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Σπάνια περίπτωση για το νομό μας

Εαρινή
επίθεση
στο
Ύψωμα
731
9/3/1941

ΕΓΚΑΙΝΙΑ
Σας προσκαλούμε στα εγκαίνια
του Φυσικοθεραπευτηρίου μας,
που θα πραγματοποιηθούν
το Σάββατο 9 Μαρτίου 2019
και ώρα 19.00,
στην οδό Κολοκοτρώνη 29Β,
στα Τρίκαλα.
Θα μας τιμούσε η παρουσία σας.
Ιδιαίτερες προσκλήσεις δε θα σταλούν.
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Έσβησαν μετά από επέμβαση πυροσβεστικών δυνάμεων απ’ όλη τη Θεσσαλία

ΣΕΛ.
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Πρόσκληση σε Ημερίδα
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

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιρικής Τράπεζας Θεσσαλίας σας
προσκαλεί σε Ημερίδα η οποία θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου
Τρικάλων, σήμερα 7 Μαρτίου 2019 και ώρα 18:30 στο χώρο του Επιμελητηρίου.
Το θέμα της Ημερίδας: Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας αρωγός στην προσπάθεια
ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας.
Η θεματολογία της ημερίδας είναι:
α) Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας: Όραμα – Αποστολή – Εξέλιξη
β) Χρηματοδοτικά Εργαλεία & Μέσα που προσφέρονται από τη Συνεταιριστική
Τράπεζα Θεσσαλίας
γ) Συζήτηση – Συναντήσεις B to B
Διοργάνωση:

Υπό την Αιγίδα:

(Βενιζέλου 1, Τρίκαλα)

Αρ. Πιστ. 506925 QM08
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Σαν Σήμερα
961
Ο στρατηγός του Βυζαντίου Νικηφόρος Φωκάς
απελευθερώνει το Ηράκλειο της Κρήτης από τους
Άραβες.
1876
Ο Αλεξάντερ Γκράχαμ
Μπελ λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το τηλέφωνο.
1910
Γίνεται η πρώτη συνέλευση του Πανελλήνιου Ποδοσφαιρικού Ομίλου, μετέπειτα Παναθηναϊκού, στην
κατοικία του 20χρονου
Γιώργου Καλαφάτη, στην
οδό Δερβενίων 3 στα Εξάρχεια, με συμμετοχή 35 μελών. Έχει προηγηθεί η διάσπαση του Ποδοσφαιρικού
Ομίλου Αθηνών (Δεκέμβριος 1909, στιγμή κατά
την οποία αποφασίζεται η
πρώτη μετονομασία του
συλλόγου, ενώ θα ακολουθήσει το 1922 η τελική σε
ΠΑΟ) και η ιδρυτική συνέλευση του συλλόγου (Ιανουάριος 1910).
1948
Τα Δωδεκάνησα ενσωματώνονται κι επισήμως
στην Ελλάδα.

Έ

χουμε στην Ελλάδα ακροδεξιό λαϊκισμό; Τι συμβαίνει
σε ευρωπαϊκό και τι σε εθνικό
επίπεδο;
Αν ζούσε ο θείος Καρλ ίσως
το έγραφε κάπως διαφορετικά: «Ένα φάντασμα πλανιέται
πάνω από την Ευρώπη, το
φάντασμα του ακροδεξιού
λαϊκισμού». Μάλιστα, αν ήθελε
να το επεκτείνει κοιτώντας
και προς την Αμερική, θα άλλαζε την λέξη «Ευρώπη» με
τη λέξη «κόσμος».
Και λοιπόν; θα αναρωτηθεί
κάποιος. Γιατί αφορά εμάς;
Στην Ελλάδα δεν έχουμε
ακροδεξιό λαϊκισμό και δεν
υπάρχει τέτοια απειλή: κυβερνά ένα κόμμα της Αριστεράς και είναι πιθανό να το
διαδεχθεί το παραδοσιακό
κόμμα της Δεξιάς, το οποίο
δεν συνιστά, σε καμιά περίπτωση, «ακροδεξιά απειλή».
Πόση αλήθεια και πόση υπερβολή υπάρχει σε όλα αυτά;
Ας ξεχωρίσουμε τα δύο
επίπεδα:
Πρώτον, σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι αριθμοί μιλάνε από
μόνοι τους. Από την(πάντα
παρούσα) στη Γαλλία Λεπέν
μέχρι τον Σλαβίνι στην Ιταλία,
τον Όρμπαν στην Ουγγαρία,
αλλά και μικρότερα κόμματα
σε χώρες της κεντρικής και
βόρειας Ευρώπης, επιβεβαιώνεται ότι ο ακροδεξιός λαϊκισμός έχει εγκατασταθεί για
τα καλά στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Σε ορισμένες δε κυβερνά ήδη. Αν αυτό επιβεβαιωθεί και από τις κάλπες
των ευρωεκλογών του Μαίου-οι προβλέψεις το θεωρούν
βέβαιο-τότε θα μιλάμε για μια
άλλη Ευρώπη. Οι δυο παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις
της, η Κεντροδεξιά και η Κεντροαριστερά, έχουν ήδη υποστεί εκλογική καθίζηση στις
χώρες τους(πχ Γερμανία) και,
αν αυτό εκφραστεί και πανευρωπαϊκά, δεν ξέρουμε πώς
θα επηρεάσει τη σύνθεση των

Φαντάσματα και διλήμματα,
ευρωπαϊκά και εγχώρια
οργάνων της Ενωσης και εντέλει τη λήψη των αποφάσεων. Κάτι που ενδιαφέρει κυρίως χώρες όπως η Ελλάδα.
Αν σ’ αυτά προστεθεί ο ιδιότυπος λαϊκισμός-πάντως όχι…
αριστερός- του Τραμπ με τις
τάσεις απομονωτισμού των
ΗΠΑ που όλο και αυξάνονται,
τα σημάδια για τον κόσμο συνολικά είναι μόνο ανησυχητικά.
Δεύτερον, σε εθνικό επίπεδο, ο ακροδεξιός λαϊκισμός
εκδηλώθηκε κατά κόρον τους
προηγούμενους μήνες, με
αφορμή την Συμφωνία των
Πρεσπών για τη λύση του
Μακεδονικού. Στο θέμα αυτό
παρατηρήθηκε το εξής, αντιφατικό εκ πρώτης όψεως,
φαινόμενο. Ο κυβερνών ΣΥΡΙΖΑ του «λαϊκιστή» Αλέξη
Τσίπρα, που ανήλθε στην
εξουσία χρησιμοποιώντας
ισχυρές δόσεις λαϊκισμού σε
άλλα πεδία(οικονομία, αγορές
κα) συγκρούστηκε με τον
ακροδεξιό (συγκυβερνώντα
μέχρι πρότινος) εταίρο του,
δίνοντας λύση σε ένα χρονίζον πρόβλημα εξωτερικής πολιτικής. Από την άλλη η αντιπολιτευόμενη ΝΔ, με επικεφαλής τον προβαλλόμενο ως
«αντιλαϊκιστή» Κυριάκο Μητσοτάκη ταυτίστηκε, υπό τον
φόβο του εκλογικού κόστους,
με τις ακραίες(από τα δεξιά)
φωνές. Και τώρα μένει να μετρηθεί στην κάλπη των ευρωεκλογών(αν δεν έχουμεόπως όλα δείχνουν- και εθνικές εκλογές τον Μάιο) πόσο
αυτή η στάση θα ευνοήσει
μόνο το μεγάλο παραδοσιακό
κόμμα της Δεξιάς ή πόσο θα
ανοίξει κι άλλο την πόρτα σε

άλλες ακραίες ή και απεχθείς
δυνάμεις. Ακόμα χειρότερα:
η ηγεσία του παραδοσιακού
κόμματος του Κέντρου και
της Κεντροαριστεράς (ΚΙΝΑΛΠΑΣΟΚ), παρασυρόμενη μόνο
από αμφίβολους εκλογικούς
υπολογισμούς, ταυτίστηκε εξ
αντικειμένου με τις «εθνικοπατριωτικές» εξάψεις. Ετσι
έχασε μια μεγάλη ευκαιρία
να διαφοροποιηθεί αποφασιστικά από την ΝΔ, η σύμπλευση με την οποία την περίοδο 2012-2014(κυβέρνηση
Σαμαρά-Βενιζέλου) τού προκάλεσε καίριο, ίσως και ανεπανόρθωτο, εκλογικό πλήγμα,
αφήνοντάς το με μονοψήφιο
ποσοστό στις εκλογές του
2015.
Επανερχόμαστε στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Μετά τη λήξη
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
και επί σχεδόν τριάντα χρόνια
η Ευρώπη έζησε μια άνοδο
σε όλα τα επίπεδα. Ηταν η
«χρυσή εποχή» της Σοσιαλδημοκρατίας, με οικονομικές
και κοινωνικές κατακτήσεις
πρωτοφανείς, οι οποίες ιδιαίτερα σήμερα αποτελούν σημείο αναφοράς. Μετά την άνοδο της Θάτσερ στη Μ.Βρετανία(1979) και αμέσως μετά
του Ρήγκαν στις ΗΠΑ, η Σοσιαλδημοκρατία σταδιακά
υποχώρησε και ο Νεοφιλελευθερισμός κυριάρχησε, με
διαβαθμίσεις, μέχρι την παγκόσμια οικονομική κρίση του
2008. Ενδιαμέσως είχαμε την
κατάρρευση του Ανατολικού
Μπλοκ, οι χώρες του οποίου
μοιραία ακολούθησαν αυτό
το οικονομικό σύστημα. Η περίοδος που διανύουμε δεν
μπορεί ακόμα να αποτιμηθεί,

αλλά οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες και οι προειδοποιήσεις ηχηρές.
Και κλείνουμε με τα δικά
μας. Ο (πέραν της Δεξιάς)
προοδευτικός χώρος βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Η
πολεμική ανάμεσα στα διάφορα κομμάτια του, μεγάλα
ή μικρά, όλο και φουντώνει.
Μοιραία, ως έναν βαθμό, εν
όψει εκλογών. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που
αποτελεί εξ αντικειμένου τον
κυρίαρχο πόλο, βαρύνεται
από την τετράχρονη κυβερνητική συνεργασία με το
ακραίο μόρφωμα των ΑΝΕΛ.
Τώρα, που απαλλάχθηκε από
τον Καμμένο και επιδιώκει
στροφή προς τους όμορους
χώρους του Κέντρου και της
Κεντροαριστεράς,
προσκρούει στο φόβο της άλλης
πλευράς (ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ) ότι
απειλείται με εκλογική λεηλασία. Εύλογος φόβος, διότι
γνωρίζουν πώς το δικό τους
κόμμα από το 1981 και μετά
είχε λεηλατήσει εκλογικά την
παραδοσιακή
Αριστερά.
Όμως, η «λεηλασία» που υπέστη το 2015 το ΠΑΣΟΚ από
τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τις ρίζες της
στην προηγηθείσα κυβερνητική συνεργασία του με την
ΝΔ. Οπότε το δίλημμα που
έχει να αντιμετωπίσει είναι διπλό. Διπλή και η απειλή. Και
από αριστερά και από δεξιά.
Αλλά θα χρειαστεί να διαλέξει
κάποια στιγμή, σίγουρα μετά
τις εκλογές.
Πάντως, εκείνο το παλιό
«Τι Παπάγος, τι Πλαστήρας»
αποδείχτηκε μοιραίο λάθος.
Και αλίμονο αν επαναληφθεί.
Του Γιώργου Καρελιά
από το news247.gr
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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)
- Σταδίου 24 (περίπτερο)

Το Άγγελμα

της ημέρας

Εφ. Συν.:

```
Ποινικές διώξεις σε
20 πρόσωπα για την
πυρκαγιά στο Μάτι
```
(Αλίμονο σε αυτούς
που έφυγαν άδικα,
όλα τα υπόλοιπα είναι
άνευ ουσίας)

Να γεμίσεις την ψυχή σου με

Τσακαλώτος
για ομόλογο:

