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Εαρινή
επίθεση
στο
Ύψωμα
731
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Πρόγραμμα
βιολογικής γεωργίας
Ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συν/σμός ΜΕΤΕΩΡΩΝ ενημερώνει όλους τους ενεργούς γεωργούς να υποβάλουν αιτήσεις στήριξης στο
πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2014 – 2020 (Βιολογική Γεωργία) από 28
Φεβρουαρίου 2019 έως και 28 Μαρτίου 2019.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται
στα γραφεία του Συνεταιρισμού μας για ενημέρωση και υποβολή αιτήσεων.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24320 2242624320 22507.

Πάγιο αίτημα του κλάδου να είναι η ρύθμιση ανοικτή, χωρίς προϋποθέσεις

ΣΕΛ.
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Αγροτικός Συνεταιρισμός
Μεταποίησης και Εμπορίας
Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δηλώσεις Βιολογικής Γεωργίας και
παραλαβή τιμολογίων από την ΕΑΣ Τρικάλων
Η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ενημερώνει τους παραγωγούς ότι 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
1902
Ιδρύεται η Ρεάλ Μαδρίτηςαπόμίαομάδαποδοσφαιρόφιλων,μεεπικεφαλήςτονΧουάνΠαντρός.
1910
Οιαγρότεςεξεγείρονται στο Κιλελέρ της Θεσσαλίας.
1933
Αποτυχημένο κίνημα
του στρατηγού Νικόλαου
Πλαστήρα για την επαναφορά του Ελευθέριου Βενιζέλουστηνεξουσία.
1964
ΟτελευταίοςΒασιλιάς
των Ελλήνων, ΚωνσταντίνοςΒ’,ανεβαίνειστοθρόνο,μετάτοθάνατοτουπατέρατουΠαύλου.
1995
Ομόφωνη απόφαση
των15κρατώντηςΕυρωπαϊκήςΈνωσηςότιοιδιαπραγματεύσειςγιατηνένταξητηςΚύπρουθαπροχωρήσουν,είτελυθεί,είτε
όχιτοεσωτερικόπρόβλημα
της Μεγαλονήσου, μέσα
στο εξάμηνο που θα ακολουθήσει τη ΔιακυβερνητικήΔιάσκεψητηςΕ.Ε.το
1996.

«Α

υτή είναι η
Ελλάδα». Η
περίφημη
αυτή φράση, πραγματικά, μου «τη δίνει». Ζητώ
συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτήν την έκφραση αλλά δεν βρίσκω
άλλη, δόκιμη. Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι να κυβερνηθεί αυτός
ο τόπος. Δεν ζω κάπου
αλλού.
Οποιος τολμηρός αναλαμβάνει τα ηνία της
χώρας έρχεται πολύ
γρήγορα αντιμέτωπος
με μία τρέλα.
Ο Σημίτης μπορεί να
διηγηθεί τι τράβηξε για
να μπει μπροστά το
Μουσείο της Ακρόπολης. Ο Καραμανλής το
ίδιο για το ΚΠΙΣΝ. Σήμερα καμαρώνουμε για
τα δύο αυτά έργα. Πίσω
από την ολοκλήρωσή
τους, όμως, κρυβόταν
πολύς κόπος, πολιτικό
κεφάλαιο και συστηματικός επαγγελματισμός.
Το «αυτή είναι η Ελλάδα» έχει καταστεί η
απόλυτη εκλογίκευση
της αδράνειας.
Η ατολμία, η αδυναμία
ρήξης με συνδικαλιστικά
και κομματικά κατεστημένα, η αποφυγή συγκρούσεων με σημαίνοντες ολιγάρχες μπορούν

«Αυτή μπορεί
να είναι η Ελλάδα!»
πολύ εύκολα να δικαιολογηθούν έτσι.
Και η αλήθεια είναι ότι
όποιος έχει την ατυχία
να καταλαβαίνει ή να
υποψιάζεται τι γίνεται
«πίσω από τον μπερντέ»
μπορεί να γίνει οπαδός
τού εν λόγω δόγματος.
Αν όμως το ενστερνιστούμε, θα τελειώσουμε
ως χώρα.
Θα συνεχίσουμε να
κατρακυλάμε στις διάφορες παγκόσμιες λίστες και θα μας προσπερνούν οι γείτονές
μας που ήταν πολύ πίσω
από εμάς πριν από μερικά χρόνια.
Γι’ αυτό έχουμε ανάγκη να πιστέψουμε στις
δυνατότητές μας και να
ανακτήσουμε την εθνική
μας αυτοπεποίθηση.
Εμείς εδώ στην «Κ»
έχουμε αποκτήσει μία...
εμμονή με τα θετικά παραδείγματα. Μη κυβερνητικές οργανώσεις που
κάνουν τη διαφορά, δημόσια σχολεία που προωθούν την αριστεία, επι-

χειρηματίες που τολμούν και τα καταφέρνουν στην Ελλάδα, επιστήμονες που προχωρούν την έρευνά τους,
εταιρείες που ξεχωρίζουν, δήμαρχοι που τολμούν. Αρχικά ακούγαμε
πολλή γκρίνια γιατί υποτίθεται ότι τα καλά νέα
δεν πουλάνε.
Και βέβαια επειδή
«έτσι συμβαίνει στην Ελλάδα», βρίσκονταν πάντοτε 2-3 αργόσχολοι
που δεν ρίσκαραν ποτέ
τίποτα -εκτός από την
κριτική- για να ισχυρισθούν ότι πίσω από
αυτό που για εμάς είναι
θετικό πρότυπο κρύβεται κάποια σκοτεινή
ιστορία.
Η εσωστρεφής μιζέρια και το σύνδρομο της
κατσίκας του γείτονα
παραμονεύουν πάντοτε!
Τους παραδίνουμε σημασία και συχνά παραδιδόμαστε σε αυτά τα
σύνδρομα αμαχητί.
Υπάρχουν γύρω μας
δεκάδες, εκατοντάδες

παραδείγματα που μας
δείχνουν ότι μπορούμε
να τα καταφέρουμε
όταν θέλουμε.
Ο Έλληνας είναι δημιουργικός, δουλευταράς και παίρνει ρίσκα.
Θα συνεχίσουμε λοιπόν
να προβάλλουμε με πάθος και με πείσμα θετικά
πρότυπα.
Ακόμη και εκείνα που
προσπαθούν και αποτυγχάνουν, γιατί και κανείς δεν πετυχαίνει χωρίς να περάσει από κάποιες αποτυχίες.
Εχει σημασία να πιστέψουμε -όσο γίνεται
περισσότεροιπως
«αυτή μπορεί να είναι η
Ελλάδα!» και να θάψουμε για τα καλά το «αυτή
είναι η Ελλάδα» μαζί με
τους πολιτικούς και
όσους άλλους το ευαγγελίζονται.
ΤουΑλέξη
Παπαχελάαπότην
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

Το Άγγελμα

της ημέρας

ΕΘΝΟΣ:

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 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• ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
AP.M.A.E. 54546/33/B/03/07
Για ενημερωτικά κείμενα
και δελτία τύπου στο e-mail:
syntaktes.plogos@gmail.com

```
Τα ελληνικά drones
που παρακολουθούν
τη «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν

της γυναικός το σώμα
Ζήτησα πολλά από τους Έλληνες για

ανδρείον δε το φρόνημα.

το συμφέρον τους

```
(Κατάσκοποι…
αέρος!)

Ασθενές μεν

Προκλητικός
Σόιμπλε:

```

(Κύριλλος Αλεξανδρείας)

(Το σύνδρομο του… σωτήρα!)

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Σωτηρίου Ευαγγελία
Κάκια Ευαγγελία
Παπαθανασίου Χριστόφορος
Μπίνας Ματθαίος
ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

Ο “Πρωϊνός Λόγος”
κυκλοφορεί και στην
Αθήνα
Γνωστοποιείται ότι ο “Πρωϊνός
Λόγος” διανέμεται πλέον και στην
Αθήνα.
Όποιος επιθυμεί να προμηθευτεί την εφημερίδα μας, μπορεί
να την βρει στα παρακάτω σημεία
πώλησης της πρωτεύουσας:
- Σύνταγμα: Πλατεία Συντάγματος-Ερμού
-Ομόνοια:Έβερεστ
-Ομόνοια:Γιαννακόπουλος
- Πανεπιστημίου 44 (περίπτερο)
-Ακαδημίας-Σίνα(πάγκος)
-Σταδίου24(περίπτερο)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Η αστυνομία είχε πάρει απόφαση όποιος οδηγεί σύμφωνα με τους κανονισμούς
θα κέρδιζε 500.000 δρχ. Μετά απο πολύ καιρό εκεί που έκανε περιπολία οι
αστυνόμοι ενός περιπολικού βλέπουν κάποιον μπροστά του να οδηγεί τέλεια.
Οπότε το σταματάνε και βλέπουν μέσα τη γυναίκα του και την πεθερά του να κοιμούνται.
ΑΣΤ: "Οδηγείτε πολύ καλά και η αστυνομία σαν έπαινο σας δωρίζει 500.000 δρχ. Τι θα
τα κάνετε;"
ΟΔΗΓ: "Τώρα θα βγάλω δίπλωμα."
Οι αστυνομικοί έμειναν με ανοιχτό το στόμα.
ΑΣΤ: "Τι; Δηλαδή δεν έχετε δίπλωμα;"
Εκεί επάνω ξυπνάει η γυναίκα του.
Γυναίκα: "Μην τον ακούτε κύριε αστυνομικέ μεθυσμένος είναι!"
Με την βαβούρα ξυπνάει και η πεθερά και βλέπει ότι τον γράφουν οπότε λέει:
- "Και στο είπα βρε Γιάννη! Δε στο είπα;;; Δε θα πάμε μακριά με κλεμμένο αυτοκίνητο!"

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Τετάρτη 6/3/2019
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H επανάσταση
του 5G
Οι χρήστες κινητών τηλεφώνων
στην πόλη Τάμπερε της Φινλανδίας
και στην πρωτεύουσα Ταλίν της Εσθονίας ήταν οι πρώτοι στον κόσμο που
συνδέθηκαν σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας πέμπτης γενεάς.
Ήταν το πρώτο εμπορικό δίκτυο
5G, το οποίο δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 2018 στην Ευρώπη.
Μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί
181 πιλοτικά δίκτυα 5G σε 23 ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με την έκθεση
του «5G Observatory» της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Τα υπερυψηλών ταχυτήτων ασύρματα δίκτυα πέμπτης γενεάς ήταν το
βασικό θέμα του φετινού Mobile World
Congress στη Βαρκελώνη. Στη διοργάνωση υπήρχαν αυτοκίνητα 5G, έξυπνα τηλέφωνα 5G, ακόμη και πυροσβεστικά drones 5G.
Η νέα τεχνολογία υπόσχεται πολλά:
Μπορεί να είναι 100 φορές ταχύτερη
από ό,τι τα δίκτυα 4G, προσφέροντας
τη δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης
τεράστιου αριθμού συσκευών.
Όλα αυτά όμως φαίνεται να μην είναι αρκετά για να πείσουν όσους θεωρούν ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικά
εμπόδια που πρέπει να απομακρυνθούν προτού το 5G καταστεί πραγματικότητα για πολλούς καταναλωτές.
Ο ρόλος της Huawei, ο μεγαλύτερος
κατασκευαστής τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού στον κόσμο και ο σημαντικότερος παίκτης στην τεχνολογία
5G, αποτελεί το πρώτο μεγάλο ερωτηματικό.
Ο κινεζικός κολοσσός βρίσκεται σε
«πόλεμο» με τις ΗΠΑ που κατηγορούν
τη Huawei για βιομηχανική κατασκοπεία σε συνεργασία με την κινεζική
κυβέρνηση και ζητούν από τους συμμάχους να την μπλοκάρουν από τον
εξοπλισμό δικτύων 5G. Η ίδια η εταιρεία αρνείται τις κατηγορίες, με τον
ιδρυτή της, Ρεν Ζενγκφέι, να διαμηνύει
σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι «οι
ΗΠΑ δεν μπορούν να μας συντρίψουν».
Ένα άλλο πρόβλημα αφορά την
ίδια τη βιομηχανία κινητής τηλεφωνίας,
που θα πρέπει να εξηγήσει τα πλεονεκτήματα του 5G στους καταναλωτές,
ώστε να είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν το υψηλότερο κόστος. Η
PwC σε πρόσφατη έρευνα διαπιστώνει
ότι μόνο το ένα τρίτο των Αμερικανών
καταναλωτών εμφανίζεται πρόθυμο
να πληρώσει για σύνδεση 5G.
Από την άλλη, θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη και το κόστος δημιουργίας
των δικτύων πέμπτης γενεάς. Η GSMA
εκτιμά ότι η μετάβαση σε δίκτυα 5G
στην Ευρώπη συνεπάγεται κόστος μισού τρισ. ευρώ.
Στην πρωτοπόρο Φινλανδία, τα πακέτα 5G κοστίζουν 50 ευρώ τον μήνα.
Η τιμή για ένα smartphone που υποστηρίζει τη συγκεκριμένη τεχνολογία
κυμαίνεται από 600 έως και πάνω από
2.000 ευρώ.
Παρά τα εμπόδια και επιφυλάξεις,
το 5G αποτελεί την τεχνολογία του
μέλλοντος, μια ευκαιρία που δεν πρέπει να αρνηθεί κανείς.
Μπορεί να χρειασθούν χρόνια μέχρις ότου το 5G υποσκελίσει την κυριαρχία του 4G, πρόκειται όμως για
τη μεγάλη επανάσταση στα δίκτυα
επικοινωνιών, που θα αλλάξει τις ζωές
των χρηστών.

ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ. ΤΟΠΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ
ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ
ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.

Της Αγγελικής Κοτσοβού
naftemporiki.gr

ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΔΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΕΩΣ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:ΑΠΟ 06 ΕΩΣ
20 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
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Εν αναμονή του νέου συστήματος

Ευρωεκλογές

Τέλος Μαρτίου θα ανακοινωθεί το νέο σύστημα εισαγωγής στα ανώτατα ιδρύματα μαζί με την οριστική μορφή
του νέου Λυκείου αλλά και όλες τις τελευταίες παρεμβάσεις στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με την «ΕφΣυν» πρόθεση του υπουργείου είναι να ετοιμαστεί ένα πολυνομοσχέδιο που θα προωθεί τη
ρύθμιση όλων των μεγάλων θεσμικών εκκρεμοτήτων στον
χώρο της εκπαίδευσης. Ητοι, εξεταστικό, νέο Λύκειο, οι τελευταίες συνέργειες ΑΕΙ, συμπεριλαμβανομένης αυτής που
αφορά το ΕΑΠ, για το οποίο, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, μελετώνται και εναλλακτικά σχέδια πέραν της συνέργειας με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, βασισμένα σε άλλες
προτάσεις συνεργασίας.

και αυτοδιοικητικές εκλογές

Την Κυριακή 31 Μαρτίου αλλάζει η ώρα. Αυτό σημαίνει
ότι από την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου (την ώρα 03:00
τα ξημερώματα της Κυριακής, γυρνάμε τα ρολόγια μας μία
ώρα μπροστά, δηλαδή να δείχνουν 04:00).
Να σημειωθεί ωστόσο ότι έως τα τέλη Απριλίου θα πρέπει να έχουν αποφασίσει οι χώρες της Ε.Ε. αν θα διατηρήσει
τη θερινή ή τη χειμερινή ώρα, εφόσον επικυρωθεί το σχέδιο να μπει τέλος στις εποχικές αλλαγές ώρας το 2019, διευκρίνισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Αν το χρονοδιάγραμμα που προτείνεται από τις Βρυξέλλες
γίνει σεβαστό, η αλλαγή ώρας την 31 Μαρτίου 2019 θα είναι το τελευταίο υποχρεωτικό πέρασμα στη θερινή ώρα.

Θα πρέπει κάποτε να καταλάβουμε ως Έλληνες οδηγοί ότι οι χώροι παρκαρίσματος για
συμπολίτες ΑμεΑ έχουν λόγο και έχουν χαραχθεί. Είναι λοιπόν δυνατό να παρκάρουμε
όπου… γουστάρουμε και μάλιστα σε χώρους
που έχουν να κάνουν με την ιατρική φροντίδα, όπως το πρώην ΙΚΑ; Την απάντηση την
ξέρει ο καθένας από εμάς…

«Έχουμε τις
Ευρωεκλογές
μπροστά μας
και αυτές της
τοπικής αυτοδιοίκησης,
οπότε τον κύριο λόγο για
το επόμενο
χρονικό διάστημα
τον
έχουν οι υποψήφιοι σ’ αυτές τις δύο
αναμετρήσεις» δηλώνει ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ (Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή) Τρικάλων της
ΝΔ Κώστας Τρέλλης.
«Ο νυν περιφερειάρχης Θεσσαλίας και εκ
νέου υποψήφιος Κώστας Αγοραστός έχει λάβει επίσημα το χρίσμα από το κόμμα μας και
τον πρόεδρό μας Κυριάκο Μητσοτάκη, την
περασμένη Κυριακή στον Βόλο, όπου χαιρέτισα την υποψηφιότητά του» τονίζει ο κ.
Τρέλλης και σημειώνει «το στοίχημα είναι να
εκλεγεί ο κ. Αγοραστός και πάλι Περιφερειάρχης από την 1η Κυριακή και να στείλουμε ηχηρό μήνυμα στις Ευρωεκλογές.
Μετά έχουμε την “Μητέρα των Μαχών”, τις
εθνικές εκλογές».

∫Ε.Κ.

∫χρ.πΑπ.

∫ Μ.Α.Μπ.

∫Ε.Κ.

Λίγες μέρες έμειναν για να ντυθούμε καρναβάλια …

Να μη ξεχαστούμε !
Παρκάρουμε
όπου… γουστάρουμε!

Μαθητές Λυκείου σε διαμαρτυρία έξω από την Δευτεροβάθμια
Η απόφαση για απαγόρευση των μαθητών να παρακολουθούν τους σχολικούς αγώνες μπάσκετ, μετά από μεμονωμένο επεισόδιο σε ένα παιχνίδι, έφερε την αντίδραση των μαθητών
Λυκείων. Έτσι πριν από λίγο βρέθηκαν έξω από τα γραφεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Τρικάλων (και μάλιστα αντιπροσωπεία είχε συνάντηση με την κ. Βάσω Κάκλα. Πλέον περιμένουν να αλλάξει η απόφαση από την πλευρά της Προϊστάμενης, αφού ο αθλητισμός θα
πρέπει να «διδάσκει» τους μαθητές και όχι να υπάρχουν αποκλεισμοί από τους αγωνιστικούς
χώρους…

∫χρ.πΑπ.

Ασύμφορα μεγάλη η διάρκεια
των εκπτώσεων
«Η μεγάλη διάρκεια των εκπτώσεων και η ύπαρξη πολλών τέτοιων περιόδων, βλάπτει τον θεσμό αυτό και το εμπόριο» τονίζει
ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Δήμου Πύλης Κώστας Βοϊτσίδης. «Επιβάλλεται, για το καλό της αγοράς και της οικονομίας,
αλλά και των καταναλωτών, να επιστρέψουμε στις παλιές εκπτώσεις, όταν αυτές διαρκούσαν από 20 ημέρες τον χειμώνα και το
καλοκαίρι, ενώ παράλληλα πρέπει να καταργηθούν οι ενδιάμεσες
εκπτωτικές περίοδοι» δηλώνει ο κ. Βοϊτσίδης, ο οποίος υπογραμμίζει «ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις το ζητάμε αυτό εδώ και
πάνω από 10 χρόνια, όμως μέχρι τώρα κανείς δεν ικανοποιεί αυτό
το δίκαιο αίτημά μας, καθώς δεν έχει δοθεί η πρέπουσα σημασία
στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ας είμαστε η ραχοκοκαλιά της οικονομίας και οι βασικοί εργοδότες».

∫ Μ.Α.Μπ.

CMYK
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Αναμένεται να λειτουργήσει στα Τρίκαλα το επόμενο διάστημα

Γραφείο Ενημέρωσης
& Υποστήριξης Δανειοληπτών
• Στα Τρικάλων το γραφείο θα έχει έδρα το Δήμο Τρικκαίων
και θα λειτουργεί με περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ
ε στόχο την ενημέρωση
και τη στήριξη των πολιτών που έχουν δανειακές υποχρεώσεις αναμένεται να
ξεκινήσει στα Τρίκαλα η λειτουργία γραφείου Ενημέρωσης και
Υποστήριξης Δανειοληπτών, μέσα
στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Στα Τρικάλων το γραφείο θα
έχει έδρα το Δήμο Τρικκαίων και
θα λειτουργεί με περιφερειακή
υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με
έδρα τον Δήμο Λάρισας.
Σημειώνεται ότι για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου περί
των εναλλακτικών λύσεων για τη
ρύθμιση των οφειλών, είτε αφορά
σε φυσικό πρόσωπο είτε σε επιχείρηση, έχει αναρτηθεί Πληροφοριακό Υλικό στην ιστοσελίδα
της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης
Ιδιωτικού
Χρέους
(www.keyd.gov.gr).
Ειδικότερα όσον αφορά στον
εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών διατίθεται πληροφοριακό υλικό που περιλαμβάνει
το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει
(νόμος, Υπουργικές Αποφάσεις
κλπ), αναλυτικές οδηγίες χρήσης
της πλατφόρμας, καθώς και υποβολής της αίτησης (βήμα – βήμα

Μ

με εικόνες), παρουσίαση του νόμου μέσω συχνών ερωτήσεων –
απαντήσεων προς παροχή πιο
εξειδικευμένων διευκρινίσεων,
υποδείγματα μελετών βιωσιμότητας κλπ.
Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
δια της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
(ΕΓΔΙΧ), έχει συστήσει από την 1η
Μαρτίου του 2017 ένα πανελλαδικό δίκτυο Κέντρων – Γραφείων
Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ. – Γ.Ε.Υ.Δ) και
μέχρι σήμερα λειτουργούν 25 αντίστοιχα σημεία εξυπηρέτησης, σε
Αττική (Αθήνα και Πειραιά), Θεσσαλονίκη και 14 επαρχιακές πό-

λεις.
Μέσω του δικτύου αυτού έχουν
εξυπηρετηθεί συνολικά μέχρι σήμερα 12.554 οφειλέτες. Ως προς
την κατανομή των χρεών διαπιστώνεται ότι το 35% των οφειλετών που προσήλθαν στα Κ.Ε.Υ.Δ.
– Γ.Ε.Υ.Δ. έχουν οφειλές ταυτόχρονα προς τα πιστωτικά ιδρύματα και προς το Δημόσιο
(Α.Α.Δ.Ε. / Δ.Ο.Υ. και Ε.Φ.Κ.Α. /
Κ.Ε.Α.Ο.), το 50% των εξυπηρετούμενων δανειοληπτών έχει οφειλές μόνο προς τα πιστωτικά ιδρύματα και το 15% έχει οφειλές
μόνο προς το Δημόσιο.
Ως προς το δηλωθέν εισόδημα
των πολιτών που επισκέφθηκαν το
δίκτυο των Κ.Ε.Υ.Δ. – Γ.Ε.Υ.Δ.,

σύμφωνα με τις πληροφορίες
που οι ίδιοι παρουσίασαν, παρατηρήθηκε ότι το 40% των πολιτών
δηλώνει εισόδημα μικρότερο από
8.000 ευρώ, το 35% των πολιτών
δηλώνει εισόδημα μεταξύ 8 –
15.000 ευρώ, το 15% των πολιτών
δηλώνει εισόδημα μεταξύ 15 –
25.000 ευρώ και το 10% των πολιτών δηλώνει εισόδημα μεγαλύτερο από 25.000 ευρώ.
Επιπρόσθετα δημιουργήθηκε
και λειτουργεί από τις 3/8/2017 ειδικό helpdesk μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(ocw-info@keyd.gov.gr) προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους, τα
οποία αποτελούν πηγή επικαιροποίησης του ανωτέρω πληροφοριακού υλικού.
Από την ημερομηνία ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στις 3/8/2017 μέχρι και
σήμερα έχουν υποβληθεί και
απαντηθεί περισσότερα από
19.215 ερωτήματα από την ομάδα υποστήριξης εξωδικαστικού
μηχανισμού της ΕΓΔΙΧ, εκ των
οποίων τα 700 αφορούν στον
μήνα Ιανουάριο.
Ε.Κ.

521.932,96 ευρώ
αποζημιώσεις
στο Νομό Τρικάλων
αύριο από τον ΕΛΓΑ
Ο αγροτικός και ο
κτηνοτροφικός κόσμος
αποτελούν προτεραιότητα της Κυβέρνησης.
Αυτό επιβεβαιώνεται
στην πράξη με πρωτοβουλίες, συνέπεια στην
καταβολή αποζημιώσεων και πολιτικές στήριξης.
Αποζημιώσεις ύψους
20.358.512,12 θα καταβάλει ο ΕΛ.Γ.Α. αύριο
Τετάρτη 6 Μαρτίου
2019, σε 14.587 δικαιούχους αγρότες και
κτηνοτρόφους.
Οι αποζημιώσεις για
το Νομό Τρικάλων φτάνουν τα 521.932,96 ευρώ.
Η πληρωμή αυτή αφορά κυρίως αποζημιώσεις φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου για το έτος ζημίας
2018. Διευκρινίζεται ότι για το έτος ζημίας καταβάλλεται
το 70% των αντίστοιχων αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής και το 100% των αντίστοιχων αποζημιώσεων ζωικού κεφαλαίου.
Σιμορέλης Χρήστος
Βουλευτής Τρικάλων με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α

Έθεσαν εκπρόσωποί τους από την ΠΟΤ στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτ. Κουβέλη

Ζητήματα αρμοδιότητάς του που απασχολούν τους τρίτεκνους
• Εντάσσονται στο πλαίσιο αντιμετώπισης του Δημογραφικού, τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων
με Τρία Παιδιά ν. Τρικάλων και εκπρόσωπος τύπου του ΔΣ της ΠΟΤ Ιωάνν. Λιούλιος
ημαντικά ζητήματα που απασχολούν τις οικογένειες με
τρία παιδιά έθεσε αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Τριτέκνων (ΠΟΤ) στον Υπουργό Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Κουβέλη, κατά την συνάντησή τους
πριν λίγες ημέρες.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων με Τρία Παιδιά ν. Τρικάλων και εκπρόσωπος τύπου του ΔΣ της ΠΟΤ Ιωάννης Λιούλιος,
ο οποίος συμμετείχε στην συνάντηση, ενημερώνει πως συζητήθηκαν τα θέματα της ποσόστωσης στις Ακαδημίες Ναυτικού
και Λιμενικού, η ποσόστωση στους μόνιμους του Λιμενικού, η κινητικότητα των υπαλλήλων, οι θαλάσσιες μεταφορές, το μεταφορικό ισοδύναμο, και η νησιωτική πολιτική, ενώ στην σύσκεψη
παρών ήταν και ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Διονύσης Τεμπονέρας.
Από την Ομοσπονδία Τριτέκνων τονίσθηκε η ανάγκη για την
αντιμετώπιση του Δημογραφικού προβλήματος της πατρίδος

Σ

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής Φώτης Κουβέλης

O πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων με Τρία Παιδιά ν. Τρικάλων
και εκπρόσωπος τύπου του ΔΣ της ΠΟΤ Ιωάννης Λιούλιος
μας αλλά και τα ζητήματα που απασχολούν τις οικογένειες με τρία τέκνα και άνω αναφέρει ο κ. Λιούλιος, υπογραμμίζοντας πως παρατέθηκαν στον Υπουργό τα εξής αδιάσειστα στοιχεία: “O δείκτης γονιμότητας της Ελληνίδας είναι πλέον στο 0.95
και η γήρανση του πληθυσμού να έχει φτάσει σήμερα στο 26%,
όταν για την ανανέωση του πληθυσμού απαιτείται δείκτης
2,1.
Σύμφωνα δε με πρόσφατα δημογραφικά στοιχεία των τελευταίων έξι ετών, οι θάνατοι υπερτερούν των γεννήσεων και με
τα μνημονιακά μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα,
έχει οδηγηθεί το 40% των οικογενειών με τρία τέκνα στην φτώχεια και την εξαθλίωση, καθώς αδυνατούν να ανταποκριθούν στις
ζωτικές υποχρεώσεις τους.
«Τα πολλά παιδιά από ευλογία Θεού, που τα θεωρεί ο σοφός
λαός μας, δυστυχώς κατάντησαν τεκμήριο» τονίζει ο κ. Λιούλιος.
«Ο κ. Κουβέλης και ο κ. Τεμπονέρας, μας ενημέρωσαν για όλα
τα θέματα που ετέθησαν. Ως προς τις προσλήψεις στο Λιμενικό, δεσμεύτηκαν ότι θα διατηρήσουν την ποσόστωση 10% για
τρίτεκνους. Τόνισαν την δυσκολία που υπάρχει για τα μειωμένα ακτοπλοικά εισιτήρια, επειδή οι ιδιοκτήτες εφοπλιστές των
ακτοπλοικών πλοίων δεν δέχονται την εφαρμογή» αναφέρει ο κ.
Λιούλιος και σημειώνει πως η ΠΟΤ θα συμμετέχει στην ομάδα
εργασίας για την συνεργασία με τις ακτοπλοικές εταιρείες».
Από την ΠΟΤ παρευρέθησαν επίσης οι κκ: Αντώνης Ντιούδης,
Θεοκλήτη Μεσουρίδου, Νίκη Πρωτονοταρίου, Γεράσιμος Πουλάκης, Νίκος Τουρίκης και Γεωργία Παπαιωάννου.
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά
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Τόνισε στον «Π.Λ.» ο πρόεδρος των Τρικαλινών ΕΒΕ Β. Αγγελάκης

«Ο

ποιαδήποτε
πρόταση ή
απόφαση
είναι καλοδεχούμενη,
αρκεί να βγούμε από το
τέλμα». Αυτό τόνισε,
μεταξύ πολλών άλλων ο
πρόεδρος της
Ομοσπονδίας ΕΒΕ
Τρικάλων κ. Βαγγέλης
Αγγελάκης, κληθείς να
σχολιάσει τη ρύθμιση
οφειλών που προωθεί το
Υπουργείο Εργασίας για
τις 120 δόσεις.

Ως γνωστόν, το υπουργείο
Εργασίας προχωρά τις διαδικασίες, ώστε να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση οφειλών στα
Ταμεία σε έως 120 δόσεις και
σύμφωνα με την ηγεσία του
Υπουργείου επιδιώκεται έως
το τέλος του Μαρτίου να προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας στη νομοθέτηση της ρύθμισης των χρεών προς τα
ασφαλιστικά ταμεία, ώστε η
σχετική πλατφόρμα να ανοίξει
τον Απρίλιο.
Όπως ανέφερε στο «Π.Λ.»
ο πρόεδρος των Τρικαλινών
ΕΒΕ κ. Βαγγέλης Αγγελάκης
όλες οι αποφάσεις είναι καλοδεχούμενες, αρκεί να βγάλουν από το τέλμα του ελεύθερους επαγγελματίες.
Ο κ. Αγγελάκης επανέλαβε
το πάγιο αίτημα του κλάδου

«Καλοδεχούμενη η ρύθμιση,
αλλά να τους αφορά όλους»
•Ο κ. Αγγελάκης επανέλαβε το πάγιο αίτημα του κλάδου
να είναι η ρύθμιση ανοικτή για όλους χωρίς προϋποθέσεις

να είναι η ρύθμιση ανοικτή
για όλους, χωρίς προϋποθέσεις, υπογραμμίζοντας ότι η
ηγεσία του Υπουργείου θα
μπορούσε να ελέγχει εκείνους
που δεν καταβάλουν τις οφειλές τους, επειδή είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές.
«Κάθε πρόταση που έχει ως
στόχο να βγει ο κλάδος από
το τέλμα είναι καλοδεχούμενη
και θα πρέπει κάποια στιγμή

να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη απόφαση που δεσμεύει τους τραπεζικούς λογαριασμούς, αφήνοντας τόσο
τους πολίτες, όσο και τους
επαγγελματίες χωρίς χρήμα-

τα» σημείωσε με έμφαση.
Και πρόσθεσε: «Η τελευταία
δεκαετία υπήρξε οικονομικά
και κοινωνικά πολύ δύσκολη
για το σύνολο της κοινωνίας
και της οικονομίας και ιδιαί-

τερα για τις μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις που βίωσαν την συνεχή πτώση του
τζίρου τους εξαιτίας της κατακρήμνισης της αγοραστικής
δύναμης των καταναλωτών

και της συνεχής αύξησης των
φόρων και των υποχρεώσεων».

ΓΣΕΒΕΕ:
Ρεαλιστικά μέτρα
Από την πλευρά της, η ΓΣΕΒΕΕ σημειώνει ότι είχαμε εγκαίρως προειδοποιήσει τις ελληνικές κυβερνήσεις ότι η πολιτική αυτή θα οδηγούσε σε
εκτίναξη του ιδιωτικού χρέους
και είχαμε κατ’ επανάληψη
προτείνει ρεαλιστικά μέτρα
για την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τόσο προς
τα ασφαλιστικά ταμεία όσο
και προς την φορολογική διοίκηση. Δυστυχώς οι προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ δεν υιοθετήθηκαν με αποτέλεσμα την
συνεχή αύξηση των ληξιπροθέσμων οφειλών.
«Στην παρούσα συγκυρία
και με δεδομένο ότι έχουν
ολοκληρωθεί τα προγράμματα
δημοσιονομικής προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας,
φαίνεται πως υπάρχουν οι
προϋποθέσεις για μια ρεαλιστική ρύθμιση οφειλών προς
τα ασφαλιστικά ταμεία, που
να δίνει ανάσα σε χιλιάδες
επιχειρηματίες που άντεξαν
και κράτησαν τις επιχειρήσεις
τους ανοιχτές κατά την διάρκεια της κρίσης» τονίζει.
