιστούν.
Λεπτομέρειες όμως οι οποίες μπορούν
άνετα να βρουν τη λύση τους στις επόμενες δεκαετίες. Και τότε τη σκυτάλη
θα πάρουν οι θεωρητικοί φυσικοί και τα
διάφορα σενάρια που προβλέπουν το
«πριν», το «πώς», το «πότε» και ίσως
ακόμα και το «γιατί» της ύπαρξης του

Σύμπαντος και της δικής μας.
Προς το παρόν, πάντως, το Σύμπαν
βρίσκεται στις πρώτες «ώρες» της ύπαρξής του: στην άνοιξη κυριολεκτικά της
ζωής του. Πρόκειται για μια άνοιξη που
πλαισιώνεται από το μεγαλείο των λαμπρών γαλαζόλευκων άστρων, αλλά και
άστρων σαν τον Ήλιο μας, ενώ η ενήλικη
ιστορία του θ’ αρχίσει πολύ αργότερα,
σε δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων χρόνια από σήμερα. Ακόμα όμως και τότε,
θα πρόκειται για ένα πανέμορφο Σύμπαν,
για εκείνα τα «όντα» που θα το κατοικούν,
αν και θα φωτίζεται αμυδρά μόνο από τα
κοκκινωπά, υπέρυθρα άστρα που σήμερα
είναι αόρατα στα μάτια μας. Θα πρόκειται,
φυσικά, για όντα με υπερβολικές δυνάμεις
στη διάθεσή τους. Δυνάμεις που το
μυαλό μας είναι αδύνατον ακόμα και να
φανταστεί. Παρ’ όλα αυτά, κοιτάζοντας
πίσω στη λαμπερή δική μας εποχή, θα
μας ζηλεύουν, γιατί εμείς γνωρίσαμε το
Σύμπαν όταν το Σύμπαν ήταν ακόμη
μωρό. Θα μας ζηλεύουν γιατί εμείς
σήμερα ζούμε όντως στην Άνοιξη του
Σύμπαντος!

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Ο Διονύσης Π. Σιμόπουλος γεννήθηκε
το 1943 στα Γιάννενα και μεγάλωσε
στην Πάτρα. Σπούδασε Πολιτική Επικοινωνία και Αστροφυσική στο Πολιτειακό
Πανεπιστήμιο της Λουιζιάνα των ΗΠΑ.
Είναι επίτιμος διευθυντής του Ευγενιδείου
Πλανηταρίου, πολυβραβευμένος διεθνώς
για τη συνεισφορά του στην αστρονομική
εκπαίδευση. Το πλούσιο επιμορφωτικό
του έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων
27 βιβλία, πάνω από 500 σενάρια επιμορφωτικών τηλεοπτικών εκπομπών και
πάνω από 250 σενάρια πολυθεαμάτων
πλανηταρίου.
Από τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ κυκλοφορεί επίσης το βιβλίο του Είμαστε
αστρόσκονη: Σύμπαν, μια ιστορία χωρίς
τέλος.

τοπικά
κατασκευή
βιώσιμων αγωγών
και
εγκαταστάσεων
μεταφοράς φυσικού
αερίου, η αξιοποίηση των
εγχώριων κοιτασμάτων
υδρογονανθράκων, οι
ηλεκτρικές διασυνδέσεις
και η ανάπτυξη των
Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας είναι τα
«κλειδιά» με τα οποία
μέσα στα επόμενα χρόνια
θα αναβαθμισθεί ο
γεωπολιτικός ρόλος της
Ελλάδας, θα επιταχυνθεί
η οικονομική ανάπτυξη
και θα ενισχυθεί η
κοινωνική συνοχή, τόνισε
ο Τομεάρχης
Περιβάλλοντος και
Ενέργειας της Νέας
Δημοκρατίας, βουλευτής
Τρικάλων, κ. Κώστας
Σκρέκας μιλώντας στις
εργασίες του 4ου
Οικονομικού Φόρουμ των
Δελφών.

Η

Κατά την ομιλία του στη θεματική ενότητα με τίτλο «Η γεωπολιτική της ενέργειας και ο
ρόλος της Ελλάδας», ο κ.
Σκρέκας έδωσε έμφαση
στους παράγοντες που θα
συμβάλουν στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και την
ανάδειξη της γεωπολιτικής
σημασίας της χώρας μας,
λαμβάνοντας υπόψη και τις
πρόσφατες εξελίξεις στην
ενεργειακή σκακιέρα της ευρύτερης περιοχής της Ανα-
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Κώστας Σκρέκας:

Η αναβάθμιση του ενεργειακού
γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας «κλειδί»
για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή
τολικής Μεσογείου.
Η ενεργειακή ασφάλεια θωρακίζεται από τη διαφοροποίηση των πηγών, των οδεύσεων
προμήθειας και τον μορφών
ενέργειας, είπε ο κ. Σκρέκας,
υπενθυμίζοντας τα επεισόδια
της ρωσο-ουκρανικής κρίσης
εφοδιασμού με φυσικό αέριο
το 2006 και το 2009, κατά τα
οποία, χάρη στον ορθό στρατηγικό σχεδιασμό, δεν διαταράχθηκε η παραγωγική δραστηριότητα και η καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών.
«Μια κρίση που αν είχε επηρεάσει την Ελλάδα πιθανότατα θα είχε δυσμενείς συνέπειες στην ομαλή τροφοδοσία
της χώρας και στις τιμές ενέργειας και άρα στις παραγωγικές δραστηριότητες και στα
νοικοκυριά. Να πως επηρεάζεται ή δεν επηρεάζεται η καθημερινότητα και η τσέπη του
φορολογούμενου πολίτη από
τις σοβαρές στρατηγικές αποφάσεις» σημείωσε.
Με αφορμή τις ανακοινώσεις που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες για την ανακά-

λυψη νέων κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην κυπριακή
ΑΟΖ, ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε τη σημασία που θα έχει
για την Ελλάδα η αξιοποίηση
των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και επέκρινε την κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, όπως δείχνει η περίπτωση νοτίως της
Κρήτης. «Έχει η Ελλάδα την
πολυτέλεια του χρόνου; Οι
Κύπριοι ξεκίνησαν γρήγορα με
αποφασιστικότητα και πολιτικό θάρρος. Και ανακαλύπτουν όλο και μεγαλύτερα

κοιτάσματα. Η Ελληνική κυβέρνηση γιατί καθυστερεί και
μάλιστα αναιτίως; Μια τέτοια
ανακάλυψη θα είχε τεράστια
οφέλη για τον Έλληνα φορολογούμενο και τις επόμενες
γενιές των Ελλήνων» ανέφερε.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο
κ. Σκρέκας στη σημασία της
περαιτέρω ανάπτυξης των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με επίκεντρο την αξιοποίηση του πλούσιου αιολικού
δυναμικού που υπάρχει στα
νησιά και τις ακατοίκητες βραχονησίδες. «Στην Ελλάδα
έχουμε άπλετο ήλιο αλλά και

