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Στο Καστράκι η πρώτη πολιτική εκδήλωση
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9/3/1941

ΕΓΚΑΙΝΙΑ
Σας προσκαλούμε στα εγκαίνια
του Φυσικοθεραπευτηρίου μας,
που θα πραγματοποιηθούν
σήμερα 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

Με επίσημη παρουσίαση του Συνδυασμού “Ανάπτυξη Τώρα” του

υποψηφίου Δημάρχου Μετεώρων Γιάννη Παπαμιχαήλ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Πρόγραμμα

Dr ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΚΑΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

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

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

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

Ημέρες λειτουργίας
Δευτέρα: 9π.μ.-1.30μ.μ.
Τρίτη απόγευμα: 6-9μ.μ.
Ασκληπιού 4-Τηλ/Fax:24310 38715-ΤΡΙΚΑΛΑ
Κιν: 6944587743-e mail: pakasioa@gmail.com
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Σαν Σήμερα
1887
Η Καλλιρρόη Παρρέν κυκλοφορεί την «Εφημερίδα των
Κυριών».
1924
Κυκλοφορεί το πρώτο
φύλλο της οικονομικής εφημερίδας «Η Ναυτεμπορική».
1944
Τελειώνει η Μάχη της
Κοκκινιάς μεταξύ των δυνάμεων του ΕΛΑΣ από τη μία
πλευρά και των γερμανών κατακτητών και των ντόπιων συνεργατών τους από την άλλη.
Οι Γερμανοί και οι ντόπιοι συνεργάτες τους αποχωρούν,
αφήνοντας στο πεδίο της μάχης 34 νεκρούς και περισσότερους από 100 τραυματίες,
σύμφωνα με τα στοιχεία του
ΕΛΑΣ, που έχει 8 νεκρούς και
20 τραυματίες.
1970
Αποτυγχάνει δολοφονική
απόπειρα κατά του αρχιεπισκόπου Μακάριου, ο οποίος
βρίσκεται σε ελικόπτερο που
μόλις έχει απογειωθεί. Οι δράστες ανήκουν στο χώρο των
σκληροπυρηνικών ενωτικών
του «Εθνικού Μετώπου».
2007
Ψηφίζεται ο νόμος - πλαίσιο για τα ΑΕΙ. Κατά τη διάρκεια πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου, ξεσπούν επεισόδια,
που κορυφώνονται με το κάψιμο της σκοπιάς στον Άγνωστο Στρατιώτη.

Ό

πως
ακριβώς
έγινε με τις
Εκθέσεις
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής,
μεταμνημονιακής
παρακολούθησης
και Moody’s που επαναλαμβανόμαστε
, αλλά και το
φαινόμενο έχει
συνέχεια!- δεν
παύουν να
ενσωματώνονται
στην
επιχειρηματολογία
του καθενός
ανάλογα με την
προκατάληψή
του/της, έτσι και με
το 10ετές ομόλογο.

Που ήδη περπάτησε
με 3,90% απόδοση, κουπόνι στα 3,875% και απέφερε 2,5 δισ. (με ζήτηση
κάπου 12), σχεδόν… επετειακά έπειτα από εκείνο
της 11ης Μαρτίου του
2010 (με το οποίο η Ελλάδα «σήκωσε» 5 δισ. με
κουπόνι 6,25% και παρευθύς πήρε την άγουσα
για το Καστελόριζο).
Ο καθείς αποτιμά θετικά ή αρνητικά την κίνηση και τους όρους της,
ανάλογα με την προκατάληψή του.
Βέβαια, ενδιαφέρον
είχε ούτως ή άλλως το
εύρημα της εκπροσώπου
Τύπου της Ν.Δ. Μαρίας
Σπυράκη, που -ακολουθώντας τη γραμμή Μπαρόζο- θεώρησε ότι οι

Ελλάδα σε μελαγχολία

Το 10ετές «μας» και η κολοκυθιά
αγορές «προεξοφλούν
κυβέρνηση Μητσοτάκη»,
ώστε έτσι η κίνηση προσέλευσης στις αγορές
να βρίσκει ευνοϊκό έδαφος. Τουλάχιστον ο Κυριάκος πρόλαβε να ευχηθεί καλή επιτυχία στην
προσπάθεια...
Πάμε, λοιπόν, στη γνώριμη λογική της κολοκυθιάς. Στο 3,62% ήταν η
απόδοση του ελληνικού
10ετούς όταν βγήκε η είδηση για άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, αφού
είχε μείνει κάτω από
3,80% από τα μέσα Φεβρουαρίου, κάτω από 4%
από τα τέλη Ιανουαρίου,
γύρω στο 4,25% στις αρχές της χρονιάς.
Είναι «σωστό» να βγαίνεις κάπου εκεί να δοκιμάσεις την αγορά, αυτήν
τη φορά όμως για benchmark ομόλογό σου;
Και πού θέλεις να βρεθείς;
Αρχίζουν οι άνευ νοήματος συγκρίσεις: στο
2,75% ήταν η Ιταλία, στο
1,48% η Πορτογαλία, στο
1,2% η Ισπανία.
Γιατί πρέπει να συγκρίνεται η πολυτραυματίας Ελλάδα με άλλους
που έχουν βγει από καιρό όχι απλώς από την
εντατική -ή δεν έχουν
καν μπει…-, αλλά και από
την κλινική αποκατάστα-

σης; Άβυσσος! Θα συγκρίνουμε με Κύπρο, που
«σήκωσε» 1,5 δισ. με κουπόνι 2,75% για ομόλογο
15ετίας; Ασφαλώς όχι,
γιατί και η διάρκεια διαφέρει, αλλά και η πρώτη
πρόσβασή τους στις αγορές για μακράς περιόδου
χαρτί πάει χρόνια πίσω.
Πιο σοβαρό το άλλο
ερώτημα: Έπρεπε να
σπεύσει ο ΟΔΔΗΧ (και
να εισηγηθούν θετικά οι
σύμβουλοι της κυβέρνησης) αμέσως μετά την
αναβάθμιση -και- από τη
Moody’s ή θα ήταν προτιμότερο να αναμείνει και
τη σφραγίδα του Eurogroup στις αρχές της άλλης βδομάδας;
Εδώ δεν είναι κολοκυθιά, είναι κότα και αυγό!
Άμα περιμένεις τα τελικά
(για τώρα) καλά λόγια
των Ευρωπαίων, κινδυνεύεις να ακούσεις … λιγότερο καλά. Ή και να
μη σου ξεκλειδώσουν τα
ANFAs/SMPs και την επιστροφή του step up -τα
μάθαμε απέξω πια!- μη
και έχουν πρόβλημα χώρες να το περάσουν,
έστω και «ρηχά», από τα
Κοινοβούλιά τους.
Ενώ, αντιθέτως, αν οι
αγορές δείξουν ότι σε
παίζουν, μπορεί και το
Eurogroup να έχει πάτημα να συνδράμει για τη

συνέχεια...
Ανάλογα ισχύουν και
με τη συζήτηση για το
ύψος των κεφαλαίων που
αντλήθηκαν. «Τι είναι 2
ή και 3 δισ.;», περιμέναμε
την ερώτηση. Είναι ένα
λογικό ποσό για να σε
(ξανα)δοκιμάσουν οι αγορές, όταν το πιο πρόσφατο 5ετές σου σου
απέδωσε 2,5 δισ. ευρώ,
με αρχική απόδοση στο
3,6%.
Το ίδιο αυτό 5ετές δεν
πήγε και άσχημα, αφού
ήδη πέρασε κάτω από
το 3% - πράγμα που θεωρείται ότι «γλύκανε»
όσους δέχονται να φορτώσουν ελληνικό χαρτί.
(Σβήνοντας τη μνήμη παλαιότερων εκδόσεων που
είχαν «τσουρουφλίσει».)
Εδώ, μια πρόσθετη λεπτομέρεια: Η απόδοση
του 10ετούς που καταγράφεται ήταν πτωτική
τις τελευταίες μέρες κι
ας υπάρχει η πρακτική
να το κάνει η αγορά να
«τσιμπάει» λίγο πριν από
την έκδοση. Ίσως και
αυτή η εξέλιξη να οδήγησε τελικά την απόφαση / το «go».
Tου Α.Δ.
Παπαγιαννίδη
από την
«Ναυτεμπορική»

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Σωτηρίου Ευαγγελία
Κάκια Ευαγγελία
Παπαθανασίου Χριστόφορος
Μπίνας Ματθαίος
ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

Ο “Πρωϊνός Λόγος”
κυκλοφορεί και στην
Αθήνα
Γνωστοποιείται ότι ο “Πρωϊνός
Λόγος” διανέμεται πλέον και στην
Αθήνα.
Όποιος επιθυμεί να προμηθευτεί την εφημερίδα μας, μπορεί
να την βρει στα παρακάτω σημεία
πώλησης της πρωτεύουσας:
- Σύνταγμα: Πλατεία Συντάγματος - Ερμού
- Ομόνοια: Έβερεστ
- Ομόνοια: Γιαννακόπουλος
- Πανεπιστημίου 44 (περίπτερο)
- Ακαδημίας - Σίνα (πάγκος)
- Σταδίου 24 (περίπτερο)

Το Άγγελμα

της ημέρας

Times:

Ουδέν ισχυρότερον γυναικός

```
Βούτσης:

ευλαβούς και συνετής, προς

Ο Maduro βγάζει
χρυσό από τη
Βενεζουέλα