Ευαγγελία Κάκια

Στις χειμερινές εκπτώσεις, που έληξαν χθες, στον Δήμο Πύλης

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες από τοπικά Σωματεία

Αναιμική κίνηση

Στόχος η προάσπιση
της δημόσιας Υγείας

•Ο κόσμος έχει πλέον εξαντληθεί οικονομικά, τονίζει
ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Δήμου Πύλης Κων. Βοϊτσίδης

Η

χειρότερη
περίοδος
εκπτώσεων των
τελευταίων ετών ήταν η
φετινή, τονίζει ο
πρόεδρος του Εμπορικού
Συλλόγου Δήμου Πύλης
Κώστας Βοϊτσίδης.

Η φετινή χειμερινή περίοδος των εκπτώσεων έληξε
χθες, με άσχημα αποτελέσματα για τον εμπορικό κόσμο
του Δήμο Πύλης, αφού το
αγοραστικό ενδιαφέρον ήταν
πολύ μικρό.
«Η ζήτηση κυμάνθηκε σε
ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα καθ’
όλη την διάρκεια των εκπτώσεων και ασφαλώς η κίνηση
ήταν μικρότερε σε σχέση με
παλαιότερες εποχές. Ήταν
με μία λέξη αναιμική» αναφέρει ο κ. Βοϊτσίδης.
«Ο Ιανουάριος ήταν κακός
μήνας, κάτι που αποδόθηκε
στην κακοκαιρία που επικράτησε στις ημέρες του, καθώς
θεωρήθηκε πως ο κόσμος δεν
βγήκε να ψωνίσει, λόγω των
χαμηλών θερμοκρασιών και
των χιονοπτώσεων. Πρέπει να
επισημανθεί παράλληλα, πως
παραδοσιακά το πρώτο
20ήμερο του Ιανουαρίου, που
περιλαμβάνει και το πρώτο
10ήμερο των εκπτώσεων, είναι
πολύ καλή εποχή για τα εμ-

Ο πρόεδρος του Εμπορικού
Συλλόγου Δήμου Πύλης
Κων. Βοϊτσίδης
πορικά, λόγω κυρίως της
“αδράνειας” από τις εορτές
των Χριστουγέννων» σημειώνει ο κ. Βοϊτσίδης, για να
προσθέσει «ωστόσο, ήρθε ο
Φεβρουάριος με τις καλές

καιρικές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος του για να διαψεύσει τις εκτιμήσεις αυτές.
Και πάλι δεν καταγράφηκε
ζήτηση στα εμπορικά, οπότε
βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα πως ο “ένοχος” είναι η
έλλειψη ρευστότητας, δηλαδή
ο κόσμος δεν έχει πια χρήματα να ξοδέψει».
«Και αυτό σε μία περίοδο
που έχουν τελειώσει πια οι
μεγάλες υποχρεώσεις, φόροι
εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας, κλπ» τονίζει ο κ.
Βοϊτσίδης, υπογραμμίζοντας
«στην αρχή της κρίσης υπήρχε κάποια κίνηση, όπως και
τα επόμενα χρόνια. Φέτος,
φαίνεται πως εξαντλήθηκαν
οικονομικά τελείως οι καταναλωτές, κάτι που αποτυπώθηκε ασφαλώς στην αγορά.
Ο κόσμος είναι γενικά πολύ
μουδιασμένος».
«Αναμένουμε λοιπόν να ευημερήσουν και οι άνθρωποι,
μετά την ευημερία των αριθμών του κράτους, όπως μας
λένε από την Κυβέρνηση, και
το 2019 να φτάσει κάποια
στιγμή η ανάπτυξη και στις
τσέπες των πολιτών, γεγονός
που θα αντιληφθεί άμεσα η
αγορά, αφού θα μεταφραστεί
αυτό σε κατανάλωση» δηλώνει ο κ. Βοϊτσίδης.
Ματθαίος Μπίνας

•Η σύσκεψη έγινε στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου
Τρικάλων με τους συμμετέχοντες να καλούν σε κοινή δράση

«Τ

όσο πανελλαδικά, όσο και στο
νομό μας μειώνονται και
υποβαθμίζονται όλο και
περισσότερο οι δημόσιες υπηρεσίες
Υγείας στην πρόληψη, θεραπεία και
αποκατάσταση της υγείας. Τα τρία
Κέντρα Υγείας και το Κ.Υ. Αστικού
Τύπου (πρώην ΠΕΔΥ) έχουν τεράστιες
ελλείψεις σε γιατρούς όλων των
ειδικοτήτων και σε υλικοτεχνικό
εξοπλισμό». Αυτό σημειώθηκε, χθες το
απόγευμα κατά τη διάρκεια της
σύσκεψης που διοργάνωσε η Επιτροπή
Αγώνα Εργαζομένων του Γενικού
Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας
του ν. Τρικάλων (Κ.Υ. Ν.Τ.).

Η σύσκεψη έγινε στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων με τους συμμετέχοντες 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.
Όπως σημείωσαν «η προάσπιση 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 καθορί-

σουμε από κοινού τα επόμενα βήματα της
δράσης μας».
Παράλληλα, ανέφεραν ότι στόχος όλων
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 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 Νοσηλευτικό προσωπικό.. Μην
ξεχνάμε ότι τα Κ.Υ. και το Κ.Υ. Αστικού Τύπου
(ΠΕΔΥ) που κάλυπταν μεγάλες ανάγκες της
περιοχής λειτουργούν με μεγάλες ελλείψεις».
Ε.Κ.
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Ενημερωτική εκδήλωση
για τους Ασφαλιστικούς
Διαμεσολαβητές διοργανώνει
το Επιμελητήριο Τρικάλων
Το Επιμελητήριο Τρικάλων προσκαλεί τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές στην ενημερωτική εκδήλωση που
διοργανώνει με θέμα:
«Η εφαρμογή του Ν.4583/2018 και οι Συνέπειές του»,
την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 και ώρα 14.00, στην αίθουσα
διαλέξεων του Επιμελητηριακού 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.

Πιστοί στο αποκριάτικο ραντεβού
Ο Δήμος Φαρκαδόνας για μια ακόμη φορά προχωρά σε διήμερες εκδηλώσεις
για το καρναβάλι που κλέβει τις εντυπώσεις στο νομό Τρικάλων

Α

ποτελεί σίγουρα ένα εξαιρετικό προορισμό για
τον διήμερο των Αποκριών η περιοχή της
Φαρκαδόνας και αυτό αναμένεται να γίνει και
το διήμερο της αποκριάς και καθαράς Δευτέρας που
είναι μπροστά μας.

O Δήμος Φαρκαδόνας για τέταρτη συνεχή χρόνια σας
καλεί στο μεγαλύτερο καρναβάλι του νομού Τρικάλων την
Κυριακή των αποκριών 10 και τη Δευτέρα 11 Μαρτίου
2019 στη Φαρκαδόνα για να γιορτάσουν όλοι μαζί το τέλος
του τριωδίου και την αρχή της σαρακοστής.
Την Κυριακή το πρωί στη πλατεία της Φαρκαδόνας στις
11.30 π.μ. παράσταση μάγου – ταχυδακτυλουργού, ενώ
κλόουν θα διασκεδάσουν τους μικρούς φίλους από τις
11.30π.μ. και για δυο ολόκληρες ώρες στη πλατεία θα
υπάρχει ζωγραφική προσώπου και μεγαλόστολη/μασκότ
για φωτογραφίες.
Την καθαρά Δευτέρα σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα
θα οργανωθούν εκδηλώσεις με παραδοσιακή φασολάδα
και νηστήσιμα γιορτάζοντας τα κούλουμα καθώς και καρναβαλικές εκδηλώσεις από τους τοπικούς πολιτιστικούς
συλλόγους.
Την καθαρά Δευτέρα στη πλατεία της Φαρκαδόνας από
τις 11:00 το πρωί και μετά θα προσφέρεται παραδοσιακή
φασολάδα, λαγάνα και κρασί υπό τους ήχους παραδοσιακής
μουσικής.
Το μεσημέρι της Καθαρής Δευτέρας στις 2:30 μ.μ. στη
πλατεία της Φαρκαδόνας θα γίνει η μεγάλη παρέλαση των
αρμάτων του δήμου και των πολιτιστικών του συλλόγων.
Είτε συμμετέχετε σαν «θεατές» είτε σαν «καρναβαλιστές»
εμείς σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί στιγμές κεφιού
και χαράς.
ΧΡ. ΠΑΠ.

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
ε δεύτερη
συνεχόμενη
παρουσία, ο
Δήμαρχος Τρικκαίων
μεταφέρει την εμπειρία
του Δήμου σε μια ευρεία
συζήτηση πανελλήνιου
περιεχομένου για το
μέλλον της χώρας. Το
Οικονομικό Φόρουμ των
Δελφών του 2019
προσκάλεσε τον κ.
Παπαστεργίου να
μετάσχει σε πάνελ –
διαγωνισμό για νέες
ιδέες για τις πόλεις.

Μ

Και ο κ. Παπαστεργίου κατέθεσε την εμπειρία και την
προοπτική για τις ελληνικές
πόλεις τα επόμενα χρόνια.
Αυτές συνοψίζονται στα εξής:
- Το «μυστικό» δεν είναι η τεχνολογία ως αυτοσκοπός
- Η τεχνολογία είναι το μέσο
που μπορούμε να έχουμε στη
ζωή μας για να την αλλάξουμε
- Η πιο απλή και πιο δύσκολη συνάμα εφαρμογή (application) είναι να φέρουμε τον
πολίτη μέσα στην πόλη, να
αποφασίζει για αυτή, να τη
συνδιαμορφώνει, ξεκινώντας
από τα απλά ζητήματα
- Στόχος είναι η συμμετοχή
ενάντια στην απαξίωση και
την αδιαφορία
Και έθεσε δύο παραδείγματα υπ’ όψιν των παρακολουθούντων το πάνελ:
Α. Καμία εφαρμογή, δεν θα
μας πείσει να μην καπνίζουμε
σε κλειστούς δημόσιους χώρους
Β. Καμία τεχνολογική καινοτομία δεν θα μας πείσει να
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Παπαστεργίου:

Ο πολίτης δίπλα στην πόλη του
•Η κεντρική ιδέα για το μέλλον των πόλεων, όπως παρουσιάστηκε
από τον Δήμαρχο Τρικκαίων στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

κυκλοφοράμε με ποδήλατα
Αυτές οι απόψεις μάλιστα
κατατέθηκαν στη διάρκεια
ενός πάνελ που αφορούσε
επακριβώς τις τεχνολογίες,
καθώς είχε ως τίτλο το Hack
the City (σε ελεύθερη απόδοση, ένα λογοπαίγνιο ανάμεσα
στην τάχιστη ανάπτυξη ιδεών
και στην «πλάγια» παράκαμψη
ενός οποιουδήποτε συστήματος). Το συνδιοργάνωσαν, το

Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και το The Boston Consulting Group, με ομάδες νέων
να προβάλλουν τις ιδέες τους.
Μάλιστα ο κ. Παπαστεργίου
απευθυνόμενος στους νέους
δημιουργούς, επεσήμανε τις
δύο πολύ όμορφες στιγμές
της δημαρχιακής του θητείας,
όταν μετείχε στους διαγωνισμούς Hackathlon της ΚΕΔΕ.
Σε αυτούς, όπως τόνισε, απο-

δείχθηκε ότι οι νέοι επιστρέψουν στις πόλεις με ιδέες, με
όραμα, με όρεξη. Πάνω σε
αυτό το πλαίσιο παρουσίασε
τις ιδέες του, σε μια διαδικασία στην οποία μετείχαν επίσης, ο αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης και Διεθνών
Σχέσεων Δήμου Θεσσαλονίκης κ. Σπ. Πένγκας, ο π.
Υπουργός Πολιτισμού –Τουρισμού και υποψήφιος Δήμαρχος αθηναίων κ. Παύλος
Γερουλάνος, ο κ. Δημήτρης
Ανδριόπουλος, πρόεδρος και
διευθυντής της εταιρείας ανάπτυξης και ακινήτων Dimand
SA, με συντονιστή τον κ. Βασίλη Αντωνιάδη, , συμμέτοχο,
διευθυντή και περιφερειακό
οικονομικό διευθυντή Κεντρικής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής του διεθνούς οίκου συμβούλων και μάνατζμεντ The
Boston Consulting Group
(BCG).
Η διοργάνωση των Δελφών
αποτελεί τον μείζονα χώρο
συνάντησης και παρουσίασης
ιδεών και σκέψεων για το μέλλον της χώρας, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Φέτος, το 2019, παρέστησαν και μίλησαν, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο
αρχηγός της αξιωματικής αν-

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

τιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης, υπουργοί, ευρωβουλευτές, πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι πολύ

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

σελίδα 7

μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων, στελέχη πολυεθνικών
(Sani/Ikos Group, VIDAVO,
BCG, Dimand S.A., Microsoft
Greece, Cyprus and Malta,
AbbVie Pharmaceuticals SA,
Athens Medical Group, Worldhotels Switzerland Association, ExxonMobil, Pyramis Metallourgia S.A., VoxEU.org,
BCG Paris, World Bank Group
και πλήθος άλλων), Ελληνες
στελέχη επιχειρήσεων του
εξωτερικού, πρέσβεις ή
υπουργοί ξένων κρατών, πολιτικοί.

Βράβευση αρχαιοτέρας
νοσηλεύτριας

Ο Διοικητής και η Διευθύνουσα του Γ.Ν. Τρικάλων επιστεφτήκανε την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 την αρχαιότερη εν ζωή νοσηλεύτρια κ. Μπρέντα Κων/νιά, προκειμένου να την τιμήσουν για την προσφορά της στο Νοσοκομείο, την εποχή που στεγαζόταν στην Λέσχη Αξιωματικών Τρικάλων και στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων.
Στην κ. Μπρέντα Κων/νιά έγινε απονομή τιμητικής πλακέτας από τον Διοικητή του Νοσοκομείου, για την συμβολή της στα δύσκολα χρόνια της κατοχής.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Ορκωμοσία της ιατρού
ειδικότητας Πλαστικής
Χειρουργικής στο ΓΝΤ

Στιγμιότυπο από την ορκωμοσία της ιατρού ειδικότητας Πλαστικής Χειρουργικής, Επιμ. Β' κ. Νικολαϊδου Θάλειας στο Γ.Ν. Τρικάλων. Έχουν ήδη ξεκινήσει τα ραντεβού για τους πολίτες κάθε Τρίτη, Τετάρτη & Πέμπτη,
από τις 9:00 π.μ έως τις 14:00 μ.μ.
Το Νοσοκομείο μέχρι σήμερα, δεν είχε ιατρό με την ειδικότητα του Πλαστικού Χειρουργού και οι ασθενείς ήταν
αναγκασμένοι να καταφεύγουν σε ιδιώτες ιατρούς ή σε
Νοσηλευτικά Ιδρύματα εκτός της πόλης, μπαίνοντας σε
ταλαιπωρία και χρονοβόρες διαδικασίες.
Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων εύχεται στην ιατρό, καλή σταδιοδρομία και καλή δύναμη για
την καλύτερη εξυπηρέτηση και φροντίδα των ασθενών.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων
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Απατεώνισσα πιάστηκε
με το… τηλέφωνο στο χέρι!
Συνελήφθη 67χρονη αλλοδαπή στα Τρίκαλα, για τηλεφωνικές
απάτες με το πρόσχημα του τροχαίου ατυχήματος

Τ

ο κακό με τους
απατεώνες που
τηλεφωνούν σε
ηλικιωμένα άτομα και
ζητούν χρήματα δήθεν
επειδή το παιδί τους έχει
εμπλακεί σε τροχαία έχει
γίνει γάγγραινα. Αλλά
ευτυχώς μια 78χρόνη
τρικαλινή αποδείχθηκε…
αστυνομικά δαιμόνιο και
έτσι εξιχνιάστηκαν επτά
περιπτώσεις απόπειρας
απάτης που
διαπράχθηκαν στα
Τρίκαλα.

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Ειδικότερα, προχθές το μεσημέρι, άγνωστος δράστης,
ο οποίος αναζητείται, τηλεφώνησε σε οικία 78χρονης,
επικαλούμενος την ιδιότητα
του αστυνομικού και με το
πρόσχημα ότι συγγενικό πρόσωπο της 78χρονης προκάλεσε τροχαίο ατύχημα με θανάσιμο τραυματισμό ατόμου,
απαίτησε από αυτή την καταβολή χρηματικού ποσού, προκειμένου να αποφύγει τις συνέπειες.
Στο πλαίσιο οργανωμένης
αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθη η 67χρονη τη στιγμή
που προσήλθε σε προκαθορισμένο σημείο για την παραλαβή χρηματικού ποσού,
που είχε εναποθέσει η παθούσα.
Στην κατοχή της βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν το χρημα-

τικό ποσό των (110) ευρώ και
τρία κινητά τηλέφωνα.
Από την πρόοδο της αστυνομικής έρευνας, εξιχνιάσθηκαν ακόμη έξι περιπτώσεις
απόπειρας εξαπάτησης πολιτών, που διαπράχθηκαν με
την ίδια μεθοδολογία κατά το
χρονικό διάστημα από την
(02-03-2019) έως και χθες,
κατά τις οποίες οι δράστες
επιχείρησαν να αποσπάσουν
συνολικά το χρηματικό ποσό
των (78.000) ευρώ.
Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί
στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρικάλων, ενώ από το
Τμήμα Ασφάλειας Τρικάλων
συνεχίζονται οι έρευνες για
τον εντοπισμό των συνεργών
της.
Η Γενική Περιφερειακή
Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, με αφορμή πρόσφατα
περιστατικά εξαπάτησης πολιτών, και στην περιφέρειά
μας, υπενθυμίζει τις παρακάτω χρήσιμες συμβουλές για
την καλύτερη ενημέρωση των
πολιτών.

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν
τηλεφωνικώς για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το
πρόσχημα πρόκλησης ατυχήματος από συγγενικό σας
πρόσωπο.
Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν
για την καταβολή χρηματικού
ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού
– φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο). Το
ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν
και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδετε
σε προτροπές για συνάντηση
(ραντεβού κ.λπ.).
Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να
δώσετε χρήματα.
Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των
δραστών, εάν έλθουν σε επαφή μαζί σας καθώς και των
οχημάτων με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρ-

κα οχήματος, χρώμα κ.λπ.),
για να βοηθήσετε το έργο
των διωκτικών Αρχών.
Οι δράστες χρησιμοποιούν
συνήθως την εξής μεθοδολογία στις περιπτώσεις απάτης με το πρόσχημα της πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος:
Οι δράστες πραγματοποιούν αιφνιδιαστικές τηλεφωνικές κλήσεις σε αυτούς, προσποιούμενοι άλλοτε νοσοκομειακούς γιατρούς και άλλοτε
δικηγόρους ή αστυνομικούς,
υποστηρίζοντας ψευδώς ότι
στενό συγγενικό τους πρόσωπο (συνήθως τέκνο τους)
έχει προκαλέσει με υπαιτιότητά του τροχαίο ατύχημα,
με συνέπεια τον θανάσιμο ή
βαρύτατο τραυματισμό συνήθως ανήλικου παιδιού.
Για να γίνουν πιο πειστικοί,
άλλοι συνεργάτες τους παρεμβάλλονται στην τηλεφωνική επικοινωνία και προσποιούνται το συγγενικό τους πρόσωπο, εκλιπαρώντας για βοήθεια και ασκώντας αφόρητη
ψυχολογική πίεση στα θύματα.
Επισημαίνεται ότι στα τροχαία ατυχήματα ακολουθούνται πάντα από τις αστυνομικές
Αρχές οι νόμιμες και προβλεπόμενες ενέργειες, υπό την
καθοδήγηση των κατά τόπους
Εισαγγελικών Αρχών και σε
καμία περίπτωση δεν υφίστανται παρέκκλιση από αυτές, με
την καταβολή χρηματικών ποσών.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Επίσκεψη του νέου θεματικού αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας
για θέματα ανάπτυξης και εμπορίου κου Χρήστου
Γαλόπουλου στην Ι.Μ. Τρίκκης και Σταγών
γών κ.κ. Χρυσόστομος, ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητρόπολης Τρίκκης και Σταγών κ.
Αλέξιος Κανίνας και ο νομικός
Σύμβουλος της Ι. Μητρόπολης
κ. Δήμος Θανάσουλας. Στη σύσκεψη ο Αντιπεριφερειάρχης
Τρικάλων μετέφερε τις θερμές
ευχές του Περιφερειάρχη Θεσ-

Ε

θιμοτυπική επίσκεψη
πραγματοποίησε στην
Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών ο νέος θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Εμπορίου κ. Χρήστος Γακόπουλος, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων κ. Χρήστο Μιχαλάκη. Τους εκπροσώπους
της Περιφέρειας Θεσσαλίας

υποδέχθηκε ο Σεβασμιότατος
Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.κ. Χρυσόστομος ο οποίος
συνεχάρη τον νέο θεματικό Αντιπεριφερειάρχη και του ευχήθηκε καλή και εποικοδομητική
θητεία.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην οποία παρευρέθησαν ο Σεβασμιότατος
Μητροπολίτης Τρίκκης και Στα-

σαλίας κ. Κώστα Αγοραστού
και συζητήθηκαν μια σειρά από
θέματα που έχουν ήδη δρομολογηθεί και υλοποιούνται από
κοινού μεταξύ Περιφέρειας και
Ιεράς Μητρόπολης καθώς και
νέα έργα τα οποία έχουν εγκριθεί και πρόκειται άμεσα να
ξεκινήσει η υλοποίηση τους.

Έχουν καθοριστεί και αναμένεται
να πληρωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα

Οι τιμές
των συνδεδεμένων
ενισχύσεων
• Αφορούν για τον Νομό μας σκληρό
σιτάρι, σανοδοτικά ψυχανθή, όσπρια για
ανθρώπινη κατανάλωση, πρωτεϊνούχα
καρποδοτικά ψυχανθή και μήλα
•Τις επόμενες ημέρες εκτιμάται πως
θα αποδοθεί η συνδεδεμένη βαμβακιού

Κ

αθορίστηκαν οι τιμές ανά στρέμμα των συνδεδεμένων ενισχύσεων, σε προϊόντα που αφορούν
την γεωργική παραγωγή στον ν. Τρικάλων.
Έτσι, όπως ενημερώνουν γεωπόνοι, για το σκληρό σιτάρι
η τιμή είναι στα 7,6 ευρώ, στα σανοδοτικά ψυχανθή στα
13,2 ευρώ, στα όσπρια για ανθρώπινη κατανάλωση είναι
14,6 ευρώ, για πρωτεϊνούχα καρποδοτικά ψυχανθή 8,2
ευρώ και για μήλα 4,1 ευρώ.
Οι παραγωγοί αναμένουν την καταβολή των ενισχύσεων,
η οποία αναμένεται τις αμέσως επόμενες ημέρες, σύμφωνα
με γεωπόνους, οπότε θα μπορέσουν να πάρουν οικονομική
ανάσα.
Όσον αφορά την απόδοση της συνδεδεμένης στο βαμβάκι,
μέχρι τώρα δεν έχει πληρωθεί, όμως εκτιμάται πως αυτό θα
γίνει στο επόμενο δεκαήμερο, ίσως μαζί με τις διορθωτικές
πληρωμές που αφορούν υπόλοιπα της ενιαίας ενίσχυσης
και της εξισωτικής αποζημίωσης της περασμένης χρονιάς,
αλλά και των de minimis στους τευτλοπαραγωγούς.
Για το ύψος της συνδεδεμένης στο βαμβάκι, η τιμή
εκτιμάται πως τελικά θα κυμανθεί λίγο πάνω από τα 70
ευρώ.
Όπως έχει σημειώσει ο διευθυντής Θεσσαλίας του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθανάσιος Βαλιώτης για το κατώτατο όριο(πλαφόν),
λαμβάνονται υπόψη από τον Οργανισμό τα εξατομικευμένα
πορίσματα των ζημιών του ΕΛΓΑ για την απόδοση της συνδεδεμένης και ως παράδειγμα ανέφερε πως εφόσον ο
Ασφαλιστικός Οργανισμός έχει κρίνει πως μία καλλιέργεια
έχει υποστεί 100% ζημιά, τότε η ενίσχυση καταβάλλεται,
ενώ αν αποφανθεί σε μικρότερο ποσοστό, ίσως αυτή χαθεί,
ίσως όχι, διότι εξαρτάται από τον μέσο όρο στον Νομό της
τελευταίας τριετίας στην απόδοση, ωστόσο το “μέτρο” γι’
αυτόν είναι σχετικά υψηλό, οπότε, ακόμη και 50% απώλειες
είναι εφικτό να δώσουν την επιδότηση.
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά

Πραγματοποιούν τα τοπικά στελέχη του ΚΚΕ όλο αυτό το διάστημα

Περιοδείες και δράσεις
ενόψει εκλογών
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Κοπή της πίτας του Συλλόγου
Σαμαριναίων Τρικάλων

«Η μικρή Παναγία»

•Επικεφαλής στα κλιμάκια τέθηκαν οι υποψήφιοι Δήμαρχοι
με τα ψηφοδέλτια της «Λαϊκής Συσπείρωσης»
α στηρίξουν τα ψηφοδέλτια της «Λαϊκής
Συσπείρωσης» καλεί τους πολίτες η Τομεακή
Οργάνωση Τρικάλων του ΚΚΕ,
πραγματοποιώντας το τελευταίο διάστημα μια σειρά
από δράσεις που θα κορυφωθούν, λίγο πριν από την
προσφυγή στις κάλπες.

Ν

Ήδη, όλο το προηγούμενο διάστημα κλιμάκια της Τ.Ο. Τρικάλων
προχώρησαν σε περιοδείες στις
λαϊκές αγορές των Τρικάλων και
της Φαρκαδόνας, σε εμπορικά
καταστήματα της πόλης, του Δήμου Τρικκαίων, της ΔΟΥ και σε συνοικίες της ευρύτερης περιοχής.
Σημειωτέον, υποψήφιοι με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» είναι οι κ.κ. Γιώργος
Καΐκης στο Δήμο Τρικκαίων, Βάϊος
Καλύβας στο Δήμο Πύλης, Ευαγγέλια Στεργίου στο Δήμο Φαρκαδόνας και Γιώργος Χαντζιάρας στο
Δήμο Μετεώρων, ενώ υποψήφιος
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας είναι ο
κ. Τάσος Τσιαπλές.
Επικεφαλής στα κλιμάκια τέθηκαν οι υποψήφιοι Δήμαρχοι, όπου
κατά τη διάρκεια των περιοδειών
κάλεσαν τους εργαζόμενους και
κατοίκους των περιοχών που ήρθαν σ’ επαφή «να βγάλουν συμπεράσματα από τη μέχρι τώρα εμπειρία τους, αναδεικνύοντας το
ρόλο της Τοπικής Διοίκησης, η
οποία δεν είναι ξεκομμένη από την
κεντρική εξουσία και τη στάση
που κράτησαν οι άλλες δυνάμεις
απέναντι στις κατευθύνσεις της
ΕΕ, τις αποφάσεις των κυβερνήσεων που έχουν τσακίσει τη ζωή
του λαού και τόνισαν ότι οι θέσεις
και οι προτάσεις του ΚΚΕ βάζουν στο επίκεντρο την ικανοποίηση
των σύγχρονων και συνεχώς αυξανόμενων λαϊκών αναγκών και
όχι το κέρδος των λίγων».
«Το ΚΚΕ σάς καλεί να συμπορευτούμε στις ευρωεκλογές,
στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, στις βουλευτικές

εκλογές όποτε κι αν γίνουν. Οι τοπικές εκλογές δεν είναι "κάτι
άλλο", είναι απόλυτα ενταγμένες στη συνολική πολιτική αντιπαράθεση. Το πραγματικό δίλημμα που μπαίνει μπροστά στο
λαό, είναι ένα: Θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, αυτού του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος, που αποδεδειγμένα φέρνει νέα δεινά και καταστροφές ή θα αντεπιτεθούμε μαζικά και
δυναμικά παντού, για ν’ ανοίξει επιτέλους ο δικός μας δρόμος
για την ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών;» υπογράμμισαν, μεταξύ των άλλων,
κατά τη διάρκεια των περιοδειών
τους.
Παράλληλα, σημείωσαν ότι με
«ισχυρό ΚΚΕ παντού κάνουμε την
πραγματική διαφορά. Οργανώνουμε την αντεπίθεση για σταθερή εργασία, αξιοπρεπείς μισθούς,
δημόσιες δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες, ελεύθερο χρόνο», σημειώνει στο κάλεσμά της η Κεντρική
Επιτροπή του ΚΚΕ, για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές
του Μάη 2019. Οι τοπικές εκλογές
δεν είναι "κάτι άλλο", είναι απόλυτα ενταγμένες στη συνολική πολιτική αντιπαράθεση. Το πραγματικό δίλημμα που μπαίνει μπροστά
στο λαό, είναι ένα: Θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, αυτού
του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος, που αποδεδειγμένα
φέρνει νέα δεινά και καταστροφές
ή θα αντεπιτεθούμε μαζικά και
δυναμικά παντού, για ν’ ανοίξει επιτέλους ο δικός μας δρόμος για την
ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών; Οι διοικήσεις
των Δήμων και των Περιφερειών
αλλά και οι "αντιπολιτεύσεις", είτε
ανήκουν σε άλλα κόμματα είτε εμφανίζονται με το μανδύα του "ανεξάρτητου", υλοποίησαν ή στήριξαν τις επιταγές της κυβέρνησης και της ΕΕ για την ενίσχυση της Τοπικής Διοίκησης ως στηρίγματος των επιχειρηματικών ομίλων και ως φορομπηχτικού και αντιλαϊκού μηχανισμού».
Ευαγγελία Κάκια

Στη Αίθουσα Αίγλη στο ξενοδοχείο Πανελλήνιον, την
Κυριακή 3-3-2019 έγινε η κοπή της πίτας του Συλλόγου
Σαμαριναίων Τρικάλων «Η μικρή Παναγία».
Παραβρέθηκε το ΔΣ του Συλλόγου, καθώς και τα εγγεγραμμένα μέλη και φίλοι του Συλλόγου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Χρήστος Γιάκας, αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, έκανε μια ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε με σύντομη αναφορά σε
θέματα που αφορούν τη λειτουργία, τα οικονομικά και
τα πεπραγμένα του Συλλόγου.
Ευχήθηκε δε, σε όλους μια καλή και δημιουργική χρονιά με υγεία.
Ακολούθησε η κοπή της πίτας και το φλουρί βρέθηκε
στο κομμάτι της τυχερής Στέλλσς Κύργια (που συνοδεύονταν από το δώρο, προσφορά του Συλλόγου, το
οποίο ήταν ένα μίξερ κουζίνας).

Αποκριάτικο γλέντι
του Π.Σ. “ΤΟ ΒΑΡΟΥΣΙ”
Ο πολιτιστικός σύλλογος “ΤΟ ΒΑΡΟΥΣΙ” το απόγευμα
της Πέμπτης 7 Μαρτίου 2019 και ώρα 5.30μμ στην πιτσαρία “GUSTOZA” Νικοτσαρα και Υψηλάντου γωνία θα
πραγματοποιησει αποκριατικο απογευματινό για τα μέλη
και τους φίλους του συλλόγου.
Το γλέντι θα είναι για μεταμφιεσμενους και μη.
Ή είσοδος με φαγητό και αναψυκτικό είναι μόνο 5 ευρώ.
Ή εκδήλωση θα καλυφθεί από πλούσιο
μουσικο πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει όλα τα είδη της μουσικής για
ένα τρελό αποκριατικο ξεφάντωμα με χορό και τραγούδι.
ΣΗΜΕIΩΣΗ: Η εκδήλωση θα δοθεί στη νέα καλαισθητη ισόγεια αίθουσα του
καταστήματος.

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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τα Τρίκαλα ο Δημήτρης Λώλας είναι
γνωστός, αφού πρόκειται για έναν
μαθητή άσο στα Μαθηματικά. Αλλά
πλέον και μεγάλες εφημερίδες των
Αθηνών, όπως το «Εθνος» του αφιέρωσε
σελίδα, ως παράδειγμα μίμησης!

«Συλλέκτης» χρυσών βραβείων στα Μαθηματικά είναι ο 18χρονος μαθητής της Γ’
Λυκείου από τα Τρίκαλα, Δημήτρης Λώλας,
που θεωρείται ήδη «αστέρι» στους κόλπους
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Τελευταίο του… απόκτημα ένα από τα έξι χρυσά
βραβεία της 36ης Ελληνικής Μαθηματικής
Ολυμπιάδας «Ο Αρχιμήδης», ενώ προετοιμάζεται σκληρά για την 60ή Διεθνή Μαθηματική
Ολυμπιάδα που θα γίνει τον Ιούλιο στη Μεγάλη
Βρετανία. Αδελφός τού επίσης βραβευμένου
και με σπουδαία σταδιοδρομία πλέον Παναγιώτη Λώλα, με πατέρα χημικό μηχανικό και
μητέρα φιλόλογο, ο Δημήτρης μεγάλωσε σε
ένα περιβάλλον με πολλά βιβλία.
«Ηταν λίγο αναπόφευκτο όλο αυτό. Ο αδελφός μου διάβαζε συνέχεια Μαθηματικά και
έλυνε ασκήσεις. Κάπως έτσι και εγώ αγάπησα
τα Μαθηματικά» λέει στο «Εθνος» ο 18χρονος
μαθητής των Εκπαιδευτηρίων «Αθηνά» στα
Τρίκαλα, που μελετά για τις Πανελλαδικές
χωρίς φροντιστήριο, χωρίς ιδιαίτερα μαθήματα,
αφού ειδικά στα Μαθηματικά ο ίδιος βοηθά
τους φίλους και τους συμμαθητές του όταν
δυσκολεύονται.