Χριστό, με θείο έρωτα, με
Πέφτει το τελευταίο προπύργιο αυτών που
στηρίζουν ότι η Ελλάδα δεν έχει πρόσβαση
στις αγορές
```
(Χρειάζεται όμως και πρόσβαση
στις… τσέπες μας!)

χαρά. Η χαρά του Χριστού θα
σε γιατρέψει.

Το ανέκδοτο της ημέρας
Μια χελώνα μπαίνει σε ένα Bar, πλησιάζει το barman, και ανεβαίνει στην
καρέκλα σιγά σιγά. -Δώσε μου ένα jack daniels -Δεν σερβίρουμε χελώνες φύγε από
εδώ. -Ένα jonnie walker τότε. -Είπα φύγε από εδώ, θα σε πετάξω έξω. -Δώσε ότι θες
εσύ τότε. Ο Μπάρμαν παίρνει την χελώνα και την πετάει έξω. Μετά από μια εβδομάδα
έρχεται πάλι η χελώνα ,πλησιάζει το barman και ανεβαίνει στην καρέκλα σιγά σιγά. Tώρα γιατί το έκανες αυτό;

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Πέμπτη 7/3/2019
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Αλγόριθμοι της υποκρισίας
και της λογοκρισίας
Στα μαθηματικά τα πράγματα είναι
απλά: από τον Πέρση μαθηματικό
Μοχάμεντ ιμπν Μουσά αλ-Χουαρίζμι
και μετά, πάνω από μια χιλιετία τώρα,
ως αλγόριθμο εννοούμε μια συστηματική διαδικασία αριθμητικών χειρισμών.
Στην πληροφορική τα πράγματα γίνονται περισσότερο σύνθετα, τουλάχιστον για τους πολλούς μη εξοικειωμένους· κατά τον εγκυκλοπαιδικό ορισμό του, ο αλγόριθμος είναι «μια πεπερασμένη σειρά αυστηρά καθορισμένων ενεργειών, εκτελέσιμων σε
επίσης πεπερασμένο χρόνο», μια διαδοχή βημάτων που υπακούουν σε αυστηρούς κανόνες.
Στον κόσμο των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, από την καθαρότητα μετατοπιζόμαστε στην ασάφεια, από
τους αριθμητικούς χειρισμούς στην
ιδεολογική διαχείριση και από τους
αυστηρούς κανόνες σε κανόνες βολικά
και αυθαίρετα εύπλαστους. Στους κανόνες της υποκρισίας και της λογοκρισίας δηλαδή.
Τους μυστηριώδεις αλγόριθμους
επικαλούνται μονότονα οι πατέρες
του Φέισμπουκ, όποτε κατηγορούνται
ότι ο κωδικοποιημένος φαρισαϊσμός
τους λογοκρίνει και εξοβελίζει εικόνες
–φωτογραφίες ή πίνακες ζωγραφικής– που μεταφέρουν ένα απτό κοινωνικό μήνυμα, εύκολα μεταφράσιμο
σε όλες τις γλώσσες της ανθρωπότητας, είτε πικρό είτε εξεγερσιακόαπελευθερωτικό.
Αίφνης, πέρυσι τέτοιον μήνα το
Φέισμπουκ μπλόκαρε (έστω προσωρινά) ένα από τα γνωστότερα παγκοσμίως έργα ζωγραφικής, «Η Ελευθερία
οδηγεί τον λαό» ο τίτλος του. Το πρόσχημα; Ο Ευγένιος Ντελακρουά απεικόνισε γυμνόστηθη τη διάσημη Μαριάν, το εθνικό σύμβολο της Γαλλίας...
Η γύμνια και πάλι, αλλά αυτή τη
φορά των παιδιών, ήταν το πρόσχημα
για να διαγραφεί από τους τοίχους
του Φέισμπουκ η φωτογραφία της
Βιετναμεζούλας που τρέχει να σωθεί
από τις αμερικανικές βόμβες ναπάλμ,
τον Ιούνιο του 1972, μια φωτογραφία
που θα στοιχειώνει εσαεί τη μνήμη
της «ανώτερης» Δύσης.
Η ίδια εφιαλτικά αστεία δικαιολογία
χρησιμοποιήθηκε τον περυσινό Οκτώβριο, όταν διαγράφτηκε η φωτογραφία
της αποσκελετωμένης επτάχρονης
Τζαμάλ από την Υεμένη, που είχε δημοσιευθεί από τους New York Times.
Τώρα, σύμφωνα με τις καταγγελίες
πολλών «κατοίκων» του Φέισμπουκ,
το δίκτυο έστρεψε τη λογοκριτική του
υποκρισία κατά του Γιάννη Μπεχράκη,
του εξαιρετικού φωτορεπόρτερ που
πέθανε το βράδυ του Σαββάτου.
Μια συγκλονιστική φωτογραφία του,
που τραβήχτηκε στη Σομαλία το 1992,
κρίθηκε ακατάλληλη και αποκαθηλώθηκε. Η πρόφαση; Σταθερή: η παιδική
γύμνια.
Μια αποσκελετωμένη μάνα προσπαθεί να ξεδιψάσει μ’ ένα μπιτόνι το
επίσης αποσκελετωμένο παιδί της, το
φύλο του οποίου δεν διακρίνεται καν.
Μα ποιος είναι γυμνός; Το παιδάκι ή
οι βασιλιάδες του Φέισμπουκ;

ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ. ΤΟΠΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ
ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΜΕ 4 ΜΠΟ-

Του Παντελή Μπουκάλα
από την «Καθημερινή»

ΦΟΡ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΑΠΟ ΝΟΤΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΝΤΑΣΗ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 07 ΕΩΣ
21 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

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

ΠΕΜΠΤΗ

Πρόγραμμα
βιολογικής γεωργίας

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

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

σελίδα 3

Κάποιοι μένουν ίδιοι

αΓρΟΤΙΚΟΣ-ΓαΛαΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤαΙρΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΩρΩΝ

Ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συν/σμός ΜΕΤΕΩΡΩΝ ενημερώνει όλους τους ενεργούς γεωργούς να υποβάλουν
αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 (Βιολογική Γεωργία) από 28 Φεβρουαρίου 2019 έως και 28 Μαρτίου 2019.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του Συνεταιρισμού μας για ενημέρωση και υποβολή
αιτήσεων.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24320 22426-24320
22507.
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Ουφ, ούτε με την Ελλάδα τέτοια στεναχώρια!

Κουρέτας: Θέλουμε να δείξουμε
στους Θεσσαλούς την αλήθεια

Στην Ελλάδα έχουμε μάθει να φταίνε
πάντα οι άλλοι και φυσικά οι Υπηρεσίες, οι
οποίες «ποτέ δεν είναι παρούσες όταν τις
χρειαζόμαστε».
Ασφαλώς, τίποτα δεν ισχύει από τα παραπάνω, απλά μεγάλη μερίδα των συμπατριωτών μας δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, κοιτάνε να κάνουν την δουλειά
τους όπως τους βολεύει, αδιαφορώντας
για οτιδήποτε άλλο και για οποιονδήποτε
και απαιτούν στο πλάι τους ανά πάσα
στιγμή, από 1 αστυνομικό, 1 πυροσβέστη,
1 εφοριακό, 1 δημόσιο υπάλληλο κλπ.
Για παράδειγμα και χρησιμοποιώντας
τους ηπιότερους χαρακτηρισμούς, είναι
απαράδεκτο και ανεύθυνο να καίμε στην
εξοχή οτιδήποτε και οποτεδήποτε, ιδίως
όταν φυσάει. Τέτοιες πράξεις τις έχουμε
πληρώσει πολλές φορές με ανθρώπινες
ζωές και ακόμη κάποιοι δεν έχουν βάλει
μυαλό.
Άντε να δούμε πότε…

∫ Μ.α.Μπ.

Με αφορμή την παρουσίαση του ψηφοδελτίου
του την Παρασκευή στο Μουσείο Τσιτσάνη, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης
Κουρέτας έδωσε συνέντευξη στη Ραδιοφωνική Λέσχη 97,6 αναφέροντας: «Εμείς κάνουμε τώρα την
αρχή μας, θα ανακοινωθούν 9 τρικαλινοί υποψήφιοι δυόμιση μήνες πριν τις εκλογές, όταν κάποιοι
άλλοι δεν έχουν ανακοινώσει τίποτα και δοξάζονται
κρυπτώμενοι.
Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δείξουμε στον κόσμο την αλήθεια, κι έπειτα ας αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Θα δείξουμε τι υπέγραψε
η Περιφέρεια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2014
όταν ανέλαβε ο κ. Αγοραστός, και τι πραγματικά έγινε, όταν αυτή τη στιγμή κατατάσσεται η Περιφέρεια Θεσσαλίας 12η από 13 Περιφέρειες σε απορρόφηση κονδυλίων. Τα έργα που γίνανε ως τώρα δεν ήταν όλα απαραίτητα, άλλα είχαν υπογράψει και άλλα γίνανε. Είναι ένας ανεπαρκής Περιφερειάρχης ο κ. Αγοραστός, και το δείχνουν τα στοιχεία. Το ΠΕΠ είχε προϋπολογίσει για την Περιφέρεια Θεσσαλίας 423 εκ. ευρώ, και πήραμε μόνο
τα 51, τα υπόλοιπα αιωρούνται. Έγινε μόνο κάποιος προγραμματισμός, δεν
έγινε η απορρόφηση.
Επειδή εμείς θέλουμε να κάνουμε σοβαρή προσπάθεια και να είμαστε συνεπείς, καλούμε τον κ. Αγοραστό να έρθει να κουβεντιάσουμε. Μπορεί εμείς
να συνεργαστήκαμε την πρώτη τετραετία, όμως δεν συνεχίστηκε η συνεργασία αυτή γιατί όσα έλεγε δεν ήταν σοβαρά. Θεωρούμε ότι έχει ο ίδιος κλείσει τον κύκλο του, όπως και πολύς κόσμος θεωρεί ότι έχει κουράσει».

Τους μαχητές του 5ου Συντάγματος
στο Ύψωμα 731 θα τιμήσουν αύριο μέσα
από σειρά εκδηλώσεων η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων την Παρασκευή 8 Μαρτίου.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, αρχικά, θα
τελεστεί Δοξολογία στις 10 το πρωί στον
Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, χοροστατούντος
του Μητροπολίτη Τρίκκης & Σταγών κ. Χρυσοστόμου, ενώ στις 11 π.μ. θα γίνει η άφιξη του τιμητικού αγήματος του Ε.Λ.Ο.Κ.
στο χώρο του μνημείου των μαχητών του
5ου Συντάγματος στο Ύψωμα 731.
Στη συνέχεια θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση που θα αναπεμφθεί από τον Σεβασμιώτατο κ. Χρυσόστομο, ενώ ο Συνταγματάρχης ε.α. κ. Κυριάκος Μπρίσης θα μιλήσει για το «Ύψωμα 731».
Επίσης, μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο & Λύκειο Μ. Καλυβιών
θα απαγγείλουν ποιήματα.

∫χρ.παπ.

∫Ε.Κ.

CMYK

Θα τιμήσουν τους ήρωες

4 σελίδα
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την αναζήτηση
χώρου που
θα στεγάσει το
Α’ ΚΑΠΗ και το «Βοήθεια
στο Σπίτι» βρίσκεται η
δημοτική Αρχή
Τρικκαίων, καθώς ο
Δήμος δε διαθέτει
κατάλληλο ακίνητο για
την στέγαση των δύο
αυτών δομών και υπάρχει
αναγκαιότητα στη
συνέχιση της λειτουργίας
τους, καθώς
εξυπηρετούνται
ηλικιωμένα άτομα.

Σ

Για το λόγο αυτόν, ο Δήμος
Τρικκαίων προκήρυξε μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση του ακινήτου στο οποίο θα
στεγαστεί το «Α’ ΚΑΠΗ και το
«Βοήθεια στο Σπίτι».
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την
δυνατότητα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως και τις 14 Μαρτίου, ενώ ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός φανερός και
προφορικός, θα γίνει δε σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.
270/1981 άρθρο 5 παρ. 4 σε
δύο φάσεις.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας η αρμόδια δημοτική υπηρεσία θα αποστείλει τις προσφορές ενδιαφέροντος, μαζί
με τους σχετικούς φακέλους,
στην επιτροπή του άρθρου 7
του Π.Δ.270/81. Οι προσφορές
αυτές θα εξετασθούν από την
αρμόδια Επιτροπή, η οποία

τοπικά
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Βρίσκεται ο Δήμος Τρικκαίων το τελευταίο χρονικό διάστημα

Προς αναζήτηση ακινήτου για
το Α’ ΚΑΠΗ και το «Βοήθεια στο Σπίτι»
•Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως και τις 14 Μαρτίου
ματος όπως αυτό θα καθοριστεί
από την αρμόδια Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων.
Ωστόσο, σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη ο Δήμος ως μισθωτής, μπορεί να προβεί κατά
τη διάρκεια της μίσθωσης, χωρίς καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή, σε μονομερή λύση
της σύμβασης, εάν α) Καταργηθεί το Α’ ΚΑΠΗ και το Βοήθεια Στο Σπίτι εν όλω ή εν μέρει
ή επεκταθεί έτσι ώστε το μίσθιο
να μην εξυπηρετεί πλέον τις
ανάγκες τους, β) Μεταφερθεί το
Α’ ΚΑΠΗ και το Βοήθεια Στο Σπίτι σε ιδιόκτητο ακίνητο, γ) Προσφερθεί σε αυτή, από τρίτο, η
δωρεάν χρήση κατάλληλου ακινήτου για τον υπόλοιπο χρόνο
της μίσθωσης και δ) Αναδιαρθρωθεί το Α’ ΚΑΠΗ και το Βοήθεια Στο Σπίτι, κατά τη διάρκεια
της μίσθωσης, ούτως ώστε το
ακίνητο να μην εξυπηρετεί τις
ανάγκες αυτής ή να μην είναι
απαραίτητο.
Ε.Κ.

ύστερα από επιτόπια έρευνα θα
κρίνει αν τα προσφερόμενα ακίνητα είναι κατάλληλα για τη
χρήση που προορίζονται, και
πληρούν τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, θα συντάξει δε για το
σκοπό αυτό έκθεση αξιολόγησης – εκτίμησης.
Μετά την παραπάνω αξιολόγηση της αρμόδιας Επιτροπής,
ο Δήμαρχος θα ορίσει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της
δημοπρασίας, στην οποία θα
κληθούν με απόδειξη, να λάβουν μέρος, εκείνοι από τους
ενδιαφερόμενους των οποίων
τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα
από την πιο πάνω Επιτροπή,
κατά τη διαδικασία της πρώτης
φάσης. Κατά τη διενέργεια της
δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο μετά τη λήξη της
δημοπρασίας υπογράφεται από
τον μειοδότη και τον εγγυητή.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη με
ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώ-

Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χθες στο Επιμελητήριο Τρικάλων

Eνημερώθηκαν για τις συνέπειες του Ν.4583/2018
ο ενδιαφέρον των
Τρικαλινών
ασφαλιστικών
διαμεσολαβητών
προσέλκυσε χθες το
μεσημέρι η εκδήλωση
που διοργάνωσε το
τοπικό Επιμελητήριο και
είχε ως βασικό θέμα την
ενημέρωση των
ενδιαφερόμενων για την
εφαρμογή του
Ν.4583/2018 και τις
συνέπειές του.

Τ

Η εκδήλωση έλαβε χώρα
στην αίθουσα διαλέξεων του
Επιμελητηρίου και εισηγητές
ήταν ο πρόεδρος του Επαγ-

γελματικού Επιμελητηρίου
Αθηνών κ. Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου και ο Γενικός Γραμματέας του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Δημήτριος Γαβαλάκης που προσπάθησαν να δώσουν απαντήσεις πάνω σε αυτό το σημαντικό ζήτημα.
Πρόκειται για το νόμο που
ενσωμάτωσε υποχρεωτικά
στην ελληνική νομοθεσία, την
οδηγία 2016/97 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο οποίος διαμορφώνει νέους όρους τόσο
στην παροχή ασφαλιστικών
υπηρεσιών και προϊόντων εκ
μέρους των επαγγελματιών
του κλάδου όσο και στη σχέ-

•Πρόκειται για το νόμο που ενσωμάτωσε
υποχρεωτικά στην ελληνική νομοθεσία,
την οδηγία 2016/97 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ση τους με τον καταναλωτή.
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Ιωάννης
Χατζηθεοδοσίου «πρόκειται
για έναν νόμο που αλλάζει τα
δεδομένα στην αγορά και
προστατεύει τον καταναλωτή,
κατά τη διάρκεια αγοράς του
προϊόντος» και ότι ο νόμος
4583/2018 βελτιώνει το τοπίο
στην ασφαλιστική αγορά, διασφαλίζει επαγγελματικά τους
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και προστατεύει τους καταναλωτές από αθέμιτες συμπεριφορές.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρι-

κάλων κ. Βασίλης Γιαγιάκος
σημείωσε ότι «ο νόμος 4583
δημιουργεί υποχρεώσεις και
θεωρούμε αυτονόητη υποχρέωσή μας να παράσχουμε
την απαραίτητη πληροφόρηση που θα καταστήσει την
επαγγελματική δραστηριοποίησή τους, ευκολότερη και
φυσικά την απαραίτητη πληροφόρηση για τους πολίτες».
Ε.Κ.

τοπικά
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Τόνισαν χθες τα μέλη του Συλλόγου Γυναικών Τρικάλων
Από την Περιφερειακή

«Να δυναμώσουμε το ριζοσπαστικό
Εκδηλώσεις μνήμης
γυναικείο κίνημα»
δόθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
για το ύψωμα 731 Η συνέντευξη
στις 8 Μαρτίου με το Σύλλογο να διοργανώνει σειρά δράσεων
Ενότητα Τρικάλων

Τους ηρωικούς αξιωματικούς και φαντάρους, οι
οποίοι «έπεσαν μαχόμενοι υπέρ πατρίδος» στις
άγνωστες Θερμοπύλες του αλβανικού μετώπου,
στο ύψωμα 731, τον Μάρτιο του 1941 τιμά η Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας με
εκδηλώσεις μνήμης την Παρασκευή 8 Μαρτίου.
Η μητέρα των μαχών στο αλβανικό μέτωπο, ξεκίνησε στις 9 Μαρτίου 1941, στο ύψωμα 731, του
βουνού Τρεμπεσίνα, στην περιφέρεια του Τεπελενίου.
Η Εαρινή επίθεση των Ιταλών, βρισκόταν σε εξέλιξη
Εκεί, στην πρώτη γραμμή του μετώπου, παρακολουθούσε τις πολεμικές επιχειρήσεις και ο δικτάτορας Μπενίτο Μουσολίνι.
Μετά από περίπου 4 μήνες πόλεμο, οι ιταλικές
δυνάμεις ήθελαν μία νίκη κατά της Ελλάδας, για να
κατέβουν μαζί με τις ναζιστικές των Γερμανών, ως
«νικητές» στην Αθήνα!
Το 731 όμως, ανέτρεψε τα σχέδια του. Το ύψωμα
υπερασπίζει το 2ο Τάγμα του 5ου Συντάγματος
Τρικάλων, με διοικητή τον ηρωικό ταγματάρχη Δημήτριο Κασλά, ο οποίος δίνει διαταγή στους άνδρες
του:
«Επί των κατεχομένων θέσεων θα αμυνθώμεν
μέχρι εσχάτων. Προμηνύεται λυσσώδης επίθεσις
του εχθρού, η οποία οπωσδήποτε θα αποκρουσθή
και θα συντριβή.
Τότε μόνον θα διέλθη ο εχθρός εκ της τοποθεσίας
μας, όταν αποθάνωμεν άπαντες επί των θέσεών
μας.
Ουδείς θα κινηθή προς τα οπίσω. Πάντες θα
αποθάνωσι επί των θέσεών των».
Τις δύο πρώτες ημέρες, 50 Τρικαλινοί θυσιάστηκαν
ηρωικά, υπερασπιζόμενοι το ύψωμα.
Η τρίτη ημέρα βρίσκει το 5° σύνταγμα Τρικάλων
να έχει χάσει 586 άνδρες, περίπου τη μισή του δύναμη. Τρικαλινός ήταν ο πρώτος νεκρός στρατιώτης
ο Τσιαβαλιάρης Βασίλειος. Τρικαλινός ήταν και ο
πρώτος νεκρός αξιωματικός ο Νικόλαος Γεωργούλας».
Το πρωί της 22ας Μαρτίου o Μουσολίνι παίρνει
τον δρόμο της επιστροφής για τη Ρώμη Ο στρατός
του είχε υποστεί πανωλεθρία.
Το ύψωμα 731, που οι στρατιώτες του μετώπου
το ονόμασαν «Γολγοθά», έγινε θρύλος και αναγράφεται στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου στην
Αθήνα, για να θυμίζει τους ηρωικούς αγώνες του
Αλβανικού Έπους.

Α

πό σήμερα το απόγευμα
θα είναι διαθέσιμη η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21
για το επίδομα παιδιού για τις πρώτες αιτήσεις του 2019, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Προνοιακών
Παροχών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
«Όπως συμβαίνει παγίως, όλοι
οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού θα λάβουν την οικογενειακή
ενίσχυση που δικαιούνται, αφού
υποβάλλουν νέα αίτηση για το τρέχον έτος (2019)» διευκρινίζει ο ΟΠΕΚΑ. Υπενθυμίζεται πως, από πέρυσι,
έχει τεθεί σε εφαρμογή από την
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) και
τον ΟΠΕΚΑ νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων για το επίδομα
παιδιού, η οποία λειτουργεί εκτός
περιβάλλοντος taxis.
«Συνεπώς, οι οικογένειες θα μπορούν να υποβάλουν απρόσκοπτα
την αίτηση Α21, παρόλο που δεν
θα έχουν υποβάλει τη φετινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 (έντυπο Ε1)
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων

Κ

άλεσμα στις Τρικαλινές να
δυναμώσουν το
ριζοσπαστικό γυναίκειο
κίνημα, διότι η διέξοδο για τις
γυναίκες βρίσκεται στον
καθημερινό μόχθο και στη
συλλογική δράση απηύθυναν, χθες
το μεσημέρι μέλη του Συλλόγου
Γυναικών Τρικάλων (μέλος της
ΟΓΕ), κατά τη διάρκεια της
συνέντευξης Τύπου που
παραχώρησαν.

Η συνέντευξη δόθηκε με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8
Μαρτίου με το Σύλλογο να διοργανώνει
σειρά δράσεων, περιοδειών, παρουσιάσεις σε σε χώρους μαθητείας και κατάρτισης, ενώ το άλλο Σάββατο 16 Μαρτίου έχει προγραμματιστεί κεντρική εκδήλωση (6 μ.μ.) στην αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων.
Η εκδήλωση έχει ως θέμα «Η διέξοδος
για τις γυναίκες του καθημερινού μόχθου
βρίσκεται στη συλλογική δράση, την
αγωνιστική στάση ζωής και τη διεκδίκηση».

Υπάρχουν δυνατότητες
για μια ζωή με μόνιμη
και σταθερή εργασία
Όπως ανέφερε, η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Τρικάλων κα. Ειρήνη
Πετράκη «ο καλύτερος τρόπος για να
τιμήσουμε την 8η Μάρτη, την Παγκόσμια
Ημέρα της Γυναίκας, είναι να δυναμώσουμε το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα,
τα εργατικά σωματεία, τις ενώσεις αυταπασχολουμένων, τους αγροτικούς και
φοιτητικούς συλλόγους, να εντείνουμε
την πάλη μας για το μέλλον που αξίζει
σε εμάς και τα παιδιά μας. Οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα με πρωτοβουλία του Συλλόγου ποικίλουν σε
μορφή και στοχεύουν στην ανάδειξη
όχι μόνο του ιστορικού περιεχομένου
της καθιέρωσης της 8ης Μάρτη ως
Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, αλλά
και στη σύνδεση της με τις διεκδικήσεις
για τα σύγχρονα δικαιώματα των γυναικών του μόχθου με βάση τις ανάγκες
τους».
Στη συνέχεια, η κα. Πετράκη σημείωσε
ότι «σήμερα, στη χαραυγή του 21ου αι-

ώνα, υπάρχουν όλες οι επιστημονικές
και τεχνολογικές δυνατότητες που μπορούν να εξασφαλίσουν μια ζωή όπως
αξίζει στις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών και στα παιδιά τους . Υπάρχουν οι
δυνατότητες για να έχουμε όλες μια
ζωή με μόνιμη και σταθερή εργασία, με
ολόπλευρη προστασία της μητρότητας
από το κράτος, με ελεύθερο χρόνο που
θα τον αξιοποιούμε δημιουργικά και θα
μπορούμε να συμμετέχουμε στην κοινωνική δράση. Στον αντίποδα αυτού οι
ανάγκες μας σκοντάφτουν στην πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων και των αντιλαϊκών περιφερειακών, τοπικών διοικήσεων, που υπηρετούν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών
ομίλων κι όχι τις λαϊκές ανάγκες».
Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα στις
γυναίκες να μην συμφιλιωθούν με τη
βαρβαρότητα της γυναικείας ανεργίας,
της μερικής απασχόλησης, της εργασίας
χωρίς δικαιώματα. Η διέξοδος για μας
τις γυναίκες του καθημερινού μόχθου
βρίσκεται στη συλλογική δράση, στην
αγωνιστική στάση ζωής και τη διεκδίκηση.
Ευαγγελία Κάκια

Πλησιάζουν οι πληρωμές
Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα αίτησης Α21 για το επίδομα παιδιού 2019

Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Η πλατφόρμα αιτήσεων Α21 θα
είναι και φέτος προσβάσιμη, όπως

και πέρυσι, μέσω της ιστοσελίδας
του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) και της
ΗΔΙΚΑ (www.idika.gr). Η είσοδος

θα γίνεται με χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο TAXISnet» επισημαίνει
ο ΟΠΕΚΑ.
Η πρώτη διμηνιαία δόση του 2019
(για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο) θα καταβληθεί στα τέλη Μαρτίου σε όλους όσοι θα έχουν υποβάλει νέα αίτηση για το 2019, μέχρι
και τις 26 Μαρτίου.
Για τη χορήγηση της δόσης του
Α΄ διμήνου 2019, θα ληφθεί υπόψη
το συνολικό οικογενειακό εισόδημα
που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2017 (περυσινή φορολογική δήλωση).
Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί, βάσει των εξαρτώμενων τέκνων, που θα δηλωθούν φέτος στο
Α21 του 2019.
Αιτήσεις Α21 για το επίδομα παι-

διού 2019 θα υποβάλλονται διαρκώς, όπως και πέρυσι, μέχρι και
τις 15 Ιανουαρίου 2020. Αμέσως
μετά την εκκαθάριση της καταβολής
της πρώτης δόσης για το 2019, η
πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί εκ
νέου για νέες αιτήσεις.
Οι καταβολές θα είναι διμηνιαίες,
όπως και το 2018. Τα δικαιούμενα
ποσά θα καταβάλλονται αναδρομικά
για το 2019, όποτε κι αν υποβάλλουν
οι δικαιούχοι την αίτησή τους έως
και τις 15 Ιανουαρίου 2020, όπως
έγινε και πέρυσι.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος
έλαβε διαφορετικό ποσό επιδόματος από αυτό που δικαιούται, τότε
αυτό συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα
με το ποσό των επόμενων πληρωμών.
ΧΡ. ΠΑΠ.
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Στον Άγιο Κωνσταντίνο (Λογγιές) Πύλης

Π

υρκαγιά σε δασική
έκταση στον Άγιο
Κωνσταντίνο
(Λογγιές) Πύλης ξέσπασε
χθες το μεσημέρι, γύρω στις
13:30, από άγνωστη αιτία.

Χάρη στον δυνατό αέρα που
έπνεε στην περιοχή, επεκτάθηκε
γρήγορα ανάντι της πλαγιάς και
έφτασε μέχρι την τοποθεσία “Ζερβό”, περνώντας και την Επαρχιακή
Οδό Πύλης – Ελάτης και γεμίζοντας καπνό όλη την περιοχή,
κάνοντας το βουνό να φαίνεται
πως βγάζει ατμούς.
Άμεσα επενέβησαν δυνάμεις
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
(ΠΥ) απ’ όλη την Θεσσαλία, οι
οποίες έθεσαν γρήγορα υπό έλεγχο την φωτιά, αποσοβώντας τα
χειρότερα. Στην μάχη κατά της
πυρκαγιάς πήραν μέρος 12 οχήματα με 47 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα και η ΕΜΑΚ Θεσσαλίας, ενώ πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Canadair από την
Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε λίγες ρίψεις πριν αποσυρθεί. Τον
συντονισμό των Πυροσβεστικών
δυνάμεων είχε ο διοικητής Θεσσαλίας της Υπηρεσίας Χρήστος
Σπαθούλας.

τοπικά
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Πυρκαγιά σε δασική έκταση
Επενέβησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
απ’ όλη την Θεσσαλία,για να τη θέσουν υπό έλεγχο
Τις παραπάνω δυνάμεις συνέδραμαν η Περιφερειακή Ενότητα
(ΠΕ) Τρικάλων, υπό τον αντιπεριφερειάρχη Χρήστο Μιχαλάκη,
με χωματουργικά μηχανήματα και
μία υδροφόρα για να τροφοδοτεί
τα οχήματα της ΠΥ.
Ο Δήμος Πύλης βοήθησε στην
προσπάθεια με χωματουργικά,
υπό τις οδηγίες του δημάρχου
Κώστα Μαράβα.
Σοβαρά κινδύνεψε από τις φλόγες πρατήριο υγρών καυσίμων
επί τις οδού Πύλης – Ελάτης,
όμως τελικά η επέμβαση των Υπηρεσιών απέτρεψε την καταστροΕπίσης, δυνάμεις της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων απέκλεισαν την περιοχή και ειδικά

την οδό Πύλης – Ελάτης, υπό
τον συντονισμό του διευθυντή
Γιώργου Σπηλιώπουλου.

φή.
Από την πυρκαγιά όμως δεν
κατέστη δυνατό να γλιτώσουν

μία καντίνα απέναντι από το πρατήριο, η οποία κάηκε ολοσχερώς,
καθώς και 2 ή 3 στάνες, ευτυχώς
χωρίς να καούν ζώα.
Τα οχήματα της ΠΥ προήλθαν
από την Πύλη, τα Τρίκαλα, την
Καλαμπάκα, το Μουζάκι, τις Σοφάδες, τον Παλαμά, την Καρδί-

τσα, τον Βόλο και την Λάρισα.
Σε ετοιμότητα παρέμειναν η
ΠΥ και οι Υπηρεσίες στην περιοχή,
λόγω των ισχυρών ανέμων που
επικρατούσαν και τον συνεπαγόμενο κίνδυνο αναζωπύρωσης της
πυρκαγιάς.
Ματθαίος Μπίνας

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ
Αναπτυξιολόγος-Παιδίατρος PhDc,
Επιστημονικός Συνεργάτης Metropolitan Hospital

Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ"

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

Γατοτροφή Premium από 24,99

•Αναπτυξιακή Καθυστέρηση •Νοητική Στέρηση
•Διαταραχές Κινητικών Δεξιοτήτων
•Αναπτυξιακά Προβλήματα Πρόωρων Παιδιών
•Αναπτυξιακά Προβλήματα Παιδιών με Χρόνια Νοσήματα
•Καθυστέρηση Λόγου-Γλωσσικές Διαταραχές
•Αυτιστικού τύπου Διαταραχές •ΔΕΠ-Υ
•Μαθησιακές Δυσκολίες κτλ.
Διεύθυνση: Απόλλωνος 16- Τρίκαλα,
ΤΗΛ: 24310-78781 ΚΙΝ.: 6974273255-6946221442
CMYK

μόνο

Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5kg

από

Αλεύρι τύπου 70% 25kg

από

Hλιέλαιο 10λίτρα

από

11,99€
17,99€
14,99€
2,99€
12,49€
11,99€

τοπικά

Τα ποτάμια της Ευρώπης
«μιλούν» στα Τρίκαλα

Τον Ληθαίο ποταμό, στοιχείο εγγενές των Τρικάλων,
αξιοποιούν μαθητές και μαθήτριες από το Γυμνάσιο
Βαλτινού. Και μετέχουν σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα (στο
Erasmus Plus KA229) με τίτλο «The Rivers Tell» (Τα ποτάμια
αφηγούνται). Συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς από
Ιταλία, Ρουμανία, Λιθουανία και Πορτογαλία, οι μαθητές
και οι μαθήτριες επισκέφθηκαν και το Δημαρχείο Τρικκαίων
την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019.
Ο αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Ακης Αναστασίου και ο πρόεδρος της e-trikala κ. Γιάννης Κωτούλας εξήγησαν και παρουσίασαν τις δράσεις του Δήμου σε επίπεδο τεχνολογίας, αλλά και τις γενικότερες προσπάθειες στην πόλη και
τα χωριά, με τις παρεμβάσεις σε επίπεδο αναβάθμισης των
ποταμών.
Εξάλλου, το ίδιο το πρόγραμμα προωθεί τη συγκέντρωση και αξιολόγηση στοιχείων για τα ποτάμια που διαρρέουν πόλεις, σε συνδυασμό με την ειδικότερη επιρροή
τους στην πόλη και τους κατοίκους.