άνεμο, ιδιαίτερα στα πελάγη
μας. Χρειαζόμαστε άμεσα ένα
φιλόδοξο πρόγραμμα αξιοποίησης του αιολικού δυναμικού στα νησιά αλλά και στις
βραχονησίδες» είπε και προσέθεσε: «Στην Ελλάδα έχουμε
δεκάδες ακατοίκητες βραχονησίδες όπου θα μπορούσαμε
να εγκαταστήσουμε αιολικά
πάρκα με τεράστια απόδοση,
αφού ουσιαστικά θα είναι πάρκα on shore με δυναμικότητα
off shore. Αυτά θα πρέπει στη
συνέχεια να διασυνδεθούν με
γειτονικά μεγαλύτερα νησιά ή
με την ηπειρωτική Ελλάδα.»
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Μάλιστα, όπως ανέφερε ο κ.
Σκρέκας, στην επόμενη προγραμματική περίοδο (20212027) η Ευρωπαϊκή Ένωση
θα επιδοτεί μέσω του Ταμείου
Συνοχής τη μεταφορά 100%
πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας και η χώρα μας θα πρέπει να σπεύσει να εκμεταλλευθεί αυτή τη δυνατότητα.
«Όλη αυτή η ενέργεια από τον
άνεμο ή από τον ήλιο που γίνεται όλο και πιο φθηνή, δεν
μπορεί να καταναλωθεί στην
Ελλάδα. Γι' αυτό χρειάζεται να
αναβαθμίσουμε άμεσα τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις με τις
γειτονικές χώρες και σταδιακά αυτή η ενέργεια να μεταφέρεται προς τον Βορρά»
είπε.
Κλείνοντας την ομιλία του, ο
κ. Σκρέκας επισήμανε ότι η
ενεργειακή ασφάλεια και η
αναβάθμιση του γεωπολιτικού ρόλου της χώρας μας, καθώς και η ασφάλεια εφοδιασμού της ευρύτερης περιοχής
και της Ευρώπης, περνά μέσα
από τη διπλωματία των αγωγών, την κατασκευή βιώσιμων
οικονομικά αγωγών και εγκαταστάσεων που διαφοροποιούν τις πηγές και τις οδεύσεις
εφοδιασμού. Ταυτόχρονα, κατέληξε, περνά «μέσα από την
αξιοποίηση των εγχώριων κοιτασμάτων, αλλά και από την
παραγωγή και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας προερχόμενης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, συμβάλλοντας έτσι και στην επίτευξη
των στόχων για μείωση εκπομπών CO2 στην Ευρώπη».

ΜΠΗΚΑΜΕ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΥΚΛΟ…!
ίναι πλέον κατανοητό, με την απλή λογική, ότι μπήκαμε σ’ ένα
εκλογικό κύκλο. Που είναι
πολύ δύσκολος και επηρεάζει,
ουσιαστικά, την οικονομική,
την κοινωνική και την πολιτική
ζωή της πατρίδας μας. Η περίοδος αυτή φέρει στην επικαιρότητα δράσεις, εντάσεις
και συμπεριφορές, που δημιουργούν και ελπίδα για το Αύριο αλλά και Αβεβαιότητα για
την όλη πορεία της Ελλάδας.

Ε

Η φθορά της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ είναι διαρκής και η
πτωτική της πορεία περισσότερο από βεβαία. Αυτή η κατάσταση φέρει τριβές στο εσωτερικό του κόμματος και δημιουργεί ταραχή στις συνιστώσες του κινήματος. Όλοι τους
σκέπτονται διαρκώς την … επόμενη μέρα και όλες οι δραστηριότητες στρέφονται στην

Γράφει ο Δρ.

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

ίδια κατεύθυνση. Νοιάζονται
για την μελλοντική τους τύχη
και ζαλίζονται μπροστά στο
φάσμα μιας εκλογικής συντριβής.

Το δίλημμα των κυβερνώντων είναι για το αν μπορούν να
αλλάξουν, το πολύ δυσμενές
κλίμα, ώστε να πετύχουν μια
ήπια ήττα ή αν πρέπει να εξαντλήσουν τις συνταγματικές δυνατότητες και οι Εθνικές εκλογές να διεξαχθούν τον ερχόμενο Οκτώβριο. Το μεγάλο εμπόδιο στον σχεδιασμό αυτόν,
για τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι τα ΑΡΝΗΤΙΚΑ αποτελέσματα σχεδόν όλων των δημοσκοπήσεων.
Η κυβέρνηση κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς από τον
περασμένο Αύγουστο και, ενδεχομένως, να ξεπεράσει και
τους 14 μήνες. Αυτό είναι καταστροφικό από κάθε πλευρά. Τα πάντα εγκλωβίζονται σ’
ένα φαύλο κύκλο αβεβαιότητας
και σχεδόν αναστέλλονται όλες
οι απαραίτητες κινήσεις, για
επενδυτικές και οικονομικές
δραστηριότητες.
Ο Τσίπρας, τώρα, περνάει

ένα μεγάλο δράμα και μαδάει
τις … μαργαρίτες των κρυφών
και φανερών δημοσκοπήσεων,
για να αποφασίσει εάν οι εθνικές εκλογές θα γίνουν μαζί με
τις ευρωεκλογές και τις εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση
τον ερχόμενο Μάϊο ή θα γίνουν
το φθινόπωρο.
Η καθημερινή εικόνα της κοινωνίας είναι δύσκολη για τον
ΣΥΡΙΖΑ. Με το να μπαίνει … ταφόπλακα στο ζήτημα της πρώτης κατοικίας, με το να είναι το
Ε.Σ.Υ. σε διάλυση και να εκπέμπεται SOS από τους γιατρούς, με το να υπάρχει ο αναβρασμός για το ξεπούλημα
της Ταυτότητας και της Γλώσσας στους Σλάβους των Σκοπίων, με τον αναβρασμό στην
Παιδεία, με το πρωτοφανές …
ΨΑΡΕΜΑ των βουλευτών, με
την κατάρρευση των … ΓΕΦΥΡΩΝ στον χώρο της κεντροαριστεράς, με αδιέξοδο στο

Ενημερωτική εκδήλωση για τους
Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές
Διοργανώνει το Επιμελητήριο Τρικάλων αύριο Τετάρτη
Το Επιμελητήριο Τρικάλων
προσκαλεί τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές στην
ενημερωτική εκδήλωση που
διοργανώνει με θέμα:
«Η εφαρμογή του Ν.4583/
2018 και οι Συνέπειές του»,
αύριο Τετάρτη 6 Μαρτίου
2019 και ώρα 14.00, στην αίθουσα διαλέξεων του Επι-

μελητηριακού κτιρίου (Βενιζέλου 1).

Εισηγητές θα είναι ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού

Επιμελητηρίου Αθηνών κ.
Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου
και ο Γενικός Γραμματέας
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Δημήτριος Γαβαλάκης, οι οποίοι
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα και απορίες των συμμετεχόντων.

θέμα των κόκκινων δανείων
και με την συνεχιζόμενη εμπορική και οικονομική κρίση, δεν
υπάρχει ελπίδα ΣΩΤΗΡΙΑΣ για
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Μετά από τόσες εντάσεις και
πικρές εμπειρίες όλα δείχνουν
πως κλείνει ο κύκλος εξουσίας
της ψευτοαριστεράς. Ο Τσίπρας είχε και αυτός την ευκαιρία του. Έκανε τα όσα έκανε με
πλήρη συνείδηση. Δυστυχώς
ΑΠΕΤΥΧΕ. Το δημοκρατικό κεκτημένο της χώρας μας απαιτεί
ΕΚΛΟΓΕΣ χωρίς εντάσεις και
αμφισβητήσεις. Τα τελευταία
χρόνια αποδείχθηκε περίτρανα,
πως και οι «έσχατοι έσονται
πρώτοι». Αυτή είναι η Δημο-

κρατία και αυτή είναι η Δημοκρατική συμπεριφορά.
Πάνω απ’ όλα είναι η ευημερία των πολιτών, η κοινωνική ειρήνη, η υπεράσπιση των Εθνικών συμφερόντων και ο σεβασμός στο εκλογικό αποτέλεσμα, που δείχνει την βούληση
του Ελληνικού λαού. Τα προσωπικά και εξουσιαστικά συμφέροντα ωχριούν μπροστά στην
Ετυμηγορία των Πολιτών.
Όσο πιο γρήγορα λοιπόν γίνουν οι Εθνικές Εκλογές τόσο
καλύτερα θα είναι για όλους και
φυσικά για την Ελλάδα. Αυτό
επιτάσσει η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
ΕΘΝΙΚΕΣ εκλογές. ΕΔΩ ΚΑΙ
ΤΩΡΑ…!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Αριθ. πρωτ.: 1358
Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληροφορίες : Ευαγγελία Γαρδίκα
Τηλ.: 24313-51264
Fax: 24313-51248