τοπικά

Σαρώνει τα βραβεία ο 18χρονος
«Αϊνστάιν» από τα Τρίκαλα
• O Τρικαλινός μαθητής Δημήτρης Λώλας τραβάει το δημοσιογραφικό
ενδιαφέρον για τις επιδόσεις του στα Μαθηματικα

Διδακτορικό
Ήδη έγινε δεκτός στο Πανεπιστήμιο του
Κέιμπριτζ και περιμένει απαντήσεις στις αιτήσεις που έστειλε σε αμερικανικά πανεπιστήμια.
Είναι μια ευκαιρία να βρεθεί κοντά στον
αδελφό του, Παναγιώτη, ο οποίος ολοκλήρωσε
τις σπουδές του με πλήρη υποτροφία στο
ΜΙΤ (Ινστιτούτο Τεχνολογιών της Μασαχουσέτης) στα Μαθηματικά και συνεχίζει με διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην
Καλιφόρνια, ένα από τα πέντε κορυφαία των

ΗΠΑ. Μάλιστα έχει εξασφαλίσει διδακτορικό
πέντε ετών στον τομέα των Μαθηματικών και
των Οικονομικών. «Μακάρι να καταφέρω να
πάω στην Αμερική. Εχω μείνει τρεις μήνες
για ένα σεμινάριο Μαθηματικών και θα ήθελα
πολύ να σπουδάσω στη μακρινή ήπειρο» μας
λέει ο Δημήτρης Λώλας, που ονειρεύεται
έρευνα ή ακαδημαϊκή καριέρα.

CMYK

Τα Μαθηματικά είναι για τον 18χρονο μαθητή
«μια σπουδαία επιστήμη, που σε βοηθά να
αντιληφθείς τον κόσμο.

«Υπερήφανοι»
Ο Δημήτρης Λώλος είναι ένας 18χρονος
της εποχής του. Παίζει μπάσκετ, πηγαίνει γυμναστήριο, ακούει μουσική, βλέπει ταινίες,

σερφάρει στο Διαδίκτυο, βγαίνει με τους φίλους του. «Είναι ένας άριστος μαθητής και
στα Μαθηματικά ξεφεύγει από το επίπεδο
του σχολείου, είναι στην ίδια θέση με έναν
φοιτητή Πανεπιστημίου.
Είναι επίσης ένα καλό παιδί, που δεν έχει
δημιουργήσει ποτέ κανένα πρόβλημα και είμαστε υπερήφανοι που τον έχουμε στο σχολείο
μας» δηλώνει ο διευθυντής του σχολείου, Δημήτρης Μανάκος.
Μέχρι στιγμής έχει δύο Ολυμπιακά μετάλλια
στα Μαθηματικά, αρκετά χρυσά σε ελληνικούς
και ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς, πολλά βραβεία
και διακρίσεις.
Συμμετέχει από την Α’ Γυμνασίου ανελλιπώς
σε όλους τους διαγωνισμούς και πάντα επιστρέφει με βραβείο. Είναι χαρούμενος όταν
ασχολείται με τα Μαθηματικά («ποτέ δεν μελετάω από αγγαρεία, όταν δεν θέλω απλώς
δεν το κάνω») και περισσότερο χαρούμενος
όταν βοηθά τους συμμαθητές του.
Με αφορμή την πρόσφατη βράβευσή του
στον διαγωνισμό «Ο Αρχιμήδης», η διοικούσα
επιτροπή του παραρτήματος Τρικάλων της
Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας τον συγχαίρει για την επιτυχία του και του εύχεται
«οι διακρίσεις να συνοδεύουν πάντα τις σπουδές του και την πορεία του και να είναι πάντα
πρώτος των πρώτων».
ΧΡ.ΠΑΠ.

τοπικά

ΤΕΤΑΡΤΗ

6

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

σελίδα 11

Ενημέρωση των σπουδαστών
της Ξυλογλυπτικής Σχολής Καλαμπάκας
από τη Δ/ΝΣΗ Ανάπτυξης της Π.Ε Τρικάλων
η Δευτέρα 4/3
πραγματοποιήθηκε
εκδήλωση –
ενημέρωσης στη Σχολή
Ξυλογλυπτικής και
Διακοσμητικής Επίπλου
Καλαμπάκας από κλιμάκιο
της Περιφερειακής Ενότητας
Τρικάλων, αποτελούμενο από
τον Περιφερειακό Σύμβουλο
Θεσσαλίας, εντεταλμένο σε
θέματα τουρισμού, κ. Ιωάννη
Μπουτίνα, τον Προϊστάμενο
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης κ.
Αθανάσιο Αθανασίου και τον
Προϊστάμενο του Τμήματος
Χορήγησης Αδειών
Ανάπτυξης, Ενέργειας και
Φυσικών Πόρων κ.Ευθύμιο
Γκατζήμα.

Τ

Το κλιμάκιο της Περιφερειακής
Ενότητας καλωσόρισε στη Σχολή
ο Διευθυντής της κ. Σωτήρης Ζαμπούρας, ο οποίος τους ξενάγησε
στους χώρους, ενημερώνοντάς
τους παράλληλα για διάφορα λειτουργικά και άλλα θέματα.
Η εκδήλωση – ενημέρωση πραγ-

ματοποιήθηκε μετά από αίτημα
των σπουδαστών της Σχολής, στο
οποίο ανταποκρίθηκε άμεσα ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρήστος Μιχαλάκης μέσω της αρμόδιας Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.
Τρικάλων. Σκοπός της ενημέρωσης
των σπουδαστών της Σχολής ήταν
η επαγγελματική τους σταδιοδρομία καθώς και όλα όσα πρέπει να
κάνουν για να αποκτήσουν την

άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Ειδικότερα, ο κ. Μπουτίνας έκανε αναφορά στις νέες δυνατότητες
που παρουσιάζονται στον τομέα
του τουρισμού και πιο συγκεκριμένα στον βιωματικό τουρισμό, με
το να δημιουργήσουν επιχειρήσεις που θα παρέχουν στον επισκέπτη τη δυνατότητα να δει από
κοντά πώς σκαλίζεται ένα ξύλο
και όλη την πορεία από την αρχή

CMYK

μέχρι το τέλος της δημιουργίας
ενός μικρού ξυλογλύπτου.
Από τους εκπροσώπους της
Δ/νσης Ανάπτυξης παρουσιάστηκαν τα απαραίτητα βήματα που
πρέπει να κάνουν οι σπουδαστές
για την δημιουργία και την διαδικασία αδειοδότησης επιχειρήσεων
και για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Και από τους τρεις ομιλητές το-

νίστηκε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων θα είναι πάντα δίπλα στους σπουδαστές για ό, τι
χρειαστούν.
Μάλιστα, αν προκύψουν άλλες
απορίες τους για διάφορα θέματα,
θα συγκεντρωθούν και θα απαντηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
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109 χρόνια μετά την εξέγερση

Η ΕΠΑΙΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΙΛΕΡΕΡ ΚΙ’ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ
Και άλλα πρόσωπα και γεγονότα
Μ
ε την ευκαιρία της σημερινής 109ης (19102019) επετείου, της ιστορικής εξέγερσης
των αγροτών κολλίγων του Θεσσαλικού
κάμπου στο Κιλελέρ (σημερινή Κυψέλη της
Λαρίσης), «Ο Πρωϊνός Λόγος», κάνει μικρό
αφιέρωμα, με κορμό τα στοιχεία και το
φωτογραφικό υλικό, που παραχώρησε ο
συμπολίτης, πρώην Αντιδήμαρχος του Δήμου
Τρικάλων και διαχρονικά ενεργός πολίτης
Μπάμπης Δημ. Δεληλίγκας, απόγονος του
αγροτιατή Στεφάνου Δεληλίγκα, αλλά και γιός του
επίσης αείμνηστου Δημητρίου (Τάκη) Δεληλίγκα,
που από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου,
υπερασπίστηκε τα δικαιώματα των παραγωγών του
Δήμου μας. Με τη δική μας αποσπασματική
προσθήκη κάποιων γεγονότων και προσώπων, που
συνδέονται με το αγροττκό κίνημα στην περιοχή
μας. Από τα οποία γίνεται αρχή.

Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΚΙ’ ΑΔΙΚΟΣ
ΘΑΝΑΤΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
Ένα γεγονός που συγκλόνισε την κοινή γνώμη των Τρικάλων, αλλά και το πανελλήνιο, υπήρξε ο θάνατος, στις 20 Ιουνίου 1904, σε μονομαχία με πιστόλι(που είχε παράνομα καθιερωθεί τον περασμένο αιώνα). του Τρικαλινού Βουλευτή
Κωνσταντίνου (Κόκου) Χατζηπέτρου απόγονου του ήρωα της
Επανάστασης κατά των Τούρκων Χριστόδουλου Χατζηπέτρου,
από τον Υπουργό Παιδείας Σπ. Στάη, έπειτα από λεκτική σύγκρουσή τους στην Βουλή.

Οι Βουλευτές αδελφοί Χατζηπέτρου, αριστερά ο Κωνσταντίνος
(Κόκος), που σκοτώθηκε σε μονομαχία από τον υοουργό Παιδείας
Σπ. Στάη και δεξιά ο Χρίστος που τον διαδέχθηκε στην Βουλή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, όταν έπειτα από μερικά χρόνια ο Στάης,
ήλθε στα Τρίκαλα, συνοδευόμενος από την γυναίκα του και
κατευθυνόμενος στα Μετέωρα, αποδοκιμάστηκε από τους
Τρικαλινούς και τους Καλαμπακιώτες

Ο ΑΓΡΟΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑΤΡΟΣ

Κι’ ένα πρόσωπο, που διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο
στην δικαίωση των αγροτών της Δυτικής Θεσσαλίας, ήταν κι’
ο γιατρός Φώτης Παπανικολάου, γαμπρός του πρωτοστάτη της εξέγερσης των
κολλίγων, Καρδιτσιώτη Δημήτρη Μπούσδρα. Γιατρός
στα Μεγάλα Καλύβια ο Παπανικολάου, είχε παράλληλα
ενεργό συμμετοχή στην στήριξη των κολλίγων. Παιδιά
του ο συμπολίτης χειρουργός και κλινικάρχης Γιώργος, ο δικηγόρος βουλευτής
της ΕΔΑ και ΚΚΕ Τάκης, ο
οδοντίατρος και πρόεδρος
του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αθηνών Στέφανος, ο
Ο γιατρός Φώτης Παπανικολάου,
Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης Νίκος, που ζεί οικο- που πέραν της ιατρικής, υπήρξε
πρωτοπόρος και θαρραλέος
γενειακά στα Τρίκαλα και η
υποστηρικτής των αγώνων
Υπατία, σύζυγος του οδοντων αγροτών
τίατρου Παναγιώτη Παχή.

ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
Αλλά όταν αναφέρεται κανένας σε πρωτοπόρους και υποστηρικτές του αγροτικού κινήματος σε τοπικό επίπεδο, δεν
μπορεί ν’ αγνοήσει τόσο τον Μεγαλοχωρίτη δάσκαλο Χρίστο
Καρρά, που για την δράση του υπέρ των αγροτών, επονομάστηκε δεύτερος Μαρίνος Αντύπας (ένα τμήμα της οδού
Περσεφόνης, δόθηκε στ’ όνομά του).

Ο εκ Μεγαλοχωρίου δάσκαλος
Χρίστος Καρρά-στη φωτογραφία σε
προχωρημένη ηλικία-που ξεσήκωνε
τους αγρότες κολλίγους κατά των
τσιφλικάδων και γι’ αυτό ονομάστηκε
ως νέος Μάριος Αντύπας. Γιός του
υπήρξε ο σπουδαίος δικηγόρος των
Τρικάλων Ιωάννης Καρράς, που οι
δικανικοί του λόγοι άφισαν εποχή.
Είχε το γραφείο του στην οδό 25
Μαρτίου και συστεγάζονταν με τον
δικηγόρο Γ. Αποστόλου, στέλεχος
της Αριστεράς στα Τρίκαλα.

Όσο και του Αγροτιστή και βουλευτή (έστω με την κατηγορία του «αποστάτη» της ‘ Ενωσης Κέντρου, το 1965) Απόστολου Παγκούτσου, που είχε ως σύνθημά του την διαγρα-

Αυτή η φονική μονομαχία, ίσως ήταν και η τελευταία, γιατί πάρθηκαν μέτρα πρός αποφυγή τους.

Φωτογραφία μονομαχίας με πιστόλια. Σε μία τέτοια σκοτώθηκε και ο Βουλευτής Κόκος Χατζηπέτρος

φή όλων των αγροτών, το περιβόητο «Λαγοπόδαρο», που και
άλλοι υιοθέτησαν αργότερα, χωρίς όμως ποτέ να πραγματοποιηθεί.

Ο Απόστολος Παγκούτσος, με
μεγάλη συμβολή στην ανάδειξη και
επίλυση του αγροτικού κινήματος,
που η τοπολαλιά του άφισε ιστορία

Και μετά από αυτήν την απαραίτητη παρένθεση, η συνέχεια
με τα γραπτά και φωτογραφικά στοιχεία του Μπάμπη Δεληλίγκα.
ΘΥΜΙΟΣ ΓΡ. ΛΩΛΗΣ

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ
Επανερχόμενοι στα του Κιλελέρ, παρατίθεται ένα ιστορικό για τον Στέφανο Ιωάν. Δεληλίγκα. Γεννήθηκε στην Παπουλιά το 1875. Ήταν ανεψιός επ’ αδελφώ του Δημάρχου
Βασιλείου Γ. Δεληλίγκα. Μετείχε στην ηγεσία των Γεωργικών Συλλόγων Θεσσαλίας πρίν την εξέγερση του έτους
1910. Υπήρξε Γενικός Γραμματέας της Συντονιστικής Επιτροπής αγροτών που μάχονταν για την απαλλοτρίωση των
τσιφλικιών.
Στο συλλαλητήριο της Λάρισας στις 6 Μαρτίου 1910, είχε
ΒΡΩΝΤΟΦΩΝΑΞΕΙ το ηρωϊκό «Η γή είναι του Θεού και ανήκει σε όλους τους ανθρώπους». Μετά το συλλαλητήριο της
Λάρισας στις 6 Μαρτίου 1910 συνελήφθη με άλλους 2 Τρικαλινούς συνεργάτες, τον Γρηγόρη Γκαραγκάνη και τον Βασίλη Τσιακμάκη, σαν υποκινητές του συλλαλητηρίου και οδηγήθηκαν με το τραίνο στα Δικαστήρια της Λαμίας.
Ο Στέφανος Δεληλίγκας είχε «βαφτίσει» τον Μαρίνο Αντύπα σαν τον «Παπαφλέσσα» της αγροτιάς και σαν κορυφαίο αγωνιστή του Αγροτικού Κινήματος στην Ελλάδα, που
τον δολοφονήσαν γιά τις Ιδέες που είχε για την αγροτική
τάξη.
Δολοφονήθηκε όταν ήταν 25 χρονών, στις 8 Μαρτίου
1907, στον Πυργετό Λαρίσης από τον Γιάννη Κυριακό που
ήταν έμπιστος επιστάτης του Αριστείδη Μεταξά, τσιφλικά
από το γειτονικό χωριό Ομόλιο Λαρίσης, στο οποίο βρίσκεται
κι’ ο τάφος του Μαρίνου Αντύπα. Όταν ο Μαρίνος Αντύπας
ήρθε στη Θεσσαλία από τους πρώτους που γνώρισε ήταν
και ο Στέφανος Δεληλίγκας, ο οποίος τον φιλοξένησε στο
σπίτι, στην Πατουλιά.
Το 1901 πραγματοποιείται πανελλήνιο συνέδριο αγροτών
στο Ναύπλιο, όπου συμμετείχαν ο Στέφανος Δεληλίγκας και
ο Σοφοκλής Τριανταφυλλίδης, εκπρόσωποι του Θεσσαλικού Αγροτικού Κινήματος. Ο Στέφανος Δεληλίγκας ρίχνει
το σύνθημα «Η γή είναι του Θεού και ανήκει σε όλους τους
ανθρώπους. Τα τυραννικά καθεστώτα γκρεμίζονται μόνο με
επανάσταση».
Την 17ην Φεβρουαρίου 1910, η Πανθεσσαλική Επιτροπή,
με κοινή απόφαση συντάχθηκε στα γραφεία των Αθηνών του
«Κοινού των Θεσσαλών». Η Επιτροπή ήλθε σε επαφή με τον
Πρωθυπουργό Στέφανο Δραγούμη, τους πολιτικούς αρχηγούς και τον αρχηγό του Στρατιωκού Συνδέσμου και υπέβαλε το αίτημα της απαλλοτρίωσης των τσιφλικιών.
Στίς 23 Φεβρουαρίου του 1910, συζητείται στην Βουλή το
αγροτικό ζήτημα και τέσσερες μέρες αργότερα, στις 27 Φεβρουαρίου, ο αγροτικός κόσμος θρηνεί το πρώτο του θύμα.
Πρόκειται για τον αγρότη από το χωριό Ανώγειο Καρδίτσας
Χρίστο Σάλτα ή Σαλταγιάννη, που σκοτώθηκε από πυροβολισμό χωροφύλακα ή χτύπημα αλόγου του χωροφύλακα, που είναι και το πιθανότερο.
Οι δίκες της Λαμίας και της Χαλκιδικής, άρχισαν και οι δύο
στις 19 Ιουνίου και τελείωσαν στις 23 Ιουνίου 1910. Στην
πρώτη δίκη κατηγορούμενοι ήταν 25 αγρότες για τα γεγονότα του Κιλελέρ, του Τσουλάρ και της Λάρισας. Τα δύο
κακουργιοδικεία, στα οποία εκδικάστηκαν οι υποθέσεις
αθώωσαν πανηγυρικά όλους τους κατηγορουμένους.
Το 1906, αγρότες και παιδιά αγροτών από τα Μεγάλα Κα-
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των αγροτών, κατά των τσιφλικάδων

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΙΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΣΤΩΝ

Μαρίνος Αντύπας

Μετά το Πανθεσσαλικό αγροτικό συλλαλητήριο στην Λάρισα, στις 6 Μαρτίου 1910, οι συλληφθέντες Τρικαλινοί οδηγήθηκαν με το τρένο στα Δικαστήρια της
Λαμίας για την δίκη. Μεταξύ αυτών και οι Στέφανος Δεληλίγκας, Γρηγόριος Γκαραγκάνης, και Βασίλειος Τσιακμάκης, σαν υποκινητές του συλλαλητηρίου
λύβια, ίδρυσαν τον «Γεωργικό Σύνδεσμο Τρικάλων» με Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους Γεώργιο Σπυρόπουλο ως
πρόεδρο, τον Φώτη Παπανικολάου ως γραμματέα και μέλη τους Αντώνη Πρεκατέ δάσκαλο, Γεώργιο Κοντονάσιο γιατρό, Νικόλαο
Γιουβρή, Στέφανο Δεληλίγκα, Γρηγόριο
Γκαραγκάνη, Χρίστο Καρρά, δάσκαλο, Αν.
Κατσιμίχα, Αναγνώστη Κολοβό, Ευάγγελο
Κούρεντα και Δημήτριο Ρεντζιλά.
Ένα χρόνο ακριβώς μετά την αιματοχυσία,
στις 6 Μαρτίου 1911, στον τόπο της θυσίας,
στον σιδηροδρομικό σταθμό Κιλελέρ, έγινε
το πρώτο μνημόσυνο πεσόντων από τον Γεωργικό Σύλλογο Φερρών (Βελεστίνου).
Μετά τή λήξη των Βαλκανικών πολέμων, η
κυβέρνηση Βενιζέλου εισήγαγε για την ψήφιση στην Βουλή νόμο, ο οποίος απαγόρευσε τις εξώσεις των κολλίγων από τα τσιφλίκια μέχρι 31 Αυγούστου 1915. Οριστική
λύση στο αγροτικό ζήτημα δόθηκε, επιτέλους, τον Μάρτη του 1923, απ’ την τότε επαναστατική κυβέρνηση επικεφαλής της οποίας ήταν ο Νικόλαος Πλαστήρας, ο Θεσσαλός στρατιωτικός και πολιτικός.

ΟΙ «ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΗΡΩΕΣ»
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΥ ΜΑΧΟΝΤΑΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ
ΤΩΝ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ
Την επιτροπή αποτελούσαν, από τον Δήμο
Τρικκαίων οι Στέφανος Δεληλίγκας, Γεώργιος
Σπυρόπουλος, Φώτιος Παπανικολάου, Α. Κολοβός, Α. Βράντζας, Κ. Νταηλιάνης, Γρηγόριος Καραγκάνης, Κωνσταντίνος Μεσιακάρης,
Δημήτρ. Οικονόμου, Σ. Πανάγος, Χρίστος Ρεντζιλάς.
Από τον Δήμο Παραληθαίων οι Ευθύμιος
Τσιακμάκης, Βασίλειος Τσιακμάκης.
Από τον Δήμο Πιαλίων οι Ευάγγελος Τσιγαρίδας, Ν. Στάθης, Κ. Τσίνας, Α. Μπλάντζα.
Από τον Δήμο Καρδίτσης οι Δημήτριος
Μπούσδρας, Ευθύμιος Μπάζης, Φώτιος Καμινιώτης, Κωνσταντίνος Κουκούλης ή Παπαρούνας, Θωμάς Μαλλιώρας, Απόστολος Μανώλης, Νικόλαος Σιώμος, Κωνσταντίνος Ζα-

Στέφανος Δεληλίγκας
(1975-1932)
Υπήρξε Γενικός Γραμματέας
της Συντονιστικής Επιτροπής
Θεσσαλών Αγροτών που μάχονταν
για την απαλλοτρίωση των τσιφλικιών

Ηγεσία Γεωργικών Συλλόγων Θεσσαλίας,
λίγο πριν την εξέγερση του 1910
φείρης ή Γούτσιος, Ιωάννης Μέλλος, Στέργιος
Χρ. Λάππας, Ιωάννης Χρ. Λάππας, Βάϊος
Καλτσάς, Χρήστος Παλαιοχωρίτης, Χαράλαμπος Δημακόπουλος, Νικ. Τσέας, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος.
Από τον Δήμο Τιτανίου οι Δημήτριος
Έξαρχος, Κωνσταντίνος Παπακυρίτσης, Ευστάθιος Γουλιανός, Κωνταντίνος Γκιουλέκας, Ν. Χαλβατζάρας, Χ. Ρούντος, Π. Παπακωνσταντίνου, Χ. Καλογερόπουλος, ευάγγελος Ζάχος, Βασίλειος Μπανάσιος, Αντώνιος
Τσιαδήμος.
Από τον Δήμο Κιερίου οι Ευάγγελος Πώποτας, Β. Μπαζιάνας. Δ. Τούρτας, Β. Χρυσόμαλλος, Π. Βλόντζος, Νικόλαος Παπα σο-

φόπουλος, Γ, Μπούκουρας.
Από τον Δήμο Φύλλου οι Δημήτριος Παπαδήμος, Αθανάσιος Παπάγγελος, Ματθαίος
Γάκης, Θ. Καραμήτρος.
Από τον Δήμο Ιθώμης οι Βασίλειος Φλωρίδης Α. Αντωνίου.
Από τον Δήμο Γόμφων ο Νικόλαος Μπεμπές.
Από τον Δήμο Σελλάνων οι Γ. Πάντος, Γεώργιος Οικονόμου, Ε. Στάμου, Γεώργ. Παπαδόπουλος.
Από τον Δήμο Καλλιφωνίου οι Δημήτριος
Αναστασόπουλος, Βασίλειος Παπαδημητρόπουλος ιερέας, Σ. Νικολόπουλος, Γ. Αραπαντζής.

Από τον Δήμο Ιακίου οι Ιωάννης Περιφάνης, Ν. Λιάτσος. Από το Δήμο Ορχήστου οι
Κων. Βλαμούλης, Σ. Νανούλης, Ε. Γκουντέλου, Ι. Κουτσιαντούλη.
Από τον Δήμο Αρμενίου οι Ζήσης Οικονομίδης, Κ. Ψαρράς.
Από τον Δήμο Συκουρίου οι Κ. Βατάλης,
Ν. Βαγιούλης.
Από τον Δήμο Ευϊδρίου οι Ευάγγελος Κομισόπουλος, Στέφανος Τασιόπουλος, Ι. Χρυσόπουλος, Δ. Ρούσος, Χ. Πάτσης, Τ. Τσιάμης.
Από τον Δήμο Σκοτούσης οι Δ. Μπαλατσός, Σ. Παπαδόπουλος.
Από τον Δήμο Φερρών οι Ιωάννης Οικονομίδης, Δ. Γιαννακόπουλος. Όλοι αυτοί
υπήρξαν σύγχρονοι ήρωες και οφείλουμε να
τους τιμάμε.
Τα παραπάνω στοιχεία τα έχω από το αρχείο του θείου μου Στέφανου Δεληλίγκα, ο
οποίος υπήρξε Γενικός Γραμματέας της Συντονιστικής Επιτροπής Θεσσαλών αγροτών
που μάχονταν για την απαλλοτρίωση των τσιφλικιών, Δημήτριος Γ. Δεληλίγκας Πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων «Αλληλεγγύη» Ν. Τρικάλων 6-3-1993.
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ΜΠΑΣΚΕΤ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣΤ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΕΣΗ

ΣΑΝ ΤΕΛΙΚΟΣ

ΠΗΡΑΝ ΕΥΣΗΜΑ

Οι Ικαροι μετά την επιτυχία επί
του ΑΓΣ Ιωαννίνων θα σπεύσουν
να βγάλουν σωστά τον σχεδιασμό (σελ 4)

Πλούσιες συγκινήσεις υπόσχεται το
ζευγάρι κυπέλλου Μετεώρων-Νεοχωρίου,
αφού το κίνητρο είναι υψηλό (σελ 6)

Καθολική αναγνώριση για Ζήκο, Σκαρβέλη
μετά τις επιτυχίες τους
στο Ευρωπαϊκό Γλασκώβης (σελ 3)

4 Την εσωτερική δύναμη πρέπει να βρουν οι πρωταγωνιστές
του Α.Ο. Τρίκαλα προκειμένου να κρατήσουν τα κλειδιά
της νίκης στο σημερινό κρίσιμο παιχνίδι με την Σπάρτη (σελ 5)
CMYK
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Μ

πορεί τα φώτα
της
δημοσιότητας
να πέφτουν
κατά κόρον στην Α1
ΕΣΑΚΕ αλλά και η Α2
Εθνική είναι άκρως
ποιοτική.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Μάλιστα αρκετοί φίλαθλοι
την προτιμούν διότι το Ελληνικό στοιχείο είναι πιο έντονο.
Στα σωματεία των μεγάλων
σαλονιών πολλά εξαρτώνται
από τα κέφια των Αμερικανών
και λοιπών ξένων δυνάμεων.
Αντίθετα στην δεύτερη τη
τάξει κατηγορία συνήθως είναι
τα Ελληνόπουλα που βγαίνουν
μπροστά και τα δίνουν όλα
για να κάνουν την διαφορά
οδηγώντας τα τμήματά τους
σε απάνεμα λιμάνια.
Τα τελευταία χρόνια το επίπεδο της Α2 έχει ανέβει κατά
πολύ. Οι ιθύνοντες των ομάδων κάνουν προσεγμένες κινήσεις ενώ μιλούν στην καρδιά των αθλητών κυρίως με
τις σταράτες κουβέντες.
Στην προκειμένη περίπτωση
ο λόγος τους είναι συμβόλαιο.
Με όλα αυτά μόνο τυχαίο δεν
είναι το γεγονός ότι αρκετοί
παίκτες που έκαναν καριέρα
στην Α1 ΕΣΑΚΕ δεν έχουν
πρόβλημα να συνάψουν συνεργασίες με τις ομάδες της
επόμενης κατηγορίας.
Μακαρίζουν λοιπόν το κλίμα
που υπάρχει και έτσι γίνονται
μέρος της παρέας.
Φυσικά οι μεγάλες προσωπικότητες δεν κάνουν εκπτώσεις στο παιχνίδι τους. Από
την στιγμή που αναλαμβάνουν
δράση φροντίζουν να δικαιώνουν τις συστάσεις και χωρίς
υπερβολή βρίσκονται μέσα
σε όλα.
Αμυνα θα τους ζητήσει ο
προποντής; Θα σπεύσουν να
πιέσουν ασφυκτικά τον αντίπαλο και να μην τον χάσουν

Σ

την οικογένεια
της Φούντας
ΒΑ χαίρονται
το παιχνίδι
αλλά και τις
εξωαγωνιστικές
συνάξεις.
Ερχονται λοιπόν όλοι πιο
κοντά και βάζουν πλώρη για
σπουδαία πράγματα στο μέλλον.
Αλλωστε το επιτελείο δίνει
μεγάλη βαρύτητα στην τοποθέτηση στέρεων βάσεων.
Μέσα από τα παιχνίδια και
τις εναλλαγές παραστάσεων
οι πιτσιρικάδες πατούν πιο
γερά στα πόδια τους και θα
προσπαθήσουν να κερδίσουν
το στοίχημά τους σε μια περίοδο που η Τρικαλινή καλαθοσφαίριση έχει ανάγκη
από νέα πρόσωπα.
Την πρωτοχρονιάτικη πίτα
της λοιπόν έκοψε η Ακαδημία
του πολύπειρου Γιώργου
Φούντα στο κλειστό της Μπάρας με τους παίκτες όλων
των τμημάτων και τους γονείς τους να δίνουν δυναμικό
παρών μαζί φυσικά με το
προπονητικό επιτελείο.
Στο κλειστό βρέθηκε και
ο κουμπάρος του Γιώργου

Μεγάλη ποιότητα
Και η Α2 Εθνική του μπάσκετ περιλαμβάνει σπουδαία ονόματα
ομάδων και παικτών, οπότε ο συναγωνισμός είναι έντονος
και ο Ερμής Αγίας των αρκετών οικείων προσώπων.
Ετσι προκαλεί μελαγχολία
το γεγονός ότι τα Τρίκαλα
δεν βρίσκονται στον χάρτη
και οι πιστοί του είδους ελπίζουν ότι το καλοκαίρι θα βρεθεί φόρμουλα επιστροφής.
Ηδη γράφτηκαν κάποια
πράγματα στα τοπικά ΜΜΕ
αλλά μένει να πάρουν επίσημη
μορφή.

Μακράς διαρκείας

Καρδίτσα και Αγιά είναι από τις αξιόπιστες φωνές της Α2 Εθνικής

από τα μάτια τους.
Μεγάλα καλάθια θα θελήσει
ο κόουτς; Παλιά τους τέχνη
κόσκινο, οπότε σκοράρουν
κατά βούληση και με χαρακτηριστική άνεση.
Και στον τομέα της δημιουργίας όμως παίρνουν υψηλό βαθμό.
Ετσι υπάρχει το πακέτο όλο
και οι φίλαθλοι χαίρονται να
βλέπουν αγώνες με άγρια
ομορφιά. Πραγματικά στην
Α2 τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Στο πλαίσιο αυτό ακόμη και ομάδες που την μια
αγωνιστική βγάζουν μάτια με
την απόδοσή τους την άλλη
μπορούν να προσγειωθούν
απότομα.
Γενικά η μέρα στην οποία
θα εμφανιστούν ομάδες και
αθλητές παίζει μεγάλο ρόλο,
όπως και τα λεγόμενα ψιλά
γράμματα.
Συνήθως τα παιχνίδια ανοίγουν και το ένα καλάθι δια-

δέχεται το άλλο.
Αναμφίβολα λέει πολλά το
γεγονός ότι αρκετά ματς κινήθηκαν στην περιοχή των 90
και πλέον πόντων, ενώ έσπασαν κατοστάρες.
Όλα αυτά τα στοιχεία μιλούν στην καρδιά των φιλάθλων, που είναι λογικό να θέλουν το καλύτερο για τις ομάδες τους αλλά ξέρουν να αναγνωρίζουν τις φιλότιμες προσπάθειες απ’ όπου και αν προέρχονται.
Οποιος ρίξει μια ματιά στα
ρόστερ των σωματείων θα εντοπίσει σπουδαίους και χαρισματικούς παίκτες με πολλά
αγωνιστικά παράσημα στις
αθλητικές τους επωμίδες. Χαίρεται λοιπόν να βλέπει κανείς
όλα αυτά τα στελέχη σε δράση.
Ισχυρή πάντως είναι η φωνή
της Θεσσαλίας με την Καρδίτσα του Γιάννη Τζήμα να κάνει
φιλότιμη προσπάθεια, όπως

Σίγουρα τα φαβορί ξεκαθάρισαν όσον αφορά την κορυφή αλλά για αρκετές θέσεις
θα γίνει μάχη μέχρι τέλους.
Στην Καρδίτσα ο κόουτς
Τζήμας κράτησε χαμηλούς
τόνους μετά το διπλός του
σωματείου στον Αμύντα.
Οι παίκτες της ομάδας το
πανηγύρισαν και μετά το ματς
ανέβασαν και πανηγυρική selfie. Τη φωτογραφία συνόδευσαν με τη λεζάντα: “Αφιερωμένο το μεγάλο διπλό σε
όλους όσους στηρίζουν αυτήν
την ομάδα !!!Ο αγώνας συνεχίζεται..” Από την πλευρά του
ο πρώην κόουτς των Τρικάλων
και νυν του Ηρακλή Κ. Μέξας
είπε για την επιτυχία της ομάδας του επί της Καστοριάς.
«Είναι μια σημαντική νίκη
για εμάς, με βάση τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε
στην προετοιμασία μας όλη
την εβδομάδα, αλλά και την
προηγούμενη. Ελπίζω να είμαστε καλύτερα σε αυτόν τον
τομέα τις επόμενες εβδομάδες και στο μυαλό μας έχουμε
μόνο τον αγώνα με το Πευκοχώρι.