```

το ρυθμίζειν άνδρα και
διαπλάττειν αυτού την ψυχήν

Υπήρξαν λάθη και πολιτικές
ευθύνες στο Μάτι

εν οις αν θέλη.

```
(Θα τον μοιράσει;
Να ξέρουμε
να πάρουμε σειρά…)

(Το ζητούμενο ήταν μην
υπήρχαν χαμένες ψυχές…)

(Ιωάννης Χρυσόστομος)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Ένας Πόντιος συναντάει έναν βλάχο βοσκό και του λέει:
- "Αν βρω πόσα κατσίκια έχεις, θα μου χαρίσεις ένα;" λέει ο
Πόντιος.
- "Ναι", απαντά ο Βλάχος.
- "Έχεις 1856 κατσίκια."
Τα μετράει ο Βλάχος και πραγματικά ήταν 1856 κατσίκια. Παίρνει
ο Πόντιος ένα κατσίκι και φεύγει. Μετά από λίγο συναντάει ο
Βλάχος τον ίδιο Πόντιο και τον ρωτά:

- "Αμα βρω τι είσαι, θα μου το δώσεις
πίσω;"
- "Ναι", απαντά ο Πόντιος.
- "Είσαι Πόντιος!"
- "Nαι! Από που το κατάλαβες;", ρωτάει ο
Πόντιος.
- "Γιατί από τα 1856 κατσίκια, εσύ το σκυλί πήρες!!!"

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Παρασκευή 8/3/2019
ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ, ΒΑΘΜΙΑΙΑ
ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ ΑΡΑΙΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ.
ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ
Η ΟΜΙΧΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΕΣ
ΩΡΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΝΟΤΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
3 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 09 ΕΩΣ
23 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

Η έκθεση της Κομισιόν διαπιστώνει «μεταρρυθμιστικές αποκλίσεις»
στις αποκρατικοποιήσεις.
Δεν έχουμε ακόμα εκποιήσει τις
υποδομές της χώρας μας σε λιγνίτη, θύμισε ο Μοσκοβισί. Μετά μια
μικρή ανάπαυλα, λόγω Μακεδονικού, ζήτησε να επισπεύσει η κυβέρνηση τις διαδικασίες.
Η αντιπολίτευση, μάλιστα, δηλώνει ακόμα πιο πρόθυμη να υπηρετήσει τις μεταρρυθμίσεις.
Αν και είμαστε η μόνη χώρα εντός
Ε.Ε. που «εκποιείται» σταδιακά κομμάτι-κομμάτι, ούτε η κυβέρνηση
ούτε η αντιπολίτευση αρθρώνουν
λόγο καταγγελτικό επειδή η Κομισιόν απαιτεί την εκποίηση των υποδομών ενός κράτους-μέλους της.
Ουδείς στα ελληνικά κόμματα
εξουσίας θέτει ζήτημα ότι αυτό δεν
επιτρέπετο να συμβεί σε έναν λαό
που ο πλούτος του, βάσει του διεθνούς και ευρωπαϊκού νόμου, δεν
θα μπορούσε ποτέ να εκποιηθεί
για λογαριασμό κρατών-μελών της
Ε.Ε., ούτε κατ’ επέκταση η Κομισιόν
να απαιτεί κάτι τέτοιο επ’ ονόματί
των.
Ουδείς πλέον αναφέρει ότι «πραξικοπηματικά» πέτυχαν «κάποιοι»
να καταλύσουν το ευρωπαϊκό οικονομικό σύνταγμα, υποκαθιστώντας το από μνημόνια.
Διαλύοντας σκόπιμα την ευρωπαϊκή αγορά κρατικών τίτλων χρέους, ενώ ο νόμος προέβλεπε διαρκώς να υφίσταται εν λειτουργία
αυτή.
Στερώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. τη σταθερή πελατεία που είχαν σε επενδυτές τέτοιων τίτλων. Γιατί ζήτησε
ο Σόιμπλε να πάρουν οι Γερμανοί
και τα λοιπά κράτη τον δημόσιο
πλούτο μας ενέχυρο, όπως κι έγινε.
Δικαίωμα εγγύησης επί του πλούτου
αυτού είχαν, βάσει του νόμου, μόνο
οι επενδυτές.
Γεγονός που κατέστησε όλη την
«αγορά» αυτή κρατικών τίτλων χρέους αναξιόπιστη στα μάτια των
επενδυτών, οι οποίοι έκτοτε δεν
ξαναδάνεισαν κράτη.
Παρόλο που λόγω αυτών εξασφαλίζετο διαρκώς η ανάπτυξη και
η ευημερία κρατών και λαών εντός
Ε.Ε. Ξαφνικά, βρέθηκαν τα κράτη
να μην μπορούν να ανανεώσουν
το χρέος των και να αιχμαλωτιστούν
λόγω αυτού από μια σύγχρονη μορφή οικονομικής τυραννίας.
Η οποία διαρκώς έκτοτε ζητά αιμοσταγή πλεονάσματα από κράτη
και λαούς για να ξεπληρωθεί το
χρέος και από τη χώρα μας πρόσθετα τον πλούτο της συνολικά. Ο
γαλλικός λαός, εντέλει -όπως και
οι Ιταλοί λίγο πιο πριν, και ακόμα
παλιότερα οι Ελληνες και οι Ισπανοί- αντέδρασε.
Κατάλαβε ότι, ενώ δουλεύει, εντούτοις «φτωχαίνει»! Εδώ είναι σαν
να έχουμε αποδεχθεί τη φτωχοποίησή μας οριστικά.
Από αυτή τη σκοπιά δεν είμαστε
μόνο «αποτυχημένο κράτος», όπως
μας αποκαλούν οι ευρωκράτες νεοτύραννοι, είμαστε και ως πολιτικό
σύστημα και πολίτες αποτυχημένοι,
αφού τα κόμματα εξουσίας έπαψαν
στοιχειωδώς να αντιδρούν.
Αν δεν αφυπνιστούμε, όμως, το
μαρτύριό μας δεν θα ‘χει τελειωμό,
ούτε η μελαγχολία.

Του Μάκη Τζίφρα
από την REAL

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

σελίδα 3

Η αργία της Καθαράς Δευτέρας

Με διάθεση προσφοράς
Ο εκπαιδευτικός Στέλιος Λάσκος δε χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις αφού η έως τώρα πορεία
του στα κοινά είτε με τον έναν,
είτε με τον άλλον τρόπο είναι γνωστή, ενώ υπήρξε ένας από τους
πιο επιτυχημένους προέδρους
στον Σύλλογο Πολυτέκνων Τρικάλων.
Αυτή τη φορά αποφάσισε να
κάνει το βήμα και να διεκδικήσει
μια θέση στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, με το συνδυασμό του νυν Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού «Συμμαχία υπέρ των Πολιτών».
Η αγάπη του για τον τόπο και η διάθεση προσφοράς
προς τους πολίτες αποτελούν δύο σημαντικά πλεονεκτήματα για τον υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο, κάτι που
καταγράφεται και στην έως τώρα διαδρομή του.

∫Ω.

Kούλουμα σε όλο το ν. Τρικάλων
Με τον καιρό να είναι σύμμαχος για την Καθαρά Δευτέρα
και στα χωριά του ν. Τρικάλων έχουν αρχίσει τις προετοιμασίες, ώστε και φέτος να τηρηθεί το έθιμο.
Στο Ελευθεροχώρι από χθες θα ξεκινήσουν οι προετοιμασίες που θα κορυφωθούν την Καθαρά με τη φασολάδα,
τη λαγάνα και το χαλβά να ρέουν άφθονα. Επίσης, και φέτος ο πρόεδρος της Τ.Δ. Γεωργανάδων κ. Βαγγέλης
Ζιώγκος θα διοργανώσει σειρά εκδηλώσεων, ενώ θα
υπάρχει ζωντανή μουσική. Η φασολάδα και το κρασί θα είναι άφθονα.

∫Ε.Κ.

Για να δούμε, θα ξεφύγει αυτή τη φορά;

Ο Παπαστεργίου απάντησε στην Κάκλα…

Εθιμική αργία είναι η Καθαρά Δευτέρα και ως εκ τούτου είθισται τα εμπορικά καταστήματα να μην λειτουργούν την ημέρα
αυτή, τονίζεται από τον Εμπορικό Σύλλογο Τρικάλων και την ΕΣΕΕ
και παροτρύνονται οι καταστηματάρχες να συνεχίσουν να τηρούν
το έθιμο αυτό.
«H Καθαρά Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσιμες εορτές, υποχρεωτικές αργίες, επομένως είναι εργάσιμη ημέρα και έγκειται στον κάθε έμπορο - επιχειρηματία εάν η επιχείρηση θα λειτουργήσει ή όχι. Δεδομένου λοιπόν του χαρακτήρα της ημέρας
ως μη υποχρεωτικής αργίας, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν
να ανοίξουν νόμιμα, χωρίς να οφείλουν προσαυξημένο ημερομίσθιο ή άλλες επιβαρύνσεις στους εργαζόμενούς τους» αναφέρεται από τον Εμπορικό Σύλλογο Τρικάλων και επισημαίνεται
στην συνέχεια «ωστόσο, για την περιοχή των Τρικάλων, η Καθαρά Δευτέρα έχει καθιερωθεί ως “εθιμική” αργία και το σύνολο των
καταστημάτων παραμένουν κλειστά, με εξαίρεση να αποτελούν
τα καταστήματα διατροφής, φούρνοι, παντοπωλεία, super markets, που εξυπηρετούν τις ανάγκες του κοινού την συγκεκριμένη ημέρα”.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων θεωρεί πως δεν υπάρχει λόγος αλλαγής της άτυπης αργίας και καλεί τους συναδέλφους να
τηρήσουν το “έθιμο” και αυτή τη χρονιά.

∫ Μ.α.Μπ.

Ότι υπάρχει πολιτικό κίνητρο εναντίον του από τη Διευθύντρια
Β/θμιας Εκπαίδευσης Βάσω Κάκλα σχολίασε σε συνέντευξη του
στη Ραδιοφωνική Λέσχη 97,6 ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου: «Αυτό που είπαμε στα σχολεία για τα κιτ ρομποτικής
ήταν το απλό και αυτονόητο, αν δεν τα χρησιμοποιείτε να τα δώσουμε σε άλλα σχολεία όπου ίσως να αξιοποιηθούν. Κατά την άποψη μου, με πολιτικά κίνητρα χρησιμοποιήθηκε εναντίον μου
αυτό το γεγονός από τη Διευθύντρια Β θμιας Εκπαίδευσης. Προκύπτει λοιπόν ότι ορθά ο νόμος προβλέπει ασυμβίβαστο ανάμεσα στους δυο ρόλους, του δημοτικού συμβούλου και του Διευθυντή Εκπαίδευσης. Το ότι η κ. Κάκλα είναι αυτή τη στιγμή δημοτική
σύμβουλος είναι γιατί είμαστε αρκετά ανώτεροι και εμείς και άλλοι ώστε να μην της κάνουμε ένσταση επί της εκλογής της. Και
διαπιστώνω ότι αυτή μας η ανωτερότητα εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Με κανέναν άλλο Διευθυντή Εκπαίδευσης δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, δυστυχώς όμως τελευταία με τη Β/θμια προκύψαν ζητήματα. Ενώ ο Δήμος Τρικκαίων συνεργάζεται και αλληλεπιδρά με συλλόγους, επιμελητήριο κλπ, δυστυχώς δεν βλέπουμε
το ίδιο από τη Διεύθυνση της Β/θμιας Εκπαίδευσης, η οποία έχει
επιλέξει έναν περίεργο δρόμο μοναχικής πορείας.
Για την απόφαση του ΣτΕ να μην χτιστεί νηπιαγωγείο στην Πλατεία Ειρήνης των Λαών λόγω προσφυγής κατοίκων, ο Δήμαρχος
ανέφερε χαρακτηριστικά: « Από μια λεπτομέρεια του πολεοδομικού
Νόμου του 1990, και λόγω της προσφυγής 4 κατοίκων της περιοχής, χάθηκε για μικρά παιδιά η ευκαιρία να πάνε σε ένα ολοκαίνουργιο νηπιαγωγείο, το οποίο είχαμε εντάξει σε πρόγραμμα
ΕΣΠΑ. Όπως φαίνεται δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι πλέον γι
αυτό, η ευθύνη ανήκει σε όσους το σταμάτησαν, και ο καθένας
πλέον να βγάλει τα συμπεράσματα του.»

Την παρέμβαση του στα λεγόμενα του Δημάρχου έκανε και ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης και πρώην Δήμαρχος Χρηστος Λάππας: «Τα όσα δηλώνει ο Δήμαρχος
είναι αποκυήματα της φαντασίας του, στα όρια της κοινής
συκοφαντίας και της ψευτιάς. Το εξήγησα από χθες στο
Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν υπάρχει ασυμβίβαστο ανάμεσα
σε αιρετό και Διευθυντή Εκπαίδευσης. Αυτό που υπάρχει
είναι κώλυμα εκλογιμότητας, ότι δηλαδή η κ. Κάκλα δεν
μπορεί να ξαναείναι υποψήφια επειδή είναι ήδη αυτή τη
στιγμή Διευθύντρια Εκπαίδευσης. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και δεν θέλει ο ίδιος να τα καταλάβει, είναι ένα κακομαθημένο παιδί ο Δήμαρχος τελικά. Όταν θέλεις να επιβάλλεις στην αυτονομία των σχολείων τη δική σου άποψη
επειδή τους έδωσες ένα κιτ, είσαι κακομαθημένος. Μια δωρεά δεν μπορεί να είναι υπό αίρεση.
Όσο για την απόφαση του ΣτΕ για το νηπιαγωγείο, εδώ
και 500 χρόνια ο πάτερ Κοσμάς έλεγε γκρεμίστε εκκλησίες
και φτιάξτε σχολεία. Φαίνεται ότι εμείς δεν μπορούμε να
πάρουμε 1 στρέμμα για να κάνουμε ένα καινούριο νηπιαγωγείο για να μην κόψουμε τον ‘αέρα’ κάποιων περιοίκων.
Δεν υπάρχει καμιά κοινωνική ευαισθησία μπροστά στο μικροαστισμό κάποιων».

∫χρ.παπ.

∫χρ.παπ.

CMYK

...Ο Λάππας απάντησε
στον Παπαστεργίου
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Το Δ.Σ. Τρικκαίων έδωσε το πράσινο φως
για την υλοποίηση σημαντικών παρεμβάσεων

Αναβαθμίζεται το 5ο Δημοτικό
Σχολείο Τρικάλων
•Το σώμα αποφάσισε να εγκρίνει την
ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου ενώ
εξασφαλίστηκαν χρήματα για την επέκταση του
Στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου αναμένεται να
προχωρήσει άμεσα ο Δήμος Τρικκαίων, καθώς το Δημοτικό Συμβουλίου προχθές το βράδυ αποφάσισε να υλοποιήσει
ένα σημαντικό έργο που έχει ως στόχο την αναβάθμιση του
5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων.
Συγκεκριμένα, το σώμα αποφάσισε να εγκρίνει την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου, καθώς λόγω παλαιότητας,
χρήζει παρεμβάσεων για μείωση του κόστους και αύξηση
της θέρμανσης για τα παιδιά.
Η πρόταση υποβλήθηκε στη Διαχειριστική Αρχή Θεσσαλίας, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» (ΕΤΠΑ- ΠΔΕ) υπό το τίτλο «Ενεργειακή
Αναβάθμιση 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων» με προϋπολογισμό 842.000 ευρώ.
Όπως τονίσθηκε, το σύνολο των 2.475.269,96€ που εξασφαλίζει ο Δήμος Τρικκαίων για το κτήριο, είναι η στοχευμένη, μελετημένη και προς υλοποίηση μέριμνα του Δήμου
για ένα πολύ κεντρικό, με ιστορία και προσφορά σχολικό
κτήριο. Με το πέρας των εργασιών σε κάθε επίπεδο, θα
υπάρξει πλήρης αναδιαμόρφωση του χώρου, προ όφελος
των μαθητών/τριών και με ευχέρεια στη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Σημειωτέον, ο Δήμος προχωρά και την επέκταση του διδακτηρίου, δεδομένου ότι αγοράστηκε παρακείμενη έκταση 130 τ.μ., με 38.469,96 € και εξασφαλίστηκαν 1.594.800
ευρώ από τον «Φιλόδημος 1» και την πρόσκληση για «Ανέγερση και επανάχρηση Δημοτικών κτιρίων».
Πρόκειται για το έργο με τίτλο «Κατασκευή Επέκτασης Διδακτηρίου 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων» με προϋπολογισμό. Η επέκταση του σχολείου θα γίνει με προγραμματική σύμβαση, σε συνεργασία με την ΠΕ Τρικάλων.
Ε.Κ.

Αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων προχθές το βράδυ

Στήριξη στην οικογένεια
του αδικοχαμένου υπαλλήλου
•Θα υλοποιηθούν άμεσα όλα όσα προβλέπονται σε τέτοιες περιπτώσεις
ε ιδιαίτερα βαρύ
κλίμα και τη θλίψη
να κυριαρχεί,
διεξήχθη προχθές το
βράδυ η συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου
Τρικκαίων, εξαιτίας το
τραγικού θανάτου του
δημοτικού υπαλλήλου
Σωτήρη Μπραχάλα, πριν
από δέκα ημέρες.

Σ

Το Σώμα κράτησε ενός λεπτού σιγή τη μνήμη του, ενώ
αποφασίστηκε να υλοποιηθούν άμεσα, όλα όσα προβλέπονται σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για την
άμεση έκδοση της σύνταξης,
ενώ παράλληλα δρομολογεί
εξελίξεις για την πρόσληψη
του γιου του αδικοχαμένου
υπαλλήλου. Επίσης, αποφασίστηκε η χορήγηση ενός χρηματικού ποσού ως βοήθεια
για τις άμεσες ανάγκες της οικογένειας.
Τη θλίψη του για το θάνατο
του δημοτικού υπαλλήλου εξέφρασε ο επικεφαλής της «Τρίκαλα Συμπολιτεία» κ. Χρήστος

Λάππας, λέγοντας ότι το τραγικό αυτό περιστατικό θα πρέπει να λειτουργήσει ως καμπανάκι για να προλάβουμε τυχόν ανάλογες περιπτώσεις.
«Στον τομέα αυτό συμβαίνουν πολλά εργατικά ατυχήματα και θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα
και οι μόνιμες διαδικασίες»
ανέφερε στην τοποθέτηση
του ο επικεφαλής της «Λαϊκής
Συσπείρωσης» κ. Γιώργος Καΐκης, ζητώντας να δοθούν
απαντήσεις για τα αίτια του

τραγικού αυτού συμβάντος.
Την άμεση διερεύνηση ζήτησε και ο επικεφαλής του
«Φυσάει Κόντρα για την Ανατροπή» κ. Δημήτρης Παπαθανασίου, υπογραμμίζοντας
ότι θα πρέπει να διασφαλιστούν και να διασφαλίζονται
οι απαραίτητες συνθήκες για
την εργασία των υπαλλήλων.
Το ίδιο ζήτησε και ο Γιώργος
Μητσιούλης (Τρίκκης Πολιτεία), καθώς και τη στήριξη
της οικογένειας.
Από την πλευρά του, ο Δή-

μαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε
ότι θα διαλευκανθούν τα αίτια
της τραγωδίας και θα στηριχθεί η οικογένεια, καθώς ο
γιός του. Και πρόσθεσε με έμφαση «σαφώς και θα πρέπει
να λαμβάνονται όλα τα μέτρα
ασφαλείας των υπαλλήλων
και πρώτα από εμάς τους αιρετούς, όμως επιμένω ότι θα
πρέπει και οι εργαζόμενοι από
την πλευρά τους να προσέχουν».
Ε.Κ.

Εκλογοαπολογιστική συνέλευση πραγματοποίησαν χθες οι υπάλληλοι της Π.Ε. Τρικάλων

Έθεσαν τις δράσεις για το επόμενο διάστημα
•«Μετά από δύο χρόνια από την προηγούμενη γενική συνέλευση συνεχίζουμε να βρισκόμαστε
αντιμέτωποι με την ίδιας κοπής αντεργατική πολιτική» ανέφερε ο κ. Ντίνος
ι προσλήψεις
μόνιμου
προσωπικού, η
κάλυψη των
μισθολογικών απωλειών,
η χορήγηση του 13 &
14ου μισθού, κτίρια που
να πληρούν τις
σύγχρονες ανάγκες των
υπηρεσιών μας, καθώς
και ο προγραμματισμός
δράσεων είναι ορισμένες
από τις παρεμβάσεις που
θα υλοποιήσει ο
Σύλλογος Περιφερειακών
Υπαλλήλων, το προσεχές
διάστημα.

Ο

Αυτό αποφασίστηκε, κατά
τη διάρκεια της χθεσινής
εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης του Συλλόγου που
έλαβε χώρα στην αίθουσα του
τοπικού εργατοϋπαλληλικού
κέντρου με θέμα τη διεξαγω-

Η συνέλευση έλαβε χώρα στην αίθουσα του τοπικού εργατοϋπαλληλικού κέντρου
γή των εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου (σ.σ.
στις 14/3), αλλά και τον προγραμματισμό των επόμενων

δράσεων.
Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης έγινε ο απολογισμός
του απερχόμενου Δ.Σ. με τον
πρόεδρο κ. Κώστα Ντίνο να

στέκεται στις δράσεις που
υλοποιήθηκαν, αλλά και στην
κατάσταση που επικρατεί
στον κλάδο και όχι μόνον.
«Μετά από δύο χρόνια από

την προηγούμενη γενική συνέλευση συνεχίζουμε να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την
ίδιας κοπής αντεργατική πολιτική, με τα ίδια προβλήματα
που μας βασάνιζαν και συνεχίζουν να μας βασανίζουν»
ανέφερε και τόνισε ότι «πρέπει
να μετρήσουμε τα βήματα
μας με αυτά τα κριτήρια, να
μετρήσουμε με τη δράση μας
και τα αιτήματα μας, μέσα
στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επίθεσης και διαμορφώνοντας, το πλαίσιο των αιτημάτων μας με τον πήχη των
σύγχρονων αναγκών μας»
ανέφερε ο κ. Ντίνος.
Ενώ, πρόσθεσε ότι η νέα τετραετής ενισχυμένη εποπτεία
2019 – 2022 περιλαμβάνει
σκληρές πολιτικές στις αυξήσεις φόρων, νέες μειώσεις
συντάξεων, νέα μείωση του

αφορολόγητου, κατάργηση
Σ.Σ.Ε., όπως προβλέπει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα σταθερότητας.
Επίσης, έγινε αναφορά και
στη διεκδίκηση αναδρομικών,
με τον πρόεδρο του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
να υπογραμμίζει ότι «επειδή
πολλοί συνάδελφοι απαιτούσαν να μπει ο Σύλλογος μπροστά στην διεκδίκηση αυτή,
πρέπει να πούμε ότι η δικαστική διεκδίκηση των αναδρομικών αποτελεί ατομική
υπόθεση. Όμως δε θα πάψουμε να διεκδικούμε την πολιτική λύση και να αναδεικνύουμε τις ευθύνες της Κυβέρνησης που έως τώρα κρύβεται πίσω από τις αποφάσεις
δικαστηρίων και δεν αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη».
Ευαγγελία Κάκια
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Οι βασικές αρχές και το όραμα
του συνδυασμού «Ανάπτυξη Τώρα»
•Πραγματοποιήθηκε στο Grant Meteora Hotel στο Καστράκι η επίσημη παρουσίαση
του συνδυασμού του υποψηφίου Δημάρχου Μετεώρων κ. Γιάννη Παπαμιχαήλ

Τ

ις βασικές αρχές
και το όραμα του
συνδυασμού του
με τον τίτλο «Ανάπτυξη
Τώρα», παρουσίασε το
βράδυ της Πέμπτης 7
Μαρτίου ο υποψήφιος
Δήμαρχος Καλαμπάκας
κ. Παπαμιχαήλ Ιωάννης.
Η παρουσίαση έγινε στο
Καστράκι και συγκεκριμένα
στο Grant Meteora Hotel, παρουσία φίλων και συγγενών
και φυσικά των υποψηφίων
δημοτικών συμβούλων του
συνδυασμού.
Στην τοποθέτηση του ο
υποψήφιος Δήμαρχος Καλαμπάκας κ. Ιωάννης Παπαμιχαήλ ανέφερε:
Στις 26 Μαίου καλούμαστε
να εκλέξουμε το νέο Δημοτικό
Συμβούλιο που θα διοικήσει
το Δήμο Μετεώρων για τα
επόμενα 4 χρόνια. Αυτές ειδικά οι εκλογές θα δημιουργήσουν ένα τελείως διαφορετικό αυτοδιοικητικό πολιτικό
σκηνικό από αυτό που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.
Η απλή αναλογική θα διαμορφώσει πρωτόγνωρες ισορροπίες, οπότε απαιτείται, αυστηρή οριοθέτηση στις διεκδικήσεις και στις υποχωρήσεις, ατσάλινα νεύρα, ηθική
και προπαντός ισχυρή πολιτική βούληση για το μέλλον,
βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ενίσχυση
της επιχειρηματικότητας, με
στόχο την συνεχή ανοδική πορεία του Δήμου μας.
Πρωταρχικός στόχος μας,
θα είναι η επιστροφή και η
αξιοποίηση των νέων του
Δήμου μας, με ιδέες, με όραμα, με όρεξη.
Αυτές οι αυτοδιοικητικές
εκλογές θα διεξαχθούν επίσης
σε μια δύσκολη πολιτική, κοι-

Γ

ύρω στο 20%
χαμηλότερα από
πέρυσι κινήθηκε
μεσοσταθμικά η κίνηση
κατά την περίοδο των
φετινών χειμερινών
εκπτώσεων στα εμπορικά
καταστήματα των
Τρικάλων.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού
Συλλόγου Τρικάλων (ΕΣΤ) και
οικονομικός επόπτης της
ΕΣΕΕ Χρήστος Μπλουγούρας
αναφέρει πως σύμφωνα με
στοιχεία της Συνομοσπονδίας
για όλη την Ελλάδα για τις
χειμερινές εκπτώσεις, τα οποία
ισχύουν επακριβώς και για τα
Τρίκαλα, 7 στους 10 εμπόρους
δήλωσαν πως η ζήτηση ήταν
μικρότερη από την αντίστοιχη
περυσινή, 2 στους 10 πως κυ-

νωνική και οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας και πολύ
περισσότερο για το Δήμο Μετεώρων.
Θα διεξαχθούν σ’ ένα περιβάλλον που αναζητά όραμα,
στόχους και λύσεις προκειμένου να ξεπεραστούν οι δυσκολίες του παρελθόντος από
τις αδυναμίες που έχουν συσσωρευτεί, με σκοπό να υπάρξει προοπτική για το μέλλον
του δήμου και τις υπηρεσίες
του προς τους δημότες. Και
σε αυτή τη συγκυρία, βασική
προϋπόθεση είναι ότι οι αρχές
κι οι αξίες μας πρέπει να παραμείνουν αναλλοίωτες.
Επειδή θεωρούμε ότι δια-

θέτουμε όλα τα παραπάνω,
όπως το έχουμε αποδείξει και
από την πορεία μας για την
κοινωνία των Μετεώρων, αποφασίσαμε να διεκδικήσουμε
το Δήμο Μετεώρων με το συνδυασμό «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ».
Η ίδρυση του συνδυασμού
μας, έγινε με βασικό κριτήριο
τη δημιουργία μιας υπερκομματικής δημοτικής κίνησης,
γεγονός που το αποδεικνύουμε και το κάνουμε πράξη. Με
απλά λόγια, δεν είναι αποτέλεσμα πρότασης κομματικών
γραφείων ή προσωπικών συμφερόντων. Βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας, της συλλογικής λειτουργίας και των

δημοκρατικών διαδικασιών.
Στόχος του συνδυασμού είναι
μέσα από τη στήριξη των δημοτών, ν’ αλλάξει ριζικά το
δήμο και να αποδείξει ότι
έχουμε τη θέληση να συμβάλλουμε καθοριστικά στη
χάραξη της αναπτυξιακής πορείας του τόπου μας.
Η τοπική αυτοδιοίκηση, ως
θεσμός πρέπει να έχει την
απόλυτη εμπιστοσύνη και να
αποτελεί αποκούμπι των πολιτών, να κρίνεται και να λογοδοτεί για τα πεπραγμένα
της, και να αφουγκράζεται
την τοπική κοινωνία και τα
προβλήματα της λόγω της
άμεσης καθημερινής επαφής.

Τα πρώτα 20 ονόματα του συνδυασμού

«Ανάπτυξη Τώρα»
Αλεξίου Δημήτριος του Γρηγορίου
Βαβίτσας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
Βουτινοπούλου Αικατερίνη του Νικολάου
Γκαραμάτσας Αθανάσιος του Αντωνίου
Γκιάτα – Κορώνα Ευθυμία (Έφη) του Θεοδώρου
Γρηγορίου Κωνσταντίνος του Θεοδώρου
Δαμασκηνός Αντώνιος του Γεωργίου
Ζαλαβρά Μαρία του Αλεξάνδρου
Καλτσούδας Ανδρέας του Ιωάννη
Καραγιάννης Ευάγγελος του Αχιλλέα
Κρίτσας Δημήτριος του Νικολάου
Μπραζιώτης Παναγιώτης του Αριστείδη
Ναστογιάννη Ελένη του Κωνσταντίνου
Παπαγιάννη Αλεξάνδρα του Χρήστου
Παππάς Σωτήριος του Δημητρίου
Πέτρου Νικόλαος του Σοφοκλέους
Τασίκα – Μάνου Παναγιώτα του Θεοδώρου
Τζιμοράγκας Βασίλειος του Γεωργίου
Τσίνας Αικατερίνη του Βασιλείου
Φωτόπουλος Κωνσταντίνος του Δημητρίου

Στις φετινές χειμερινές εκπτώσεις, σε σχέση μ’ αυτές του 2018 στα εμπορικά των Τρικάλων

20% χαμηλότερα η κίνηση
•Φορολόγηση, ανεργία, κακοκαιρία κλπ, είναι οι αιτίες της κατάστασης, τονίζει
ο πρόεδρος του ΕΣΤ και οικονομικός επόπτης της ΕΣΕΕ Χρ. Μπλουγούρας
μάνθηκε στα ίδια επίπεδα και
1 στους 10 πως πήγε καλύτερα από το 2018.
Την μεγαλύτερη πίεση δέχτηκε η ένδυση και η υπόδηση
αναφέρει ο κ. Μπλουγούρας,
ο οποίος σημειώνει πως τώρα
πλέον οι ελπίδες των εμπόρων
για οικονομική ανάσα εναπόκεινται στην αλλαγή της εποχής και του καιρού, που δημιουργούν ανάγκες αλλά και

ψυχολογία και κυρίως στο Πάσχα, αν και ο Μάρτιος, μέχρι
και χθες, δεν έχει δείξει κάποια
σημάδια ανάκαμψης της αγοράς.
«Είχαμε τις πολύ χαμηλές
θερμοκρασίες και τις χιονοπτώσεις στον Ιανουάριο, όμως
με την βελτίωση των καιρικών
συνθηκών, δεν βελτιώθηκε και
η ζήτηση από τους καταναλωτές» επισημαίνει ο κ.

Μπλουγούρας, εξηγώντας «το
πάγιο πλέον πρόβλημα στην
κρίση, η έλλειψη ρευστού,
που επιδεινώνεται χρόνο με
τον χρόνο, η βαριά φορολόγηση, η ανεργία κλπ, και η
κακοκαιρία που έπληξε την
περιοχή, εξαναγκάζοντας τους
πολίτες σε επιπρόσθετα έξοδα
θέρμανσης, είναι οι αιτίες για
την κατάσταση στην αγορά».
«Το εμπόριο βιώνει μία εξαι-

ρετικά δύσκολη κατάσταση.
Η οικονομία και η εκλογολογία
δεν βοηθούν την επιστροφή
στην κανονικότητα που θέλουμε και πιστεύω επιθυμούν
όλοι. Ελπίζουμε στο αμέσως
επόμενο χρονικό διάστημα να
αρχίσει η βελτίωση της κατάστασης και να κινηθεί η οικονομία και η αγορά» υπογραμμίζει ο κ. Μπλουγούρας.
Ματθαίος Μπίνας

Ο πρόεδρος του Εμπορικού
Συλλόγου Τρικάλων και
οικονομικός επόπτης της ΕΣΕΕ
Χρ. Μπλουγούρας

6 σελίδα
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την ενεργειακή
αναβάθμιση του
κτηρίου που στεγάζει
το Επιμελητήριο Τρικάλων
και τις υπηρεσίες του θα
προχωρήσει ο Δήμος
Τρικκαίων, το προσεχές
χρονικό διάστημα.

Το έργο απασχόλησε την
προχθεσινοβραδινή συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων, όπου αποφασίστηκε να
προχωρήσει η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου που στεγάζει το επιμελητήριο και τις
υπηρεσίες του.
Πρόκειται για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίου Επιμελητήριου Τρικάλων», προϋπολογισμού 500.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που εντάχθηκε στο ΠΕΠ Θεσσαλίας
2014-2020. Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις που θα γίνουν θα
βελτιώσουν την ενεργειακή
συμπεριφορά του κτιρίου το
οποίο θα καταταχθεί στην ενεργειακή κατηγορία Β+ ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζουν το κτήριο από λειτουργική άποψη.

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

τοπικά

Το έργο απασχόλησε την προχθεσινοβραδινή
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων

Αναβαθμίζεται το κτίριο
το τοπικού Επιμελητηρίου
• Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν
θα βελτιώσουν την ενεργειακή
συμπεριφορά του κτιρίου

σίες (οικονομική, τεχνική) ουσιαστικά θα εκτελέσει το έργο
για λογαριασμό του Επιμελητηρίου.
Όπως τονίσθηκε κατά τη διάρκεια της προχθεσινής συνεδρίασης «δέκα μήνες αφ’ ότου ξεκινήσουν οι εργασίες, θα παραδοθεί ένα κτήριο που θα φανερώνει τη συνεργασία της τοπικής κοινωνίας, μέσω δύο σημαντικών εκπροσώπων της: του
Δήμου και του Επιμελητηρίου.
Η συνεργασία αυτή αποτυπώνει
την ειλημμένη απόφαση του Δήμου Τρικκαίων, να βρίσκεται δίπλα στους παραγωγικούς φορείς, με πολλαπλά οφέλη για
τους πολίτες και την κοινωνία».
Ε.Κ.

Οι εργασίες προβλέπουν
εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης, αντικατάσταση των
κουφωμάτων με θερμοδιακοπτόμενα και ενεργειακούς υαλοπίνακες, θερμομόνωση στις
οροφές κτηρίου και υπογείου,
νέους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας. εγκατάσταση
μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας, αντικατάσταση
συστημάτων θέρμανσης – κλιματισμού
Ο Δήμος Τρικκαίων, διαθέτοντας τις απαραίτητες υπηρε-

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
α σχέδια για το
μέλλον και τα
χρηματοδοτικά
εργαλεία της
Συνεταιριστικής
Τράπεζας Θεσσαλίας
παρουσιάστηκαν από
τον πρόεδρο του
πιστωτικού ιδρύματος
Αναστάσιο Λάππα, στην
χθεσινή ημερίδα που
πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα εκδηλώσεων
του Επιμελητηρίου
Τρικάλων.

Τ

Καταγράφηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παρουσίαση από συμπολίτες μας επιχειρηματίες, που έδωσαν το
παρών στην εκδήλωση, ενώ
μετά το πέρας της ανάλυσης
των “εργαλείων”, ακολούθησε συζήτηση.
Την εκδήλους άνοιξε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βασίλης Γιαγιάκος, ο οποίος
στον χαιρετισμό του τόνισε
πως η σχέση Τράπεζας – επιχειρηματιών είναι αμφίδρομη
και μπορεί να αποβεί αμοιβαία επωφελής.
«Οφείλουμε να εμπιστευτούμε το δικό μας Πιστωτικό
Ίδρυμα , η περαιτέρω ανάπτυξη του οποίου θα προσφέρει στήριξη στις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρομεσαίες, οπότε, εκδηλώσεις όπως
αυτή είναι εξαιρετικά χρήσιμες».
Στην ανάλυσή του ο κ. Λάππας παρουσίασε αρχικά τα οικονομικά στοιχεία της Συνεταιριστικής και τον τρόπο λειτουργίας της, αλλά και την
λογική της και στην συνέχεια
ανέλυσε τα χρηματοδοτικά
εργαλεία, που μπορεί να είναι
δικά της ή να αφορούν προγράμματα της Ε.Ε.
«Στόχος της Τράπεζας είναι

οποθέτηση του Βουλευτή Τρικάλων και Προέδρου της Επιτροπής
Παρακολούθησης τους Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, κ.
Χρήστου Σιμορέλη κατά την ενημέρωση της επιτροπής από τον
Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο.
Ο κ. Σιμορέλης ως Πρόεδρος
της Επιτροπής, αφού καλωσόρισε τον προσκεκλημένο Υφυπουργό κ. Πετρόπουλο, επισήμανε ότι από την τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής έχουν γίνει σημαντικές θετικές αλλαγές