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γίνεται γνωστό ότι στο Δημοτικό Κατάστημα έχει αναρτηθεί η
με αριθ. 71/2019 Α.Δ.Σ., «Τροποποίηση σχεδίου διανομής έτους
1932 συνοικισμού Κεφαλοβρύσου, (αρ. οικοπέδων 151 και 323),
με την κατάργηση τμήματος της αδιάνοικτης δημοτικής οδού πλάτους 6,00 μ., που διασχίζει τα Ο.Τ. 75 και 33 και την ταυτόχρονη
επιβολή Κ.Χ. στα ανωτέρω Ο.Τ. (απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)».
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν γνώση της
προτεινόμενης τροποποίησης, να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης.
Τρίκαλα 04 -03-2018
Ε.Δ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΤΑΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

34 σελίδα
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ΤΡΙΤΗ
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Απευθείας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Για την Ελλάδα...
Ώρα Ελλάδας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Άλλη Διάσταση
ΕΡΤ Ειδήσεις - Δελτίο στη
Νοηματική - Αθλητικά - Καιρός
Ο Καιρός Στην Ώρα Του
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Δεύτερη Ματιά
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Η Επόμενη Μέρα

Οι Αναμνήσεις της Νανέτ E44
Η Μικρή Πριγκίπισσα E63 (Ε)
Η Μικρή Πριγκίπισσα E64 (Ε)
Carousel (Ε)
Φυλές της Αθήνας (Ε)
Δρόμοι (Ε)
Στρογγυλός Πλανήτης E2
Φονικοί Δεινόσαυροι E2 (Ε)
Masters of Truffle
Roads (Ε)
I Love Lucy E169 (Ε)
I Love Lucy E170 (Ε)
Γιάκαρι E56
Η Μικρή Πριγκίπισσα E61 (Ε)
Η Μικρή Πριγκίπισσα E62 (Ε)
Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι Κ9 Ε12 (Ε)
Ο Θανάσης, η Ιουλιέτα και τα
Λουκάνικα
Η Οδύσσεια του Κινηματογράφου E1
(Ε)
Ο Παράδεισος των Κυριών E1
Ο Παράδεισος των Κυριών E2
'Eξι Πρόσωπα E1
Art Week
Taboo Κ1 Ε2

18:30
19:30
20:30
21:30
22:30

Η Μικρή Πριγκίπισσα E63 (Ε)
Η Μικρή Πριγκίπισσα E64 (Ε)
Carousel (Ε)
Φυλές της Αθήνας (Ε)
Δρόμοι (Ε)
Στρογγυλός Πλανήτης E2
Φονικοί Δεινόσαυροι E2 (Ε)
Masters of Truffle
Roads (Ε)
I Love Lucy E169 (Ε)
I Love Lucy E170 (Ε)
Γιάκαρι E56
Η Μικρή Πριγκίπισσα E61 (Ε)
Η Μικρή Πριγκίπισσα E62 (Ε)
Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι Κ9 Ε12 (Ε)
Ο Θανάσης, η Ιουλιέτα και τα
Λουκάνικα
Η Οδύσσεια του Κινηματογράφου E1
(Ε)
Ο Παράδεισος των Κυριών E1
Ο Παράδεισος των Κυριών E2
'Eξι Πρόσωπα E1
Art Week
Taboo Κ1 Ε2

06:00
10:00
13:00
14:00

Καλημέρα Ελλάδα
Το Πρωινό
ANT1 News
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ1 Ε28

17:20

(Ε)
15:00 Ρουκ Ζουκ
16:00 Κάτι Ψήνεται
17:15 ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
17:30 Still Standing
18:30 Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E112
19:30 ANT1 News
20:40 Κλήρωση Λαϊκού Λαχείου
20:45 Η Επιστροφή E90
21:45 Πέτα τη Φριτέζα E40
22:45 Hitch: Ο Μέτρ του Ζευγαρώματος

06:00
07:30
09:00
12:00
14:00
15:00
16:00
17:40
18:40
19:50
21:00
23:00

06:00
06:40
07:45
10:30
12:15
13:00
15:00
17:00
17:10
18:00
19:00
20:00
21:00
21:50

Αλήθειες με τη Ζήνα (Ε)
Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ6 Ε16
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε286
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
Ο Δρόμος της Ύαινας

Θυρίδα Τηλεπώλησης
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε106 (Ε)
Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
Δέκα Μέρες στο Παρίσι
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Το Σόι σου Κ3 Ε28 (Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε107
Το Σόι σου Κ5 Ε35
Το Τατουάζ Κ2 Ε173

06:00
10:00
11:30
14:00
15:00
18:10
18:20
19:30
21:00
00:15

Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Survivor Πανόραμα
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Survivor
Βινύλιο

07:00
08:00
09:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
19:00
20:00
21:00
21:30
22:30
23:30
00:30

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

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί –
2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Χαρίσης Ιωάννης
Απόλλωνος 9
2431020388
08:00 π.μ.
– 23:00 μ.μ.
Αθανασίου Ελένη
Τσιτσάνη 22
2431027363
Από τις 5 το
απόγευμα έως

τηλεόραση

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

τις 10 το βράδυ
Βασδέκης Σπύρος
25ης Μαρτίου 22
2431077297
Κατσάνος
Ευθύμιος
Σιδ. Μεραρχίας 19
κ Τσακάλωφ
2431026340
Κουτούλα Μαρία
Φλεγίου 70
24310 76140
Λαζαροπούλου
Βανέσα

Καλαμπάκας 30
2431076066
Μουργελάς Νίκος
Αμαλίας 12
2431023456
Τσέλιος Σωτήρης
28ης Οκτωβρίου 83
2431028133
Τσιμπίδα Στέλλα
Απόλλωνος 15
2431031053

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Καραγιάννης----------------------------------7 χλμ. Τρικάλων-Καλαμπάκας
Κωτούλας ------------------------------------------------------Οδ. Καρδίτσης
Τζάρτζος -------------------------------------------------------Οδ. Μετεώρων
Ευθυμίου ----------------------------------------------Οδ. Τρικάλων-Λαρίσης
Γιαννακόπουλος -----------------------------------------------------Διαλεκτό
Ζουλιανίτης -----------------------------------------------------------Σερβωτά
Καρανίκας ----------------------------------------------------------Μ.Καλύβια
Λαόπουλος -------------------------------------------------------Φανερωμένη
Μπάλλας ------------------------------------------------------------------Πύλη
Σκαρλέας----------------------------------------------------------------Αρδάνι
Τσιγάρας ---------------------------------------------------------------Βαλτινό

07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 «Θεσσαλία LIVE»
11.20 Παιδικό πρόγραμμα «O Σερίφης του
διαστήματος»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Τα κάστρα των
Ενετών στην Κρήτη»
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμαρκετινγκ
17.00 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου» (Ε)
19.30 Ελληνικη ταινία «Το τυχερό
παντελόνι»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 Εν λευκώ
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Θεσσαλία LIVE»

08.30
10.00
10.30
14.00
15.00
17.00
18.00
19.00
20.00
20.30
22.30
24.00

ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ASTRA MARKET
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΓΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

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

07:00
09:45
13:00
14:00
15:00
16:40
17:40
17:50
18:55
20:00
21:00
23:30
00:30
02:30

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Ο Πρίγκιπας της Φωτιάς (Ε)
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα
Ποιος Ρωτάει;
Open News στη Νοηματική
Για Πάντα Παιδιά
Open News
Ο Πρίγκιπας της Φωτιάς Κ1
Ο Κύριος και η Κυρία Σμίθ
Passenger
Criminal Minds Κ8
Μονομαχία στην 'Eρημο