Παίξαμε κόντρα σε μια απ'
τις καλύτερες άμυνες της κατηγορίας, αφού πιστεύω ότι
εμείς, ο Ιωνικός κι η Καστοριά
παίζουν την καλύτερη άμυνα
και δεν είχαμε στην αρχή καλές αποφάσεις. Τα παιδιά
όμως πάλεψαν και έδειξαν
την ποιότητά τους, παίζοντας
καλά στο β ημίχρονο. Συνεχίζουμε...».
Αρκετοί ήταν οι παίκτες που
ξεχώρισαν στην πρόσφατη
αγωνιστική. Το basketblog
έκανε την επιλογή:
Γιώργος Κουκάς (Διαγόρας
Δρυοπιδέων): Άλλη μία εξαιρετική εμφάνιση από τον πόιντ
γκαρντ του Διαγόρα κόντρα
στο Μαρούσι. Ο έμπειρος
γκαρντ έχει συνθέσει ένα εκπληκτικό δίδυμο πόιντ γκαρντ
με το Θωμά Νίκου και στον
αγώνα με την ομάδα των Βορείων Προαστίων δεν ήταν
μόνο εξαιρετικός δημιουργικά,
αλλά και εκτελεστικά. Συγκεκριμένα, ο Κουκάς σταμάτησε
στους 16 πόντους με 5/6 τρίποντα και ½ βολές, μοιράζοντας παράλληλα και 8
ασίστ.
Μιχάλης Πολυτάρχου (Ηρακλής): Εκπληκτική εμφάνιση
από τον «μπομπέρ» του Ηρακλή κόντρα στην Καστοριά.
Ο Μιχάλης Πολυτάρχου ήρθε
το καλοκαίρι ως η τελευταία
μετεγγραφή του «γηραιού»
και ανέλαβε μαζί με τον Στεν
Σοκ το ρόλο των βασικών περιφερειακών της ομάδας και
στον αγώνα με την Καστοριά
ήταν αυτός που βγήκε μπροστά. Ο έμπειρος γκαρντ στα-

Βάσεις για το μέλλον
Με πολλά χαμόγελα έγινε η κοπή πίτας των μικρών τμημάτων της Φούντας ΒΑ

μάτησε στους 24 πόντους, με
7/7 δίποντα και 3/7 τρίποντα,
αλλά και ½ βολές, κατεβάζοντας παράλληλα και 6 ριμπάουντ και βοηθώντας αμυντικά με 1 κλέψιμο.
Κώστας Παπαντωνάκος
(Ψυχικό): Πολύ καλή παρουσία από τον φόργουορντ του
Ψυχικού κόντρα στον Εθνικό.
Με τον Εθνικό να βρίσκεται
σε ανοδική πορεία παρά τις
ήττες, το Ψυχικό κλήθηκε να
κάνει το καθήκον του, έχοντας
παράλληλα απουσίες. Ο Κώστας Παπαντωνάκος ήταν
εξαιρετικός πετυχαίνοντας
double double με 15 πόντους
και 10 ριμπάουντ, μοιράζοντας
παράλληλα 5 ασίστ, λειτουργώντας εξαιρετικά στο δημιουργικό κομμάτι. Δημήτρης
Χείλαρης (Κόροιβος): Ο άνθρωπος της στιγμής για τον
Κόροιβο στην αναμέτρηση με
την Ευρώπη Πευκοχωρίου.
Με το σκορ στο 68-68 ο Καπώνης έβγαλε την ασίστ στον
Χείλαρη και αυτός βρήκε στόχο δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του. Συνολικά πέτυχε 15
πόντους με 6/11 δίποντα και
¾ βολές, κατεβάζοντας και 9
ριμπάουντ.
Λουκάς Μαυροκεφαλίδης
(Ιωνικός Νικαίας): Εκπληκτική
εμφάνιση από τον σούπερ
σταρ του Ιωνικού. Ο Μαυροκεφαλίδης αποτελεί τη φετινή
διαφήμιση της Α2 και με τις
εμφανίσεις του διεκδικεί τον
τίτλο του MVP της φετινής
σεζόν. Στον αγώνα με τον
Ερμή Αγιάς ο έμπειρος φόργουορντ /σέντερ σταμάτησε
στους 26 πόντους, κατεβάζοντας 14 ριμπάουντ, πετυχαίνοντας ένα ακόμα double
double, ενώ μοίρασε και 4
ασίστ.
Από την πλευρά τους αρκετοί προπονητές έκαναν εξαιρετική δουλειά και παρουσιάζουν ομάδες με την πραγματική σημασία της λέξης που
θα πάνε μέχρι το τέλος του
δρόμου.

Παλαιστικά
νιάτα
Η δράση στην πάλη
καλά κρατεί και την Κυριακή είχαν την τιμητική
τους ξανά τα νιάτα.
Πραγματοποιήθηκε λοιπόν στην Λάρισα παιδικό
τουρνουά, όπου ως συνήθως οι Τρικαλινοί σύλλογοι

Ομορφες στιγμές και χαμόγελα κατά την κοπή πίτας της Ακαδημίας Φούντας ΒΑ
Φούντα, Νίκος Κακλαμάνος,
αλλά και εκπρόσωποι των
τοπικών αρχών (Μιχάλης
Λάππας, Άκης Αναστασίου,
Έφη Λεβέντη κ.α) αλλά και
της πολιτικής σκηνής (Μικέλης Χατζηγάκης).
Η μαζική εκδήλωση κατέδειξε την δυναμική του συλλόγου που από το καλοκαίρι
θα στεγάζεται σε ιδιόκτητο
χώρο.

στάθηκαν στο ύψος τους.
Οι πιτσιρικάδες χάρηκαν
την δράση και συνεχίζουν
με όρεξη.
Επίσης φαίνεται ότι κυοφορούνται εξελίξεις σε
υψηλό επίπεδο.
Λεπτομέρειες σε επόμενο φύλλο.

τοΠιΚΑ

Λόγια καρδιάς
ο παλιός πρωταθλητής
Γιώργος Καϊκης
απέδωσε εύσημα στον
Κώστα Ζήκο
Τα μάτια του έχουν δει πάρα
πολλά μέσα από την μακρά
διαδρομή στον στίβο.
Συνεπώς γνωρίζει πολύ
καλά ότι για να προκύψουν
υπερβάσεις στο εξωτερικό
χρειάζεται τιτάνια προσπάθεια
και πρέπει να το λέει η καρδούλα του αθλητή.
Ο παλιός πρωταθλητής λοιπόν και υποψήφιος δήμαρχος
Τρικκαίων με την Λαϊκή συσπείρωση Γιώργος Καϊκης εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση μετά την 5η θέση του
Κωνσταντίνου Ζήκου στο Πανευρωπαϊκό:
Πολλά συγχαρητήρια στον
Τρικαλινό χαρισματικό αθλητή
της ΓΕΑΤ Κώστα Ζήκο για την
μεγάλη επιτυχία του στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου που διεξήχθη
στην Γλασκόβη, όπου κατέλαβε την 5η θέση στον τελικό
των 60 μέτρων.
Ξεπερνώντας τις δύσκολες
συνθήκες της προετοιμασίας
του, μεταξύ άλλων και των
πολλών προβλημάτων που
υπάρχουν στους χώρους
άθλησης του Δημοτικού Σταδίου, αναδείχτηκε σε έναν από
τους γρηγορότερους αθλητές
της Ευρώπης και δείχνει τις
τεράστιες δυνατότητές του,
δείχνει ότι το μέλλον του ανήκει.
Πολλά συγχαρητήρια ανήκουν και στον προπονητή του,
Βαγγέλη Κατσιάβα – προπονητής με μεγάλες διακρίσεις
αθλητών στον σύλλογό του,
και στην οικογένειά του που
μεσολάβησαν αποφασιστικά
στην μεγάλη πορεία του.

Ζεστό
κατευόδιο
Η στιβική Εθνική των επιτυχιών έκανε στο ξενοδοχείο την
αποχαιρετιστήρια συνάντηση,
η οποία είχε πανηγυρικό χαρακτήρα, αφού τόσο ο εθνικός
προπονητής Γιάννης Κουτσιώρας, όσο και ο γενικός γραμματέας Βασίλης Σεβαστής, μίλησαν με τα καλύτερα στους
αθλητές, τους ευχαρίστησαν
για την προσπάθεια που κατέβαλαν και δεσμεύθηκαν να
είναι δίπλα τους ουσιαστικά
στο υπόλοιπο της χρονιάς.
Όπως ήταν φυσιολογικό δεν
έλειψαν τα δυνατά χειροκροτήματα όχι μόνο για τα παιδιά
που κατέκτησαν τα μετάλλια,
αλλά για την προσπάθεια που
έκανε το σύνολο της ομάδας.
Οσο για τον πρόεδρο Κώστα Παναγόπουλο συνεχάρη
έναν, έναν τους αθλητές και
αθλήτριες και που μετείχαν
στη διοργάνωση, τους ευχήθηκε καλή συνέχεια με κοινή
δουλειά και προσπάθεια, ενόψει των διοργανώσεων που
ακολουθούν. Στο αεροδρόμιο
βρέθηκε και ο ειδικός γραμματέας της ομοσπονδίας, Θανάσης Ράπτης. Πάντως οι επιτυχίες δεν χορταίνονται.
Την Κυριακή το βράδυ ολοκληρώνονται οι εγγραφές για
τον 12ο ημιμαραθώνιο Θ.
Σταμόπουλου, ενώ αναβαθμισμένο θα είναι το φετινό Run
Greece.
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Εκαναν το καθήκον τους
Ζήκος και Σκαρβέλης εισέπραξαν μαζεμένα εύσημα
για την εμφάνισή τους στο Ευρωπαϊκό κλειστού στην Γλασκώβη

Τ

όσα χρόνια οι
συμπολίτες φίλοι
του στίβου είχαν
συνηθίσει τα δικά
τους παιδιά να δίνουν
τον αγώνα τον καλό και
να διακρίνονται στις
εγχώριες διοργανώσεις.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Πραγματικά κινούνταν με
άνεση, διάβαζαν σωστά τις
καταστάσεις και την ώρα της
αλήθειας είχαν χίλιους δυο
τρόπους να πετυχαίνουν τον
στόχο τους.
Ωστόσο το σκηνικό δεν ήταν
ανάλογο στις συνάξεις εκτός
των τειχών.
Κάτι τέτοιο ήταν αναμενόμενο σε μεγάλο βαθμό, αφού
ο συναγωνισμός ήταν έντονος
και η ποιότητα των αθλητών
άλλων χωρών δεδομένη.
Οσο για τις ανέσεις που
έχουν οι ξένοι πρωταγωνιστές
δεν συγκρίνονται. Πολύ απλά
δουλεύουν επαγγελματικά και
δεν προκαλούν έκπληξη οι
υψηλές πτήσεις.
Ωστόσο τα στελέχη των Τρικαλινών συλλόγων αναδεικνύουν τα δικά τους ιδιαίτερα
στοιχεία.
Πρώτα και κύρια είναι η
αγάπη και το μεράκι για τον
κλασικό αθλητισμό. Χωρίς
υπερβολή αφοσιώνονται ατέλειωτες ώρες στο αντικείμενό
τους προκειμένου να τελειοποιήσουν δεδομένα.
Ετσι στα επίσημα και ψυχραιμία έχουν και συγκέντρωση αλλά κυρίως αποτελεσματικότητα.
Αναμφίβολα ακόμη και ένας
κρίκος αν λείψει από την αλυσίδα μπορεί να γίνει η ζημιά.
Κοντά σε όλα αυτά να προσθέσουμε και το παραδοσιακό
φιλότιμο. Ετσι τα οικεία πρόσωπα όταν αναλαμβάνουν μια
αποστολή θέλουν να την φέρουν σε πέρας με μεγάλη επιτυχία.
Ακόμη όμως και αν δεν υλοποιήσουν το ιδεατό σενάριο
έχουν την αίσθηση ότι εξάντλησαν όλες τις πιθανότητες.
Για όλους αυτούς τους λόγους οι Τρικαλινοί φίλαθλοι
βάζουν τους αθλητές στην
καρδιά τους, αφού ξέρουν
ότι δεν μιλούν με λόγια αλλά
με πράξεις.
Το πρόσφατο Ευρωπαϊκό
κλειστού μαγνήτισε το ενδιαφέρον των συμπολιτών φίλων
του κλασικού αθλητισμού.
Δεν είναι μικρή υπόθεση τα
Τρίκαλα να έχουν διπλή εκπροσώπηση με τον Κώστα
Ζήκο της ΓΕΑΤ και τον Νικόλα
Σκαρβέλη του ΓΣΤ.
Οι πιστοί του είδους φρόντισαν να μην χάσουν ούτε
δευτερόλεπτο από τις μεταδόσεις των κρατικών ΜΜΕ
αλλά και από την διαδικτυακή
κάλυψη του ΣΕΓΑΣ.
Εννοείται ότι η χαρά τους

Ζήκος και Σκαρβέλης στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων
ήταν μεγάλη όταν είδαν το
δίδυμο να αγωνίζεται χωρίς
κανένα δέος αλλά με πίστη
στην αξία του.
Η αρχή έγινε την Παρασκευή όταν ο Σκαρβέλης βρήκε την συνταγή να περάσει
στον τελικό, που αρκετοί ήταν
επιφυλακτικοί αν τα κατάφερνε.
Και στον βασικό αγώνα
όμως το πάλεψε γερά δείχνοντας ότι στο μέλλον θα
πετύχει σημαντικές διακρίσεις.
Οσο για τον Κώστα Ζήκο
καθήλωσε τους Τρικαλινούς
το περασμένο Σάββατο.
Αλλωστε το πρώτο κομμάτι
των αγώνων ξεκίνησε το μεσημέρι για να ακολουθήσουν
ο ημιτελικός και ο τελικός.
Ο σπρίντερ της ΓΕΑΤ ξεκίνησε με μεγάλη όρεξη στέλνοντας το μήνυμα από τις δυο
πρώτες κούρσες.
Σαν έτοιμος από καιρό λοιπόν κατάφερε και στον τελικό
να σταθεί επάξια αναγκάζοντας αρκετό κόσμο να τρίβει
τα μάτια του.
Και όπως έλεγαν οι άνθρωποι του χώρου ο ίδιος πέτυχε
απίστευτη υπέρβαση αν και
τραυματισμένος.
Μετά από έναν σημαντικό
κύκλο αγώνων στο εξωτερικό
φαίνεται ότι πήρε για τα καλά
τον αέρα και πρέπει να συνεχίσει με την ίδια λογική ξέροντας ότι πλέον ο συναγωνισμός θα είναι ακόμη μεγαλύτερος.
Αλλωστε οι ξένοι τον έμαθαν για τα καλά.
Συμπερασματικά δεν υπάρχει καλύτερο σκηνικό για έναν
νομό να ακούγεται τόσο έντονα σε μια σπουδαία εκδήλωση του εξωτερικού, ενώ η
παράδοση του τοπικού στίβου
καλά κρατεί.
Από την πλευρά του ο προπονητής του Ζήκου, Βαγγέλης
Κατσιάβας έγραψε:
“Το πρώτο μας Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού
Στίβου Ανδρών. Καταφέραμε
τον αρχικό μας στόχο να
μπούμε στον τελικό , κάτι που
είχε να γίνει εδώ και 19 χρόνια
από Έλληνα αθλητή. Το αποτέλεσμα ήταν η 5η θέση στην
Ευρώπη. Ενα 3ήμερο με τεράστια συναισθήματα χαράς

και συγκίνησης. Respect Κωνσταντίνε για τη μαχητικότητά
σου”.

Διάχυτη ικανοποίηση
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη
ικανοποίηση για τους αθλητές
από το να φτάνουν στο τέλος
του δρόμου με το κεφάλι
ψηλά.
Παράλληλα
χαμόγελα
υπάρχουν και στους ανθρώπους του ΣΕΓΑΣ, που έκαναν
λόγο για εξαιρετικό απολογισμό.
Το σχετικό επίσημο κείμενο
αναφέρει:
Δεκαεπτά αθλητές, τέσσερα
μετάλλια, εννέα τελικοί, οχτώ
πέμπτες θέσεις. Είναι φορές
που οι αριθμοί είναι από μόνοι
τους ικανοί να δείξουν το μέγεθος της επιτυχίας ένας αποτελέσματος. Και για την εθνική
ομάδα που συμμετείχε στο
35ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
της Γλασκώβης, οι αριθμοί
δείχνουν τη δυναμική, την ικανότητα, αλλά και την προοπτική.
Η χώρα μας κατέλαβε την
5η θέση στον πίνακα των μεταλλίων, ωστόσο αυτό που
είχε μεγαλύτερη σημασία για
την πιο επιτυχημένη ενδεχομένως ελληνική παρουσία
στην ιστορία της διοργάνωσης, ήταν η ικανότητα που
έδειξαν τα μέλη της ομάδας
στο να αποδώσουν τα μέγιστα
στον αγώνα στόχο της σεζόν.
Ο Μίλτος Τεντόγλου βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ
σε δύο κατηγορίες, ενώ πέτυχε και ατομικό ρεκόρ, η
Βούλα Παπαχρήσου σημείωσε
ατομικό ρεκόρ δεκαετίας - το
προηγούμενο το είχε σημείωσε στην αντίστοιχη διοργάνωση του 2009 -, ενώ η Ελένη
Πόλακ παρότι δεν πέρασε
στον τελικό έχει κάθε λόγο
να θεωρεί επιτυχημένη την
παρουσία της στη διοργάνωση, αφού ισοφάρισε το ρεκόρ
της.
Τα φετινά τους ρεκόρ βελτίωσαν οι Δουβαλίδης και Ζήκος και αυτό τους έδωσε την
5η θέση στα αγωνίσματα
τους, όπως και ο Νικόλας
Σκαρβέλης στη σφαιροβολία,
όπου σε έναν δυνατό τελικό
έκανε το καλύτερο δυνατό.

Άκρως επιτυχημένη η παρουσία και του 20χρονου, Εμμανουήλ Καραλής, που ήταν τέταρτος στο επί κοντώ.
Η Ελληνική ομάδα κατέκτησε τέσσερα μετάλλια με τους
μοναδικούς Τεντόγλου, Παπαχρήστου, Κυριακοπούλου
και Μπανώτη, αθλητές και
αθλήτριες που αυτή τη στιγμή
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αγωνισμάτων τους,
εκεί όπου βρίσκεται και η Κατερίνα Στεφανίδη, που αυτή
τη φορά μπορεί να μην κατέκτησε μετάλλιο, ωστόσο παραμένει υψηλή αξία στην αγορά του παγκόσμιου στίβου,
αλλά και ο Κώστας Φιλιππίδης,
που αγωνίστηκε με πρόβλημα
στο γόνατο και δεν μπόρεσε
να κάνει αυτό που συνήθως
μπορεί, να διεκδικήσει το βάθρο των νικητών.
Κοντά στο ρεκόρ της έτρεξε
και η Ειρήνη Βασιλείου, σε
ένα αγώνισμα, όπου το επίπεδο ήταν ιδιαίτερα υψηλό.
Ακόμη, όμως, κι εκείνοι και
εκείνες που δεν κατάφεραν
αυτή τη φορά να πάνε όσο
καλά θα ήθελαν, αγωνίστηκαν
με πάθος και είναι σίγουρο
πως την συνέχεια θα έχουν
καλύτερη παρουσία.
Η επιτυχία της ελληνικής
ομάδας βασίζεται σε πολλούς
παραμέτρους. Σίγουρα στη
δουλειά όπου έκαναν αθλητές
και αθλήτριες με τους προπονητές τους, στους μήνες
που προηγήθηκαν. Στον κοινό
προγραμματισμό που είχαν
με την ομοσπονδία και τη συνεργασία με τον εθνικό προπονητή Γιάννη Κουτσιώρα.
Στηρίζεται ωστόσο και στην
ομαδικότητα, στο καλό κλίμα,
στον αλληλοσεβασμό, που
έδειξαν οι αθλητές μεταξύ
τους κατά την παραμονή τους
στη Γλασκώβη.
Μια ομάδα με αρκετούς
αθλητές αστέρια, που ωστόσο
έχει ισορροπίες και κοινούς
υψηλούς στόχους.
Οι Ελληνικές θέσεις
Τελικοί
Ανδρες
1ος 8,38 μ./8,01 μ. Μίλτος
Τεντόγλου
2ος 2,26 μ./2.25 μ. Κώστας
Μπανιώτης (Ολυμπιάδα Κομ.)
Υψος
4ος 5,65 μ./5,70 μ.Εμμα-

νουήλ Καραλής επί κοντώ
5ος 6.67/6.64/6.66 Κώστας
Ζήκος (ΓΕΑ Τρικάλων) 60 μ.
5ος 7.65/7.66/7.69 Κώστας
Δουβαλίδης 60 μ. εμπ.
8ος 20,13 μ./20,34 μ.Νικόλας Σκαρβέλης Σφαιροβολία
-/5,60 μ.Κώστας Φιλιππίδης
επί κοντώ
Γυναίκες
Τελικοί
2η 14,50μ./14,28 μ.Βούλα
Παπαχρήστου
3η 4,65 μ. Νικόλ Κυριακοπούλου επί κοντώ
4η 4,65 μ. Κατερίνα Στεφανίδη επί κοντώ
Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του ΣΕΓΑΣ
Βασίλης Σεβαστής που έζησε
από μέσα τους αγώνες ανέφερε:
"Η συγκρότηση της ομάδας
είχε το σκεπτικό να δραστηριοποιήσει όχι μόνο τους πρωτοκλασάτους, αλλά και νέα
παιδιά, δεδομένο του ότι η
διετία που ακολουθεί έχει πολλές δοκιμασίες υψηλού επιπέδου. Φέτος η εθνική μας
ομάδα θα δώσει το τεστ της
συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Ομάδων στο
Μπίντγκοζ.
Αυτό μας οδηγεί ώστε οι
προγραμματισμοί να στοχεύουν στην μεγαλύτερη υποστήριξη αθλητών σε όλα τα
αγωνίσματα, ώστε να δώσουμε την ευκαιρία στους αθλητές μας για αγωνιστική ετοιμότητα.
Θέλω να συγχαρώ όλους
τους αθλητές ιδιαίτερα αυτούς που μας έδωσαν την δυνατότητα να βρισκόμαστε στις
υψηλότερες θέσεις, στην 5η
στα μετάλλια και στην 7η στη
βαθμολογία και αυτό σημαίνει
πως πέρα από τα μετάλλια
και τις υψηλές επιδόσεις είχαμε πολύ ικανοποιητική παρουσία στους τελικούς των
αγωνισμάτων.
Ελπίζω το δείγμα αυτού του
απολογισμού, στο ξεκίνημα
της χρονιάς να είναι ενθαρρυντικό. Η χρονιά είναι μεγάλη
και, θα χρειαστεί να διοργανώσουμε πιο μεθοδικά και
συντονισμένα το υπόλοιπο
της χρονιάς.
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πίστευτο είναι
ώρες- ώρες το
μπάσκετ. Εκεί που
η εξέλιξη του
αγώνα παραπέμπει σε
θρίλερ και καυτά τελευταία
λεπτά το σκηνικό αλλάζει με
συνοπτικές διαδικασίες.

Του Αρη Κόντα

Με διαφορετικό μάτι
Οι Ικαροι πήραν τη νίκη που ήθελαν επί του ΑΓΣΙ και κινούνται πιο αισιόδοξα.
- Ο ΑΟΚ ετοιμάζεται για το εξ αναβολής παιχνίδι

arispenna@yahoo.gr
Οσοι λοιπόν βρέθηκαν την Κυριακή στην Μπάρα για τον αγώνα
των Ικάρων με τον ΑΓΣ. Ιωαννίνων και για διαφόρους λόγους
χρειάστηκε να φύγουν στο ημίχρονο ή και στο γ’δεκάλεπτο
έτριβαν τα μάτια τους όταν πληροφορήθηκαν το τελικό αποτέλεσμα.
Διότι για μεγάλο διάστημα οι
δυο ομάδες πήγαιναν χέρι- χέρι
και στις εμπνεύσεις της μιας
απαντούσε η άλλη.
Γενικά ήταν ένα γεμάτο παιχνίδι στοιχείο που ωστόσο δεν
προκάλεσε έκπληξη, αφού και
τα δυο συγκροτήματα διαθέτουν
καλά σύνολα και παίκτες εγνωσμένης αξίας.
Κατάφεραν λοιπόν οι πρωταγωνιστές να έχουν για μεγάλο
διάστημα απ’ευθείας σύνδεση
με το καλάθι, οπότε πρόσφεραν
ελκυστικό υλικό στους φιλάθλους. Για τους Ικάρους όμως
η νίκη ήταν μονόδρομος, οπότε
τα μέλη της ομάδας έσπευσαν
να διαβάσουν ακόμη και πίσω
από τις γραμμές για να βάλουν
την υπογραφή τους.
Σίγουρα κάποια στιγμή το άγχος δεν έλειψε αλλά όπως έδειξε
η πράξη αυτό ήταν δημιουργικό.
Απλά έπρεπε να αναδειχτούν
στο έπακρο ορισμένα από τα
δυνατά χαρτιά της ομάδας αλλά
και να προκύψουν και κάποια
μεγάλα καλάθια.
Ετσι ενώ μέχρι το 30’ το ματς
ήταν ουσιαστικά ίσα βάρκα-ίσα
πανιά οι Ικαροι κράτησαν το καλύτερο για το τέλος.
Πραγματοποίησαν λοιπόν το
καλύτερο ίσως δεκάλεπτο στην
φετινή χρονιά, αφού δεν ήθελαν
με τίποτα να εκτεθούν και να
χάσουν έδαφος.
Η δίψα για το ροζ φύλλο έκανε
την διαφορά, όπως και οι κατάλληλες απαντήσεις την κατάλληλη στιγμή.
Από ένα διάστημα και μετά το
σκοράρισμα έγινε εύκολη υπόθεση για τους κιτρινόμαυρους,
που φρόντισαν να μην παρατείνουν την αγωνία.
Σε κάθε περίπτωση το συγκεκριμένο ροζ φύλλο ήταν πολύ
μεγάλο και το είχε ανάγκη η
ομάδα του Κ. Σδράκα.

Μετά τη νίκη επί του ΑΓΣΙ οι Ικαροι θα ψάξουν ανάλογη συνέχεια
Γιατί οι επιτυχίες ειδικά απέναντι σε αντιπάλους από το πάνω
ράφι δίνουν άλλο αέρα και αυτοπεποίθηση.
Πλέον οι κιτρινόμαυροι θα πορευτούν με ανεβασμένη ψυχολογία και μεγαλύτερη άνεση.
Απλά πρέπει να προσέξουν την
διάρκεια στην απόδοση και να
μην δώσουν δικαιώματα σε θεωρητικά εύκολα ματς στα οποία
επιβάλλεται να μπει θετικό πρόσημο. Από την στιγμή που το
πρωτάθλημα διακόπτεται οι Ικαροι θα δουλέψουν με την ησυχία
τους προκειμένου να φτιάξουν
αλυσίδα θετικών αποτελεσμάτων
με διπλό στην Μελίκη.
Σε εγρήγορση όμως βρίσκεται
η Καλαμπάκα που το Σάββατο
θα δώσει τον εξ αναβολής αγώνα
στον Μαντουλίδη.
Το τζάμπολ του αγώνα της
Θεσσαλονίκης ορίστηκε για τις
18.00 και οι κιτρινομπλέ θα ψάξουν την απόδραση.

Πλούσιο υλικό
Σιγά- σιγά αρχίζει να καθαρίζει
το τοπίο σε επίπεδο κορυφής
στον όμιλο. Η καταγραφή με την
βοήθεια του infobasket έχει ως
εξής:
Η δύναμη της έδρας «μίλησε»
για τον Πρωτέα Γρεβενών που
πρόσθεσε μία ακόμη νίκη στο
ενεργητικό του (88-64 τους Τιτάνες Παλαμά) και συνεχίζει να
οδηγεί την κούρσα στον 1ο όμιλο
του βορρά, παρέα με τον ΠΑΣ
Γιάννινα που νίκησε στο ντέρμπι
τη Δόξα Λευκάδας (71-69).

Μεγάλη νίκη πέτυχαν οι Ίκαροι
Τρικάλων, που έριξαν στο… καναβάτσο τον ΑΓΣ Ιωαννίνων με
το εμφατικό μάλιστα 87-69
και τον εκπληκτικό Βλάχο να τελειώνει το ματς με 34 πόντους
και 7 τρίποντα!!!
Νίκη που μπορεί να αποδειχθεί
υπερπολύτιμη πέτυχε ο Ολυμπιακός Βόλου, που επικράτησε
της Μελίκης με 76-74 σ’ ένα συναρπαστικό παιχνίδι εντός του
παρκέ, από το οποίο δεν έλειψαν
και οι εντάσεις. Οι οπαδοί της
γηπεδούχου ομάδας ήταν εκδηλωτικοί, ενώ υπήρξε και αντιπαράθεση με παίκτες των φιλοξενούμενων, με παίκτη της Μελίκης
να… καλεί τους οπαδούς να
μπουν στο παρκέ για να αναμετρηθούν!
Άνετη νίκη για τον Εύαθλο Πολυκάστρου με 91-62 επί του ΑΟΚ
Βέροιας, ενώ το… μενού της
αγωνιστικής θα ολοκληρωθεί
στις 9/3 με το ματς του Μαντουλίδη με την Καλαμπάκα, καθώς
η αναμέτρηση των δύο αναβλήθηκε μετά από τη συμφωνία των
σωματείων, λόγω της συμμετοχής του αθλητή του Μαντουλίδη
στην εθνική Εφήβων.
Αρκετό ζουμί παρουσιάζουν
τα φύλλα αγώνα. Ετσι ο Εύαθλος
φρόντισε να μπει από την αρχή
στην θέση του οδηγού και δεν
έδωσε κανένα δικαίωμα στον
ΑΟΚ Βέροιας. Από ένα διάστημα
και μετά το παιχνίδι έμοιαζε προπόνηση για τους γηπεδούχους.
Τα δεκάλεπτα: 28-15, 52-29,

71-40, 91-62
Διαιτητές: Τζιοπανος Γ.-Τσαρδούλιας
Εύαθλος (Παπαδόπουλος Γ.):
Παπαδόπουλος Σ. 11(3), Ημερίδης 8(2), Μαρκόπουλος 22(4),
Αθανασίου 7(1), Γκαντίδης, Γιαμπατζίδης 9, Χρήστου 2, Ζωιτσούδης 3, Τσελέκης 17, Κουτούλας
12(2).
ΑΟΚ Βέροιας (Κελεπούρης):
Τρομπούκης 3, Στοϊτσης 16(3),
Ντουλαβέρης 2, Γκάνας 10(2),
Καραϊσαρίδης 2, Γκίτκος 2, Κασαμπαλής 6, Καραθανάσης 8(1),
Γιοβανόπουλος 5(1), Χαραλαμπίδης 8. Για την συνάντηση των
Ικάρων έγιναν οι απαραίτητες
αναλύσεις και τέτοιες επιτυχίες
δίνουν απίστευτη ώθηση.
Τα δεκάλεπτα: 17-19, 41-38,
56-55, 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).
ΑΓΣ. Ιωαννίνων (Τσουκανέλης): Χρυσής 23(1) , Ζαμπέτης
13, Σαχμπατζίδης, Αντωνίου 1,
Νικολάου 2, Πουρνάρας 9,
Mάκης 2, Θυμνιός 17, Φίλιος 2,
Θώδης, Καννής, Καλφαλίδης.
Τα βλέμματα των φίλων της
κατηγορίας ήταν στραμμένα στο
ντέρμπι ΠΑΣ. Γιάννενα- Λευκάδα.

Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν σε καλή
μέρα, έλεγξαν τον ρυθμό,ε ενώ
στο τέλος άντεξαν στην αντεπίθεση της Δόξας. Πανάρας και
Πάτρας έβαλαν το λιθαράκι τους
στην επιτυχία.
Τα δεκάλεπτα: 27-24, 40-35,
59-49, 71-69
Διαιτητές: Αγραφιώτης Γ.-Λουλουδιάδης
ΠAΣ Γιάννενα (Κωστόπουλος):
Γεωργίου 15(1), Πανάρας 6(1),
Tσίρμπας 6(1), Πρέντζας 20(1),
Kαραγκιολίδης 4, Mάντζιος Π.,
Mάντζιος Δ. 14, Πάτρας 6, Πανταζής, Πιστιόλης, Γιωτάκης.
Δόξα. Λ (Δημητριάδης): Νικολόπουλος 19(4), Αναγνωστόπουλος 10(1), Τσιαβές 23, Βαγενάς
8, Γεωργάκης, Μακρόπουλος 2,
Τριχόπουλος 7(1), Ζαμπάκης.
Τα Γρεβενά φέτος διακρίνονται
για την ωριμότητά τους και ειδικά
στο σπίτι τους δεν δίνουν το παραμικρό δικαίωμα. Ετσι μετά το
μουδιασμένο πρώτο δεκάλεπτο
ανέβασαν στροφές και δεν άφησαν περιθώρια στον Παλαμά.
Τα δεκάλεπτα: 12-16, 44-31,
71-43, 88-64
Διαιτητές: Σιταρίδης-Καντερές
Πρωτέας. Γρ (Μουρουζίδης):
Γρούδος 15, Μαλούτας 7(1), Μιχαηλίδης 12(3), Γιώτας, Κλωνάρας 8, Κολοβός, Συλλάκος, Ταμπακάκος 2, Τακίδης 13(2), Μπόζιαρης 9(2), Μακρής 20(4), Μαλιούρας 2.

Η βαθμολογία
1
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3
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Γρεβενά
ΠΑΣ Γιάννενα
ΑΓΣ. Ιωαννίνων
Δόξα.Λ
Εύαθλος
Παλαμάς
Ικαροι
Ολυμπιακός. Β
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ΑΟΚ Βέροιας
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31
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23
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14
13
13
8
8
8
6
6
5
5
4
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ΗΤΤ
1
3
4
3
9
9
8
11
10
12
11
12
14

Σε άριστο κλίμα
Και σε εξωαγωνιστική σύναξη φάνηκε το δέσιμο
των γυναικείων τμημάτων των Τρικάλων

Στιγμιότυπα από την μάζωξη γυναικών, νέων των Τρικάλων και του επιτελείου στον «Μπαρμπανικόλα»
Τα κορίτσια και τα μάτια
τους. Αυτή είναι η σκέψη και

συνάμα το σύνθημα στις τάξεις των παραγόντων των γυ-

ναικείων τμημάτων του ΑΟΤ.