Οι επισκέπτες βρέθηκαν στο Δημαρχείο συνοδευόμενοι από τις καθηγήτριες κ. Βασιλική Παπαβασιλείου και
Γεωργία Μπαρούτα, ενώ τις επόμενες ημέρες θα επισκεφθούν και άλλα σημεία της περιοχής των Τρικάλων.
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Έπαιξαν με την ψυχή τους
Παραμυθοδράσεις στον Παιδικό Σταθμό Φαρκαδόνας,
με πλατιά χαμόγελα για τα νήπια

άθε πρωτοβουλία
που λαμβάνεται και
έχει να κάνει με το
παιδί είναι πολύτιμη.
Ιδιαίτερα όταν αυτή
προσφέρει χαμόγελο και
παιχνίδι τότε αποκτά
ακόμη μεγαλύτερη αξία.
Κάπως έτσι σκάφτονται
συχνά και στην Φαρκαδόνα
και με διάφορες δράσεις
πετυχαίνουν τον στόχο
τους.

Κ

Με μεγάλη επιτυχία υλοποιήθηκε η δράση του Κέντρου
Κοινότητας Φαρκαδόνας που
διοργανώθηκε στον Παιδικό
Σταθμό Φαρκαδόνας με την
συνδρομή της εμψυχώτριας Βάσως Γκουγκαρά την Τετάρτη 6

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

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

Μαρτίου.
Συζητήθηκε ο σχεδιασμός
ανάλογων δράσεων μέχρι το
τέλος της σχολικής χρονιάς.
Το Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φαρκαδόνας εντάσσεται

στο «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας
2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
ΧΡ. ΠΑΠ.

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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Η

διαδικασία
υποβολής
δηλώσεων ΟΣΔΕ
από τους παραγωγούς
θα αρχίσει σε λίγο καιρό,
μάλλον στο τέλος του
τρέχοντα μήνα.

Ωστόσο, μπορεί τα προβλήματα με το ΑΤΑΚ να έχουν
επιλυθεί, αλλά παραγωγοί
ανησυχούν για τους δασικούς
χάρτες και πως θα τους επηρεάσουν στο ύψος της ενίσχυσης.
Και αυτό διότι αν κυρώνεται
ο δασικός χάρτης για μία περιοχή και την εμφανίζει «πράσινη» είναι μη επιλέξιμη, οπότε
δεν καταβάλλεται και ενίσχυση γι’ αυτήν, που συνεπάγεται
απώλεια εισοδήματος για γεωργούς και αγρότες.
Επίσης τα αγροτεμάχια που
χαρακτηρίζονται «δασικά», παρότι αποτελούν τμήματα αναδασμών, απαλλοτριώσεων ή
διανομών, δεν είναι σίγουρο
ότι θα μπορούν να πληρωθούν
τη βασική ενίσχυση.
Για να είναι ο αγρότης νόμιμος κάτοχος και να μπει

τοπικά
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Αρχίζει η διαδικασία στο προσεχές χρονικό διάστημα

Υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ
•Ανησυχούν οι παραγωγοί για τους Δασικούς Χάρτες
στο σύστημα για να εισπράξει
τις ενισχύσεις θα πρέπει:
•η αίτηση να έχει γίνει εντός της προθεσμίας των αντιρρήσεων επί των Δασικών
Χαρτών και
•η διοικητική πράξη έγκριση της εξαγοράς να έχει εκδοθεί εντός «αποκλειστικής»
προθεσμίας 6 μηνών από την
λήξη της προθεσμίας των αντιρρήσεων. «Αποκλειστική»
προθεσμία σημαίνει ότι μετά
το πέρας της προθεσμίας αυτής παύει η αρμοδιότητα του
δημοσίου οργάνου για την
έκδοση της πράξης αυτής και
εάν τυχόν εκδοθεί τέτοια πράξη είναι άκυρη.

Το ΟΣΔΕ
Η

υποβολή

δηλώσεων

ΟΣΔΕ αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τους παραγωγούς
γίνεται στον ψηφιοποιημένο
χάρτη, ο οποίος έχει συνταχθεί βάσει δορυφορικών φωτογραφιών. Αρχικά οι γεωργοί
και οι κτηνοτρόφοι υποβάλλουν τις δηλώσεις των εκμεταλλεύσεών τους στους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι
αφού τις επεξεργαστούν, μεταδίδουν τα δεδομένα στον
ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος με την
σειρά του προβαίνει σε ελέγχους δείγματος των αγροτών
5%, που σε ένα μέρος του είναι τυχαίο και στο υπόλοιπο
βάσει κάποιων στοιχείων σχετικά με την οικονομική και
αγροτική κίνηση ορισμένων
γεωργών και κτηνοτρόφων,
και τέλος αποδίδει τις επιδοτήσεις ΟΣΔΕ, ως προκαταβολή προς το τέλος του φθινοπώρου και το υπόλοιπο τον
Δεκέμβριο. Το δείγμα ωστόσο
μπορεί να είναι μεγαλύτερο
του 5%, ανάλογα με την επεξεργασία των στοιχείων και
των δεδομένων που θα προκύψουν.
Ματθαίος Μπίνας

Μεταξύ πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Δημάρχου και στελεχών της Δημοτικής Αρχής Πύλης

Αναμένεται συνάντηση για το φράγμα Πύλης
•Σκοπός είναι η προώθηση της υλοποίησης του μείζονος σημασίας έργου

Σ

υνάντηση με την
πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
αναμένουν στον Δήμο
Πύλης, για το φράγμα
στο Πορταϊκό ποταμό.

Όπως τονίζεται από τον δήμαρχο Πύλης Κώστα Μαράβα, υπάρχει μελέτη για το

έργο, το οποίο είναι το πλέον
ώριμο από άλλα , έχει εγκριθεί από το Υπουργείο και αναμένεται τώρα η συνάντηση,
η οποία θα καθοριστεί από
την Αθήνα, για να γίνει η προσπάθεια υλοποίησής του.
Όσον αφορά την χρηματοδότησή του, θα αναζητηθεί
είτε από το ΕΣΠΑ, είτε από
το Πρόγραμμα Δημοσίων

Καρναβάλι στα Μεσάγγαλα
Ένα υπέροχο διήμερο υπόσχεται ο εξωραϊστικος σύλλογος Μεσάγγαλων στα
μέλη και φίλους του συλλόγου!!!
ΚΥΡΙΑΚΗ: 10/3/2019 και ΏΡΑ
18:00 Uα γίνει το κάψιμο του βασηλιά
καρνάβαλου στην παραλία ΚΑΡΑΒΙΑ στα μεσάγγαλα
οδός: Ποσειδώνος!!!
Μετά το πέρας της καύσεις του καρνάβαλου το γλέντι
θα συνεχίσει στα γραφεία του συλλόγου οδός Ομήρου
κέντρο Μεσαγγάλων όπου θα μοιραστούν λουκάνικα,
σουβλάκια και κρασί στους παρευρισκομένους!!!
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ: 11/3/2019 και ΏΡΑ 12:00 Θα
μοιραστεί παραδοσιακή φασολάδα κ διάφορα εδέσματα
κ στην συνέχεια πέταγμα του χαρταετού στην παραλία.
Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί αποκριά κ
κούλουμα!!!
ΜΕ ΤΙΜΗ ΤΟ Δ/Σ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Επενδύσεων (ΠΔΕ).
Οι δυνατότητες του φράγματος Πύλης είναι να αποθηκεύει 64 εκ. κ.μ. νερό και
να είναι ικανό να διαθέσει για
ύδρευση περίπου στα 10. Θα
υδρεύονται η πόλη των Τρικάλων και τα πεδινά χωριά
του δήμου Πύλης, εξοικονομώντας 1,2 εκ. ευρώ σε ηλεκτρική ενέργεια για τα Τρίκαλα ετησίως και 271.000 για

τον δήμο Πύλης. Θα αρδεύονται 80.000 στρέμματα, που
σημαίνει απίστευτη οικονομία
στο κόστος της αγροτικής
παραγωγής. Το κόστος του
έργου εκτιμάται πως θα ξεπεράσει τα 100 εκ. ευρώ.
Από το φράγμα της Πύλης
μπορεί επίσης να παράγεται
με χαμηλό κόστος «πράσινη»
ηλεκτρική ενέργεια αξίας στο
20% αυτής από το υδροηλε-

κτρικό της Μεσοχώρας, που
σημαίνει έσοδα σε 5-6 εκ.
ευρώ ετησίως. Επίσης, θα είναι και πόλος έλξης επισκεπτών, ενισχύοντας το τουριστικό προϊόν της ευρύτερης.

Στήριξη στο έργο
Υπενθυμίζεται πως τον
Οκτώβριο του 2017 ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελ-

λος είχε επισκεφτεί την περιοχή και είχε δηλώσει: «Η
Κυβέρνηση προτείνει στην
ΕΕ την κατασκευή του φράγματος Πύλης, την οποία στηρίζει, στο πλαίσιο της ορθολογικής και αποτελεσματικής
διαχείρισης των υδάτινών πόρων. «Η Θεσσαλία είναι αγροτική περιοχή, άρα χρειάζεται
νερό για να αναπτυχθεί, το
οποίο όμως οφείλει να διαχειριστεί με σωφροσύνη και
χωρίς σπατάλες» δήλωσε ο
κ. Φάμελλος, ο οποίος ακολούθως παρέθεσε τους τρεις
άξονες της πολιτικής στο ζήτημα αυτό:
1)Εξορθολογισμός της κατανάλωσης, με παραμονή των
ξηρικών και μη κατάργηση
της άρδευσης(60% της παροχής νερού χάνεται στο δίκτυο)
2)Να προχωρήσουν και να
υλοποιηθούν ώριμα έργα (πχ
φράγμα Ληθαίου)
3)Να γίνουν έργα με ασφάλεια, χωρίς προσφυγές στην
Δικαιοσύνη και άλλα προβλήματα.
«Οι πολλές επενδύσεις στην
διαχείριση νερού θα φέρουν
θέσεις εργασίας και ανάπτυξη
στον τόπο».
Ματθαίος Μπίνας
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Προοδευτικό μέτωπο
Πιάστηκαν
με προοδευτικό συμβόλαιο για… αρχαία!
•Για την Ελλάδα της ολιστικής ανασυγκρότησης
•Για την Ευρώπη της ανθρωπιάς
ολμηρό κάλεσμα
συμπόρευσης των
προοδευτικών δυνάμεων στην
Ελλάδα και την Ευρώπη, χωρίς
ηγεμονισμούς, με προοδευτικό
προγραμματικό πλαίσιο
δεσμευτικών αρχών και σεβασμό
των διαφορετικών προσεγγίσεων,
απεύθυνε από το βήμα της
συνεδρίασης της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ ο
Αλέξης Τσίπρας.

Τ

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το κάλεσμα μαζί με τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας Σοσιαλιστών – Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Ούντο Μπούλμαν, μαζί με τον Πρόεδρο
της ΔΗΜΑΡ Θανάση Θεοχαρόπουλο,
μαζί με τους εκπρόσωπους του πολιτικού ρεύματος « ΓΕΦΥΡΕΣ», στην Εκδήλωση της 4/3/2019. Ο Ούντο Μπούλμαν ανέλυσε τη σύγκρουση με τις δυνάμεις του Ορμπανισμού – του Ακροδεξιού Λαϊκισμού - της Λιτότητας – του
Νεοφιλελεύθερου Συμφώνου Δημοσιονομικής Πειθαρχίας - της Δεξιάς της Μαύρης Διεθνούς στην Ευρώπη.
Παρουσίασε το όραμα των Ευρωπαίων
Σοσιαλιστών – Δημοκρατών για την
ευημερία όλων στην Ευρώπη την κοινωνικής – οικονομικής – δημοκρατικής
εμβάθυνσης.
Το όραμα που ανέπτυξε ο Ούντο
Μπούλμαν βρίσκεται κοντά στις προγραμματικές επεξεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ
για την Ευρώπη της Αλληλεγγύης, των
Δικαιωμάτων, της Συμμετοχικής Δημοκρατίας, της Οικολογικής Ισορροπίας,
της Ποιότητας Ζωής, της Άρσης των
Ανισοτήτων, της σταθερής Απασχόλησης, της Ειρηνικής Συμβίωσης των
Λαών, της ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ… Το όραμα
αυτό είναι αποδεκτό και από τους συνεργαζόμενους Ευρωβουλευτές της
ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ και της ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Υπάρχει λοιπόν η ιδεολογικοπολιτική
βάση για τη προγραμματική σύγκλιση
των προοδευτικών δυνάμεων και τη
συγκρότηση Προοδευτικού Μετώπου
και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η
Συμμαχία των προοδευτικών δυνάμεων
στην Ελλάδα εδράζεται και στα νέα δεδομένα για τη χώρα μετά την 21/8/2018,
μετά την άρση της κηδεμονίας των δανειστών στις οικονομικές επιλογές και
το τέλος των μνημονιακών συμβάσεων.
Εδράζεται σε δεδομένα πολύ διαφορετικά από εκείνα της σύγκρουσης με
τις δυνάμεις που υπερχρέωσαν την
Ελλάδα, που ευθύνονται για τη σκανδαλώδη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και τα μνημόνια εσωτερικής υποτίμησης, με τα δεδομένα που έκαναν
εφικτή τη κυβερνητική συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛΛ.
Η προγραμματική βάση του Προοδευτικού Μετώπου είναι η αναγκαιότητα για ένα Κυβερνητικό Πρόγραμμα
Ολιστικής Ανασυγκρότησης, Δίκαιης
και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Προοδευτικής
Αναγέννησης, το οποίο οφείλουν να αρχίσουν να συζητούν αναλυτικά τα Κόμματα, οι Κινήσεις, οι προσωπικότητες,

οι πολίτες, που ενδιαφέρονται για τη
συγκρότησή του. Οφείλουμε να συζητήσουμε με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις:
•τα συμπεράσματα από τα Αναπτυξιακά Συνέδρια κάθε περιοχής και τις
πρωτοβουλίες για την υλοποίηση των
κεντρικών στόχων τους
•τα θεσμικά νομοσχέδια και τα κυβερνητικά μέτρα μέχρι τις Βουλευτικές
Εκλογές που πρέπει να γίνουν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας
•τις μεταρρυθμίσεις και αλλαγές
που συνιστούν πρόγραμμα παραγωγικής – οικονομικής - διοικητικής – πολιτισμικής ανασυγκρότησης, αποδοτικής
απασχόλησης, αξιοπρεπών αμοιβών
και σταθερών εργασιακών σχέσεων,
αναβάθμισης του κοινωνικού κράτους,
προσέλκυσης αναγκαίων επενδύσεων,
πολυδιάστατης φιλειρηνικής εξωτερικής
πολιτικής που αναδεικνύει την Ελλάδα
ως Πυλώνα Σταθερότητας στη περιοχή,
δίκαιης – βιώσιμης – ταχύρρυθμης – ευφυούς ανάπτυξης.
Στη βάση αυτή, η Συμμαχία που θα οικοδομείται, δεν θα στηρίζεται σε κάποιες ευπρόσδεκτες ατομικές προσχωρήσεις στελεχών του ευρύτατου
προοδευτικού φάσματος. Θα εδράζεται
στη βάση Προοδευτικού Προγραμματικού Συμβολαίου.
Η ισότιμη Συμμαχία του ΣΥΡΙΖΑ –
Κόμματος με όραμα τον Σοσιαλισμό με
Δημοκρατία και Ελευθερία, με άλλες
προοδευτικές δυνάμεις της Οικολογίας - της Σοσιαλδημοκρατίας – της ΚεντροΑριστεράς που συνειδητοποιούν
την ιστορική σημασία του Προοδευτικού
Μετώπου, χωρίς ηγεμονισμούς, θα είναι μακράς διάρκειας, αξιόπιστη, σταθερή, ελκυστική, νικηφόρα…
Παπαδόπουλος Σάκης
βουλευτής Τρικάλων – συντονιστής
ΕΠΕΚΕ υγείας του ΣΥΡΙΖΑ

•Σύλληψη τεσσάρων τρικαλινών
για παράβαση του νόμου περί
προστασίας αρχαιοτήτων

αίνεται πως στην περιοχή μας έχουμε…
ποικιλία και φαντασία στις παράνομες
πράξεις. Τελευταίο κρούσμα σχετίζεται
με το νόμο περί προστασίας αρχαιοτήτων.

Φ

Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Τρίτης στην ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων, όπου συνελήφθησαν
από αστυνομικούς της Κινητής Αστυνομικής Μονάδας (Κ.Α.Μ.) Τρικάλων, τέσσερα άτομα, ηλικίας από
23 έως 49 ετών, διότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε
σε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο όπου επέβαιναν οι τέσσερις συνεργοί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επτά
χάλκινα αντικείμενα που εμπίπτουν στη νομοθεσία
περί προστασίας αρχαιοτήτων, δύο αξίνες και ένας
ανιχνευτής μετάλλων.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Εορτασμός της Καθαρής
Δευτέρας στο Λογγά
Ο Μορφωτικός Εξωραϊστικός
Σύλλογος Λογγά προσκαλεί όλους τους φίλους
του Συλλόγου την ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ στο προαύλιο
του Σχολείου του χωριού
για να δοκιμάσουν την παραδοσιακή φασολάδα του Λογγά μαγειρεμένη από τις γυναίκες
του Συλλόγου μαζί με την πατροπαράδοτη λαγάνα και με διάφορα
σαρακοστιανά.

ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ Σ' ΟΛΟΥΣ

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

10 σελίδα
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ίχαμε τη χαρά να
φιλοξενήσουμε
στο σχολείο μας
τις κυρίες Ελένη
Μητσιάδου,
προϊσταμένη της
υπηρεσίας του Κέντρου
Υγείας Τρικάλων και
Σπυριδούλα Αγαπίου,
Επισκέπτρια Υγείας.
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13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΡΙΖΑΡΙΟΥ)

«Κυκλοφοριακή αγωγή και ασφάλεια»
του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής υγείας
Πολλά από αυτά που ζήσαμε, δε τα γνωρίζαμε ή είχαμε λαθεμένη εικόνα και
αντίληψη.
Ακολουθεί τον Απρίλιο μετάβαση στο Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου
μας για περισσότερη δράση……
Ευχαριστούμε τις κυρίες
…….
Η οδική μας ασφάλεια στηρίζεται στη γνώση…..για να
μην έχουμε θύματα στους
δρόμους και ειδικά παιδιά!

Μας παρουσίασαν με ένα
ιδιαίτερα ελκυστικό και κατανοητό τρόπο μέσα από διάδραση, για τις αιτίες των τροχαίων ατυχημάτων, τον ΚΟΚ,
την ασφάλεια και πρόληψη
ατυχημάτων στο σχολικό περιβάλλον, τους κανόνες
ασφαλούς οδικής συμπεριφοράς όπως: πως τα παιδιά
συμπεριφέρονται ως πεζοί,
πως ως οδηγοί (ποδήλατων),
πως ως επιβάτες….
Η δράση έγινε στα πλαίσια

Η ομάδα του 13ου
Δημ. Σχολείου τρικάλων

CMYK
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μας ήταν
απερίγραπτη, όταν
ανακοινώθηκαν τα
αποτελέσματα του
διαγωνισμού και είχαμε την
τύχη να ανήκουμε στους
εικοσιτέσσερις επιλεχθέντες
μαθητές που θα
εκπροσωπούσαν την Ελλάδα
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
στις 21 Φεβρουαρίου 2019.

Η

Η αλήθεια είναι ότι όταν ενημερωθήκαμε σχετικά με το Euroscola από τον φιλόλογό μας κ.
Κωνσταντίνο Ψαρρή, τον οποίο
ευχαριστούμε θερμά για την παρότρυνσή του να δηλώσουμε συμμετοχή και για τις συμβουλές
του, και αποφασίσαμε τελικά να
λάβουμε μέρος, δυσκολευόμασταν να φανταστούμε τους εαυτούς μας στα έδρανα του Κοινοβουλίου. Αυτή είναι και η ιδιαίτερη εμπειρία που υπόσχεται το
Euroscola: να μετατρέψει για μια
μέρα τους μαθητές σε έφηβους
ευρωβουλευτές! Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στο οποίο
συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες από αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και τους
προσφέρει τη δυνατότητα να
έρθουν σε επαφή, να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις εμπειρίες τους και τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν, να εμπλακούν στον ευρωπαϊκό διάλογο και
να αποκτήσουν την ξεχωριστή
εμπειρία της ευρωπαϊκής πολυμορφίας. Αποτελεί, με λίγα λόγια,
ένα είδος προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Την ημέρα της αναχώρησής
μας ήμασταν γεμάτοι ενθουσιασμό και συνάμα αγωνία για το τι
θα συναντήσουμε. Ύστερα από
ένα -αν και πολύωρο- ευχάριστο
ταξίδι φτάσαμε στον προορισμό

ΠΕΜΠΤΗ
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σελίδα 11

Τα Εκπαιδευτήρια «ΑΘΗΝΑ» στα έδρανα
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

μας, που δεν ήταν άλλος από το
Στρασβούργο, τη μία από τις δύο
έδρες του Ευρωκοινοβουλίου.
Νωρίς το πρωί της επόμενης
ημέρας ήμασταν εκεί. Συγκεντρωθήκαμε, αρχικά, στην ημικύκλια αίθουσα, όπου μας καλωσόρισαν οι υπεύθυνοι διοικητικοί
υπάλληλοι. Κατόπιν, τον λόγο πήραν ορισμένοι μαθητές, οι οποίοι
ως εκπρόσωποι της κάθε χώρας
παρουσίασαν στο ακροατήριο λίγες πληροφορίες σχετικές με τον
τόπο καταγωγής τους, προκειμένου να γνωριστούμε όλοι λίγο
καλύτερα. Στη συνέχεια, έχοντας
απευθείας σύνδεση με τον ευρωβουλευτή κ. Karas από την Αυστρία, μας δόθηκε η ευκαιρία να
του απευθύνουμε ερωτήσεις και
να εκφράσουμε απορίες, στις
οποίες εκείνος απάντησε πρόθυμα και αναλυτικά, ώστε να είναι
όσο το δυνατόν περισσότερο κατανοητός.

Αργότερα, κατά το μεσημέρι,
ήρθε η ώρα σαν μαθητές που είμαστε να… παίξουμε και λίγο ένα
πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι, το Eurogame. Χωριστήκαμε σε τετραμελείς ομάδες, τα άτομα της καθεμιάς προέρχονταν υποχρεωτικά από διαφορετικές χώρες. Μας
είχαν δοθεί ορισμένες ερωτήσεις
που αφορούσαν στη δομή και
στη λειτουργία της Ε.Ε. σε διαφορετικές ευρωπαϊκές γλώσσες
και σκοπός ήταν να επιλέξουμε τη
σωστή απάντηση. Όσον αφορά
τις ερωτήσεις που βρίσκονταν σε
άγνωστη γλώσσα, ψάχναμε τους
συνομηλίκους μας που μιλούσαν
τη συγκεκριμένη γλώσσα, για να
ζητήσουμε βοήθεια. Οι τέσσερις
ομάδες που απάντησαν σωστά
στις περισσότερες ερωτήσεις πέρασαν στον τελικό, στον οποίο
ύστερα από τη μεταξύ τους αναμέτρηση, απαντώντας σε ερωτήσεις σφαιρικών γνώσεων, ανα-
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δείχτηκε η νικήτρια ομάδα.
Έπειτα, χωριστήκαμε σε ομάδες εργασίας και συνεδριάσαaμε
ξεχωριστά στις αίθουσες των επιτροπών, έχοντας αναλάβει ένα
συγκεκριμένο θέμα, διαφορετικό
για την κάθε ομάδα. Στη δική μας
είχε ανατεθεί το θέμα «Ευρωεκλογές του 2019». Συζητήσαμε,
αναλύσαμε, εκφέραμε τις απόψεις
μας σχετικά με αυτό και καταλήξαμε σε ορισμένα συμπεράσματα,
τα οποία παρουσίασαν στη συνέλευση που ακολούθησε δύο μαθητές-ευρωβουλευτές που επιλέξαμε, ένας εκπρόσωπος και
ένας συντάκτης. Αφού η κάθε
ομάδα παρουσίασε τα δικά της
συμπεράσματα σχετικά με το
θέμα της, πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της οποίας εγκρίθηκαν ή
απορρίφθηκαν οι προτάσεις που
είχαν υποβληθεί. Η ημερίδα έληξε αργά το απόγευμα με τον ευρωπαϊκό ύμνο και ένα δυνατό χειροκρότημα από όλους τους νεαρούς ευρωβουλευτές.
Η ομορφιά του ταξιδιού, ωστόσο, δεν περιορίστηκε μόνο στην
επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο.
Το ίδιο βράδυ κάναμε βόλτα στην
πόλη, θαυμάσαμε τα επιβλητικά
και καλοδιατηρημένα οικοδομήματα, περάσαμε από τη «Μικρή
Γαλλία»(“Le Petite France”), την
περιοχή με τα γραφικά κανάλια
που διασχίζει ο Ιλλ, παραπόταμος
του Ρήνου, ενώ γευτήκαμε πιάτα
της γαλλικής κουζίνας.
Την τρίτη και τελευταία μέρα
της εκδρομής μας, αφού κάναμε

μια ακόμα βόλτα στους δρόμους
του Στρασβούργου, αναχωρήσαμε για το Μόναχο, απ’ όπου θα
παίρναμε το αεροπλάνο, για να
επιστρέψουμε στην Ελλάδα. Χωρίς καλά-καλά να το καταλάβουμε το ταξίδι μας είχε φτάσει δυστυχώς στο τέλος του. Ήταν
αναμφισβήτητα ένα συναρπαστικό ταξίδι, που μας χάρισε μοναδικές εμπειρίες, αξέχαστες στιγμές, πρωτόγνωρα συναισθήμα-

τα, νέες φιλίες. Είμαστε πραγματικά τυχεροί που το βιώσαμε. Κατάφερε να χαραχτεί ανεξίτηλα
στη μνήμη μας, αφήνοντας βέβαια
πλέον μια γλυκιά νοσταλγία αλλά
και τις πιο ξεχωριστές εντυπώσεις.
Παπαϊωάννου Βασιλική
Τραπότσης Γιάννης
Μαθητές της Β’ Λυκείου
των Εκπαιδευτηρίων «Αθηνά»

12 σελίδα
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ΕΝΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ, ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ
•Μία επιλογή από δρώμενα και σχόλια απ' τον ΘΥΜΙΟ ΓΡ. ΛΩΛΗ
Κωνσταντινούπολη, στο στόχο και το
όνειρο της Μεγάλης Ιδέας, το αγροτικό
ζήτημα, αλλά και τα επισιτιστικά κι’
άλλα θέματα της καθημερινότητας, δίνουν
την εικόνα της τοπικής επικαιρότητας, πρίν
εκατό χρόνια σαν σήμερα που αναδύεται απ’
την ειδηεογραφία και τον σχολιασμό της
εφημερίδας «Θάρρος» της Πέμπτης 7
Μαρτίου 1919 και μετα φέρεται στη σελίδα,
με την προσθήκη κάποιου σχετικού
φωτογραφικού υλικού.

Η

Ίλη πυροβολικού, εισέρχεται στους Στρατώνες της πόλης μας

Η οδός Ασκληπιού, με τα δύο μεγάλα ξενοδοχεία κι’ ένα από
τους παλιούς τσιμέντινους φανοστάτες, απασχολούσε πάντα την
Δημοτική Αρχή για την αποκατάσταση του οδοστρώματός της,
όπως άλλωστε και σήμερα

Φυτεία καλαμποκιού, τότε που η μπομπότα-μαζί με το σιτάριήταν στην πρώτη σειρά της ζήτησης, για την κάλυψη των
αναγκών σε ψωμί κι’ ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της ξενικής
κατοχής, έσωσε κόσμο και κοσμάκη από την πείνα και τον θάνατο

Το εξώφυλλο, του 2ου φύλλου του περιοδικού «Ισραήλ»
που εξέδιδε η Ισραηλιτική Κοινόνότητας, ένα από τα δείγματα
της πνευματικής κουλτούρας των συμπολιτών Εβραίων,
που δοκίμασε μεγάλη καταξίωση

CMYK

στη σέντρα των
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ΜΠΑΣΚΕΤ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣΤ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΟΡΕΞΗ

ΠΗΡΑΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

ΕΣΤΕΙΛΕ ΜΗΝΥΜΑ

Πολλές εμπνεύσεις για μια ακόμη
φορά στο παιδικό πρωτάθλημα
καλαθοσφαίρισης με ωραία παιχνίδια (σελ 3)

Τα έμπειρα Μετέωρα λύγισαν με 1-0
την αντίσταση του μαχητικού Νεοχωρίου
και πέρασαν στον τελικό (σελ 4)

Ο Αστέρας είχε συνταγή για την πρώτη
νίκη και έδειξε ότι θα είναι ισχυρός
στην συνέχεια (σελ 6)

4 Παρά το εμφανές άγχος οι παίκτες του ΑΟ Τρίκαλα
κατάφεραν να κάνουν το καθήκον τους κερδίζοντας χθες 1-0
την Σπάρτη και πήραν βαθιά ανάσα σε δύσκολη καμπή (σελ 5, 8)
CMYK
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Σ

την τελική ευθεία
μπαίνει το
πρωτάθλημα της Β’
ΕΣΚΑΘ, που και
φέτος προσφέρει
αξιόλογο υλικό.

Βελτίωση θέσης
Η Φούντας ΒΑ πέτυχε μια ακόμη νίκη στην έδρα
του Αγ. Κωνσταντίνου και ανέβηκε βαθμολογικά σκαλοπάτια

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ενας όμιλος ομάδων έδειξε
από την αρχή τις προθέσεις
του και φρόντισε να μην χάσει
τον αγωνιστικό προσανατολισμό διατηρώντας σωστή πυξίδα.
Αλλα σωματεία ρίχτηκαν στην
μάχη χωρίς άγχος πηγαίνοντας
παιχνίδι- παιχνίδι. Μέλημά τους
ήταν να αδράξουν κάθε ευκαιρία. Ετσι σταθεροποιήθηκαν
σε ικανοποιητικό επίπεδο και
είναι λογικό να θέλουν να ολοκληρώσουν θετικά αφού δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι οι τελευταίες εντυπώσεις είναι αυτές που μένουν.
Στο τοπίο αυτό οι Τρικαλινοί
σύλλογοι προσπάθησαν να εκπροσωπήσουν όσο καλύτερα
μπορούσαν τον νομό.
Σίγουρα είχαν καλές αλλά
και δύσκολες στιγμές. Τα επιτελεία προσπάθησαν να κάνουν
τους καλύτερους χειρισμούς
για να προκύπτει σε κάθε ματς
αξιοπρεπής εικόνα.
Πολλές φορές οι ομάδες του
ομίλου είχαν αρκετά κέφια,
οπότε το ταμπλό έγραφε συνέχεια.
Ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις μετράει η ουσία.
Γενικά είναι σημαντικό μέχρι
να ανεβάσουν τις στροφές να
κερδίζουν και χωρίς να εντυπωσιάζουν.
Πάντως είναι φανερό ότι οι
εκπρόσωποί μας βρήκαν βηματισμό και αυτό φαίνεται όχι
μόνον από τις επιδόσεις αλλά
και από τον τρόπο που αναπτύσσονται στο παρκέ. Γιατί
οι ομάδες που έβγαλαν έναν
σημαντικό κύκλο δουλειάς από
ένα διάστημα και μετά αποδίδουν το μπάσκετ που ξέρουν.
Προς τιμήν τους πάντως δεν
μένουν στα κεκτημένα τους
αλλά προσπαθούν να βαδίζουν
σε νέους δρόμους.

Με καλή εμφάνιση η Φούντας ΒΑ πέρασε από τον Αγ.
Κωνσταντίνο(φωτό:billkara)
Ετσι το έμψυχο δυναμικό χαίρεται τους αγώνες και όταν
παίρνει οδηγίες από τους προπονητές προσπαθεί να τις
εφαρμόζει πιστά βάζοντας βέβαια την ομάδα πάνω απ’όλα.
Διότι η μαγεία στο μπάσκετ
βρίσκεται στην κοινή προσπάθεια. Ετσι οι φίλαθλοι απολαμβάνουν να βλέπουν καλές συνεργασίες αλλά και δυνατές
μονομαχίες κάτω από τα καλάθια, αφού στο «ζωγραφιστό»
κρίνονται αρκετά πράγματα.
Πολύ σωστά πάντως τα επιτελεία φροντίζουν να παρουσιάσουν ισορροπημένες εκδόσεις, ενώ επιθυμούν να πάρουν
το καλύτερο από κάθε αθλητή.
Με την τακτική αυτή ανοίγει
διάπλατα ο δρόμος προς την
επιτυχία. Και να μην ισχύσει
όμως το επιθυμητό σενάριο το
έμψυχο δυναμικό απολαμβάνει
αυτό που κάνει, οπότε με την
συγκεκριμένη τακτική αυξάνονται οι πιθανότητες συλλογής
ροζ φύλλων.
Βέβαια κανείς δεν υπέγραψε
μόνιμο συμβόλαιο με τις επιτυχίες, οπότε οφείλει να βρίσκεται σε εγρήγορση για να

βελτιώνει τους δείκτες.
Και όλα αυτά σ’ ένα γεμάτο
φετινό πρωτάθλημα, που αρκετοί το χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα ενδιαφέρον αν και σημειώνουν ότι εχθρός του καλού
είναι το καλύτερο. Ηδη προέκυψαν πολλά ντέρμπι αλλά
και ανατροπές. Συνεπώς οι εκπρόσωποί μας οφείλουν να βρίσκονται μόνιμα στην πρίζα για
να θέτουν οι ίδιοι τους όρους
της κάθε αναμέτρησης.
Είναι φανερό λοιπόν ότι οι
πρωταγωνιστές παραμένουν
συγκεντρωμένοι και με χαμηλούς τόνους, αφού ξέρουν ότι
κάθε αποτέλεσμα είναι συνισταμένη πολλών παραγόντων.
Ακόμη και ένας κρίκος αν λείψει
από την αλυσίδα μπορεί να
γίνει η ζημιά. Μέλημά τους συνεπώς είναι να παίξουν ορθολογικό και σκεπτόμενο μπάσκετ
και να έχουν απαντήσεις ειδικά
στα δύσκολα σημεία, που κάθε
επιλογή μετράει διπλά. Αλλωστε τα αξιόλογα συγκροτήματα
φαίνονται από τις αντιδράσεις
τους όταν δεν βγαίνουν πράγματα.
Από την πλευρά τους οι πι-

στοί φίλοι της καλαθοσφαίρισης ξέρουν πόσο σημαντικό
είναι οι αθλητές να βρίσκουν
την φόρμα τους και να ξεδιπλώνουν το σύνολο των αρετών.
Όταν ισχύσει κάτι τέτοιο
πολύ απλά πλειοδοτούν σε εμπνεύσεις και αναδεικνύουν την
ομορφιά του αθλήματος.
Πραγματικά χαίρονται να παίζουν παιχνίδια με συγκροτήματα διαφορετικών σχολών,
αφού ξέρουν ότι μέσα από τις
δυνατές αναμετρήσεις θα κάνουν σωστή καταγραφή δυνάμεων, οπότε στην συνέχεια θα