ΚΡΙΟΣ: Ετοιμαστείτε για αλλαγές στον οικονομικό τομέα και σε όσα θεωρείτε δεδομένα στη ζωή σας, αυτά που σας ανήκουν.
ΤΑΥΡΟΣ: Ναι, μπορεί σε όλη σου τη ζωή
να μην αγάπησες ποτέ τις αλλαγές,
όμως τώρα καλείσαι να μάθεις να τις προκαλείς, αλλιώς θα…τις λουστείς.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Ο Ουρανός μπαίνει σε ένα κομμάτι σου που αφενός θα μπορούσε να σημάνει αλλαγές στην καθημερινότητα σου
και κυρίως την εργασιακή, όμως αυτό είναι το πιθανό αποτέλεσμα, δεν είναι η αιτία.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ο Ουρανός από τον Ταύρο έρχεται να αλλάξει την κοινωνική σου ζωή,
αλλά και τους στόχους σου.
ΛΕΩΝ: Ο Ουρανός μπαίνει στον Ταύρο και
αυτό σημαίνει αλλαγές από αυτές που λίγες φορές θα έχεις την ευκαιρία να ζήσεις στη ζωή σου. Ξέρω, τώρα σκέφτεσαι
«τι ευκαιρία μου λέει τώρα αυτή;», όταν
έχεις πασχίσει για να δημιουργήσεις
σταθερές στη ζωή σου.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Πλέον μπορείς να πάρεις τις
εμπειρίες σου και να εκμεταλλευτείς
τις ευκαιρίες που θα έχεις για να ξεκινήσεις ένα διαφορετικό ταξίδι εξέλιξης με
νέες αντιλήψεις, νέες θεωρίες, άλλους
ανθρώπους, ίσως ακόμα και σε άλλους τόπους.

OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Αναφέρεται επί
στάσεως προσοχής.
2. Μουσική νότα - Η
αιτιατική προσωπικής
αντωνυμίας.
3. Θεός ή δαίμονας
που λάτρευαν οι αρχαίοι Αρκάδες.
4. Από καλλιτέχνη
χρησιμοποιείται (αιτ.).
5. Ο ένας... Δουμάς
- Υπεύθυνοι για πολλά
δεινά μας (αιτ.).
6. Ιστορική βελγική
λουτρόπολη - Σε αυτά
περιλαμβάνεται Λι ο
μυρμηκοφάγος (αντιστρ.).
7. Ο λόγος της θυσίας της Ιφιγένειας - Αμερικανική... συμφωνία.
8. «Εν... αλήθεια» (αρχαίο ρητό)
- Οι προβλέψεις της είναι πάντα
έγκυρες (αρχικά).
9. Είδος κυκλοτερούς οικοδομήματος, στη γενική (αντιστρ.).
ΚΑΘΕΤΑ
1. Ενα από τα κύρια πρόσωπα
της τραγωδίας του Ευριπίδη
«Ιων».
2. Μιλήσιος φιλόσοφος, δάσκαλος του Δημόκριτου.
3. Του Χελμού άλλη ονομασία;
4. Μονάδα λήψης ορισμένων
φαρμάκων (καθ.) - Από τα ογδόντα... τρία.
5. Του «Γ» δορυφόροι - Μεγάλη

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σάββατο-Κυριακή
η παιδική ταινία

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

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

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

CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

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

ΛΥΣΗ (3-3-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΑΝΟΡΕΞΙΑ 2.
ΜΟΛ - ΞΙΦΟΣ 3. ΕΘΙΜΑ - ΑΡΤ 4.
ΤΕΓΕΝΑΡΙΑ 5. ΡΙΑ - ΤΙ-ΣΡ 6. ΩΑΡΙΑ
- ΗΤΑ 7. ΧΑΣΕ-ΤΙ 8. ΙΡΙΣ-ΕΠΕΑ 9.
ΑΠΑΤΗΛΟΣ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΑΜΕΤΡΩΠΙΑ 2. ΝΟΘΕΙΑ - ΡΠ (ΡΟΠΗ)
3. ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ 4. ΜΕ -ΤΣΑΙ 5.
ΕΞΑΝΤΑΣ 6. ΞΙ - ΑΙ - ΕΕΛ 7. ΡΑΦΙ
- ΠΟ 8. ΑΟΡΙΣΤΙΕΣ 9. ΣΤΑΡΑΤΑ

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

Sudoku

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

7

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

π διάρκεια του (καθ.).
6. Συνηθισμένο πρόσωπο παραμυθιών.
7. Ενα ρήμα που αποκλείει τις
διαφωνίες - Και για λατινομαθείς.
8. Αξιωματικός και αυτός (αιτ.).
9. Ακολουθείται από ρήμα - ο,τι
και το προηγούμενο -Από κύριο
όνομα ακολουθείται.

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

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

TELEMACHOS CINEMA

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

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

ΖΥΓΟΣ: Το πέρασμα του Ουρανού φέρνει
και πιο απτές αλλαγές στα οικονομικά τα
δικά σου ή τρίτων που όμως σε αφορούν
άμεσα, σε επενδύσεις, αλλά και σε κληρονομικά ζητήματα.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Ο Ουρανός θα αναλάβει να σε
απαλλάξει από κάθε είδους σχέση που
δεν έχει να σου προσφέρει τίποτα παραπάνω. Μπορεί βέβαια να σου φέρει και
έναν κεραυνοβόλο έρωτα εκεί που δεν το
περιμένεις και μάλιστα με ασυνήθιστο τρόπο ή άτομο.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Η δουλειά αλλάζει και αυτό σημαίνει είτε ότι αλλάζεις εταιρία, επάγγελμα
κλπ είτε ότι θα πρέπει να κινηθείς εναλλακτικά στον επαγγελματικό τομέα.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Μπορείς να περιμένεις δυνατούς έρωτες, ικανούς να σου αλλάξουν
τη ζωή. Ταυτόχρονα είναι πολύ πιθανό να
μπεις στη διαδικασία να πάρεις μεγάλα ρίσκα και εννοείται ότι δεν ξέρω αν θα σου
βγουν.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ο κυβερνήτης σου περνάει
στον Ταύρο, σε ένα ζώδιο που για σένα
έχει να κάνει με τις παιδικές σου καταβολές, με το σπίτι και την οικογένεια.
ΙΧΘΕΙΣ: Ο Ουρανός περνάει στο φιλικό σας
ζώδιο του Ταύρου επηρεάζοντας τον
τρόπο που σκέφτεστε και συμπεριφέρεστε, απελευθερώνοντας σας από διάφορες προκαταλήψεις.

1

6

5
4

3

2

9

8

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
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Πτώση 1,18% στο Χρηματιστήριο
Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών, με τη χρηματιστηριακή αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 700 μονάδων. Μετά από ένα ανοδικό ξεκίνημα λόγω της αναβάθμισης της οικονομίας από την Moody's, οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις για κατοχύρωση μέρους των
υψηλών κερδών που πέτυχαν
οι τιμές των μετοχών το προΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ηγούμενο διάστημα.
O Γενικός Δείκτης Τιμών
. 704,21
έκλεισε στις 704,21 μονάδες,
σημειώνοντας πτώση 1,18%.
Πιο συγκεκριμένα, ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη
τιμή στις 723,37 μονάδες
1,18%
(+1,51%) και κατώτερη τιμή
στις 701,97 μονάδες (-1,49%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 46,197 εκατ. ευρώ,
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ενώ διακινήθηκαν 34.679.382
μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,09%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό
0,29%. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΛΠ (+1,07%),
της Τιτάν (+1,04%), της ΕΧΑΕ (+0,71%) και της Jumbo
(+0,56%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-5,88%), της ΔΕΗ (-4,37%), της Εθνικής
(-3,89%), της Ελλάκτωρ (-3,86%) και της Alpha Bank (-2,71%).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
(+0,67%) και των Προσωπικών Προϊόντων (+0,35%), ενώ τις
μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Τραπεζών
(-3,14%) και των Τηλεπικοινωνιών (-1,83%).