Γιατί αυτά ομολογουμένως
CMYK

Παλαμάς (Ζαχαρέλης): Τσιαμπάς, Χανέλλι 12(1), Ζωιτσάκος
4, Γκογκίδης 22(2), Κατσαδούρος
9(1), Καραϊσκάκης 9(1), Φαλιάκης, Μακρής 6(2), Αρχοντούλης
2, Καραδήμας.
Το θρίλερ της αγωνιστικής
παίχτηκε στον Βόλο όπου ο
Ολυμπιακός κατάφερε να κρατήσει την έδρα. Μεγάλο παιχνίδι
έκανε ο αγέραστος Μπόγδανος.
Τα δεκάλεπτα: 21-26, 21-15,
20-19, 76-74
Διαιτητές: Πράττος-Βασιλόπουλος
Ολυμπιακός. Β (Γκουγκουτούδης): Στύλας 11(3), Μπράμι, Μουστάκας, Ιλτσογλου 15, Μπόγδανος 27(1), Κωστούλας 12, Μπουσκολίτης 1, Σκαμάγκας 9(2), Αναστασόπουλος, Χαρχαρής, Λουλούδης 1.
Μελίκη (Ασλανίδης): Λιόλιος
25(4), Μαυρίδης Β. 13, Κυριακού,
Σαζακλίδης 3(1), Λέφας 5(1), Μαγαλιός, Καρατζάς 2, Πεϊμανίδης,
Σταυρουλάκης 10(2), Κοτζαμπάσης 15(1), Λαπατούρας, Ρογγότης.
Η Επόμενη αγωνιστική (19η,
17/03):
ΑΟΚ Βέροιας – Μαντουλίδης
Καλαμπάκα- Ολυμπιακός Βόλου
Μελίκη- Ικαροι
ΑΓΣ Ιωαννίνων- Γρεβενά
Δόξα Λευκάδας- Εύαθλος
Νικοπολη – ΠΑΣ Γιάννινα
Ρεπό: Παλαμάς.

ξεπερνούν τον εαυτό τους
γεμίζοντας το βιογραφικό

τους με εντυπωσιακό τρόπο.
Πάνω απ’ όλα όμως ξεχω-

ΕΠΙΘ
1181
1302
1273
1251
1139
1214
1102
1237
1242
1152
1009
994
1023

ΑΜ
1018
1054
1159
1012
1133
1294
1115
1300
1246
1256
1105
1131
1296

ΔΙΑΦ
163
248
114
239
6
-80
-13
-63
-4
-104
-96
-137
-273

ρίζουν για το ήθος τους και
για την δύναμη της παρέας.
Ετσι ετοίμασαν μια ευχάριστη έκπληξη, ενώ έπεται
συνέχεια λίαν συντόμως.
Το ενημερωτικό κείμενο
αναφέρει:
Οι διοικήσεις του Α Ο Τρίκαλα 2011 και των Νέων Τρικάλων,έκαναν το τραπέζι στα
κορίτσια και τους προπονητές των δυο ομάδων,στην ταβέρνα «Μπαρμπανικόλας»
στα μανάβικα.
Κι αυτό ως μια ελάχιστη
ανταμοιβή για τις εξαιρετικές
πορείες τους στα πρωταθλήματα της Α’ και της Γ’ Εθνικής
αντίστοιχα.
Την ερχόμενη Παρασκευή
8 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί ο ετήσιος χορός των
δύο συλλόγων στην μουσική
σκηνή «Ορφέας» επί της
οδού Αμαλίας.

CMYK
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Αν όχι σήμερα, πότε;
Ο ΑΟ Τρίκαλα για την 20η αγωνιστική σήμερα στις 3 μ.μ. φιλοξενεί την Σπάρτη και η νίκη είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία

Ο

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)
4ος: Τσαγκαράκης (Χανίων)

υκ ολίγες φορές
φέτος έχει γραφτεί
στο ρεπορτάζ του ΑΟ
Τρίκαλα η
κρισιμότητα των αγώνων. Όλα
αυτά όμως σήμερα μοιάζουν
φτωχά. Στις 3 μ.μ. στο δημοτικό
στάδιο Τρικάλων ο ΑΟΤ θα
φιλοξενήσει την Σπάρτη για την
20η αγωνιστική της Φούτμπολ
Λιγκ και αν δεν καταφέρει να
νικήσει αυτή την ομάδα, τότε
ποια;

Του ΧΡιΣτοΦοΡοΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣιοΥ

Η ΒΑΘΜοΛοΓιΑ:

xristoforospap@gmail.com

Το να υποτιμάς αντίπαλος δεν
είναι σοφό. Αλλά ο ΑΟΤ βρίσκεται
σταθερά κάτω από την ζώνη του
υποβιβασμού και αν θέλει να σώσει
την χρονιά θα πρέπει επιτέλους να
πάρει νίκες. Η Σπάρτη έχει τεράστια
προβλήματα, κυρίως διοικητικά, είναι
η μια από τις δυο ομάδες – η άλλη
είναι ο Αιγινιακός – που βρίσκονται
πιο χαμηλά από τον ΑΟΤ. Με όλα
αυτά είναι ξεκάθαρο ότι σήμερα δεν
μπορεί να υπάρξει άλλο αποτέλεσμα
πέρα από τη νίκη.

Με απουσίες ο Αοτ
Ο τιμωρημένος Βασίλης Τριανταφυλλάκος που συμπλήρωσε κάρτες
και δηλώθηκε να απουσιάσει στην
20η αγωνιστική, θα είναι η απουσία
των Τρικάλων από τον «τελικό» της
Τετάρτης 6/3 κόντρα στην Σπάρτη.
Την θέση του στην ομάδα διεκδικούν Λάσκαρης , Άντρονικ. Πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Δημήτρης Καπός
ο οποίος δεν προπονήθηκε και η
συμμετοχή του είναι αμφίβολη. Συνεχίζουν εκτός δράσης, οι τραυματίες, Συμελίδης, Ράντι, Ζακουανί.

Η δράση της 20ης αγωνιστικής
Σημαντικά παιχνίδια υπάρχουν
στην 20η εμβόλιμη αγωνιστική της

Οι παίκτες του ΑΟ Τρίκαλα θέλουν σήμερα να πανηγυρίσουν μετά από πολύ καιρό μια νίκη που θα τους δώσει βαθμολογική ανάσα
Φούτμπλ Λιγκ, αναλυτικά:
Τετάρτη 6 Μαρτίου
Απόλλων Πόντου - Ηρόδοτος
(14:00, Γήπεδο Καλαμαριάς)
Διαιτητής: Μπεκιάρης (Καρδίτσας)
Βοηθοί: Στεφανής, Βογιατζής
(Καρδίτσας)
4ος: Πουλικίδης (Δράμας)
Εργοτέλης - Βόλος (15:00 ΕΡΤ3,
Παγκρήτιο Στάδιο)
Διαιτητής: Ανδριανός (Αχαΐας)
Βοηθοί: Κακαφώνης (Αχαΐας), Καραλής (Ηλείας)

Το Σάββατο (16/03) το παιχνίδι Τρίκαλα
- Πλατανιάς για την 22η αγωνιστική
Αλλαγή ημερομηνίας για την αναμέτρηση της 22ης αγωνιστικής μεταξύ του ΑΟ Τρίκαλα και του Πλατανιά. Οι δύο
ομάδες θα αναμετρηθούν το Σάββατο (16/03) στις 15:30 και
όχι την Κυριακή. Η ενημέρωση της διοργανώτριας:
«Ενημερώνουμε πως η αναμέτρηση ανάμεσα σε ΠΑΕ ΑΟ
Τρίκαλα – ΠΑΕ ΑΟ Πλατανιάς, για την 22η αγωνιστική ημέρα
του Πρωταθλήματος FOOTBALL LEAGUE, θα διεξαχθεί το
Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 και ώρα 15.30. Ο αγώνας είχε
αρχικά οριστεί για την Κυριακή 17 Μαρτίου».

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)

Στην Πηγή οι Νέοι του ΑΟΤ με Πλατανιά
Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα για την προτελευταία αγωνιστική
αγωνιστικής περιόδου 2018-2019 για το προσεχές σαββατοκύριακο:

του Πρωταθλήματος FOOTBALL LEAGUE ΝΕΩΝ,

Α οΜιΛοΣ ΝΕΩΝ (13η αγωνιστική)
ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ
ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ ΕΠΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΑΜΥΚΛΩΝ ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΠΗΓΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑτΜιΣΕιΣ

Παναχαϊκή - Αήττητος Σπάτων
(15:00, Γήπεδο Αγυιάς)
Διαιτητής: Νεοφυτιάδης (Κορινθίας)
Βοηθοί: Μπουρτζοβίτης (Κορινθίας), Ζήρδας (Αθήνας)
4ος: Περράκης (Αθήνας)
Αιγινιακός - Καραϊσκάκης Άρτας
(15:00, Δημ. «Γ. Παραλυκίδης»)
Διαιτητής: Αγγελάκης (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Ντεβάλας, Τοροσιάδης
(Μακεδονίας)

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.

ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ 88 – ΗΡΟΔΟΤΟΣ Π.Α.Σ.Α
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1891 – ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ
Α.Ε ΣΠΑΡΤΗ – ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ
Α.Ο ΤΡΙΚΑΛΑ – Α.Ο ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/3/2019
ΣΑΒΒΑΤΟ 9/3/2019
ΣΑΒΒΑΤΟ 9/3/2019
ΣΑΒΒΑΤΟ 9/3/2019

13.30
13.00
12.00
15.00

ΥΔΡΑΥΛιΚΑ
ΧΡΩΜΑτΑ
ΣιΔΕΡιΚΑ
ΗΛΕΚτΡιΚΑ ΕΡΓΑΛΕιΑ
οιΚοΔοΜιΚΑ ΥΛιΚΑ

ΚΑτΑΛΥτΕΣ

τΖΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛοΣ
ΖΑΠΠΑ 9 - τΡιΚΑΛΑ
τΗΛ.: 24310 25442
ΚιΝ.: 6977 246 233

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
CMYK
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Αλλάζουν
τα… δεδομένα
H IFAB (International Football Association Board), υπεύθυνη για την δημιουργία
κανόνων στο ποδόσφαιρο, κατά την 133η
συνεδρίαση της, που πραγματοποιήθηκε
στο Αμπερντίν το Σαββατοκύριακο, ενέκρινε νέους κανονισμούς που θα επηρεάσουν τη διεξαγωγή του παιχνιδιού.
Για πρωταθλήματα και κύπελλα, η
αρχή γίνεται από τον Ιούλιο, ενώ το Euro
U21 στην Ιταλία (Ιούνιος) και τα προκριματικά για το Euro 2020 (από τον Μάρτιο)
θα μπορούσαν να αρχίσουν νωρίτερα,
κάτι που θα εξαρτηθεί από την UEFA.
Αυτοί οι κανονισμοί, είναι:
1. Ο αμυντικός μπορεί να παραμείνει
στην μεγάλη περιοχή, για να δεχθεί μπάλα από τον τερματοφύλακα. Όταν όμως
αγγίξει την μπάλα ο τερματοφύλακας για
να κάνει πάσα, ο επιθετικός μπορεί να
μπει μέσα.
2. Ο διαιτητής μπορεί να διατάξει την
έξοδο του ποδοσφαιριστή προς αντικατάσταση από το σημείο που βρίσκεται
πλησιέστερα.
3. Θα υπάρχει κίτρινη κάρτα για τους
προπονητές. Μέχρι τώρα εκείνοι που
διαμαρτύρονταν αποβάλλονταν. Τώρα
θα υπάρχει επίσης μια προειδοποίηση. Με
περισσότερες κίτρινες κάρτες θα υπάρξει αποκλεισμός μίας αγωνιστικής, όπως
συμβαίνει με τους παίκτες.
4. Δεν θα είναι πλέον δυνατό οι παίκτες
από μια ομάδα που έχει κερδίσει φάουλ
στην άλλη περιοχή, να μπαίνουν στο τείχος της αντίπαλης ομάδας, για να διαταράξουν τους αμυντικούς και να δημιουργήσουν σύγχυση. Θα μπορούν να στέκονται μπροστά, πίσω ή στα πλάγια του
τείχους, αλλά τουλάχιστον ένα μέτρο μακριά.
5. Είναι δύσκολο για έναν τερματοφύλακα να παραμείνει ακίνητος στη γραμμή τέρματος τη στιγμή του πέναλτι. Με
τους νέους κανόνες ο τερματοφύλακας
θα έχει τώρα την ευκαιρία να έχει ένα
πόδι πάνω στην γραμμή. Εάν αυτό συμβαίνει και με τα δύο πόδια, το VAR μπορεί να παρέμβει και να ζητήσει επανάληψη.
6. Δεν θα υπάρχει πλέον ελεύθερο
για δύο. Ο διαιτητής θα δίνει την μπάλα
υπέρ αυτών που εκτιμά πως πρέπει να την
έχουν και ο αντίπαλος θα πρέπει να μείνει στα 4 μέτρα.
7. Αν άγγιγμα του διαιτητή στη μπάλα,
προκαλέσει την ασίστ, ένα γκολ υπέρ της
άλλης ομάδας, το παιχνίδι σταματά και η
μπάλα δίνεται υπέρ της ομάδας που
έπαιζε (στην περιοχή, η μπάλα πάντα στην
εστία).
8. Αν η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα
μετά από «χέρι», με εκούσια ή ακούσια
επαφή, δεν πρόκειται να κατακυρωθεί
γκολ.
9. Το φάουλ με το χέρι: 1) Ηθελημένα.
2) αφύσικη θέση, έστω και ακούσια, όταν
ευθυγραμμίζεται με τους ώμους, ή πάνω
από τους ώμους σας ή μακριά από το
σώμα. Εξαίρεση: αν κάποιος χτυπήσει το
χέρι κλοτσώντας την μπάλα βρίσκοντας
στον εαυτό του, δεν είναι φάουλ.
10. Όταν ένας παίκτης αγγίζει τη μπάλα με το χέρι ή το μπράτσο: 1) εάν αγγίξει την μπάλα με το χέρι που χρησιμοποιείται σε στήριξη, και αυτό εφάπτεται
με το σώμα, δεν είναι φάουλ. 2) Αν είναι
μακριά από το σώμα είναι φάουλ.
11. Μια ομάδα που κερδίζει ένα φάουλ
(το οποίο είναι «κίτρινη» ή «κόκκινη» για
τον αντίπαλο) μπορεί να εκτελεστεί αμέσως αποκτώντας ένα πλεονέκτημα αιφνιδιασμού. Ο διαιτητής θα δείξει την
κάρτα μόνο στο τέλος της ενέργειας.
12. Εάν ο τερματοφύλακας, παίζοντας
την μπάλα με τα πόδια του σε ένα πίσω
γύρισμα, τη χάσει, μπορεί να ανακτήσει
την κατοχή, χωρίς να είναι έμμεση τιμωρία.
ΠΗΓΗ amna.gr

Ημιτελικός σαν… τελικός
•Τα Μετέωρα φιλοξενούν σήμερα (2.30 μ.μ) το Νεοχώρι

Μετέωρα και Νεοχώρι για μ ια θέση στον τελικό. Οι παίκτες και των δύο ομάδων αναμένεται να τα δώσουν όλα για την ιστορική πρόκριση
τελευταία προσπάθεια της
κληρωτίδας είχε… κέφια. Δεν
εξηγείται αλλιώς πως έβγαλε
από τις τέσσερις ομάδες, το
καλύτερο δίδυμο. Μετέωρα εναντίον
Νεοχωρίου.

Η

Του ΠANOΥΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr
Το Καλαμπακιώτικο συγκρότημα, μας εκ-

προσωπεί επάξια στο πρωτάθλημα της Γ’
Εθνικής κατηγορίας, ενώ ο «Διγενής» βρίσκεται στη κορυφή της βαθμολογίας της Α’ Ερασιτεχνικής και εκτός απροόπτου θα παίζει στην
ίδια κατηγορία με τα Μετέωρα την ερχόμενη
αγωνιστική περίοδο.
Ενας ημιτελικός που θα μπορούσε να είναι
και τελικός, θα δώσει την ευκαιρία σε αρκετούς
φιλάθλους να παρακολουθήσουν μια αναμέτρηση ανάμεσα στις καλύτερες ομάδες του νομού.

Τα Μετέωρα, λόγω κατηγορίας και έδρας
έχουν το αβαντάζ αλλά θα πρέπει να παίξουν
με σοβαρότητα και αγωνιστική διάθεση που να
κάμψουν την αντίσταση του Νεοχωρίου ο
οποίος διαθέτει ικανούς και έμπειρους παίκτες.
Ο άλλος ημιτελικός στον οποίο έχει το προβάδισμα η Πηγή θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη
(2.30 μ.μ) στο Ριζαριό.
Διαιτητής στον σημερινό ημιτελικό της Καλαμπάκας θα είναι ο κ. Κοντίνος με βοηθούς
τους κ. Νταλούκα και Μανασή Μ.

Α’ Ερασιτεχνική

Σε οικογενειακό κλίμα
•Ο Α.Ο Ταξιαρχών έκοψε την πίτα του
’ αυτό το ραντεβού
δεν υπήρξε το
παραμικρό ίχνος
άγχους. Δεν υπήρξε
νικητής, ούτε ηττημένος.
Υπήρξαν μόνο άνθρωποι που
σεβάστηκαν την όμορφη
εκδήλωση του Α.Ο
Ταξιαρχών, διασκέδασαν και
είχαν την ευκαιρία να
«δέσουν» ακόμα
περισσότερο την
ποδοσφαιρική οικογένεια.

Σ

Η νεοφώτιστη ομάδα στην Α’
Ερασιτεχνική κατηγορία, μόνο
απαρατήρητη δεν περνάει. Όχι
μόνο μέσα στους αγωνιστικούς
χώρους αλλά κι έξω απ’ αυτούς
φροντίζει να κρατάει σε εγρήγορση όσους ασχολούνται άμεσα
μ’ αυτή, αλλά και να ικανοποιεί με
τις εμφανίσεις της όλους αυτούς
που την στηρίζουν.
Αγωνιστικά στα μέχρι τώρα παιχνίδια έχει κάνει κατάθεση ψυχής
και αρκετά αποτελέσματα την δικαίωσαν. Πρόκειται για ένα σωματείο που έχει την τύχη να διοικείται από νέους και φιλόδοξους
ανθρώπους οι οποίοι έχουν όρεξη να προσφέρουν ανιδιοτελώς,
ποδοσφαιρικό σύνολο που έχει ως
βάση ντόπιους, έμπειρους και ικανούς ποδοσφαιριστές, την αγωνιστική στήριξη παικτών με ικανότητες και άψογο χαρακτήρα, προπονητή (Κώστα Γουργούλια), φιλόδοξο και «ψαγμένο» ο οποίος
κάνει κατάθεση ψυχής σε κάθε
παιχνίδι, φιλάθλους που στηρί-

ζουν την ομάδα, αθλητικές εγκαταστάσεις
που συνεχώς βελτιώνονται κυρίως από την

προσωπική παρέμβαση της διοίκησης. Αν όλα αυτά δεν είναι πολυτέλεια και λόγος για να συνεχίσεις την προσπάθεια αναζητώντας
πάντα το καλύτερο, τότε ποιος είναι;
Το βράδυ του περασμένου Σαββάτου ο Α.Ο Ταξιαρχών πραγματοποίησε μια όμορφη εκδήλωση
στο «καφέ μπαρ» Τασσιόπουλος,
παρουσία του κ. Ντίνου Μπάρδα
ο οποίος εκπροσώπησε την Περιφέρεια Τρικάλων και μαζί με τον
πρόεδρο του σωματείου Αλέκο Γιουβρή έκοψαν την πίτα την οποία
ευλόγησε ο πάτερ Βασίλης, ενώ η
ΕΠΣΤ εκπροσωπήθηκε από τον
Κουτσώνα.
Τυχερός ο Αλέξανδρος Γούλας
ο οποίος βρήκε το φλουρί.
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«Κλικ» στο παιδικό

•Η Δήμητρα Απόλλων κέρδισε στις Καρυές τ’ Αμπελάκια 2-0
αιδικό πρωτάθλημα
με τα προβλήματά
του… Αν και έπρεπε
να ασχολούμαστε
μόνο με τις ικανότητες των
παιδιών –ταλέντων,
δυστυχώς δεν περνάει
απαρατήρητη η εικόνα που
παρουσιάζουν πολλά
γήπεδα του νομού μας.

Π

Επιμέλεια: ΠANOΣ
ΓIΔOΠOYΛOΣ
gidopoulosp@yahoo.gr
Ένα απ’ αυτά και των Καρυών
το οποίο ταλαιπώρησε αρκετά
χθες τα παιδιά των Αμπελακίων
και της Δήμητρας Απόλλων στο
μεταξύ τους παιχνίδι το οποίο οι
φιλοξενούμενοι κέρδισαν 2-0.
Και φυσικά από μόνα τους τα
γήπεδα δεν μπορούν να βρίσκονται στην καλύτερη κατάσταση…
Οι δύο ομάδες προσπάθησαν,
η καθεμιά με τον τρόπο της, να
φέρει το παιχνίδι στα… πόδια της
με την Δήμητρα να έχει την πρωτοβουλία και την κατοχή και τα
Αμπελάκια να ψάχνουν αντεπιθέσεις και στημένα. Αξίζουν συγχαρητήρια όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν.

Οαγώνας
Τ’ Αμπελάκια προσπάθησαν να
αιφνιδιάσουν στο 16’ αλλά ο Βατής δεν πρόλαβε τον Παπαδόπουλο και η μπάλα κατέληξε κόρνερ, το οποίο πέρασε ανεκμετάλλευτο. Οι φιλοξενούμενοι είχαν
την πρωτοβουλία των κινήσεων
προσπαθώντας να βρουν διαδρόμους προς την αντίπαλη άμυνα και οι γηπεδούχοι να εκμεταλλευτούν κάποια αντεπίθεση ή στημένη φάση.
Στο 26’ ο Τάμπος δοκίμασε το
μακρινό δυνατό σουτ αλλά η μπάλα κατέληξε ελάχιστα άουτ από
την εστία του Γεωργομάνου. Την

ίδια κατάληξη είχε και το σουτ του
Μπαλτά στο 29’.
Στο 31’ ο Φ. Στεφόπουλος βρήκε τον χώρο και σούταρε δυνατά
αλλά ο Παπαδόπουλος μπλόκαρε
με διπλή προσπάθεια.
Στο επόμενο λεπτό ο Καρακώστας πέρασε κάθετη πάσα αλλά
ο Βασιλείου δεν πρόλαβε να αλλάξει την πορεία της μπάλας
μπροστά από τον Γεωργομάνο.
Η επανάληψη είχε ουσία. Γκολ.
Δύο από τις προσπάθειες της
Δήμητρας Απόλλων απέδωσαν
καρπούς.
Ο Ξάνθος στο 60’ πέτυχε το 01, ενώ στο 65’ ο Μπαλτάς διαμόρφωσε το τελικό 0-2.

ΟΙΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ: Γεωργομάνος,
Μήτσιος, Σακαρίκος, Τσέρας,
Ευθυμιάδης, Γουσόπουλος, Μιχαηλίδης, Στεφόπουλος, Μαράβας, Βατής, Πατσιαούρας.
Επαιξαν και οι: Στεφόπουλος
Κ., Καλαντζής, Μαργαρίτης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΛΛΩΝ: Παπαδόπουλος, Καμέας, Ξάνθος,
Πούλιος, Βερόπουλος, Καρακώστας, Κατόπης, Τάμπος, Βασιλείου, Μπαλτάς, Αναστασόπουλος.
Επαιξε και ο Σαδραζάμης.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αποστόλου (Κωστήρας- Πλόκας).

Βλέποντας τη φωτογραφία προσεχτικά τι παρατηρείτε; Σε πρώτο
πλάνο, ο Θανάσης Πούλιος, υποψήφιος διδάκτωρ του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, χρόνια προπονητής στην Ακαδημία 1
από τους φιλόδοξους επιστήμονες στα Τρίκαλα. Σε δεύτερο
πλάνο, ο Αχιλλέας Σαρακατσάνος, υπεύθυνος των τμημάτων
υποδομής του Νεοχωρίου, με πολλά ένσημα στο επαγγελματικό
ποδόσφαιρο και δη στην Α’ Ερασιτεχνική.
Και οι δύο ικανότατοι… Τρικαλινοί, που θα μπορούσαν να
βρίσκονται στον ΑΟΤ, όπως ο Γιώργος Βακουφτσής, ο Βαγγέλης
Τσιούκας και άλλα παιδιά, σε διάφορους ρόλους… Δεν είναι
όμως. Από πότε τα Τρίκαλα έχουν τέτοια πολυτέλεια απαξίωσης;
‘Η μήπως οι «ξένοι» τα ξέρουν καλύτερα τα γράμματα; Αμ δε…

Επιβεβαίωσε τον ρόλο της
•Ως φαβορί η Ακαδημία 1 κέρδισε 4-0 το Νεοχώρι
εν αντιμετώπισε
κανένα πρόβλημα η
Ακαδημία 1 απέναντι
στο Νεοχώρι. Οι γηπεδούχοι
(στην Αγία Κυριακή έγινε το
παιχνίδι), ήταν ανώτεροι και
ουσιαστικοί απέναντι στην
ομάδα του «Διγενή»
πετυχαίνοντας από δύο γκολ
σε κάθε ημίχρονο.

τερη κερδίζοντας 4-0.
Στο πρώτο ημίχρονο ο Καλεμάσι στο 20’ και 25’ πέτυχε το 20, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο ο
Τσιαμάνης στο 42’ και ο Τσακμάκης στο 72’ διαμόρφωσαν το τελικό 4-0.
Ο Μουσκάϊ σημάδεψε το δοκάρι του «Διγενή».

Σε κάθε περίπτωση όμως θα
πρέπει να στρέφουμε την προσοχή μας και στις δύο ομάδες, οι
οποίες από διαφορετικές αφετηρίες κάνουν φιλότιμη προσπάθεια.
Η Ακαδημία 1 με τον Θανάση
Πούλιο στον πάγκο της έχει την
πολύχρονη εμπειρία, προπονητική και επιστημονική ως ομάδα, να
διαχειριστεί καταστάσεις και να
παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και
το Νεοχώρι με υπεύθυνο τον Αχιλλέα Σαρακατσιάνο ο οποίος κάνει
τα πρώτα προπονητικά του βήματα, θέλοντας να βαδίσει αργά
και σταθερά με ορθολογικό τρό-

ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1: Τσακίρης, Καλαντζής, Στυλιανίδης, Σαλάρι, Χαχάμης, Καλκαντέρας, Τσιακμάκης, Τσιαμάνης, Καλεμάσι, Παναγιώτου, Κλούφης.
Επαιξαν και οι: Μουσκάϊ, Φαφούλιας, Λιάνας, Αλεξίου, Γκουσδοβάς, Αυγέρης, Τσέλιος.
ΝΕΟΧΩΡΙ: Ζαχόπουλος, Μιχαήλ, Παπαχρήστος, Κούτσας,
Αλεξίου, Λόης Δ., Τρύπας Χ, Γκάτης, Τρύπας Π., Λόης Θ.Β.
Επαιξαν και οι: Λόης Π., Τανάγιας, Ζαφείρης, Κυρίτσης, Ζιώγας, Τανάγιας.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τουλούμης (Ντίνος – Αργυρόπουλος).

Δ

Στο ποδόσφαιρο, πέρα από την προσπάθεια για το γκολ,
δίνεται στα παιδιά να δημιουργήσουν «δυνατές» φιλίες
μέσα από τα παιχνίδια. Αυτά θα τους μείνουν.

ΟΙΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

πο περνώντας στα
«παιδιά» του τη νοοτροπία του ποδοσφαιριστή.
Όπως προαναφέραμε αγωνιστικά ή
Ακαδημία 1 ήταν ανώ-

Τα Τρίκαλα κέρδισαν
4-0 τα Μετέωρα

Τ’ Αμπελάκια έκαναν φιλότιμη προσπάθεια
και συνεχίζουν την προσπάθειά τους

Όλα φυσιολογικά…

Τα παιδιά κρύβουν
ευαισθησίες
και όταν βρίσκουν
ευκαιρία
τις δείχνουν

Το σκορ της ημέρας επιτεύχθηκε στον Πύργο εκεί όπου η τοπική ομάδα κέρδισε 7-1 τον Αγιο Οικουμένιο.

Τα χθεσινά αποτελέσματα

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ακαδημία 1- Νεοχώρι ...................................................................4-0
Αμπελάκια- Δήμητρα Α’ ...............................................................0-2
Πύργος- Οικουμένιος ..................................................................7-1
Τρίκαλα – Μετέωρα .....................................................................4-0
Ρεπό: Δήμητρα Β’

Μετέωρα....................................- ........................................ Νεοχώρι
Πύργος ......................................- ....................................Δήμητρα Α’
Αλαδημία 1 ................................- ....................................Δήμητρα Β’
Αμπελάκια..................................-...................................Οικουμένιος
Ρεπό: Τρίκαλα

ΗΒΑΘΜOΛOΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Δήμητρα Β'
Δήμητρα Α'
Πύργος
Ακαδημία 1
Αμπελάκια
Μετέωρα
Τρίκαλα
Νεοχώρι
Αγ. Οικουμένιος

Β

ΑΓ.

Ν

ΕΝΤOΣ
Ι
Η

ΤΕΡΜΑΤΑ

Ν

Ι

ΕΚΤOΣ
Η

22
21
21
19
13
10
9
3
0

*9
*8
*9
*9
*9
*9
*9
*9
*9

4
3
4
2
2
1
2
0
0

1
0
0
0
0
1
0
0
0

22
14
17
6
15
7
12
0
4

3
4
3
4
2
2
1
1
0

0
0
0
1
1
0
0
0
0

1
0
2
0
1
3
3
4
4

0
1
0
2
3
2
3
4
5

2
2
5
3
14
9
10
16
36

ΤΕΡΜΑΤΑ

Ν

Ι

18
28
5
19
7
12
1
6
1

7
7
7
6
4
3
3
1
0

1
0
0
1
1
1
0
0
0

6
0
6
2
3
13
11
26
30

ΣΥΝOΛO
Η
ΤΕΡΜΑΤΑ

1
1
2
2
4
5
6
8
9

40
42
22
25
22
19
13
6
5

8
2
11
5
17
22
21
42
66

Εντονος ο προβληματισμός
του Κώστα Καρακούση
από την ανάλυση
του Δ. Τσόγια;
Πως ο Ερασιτέχνης ΑΟΤ
θα «υπερασπίσει»
το ποδοσφαιρικό ταλέντο
των παιδιών;

CMYK
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Σε υψηλές στροφές
•Οι γυναίκες του Ασκληπιού συνδύασαν σκορ και θέαμα
στον αγώνα με την Νίκη Αλεξανδρούπολης

Τ

α καλά τους
φεγγάρια διάγουν
οι γαλάζιες
βολεϊμπολίστριες,
οπότε από την μια
γεμίζουν το βαθμολογικό
σακουλάκι και από την
άλλη προσφέρουν
πλούσιο θέαμα στο
φίλαθλο κοινό.

Η μια παίκτρια βοηθάει την
άλλη, οι αυτοματισμοί είναι εμφανείς και έτσι τα τελειώματα
είναι υποδειγματικά.
Το ενημερωτικό κείμενου του
συλλόγου αναφέρει:
Μεγάλη εμφάνιση και πολύ
σημαντική νίκη των γυναικών
του Ασκληπιού με σκορ 3-1
επί της Νίκης Αλεξανδρούπολης.
Παίζοντας πολύ καλό βόλεϊ
στο μεγαλύτερο διάστημα του
αγώνα, αν εξαιρέσουμε το 3ο
σετ, ο Ασκληπιός πέτυχε μια
πολύ μεγάλη νίκη, τόσο βαθμολογική όσο και ψυχολογική.
Ήταν κυρίαρχος στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα
και εκμεταλευτηκε με τον καλύτερο τρόπο όλα τα αδύνατα
σημεία της αντιπάλου ομάδας.
Πίεσε πάρα πολύ στο σερβίς
κα έχοντας πολλές επιθετικές
επιλογές πήρε τη τη νίκη πιο
εύκολα από ότι δείχνει το τελικό σκορ.

Τα κορίτσια του Νίκου Γεροβάϊου ήταν ιδιαίτερα συνεπή
απέναντι στη Νίκη Αλεξανδρούπολης
Στο 1ο σετ οι ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο μέχρι το 5-5.
Από εκεί και πέρα ο Ασκληπιός
πάτησε γκάζι,πήρε κεφάλι στο
σκορ 10-5, 15-7, 19-9, 22-16,
για να πάρει τελικά το σετ με
25-18.
Στο 2ο σετ ο Ασκληπιός ξε-

κίνησε με την ίδια φόρα 5-3,
12-4, 20-10, 22-16 για να έρθει
όμως μια αδικαιολόγητη χαλάρωση και να δώσει το δικαίωμα στην ομάδα της Αλεξανδρούπολης να μαζέψει τη
διαφορά χωρίς όμως να μπορέσει να απειλήσει περισσό-

τερο. Το σετ κατέληξε στον
Ασκληπιό με 25-22.