ενεργήσουν αναλόγως για να
επιταχύνουν.
Επίσης συνειδητοποιούν ότι
στον αθλητισμό υπάρχουν οι
νίκες και οι ήττες. Στις πρώτες
δεν πρέπει να χάνει κανείς το
μέτρο. Οσο για τις δεύτερες
όχι μόνον δεν πρέπει να το βάζει κάτω αλλά επιβάλλεται να
καταθέσει αθλητικό εγωϊσμό
και να ψαχτεί στον μέγιστο
βαθμό για να επιστρέψει με
αέρα στα πανιά του.
Κατά γενική ομολογία η αντοχή στον χρόνο καταξιώνει το
σύνολο των αθλητών και των
ομάδων. Εννοείται ότι η διάρκεια στην απόδοση παίζει μεγάλο ρόλο στις τοπικές κατηγορίες, αφού δεν έχουμε να
κάνουμε με επαγγελματίες παίκτες που μέσα από τις συστηματικές προπονήσεις σταθεροποιούνται σε συγκεκριμένο
επίπεδο.

Νέες πινελιές
Αν και κύλησε αρκετό νερό
στο αυλάκι τα επιτελεία των
ομάδων δεν σταματούν να ψάχνονται και φροντίζουν να προσθέτουν νέες αγωνιστικές πινελιές.
Μέλημά τους είναι να εμφα-

Γεμίζει το βιογραφικό
Νέα επιτυχία για τον Απόστολο Μπακατσή που ετοιμάζεται για σημαντική αγωνιστική πρόκληση

Μ

ια εξαιρετική φουρνιά
αθλητών υπάρχει στις
μαχητικές τέχνες. Οι
Τρικαλινοί
πρωταγωνιστές αγαπούν αυτό που
κάνουν και δουλεύουν με υπομονή
και σύστημα για να φτάσουν όσο
ψηλότερα μπορούν.
Ετσι σε τακτά χρονικά διαστήματα
προκύπτουν ειδήσεις πρώτης γραμμής,
ενώ το έμψυχο δυναμικό είναι φανερό
ότι αποζητά τους δύσκολους και μεγάλους αγώνες, αφού μέσω αυτών ανακαλύπτει τα όρια.
Χρυσό μετάλλιο λοιπόν κατέκτησε ο
Τρικαλινός αθλητής Απόστολος Μπακατσής κερδίζοντας τους 4 αγώνες του με
τεχνικό νοκ άουτ.
Ο αθλητής του συλλόγου ΑΓΣ TAEKWONDO Τρικάλων συμμετείχε με την
επιλεκτική ομάδα της Ε.ΤΑ.Β.Ε στην κατηγορία -49 cadets κερδίζοντας την
απευθείας πρόκριση στο πανευρωπαϊκό
πρωτάθλημα cadets που θα γίνει τον
Σεπτέμβριο στην Λετονία καταφέρνοντας
έτσι για δεύτερη συνεχόμενη φορά συμ-

Για μια ακόμη φορά ο Απόστολος Μπακατσής δικαίωσε
τις καλές συστάσεις που τον συνοδεύουν
μετοχή σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα
με την ομάδα της Εθνικής.
Ασφαλώς τα χαμόγελα στον σύλλογο
είναι διάπλατα, αφού όλοι καμαρώνουν
για την εξέλιξη του αθλητή.
Ο ίδιος πάντως παραμένει προσγειωμένος και σοβαρός, αφού γνωρίζει

πολύ καλά ότι στο επίπεδο αυτό δεν χαρίζεται τίποτα, οπότε προσπαθεί να διανθίζει το αγωνιστικό υπόβαθρο.
Επίσης αναμένεται στα Τρίκαλα Νοτιοκορεάτης δάσκαλος για μετάδοση
μυστικών.

νίζονται σαν έτοιμα από καιρό
για να μιλήσουν την κατάλληλη
στιγμή. Χωρίς ψάξιμο στο μπάσκετ καμία ομάδα στον κόσμο
δεν μπορεί να διεκδικήσει το
ταβάνι της. Ετσι μέσα από την
ανάλυση και την επισήμανση
δεδομένων προκύπτουν ωραίες
εικόνες, που αναδεικνύουν την
ομορφιά της τοπικής καλαθοσφαίρισης.
Από την πλευρά τους οι προπονητές τα δίνουν όλα για να
εμπνεύσουν τους παίκτες και
ειδικότερα τους μικρούς σε
ηλικία.
Δότι οι παλιές καραβάνες ξέρουν το κλίμα και την συνταγή,
οπότε το στοίχημα είναι να ενσωματώσουν και τους νεώτερους συναδέλφους τους.
Στην περίπτωση αυτή εμφανίζονται στο παρκέ ομάδες με
τα όλα τους, ενώ το μοίρασμα
του χρόνου κρατάει τους παίκτες φρέσκους και με ενέργεια.
Οσον αφορά το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι της ημέρας η
Φούντας ΒΑ συνέχισε τις θετικές εμφανίσεις αφού μετά την
Φαλάνη βρήκε και το κουμπί
του Αγίου Κωνσταντίνου.
Είναι σημαντικό ειδικά για τα
νέα πρόσωπα να φτάνουν οι
ομάδες τους σε διπλά, οπότε
ανεβαίνει η ψυχολογία.
Ετσι και το ταξίδι της επιστροφής γίνεται πιο γλυκό.
Στο συγκεκριμένο ματς η Τρικαλινή ομάδα φρόντισε να μπει
γερά στο παιχνίδι και έχτισε
διαφορά από την πρώτη περίοδο.
Ακολούθως δεν έκανε εκπτώσεις και είχε αρκετές λύσεις,
οπότε ολοκλήρωσε με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο. Κλειδί
ήταν η ισορροπία μεταξύ άμυνας και επίθεσης.
Τα δεκάλεπτα: 10-18, 17-30,

32-49, 41-63
Διαιτητές:Παζώλης - Λυτροσυγκούνης
Αγ. Κωνσταντίνος (Νιαβής):
Καλτσίδης 12(1), Λαγωνικάκος
7(1), Δαρδούμπας , Μυλωνάς
9, Λαζαρίδης 6(1), Τζαβέλλας
3, Μαντζιαρής 4.
Φούντας B.C. (Γ. Φούντας):
Αναγνωστόπουλος 26, Αργυρόπουλος 7, Μοιριώρης 3(1),
Μπέκος , Οικονόμου, Σπάθης ,
Μπατατόλης 8(1), Μπουντούρης 12(2), Αφενδρής 2, Παπαντάλιας , Τσιχτής 5.
Στο άλλο ματς ο ΓΑΣ Παλαμά επικράτησε εκτός έδρας ,
για την 16η αγωνιστική του
πρωταθλήματος της Β’ΕΣΚΑΘ,
της Ελπίδας Καρδίτσας με 6953 και πήρε μαθηματικά την
άνοδο για την Α2 ΕΣΚΑΘ δυο
αγωνιστικές πριν την λήξη του
πρωταθλήματος. Τάδε έφη billkara.
Οι νικητές ήταν σοβαροί και
δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα.
Τα δεκάλεπτα: 14-27, 23-39,
36-51, 53- 69
Διαιτητές:Καρακώστας - Πετρίδης
Ελπίδα Καρδίτσας (Γανιάς):
Πραγγαφίλης 4, Ντεβος 2, Γιαννακάκης 4, Κωστής , Παπανικολάου 5(1), Αντωνίου , Τσιάκαλος 8(2), Αλεξανδρής 30.
ΓΑΣ Παλαμά (Σερίφης Κ.)
Γκόβαρης 11, Σερίφης Ε.2,
Σούμπασης 14, Γαγάτσης 10(2),
Μέλλος 13(1), Σερίφη Χ. , Μελέτης 2, Τσιλίκας 13(1), Λιτρίβης 2, Μπιρνάρας 2.

Τα αποτελέσματα
Κρόνος Τυρνάβου - Νέος Κεραυνός (Αναβολή)
Πράσινη Γωνιά - Φαρκαδόνα
(20-0)
Αγ. Κωνσταντίνος - Φούντας
BC 41-63
Ελπίδα Καρδίτσας - ΓΑΣ Παλαμά 53-69
Ρεπό:Γ.Σ.Φαλάνης

H επόμενη αγωνιστική(17η)
Νέος Κεραυνός- Πρ. Γωνιά
Παλαμάς- Κρόνος Τυρνάβου
Φούντας ΒΑ- Ελπίδα. Κ
Φαλάνη- Αγ. Κωνσταντίνος
Ρεπό: Φαρκαδόνα.

Ανάλογη συνέχεια
Ο Κώστας Ζήκος άφησε πίσω του την μεγάλη
του επιτυχία, αφού στο κάδρο υπάρχουν αρκετές
σημαντικές εκδηλώσεις
Περιζήτητος είναι αυτό το διάστημα ο Κώστας Ζήκος, αφού αρκετοί θέλουν να μάθουν το μυστικό της επιτυχίας.
Χθες ο νεαρός σπρίντερ της ΓΕΑΤ μίλησε στην εκπομπή «Στα
γήπεδα η Ελλάδα αναστενάζει» και είπε ενδιαφέροντα πράγματα.
Αρχικά μίλησε για τον τραυματισμό του που δείχνει ότι είναι μια
θλάση. Ακολούθως εξήγησε κάποια τεχνικά πράγματα.
Ετσι στην πρώτη του συμμετοχή σε τόσο μεγάλη διοργάνωση
πήγε πολύ δυνατά στους δυο πρώτους αγώνες για να φτάσει έτσι
στον τελικό.
Πάντως στην κούρσα της μιας ανάσας δεν υπάρχει περιθώριο
λάθους. Επόμενος στόχος ο ανοιχτός στίβος με πολλές διοργανώσεις
το καλοκαίρι, οπότε ο ίδιος θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις. Κάνοντας απολογισμό της διοργάνωσης με μια φράση
τόνισε:
«Ηταν μια υπέροχη εμπειρία απέναντι σε σπουδαίους συναδέλφους.»
Οσο για την Πολιτεία υπογράμμισε ότι υπάρχει βοήθεια αλλά θα
μπορούσε να ήταν ακόμη μεγαλύτερη.
Επί προσωπικού ανέφερε: Ευχαριστώ τον χορηγό μου Παναγιώτη
Γεωργούλα που με στηρίζει από την πρώτη στιγμή.
Φυσικά τον σύλλογό μου ΓΕΑΤ και τον πρόεδρο κ. Κώστα Σγάρα,
τον προπονητή μου Βαγγέλη Κατσιάβα στον οποίο οφείλω τα
πάντα και στην οικογένειά μου.
Πιστεύω ότι μου ταιριάζουν τα 60μ, όπου δίνω βαρύτητα αλλά
θέλω να φτάσω σε καλό επίπεδο και στα 100μ.
Τα όνειρά του δεν σταματούν οπότε μελετάει τα στοιχεία για το
παγκόσμιο, ενώ στο πίσω μέρος του μυαλού υπάρχει και η Ολυμπιάδα. Μνημόνευσε τέλος και την αγάπη του κόσμου.
«Χαίρομαι ιδιαίτερα για την στήριξη των φιλάθλων, που ήταν
νοερά μαζί μου».

ΤΟπιΚΑ
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Mαχητικό πνεύμα
Οι γυναίκες του Αιόλου ήταν ανταγωνιστικές
παρά την ήττα 57-50 στην Ολυμπιάδα
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Μοχθούν για το καλύτερο
Τον καλύτερο εαυτό τους δίνουν τα μπασκετικά τμήματα υποδομής
και έτσι τα παιχνίδια αναδεικνύουν την ομορφιά του αθλήματος

Α

νοιχτό ορίζοντα έχουν
όσοι διακονούν την
μπασκετική υποδομή στα
Τρίκαλα και όχι μόνον.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr

Αξιόμαχες ήταν οι γυναίκες του Αιόλου στην εκτός έδρας
αναμέτρηση με την Ολυμπιάδα(φωτό:billkara)
Τα καλά κόποις κτώνται και στον αθλητισμό κάτι που
συνειδητοποίησαν από την πρώτη στιγμή οι γυναίκες
του Αιόλου.
Αντιλήφθηκαν λοιπόν ότι χωρίς σύστημα και ιδρώτα
δεν είναι δυνατόν να μπουν οι βάσεις εκείνες που θα
χαρακτηρίζουν και θα συντροφεύουν το συγκρότημα
στο διάβα του χρόνου.
Γιατί κάθε καλή αμυντική και επιθετική ενέργεια έχει
την εξήγησή της. Ακόμη και ένας κρίκος αν λείψει από
την αλυσίδα μπορεί να γίνει η ζημιά.
Προς τιμήν τους λοιπόν οι κυανέρυθρες αφιέρωσαν
πολλές εργατοώρες για να αναδείξουν τα βασικά κομμάτια του μπάσκετ αλλά και τις λεπτομέρειες.
Αλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κλήθηκαν να διασταυρώσουν ξίφη με αντιπάλους, που είναι αρκετά
χρόνια μαζί και ως εκ τούτου διατηρούσαν ισχυρό προβάδισμα.
Ωστόσο ο εκπρόσωπός μας είδε πολύ σωστά κάθε
παιχνίδι ως μεγάλο σχολείο. Μετά την ολοκλήρωσή του
ανέλυε όλα τα δεδομένα με στόχο να επιστρέψει ακόμη
καλύτερος στην επόμενη σύναξη.
Σίγουρα η φετινή χρονιά δίδαξε πολλά, ενώ και τα
λάθη είναι στην αθλητική ζωή. Εννοείται ότι θα γίνει
προσπάθεια διόρθωσης, ενώ όσοι διακονούν τον αθλητισμό ξέρουν ότι παίζοντας με δυνατούς αντιπάλους
ανεβάζεις και εσύ ο ίδιος στροφές.
Πάντως η εκτός έδρας αναμέτρηση είχε πλούσιο
υλικό κάτι που αναγνώρισαν οι λάτρεις του αθλήματος
και οι ειδικοί που την παρακολούθησαν.
H Ολυμπιάδα Λάρισας σ΄ενα όμορφο παιχνίδι που
έγινε το μεσημέρι της Κυριακής (3/3) , επικράτησε του
Αίολου Τρικάλων με 57-50, για την τελευταία αγωνιστική
του Γυναικείου πρωταθλήματος της ΕΣΚΑΘ.
Τα δεκάλεπτα: 16-10, 33-29, 46-45, 57-50.
Διαιτητές: Βόντσα - Λουλέ
Ολυμπιάδα(Νταουντάκη) Κακάτσιου 8, Μπόσκου 3,
Μιχαλοπούλου , Κουτσούμπα , Καλλίδη 31(1), Μάνθου ,
Παναγιώτου 2, Πιτσαρή 8, Πασχάλη , Τόλια 5, Αγγελακοπούλου , Αραπακοπούλου.
Αίολος (Αλεξοπούλου) Πανοπούλου 2, Σταυροπούλου
9(1), Τσουτσουμπή 4, Λώλη 3, Μπούζα 11, Δριβάλα
9(2), Καράση , Χαλαβατζή 12 .

Αφιερωμένο
κλειστό
Επιστολή προς τους αρμόδιους φορείς της Καρδίτσας
αλλά και συνολικά της Θεσσαλίας απέστειλε η διοίκηση
της Καρδίτσας, με θέμα την ονομασία του νέου κλειστού
που χτίζεται στην περιοχή της Αγ. Παρασκευής. Σύμφωνα
με την επιστολή, η διοίκηση του ΑΣΚ προτείνει να δοθεί
στο κλειστό το όνομα "Γιάννης Μπουρούσης", προκειμένου να τιμηθεί ο αρχηγός της Εθνικής Ανδρών για
την προσφορά του στο ελληνικό μπάσκετ από την πόλη
από την οποία κατάγεται.
Φυσικά ο συγκεκριμένος άσος δεν χρειάζεται συστάσεις
και επιβεβαιώνει την μπασκετική παράδοση της Θεσσαλίας.

Διότι αυτή την εποχή αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν αρκετά δεδομένα.
Στα χθεσινά σχόλια αναφέραμε ότι σε
άλλες Θεσσαλικές περιοχές κλείδωσαν
οι θέσεις για ημιτελικούς και τελικούς.
Όλα αυτά είναι λογικό να τα παρακολουθούν τα στελέχη των Τρικαλινών σωματείων, που θέλουν να κερδίσουν το
στοίχημα σε πρώτη φάση εντός νομού
προκειμένου να τον εκπροσωπήσουν
επάξια στην επόμενη φάση απέναντι σε
άλλες ομάδες της Περιφέρειας.
Επίσης στον αφρό βγήκαν και οι προκηρύξεις για τα πρωταθλήματα παμπαίδων και μίνι.
Οι μικροί σε ηλικία αθλητές δεν κρατιούνται, αφού αγαπούν αυτό που κάνουν
και φροντίζουν να ρουφούν όλες τις
οδηγίες των προπονητών τους.
Ασφαλώς η δουλειά στο συγκεκριμένο
μετερίζι θέλει μεγάλη υπομονή αλλά αξίζει τον κόπο.
Είναι σημαντικό λοιπόν ότι όσοι ειδικεύονται στις μικρές ηλικίες πήραν το
μήνυμα εδώ και καιρό και με μια σειρά
πρωτοβουλιών και με προσήλωση στο
πλάνο αφήνουν υποσχέσεις.
Φυσικά έχουν δώσει το στίγμα τους
αλλά το ζητούμενο βρίσκεται στην συνέχεια.
Και φέτος τα επιτελεία ψάχτηκαν πολύ
αφού θέλουν να δώσουν τα απαραίτητα
εφόδια σε όλους τους αθλητές.
Πολύ σωστά οι εκπρόσωποι των τοπικών ομάδων επενδύουν στα νιάτα και
προσπαθούν να βάλουν πλάτη για να
εξελιχτούν όπως πρέπει.
Στα κορυφαία ομαδικά αθλήματα οι
ειδήσεις από την υποδομή βλέπουν συχνά-πυκνά το φως της δημοσιότητας.
Αλλωστε καταξιωμένοι σήμερα παίκτες
δεν ξεχνούν τις καταβολές τους.
Σε όλα τα μετερίζια όμως οι υπεύθυνοι
βγάζουν άσους από το μανίκι τους, δεν
αφήνουν τίποτα στην τύχη και δικαίως
κερδίζουν την εκτίμηση του κόσμου.
Ποιος αλήθεια δεν χαίρεται όταν βλέπει
τις εγκαταστάσεις να ξεχειλίζουν από
νιάτα;
Από την πλευρά τους οι φίλαθλοι θέλουν να ανακαλύπτουν οι ίδιοι τη νέα
φουρνιά πρωταγωνιστών και εύχονται
τα ταλέντα να μην μείνουν ταλέντα αλλά
να εξελιχτούν με τον πλέον ιδανικό τρόπο
περνώντας στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.
Πολύ σωστά πάντως ο κόσμος περιμένει πως και πώς να βρεθεί στην έδρα
των αγώνων και εκεί παρακολουθεί με
άγρυπνο μάτι τις εμπνεύσεις των πιτσιρικάδων.
Πάντως η αλυσίδα πρέπει να λειτουργήσει άψογα, αφού παίκτες, προπονητές,
παράγοντες έχουν ξεκάθαρη αποστολή.
Εννοείται ότι το δέσιμο είναι μοναδικό
και οι κόουτς προσπαθούν να περάσουν
τα σωστά μηνύματα εντός και εκτός
γραμμών.
Γενικά η επόμενη μέρα πρέπει να απασχολεί τους πάντες.
Αλίμονο λοιπόν αν στο συγκεκριμένο
κεφάλαιο προκύψει κενό και στασιμότητα.
Αναγκαστικά μετά αρκετός κόσμος θα
τρέχει και δεν θα φτάνει για να καλύψει
την απόσταση.
Όμως θαύματα δεν μπορούν να γίνουν

Αρκετό υλικό πρόσφερε η συνάντηση του παιδικού ανάμεσα σε Φούντα και ΑΕΤ
από την μια στιγμή στην άλλη.
Ειδικά η ωρίμανση ενός αθλητή απαιτεί
ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
Αξίζουν λοιπόν πολλά μπράβο στους
αφανείς ήρωες, δηλαδή στα στελέχη
των ομάδων, που δουλεύουν με μεράκι
προκειμένου να διατηρήσουν την φήμη
των συλλόγων τους και να φέρουν και
καινούργιο κόσμο στις τάξεις τους.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερο παράσημο
για κάθε τεχνικό από το να δίνει τα
σωστά εφόδια στους μικρούς σε ηλικία
αθλητές σμιλεύοντας παράλληλα ολοκληρωμένες προσωπικότητες.
Σε άλλες χώρες οι υπεύθυνοι των ομάδων αναγνωρίζοντας πόσο σημαντικό
είναι το κομμάτι της παραγωγής αναθέτουν τις μικρές ηλικίες σε ανθρώπους
που ξέρουν σε βάθος τα μυστικά του
χώρου και έχουν κάνει σχολή στο αντικείμενο.
Διότι δεν είναι μόνο να δίνουν εντολές
για τρέξιμο, σχήματα και συστήματα
αλλά χρειάζονται άνθρωποι, που θα μιλήσουν στην καρδιά των ταλέντων και
θα μεταφέρουν γνώσεις για μια ζωή.
Παράλληλα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
ο αθλητισμός είναι συνώνυμο του ήθους.
Ως εκ τούτου οι τεχνικοί οφείλουν να δίνουν τα σωστά μηνύματα στους πιτσιρικάδες ούτως ώστε να ξεχωρίζουν και
εκτός γραμμών.
Όταν το νέο αίμα επιλέγει τους δικούς
του αθλητικούς ήρωες της καθημερινότητας δεν το κάνει μόνο για την αθλητική
κλάση αλλά και για το συνολικό αποτύπωμα των εκλεκτών.
Αναφερόμαστε σε αθλητές οι οποίοι
μολονότι τα έχουν πάρει όλα στην καριέρα τους αντιμετωπίζουν κάθε αγώνα
σαν να ξεκινούν σήμερα την δράση.
Ισα-ίσα είναι αυτοί που δίνουν πρώτη
το σύνθημα για συστηματική δουλειά.
Διότι το κάθε κενό θα αποκαλυφθεί σε
βάθος χρόνου και όταν έρθουν τα πραγματικά δύσκολα.
Μακάρι λοιπόν από τα χέρια των Τρικαλινών τεχνικών να αναδειχτούν και
άλλες χαρισματικές προσωπικότητες,
που θα μπορέσουν να σταδιοδρομήσουν
στον χώρο.
Το ιδανικό σενάριο είναι να μείνουν οι
πρωταγωνιστές για πολλά χρόνια στον
αφρό.

Εβαλαν τα δυνατά τους
Κάθε αθλητική εκδήλωση αποτελεί και
μια μορφή τέχνης. Γιατί όταν οι παίκτες
σημειώνουν μοναδικής ομορφιάς καλάθια
οι φίλαθλοι τα κρατούν σε καρδιά και
μυαλό για μεγάλο χρονικό διάστημα,
ενώ φεύγουν γεμάτοι από τα κλειστά.
Σε μια ακόμη αγωνιστική τα τοπικά
ταλέντα ανέβασαν στροφές και από την
στιγμή που είχαν κέφια οι συγκινήσεις
δεν απουσίασαν.

Στο παιδικό πρωτάθλημα λοιπόν η Καλαμπάκα με καλή άμυνα έφτασε στο
ευρύ 23-71 επί του Κρόνου.
Οι κιτρινομπλέ ξεκίνησαν με φόρα,
ενώ και στην συνέχεια κινήθηκαν άνετα
αποσπώντας αυτό που ήθελαν.
Τα δεκάλεπτα: 5-19 , 13-35, 17-52,
23-71
Διαιτητές: Γκούτας , Γκουλιώνης.
Κρόνος (Χριστάκος) Οικονόμου, Τσορλίδας, Χαβίλας , Θεοδοσίου, Αργυρόπουλος , Τσιάρας Σ., Κερίμι, Ζιάκας ,
Τσιάρας Ι., Παπαγγέλης.
Καλαμπάκα (Σπανός Κ.) Γετερίδης Χ.,
Γετερίδης Δ. , Βλάχος, Παλάσκας Ν,
Σταλιάς Μ., Μαντάρας Ε. Τούλας , Σταυράκης Γ., Ταμπάκου Κ., Μπουζέκης Ε.,
Ραγιάς , Σινάνης.
Ενδιαφέρον παιχνίδι έγινε ανάμεσα
σε Αίολο 2 και Φούντα 2. Οι γηπεδούχοι
μετά το πρώτο δεκάλεπτο είχαν την
ουσία και κλείδωσαν το ροζ φύλλο ,με
46-34.
Τα δεκάλεπτα: 11-12 , 31-20, 38-28,
46-34
Διαιτητές:Tζιατζιας - Γεωργούλας
Αίολος 2 (Φόρος) Μάτας , Κώτσιος,
Χλωρός, Ευαγγελοκώστας, Γκόγκας,
Κούτης , Χριστοδούλου, Μπουρσιάνης ,
Πούλιος, Μπετσιμέας , Σταμάτης, Αναγνωστόπουλος.
Φούντας 2 (Φούντας Γ ) Μπέσιος, Κυρίτσης , Βερεντζιώτης, Κατσιαμπάς, Μητσιάδης, Ζαμπραιλας, Μοιριώρης , Στραπάτσας, Τσούγκος ,Κολοπίτας Μοιριώρης, Κονδύλης .
Ανοιχτό παιχνίδι έγινε ανάμεσα στην
Φούντας 1 και την ΑΕΤ.
Οι γηπεδούχοι κέρδισαν 86-61 έχοντας
αρκετές λύσεις. Πολλά μπράβο όμως
αξίζουν και οι ερυθρόλευκοι οι οποίοι
πάλεψαν φιλότιμα για μεγάλο διάστημα
με την ψαλίδα να ανοίγει στην τελική
ευθεία.
Πάντως τα βαριά χαρτιά των ομάδων
είχαν απίστευτα στατιστικά και απ’ ευθείας σύνδεση με το καλάθι. Προέχει
όμως ανάλογη συνέχεια, αφού ο δρόμος
της καταξίωσης είναι μακρύς.
Τα δεκάλεπτα: 27-16 , 42-35, 58-53,
86-61
Διαιτητές: Κυρίτσης - Μιχαηλίδης
Φούντας BC (Φούντας Γ.) Κολίτσας
7(1), Αργυρόπουλος , Μπαμπούρης 3(1),
Κουτούμπας 8, Μανθελάς 19, Μπέσιος
5, Σκουλής 2, Τζιώρας , Μπουντούρης
42, Κωτούλας.
ΑΕΤ (Γκότας) Σαβουλίδης 3(1), Κωστούλας, Καρακανιάς , Μπαλκίζας 2,
Τσιάνας 8, Μαντούδης 37, Καράς 6,
Κάλλος 5, Λαναράς
Σε άλλο θέμα ξεχωριστή εμπειρία βίωσαν τα ταλέντα του Αιόλου μέσα από
τις συνάξεις με αντίστοιχα τμήματα
Ολυμπιακού και ΑΕΚ(αναλυτικό φωτορεπορτάζ σε επόμενο φύλλο).
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Επιστρέφουν στο στάδιο τα Μετέωρα, εκεί όπου στις 25 Μαρτίου θα διεκδικήσουν ένα ακόμα τρόπαιο

Για το Νεοχώρι δεν «τρίτωσε» το καλό. Φέτος, αποκλείστηκε στον ημιτελικό

Αλλαξαν τη ροή…
•Τα Μετέωρα απέκλεισαν 1-0 το Νεοχώρι
και θα διεκδικήσουν αυτά το τρόπαιο, απέναντι στη
νικήτρια ομάδα από το «ζευγάρι» Ριζαριό – Πηγή

Τ

α δύο τελευταία
χρόνια ο
«Διγενής» ήταν
αυτός που
σήκωσε την «κούπα». Το
κύπελλο ΕΠΣΤ και με τις
δύο συνεχόμενες
κατακτήσεις
συμπλήρωσε τις τέσσερις
κατακτήσεις,
ξεπερνώντας μάλιστα το
εμπόδιο των Μετεώρων.

Ο Σταμέκος καταδιώκει τον Λίτσιο

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Κόντρα στη ροή της τελευταίας διετίας, το Καλαμπακιώτικο συγκρότημα, το οποίο
μετράει τις περισσότερες επιτυχίες κατακτώντας 13 κύπελλα και παίζοντας σε 18
τελικούς, απέκλεισε χθες στο
«Βασίλης Καρακίτσιος» την
ομάδα του «Διγενή» κερδίζοντας 1-0 και θα είναι εκεί. Στις
25 Μαρτίου στο στάδιο Τρικάλων προκειμένου να διεκδικήσει το 14ο τρόπαιο απέναντι στη νικήτρια ομάδα του
«ζευγαριού» Ριζαριού- Πηγής,
παιχνίδι που θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη στις 3 μ.μ.
Η χθεσινή νίκη πρόκριση
ήταν δίκαιη σύμφωνα με την
εικόνα των ομάδων τις οποίες
να θυμίσουμε πως χωρίζει μια
κατηγορία.

Ο Σκόνδρας, σκόρερ του ημιτελικού, παλεύει να ξεφύγει

Το φίλμ του αγώνα

Ο ημιτελικός
Αν και το σκορ έμεινε σε
χαμηλά επίπεδα και… ρευστό,
τα Μετέωρα κατάφεραν να
έχουν την πρωτοβουλία των
κινήσεων, την υπεροχή και το
προβάδισμα, στοιχεία που επιβεβαίωσαν τον χαρακτηρισμό
του φαβορί, απέναντι σε μια
ομάδα κατώτερης κατηγορίας, αλλά σίγουρα επικίνδυνη
αφού οι παίκτες της και εμπειρίες έχουν και ικανότητες.
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν
επιθετικά την προσπάθειά

να έχουν και πάλι την κατοχή
και τον έλεγχο του παιχνιδιού.
Μάλιστα οι γηπεδούχοι πλησίασαν το δεύτερο γκολ αλλά
δεν το… πρόλαβαν σε δύο
περιπτώσεις.
Το Νεοχώρι, όσο η ώρα
περνούσε και καταλάβαινε
πως ο αποκλεισμός πλησίαζε
και προσπάθησε να αντιδράσει. Αρχικά με ένα σουτ του
Μακρυγιάννη το οποίο βρήκε
σε ετοιμότητα τον Ζαρόπουλο
και στο 78’ με ένα χτύπημα
φάουλ του Διβανέ με τη μπάλα να βρίσκει το δοκάρι των
Μετεώρων, αν και ο πορτιέρο
των γηπεδούχων φάνηκε να
ελέγχει την πορεία της. Ο επίλογος στις χαμένες προσπάθειες, όπως και ο πρόλογος
αλλά και το κύριο θέμα, ανήκε
στα Μετέωρα, χωρίς όμως
ουσία.

Οι παίκτες των Μετεώρων πανηγυρίζουν τη νίκη πρόκριση
τους και μόλις στο 8’ έφτασαν
πολύ κοντά στην επίτευξη του
τέρματος, αλλά την ύστατη
στιγμή ο Σταμέκος δεν επέτρεψε τη μπάλα να περάσει
τη γραμμή του τέρματος. Στο
13’ όμως το Καλαμπακιώτικο

συγκρότημα πανηγύρισε το
1-0, από γκολ που πέτυχε ο
Σκόνδρας, πρώην «Νεοχωρίτης» από πάσα του Νεοχωρίτη
Κιάκου. Πέρα από το γκολ
στο ημίχρονο οι παίκτες του
κ. Τσουκαλίδη στάθηκαν άτυCMYK

χοι στο 22’ καθώς ο Πολυζόπουλος μετά από διπλή προσπάθεια σημάδεψε το δοκάρι
του Ράπτη.
Στο δεύτερο ημίχρονο το
αποτέλεσμα δεν άλλαξε. Παρέμεινε το 1-0 με τα Μετέωρα

Στο 5’ από σέντρα του
Φουρτούνη, ο Πολυζόπουλος
έπιασε την κεφαλιά αλλά
έστειλε τη μπάλα άουτ.
Στο 8’ από σέντρα του Ιωαννίδη και σουτ του Φορτούνη
έδιωξε σωτήρια πάνω στη
γραμμή ο Σταμέκος.
Στο 12’ σουτ του Μακρυγιάννη η μπάλα κατέληξε
άουτ.
Στο επόμενο λεπτό ο Κιάκος
βρήκε τον Σκόνδρα, αυτός
πλάσαρε εύστοχα κι έκανε το
1-0.
Στο 22’ κόρνερ του Ουζούνογλου, κεφαλιά του Πολυζόπουλου, η μπάλα βρήκε σε
αμυντικούς στρώθηκε στον
ίδιο παίκτη και με σουτ σημάδεψε το δοκάρι του Ράπτη.
Στο 45’ από σέντρα του Λί-

τσιου κεφαλιά του Πολυζόπουλου ελάχιστα άουτ.
Στο 53’ σέντρα του Ουζούνογλου, ο Κιάκος δεν πρόλαβε
τη μπάλα αν και αφύλακτος.
Τρία λεπτά αργότερα ο Σκόνδρας γύρισε τη μπάλα αλλά
ο Φορτούνης ήταν αυτός που
δεν πρόλαβε να αλλάξει την
πορεία της μπάλας προς την
αντίπαλη εστία. Φάση σχεδόν
ίδια με την παραπάνω.
Στο 63’ από πάσα του Καλαμαρά η μπάλα στρώθηκε
στον Μακρυγιάνη ο οποίος
σούταρε αλλά ο Ζαρόπουλος
απέκρουσε.
Στο 78’ απευθείας φάουλ
του Διβανέ η μπάλα βρήκε
το δοκάρι του Ζαρόπουλου ο
οποίος έδειχνε να παρακολουθεί την πορεία της.
Στο 87’ ο Διβανές μακρινό
σουτ άουτ.
Στο 93’ σουτ του Μαρούδα,
από καλή θέση δεν είχε αίσιο
τέλος.
Στο 94’ σουτ του Γρηγορίου
έδιωξε ο Ράπτης.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΜΕΤΕΩΡΑ: Ζαρόπουλος,
Ιωαννίδης, Γεωργάκης, Φορτούνης, Ζήσης, Πολυζόπουλος, Λίτσιος (71’ Μαρούδας),
Ουζούνογλου, Ιωάννου, Σκόνδρας (92’ Γρηγορίου), Κιάκος
(83’ Μανώλης)
ΝΕΟΧΩΡΙ: Ράπτης, Τσιγαρίδας, Σταμέκος, Μακρυγιάννης, Γούτσιος, Διβανές, Μακρής, Γκαντιάς (76’ Γκάτης),
Γιαννούλας, Καλαμαράς (65’
Λαγκαδινός), Καραστέργιος.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κοντίνος (Νταλούκας- Μανασής Μ.).
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νίκη είναι πάντα…
νίκη! Μπορεί ο ΑΟ
Τρίκαλα χθες να
μην έβγαζε μάτια,
αλλά το 1-0 επί της Σπάρτης
ήταν όντως πολύτιμο.
Μάλιστα η τρικαλινή ομάδα
εννοήθηκε και από τα
αποτελέσματα των άλλων
ομάδων που παλεύουν για
την παραμονή και πλέον έχει
ξεφύγει από τις 4 τελευταίες
ομάδες του βαθμολογικού
πίνακα, ενώ είναι στους 3
βαθμούς από την 10η θέση.
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Πολύτιμο οξυγόνο!
Ο ΑΟ Τρίκαλα νίκησε με άγχος 1-0 την Σπάρτη, ευνοήθηκε και από υπόλοιπα
αποτελέσματα και μετά το τέλος της 20ης αγωνιστικής ελπίζει πλέον στην παραμονή

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Έτσι οι παίκτες του Μίλος Κόστιτς πήραν μια ανάσα, αλλά ξέρουν πολύ καλά ότι απομένουν
ακόμη 9 τελικοί για να μην χαθούν
οι κόποι και οι προσπάθειες, είτε
γίνει είτε δεν γίνει αναδιάρθρωση.
Τώρα η σκέψη είναι στον αγώνα
της Κυριακής, στον Βόλο με την
το ΝΠΣ, που εκεί όμως ο ΑΟΤ θα
παίξει χωρίς άγχος, αφού απέναντι στον πρωτοπόρο της Φούτμπολ Λιγκ μόνο να κερδίσει έχει,
αφού το φαβορί είναι οι γηπεδούχοι.

Η εικόνα του αγώνα
Είναι γεγονός ότι το χθεσινό
παιχνίδι δεν είχε να προσφέρει
πολλά όσο αφορά το θέαμα. Από
εκεί και πέρα όμως αυτό που
κράτησαν όλοι ήταν οι τρεις πολύτιμοι βαθμοί.
Το γκολ του Μαρκόφσκι στο
31’ αποδείχτηκε χρυσό και ο ΑΟΤ
πήρε τους 3 βαθμούς και ελπίζει
για την συνέχεια του πρωταθλήματος.

Στιγμιότυπα από τον χθεσινό αγώνα όπου ο ΑΟΤ πήρε τους τρεις βαθμούς της νίκης

Το φιλμ του αγώνα
7’ Κακή εκτίμηση της μπάλας
από τον Πάνο η μπάλα βγήκε
άουτ.
12’ Ο Ντόσης στον Πάνο, αυτός
το σουτ, η μπάλα βρήκε αμυντικούς της Σπάρτης.
13’ Ο Ταϊρης μάζεψε την μπάλα
σε σουτ του Τσίμαν.
19’ Κοντά στο γκολ η Σπάρτη .

Ο Βαλμάς εξ’επαφής έστειλε την
μπάλα πάνω την εστία του Ταϊρη.
26’ Ευκαρία πάλι η Σπάρτη. Ο
Ντόσης έκανες λάθος, ο Καινούργιος αστόχησε.
31’ Ο Πάνος πάσαρε στον Τσι-

μίκα αλλά ο τελευταίος έχασε
σημαντική ευκαιρία για τα Τρίκαλα.
33’ 1-0. Ανοίγουν το σκορ τα
Τρίκαλα. Ο Πάνος την σέντρα και
ο Μαρκόφσκι με διπλή προσπάθεια έστειλε την μπάλα στα δί-

χτυα. Πρώτο γκολ του 21χρονου
με τη φανέλα του ΑΟΤ.
40’ Ευκαιρία και δοκάρι η Σπάρτη. Αδράνεια της Τρικαλινής άμυνας, ο Τιράρ το σουτ η μπάλα
βρήκε το οριζόντιο δοκάρι.
53’ Ο Σμυρλής την σέντρα, ο
Σισέ την κεφαλιά η μπάλα έξω
από την εστία της Σπάρτης.
65’ Λίγο έλειψε να ισοφαρίσει
η Σπάρτη από γκάφα των παικτών
του ΑΟΤ. Ο Ντιαλό δεν γύρισε
καλά την μπάλα στον Ταϊρη, αυ-

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΑΟΤ (Κόστιτς): Ταϊρης, Πάνος,
Ντόσης (55’ Γκουγκούδης-81’
λ.τρ. Νιάρος), Γκότοβος, Ντιαλό,
Τσιάρας, Άντρονικ (64’ Λάσκαρης), Σμυρλής, Τσιμίκας, Σισέ,
Μαρκόφσκι
Σπάρτη: Πάντος, Αρώνης, Κολτσίδας, Τσίμαν, Λώλος, Αγγελόπουλος, Τιράρ, Καινούργιος (80’

Ζαχαριουδάκης), Νάτσης (60’
Παυλής), Βαλμάς (36’ λ.τρ, Φραγκούλης), Τιεντσέ
Διαιτητές: Βλάχος (Ανατολικής
Αττικής), Τριαντάφυλλος (Κορινθίας), Μάνος (Λάρισας), 4ος: Δραγάτης (Ανατολικής Αττικής)
Κίτρινες κάρτες: Τσιμίκας
(ΑΟΤ), Βαλμάς (Σπάρτη), Σισέ
(ΑΟΤ), Φραγκούλης (Σπάρτη),
Κολτσίδας (Σπάρτη), Τσίμαν
(Σπάρτη), Τιεντσέ (Σπάρτη)

Τα αποτελέσματα

Κόστιτς: «Σημαντικοί
οι τρεις βαθμοί»
Εμφανώς ανακουφισμένος ο προπονητής του ΑΟ Τρίκαλα Μίλος Κόστιτς μετά την νίκη δήλωσε στο τέλος:
«Θέλω να πω στους παίκτες μου ότι υπήρχε μεγάλη
πίεση και ίσως σήμερα είδατε ότι ήταν δύσκολες κάποιες
αποφάσεις, κάποιες στιγμές χάσαμε την ενέργεια και
την αυτοσυγκέντρωση μας αλλά το πιο σημαντικό πράγμα
είναι ότι κερδίσαμε τους τρείς πόντους. Πρέπει να συνεχίσουμε να προπονούμαστε σκληρά και στα επόμενα
παιχνίδια που θέλουμε τρίποντα πρέπει να είμαστε πιο συμπαγείς στην επίθεση και την άμυνα. Πρέπει να
βελτιωθούμε αλλά ήταν δύσκολες οι συνθήκες σήμερα, είμαστε έτοιμοι για το επόμενο παιχνίδι».