σε ζητήματα που αφορούν την
Εργασία και την Ασφάλιση στη
χώρα.
«Αρχικά κυρώθηκε ο πρώτος
προϋπολογισμός δημοσιονομικής επέκτασης μετά από μια δεκαετία. Ο επιπλέον δημοσιονομικός χώρος που έχει δημιουργηθεί μας επέτρεψε να αποφύγουμε την περικοπή των συντάξεων και να προχωρήσουμε σε
μειώσεις φορολογικών βαρών
και ασφαλιστικών εισφορών, ελαφρύνοντας έτσι πολλούς συμπολίτες μας που το είχαν ανάγκη.
Επίσης υλοποιήθηκε μια εμβληματική μεταρρύθμιση για τον
κόσμο της εργασίας με την αύξηση του κατώτατου μισθού και
την κατάργηση του ντροπιαστικού υποτατώτατου μισθού για νέους κάτω των 25 (που είχε θεσπιστεί το 2012). Μια αύξηση που
έρχεται για πρώτη φορά μετά
από 10 χρόνια μειώσεων. Πρόκειται για ένα βήμα που θα λειτουργήσει παρακινητικά και θα

Τ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

σελίδα 7

Από την Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Ελκυστικά χρηματοδοτικά εργαλεία
Παρουσιάστηκαν χθες από τον πρόεδρο Αν. Λάππα, σε ημερίδα στο Επιμελητήριο

με την επαρκή ρευστότητα
της να στηρίζει διαχρονικά
την τοπική επιχειρηματικότητα και να αποτελεί αρωγό
στον επιχειρηματία ή ελεύθερο επαγγελματία σε κάθε
του βήμα» υπογράμμισε ο κ.
Λάππας και ανέφερε πως
«τον Ιούνιο του 2018 η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας υπέγραψε σύμβαση συ-

νεργασίας με το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ)
στα πλαίσια λήψης εγγύησης για παροχή μικροχρηματοδότησεων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις».

Τα προϊόντα
Ο κ. Λάππας στην συνέχεια ανέλυσε τα προϊόντα
της Συνεταιριστικής Τράπε-

ζας Θεσσαλίας.
Αγροτική οικονομία
Για τον αγρότη παρέχεται
το ιδανικό πλαίσιο συνεργασίας, καθώς εξασφαλίζει:
Ειδικά
προνομιακούς
όρους
Ευελιξία και προσαρμοστικότητα στο ιδιαίτερο προφίλ
των αγροτών
Συνδυαστική χρήση με
Ασφαλιστικά προϊόντα
Δυνατότητα ανοίγματος
Λογαριασμού Αγροτικού Ταμιευτηρίου με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιτόκιο.
. Ο καταθετικός λογαριασμός που καλύπτει τις ανάγκες του σύγχρονου αγρότη.
Παρέχει τη δυνατότητα να
δέχεται καταθέσεις και να
πληρώνει μέσο εμβασμάτων
προμηθευτές και συνεργάτες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, χωρίς καθυστερήσεις
και με ευνοϊκή τιμολόγηση.
Παρέχει τη δυνατότητα
να λαμβάνει άμεσα τις αγροτικές ενισχύσεις , να μεταφέρει μέσο εμβασμάτων και

Επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα

βελτιώσει τους δείκτες της οικονομίας. Μάλιστα η αύξηση του
κατώτατου μισθού έγινε ταυτοχρόνως με την έξοδο στις αγορές με την έκδοση πενταετούς
ομολόγου.
Ακόμη, μόλις την περασμένη
Δευτέρα, οι διεθνείς επενδυτές
έδωσαν ένα ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία με την έκδοση δεκαετούς
ομολόγου με απόδοση 3,9%, το
χαμηλότερο επιτόκιο από το
2003. Αξίζει να σημειωθεί ότι η
απόδοση του δεκαετούς ομόλογου το 2010 επί ΠΑΣΟΚ ήταν
6,3% και το 2014 επί Ν.Δ ήταν
9,15% (άλλες χώρες βγήκαν από
τα μνημόνια με απόδοση πενταετούς: 5,5% Ιρλανδία, 4,66%
Πορτογαλία, 3,6% Ελλάδα, επταετούς: 3,88% Κύπρος). Η ζήτηση
υπερκαλύφθηκε, γεγονός που

αποδεικνύει έμπρακτα ότι η χώρα
επέστρεψε στην κανονικότητα
μετά από εννέα χρόνια αποκλεισμού από τις αγορές. Αυτή η εξέλιξη ήρθε ως αποτέλεσμα της δημοσιονομικής σταθερότητας της
χώρας, μετά από εννέα τρίμηνα
σταθερής και συνεχούς ανάπτυξης. Πρόκειται για μια μεγάλη
επιτυχία ωστόσο δεν πανηγυρίζουμε, καθώς χρειάζεται πολλή
προσπάθεια και διαρκής αγώνας για να εξαλειφθούν από την
κοινωνία οι πληγές της κρίσης.
Για εμάς στην Αριστερά η πρόοδος, μετριέται με όρους κοινωνίας και όχι με όρους δανεισμού
και αγορών.
Ένα ακόμη δεδομένο που
πρέπει να επισημανθεί είναι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
για την κύρια σύνταξη των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων, των αγροτών και των νέων επιστημόνων
από 1/1/2019. Παράλληλα για
τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες μηχανικούς, δικηγόρους και γιατρούς, το ασφάλιστρο για επικουρική σύνταξη και
εφάπαξ υπολογίζεται, αναδρομικά από την 1/1/2017, στην ελάχιστη βάση υπολογισμού, ανεξαρτήτως ύψους του εισοδήματος.
Επιπλέον ο ΕΦΚΑ επιτυγχάνει
για δεύτερη χρονιά πλεονάσματα (777 εκατ. ευρώ το 2017 και 1
δις ευρώ το 2018). Η βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής
ασφάλισης αποτελεί ένα σημαν-

τικό ανάχωμα στην παράδοση
του στα κερδοσκοπικά ιδιωτικά
συμφέροντα. Τώρα που η κατάρρευση του ασφαλιστικού απετράπη και έληξε η μνημονιακή
επιτροπεία, έχουμε ένα σύστημα
πιο σταθερό. Οι πολιτικές προηγούμενων κυβερνήσεων, οι
στρεβλώσεις και η κακοδιαχείριση είχαν ως αποτέλεσμα το 2015
να έχουμε 1,18 δισ. ευρώ έλλειμμα, μετά από 12 οριζόντιες
περικοπές συντάξεων και απλήρωτες 400.000 συνταξιοδοτικές
παροχές.
Επιπρόσθετα ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα έρχεται στην
Ολομέλεια προς ψήφιση είναι η
ρύθμιση των 120 δόσεων για τις
οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία.
Μια ρύθμιση που θα συμβάλλει,
ώστε να βγουν από τα αδιέξοδα,
όσοι επωμίστηκαν δυσβάστακτα
βάρη τα προηγούμενα χρόνια.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν αλλεπάλληλα ηχηρά ραπίσματα στις αποτυχημένες προβλέψεις του κ. Μητσοτάκη και
στην καταστροφολογία της Ν.Δ.
Εμείς χτίζουμε βήμα-βήμα την
επόμενη μέρα για τη χώρα που
είναι διαφορετική και έχει στο επίκεντρό της τον κόσμο της εργασίας, τους νέους και τη μεγάλη
κοινωνική πλειοψηφία.»
Σιμορέλης Χρήστος
Βουλευτής Τρικάλων
με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α

να εξοφλεί λογαριασμούς
κοινής ωφέλειας.

“Πράσινη” ενέργεια
Το προϊόν απευθύνεται σε
επενδυτές που επιδιώκουν
την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος σε στέγες
βιομηχανικών και βιοτεχνικών κτιρίων , αγροτεμάχια
κλπ. Τα αιτήματα εξετάζονται
σύμφωνα με τα ισχύοντα πιστοδοτικά κριτήρια της Τράπεζας και δύναται να εκχωρηθεί η σύμβαση που υπογράφει ο επενδυτής με την
ΛΑΓΗΕ και οι πληρωμές αυτές να εξυπηρετούν την δανειοδότηση.

«Επιχειρηματική
Επανεκκίνηση»
Η Δράση «Επιχειρηματική
Επανεκκίνηση» του Ταμείου
Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ)
έχει στόχο την προώθηση
της επιχειρηματικότητας, τη
διευκόλυνση της πρόσβασης
των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και την ενίσχυση
των επενδύσεων μέσω της

παροχής δανείων με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους, αφού
το μισό κεφάλαιο κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από το Ταμείο
Επιχειρηματικότητας.

Εξοικονομώ
Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, στα πλαίσια της συμμετοχής της στην
υλοποίηση του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» έχει δημιουργήσει εξειδικευμένο ‘’Χρηματοδοτικό
Προϊόν
Λαμβάνοντας υπόψη την
επέκταση του φυσικού αερίου σταδιακά σε όλη τη Θεσσαλία, σε συνδυασμό με τον
τοπικό χαρακτήρα της Τράπεζα μας και την άμεση διαπροσωπική εξυπηρέτηση που
διαθέτει, δημιουργήθηκε το
χρηματοδοτικό
προϊόν
‘GREEN LIFE’’, το οποίο δύναται μέσα από στοχευμένες ενέργειες να προσελκύσει το υγιές κομμάτι των ιδιωτών.
Ματθαίος Μπίνας

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

8 σελίδα
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ε την ευκαιρία της
Παγκόσμιας Ημέρας
της Γυναίκας που είναι
σήμερα 8 Μαρτίου, γεννήθηκε
ένας ετήσιος θεσμός που
ξεκίνησε από χθες το βράδυ
στην πόλη των Τρικάλων, με
στόχο να αναδείξει και να
επιβραβεύσει την Γυναικεία
Ηγεσία.

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
χθες το βράδυ στην αίθουσα ΑΝΑΝΤΙ
RESORT υπό την Αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
όπου κλήθηκαν να παραστούν για
να βραβεύσουν τις Γυναίκες η πολιτική, θρησκευτική, κοινωνική και επιχειρηματική Ηγεσία του Νομού μας.
Η φιλοσοφία του νέου θεσμού
επιβράβευσης της Γυναικείας Ηγεσίας στο Νομό των Τρικάλων έχει
ως εξής, όπως τονίζουν οι διοργανωτές: Όλοι ξέρουμε ότι η πατρίδα
μας βιώνει μια μεγάλη ηθική, κοινωνική και αξιακή κρίση. Μέσα σε
αυτό το περιβάλλον ο ρόλος της
Γυναίκας είναι ιδιαίτερα σημαντικός
και θέλουμε να αναδείξουμε ακριβώς
αυτή την διάσταση και να εξυψώσουμε το ρόλο της Γυναίκας σε
όλους τους χώρους δράσης στην
Κοινωνίας, τον Πολιτισμό, την Πνευματική Δημιουργία, στις Επιστήμες
και στην Επιχειρηματικότητα.
Έτσι αποφάσισαν 3 Γυναίκες με
Τρικαλινή Καταγωγή, η Κορίνα Λιούτα Πρόεδρος του "ΘΕΛΩ" και της
νεοσύστατης Ακαδημίας Εθελοντισμού, η Βίκυ Παπαγεωργόπουλου
Εκδότρια του Who is Who "Γυναίκες
Ηγέτες" και η Αλεξάνδρα Τάμπου
Διευθύντρια του γνωστού "Trikala
Idees " να ενώσουν τις δυνάμεις και
τις γνώσεις τους και να δημιουργήσουν ένα Θεσμό για την επιβράβευση και ανάδειξη της Γυναικείας Ηγεσίας που θα έχει μόνιμη έδρα τα
Τρίκαλα, και που από του χρόνου
θα μετατραπεί σε πανελλήνιο θεσμό
συνδυαστικά με τον Τρικαλινό που
θα μετατραπεί αργότερα σε Πανθεσσαλικό θεσμό.
Φέτος από ό,τι μας είπαν οι ίδιες
ξεκίνησαν πιο συντηρητικά για αρχή,
επιβραβεύοντας Γυναίκες σε τρεις
θεματικούς μόνο κύκλους :
•Στο χώρο της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ και ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
•Στο χώρο της ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ
και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ.
•Στο χώρο της ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και
της ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.
Και ταυτόχρονα απένειμαν ένα
Βραβείο για την ΓΥΝΑΙΚΑ της Χρονιάς, η οποία με τη δράση της θα
έχει συμβάλλει με την αναγνώριση
της στην προβολή των ΤΡΙΚΑΛΩΝ
εντός ή εκτός Ελλάδος.
Ενώ οι διοργανωτές έδωσαν απάντηση για το ποια είναι η βασική στόχευση αυτού του νεοσύστατου θεσμού:
Μέσα από το θεσμό αυτό κυρίως
επιβραβεύουμε τα παραδείγματα
προς μίμηση από την τοπική μας
κοινωνία. Σαφώς και υπάρχουν αρκετές εξαιρετικές επιλογές οι οποίες
αξίζουν διάκρισης, όμως για αυτό
λέμε ότι δημιουργούμε ένα θεσμό
και θα επανέλθουμε και του χρόνου
και του παραχρόνου για να αναδείξουμε όλες εκείνες τις γυναίκες που
σηματοδοτούν με τη δράση τους
την αξία της Γυναικείας Ηγεσίας σε
όλο το φάσμα της κοινωνικής, πολιτιστικής, επιστημονικής και επιχειρηματικής ζωής των Τρικάλων.
Με λίγα λόγια θέλουμε να καλλιεργήσουμε ένα πνεύμα γυναικείου
"Ευ Αγωνιζεσθαι" στο Νομό Τρικάλων
και όχι ένα άκριτο πνεύμα "ανταγω-
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Τιμήθηκαν οι Τρικαλινές
•Μια ωραία εκδήλωση έγινε χθες με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας,
την αγάπη για τη γενέτειρά της, καθώς
και τις εμπειρίες της, από ένα ενδιαφέρον
και πολύχρονο ταξίδι στη συγγραφή.
Στα έργα της συγκαταλέγονται τα
βραβευμένα με το βραβείο του Κύκλου
του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου "Οδός
Γραβιάς" (Εκδ. Πατάκη 1991), "Η εποχή
των υακίνθων" (Εκδ. Πατάκη 1993) και
το βραβευμένο με το βραβείο του λογοτεχνικού περιοδικού "Διαβάζω" "Τα χρόνια
τρέχοντας" (Εκδ. Πατάκη 1999)
Πέννυ Καρανάσιου, Επιχειρηματίας,
Διευθύνουσα Σύμβουλος του Δικτύου
Μεταφραστικών Κέντρων
«ΕΡΜΗΝΕΙΑ»
“Επιχειρηματική, εθελοντική
και κοινωνική δράση από τα Τρίκαλα
ως το Λονδίνο!”
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Τρίκαλα.
Σπούδασε μετάφραση και διερμηνεία
και είναι Διδάκτωρ (PhD) Διαπολιτισμικής
Επικοινωνίας και Διερμηνείας του Πανεπιστημίου Εδιμβούργου. Κατέχει Πτυχίο
Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου . Ανέπτυξε το
πρώτο γραφείο παροχής μεταφραστικών
υπηρεσιών στα Τρίκαλα. Σήμερα, η Πέννυ

νισμού" ή αίσθησης απόρριψης για
όσες αρχικά δεν επιλεγούν, αφου
όπως καταλαβαίνετε ε ν γίνεται όλες
να βραβευθούν με την πρώτη μας
εκδήλωση.
Αγαπάμε όλες τις Γυναίκες που
αγωνίζονται, προσπαθούν, πολλές
φορές σε δύσκολες συνθήκες πολεμώντας ενάντια σε στερεοτυπικές
αντιλήψεις και απλά επιδιώκουμε σε
μια εποχή ισοπέδωσης να επαναφέρουμε ευγενικά την διάκριση και
ενα πνεύμα αριστείας στην κοινωνία
για τις γυναίκες εκείνες που αξίζει
να αναγνωριστούν είτε για τα επιτεύγματα τους, είτε με το παράδειγμα τους και τη διαχρονική προσφορά ή την καινοτομία στην επιλογή δράσης τους στο χώρο που
κινούνται.
Την κριτική επιτροπή στελέχωσαν
επίσης 4 εκδότες και ιδιοκτήτες τοπικών ΜΜΕ, οι κύριοι Χρήστος Πίσσας, Χρήστος Κοντός, Δημήτρης
Κρούπης και Ευάγγελος Γκιάτας.

Οι γυναίκες
που βραβεύτηκαν
Στην πρώτη εκδήλωση που έγινε χθες
οι γυναίκες που βραβεύτηκαν –όλες
άξιες στον τομέα τους – ήταν οι παρακάτω:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΣΙΩΛΑ,
ΛΥΡΙΚΗ ΣΟΠΡΑΝΟ, ΜΑΕΣΤΡΟΣ
“Ένα μεγάλο κεφάλαιο στον μουσικό
πολιτισμό για τα Τρίκαλα!”
H μεγάλη προσφορά της στη μουσική
και τον πολιτισμό είναι από όλους αδιαμφισβήτητη. Σπούδασε στο Εθνικό Ωδείο
Αθηνών και έλαβε Δίπλωμα Μονωδίας
και Μελοδραματικής με Α΄ Βραβείο.
Αριστούχος πτυχιούχος Πιάνου, Ανωτέρων Θεωρητικών και Σύνθεσης. Καλλιτεχνική Διευθύντρια του «Ωδείου Τρικάλων Α. Κασιώλα» και των Μουσικών Συνόλων του από το 1981, και της «Χορωδίας Τρικάλων» από το 1968.
Ο λόγος για την πολυβραβευμένη Τασία Κασιώλα.
Ως σολίστ και μαέστρος αποθεώνεται
σε μια σειρά ανεπανάληπτων συναυλιών
σ’ όλη την Ελλάδα και σε μεγάλα ευρωπαϊκά θέατρα. Καταχειροκροτείται στη
Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Σουηδία, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο, Φινλανδία, Πολωνία, Ιταλία, Ν. Κορέα και στις ΗΠΑ. Το
όραμά της για μια οργανωμένη μουσική
εκπαίδευση στην πόλη των Τρικάλων,
που θα ενέπνεε τους τρικαλινούς νέους
και θα δημιουργούσε ολοκληρωμένους
μουσικούς, άρχισε να υλοποιείται ήδη
από την πορεία της στη δημόσια εκπαίδευση, αλλά παίρνει άλλες διαστάσεις
με την ίδρυση του «Ωδείου Τρικάλων Α.
Κασιώλα». Δημιουργεί Μουσικές Σχολές
και Τμήματα για πρώτη φορά στην ιστορία
της ωδειακής εκπαίδευσης στα Τρίκαλα,
ενώ ιδρύει Μουσικά Σύνολα, άγνωστα
μέχρι τότε στην πόλη, όπως την Συμφωνική Ορχήστρα Τρικάλων, την Παιδική
Συμφωνιέττα, Χορωδία Δωματίου.
Έχουν γράψει για εκείνη: «…μια παλλόμενη μαέστρος με το εφηβικό της
σφρίγος αποκατέστησε τη σχέση μας
με το ουσιαστικό τραγούδι και την πραγματική ψυχαγωγία. Η χαλκέντερη Αναστασία Κασιώλα, με το μοναδικό πάθος
που τη διακρίνει για τη μουσική, αναδεικνύει την χορωδιακή μουσική σε μέγα
πολιτιστικό γεγονός…»
Στα «χνάρια» της Τασίας Κασιώλα οι
δύο κόρες της, αληθινά διαμάντια.
Καϊμά Ελένη, Η δυναμική Πρόεδρος
της Αρωγής Τρικάλων
“Στόχος μου τα ίσα δικαιώματα
στη ζωή”
Η Ελένη Καϊμά, κατάγεται από την Οιχαλία Τρικάλων. Τα τελευταία 4 χρόνια
είναι Πρόεδρος στο σύλλογο ατόμων
με αναπηρία «Αρωγή» Τρικάλων και μέλος
του περιφερειακού συμβουλίου της
ΠΟΜ.ΑΜΕΑ Λάρισας.
Η «Αρωγή» είναι για εκείνη η δύναμη
να στηρίζει τα άτομα με αναπηρία, και
όντας η ίδια …άτομο με αναπηρία, έχει

δεσμευτεί ότι θα βρίσκεται στο πλευρό
όλων για την ανάδειξη των προβλημάτων
και των θεμάτων που απασχολούν το
Σύλλογο και τον καθένα ξεχωριστά. Η
δυναμική της παρουσία στην κοινωνική
ζωή των Τρικάλων δίνει ενα μήνυμα για
τα ίσα δικαιώματα προσβασιμότητας των
ατόμων με αναπηρία σε όλα τα επίπεδα
έκφρασης στην δημόσια ζωή. Την ευχαριστούμε για αυτό!
Αμαλία Μακρή, Υπ πωλήσεων
& μέτοχος της SpaceSonic
“Μια εταιρία που απογειώνει…
το νομό Τρικάλων. Με έδρα
την Πηνειάδα κατακτά αγορές
σε όλο τον κόσμο”
Η Αμαλία Μακρή, με πτυχίο στη Διοίκηση επιχειρήσεων σήμερα είναι μέτοχος
της εταιρίας Space Sonic με έδρα την
Πηνειάδα Τρικάλων και υπεύθυνη πωλήσεων εσωτερικού και εξωτερικού. Η
"Space Sonic" έφθασε με τα βιομηχανικά,
ελαιοραβδιστικά μηχανήματα για τη συγκομιδή της ελιάς και καλούπια συσκευασίας τροφίμων να κατακτήσει τις αγορές
σε όλο τον κόσμο κάτι που ελάχιστοι
Τρικαλινοί γνωρίζουν. Πρόκειται για μια
εταιρία που μέχρι σήμερα έχει κατασκευάσει από εξαρτήματα πυραύλων
μέχρι, και εμφυτεύματα σπονδυλικής
στήλης.
Τελευταίο της όμως δημιούργημα που
πραγματικά την… απογείωσε, είναι το
Πολιτικό Μη-επανδρωμένο Αερόχημα
HCUAV RX-1, το πρώτο ελληνικής παραγωγής σε τέτοια κλίμακα. Η εταιρεία
δραστηριοποιείται στην μελέτη, τον σχεδιασμό & παραγωγή προϊόντων υψηλών
απαιτήσεων και η Αμαλία Μακρή εκπροσωπεί επάξια τη δεύτερη γενιά επιχειρηματιών της οικογενειακής επιχείρησης
και πρωτοστατεί στην προσπάθεια για
συνεχή έρευνα και καινοτομία νέων προϊόντων.

Μπονώτη Ντίτα, Πρόεδρος
του Φιλανθρωπικού Συλλόγου
«ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»
“Η φιλανθρωπική δράση και η αγάπη
της για τον συνάνθρωπο”
Μητέρα 2 παιδιών και σύζυγος του
Σπύρου Μπονώτη, η Ντίτα Μπονώτη έλαβε πτυχίο αγγλομαθών γραμματέων και
μεταφραστών. Διηύθυνε το πολιτικό γραφείο του πατέρα της, ο οποίος διετέλεσε
στη Λάρισα και Δήμαρχος και Βουλευτής.
Από το 1965 που ήρθε στα Τρίκαλα εργάστηκε στον ενεργό Οδηγισμό και αργότερα στις ομάδες συνεργασίας Παλαιών Οδηγών.
Το 1980 μετά από την επίσκεψη της
κυρίας Γκέσου δημιουργείται το Φιλανθρωπικό Σωματείο «ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»
από μία ανάγκη της εποχής ώστε να
βοηθηθούν πολλοί ανασφάλιστοι και ευπαθείς ομάδες. Από τότε διατελεί Πρόεδρος του Συλλόγου ως και σήμερα.
Όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησε ώστε
το Σωματείο να ανταποκριθεί σε κάθε
έκκληση για βοήθεια.
Τούλα Τίγκα, Συγγραφέας
“Η εργάτης της τέχνης που
με την γραφή της ανοίγει τις πόρτες
του νου και της ψυχής!”
Η τρικαλινή συγγραφέας, Τούλα Τίγκα
έζησε για δεκαοκτώ χρόνια στη Θεσσαλονίκη, όπου και σπούδασε Αγγλική Φιλολογία. Στη συνέχεια επέστρεψε στη
γενέτειρα της τα Τρίκαλα όπου και κατοικεί. Στις σελίδες των λογοτεχνικών
βιβλίων και τη γραφή, βρήκε –ως έφηβη
ακόμη– το επάγγελμα που ήθελε να ακολουθήσει: συγγραφέας.
Έκτοτε γέμισε πολλές νέες σελίδες
με τις ιδέες της: από παιδικά και εφηβικά
βιβλία μέχρι βιβλία για μεγάλους και μυθιστορήματα. Η βραβευμένη για τα βιβλία
και για το έργο της Τρικαλινή συγγραφέας Τούλα Τίγκα μοιράζεται μαζί μας

Καρανάσιου έχει 15 καταστήματα παροχής υπηρεσιών μετάφρασης, διερμηνείας σε Ελλάδα και Σκωτία.
Ακαδημαϊκά, κατέχει ερευνητική θέση
που μελετά την ισότητα και ισοτιμία των
γυναικών που εργάζονται στον ακαδημαϊκό χώρο και έχει εργαστεί σε διάφορα
Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Παράλληλα
έχει επιδείξει μεγάλη εθελοντική και κοινωνική δράση σε διάφορους τομείς, κοινωνικές δομές, οργανισμούς και συλλόγους.
Είναι τακτικό μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού αλλά και πλήρες εκπαιδευμένο
στέλεχος του Σώματος, κατασκηνώτρια,
υπήρξε Έφορος του Τοπικού Τμήματος
Τρικάλων, Βοηθός Εφόρου Κλάδου Οδηγών, Συνεργάτης Κλάδου Οδηγών κ.α.
Σκοπός της να περάσει τα θετικά μνήματα
του Οδηγικού στα ελληνόπουλα του
Εδιμβούργου αλλά παράλληλα να διατηρήσει ή να διδάξει μέσω αυτού, τις
ελληνικές παραδόσεις και γλώσσα στα
ελληνόφωνα παιδιά της Σκωτίας.
Μαρία Γαδετσάκη, Χορογράφος –
Ιδιοκτήτρια Σχολής Χορού
Dancespace
“Η επιτυχία είναι αποτέλεσμα
σκληρής δουλειάς…!
Η μεγάλη προσπάθεια, τα χρόνια δουλειάς και η επιμονή είναι η συνταγή της
επιτυχίας για την Μαρία Γαδετσάκη. Μόλις πριν λίγες μέρες σε διεθνή διαγωνισμό
στην Ιταλία 'Livorno in Danza", οι χορευτές της σχολής χορού DANCESPACE,
απέσπασαν διεθνή βραβεία, η Ελπίδα
Θωμαίδη κατέκτησε την ύψιστη διάκριση
στον διαγωνισμό για το έτος 2019, αυτή
της καλύτερης χορεύτριας, δεύτερη
θέση και ασημένιο μετάλλιο στην ομαδική
χορογραφία που «έκλεψε» τις εντυπώσεις.
Η σχολή της έχει συμμετάσχει σε πα-
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εργοστάσιο πρώτης ύλης πλεκτών και
στη συνέχεια εδώ στην Ελλάδα σε ειδικά
συνεργεία κεντημάτων έβγαλε το τελικό
προϊόν με το οποίο έγινε το ξεκίνημα
στην χονδρική πώληση. Στη συνέχεια
ασχολήθηκε σε συνεργασία με ξένους
οίκους και ελληνικούς με δικά της σχέδια
στην παραγωγή μπουφάν, πλεκτών, παντελονιών και άλλα συναφών προϊόντων
με στόχο την πώληση τόσο στην εσωτερική αγορά, όσο και σε χώρες του εξωτερικού.
Συμμετείχε σε εκθέσεις στην Ελλάδα
καθώς και σε διεθνείς εκθέσεις σε χώρες
όπως η Ρωσία, Τσεχία, Ρουμανία, Πολωνία, Κύπρο και Βουλγαρία όπου κάνει
εξαγωγές απ' όλη την γκάμα των ρούχων.
Το 2010 άνοιξε και το τρίτο της κατάστημα στην Καλαμπάκα στην οδό Τέρμα
Τρικάλων. Στόχος της το μεγαλύτερο
μέρος της παραγωγής να πραγματοποιείται σε ελληνικές εταιρείες και η πώληση
να επεκταθεί στην γαλλική, ισπανική και
αγγλική αγορά όπου προετοιμάζει την
παρουσία της σε εκθέσεις και συνεργασίες με τοπικούς αντιπροσώπους.

Γυναίκα της Χρονιάς!

νελλήνιους, πανευρωπαϊκους και παγκόσμιους διαγωνισμούς σύγχρονου χορού κι έχει κατακτήσει πολλές διακρίσεις,
βραβεία καθώς και υποτροφίες σε μεγάλες σχολές του Εξωτερικού. Συνολικά
με τους μαθητές της Σχολής έχουν κατακτηθεί 57 βραβεία: 12 Χρυσά, 24 Αργυρά, 21 Χάλκινα.
Τι σημαίνει χορός για εκείνη; Ο χορός
είναι ο μοναδικός τρόπος να βιώνει την
καθημερινότητα της!
Ιωάννα, η Ζωή και η Αθανασία
Καρρά, Επι - Στροφή... στα παλιά!
“Όταν η Κτηνοτροφία, λειτουργεί..
Επιστημονικά! “
3 αδερφές από το Ελληνόκαστρο Τρικάλων μετά τις σπουδές τους, επιστρέφουν στην Τρικαλινή φύση και στη βοσκή,
δημιουργώντας μια πρότυπη κτηνοτροφική μονάδα με 1200 γίδια ημιεκτακικης
εκτροφής. Η Ιωάννα απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεμιου Πειραιώς και κατόπιν της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννινων, Η Ζωή
απόφοιτος της Σχολής Χημικών Μηχανικών με κατεύθυνση τα Τρόφιμα, Και η
Αθανασια, απόφοιτος της Σχολής Χημικών Μηχανικών με κατεύθυνση Μηχανές
και Ενέργεια.
Σχεδιάζουν να παράγουν τυροκομικά
προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας, αποκλειστικά απο γίδινο
γάλα ζώων ελευθέρας βοσκής. Ηδη βρίσκονται σε επαφές και συνεργασία με
το Πανμιο Θεσσαλίας και το Γεωπονικό
Πανμιο Αθηνων για την πιστοποίηση των
προϊόντων τους. Ενώ εξετάζουν την δη-

μιουργία μιας εξελιγμένης διασταύρωσης
ντόπιων γιδιών αποκλειστικά για την περιοχή του Ελληνοκαστρου με διασταύρωση ντόπιων γιδιών με αρσενικά Σκοπέλου.
Αποτελούν παράδειγμα μίμησης στο
Νομό μας για τις δυνατότητες αξιοποίησης του αγροκτηνοτροφικού μας τομέα
με επιστημονική κατάρτιση και πολύ μεράκι!
Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου,
Η διακεκριμένη πιανίστα
“Είχα την τύχη να έχω δύο γονείς αυθεντικό παράδειγμα καλλιεργημένων
ανθρώπων της εποχής τους.”
H Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου πήρε τα
πρώτα μαθήματα πιάνου από τη μητέρα
της Τερψιχόρη Παπαστεφάνου, διευθύντρια της γνωστής Χορωδίας Τρικάλων.
Αποφοίτησε από το Ωδείο Αθηνών με
υψηλές διακρίσεις, τιμήθηκε με διεθνή
βραβεία σε Διαγωνισμό πιάνου της Γενεύης και η καλλιτεχνική της δραστηριότητα περιλαμβάνει συναυλίες με ορχήστρες, συναυλίες μουσικής δωματίου,
ρεσιτάλ και ηχογραφήσεις σε πολλές
χώρες. Μια πολύ σημαντική διάκριση
ήταν αυτή που απέσπασε στο χώρο της
δισκογραφίας στο Λονδίνο με διθυραμβική κριτική πέντε αστέρων στο έγκριτο
βρετανικό έντυπο BBC Music Magazine.
Οι εμφανίσεις της σε Ευρώπη και Αμερική
έχουν αποσπάσει ενθουσιώδεις κριτικές.
Διδάσκει στο Ωδείο Φ. Νάκας όπου είναι
Έφορος της Σχολής του Πιάνου και έχει
δισκογραφήσει έργα μεγάλων συνθετών,
μελετώντας συγχρόνως τα έργα του J.

S. Bach.
Ζωή Ζαραμπούκα, ιδιοκτήτρια
ΒΙΟΣΑΛ ΕΠΕ
“Κρατώντας σταθερά τα ηνία
της οικογενειακής επιχείρησης.”
Η Ζωή Ζαραμπούκα γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Τρίκαλα, τελειώνοντας τις
σπουδές της στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, της δόθηκε η ευκαιρία να σταδιοδρομήσει στον Τραπεζικό τομέα. Ήταν
τότε που αποφάσισε από κοινού με τον
αείμνηστο πατέρα της Γεώργιο Ζαραμπούκα να εργαστεί στην οικογενειακή
επιχείρηση .
Όταν ο ιδρυτής της εταιρίας Γεώργιος
Ζαραμπούκας απεβίωσε ξαφνικά λίγο
πριν την ολοκλήρωση του νέου τους εργοστασίου, η Ζωή κράτησε...στη ζωή
την ΒΙΟΣΑΛ.Η Δυναμική της παρουσία
δημιούργησε όλες τις προϋποθέσεις,
ώστε και να κρατηθεί και να δημιουργήσει
ανοδική πορεία προωθώντας τις εκλεκτές
και μοναδικές σε ποιότητα σαλάτες ΒΙΟΣΑΛ σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά. Εργάστηκε σκληρά και ολοκλήρωσε ένα
brand που ήταν όνειρο ζωής. Τα χρόνια
της κρίσης βρήκαν την εταιρία με αύξηση
τζίρου της τάξης του 8 με 10%, και τις
εξαγωγές να φθάνουν το 40 % του τζίρου.
Αθηνά, Δήμητρα & Γεωργία Διβάνη.
Μια οικογενειακή επιχείρηση με
παράδοση συνεχίζει...την πορεία της!
“Το τυροκομείο που έχει συνδέσει το
όνομα του με το τρικαλινό κασέρι.”
Η οικογένεια Διβάνη συνεχίζει την παράδοση που κληρονόμησε πάππου προς

πάππου, από το 1926, στην παρασκευή
του τυριού με τη χαρακτηριστική πλούσια
γεύση. Οι αδερφές Αθηνά, Δήμητρα &
Γεωργία Διβάνη συνεχίζουν την οικογενειακή επιχείρηση μετά τον πατέρα τους
μοιράζοντας επιτυχημένα τις αρμοδιότητες τους. Η Αθηνά Διβάνη ασχολείται
με την παραγωγή ως τεχνολόγος τροφίμων, η Δήμητρα ασχολείται με το Marketing και το γραφιστικό κομμάτι και η
Γεωργία Διβάνη είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος , αρχικά ασχολήθηκε με το λογιστήριο και αργότερα με τις εξαγωγές.
Η εταιρία έκανε ήδη εξαγωγές από το
1980 οι οποίες αυξάνουν χρόνο με το
χρόνο, ενώ συμμετέχει σε πολλές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Ένα παράδειγμα συνέχισης μιας μεγάλης τοπικής επιχείρησης που μετά το
θάνατο του Ιδρυτή της, βρίσκει άξια διαδοχή στα πρόσωπα των τριών γυναικών
αδελφών Διβάνη προβάλλοντας ταυτόχρονα επιτυχημένα και τη γενέτειρα τους.
Δήμητρα Τσάμη,
Εμπόριο ενδυμάτων
“Μια διαδρομή χρόνων από την
Καλαμπάκα στις αγορές του
Εξωτερικού!”
Ξεκίνησε την επαγγελματική της δραστηριότητα το 1984 ανοίγοντας το πρώτο
κατάστημα με γυναικεία ρούχα στην Καλαμπάκα στην οδό Κονδύλη. Το δεύτερο
επαγγελματικό βήμα έγινε το 1988 ξεκινώντας ένα νέο κατάστημα στα Τρίκαλα
στην οδό Ασκληπιού. Ταυτόχρονα άρχισε
εισαγωγές από την Αγγλία, Γαλλία και
Ιταλία. Το 1992 συνεργάστηκε με ιταλικό

Μαρία Καναρά, "Διεθνής Αναγνώριση
για τη Χειρουργό Μαστού του Γ. Ν Τρικάλων." Πρόεδρος της Αντικαρκινικής
Εταιρίας παραρτήματος Τρικάλων και
κάτοχος του Ευρωπαϊκού τίτλου FEBS
στη Χειρουργική Μαστού.
Η Μαρία Καναρά Φοίτησε στην Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και
στη συνέχεια έκανε την ειδικότητα της
Γενικής Χειρουργικής στο Σισμανόγλειο
Νοσοκομείο Αθηνών και στο Αντικαρκινικό
«Άγιος Σάββας», παίρνοντας τον υψηλότερο βαθμό στις εξετάσεις ειδικότητας.
Με υποτροφία της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας έκανε την εξειδίκευσή
της στην χειρουργική και ογκολογική
αντιμετώπιση των παθήσεων του μαστού
στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Charing
Cross του Λονδίνου.
Είναι υπεύθυνη του Ιατρείου Μαστού
της Χειρουργικής Κλινικής του Γενικού
Νομαρχιακού Νοσοκομείου Τρικάλων
από το 2005 με βαθμό Επιμελήτριας Α’.
Συμμετείχε σαν μέλος της Ελληνικής
Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού σε δύο
πανευρωπαϊκές ερευνητικές μελέτες για
την ορμονοθεραπεία του καρκίνου του
μαστού. Έχει πάνω από 350 παρουσιάσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια
και ξένα ιατρικά περιοδικά. Πρόσφατα
έλαβε τον τίτλο του FEBS (fellow of European Board of Breast Surgery), που
αποτελεί ευρωπαϊκό τίτλο αναγνώρισης
χειρουργού μαστού. Είναι πρόεδρος της
Αντικαρκινικής Εταιρείας Τρικάλων, και
έχει προσφέρει τα μέγιστα τόσο στο Ιατρείο Μαστού της πόλης μας, όσο και