Ê

Γ.Δ

έχρι το τέλος του Μαρτίου επιδιώκει να προχωρήσει το υπουργείο
Εργασίας στη νομοθέτηση της
ρύθμισης των χρεών προς τα
ασφαλιστικά ταμεία, ώστε η σχετική πλατφόρμα να ανοίξει τον
Απρίλιο, δήλωσε η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη
Αχτσιόγλου, η οποία επισκέπτεται
τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να
ενημερωθεί για την πορεία υλοποίησης των κυβερνητικών πολιτικών του χαρτοφυλακίου της
στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.
Η κα Αχτσιόγλου συμμετείχε σε
σύσκεψη με τους επικεφαλής του
ΟΑΕΔ, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕπΕ) και του
ΕΦΚΑ στην περιφέρεια, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία
της υφυπουργού Εσωτερικών
(Μακεδονίας- Θράκης) Ελευθερίας Χατζηγεωργίου.
«Η ρύθμιση των χρεών προς τα
ασφαλιστικά ταμεία -θα είναι ξεχωριστές οι ρυθμίσεις προς τα
ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία- θα προχωρήσει κανονικά, θα
είναι μια ρύθμιση που θα περιλαμβάνει και κούρεμα βασικής
οφειλής, κούρεμα προσαυξήσεων
κατά 85% και αυτή η νέα οφειλή,
που θα διαμορφώνεται, θα αποπληρώνεται σε έως 120 δόσεις, με
ελάχιστο ποσό δόσης τα 50
ευρώ», ανέφερε η υπουργός. Επισήμανε, δε, πως πρόθεση του
υπουργείου είναι η ρύθμιση να
συμπεριλάβει και όσους έχουν
κλείσει τα βιβλία τους, «άρα όχι
μόνο τους ενεργούς επαγγελματίες». «Νομίζω», εκτίμησε, «ότι

Μ

Αρχές Απριλίου θα «ανοίξει» η πλατφόρμα
για τη ρύθμιση χρεών στα ασφαλιστικά ταμεία

μέχρι το τέλος Μαρτίου θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη
νομοθέτηση, ώστε και η πλατφόρμα να αρχίσει να "τρέχει" και
να ρυθμίζουν τις οφειλές τους οι
πολίτες από αρχές Απριλίου».
Σε ό,τι αφορά την ατζέντα της
σύσκεψης στο ΥΜΑΘ διευκρίνισε
ότι «αφορά όλα τα ζητήματα της
καθημερινότητας η συζήτηση με
επικεφαλής βασικών φορέων, που
υλοποιούν πολιτική του υπουργείου Εργασίας -δηλαδή του
ΟΑΕΔ, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και του ΕΦΚΑ- καθώς τα ζητήματα που διαχειρίζονται αφορούν στην πραγματικότητα στην κοινωνική πλειοψηφία, τους εργαζόμενους, τους
ανέργους, τους συνταξιούχους,
τους ασφαλισμένους, τους επαγγελματίες» και είναι «πολύ χρήσιμο να δούμε πώς οι πολιτικές
που εκπονούμε από το υπουργείο
στην Αθήνα εφαρμόζονται σε
κάθε περιοχή, να συζητήσουμε τα
ειδικότερα ζητήματα που υπάρχουν, να λύσουμε προβλήματα, να
προχωρήσουμε την πολιτική μας

με έναν πιο απτό τρόπο, κυρίως
για να επικεντρωθούμε στην καθημερινότητα των πολιτών».
«Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε σχεδιάσει πολιτικές
για την ανεργία, υπάρχουν νέας
γενιάς προγράμματα του ΟΑΕΔ,
ήλθα να δω πώς απορροφώνται
στην περιοχή, πώς εξειδικεύονται,
αν υπάρχουν ιδιαιτερότητες που
πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ομοίως, για τα ζητήματα του ΕΦΚΑ, το
μείζον ζήτημα της εκκαθάρισης
των εκκρεμών συντάξεων, να δούμε πώς ακριβώς προχωράει στη
Θεσσαλονίκη, αν υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα στα καταστήματα και τι μπορούμε να κάνουμε. Αντίστοιχα, με το Σώμα
Επιθεώρησης Εργασίας να επικεντρωθούμε κυρίως στο πώς
εφαρμόζεται ο νέος αυξημένος
κατώτατος μισθός, αν υπάρχουν
παρεκκλίσεις, αν υπάρχει συμμόρφωση από τις επιχειρήσεις»,
εξήγησε η υπουργός.
«Ρεκόρ προσλήψεων τον Φεβρουάριο παράλληλα με την αύξηση του κατώτατου μισθού»

Ερωτηθείσα για τον βαθμό συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, σε
σχέση με την αύξηση του κατώτατου μισθού, η υπουργός γνωστοποίησε ότι «στη συνολική εικόνα από όλη την Ελλάδα έχουμε
πολύ καλή συμμόρφωση, σχεδόν
το σύνολο των επιχειρήσεων οι
οποίες άμειβαν τους εργαζόμενούς τους με μισθό κάτω των
650 ευρώ έχουν αλλάξει τη μισθοδοσία τους, τις δηλώσεις τους
στο σύστημα».
«Με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας γνωρίζουμε ακριβώς ποιες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες
άμειβαν με χαμηλότερο μισθό
από τα 650 ευρώ τους εργαζομένους, επομένως κι εκεί θα γίνουν έλεγχοι για να δούμε τη
συμμόρφωση» είπε. Υπογράμμισε
δε ότι «το πολύ θετικό στοιχείο είναι ότι ο Φεβρουάριος, που ήταν
ο μήνας της αύξησης του κατώτατου μισθού, ήταν ταυτόχρονα
και ο μήνας που είχαμε ρεκόρ στις
νέες προσλήψεις, με 28.000 νέες
θέσεις εργασίας» και «αυτό έδειξε με πολύ καθαρό τρόπο ότι
μπορούμε να έχουμε μια αγορά
εργασίας, που και αξιοπρεπείς μισθούς να διαμορφώνουμε και να
συνεχίσει να ενισχύεται η απασχόληση και αντιστρόφως διαψεύσθηκε παταγωδώς το επιχείρημα, που έλεγε ότι η αύξηση των
μισθών μπορεί να παράξει απολύσεις».

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

Σε προσιτές τιμές

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

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

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

36 σελίδα
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Προέλευση-Χρήσιμα
μέρη
Τα άνθη και τα φύλλα του
periwinkle χρησιμοποιούνται
για θεραπευτικούς σκοπούς.
Το periwinkle είναι ένας αειθαλής θάμνος που αναπτύσσεται στην Ευρώπη, την βορειοδυτική Αφρική, την κεντρική Ασία και κάποια μέρη
της Β. Αμερικής.

τοπικά-εσωτερικά

“To βότανο της ακοής”
Αγριολίτσα (periwinkle)

Ιστορική παραδοσιακή χρήση
Το periwinkle χρησιμοποιείται στην ιατρική εδώ και πολλά χρόνια. Οι Ευρωπαίοι βοτανοθεραπευτές, από τα μεσαιωνικά χρόνια, το χρησιμοποιούσαν για πονοκεφάλους,
ίλιγγο ι και φτωχή μνήμη. Επίσης το θεωρούσαν βοηθητικό
φάρμακο σε καταστάσεις
όπως η διάρροια, τα ούλα
που αιμορραγούν και η μηνορραγία.