Για την εμμονή του σε κάποιους παίκτες που δεν τον δικαιώνουν μέχρι στιγμής σημειώνει: «Είναι δύσκολο
στη μικρή περίοδο που είμαι στα Τρίκαλα να αντιληφθώ τι μπορεί ο κάθε παίκτης μας να δείξει. Κανείς
παίκτης δεν έχει κάποιο προνόμιο έναντι κάποιου άλλου, πρέπει να δουλέψουν σκληρά και να με πείσουν ότι
μπορούν να παίξουν. Ακόμη και αυτοί που παίζουν άσχημα τώρα έχουν κάποιαπ ποιότητα, περιμένω
περισσότερα στην συνέχεια. Είναι καλό ότι επιστρέφουν σιγά, σιγά Ράντι και Συμελίδης οπότε θα έχουμε περισσότερες επιλογές στην συνέχεια».
Για την καθίζηση στην επανάληψη είπε: «Δεν χάνουμε ενέργεια, χάνουμε την ψυχολογία μας αλλά πρέπει
να δουλέψουμε σε αυτό. Χρειαζόμαστε χρόνο».

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

τός έδιωξε πάνω στον Αγγελόπουλο και για λίγο η μπάλα δεν
μπήκε στα δίχτυα.

Στην 20η αγωνιστική της φουτμπολ λιγκ,
σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:
Απόλλων Πόντου – Ηρόδοτος ---------------3-0
Τρίκαλα – Σπάρτη --------------------------------1-0
Απόλλων Λάρισας – Ηρακλής ----------------1-0
Εργοτέλης – Βόλος ------------------------------2-0
Παναχαϊκή – Αήττητος Σπάτων --------------2-1
Αιγινιακός – Καραϊσκάκης ---------------------1-2
Δόξα Δράμας – Κέρκυρα ----------------------0-1
ΑΟΧ-Κισσαμικός – Πλατανιάς (7/3,17.00,ΕΡΤ
3)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ -----------------40-19
2. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ------28-16
3. ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ -----------------20-14
4. ΚΕΡΚΥΡΑ ---------------------21-15
5. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -----20-15
6. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ------------------26-14
7. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -----------------27-20
8. ΑΟΧ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ ---------22-16

------------44
------------39
------------35
------------34
------------33
------------32
------------31
------------27

9. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ --------------12-21 ------------25
10. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ----------- 20-24 ------------24
11. ΗΡΑΚΛΗΣ -------------------20-19 ------------24
12. ΤΡΙΚΑΛΑ --------------------16-21 ------------21
13. ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ---15-22 ------------21
14. ΗΡΟΔΟΤΟΣ ----------------12-28 ------------19
15. ΣΠΑΡΤΗ ---------------------14-27 ------------15
16. ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ----------------16-38 ------------13

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο 9 Μαρτίου
15.00 Καραϊσκάκης – Παναχαϊκή (ΕΡΤ3)
Κυριακή 10 Μαρτίου
15.00 Σπάρτη – Ηρακλής
15.00 Βόλος – ΑΟ Τρίκαλα
15.00 Αήττητος Σπάτων – Απόλλων
Λάρισας
15.00 Πλατανιάς – Εργοτέλης
15.00 Ηρόδοτος – ΑΟΧ Κισσαμικός
15.00 Δόξα Δράμας – Αιγινιακός
17.00 Κέρκυρα – Απόλλων Πόντου (ΕΡΤ3)

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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Φώτισε πτυχές
Μια πολύ όμορφη συνέντευξη στον
Μαρκ Τζέι Σπίαρνς του Undefeated έδωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στην οποία
μίλησε τόσο για τα παιδικά του χρόνια
στην Ελλάδα, όσο και για την νιγηριανή
καταγωγή του. "Πολύς κόσμος δεν γνωρίζει από που είμαι, οι περισσότεροι θεωρούν πως η μητέρα μου και ο πατέρας
μου είναι Έλληνες. Είναι όμως και οι δύο
μαύροι, είναι και οι δύο Νιγηριανοί"
εξήγησε ο σούπερσταρ των Μιλγουόκι
Μπακς στον δημοσιογράφο του ESPN.
Ο Σπίαρς αναφέρει πως η Βερόνικα κι
ο Τσαρλς Αντετοκούνμπο μετακόμισαν
στην Ελλάδα το 1991 για να βρουν ένα
καλύτερο μέλλον για εκείνους και τα παιδιά τους, με τον μεγαλύτερο γιο τους,
τον Φράνσις, να μένει πίσω στο Λάγος
και να μεγαλώνει με τους παππούδες
του. Ο Θανάσης, ο Γιάννης, ο Κώστας
και ο Αλέξανδρος γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Αθήνα, στα Σεπόλια και
του Ζωγράφου, με τον ηγέτη των Μπακς
να εξηγεί πως: "Ζούσαμε σε ένα νιγηριανό σπίτι. Είναι προφανές πως γεννήθηκα στην Ελλάδα και πήγα σχολείο εκεί,
όμως στο τέλος της ημέρας, όταν γυρίζω στο σπίτι μου, δεν βρίσκω ελληνική αλλά νιγηριανή κουλτούρα. Πάντα με
πειθαρχία, πάντα με σεβασμό για τους
μεγαλύτερους".
Ο Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε και
στις ρίζες του: "Μπορώ να καταλάβω
λίγο τη γλώσσα της Νιγηρίας, μπορώ να
μετρήσω. Δεν μπορώ όμως να γυρίσω
στη Νιγηρία και να με καταλάβουν, είναι
αστείο. Και οι δύο γονείς μου γεννήθηκαν εκεί, όμως στη χώρα υπάρχουν 250
διάλεκτοι. Η μητέρα μου και ο πατέρας
μου δεν μιλούσαν την ίδια γλώσσα!
Θέλω να επιστρέψω εκεί και να δω που
μεγάλωσαν οι γονείς μου, η οικογένειά
μου. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα. Ελπίζω να κάνουν και τα παιδιά μου το ίδιο.
Θα μεγαλώσουν στις ΗΠΑ, μια μέρα
όμως θέλω να γυρίσουν στην Ελλάδα και
να δουν που έζησα, να δουν το γήπεδο
στο οποίο έπαιζα".
O Greek Freak αποκάλυψε, τέλος,
πως έχει πάρει και νιγηριανό διαβατήριο:
"Ήταν κι αυτό σημαντικό για εμένα, οι
γονείς μου ήθελαν να το πάρω, το ίδιο
ήθελα κι εγώ. Πολλοί λένε ότι είμαι
Αφρικανός, κάποιοι στην Ελλάδα μου
έλεγαν ότι δεν είμαι Έλληνας επειδή είμαι μαύρος, κάποιοι εδώ λένε ότι δεν είμαι Νιγηριανός. Δεν ασχολούμαι, εγώ
ξέρω ποιος είμαι και από που έρχομαι κι
αυτό έχει σημασία".

Το πρώτο βήμα
Με τρεις αναμετρήσεις άνοιξε η αυλαία της φάσης των “16” του Basketball
Champions League με δύο ομάδες να
παίρνουν προβάδισμα πρόκρισης κι
έναν αγώνα να τελειώνει ισόπαλος.
Τάδε έφη basketa.
Η ΑΕΚ ήταν ανώτερη από τον ΠΑΟΚ
και κατάφερε να επικρατήσει 84-75
μέσα στην Πυλαία και στον επαναληπτικό του ΟΑΚΑ θα κληθεί να υπερασπιστεί τη διαφορά των εννιά πόντων.
Στον πρώτο χρονικά αγώνα, η Νίζνι
Νόβγκοροντ δεν άφησε το παραμικρό
περιθώριο στη Βενέτσια και τη διέλυσε
με 95-72, έχοντας πλέον ξεκάθαρα τον
πρώτο λόγο για την πρόκριση στα προημιτελικά του Basketball Champions
League.
Η τελευταία αναμέτρηση της ημέρας
ήταν και η πιο συγκλονιστική σε εξέλιξη.
Η Λε Μαν έβαλε δύσκολα στη Βίρτους
Μπολόνια και ο αγώνας ολοκληρώθηκε
με 74-74. Πλέον τα πάντα θα κριθούν στη
ρεβάνς στην ιταλική πόλη. Μπιγκοτέ
και Ρέι ήταν εντυπωσιακοί για τους γηπεδούχους με 25 και 21 πόντους αντίστοιχα, ενώ για τη Βίρτους, από 13
πόντους σημείωσαν Τέιλορ και Εμπάιγ.

Εκανε καλή αρχή
•Ο Αστέρας ξεκίνησε θετικά τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα
και ξέρει την συνταγή •Ο χάρτης σε όλα τα πρωταθλήματα
ια από τις πιο δυνατές
φωνές στον Τρικαλινό
αθλητισμό είναι ο
Αστέρας. Οι παίκτες
του αφοσιώθηκαν ολοκληρωτικά
στην αποστολή τους, ενώ είναι
φανερό ότι αγαπούν αυτό που
κάνουν.

Μ

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Όταν υπάρχει λοιπόν αυτό το στοιχείο αυξάνονται οι πιθανότητες μακροημέρευσης αλλά και εκτίμησης
από τον κόσμο.
Ομολογουμένως οι φίλαθλοι εκτιμούν την κιτρινόμαυρη προσπάθεια,
ενώ γενικά οι ειδήσεις από τον χώρο
δεν είναι διόλου λίγες.
Αυτές τις έχουμε αναλύσει σε προηγούμενα φύλλα, οπότε αξίζει να σταθούμε περισσότερο στη έναρξη του
αναβαθμισμένου πρωταθλήματος.
Ο εκπρόσωπός μας είναι αλήθεια ότι
δούλεψε σωστά στο διάστημα της
προετοιμασίας προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αγωνιστικές
προκλήσεις.
Διότι πολύ απλά δεν παίζει μόνος
του στον χώρο. Ισα- ίσα διασταυρώνει
τα ξίφη με ομάδες που είτε είναι καλά
οργανωμένες, είτε διαθέτουν εμπειρία.
Ωστόσο ο Αστέρας κοιτάζει σωστά
την δική του δουλειά με σεβασμό πάντα στους αντιπάλους και προσπαθεί να
προσθέτει καθημερινά και καινούργια
στοιχεία στο αγωνιστικό υπόβαθρο.
Σίγουρα ο εκπρόσωπός μας πήρε
τον αέρα της διοργάνωσης αλλά ξέρει
ότι δεν έχει την πολυτέλεια να χαλαρώσει αφού οι συμβατικές εμφανίσεις
δεν αρκούν.
Μετά το ενημερωτικό κείμενο που
φιλοξενήσαμε σχετικά με το καθαρά
αγωνιστικό σκέλος να παραθέσουμε
και ορισμένες ακόμη σκέψεις.
Επιβεβαιώθηκε λοιπόν για μια ακόμη φορά ότι η πρεμιέρα κρύβει άγχος
ειδικά για τους γηπεδούχους. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι και ο Ηρόδικος παρατάχθηκε ενισχυμένος και χρησιμοποίησε έξυπνη τακτική.
Ετσι για μεγάλο διάστημα οι ισορροπίες ήταν λεπτές.
Όμως οι κιτρινόμαυροι δεν ήθελαν
με τίποτα στον κόσμο να ξεκινήσουν
ανάποδα την χρονιά πόσο μάλλον
μέσα στο σπίτι τους.
Στην εξέλιξη της συνάντησης φρόντισαν να διορθώσουν πράγματα και να
περιορίσουν τα βαριά χαρτιά των αντιπάλων, ορισμένα από τα οποία ήταν
γρήγορα και έκαναν ζημιές στον αιφνιδιασμό.
Το αντίδοτο όμως δεν άργησε να
βρεθεί. Αλλωστε τα παιδιά του Αστέρα
πέρα από το να σκοράρουν ξέρουν να
παίζουν και υποδειγματική άμυνα.
Κοινώς ανέσυραν το σύνολο των
αρετών τους, έδειξαν την απαραίτητη
προσήλωση και συνάμα ολύμπια ψυχραιμία, οπότε προέκυψε η πολύ σημαντική νίκη τηρουμένων των αναλογιών.
Ο χαρακτήρας των συμπολιτών
αθλητών είναι δεδομένος και πάνω
σ’αυτόν θα πατήσουν για την συνέχεια.
Εννοείται ότι οι κιτρινόμαυροι δεν θα
αλλάξουν στρατηγική και φιλοξενία.
Ετσι βλέπουν κάθε παιχνίδι ξεχωριστά
και θα κάνουν τις σχετικές προσαρμογές.
Πολλες φορές επίσης θα μιλήσει και
το ισχυρό ένστικτο, που οδήγησε σε
σημαντικές επιτυχίες.
Πάνω απ’ όλα το έμψυχο δυναμικό
χαίρεται κάθε συνάντηση και με οδηγό την σύμπνοια μπορεί να πραγματοποιήσει μια ακόμη μεστή χρονιά.
Στο σημείο αυτό αξίζει να παραθέσουμε τον χάρτη της αγωνιστικής.
Το επιτελείο της ομοσπονδίας μάλιστα έκανε ειδική μνεία στον συναρ-

Στιγμιότυπα από το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς για τον Αστέρα κόντρα στον Ηρόδικο
πρόσωπό μας να είχε ροή τώρα που ζεστάθηκε αλλά και τα ρεπό είναι στο
πρόγραμμα.
Θα μελετήσει βέβαια τους αντιπάλους, οπότε θα ενεργήσει ανάλογα.

Σπουδαία ζευγάρια

παστικό αγώνας της Μπάρας.

Θετικό ταμείο
Η συναρπαστική Σαββατιάτικη αναμέτρηση αποτέλεσε σημείο αναφοράς.
Στα Τρίκαλα έγινε το πιο κλειστό παιχνίδι της πρεμιέρας της Α2 κατηγορίας.
Παράλληλα ήταν η μοναδική αναμέτρηση που οι γηπεδούχοι πήραν τη
νίκη, καθώς στα άλλα τρία ματς των
δύο ομίλων (Νοτίου και Βορείου) οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν εμφατικές νίκες.
Με το δεξί μπήκε στις υποχρεώσεις ο
νεοσύστατος Παναθηναϊκός, το Ηράκλειο πήρε το… ντέρμπι της Κρήτης,
ενώ οι Αργοναύτες έδειξαν ότι διαθέτουν ισχυρό σύνολο. Αναλυτικά τα
αποτελέσματα:

Νότιος όμιλος
ΉφαιστοςΠαναθηναϊκός 43-67
Διαιτητές: Καμήτσος – Αθανασόπουλος Αν.
Τα δεκάλεπτα: 02-17, 11-37, 31-55,
43-67.
Ήφαιστος (Αναγνωστόπουλος):
Αδαμόπουλος 2, Γουζούασης, Νακόπουλος 11, Παπαδόπουλος 20, Παπουτσόπουλος 4, Μεταξάς-Μαριάτος
4, Σταγιάνος 2, Καφετζής, Κουραχάνη.
Παναθηναϊκός (Χρόνης): Κοντογιάννης 11, Μαρτσάκης 17, Σπάθης,
Βακλίνοφ 14, Ιβάνοφ 19, Μάμαλος, Τσικούρας, Χρονοπούλου 6, Κατωπόδης.

Αετοί Κρήτης-Ηράκλειο 38-77
Διαιτητές: Κώτσου – Ξυλάς.
Τα δεκάλεπτα: 12-17, 16-37, 26-59,
38-77.
Αετοί Κρήτης (Σκορδύλης): Τσόλας
3, Κοκολάκης 4, Δαμανάκης, Ρεκούμης
2, Κουφός 25, Βάλβης, Μπουχαλάκης, Σκορδύλης 2, Γκιζίλης 2.
Ηράκλειο (Χατζηδάκης): Γαστεράτος 2, Χουρδάκης, Χριστόφορος 10,

Μαράκης, Σέβτσοφ 8, Χατζηδάκης 4,
Σταματάκης 17, Ψαράκης 12, Στυλιανακάκης 14, Παπαδάκης 10, Κοκκινάκης.

Βόρειος όμιλος
ΓΕ Τρικάλων Αστέρας –
Ηρόδικος 50-48
Διαιτητές: Αθανασόπουλος Κ. – Φασούλας.
Τα δεκάλεπτα: 15-15, 24-27, 37-39,
50-48.
ΓΕ Τρικάλων Αστέρας (Χατζής):
Χατζής 29, Καλαϊτζίδης, Καραμπίνας,
Τσίπρας, Φιλίππου15, Ορέστης, Βλαχάβας 6, Μανώλης.
Ηρόδικος (Λεχούδης): Γκάτζη 6,
Παπαδόπουλος 21, Τσικουρέλης, Λεχούδης Γ. 4, Αράπογλου 7, Μπαλόγλου
10, Λεχούδης Κ., Σαπρανίδης.

Πανσερραϊκός –
Αργοναύτες 22-57
Διαιτητές: Παπαδοπούλου – Γιαννούλης.
Τα δεκάλεπτα: 04-11, 12-22, 14-36,
22-57.
Πανσερραϊκός (Καρυοφυλάκη):
Κανακάρης 2, Κάπουλας 8, Γέργος 6,
Γκέρης 4, Δαμάσκος 2, Βαφειάδης, Βασιλειάδου, Γρίψιος.
Αργοναύτες Βόλου (Μπαρμπαγεωργόπουλος): Μαλάτος 6, Καρακώστας 4, Πλεξίδας 21, Κυριάκης 22,
Μπαρμπαγεωργόπουλος 4, Τσιονάρας, Κωνσταντινίδης, Βλαχάκης,
Μπαρτζιώκας.

Η επόμενη αγωνιστική
(2η 09-10/03):
Νότιος όμιλος: Ηράκλειο – Ήφαιστος, ΑΕΚ – Αετοί Κρήτης.
Ρεπό: Παναθηναϊκός.
Βόρειος όμιλος: Αργοναύτες Βόλου
– Καβάλα, Ηρόδικος – Πανσερραϊκός.
Ρεπό: ΓΕ Τρικάλων Αστέρας.
Βέβαια θα ήταν καλύτερο για τον εκ-

Ιδιαίτερα ανεβασμένο είναι το επίπεδο στην μεγάλη κατηγορία. Με το
καλημέρα λοιπόν προέκυψαν δυνατά
ζευγάρια, οπότε η συνέχεια αναμένεται με έντονο ενδιαφέρον.
Με δύο νίκες των γηπεδούχων και
μία των φιλοξενούμενων, ξεκίνησε το
22ο πρωτάθλημα της ΟμοσπονδίαςΣωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο, όσον αφορά στην Α1
κατηγορία. Το Μαρούσι του δικού μας
Β. Γιώρα ήταν η μοναδική ομάδα που
έφυγε από την εκτός έδρας αποστολή
της με… αποτέλεσμα στις αποσκευές.
Αντίθετα Μέγας Αλέξανδρος και Άτλας
φάνηκαν… αφιλόξενοι.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της
πρεμιέρας:

Άρης – Μαρούσι 45-60
Διαιτητές: Στούμπος – Μαρκούσης.
Τα δεκάλεπτα: 8-16, 29-28, 38-44,
45-60.
Άρης (Χατζηζωγίδου): Σαουλίδης 2,
Καραδήμος, Βαρυτιμίδης, Μαλτάς 4,
Γαβράς, Κεφαλάς 9 (1), Χρυσοβέργης
2, Τσιντάρης 11, Οικονόμου 4, Συμεωνίδης 4, Βλαστός 8.
Μαρούσι (Γιώρας): Μίνα 2, Τσαουσίδης 2, Αλ Χουσείν 23, Τριανταφύλλου
18, Κορκίδης 15, Μιχαλόπουλος, Αρβανιτίδου, Κλάτση, Μιχαλοπούλου.

Μέγας Αλέξανδρος 1994 –
ΠΑΣΚΑ 75-59
Διαιτητές: Μπίκας – Πράττος.
Τα δεκάλεπτα: 16-15, 43-25, 59-44,
75-59.
Μέγας Αλέξανδρος (Κασαπίδης):
Διμπιτούζης Α. 21, Καλογιάννης, Σούτιτς 26, Γκιούροφ, Ανατολίτης Κ., Δίτσης 7, Διμπιτούζης Π. 21 (2).
ΠΑΣΚΑ (Σκλαβούνος): Σγαρδέλης,
Μυρωνάκης, Τσούμας 8, Βάσσης 6,
Γκοτζαράι 8, Ακουμιανάκης, Παπαστάμος, Μακρής 31, Λιανός 6, Βαρδασόγλου.

Άτλας-Δωδεκάνησος 48-42
Διαιτητές: Σέρρας Π. – Στρέμπας.
Τα δεκάλεπτα: 15-12, 23-25, 34-27,
48-42.
Άτλας (Ζώτος): Στάνκοβιτς 10,
Ντομγκιόνι 2, Κότσαρης 7, Ράσα 13,
Χαλδαίος, Βέζμαρ, Ζαφειρόπουλος.
Δωδεκάνησος (Μαρουλλάκης): Μιχαήλου, Χαμάντι 14, Χατζηκαντής 4,
Χατζηδημητρίου 6, Γέρεμιτς 5, Μακσίμοβιτς 7, Παππάς 6.
Η επόμενη αγωνιστική (2η 1617/03): Δωδεκάνησος – Άρης, ΠΑΣΚΑ
– Άτλας, Μαρούσι – Μέγας Αλέξανδρος.

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΠΙΚΑ
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Ξανά… γήπεδα
•Οι ομάδες του 1ου ομίλου θα προσπαθήσουν σήμερα (3.30 μ.μ) για το καλύτερο

Ριζαριό και Παραληθαίοι συνεχίζουν σήμερα την προσπάθεια ανόδου
σταμάτητες οι
ομάδες της Β’
Ερασιτεχνικής
τρέχουν να…
προλάβουν από Κυριακή
σε Πέμπτη. Νέες
υποχρεώσεις σήμερα
(3.30μ.μ) για τον 1ο όμιλο
(έχει «τσεκαριστεί» από
πολλές πλευρές), αφού
θα διεξαχθεί η 21η
αγωνιστική η οποία έχει
το δικό της ξεχωριστό
ενδιαφέρον.

Α

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr
Το Ριζαριό, το οποίο την περασμένη Κυριακή βρέθηκε
μόνο στη κορυφή της βαθμολογίας, θα επιδιώξει να
υπερασπίσει την πρωτιά και
για να επιτευχθεί αυτό θα
πρέπει να κερδίσει τον «Αστέρα» Αρδανίου. Και πέρα από
τους πολύτιμους βαθμούς να
«εκδικηθεί» για την πρώτη
του ήττα στο πρωτάθλημα
αφού είχε χάσει στο Αρδάνι
με 3-1.
Οι φιλοξενούμενοι έχουν

χάσει… δύναμη στα τελευταία παιχνίδια τους και αυτό
φαίνεται και από την συγκομιδή τους η οποία μειώνεται
με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή, να βρίσκονται στην 7η
θέση της βαθμολογίας. Αυτό
βέβαια δεν σημαίνει πως θα
διστάσουν να διεκδικήσουν
το καλύτερο στο σημερινό
παιχνίδι.
Οι Παραληθαίοι, μια θέση
πίσω από το Ριζαριό, αλλά
σταθερά στο τρένο της ανόδου θα παίξουν στη Βασιλική
με μοναδικό στόχο τη νίκη.
Η διαφορά των δύο ομάδων
στον βαθμολογικό πίνακα είναι
παραπάνω από αισθητή, αλλά
αυτό δεν σημαίνει πως στο
παιχνίδι δεν μπορούν να συμβούν τα πάντα. Οι γηπεδούχοι
θα παίξουν χωρίς άγχος και
θα προσπαθήσουν για το καλύτερο, χωρίς να εξαρτώνται
από το αποτέλεσμα.
Στις Καρυές η τοπική
«Νίκη» θα φιλοξενήσει τον
Αγιο Οικουμένιο με τους παίκτες του Κώστα Μαργαριτόπουλου να θέλουν το τρίποντο προκειμένου να μειώσουν
και άλλο την απόσταση από
την δεύτερη θέση της βαθ-

Οι διαιτητές των σημερινών αγώνων οι οποίοι
θα ξεκινήσουν στις 3.30 μ.μ είναι οι παρακάτω:
Γηπ. Κηπακίου: Κηπάκι - Γριζάνο
Διαιτ. Μανασης Κ (Σταφυλας - Παπαγεωργοπουλος)
Γηπ. Βασιλικής: Βασιλική - Παραληθαίοι
Διαιτ. Δουλοπουλος Ε (Μπαλας - Παφης )
Γηπ. Αγ. Κυριακής: Ακαδημια 1 - Ακ Αμπελακιων
Διαιτ. Κουτσαγιας Γ (Κωστηρας - Πλοκας)
Γηπ. Λόγγου: Λόγγος - Αστερας
Διαιτ. Πετσας (Αποστολου - Καπερωνης Ν)
Γηπ. Κρήνης: Κρήνη - Ζάρκο
Διαιτ. Λεωνιδας Σ (Τουλουμης - Σακκας)
Γηπ. Καρυων: Καρυες - Οικουμενιος
Διαιτ. Λεωνιδας Κ (Αλεξοπουλος - Ντινος)
Γηπ. Κεραμιδιου: Κεραμίδι - Αγ. Κυριακή
Διαιτ. Ζησης Β (Σινδρος - Κουτσαγιας)
Γηπ. Ριζαριου: Ριζαριό - Αρδάνι
Διαιτ. Κοντινος Ε (Νταλουκας - Μανασης Μ)
Ρεπό: Πετρωτό

μολογίας, σε περίπτωση απώλειας βαθμών των Παραληθαίων, ή στη χειρότερη περίπτωση να διατηρήσουν τους
τέσσερις βαθμούς της διαφοράς. Ο Αγιος Οικουμένιος
δεν «καίγεται» για βαθμούς,
οπότε θα παίξει «ελεύθερα»
και ό,τι προκύψει.
Το Ζάρκο, μπορεί να έμεινε
πίσω στη διεκδίκηση των πρώτων θέσεων αλλά αυτό δεν
«απαγορεύει» τους παίκτες
του Γιάννη Γρίβα να προσπαθούν να αναρριχηθούν. Σήμερα θα παίξουν στη Κρήνη
με τον «αέρα» του φαβορί
λόγω βαθμολογικής διαφοράς, αλλά θα πρέπει να το
δείξουν αυτό και στο γήπεδο
απέναντι σε μια ομάδα που
βρίσκεται χαμηλά αλλά προσπαθεί για το θετικό αποτέλεσμα.
Το Κηπάκι παρουσιάζει μια
σταθερή ανοδική πορεία και
οι παίκτες του Τάκη Καταραχιά το έδειξαν και στο πρόσφατο παιχνίδι τους στο Ρίζωμα με τους Παραληθαίους
το οποίο τελείωσε 0-0. Σήμερα θα φιλοξενήσουν το Γριζάνο με στόχο τη νίκη και
παρά το γεγονός πως η

«Μπάρτσα» δεν έχει τη φετινή δυναμική των Παραληθαίων, αποτελεί έναν επικίνδυνο
αντίπαλο, ο οποίος θα πρέπει
να αντιμετωπιστεί ανάλογα.
Στην Αγία Κυριακή θα βρεθούν τα Αμπελάκια προκειμένου να αντιμετωπίσουν την
Ακαδημία 1. Ετσι όπως έχει
διαμορφωθεί η βαθμολογική
κατάσταση οι δύο ομάδες θα
έχουν την ευκαιρία να παίξουν
«ανοιχτό» ποδόσφαιρο.
Ο Εθνικός Αγίας Κυριακής
θα βρεθεί στο Κεραμίδι και θα
προσπαθήσει να μην «βραχεί»
από τον τοπικό «Πηνειό» ο
οποίος τον ακολουθεί με διαφορά μόλις ενός βαθμού.
Τέλος, στον Λόγγο θα γίνει
το ντέρμπι ουραγών ανάμεσα
στη τοπική ομάδα και τον
Αστέρα Τρικάλων. Σε φυσιολογική περίπτωση θα ήταν
ένα παιχνίδι ιδιαίτερης βαθμολογικής σημασίας για τις
δύο ομάδες, αλλά επειδή φέτος ακούγεται πολύ έντονα το
σενάριο πως δεν θα υποβιβαστεί κάποια ομάδα, λόγω
καταστάσεων, το ενδιαφέρον
περιορίζεται στο γόητρο, αν
τελικά ισχύσει κάτι τέτοιο.
Ρεπό έχει το Πετρωτό.

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

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

Β

Ν

Ι Η ΤΕΡΜ.

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

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

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

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

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

Αύριο ο τελικός
5ο Λύκειο Τρικάλων και Λύκειο Φαρκαδόνας
θα διεκδικήσουν τον τίτλο

Ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του σχολικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου με την αυριανό τελικό που θα γίνει στο γήπεδο Ριζαριού, ανάμεσα στο 5ο Λύκειο Τρικάλων και το Λύκειο Φαρκαδόνας.
Χθες έγιναν οι δύο ημιτελικοί. Στον πρώτο, που έγινε στο
Ριζαριό, το Λύκειο Φαρκαδόνας κέρδισε 4-0 το ΓΕΛ Πύλης
το οποίο στερήθηκε πολλούς μαθητές-ποδοσφαιριστές
λόγω πενταήμερης εκδρομής και στη συνέχεια, στο ίδιο
γήπεδο, το 5ο Λύκειο Τρικάλων νίκησε 2-0 το Λύκειο Βαλτινού, απ’ όπου και το στιγμιότυπο.

Δεν θα παίξουν
οι Νέοι του ΑΟΤ
Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ Α.Ο Τρίκαλα – ΠΑΕ
Α.Ο Πλατανιάς για την 13η αγωνιστική του Πρωταθλήματος
FOOTBALL LEAGUE NEΩΝ του 1ου ομίλου ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ και θα οριστεί σε άλλη ημερομηνία.
Η αναβολή της αναμέτρησης, που είχε οριστεί να διεξαχθεί το Σάββατο 9 Μαρτίου 2019 στο γήπεδο Πηγής Τρικάλων με ώρα έναρξης 15.00, αποφασίστηκε ύστερα από
αίτημα της ΠΑΕ Α.Ο Πλατανιάς και την έγγραφη συναίνεση
της ΠΑΕ Α.Ο Τρίκαλα.

Γ' Ερασιτεχνική

Ενα ματς
•Θα γίνει σήμερα στον 1ο όμιλο
Ένα παιχνίδι της Γ’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας θα γίνει
σήμερα (3.30 μ.μ) στον 1ο όμιλο.
Αυτό θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Μεγάρχης ανάμεσα
στο Διαλεκτό και τους Αγίους Αποστόλους.
Διαιτητής θα είναι ο κ. Ανδριόπουλος με βοηθούς τους
κ. Κατσόγιαννο και Μαρκόπουλο.

CMYK
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Eπιμέλεια:
ΠΑΝΟΣ ΓΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

✉ gidopoulosp@yahoo.gr

Ασύχαστος ο Θέμης Γαλάνης και φανατικός με τον Α.Ο
Τρίκαλα. Κάποτε, ως οδηγός μετέφερε την ομάδα στους
αγώνες. Μετά βρέθηκε στις κερκίδες. Ελπίζουμε ν’ αντέξει γιατί και χθες έψαχνε… για υπογλώσσια.

Τι και πώς να εξηγήσεις σ’ αυτά τα παιδιά, αν
αυτό που βλέπουν στο γήπεδο συμβαδίζει με την
ιστορία της ομάδας και τις προσδοκίες τους.

Αυτή η εικόνα στις κερκίδες μοιάζει με κατάντια.
Και δεν αναφερόμαστε
μόνο σ’ αυτούς που έχουν
την ευθύνη, αλλά κυρίως
σ’ αυτούς που «αγαπούν»
τον ΑΟΤ, μόνο όταν κερδίζει. Μόνο όταν κυνηγάει
υψηλούς στόχους.
Μόνο τότε…

Τελικά πόσους προπονητές έχουμε στην ομάδα;
Ενας για την επίθεση,
ένας για την άμυνα
(όπως μάθαμε χθες από
τους υπεύθυνους του
αγώνα) και άλλοι δύο
τρεις που είδαμε να δίνουν οδηγίες;
Ή υπάρχουν και άλλοι;
Μιλάμε για προχώ…

Μπασκετική…
κερκίδα χθες
στο στάδιο.
Μια διαφορετική
νότα από την
ακαδημία
του Γιώργου Φούντα!

CMYK

* Ο αθλητισμός δεν χορταίνεται με τίποτα και ειδικά όταν υπάρχει
πλούσια και σημαντική δράση. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
κάθε αγώνας είναι διαφορετικός, οπότε όποιος θέλει να κάνει
το καθοριστικό βήμα προς τα μπροστά οφείλει να πραγματοποιήσει
αψεγάδιαστη εμφάνιση.
* Από την πλευρά τους οι Τρικαλινοί φίλαθλοι παρά το γεμάτο
επαγγελματικό πρόγραμμα βρήκαν τον τρόπο να βρεθούν στα
σημεία αναφοράς. Εκτός από το κυρίως πιάτο πάντως απολαυστικές είναι και οι αναλύσεις που έπονται.
* Παραδοσιακά το λεγόμενο τρίτο ημίχρονο προσφέρει πλούσιο
υλικό με τους λάτρεις του είδους να φωτίζουν τα δεδομένα
από πολλές πλευρές. Ειδικά το πως και το γιατί κάθε αγώνα
αποτελούν τις βασικές ερωτήσεις του κοινού.
* Η ζωή του προπονητή είναι ιδιαίτερη δύσκολη και οφείλει να
βρίσκεται σε καθημερινή εγρήγορση και πνευματική ετοιμότητα.
Διότι τα δεδομένα αλλάζουν από την μια στιγμή στην άλλη,
οπότε χρειάζεται να έχει έτοιμες ανάλογες λύσεις. Πρόκειται
για το περίφημο ανακάτεμα της τράπουλας, που λένε οι ειδικοί.
* Στο πλαίσιο αυτό ο πρώην προπονητής των Τρικάλων Σάββας
Παντελίδης είχε εισπράξει αρκετή γκρίνια και ήταν σε δύσκολη
θέση, αφού η ομάδα της οποίας κρατάει τα ηνία, δηλαδή ο
Αρης δεν είχε ξεκινήσει δυναμικά επί των ημερών του.
* Ωστόσο η πράξη έδειξε ότι ήθελε απλά λίγο χρόνο για να
μπορέσει να περάσει τα βασικά στοιχεία που αποτελούν την φιλοσοφία του στο συγκεκριμένο μετερίζι. Κομβικό αποδείχτηκε
το παιχνίδι με την Ξάνθη. Από την στιγμή που του κέρδισαν οι
Θεσσαλονικείς ανακουφίστηκαν και στην πορεία γέμισαν το
βαθμολογικό σακούλι.
* Πλέον οι φίλαθλοι της συγκεκριμένης ομάδας ομνύουν υπέρ
της ποιότητας και της εργασιομανίας του κ. Παντελίδη, που
κρατάει το συγκρότημα σε εξαιρετική φόρμα.
* Ενας ακόμη πρώην προπονητής των Τρικάλων ο Απόστολος Χαραλαμπίδης εστίασε στην άγρια ομορφιά και στο απρόβλεπτο
του ποδοσφαίρου. Ο νυν τεχνικός του Καραϊκάκη ανέφερε ότι
το 1-1 με την Κέρκυρα δεν έλεγε διόλου την αλήθεια, αφού με
βάση την εικόνα του αγώνα η ομάδα του έπρεπε να πετύχει καθαρή νίκη.
* Εχουμε και συνέχεια όμως όσον αφορά το προπονητικό στρατόπεδο. Ο Σάκης Θεοδοσιάδης κατάφερε να δώσει την ορμή
που χρειαζόταν η Βέροια. Ετσι μετά την ισοπαλία στο ντέρμπι
με τη Νίκη Αγκαθιάς η «Βασίλισσα του Βορρά» διατηρεί μια ικανοποιητική απόσταση ασφαλείας.
* Στις δηλώσεις του ο αποκαλούμενος και «σκύλος» όπως ήταν
το προσωνύμιο, που τον συνόδευε στον ΑΟΤ σημείωσε ότι η
Βέροια θα κόψει πρώτη το νήμα, αφού διαθέτει το καλύτερο
σύνολο.
* Και στο μπάσκετ όμως δεν λείπουν οι αλλαγές προπονητών.
Ετσι το Πευκοχώρι ανέλαβε ένα στέλεχος που πέρασε από το
επιτελείο του ΑΣΤ. Ο λόγος για τον Σωτήρη Νικολαϊδη, που
έσπευσε ήδη να ανεβάσει την ψυχολογία των παικτών και να
τρέξει αλυσίδα θετικών αποτελεσμάτων.
* Βέβαια πέφτει άμεσα στα βαθιά αφού ακολουθεί το παιχνίδι με
τον Ηρακλή του επίσης γνωστού μας Κώστα Μέξα.
* Και η έγκριτη «Καθημερινή» επιδαψίλευσε κολακευτικά σχόλια
για τον Κώστα Ζήκο, που μπορεί να κάνει καριέρα στις ταχύτητες.

01.30: FOX Sports
Marquette - Seton Hall
NCAA
03:30 FOX Sports
Georgetown - DePaul
NCAA
05:30 COSMOTE SPORT
4 HD
Los Angeles Lakers-Denver Nuggets
NBA Regular Season
10:45 Eurosport 1
Χειμερινή Πανεπιστημιάδα Κρασνογιάρσκ
Καλλιτεχνικό Πατινάζ
14:55 Eurosport 2
Players Championship
Πρέστον
17:00 Eurosport 1
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Όστερσουντ
Δίαθλο
17:00 ΕΡΤ3
Κισσαμικός ΜΓΣ- Πλατανιάς
Football League
19:15 Novasports 2HD
Νταρουσάφακα - Παναθηναϊκός

EuroLeague
19:55 COSMOTE SPORT
9 HD
Ζενίτ-Βιγιαρεάλ
UEFA Europa League
19:55 COSMOTE SPORT
8 HD
Ντινάμο ΖάγκρεμπΜπενφίκα
UEFA Europa League
19:55 COSMOTE SPORT
7 HD
Σεβίλη-Σλάβια Πράγας
UEFA Europa League
19:55 COSMOTE SPORT
3 HD
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Ίντερ
UEFA Europa League
19:55 COSMOTE SPORT
2 HD
Ρεν-Άρσεναλ
UEFA Europa League
20:55 Eurosport 1
Players Championship
Πρέστον
21:00 FOX Sports
Premier League of Darts
Λιντς

21:30 Novasports 3HD
Μπάγερν Μονάχου Μακάμπι Τελ Αβίβ
EuroLeague
21:49 Novasports 4HD
Ζαλγκίρις - Γκραν Κανάρια
EuroLeague
22:00 Novasports 1HD
Ρεάλ Μαδρίτης - Φενέρμπαχτσε
EuroLeague
22:00 COSMOTE SPORT
7 HD