στην ουσιαστική προβολή του έργου της
αντικαρκινικής εταιρίας.

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

10 σελίδα
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Σε αποκριάτικους ρυθμούς η Καλαμπάκα
Εορταστικό το τριήμερο στο Δήμο Μετεώρων για μικρούς και μεγάλους

Ε

ορταστικό θα είναι το τριήμερο της
αποκριάς στον Δήμο Μετεώρων για
τη φετινή αποκριά.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί, ο Δήμος Μετεώρων έχει ετοιμάσει σειρά
εκδηλώσεων, οι οποίες αρχίζουν από την Παρασκευή 8 Μαρτίου με συναυλία στην πλατεία
Ρήγα Φεραίου με το γνωστό, νεανικό συγκρότημα «KINGS» και κορυφώνονται την Καθαρά
Δευτέρα με τα παραδοσιακά «Κούλουμα» στην
πόλη, αλλά και σε 45 τοπικές κοινότητες, όπου
θα γίνει η παρασκευή και η προσφορά σε
όλους, της παραδοσιακής φασολάδας, των
σαρακοστιανών εδεσμάτων, αλλά και το πέταγμα του χαρταετού, μιας και ο καιρός θα
είναι ευνοϊκός.
Αξίζει δε να σημειώσουμε επίσης πως τα
περισσότερα καταλύματα είναι ήδη κλεισμένα
και οι επισκέπτες κι αυτό το τριήμερο θα είναι
πάρα πολλοί στην ευρύτερη περιοχή.
Ακόμη και οι ιδιώτες, διοργανώνουν συναυλίες
και αποκριάτικα μασκέ πάρτυ τα οποία αναμένεται να εκτινάξουν τη διασκέδαση στα ύψη
στην όμορφη Καλαμπάκα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2019
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Ώρα 21.00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
Ο Δήμος Μετεώρων σας προσκαλεί στο
Πάρτι Κυνηγών του 10ου και 8ου Κυνηγιού
Θησαυρού, με μια ανεπανάληπτη μουσική συναυλία με το νεανικό συγκρότημα KINGS !
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Ώρα 14.00
Έναρξη 10ου Κυνηγιού Θησαυρού & 8ου
Παιδικού
Το Θεατρικό Εργαστήρι «Επι Σταγών» διορ-

γανώνει για 10η φορά το αγαπημένο σε όλους
Κυνήγι Θησαυρού.
Ώρα 21.00 ΚΑΝΤΑΔΟΡΟΙ
Οι κανταδόροι του Χορευτικού Ομίλου Καλαμπάκας «Μετέωρα», υπό την καθοδήγηση
του κ. Γιάννη Δήμα, με αφετηρία το δημοτικό
κατάστημα, γεμίζουν με καντάδες και αποκριάτικα τραγούδια τους δρόμους της πόλης,
καταλήγοντας στην πλατεία Ρήγα Φεραίου,
όπου και συνεχίζεται το γλέντι. Ελάτε μαζί μας
να αναπολήσουμε όμορφες στιγμές μιας άλλης
εποχής. Τόσο μακρινής και τόσο επίκαιρης!
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Ώρα 11.00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
Ένα ξέφρενο πάρτι ξεκινά…. Τα παιδιά της
Σχολής Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Μετεώρων χορεύουν στο ρυθμό της αποκριάς
και πλέκουν το παραδοσιακό «Γαϊτανάκι». Κλόουν, Ανιματέρ, Ταχυδακτυλουργοί, Ξυλοπόδαροι
δημιουργούν ένα πανηγύρι χρωμάτων μουσικής
και χαράς και σκορπούν το κέφι στους μικρούς
μας φίλους!
ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ώρα 18.00 Τρανός Χορός «Κάτω στον Άγιο
Θόδωρο»
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΚΕΓΕ
Ώρα 11.00 – 13.30
Κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης μας θα
έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την παρα-

δοσιακή φασολάδα, με άφθονους σαρακοστιανούς μεζέδες και κρασί και να διασκεδάσουν με παραδοσιακή μουσική και πολύ χορό!
Κούλουμα θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν δημότες και επισκέπτες σε πολλά
χωριά, προσφορά του Δήμου Μετεώρων, των
Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών
Συλλόγων:
Καλαμπάκα, Διάβα, Κρύα Βρύση, Βυτουμάς,
Αγία Παρασκευή, Βλαχάβα, Αύρα, Μεγάλη Κερασιά, Μουργκάνι, Ορθοβούνι, Νέα Ζωή, Αγιόφυλλο, Αγναντιά, Ασπροκκλησιά, Γαύρος, Αγ.
Δημήτριος, Οξύνεια, Κακοπλεύρι, Ξηρόκαμπος,
Σταγιάδες, Θεοτόκος, Σκεπάρι, Βασιλική, Θεόπετρα, Σαρακήνα, Περιστέρα, Κονισκός, Καλοχώρι, Καλλιθέα, Λογγάς, Μαυρέλι, Αχελινάδα,
Φλαμπουρέσι, Φωτεινό, Καλομοίρα, Αμπέλια,
Χρυσομηλιά, Γλυκομηλιά, Παλαιοχώρι, Μαλακάσι, Παναγία, Πεύκη, Κορυδαλλός, Τριγώνα.

τοπικά
ην Κυριακή 3 Μαρτίου
2019, χειροτονήθηκε
πρεσβύτερος, από τον
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Σταγών και Μετεώρων κ.κ.
Θεόκλητο, ο διάκονος της
Ιεράς Μητροπόλεως Σταγών
και Μετεώρων, π. Ηρακλής
Φίλιος.

Τ

Η χειροτονία τελέστηκε στον Ιερό
Ναό Αγίου Δημητρίου Διάβας, τόπο
καταγωγής του χειροτονουμένου.
Στη χειροτονία συμμετείχαν ιερείς
της Ιεράς Μητροπόλεως Σταγών και
Μετεώρων, καθώς και της Τρίκκης
και Σταγών. Ο ναός γέμισε από πλήθος κόσμου, τόσο από την Καλαμπάκα, όσο και από τα Τρίκαλα.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
κ.κ. Θεόκλητος, με συγκίνηση απευθύνθηκε στον π. Ηρακλή, τονίζοντας πως θα βρεθούν στην πορεία
του άνθρωποι που θα τον πολεμήσουν, όμως, εκείνος πρέπει να καταφεύγει στο ιερό θυσιαστήριο.
Επίσης, σημείωσε: «Ως δοχεία της
χάριτος του Θεού, πρέπει να είμαστε καθαροί. Καθαροί από σκέψεις πονηρές, από σκέψεις κακίας,
από σκέψεις αισχρότητος.
Όταν, λοιπόν, ένας κληρικός σκέφτεται έτσι, η χάρις του Θεού φεύγει. Ενεργεί μόνον κατά τα ιερά μυστήρια.
Γι’ αυτό, λοιπόν, πρέπει το δοχείο
της χάριτος του Θεού που είναι ο
κληρικός, η ψυχή σου και η καρδιά
σου, να είναι καθαρή. Να προσφέρει τη θυσία μέσα στην Αγία Τράπεζα, την αναίμακτη αυτή θυσία,
ακατάκριτα, καθαρά».
Ενώ, ο π. Ηρακλής, κατά τον χειροτονητήριο του λόγο, σημείωσε,

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Χειροτονία Πρεσβυτέρου
Με εμπιστευτήκατε και με πήρατε στα γραφεία, για να σας βοηθώ όπου κι όταν χρειαζόταν.
Συγχωρέσετε με εάν σας πίκρανα, εάν αμέλησα κάποιον λόγο σας
και σημειώσεις σας. Συγχωρέσετε
με εάν κάπου δεν τα κατάφερα.
Όμως, ουδέποτε, σχημάτισα στο
νου μου σκέψη πονηρή, εμφορούμενη δόλου και κακής προαίρεσης».
Και κατέληξε: «Σεβασμιώτατε, ο
λόγος μου εδώ τελειώνει. Κάποτε οι
λέξεις δίνουν τη σειρά τους σε
κάθε έκφραση λειτουργικότητας,
δηλαδή στη διακονία του σύγχρονου και πονεμένου ανθρώπου.
Βάζοντας εδαφιαία μετάνοια στο
πρόσωπο σας, σας ασπάζομαι, και
τα χέρια μου, χωρίς αμηχανία, αγκαλιάζουν τα δικά σας χέρια. Σας
φιλώ. Σας φιλώ όπως ο γιος τον παμεταξύ άλλων: «Σεβασμιώτατε, είχα
την ευλογία να είμαι η πρώτη σας
χειροτονία. Κοντά σας έμαθα πολλά. Με μάθατε να συμβουλεύομαι,
να ρωτώ και προτού πράξω κάτι, να
ζητάω πάντοτε την ευλογία σας.
Αυτό με ανακούφιζε και ποτέ δεν με
εγκλώβιζε. Δεν με μαλώσατε. Δεν
με προσβάλλατε.
Δεν με επιπλήξατε. Δεν με μειώσατε. Με ηρεμία με νουθετούσατε. Ποτέ δεν με πικράνατε. Ειλικρινής, σεβάσμιος, γλυκύς, χαρμόσυνος, συμβουλευτικός, διακριτικός.
Μου δώσατε θάρρος στα πρώτα
μου βήματα και όπου χρειάστηκε
συνεργαστήκαμε.
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σελίδα 11

τέρα. Θέλω να σας πάω στον παράδεισο, όπως, εξάλλου, είπε πριν
από τέσσερις μήνες ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ν. Κρήνης
και Καλαμαριάς π. Ιουστίνος, στην
εις διάκονο χειροτονία μου. Και
θέλω να σας πάω, όχι όπως ο ίδιος
επιθυμώ, αλλά όπως θέλει ο Θεός.
Με υπακοή στο πρόσωπο σας, πίστη στο πρόσωπο σας, ειλικρίνεια,
σεβασμό, αγάπη. Σεβασμιώτατε,
είστε όμορφος άνθρωπος και ευχαριστώ τον Θεό, που η πρόνοια
Του με έφερε εδώ στην Μητρόπολη σας, που έγινε και δική μου Μητρόπολη. Και τώρα… ο χρόνος σταματά… ῥάον σιωπή… καιρός τοῦ
ποιῆσαι!».
Στο τέλος της χειροτονίας, οι πιστοί, συνεχάρησαν τον νέο πρεσβύτερο, ο οποίος θα διακονήσει
ως εφημέριος στη Διάβα Καλαμπάκας.
(φωτογραφίες: Δημήτρης
Καραγιάννης)

12 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Παρουσιάστηκε χθες το βιβλίο του Π. Σιμόπουλου

Από τον Μάρτιο του 2021
τέλος η αλλαγή ώρας

Πιο κοντά με το μαγικό
κόσμο του Σύμπαντος

Μέχρι τον Απρίλιο του 2020 τα κράτη μέλη πρέπει να
αποφασίσουν την ώρα που θα έχουν

Οσοι παραβρέθηκαν στην εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να ρίξουν
μια ματιά στην ιστορία του σύμπαντος και να μάθουν πώς γεννήθηκε

Μπορεί να είχε ακουσθεί πως η κατάργηση της αλλαγής
ώρας θα ισχύσει από φέτος, όμως τελικά η επιτροπή Μεταφορών του Ευρωκοινοβουλίου ψήφισε τη Δευτέρα 4 Μαρτίου να
καταργηθεί η αλλαγή της ώρας μετά το 2021.
Οι ευρωβουλευτές είπαν ότι μέχρι τον Απρίλιο του 2020, οι χώρες θα πρέπει να αποφασίσουν την ώρα που θα έχουν και η οριστική αλλαγή να γίνει τον Μάρτιο του 2021. H απόφαση θα οριστικοποιηθεί από τα κράτη-μέλη.
Τι θα ισχύσει φέτος
Την Κυριακή 31 Μαρτίου αλλάζει η ώρα καονικά φέτος. Έτσι,
η θερινή ώρα, κατά την οποία γυρίζουμε τους δείκτες μία ώρα
μπροστά, ισχύει από την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου (την ώρα
03:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, γυρνάμε τα ρολόγια μας μία
ώρα μπροστά, δηλαδή να δείχνουν 04:00).
Η χειμερινή ώρα, κατά την οποία γυρίζουμε τους δείκτες μία
ώρα πίσω, ισχύει από την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου (την
ώρα 04:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, γυρνάμε τα ρολόγια μας
μία ώρα πίσω, δηλαδή να δείχνουν 03:00)
Η θερινή ώρα, κατά την οποία γυρίζουμε τους δείκτες μία ώρα
μπροστά, ισχύει από την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου (την ώρα
03:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, γυρνάμε τα ρολόγια μας μία
ώρα μπροστά, δηλαδή να δείχνουν 04:00)
ΧΡ. ΠΑΠ.

Αγγίξαμε τους 25 βαθμούς!
Πρωταθλητές τα Τρίκαλα στις υψηλές
θερμοκρασίες τις δυο τελευταίες μέρες!
Που να είχαμε και...
θάλασσα, θα είχαμε
χορτάσει βουτιές! Η
πόλη των Τρικάλων,
σύμφωνα με το meteo
είχε την Τετάρτη 6 Μαρτίου την μεγαλύτερη
θερμοκρασία, αφού
ούτε λίγο ούτε πολύ
πλησιάσαμε τους 25 βαθμούς! Ενώ ανάλογες μετρήσεις υπήρχαν
και για χθες, ενώ φαίνεται ότι τουλάχιστον μέχρι την Καθαρά Δευτέρα ο υδράργυρος θα είναι ιδιαίτερα υψηλός για την εποχή.
Πλησίασε τους 25 βαθμούς ο υδράργυρος τις μεσημεριανές
ώρες της Τετάρτης 6 Μαρτίου 2019. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στα Τρίκαλα (24.5 C), στη Λιβαδειά (24.2 C), στη Μακρακώμη (24 C), στην Άνδρο (23.9 C), στη Λάρισα (23.8 C), στη Βέροια
(23.7 C), στα Γιαννιτσά (23.6 C) και στην Πλατανούλια Λάρισας
(23.4 C).
ΧΡ. ΠΑΠ.

Την παρουσίαση συντόνιζε
ο πρόεδρος του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων του
σχολείου κ. Άρης Ζιώζιας.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι παραβρισκόμενοι
είχαν την ευκαιρία να ρίξουν
μια ματιά στην ιστορία του
σύμπαντος, να μάθουν πώς
γεννήθηκε και πώς θα είναι
όταν ενηλικιωθεί με τον εξαίρετο κ. Σιμόπουλο να απαντάει στις ερωτήσεις του κοινού.
Το βιβλίο πραγματεύεται
σύντομα αλλά περιεκτικά τη
διαμόρφωση μιας στοιχειώδους αλλά βασικής εικόνας
για τη δημιουργία και την εξέλιξη του Σύμπαντος που επικράτησε χάρη σ’ έναν πραγματικό χείμαρρο αστρονομικών παρατηρήσεων οι οποίες
στη μεγάλη τους πλειοψηφία
ήταν απρόβλεπτες.
Ε.Κ.

ιο κοντά με το
μαγικό κόσμο του
Σύμπαντος είχαν
την ευκαιρία να έρθουν
χθες, όσοι
παραβρέθηκαν στην
παρουσίαση του
πρόσφατου πονήματος
του επίτιμου Διευθυντής
του Ευγενιδείου
Πλανηταρίου κ. Διονύση
Π. Σιμόπουλου «Η άνοιξη
του Σύμπαντος».

Π

Η εκδήλωση έλαβε χώρα
στην «Ανδρομέδα» σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων
και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων και
το βιβλιοπωλείο «Τσιοπελάκος», ενώ χαιρετισμό απηύθυναν ο Δήμαρχος Τρικαίων
κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, η
κα. Βασιλική Λύτρα, Διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου
Τρικάλων, και εκπρόσωπος
των μαθητών του σχολείου.

Κηρύχθηκαν χθες από το Δικαστήριο της Λάρισας

Αθώοι οι 8 αγροτοσυνδικαλιστές
• Είχαν παραμεμφθεί κατά την διάρκεια του μπλόκου στην Νίκαια της Λάρισας
• Θα συνεχίζουμε τον αγώνα, δήλωσαν οι παραγωγοί
θώοι κηρύχθηκαν οι 8
αγροτοσυνδικαλιστές
της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων (ΠΕΜ)
από την Δικαιοσύνη, κατά την
χθεσινή ακροαματική διαδικασία
στα Δικαστήρια της Λάρισας.
Υπενθυμίζεται πως οι 8 είχαν
παρεπεμφθεί με την κατηγορία
της ηθικής αυτουργίας για το
μπλόκο και κατάληψη οδοστρώματος στο μπλόκο που
στήθηκε τον περασμένο μήνα
στην Νίκαια της Λάρισας, στο
πλαίσιο της κινητοποίησης
αγροτών.
Κατηγορούμενος ήταν και το
μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ν.
Τρικάλων «Η ΑΝΟΙΞΗ» Αχιλλέας
Λιάτος, όπως και το μέλος της
γραμματείας της ΠΕΜ Ρίζος
Μαρούδας. Η Εισαγγελέας
πρότεινε την αλλαγή της κατηγορίας από ηθική σε φυσική αυτουργία, με την πλευρά της
υπεράσπισης να επισημαίνει ότι
επιμονή της Εισαγγελέως να
καταδικαστούν τα μέλη του
αγροτικού κινήματος με κάθε

Α

τρόπο, γίνεται επειδή κατέρρευσε το κατηγορητήριο, γι'
αυτό και θεωρούν πολιτική τη
δίωξη σε βάρος τους.
Κατά την απολογία τους τα
διωκόμενα μέλη υπογράμμισαν
ότι στο πρόσωπό τους διώκεται
γενικότερα το δικαίωμα του
συνδικαλισμού και του αγροτικού κινήματος. «Ηθικοί αυτουργοί», τόνισαν, «δεν είμαστε

εμείς, αλλά η πολιτική της κυβέρνησης που δημιουργεί και
οξύνει τα προβλήματα, τα οποία
βγάζουν τους μικρομεσαίους
αγρότες».
«Εμείς θα συνεχίσουμε τους
αγώνες μας. Όσο υπάρχουν
προβλήματα θα βγαίνουμε στο
δρόμο», δήλωσε ο κ. Λιάτος
μετά την δίκη, ενώ ο κ. Μαρούδας υπογράμμισε πως «δώσαμε

πολιτική μάχη και η αθώωσή
μας είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και το δικαίωμα να συνδικαλιζόμαστε και να αγωνιζόμαστε».
Το πρωί, έξω από τα Δικαστήρια Λάρισας έγινε συγκέντρωση αλληλεγγύης από σωματεία και φορείς.
Ματθαίος Μπίνας
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ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΣΚΛΗΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΚΑΛΟ ΕΝΑΥΣΜΑ

ΕΧΟΥΝ ΦΛΟΓΑ

Ανταγωνιστικός είναι ο όμιλος
της Γ’ Εθνικής, ενώ ο ΑΟΚ ετοιμάζεται
για τον Μαντουλίδη (σελ 4)

Η νίκη του ΑΟΤ επί της Σπάρτης
δίνει ώθηση στην ομάδα για να καλύψει
την απόσταση (σελ 5)

Παρότι βγήκε ένας μεγάλος κύκλος
παιχνιδιών οι ομάδες της Α’ ΕΠΣΤ βρίσκουν
νέα ερεθίσματα (σελ 6)

4 Για μια ακόμη αγωνιστική οι ομάδες του πρώτου ομίλου
της Β’ Ερασιτεχνικής έβαλαν τα δυνατά τους, οπότε
οι συγκινήσεις δεν έλειψαν σε ανοιχτές συναντήσεις (σελ 7)
CMYK
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τον αθλητισμό
παίζουν ως
συναισθήματα και
το γέλιο αλλά και
το δάκρυ. Το ζητούμενο
λοιπόν βρίσκεται στην
σωστή εξισορρόπηση.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Γιατί ακόμη και οι καλύτερες
ομάδες του κόσμου έχουν τα
νεκρά τους διαστήματα και
κατά συνέπεια τις απώλειες.
Απλά ξεχωρίζουν γιατί την
ώρα της μεγάλης πίεσης εντοπίζουν την συνταγή για να
μπορέσουν να επανέλθουν στο
γνωστό επίπεδο.
Από την πλευρά τους οι οικείοι παίκτες που μετέχουν
στα Εθνικά πρωταθλήματα καλαθοσφαίρισης βρίσκονται σε
φάση ανοίγματος των χαρτιών.
Πραγματικά θέλουν να διατηρήσουν τα στοιχεία που διαχρονικά τους χαρακτηρίζουν
και να προσθέσουν και ορισμένα νέα.
Όταν ένας αγώνας μπορεί
να κριθεί την ύστατη ώρα ακόμη και με μισό πόντο ο καθένας
αντιλαμβάνεται γιατί οι πρωταγωνιστές δεν αφήνουν να
πέσει τίποτα κάτω.
Αλλωστε τόσα χρόνια στα
γήπεδα ξέρουν πολύ καλά ότι
χωρίς προεργασία και σωστή
μελέτη δεν μπορούν να πάνε
πουθενά.
Με τον τρόπο τους δείχνουν
τον δρόμο και στους νεώτερους συναδέλφους τους, οπότε προκύπτουν ελκυστικά σύνολα.
Όπως και να’χει όμως λέει
πολλά το γεγονός ότι εδώ και
καιρό ξεδιπλώνουν τις αρετές
τους βοηθώντας ουσιαστικά
τις ομάδες τους σε άμυνα και
επίθεση.
Βέβαια το κοινό το πρώτο
πράγμα που κοιτάει στην στατιστική είναι οι πόντοι αλλά
υπάρχουν αρκετές δουλειές
ακόμη που πρέπει να γίνουν
στο παρκέ για να πετύχει μια
ομάδα θετικό ταμείο.
Τα δικά μας στελέχη ξέρουν
λοιπόν να θυσιάζουν το εγώ
τους. Αν χρειαστεί να παίξουν

Σ

τις προπονήσεις
είναι απόλυτα
συγκεντρωμένα
αφού δεν θέλουν
να χάσουν, ούτε
δευτερόλεπτο από την
δράση καθώς και οδηγία
από το προπονητικό
επιτελείο.
Ο λόγος για τα νιάτα του ΣΒΑΤ
τα οποία βέβαια δεν βλέπουν την
ώρα για αγώνες σε πιο επίσημη
μορφή. Ετσι σε κάθε κάλεσμα η
χαρά των ταλέντων δεν περιγράφεται. Διότι έχουν γαλουχηθεί με
τέτοιο τρόπο ώστε ξέρουν πως
μόνον μέσα από τον συναγωνισμό
μπορεί να γίνει κανείς καλύτερος.
Επίσης στο αθλητισμό παίζουν
όλα τα αποτελέσματα. Το ζητούμενο λοιπόν είναι οι αθλητές να
ψάχνονται συνεχώς, να διορθώνουν δείκτες και να παρουσιάζουν
ένα συνολικό πακέτο.
Πάντως τα ταλεντάκια του Τρικαλινού συλλόγου έδειξαν μέρος
των αρετών τους και χάρηκαν
την γιορτή.
Το ενημερωτικό κείμενο αναφέρει:
Στο Κλειστό Βαρέων αθλημάτων στο Αλκαζάρ της Λάρισας
διεξήχθη το πανελλήνιο παιδικό

Ανάδειξη πακέτου
Πλήρες ξεδίπλωμα των αρετών τους κάνουν οι οικείοι
καλαθοσφαιριστές για να κερδίσουν νέα στοιχήματα

Σταθερά προχωρούν ο ΟΦΗ και ο δικός μας Γ. Καραλής.
άμυνα θα το κάνουν με τον
καλύτερο τρόπο.
Αν πάλι κληθούν να σηκώσουν το επιθετικό βάρος δεν
θα διστάσουν στιγμή.
Σε κάθε περίπτωση οι μέχρι
τώρα αναμετρήσεις κατέδειξαν
ότι οι γνωστοί άσοι δεν αφήνουν να πέσει τίποτα κάτω ενώ
ξέρουν να κάνουν και την αυτοκριτική τους.
Συνεπώς η συνέχεια αναμένεται εξόχως ενδιαφέρουσα.
Γενικά το ταλέντο τους φωνάζει από μακριά και κυρίως
η νοοτροπία του νικητή. Αυτό
το στοιχείο είναι περιζήτητο
για κάθε ομάδα που θέλει να
δώσει σάρκα και οστά στα
όνειρά της γυρίζοντας σελίδα.
Γιατί αξιόλογα συγκροτήματα είναι πολλά. Ωστόσο την
ώρα της αλήθειας φαίνεται ότι
η πίεση είναι μεγάλη. Πολύ
απλά εκεί χρειάζονται τα κατάλληλα άτομα στην κατάλληλη θέση.
Οι δικοί μας ξέρουν πολύ
καλά την δουλειά τους και δεν
ορρωδούν ακόμη και μπροστά
στα ντέρμπι ολκής. Ισα- ίσα
θα έλεγε κανείς ότι τα περιμένουν με αδημονία.

Συνεπώς οι υπεύθυνοι των
συγκροτημάτων τους εμπιστεύονται με κλειστά μάτια και
τα δικά μας στελέχη φροντίζουν να εκπλήσσουν πάντα ευχάριστα.
Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι στις ομάδες που πετυχαίνουν τους στόχους τους
οι Τρικαλινοί έχουν περίοπτη
θέση.
Η μεγαλύτερη επιβράβευση
φυσικά είναι η αποδοχή από
συμπαίκτες και κυρίως αντιπάλους, που ξέρουν να αναγνωρίζουν αξίες, όπως και οι
φίλαθλοι το ένστικτο των οποίων είναι αλάθητο.
Καιρός όμως να πάρουμε
κλίμα από την Α2 Εθνική με
την βοήθεια του ebasket.
Ο Ιωνικός Νικαίας διέλυσε
εντός έδρας τον Ερμή
Αγιάς(Τριανταφύλλου 9 με 3,
Τσιλούλης 19 με 4, Λάππας
συμμετοχή) με 113-83, φτάνοντας στην 7η φετινή του κατοστάρα στο πρωτάθλημα της
Α2.
Ο Ηρακλής(Αγγελακόπουλος 4, Γιαννακίδης συμμετοχή)
επικράτησε εντός έδρας της
Καστοριάς με 72-56, μένοντας
μόλις μια νίκη πίσω από τον

Ιωνικό, ενώ σοβαρά επεισόδια
σημειώθηκαν στο παιχνίδι του
Διαγόρα Δρυοπιδέων(Νοέας
14 με 2) με το Μαρούσι, το
οποίο διακόπηκε στο 6’46” πριν
το τέλος με το σκορ στο 6656 υπέρ των γηπεδούχων.
Οπαδοί με κουκούλες έκαναν…ντου κι επιτέθηκαν στους
φίλους του Αμαρουσίου. Οι
ρέφερι ζήτησαν εκκένωση του
κλειστού ώστε να συνεχιστεί
η αναμέτρηση. Το παιχνίδι ξεκίνησε μετά από αρκετά λεπτά,
με τον Διαγόρα να επικρατεί
με 84-68.
Τεράστια νίκη πήρε και η
Καβάλα(Χουχούμης 16 με 2,
Προδρόμου 9) που επικράτησε
του Χαρίλαου Τρικούπη με 6960, ενώ το Ψυχικό πέρασε άνετα από την έδρα του Εθνικού.
Όσο για τον Ιπποκράτη(Χατζηνικόλας 10), δεν χάνει στην
Κω.
Το σύνολο του Κώστα Παπαδόπουλου επικράτησε εντός
έδρας και του Απόλλωνα Πατρών με 84-71 κι έφτασε τις
12 νίκες σε 19 παιχνίδια, κάνοντας ακόμα ένα βήμα για
την είσοδο της στα πλέι οφ.
Στο μεγάλο διπλό της Καρδίτσας στον Αμύντα με 62-71
οι πόντοι μοιράστηκαν: Κακλαμάνος 15 με 3, Καλλές 8, Παπαχρήστος 3, Σαριμπαλίδης
1. Για τους γηπεδούχους ο
Βαρδιάνος είχε 4.

Τίποτα στην τύχη
Οσοι είναι μέσα στους στόχους τους στην Β’ Εθνική δεν
αφήνουν τίποτα στην τύχη.
Στο πλαίσιο αυτό ακόμη μία
νίκη πανηγύρισε ο Παπάγου,
ο οποίος δείχνει ότι ότι έχει
γυρίσει για τα καλά τον διακόπτη.
Οι Στρατηγοί πραγματοποίησαν φανταστική εμφάνιση

κόντρα στην Ένωση Ιλίου και
τη διέλυσαν με 87-54.
Ασταμάτητο είναι το τρένο
της Δάφνης Δαφνίου(Τάταρης
2), καθώς δεν σταμάτησε ούτε
στον Άγιο Δημήτριο. Οι πρωτοπόροι του βαθμολογικού πίνακα επικράτησαν του Κρόνου
με 62-53 και παρέμεινε στην
κορυφή του ομίλου.
Την έκπληξη της αγωνιστικής έκανε ο ΚΑΟ Κορίνθου(Περωτής 16), ο οποίος πήρε
σπουδαία εντός έδρας νίκη
κόντρα στο Παγκράτι(Δερμιτζάκης 18 με 2). Οι γηπεδούχοι
κέρδισαν με 76-73 και έβαλαν
φρένο στους φορμαρισμένους
φιλοξενούμενους.
Εύκολο έργο είχε ο Μανδραϊκός(Δέδες 10 με 1) στην
έδρα του κόντρα στην Πεντέλη
και πήρε τη νίκη με 94-73.
Τέλος, πολύ σημαντική νίκη
πανηγύρισε και ο Έσπερος
Καλλιθέας(Σκουλούδης 3), ο
οποίος νίκησε τον Πανερυθραϊκό με 87-85.
Ακόμη μία νίκη πανηγύρισε
η Ελευθερούπολη(Χαρισμίδης
9, Καραγεώργος 7), η οποία
ύστερα από τη μεγάλη νίκη
κόντρα στο Ανατόλια κέρδισε
και τον Ερμή Λαγκαδά με 7773.
Μεγάλη επιτυχία για το
Στρατώνι, το οποίο νίκησε τον
Φίλιππο Βέροιας(Κοθράς 11
με 1, Καντάρκος 4) με 69-52.
Οι γηπεδούχοι πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση και
πήραν εύκολα το ροζ φύλλο
αγώνα.
Στο ντέρμπι της πέμπτης θέσης, η ΧΑΝΘ έφυγε με το διπλό από την έδρα της Χαλκηδόνας, καθώς κέρδισε με 8481. Μεγάλη ανάσα πήραν τα
Φάρσαλα(Λεπενιώτης 6, Γκιουλέκας 19 με 2, Δέσπος ήταν
στην αποστολή), τα οποία έβα-

λαν στοπ στο αρνητικό σερί
τους. Οι φιλοξενούμενοι νίκησαν εύκολα τον Μακεδονικό
με 67-49.
Επίσης ο Εσπερος Λαμίας
κέρδισε την Γέφυρα 67-60 με
τον πρώην κυανέρυρθο Νίκο
Κατσαρέ να είναι εξαιρετικός
σταματώντας στους 17 πόντους.

Δυνατές προτάσεις
Και στην Γ’ Εθνική όμως
υπάρχουν αρκετές αξιόπιστες
φωνές.
Αήττητο παρέμεινε γι ακόμη
μία αγωνιστική το Αιγάλεω,
καθώς ούτε η Ακράτα(εξαιρετικό παιχνίδι από τον Αμβράζη
που είχε 10 με 1) κατάφερε
να τον φρενάρει. Οι πρωτοπόροι του 1ου Νότιου ομίλου
της Γ΄Εθνικής Κατηγορίας
επικράτησαν εκτός έδρας με
95-85.
Ο Ιωνικός ΝΦ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της
αγωνιστικής
με
τη
Μεγαρίδα(Θέος 6). Η ιστορία
έγραψε 75-71.
Επίσης η Αχαγιά(Μακρής 7)
λύγισε 82-80 στον Εσπερο.
Την εξαιρετική του πορεία
στον 2ο νότιο όμιλο της Γ’Εθνικής Κατηγορίας συνεχίζει ο
Λοκρός Αταλάντης, καθώς επικράτησε εντός έδρας της Καλλιθέας Ρόδου με 79-64.
Οι γηπεδούχοι είχαν τον πλήρη έλεγχο στο ματς και πήραν
το ροζ φύλλο αγώνα.
Εύκολο έργο είχε και ο
ΟΦΗ(Καραλής 9) κόντρα στο
Δειλινό. Η κρητική ομάδα δεν
αντιμετώπισε πρόβλημα και
πήρε εύκολα το διπλό με 7453.
Επίσης ο ΟΦΗ κέρδισε εύκολα 87-69 σε εξ αναβολής
παιχνίδι την Εξω Παναγίτσα
με τον Καραλή να σημειώνει
11(2).
Σπουδαίο διπλό στην έδρα
του Απόλλωνα Καλαμαριάς
πήρε η Ευκαρπία(εξαιρετικός
ο Χαρτόπουλος).
Η πρωτοπόρος του 2ου Βόρειου ομίλου της Γ’Εθνικής
κέρδισε με 84-81 και παρέμεινε
στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Γενικά στην μέρα του ο καθένας μπορεί να χαμογελάσει.

Υποσχέσεις στο ταπι

Σύναξη

Διακρίσεις , μετάλλια και αγωνιστικές εμπειρίες από τους μικρούς του
ΣΒΑΤ στο Πανελλήνιο αναπτυξιακό παιδικό τουρνουά της Λάρισας

παλαιμάχων

Τα νιάτα του ΣΒΑΤ χάρηκαν τους αγώνες μικρών ηλικιών στην Λάρισα
αναπτυξιακό πρωτάθλημα την Κυριακή 3-3-2019 με την συμμετοχή
160 αθλητών από 20 ομάδες.
Οι μικροί αθλητές του ΣΒΑΤ
συμμετείχαν και κατάφεραν να
διακριθούν κατακτώντας μετάλλια
και πολύτιμες παλαιστικές εμπει-

ρίες.
Συγκεκριμένα
συμμετείχαν 7 αθλητές και
αθλήτριες από τον ΣΒΑΤ
Φασούλα Αποστολία στην κατηγορία βαρους 20 κιλών 1η θέση
Ζαϊράκη Μαλβίνα στην κατη-

γορία βάρους 22 κιλών 1η θέση
Νταβάρα Ελένη στην κατηγορία
βάρους 23 κιλών 3η θέση
Τατσιόπουλος Δημήτρης κατηγορία βάρους 20 κιλών 3η θέση
Πατσιούρας Νίκος κατηγορία
βάρους 54 κιλών 3η θέση

Γιαννης Στέφανος κατηγορία
βάρους 56 κιλών 2η θέση
Μίχος Ραφαήλ κατηγορία βάρους 67 κιλών 3η θέση
Προπονητής του ΣΒΑΤ ο κος
Ζαϊράκης Δημήτριος.

Μεγάλη προσοχή δίνεται φέτος στο πρωτάθλημα παλαιμάχων όπου όλοι
δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους.
Πρωταγωνιστές και
διοργανωτές είχαν την
ευκαιρία να τα πουν σε
χαλαρή βραδιά στην
οποία κόπηκε και η πίτα,
που πραγματοποιήθηκε
στον «Μπαρμπανικόλα».
Στα αποτελέσματα: Πυροσβεστική- Δάσκαλοι 02, Παλαίμαχοι ΟιχαλίαςΦίλοι Νοσοκομείου 5-0,
Παλαίμαχοι ΒασιλικήςΠολύτεκνοι 1-5.
Παλαίμαχοι Οιχαλίας
και Δάσκαλοι οδηγούν
την κούρσα με 15β.
Αναλυτικά σε επόμενο
φύλλο.

ΤοπιΚΑ

Α

κρως ελκυστικό
είναι το
σκηνικό στην
φετινή Α1
ΕΣΚΑΘ. Φρόντισε γι’αυτό
ένας όμιλος ομάδων, που
διαθέτει μεγάλη ποιότητα
και υψηλό κίνητρο.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ετσι πραγματοποιήθηκαν
αγώνες υψηλού επιπέδου, που
και παραγωγικοί αλλά και με
έντονα συναισθήματα ήταν.
Το κερασάκι στην τούρτα
αποτελούν οι ανατροπές, οπότε προέκυψαν ηχηρά διπλά.
Για μεγάλο διάστημα συγκεκριμένα σωματεία ξέχασαν
να χάνουν, οπότε το ηθικό
ανέβηκε κατακόρυφα.
Βέβαια και αυτά είχαν και
τα φρεναρίσματά τους.
Πλέον από την στιγμή που
υπάρχει χρόνος για ανάσες
τα επιτελεία θα κάνουν έναν
γρήγορο απολογισμό προκειμένου να δουν τι έπραξαν
καλά και τι μπορούν να διορθώσουν.
Αλλωστε ο μαραθώνιος θα
εισέλθει στην τελική ευθεία
και τα πλέϊ οφ θα έχουν την
δική τους γοητεία.
Ομολογουμένως τα στελέχη
ακόμη και όταν δεν έχουν
δράση φροντίζουν να διατηρούν την επαφή με τον χώρο
και ειδικά από την στιγμή που
υπάρχουν ανοιχτοί λογαριασμοί. Για τον δικό μας όμιλο
της Α1 ΕΣΚΑΘ μένει να δούμε
την τελική διαμόρφωση του
χάρτη.
Ασφαλώς αρκετός κόσμος
δεν κρύβει τις φιλοδοξίες του
αλλά στην τελική ευθεία χρειάζονται αψεγάδιαστες εμφανίσεις.
Όλα όμως πρέπει να γίνουν
στην ώρα τους, ενώ όλοι οφείλουν να λάβουν τα μέτρα
τους, αφού η ζημιά δεν αργεί
να γίνει.
Επίσης η ίδια η πράξει δεί-

Ε

δώ και χρόνια ο
Αίολος δίνει το
στίγμα του στην
υποδομή
ψάχνοντας την κάθε
λεπτομέρεια και
δουλεύοντας σε βάθος.

Οποιος μελετήσει το βιογραφικό θα διαπιστώσει εύκολα ότι αυτό είναι γεμάτο
με ξεχωριστούς σταθμούς
και εμπειρίες.
Γιατί όσοι θέλουν να παρουσιάσουν έργο στο μπάσκετ δεν είναι δυνατόν να
μένουν περιχαρακωμένοι στα
του οίκου τους.
Ισα- ίσα επιβάλλεται σε
πρώτη ευκαιρία να δείχνουν
εξωστρέφεια και να ανταλλάσσουν τεχνογνωσία με διαφορετικές σχολές.
Το σχετικό κυανέρυθρο κάδρο λοιπόν είναι γεμάτο και
τα ταλέντα κρατούν καλά τις
μοναδικές αναμνήσεις.
Πριν λίγες μέρες η λίστα
μεγάλωσε με την Τρικαλινή
ομάδα να τσεκάρει πράγματα
δουλεύοντας από κοινού με
δυο μεγάλους συλλόγους
των οποίων η φανέλα είναι
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Μελετούν δεδομένα
Αγωνιστικός απολογισμός πρέπει να γίνεται σε πρώτη ευκαιρία
και αυτό κάνουν οι Τρικαλινές ομάδες της Α1 ΕΣΚΑΘ

Ουκ ολίγα μεγάλα παιχνίδια πρόσφεραν
οι εκπρόσωποί μας στην Α1 ΕΣΚΑΘ
χνει ότι τα αουτσάϊντερ δεν
διστάζουν να κοιτάξουν στα
μάτια τα φαβορί και πολλές
φορές τα φέρνουν σε δύσκολη θέση ή τα εκτροχιάζουν
κιόλας.
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει
να κάνουν λίγη υπομονή ακόμη και να μοιράσουν σωστά
τις δυνάμεις τους προκειμένου να ολοκληρώσουν με
ψηλά το κεφάλι.
Φυσικά κάθε αναμέτρηση
είναι διαφορετική, οπότε η
προσαρμογή στα δεδομένα
της στιγμής παίζει μεγάλο
ρόλο. Επίσης πρέπει να βρεθεί
αντίδοτο και για την πίεση,
αφού το συγκεκριμένο στοιχείο μπορεί να γείρει ανάλογα
την ζυγαριά.
Αλλα συγκροτήματα πάντως δεν έχουν πρόβλημα να
χαρακτηρίζονται ως φαβορί.

Όταν μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο μέλημά τους είναι
να παίζουν το μπάσκετ που
ξέρουν και να αξιοποιούν στο
έπακρο τις αρετές τους .
Αλλα σωματεία όμως δεν
θεωρούν ότι πλήττεται το γόητρό τους όταν αναφέρονται
ως αουτσάϊντερ. Διότι στην
περίπτωση αυτή αγωνίζονται
περισσότερο απελευθερωμένα και αν τους βγουν ορισμένες προσπάθειες μπορούν να
φέρουν τα πάνω- κάτω.
Πάντως οι πρωταγωνιστές