Στο 3ο σετ η Αλεξανδρούπολη μπήκε πιο αποφασιστικά
και συγκεντρωμένη στο γήπεδο, πίεσε από παντού και βρήκε
αντίσταση μόνο μέχρι τα μισά
του σετ 15-15. Απο κει και
πέρα πήρε διαφορά 8 πόντων
15-23 και πήρε τελικά το σετ
20-25.
Στο 4ο σετ και οι δυο ομάδες
έδειξαν ότι θα γίνει μάχη.οι φιλοξενούμενες πήραν μια διαφορά 1-4, 6-9, 11-14 χωρίς
όμως να καταφέρουν να την
κρατήσουν. Ο Ασκληπιός αντέδρασε και με όπλο το σερβίς,
μάζεψε τη διαφορά 16-16, 1919 και πήρε τελικά ένα προβάδισμα 21-19, 23-21 και τελικά
το σετ με 25-21.
ΑΣ Ασκληπιός (Γεροβάιος):
Βουλγαράκη, Γεωργοπούλου,
Αθανασοπούλου, Χατζηχριστοδούλου, Βογιατζόγλου, Σκέμπη, Κοτσίρα (λ), Ραντόμσκα,
Λάιου,Γεωργίου, Γκιούρκη(λ),
Τζίκα, Μπρουσιάκη.
Νίκη Αλεξανδρούπολης
(Ανδρεάδης): Λυμπεροπούλου, Σιδερίδου, Ντέτσα, Πεπονή, Παρισάκη, Τζήλα, Φλαμουρίδου, Παπάζογλου, Καρακύκλα, Νικολαίδου, Μαραθοκαμπίτου, Δημητροπούλου.
Διαιτητές: Χλωρός, Αθανασόπουλος, Παπαδήμα.

Απίστευτος χαρακτήρας
•Στο Final 4 της Κεντρικής Ελλάδος για την άνοδο στη Β’ Εθνική
η ομάδα βόλεϊ του Φιλαθλητικού Τρικάλων

Με τρομερά αποθέματα οι γυναίκες του Φιλαθλητικού Τρικάλων γύρισαν το παιχνίδι και πέρασαν στο F4

Ο

ποιος είχε πει
ότι στον
αθλητισμό δεν
πρέπει να
προδικάζεις αποτέλεσμα
είχε απόλυτο δίκιο.
Και μπορεί η πρώτη εικόνα
να μην ήταν η επιθυμητή αλλά
τα Τρικαλινά κορίτσια πείσμωσαν και δείχνοντας απίστευτο
χαρακτήρα έφεραν τα πάνωκάτω.
Και όλα αυτά σε γεμάτο αντίπαλο κλειστό.
Το δελτίο τύπου αναφέρει:
Μετά την εντός ήττα από την
ομάδα του Τυρνάβου με 1-3

σετ, η ομάδα του Φιλαθλητικού
έπρεπε να επισκεφθεί την πόλη
του Τυρνάβου αντιμετωπίζοντας
την τοπική ομάδα στην έδρα
της με μοναδικό αποτέλεσμα
την νίκη με 0-3, η με 1-3 σετ
αλλά με καλύτερη διαφορά πόντων.
Αν και η ομάδα βρέθηκε με
την πλάτη στον τοίχο έβγαλε
αντίδραση και πήρε αυτό που
της άξιζε. Την νίκη με 0-3 σετ
και την είσοδο στο Final Four
για την άνοδο στη Β Εθνική. Η
εμφάνιση των αθλητριών ήταν
εκπληκτική και άφησε άφωνους
τους αντιπάλους που είχαν διαφορετική εικόνα από το πρώτο

παιχνίδι.
Όλες οι αθλήτριες έδωσαν
τον καλύτερο εαυτό τους για
την επίτευξη του στόχου, ενώ
η τακτική βραχυκύκλωσε τον
Τύρναβο.
Εκπληκτική και η απόδοση
της Γιώτη Αθανασίας, μαθήτριας Β’ γυμνασίου. Το μέλλον
της ανήκει. Τώρα η ομάδα περιμένει να μάθει ποια πόλη θα
διοργανώσει τους τελικούς,
αλλά και την ολοκλήρωση των
παιχνιδιών των άλλων ομάδων
ώστε να συμπληρωθεί το πάζλ
των τεσσάρων ομάδων για το
ποια ομάδα ή ομάδες (1 η 2)
θα ανέβουν στη Β’ Εθνική.
CMYK

Φιλαθλητικός (Κουφογιάννης): Βασδέκη Δέσποινα, Ρούσσου Ειρήνη, Παναγιωτάκη Ζωή,
Καραμαλέγκου Σταυρούλα,
Γιαννακοπούλου Σοφία, Γιώτη
Αθανασία, Ζαφειροοούλου Κωνσταντίνα, Κασαρτζιάν Κοχαρίκ,
Πολυζώη Μαρία, Περδικέα Εύη.
Εκτός από τον εκπρόσωπό
μας το άλλο εισιτήριο πήρε η
Αθλεση Λάρισας.
Στις 9/3 θα ξεκαθαρίσει το
τοπίο στα άλλα ζευγάρια ήτοι:
ΑΣ Ιτέας-Απολλώνειος Λάρισας 3-2 πρώτο ματς
ΓΣ Αλμυρού-Δαφνησιακός
0-3 πρώτο ματς

* Πάλι μπαλίτσα έχει σήμερα το πρόγραμμα και εκ των
πραγμάτων αρκετός κόσμος βρίσκεται σε συναγερμό. Με
νωπές τις αναμνήσεις από τις εκδηλώσεις του διημέρου
τα επιτελεία συγκεκριμένων ομάδων θα σπεύσουν να
δώσουν ξανά το στίγμα τους εξαντλώντας τις πιθανότητες.
Οσο για τους φιλάθλους διαμόρφωσαν το πρόγραμμά
τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να βιώσουν από μέσα τα
δεδομένα.
* Ο ΑΟΤ έχει ένα ακόμη κρίσιμο παιχνίδι μπροστά του.
Αρκετοί μάλιστα κάνουν λόγο για τελικό των τελικών με
ότι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο επιβάρυνσης. Σε κάθε
περίπτωση οι κυανέρυθροι καλούνται από την μια να ξεδιπλώσουν το σύνολο των αρετών τους και από την
άλλη να εντοπίσουν γιατρικό για τις ατέλειες και τα κενά
διαστήματα των προηγούμενων αναμετρήσεων.
* Όλα αυτά κόστισαν ακριβά, αφού στο συγκεκριμένο επίπεδο μια φάση μπορεί να κρίνει την έκβαση της αναμέτρησης. Συνεπώς το κυνικό και αποτελεσματικό πρόσωπο
είναι απαραίτητο.
* Πέραν όλων των άλλων ο εκπρόσωπός μας καλείται να
διαχειριστεί όσο καλύτερα μπορεί και την δεδομένη
πίεση, που έχει ο εκάστοτε γηπεδούχος, όταν το πρέπει
μπαίνει μπροστά. Οσο για την Σπάρτη ο γνωστός μας κ.
Μπένος προσπαθεί να περάσει την φιλοσοφία του στο
τμήμα.
* Στο διάβα του χρόνου Μετέωρα και Νεοχώρι διασταύρωσαν
ουκ ολίγες φορές τα ξίφη τους προσφέροντας χορταστικά
παιχνίδια. Το γεγονός δεν προκαλεί καμία έκπληξη αφού
στις τάξεις των ομάδων πάντα υπήρχαν σπουδαίοι ποδοσφαιριστές, ενώ είναι βαριές οι φανέλες. Η παράδοση
λοιπόν αναμένεται να συνεχιστεί για μια ακόμη φορά,
αφού το κίνητρο είναι υψηλό.
* Στην τελική ευθεία μπήκαν τα μπασκετικά πρωταθλήματα
υποδομής της Θεσσαλίας, όπου το ένα μεγάλο παιχνίδι
διαδέχεται το άλλο. Στην Λάρισα έγιναν γνωστά τα
ζευγάρια των ημιτελικών εφήβων, όπου μετέχουν αξιόλογες και παραδοσιακές σχολές.
* Και στον Βόλο το τοπίο ξεκαθάρισε για τις συγκεκριμένες
ηλικίες. Εκεί την ύψιστη διάκριση θα διεκδικήσουν Αιολικός
και ΓΣ. Βόλου. Λεπτομέρειες όμως μένουν και στην Καρδίτσα για να ολοκληρωθεί το πρώτο κομμάτι των υποχρεώσεων.
* Εννοείται ότι όλη αυτή την δραστηριότητα την παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον και από κοντά τα επιτελεία
των Τρικαλινών ομάδων. Σιγά- σιγά λοιπόν ξεκινάει η κατασκοπεία, αφού όποιος εκπροσωπήσει τον νομό μας θα
πρέπει να είναι σαν έτοιμος από καιρό.
* Πριν λίγες μέρες είχαμε γράψει ότι δόθηκε στην δημοσιότητα η προκήρυξη για το πρωτάθλημα παμπαίδων.
Από την Δευτέρα το απόγευμα κάτι ανάλογο ισχύει και
για τα μίνι. Ετσι ταλέντα και παράγοντες έχουν τον πλήρη
χάρτη στην διάθεσή τους. Το νέο αίμα είναι στις επάλξεις
και θέλει να ανοίξει περπατησιά.
* Αψογες οι εξετάσεις ζωνών από τον ΖΕΥΣ.
* Μια αγωνιστική εκκρεμότητα θα διεκπεραιωθεί σήμερα
για το πρωτάθλημα της Α1 ΕΣΚΑΘ. Συγκεκριμένα η Ελασσόνα θα φιλοξενήσει τον Αστέρα σε εξ αναβολής συνάντηση για την 16η αγωνιστική. Πάντως αρκετά επιτελεία
ομάδων μελετούν ήδη τους συσχετισμούς για τα play
off.
* Ανάσες θα πάρουν τα περισσότερα επιτελεία ομάδων
στις Απόκριες(διακοπή δράσης) προκειμένου να επιστρέψουν δριμύτερα. Υπάρχουν όμως και ορισμένες εξαιρέσεις,
οπότε όσοι αναλάβουν δράση θα πλειοδοτήσουν σε εμπνεύσεις.

Ο2.30: FOX Sports
Jets - Lightning, NHL
05:30 COSMOTE SPORT 4 HD
Golden State Warriors-Boston
Celtics, NBA Regular Season
09:00 Eurosport 1
Χειμερινή Πανεπιστημιάδα Κρασνογιάρσκ, Δίαθλο
14:55 Eurosport 1
Players Championship, Πρέστον
15:00 ΕΡΤ3
Εργοτέλης - Βόλος
Football League
19:00 Novasports 4HD
Νεπτούνας - Χάποελ Ιερουσαλήμ
Basketball Champions League
19:00 COSMOTE SPORT 7 HD
Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Μαδρί-

της, UEFA Youth League
19:30 Novasports 2HD
Βιτρέ - Ναντ
Κύπελλο Γαλλίας
19:30 Novasports 1HD
Προμηθέας Πατρών - Τενερίφη
Basketball Champions League
20:55 Eurosport 1
Players Championship, Πρέστον
21:00 Novasports 3HD
Μπάμπεργκ - Μπάνβιτ
Basketball Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Πόρτο-Ρόμα
UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Παρί Σεν Ζερμέν-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

30 σελίδα
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Κυρ. Μητσοτάκης για δημογραφικό:
Υπονομεύεται το μέλλον του έθνους και της χώρας
«Α

πό το 2011 - και για πρώτη φορά μεταπολεμικά ο πληθυσμός της χώρας μειώνεται: Από τα 11,1
εκατομμύρια, τότε, βρεθήκαμε πέρυσι στα 10,7
εκατομμύρια. Και αν οι ρυθμοί αυτοί συνεχιστούν, οι Έλληνες
θα περιοριστούμε στα 8,9 εκατομμύρια μέχρι το 2050 και στα
7,3 εκατομμύρια μέχρι το 2080», τόνισε ο πρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη
Βουλή για το δημογραφικό.
«Mια πατρίδα με λαό όλο και λιγότερο, κινδυνεύει να
μικρύνει και αυτή. Όπως και μία κοινωνία με παιδιά που πιστεύουν ότι θα ζήσουν χειρότερα από τους γονείς τους,
απειλείται να διαλυθεί», υπογράμμισε.
«Η σημερινή νέα γενιά είναι η πρώτη γενιά μετά τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο η οποία δεν ελπίζει ότι θα ζήσει καλύτερα
από τους γονείς της, δείχνοντας πως ο ιμάντας της κοινωνικής
ανόδου βραχυκύκλωσε. Σε μία Ελλάδα που δεν δίνει πια ευκαιρίες» τόνισε ο πρόεδρος τη ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης.
Επίσης, πρόσθεσε ότι: «Ο πληθυσμός μας γερνάει: Το 1950
η μέση ηλικία στην Ελλάδα των 7,6 εκατομμυρίων ήταν στα
30 έτη. Σήμερα, έχει εκτοξευτεί στα 43 έτη. Και παρόλο που
σήμερα, οι άνω των 65 συμπολίτες μας είναι το 21% του πληθυσμού, το 2050 αυτή η κατηγορία θα φτάσει το 33%. Αυτή η
διπλή βόμβα - λιγότεροι και πιο ηλικιωμένοι Έλληνες - απειλεί
το αύριο, όμως αμφισβητεί και το σήμερα».
«Υπονομεύεται το μέλλον του έθνους και της χώρας. Γιατί
χωρίς ανθρώπινο δυναμικό δεν υποστηρίζεται ούτε η κυριαρχία
ούτε και η ανάπτυξη ενός κράτους. Και χωρίς ανάπτυξη - δηλαδή δουλειές, έσοδα και εισφορές - δεν υπάρχουν ούτε
μισθοί και συντάξεις ούτε Υγεία και Πρόνοια. Αλλά και ούτε
εθνική ασφάλεια!» πρόσθεσε ο ίδιος.
«Μιλάμε για ένα εθνικό υπαρξιακό διακύβευμα», τόνισε ο
πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Μακριά από τη "δικτατορία της επικαιρότητας" είναι καιρός
να πιάσουμε το νήμα των καιρών. Το μέλλον ή το σχεδιάζεις
ή υφίστασαι τη χειρότερη εκδοχή του. Γι' αυτό και η ΝΔ -με
προσωπική μου εμπλοκή- εισηγείται μια συνολική παρέμβαση
στο Δημογραφικό», επεσήμανε.
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο «Σχέδιο 4 κατευθύνσεων»,
το οποίο περιλαμβάνει «μείωση του βάρους για την απόκτηση
παιδιού, στήριξη των εργαζόμενων γονέων -κυρίως των γυναικών- και των μεγάλων οικογενειών, επιστροφή των νέων
που έφυγαν και διαγενεακή αλληλεγγύη μέσω ενός σύγχρονου
ασφαλιστικού».
«Τα σποραδικά επιδόματα με τη μορφή φιλοδωρήματος

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης
του ΣΥΡΙΖΑ δεν συνιστούν πολιτική για τους νέους που
θέλουν να κάνουν οικογένεια», επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης
και πρόσθεσε:
«Για εμάς, η κεντρική μας επιδίωξη είναι η δημιουργία χιλιάδων νέων, καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας. Σε μία οικονομία, που θα αναπτύσσεται με διπλάσιους ρυθμούς από
τους σημερινούς».
«Θεσπίζουμε άμεση ενίσχυση 2.000 ευρώ για κάθε παιδί το
οποίο θα γεννιέται στην πατρίδα μας για να αντιμετωπιστούν
οι αυξημένες ανάγκες του πρώτου καιρού, που δεν πρέπει να
αποτελούν ανασχετικό παράγοντα για κανένα νέο ζευγάρι
που θέλει να μεγαλώσει την οικογένειά του» πρόσθεσε ο
πρόεδρος της ΝΔ, επισημαίνοντας ότι «το κόστος αυτού του
μέτρου δεν ξεπερνά τα 150 εκατ. το χρόνο».
«Το αφορολόγητο θα αυξάνεται κατά 1.000 ακόμη ευρώ
για κάθε παιδί. Έτσι, θα ωφεληθούν κυρίως οι πιο αδύναμοι
που σήμερα διστάζουν να κάνουν παιδιά. Ενώ πρόσθετα
κίνητρα δίνονται ειδικά ζευγάρια που θα τεκνοποιούν νωρίτερα
από τα 30 τους χρόνια» ανέφερε στη Βουλή ο πρόεδρος της
ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Όλα τα βρεφικά είδη, αλλά και τα είδη υγιεινής πρώτης
ανάγκης για τις γυναίκες, θα υπαχθούν στον χαμηλό συντελεστή
ΦΠΑ. Παιδικοί σταθμοί για όλα τα Ελληνόπουλα στα πρώτα
τους χρόνια. Κανένα παιδί εκτός παιδικού σταθμού με κυβέρνηση ΝΔ» τόνισε ο ίδιος και πρόσθεσε:

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

«Θεσμοθετείται η ελεύθερη επιλογή της γυναίκας να ορίσει
εκείνη τον χρόνο της άδειας εγκυμοσύνης και λοχείας, αντί
για τους αυστηρούς χρονικούς περιορισμούς που ισχύουν
σήμερα. Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, αυξάνεται η άδεια σε μονογονεϊκές οικογένειες και επεκτείνεται η
προστασία από απόλυση στους 24 μήνες αντί των 18 μετά
τον τοκετό. Και σήμερα υπάρχουν πολλοί ασύδοτοι εργοδότες
που δεν εφαρμόζουν την εργατική νομοθεσία. Ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης θα περιμένει όσους επιστρέφουν στην
εργασία μετά τη διακοπή για την ανατροφή τέκνων».
«Εμείς έχουμε δεσμευθεί ότι θα επαναφέρουμε τα ποσά
που η κυβέρνηση περιέκοψε πέρυσι για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες», τόνισε ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος
Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής
στη συζήτηση για το Δημογραφικό.
«Έχουμε μιλήσει για ένα σύγχρονο κι αποτελεσματικό
Ασφαλιστικό Σύστημα. Ελκυστικό, ώστε να εντάσσονται
αμέσως σε αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, δίκαιο, ώστε να αποδίδει
μετά το τέλος της εργασίας τους κόπους όλων στη διάρκεια
του εργασιακού τους βίου και αποτελεσματικό, ώστε να μην
επιβαρύνει, αλλά -αντίθετα- να συμβάλει στην ανάπτυξη της
οικονομίας», είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Το σχέδιο
μας συστηματικά διαστρεβλώνεται από την κυβέρνηση. Δεν
υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα σοβαρή που δεν έχει εφαρμόσει
σύστημα τριών πυλώνων στο ασφαλιστικό»
«Πρόκειται, όμως, και για μία συνολική θεώρηση του προβλήματος, που περιλαμβάνει ταυτόχρονες πολιτικές για την
Κοινωνική Πρόνοια, την Παιδεία, την Υγεία και, βέβαια, την
Οικονομία», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. «Το δημογραφικό
έλλειμμα, ωστόσο, δεν είναι μόνο πρόβλημα ελληνικό, είναι
και πανευρωπαϊκό. Γι' αυτό και θα το θέσουμε ως ειδική προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή ατζέντα», ενημέρωσε το Σώμα ο
πρόεδρος της ΝΔ.
Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε, επίσης, ότι «υπάρχουν άλλωστε
και πολλά παράπλευρα ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν διακομματικά. Με ρεαλισμό και τόλμη: Θέματα, όπως
οι υιοθεσίες, τα υπογόνιμα ζευγάρια και ο συγκλονιστικά μεγάλος αριθμός των εκτρώσεων», για να καταλήξει λέγοντας:
«Το Δημογραφικό γίνεται κι αυτό μέρος του κεντρικού αιτήματος όλων των Ελλήνων: Μίας μεγάλης πολιτικής αλλαγής.
Μόνο η οικονομική ανάκαμψη μιας Ελλάδας που θα παράγει
μεγαλύτερο πλούτο και θα έχει περισσότερες δουλειές, θα
ανοίξει το δρόμο και προς μια αποτελεσματική δημογραφική
πολιτική. Μια γόνιμη πολιτική -κυριολεκτικά».
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Αχτσιόγλου:

Σε τροχιά δυναμικής
ανάκαμψης η ελληνική οικονομία
«Συνολικά, διαμορφώνεται
πια μια κατάσταση αισιοδοξίας»
«Σε μια κατάσταση δυναμικής ανάκαμψης» βρίσκεται η ελληνική οικονομία, όπως τόνισε -μεταξύ άλλων- μέσω ραδιοφωνικών της δηλώσεων η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, με αφορμή την έκδοση του 10ετούς
ομολόγου και την αναβάθμιση από τον οίκο Moody's της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας.
«Συνολικά, διαμορφώνεται πια μια κατάσταση αισιοδοξίας για την
ελληνική οικονομία», είπε η υπουργός μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού του Αθηναϊκού - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, για να εξηγήσει ότι αυτό επιβεβαιώνεται από «τη λήξη των μνημονίων, το γεγονός ότι τα μνημόνια έληξαν καθαρά χωρίς καμία αιρεσιμότητα και χωρίς καμία πιστοληπτική γραμμή, από το ότι οι έξοδοί μας στις αγορές
έχουν εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα, από την εμπιστοσύνη που φαίνεται να δείχνουν οι επενδυτές πια στην ελληνική οικονομία, από τη
διαρκή μείωση της ανεργίας».
Η κ. Αχτσιόγλου επισήμανε ότι η έκδοση του 10ετούς ομολόγου
«αποτελεί μια ακόμη διάψευση μιας καταστροφολογικής γραμμής που
ακούμε από την αξιωματική αντιπολίτευση» και υπογράμμισε: «Μετά
το τελευταίο αφήγημα, ότι δεν θα έχουμε καθαρή έξοδο από τα μνημόνια, ότι θα έχουμε πιστοληπτική γραμμή στήριξης και όλες τις θέσεις που διαψεύσθηκαν, το νεότερο αφήγημα της ΝΔ είναι ότι η χώρα
δεν μπορεί να βγει στις αγορές. Είναι προφανές ότι αυτό διαψεύδεται κατηγορηματικά, καθώς η χώρα μπορεί να βγει στις αγορές και μάλιστα έχουμε πια επιτόκια, που σε αποδόσεις, ιστορικά, είναι αυτά που
ήταν πριν από 12 χρόνια, άρα όχι απλώς πριν από την κρίση, αλλά και
σε μια περίοδο εξαιρετικά καλής οικονομικής ανάκαμψης για τη χώρα».
«Επομένως και η έξοδος στις αγορές -και τώρα και πριν από λίγο
καιρό που είχαμε το πενταετές ομόλογο και είχαμε και εξαιρετικές εισπράξεις για το δημόσιο από άποψη χρηματοροής που αντλήθηκε,
αλλά κυρίως από την ποιότητα των επενδυτών, καθώς είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν αγοράζονται από κερδοσκοπικά funds, αλλά
από πιστωτές, οι οποίοι δείχνουν ότι έχουν εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία- μαρτυρά ότι η οικονομία της χώρας βρίσκεται σε μια
φάση δυναμικής ανάκαμψης».
«Κατά 65% η μέση μείωση από τα δυο "κουρέματα" των ασφαλιστικών οφειλών»
Ερωτηθείσα σχετικά με την αρχιτεκτονική της προωθούμενης νομοθετικής ρύθμισης για τις ασφαλιστικές οφειλές, η υπουργός Εργασίας υπογράμμισε ότι «η βασική οφειλή θα "κουρεύεται" μέσα από
έναν επανυπολογισμό των εισφορών, που οφείλει ο ασφαλισμένος, στη
βάση των πραγματικών εισοδημάτων που είχε από το 2002 και μετά,
όχι στη βάση των τυχαίων ασφαλιστικών κλάσεων».
«Αυτό θα οδηγεί οπωσδήποτε σε "κούρεμα" της βασικής του οφειλής», εξήγησε, ενώ «το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η ρύθμιση θα περιλαμβάνει κούρεμα προσαυξήσεων κατά 85% -και όχι έως 85%. Εν
συνεχεία, η νέα μειωμένη οφειλή που θα προκύπτει από αυτά τα δυο
κουρέματα -η μέση μείωση θα είναι περίπου της τάξης του 65%- θα
αποπληρώνεται σε έως 120 δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50
ευρώ».

ΤΕΤΑΡΤΗ

διατήρηση της κοινωνικής
συνοχής είναι απαραίτητη για
την ανατροπή της
δημογραφικής γήρανσης, σημείωσε
ο πρωθυπουργός μιλώντας στη
Βουλή, κατά τη διάρκεια της
συζήτησης για το δημογραφικό.

Η

«Η πατρίδα μας είδε τον πληθυσμό της
να μειώνεται κατά περίπου 300.000 ανθρώπους κυρίως τα χρόνια της κρίσης. Αν
θέλουμε να μιλήσουμε για ανατροπή της
τάσης μείωσης των γεννήσεων και αύξησης
των θανάτων θα πρέπει να συνομολογήσουμε ότι αυτή δεν μπορεί να γίνει με διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής και χωρίς ενσωμάτωση των μεταναστών», ανέφερε ο κ.
Τσίπρας.
«Το δημογραφικό είναι ένα πρόβλημα
που δεν αφορά μόνο το σήμερα και το αύριο, όποιες πολιτικές χαραχθούν, τα αποτελέσματά τους θα γίνουν αντιληπτά σε βάθος χρόνου», είπε ακόμη ο πρωθυπουργός
που χαρακτήρισε θετικό ότι η έκθεση της
διακομματικής επιτροπής για το δημογραφικό είναι σχεδόν ομόφωνη.
«Το δημογραφικό δεν είναι επιμέρους ζήτημα. Το δημογραφικό είναι ζήτημα συνολικής στρατηγικής. Συνιστά συνέπεια του
τρόπου με τον οποίο επιλέγουμε να οργανώσουμε την κοινωνία μας», ανέφερε ο
πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, κατά τη
συζήτηση στη Βουλή για το θέμα.
Δηλαδή, εξήγησε, αν είμαστε σε θέση να
επιλέξουμε ένα μοντέλο κοινωνικής αναπαραγωγής, στο οποίο η αύξηση του πληθυσμού θα είναι η λογική συνέπεια της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης της κοινωνικής πλειοψηφίας ή αντίθετα αν το
μοντέλο, το οποίο επιλέγουμε, είναι αυτό
που θεωρεί ενδεδειγμένο έναν τρόπο κοινωνικής αναπαραγωγής, όπου η συνέπεια
της μείωσης του πληθυσμού είναι μία μικρή
ασήμαντη λεπτομέρεια μπροστά στην ευημερία μίας κοινωνικής μειοψηφίας που
απολαμβάνει ενδεχομένως προνόμια και
πλούτο.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Τσίπρας σχολίασε ότι «αν και δεν συναντάται το δημογραφικό ζήτημα συχνά στον πολιτικό αν-

Ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας
ταγωνισμό, αυτός είναι σε κάθε λέξη και σε
κάθε πρόταση που διατυπώνει η κάθε πολιτική δύναμη σε αυτήν εδώ την αίθουσα».
«Ο τρόπος με τον οποίο οραματιζόμαστε
την ανάπτυξη, τη μείωση της ανεργίας, το
κοινωνικό κράτος, την παιδεία, το ασφαλιστικό σύστημα και όλα τα κρίσιμα θέματα στη δημόσια σφαίρα, συνιστά μια ενιαία
απάντηση και στο μεγάλο πρόβλημα του
δημογραφικού».
O κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στο ζήτημα
της εργασίας, που είναι το υπ' αριθμόν ένα
στην υπόθεση της κοινωνικής αναπαραγωγής.
Είπε ότι η Ελλάδα, μόλις 5 χρόνια πριν
ήταν μία χώρα, στην οποία κάτι λιγότερο
από το 1/3 του εργατικού δυναμικού της
ήταν εκτός παραγωγής και, ακόμη χειρότερα, στην ίδια κατάσταση βρίσκονταν τα
2/3 των νέων ως 25 ετών. «Είναι σαφές ότι
σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο σχεδιασμός για
το μέλλον, οι σκέψεις για οικογένεια, απόκτηση παιδιών, έγιναν όνειρο απατηλό για
την πλειοψηφία των νέων ανθρώπων», σημείωσε.
Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι για αυτόν
τον λόγο η κυβέρνηση είπε -από την πρώτη στιγμή- ότι αποτελεί εθνικό στόχο.
«Πρώτον, θέσαμε ως εθνικό στόχο πρώτα
απ' όλα τη δημιουργία νέων θέσεων ερ-

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.
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γασίας», επισήμανε, προσθέτοντας ότι
έχουμε σήμερα πάνω από 350.000 νέες θέσεις εργασίας, κάτι που αποτυπώθηκε στη
μείωση της ανεργίας κατά 9 μονάδες σε
σχέση με την «οδυνηρή στιγμή του 2014».
«Δεύτερον», συνέχισε, «εργαστήκαμε
για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
Οργανώσαμε από μηδενική βάση το ΣΕΠΕ.
Κυνηγήσαμε την παραβατικότητα σε όλους
του τομείς. Περιορίσαμε την αδήλωτη εργασία στο 9%, όταν είχε φτάσει το 2014
ακόμα και στο 20% στους τομείς υψηλής
παραβατικότητας». «Τρίτον, προχωρήσαμε
άμεσα, μετά την έξοδο από τα μνημόνια, σε
δύο κομβικές ενέργειες για τη συνολική αύξηση των μισθών: Την επαναφορά των βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 11% και κατά 27% για τους νέους, αφού καταργήσαμε τη ντροπιαστική
διάταξη της κυβέρνησης Σαμαρά, του
2012, για τον υποκατώτατο μισθό των
νέων έως 25 ετών», συμπλήρωσε.
Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι «η μείωση
της ανεργίας, η προστασία της εργασίας
και η αύξηση των μισθών αποτελούν προϋπόθεση για μια ενιαία στρατηγική που
μπορεί να δώσει προοπτική ανατροπής αυτού του φαινομένου και συνιστά αναγκαία
και ικανή συνθήκη για τη σταδιακή επίλυση του δημογραφικού». Όπως υποστήριξε,
χωρίς την αποκατάσταση της εργασίας, ο
σχεδιασμός του μέλλοντος είναι έωλος και
αμφίβολος.
Σύμφωνα με τον ίδιο, για αυτόν τον
λόγο «οι συνταγές απορρύθμισης της εργασίας, οι νεοφιελεύθερες συνταγές διάλυσης των εργασιακών σχέσεων και καθήλωσης των μισθών δήθεν στο όνομα της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, το μόνο που πετυχαίνουν με βεβαιότητα είναι να υποθηκεύουν το μέλλον
μίας γενιάς».
Ο πρωθυπουργός στηλίτευσε τον χαρακτηρισμό ενεργητικών πολιτικών ως «φιλοδωρήματα», σημειώνοντας ως παράδειγμα ότι η επιδότητη ενοικίου θα καλύψει
μεγάλο μέρος αναγκών νέων ανθρώπων
που θέλουν να φτιάξουν οικογένεια.

32 σελίδα
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EΠΙΚΑΙΡΑ

ΘΕΜΑΤΑ

Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος

Υλικοπνευματικό ον ο άνθρωπος, διφυής, εικόνα του Θεού,
έχει μέσα του τη φθορά και την αφθαρσία. Είναι προσωρινός
και αιώνιος. Το σώμα του, ναός του Αγίου Πνεύματος, είναι
προορισμένο για την αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή δεν είναι η ζωή
της αθάνατης από τη φύση της ψυχής, αλλά του ανθρώπου ως
ενιαίας ψυχοσωματικής οντότητας. Ελεύθερος ο άνθρωπος
και έχοντας συνείδηση του καλού και του κακού μπορεί να
ακολουθήσει το δρόμο του καλού φθάνοντας έτσι στην ηθική
τελείωση ή το δρόμο του κακού και να φθάσει στην ηθική και
πνευματική εξαχρείωση. Η συμπεριφορά και το ήθος του στην
παρούσα ζωή, την πρόσκαιρη και εφήμερη, θα του εξασφαλίσει
την αληθινή ευτυχία και μακαριότητα στο παρόν και στο μέλλον.

Μερική και τελική κρίση
Σύμφωνα με την ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία, που στηρίζεται στην Αγία Γραφή και στην Ιερή Παράδοση, κάθε
άνθρωπος μετά το θάνατό του, το φυσικό χωρισμό της ψυχής
από το σώμα, που θεωρείται ποινή και συνέπεια της αμαρτίας,
κρίνεται από το Θεό, ήτοι τελειώνει η παραπέρα πρόοδός του
στο καλό ή στο κακό. Οι ψυχές χωρίζονται σε εκείνους που σώζονται στον ουρανό και σε εκείνους που κατακρίνονται στον
Άδη. Οι ψυχές, στη μέση αυτή κατάσταση, έχουν αυτοσυνειδησία,
αισθάνονται, καταλαβαίνουν, χαίρονται ή λυπούνται, βρίσκονται
σε άνεση ή σε οδύνη (παραβολή του πλουσίου και του φτωχού
Λαζάρου). Στον Άδη δεν υπάρχει μετάνοια. Ο παρών κόσμος
είναι το στάδιο της δοκιμασίας και από εδώ εξαρτάται η αιώνια
τύχη του καθενός μας. Η ευτυχία των δικαίων και η δυστυχία
των ασεβών δεν είναι μόνο κάτι το εσωτερικό, -γαλήνη της
ψυχής ή τύψεις συνειδήσεως- αλλά προσδιορίζεται και από
εξωτερικά αγαθά ή βάσανα.
Η ένδοξη Δεύτερη Παρουσία του Χριστού αποτελεί θεμελιώδες
δόγμα του χριστιανισμού και ένα από τα κύρια άρθρα του συμβόλου της πίστεως.
Ο χρόνος της δεύτερης παρουσίας του Χριστού δεν αποκαλύφθηκε ούτε στους Αποστόλους. Ο Κύριος θα έλθει ως “υιός
του ανθρώπου” αιφνίδια· γι' αυτό απαιτείται από όλους μας
πνευματική εγρήγορση και ετοιμότητα. Της γενικής κρίσεως
θα προηγηθεί η ανάσταση των νεκρών και η αλλαγή των ζωντανών, θα ακολουθήσει η συντέλεια του κόσμου και η διαίρεση
των ανθρώπων σε κληρονόμους της αιώνιας δόξας και σε μετόχους της αιώνιας κολάσεως.