Βαλένθια-Κράσνονταρ
UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT
3 HD
Νάπολι-Σάλτσμπουργκ
UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT
2 HD
Τσέλσι-Ντινάμο Κιέβου
Ο2

τοπικά
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Στον Δημοτικό Κινηματογράφο

Αν η Οδός Μπιλ Μπορούσε να Μιλήσει
Από την Πέμπτη θα προβάλλεται στην αίθουσα του Δημοτικού Κινηματογράφου στον Μύλο Ματσόπουλο, η
ταινία Αν η Οδός Μπιλ Μπορούσε να Μιλήσει Κοινωνική 117’ Ώρες προβολών καθημερινά (εκτός Δευτέρας)
20.00 & 22.15 Την Κυριακή μια προβολή, στις 20.00. Πληροφορίες: Τηλ. 24310 20090, http://cinemylos.blogspot.com facebook/Δημοτικος Κινηματογραφος Τρικαλων
άρλεμ, αρχές δεκαετίας
του '70. Η Τις Ρίβερς και
ο Φόνι είναι πολύ
ερωτευμένοι. Η ζωή τους
ανατρέπεται όταν ο Φόνι
φυλακίζεται για ένα έγκλημα
που δεν έχει διαπράξει.

Χ

Η Τις ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος
και αγωνίζεται με τη βοήθεια του διλοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία το Σάββατο,
2-3-2019, οι Ζ’ Διαλυκειακοί Ρητορικοί αγώνες που διεξήχθησαν στο 1ο ΓΕΛ Τρικάλων . Την
Παρασκευή , 1-3-2019, πραγματοποιήθηκαν οι προκριματικοί γύροι
των τεσσάρων αγωνισμάτων, Διττοί
Λόγοι, Αυθόρμητος Λόγος, Προτρεπτικός Λόγος, Ορθογραφία, και
το Σάββατο οι ημιτελικοί και ο τελικός και στα τέσσερα είδη Λόγου.
Και φέτος στην έβδομη διοργάνωση συμμετείχαν 13 Λύκεια του
νομού Τρικάλων, το 1ο, 3ο, 4ο, 5ο,
6ο, 7ο, 8ο ΓΕΛ Τρικάλων , το Μουσικό Σχολείο, τα ΓΕΛ , Βαλτινού, Οιχαλίας, Πύλης, το Ι.ΓΕΛ «Αθηνά» καθώς και το 2ο ΕΠΑΛ Τρικάλων.
Η διοργάνωση των ρητορικών
αγώνων, δίνοντάς στους νέους την
ευκαιρία να διαγωνιστούν μέσα σε
ένα αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο
κανόνων, αποσκοπεί στην προώθηση και την καλλιέργεια της κριτικής
σκέψης τους.
Οι κανόνες τους επιτρέπουν να
αναπτύξουν τις ικανότητές τους
στη λογική διάρθρωση των επιχειρημάτων, την πειθαρχημένη συνεργασία με τους συμπαίκτες τους
και την με σεβασμό και κατανόηση

Ο

κηγόρου και της οικογένειας της για
να αποδείξει την αθωότητά του.
Είδος:Δράμα
Χώρα:ΗΠΑ
Σκηνοθέτης:Μπάρι Τζένκινς
Πρωταγωνιστούν:Κίκι Λέιν, Ρετζίνα Κινγκ, Στίβεν Τζέιμς, Κόλμαν
Ντομίνγκο
Διάρκεια:117
ΚΡΙΤΙΚΕΣ:

[…] θα δείτε απλά μια από τις πιο
όμορφες, εκλεπτυσμένες και αναγκαίες ταινίες του πρόσφατου σινεμά. Κατερίνα Ανδρεάκου FreeCinema
[…] οΜπάρι Τζένκινς δουλεύει με
δεξιοτεχνική ακρίβεια τον δραματουργικό χρόνο της ταινίας, παρόν
και παρελθόν αναμειγνύονται τόσο
οργανικά που ούτε καν το καταλα-

βαίνεις και η ταινία περιβάλλεται
από μια άκρως υποβλητική ατμόσφαιρα αισθησιασμού... Γιάννης
Ζουμπουλάκης Το Βήμα
Ο φυλετικός ρατσισμός, ο καθοριστικός ρόλος της οικογένειας, η
θρησκεία, τα κρίσιμα ηθικά διλήμματα, η αστυνομική βία και κυρίως
η πάλη με τον ίδιο μας τον εαυτό, είναι μοτίβα που ο Τζένκινς ενσωμα-

τώνει έντεχνα μέσα στο (υποψήφιο
για το Όσκαρ) καλογραμμένο σενάριό του. Κωνσταντίνος Καϊμάκης
Athens Voice

1ο ΓΕΛ Τρικάλων

Ζ’ Διαλυκειακοί ρητορικοί αγώνες

κριτική των θέσεων της αντίπαλης
ομάδας. Πρόκειται, φυσικά, για ένα
εργαλείο ανάπτυξης της ελεύθερης
κριτικής σκέψης, και όχι για όχημα
προώθησης οποιωνδήποτε συγκεκριμένων απόψεων ή προσωπικών
φιλοδοξιών.
Η συγκροτημένη και ευπρεπής ανταλλαγή απόψεων, η αντιπαράθεση

επιχειρημάτων υπέρ και κατά μιας
δεδομένης θέσης, συνεισφέρει, συνήθως αποφασιστικά, στη σφαιρικότερη αντιμετώπιση και τελικά
στην πληρέστερη κατανόηση ενός
ζητήματος.
Παράλληλα, φέρνει τους συνδιαλεγομένους πιο κοντά μεταξύ τους,
παρέχοντάς τους έναν κοινό χώρο

επικοινωνίας στο επίπεδο του λόγου, μακριά από στείρες προκαταλήψεις και φανατισμούς. Ίσως δεν
θα ήταν υπερβολικό να πούμε ότι η
αντιλογία αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη συστατικά του πολιτισμού
μας και της δημοκρατίας.
Έτσι, το Σάββατο, 2-3-2019, στο
1ο ΓΕΛ Τρικάλων σε ειδική τελετή

απονεμήθηκαν τα έπαθλα, χρυσό,
αργυρό, χάλκινο κλαδί ελιάς, στους
νικητές των Ζ’ Διαλυκειακών Ρητορικών Αγώνων καθώς και τα Διπλώματα συμμετοχής, μεθέξεως
ένεκεν, σε όλους τους συμμετασχόντες (ομιλητές, χρονομέτρες)
Συγχαρητήρια σε όλους!

Ευχαριστήριο προς τους συντελεστές της εκδήλωσης ¨Μάρτης μας ήρθε"
ην Κυριακή 3 Μαρτίου
2019,ο Πολιτιστικός Σύλλογος «ΤΡΙΚΚΗ» Κέντρο Χορού , παρουσίασε στο Πνευματικό
Κέντρο του Δήμου Τρικκαίων την
φιλανθρωπική εκδήλωση «Μάρτης
μας ήρθε» με χορούς και τραγούδια της Άνοιξης. Το ενδιαφέρον του
κόσμου εκφράστηκε μέσα από την
μεγάλη προσέλευση, τα θερμά λόγια και το ενθουσιώδες χειροκρότημα.
Ήταν η μεγαλύτερη επιβράβευση μιας συλλογικής προσπάθειας
,με στόχο να αναδειχθούν η πολιτιστική κληρονομιά , τα ήθη και τα
έθιμα της Άνοιξης . Συστατικό στοιχείο της πετυχημένης εκδήλωσης
,η συντονισμένη προσπάθεια πολλών ανθρώπων που συμμετείχαν
,εργάστηκαν και συνεισέφεραν σε
διάφορους τομείς .
Τους ανθρώπους αυτούς ο Πολιτιστικός σύλλογος ΤΡΙΚΚΗ Κέντρο Χορού , αισθάνεται την ανάγκη να τους ευχαριστήσει από καρδιάς . Ένα μεγάλο ευχαριστώ για
την πρόθεση , την διάθεση , την
ενέργεια ,την προσπάθεια και για
το αποτέλεσμα που προσφέρανε
όλοι .
Στους χορωδούς ,χορευτές μι-

Τ

κρούς και μεγάλους, γονείς και
στους μουσικούς: Άρη Ντίνα τραγούδι ,Ραφαηλία Ντίνα (τραγούδι)
Κώστα Κωστούλη (κλαρίνο) Στέφανο Γεωργίου (βιολί) Τάσο Σβάρνα (λαούτο )Γαλάνη Βασίλη κρούστα ,Γαλάνη Παύλο κρούστα και
Κώστα Λάμπα (κοντραμπάσο) Στις
χορευτικές ομάδες της Διεθνούς
Ένωσης Αστυνομικών Τρικάλων
και του Πολιτιστικού Συλλόγου
Κρήνης για την συμμετοχής τους.
Στους πολιτιστικούς συλλόγους
Πύλης , Ασκληπιός ,Μυρίνης και
Πελασγός για τον δανεισμό των
φορεσιών. Σε Όλες τις κυρίες του

τμήματος Χειροτεχνίας της ΤΡΙΚΚΗΣ Κέντρο Χορού, ιδιαίτερες ευχαριστίες στις :Αθηνά Παναγοπούλου, Βάσω Χριστάκου ,Κατερίνα Ταμπάκου , Εύα Παπακώστα
,Αριστέα Πανταζή ,Φωτεινή Κλουτσοτήρα, Καίτη Τάννα. Για την κατασκευή των χελιδόνων ευχαριστούμε τους : Χριστίνα Μπαγιώτη,
Γιάννη Μεγαρχίωτη, Μάγγο Λευτέρη, Μάγγο Βασίλη, Γεωργίου
Γιάννη . Καθώς και τους υπέροχους
δασκάλους μας , κ Έφη Ζελεσιάδου Καθ. Φυσικής Αγωγής, κ. Βασίλη Γαλάνη Καθ. Φυσικής Αγωγής
και τον Χοράρχη κ. Άρη Ντίνα.

30 σελίδα
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Μάτι: Πολιτικές αναταράξεις
και αντιπαράθεση
Η
ανακοίνωση
των ποινικών
διώξεων για
τη φονική πυρκαγιά
το Μάτι προκάλεσε
και πολιτικές
αναταράξεις.

Σε ανακοίνωσή της η
Ν.Δ. υπογράμμισε ότι
η άσκηση ποινικών διώξεων «εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση Τσίπρα, η οποία από
την πρώτη στιγμή προσπάθησε με χυδαίο τρόπο να συγκαλύψει τις
πολιτικές της ευθύνες»,
ενώ τονίζει ότι η Δικαιοσύνη επιβεβαιώνει τα
συμπεράσματα των ειδικών επιστημόνων με
τους οποίους συνεργάστηκε η Ν.Δ. και κατέληξαν στο συμπέρασμα
ότι «αν οι αρμόδιοι είχαν
διατάξει εγκαίρως την
εκκένωση της πόλης, δεκάδες συμπολίτες μας θα είχαν
σωθεί».
Την παραίτηση της κ. Δούρου ζήτησε από το Μάτι, όπου
βρισκόταν, η επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά.
«Δεν καταδικάζουμε κανέναν, αλλά έχει πολύ σημαντικά
καθήκοντα, στα οποία απέδειξε ότι δεν είναι ικανή να ανταποκριθεί», είπε η κ. Γεννηματά.
«Καμία δικονομική διαδικασία δεν μπορεί να σβήσει την
ανείπωτη θλίψη που αισθάνομαι για την εθνική τραγωδία
στην Ανατολική Αττική», είχε αναφέρει η περιφερειάρχης
Αττικής Ρένα Δούρου σε ανακοίνωση που εξέδωσε μόλις
έγιναν γνωστές οι ποινικές διώξεις.
Η ίδια απέδωσε διαχρονικές ευθύνες στην Πολιτεία και
δήλωσε τη βεβαιότητά της ότι οι υπηρεσίες της Περιφέρειας
«έπραξαν το καθήκον τους».
Η κ. Δούρου, μάλιστα, επανέλαβε ότι στοχοποιήθηκε

Ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης

από πολιτικούς αντιπάλους και μερίδα ΜΜΕ, σημειώνοντας
ότι «ακόμα και οι αθώοι χρειάζεται κάποιες φορές να περιμένουν».
Μετά τη δήλωση της προέδρου του ΚΙΝΑΛ, η κ. Δούρου
επανήλθε αναφέροντας ότι η κ. Γεννηματά «έχει υπάρξει
υπερνομάρχης όταν στήνονταν οι παγίδες θανάτου», ενώ
άφησε και αιχμές σημειώνοντας ότι «βρίσκεται στον πολιτικό
στίβο λόγω του βαριού ονόματος του πατέρα της».
Με ανάρτηση στο Twitter σχολίασε η εκπρόσωπος Τύπου
του Ποταμιού Κατερίνα Μπακογιάννη την άσκηση ποινικής
δίωξης: «Ποινική δίωξη κατά των κ.κ. Δούρου, Ψινάκη,
Μπουρνούς και άλλων 17 για το Μάτι.
Τι έχει κάνει η κυβέρνηση για να μην ξανασυμβεί τέτοια
καταστροφή; Μια μικρή προσπάθεια εξορθολογισμού της
δημόσιας διοίκησης θα ήταν μια έμπρακτη συγγνώμη στους
συγγενείς των θυμάτων. Αλλά δεν…».

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

Μήνυμα
του Κυρ. Μητσοτάκη
για την Ημέρα κατά του
Σχολικού Εκφοβισμού

-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

Μήνυμα κατά του μπούλινγκ έστειλε ο πρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή
την ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού.
Ο κ. Μητσοτάκης, ανέβασε στον λογαριασμό του στο
facebook μία φωτογραφία με κεντρικό μήνυμα τη φράση
«Stop bullying» και τα εξής σημεία:
- Σύνταξη και εφαρμογή Σχολικών Κανονισμών με
κάθε σχολική μονάδα, με τη συμμετοχή και των μαθητών.
- Εμπλουτισμός της ύλης με διδακτικές ενότητες σχετικές με δικαιώματα, ευθύνες και τις κοινωνικές σχέσεις
των μαθητών.
- Καθιέρωση του θεσμού του «Δάσκαλου/Καθηγητή
Εμπιστοσύνης», στον οποίο θα απευθύνονται οι μαθητές
για προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
- Προγράμματα εκπαίδευσης μαθητών στον σεβασμό
των δικαιωμάτων των άλλων κατά τη χρήση του διαδικτύου και στην αποφυγή της άσκησης βίας (cuberbullying).

εσωτερικά
Κ. Γαβρόγλου:
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Αλ. Τσίπρας: Ο ενδοσχολικός εκφοβισμός και η θυματοποίηση
αποτελεί πρωτίστως κοινωνικό πρόβλημα

Την επόμενη εβδομάδα
οι ανακοινώσεις
«Η
για το νέο σύστημα
εισαγωγής στην Τριτοβάθμια

απάντηση στη σχολική βία και τον
εκφοβισμό είναι το δημοκρατικό
σχολείο, που αποδέχεται τη διαφορετικότητα, που ευαισθητοποιεί μαθητές,
γονείς και εκπαιδευτικούς και προωθεί την αλληλοκατανόηση στις διαπροσωπικές σχέσεις», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή την
ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού.
Στην ανακοίνωσή του ο πρωθυπουργός
αναφέρει αναλυτικά: «Ο ενδοσχολικός εκφοβισμός και η θυματοποίηση δεν αποτελεί
μόνο εκπαιδευτικό, αλλά πρωτίστως κοινωνικό πρόβλημα.
Εισάγει και αντανακλά στο περιβάλλον του
σχολείου τον ρατσισμό, την ομοφοβία, την έμφυλη βία, τη ρητορική του μίσους, υπονομεύοντας συνολικά την εκπαιδευτική διαδικασία.
Η εκφοβιστική συμπεριφορά μπορεί να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά από έναν ενήλικα, όμως όταν την υφίστανται παιδιά και έφηβοι, τότε μπορεί να έχει μη αναστρέψιμες συνέπειες για την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξή τους.
Η απάντηση είναι το δημοκρατικό σχολείο,
που αποδέχεται τη διαφορετικότητα, που
ευαισθητοποιεί μαθητές, γονείς και εκπαι-

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
δευτικούς και προωθεί την αλληλοκατανόηση
στις διαπροσωπικές σχέσεις.
Το σχολείο που εστιάζει στην καλλιέργεια
του σεβασμού, της ενσυναίσθησης, της αλληλεγγύης και της συμμετοχής στην κοινοτική και δημόσια ζωή.
Το σχολείο πρέπει να μπορεί να διασφαλί-

σει την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και την
προαγωγή των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών μας.
Οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας,
όπως η θεματική εβδομάδα, το νέο Πλαίσιο οργάνωσης Σχολικής Ζωής και οι νέες δομές
συμβουλευτικής και υποστήριξης των σχολικών μονάδων, βοηθούν στην αντιμετώπιση του
προβλήματος.
Ακόμα μια σειρά από πολιτικές επιλογές,
που υλοποιήσαμε τα προηγούμενα χρόνια,
όπως η αναγνώριση της ταυτότητας φύλου και
η ένταξη των προσφυγόπουλων στις εκπαιδευτικές δομές, είχαν σαν στόχο να ενδυναμώσουν όσους μπορεί να αντιμετωπίζουν
προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού ή να
βρεθούν στο στόχαστρο ισχυρότερων κοινωνικών ομάδων.
Η 6η Μαρτίου, Πανελλήνια Ημέρα κατά της
Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, αποτελεί
την υπενθύμιση αλλά και την προτροπή προς
όσες και όσους έχουν πέσει θύματα, να βρουν
το θάρρος να μιλήσουν. Πολιτεία και σχολική
κοινότητα δημιουργούμε τις συνθήκες, ώστε
όταν το κάνουν, να εισακούονται. Η απομόνωση επιτείνει το πρόβλημα. Ο διάλογος
οδηγεί σε λύση».

Νομοσχέδιο για τις συντάξεις χηρείας προανήγγειλε ο Πετρόπουλος
Ο υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου
Στην επόμενη εβδομάδα τοποθέτησε χρονικά τις ανακοινώσεις για το νέο εξεταστικό σύστημα, ο υπουργός Παιδείας,
Κώστας Γαβρόγλου.
Ο υπουργός σημείωσε ότι δεν θα υπάρξουν μεγάλες διαφορές από την ανακοίνωση της πρότασης που έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο και ότι το βασικό πνεύμα των αλλαγών
είναι η ολοκλήρωση των εγκύκλιων σπουδών στη Β' Λυκείου,
ώστε η Γ' Λυκείου να είναι έτος προπαρασκευής για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
«Θέλουμε τα παιδιά να μπορούν να εισάγονται σε κάποια πανεπιστημιακά τμήματα μόνο με το απολυτήριο του Λυκείου.
Την ύλη, ήδη, την ανακοινώσαμε, θα ανακοινώσουμε και το
σύστημα εισαγωγής. Θα υπάρχουν ευνοϊκότερες διατάξεις για
τα παιδιά και για τους εκπαιδευτικούς στο σύστημα που θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα», είπε ο κ. Γαβρόγλου.

• Άμεσα στη Βουλή και οι 120 δόσεις
Είναι μια φρόνιμη προσέγγιση
της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού, δεν δημιουργεί κενά και προβλήματα η ρύθμιση οφειλών που
κάνουμε, είπε ο υφυπουργός Εργασίας για τις 120 δόσεις.
Στην προαναγγελία νομοσχεδίου που θα αποκαθιστά τη μεγάλη αδικία του θεσμικού πλαισίου που αφορά τις συντάξεις χηρείας και αναστέλλει την είσπραξή τους μετά το πέρας της τριετίας σε ηλικίας κάτω των 55 ετών
προχώρησε στη Βουλή ο Τάσος
Πετρόπουλος.
Μιλώντας στην διαρκή επιτροπή για τη παρακολούθηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης,

Ο υφυπουργός Εργασίας
Τάσος Πετρόπουλος
ο υφυπουργός Εργασίας είπε
πως η κυβέρνηση έχει εξαγγείλλει

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

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

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

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

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK

πως πριν συμπληρωθεί η τριετία
θα λάβει μέτρα -πριν από τον
Μάιο- για την αναστολή συντάξεων για ηλικίες ως 55 ετών. «Θα το
κάνουμε και αυτό!», είπε και πρόσθεσε: «πρέπει να δώσουμε ευκαιρίες απασχόλησης στους ανθρώπους αυτούς για τις ηλικίες ή
σε αυτούς που βρίσκονται σε κατάσταση χηρείας για 3 έτη από
προγράμματα που έχουμε καταθέσει».
Παράλληλα, ο κ. Πετρόπουλος
αναφέρθηκε στο μέτρο των 120
δόσεων για τις οφειλές των ελεύθερων επαγγελματιών, λέγοντας
πως μέσα στο προσεχές διάστημα η ρύθμιση θα έρθει προς ψή-

φιση στη Βουλή.
«Οφείλουμε το μέτρο να το
ολοκληρώσουμε. Κατηγορηθήκαμε γιατί το είχαμε εξαγγείλλει
αλλά δεν το κάναμε αμέσως.
Η εξαγγελία είχε το στόχο την
προετοιμασία και των θεσμών
που βρίσκονται σε συνεργασία
μαζί μας στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής.
Είναι μια φρόνιμη προσέγγιση
της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού, δεν δημιουργεί κενά και
προβλήματα η ρύθμιση οφειλών
που κάνουμε. Είχε αρκετή δουλειά
όλο αυτό, μένουν οι νομοτεχνικές
εργασίες που κάνουμε για να το
φέρουμε σε ψήφιση», κατέληξε.
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ΝΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΥΜΕ ΑΛΛΑ
ΝΑ ΜΗΝ ΑΜΑΡΤΑΝΟΥΜΕ
π. Αθανασίου Πολ. Τύμπα, Θεολόγου-Μουσικού

Α

υτές τις ημέρες
πριν την Καθαρά
Δευτέρα τα έθιμα
του λαού μας από τα
αρχαία χρόνια μέχρι
σήμερα μας θέλουν να
διασκεδάζουμε λίγο
παραπάνω. Και η
Εκκλησία μας δεν το
κατακρίνει αυτό αρκεί
στην διασκέδασή μας να
έχουμε ένα μέτρο και
κυρίως να μην
λερώνουμε την αθάνατη
ψυχή μας. Είναι
πραγματικά πνευματική
τέχνη στην οποία όλοι
μικροί και μεγάλοι πρέπει
να εκπαιδευτούμε ώστε η
διασκέδαση να γίνεται
ψυχαγωγία, δηλαδή να
καλλιεργεί την ψυχή μας
και να την ξεκουράζει.

Σε μερικές περιοχές την πατρίδος μας τα έθιμα αυτές
τις ημέρες είναι λίγο έως πολύ
τραβηγμένα, όπως π.χ. στον
Τύρναβο. Ας αποφύγουμε με
σύνεση αυτές τις περιοχές
για να μην βρεθούμε σε δύσκολη θέση εμείς και τα παι-

Η

δυσκοιλιότητα δεν
είναι νόσος, αλλά
σύμπτωμα, το οποίο
μπορεί να είναι είτε ιδιοπαθές
ή μπορεί να αποτελεί εκδήλωση πολλών παθήσεων και
διαταραχών.
Μολονότι οι περισσότεροι
θεωρούν ως φυσιολογικό
ρυθμό κένωσης την |μια ημερησίως, αυτό δεν είναι σωστό,
δεδομένου ότι δεν υπάρχει
συγκεκριμένος αριθμός φυσιολογικών κενώσεων.
Αυτές μπορεί να είναι από
3 την ημέρα, έως 3 την εβδομάδα. Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι σε κάποια φάση της ζωής
τους, πάσχουν από δυσκοιλιότητα, η οποία δεν είναι
ούτε μόνιμη ούτε σοβαρή.
Είναι σημαντικό λοιπό να
γίνει κατανοητό τι την προκαλεί, προκειμένου να την
προλάβει και να την θεραπεύσει κάποιος.
Δυσκοιλιότητα θεωρείται η
μείωση της συχνότητας των
κενώσεων σε λιγότερες από
3 την εβδομάδα ή η ανάγκη
για σημαντικά αυξημένη
εφαρμογή πίεσης ώστε να
επιτευχθεί η αφόδευση.
Ο κλινικός ορισμός της δυ-

διά μας.
Με μεγάλη σοφία οι Πατέρες της Εκκλησίας μας στις
αρχές του Τριωδίου τοποθέτησαν ευαγγελικές περικοπές
που μιλούν για την Δευτέρα
Παρουσία του Κυρίου μας.
Τότε όλοι μας θα βρεθούμε
μπροστά στο τελικό και οριστικό δικαστήριο και όσοι από
εμάς έχουμε καθαρή καρδιά
και έργα ελεημοσύνης στο
ενεργητικό μας θα βρεθούμε
στον Παράδεισο ενώ αντίθετα
όσοι είναι φορτωμένοι με
πάθη και αμαρτίες θα βρεθούν στην Κόλαση. Δυστυχώς,
όπως λέγει και η Αγία Γραφή,
στον Άδη δεν μπορεί να υπάρχει μετάνοια. Ας φροντίσουμε
λοιπόν να μην βρεθούμε σε
δύσκολη θέση εκείνη την στιγμή.
Ας φροντίσουμε να καθαρίσουμε την ψυχή μας από
τους μολυσμούς που φέρνουν
τα αισθητήρια από έξω προς
τα μέσα. Σαν χείμαρροι τα αισθητήρια, όταν δεν ελέγχονται
από τον ηγεμόνα νου, γεμίζουν την ταλαίπωρη ψυχή μας
με πάθη καταργώντας την

πνευματική της ελευθερία.
«Και χείμαρροι ανομίας με
συντάραξαν», (Ψαλμ.17,5). Ας
μιμηθούμε τους αγίους στον
έλεγχο των αισθήσεων, ώστε
να ζούμε ελεύθεροι από τα
πάθη,
Ο φιλόσοφος Αριστοτέλης,
διατύπωσε το εξής αξίωμα:
«Τίποτα δεν υπάρχει στο νου
του ανθρώπου, αν δεν έχει
γίνει πρώτα αντιληπτό από
τις αισθήσεις.» Η ψυχή, ο
νους του ανθρώπου κατά τους
πατέρες της Εκκλησίας μας
πλάστηκε ασχημάτιστος για
να είναι κατ' εικόνα και ομοίωση του απλού, χωρίς μορφή
και σχήμα δημιουργού του.
Γι' αυτό και ο Κύριός μας
είπε: «Σας βεβαιώ, ότι αν δεν
μετανοήσετε και δεν γίνετε
σαν τα παιδιά δεν θα μπείτε
στη βασιλεία των ουρανών».
Δυστυχώς όμως όσο μεγαλώνουμε δεν προσέχουμε τη
«φυλακή των αισθήσεών μας»
και λερώνουμε την ψυχή μας
γεμίζοντάς την πάθη.
Η νοοτροπία «δεν πειράζει»
λίγο το ένα, «δεν πειράζει»
λίγο το άλλο, έχει ως αποτέ-

λεσμα να αφήνουμε χαλαρά
τα μάτια μας και να λερώνουμε σιγά-σιγά την ψυχή
μας. Έτσι χάνουμε την πνευματική μας ελευθερία γι' αυτό
η ηθική κατάπτωση γύρω μας
είναι τεράστια. Ο Άγιος Παΐσιος τόνιζε ιδιαίτερα στους
νέους την αγνότητα λέγοντας:
«να ξέρετε, οι νέοι που θα
κρατηθούν σήμερα καθαροί,
θα αριθμηθούν με τους μάρτυρες της Εκκλησίας μας την
ώρα της κρίσεως».
Τέλος, τώρα που όλοι θα
προσπαθήσουμε να εντείνουμε τον πνευματικό μας αγώνα
μέσα στην Αγία και Μεγάλη
Τεσσαρακοστή, για να μην
πάει χαμένος ο πνευματικός
κόπος που θα κάνουμε, ας
κλείνουμε τα αυτιά μας στις
διαβολές και τις κατακρίσεις
των αδελφών μας. Με την κατάκριση προξενούμε κακό σε
τρία πρόσωπα ταυτόχρονα,
στον εαυτό μας, σ' αυτόν που
μας ακούει και σ' αυτόν που
κατακρίνουμε. Σκεφτήκαμε
ποτέ γιατί ο διάβολος έχει
αυτό το όνομα; Καλή και Αγία
Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Δυσκοιλιότητα: αίτια εμφάνισης

Επιμέλεια:
Τσιουτσια Βασιλείου,
φαρμακοποιού

σκοιλιότητας περιλαμβάνει
δύο τουλάχιστον από τα παρακάτω εφ' όσον συμβαίνουν
για τουλάχιστον 12 εβδομάδες, όχι απαραίτητα συνεχόμενες, κατά τους τελευταίους
12 μήνες.
• Λιγότερες από 3 κενώσεις την εβδομάδα
• Προσπάθεια κατά την

διάρκεια της κένωσης
• Σκύβαλα ή σκληρά κόπρανα
• Αίσθημα ατελούς κένωσης
• Αίσθημα ορθοπρωκτικής
απόφραξης
Σύμφωνα με το Νational
Health Interview Survey το
1996 στις USA περίπου 3 εκατομ. πληθυσμού έπασχαν από
δυσκοιλιότητα. Συνήθως οι
πάσχοντες είναι γυναίκες και
ενήλικες >65 ετών, οι οποίοι
προσπαθούν να θεραπευτούν
μόνοι τους, αγοράζοντας διάφορα υπακτικά ή φυτικά προϊόντα που διαφημίζονται ως
βελτιωτικά των κενώσεων.
Τα αίτια εμφάνισης τη δυσκοιλιότητας εντοπίζονται σε:
• Δίαιτα χαμηλή σε υπόλειμμα
• Όχι ικανοποιητική πρόσληψη υγρών
• Έλλειψη σωματικής
άσκησης
• Χρήση φαρμάκων
• Αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες (εγκυμοσύνη,
ταξίδια)
• Αγνόηση της έπειξης για
αφόδευση
• Αυξημένη και χρόνια χρήση καθαρκτικών
• Ειδικές νόσοι
• Προβλήματα της ορθοπρωκτικής περιοχής
• Γήρας
• Χρόνια ιδιοπαθής δυσκοιλιότητα
Δίαιτα χαμηλή σε φυτικές
ίνες. Είναι η πιο συχνή αιτία
δυσκοιλιότητας. Τροφές
πλούσιες σε φυτικές ίνες είναι
τα σιτηρά, όσπρια, δημητριακά, φρέσκα φρούτα και λα-

χανικά. Οι φυτικές ίνες διαλύονται στο νερό και παίρνουν μια απαλή σαν gel μορφή η οποία βελτιώνει τον όγκο
των κενώσεων και βοηθάει
στο σχηματισμό μαλακών κοπράνων.
Οι καθημερινές μας ανάγκες είναι περίπου 20-35gr. Τα
άτομα που προσλαμβάνουν
τις απαιτούμενες ποσότητες,
σπάνια αποκτούν δυσκοιλιότητα.
- Μειωμένη πρόσληψη
υγρών. Το νερό και οι χυμοί
αυξάνουν την ποσότητα ',του
νερού στο έντερο, με αποτέλεσμα την αύξηση του όγκου
των κοπράνων και τη βελτίωση της υφής τους. Οι ημερίσιες ανάγκες σε υγρά είναι
1,51tr. Μειωμένη πρόσληψη,
προκαλεί αφυδάτωση και μειωμένο όγκο κοπράνων, τα
οποία γίνονται σκληρότερα.
Έλλειψη σωματικής άσκησης. Μπορεί να οδηγήσει σε
δυσκοιλιότητα, χωρίς να είναι
γνωστός ο τρόπος. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι άνθρωποι
που παραμένουν κλινήρεις
μετά από ατύχημα ή αρρώστια γίνονται ξαφνικά δυσκοίλιοι.
Χρήση φαρμάκων. Στο
πρόβλημα της δυσκοιλιότητας, δημιουργήσαμε μια φόρμουλα άμεσης ανακούφισης
και ταυτόχρονα αποκατάστασης της φυσιολογικής υγείας
του εντέρου. Περιλαμβάνει
Σαμπούκο, Σέννα, Σύκο, Πράσινο τσάι και συνάμα προσφέρει αποτοξίνωση στον οργανισμό. Η δοσολογία εξατομικεύεται ανάλογα με τις
ανάγκες του καθενός.

Ο Σταυρός
του Αποστόλου (Β’ Κορινθ.)
Η ημέρα της Σωτηρίας. Με δικαιολογημένη
παρρησία ο απ. Παύλος
“παρακαλεί” τους Κορινθίους, να μην δεχθούν
μάταια κι ανώφελα τη σωτήρια δωρεά της Θεογνωσίας. Γιατί ο ίδιος,
όχι απλώς δεν δέχθηκε
“εις κενόν την χάριν του
Θεού” αλλά συνεργάστηκε μ' αυτή τη χάρη κι απ'
όλους κακοπάθησε για
το Ευαγγέλιο του Χριστού. Τους προτρέπει να
Του Γεωργίου Δ. Κατσικά μην επιτρέψουν: στην
αδιαφορία ή στην αναβολή, να κρυώσουν τις
καρδιές τους.
-Οι κίνδυνοι της αναβολής και του σκανδάλου. Ο
ιερός Χρυσόστομος λέει: τέτοιες ευκαιρίες να σας παρακαλούν να ξυπνήσετε, θα σας στέλνει για πάντα ο
Θεός, όσο είσαστε σ' αυτή τη ζωή. Γιατί μετά ακολουθεί
δίκη και ανταπόδοση. Επειδή “υπάρχει Θεός και ανταπόδοση” μην ακούς τους άλλους που λένε, “μη βιάζεσαι”.
Διότι ευκαιρία δεν είναι καν μετά από λίγο, αλλά η κάθε
στιγμή που ζούμε, αφού κανείς δεν ξέρει πότε η ψυχή
μας “βιαίως εκ του σώματος χωρίζεται”. Ο απ. Παύλος
αγωνιά όχι μόνο για τη δική μας αδιαφορία στη μετάνοια,
αλλά φοβάται να μη γίνει αιτία να σκανδαλιστεί κανείς.
Γιατί σε προηγούμενη επιστολή τους είχε πει: “Δεν
είμαι άξιος για απόστολος, επειδή κατεδίωξα την Εκκλησία του Χριστού”. Επίσης έλεγε, για να μην δώσει
αφορμή σκανδάλου, ότι θυσίασε κάθε δικαίωμά του,
να περιφέρει στις περιοδείες του γυναίκα για να τον
διακονεί και να μην εργάζεται και να τον συντηρούν οι
Χριστιανοί. Εκούσια και με πολλή υπομονή σήκωσε τον
Σταυρό του, ο οποίος περιελάμβανε θλίψεις, μαστιγώσεις, φυλακίσεις, διωγμούς.
Κατά τον Χρυσορρήμονα, μεγαλύτερη δόξα είναι οι
φυλακίσεις. Σύμφωνα με τον άγιο Κλήμη Ρώμης, ο
Παύλος φόρεσε δεσμά επτά φορές. Και ο άγιος Ιωάννης
ξεσπάει σε μακαρισμούς: “Δεν μακαρίζω τον Παύλο
που πήγε στον Παράδεισο κι άκουσε λόγια άρρητα,
όσο επειδή υπέμεινε δεσμά για τον Χριστό. Μη θαυμάζεις
που γλίτωσε από δάγκωμα φιδιού ή από τα κύματα της
θάλασσας, γιατί και τα δύο σεβάστηκαν τις αλυσίδες
του. Αν μου έλεγαν να διαλέξω ανάμεσα στο χάρισμα
να ανιστώ νεκρούς και στο ν' αλυσοδεθώ για τον
Χριστό, εγώ θα διάλεγα τις αλυσίδες”.
Φυσικά δόξα του Αποστόλου δεν ήταν μόνο η σωματική
κακοπάθεια. Πολλοί ιδεολόγοι κακοπάθησαν και σάπισαν
στις φυλακές για τις ιδέες τους. Όμως το πόσο αξίζει
το έργο του καθενός “το πυρ δοκιμάσει”. Το “πυρ”
είναι ο Χριστός και η αλήθεια Του. Και ο Παύλος έγινε
λαμπάδα ν' ανάψει το πυρ του Αγίου Πνεύματος. Όλες
οι αρετές η αγνότητα, η ανιδιοτέλεια, η μακροθυμία, η
ανυπόκριτη αγάπη, όλα αυτά είναι ηθικά κατορθώματα,
καρποί του Αγίου Πνεύματος, του οποίου καθαρό
δοχείο αγωνίστηκε να γίνει ο πρώην θεομάχος Σαούλ.
Ο Απόστολος τις καλλιέργησε όχι για να δοξάσει τον
εαυτό του αλλά τον Θεό, την Πηγή της Αλήθειας και
της πραγματικής Δύναμης.
-Τα δεξιά και αριστερά όπλα. Σ' αυτόν τον αγώνα ο
Παύλος για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη του Θεού,
έζησε και χαρές και λύπες. Άλλοι τον τιμούσαν, τον
αναγνώριζαν ως κήρυκα της αλήθειας, ενώ άλλοι τον
εξευτέλιζαν, τον θεωρούσαν απατεώνα. Μερικές φορές
έφτασε στο χείλος του θανάτου, όπως όταν λιθοβολήθηκε στα Λύτρα, ο Θεός όμως τον έσωσε, για να
κοπιάσει λίγο ακόμα για τη δόξα του. Ήταν πάμπτωχος
κι ακτήμων, αλλά είχε τα πάντα στη διάθεσή του από
την αγάπη των πιστών.
Ο Χρυσορρήμων Ιωάννης λέει: “Πώς να μην τα είχε
όλα, αυτοί τον υποδέχονταν σαν άγγελο και για χάρη
του, ήταν έτοιμοι να βγάλουν τα μάτια τους και να του