παραμένουν συγκεντρωμένοι
και με χαμηλούς τόνους, αφού
ξέρουν ότι κάθε αποτέλεσμα
είναι συνισταμένη πολλών παραγόντων.
Μέλημά τους συνεπώς είναι
να έχουν ορθολογισμό και
απαντήσεις ειδικά στα δύσκολα σημεία, που στραβώνει η

υπόθεση.
Όμως από την στιγμή που
επιμείνουν μέχρι τέλους διατηρώντας το καθαρό μυαλό
μπορούν να πετύχουν τις απαραίτητες προσπεράσεις.
Ο μεγαλύτερος όγκος δουλειάς βέβαια έχει βγει στο τοπικό μπάσκετ, που διαθέτει
την δική του άγρια ομορφιά.
Συνεπώς μέσα στο προκαθορισμένο πλαίσιο τα μπασκετικά συγκροτήματα οφείλουν να αναδείξουν το σύνολο
των αρετών τους και να περιορίσουν τα διαστήματα αγωνιστικής κοιλιάς.
Η εμπειρία δείχνει πάντως
ότι στην τελική ευθεία οι πρωταγωνιστές είναι συσπειρωμένοι, υποψιασμένοι και αποφασισμένοι για να δώσουν το
στίγμα τους, που μπορεί να
φέρει χαμόγελα για τις ομάδες.
Ασφαλώς είναι σημαντικό
για την καλαθοσφαίριση του
νομού να έχει παντού διακρίσεις και αξιοπρεπείς εμφανίσεις, διότι σε κάποιες περιπτώσεις τα εμπόδια των αντιπάλων είναι πάρα πολύ ψηλά.
Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι συνιστά ωραία εικόνα τα τοπικά γυμναστήρια
να έχουν την επιθυμητή προσέλευση.
Βέβαια τα αισθήματα είναι
αμοιβαία και όταν οι φίλαθλοι
βλέπουν ότι οι ομάδες μας
δίνουν δικαίωμα στην ελπίδα
σπεύδουν να δώσουν την γνωστή ώθηση.
Οι παίκτες δεν το κρύβουν
ότι ανεβαίνουν ψυχολογικά
όταν εισπράττουν το χειρο-

κρότημα των φιλάθλων και ειδικά στα σημεία που η μπάλα
δεν βρίσκει στόχο. Τότε πατούν γερά στα πόδια τους και
με σωστό διάβασμα καταφέρνουν να βάλουν την σφραγίδα
τους.
Σε κάθε περίπτωση ο μπασκετικός χάρτης περιλαμβάνει
αρκετά σημεία αναφοράς το
επόμενο διάστημα και τα καλύτερα είναι μπροστά. Μένει
λοιπόν να δούμε τους άσους
που κρύβουν στο μανίκι τους.
Και μπορεί πλέον όλοι να
γνωρίζονται αγωνιστικά εξαιρετικά μεταξύ τους αλλά πάντα υπάρχουν περιθώρια για
ανακάτεμα της τράπουλας.

πίστη στον στόχο
Ένα από τα πράγματα που
πασχίζουν να κάνουν οι άνθρωποι των ομάδων είναι να
μεταφέρουν την πίστη τους
στους πρωταγωνιστές ότι
μπορούν να συνδυάσουν ουσία και θέαμα.
Στην περίπτωση αυτή οι
αθλητές παίρνουν τα πάνω
τους και προσπαθούν να δικαιώσουν όσους τους στηρίζουν από την πρώτη μέρα της
δουλειάς.
Σίγουρα οι επιτυχίες δεν
έρχονται με το πάτημα ενός
κουμπιού, οπότε οι συντελεστές οφείλουν να προσέξουν
τις λεπτομέρειες και να διαθέτουν και εναλλακτικό σχέδιο
αν δηλαδή στραβώσει το αρχικό.
Επίσης να μνημονεύσουμε
και την μέρα στην οποία εμφανίζονται οι ομάδες αλλά
και τις αντιδράσεις τους σε
κομβικά σημεία.

Σπουδαία εμπειρία
Ανταλλαγή τεχνογνωσίας τμημάτων του Αιόλου
με τα αντίστοιχα Ολυμπιακού και ΑΕΚ
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Διότι κάποια τμήματα τα
παίρνει από κάτω αν χάσουν
εκεί που δεν το περιμένουν.
Ετσι επωφελούνται οι υπόλοιπες οι οποίες καταφέρνουν
να μιλήσουν την στιγμή που
πρέπει.
Σε κάθε περίπτωση η δουλειά δεν σταματάει ποτέ για
τις ομάδες της Α1 και πολύ
σωστά οι αθλητές δεν σταματούν να ψάχνονται.
Ετσι όταν έρχεται η γνωστή
ώρα αγωνίζονται με αυτοπεποίθηση και βάζουν θετικό
πρόσημο.
Από την πλευρά τους οι
προπονητές προσπαθούν να
κρατήσουν ζεστούς τους παίκτες για να μπορέσουν να
πάνε όλοι μαζί προς την επίτευξη του στόχου.
Οι Γόμφοι είδαν την αλυσίδα των θετικών αποτελεσμάτων να σπάζει κόντρα στον
Αμπελώνα αλλά έχουν τα φόντα να κλείσουν την κανονική
διάρκεια με θετικό τρόπο.
Με συγκεκριμένες εμφανίσεις πάντως άνοιξαν την όρεξη, οπότε οι φίλοι τους εκτιμούν ότι έχουν και άλλα να
δώσουν.
Γεμάτη χρονιά κάνουν και
οι Δαναοί, που σε πολλά ματς
πρόσφεραν πλούσιο θέμα και
κλείδωσαν μεγάλες νίκες.
Παράλληλα δίνουν χρόνο
και στο νέο αίμα το οποίο ανταποκρίνεται θετικά. Το συγκεκριμένο σκηνικό επιβάλλεται
να συνεχιστεί.
Οσο για την Φαλώρεια θα
σπεύσει να επιταχύνει στο τελευταίο σκέλος ψάχνοντας
και ορισμένα μεγάλα αποτελέσματα.
Εξάλλου σε εξ αναβολής
παιχνίδι για την 16η αγωνιστική η Ελασσόνα κέρδισε
90-76 τον Αστέρα.

βαριά, ενώ ρίχνουν βάρος
στα δικά τους νιάτα.
Πραγματικά οι πιτσιρικάδες
συνέλεξαν πολλές ιδέες και
έτσι με μεγαλύτερη ορμή και
ενθουσιασμό θα συνεχίσουν
την δουλειά τους στο συγκεκριμένο μετερίζι.
Φιλικά παιχνίδια λοιπόν με
αντίστοιχα τμήματα της ΑΕΚ
και του ΟΣΦΠ έπαιξαν οι μικροί της Ακαδημίας Αίολου
το προηγούμενο Σαββατοκύριακο
Αρχικά αγωνίστηκαν την
Παρασκευή με τους ερυθρόλευκους και κατόπιν παρακολούθησαν το ματς της Ευρωλίγκα ενώ το Σάββατο
έπαιξαν με τα αντίστοιχα τμήματα της ΑΕΚ δίνοντας συνολικά πολύ καλή εικόνα.
Φυσικά οι άνθρωποι του
εκπροσώπου μας έμειναν
απόλυτα ικανοποιημένοι από

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την εξόρμηση του Αιόλου σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ

την εικόνα των πιτσιρικάδων.

CMYK
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σοι εντρυφούν
στα μυστικά και
ντοκουμέντα της
μπασκετικής Γ’
Εθνικής ξέρουν ότι δεν
πρόκειται να χαριστεί
τίποτα στις Τρικαλινές
ομάδες.

Δυνατός όμιλος
Οι εκπρόσωποί μας πρέπει να είναι πάντα σε ετοιμότητα
στο ιδιαίτερο πρωτάθλημα μπάσκετ της Γ’ Εθνικής

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Αυτό είναι λογικό διότι οι ανταγωνιστές περιμένουν στην
γωνία για να κάνουν όσο το
δυνατόν περισσότερες ζημιές.
Συνεπώς το δίδυμο οφείλει
να είναι σαν έτοιμο από καιρό
για να μπορέσει να βάλει στο
βαλιτσάκι όσο το δυνατόν περισσότερα ροζ φύλλα γίνεται.
Ακόμη και κατά την διάρκεια
των ίδιων των παιχνιδιών μπορεί να εντοπίσει κανείς μεταπτώσεις στην απόδοση.
Μπορεί λοιπόν τα σωματεία
να πηγαίνουν χέρι- χέρι για μεγάλο χρονικό διάστημα αλλά
από την στιγμή που γίνει αγωνιστική έκρηξη στην κατάλληλη
στιγμή όλα παίρνουν τον δρόμο
τους.
Το έργο το είδαν οι φίλαθλοι
και στο πρόσφατο ντέρμπι Ικάρων- ΑΓΣΙ. Μέχρι την τρίτη περίοδο οι ισορροπίες ήταν λεπτές αλλά στο τελευταίο σκέλος οι κιτρινόμαυροι τα έβαζαν
από παντού και πήραν καθαρή
νίκη. Συνεπώς τα σωματεία
μας οφείλουν να βρίσκονται
στην πρίζα μέχρι το τελευταίο
σφύριγμα.
Από την πλευρά τους οι προπονητές ζητούν το κάτι παραπάνω και ψάχνουν ακόμη και
πίσω από τις γραμμές για να
παρουσιάσουν σύνολα με σωστό προσανατολισμό και προσαρμογή σε κάθε συνθήκη.
Τα μέχρι τώρα μηνύματα για
τα Τρικαλινά χρώματα στην Γ’
Εθνική είναι θετικά αλλά οι εκπρόσωποί μας δεν παίζουν μόνοι τους. Συνεπώς καλούνται
να πλειοδοτήσουν σε εμπνεύσεις για να φέρουν την υπόθεση στα μέτρα τους.
Πραγματικά ακόμη και μετά

Η Καλαμπάκα ετοιμάζεται για Μαντουλίδη,
ενώ οι Ικαροι θέλουν παραγωγική συνέχεια
από μια πολύ σημαντική επιτυχία υπάρχουν περιθώρια για
το κάτι παραπάνω.
Φυσικά η ίδια η μπασκετική
ζωή καταδεικνύει ότι το πρωτάθλημα είναι μακρύ και οι
αγωνιστικές παγίδες ουκ ολίγες.
Ως εκ τούτου οι δικοί μας
καλούνται να πορευτούν με
δεξιοτεχνία και αποτελεσματικότητα ψάχνοντας και τις περίφημες υπερβάσεις.
Ασφαλώς η ποιότητα χαρακτηρίζει αρκετούς από τους
αντιπάλους. Συνεπώς τα Τρικαλινά στελέχη οφείλουν να
είναι υποψιασμένα και να κάνουν σε κάθε αγώνα μεστές
εμφανίσεις.
Ικαροι και Καλαμπάκα δείχνουν ότι διαθέτουν τις δικές
τους αγωνιστικές αρχές και
αξίζει να επιμείνουν σε αυτές.
Γενικά η φιλοσοφία είναι
γνωστή, οπότε με βελτίωση

Α

νοιξε φτερά στην κατάλληλη
στιγμή και δικαίωσε και με το
παραπάνω όσους πιστεύουν
στο ταλέντο του.

Το ενημερωτικό κείμενο του συλλόγου
έχει ως εξής:
Παλικαρίσια εμφάνιση πραγματοποίησε
ο ταλαντούχος σπρίντερ της ΓΕΑ. Τρικάλων
Κώστας Ζήκος , που αγωνίστηκε με τα
χρώματα της Εθνικής ομάδας στίβου στο
Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου Ανδρών- Γυναικών , που διεξήχθη το
περασμένο Σαββατοκύριακο στην Γλασκώβη.
Ο 20χρονος χαρισματικός δρομέας του
Βαγγέλη Κατσιάβα(τον οποίο ο ίδιος ανακάλυψε και ανέδειξε) που πήρε μέρος στα
60 μέτρα ύστερα από μια συναρπαστική
κούρσα και έντονο συναγωνισμό κατάφερε
και κατέλαβε την 5η θέση σημειώνοντας
την εξαιρετική επίδοση για την ηλικία του
6.67, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά
την αγωνιστική του σταθερότητα.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Κώστας Ζήκος
στον προκριματικό του αγωνίσματος το
πρωί στην σειρά του κατέλαβε την πρώτη
θέση με την εξαιρετική επίδοση 6.66 χωρίς
ιδιαίτερη δυσκολία.
Επίσης το απόγευμα στον ημιτελικό του
αγωνίσματος στην σειρά του κατέλαβε την
πρώτη θέση με επίδοση 6.64 και έτσι κατάφερε να φτάσει στον τελικό.

Δηλώσεις Κώστα Ζήκου
Αμέσως μετά τον αγώνα ο νεαρός σπρίντερ Κώστας Ζήκος φανερά ικανοποιημένος

συγκεκριμένων δεδομένων θα
προκύψουν ελκυστικές εικόνες.
Και όλα αυτά σ’ ένα πρωτάθλημα με έντονες αλλαγές συναισθημάτων.
Αλλωστε μετέχουν ομάδες
με μεγάλη διαδρομή, που δεν
κρύβουν τις προθέσεις τους.
Λίγο ζωτικό χώρο αν βρουν
μπορούν να κάνουν την ζημιά.
Ωστόσο και οι νέες εκδόσεις
κάθε άλλο παρά αμελητέα ποσότητα είναι. Ισα- ίσα ψάχνονται όσο μπορούν και έχουν τις
δικές τους φιλοδοξίες. Αν εμφανιστούν στην μέρα τους μπορούν να κάνουν πολλές ζημιές.
Πολύ σωστά το τοπικό δίδυμο αντιμετωπίζει κάθε συνάντηση από μηδενική βάση.
Είναι φανερό πάντως ότι η
Γ’ Εθνική έχει το δικό της πιστό
κοινό και ειδικά αυτή την εποχή
που δεν υπάρχει εκπροσώπηση

σε μεγαλύτερη κατηγορία.
Η εμπειρία πάντως δείχνει
ότι για να σταθεί κανείς επάξια
στο συγκεκριμένο μετερίζι θα
πρέπει να δουλεύει στα κόκκινα
και να εντοπίζει την αχίλλειο
πτέρνα των ανταγωνιστών.
Αναμφίβολα η Γ’ Εθνική έχει
τους δικούς της νόμους, οπότε
οι πρωταγωνιστές καλούνται
να αναζητούν νέους δρόμους,
αφού αν καταστούν προβλέψιμοι οι αντίπαλοι θα πάρουν
την μπουκιά από το στόμα.
Το έργο το είδαμε ουκ ολίγες
φορές φέτος.
Οσο για τους φιλάθλους του
διδύμου ποντάρουν πολλά και
στον χαρακτήρα αλλά και στην
εμπειρία και το ταλέντο των
αθλητών. Κάθε παιχνίδι λοιπόν
έχει τους δικούς του κώδικες,
οπότε από την στιγμή που οι
ομάδες μας καταθέτουν ενέργεια και μπασκετική σοφία μπορούν να κάνουν το βήμα που
θέλουν.
Σήμα κατατεθέν εξάλλου
πρέπει να είναι οι χαμηλοί τόνοι, αφού η αλαζονική συμπεριφορά τιμωρείται σκληρά.
Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η
αγωνιστική πρόκληση δεν σταματάει ποτέ, οπότε το δίδυμο
καλείται να γράφει προσεκτικά
καινούργιες μπασκετικές σελίδες. Και όλα αυτά με την
απαραίτητη αντοχή στον χρόνο
και στην πίεση Επίσης η χημεία
είναι μεγάλη υπόθεση και οι
συμπολίτες φίλαθλοι θέλουν
να δουν ομάδες με τα όλα
τους.
Πάντως όσο τρέχουν οι αγωνιστικές ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι περιορίζονται στο
ελάχιστο τα περιθώρια λάθους.

Ανοιξε φτερά
Παλικαρίσια εμφάνιση από τον Κώστα Ζήκο της ΓΕΑΤ
στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου Α/Γ
ξεκίνησε θεραπείες), αφού στην συνέχεια
το πρόγραμμα είναι γεμάτο.
Σίγουρα αν δεν είχε συμβεί αυτό ίσως
και να έτρεχα γρηγορότερα. Είμαι πολύ
ικανοποιημένος από το πως αντέδρασα
στην διοργάνωση.
Συνεχίζω για τον ανοιχτό στίβο».

Εύσημα από την ΓΕΑΤ

Δικαιολογημένα τα χαμόγελα για τον
μεγάλο πρωταγωνιστή Κ. Ζήκο και τον
προπονητή του Β. Κατσιάβα
και συγκινημένος από την συμμετοχή του
στον τελικό του αγωνίσματος έκανε την
παρακάτω δήλωση.
«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με την
συγκεκριμένη επιτυχία. Μετά την εκκίνηση
ένιωσα να σφίγγω αρκετά περίπου στα
40μ.
Ελπίζω να μην είναι κάτι το σοβαρό(θλάση

Ο πρόεδρος του αθλητικού σωματείου
ΓΕΑ. Τρικάλων κ. Κώστας Σγάρας, τα μέλη
του Διοικητικού συμβουλίου και οι φίλοι
του συλλόγου συγχαίρουν θερμότατα τον
σπουδαίο πρωταθλητή Κώστα Ζήκο για την
εντυπωσιακή εμφάνιση που πραγματοποίησε στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού
στίβου Ανδρών- Γυναικών και του εύχονται
να είναι πάντα υγιής και να συνεχίσει με
επιμονή και υπομονή τις προσπάθειές του
για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο άμεσο
μέλλον.
Επίσης συγχαίρουν θερμά τον γυμναστή- προπονητή του συλλόγου Βαγγέλη
Κατσιάβα, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια με
την άρτια προπονητική κατάρτιση, την συστηματική και μεθοδευμένη δουλειά που
κάνει και την σωστή καθοδήγηση(χωρίς
φυσικά να αφήνει τίποτα στην τύχη) συνέβαλε τα μέγιστα στην αξιόλογη διάκριση
που πέτυχε ο αθλητής του στην Ευρώπη.
CMYK

Ως εκ τούτου οι δικοί μας
καλούνται να έχουν πρώτα και
κύρια ουσία. Αν καταφέρουν
να την παντρέψουν με εντυπωσιακές εμφανίσεις θα έχουμε να κάνουμε με ιδανικό συνδυασμό.

Βήμα- βήμα
Μέσα από έναν μεγάλο κύκλο παιχνιδιών οι εκπρόσωποί
μας έκαναν καλή κατασκοπεία
όσον αφορά τους αντιπάλους.
Ετσι ξέρουν πολύ καλά τι
θα βρουν μπροστά τους. Λαμβάνουν συνεπώς τα μέτρα
τους, αφού ξέρουν ότι ακόμη
και ένας κρίκος αν λείψει από
την αλυσίδα μπορεί να γίνει η
ζημιά.
Οσο για την πιο ενδεδειγμένη τακτική είναι αυτή της πορείας βήμα- βήμα.
Κανείς δεν μπαίνει στο παρκέ
για να χάσει οπότε αν του
βγουν ορισμένα πράγματα τότε
θα πρέπει οι Τρικαλινές ομάδες
να καταβάλλουν διπλάσια προσπάθεια.
Το ιδανικό σενάριο προβλέπει για τις ομάδες μας να
μπουν στην θέση του οδηγού
και να κινήσουν οι ίδιες τα νήματα μεταφέροντας παράλληλα την πίεση στους ανταγωνιστές. Πάντως σιγά- σιγά ο χάρτης ξεκαθαρίζει ειδικά στις νευραλγικές θέσεις.
Την κούρσα οδηγούν τα Γρεβενά με 31 βαθμούς. Η συγκεκριμένη ομάδα δείχνει σταθερότητα, ενώ η ομοιογένεια της
δίνει ώθηση.
Τους ίδιους πόντους έχει και
ο ΠΑΣ Γιάννενα ο οποίος πήρε
νωρίς τον αέρα της κατηγορίας. Ειδικά μετά τη νίκη στο
ντέρμπι επί της Δόξας Λευκά-

δας δικαιούται να ονειρεύεται.
Η πορεία του βέβαια δεν
προκαλεί έκπληξη αφού διαθέτει πολύ καλό ρόστερ από
το οποίο ξεχωρίζουν οι δικοί
μας: Πανάρας και Πάτρας. Παράλληλα έχει ανεβασμένη ψυχολογία.
Μια ανάσα πιο κάτω είναι ο
ΑΓΣΙ με 30 βαθμούς. Και μπορεί
να βγήκε εκτός πλάνου στο
τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα με τους Ικαρους αλλά στο
προηγούμενο διάστημα επιβεβαίωσε τις συστάσεις με καυτούς: Χρύση, Θυμνιό, Ζαμπέτη.
Η Λευκάδα έχασε έδαφος
και αποδεικνύεται ότι η διαχείριση της πίεσης δεν είναι
πάντα εύκολη υπόθεση.
Εύαθλος και Παλαμάς είναι
σκληρά καρύδια, ενώ ο Ολυμπιακός Βόλου έχει τα πάνω και
τα κάτω του. Ο Μαντουλίδης
είχε ένα πολύ παραγωγικό διάστημα αλλά από ένα διάστημα
και μετά φρέναρε.
Στα χαμηλά δώματα ΑΟΚ
Βέροιας και Νικόπολη δείχνουν
ότι υποτάχθηκαν στην μοίρα
τους. Στο τοπίο αυτό οι Ικαροι
καλούνται να χτίσουν πάνω
στη νίκη επί του ΑΓΣΙ και με
τις ανάσες που θα πάρουν θα
σπεύσουν να περάσουν και
από την Μελίκη.
Οσο για την Καλαμπάκα δουλεύει συστηματικά μέσα στην
εβδομάδα, αφού το Σάββατο(18.00) θα δώσει το εξ αναβολής παιχνίδι στην έδρα του
Μαντουλίδη. Οι κιτρινομπλέ είναι σε καλή κατάσταση και από
την στιγμή που μπουν στο
πνεύμα και έχουν ψυχραιμία
μπορούν να πάρουν ένα σημαντικό εκτός έδρας αποτέλεσμα.
Το συγκεκριμένο παιχνίδι θα
διαιτητεύσουν οι κκ. Δημάδης,
Γιαννούλης. Α.
• Δεν προχώρησε η ιδέα
για φιλικό των Ικάρων με τον
Λοκρό λόγω απουσιών. Ετσι η
ομάδα θα γυμναστεί σήμερα
και αύριο, ενώ θα έχει ρεπό
Κυριακή και Καθαρά Δευτέρα.

Αγωνες
υποδομής
Ορίστηκαν οι παρακάτω αγώνες των πρωταθλημάτων
υποδομής μπάσκετ:

ΣΑΒΒΑΤΟ 09/03/2019
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 14:30 ΚΡΟΝΟΣ – ΦΟΥΝΤΑΣ 1(Π)
Δ/ΤΕΣ: ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΘ.-ΓΚΟΤΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ:ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ-ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΔΗΜ.ΚΛ.ΤΡΙΚ: 16:30 ΦΟΥΝΤΑΣ 2-ΑΕΤ (Π)
Δ/ΤΕΣ: ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΘ.-ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΤΣΙΑΡΑΣ-ΡΕΝΤΖΕΛΑΣ-ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: 13:00 ΟΛ.ΚΑΡΔ-ΑΣ ΚΑΡΔ.(ΕΦ)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΟΥΤΑΣ-ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΚΛ ΦΑΡΣΑΛΩΝ: 17:00 ΦΑΡΣΑΛΑ- ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ (Β’ΕΘΝ)
Δ/ΤΕΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΓΑΖΕΤΑΣ
ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ: ΧΛΩΡΟΣ ΝΙΚ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10/03/2019
ΕΑΚ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ:
12:00
ΑΠ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΓΣ
ΦΑΛΑΝΗΣ(ΚΟΡ)
Δ/ΤΕΣ: ΛΙΛΗΣ – ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 14/03/2019
ΔΗΜ.ΚΛ.ΤΡΙΚ:16:00 ΑΙΟΛΟΣ 1-ΔΑΝΑΟΙ(Π)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΧΡ.-ΧΛΩΡΟΣ ΧΡ.
ΚΡΙΤΕΣ: ΜΑΡΤΑΚΗ-ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.
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Η προσπάθεια θα συνεχιστεί
Ο ΑΟ Τρίκαλα πήρε μια καλή βαθμολογική ανάσα, αλλά έχει μπροστά του ένα πρόγραμμα βουνό για να υλοποιήσει τους στόχους του

Κ

ατάφερε ο ΑΟ Τρίκαλα
για την 20η αγωνιστική
να πάρει μια νίκη
ανάσα, ώστε να
ελπίζει ότι η χρονιά δεν θα πάει
χαμένη. Σίγουρα η απόδοση
κόντρα στην Σπάρτη δεν ήταν η
καλύτερη, αλλά οι βαθμοί είναι
αυτοί που μετράνε.

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Ήδη όμως η σκέψη των παικτών
του Μίλος Κόστιτς είναι στον αγώνα
της Κυριακής στον Βόλο, κόντρα
στον πρωτοπόρο της Φούτμπολ Λιγκ
ΝΠΣ Βόλου. Είναι ένας αγώνα που
δεν υπάρχει το άγχος, αφού κανένας
δεν πρόκειται να πει κάτι αν χάσεις
στην έδρα του πρώτου. Έχει όμως
ο ΑΟΤ να… κερδίσει πολλά, σε περίπτωση που δείξει το κατάλληλο
αγωνιστικό πρόσωπο και κάνει την
έκπληξη. Άλλωστε η ομάδα της Μαγνησίας έχει κάποια γκρίνια από τις
συνεχόμενες ήττες, αλλά σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί ο ΑΟΤ να
κερδίσει κάτι χωρίς την μέγιστη προσπάθεια.

Λάσκαρης: «Δείξαμε
ότι έχουμε μέταλλο»
Ο Λάσκαρης που πρόσφερε ενέργεια μπαίνοντας στο παιχνίδι ως αλλαγή δήλωσε στο τέλος: «Συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου. Το
παιχνίδι ήταν δύσκολο και ψυχολογικα και σωματικά. Δεν παίξαμε όσο
καλά θα έπρεπε αλλά δείξαμε ότι
έχουμε μέταλλο σε ένα δύσκολο
παιχνίδι. Είναι ένα έναυσμα να συνεχίσουμε θετικά».

Ο ΑΟ Τρίκαλα πήρε μια βαθιά ανάσα αλλά απομένουν ακόμη πολλά να γίνουν

Ο Τσοπουλίδης διαιτητής
στο Βόλος – ΑΟ Τρίκαλα
Η ΚΕΔ όρισε τους διαιτητές για
τα ματς της 21ης αγωνιστικής της
Football League. Το θεσσαλικό
ντέρμπι Βόλος – Τρίκαλα ορίστηκε
να διευθύνει ο Τσοπουλίδης (Ξάνθης). Αναλυτικά:

Σάββατο 9 Μαρτίου
Καραϊσκάκης Άρτας - Παναχαϊκή
(15:00 ΕΡΤ3, Δημ. Αγίων Αναργύρων)
Διαιτητής: Μπαΐλης (Πρέβεζας/
Λευκάδας)

Βοηθοί: Φραγκούλης (Πρέβεζας/
Λευκάδας), Παπαδάκης (Ημαθίας)
4ος: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

Κυριακή 10 Μαρτίου
Σπάρτη - Ηρακλής (15:00, Δημ.
Στάδιο Σπάρτης)
Διαιτητής: Περράκης (Αθήνας)
Βοηθοί: Κόττορος (Δωδ/νήσου),
Γαρεφαλάκης (Ηρακλείου)
4ος: Κατοίκος (Αθήνας)
Βόλος - ΑΟ Τρίκαλα (15:00, Γήπεδο Νεάπολης)
Διαιτητής: Τσοπουλίδης (Ξάνθης)
Βοηθοί: Διαμάντης, Τερζόπουλος
(Έβρου)

4ος: Γιουματζίδης (Πέλλας)
Αήττητος Σπάτων - Απόλλων Λάρισας (15:00, Δημ. Στάδιο Σπάτων)
Διαιτητής: Χ. Βεργέτης (Αρκαδίας)
Βοηθοί: Δ. Βεργέτης, Κύριος (Αρκαδίας)
4ος: Καδδάς (Αχαΐας)
Πλατανιάς - Εργοτέλης (15:00,
Γήπεδο Περιβολίων)
Διαιτητής: Βάτσιος (Δυτ. Αττικής)
Βοηθοί: Οικονόμου (Δυτ. Αττικής),
Δελλής (Βοιωτίας)
4ος: Ντάουλας (Δυτ. Αττικής)
Ηρόδοτος - ΑΟΧ Κισσαμικός
(15:00, Δημ. Νέας Αλικαρνασσού)

Διαιτητής: Δραγούσης (Κιλκίς)
Βοηθοί: Αϊναλής (Μακεδονίας),
Καρβούνης (Μεσσηνίας)
4ος: Νεοφυτιάδης (Κορινθίας)
Δόξα Δράμας - Αιγινιακός (15:00,
Γήπεδο Δόξας)
Διαιτητής: Θεοχάρης (Θεσσαλίας)
Βοηθοί: Παρασίου (Ημαθίας), Κωτούλας (Κιλκίς)
4ος: Μαλούτας (Ημαθίας)
Κέρκυρα - Απόλλων Πόντου (17:00
ΕΡΤ3, ΕΑΚ Κέρκυρας)
Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)
Βοηθοί: Μανασής (Τρικάλων), Καλύβας (Φθιώτιδας)
4ος: Ζαμπαλάς (Ηπείρου).

Δεν κατατέθηκε η τροπολογία
της αναδιάρθρωσης, τι σημαίνει αυτό...
Εκτός του αθλητικού νομοσχεδίου έμεινε τελικά η ποδοσφαιρική αναδιάρθρωση,
που μεταξύ άλλων προέβλεπε
τη μείωση των ομάδων της
Σούπερ Λίγκας από 16 σε 14,
τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας, της Σούπερ Λίγκας

2 και τη μοιραία μετατραπεί
της σημερινής Football
League σε Γ’ Εθνική…
Και όλα αυτά, καθώς το
βράδυ της Τετάρτης (6/3) δεν
κατατέθηκε η επίμαχη τροπολογία κατά τη ψήφιση του
νέου αθλητικού νόμου, επι-

βεβαιώνοντας το σχετικό ρεπορτάζ του a-sports.gr από
την 1η Μαρτίου.
Να σημειώσουμε ότι στο
σχέδιο Βασιλειάδη για την
αναδιάρθρωση η Σούπερ Λίγκα είχε διαφωνήσει εξ αρχής,
ενώ πάρα πολλές ομάδες (η

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

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

πλειοψηφία) είχαν υποστηρίξει
ότι θα μετέτρεπε το πρωτάθλημα σε τουρνουά.
Τι σημαίνει πρακτικά αυτή
η εξέλιξη;
Ότι αλλάζουν τα δεδομένα
σε όλες τις κατηγορίες. Αφενός (αν δεν υπάρξει τροπο-

λογία αναδιάρθρωσης το επόμενο διάστημα σε άσχετο νομοσχέδιο) η Σούπερ Λίγκα θα
συνεχίσει να έχει 16 ομάδες,
η Football League θα μείνει
όπως είναι σήμερα, όπως και
η Γ’ Εθνική.
Υπάρχουν βέβαια, τεχνικής
φύσεως ζητήματα, τα οποία
προφανώς θα κληθεί να τα
λύσει η ΕΠΟ ως υπερκείμενη
ποδοσφαιρική αρχή.
Από εκεί και πέρα, όμως,
διαφοροποιείται και ο αριθμός
των ομάδων, που θα υποβιβασθούν από τη μεγάλη κατηγορία…
Με δεδομένη την διορθωμένη προκήρυξη της Football
League μετά την απόφαση
της ΕΠΟ για τη διεξαγωγή
διπλού μπαράζ για 2η θέση
ανόδου στη Σούπερ Λίγκα
από την κατώτερη κατηγορία
η λογική λέει ότι: Ο τελευταίος
της Σούπερ Λίγκας θα πέσει

και ο προτελευταίος θα αγωνιστεί στο μπαράζ με τη δεύτερη ομάδα της Β’ Εθνικής.
Αυτό, όπως γίνεται κατανοητό ενδιαφέρει όλες τις
ομάδες, που κινδυνεύουν μέχρι και τον ουραγό Απόλλωνα
Σμύρνης, αφού άπαντες έχουν
ελπίδες πλέον (αλλιώς έπεφταν οι τρεις τελευταίοι και
ο 13ος πήγαινε σε μπαράζ)...
Πάντως, ένα ζητούμενο είναι και τι τελικά έχει κατατεθεί
από τις προκηρύξεις των δύο
διοργανωτριών (αρχικά η
Football League μιλούσε για
την απευθείας άνοδο δύο
ομάδων της και όχι μόνο του
πρωταθλητή), αλλά και τι θα
γίνει με τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ομάδων ως προς
την εξασφάλιση, που αρχικά
υπήρχε με το σχέδιο Βασιλειάδη.
a-sports.gr
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Β’ Ερασιτεχνική

Νέα απώλεια

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ

•«Λευκή» ισοπαλία οι Παραληθαίοι
στη Βασιλική •Ο Λόγγος τίμησε τη μνήμη
της αδικοχαμένης Ευαγγελίας Καπάκου

www.gidopoulosp@yahoo.gr

πό το καλό στο
καλύτερο βαδίζει
το Νεοχώρι και
όσο οι
αγωνιστικές περνούν
τόσο πιο κοντά στην Γ’
Εθνική βρίσκεται ο
«Διγενής». Μετά τη
σπουδαία νίκη επί της
Πηγής με την οποία
άνοιξε τη ψαλίδα της
διαφοράς στους έξι
βαθμούς, το περασμένο
Σάββατο αυτή η διαφορά
διατηρήθηκε κερδίζοντας
και στη Φήκη με 1-0.

Α
Βασιλική και Παραληθαίοι έμειναν στο 0-0
Νέα απώλεια για τους Παραληθαίους και πάλι με «λευκή» ισοπαλία. Αυτή τη φορά έχασαν βαθμούς στη Βασιλική η οποία μάλιστα αστόχησε σε πέναλτι. Το παιγνίδι ήταν μοιρασμένο και χωρίς πολλές φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες.
Οι γηπεδούχοι στάθηκαν αρκετά καλά και λίγο έλειψε να φτάσουν στη νίκη, αλλά το πέναλτι που κέρδισαν δεν το αξιοποίησαν.
Έτσι έδειξαν ότι στα παιγνίδια με τις καλές ομάδες στέκονται αρκετά καλά πράγμα που είχαν κάνει και στο παιγνίδι με το Ριζαριό
όπου και πάλι είχαν φέρει λευκή ισοπαλία.
Οι Παραληθαίοι από την πλευρά τους δεν μπόρεσαν να κάνουν
και τόσο καλή εμφάνιση και μοιραία άφησαν δύο πολύτιμους
βαθμούς στην προσπάθεια που κάνουν για να ανεβούν στην Α’ Ερασιτεχνική κατηγορία.
Στο πρώτο ημίχρονο ο Πανάγος από καλή θέση στο 25′ δεν μπόρεσε να απειλήσει το αντίπαλο τέρμα, ενώ άλλη μία καλή στιγμή
για τους γηπεδούχους σημειώθηκε στο 40′ με τον Ζέκο.
Στο δεύτερο μέρος στο 51′ σουτ του Παναγιώτου πέρασε άουτ.
Οι Παραληθαίοι απείλησαν με κεφαλιά του Κατσινέλη στο 60′ και
φάουλ του Νάκου στο οποίο επενέβη ο Υφαντής στο 73′.
Στο 79′ ο Παναγιώτου ανατράπηκε μέσα στην μεγάλη περιοχή
και ο διαιτητής έδωσε πέναλτι. Το εκτέλεσε ο ίδιος παίκτης που
το κέρδισε, αλλά ο Μπονόβας κατάφερε κι απόκρουσε.
Από εκεί και πέρα δεν σημειώθηκε κάτι αξιόλογο και το 0-0 έμεινε ως το τέλος.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ: Υφαντής, Μανώλης, Πανάγος, Μαντζάνας, Ντάφος,
Φιλίππου (82' Γρηγορίου), Μέμπελι, Ζέκο, Ζαφείρης (55' Καμέτας,
λόγω τρ. 70' Τσάμης), Παναγιώτου, Γκούμπλιας.
ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΟΙ: Μπονόβας, Γκούμπλιας, Τσικρικάς, Γκάνιας, Σ.
Ζάρρας, Α. Νάκος, Καρδούλας, Κοντός (69' Βλησσάρης), Κατσινέλης, Φ. Νάκος, Τρίγκας (81' Ι. Νάκος).

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Κηπάκι – Γριζάνο
Βασιλική – Παραληθαίοι
Ακαδημία 1 – Αμπελάκια
Λόγγος- Αστέρας
Κρήνη- Ζάρκο
Καρυές- Οικουμένιος
Κεραμίδι- Αγία Κυριακή
Ριζαριό- Αρδάνι

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

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

Β
50
46
44
40
35
34
30
28
27
25
24
23
21
17
14
13
4

Ν
16
14
14
12
10
10
9
7
8
7
7
6
6
5
3
4
1

Ι
2
4
2
4
5
4
3
7
3
4
3
5
3
2
5
1
1

Η
2
2
4
4
5
5
8
6
9
9
9
9
10
12
12
15
18

ΤΕΡΜ.
76-19
65-18
48-24
39-23
42-26
46-32
38-33
24-26
42-40
34-43
26-36
33-42
26-32
17-37
19-54
18-45
13-76

Ενός λεπτού σιγή
Η ομάδα του Λόγγου δεν ξέχασε την αδικοχαμένη Ευαγγελία Καπάκου. Ο πρόσφατος χαμός της 17χρονης έχει
συγκλονίσει το χωριό και το λιγότερο που θα μπορούσε να
κάνει στη μνήμη της η ομάδα, ήταν να παίξει με μαύρα περιβραχιόνια και να κρατήσει ενός λεπτού σιγή.
Αιωνία η μνήμη της.

Σε διάστημα οκτώ ημερών η
ομάδα του Στέφανου Ψύχου
ξεπέρασε δύο σοβαρά εμπόδια, τα σοβαρότερα, αν λάβουμε υπ’ όψιν την βαθμολογική τους θέση.
Αν και το πρωτάθλημα έχει
δρόμο ακόμα, αν και στο ποδόσφαιρο έχουμε δει πολλά,
οι πιθανότητες να ανατραπεί
η κατάσταση και το Νεοχώρι
να χάσει τον τίτλο, είναι μηδαμινές. Με απλά λόγια και η
κορυφή έχει σχεδόν ξεκαθαρίσει.
Οσο για τη ζώνη του υποβιβασμού; Αυτή και αν έχει ξεκαθαρίσει. ΑΕΤ και Γλίνος
έχουν αποκλειστεί από το
πρωτάθλημα, ενώ αγωνιστικά
ο Αχιλλέας Τρικάλων θα είναι
η τρίτη ομάδα που θα υποβιβαστεί. Κι εφόσον τα Μετέωρα μένουν στην Γ’ Εθνική, δεν
υπάρχουν άλλα σενάρια υποβιβασμού από την Α’ Ερασιτεχνική.
Νωρίς φέτος έχει χάσει το
ενδιαφέρον του το πρωτάθλημα και από δω και πέρα οι

Με τη νίκη στη Φήκη, το Νεοχώρι βρέθηκε «αγκαλιά» με την άνοδο
ομάδες είναι «ελεύθερες» να
χαρούν το ποδόσφαιρο χωρίς
άγχος και να ετοιμάσουν τους
«πιτσιρικάδες» για την επόμενη χρονιά. Αν διαθέτουν.
Όπως προαναφέραμε στο
ντέρμπι κορυφής του Σαββάτου, το Νεοχώρι πατώντας
καλύτερα στο γήπεδο κέρδισε
δίκαια τη Φήκη 1-0 παρά το
γεγονός πως οι γηπεδούχοι είχαν την «ευκαιρία» τους να αλλάξουν το ρευστό σκορ.
Χαρακτηριστικό δε του αγώνα, ήταν πως από δύο ομάδες,
από δύο κεφαλοχώρια με
ιστορία στο ποδόσφαιρο,
έπαιξε μόνο ένας ντόπιος ποδοσφαιριστής. Ο Μακρυγιάννης ο οποίος ήρθε φέτος από
τη Γερμανία και βοηθάει τα
μέγιστα τον «Διγενή». Και αυτή
η επισήμανση έχει το νόημά
της και την ανησυχία της…

H επόμενη αγωνιστική (9/3, 15.00)
Φήκη
Κεφαλόβρυσο
Νεοχώρι
Ταξιάρχες
Καστράκι
Αγία Μονή
Δήμητρα
Γλίνος-Καλύβια
ΑΕΤ-Κρύα Βρύση

-

Πηγή
Πορταϊκός
Σαράγια
Μεγαλοχώρι
Πυργετός
Πύργος
Μπάρα
0-3α.α.
0-3α.α.

Στο άλλο ντέρμπι κορυφής,
η Πηγή επέστρεψε στις νίκες
κερδίζοντας το Μικρό Κεφαλόβρυσο με 1-0 και συνεχίζει
να αναζητά τις χαμένες ελπίδες για άνοδο, μιας και υπάρχει συνέχεια…
Στο Μεγαλοχώρι μπορεί η