Επιμέλεια:

Βασιλείου Τσιούτσια,
Φαρμακοποιού

βαιώσουν αυτή τη δράση. Μια
διπλή-τυφλή μελέτη ανακάλυψε ότι μεγάλες ποσότητες
vinpocetine (60gr την ημέρα)
μπορούν να έχουν ευεργετικά
αποτελέσματα στην απώλεια
ακοής λόγω ηλικίας. Μια μελέτη σε αρχικό στάδιο συμπέρανε ότι τα συμπληρώματα
διατροφής με ethyl-apovincaminate (ένα vinca αλκαλοειδές) ίσως μειώνει τα συμπτώματα της εμβοής. Μια
αναφορά της χρήσης της vincamine σε άτομα που υπέφεραν από εγκεφαλικά, ανακάλυψε ότι η μόνη διπλή-τυφλή
μελέτη δεν έδειξε αποτελεσματικότητα, αν και προηγούμενες μελέτες έδειχναν
ότι μάλλον υπάρχει όφελος.
Η vinpocetine τείνει να δρα
ως ασβεστο-χηλικός παράγοντας. Μια μη ελεγχόμενη
μελέτη ανακάλυψε ότι η χρήση της vinpocetine για 3 έως
12 μήνες μπορεί να περιορίσει
τη συσσώρευση ασβεστίου
σε άτομα που υπόκεινται σε
αιμοκάθαρση. Απαιτείται επιπλέον έρευνα για να εξακριβωθεί αν αυτό θα μπορούσε

να βοηθά και άλλες καταστάσεις που σχετίζονται με υπερβολικό ασβέστιο ή αν η vinpocetine ίσως παρεμβαίνει με
τις ευεργετικές δράσεις του
ασβεστίου.
Μια διπλή-τυφλή μελέτη και
μια μελέτη σε αρχικό στάδιο
ανακάλυψαν ότι η brovincamine, μια ουσία που σχετίζεται στενά με την vinpocetine,
έχει βοηθητική δράση σε άτομα με χρόνιο γλαύκωμα. Μέχρι να πραγματοποιηθούν μελέτες που χρησιμοποιούν vincamine, είναι άγνωστο αν θα
μπορούσε να είναι αποτελεσματική όσο και η brovincamine.
Το ανεπεξέργαστο periwinkle περιέχει επίσης ταννίνες.
Αυτές το κάνουν ήπιο στυπτικό. Ίσως ανακουφίζει από τον
πόνο από στοματικά έλκη ή
τον πονόλαιμο, σύμφωνα με
την παραδοσιακή του χρήση.
Δεν έχουν πραγματοποιηθεί
κλινικές μελέτες που να επιβεβαιώνουν αυτή τη δράση.

Δοσολογία
Η ποσότητα vinpocetine που
έχει χρησιμοποιηθεί στις περισσότερες μελέτες είναι
15mg μία με τρεις φορές την
ημέρα. Η vinpocetine θα πρέπει να λαμβάνεται με το φαγητό, καθώς έχει δειχθεί ότι
απορροφάται καλύτερα με τα
γεύματα. Ίσως χρειαστούν
τρεις με έξι εβδομάδες πριν

Την έκδοση 10ετούς ομολόγου
ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ
την έκδοση 10ετούς
ομολόγου
ανακοίνωσε ότι θα
προχωρήσει ο
Οργανισμός Διαχείρισης
Δημοσίου Χρέους.

Σ

Το βιβλίο προσφορών θα
ανοίξει, σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα Τρίτη.
Ανάδοχοι της έκδοσης του
ελληνικού ομολόγου ορίστηκαν η BNP Paribas, η
Citi, η Credit Suisse, η Goldman Sachs η HSBC και η
J.P. Morgan.
Σήμερα, η απόδοση του
ομολόγου που λήγει το 2028
υποχωρεί στο 3,6%, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον
Ιανουάριο του 2006.
Το κλίμα στην αγορά θεωρείται θετικό ύστερα και
από τη διπλή αναβάθμιση
της ελληνικής οικονομίας
από τον οίκο Moody's την
Παρασκευή στο Β1 από Β3

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑ

ΜΑΚΡΗ

ΠΑΣΧΑ 2019 ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΜΑΛΤΑ 4ημ.26/04 & 29/04 .................................................................................από 265€
ΒΑΡΣΟΒΙΑ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ 5ημ. 25/04 ........................................................................από 395€
ΣΜΥΡΝΗ-ΠΑΡΑΛΙΑ. Μ. ΑΣΙΑΣ 4ημ. 25/04 .............................................................από 295€
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 5ημ. 26/04 ......................................................................................από 495€
ΠΑΡΙΣΙ 6ημ. 25/04 & 30/04 .................................................................................από 485€
ΑΛΣΑΤΙΑ –Μ. ΔΡΥΜΟΣ 6ημ. 25/04 ......................................................................από 469€
ΣΙΚΕΛΙΑ - Μ. ΕΛΛΑΔΑ 6ημ.25 &30/04 .................................................................από 465€
ΣΑΡΔΗΝΙΑ-ΚΟΡΣΙΚΗ 6ημ. 25/04 ..........................................................................από 545€
ΔΑΛΜΑΤΙΑ 5ημ. ...................................................................................................από 445€
ΛΟΝΔΙΝΟ 6ημ. α.....................................................................................................πό 635€
ΓΥΡΟΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ 8ημ. .....................................................................................από 1195€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ 8ημ. .......................................................................από 1045€
Και πολλές – πολλές ακόμα επιλογές εορταστικών αποδράσεων…
* Δεν συμπεριλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου!
SPECIAL OFFERS σε οδικά ταξίδια

Ενεργά συστατικά
Υπάρχουν δύο είδη ενεργών
συστατικών στο periwinkle αλκαλοειδή και ταννίνες. Το
κύριο αλκαλοειδές είναι γνωστό ως vincamine. Ένα κοντινό ημισυνθετικό παράγωγο
της vincamine που χρηιμοποιείται ως φάρμακο είναι
γνωστό ως ethyl-apovincamide ή vinpocetine. Έχει
αγγειοδιαστολική δράση,
αραιώνει το αίμα και ενισχύει
τη μνήμη. Έχει δειχθεί σε διπλές-τυφλές μελέτες ότι βοηθά στην ανακούφιση ενός είδους άνοιας γνωστής ως αρτηριοπαθητικής άνοιας, στην
οποία οι αρτηρίες που προμηθεύουν αίμα στον εγκέφαλο αναπτύσσουν αρτηριοσκληρωτική πλάκα. Μια διπλή-τυφλή μελέτη ανακάλυψε
ότι η vincamine μπορεί να
βοηθήσει άτομα με νόσο του
Αλτχάιμερ. Η vinpocetine έχει
επίσης βρεθεί ότι προλαμβάνει την πτώση της βραχυπρόθεσμης μνήμης που προκαλείται από το αντι-αγχωτικό
φάρμακο βενζοδιαζεπινών, flunitrazepam. Απαιτούνται επιπλέον μελέτες για να επιβε-

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

παρατηρηθεί βελτίωση. Μπορεί να λαμβάνεται βάμμα σε
ποσότητα 1-2ml, τρεις φορές
την ημέρα. Μπορεί επίσης να
λαμβάνεται τσάι που παρασκευάζεται με έγχυση 1 κουταλιού βοτάνου σε ένα φλιτζάνι νερό για 10-15 λεπτά (3
φλιτζάνια την ημέρα).
Δεν έχει πραγματοποιηθεί
έρευνα που να αποσαφηνίζει
αν το βάμμα ή το τσάι δίνει αρκετές ουσίες από το periwinkle έτσι ώστε να έχει την ίδια
δράση με την vinpocetine.

Παρενέργειεςαλληλεπιδράσεις
Η vinpocetine έχει αναφερθεί
ότι περιστασιακά προκαλεί στομαχικές διαταραχές, ερεθισμό
του δέρματος και δερματικά
εξανθήματα. Αυτές οι δράσεις
είναι ήπιες και σπάνιες. Ολόκληρο το βότανο μπορεί επίσης
να δημιουργήσει στομαχική διαταραχή. Αυτό μπορεί να διορθωθεί αν λαμβάνεται μαζί με το
φαγητό.
Τόσο η vinpocetine όσο και
το periwinkle δεν θα πρέπει να
λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του
θηλασμού. Η Γερμανική Επιτροπή Ε και η Γερμανική κυβέρνηση δηλώνει ότι σε κάποιες μελέτες σε ζώα, το periwinkle κατέστειλε το ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτό το
πρόβλημα δεν παρατηρήθηκε
σε μελέτες με vinpocetine.