τα δώσουν”. Ο άγιος Θεοφύλακτος επισημαίνει, ούτε
τις χαρές άφησε να του “φουσκώσουν” τα μυαλά, ούτε
τις λύπες να τον αποθαρρύνουν (“τοις λυπηροίς συστελλόμενος”).
Και τα δύο τα έκανε όπλα δικαιοσύνης “δεξιά και αριστερά”, για να μένει άτρωτος από πάθη και να κερδίζει
ψυχές για τον Χριστό.
Υ.Σ. Στον εργαζόμενο ο μισθός δεν λογαριάζεται χατιρικά, αλλά ανάλογα με την αξία της δουλειάς του.
Όπου βρίσκεται το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί είναι και η
ελευθερία (Απ. Παύλος).-

τοπικά
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Κώστας Σκρέκας: Ανάπτυξη προς όφελος των
πολλών με μείωση φόρων και σοβαρές επενδύσεις
Η
πολιτική που
ακολουθεί η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
δεν είναι βιώσιμη και
πρέπει να αλλάξει σε μια
πολιτική προς όφελος των
πολλών που θα
διασφαλίσει υψηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης, θα
οδηγήσει σε μείωση των
φόρων, θα προσελκύσει
σοβαρές επενδύσεις και
θα ενισχύσει την
κοινωνική συνοχή, τόνισε
ο Τομεάρχης
Περιβάλλοντος και
Ενέργειας της Νέας
Δημοκρατίας, βουλευτής
Τρικάλων, κ. Κώστας
Σκρέκας, μιλώντας την
Τετάρτη στην πρωινή
εκπομπή της ΕΡΤ1
«Πρώτη Είδηση», όπου
ήταν επίσης καλεσμένος ο
ΥΠΕΝ κ. Σταθάκης.

Σχολιάζοντας στην αρχή της
παρέμβασής του, την έκδοση
του 10ετούς ομολόγου, ο κ.
Σκρέκας ανέφερε ότι πρόκειται
για μια θετική εξέλιξη, η οποία
όμως, συνοδεύεται από δύο
«αλλά»:
α) Το γεγονός ότι η χώρα
μας δανείζεται ακριβότερα σε
σύγκριση με τις άλλες χώρες

της ευρωζώνης που εφάρμοσαν μνημόνια. Ενδεικτικά επισήμανε ότι οι Έλληνες επιβαρύνονται με επιπλέον 50 εκατ.
ευρώ σε ετήσια βάση για την
πληρωμή των τόκων σε σχέση
με όσα θα πλήρωνε η Κύπρος
για το ίδιο ομόλογο.
β) Το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού δεν προέρχεται από
την ισχυρή ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά από την υπερφορολόγηση των Ελλήνων. Καθώς η φοροδοτική ικανότητα
των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων έχει εξαντληθεί,
όπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία για την αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το
κράτος, είναι σαφές ότι το πλεόνασμα δεν είναι διατηρήσιμο. Συνεπώς, τίθεται εν αμφιβόλω η δυνατότητα νέας εξόδου του Ελληνικού Δημοσίου
στις αγορές για δανεισμό με
ευνοϊκό κόστος.
Σχετικά με την αξιοποίηση
των εγχώριων κοιτασμάτων
υδρογονανθράκων, ο κ. Σκρέκας επέκρινε την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ για μεγάλες καθυστερήσεις στις σχετικές διαδικασίες, σε αντίθεση για παράδειγμα με ότι συμβαίνει στην

Κύπρο. Όπως σημείωσε, η
πρώτη σοβαρή προσπάθεια
για έρευνα και εκμετάλλευση
πιθανών κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου ξεκίνησε το 2012 από την κυβέρνηση του κ. Σαμαρά και μέσα
σε δύο χρόνια σημειώθηκε ραγδαία πρόοδος, η οποία ανακόπηκε το 2015 μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της
χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ. «Είναι
αδιανόητο και κατά την άποψη
μου είναι και ντροπή, η Ελλάδα
να εδράζεται πάνω σε ένα πιθανό θησαυρό ορυκτού πλούτου και από την άλλη να απλώνει το χέρι σαν επαίτης στις διεθνείς αγορές ή οι Έλληνες να
φτωχοποιούνται» είπε χαρακτηριστικά.

Ισχυρή κερδοφορία και υψηλή
διανομή μερίσματος στους
μετόχους της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για το 2018
•Ελπιδοφόρο και το 2019
επιτυχημένη
πορεία του 2018
αποτυπώθηκε στην
επίτευξη του συνόλου
των επιχειρησιακών
στόχων της ΕΔΑ ΘΕΣΣ,
καλύπτοντας όλο το
εύρος των
δραστηριοτήτων της.

Η

Ειδικότερα, πέτυχε αδιάλειπτη διανομή και την ασφάλεια του εφοδιασμού, τήρηση
με συνέπεια του Προγράμματος Ανάπτυξης της και του
προγραμματισμού τροφοδότησης όλων των νεών περιοχών, με τη διείσδυση του φυσικού αερίου να αγγίζει το

60% στις περιοχές της Αδείας.
Παράλληλα, η
Εταιρεία παρουσίασε
ισχυρή
κερδοφορία με
αποτέλεσμα την
οικονομική αποδοτικότητα για
τους μετόχους
(ΔΕΠΑ, ΕΝΙ) με
διανομή μερισμάτων, τα οποία ανέρχονται
σε €21,1εκ., αύξηση περίπου
κατά 30% σε σχέση με τα μερίσματα του 2017.
Τα θετικά αποτελέσματα συνεχίζονται και το 2019, καθώς
κατά το πρώτο δίμηνο οι νέες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
“Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ”
Αρ. Πρωτ. 141/ 2019
ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Καλούνται τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων σε 1η Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 και ώρα 20:30
στην αίθουσα του Επιμελητήριου Τρικάλων με σκοπό την ενημέρωση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1.Οικονομικός Απολογισμός 2018
2.Οικονομικός Προϋπολογισμός 2019
3.Γενική Συνέλευση ΠΙΣ της 02-03/Μαρτίου/2019
Η παρουσία των μελών κρίνεται απαραίτητη.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα μέλη
που έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά μέχρι και το 2018.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η 2η Τακτική Γενική Συνέλευση θα
πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 21:00.
Τρίκαλα 06/ 03/ 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

συνδέσεις ανήλθαν σε 3.381,
αύξηση κατά 57% σε σχέση με
την αντίστοιχη χρονική περίοδο του προηγούμενου έτους
και οι διανεμηθέντες όγκοι
φυσικού αερίου άγγιξαν τα
167,9 εκ. κυβικά μέτρα, ξεπερνώντας κατά 29% το α’ δίμηνο του 2018.
Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, παραμένει
ηγέτης στην αγορά φυσικού
αερίου και καινοτομεί για ακόμα μια φορά με την παροχή
υπηρεσιών υψηλού επιπέδου
μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού και την υιοθέτηση
νέων τεχνολογιών. Γεγονός
που επιβεβαιώνεται από την
πρόσφατη υλοποίηση της
νέας εφαρμογής ψηφιακής
ενημέρωσης των Χρηστών
Διανομής και καταναλωτών
για την εξέλιξη των εργασιών
σύνδεσης στο δίκτυο φυσικού αερίου, μέσω της σχετικής
ενότητας στην εταιρική ιστοσελίδα www.edathess.gr.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΕΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

Ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι, οι
σχετικές έρευνες και η αξιοποίηση των κοιτασμάτων θα
πρέπει να γίνουν με αυστηρούς κανόνες ελέγχου για την
προστασία του περιβάλλοντος
και να εξυπηρετούν γενικότερα
τη λογική της ανάπτυξης με
κοινωνική συνοχή, κάτι στο
οποίο έχει αποτύχει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, «Τα μακροοικονομικά δεδομένα της ελληνικής οικονομίας έχουν βελτιωθεί όχι επειδή έχει έρθει η
ανάπτυξη για όλους, αλλά επειδή πολύ λίγοι στην κορυφή
της πυραμίδας, πολύ λίγοι επιχειρηματίες έχουν προχωρήσει
[...] σε επενδύσεις. Δεν έχει έρθει αυτή η ανάπτυξη, γι’ αυτό
είναι και αναιμική, δεν έχει έρ-

θει από το σύνολο της οικονομίας, γι’ αυτό και δεν το έχει καταλάβει ο Έλληνας πολίτης
στην καθημερινότητα του» υπογράμμισε ο κ. Σκρέκας.
Απορρίπτοντας την προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ περί δήθεν
κοινωνικής πολιτικής, ο κ. Σκρέκας επικαλέστηκε τα επίσημα
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που καταδεικνύουν την αύξηση της φτώχειας και τη διεύρυνση των
κοινωνικών ανισοτήτων. Υπενθύμισε μάλιστα τις αυξήσεις
των έμμεσων φόρων στις οποίες προχώρησε η κυβέρνηση,
καθώς και την αναμενόμενη
μείωση του αφορολόγητου ορίου που πλήττει ακόμα και τους
μισθωτούς των 500 ευρώ.
Σε ό,τι αφορά δε τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς στο
μέτωπο των επενδύσεων, ο κ.
Σκρέκας ανέφερε την περίπτωση της Ελληνικός Χρυσός
στη Χαλκιδική, όπου αποδεικνύεται ότι επί ΣΥΡΙΖΑ οι επενδυτές όχι μόνο δεν έρχονται να
βάλουν λεφτά στην Ελλάδα,
αλλά, απεναντίας και αυτοί που
είχαν έρθει το μόνο που θέλουν
πλέον είναι να φύγουν, με κίνδυνο πέρα όλων των άλλων η
χώρα μας να κληθεί να πλη-

ρώσει και υψηλές αποζημιώσεις.
Τέλος, σχολιάζοντας τις διώξεις που ασκήθηκαν για την καταστροφική πυρκαγιά του περασμένου καλοκαιριού στο
Μάτι και ερωτηθείς για τις ευθύνες που έχει η Περιφερειάρχης Αττικής κυρία Δούρου, ο
κ. Σκρέκας αφού ξεκαθάρισε
ότι δεν θέλει να χρησιμοποιήσει
στην πολιτική αντιπαράθεση
ένα τραγικό γεγονός, είπε ότι
τόσο η κυρία Δούρου όσο και
οποιοσδήποτε θέλει να αναλάβει ευθύνες διακυβέρνησης
αυτού του τόπου θα πρέπει
να κατανοήσει ότι πρόκειται
για μια σοβαρή υπόθεση και
«δεν είναι μια βόλτα στην Ερμού». Όπως άλλωστε είχε αναφερθεί στο πόρισμα της Επιστημονικής Επιτροπής υπό τον
καθηγητή Κώστα Συνολάκη,
θα είχαν σωθεί πολλές ζωές αν
υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση
των πολιτών από τους υπευθύνους. «Η κυρία Δούρου θα
έχει τις ευθύνες που θα της
αποδώσει η Δικαιοσύνη, όπως
και όλοι οι άλλοι που εμπλέκονται και αυτό ας είναι ένα μάθημα για τις επόμενες και τους
επόμενους», επισήμανε ο κ.
Σκρέκας.
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14:00
15:00
16:00
17:15

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
Focus
ΕΡΤ Ειδήσεις
ΕΡΤ Report

07:40 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E4 (Ε)
08:00 Carousel (Ε)
08:30 Δεν Ήρθα Εδώ για Διακοπές (Ε)
09:30 Δρόμοι (Ε)
10:30 Στρογγυλός Πλανήτης
11:00 Φονικοί Δεινόσαυροι E4
11:30 Kingdom of Manaslu
12:30 Στους Ήχους του Μπιγκ Μπεν Κ2
Ε10 (Ε)
13:30 I Love Lucy E173 (Ε)
14:00 I Love Lucy E174 (Ε)
14:30 Γιάκαρι E58 (Ε)
15:00 Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι Κ9 Ε14
(Ε)
15:40 Το Πιο Γρήγορο Μπουζούκι
17:20 Η Οδύσσεια του Κινηματογράφου E3
(Ε)
18:30 Ο Παράδεισος των Κυριών E5
19:30 Ο Παράδεισος των Κυριών E6
20:30 Η Αυλή των Χρωμάτων Κ2
22:30 Η Εξαφάνιση E2
23:30 Παζολίνι
01:15 Ο Παράδεισος των Κυριών E3 (Ε)
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13:00
14:00
15:00
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22:40
22:50
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00:00

Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
Οι Απίθανες E43 (Ε)
Οικογενειακή Περιπέτεια (Ε)
ΕπιΚοινωνία
Γροιλανδία, ο Ψίθυρος του Πάγου
Ειδήσεις
Οικογενειακή Περιπέτεια (Ε)
Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ3 Ε11
Οικογενειακή Γιορτή (Ε)
Αγαπημένο μου Χωριό E1 (Ε)
Ποδόσφαιρο: Κισσαμικός Πλατανιάς (Ζ)
Γροιλανδία, ο Ψίθυρος του Πάγου
(Ε)
Μια Οικογενειακή Ιστορία
Δελτίο Καιρού
Ειδήσεις
Ειδήσεις - Περιφέρεια
21ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
Θεσσαλονίκης
Sugar Blues
Μπάσκετ: Προμηθέας Πάτρας Τενερίφη (Μ)

06:00 Καλημέρα Ελλάδα
10:00 Το Πρωινό
13:00 ANT1 News
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19:30
20:45
21:45
22:45
23:45
02:00

Κωνσταντίνου και Ελένης Κ1 Ε30 (Ε)
Ρουκ Ζουκ
Κάτι Ψήνεται
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
Γλώσσα
Still Standing
Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E114
ANT1 News
Η Επιστροφή E92
Μην Ψαρώνεις E11
Shooter E4
Τhe 2night Show Κ3
Εκείνες κι Εγώ (Ε)
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Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ7 Ε2
Star News
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Shopping Star
Elif Κ2 Ε288
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
Criminal
MasterChef 3 (Ε)
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00:10

Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
Τα Ομορφόπαιδα
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Το Σόι σου Κ3 Ε30 (Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε109
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6 Ε39
Το Τατουάζ Κ2 Ε177
Οικογενειακές Ανισοροπίες
360
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Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Survivor Πανόραμα
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Faster
Ασύλληπτη Συμμορία
Κολλητοί με Παιδί
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18:05
19:00
20:00
21:00
21:30
22:30
23:30
00:30

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

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5
απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
Σιμορέλης Βασίλης
Κονδύλη 6, 2431070669
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Κοντός Νικόλαος
Ασκληπιού 1, 2431032657
Από 5 το απόγευμα έως τις 10
το βράδυ
Αθανασίου Ελένη
Τσιτσάνη 22, 2431027363
Ζυγουράκης Κωνσταντίνος
Εναντι Νοσοκομείου
2431079140

τηλεόραση
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Παπαστεργίου Ανδρέας
Απόλλωνος 5
2431021341, Ρίζου Ντίνα
Κολοκοτρώνη 26 & Αχιλλέως
2431023888
Σακκά Αθανασία
Μαιευτήριο, 2431023780
Σαργιώτης Κων/νος
25ης Μαρτίου 12
2431021789
Σχοινά Μιρέλλα
Βας. Τσιτσάνη 6, 2431027671
Τριανταφύλλου Λίλια
Όθωνος 2, 2431022622

07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα «Η Παναγία των
Παρισίων»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Ταύγετος, φύση και
περιπέτεια»
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου» (Ε)
19.30 «Θεσσαλία LIVE»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 Δεξιά και αριστερά
23.00 Γεγονότα - Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Καλημέρα Θεσσαλία»

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

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

07.00 - 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 Χρώματα Ελλάδας
09.00 – 10.00 Όλο Υγεία
10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις
12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης
13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις
15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά
16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις
18.00 – 18.30 Δελτίο Ειδήσεων
18.30 – 19.30 Κόντρα και Ρήξη
19.30 – 20.00 Κοινωνική σειρά
20.00 – 20.30 Δελτίο Ειδήσεων
20.30 – 21.30 Πολιτιστικό Ημερολόγιο
21.30 – 22.00 Ζούμε όμορφα, ζούμε Ελλάδα
22.00 – 23.00 Ανατρεπτικό Δελτίο
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 00.30 Δελτίο Ειδήσεων

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

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Ο Πρίγκιπας της Φωτιάς Κ1 (Ε)
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα
Open News στη Νοηματική
Η Κόρη μου η Σοσιαλίστρια
Open News
Ο Πρίγκιπας της Φωτιάς Κ1 Ε79
Στέλλα
Ου Φονεύσεις Κ1
Criminal Minds Κ11 Ε11
Donnie Darko

ΚΡΙΟΣ: Η Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται σήμερα στους Ιχθύς δεν είναι μια εύκολη
υπόθεση για σένα, αφού ενισχύει όλη αυτή
την πλανητική τάση των ημερών που σου
προκαλεί την εσωστρέφεια που βιώνεις.
ΤΑΥΡΟΣ: Η Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται σήμερα στους Ιχθύς είναι ιδιαίτερα θετική για σένα αφού μπορεί να σου δώσει την
ευκαιρία να πραγματοποιήσεις ένα νέο ξεκίνημα που ονειρευόσουν.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Μείνε εστιασμένος στους στόχους και στα «θέλω» σου, αποφεύγοντας να
εμπλακείς σε καταστάσεις που κρύβουν
έστω και το παραμικρό κίνδυνο να εκτεθείς.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Είναι ευκαιρία να λειτουργήσεις
δημιουργικά και να βάλεις το τρένο σε νέες
ράγες που θα σε οδηγήσουν στην πραγματοποίηση όσων έχεις ονειρευτεί.
ΛΕΩΝ: Πρόσεξε μην πάνω στην προσπάθεια
σου να απαλλαγείς από χρέη του παρελθόντος προβείς σε συμφωνίες που αν τις κάνεις αργότερα θα μπορούσαν να είναι πιο
συμφέρουσες.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Θα πρέπει να ξεχάσεις όσα
ήξερες αν θες να απαλλαγείς από τους περιορισμούς που σου επιβάλλουν οι προσωπικές σου πεποιθήσεις. Αν θες να αλλάξουν οι σχέσεις σου θα πρέπει να αποδείξεις στον εαυτό σου ότι είσαι έτοιμος να
αλλάξεις πρώτα εσύ.
ΖΥΓΟΣ: Θα πρέπει να είσαι επιφυλακτικός
απέναντι σε σενάρια που φαντάζουν ιδανι-

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

Μεσιακάρης -------------------------------------------------Οδ. Ριζαριού
Κατσάνας -----------------------------------------------------Μ. Καλύβια
Κουβελάς ----------------------------------------------------------Γόμφοι
Κουτσίρας ------------------------------------------------------------Ράξα
Χατζής ----------------------------------------------------------Ταξιάρχες
Οικονόμου-------------------------------------------------Παλαιόπυργος
Παπαγεωργίου-----------------------------------------------------Αρδάνι
Γραμμένου -------------------------------------------------------Πετρωτό
Τσιώκας --------------------------------------------Μικρό Κεφαλόβρυσο

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

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Η νέα υπερπαραγωγή

“CAPTAIN MARVEL”
Απογευματινές
προβολές 2D
Βραδινές προβολές 3D
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Παρασκευή-ΣάββατοΚυριακή-Δευτέρα
Η νέα παιδική ταινία
στα ελληνικά

“Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ”
Επίσης προβάλλεται
το νέο καθηλωτικό θρίλερ

“ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 2”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

Τηλ. 24310 20090
http://cine-mylos. blogspot.com
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Λέξη σχετικό και
με αθλητή.
2. Σκηνοθέτης της παλιάς γαλλικής ταινίας
«Μια νύχτα με τη Μωντ»
- Από τα εκατό τα... τελευταία.
3. Το γραφείο του
προέδρου των ΗΠΑ Ρυθμός... ξενικός.
4. Νίκησε τον Αντίγονο στη μάχη της Ιψου.
5. Το πρώτο συνθετικό γνωστής όπερας του
Ομπερ - Αρχηγός μιας
Εκκλησίας.
6. Για τους μουσικούς, το ποιόν του ήχου.
7. Το μαλλί της... τρώγεται Ηρωας του Δουμά.
8. Χωρίς νερό δεν θα υπήρχε (με
άρθρο) - Προτιθέμενο... μειώνει.
9. Πατρίδα του Επίκουρου (με άρθρο).
ΚΑΘΕΤΑ
1. Γίνεται και στον ΟΗΕ.
2. Μάρκα αυτοκινήτων-Διέπεται
και αυτή από φυσικούς νόμους.
3. Ο τελευταίος από τους ελάσσονες προφήτες της Π. Διαθήκης
(με άρθρο).
4. Ενας ποδοσφαιριστής που
άφησε εποχή - Τα χαρακτηρίζει
ομοιομορφία.
5. Ξενικός... χρυσός - Μετατρέπεται σχέση σε... δέσμευση - Εμ-

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος

Αν η Οδός Μπιλ
Μπορούσε να Μιλήσει

Πώς παίζεται
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Ραλφ εναντίον ίντερνετ
κινούμενα σχέδια-μεταγλωττισμένη 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

8

Κοινωνική 117’
μια από τις πιο
όμορφες,
εκλεπτυσμένες
και αναγκαίες ταινίες
του πρόσφατου σινεμά
Ώρες προβολών
καθημερινά
(εκτός Δευτέρας)
20.00 & 22.15.
Την Κυριακή μια
προβολή, στις 20.00.
Γενική είσοδος 5 €, φοιτητικά –μαθητικάανέργων 4 €,
ΣΙΝΕΑΚ για τα
παιδιά την Κυριακή

ποδίζει ενέργεια (αντιστρ.).
6. Χαρακτηρισμός συμπεριφοράς.
7. Σπάνια επιτυγχάνει.
8. Αρχαία περσική πόλη-Εκφράζει μια... αντίσταση.
9. Μοιάζει πολύ (αιτ.).
ΛΥΣΗ (6-3-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ 2.
ΕΠΙΣΠΕΥΔΩ 3. ΣΟΛ-ΤΡ 4. ΤΡΑΒΙΑΤΑ 5. ΦΡ (ΦΥΡΩ) - ΙΑΣΗΣ 6.
ΑΟΥΤ - ΓΗΣ 7. ΛΙ - ΡΕ - ΑΜΑ 8. ΙΑΚΩΒΙΝΟΙ 9. ΑΣΕ-ΑΝΙΣΑ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΒΕΣΤΦΑΛΙΑ 2.
ΑΠΟΡΡΟΙΑΣ 3. ΝΙΛΑ - ΚΕ 4. ΟΣ - ΒΙΤΡΩ 5. ΥΠΤΙΑ - ΑΒΕ 6. ΑΕΡΑΣ -ΙΝ
7.ΤΥ- ΤΗΓΑΝΙ 8. Ο ΔΙΑΣΗΜΟΣ
9.ΥΩ-ΑΙΑΣ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

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

κά και που αφορούν στα επαγγελματικά σου,
αλλά και σε ανθρώπους που υπόσχονται να
σου αλλάξουν τη ζωή.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Ενδεχομένως να θελήσεις να
πραγματοποιήσεις ένα νέο επαγγελματικό
ξεκίνημα που θα σου δώσει τη σπίθα να δημιουργήσεις. Από την άλλη ο έρωτας γίνεται ακόμα πιο έντονος και δραματικός, γιατί χρειάζεσαι πεδίο να εκφράσεις το καταπιεσμένο συναίσθημα σου.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Κάποιος κύκλος κλείνει οριστικά, αλλά και κάτι νέο ξεκινάει. Προσπάθησε να μην αφήσεις τα όποια συναισθήματα
να σε παρασύρουν σε καταστάσεις που θα
σε κάνουν θύμα εξαπάτησης ή εκμετάλλευσης.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται σήμερα στους Ιχθύς θα σου φέρει νέες γνωριμίες, αλλά και τη δυνατότητα να προχωρήσεις σε νέες συμφωνίες που
μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο στη μετέπειτα πορεία σου.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Μην «τσιμπήσεις» σε οικονομικές συμφωνίες που μπορεί να φαντάζουν
σαν την ευκαιρία σου να φτιαχτείς οικονομικά και μην ξοδέψεις χρήματα πριν τα δεις
πρώτα στην τσέπη σου, γιατί μπορεί εύκολα να βρεθείς χρεωμένος.
ΙΧΘΕΙΣ: Είναι μια περίοδος που σίγουρα μπορείς να βγεις ωφελημένος σε κάθε επίπεδο, συναισθηματικό, επαγγελματικό, οικονομικό και να θελήσεις να προωθήσεις τα
σχέδια σου.

4
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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.
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ΠΕΜΠΤΗ
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Πάνω από τις 700
μονάδες το χρηματιστήριο
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη χθεσινή συνεδρίαση του
χρηματιστηρίου, μετά από δύο πτωτικές συνεδριάσεις, με
την αγορά να υπερβαίνει τα
επίπεδα των 700 μονάδων.
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθη. 707,17
καν οι τραπεζικές μετοχές
O Γενικός Δείκτης Τιμών
έκλεισε στις 707,17 μονάδες,
1,19%
σημειώνοντας άνοδο 1,19%.
Η αξία των συναλλαγών
ανήλθε στα 44,729 εκατ.
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
29.271.015 μετοχές.
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο
σε ποσοστό 0,88%, ενώ ο
δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,31%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Πειραιώς
(+12,90%), της Εθνικής (+7,35%), της Alpha Bank (+3,45%)
και της Eurobank (+3,20%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές
του ΟΛΠ (-1,52%), της Jumbo (-1,39%) και της Lamda Development (-1,23%).
Από τους επιμέρους δείκτες τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Τραπεζών (+5,03%) και των Πρώτων Υλών (+1,59%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες του Εμπορίου (-2,23%) και των Προσωπικών Προϊόντων (-1,07%).

Ê

Γ.Δ

Τσακαλώτος: Αναδεικνύεται επιτακτικά η ανάγκη
έναρξης σοβαρού διαλόγου για την επόμενη μέρα
Γ
ια την ανάγκη έναρξης ενός
σοβαρού διαλόγου για την
επόμενη ημέρα, με συμμετοχή
όλων των πλευρών, για τα ποιοτικά
στοιχεία ανάπτυξης, το κοινωνικό
κράτος, το παραγωγικό μοντέλο και
τη σύγχρονη δημόσια διοίκηση,
κάνει λόγο ο υπουργός
Οικονομικών, Ευκλείδης
Τσακαλώτος, μετά τη νέα έξοδο
της χώρας στις αγορές.

Ειδικότερα, σε δήλωσή του ο κ. Τσακαλώτος αναφέρει τα εξής: «Με την έκδοση 10ετούς ομολόγου πέφτει και το τελευταίο προπύργιο της φιλολογίας αυτών

Ο υπουργός Οικονομικών,
Ευκλείδης Τσακαλώτος

που στηρίζουν ότι η Ελλάδα δεν έχει πρόσβαση στις αγορές. Αναδεικνύεται πλέον επιτακτικά η ανάγκη για την έναρξη
ενός σοβαρού διαλόγου για την επόμενη ημέρα με συμμετοχή όλων των πλευρών, όπου θα συζητήσουμε ποια είναι τα
ποιοτικά στοιχεία ανάπτυξης, ποιο είναι
το κοινωνικό κράτος που να είναι ικανό να
αντεπεξέλθει στις σύγχρονες ανάγκες,
ποιο θα πρέπει να είναι το παραγωγικό
μοντέλο και ποια η σύγχρονη δημόσια διοίκηση. Όλα αυτά παίζουν κρίσιμο ρόλο
τόσο για τη στήριξη της ανάπτυξης όσο
και για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, διασφαλίζοντας ότι όλοι θα είναι
ωφελημένοι κατά την ανάκαμψη».

Ο Moody’s αναβάθμισε το αξιόχρεο ελληνικών τραπεζών
O οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's αναβάθμισε χθες το αξιόχρεο των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Εθνικής Τράπεζας,
της Alpha Bank, και της Eurobank σε Caa1 από Caa2, ενώ επιβεβαίωσε αυτό της Τράπεζας Πειραιώς και της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας στο Caa2 και της Attica Bank στο Caa3.
Οι προοπτικές για το αξιόχρεο των καταθέσεων της Εθνικής Τράπεζας, της Alpha Bank και της Eurobank έγιναν σταθερές από θετικές,
ενώ οι προοπτικές για το αξιόχρεο των καταθέσεων της Τράπεζας Πειραιώς, της Attica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας έγιναν θετικές από σταθερές. Οι νέες αξιολογήσεις των ελληνικών τραπεζών καθοδηγήθηκαν κυρίως από τις βελτιούμενες οικονομικές συνθήκες και
το καλύτερο λειτουργικό περιβάλλον, όπως έδειξε η αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας στο Β1 (με σταθερές προοπτικές) από Β3
(με θετικές προοπτικές) την 1η Μαρτίου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Moody's. Αντανακλούν, επίσης, την προσδοκία του οίκου για περαιτέρω βελτιώσεις στα βασικά οικονομικά μεγέθη των τραπεζών, με τη μείωση του επιπέδου των προβληματικών δανείων, την αύξηση
των καταθέσεων των πελατών τους και τη σταδιακή ενίσχυση της αδύναμης κερδοφορίας τους. Ο οίκος ανέφερε ότι η βελτίωση στο λειτουργικό περιβάλλον καθιστά τα οικονομικά των τραπεζών πιο συμβατά με υψηλότερο επίπεδο αξιόχρεου.

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

Σε προσιτές τιμές

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

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ
ΤΗΛ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 24310 77050, 24310 31616
CMYK
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5o ΓΕΛ Τρικάλων: Ταξιδιωτικές εντυπώσεις

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

από την τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Α’ Λυκείου
παιδαγωγική ομάδα
πολιτισμού της A’ Λυκείου του 5ου ΓΕΛ
Τρικάλων (3 συνοδοί καθηγητές: Ηλιάδη Αμαλία, φιλόλογος- ιστορικός, Δ/ντρια 5ου
ΓΕΛ Τρικάλων, αρχηγός της
εκδρομής, Γραδούλα Αλεξάνδρα ΠΕ81, Καρατώλος Γεώργιος ΠΕ03 & ΠΕ86 και 39 μαθητές & μαθήτριες) πραγματοποίησε την δική της σχολική
εκδρομή στο Ναύπλιο στο πλαίσιο δύο πολιτιστικών προγραμμάτων με θέμα την φωτογραφική αποτύπωση της ομορφιάς
του δομημένου(αρχιτεκτονικού)
και του φυσικού περιβάλλοντος
της χώρας μας.
Η θαυμάσια αυτή εκδρομή
τους αποζημίωσε, πνευματικά
και ψυχικά, για τον κόπο μιας
ολόκληρης χρονιάς… Κι όσοι