«Θύελλα» να δυσκολεύτηκε
αλλά κέρδισε την Αγία Μονή
με 1-0, όπως και τα Σαράγια

απέναντι στους αξιόμαχους
Ταξιάρχες.
Η Δήμητρα μακριά από τον
καλό της εαυτό υπέστη βαριά
ήττα στον Πυργετό με 5-2,
ενώ στο Καλαμπακιώτικο
ντέρμπι το Καστράκι κέρδισε
0-1 την Κρύα Βρύση.
Με «διπλό» πέρασαν τα Καλύβια από τη Μπάρα κερδίζοντας 3-2 λίγο πριν το τέλος.

σκόρερς
Πηγή-Κεφαλόβρυσο .................................................1-0
Δάσσιος (58’)
Φήκη-Νεοχώρι ..........................................................0-1
Γιαννούλας (3’)
Σαράγια-Ταξιάρχες ...................................................1-0
Τζέγκας (47’)
Κρύα Βρύση-Καστράκι .............................................0-1
Β. Αλμπάνης (7’)
Μεγαλοχώρι-Αγία Μονή ...........................................1-0
Τσαρτόλιας (44’)
Πυργετός-Δήμητρα ...................................................5-2
Νικολούσιος (47’, 52’, Φασούλας (55’, 75’, 85’), Παπαθανασίου (62’, 87’ πεν.),
Μπάρα-Καλύβια ........................................................2-3
Κορωναίος (32’), Ιωάννου (55’) - Ζέρβας (40’), Καρανίκας
(75’), Καραλής (84’)
Πύργος-Γλίνος ....................................................3-0α.α.
Πορταϊκός-ΑΕΤ ...................................................3-0α.α.

Η ΒΑΘΜOΛOΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ

Β

ΑΓ.

ΕΝΤOΣ
Ν
Ι
Η

1 Νεοχώρι
64
23
11
1
2 Πηγή
58
23
12
0
3 Φήκη
53
23
10
0
4 Κεφαλόβρυσο
44
23
5
4
5 Μεγαλοχώρι
43
23
8
0
6 Σαράγια
43
23
8
1
7 Δήμητρα Απόλλων 39
23
6
1
8 Καστράκι
35
22
4
2
9 Πυργετός
33
23
5
4
10 Ταξιάρχες
33
23
6
1
11 Αγία Μονή
29
23
5
4
12 Πορταϊκός
29
22
6
2
13 Καλύβια
28
23
2
5
14 Κρύα Βρύση
25
23
6
1
15 Πύργος
21
23
3
3
16 Αχιλλέας
8
23
1
1
17 ΑΕΤ
0
23
0
1
18 Γλίνος
0
23
0
0
*Δεν υπολογίζεται ο αγώνας Καστράκι - Πορταϊκός

0
0
2
2
3
2
4
4
3
5
3
4
4
5
5
10
10
11

ΤΕΡΜΑΤΑ

37
24
37
23
34
19
23
19
16
21
17
19
10
16
12
11
0
0

5
6
9
7
9
6
16
9
12
18
10
17
12
22
14
35
30
39

ΕΚΤOΣ
Ν
Ι

10
6
7
8
5
6
6
6
4
4
3
2
5
1
3
1
0
0

0
4
2
1
4
0
2
3
2
2
1
3
2
3
0
1
0
1

Η

1
1
2
3
3
6
4
3
5
5
7
5
5
7
9
9
12
11

ΤΕΡΜΑΤΑ

ΣΥΝOΛO
Ν
Ι
Η

ΤΕΡΜΑΤΑ

36
21
16
20
17
24
23
21
16
11
12
9
14
8
17
8
0
3

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

73
45
53
43
51
43
46
40
32
32
29
28
24
24
29
19
0
3

1
4
7
13
14
20
17
12
17
14
19
24
14
23
25
42
36
36

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

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

6
10
16
20
23
26
33
21
29
32
29
41
26
45
39
77
66
75

Β’ ΕρΑΣΙΤΕχΝΙΚΗ
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Ορθια στο Κηπάκι

Το Γριζάνο βελτιώνει την εικόνα
και τη θέση του στον βαθμολογικό πίνακα

πό το καλό στο
καλύτερο βαδίζει η
«Μπάρτσα»
Γριζάνου. Χθες
πέρασε νικηφόρα από το
Κηπάκι με 3-2 σ’ ένα
δύσκολο παιχνίδι καθώς οι
γηπεδούχοι αντέδρασαν
σθεναρά αλλά έφυγαν από
το γήπεδο με ένα γκολ
λιγότερο.

Α
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«Κλικ» στο Κηπάκι
Ο Στέφανος
Κακάβας
και ο Αλκης
Αναστασίου
συνεργάστηκαν
άψογα χθες στο
παιχνίδι με τον
πρώτο να
σκοράρει από
προσπάθεια του
δεύτερου

•Η «Μπάρτσα» Γριζάνου κέρδισε 2-3 και συνεχίζει την ανοδική της πορεία

Η ομάδα του Κηπακίου, παρά την ήττα παρουσίασε ένα
ανταγωνιστικό πρόσωπο κυρίως στο β’ ημίχρονο

27

«Όλα καλά».
Υπήρξε δύναμη,
πάθος για τη
νίκη, δόθηκαν
κόκκινες, αλλά
στο τέλος όλοι
έδωσαν τα
χέρια και αυτό
είναι θετικό στο
ερασιτεχνικό
ποδόσφαιρο

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Ο Κακάλιας πέρα από τα δύο γκολ που πέτυχε σημάδεψε και μια φορά το δοκάρι του Διογένη
Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν νωρίς και αυτό αποσυντόνισε
το Κηπάκι, το οποίο μπήκε φουριόζο στην επανάληψη και ισοφάρισε νωρίς. Αμεση όμως ήταν
η αντίδραση του Γριζάνου το
οποίο πέτυχε δύο γκολ πήρε το
προβάδισμα, ενώ το Κηπάκι μείωσε 2-3. Ο αγώνας… άνοιξε και οι
ομάδες έχασαν ευκαιρίες, αλλά
δεν άλλαξαν το σκορ.

Ο αγώνας
Στο πρώτο ημίχρονο το Γριζάνο κινήθηκε πιο απειλητικά και
πέρα από το γκολ που πέτυχε δημιούργησε προϋποθέσεις για την
επίτευξη ενός δεύτερου γκολ, το
οποίο όμως δεν ήρθε.
Το Κηπάκι προσπάθησε να βρει
την… ισοφάριση με τον Κακάβα
και τον Δημόπουλο να αναζητούν
τρόπους ώστε να ολοκληρώσουν
με επιτυχία κάποια προσπάθεια
αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
Η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα, στο 4’, ανήκε στο Γριζάνο
όταν ο Κακάλιας εκμεταλλεύτηκε
την ταχύτητά του και τσίμπησε τη
μπάλα μπροστά από τον Διογένη
αλλά ο τερματοφύλακας του Κηπακίου έδιωξε σε κόρνερ. Στην
εξέλιξη της φάσης από κοντά ο
Καραμιχαηλίδης δεν μπόρεσε να
σημαδέψει δίκτυα στέλνοντας τη
μπάλα άουτ.
Η απάντηση των γηπεδούχων
ήρθε στο 6’ όταν ο Κακάβας από
δεξιά έβγαλε τη σέντρα και ο Δημόπουλος με κεφαλιά αστόχησε.
Στο 7’ από φάουλ του Τσιάμη
από δεξιά ο Γκέκα Ελσον πήρε
την κεφαλιά στο πίσω δοκάρι
αλλά η μπάλα κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του
Διογένη.
Το Γριζάνο «άνοιξε» το σκορ
στο 9’ όταν ο Καρανίκας πέρασε
κάθετη πάσα στον Κακάλια αυτός
πρόλαβε τους αμυντικούς του
Κηπακίου, πλάσαρε απέναντι στον
Διογένη και πέτυχε το 0-1.
Στο 17’ νέα προσπάθεια του
Γριζάνου για δεύτερο γκολ αλλά
το δυνατό σουτ του Γκολέτσα
κατέληξε στα χέρια του Διογένη.
Δύο λεπτά αργότερα από θαυμάσια ατομική προσπάθεια του
Κακάλια βρέθηκε σε θέση βολής
και σούταρε από κοντά αλλά η

Ο Κακάβας θα αξιοποιήσει πάσα
του Αλκη Αναστασίου και θα μειώσει 2-3
μπάλα βρήκε στα πόδια του Στάμου και δεν κατέληξε στον αρχικό της στόχο.
Στο 25’ ο Σακαρίκος βρήκε τον
Κακάλια αυτός προσπάθησε να
«κρεμάσει» τον Διογένη αλλά
αστόχησε.
Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν
να απειλήσουν στο 28’ με τον
Ζαφειρόπουλο να σουτάρει έξω
από την περιοχή αλλά ο Θεοχαρούλας μπλόκαρε.
Στο επόμενο λεπτό το Κηπάκι
έχασε αισθητή ευκαιρία να ισοφαρίσει. Ο Κακάβας σε μια αντεπίθεση κοντραρίστηκε με τον Θεοχαρούλα, ευνοήθηκε ο Τσαρούχας ο οποίος σούταρε στην ανυπεράσπιστη εστία αλλά έστειλε τη
μπάλα άουτ.
Στο 30’ από κόρνερ του Γριζάνου από αριστερά ο Τσιάμης σούταρε συρτά και αδύναμα, ο Καρατζούλης προσπάθησε με τακουνάκι να σκοράρει αλλά ο Διογένης μπλόκαρε. Στην αντεπίθεση
ο Δημόπουλος πρόλαβε την έξοδο του Θεοχαρούλα, πήρε την κεφαλιά, αλλά πριν προλάβει η μπάλα να περάσει τη γραμμή του
τέρματος και να γίνει η ισοφάριση, ο Σακαρίκος έδιωξε σωτήρια.
Στο 33’ από κόρνερ του Τσαρούχα από δεξιά ο Ζαφειρόπουλος με κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι έστειλε τη μπάλα ελάχιστα
άουτ.
Ο σκόρερ του Γριζάνου λίγο έλλειψε να πετύχει και δεύτερο
γκολ στο 35’ αλλά το φάουλ που
εκτέλεσε από αριστερά έστειλε τη
μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του
Διογένη.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν φουριόζοι στο δεύτερο ημίχρονο και

στο 50’ από φάουλ ο Δημόπουλος
βρέθηκε στην περιοχή του Γριζάνου και με ψιλοκρεμαστό σουτ
ισοφάρισε 1-1.
Στο 53’ ο Κακάβας επωφελήθηκε από αδράνεια στην αντίπαλη άμυνα, σούταρε από καλή
θέση αλλά η μπάλα βρήκε σε
πόδι αμυντικού και κατέληξε κόρνερ.
Στο 55’ το Γριζάνο σήκωσε κεφάλι στο σκορ όταν ο Καραγιάννης έβγαλε τη σέντρα ο Κακάλιας
πήρε την κεφαλιά και ο Γκολέτσας
ο οποίος δημιούργησε χώρο με
σουτ νίκησε τον Διογένη κάνοντας
το 1-2.
Στο 57’ ο Καραμιχαηλίδης βρήκε τον Κακάλια, αυτός απέφυγε
τον Διογένη και με συρτό σουτ
από πλάγια δεξιά πέτυχε το 1-3.
Στο 60’ ο Αλκης Αναστασίου,
δεν… άκουσε τον Νίκο Αναστασίου και αφού πραγματοποίησε
ατομική προσπάθεια άλλαξε τη
μπάλα με τον Κακάβα ο οποίος
πλάσαρε τον Θεοχαρούλα και
μείωσε 2-3.
Το Γριζάνο έμεινε με 10 παίκτες
στο 73’ καθώς αποβλήθηκε ο Σακαρίκος με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αποβολή που προκάλεσε αντιρρήσεις στους φιλοξενούμενους αλλά η απόφαση του διαιτητή μετράει.
Στο 78’ το Κηπάκι έχασε μοναδική ευκαιρία όταν η μπάλα από
δεξιά έφτασε στο πίσω δοκάρι
στον Βλάχο, αυτός αιφνιδιάστηκε
και αστόχησε από το μισό μέτρο.
Νέα σπουδαία ευκαιρία για
τους γηπεδούχους στο 80’ με
τον Θεοχαρούλα να διώχνει σωτήρια τη μπάλα σε τετ-α-τετ του
Κακάβα από πλάγια δεξιά.

Οι παίκτες του Γριζάνου
πανηγυρίζουν τη νίκη
στο Κηπάκι
Ένα λεπτό αργότερα, ο Κακάλιας βρέθηκε απέναντι στον Διογένη, σούταρε, αλλά απέκρουσε
σε κόρνερ ο τερματοφύλακας
του Κηπακίου.
Στο 81’ έμεινε με 10 παίκτες και
το Κηπάκι. Ο Κακάλιας έκανε φάουλ στον Γκουζιώτη, αυτός έβρισε και οι τιμωρίες δίκαιες. Κίτρινη στον παίκτη του Γριζάνου, κόκκινη στον ποδοσφαιριστή του Κηπακίου.
Στο 85’ ο Γκολέτσας με ανάποδο ψαλίδι δεν μπόρεσε να νικήσει τον Διογένη ο οποίος έδιωξε σε κόρνερ. Εξαιρετική προσπάθεια και από τους δύο.
Στο 88’ από διώξιμο του Γκέκα
Ελσον ο Γκολέτσας βρέθηκε με τη
μπάλα σούταρε δυνατά αλλά ο
Διογένης απέκρουσε. Ο τερματοφύλακας του Κηπακίου δεν επέτρεψε και στον Αλεξίου στο 89’ να
ολοκληρώσει την προσπάθειά
του.

Κερκίδα υπήρξε χθες στο Κηπάκι. Στήριξε λίγο παραπάνω
τους Ζαφειρόπουλο, Δημόπουλο και Σκέντζα…

Αμα έχει πρόεδρο τον Δημότσιο και παράγοντα τον sexy butcher
δεν χάνει εύκολα ο Σπύρος Χριστοδούλου και το Γριζάνο

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΚΗΠΑΚΙ: Διογένης, Βλάχος,
Δημόπουλος, Ζαφειρόπουλος,
Μπούκας (48’ Αναστασίου Ν.),
Κακάβας, Καρυδόπουλος (84’
Σκέντζας), Τσαρούχας, Βασιλόπουλος (66’ Γκουζιώτης), Αναστασίου, Στάμος (79’ Πλατής)
ΓΡΙΖΑΝΟ: Θεοχαρούλας, Σακαρίκος,Κακαδιάρης, Τσιάμης,
Γκέκα Ελσον, Καρανίκας, Κακάλιας (83’ Αλεξίου), Καραγιαννης,
Γκολέτσας (90’ Παπαδόπουλος),
Καραμιχαηλίδης, Καρατζούλης
(67’ Τέλλιος Αθ.).
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μανασής Κ. (Σταφυλάς- Παπαγεωργόπουλος).

Ο Τάκης Καταραχιάς έχει δημιουργήσει ένα καλό σύνολο
στο Κηπάκι, άσχετα με το χθεσινό αρνητικό αποτέλεσμα,
παρότι χθες ανέχθηκε κάποια αρνητική κατάσταση

CMYK
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Επιτυχίες εκτός συνόρων
Έ

ξτρα αποσκευές
έπρεπε να είχε
φροντίσει να
πάρει μαζί της η
ελληνική αποστολή της WKB
Hellas φεύγοντας για
Ισπανία την περασμένη
Πέμπτη. Και αυτό γιατί το
Σάββατο 2/2/2019 στο WKB
Spanish Open 2019 –
Kumite & Kata
Championships «σάρωσε»
σε κύπελλα και μετάλλια!

ΧΡΟΝΙΚΟ
Η αποστολή με επικεφαλής τον
Brunch Chief της WKB Hellas
Sensei Ιωάννη Παπαπούλιο – 4
dan ξεκίνησε από την Καλαμπάκα
την Πέμπτη 31/1/2019 με ναυλωμένο λεωφορείο για την Αθήνα
όπου ταξίδεψε αεροπορικώς για
Ισπανία.
Το πρωί της Παρασκευής
1/2/2019 όλα τα μέλη της αποστολής, ευρισκόμενα ήδη στην
πόλη Σαβαδέλ της επαρχίας της
Βαρκελώνης, επισκέφθηκαν το
χώρο του dojo του Shihan Daniel
Sanchez – 5 dan, ο οποίος είναι
Προπονητής της ισπανικής ομάδας, Παγκόσμιος Πρωταθλητής,
κάτοχος του τίτλου των 100 kumite και διοργανωτής του WKB
Spanish Open 2019 – Kumite &
Kata Championships.
Τις απογευματινές ώρες τις
ίδιας ημέρας η αποστολή μετέβη
στον αγωνιστικό χώρο για τις
απαραίτητες γραμματειακές διαδικασίες και για τη ζύγιση των
αθλητών.
Το Σάββατο ήταν ένας πραγματικός θρίαμβος για την WKB
Hellas. Η ελληνική σημαία κυμάτισε πολύ ψηλά ουκ ολίγες φορές
με τους Έλληνες αθλητές να την
κρατούν περήφανα στα χέρια
τους κάθε φορά που ανέβαιναν
στο βάθρο.
Ειδικότερα οι επιδόσεις και επιτυχίες της ελληνικής αποστολής
ήταν οι παρακάτω:
α) στα Kata
• 1η θέση: Στεφανία Γκλάρα
• 2η θέση: Μάριος Γρίβας
• 3η θέση: Θωμαή Λαιμοδέτη
β) στο Kumite
• 1η θέση: Άγγελος Αβράμης,
Ιωάννης Ζωσιμάς, Βαγγέλης Τσέκλημας, Κωνσταντίνος Ζήκος, Στεφανία Γκλάρα
• 2η θέση: Θωμαή Λαιμοδετη
• 3η θέση: Μάριος Γρίβας,
Χρήστος Ταραμπέκης, Παναγιώτης Κεραμίδης
Να σημειώσουμε ότι ο Υπεύθυνος Διαιτησίας της WKB Hellas
Senpai Κώστας Ιωαννίδης, ο οποίος συμμετείχε στην ελληνική αποστολή, ήταν ένας από τους διαιτητές των αγώνων.
Αξίζει επίσης να αναφέρουμε
μια σημαντική στιγμή για τον
Brunch Chief της WKB Hellas
Sensei Ιωάννη Παπαπούλιο όταν
-κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης- βραβεύθηκε για την προσφορά του στον αθλητισμό και
ειδικότερα στις ΜΜΑ.

Όλη η αποστολή μετά την τεράστια αυτή επιτυχία, την επόμενη
ημέρα (Κυριακή 3/2/2019) που
ήταν και τελευταία του ταξιδιού,
την αφιέρωσε σε βόλτες στην
όμορφη πόλη του Σαβαδελ, αλλά
και στα αξιοθέατα και μνημεία
της Βαρκελώνης.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΜΗΝΗΜΑΤΑ
Ο Sensei Ιωάννης Παπαπούλιος
αισθανόμενος ιδιαίτερα περήφανος συγχαρεί όλους του αθλητές
της WKB Hellas για την σαρωτική
εμφάνιση και συμμετοχή τους
στη διοργάνωση.
Συγχαίρει επίσης:
• τον υπεύθυνο διαιτησίας της
WKB Hellas Senpai Κώστα Ιωαννίδη που άσκησε επάξια τα καθήκοντά του ως διαιτητής στους
αγώνες.
• το διοργανωτή Shihan Daniel
Sanchez που είχε επιφορτισθεί
με την επιμέλεια και διεξαγωγή
της διοργάνωσης, για την αρτιότητά της και τον ευχαριστεί την
άριστη φιλοξενία στους αθλητές
της WKB Hellas
• τον Πρόεδρο της World
Kyokushin Budokai, Kancho Pedro
Fernández Roiz, που με την παρουσία του διασφάλισε το αδιάβλητο, την αντικειμενικότητα και
τη νομιμότητα της διαδικασίας
των αγώνων.
Τέλος ευχαριστεί τα μέλη της
WKB Hellas που στήριξαν ηθικά
και προετοίμασαν τεχνικά τους
συμμετέχοντες αθλητές, τους συνοδούς της αποστολής, αλλά και
τους γονείς που πάντα είναι κοντά
στα παιδιά τους και στις προσπάθειές τους ακόμα και όταν
αυτές τους φέρνουν εκτός ελληνικών συνόρων.

* Τα συναισθήματα των φιλάθλων ποικίλουν μετά από αναμετρήσεις ειδικά των ομαδικών σπορ και οι αναλύσεις παρουσιάζουν ιδιαίτερα σημεία αναφοράς. Αλλοι λοιπόν είναι
ιδιαίτερα απαιτητικοί και θέλουν από τους εκπροσώπους
μας και ειδικά από εκείνους που έχουν μακρά διαδρομή και
βαριά φανέλα να παρουσιάζουν ουσία και θέαμα.
* Αλλοι πάλι εμφανίζονται πιο συγκαταβατικοί λαμβάνοντας
υπόψιν τα δεδομένα και τις δυσκολίες της στιγμής. Πάντως
όλοι αναφώνησαν δόξα τω Θεώ για την νίκη του ΑΟΤ επί
της Σπάρτης.
* Το τρίποντο αποτελούσε κατά γενική ομολογία μονόδρομο
και κανείς δεν ήθελε ούτε καν να σκεφτεί το αντίθετο
σκηνικό. Σίγουρα το άγχος ήταν μεγάλο αλλά ήρθε βαθιά
ανάσα.
* Οι κυανέρυθροι πλέον θα πρέπει να ανεβάσουν κι άλλο
στροφές αξιοποιώντας και τα υπόλοιπα αποτελέσματα προκειμένου να αναρριχηθούν βαθμολογικά. Ασφαλώς κάθε
πόντος ζυγίζει χρυσάφι.
* Εκτός από το κύπελλο της ΕΠΣΤ προχωρούν ανάλογες διαδικασίες και σε άλλες Ενώσεις. Ο καθένας αντιλαμβάνεται
ότι αποτελεί σημαντικό κίνητρο η κατάκτηση της κούπας,
οπότε οι πρωταγωνιστές φροντίζουν να εξαντλούν τις πιθανότητες.
* Ετσι και στην Ηπειρο ο δεύτερος τη τάξει θεσμός μπήκε
στην τελική ευθεία. Η αναφορά μας δεν γίνεται τυχαία. Το
ένα εισιτήριο πήρε ο Θρίαμβος Σερβιανών, που διαθέτει και
Τρικαλινό χρώμα.
* Κατάφερε λοιπόν να ξεπεράσει το εμπόδιο του αντιπάλου
του με 2-1. Ηγέτης και μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα
αναδείχτηκε ο δικός μας Τσιαφίτσας, που σημείωσε και τα
δυο τέρματα της ομάδας του και μάλιστα σε νευραλγικά
σημεία.
* Δικαίως λοιπόν εισέπραξε τα εύσημα από φίλους και αντιπάλους. Απαντες ομολόγησαν ότι έκανε ένα πραγματικά
μεγάλο παιχνίδι καταθέτοντας πτυχές από το ταλέντο του.
* Εκτός από το να γοητεύουν ποδοσφαιρικά στις γραμμές
των γηπέδων οι γυναίκες και οι νέες του ΑΟΤ ξέρουν να
βιώνουν και όμορφες οικογενειακές στιγμές με ξεχωριστές
εξωαγωνιστικές συνάξεις.
* Σήμερα λοιπόν όλοι οι δρόμοι θα οδηγούν στον «Ορφέα»,
όπου τα στελέχη των ομάδων θα βρεθούν όλα μαζί σε μια
σύναξη με αρκετές εκπλήξεις και ωραία ατμόσφαιρα. Ειδικά
φέτος οι εκπρόσωποί μας κέρδισαν πολλά στοιχήματα και
συνεχίζουν με συνέπεια. Την Κυριακή(15.00) οι γυναίκες
παίζουν στον Ατρόμητο(διαιτητής: Χρόνης). Οι Νέες θα
αγωνιστούν με την Ανατολή για το κύπελλο(17 Μάρτη).
* Καθαρίζει σιγά- σιγά το τοπίο στα σχολικά πρωταθλήματα
και ειδικά στο ομαδικό σκέλος. Βέβαια οι χαμηλοί τόνοι
πρέπει να αποτελούν πάντα οδηγό. Για το ποδόσφαιρο
γράψαμε στο χθεσινό φύλλο. Οσο για το μπάσκετ είναι να
βγουν και οι τελευταίες εκκρεμότητες, οπότε σύντομα θα
διεξαχθούν οι τελικοί σε αγόρια και κορίτσια.
* Παρελθόν από τη Νίκη. Β ο Γρ. Γιασάρης. Τον διαδέχτηκε ο
δικός μας Σπ. Στρατίκης με Π. Νάνη.
* Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας δεν ήταν δυνατόν να μην συγχαρεί
δημόσια τον Κώστα Ζήκο της ΓΕΑΤ για την άκρως επιτυχημένη
του εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό κλειστού στίβου της Γλασκώβης.
* Σίγουρα στην Περιφέρεια γίνεται καλή δουλειά στο κομμάτι
του κλασικού αθλητισμού, οπότε το βιογραφικό δεν σταματάει
να γεμίζει. Και όλα αυτά με συνέπεια και συνέχεια.
* Ακρως πετυχημένη η μάζωξη της Λέσχης 4χ4.

03.00: COSMOTE SPORT 4 HD
Milwaukee Bucks-Indiana Pacers
NBA Regular Season
11:15 Eurosport 1
Παγκόσμιο Κύπελλο Σπίντλερουβ Μλιν
Αλπικό Σκι
14:15 Eurosport 1
Παγκόσμιο Κύπελλο Σπίντλερουβ Μλιν
Αλπικό Σκι
14:55 Eurosport 2
Players Championship, Πρέστον
19:00 Novasports 3HD
Λοκομοτίβ Κουμπάν - Ούνικς Καζάν
Eurocup
19:00 Novasports 2HD
ΤΣΣΚΑ - Αρμάνι Μιλάνο, EuroLeague
19:15 Eurosport 2
Παγκόσμιο Κύπελλο Σκι Βουνό Μάμοθ,
Σνόουμπορντ
19:30 Novasports 4HD
Ανταντόλου Εφές - Μπαρτσελόνα
EuroLeague
19:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Ουνιόν Βερολίνου-Ίνγκολσταντ
Bundesliga 2
CMYK

20:00 Novasports 1HD
Μπουντουτσνόστ - Ολυμπιακός
EuroLeague
20:15 Eurosport 1
Παγκόσμιο Κύπελλο Οσλο
Άλμα με Σκι
21:30 Eurosport 1
Players Championship, Πρέστον
21:30 Novasports 4HD
Μπασκόνια - Χίμκι, EuroLeague
21:30 Novasports 2HD
Γιουβέντους - Ουντινέζε, Serie A
21:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Βέρντερ Βρέμης-Σάλκε, Bundesliga
21:45 Novasports 3HD
Νόριτς - Σουόνσι, Championship
21:45 Novasports 5HD
Ανδόρρα - Βιλερμπάν, Eurocup
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Μπιλμπάο-Εσπανιόλ
LaLiga Santander
22:45 Eurosport 2
Παγκόσμιο Κύπελλο Σκι Βουνό Μάμοθ
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

ΣΙΝΕΑΚ για τα παιδιά
και κινηματογραφική λέσχη για παιδιά
Ο Δημοτικός Κινηματογράφος πραγματοποιεί ειδικές προβολές
για τα παιδιά (ΣΙΝΕΑΚ)
κάθε Κυριακή στη αίθουσα του Δημοτικού
Κινηματογράφου στο
Μύλο Ματσόπουλου.
Αυτήν την Κυριακή
Ραλφ εναντίον ίντερνετ
(κινούμενα σχέδια-μεταγλωττισμένη) και σε
3D
Θα
πραγματοποιηθούν οι εξής προβολές:
12.00 πρωί κανονική
προβολή (4 €) και ετήσια κάρτα
17.30 κανονική προβολή (4 €)
*Κάρτα κοινωνικής αλληλεγγύης
Οι κάτοχοι κάρτας κοινωνικής αλληλεγγύης μπορούν να παρακολουθούν την προβολή στις 12.15 το μεσημέρι της Κυριακής, με εισιτήριο 2 €.
Ο καταστροφέας Ραλφ και η πάντα ανήσυχη φίλη του Βανέλοπι ταξιδεύουν στον απίθανο κόσμο του διαδικτύου, αναζητώντας ένα ανταλλακτικό για να σώσουν το βιντεοπαιχνίδι
της Βανέλοπι. Στην πορεία, οι δυο τους θα στηριχτούν στους
κατοίκους του διαδικτύου, σε ένα ιντερνετικό επιχειρηματικό
μυαλό, αλλά και στο πάνθεον των πριγκιπισσών της Disney, για
να βρουν τον δρόμο τους.
Μια πολύ ωραία οικογενειακή ταινία με αναφορές που θα κατανοήσουν οι χρήστες του ίντερνετ και μια ιστορία που θα αρέσει σε μικρούς και μεγάλους. Κωνσταντίνα Αχείλα -IGN
Greece.

Μέρος 2ο
Η Αθηνά συνεχίζοντας λέει ότι
η απόφαση σε υποθέσεις φόνου
δεν πρέπει να είναι αυθαίρετη. Για
μια δίκαιη κρίση πρέπει να υπάρχουν μαρτυρίες και να προσκομίζονται αποδεικτικά στοιχεία και
προς τούτο θα πάει να βρει Αθηναίους πολίτες έντιμους, που να
σέβονται τους όρκους τους, για
να συγκροτήσει το δικαστήριο.
Μετά το στάσιμο του Χορού η
Αθηνά επιστρέφει έχοντας μαζί
της δώδεκα Αθηναίους πολίτες
και με αυτούς ως δικαστές συγκροτεί το πρώτο δικαστήριο. Και
από τη θέση του προέδρου του δικαστηρίου κηρύσσει την έναρξη
της δίκης. Προσέρχεται ο Απόλλων, ως μάρτυρας αλλά και συνήγορος του Ορέστη και λέει:
«Παρακαλώ το σεβαστό δικαστήριο να κρίνει αθώο τον Ορέστη,
γιατί ο φόνος που διέπραξε, ήταν
μια πράξη δίκαιη». Οι Ερινύες, που
εκπροσωπούν τη μητριαρχική οικογένεια, αντιτείνουν το ότι ένας
φόνος μάνας από εκδίκηση, δεν
είναι δίκαιος. Και ο Απόλλων: «Το
να σκοτωθεί άντρας γενναίος και
τιμημένος από γυναίκα είναι δίκαιο;» – άποψη πατριαρχικής οικογένειας.
Μετά το τέλος της ακροαματικής διαδικασίας, η Αθηνά καλεί
τους δικαστές να ψηφίσουν σύμφωνα με τους νόμους: «Πολίτες
της Αθήνας, που για πρώτη φορά

Του Κωνσταντίνου
Απ. Γιοντζή

κρίνετε υπόθεση φόνου, ακούστε ποιον θεσμό ορίζω. Εδώ στον
βράχο του Άρη (που είναι κοντά
στην Ακρόπολη, στα δυτικά της)
ιδρύω το ανώτατο δικαστήριο της
χώρας , που θα είναι αιώνιο. Το
όνομά του είναι Άρειος Πάγος
(πάγος στην αρχαία σημαίνει βράχο). Τώρα σηκωθείτε και ψηφίστε
σεβόμενοι τον όρκο που δώσατε».
Αρχίζει η μυστική ψηφοφορία και
η Αθηνά ως πρόεδρος του δικαστηρίου δηλώνει ότι καταδικάζει
τη γυναίκα, που σκότωσε τον άντρα της , τον κυβερνήτη του σπιτιού και ψηφίζει υπέρ του Ορέστη.

Επομένως, αν υπάρξει ισοψηφία,
την υπόθεση κερδίζει ο Ορέστης.
(Η Αθηνά, όπως και ο Απόλλων,
υποστηρίζει την πατριαρχική οικογένεια).
Η κάλπη με τις ψήφους μεταφέρεται στην Αθηνά. Αυτή ανοίγει
την κάλπη, μετράει τις ψήφους και
αναφωνεί: «Ο Ορέστης είναι
αθώος, γιατί οι ψήφοι των δικαστών είναι ίσοι» – η πλειοψηφία
προκύπτει από την ψήφο της Αθηνάς. Ο Ορέστης εκφράζει τις ευχαριστίες του και αποχωρεί, καθώς και ο Απόλλων, ενώ η η κορυφαία του Χορού των Ερινύων
διατυπώνει τα παράπονά της στην
Αθηνά: «Αχ, νέοι θεοί – εννοεί τον
Δία και εκείνους που επικράτησαν
μετά την τιτανομαχία – καταπατήσατε πανάρχαιους νόμους κι
εμένα, τη δύστυχη, με αφήσατε
χωρίς τιμές. Εγώ όμως δε θα
σας αφήσω έτσι, με πνίγει το δίκαιο κι όλο το φαρμάκι της καρδιάς μου στη χώρα σας θα πέσει.
Όσα βγάζει η γη θα τα ξεράνω.
Εκδίκηση θανάτου θα πέσει στους
ανθρώπους».
Οι Ερινύες, πανάρχαιες, καταχθόνιες θεότητες, ήταν οι ανεξέλεγκτες δυνάμεις του κακού
και της καταστροφής. Οι απειλές
της σκορπούν τον τρόμο, γιατί
πραγματοποιούνται. Η Αθηνά τις
καλοπιάνει. «Ακούστε μου τις λέει,
δε σας πήρα τις τιμές, αντίθετα,
θα σας δώσω περισσότερες. Σας

καλώ να αφήστε τις σκοτεινές
σπηλιές του Άδη, που μένατε ως
τώρα και να έλθετε να ζήσετε
στην όμορφη τη χώρα μου, την
Αττική. Σε θρόνους λαμπερούς θα
σας καθίσω. Θα σας προσφέρονται θυσίες άφθονες κι πλούσιες. Έρχονται καιροί, που δόξα
τρανή θα φέρουν στον λαό μου κι
εσείς σε τόπο δοξασμένο θα ζείτε με τιμές»
Τότε η κορυφαία του Χορού
των Ερινύων αναφωνεί: «Αθηνά,
με κέρδισες και την οργή μου
αφήνω. Κι όλες οι κατάρες κι οι
απειλές έργα καλά θα γίνουν».
Έτσι, ο Αισχύλος μεταμορφώνει
τις Ερινύες σε Ευμενίδες, τις δυνάμεις του κακού, που υπάρχει
στον κόσμο, σε δυνάμεις αγαθοποιούς.
Το έργο όμως δεν τελειώνει
εδώ. Ο ποιητής επιθυμεί αυτή τη
συμφιλίωση ανάμεσα σε δυο κόσμους να την επικυρώσει και ο
λαός με μια λαμπρή εορταστική
εκδήλωση. Σχηματίζει έναν νέο
Χορό από γυναίκες με πορφυρένια πέπλα, που κρατούν στα χέρια
λαμπάδες. Είναι οι Αθηναίες που
θα συνοδέψουν τις Ευμενίδες
στις κατοικίες της δικής τους χώρας. Η εκδήλωση αυτή μοιάζει με
την πομπή των Παναθηναίων. Το
μήνυμα της τριλογίας αυτής είναι
η επικράτηση στον κόσμο της δικαιοσύνης και της αγάπης.

‘’ ‘Εστησ’ ο έρωτας χορό με τον ξανθόν Απρίλη ‘’ του Χορευτικού
Ομίλου Τρικάλων για την ενίσχυση του Κοινωνικού μας Παντοπωλείου
Ένα γοητευτικό Ανοιξιατικοπασχαλινό μουσικοχορευτικό ταξίδι στα τραγούδια και τους χορούς της Άνοιξης και του Πάσχα
περιλαμβάνει η προσεχής εκδήλωση του ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ με τίτλο ‘’ Έστησ’ ο
έρωτας χορό με τον ξανθόν Απρίλη’’ (Δ. Σολωμός).
Σε αντίθεση με τα δρώμενα
των Χριστουγέννων και της Αποκριάς, ο εθιμικός κύκλος της

άνοιξης ανήκει σχεδόν αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των γυναικών. Τα ανοιξιάτικα γυναικεία
έθιμα πλαισιώνουν και υποβοηθούν τη συμβολική «αντίδραση» της γης ως ζωοποιού μήτρας, που αναγεννά ό,τι (ως σπόρος) έχει θαφτεί στο νωπό της
χώμα. Τελετουργίες χοροί και
τραγούδια, λοιπόν, της άνοιξης
και του φωτός, με κυρίαρχο στοιχείο την αναγέννηση, «πιο συγ-

κλονιστική από την ίδια τη γέννηση!»
Ένα πλούσιο λοιπόν πρόγραμμα με χορούς και τραγούδια
της άνοιξης που ο ΧΟΤ θα παρουσιάσει μοναδικά από πολλές
περιοχές της χώρας μας όπως η
Δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλία,
η Ήπειρος, η Δυτική Θράκη, η
Ανατολική Ρωμυλία, η Ανατολική
και κεντρική Μακεδονία που επιμελούνται οι δάσκαλοι του Χο-

“ Στο κυνήγι
του θησαυρού”

ρευτικού Ομίλου Τρικάλων Μάνος Παναγιώτης και Μάνου Κάτια-Νανά. Η εν λόγω εκδήλωση
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21.3.19 & ώρα 7.30 μμ στο
θέατρο του Πνευματικού κέντρου του Δήμου μας. Στην εκδήλωση θα λάβει μέρος και ο Σύλλογος Αργιθεατών Ν. Τρικάλων.
Ο ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ εδώ και μια δεκαετία
διοργανώνει εκδηλώσεις που

βοηθούν φορείς που έχουν ανάγκη αλλά και συνανθρώπους μας
όπως το Χαμόγελο του παιδιού,
Τη Στέγη, Την Ελπίδα ΑΜΕΑ, Τις
Φίλες της Αγάπης, τη Φλόγα, το
Σύλλογο Πολυτέκνων, Το Φιλό-

πτωχο ταμείο της ιεράς Μητρόπολης Τρίκκης & Σταγών, το κοινωνικό παντοπωλείο πολλές φορές, πολλούς συμπολίτες μας, το
μνημείο πεσόντων στη Δερβιτσάνη της Βόρειας Ηπείρου κ.α.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Μνημείο Ύψωμα 731

(Αφιερωμένο εξαιρετικά στην Καλαμπάκα)
Δεν κατέχουν από κρίση
οι πολίτες των Σταγών,
αφού έχουν “θησαυρίσει”
λόγω σκέπης των Μονών.
```
Κάτοχοι των θησαυρών
-των θεόρατων μορφώνπου δεσπόζουν εσαεί,
θεωρούνται τυχεροί.
```
Και η πόλη αγαλλιάζει
κάτω από τη σκιά,
που ζεστά την αγκαλιάζει
και παρέχει αγαθά.
```
Νιώθουνε ευτυχισμένοι
όχι που καρναβαλίζουν,
αλλά σαν ευλογημένοι
που συνέχεια “θησαυρίζουν”.
```
Και απολαμβάνουν όλοι

το ξεφάντωμα στην πόλη,
που τους τόνους ανεβάζει
και την όψη της αλλάζει.
```
Γαϊτανάκι και χορός
έχουνε παγιωθεί
κι ο πηγαίος θησαυρός
μόνιμα, “καλά κρατεί”.
```
Σε ντεκόρ φανταστικό
-άκρως εορταστικόχαίρονται και αλαλάζουν,
τις ευχές τους σαν αλλάζουν.
```
Ζωηρά ξεφωνητά
και αστεία τολμηρά,
διαγράφουν σκηνικό
τύπου... χολυγουντιανό!
```
Με παλμό, με χωρατά
και χαμόγελα πλατιά,

σέρνουν όλοι τον χορό
με τον νου στον “θησαυρό”.
```
Γέλια και χειρονομίες
-νταβαντούρι, φασαρίεςείναι πια “κανονισμός,
νόμιμος και σεβαστός”.
```
Τον εγκρίνουνε οι πάντες
σαν θεσμό των ημερών
κι επαυξάνουν με αβάντες
“αναλόγων” τραγουδιών.
```
Για να αισθανθείς κι εσύ
“θησαυρίζω” τι θα πει,
δήλωσε συμμετοχή
στη φανταστική γιορτή...
```

Καλή Σαρακοστή σ' όλους
Κική Βαΐου Γκούμα

Ήρωες της ΕΛΛΑΣ
ήρθα να σας τιμήσω
και λίγα λόγια αληθινά
σ' όλους σας να χαρίσω.
```
Είμαι Ελληνόπουλο
χαίρομαι στη ζωή μου
ΛΕΥΤΕΡΙΑ με δώσατε
εσείς οι άξιοι πρόγονοί μου.
```
Με παραδώσατε πατρίδα
να μην είναι σκλαβωμένη
με ΙΣΤΟΡΙΑ που πονά
αλλά είναι Δοξασμένη.
```
Είστε περήφανοι που μείνατε
στα βουνά θαμμένοι
οι Έλληνες προτιμούν το θάνατο
δεν ζούνε σκλαβωμένοι.
```
Με ένα ΟΧΙ ενωμένοι
η ΕΛΛΑΔΑ μπροστά και δοξασμένοι
με χιόνια και βροχή

η πατρίδα μας για να σωθεί.
```
Κάνουμε για σας γιορτή
η πατρίδα σας τιμάει
κι όλος ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ποτέ δεν σας ξεχνάει.
```
Πέστε μας που μείνατε τα οστά
με πέτρες σκεπασμένα
να τα φέρουμε εδώ με τα ονόματα
γιατί είναι ΔΟΞΑΣΜΕΝΑ.
```
Να τα γνωρίσουν οι μονάδες σας
οι γυναίκες τα παιδιά σας
αντί να κλαίμε να χαίρονται
για την παλικαριά σας.
```
Δοξάσατε την ΕΛΛΑΔΑ
με την καταγωγή σας
την πίστη της πατρίδας
την είχατε μαζί σας.
```
Η φλόγα της Ολυμπιάδας