Όλα τα οργανωμένα ταξιδιωτικά πακέτα εξωτερικού της αγοράς
διαθέσιμα στο γραφείο μας!!
Και φυσικά τα μοναδικά μας ατομικά πακέτα για να πραγματοποιήσετε το
ταξίδι σας όπως εσείς το θέλετε , σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις!
Διαθέτουμε την πιο ενημερωμένη πλατφόρμα κράτησης ξενοδοχείων και
αεροπορικών εισιτηρίων
και σε συνδυασμό με την ταξιδιωτική μας εμπειρία μπορούμε να σας
εγγυηθούμε ένα μοναδικό ταξίδι!!
Και όπως πάντα:

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ σε ασυναγώνιστες τιμές με όλες τις αεροπορικές εταιρείες

-

-ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Έχουμε την γνώση και την εμπειρία να σας προσφέρουμε το ταξίδι που ονειρεύεστε.
Πληροφορίες, προγράμματα και κρατήσεις στο γραφείο μας.
ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΕΤΑ ΜΑΚΡΗ
Ν. & Ρ. Παππά 4 (Έναντι Ι.Ν. Αγίου Νικολάου) 42132 Τρίκαλα. Tηλ.: 24310 78335
Α.Φ.Μ. 100276020 Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ/Αρ. MH.T.E. 0727E61004600/e-mail: monpro@otenet.gr

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.

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
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.

του ΑΕΠ», σημείωνε νωρίτερα δημοσίευμα του Reuters.
Η τελευταία φορά που το
ελληνικό Δημόσιο προχώρησε σε έκδοση 10ετούς
ομολόγου ήταν στις 11 Μαρτίου 2010, όταν αντλήθηκαν
5 δισ. ευρώ, λίγους μήνες
πριν η Ελλάδα μπει στο καθεστώς των μνημονίων, με
κουπόνι 6,25%.

ΜΠΑΛΙ-ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 10ημ. 4,11,18/08 .................................................950€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΠΑΛΙ 10,11ημ. 27/07 &1,10,17/08 ............................................από 1145€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΕΧCLUSIVE CUBA 9ημ. ................................................................από 1645€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΟΥΚΕΤ – ΜΠΑΝΓΚΟΚ 10,12ημ. ..................................................από 1180€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ 12&15ημ. ............................................από 1380€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΒΙΕΤΝΑΜ 13ημ. ...........................................................................από 1399€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

TO NEO ΠPOΓPAMMA ΔPOMOΛOΓIΩN AΠO TO KTEΛ
TPIKAΛΩN A.E.•ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ: 24310 73136

6.30, 10.30, 13.30, 16.00, 20.00

με σταθερές προοπτικές.
«Οι αποδόσεις συνήθως
αυξάνονται πριν από μια νέα
έκδοση. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στην περίπτωση της
Ελλάδας, γεγονός που αποτελεί ένδειξη ότι η πρόσβαση στην αγορά θεωρείται
θετική εξέλιξη, δεδομένου
του πολύ υψηλού χρέους
της χώρας ως ποσοστού επί

*ΕΞΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΙΚΑ!!!
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019 ΕARLY BOOKING!

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

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

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
AM.EOT 0727E60000012200

Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΡΑΓΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ:

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

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

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

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

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

4ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 10/03 & 24/03
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ 195,00 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

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****

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

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

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

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

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

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

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

Ι.Μ. ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΑΝΟΡΑ (ΖΑΒΟΡΔΑΣ)
(Απογευματινή εκδρομή). Κυριακή 17/03/2019α

«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019

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

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

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

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

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

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

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

«ΠΑΤΜΟΣ το νησί της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ»
Από 08 – 11/05/2019
ΚΥΘΝΟΣ
3ήμερη εκδρομή, από 17-19/5/2019

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

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

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΝΟΣ
(2ήμερη εκδρομή) Τήνος – Ι.Μ. Αγ. Πελαγίας
Από 16/06/2019 έως 17/06/2019

«ΛΗΜΝΟΣ» Από 20 - 26/07/2019

ΚΡΗΤΗ
(6ήμερη εκδρομή) Χανιά -Ρέθυμνο- Ηράκλειο- Αγ. Νικόλαος
Από 18/06/2019 έως 23/06/2019

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

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

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

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

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

•Αεροπορικά-Ακτοπλοϊκά εισιτήρια•Κρουαζιέρες
•Γαμήλια ταξίδια•Μισθώσεις λεωφορείων•Πακέτα διακοπών
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Προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας
Η Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων αποφασίζει:
- Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων
για
αύριο
Τετάρτη
06/03/2019 και κατά τις ώρες
13:30’ μέχρι πέρατος του
αγώνα,
Α) Στο τμήμα της οδού Κατσιμήδου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Βασιλείου Τσιτσάνη μέχρι τη διασταύρωσή της με την οδό
Σπάρτης και
B) Καθ’ όλο το μήκος της
οδού Εξηνταφώτη.
- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες –
εναλλακτικές οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο
υπάρχουσα σήμανση.
- Με μέριμνα και ευθύνη
των διοργανωτριών αρχών
και της γηπεδούχου ομάδας,
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

τοπικά
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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 σε συνεργασία με συναρμόδιους
φορείς και υπηρεσίες, για
την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και
για την αναγκαιότητα λήψης
τυχόν πρόσθετων μέτρων
κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με το άρθρο 109
του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και
την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο
4 Ν.3861/2010.
- Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99
(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και
ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
- Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-

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

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.

Ιερές Αγρυπνίες

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
στην πόλη, Μονές και χωριά των
Τρικάλων 6 έως 8 Μαρτίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην
πόλη, Μονές και σε χωριά
των Τρικάλων θα τελεσθούν
οι κάτωθι Ιερές Αγρυπνίες:
Αύριο Τετάρτη 6 Μαρτίου
το βράδυ από 9:00-12:30
βραδινή στον Ιερό Ναό Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης
Τρικάλων ο Όρθρος και εν
συνεχεία Αρχιερατική Θεία
Λειτουργία ιερουργούντος
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών
κ. Χρυσοστόμου. 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.
Την Πέμπτη 7 Μαρτίου
από 8:30-12:30 βραδινή στην
Ιερά Μονή Κοιμήσεως της
Θεοτόκου Κορμπόβου Τρικάλων, με την ευκαιρία της

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Και σηκωθείς, επετίμησε
τον άνεμον και είπε προς
την θάλασσα, Σιώπα, ησύχασον. Και έπαυσεν ο άνεμος, και έγεινε γαλήνη μεγάλη» (Μαρκ. 4.39)
Μετά από μια κοπιαστική
ημέρα υπηρεσίας και διδασκαλίας, ο Ιησούς και οι μαθητές Του μπήκαν στο καραβάκι για να περάσουν στην
απέναντι όχθη της λίμνης
Γεννησαρέτ. Ήταν ένα όμορφο δειλινό όταν ξεκίνησαν
αλλά ξαφνικά, ένας δυνατός
ανεμοστρόβιλος και μια φοβερή τρικυμία σηκώθηκε τέτοια, που τρόμαξε τους έμπειρους ψαράδες όπως ήταν
οι μαθητές. Και το χειρότερο,
ο Κύριος κοιμόταν στην πρύμνη. «Κύριε, ξύπνα, δεν σε
νοιάζει που χανόμαστε;». Η
τρικυμία τότε ήταν στη λίμνη.
Σήμερα, ταράζει τις καρδιές
των ανθρώπων. Φόβοι, αβε-

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

•σουφλέ ζυμαρικών
•κοτόπουλο μπούτι με σάλτσα μπύρας
•χοιρινές μπουκιές με μέλι και μουστάρδα
•τορτελίνια τυριού με κρέμα τυριών
•μοσχάρι γιουβέτσι •αρακά

εορτής του Αγίου Θεοφυλάκτου Επισκόπου Νικομηδείας, ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
κ. Χρυσοστόμου.
Την Παρασκευή 8 Μαρτίου
από 8:30-12:30 βραδινή στον
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Οιχαλίας, με την ευκαιρία της
εορτής των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου.
Την ίδια ημέρα θα τελεσθεί
Ιερά Αγρυπνία από 9:3012:30 βραδινή στον Ιερό Ναό
Αγίου Κοσμά του Αιτωλού
Τρικάλων, με την ευκαιρία
της εορτής των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, ο
Όρθρος και εν συνεχεία Θεία
Λειτουργία.