Τα κριτήρια είναι η τήρηση του θείου νόμου και ιδιαίτερα το
“πλήρωμα του νόμου”, δηλαδή η φιλανθρωπία, η έμπρακτη,
ανιδιοτελής και γνήσια αγάπη σε κάθε άνθρωπο που η κοινωνία
θεωρεί τιποτένιο, ανάξιο τιμής, παραγκωνισμένο, περιφρονημένο.
Η πρόνοια για τον άρρωστο, τον αδύναμο, το φτωχό, το
δυστυχή, η συμπάθεια για τον ατυχήσαντα είναι ό,τι πιο ευγενικό
για το χριστιανικό πολιτισμό. Ό,τι οι άνθρωποι πράττουν ή παραλείπουν να πράξουν το πράττουν ή το παραλείπουν προς το
Χριστό. Ο Χριστός είναι ο αντιπρόσωπος του ανθρωπίνου
γένους. Δεν θα περάσουν, βέβαια, απαρατήρητα τα λοιπά κατορθώματα των δικαίων και αγίων και τα αμαρτήματα των αμετανόητων αμαρτωλών. Θα τα ελέγξει όλα και όλους: λογισμούς,
σκέψεις, επιθυμίες κρυφές, προθέσεις, πόθους πονηρούς, έργα
που έγιναν στο σκότος και στο φως, γνωστά και άγνωστα.
Οι “ευλογημένοι” είναι οι δίκαιοι, οι φιλάνθρωποι, αυτοί που
έχουν την εύνοια, τη χάρη και την αγάπη του Θεού, οι επαινετοί,
οι εκλεκτοί. Αυτοί θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού και
θα απολαμβάνουν τα αιώνια αγαθά, σαν δικά τους, σαν πατρικά,
σαν κάτι που τους χρωστάει ο Θεός, σαν κάτι που ετοίμασε γι'
αυτούς ακόμα πριν γεννηθούν. Οι άλλοι είναι οι “κατηραμένοι”,
όχι επειδή το θέλει ο Θεός, αλλά εξαιτίας της ασέβειάς τους,
της ανομίας τους, της απιστίας τους, της άσωτης και διεφθαρμένης ζωής τους, της αποστασίας τους από το Θεό και από
κάθε αρετή. Αυτοί θα μπουν στο “πυρ το αιώνιον”, που βέβαια
δεν ετοιμάστηκε από τον Θεό για κανέναν άνθρωπο, αλλά για
το διάβολο και τους αγγέλους του. Τα ίδια τα έργα και η ζωή
των ασεβών τους οδηγούν στην αιώνια κόλαση. Οι εκφράσεις:
“αμαράντινος της δόξης στέφανος”, “πυρ εξώτερον”, “λίμνη
του πυρός” και τα παρόμοια είναι εκφράσεις εικονικές που
έχουν σκοπό να τονίσουν το ανέκφραστο μεγαλείο και την
ευτυχία των δικαίων και το μέγεθος της θλίψης και οδύνης των
ασεβών.-

Η

αλήθεια είναι πως
έχω μπερδευθεί
λίγο, και όχι μόνον
εγώ, με τους
χαρακτηρισμούς που είναι
σχεδόν στην ημερήσια
διάταξη περί προοδευτικού
και συντηρητικού. Ας δούμε
όμως, ποιος τελικά
εκπροσωπεί το
προοδευτικό και ποιος το
συντηρητικό, να
απομυθοποιηθούν κάποια
πράγματα, γιατί αυτός ο
ανελέητος καθημερινός
βομβαρδισμός με
αυθαίρετους πολιτικούς
αυτοπροσδιορισμούς και
ετεροπροσδιορισμούς,
μόνον σύγχυση προκαλεί.

Προς τα τέλη Ιανουαρίου, ο
κ. Τσίπρας ανακοινώνει την αύξηση του κατώτατου μισθού από
τα 586 ευρώ στα 650. Αφήνουμε
στην άκρη το γεγονός, ότι η αύξηση αυτή ήτο προνομοθετημένηκαι έπρεπε να είχε γίνει πριν
από δύο χρόνια. Θα σταθούμε
στο επαρσιακό ύφος του πρωθυπουργού με το οποίο κατακεραύνωνε τον φιλελευθερισμό.
Είπε ο κ. Πρωθυπουργός:εμείς,
εννοώντας προφανώς την αριστερά η οποία έχει αυτοχρισθεί
και ως «προοδευτική» πολιτική
δύναμη, προβαίνουμε σε αύξηση
του κατώτατου μισθού, διότι δεν
επιθυμούμε τη συντριβή της εργασίας όπως οι φιλελεύθεροι,
δηλαδή «οι συντηρητικοί». Αν
κατάλαβα καλά κ. Πρωθυπουργέ, υπονοείτε, ότι η εργασία έχει
συντριβεί στις ΗΠΑ, στην Αγγλία,
στη Γαλλία, στη Γερμανία, και
αναφέρομαι ενδεικτικά στις χώρες αυτές, γιατί αποτελούν τις
σκληρές μήτρες του φιλελευθερισμού, άρα και του «συντηρητισμού», και προφανώς δεν
έχει συντριβεί σε χώρες με «προοδευτικά» καθεστώτα όπως η
Κούβα, η Βόρειος Κορέα, ή η
προσφιλή σας Βενεζουέλα, όπου
μ’έναν ολόκληρο μισθό μόλις
που αγοράζεις μια ντουζίνα
αυγά, η εν πάση περιπτώσει
όπου αλλού επί της γης εφαρμόσθηκαν κρατικοκατευθυνόμενες οικονομικές συνταγές, προς
τις οποίες δεν αποκρύπτετε τη
συμπάθειά σας. Αλλά, κι εδώ
στη χώρα μας, όλοι γνωρίζουμε
πόσο συντετριμένη ήτο προ κρίσεως η εργασία, έργο και αυτό
του φιλελευθερισμού, και πόσο
συντετριμένη είναι ακόμη και
σήμερα, παρότι διανύουμε περίοδο κρίσεως, σε σχέση με χώρες που κάποτε αποτελούσαν
πρότυπό σας, και οι οποίες υποτίθεται ότι δεν διέρχονται κρίση.
Αν ρίξει κανείς μια ματιά στη
γειτονιά μας, εύκολα το διαπιστώνει. Για να μην υπάρχει όμως
μια κατάχρηση του νοηματοδοτικού όρου τουπροοδευτισμού,
όπως δυστυχώς συμβαίνει, θα
πρέπει κάποια στιγμή να πάψουμε να μιλάμε με αφορισμούς και
απροσδιόριστες γενικότητες, και
να συγκεκριμενοποιήσουμε τι
σημαίνει προοδευτικό και τι μη.
Βέβαια, το ζήτημα είναι αρκετά
ευρύχωρο, και θα χρειαζόταν
πολλές σελίδες για να το αναλύσουμε, χάριν όμως της οικονομίας του χώρου θα προσπαθήσουμε να το συμπυκνώσουμε
κατά το δυνατόν. Προοδευτικό
είναι να μπορείς να στήνεις ένα
ισχυρό κοινωνικό κράτος, το
οποίο σημειωτέον αποτελεί το
δίκτυ προστασίας του απλού κόσμουτης εργασίας, του άνεργου
και του περιθωριοποιημένου.
Που συμβαίνει αυτό; «Συμπτωματικά», στις χώρες του «κακού»

Toυ Αποστόλη Β. Παππά
Δημοτικού Συμβούλου
Δήμου Τρικκαίων
φιλελευθερισμού, αϊντε του
«συντηρητικού». Δεν νομίζω να
υπάρχει κάποια ένσταση επ’αυτού; Προοδευτικό θεωρείται ένα
σύστημα διακυβέρνησης όταν
μπορεί να διασφαλίζει καλούς
μισθούς και συντάξεις, όταν μπορείς να έχεις πρόσβαση στο νοσοκομείο, όταν μπορείς να στέλνεις το παιδί σου στο βρεφικό
και στον παιδικό σταθμό, και
στη συνέχεια στο νηπιαγωγείο,
στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο,
στο Πανεπιστήμιο. «Συμπτωματικά» και πάλι, είναι οι χώρες
του «συντηρητικού» οικονομικού
φιλελευθερισμού που διαθέτουν
τις αρτιότερες εξ’αυτών των
υποδομών και είναι οι καλύτεροι
εγγυητές των οικονομικών παροχών. Ή μήπως υπάρχει κανείς
που να αμφιβάλει; Πάμε παρακάτω. Προοδευτικό είναι να μην
γίνεσαι απηνής διώκτης του ιδιωτικού επιχειρείν, το οποίο δημιουργεί θέσεις εργασίας, αυξάνει
τον πλούτο της χώρας και το
ΑΕΠ. Προοδευτικό είναι να μην
στηρίζεις την επέκταση του κρατισμού, καθώς και να μην αναγορεύεις τον επιδοματικό παρασιτισμό σε κορυφαία πολιτική
και οικονομική πράξη προς εξυπηρέτηση απλώς του πελατειασμού. Προοδευτικό είναι η καθιέρωση της αξιολόγησης και
της αξιοκρατίας και όχι η δίωξη
του «αριστεύειν» και του «διακρίνεσθαι», που έχει ως συνέπεια
την εξίσωση των πάντων προς
τα κάτω με συνέπεια την αγελοποίηση της κοινωνίας. Προοδευτικό είναι, να μην παρακολουθείς ως Πόντιος Πιλάτος την
πυρπόληση Πανεπιστημίων, Πρεσβειών, Δημοσίων κτιρίων, ιδιωτικών περιουσιών κ.λ.π. από τους
συνήθεις υπόπτους. Προοδευτικό είναι να λες ναι στην ιδιωτική
Τριτοβάθμια εκπαίδευση, η
οποία στο τέλος-τέλος βελτιώνει
λόγω του ανταγωνισμού και τα
κρατικά πανεπιστήμια, αλλά θα
πάψει να υπάρχει και μια συναλλαγματική αιμοραγία. Εδώ,
το οξύμωρο της υπόθεσης είναι,
ότι πολλοί εκ των αντιδρώντων
έχουν φοιτήσει, στέλνουν τα παιδιά τους, ή εργάζονται σε ξένα
ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν είδα
κάποιον να πάει να διδαχθεί ή
να διδάξει σε Κινέζικα Πανεπιστήμια ή σε Βενεζουαλέζικα.
Προοδευτικό είναι, να μην επιμένεις σε χρεωκοπημένα πολιτικά και οικονομικά υποδείγματα,
να τα παρουσιάζεις μάλιστα και
ως σωτηριολογικά, παρά το γεγονός, ότι ιστορικά δεν έχει δικαιωθεί ποτέ και πουθενά η οποιαδήποτε κρατικίστικη εκδοχή.
Προοδευτικό είναι, να μην αγιοποιείς οτιδήποτε το κρατικό, και
να μην δαιμονοποιείς οτιδήποτε
το ιδιωτικό. Όμως, στη χώρα
της φαιδράς πορτοκαλέας συμβαίνει το εξής απίθανο. Όσοι

συντάσονται και υιοθετούν τα
παραπάνω, οι φιλελεύθεροι δηλαδή, ετεροπροσδιορίζονται ως
«συντηρητικοί», ενώ όσοι τα
απορρίπτουν αυτοπροσδιορίζονται ως «προοδευτικοί». Συνιστά
αυτό, μια επικοινωνιακή επιτυχία
της αριστεράς. Έχουν την ικανότητα το άσπρονα το παρουσιάζουν ως μαύρο και τανάπαλιν.
Αυτό οφείλουμε να το ομολογήσουμε και να το αναγνωρίσουμε. Η αριστερά, στο προπαγανδίζειν αριστεύει, έστω κι αν
είναι κατά της αριστείας. Οι χαρακτηρισμοί όμως προοδευτικός-συντηρητικόςδεν έχουν αντιστραφεί νοηματικά μόνον σε
επίπεδο ιδεών, αλλά και σε επίπεδο προσώπων. Δύο-τρία παραδείγματα. Το Ευρωπαϊκό οικοδόμημα το έστησαν πριν από
περίπου εξήντα χρόνια, ένας
εβδομηντάχρονος τότε «συντηρητικός» πολιτικός ονόματι Σαρλ
Ντε Γκωλ, και ένας ογδοντάχρονος επίσης «συντηρητικός»,
ονόματι Κόνραντ Αντενάουερ,
όταν πιο νεαρές ηγεσίες ευρωπαϊκών «προοδευτικών» κομμάτων το αντιμάχονταν λυσσαλέα.
Αδυνατούσαν τότε να αντιληφθούν, ότι η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν ήτο μόνον μία πολιτική και οικονομική πράξη,
αλλά ήτο κυρίως μια υπέρβαση
του κακώς νοούμενου εθνικισμού, που τόσα δεινά είχε προκαλέσει κατά το παρελθόν στη
Γηραιά Ήπειρο. Χάρις σ’εκείνη
την οραματική κίνηση, η Ευρώπη
γνώρισε την πιο μακρά περίοδο
ειρήνηςστην ιστορία της. Αλλά,
κι εδώ στη χώρα μας, γνωστό
είναι ότι «συντηρητικοί» πολιτικοί
πάσχιζαν να την εντάξουν στην
τότε Ε. Ο. Κ. , ενώ οι ηγεσίες
των «προοδευτικών», κομμάτων
εξαπέλυαν μύδρους εναντίον
της. Ονόματα δεν λέμε, καθώς
είναι τοις πάσι γνωστά. Η πρώτη
χώρα που καθιέρωσε νομοθετικά
την κοινωνική ασφάλιση ήτο η
Γερμανία του Ότο Φον Μπίσμαρκ. Με νομοσχέδιο του 1883
καθιερώθηκε η υποχρεωτική
ασφάλιση ασθενείας και μητρότητας, και το 1889 υποχρεωτική
ασφάλιση ατυχημάτων αναπηρίας και γήρατος. Μία από τις
επαναστατικότερες κοινωνικές
μεταρρυθμίσεις. Ή μήπως δεν
είναι έτσι; Κι όμως ο Ότο Φον
Μπίσμαρκ χαρακτηρίζεται ως
«συντηρητικός» και για κάποιους
«υπερσυντηρητικός». Ο Γουΐνστον Τσώρτσιλ, ήταν εκείνος
που το 1943 διαβλέποντας ότι
η νίκη των συμμάχων ήτο πλέον
ζήτημα χρόνου, έδωσε εντολή
στο Βαρώνο Γουΐλιαμ Μπέβεριτζ
να σχεδιάσει ένα κοινωνικό σύστημα παροχών. Η περίφημη έκθεση Beveridge Report, αποτέλεσε την αρχιτεκτονική βάση
του μεταπολεμικού κοινωνικού
κράτους των χωρών της Δυτικής
Ευρώπης, του αρτιότερου που
γνώρισε η ανθρωπότητα από
καταβολής. Κι όμως, «συντηρητικός» και ο Τσώρτσιλ. Ε ρε γαμώτο, αν δεν εντάσσονται αυτοί
στη χορεία των μεγάλων κοινωνικών μεταρυθμιστών, αν δεν είναι αυτοί προοδευτικοί πολιτικοί,
τότε ποιοι είναι; Ο Πολ Ποτ, ο
Κιμ Γιονγκ Ουν ή μήπως ο Μεγκίστου Χαϊλέ Μαριάμ; Θα τρελαθούμε σ’αυτή τη χώρα. Αλλά
είπαμε, κάποιοι είναι μανούλες
στο να παραμορφώνουν την
πραγματικότητα και να δημιουργούν μύθους. Όταν μάλιστα
έχεις να κάνεις και μ’έναν μυθολάγνο λαό, ή τουλάχιστον
μ’ένα μεγάλο κομμάτι αυτού,
τότε η μυθοπλασία αναγορεύεται
σε εθνικό σπορ, μια ςκι έχει απο-

δειχθεί, ότι κάνει καλά τη δουλειά
της. Αφού λοιπόν δεν έχεις την
γενναιότητα να αποδεχθείς την
ιδεολογικοπολιτική σου ήττα,
τότε προσφεύγεις σε μια προπαγανδιστική εκστρατεία, όπου
προσπαθείς να παρουσιάσεις το
άσπρο μαύρο και τανάπαλιν. Αρχίζεις τότε να ψαρεύεις σε θολά
νερά. Αυτό κάνει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφού το ιδεολογικοπολιτικό του πρόταγμα απεδείχθη
ανεδαφικό και ως εκ τούτου δεν
μπόρεσε να περπατήσει, αυτό
άλλωστε το ομολόγησε και ο
ίδιος ο πρωθυπουργός λέγοντας
ότι ζούσαμε με αυταπάτες και
ψευδαισθήσεις. Μετά λοιπόν
από μια περιπλάνηση δεκαετιών
σ’έναν φαντασιακό κόσμο, ξαφνικά ανακαλύπτει ότι τόσα χρόνια
κυνηγούσε την ουτοπία και κάνει
στροφή. Ευρισκόμενος μπροστά
σ’ένα ιδεολογικό κενό παίζει πλέον με αφορισμούς και απροσδιόριστες γενικότητες, όπως
προοδευτικός-συντηρητικός αυτοτοποθετούμενος στο στρατόπεδο των «προοδευτικών», ναρκισεύεται γι’αυτό, και μάλιστα
διεκδικεί και την πρωτοκαθεδρία.
Δεν πρόκειται βεβαίως για μια
απλή ιδεολογικοπολιτική μετατόπιση τακτικού χαρακτήρα. Εδώ
πρόκειται για μια άτακτη υποχώρηση, για μια απαγκίστρωση
από τον κλασικά και συμβατικά
οριοθετημένο αριστερό χώρο,
και για μια πολιτική και ιδεολογική απομαρξιστικοποίηση. Εν
απλοίς λόγοις πρόκειται για μια
στρατηγική πολιτική και ιδεολογική μετατόπιση. Προσχωρεί
ασθμαίνοντας, ή καλύτερα λαθροεισβάλει στον αστικό χώρο,
έστω και σώματι χωρίς ψυχή τε,
μιας και αυτή παραμένει προσηλωμένη στο παρελθόν. Επειδή
όμως κάτι τέτοιο δεν χωνεύεται
εύκολα, επειδή η αφομοίωση
και η απορρόφηση δημιουργεί
συνειδησιακά προβλήματα στα
παραδοσιακά μαρξιστικοαναθρεμμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
καθώς και στην παραδοσιακή
(νέο) κομμουνιστικογενή του
βάση, όση εν πάση περιπτώσει
του έχει απομείνει, για να χρυσώσει το χάπι εφευρίσκει διαχωριστικές γραμμές παληό-νέο,
προοδευτικό-συντηρητικό αυτοχριζόμενος ως εκπρόσωπος του
νέου και του προδευτικού. Προκειμένου δε να ικανοποιήσει την
πολλυσυλεκτική εκλογική του
βάση, κατασκευάζει ένα ομιχλώδες πολιτικό αφήγημα που περιέχει λίγο φιλελευθερισμό, λίγο
κρατισμό, λίγο Βενεζουέλα, λίγο
απ’όλα. Έτσι, για να τους χωράει
όλους. Εντελώς αυθαίρετα, μια
πολιτική πρόταση μωσαϊκό, έναν
πολιτικό αχταρμά, τον ονοματίζει
και «προδευτικό». Ιστορικά όμως
έχει αποδειχθεί, ότι τέτοια πολιτικά νεφελώματα όχι μόνο προοδευτικά δεν είναι αλλά ούτε
καν συντηρητικά. Οπισθοδρομισμό μυρίζουν. Εντάξει, όταν καταθέτεις την πολιτική και ιδεολογική σου ταυτότητα, μέχρι την
έκδοση νέας ακολουθεί πάντα
ένα επώδυνο στάδιο προσαρμογής. Παγιδεύεσαι ανάμεσα
στις βουλήσεις της ψυχής με
αυτές του σώματος. Όσο δε
διαρκεί αυτό το στάδιο της αναζήτησης, δεν παράγεις πολιτική
αλλά παραπολιτική. Ζημιογόνο
και επικίνδυνο αυτό, και για σένα
αλλά και για τη χώρα.
Υ.Γ. Σε καμμία περίπτωση δεν
διατείνομαι πως στον φιλελευθερισμό είναι όλα καλά κι άγια.
Είναι όμως άλλο πράγμα να στηλιτεύεις τις παραμορφώσεις και
ακρότητες αυτού, και άλλο
πράγμα ν’ αναφέρεσαι σ’ αυτόν
αφοριστικά και με ανατριχίλα.

τοπικά

«ΣΚΕΥΩΡΙΑ»
Η απόλυτη ξευτίλα
ιζαδόροι,
παιδεραστές,
θαλασσοδανειολήπ
τες, αρχιφακελάκηδες,
διάδικοι, υπόδικοι,
κατάδικοι, ιερωμένοι,
κήρυκες του μίσους τύπου
Αμβρόσιου, πληρωμένοι
κονδυλοφόροι που δεν
βρήκαν να πουν μια λέξη
για το αίσχος της
παιδεραστίας του εξ
απορρήτων σύμβουλου του
κ. Μητσοτάκη, όλοι αυτοί
και πολλά ακόμα λουλούδια
του ιδίου φυράματος
κυβερνούσανε τη χώρα.
Για κάθε σκάνδαλο που
έχει συμβεί σε αυτή τη
χώρα το μοναδικό τους
μότο ήταν η προσφιλής
τους έκφραση
«ΣΚΕΥΩΡΙΑ».

Μ

Μόνο που αυτή τη φορά η
σκευωρία,κατά τον Αυγενάκη,
την Μισέλ Ασημακοπούλου και
όλων των σιωπούντων ήρθε
από την Μολδαβία. Φανταστείτε τι θα έφτιαχναν αν συνέβαινε κάτι τέτοιο με κάποιον
του ΣΥΡΙΖΑ, όχι πρωτοκλασάτου, αλλά και του απλού μέλους. Εδώ μας είχανε ταράξει
επί δέκα και πλέον μέρες με το
καθ’ όλα νόμιμο και εξυπηρετούμενο δάνειο του Πολάκη.
Βέβαια, ακόμα και οι πέτρες
έχουν καταλάβει, ότι αυτό που

Γράφει ο Γιάννης Σίμος
Μέλος της
Ν.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΡΙΖΑ
τους ενοχλεί είναι ότι το
Υπουργείο Υγείας κατάφερε να
αναστηλώσει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, να ξεχρεώσει τα
καταχρεωμένα νοσοκομεία, να
παρέχει πλήρη κάλυψη σ’ όλον
τον ελληνικό λαό.
Ενώ δικός τους στόχος ήταν
η πλήρης απαξίωση και η διάλυση των δημοσίων δομών
υγείας, προς ικανοποίηση των
ιδιωτικών και ημετέρων συμφερόντων, κατά τα πρότυπα
του ακραίου νεοφιλελευθερισμού.
Το πιο γελοίο απ’ όλα είναι
το γεγονός ότι προσπαθούν να
συμψηφίσουν ένα δάνειο πολιτικού προσώπου, για το
οποίο η τράπεζα της Ελλάδος
απεφάνθη ότι ακολουθήθηκαν
όλες οι νόμιμες διαδικασίες, με
ένα τόσο αποκρουστικό και
ειδεχθές αδίκημα όπως αυτό

της ασέλγειας σε ανήλικα.
Η προσπάθεια ισοπέδωσης
κάθε ηθικού φραγμού και η τακτική του «όλοι ίδιοι είναι» δεν
μπορεί να γίνει αποδεκτή και
κινείται πέρα από κάθε όριο
πολιτικής και ανθρώπινης λογικής.
Σε χρόνια οικονομικής κρίσης, όπως και στην μεγάλη κρίση του 1928, παρατηρείται το
φαινόμενο της αναβίωσης του
φασισμού πανευρωπαϊκά αλλά
και παγκοσμίως. Το γεγονός
αυτό δεν πρέπει να αφήνει
αδιάφορο κανένα δημοκρατικό
πολίτη. Για αυτό απαιτείται
συστράτευση όλων των προοδευτικών δυνάμεων σ’ ένα
κοινό μέτωπο ενάντια σε κάθε
μορφή ρατσισμού, ξενοφοβίας, μισαλλοδοξίας.
Να σταματήσουν κάποιοι να
χαϊδεύουν το τέρας, γιατί δεν
αστειεύεται και πρώτα απ’
όλους αυτούς θα κατασπαράξει. Τον φασισμό η Ελλάδα
τον γνώρισε και τον πλήρωσε
ακριβότερα από όλους τους
λαούς. Δεν μπορεί μια χώρα,
όπως η Ελλάδα, με την μεγάλη εποποιία της εθνικής αντίστασης κατά του ναζισμού να
επιτρέπει να ευδοκιμούν οι
απόγονοι των φασιστών. Τώρα
είναι η ώρα της μεγάλης συστράτευσης. Να σταματήσουμε επιτέλους να εθελοτυφλούμε…
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Παρουσίαση βιβλίου
ο βιβλιοπωλείο
Τσιοπελάκος, οι
εκδόσεις Πατάκη και το
Κέντρο Έρευνας- Μουσείο
Τσιτσάνη σας προσκαλούν
αύριο Πέμπτη 7 Μαρτίου
2019 και ώρα 19.30 στην
παρουσίαση του καινούριου
βιβλίου της Τούλας Τίγκα "Τ'
Άλλο Μισό Του Κόσμου".

Τ

Για το Βιβλίο θα μιλήσουν ο
Αγαθοκλής Αζέλης, φιλόλογος, η
συγγραφέας, καθώς και οι μαθητές λυκείου Φώτης Αθάνατος,
Παναγιώτης Αρέστης και Αλεξάνδρα-Μαρία Καρκανιά.
Τ’ ΑΛΛΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΟΥΛΑ ΤΙΓΚΑ
Μια παρέα μαθητών λυκείου
που μεγαλώνουν σε μια παραθαλάσσια κωμόπολη. Ένα «μαγεμένο» παλιό αρχοντικό γεμάτο
μνήμες και φαντάσματα.
Γύρω απ’ αυτό οι ήρωες αγαπούν, παθιάζονται, ερωτεύονται,
σκανδαλίζονται. Ο έρωτας της
Μαρίνας, η προσωρινή ακινησία
του Ρηγόπουλου, οι ερωτικές
προτιμήσεις του Θοδωρή.
Κι ανάμεσά τους η Μυρσίνη, η
φιλόλογος των παιδιών, που έχει
βιώσει παρόμοιες εμπειρίες στον
ίδιο τόπο, όπου ο έρωτας μπορεί
και να χτυπήσει λάθος πόρτα.
Ένα δυνατό μυθιστόρημα για τον
ετεροφυλικό και τον ομοφυλικό
έρωτα, για τις αποφάσεις που
παίρνει κάποιος στη ζωή του αν
και εφόσον…
Λείπει μόνο τ’ άλλο μισό του κόσμου για να δεις τον κόσμο ολόκληρο.
Η Τούλα Τίγκα γεννήθηκε στα
Τρίκαλα. Έζησε στον Βόλο και
στη Θεσσαλονίκη, όπου και τελείωσε τις σπουδές της στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας. Έχει
γράψει έντεκα βιβλία μέχρι τώρα,

για εφήβους και ενηλίκους. Με
αφορμή τα βιβλία της καλείται συχνά να συνομιλήσει με μαθητές σε
σχολεία, για θέματα που αφορούν την εφηβική κυρίως ηλικία.
Βραβεύτηκε από τον Κύκλο του
Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, αναγράφηκε στον τιμητικό πίνακα
της IBBY, τιμήθηκε από τον Δήμο
Τρικκαίων, το Δημοτικό Θέατρο
της πόλης των Τρικάλων και τον
Φιλολογικό, Ιστορικό, Λογοτεχνικό Σύνδεσμο Τρικάλων. Δραστηριοποιήθηκε στην πόλη της με
προγράμματα στήριξης και προώθησης της φιλαναγνωσίας, σε
ομάδες ενηλίκων, γυναικών, αλλά
και παιδιών. Ζει στα Τρίκαλα.

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

ΤΕΤΑΡΤΗ

6

τηλεόραση

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

23:30 Δυνατά και Ελληνικά
00:30 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
01:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο
09:50
12:00
13:00
14:30
15:00
15:55
18:00

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

06:00
10:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:15
17:30
18:30
19:30
20:45
21:45
22:45
23:45
02:00

Καλημέρα Ελλάδα
Το Πρωινό
ANT1 News
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ1 Ε29 (Ε)
Ρουκ Ζουκ
Κάτι Ψήνεται
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
Γλώσσα
Still Standing
Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E113
ANT1 News
Η Επιστροφή E91
Μην Ψαρώνεις E10
Shooter E3
Τhe 2night Show Κ3
Εκείνες κι Εγώ (Ε)

07:15 Οι Αναμνήσεις της Νανέτ E46
07:25 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E1 (Ε)
07:40 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E2 (Ε)
08:00 Carousel (Ε)
08:30 Φυλές της Αθήνας (Ε)
09:30 Δρόμοι (Ε)
10:30 Στρογγυλός Πλανήτης E3
11:00 Φονικοί Δεινόσαυροι E3 (Ε)
11:30 Γλυκά και Αλμυρά, Στην Καρδιά της
Μαρτινικανής Κουζίνας
12:30 28 Φορές Ευρώπη (Ε)
13:30 I Love Lucy E171 (Ε)
14:00 I Love Lucy E172 (Ε)
14:30 Γιάκαρι E57
14:45 Η Μικρή Πριγκίπισσα E63 (Ε)
15:00 Η Μικρή Πριγκίπισσα E64 (Ε)
15:15 Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι Κ9 Ε13 (Ε)
16:00 Εγκατάλειψη
17:20 Η Οδύσσεια του Κινηματογράφου E2
(Ε)
18:30 Ο Παράδεισος των Κυριών E3
19:30 Ο Παράδεισος των Κυριών
20:30 Συναντήσεις με Αξιοσημείωτους
Ανθρώπους Κ2
21:30 Στα Άκρα Κ16
22:30 Η Εξαφάνιση E1
23:30 Παζολίνι
23:50 Το Φράγμα

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

Αλήθειες με τη Ζήνα (Ε)
Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ7 Ε1
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε287
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
33 Ψυχές

18:15
18:30
18:50
21:00
22:00
00:00
00:15

07:00 Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
08:00 Οι Απίθανες E42 (Ε)
09:00 Η Μεγάλη Εξερεύνηση της Γης E7
(Ε)
10:00 ΕπιΚοινωνία
10:57 Η Κατάκτηση της Αμερικής - Making
of
12:00 Χιουνάν, η άλλη 'Oψη του Άβαταρ
13:00 Ειδήσεις
14:00 Η Μεγάλη Εξερεύνηση της Γης E7
(Ε)
15:00 Ποδόσφαιρο: Εργοτέλης - Βόλος
ΝΠΣ (Ζ)
17:00 Με το Τρία
18:00 Δελτίο Καιρού
18:15 Ο Κόσμος των Σπορ
18:55 Σύντομο Δελτίο Ειδήσεων
19:00 Χιουνάν, η άλλη 'Oψη του Άβαταρ (Ε)
20:00 Η Κατάκτηση της Αμερικής E1
21:00 Η Κατάκτηση της Αμερικής - Making
of
21:45 Δελτίο Καιρού
22:00 Ειδήσεις
22:50 21ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
Θεσσαλονίκης
23:00 Bala Loca

06:40 'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε107 (Ε)
07:45 Happy Day στον Alpha
10:30 Alpha Ρεπορτάζ
12:15 Ειδήσεις
13:00 Ελένη
15:00 Ο Τζίτζικας κι ο Μέρμηγκας
17:00 Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
17:10 Το Σόι σου Κ3 Ε31 (Ε)
18:00 Deal
19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:00 'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε108
21:00 Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6 Ε38
21:50 Το Τατουάζ Κ2 Ε175

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
Ρουά Μάτ

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

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

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Σακκά Αθανασία
Μαιευτήριο, 2431023780
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Λεβέντης Φώτης
Κονδύλη 24, 2431032657

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

07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα «Μουλαν», «Ο
Σερίφης του διαστήματος»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Μεραμπελιώτικη
Σουμάδα»
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 «Θεσσαλών Γη»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 ΤravelGuide
22.30 Ντοκυμαντέρ «Λασιθι»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Καλημέρα Θεσσαλία»

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

ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ASTRA MARKET
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
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 Εκ Βαθέων
22.00 – 23.00 Ανατρεπτικό Δελτίο
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 00.30 Δελτίο Ειδήσεων
00.30 – 02.00 Τα άστρα και τα ζώδια

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

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Ο Πρίγκιπας της Φωτιάς Κ1 (Ε)
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα
Ποιος Ρωτάει;
Open News στη Νοηματική
Για Πάντα Παιδιά
Open News
Ο Πρίγκιπας της Φωτιάς Κ1
Τι να Περιμένεις όταν Είσαι 'Eγκυος
Criminal Minds Κ8
Top Story

ΚΡΙΟΣ: Μπορεί να νιώσεις ότι υπάρχει
γύρω σου παρασκήνιο που μπορεί να κλονίσει την εμπιστοσύνη σου, όμως να θυμάσαι ότι η λύση δεν βρίσκεται σε ουσίες
και εξαρτήσεις που μπορούν να λειτουργήσουν απλά σαν προσωρινό καταφύγιο.
ΤΑΥΡΟΣ: δε χρειάζεται να μεγεθύνεις τα
πράγματα, αρκεί να δεις τα γεγονότα σαν
ευκαιρίες να ακούσεις τις θέσεις και της
άλλης πλευράς και να βρεις τα σημεία που
συναντιέστε.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Μη βιαστείς να αντιδράσεις,
γιατί μπορεί να λειτουργήσεις σπασμωδικά και επιπόλαια, μιας και οι παρανοήσεις είναι πολύ πιθανές.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Θα μπορέσεις να δεις πιο ανάλαφρα μια ερωτική κατάσταση, ενώ φίλοι
σου και άνθρωποι από το εξωτερικό
επανέρχονται στη ζωή σου και την κάνουν
πιο ευχάριστη.