το μνήμα σας φωτίζει
και η σημαία της ΕΛΛΑΣ
για σας κυματίζει.
```
Θα 'ρθω σαν Ελληνόπουλο
με πόνο να σας τιμήσω
με δώσατε την ΛΕΥΤΕΡΙΑ
περήφανος να ζήσω.
```
Και να φωνάζω δυνατά
στους τάφους με τις πέτρες
που είστε σκεπασμένοι
όσοι αιώνες κι αν περάσουνε
θα μείνετε πρόγονοί μας
ΔΟΞΑΣΜΕΝΟΙ.
```
ΖΗΤΩ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ
ΖΗΤΩ Η ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ
ΜΕ ΤΗ ΦΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
```
Βασίλης Σταυρέκας
Γεννηθείς Βαλτινό
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Αποχαρακτηρίζονται
απόρρηταέγγραφατου
υπ.ΆμυναςγιατηνΚύπρο
•Θα περιληφθούν στο Φάκελο της Κύπρου

Στη Βουλή θα διαβιβαστούν το επόμενο διάστημα τα έγγραφα
του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που θα περιληφθούν στο
Φάκελο της Κύπρου. Πρόκειται για έγγραφα που ήταν απόρρητα,
αφορούν τις επιχειρήσεις του ΓΕΕΘΑ την επίμαχη περίοδο και
πλέον αποχαρακτηρίζονται.
Ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, συναντήθηκε χθες
με τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Άμυνας, Παναγιώτη Ρήγα,
και τον υποστράτηγο Χρήστο Πουλιανίτη, παρουσία του γενικού
γραμματέα της Βουλής, Κώστα Αθανασίου.
Κατά την επίσημη ενημερωτική συνάντηση, γνωστοποιήθηκε
στον κ. Βούτση ότι ολοκληρώθηκε το έργο της αρμόδιας Επιτροπής του ΓΕΕΘΑ και του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη
δυνατότητα αποχαρακτηρισμού μέρους των εγγράφων που περιέχονται στο υλικό που εντοπίστηκε παράλληλα με το κυρίως
μαρτυρικό υλικό του Φακέλου της Κύπρου. Το πόρισμα της επιτροπής θα διαβιβαστεί στη Βουλή των Ελλήνων κατά το προσεχές
χρονικό διάστημα, προκειμένου να δημοσιοποιηθεί το ιστορικό
υλικό και να γίνει αντικείμενο μελέτης και αξιολόγησης.
«Με το πόρισμα αυτό κλείνει από την ελλαδική πλευρά συνολικά
το θέμα του Φακέλου της Κύπρου», ανέφερε ο κ. Βούτσης και
εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ότι «το υπουργείο Εθνικής
Άμυνας και οι αρμόδιες υπηρεσίες έκαναν εγκαίρως, και με τη
σοβαρότητα που αντιστοιχεί στη σπουδαιότητα του θέματος,
όλες τις εργασίες που έχουν σχέση με τον αποχαρακτηρισμό
μέρους του απόρρητου αυτού υλικού, για τα επιπλέον στοιχεία
που αφορούν τις επιχειρήσεις του ΓΕΕΘΑ».
«Έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά και αποδίδεται, για την
ιστορία της πατρίδας μας και για τα γεγονότα εκείνης της
περιόδου, ένα μεγάλο μέρος του υλικού αυτού», ανέφερε ο κ.
Ρήγας. «Το επόμενο διάστημα -διαβεβαίωσε τον πρόεδρο της
Βουλής- θα έχετε τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα, για να τα
αξιοποιήσει η Βουλή των Ελλήνων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Νομίζω ότι το οφείλαμε στην Ιστορία», ανέφερε ο κ. Ρήγας.