δεν μπορέσανε να τους ακολουθήσουν παρατηρούν τις
γοητευτικές πορείες τους ανάμεσα στους πορτοκαλεώνες
του Ναυπλίου και απολαμβάνουν τις φωτογραφίες τους….
Κατεύθυνση, λοιπόν, προς το
Ναύπλιο, στάσεις και εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Μουσεία και στους αρχαιολογικούς
χώρους της Νεμέας, της Αρχαίας Κορίνθου, του Ναυπλίου,
αφίξεις και αναχωρήσεις, περιηγήσεις στα ιστορικά κέντρα
των αρχαιότατων, παλαιότατων
αυτών πόλεων: Ναύπλιο, άφιξη
στον Ισθμό, περιήγηση στον
αρχαιολογικό χώρο της Ακροκορίνθου και της Αρχαίας Κορίνθου και επίσκεψη στα πλούσια σε ευρήματα Μουσεία τους.
Η αναχώρηση για Ναύπλιο
ακολουθήθηκε από επίσκεψηπεριήγηση στον αρχαιολογικό
χώρο της Νεμέας και σε οινοποιείο της περιοχής που φημίζεται για τα ποιοτικά κρασιά
της. Ο περίπατος στο ιστορικό
κέντρο της πόλης του Ναυπλίου και τον Αρχαιολογικό χώρο
των Μυκηνών, η εκπαιδευτική
επίσκεψη στην Εθνική Πινακοθήκη του Ναυπλίου, η περιήγηση στο ιστορικό κέντρο με
την πρώτη Βουλή των Ελλήνων,
το Μπούρτζι, το πολεμικό μουσείο, η περιπατητική διαδρομή
γύρω από το λιμάνι και μέχρι
την ακτή της Ακροναυπλίας και
τη γύρα της Αρβανιτιάς, η επιστροφή από τον Ισθμό της Κορίνθου και το Λουτράκι με τα
Λουτρά της Ωραίας Ελένης…
γέμισαν με αξέχαστες μορφωτικές και ψυχαγωγικές εμπειρίες
και εικόνες τις τρεις ημέρες
της εκπαιδευτικής εκδρομής
μας μέχρι την άφιξή μας στα
Τρίκαλα.
Στην Εθνική Πινακοθήκη-Παράρτημα Ναυπλίου εντυπωσιαστήκαμε από την μόνιμη συλλογή του 19ου αιώνα με ζωγραφικά έργα εμπνευσμένα
από την Μεγάλη Ελληνική Επανάσταση του 1821 και από την
περιοδική έκθεση με τις «Ποιητικές εικόνες της Ελλάδας»,
που δημιουργούσαν οι ακουαρέλες του σημαντικού ζωγράφου Πάρι Πρέκα. Οι τριάντα
οκτώ διάφανες ακουαρέλες του
Πάρι Πρέκα, που παρουσιάζονται στην έκθεση, μας αποκάλυψαν εαρινές εικόνες της
ελληνικής φύσης απαράμιλλης
ομορφιάς. Τα έργα αυτά ανήκουν στους αθέατους θησαυ-

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑ

ΜΑΚΡΗ

ΠΑΣΧΑ 2019 ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

H

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

-

ρούς της Εθνικής Πινακοθήκης και οφείλονται στη γενναιόδωρη προσφορά της εικαστικού Μερόπης Πρέκα, συζύγου
του καλλιτέχνη. Οι «ταξιδιωτικές» αυτές, ζωγραφικές μαρτυρίες συνθέτουν ένα οδοιπορικό σε μια Ελλάδα, που ο καλλιτέχνης βιαζόταν να «διασώσει» από την απειλή της άναρχης ανάπτυξης: «Στα διαλείμματα της άλλης μου δουλειάς,
του εργαστηρίου, παίρνω τις
ακουαρέλες μου και γυρίζω την
Ελλάδα αναζητώντας την ψυχή
της, πριν πεθάνει και την χάσω,
γιατί τη βλέπω να γερνά».
Γοητευτική η μετάβαση και
περιπλάνησή μας στον ανοιξιάτικο, λουλουδιασμένο αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών, έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Ξεναγηθήκαμε στον αρχαιολογικό χώρο
και στην συνέχεια θαυμάσαμε
το αρχαιολογικό μουσείο, τα χιλιάδες ευρήματα που έφερε
στο φως η σκαπάνη του Ερρίκου Σλήμαν το 1876, όταν αποκάλυψε μέσα στην Ακρόπολη
θαυμαστά έργα ενός από τους
λαμπρότερους πολιτισμούς της
Ελληνικής Προϊστορίας. .. επιστροφή στην πόλη του Ναυπλίου, επίσκεψη- περιήγηση
στα αξιοθέατα. Έπειτα είχαμε
χρόνο ελεύθερο για να απολαύσουμε τη θέα στην προκυμαία με το Μπούρτζι κατά τους
ατέλειωτους, μοσχομυριστούς
περιπάτους μας…
Με ενδιάμεσες στάσεις στον
Ισθμό, όπου ο Πήγασος μας
ενέπνευσε και γι’ άλλα ταξίδια,
η επιβλητική θέα της Ακροκορίνθου και της Αρχαίας Κορίνθου μας ενθουσίασε με το θεαματικό της κάστρο που κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία και στην μυθολογία της Κορινθίας. Αντικρίζοντας ένα φυσικό θαύμα, μια θέα που κόβει
την ανάσα, θυμηθήκαμε πως ο
χώρος αυτός λέγεται ότι ήταν ο
αγαπημένος του θεού Ήλιου,
αφού αυτός δεχόταν κάθε πρωί
τις χρυσές του ακτίνες. Αρχαία
ερείπια, σκαλοπάτια, πλακόστρωτα, μεσαιωνικά καλντερίμια, φωνές αρχαίου θεάτρου,
ανεξίτηλα, ζωντανά χρώματα

στα λουλούδια και στην ανοιξιάτικη, φρέσκια χλόη, ψίθυροι
απ’ το παρελθόν…. Οι μαθητές
και οι μαθήτριες χαίρονται τον
υπέροχο ήλιο. Αυτό τον ήλιο
που δεν μάθαμε να εκτιμάμε,
που μας καίει, μας επιβαρύνει
και μας υπενθυμίζει την θνητή
και, ταυτόχρονα, αθάνατη φύση
μας, σαν τον ήλιο του θανάτου
του Παντελή Πρεβελάκη που
κάποτε αντίκρυσε ο άρχοντας
Λέων Σγουρός απ’ τα ψηλά τειχιά του Ακροκορίνθου…και έξω
από την πόλη της Λαμίας μια μικρή ακόμα στάση ώσπου… η
άφιξή μας στα Τρίκαλα και στο
χώρο του σχολείου που συνοδευόταν από τις καλύτερες, εντονότερες εντυπώσεις…
Φτάσαμε στο Ναύπλιο. Την
πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας… στην αρχαία Κόρινθο,
σημαντική αρχαία πόλη-κράτος: μένουν πολλά στη μνήμη.
Παράλληλα με τις αρχαίες και
βυζαντινές μνήμες, ένα δροσερό αεράκι, η αιώνια θάλασσα
και ώρες ανεμελιάς, ώρες που
η ελευθερία φαντάζει πολύτιμη
και θες να την εκμεταλλευτείς.
Μακριά από το σχολείο. Με το
σχολείο. Με όλους εκείνους
που δεν θα είναι για πάντα εκεί,
αλλά στην εκδρομή ήταν εκεί
για να σε κάνουν να γελάς, να
μιλάς, να μην αναπνέεις μόνος. Δεν είναι φιλοσοφία. Είναι
ο τρόπος που το σχολείο μας
έμαθε να ζούμε: όλοι μαζί…
για να νιώθουμε βαθιά μέσα μας
τις ωραίες στιγμές και να μας
γυρίζουν πίσω… σε όσα ζήσαμε κάποτε… Κυριολεκτικά και
μεταφορικά. Το Ναύπλιο, η αρχαία Κόρινθος, οι Μυκήνες, η
Νεμέα είναι εκεί και εμείς πάλι
εδώ. Παρ’ όλα αυτά όταν είσαι
με τους συμμαθητές σου καθετί
μοιάζει διαφορετικό. Ξεναγήσεις στα μνημεία, πληροφόρηση από τους καθηγητές σχετικά με την ιστορία των μνημείων
αυτών, αναμνηστικές φωτογραφίες μας συνόδευαν σε τούτο τον περίπατο..Η απαθανάτιση αυτών των στιγμών δεν έλειπε… Τα παιδιά γέμιζαν την πλατεία Συντάγματος που θυμίζει
ιταλική »πιάτσα» …Λίγο αργότερα ξεχυθήκαμε στα γραφικά
μαγαζάκια του Ναυπλίου αγο-

ράζοντας αναμνηστικά και
δώρα, ώστε να έχουμε κάτι να
μας θυμίζει την εκδρομή …και
…back to reality. Έχουμε ήδη
πάρει τον δρόμο της επιστροφής και μια γλυκόπικρη γεύση
μας κατακλύζει… αυτό, γιατί
περάσαμε τρεις πολύ ξεχωριστές μέρες όλοι μαζί και ταυτόχρονα έχουμε μπροστά μας
να αντιμετωπίσουμε καινούριες,
δύσκολες προκλήσεις και προσκλήσεις ζωής. Και όμως, μπορεί κάτι να τελείωσε αλλά παράλληλα κάτι άλλο, όμορφο,
αρχίζει: πάντα οι αναμνήσεις είναι που θα μας κρατούν συντροφιά σε στιγμές νοσταλγίας
για τα εφηβικά μας χρόνια….
πάντα το ταξίδι θα ανανεώνει
την επιθυμία της φυγής και της
επιστροφής.
Αμαλία Κ. Ηλιάδη,
φιλόλογος-ιστορικός,
Δ/ντρια 5ου ΓΕΛ Τρικάλων

-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
ΕΚΛΑΠΗΣΑΝ 800 κεραμίδια από μάντρα στον Καραβόπουλο, ο
ευρών αμείβεται και μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
6930412702.
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.

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

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

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

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

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

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

πΑΤΡΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

εκδρομές

ΠΕΜΠΤΗ
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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

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

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

Τριήμερη εκδρομή 29-31 Μαρτίου, Σπάρτη-ΜονεμβασιάΣπήλαιο Δυρρού, Γύθειο, Μιστράλ, σε συνεργασία
με την “Πράσινη Κιβωτό”.

ΜΠΑΝΣΚΟ - ΚΡΕΣΝΑ – ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
ΑΠΟΚΡΙΕΣ-Κ. ΔΕΥΤΕΡΑ

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...

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

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

ΤΗΝΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ

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

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

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

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

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

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

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
«ΡΩΜΗ-ΝΑΠΟΛΙ-ΠΟΜΠΗΙΑ» Από 14-19/03/2019
(Σε συνεργασία με το Σύλλογο Απόστρατων Πυροσβεστών)
«ΑΘΗΝΑ – ΑΚΡΟΠΟΛΗ»
Έκθεση LEONARDO DA VINCI
Θεατρική παράσταση «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές»
στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Από 30-31/03/2019
«ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ»
Τρίπολη – Βυτίνα – Δημητσάνα – Στεμνίτσα
Κρουαζιέρα στη διώρυγα Κορίνθου - Αρχαία Κόρινθος Καλάβρυτα (Οδοντωτός). Από 5 – 7 /04 /2019
ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ ΚΑΛΠΑΚΙ-ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ-ΜΕΤΣΟΒΟ
Σάββατο 13/04/2019

«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ»
Από 26-29/04/2019
«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ»
Από 2-5/05/2019

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

(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 €

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

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

«ΧΙΟΣ» Από 14 – 17/06/2019

5ήμερη κρουαζιέρα στα Ελληνικά νησιά (Μύκονος – Πάτμος – Ρόδος –
Ηράκλειο -Σαντορίνη) & Κουσάντασι (Τουρκία), 8-12 Ιουλίου (μεταφορά
Τρίκαλα – Πειραιά & επιστροφή, πλήρης διατροφή, απεριόριστο πακέτο
ποτών.

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

Τo γραφείο μας είναι συνεργάτης με την WESTERN UNION
(στείλτε και λάβετε εμβάσματα από όλα τα σημεία του κόσμου)
(πληρωμές: ΕΝΦΙΑ – ΕΦΚΑ – ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΔΕΗ - ΤΗΛΕΦΩΝΑ κλπ)

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

«ΠΑΡΟΣ» Από 08 - 12/07/2019
«ΛΗΜΝΟΣ» Από 20 - 26/07/2019

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)

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

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).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΑΡΔΙΚΙ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

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

ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡIΩΝ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

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

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

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

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

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

Ι.Μ. ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΑΝΟΡΑ (ΖΑΒΟΡΔΑΣ)
(Απογευματινή εκδρομή). Κυριακή 17/03/2019α
ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΑΝΗ
(3ήμερη εκδρομή) Σπάρτη - Μυστράς - Γύθειο - Σπήλαια Διρού Μονεμβασιά - Ναύπλιο. Από 23/03/2019 Έως 25/03/2019
ΤΗΝΟΣ
(2ήμερη εκδρομή) Ευαγγελισμός στην Τήνο.
Επίσκεψη στην Ι.Μ. Αγ. Πελαγίας. Από 24/03/2019 Έως 25/03/2019
ΑΓ. ΠΑΪΣΙΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Σουρωτή (Αγ. Παΐσιο) -Ι.Μ. Αγ. Αναστασίας Φαρμακολύτριας
Θεσσαλονίκη -Ι.Μ. Οσ. Εφραίμ Σύρου (Κονταριώτισσα)
(Ημερήσια εκδρομή) Κυριακή 24/03/2019

ΜΟΝΗ ΡΙΛΑ-ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)
(Ημερήσια εκδρομή) Κυριακή 31/03/2019
ΣΠΑΡΤΗ -Ι.Μ. ΖΕΡΜΠΙΤΣΑΣ -ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
(2ήμερη εκδρομή) Από 06/04/2019 έως 07/04/2019
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
(4ήμερη εκδρομή)
Από 14/06/2019 έως 17/06/2019
ΤΗΝΟΣ
(2ήμερη εκδρομή) Τήνος – Ι.Μ. Αγ. Πελαγίας
Από 16/06/2019 έως 17/06/2019
ΚΡΗΤΗ
(6ήμερη εκδρομή) Χανιά -Ρέθυμνο- Ηράκλειο- Αγ. Νικόλαος
Από 18/06/2019 έως 23/06/2019

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

38 σελίδα

ΠΕΜΠΤΗ
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Πρόγραμμα ὁμιλητῶν
κατὰ τοὺς Κατανυκτικοὺς Ἐσπερινοὺς
στήν Ἱερὰ Μητρόπολη Τρίκκης καὶ Σταγὼν
Διὰ τοῦ παρόντος σᾶς
γνωρίζομεν, ὅτι καθὼς πλησιάζει ὁ χρόνος τῆς ἐνάρξεως τῆς
Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τῆς κατ’ ἐξοχὴν πνευματικῆς περιόδου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἡ ὁποία καταλήγει εἰς τὸν Σταυρὸν καὶ τὴν
Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου μας
Ἰησοῦ Χριστοῦ, προγραμματίζομεν πρὸς τοῦτο ἐκδηλώσεις
ὁμιλιῶν κατὰ τὰς Κυριακὰς τῆς
περιόδου αὐτῆς, πρὸς πνευματικὸν καταρτισμὸν καὶ ἐνίσχυσιν
ὅλων τῶν χριστιανῶν εἰς τὸ
πνευματικὸν στάδιον τῆς ἀθλήσεως τῶν ἀρετῶν τῆς ἁγίας
μας Ἐκκλησίας.
Οἱ ὁμιλίες θὰ λαμβάνουν
χώρα ἐντὸς τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου
Τρικάλων, τὸ ἑσπέρας τῶν Κυριακῶν περί τήν 6ην ὥραν συμφώνως τοῦ προγράμματος, τὸ
ὁποῖον ἀκολουθεῖ:
Κυριακὴ 10 Μαρτίου 2019,
«Τῆς Συγχωρήσεως»,
ὥρα 6 μ.μ.:
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Τρίκκης καί
Σταγῶν κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ.
Κυριακὴ 17 Μαρτίου 2019,
(Α’ Νηστειῶν) «Τῆς
Ὀρθοδοξίας», ὥρα 6 μ.μ.: Ἱ.
Ν. Ἁγίου Νεκταρίου Τρικάλων
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Σπυρίδων Βασιλάκος, Προϊστάμενος Ἱ. Ν. Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ Θηβῶν, Συγγραφέας καί Ὑπεύθυνος Νεότητος Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Θηβῶν καί Λεβαδείας.
Κυριακὴ 24 Μαρτίου 2019,
(Β’ Νηστειῶν), «Τοῦ Ἁγίου
Γρηγορίου Παλαμᾶ»:
«Παραμονή Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Θεοτόκου» ὥρα 6 μ.μ.:

τοπικά

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Ἱ. Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς
Σαραγίων Τρικάλων
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ἀρχιμανδρίτης
Ἀθανάσιος Ἀναστασίου, Προηγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου.
Κυριακὴ 31 Μαρτίου 2019,
(Γ’ Νηστειῶν),
«Τῆς Σταυροπροσκυνήσεως»,
ὥρα 6:00 μ.μ.:
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ἱερομόναχος Φιλόθεος Γρηγοριάτης, ἐκ τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου Ἁγίου
Ὄρους.
Κυριακὴ 7 Ἀπριλίου 2019,
(Δ’ Νηστειῶν), «Τοῦ Ὁσίου
Ἰωάννου Κλίμακος»,
ὥρα 6:00 μ.μ.:
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (π. Λίβυος), ἐκ τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Γορτύνης καί
Ἀρκαδίας Κρήτης.
Κυριακὴ 14 Ἀπριλίου 2019
(Ε’ Νηστειῶν), «Τῆς Ὁσίας
Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας»
ὥρα 6 μ.μ.:
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλῆς Μουρτζανός, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί Ὑπεύθυνος Νεότητος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξῶν καί Διαποντίων
Νήσων.
Σᾶς παρακαλοῦμεν καὶ σᾶς
προτρέπουμε πατρικῶς, ὅπως
παρευρεθῆτε εἰς τὰς ἐν λόγῳ
ὁμιλίας, εἰς τρόπον ὥστε νὰ
ἀπολάβητε τῶν ὠφελειῶν τοῦ
λόγου τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐνδυνάμωσιν τῶν ἀντιστάσεων ἔναντι
τῶν ποικίλων πειρασμῶν τῶν
ὁποῖων ἀντιμετωπίζομεν εἰς τὸν
καθ’ ἡμέραν ἀγῶνα μας.
Καλὴ καὶ Ἁγία Μεγάλη
Τεσσαρακοστὴ!

Ο Α’ Κατανυκτικός Εσπερινός
«της Συγχωρήσεως»
Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίου Νικολάου Τρικάλων
Την Κυριακή της Τυρινής 10 Μαρτίου 2019 στις 6:00 το απόγευμα
θα τελεσθεί ο Κατανυκτικός Εσπερινός της Συγχωρήσεως και η Ακολουθία της Ρασοφορίας του κ. Αποστόλου Κουκουμπάνη στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων, με τη συμμετοχή όλων των
Ιερέων της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών, Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος και θα μιλήσει επίκαιρα.
Η συμμετοχή μας θα κατανύξει και θα ανυψώσει την ψυχή μας προς
τον θρόνο της χάριτος και θα ενισχύσει την θέλησή μας δια την εργασία του αγαθού, αλλά και θα μας οδηγήσει σε βαθύτερη μετάνοια.
Επίσης είναι μία ακόμη ευκαιρία να δώσουμε και να πάρουμε όλοι συγχώρηση.

Η κίνηση στην Ιερά μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Πέμπτη 7 Μαρτίου το βράδυ θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στην Ιερά
Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κορμπόβου επί τη μνήμη
του Αγίου Θεοφυλάκτου Επισκόπου Νικομηδείας.
Αύριο 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 Υψώ-

«Σταθήτε και θαυμάσατε!»
(Ησαΐας 29:9)
Η εφημερίδα Washington
Post έκανε μια έρευνα σχετικά με την παρατηρητικότητα
των ανθρώπων που κυκλοφορούν. Σ ' αυτή συμμετείχε και
ο φημισμένος βιολιστής
Joshua Bell ο οποίος έξω από
ένα σταθμό του μετρό έπαιξε
με το φημισμένο βιολί του. Οι
διαβάτες βιαστικά τον προσπερνούσαν και μερικοί...του
έριχναν και ένα κέρμα. Κανείς
όμως δεν σταμάτησε να απολαύσει το υπέροχο παίξιμο
του και τον σπάνιο ήχο του
βιολιού του!
Στη ζωή μας συμβαίνει κάτι
ανάλογο. Ο Θεός, μέσα από

τα γεγονότα της, αλλά και
μέσα από ένα μήνυμα του
Λόγου Του, προσπαθεί να μας
μιλήσει, να κάνει αισθητή την
παρουσία Του. Εμείς όμως
είμαστε πολυάσχολοι με τις
μέριμνες της πρόσκαιρης
ζωής μας και βιαστικοί να
αποκτήσομε, να απολαύσομε. Προσπερνάμε χωρίς να
προσέξομε τη φωνή Του, να
αισθανθούμε την ομορφιά της
παρουσίας και της αγάπης
Του, να αντιληφθούμε τις φανερές και αφανείς ευλογίες
Του. Έτσι όμως, χάνομε την
σωτήρια παρουσία Του στη
ζωή μας και το δώρο της αιώνιας ζωής που θέλει να μας
χαρίσει.

Προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας οχημάτων
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας τρικάλων αποφασίζει:
- Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων για το
χρονικό διάστημα Πέμπτη
07/03/2019 και Παρασκευή
08/03/2019 καθ’ όλο το 24ωρο,
στις κάτωθι οδούς του Δήμου
Τρικκαίων:
Α) Στην οδό Κ. Παλαμά και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Κονδύλη και Κουμουνδούρου και
Β) Στην οδό Μεταξά και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Κονδύλη και Κουμουνδούρου.
- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα
με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα και με τις υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών και την σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ
μέρους αυτού.
- Με μέριμνα και ευθύνη των
εκτελούντων τις εργασίες, σε
συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης,
αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.

- Η παρούσα απόφαση είναι
προσωρινή και ισχύει μόνο,
από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της
σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο
χρονικό διάστημα.
Η ισχύς της παρούσας στην
εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων,
αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση
επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας
Τρικάλων και την εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών, για την
ορθότητα της τοποθέτησης της
προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με το άρθρο 109 του
Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.
- Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με
τις ποινές που ορίζονται από
τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως
τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
- Η εκτέλεση της παρούσης
ανατίθεται στο προσωπικό της
Ελληνικής Αστυνομίας.

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

Ζωγράφου 1 πεζόδρομος (έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ.: 24310 78435 • what’s up: 6986 835 554
ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ουρά μοσχαριού γιουβέτσι ........................................................6,50€
Λαχανοντολμάδες αυγολέμονο ή κολοκυθάκια με κιμά .............5,00€
Κοτόπουλο μπουτάκια φούρνου ή κατσαρόλας ..........................4,50€
Χοιρινό ρολλό με πατάτες ή Χοιρινό γλυκόξινο με ρύζι.............4,50€
Φασόλια φούρνου ή Μελιτζάνες φούρνου .................................4,00€
Σνίτσελ κοτόπουλο ή Φιλέτο κοτόπουλο γεμιστό.......................5,00€
Μακαρόνια με κιμά ή πένες κοτόπουλο.....................................4,00€
Κεφτεδάκια με πατάτες τηγανητές............................................5,00€
Μπακαλιάρο σκορδαλιά με χόρτα εποχής..................................6,00€

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

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• παστίτσιο • φασολάκια
• σπετσοφάι με χωριάτικο λουκάνικο
• λαζάνια με σπανάκι και φέτα
• μοσχάρι λεμονάτο
• χοιρινό με πιπεριές

ματος 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

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† MNHMOΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 9 Μαρτίου 2019
στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου συνοικίας Γαρδικάκι Τρικάλων, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της
αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, κόρης, αδελφής και θείας

ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓ.
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ
Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη
της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής της.
Τρίκαλα 7-3-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασίλειος Λιάκος. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικόλαος Λιάκος, Τζωρτζίνα Λιάκου, Μελίνα Λιάκου. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Γεώργιος
και Φανή Καραμήτρου, Νικόλαος και Σταυρούλα Λιάκου. ΤΑ
ΑΔΕΛΦΙΑ: Αλεξάνδρα Καραμήτρου και Σπύρος Γούσης, Κώστας Λιάκος και Γεωργία Κόντου. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Γρηγορίου συνοικίας Γαρδικάκι Τρικάλων.

Ομιλία στην Γ.Ε.Χ.Α.
Σήμερα 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.

ΠΕΜΠΤΗ

7

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

σελίδα 39

ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΑΜΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Γεωργίου και της Αικατερίνης, το γένος Μπαντή που γεννήθηκε στα Τρίκαλα και
κατοικεί στην Πατουλιά Τρικάλων και η ΕΥΤΥΧΙΑ ΝΤΟΥΦΑ του
Κωνσταντίνου και της Κωνσταντινιάς, το γένος Ράπτη, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα και κατοικεί στο Μουζάκι Καρδίτσας πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στην
Πατουλιά Τρικάλων.

Κατά τήν διάρκεια του έτους την πρώτη Πέμπτη εκάστου μηνός το απόγευμα και την ώρα του εσπερινού, στον Ιερό Ναό
Παναγίας Επισκέψεως, θα ψάλλεται η ακολουθία της Ιεράς Παρακλήσεως προς την Υπεραγία Θεοτόκο ενώπιον της Θαυματουργού, πανσέπτου και χαριτοβρύτου εφεστίου εικόνος της
Παναγίας της επονομαζομένης «Επισκέψεως».
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

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου
και της Παναγιώτας, το γένος Κούτρα, που γεννήθηκε στην Κόρινθο και κατοικεί στο Λουτράκι και η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΥΤΑΛΗ του
Στυλιανού και της Φωτεινής, το γένος Σκυλοδήμου που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν και
ο γάμος θα γίνει στην Πόρτα Παναγιά Πύλης Τρικάλων.

Ιερές Αγρυπνίες
στην πόλη, Μονές και χωριά των
Τρικάλων έως 8 Μαρτίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην
πόλη, Μονές και σε χωριά
των Τρικάλων θα τελεσθούν
οι κάτωθι Ιερές Αγρυπνίες:
Σήμερα 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.

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

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

Τελετές

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

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

Γ. Χαν: Η συμφωνία Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας θα έχει «αλυσιδωτή επίδραση» στα Βαλκάνια
ην ελπίδα ότι η πρόσφατη καινοτόμος
συμφωνία για την ονομασία μεταξύ
Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας θα
έχει μια «αλυσιδωτή επίδραση» στα Βαλκάνια, εξέφρασε ο επίτροπος Γιοχάνες Χαν,
υπεύθυνος για τη διαπραγμάτευση με χώρες
που θέλουν να συμμετέχουν στην Ε.Ε.
Όπως γράφουν οι Financial Times, ο Ευρωπαίος επίτροπος Γιοχάνες Χαν τόνισε η
Ε.Ε. έχει «υπερεκτιμήσει τη Ρωσία και έχει
υποτιμήσει την Κίνα» αναφορικά με τη ξένη
επιρροή στα Βαλκάνια.
Ο Γιοχάνες Χαν εξέφρασε την ανησυχία του
τονίζοντας ότι μερικές χώρες δανείζονται σε
μεγάλο βαθμό από την Κίνα προκειμένου να
πληρώσουν για έργα υποδομών και αυξάνουν

Τ

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Γιοχάνες Χαν

τον κίνδυνο μακροπρόθεσμης ζημίας στις εύθραυστες οικονομίες τους καθώς και ότι η
Ε.Ε. θα πρέπει να είναι, αντιθέτως, ένας «δικαιότερος» εταίρος.
Η βαλκανική περιοχή αγωνίζεται για την
επιρροή μεταξύ Ε.Ε.- που παρουσίασε την
προοπτική ένταξης για περισσότερες ακόμα
χώρες μετά την Κροατία που έγινε μέλος το
2013- και τη Ρωσία που διατηρεί πολιτισμικούς και θρησκευτικούς δεσμούς στην περιοχή.
Τα σχόλια του Χαν εκφράζουν την ανησυχία για το γεγονός ότι η επιρροή του Πεκίνου
δημιουργεί τον κίνδυνο για επιπρόσθετη
πηγή αστάθειας.
Η Κίνα επενδύει σε μεγάλο βαθμό στα Βαλ-

κάνια (συνεργασία των 16+1) και περισσότερα από τα μισά των 9,4 δισ. δολ. επενδυτικών πόρων που χορηγήθηκαν στις 16 χώρες το 2016 και το 2017 διοχετεύθηκαν σε
πέντε κράτη που δεν είναι μέλη της Ε.Ε., σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Στρατηγικών
και Διεθνών Σπουδών.
Επιπλέον, ο Χαν τόνισε ότι η Κίνα επωφελείται από πτυχές της διαφανούς οικονομίας
της Ε.Ε. που βασίζεται σε κανόνες, αλλά δεν
«παρέχει ούτε εγγυάται το ίδιο στην Κίνα για
τους Ευρωπαίους ούτε για τις ξένες επιχειρήσεις» κάτι που χαρακτήρισε ως «πλέον
απαράδεκτο».

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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Η ελευθερία του κλαδέματος

45 χιλ.

35 χιλ.

Ψαλίδια μπαταρίας
για δενδροκομικά &
αμπελουργικά

Δετικό μπαταρίας
Μέχρι και 15.000
δεσίματα την ημέρα

για χρήση σε
αμπέλια
ακτινίδια κ.λ.π.

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

CMYK