ΛΕΩΝ: Μπορεί να έρθουν στο προσκήνιο
χρέη του παρελθόντος τα οποία θα πρέπει να τακτοποιήσεις ή ακόμα και να διεκδικήσεις εσύ χρωστούμενα που σου
οφείλονται.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Είναι πολύ πιθανό να βρεθείς
αντιμέτωπος με παρεξηγήσεις ή ακόμα κι
εσύ ο ίδιος να παρανοήσεις κάποια πράγματα, γι’ αυτό μην τραβήξεις τα πράγματα στα άκρα.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Αρχιπέλαγος του
νοτίου Ειρηνικού.
2. Ρήμα που αποκλείει τις καθυστερήσεις.
3. Μουσική νότα Από τα τρία τα... μισά.
4. Δημοφιλές ιταλικό
μελόδραμα.
5. Το «ζυμώνω» στα
αρχαία, με την προφορά δυο συμφώνων Μορφή αποκατάσταση
(γεν.).
6. Αθλητική... αστοχία
-«Το τραγούδι της...»,
τίτλος έργου του Στράτη Μυριβήλη.
7. Του «Κ» δορυφόροι -Συνηθισμένο και μεταξύ φίλων - Χρονική
ή υποθετική η σημασία του.
8. Ηγέτης τους υπήρξε ο Ροβεσπιέρος.
9. Εκφράζει και άρνηση -Αδικα,
σύμφωνα με μία έννοια.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Περιοχή της Γερμανίας.
2. Λέγεται και συνέπεια (γεν.).
3. Πάντα... ενοχλητική -Βυζαντινή μουσική νότα.
4. Κατάληξη ουσιαστικών - Το υαλογράφημα, όπως επίσης λέγεται
(μία γραφή).
5. Επίρρημα σχετικό με την κολύμβηση - Το «χαίρε» των Λατίνων
(αντιστρ.).

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

Πώς παίζεται
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H λύση του προηγούμενου
2

4
9

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

3

3
8

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

5

5
8

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

Sudoku

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

7

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

6. Οι τρόποι και το ύφος, σύμφωνα με μία έννοια -Παραπόταμος
του Δούναβη.
7. Θα τα βρείτε στην...τύχη Μαγειρικό σκεύος.
8. Γίνεται και ένας καλλιτέχνης
(με άρθρο).
9. Φωνήεντα από τα... σύμφωνα
- Κλασική τραγωδία (αντιστρ.).
ΛΥΣΗ (5-3-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΚΛΑΡΙΝΟ 2. ΡΕ
- ΕΜΑΣ 3. ΕΥΑΝΔΡΟΣ 4. ΟΚΡΙΒΑΝΤΑ 5. ΥΙΟΣ-ΙΟΥΣ 6. ΣΠΑ-ΝΩΔΑ
7. ΑΠΝΟΙΑ - ΟΚ 8. ΟΙΝΩ - ΕΜΥ 9.
ΡΟΤΟΝΤΑΣ ΚΑΘΕΤΑ: Ι. ΚΡΕΟΥΣΑ
2. ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ 3. ΑΡΟΑΝΙΑ 4. ΡΑΝΙΣ - ΟΝΤ 5. ΔΒ -ΑΙΩΝ 6. ΝΕΡΑΙΔΑ 7. ΟΜΟΝΟΩ - ΕΤ 8. ΑΣΤΥΝΟΜΟ 9. ΑΣ - ΑΣ - ΚΥΡ

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: Ιδιαίτερα εμφανές θα γίνεται
στην επαγγελματική σου ζωή όπου θα δεις
θέματα να επανέρχονται, αλλά και μια δυσκολία να διεκπεραιώσεις τις υποχρεώσεις σου.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Είναι μια περίοδος που θα
επανεξετάσεις τις επιθυμίες σου, ενώ θα
σε βοηθήσει κιόλας αν είσαι γονιός να
επαναπροσδιορίσεις κάποια πράγματα
στην επικοινωνία σου με τα παιδιά σου.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Κατά τη διάρκεια της ανάδρομης πορείας του Ερμή στους Ιχθύς η
προσοχή στρέφεται σε οικογενειακά ζητήματα και γενικότερα σε θέματα που σχετίζονται με το σπίτι.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Κατά τη διάρκεια της ανάδρομης πορείας του Ερμή στους Ιχθύς το
πρόβλημα για όλους, αλλά ειδικά για σένα
θα έχει να κάνει με την επικοινωνία.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Κατά τη διάρκεια της ανάδρομης πορείας του Ερμή στους Ιχθύς θα
σε απασχολήσουν περισσότερο οικονομικά θέματα στα οποία μπορεί να υπάρχει μια καθυστέρηση που θα σε εκνευρίσει.
ΙΧΘΕΙΣ: Ενδεχομένως να βιώσεις ένα χάος
μες στο κεφάλι σου, αφού θα προκύπτουν
ένα σωρό θέματα που θα αποσπούν την
προσοχή σου και δε θα σε αφήνουν να
ασχοληθείς με τα ζητήματα της καθημερινότητας.
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Πτώση 0,76% στο Χρηματιστήριο

Ê

Πτωτικά κινήθηκε η χρηματιστηριακή αγορά στη χθεσινή συνεδρίαση, υποχωρώντας κάτω από τα επίπεδα των 700 μονάδων, σε μία συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε από νευρικότητα. Η επιτυχής έξοδος
στις αγορές με την έκδοση
10ετους ομολόγου δεν καΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
τόρθωσε να ανατρέψει την
πτωτική εικόνα.
Γ.Δ. 698,83
Υπεραπέδωσε η μετοχή
της Πειραιώς, ενώ πιέστηκαν οι μετοχές της Eurobank, της ΑΔΜΗΕ και
0,76%
της ΔΕΗ.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 698,83
μονάδες, σημειώνοντας
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
πτώση 0,76%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 707,46 μονάδες (+0,46%)
και κατώτερη τιμή στις 696,57 μονάδες (-1,08%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 41,957 εκατ.
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 29.298.195 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε
πτώση σε ποσοστό 0,62%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,69%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη
μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Πειραιώς (+3,33%), της Τέρνα Ενεργειακή (+1,09%), της
Fourlis (+0,62%) και των ΕΛΠΕ (+0,61%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Eurobank (-3,85%), της ΑΔΜΗΕ (-3,08%), της
Grivalia Properties (-2,71%), της ΔΕΗ (-2,58%) και της
Σαράντης (-2,16%).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο
σημείωσε ο δείκτης των Πρώτων Υλών (+0,68%), ενώ
τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες της
ακίνητης περιουσίας (-2,02%) και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (-1,29%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η
Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 9.062.317 και
4.353.238 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 5,715 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 5,278
εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 35 μετοχές, 63 πτωτικά και 29 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κέκροψ+17,04% και Σφακιανάκης +10,37%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ιντραλότ 11,24% και Attica Bank -8,72%.

αταργείται το
αυτόφωρο για τους
ελεγκτές της εφορίας,
ενώ ποινική ευθύνη της
Διοίκησης και των
υπαλλήλων της ΑΑΔΕ
ενεργοποιείται μόνο στην
περίπτωση που έπραξαν με
δόλο ή με σκοπό να
προσπορίσουν στον εαυτό
τους ή σε άλλον παράνομο
περιουσιακό όφελος ή να
βλάψουν το Δημόσιο, καθώς
και σε περίπτωση
παραβίασης του απορρήτου
των πληροφοριών και
στοιχείων που περιήλθαν σε
γνώση τους κατά την
άσκηση των καθηκόντων
τους.

Κ

Αυτό προβλέπει τροπολογία
που κατατέθηκε στη Βουλή με την
οποία ευθυγραμμίζεται το υφιστάμενο ειδικό πλαίσιο ευθύνης
με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται νέο πλαίσιο κινητικότητας για τους υπαλλήλους της
ΑΑΔΕ.
Ειδικότερα, σε ότι αφορά την
ενεργοποίηση της ποινικής ευθύνης και του αυτόφωρου, η τροπολογία ορίζει τα εξής:
- «ως προς την προβλεπόμενη
ποινική ευθύνη, καθίσταται σαφές
ότι αυτή στοιχειοθετείται μόνο
εφόσον τα ανωτέρω πρόσωπα
πράττουν με δόλο ή με σκοπό να
προσπορίσουν στον εαυτό τους ή
σε άλλον παράνομο περιουσιακό
όφελος ή να βλάψουν το Δημόσιο
ή άλλον ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που πε-

Καταργείται το αυτόφωρο
για τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ

ριήλθαν σε γνώση τους κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α'
170). Με τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχεται πλήρης ευθυγράμμιση με το ποινικό δίκαιο, καθώς η ποινική ευθύνη των ως
άνω προσώπων ενεργοποιείται
με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις
που τίθενται από τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα»
- «για αδικήματα που διώκονται
κατ' έγκληση και φέρεται ότι διαπράχθηκαν από υπάλληλο της
Α.Α.Δ.Ε. κατά την εκτέλεση των
υπηρεσιακών καθηκόντων του και
σε σχέση με αυτά, δεν έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις περί σύλληψης του δράστη και αυτόφωρης διαδικασίας σύμφωνα με τα
άρθρα 275, 409-413 και 417-424
του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
Σκοπείται, έτσι, η προστασία
των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. από
την υποβολή αβάσιμων και προ-

σχηματικών εγκλήσεων σε βάρος τους και η διασφάλιση της
απρόσκοπτης άσκησης των καθηκόντων τους.
Αντίστοιχες διατάξεις υπάρχουν ήδη στην νομοθεσία μας
για την προστασία των δικαστικών
επιμελητών (άρθρο 89 παρ. 3 του
ν. 2318/1995, Α'126), καθώς και
των αστυνομικών, λιμενικών, πυροσβεστικών και δασικών υπαλλήλων (άρθρο 19 του ν.
4058/2012, Α'63)».
Με άλλες διατάξεις της τροπολογίας αποσαφηνίζεται η διαδικασία αποσπάσεων ή μετατάξεων των υπαλλήλων μεταξύ της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλης Ανεξάρτητης Αρχής ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας κάθε μορφής ή
Ν.Π.Δ.Δ., ή Ο.Τ.Α. Α" και Β' βαθμού, μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, καθώς και άλλων ειδικών διατάξεων, με σκοπό
την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Α.Α.Δ.Ε., την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της, καθώς
και την εξασφάλιση των όρων
επίτευξης των στρατηγικών και
επιχειρησιακών στόχων της.
Επίσης, προβλέπεται ότι η
Α.Α.Δ.Ε. «δύναται να αναπτύσσει

και να εφαρμόζει μεθοδολογίες
για την αξιολόγηση των θέσεων
εργασίας και να καταρτίζει ειδικότερα συστήματα προαγωγών,
βαθμολογικής και υπηρεσιακής
εξέλιξης των υπαλλήλων της.
Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις παρέχεται εξουσιοδότηση στον Διοικητή της Αρχής να καθορίζει με αποφάσεις
του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα
από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκηση της Αρχής και
γνώμη του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που διατυπώνεται εντός ενός μηνός, μεθοδολογίες και διαδικασία για
την αξιολόγηση των θέσεων εργασίας της Α.Α.Δ.Ε. και να συστηματοποιεί τις θέσεις αυτές σε
ομάδες, ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε θέσης.
Για την αξιολόγηση των θέσεων
αυτών και τη συστηματοποίησή
τους σε ομάδες απαιτητικότητας
λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, όπως
ενδεικτικά οι γνώσεις και η εμπειρία που απαιτούνται για την
πλήρωση κάθε θέσης, ο βαθμός
δυσκολίας εκτέλεσης των καθηκόντων κάθε θέσης, η ένταξή της
στην υπηρεσιακή ιεραρχία, οι
συνθήκες εργασίας και η βαρύτητα και η επιρροή αυτής στην
επίτευξη των στόχων της Α.Α.Δ.Ε.
Τα κριτήρια αυτά αναφέρονται
στα αντίστοιχα περιγράμματα των
θέσεων εργασίας, όπως τα περιγράμματα αυτά καταρτίζονται και
τροποποιούνται με αποφάσεις
του Διοικητή, σύμφωνα με τις
εκάστοτε ανάγκες της Αρχής.

Σε προσιτές τιμές

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

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

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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ην Κυριακή 3
Μαρτίου στις
11πμ, στα
Γραφεία του Π.Σ. «Το
Βαρούσι»
πραγματοποιήθηκε η
ετήσια γενική
συνέλευση, με επιτυχία
και μεγάλη
προσέλευση.

Τ
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τοπικά

Η Γενική Συνέλευση
του Π. Σ. «ΤΟ ΒΑΡΟΥΣΙ»

Αρχίζοντας τον απολογισμό ο Πρόεδρος Γ.Α. Κλειδωνόπουλος, αφού πρώτα
ευχαρίστησε τα μέλη του
Συλλογου για την προσέλευσή τους, αναφέρθηκε
στα πεπραγμένα από τα
οποία τα κυριότερα είναι τα
εξής: το αποκριάτικο γλέντι,
οι εκδρομές στην Επίδαυρο
και στο Δίον για την παρακολούθηση παραστάσεων
αρχαίου δράματος, την μεγάλη Συναυλία απο τη Μουσική Σχολή Νατάσας Παπαστάθη στην πλατεία της Αγ.
Επίσκεψης, τον καθαρισμό
ολόκληρου του οικισμού την
ημέρα Περιβάλλοντος σε
συνεργασία με το 4ο Δημοτικό Σχολείο, την ξενάγηση
των μαθητών της Στ’ τάξης
του ιδίου Σχολείου, και στην
βαφή μεγάλου μέρους των
φωτιστικών, αποκατάσταση
μέρους του κατεστραμμένου λιθόστρωτου και καθαρισμού δύο πλατειών την
Μ.Πέμπτη με πρωτοβουλία
του Αντιδημάρχου κ. Σακκά.
Τέλος αναφέρθηκε σε έγγραφο και κλήσεις στο τηλ
20000 εξυπηρέτησης του
πολίτη για θέματα καθημερινά, τα περισσότερα μεί-

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
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

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

Ο κ. Κλειδωνόπουλος ευχαριστησε θερμά τους παραπάνω για τις προσφορές
τους, τον Δ/τη, δασκάλους
και μαθητές του 4ου Δημ.
Σχολείου καθώς και τα ΜΜΕ
για την ανάδειξη και προβολή των θεμάτων του οικισμού, και η Συνέλευση ολοκληρώθηκε.

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.

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

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ•πΛΗΡΟΦΟΡiΕΣ - ΚΡΑΤHΣΕΙΣ: 24310 73130•www.ktel-trikala.gr

ζονος σημασίας, που δυστυχώς παραμένουν ανεπίλυτα σε μέγιστο βαθμό,
όπως η καθαριότητα και η
τοποθέτηση ξύλινων παραπετασμάτων γύρω από τους
κάδους απορριμμάτων, τουλάχιστον στις κύριες εισόδους του οικισμού, αποκατάσταση βλαβών σε φωτιστικά και ένα πολύ σημαντικό θέμα όπως αυτό του ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ.
Ο Σύλλογος απο χρόνια
ζητά από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου να τοποθετηθούν κολονάκια μεταλλικά δεξιά και αριστερά στη
συμβολή των οδών Αθ. Διάκου και Νικοτσάρα, διότι
σταθμεύουν στις γωνίες και
δεν υπάρχει ορατότητα, με
αποτέλεσμα να συμβαίνουν
ατυχήματα. Ο καθρέφτης
που τοποθετήθηκε δεν αρκεί
για την επίλυση του προ-

βλήματος.
* Στην οδό Αγ. Οικουμενίου και Μάτη τοποθετήθηκαν κολονάκια μόνο στη μία
πλευρά. Θα πρέπει να τοποθετηθούν και στην άλλη,
και μάλιστα μεταλλικά, για
τον λόγο που προαναφέρουμε.
* Μεγάλος κίνδυνος υπάρχει στη συμβολή των οδών
Π. Μελά- Ματαραγκιώυου Ελληνικού Στρατού και Κρυστάλλη λόγω συγκρούσεων
αυτοκινήτων. Χρειάζονται
άμεσες ρυθμίσεις, δεδομένου μάλιστα οτι σ´αυτό το
σημείο υπάρχει και Δημοτικό Σχολείο.
* Τέλος, στην οδό Στρ.
Σαράφη και Νέλσονος, η
έξοδος προς το Βαρούσι είναι άκρως επικίνδυνη. Χρειάζεται τοποθέτηση κολονακίων για να απελευθερωθούν οι γωνίες και να υπάρ-

χει ορατότητα.
Μετά ακολούθησε η κοπή
της πίτας και στους τυχερούς δώθηκαν 12 (δώδεκα)
δώρα που προσέφεραν: 1.
Το κατάστημα γυναικείων
ενδυμάτων ΚΑΤΣΑΚΟΣ, 2.
Το κατάστημα γυναικείων
ενδυμάτων ΚΡΕΟΛΗ, 3. Το
κατάστημα λευκών ειδών
ΑΝΕΣΙΣ, 4. Το κατάστημα
ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ των
Αφων Μοράκη, 5. Τέσσερις
πλάκες χαλβά που προσέφερε η κ. Λέλα Μάτη, έφορος δημοσίων σχέσεων του
Συλλόγου, 6. Ένα γεύμα για
δύο άτομα της Πίτσας Gustosa, 7. Ένα ζευγάρι πλεχτά
καλτσούνια της κ. Λ. Κατσίκα, 8. Δύο κηροπήγια της κ.
Ν. Κατσίκα, 9. Έναν μεγάλο
πίνακα ζωγραφικής (ελαιογραφία), έργο της ταμία
του Συλλόγου κ. Δήμητρας
Καμπαγιάννη- Μήτσιου.

ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΘΗΝΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΡΤΑ - πΡΕΒΕΖΑ
καθημερινά (πλην Σαββάτου): 16:15
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Τετάρτη, Κυριακή: 14:45
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΓΡΙΝΙΟ
Παρασκευή, Κυριακή: 16:15
ΤΡΙΚΑΛΑ - πΑΤΡΑ
Πέμπτη, Παρασκευή & Κυριακή: 15.00

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

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

πΑΤΡΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

εκδρομές

ΤΕΤΑΡΤΗ
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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

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.)

Απογευματινή εκδρομή για τους Α’ χαιρετισμούς στους
«Αγίους Θεοδώρους» και στη συνέχεια καφέ στην Καλαμπάκα.
Παρασκευή 15 Μαρτίου (αναχώρηση 15:30 μ.μ.)

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)

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

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

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500 •
www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300
ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ "ΓΕΝΝΙΤΣΑΡΟΙ & ΜΠΟΥΛΕΣ"
Κυριακή 10/03/2019
ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΝΗΣ Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ - Ι.Μ.ΠΑΝ. ΠΕΛΕΚΗΤΗΣ
Καθαρά Δευτέρα 11/03/2019
Ι.Μ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Α' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ)
(Απογευματινή εκδρομή) Για τον πανηγυρικό εσπερινό
και τους Α' χαιρετισμούς. Παρασκευή 15/03/2019
Ι.Μ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
(Πρωινή εκδρομή) Για την πανηγυρική θεία λειτουργία.
Σάββατο 16/03/2019
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ - Ι.Μ. ΑΓ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ
(Ημερήσια εκδρομή) Στην Ι.Μ. Αγ. Νικοδήμου φιλοξενείται τμήμα της
άφθαρτης καρδιάς του Αγ. Λουκά του Ιατρού μόνο για δύο μέρες.
Κυριακή 17/03/2019

«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

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

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

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

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

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

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

«ΧΙΟΣ» Από 14 – 17/06/2019

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

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
(4ήμερη εκδρομή)
Από 14/06/2019 έως 17/06/2019

«ΠΑΡΟΣ» Από 08 - 12/07/2019

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

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

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

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

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

ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡIΩΝ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ ΚΑΛΠΑΚΙ-ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ-ΜΕΤΣΟΒΟ
Σάββατο 13/04/2019

«ΛΗΜΝΟΣ» Από 20 - 26/07/2019

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

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

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

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

38 σελίδα
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ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Η «Ομάδα Ψηλά» από το ΤΕΦΑΑ Τρικάλων
για άτομα με νοητική αναπηρία
•Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για πρόσβαση
στον αθλητισμό ατόμων με νοητική αναπηρία

ο ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας συμμετέχει στο
ευρωπαϊκό πρόγραμμα
«Βελτίωση της πρόσβασης ατόμων
με νοητική αναπηρία στον
αθλητισμό» [Improving Access to
Mainstream Sports for Persons
with Intellectual Disabilities TeamUp!]. Στόχος του
προγράμματος είναι η προώθηση
της κοινωνικής ενσωμάτωσης και η
παροχή ίσων ευκαιριών σε άτομα
με νοητική αναπηρία μέσω της
διευκόλυνσης της πρόσβασής τους
στον αθλητισμό.

Τ

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα
αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό που θα
περιλαμβάνει στρατηγικές για την διευκόλυνση της πρόσβασης στον αθλητισμό
και της ενσωμάτωσης ατόμων με νοητική αναπηρία, οδηγίες για την εξατομικευμένη προσέγγιση της άθλησής τους,
οδηγίες και κατευθύνσεις οργάνωσης
αθλητικών γεγονότων καθώς και υλικό για
την εκπαίδευση ατόμων που ασχολούνται με άτομα με νοητική αναπηρία. Στό-

χος επίσης του προγράμματος είναι η δημιουργία συνθηκών αλληλεπίδρασης μεταξύ ατόμων με και χωρίς νοητική αναπηρία στον χώρο του αθλητισμού.
Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες του Βελγίου στις 21 και 22 Ιανουαρίου 2019. Το πρόγραμμα θα διαρ-

κέσει 24 μήνες (Ιανουάριος 2019 – Δεκέμβριος 2020) και χρηματοδοτείται από
το πρόγραμμα Erasmus Plus, Πράξη:
Στρατηγικές συμπράξεις στο πεδίο του
αθλητισμού. Συμμετέχουν ο Ευρωπαϊκός
Οργανισμός Παρόχων Υπηρεσιών σε
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (European Association of Service Providers for Persons
with Disabilities) (Βέλγιο) που είναι και ο
συντονιστής του προγράμματος, το ΤΕΦΑΑ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και
οι οργανισμοί Fundacion Espurna (Ισπανία), Experienta Multisport (Ρουμανία)
και Health Life Academy (Κροατία). Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος για το ΤΕΦΑΑ είναι ο καθηγητής Μάριος Γούδας και συμμετέχουν ο Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Κοκαρίδας και
το μέλος εδικού εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήματος, Αθανάσιος Κολοβελώνης. Για περισσότερες πληροφορίες: mgoudas@pe.uth.gr

Δ. Τρικκαίων: Πρόσκληση της ΓΓ Νέας Γενιάς
για συμμετοχή σε πρόγραμμα
Ο Δήμος Τρικκαίων γνωστοποιεί πρόσκληση της Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
για συμμετοχή στο GLOBSEC
Young Leaders Program Class
2019. Συγκεκριμένα:
Η Γενική Γραμματεία Νέας

Γενιάς στο πλαίσιο της ανάπτυξης των διεθνών σχέσεων
και της διεθνούς παρουσίας
της Ελληνικής Νεολαίας, προσκαλεί νέους ηλικίας 24 έως
και 35 ετών που επιθυμούν να
συμμετάσχουν στο Συνέδριο:

ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Ειδοποιούνται οι καταναλωτές ΔΕΔΔΗΕ των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08-03-2319
ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
Από ώρα 08:00-14:30 στα χωριά: Δροσερό, δεξιά και αριστερά
του Εθνικού δρόμου Τρικάλων-Καρδίτσας από περιφερειακό μέχρι
στροφή Λόγγου, δεξιά και αριστερά του περιφερειακού δρόμου Πύλης έως τον κόμβο του Μύλου Τσαγκάδα.
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν
από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι' αυτό
το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ θα
πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι, για λόγους
ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει
κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες
πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως
πριν.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΔΔΗΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

GLOBSEC Young Leaders
Program Class, από 5 έως 8
Ιουνίου 2019 στην Μπρατισλάβα της Σλοβακίας καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή
έως τις 10.03.2019.
Το GLOBSEC Young Leaders Forum δίνει τη δυνατότητα
σε νέους επαγγελματίες ή σε
νέους με ενδιαφέρον στα παρακάτω θέματα: ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση, διατλαντική άμυνα και ασφάλεια, τεχνολογία
ως ευεργέτης ή απειλή, βιώσιμες κοινωνίες και προκλήσεις
για τη δημοκρατία και τη φιλελεύθερη τάξη να λάβουν μέρος

Από τον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων γίνεται
γνωστό πως κάθε εβδομάδα στο Παρεκκλήσιο της Αγίας Ειρήνης επί της οδού Καραϊσκάκη 2, κοντά στα Δικαστήρια, θα
τελούνται οι εξής ακολουθίες:
-ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ, ΩΡΑ 6:00 μ.μ. Παράκλησις της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης.
-ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ, ΩΡΑ 7:30-9:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Οι πρόβες της χορωδίας
ενηλίκων ανδρών και γυναικών
Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών
Γίνεται γνωστό πως οι συναντήσεις και οι πρόβες της χορωδίας ενηλίκων αντρών και γυναικών της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών θα πραγματοποιούνται κάθε
Πέμπτη στις 4:00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού
Ναού Αγίας Παρασκευής Τρικάλων στο Βαρούσι.
Τη Χορωδία θα Διευθύνει η Μουσικός Δέσποινα Πλαστάρα.
Προσκαλούνται να προσέλθουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

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

Ζωγράφου 1 πεζόδρομος (έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ.: 24310 78435 • what’s up: 6986 835 554
ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Χταποδάκι με κοφτό μακαρόνι ή Γαριδομακαρονάδα.................6,00€
Μπιφτέκια κοτόπουλου ή Σουτζουκάκια....................................5,00€
Τας κεμπάπ ή Μπεκρή μεζέ.......................................................5,00€
Γεμιστά ή Κανελόνια με σπανάκι και τυριά ................................4,00€
Κοτόπουλο ψητό λεμονάτο ή Κοτόπουλο πανέ...........................4,50€
Γίγαντες φούρνου ή Ρεβυθάδα..................................................4,50€
Πατάτες φούρνου με μυρωδικά.................................................3,00€
Κεφτεδάκια με πατάτες τηγανητές............................................5,00€
Μπακαλιάρο σκορδαλιά και χόρτα εποχής.................................6,00€

ΣΑΛΑΤΕΣ

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.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• γίγαντες • λαχανόρυζο
• σουτζουκάκια
• μοσχάρι με σάλτσα κρασιού
• χοιρινό λεμονάτο
• μεσογειακή μακαρονάδα

σε επίσημες και ανεπίσημες συνομιλίες με πολιτικούς, με φορείς λήψης αποφάσεων, με ειδήμονες και μελετητές και να
διαμορφώσουν προτάσεις
στρατηγικής πολιτικής και να
προτείνουν σχέδια δράσεων
μέσα από τη συμμετοχή τους
σε ομάδες εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής και να λάβουν περισσότερες πληροφορίες στην
ιστοσελίδα:
https://www.globsec.org/ne
ws/globsec-young-leaders-forum-2019/

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

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

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα 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.
Αύριο 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.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Εξαγοραζόμενοι τον καιρόν» (Εφεσ. 5:16)
Δώρο του Θεού στον άνθρωπο ήταν η αθανασία αλλά
εξαιτίας των αμαρτωλών επιλογών του, αυτό το δώρο το
έχασε. Έμεινε όμως μέσα του
ο πόθος για την αθανασία γι'
αυτό και ψάχνει για τρόπους
μακροημέρευσης. Έτσι, διαβάζομε ότι «ο αριθμός των
ερευνητών που έχουν ορίσει
ως προτεραιότητα τους την
ανακάλυψη τρόπων πρόληψης της βιολογικής γήρανσης, έχει αυξηθεί. Μοιάζει δυνατό να επεκτείνουμε κατά
πολύ τη διάρκεια ζωής κάποιων ειδών, κάτι που δίνει ελ-

πίδες πως κάτι αντίστοιχο
μπορεί να γίνει εφικτό και για
το ανθρώπινο είδος». Όμως,
αγαπητοί μας φίλοι, όχι ο χρόνος, αλλά ο τρόπος που ζούμε έχει σημασία. Στον φιλόσοφο Οράτιο (658 π.Χ.) αποδίδεται η φράση «Carpe diem»
δηλαδή, «άδραξε τη μέρα»,
εκμεταλλεύσου την. Εμείς θα
πούμε: ζήσε μια ζωή που θα
έχει σκοπό όχι απλά την απόλαυση ή τη γνώση, αλλά την
επίγνωση του Ιησού Χριστού
(Εφεσ. 4:13). Ζήσε με Αυτόν
και γι' Αυτόν μέσα στο άγιο
θέλημα Του, με στόχο όχι την
μακροβιότητα αλλά την αιωνιότητα. Την αιώνια ζωή που
μας χαρίζει.

Ομιλία στην Γ.Ε.Χ.Α.
Αύριο 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.

ΤΕΤΑΡΤΗ
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Ιερές Αγρυπνίες
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:
Σήμερα 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.
Αύριο Πέμπτη 7 Μαρτίου
από 8:30-12:30 βραδινή στην
Ιερά Μονή Κοιμήσεως της
Θεοτόκου Κορμπόβου Τρικάλων, με την ευκαιρία της

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.

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.

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ
•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

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

Την πεποίθηση ότι η Θεσσαλονίκη θα αποκομίσει τα μεγαλύτερα
οφέλη από τη Συμφωνία των Πρεσπών, διατύπωσε ο πρέσβης των
ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ,
σε δηλώσεις του από το λιμάνι της
Θεσσαλονίκης, το οποίο επισκέφθηκε, χθες το πρωί, προκειμένου
να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι τις
προετοιμασίες για την αναχώρηση
της 4ης αερομεταφερόμενης αμερικανικής ταξιαρχίας, που το προηγούμενο διάστημα συμμετείχε
σε ασκήσεις, με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, στο Στεφανοβίκειο του νομού Μαγνησίας.
«Παραμένω πεπεισμένος ότι οι
μεγαλύτεροι ωφελούμενοι από
τη Συμφωνία των Πρεσπών θα είναι εδώ, στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς αποκαθίσταται η Θεσσαλονίκη στον ιστορικό της ρόλο ως

Πάιατ: Η Θεσσαλονίκη θα αποκομίσει
τα μεγαλύτερα οφέλη από τη Συμφωνία των Πρεσπών

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην
Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ
πρωτεύουσας των Βαλκανίων, πύλης των Δυτικών Βαλκανίων προς
τις διεθνείς αγορές», ανέφερε

χαρακτηριστικά ο Αμερικανός
πρέσβης, υπογραμμίζοντας τον
κομβικό ρόλο του λιμανιού της
Θεσσαλονίκης ως βασικού συστατικού στην όλη διαδικασία.
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το λιμάνι, ο Αμερικανός πρέσβης, τον
οποίο συνόδευαν ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη
Γκρέγκορι Φλέγκερ, αλλά και στελέχη των ελληνικών και αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, υπογράμμισε -παρουσία του προέδρου και διευθύνοντα συμβού-

λου του Οργανισμού Λιμένος
Θεσσαλονίκης, Σωτήρη Θεοφάνηότι «μας ενδιαφέρει πολύ η επιτυχία και ζωτικότητα του λιμανιού
της Θεσσαλονίκης καθώς αυτό
συνδέεται με το ενδιαφέρον μας
για την επιτυχία και τη ζωτικότητα της Βόρειας Ελλάδας, των περιοχών της Μακεδονίας και της
Θράκης».
Τριακόσιοι στρατιώτες, 37 ελικόπτερα τριών τύπων (Apache,
Black Hawk και Chinook), 4 UAV's
(μη επανδρωμένα εναέρια μέσα),
πολύ μεγάλος αριθμός στρατιωτικών οχημάτων και άλλος στρα-

τιωτικός εξοπλισμός των αμερικανικών δυνάμεων θα πάρει τον
δρόμο της επιστροφής στις Ηνωμένες Πολιτείες από το λιμάνι
της Θεσσαλονίκης, αφού ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες φόρτωσης.
Η εμπειρία της συμμετοχής
των αμερικανικών δυνάμεων σε
κοινές ασκήσεις με τις ελληνικές
ήταν, όπως τόνισε στις δηλώσεις
του ο κ. Πάιατ, «πολύ καλή», όπως
προκύπτει από την αξιολόγηση
που έκαναν οι ίδιοι οι Αμερικανοί
στρατιώτες και οι επιτελείς τους.
Μάλιστα, ο Αμερικανός πρέσβης

επισήμανε τον «μεγάλο σεβασμό»
των Αμερικανών στρατιωτών προς
τους Έλληνες συναδέλφους τους,
αλλά και τις «φανταστικές ευκαιρίες» που είχαν οι αμερικανικές
δυνάμεις ως προς την εκπαίδευση, «αξιοποιώντας τη μοναδική γεωγραφία της Ελλάδας».
Ο κ. Πάιατ δήλωσε εντυπωσιασμένος από την πολυπλοκότητα
του εγχειρήματος της έλευσης
στην Ελλάδα μιας τέτοιας αμερικανικής στρατιωτικής μονάδας
και συμφώνησε με κάτι που τού
ανέφερε, όπως είπε, νωρίτερα, ο
κ. Τζιτζικώστας, ότι «η συμμαχία
των δυνάμεών μας, η συνεργασία
μας στο ΝΑΤΟ αποτελεί επαναβεβαίωση της δέσμευσης της Ελλάδας στη συμμαχία μας αλλά και
της αμερικανικής δέσμευσης
προς την Ελλάδα».
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