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

βαιότητες σαν πελώρια κύματα, τις συγκλονίζουν. Ίσως
φίλε μου, αυτό συμβαίνει και
στη δική σου καρδιά. Όμως,
με αγάπη θέλω να σε βεβαιώσω ότι ο Χριστός, όπως
τότε, μπορεί και τώρα να γαληνέψει την τρικυμία στην
καρδιά σου αρκεί εσύ να Τον
ξυπνήσεις, όπως έκαναν οι
μαθητές. Να Του ζητήσεις να
σε σώσει, να αναλάβει το
πρόβλημα σου, τη ζωή σου.
Θα το κάνει, γιατί έχει τη
δύναμη μα πιο πολύ, έχει
την αγάπη.

ΔΩΡΕΑ
-Ο Γεώργιος Ψαθάς και η
Νένα Μάνη με την συμπλήρωση δύο ετών από το θάνατο του πατέρα τους Αθανασίου Ψαθά, προσέφεραν
ένα γεύμα στην Τράπεζα
Αγάπης του Ι.Ν. Παναγίας
Φανερωμένης.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα 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.
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.

Το εστιατοριό μας
λειτουργεί καθημερινά
από 11:00 έως 24:00
delivery από
12:00 έως 17:00

Ζωγράφου 1 πεζόδρομος (έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ.: 24310 78435 • what’s up: 6986 835 554
ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Μοσχαράκι στιφάδο ή μοσχάρι κοκκινιστό ................................6,00€
Λαχανοντολμάδεςαυγολέμονο ή κολοκυθάκια γεμιστά..............5,00€
Μουσακά ή γεμιστά με κιμά.......................................................5,00€
Κοτόπουλο μπουτάκια φούρνου ή κατσαρόλας ..........................4,50€
Χοιρινό ρολλό με πατάτες ή λεμονάτο.......................................4,50€
Μακαρόνια με κιμά ή πένες κοτόπουλο.....................................4,00€
Πατάτες φούρνου με μυρωδικά.................................................3,00€
Κεφτεδάκια με πατάτες τηγανητές............................................5,00€
Μπακαλιάρο σκορδαλιά και χόρτα εποχής.................................6,00€

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

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
ΝΙΚ. ΝΤΟΓΚΑ
Ετών 90
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 5
Μαρτίου 2019 και ώρα 1.00μ.μ., εκ του
Ιερού Ναού Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά του.
Τρίκαλα 5-3-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία Ντόγκα. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικόλαος Ντόγκας
και Παναγιώτα Καραγεώργου, Θεοδώρα Ντόγκα και Ρίν Βάν
Κάστερεν. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μαρία, Κωνσταντίνος, Μερσίνη,
Ελισσώ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων, σήμερα Τρίτη 5-3-2019 και ώρα 12.30μ.μ.
2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων
του Α’ Νεκροταφείου Τρικάλων.
3) Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να
δοθούν σε ευαγή Ιδρύματα.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

Το Εσπερινό Κήρυγμα της Τρίτης στην
Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών
Σήμερα 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!

† ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν
καθ' οιονδήποτε τρόπο στο πένθος μας
για τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας
συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και
θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓ. ΤΣΙΩΚΟΥ
Συντ/χου Δικηγόρου
Ευχαριστούμε θερμά
Τρίκαλα 5-3-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Στυλιανή Τσιώκου. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ουρανία Τσιώκου και Παύλος Εμμανουηλίδης, Μαρία Τσιώκου. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
Αλέξανδρος, Στελίνα. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ.

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.

ΤΡΙΤΗ
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΑΜΩΝ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ του Αποστόλου και της Μαρίας, το γένος Ευθυμιάδη, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα και
η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑΚΗ του Μιχαήλ και της Λίντα
Μάργκαρετ, το γένος Τζέη, που γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν με
πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Τρικάλων.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΦΡΑΝΖΟΛΙΝΙ του Αρθούρου και της Παναγιώτας το γένος Καναβού που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Κολωνάκι
Αττικής και η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΠΑΘΗ του Γεωργίου και της Στεφανίας το γένος Σαλταγιάννη που γεννήθηκε και κατοικεί στα
Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα
γίνει στο Δημαρχείο Αττικής.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Με χαρά και συγκίνηση θα θέλαμε να εκφράσουμε τις
ευχαριστίες μας στον εφημέριο της ενορίας Πετροπόρου
κ. Νικόλαο Τσιούκα για τη δωρεά μιας βιβλιοθήκης, δωρεά αγάπης στους μαθητές μας. Ο παπά Νικόλας πολύτεκνος, πατέρας μαθητή του σχολείου μας, κατασκεύασε με πολλή φροντίδα και χαμόγελο μία βιβλιοθήκη και
προσέδωσε ζεστασιά στο χώρο του σχολείου κάνοντας πιο
ελκυστική και φιλική την επαφή με τα βιβλία, δίνοντάς μας
συγχρόνως, το μήνυμα της προσφοράς στον πλησίον, της
αλληλεγγύης, της συνεργασίας, που τόσο χρήσιμα και ελπιδοφόρα είναι στις μέρες μας.
Η Δ/ντρια και οι εκπ/κοί
του Δημοτικού Σχολείου Γόμφων

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.

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

Τελετές

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

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

Αποστολάκης για Τουρκία:

Κίνδυνος για σοβαρό ατύχημα στο Αιγαίο
Γ
ια τον κίνδυνο σοβαρού ατυχημάτος στο Αιγαίο
προειδοποίησε χθες ο υπουργός Άμυνας
Ευάγγελος Αποστολάκης μιλώντας στη Βουλή
στο πλαίσιο της ενημέρωσης των Υποεπιτροπών της
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ.

«Παρά τα υφιστάμενα προβλήματα και τα επικίνδυνα περιστατικά στον αέρα και στη θάλασσα, που μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό ατύχημα, από την πλευρά μας καταβάλλουμε μια συνεχή προσπάθεια εξομάλυνσης και αποκλιμάκωσης της έντασης» τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Άμυνας, μιλώντας σε υποεπιτροπές της Βουλής.
Όπως επισήμανε, «στη λογική αυτή, και στη βάση της σχε-

τικής συμφωνίας κατά την πρόσφατη συνάντηση μεταξύ του
Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου, αποφασίσαμε με τον ομόλογό μου κ. Ακάρ, στη συνάντησή μας
στο περιθώριο της Συνόδου Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ,
να προγραμματιστεί στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα
συνάντηση μεταξύ τεχνικών ομάδων των δυο χωρών, για να
καθοριστούν δράσεις στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης
Εμπιστοσύνης».
Ελπίζω, τόνισε ο υπουργός, ότι σύντομα να έχουμε απτά
αποτελέσματα επί των αποφάσεων που πήραμε, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην οικοδόμηση μιας σχέσης βασισμένης στο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου.

Ο υπουργός Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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Η ελευθερία του κλαδέματος

45 χιλ.

35 χιλ.

Ψαλίδια μπαταρίας
για δενδροκομικά &
αμπελουργικά

Δετικό μπαταρίας
Μέχρι και 15.000
δεσίματα την ημέρα

για χρήση σε
αμπέλια
ακτινίδια κ.λ.π.

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

CMYK