Γεννηματά: «Ο κ. Τσίπρας φεύγει,
αλλά η χώρα πρέπει να πάει μπροστά»

Σ

φοδρή επίθεση κατά της
κυβέρνησης εξαπέλυσε η
πρόεδρος του Κινήματος
Αλλαγής Φώφη Γεννηματά.

Η κ. Γεννηματά τόνισε αναφερόμενη
στην εισαγγελική διάταξη για το Μάτι πως
«δεν δεν υπήρχε καμία οργάνωση, δεν
υπήρχε συντονισμός. Υπήρξε απίστευτη
ανικανότητα. Όλες οι αποφάσεις πάρθηκαν
λάθος και με καθυστέρηση και οι άνθρωποι
αφέθηκαν, όπως φαίνεται, στην τύχη τους».
Σημείωσε επίσης ότι δεν μπορεί να μην
κάνει κανένα σχόλιο γι' αυτήν την τεράστια
αναλγησία. «Για το έλλειμμα ευαισθησίας
να αναλάβει κάποιος τις ευθύνες του. Να
μην υπάρχει η στοιχειώδης ευθιξία να παραιτηθεί κάποιος. Και το ακόμα χειρότερο,
ενώ γνώριζαν ότι υπήρχαν νεκροί, το βράδυ της ημέρας εκείνης έστησαν ένα θέατρο με παρόντα τον πρωθυπουργό, ο
οποίος δεν αναρωτήθηκε καν αν κινδύνευσαν άνθρωποι, εάν υπάρχουν τραυματίες ή νεκροί», τόνισε και αναρωτήθηκε
αν «οι άνθρωποι που φαίνεται ότι έχουν
τόσο μεγάλες ευθύνες για την απώλεια
τόσων ζωών, είναι δυνατόν να είναι στο
τιμόνι αυτών των κρίσιμων ευθυνών και
να εξακολουθούν να είναι υπεύθυνοι για

την ασφάλεια των κατοίκων του λεκανοπεδίου;».
Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ υποστήριξε
ότι ο κ. Τσίπρας είναι ο μεγάλος πολιτικός
χορηγός της ΝΔ και της επιστροφής της
στην εξουσία. «Εμείς έχουμε ξεκινήσει
ένα κάλεσμα στον προοδευτικό κόσμο,
να ενισχύσει το Κίνημα Αλλαγής για να
σταθούμε απέναντι στην παλιά δεξιά του
κ. Μητσοτάκη και στη νέα δεξιά του κ.
Τσίπρα» επισήμανε και πρόσθεσε: «Ο κ.

Υποψήφιος στον Βόρειο Τομέα
της Β’ Αθηνών ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος
Στον Βόρειο Τομέα της Β’ Περιφέρειας
Αθηνών θα είναι υποψήφιος ο κ. Θεόδωρος
Ρουσόπουλος στις επικείμενες εθνικές
εκλογές. Ο πρώην Υπουργός είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη λίγο πριν την
αναχώρηση του για τις Η.Π.Α. Μετά την
συνάντηση τους, ο κ. Ρουσόπουλος έκανε
την ακόλουθη δήλωση:
«Η συμμετοχή στα κοινά δεν είναι παρόρμηση της στιγμής, ούτε προσωπικό
στοίχημα, αλλά συνειδητή επιλογή. Συ-

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

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ υποστήριξε ότι ο κ.
Τσίπρας είναι ο μεγάλος πολιτικός χορηγός
της ΝΔ και της επιστροφής της στην εξουσία

Τσίπρας με την πολιτική του όλα αυτά
τα χρόνια έχει φτιάξει στην πραγματικότητα τη νέα δεξιά. Περικοπές, καταστροφή του κοινωνικού κράτους, στοχοποίηση
της μεσαίας τάξης».
Αναφερόμενη στα σενάρια περί μετεκλογικής συνεργασίας του ΚΙΝΑΛ με τη
ΝΔ, υπογράμμισε ότι αυτά είναι τα λόγια
του πανικού του κ. Τσίπρα μπροστά στην
ήττα του στις εκλογές που έρχονται. «Εμείς
έχουμε χαράξει μία αυτόνομη πορεία» σχολίασε και συμπλήρωσε: «Είναι πολύ μεγάλες
οι διαφορές μας και από τη ΝΔ και από
τον ΣΥΡΙΖΑ και σε σχέση με τα ζητήματα
της ανάπτυξης, αλλά και με τα ζητήματα
του κοινωνικού κράτους».
Η κ. Γεννηματά σημείωσε ότι το τελευταίο
μεγάλο ψέμα του κ. Τσίπρα είναι η έξοδος
από τα μνημόνια, τονίζοντας πως «η έκθεση
της Κομισιόν μιλάει για ενισχυμένη επιτροπεία και περιγράφει και μία κατάσταση
όπου τα έσοδα είναι οριακά, γιατί οι Έλληνες δεν μπορούν πια να πληρώσουν,
όπου οι πλειστηριασμοί είναι προ των
πυλών γιατί ακόμα δεν έχουμε δει ποια θα
είναι η πραγματική προστασία της πρώτης
κατοικίας και πόσο θα ισχύσει ή θα είναι
τελικά μόνο μέχρι να φτάσει ο κ. Τσίπρας
στις εκλογές».

-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

στρατεύομαι στην πολιτική αλλαγή που
θα φέρει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, για την ελπίδα που δίνει στην
πατρίδα μας. Με οδηγό μια νέα νοοτροπία
παντού. Στην πολιτική, την κοινωνία, την
οικονομία. Δουλειές για περισσότερους
Έλληνες. Να μη φεύγουν οι νέοι μας στο
εξωτερικό. Σεβασμός στην αξιοπρέπεια
όσων πάλεψαν μια ολόκληρη ζωή και έφτασαν σήμερα να νιώθουν ξένοι στο ίδιο
τους το σπίτι.
Η πολιτική αλλαγή είναι στα χέρια μας».

εσωτερικά

Οι επτά ανακοινώσεις Γαβρόγλου
για το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Μ
ε τη φράση «είναι μια
τεράστια πρόκληση και
μια μεγάλη ευκαιρία για
την επόμενη μέρα του Ελληνικού
Ανοιχτού Πανεπιστημίου», ο
Υπουργός Παιδείας Κώστας
Γαβρόγλου παρουσίασε τα
σημεία στρατηγικής ανάπτυξης
του Ιδρύματος, που αποτελεί τον
κύριο ακαδημαϊκό φορέα
παροχής εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης με εμπειρία και
τεχνογνωσία στο αντικείμενο.

Ο κ. Γαβρόγλου σημείωσε ότι το ΕΑΠ
είναι ένας ιδιαίτερα επιτυχημένος θεσμός που πρέπει να αναπτυχθεί ακόμη
περισσότερο σε νέες δραστηριότητες και τομείς και να καλύψει όσο το
δυνατόν ευρύτερους δυνητικούς ωφελούμενους με δωρεάν προγράμματα.
Συγκεκριμένα, ο υπουργός ανακοίνωσε:
1. Εθνικό Κέντρο Επιμόρφωσης
Εκπαιδευτικών
Ιδρύεται εντός του ΕΑΠ Εθνικό Κέντρο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών το
οποίο θα διοργανώνει και θα υλοποιεί
προγράμματα (εξ αποστάσεως και δια
ζώσης), για τη διαρκή επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών που θα είναι δωρεάν με εξασφαλισμένα κονδύλια από το
ΕΣΠΑ. Το Κέντρο θα έχει Διοικητικό
Συμβούλιο, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του οποίου θα είναι μέλη της
Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ.
2. Πιστοποιητικά παιδαγωγικής
επάρκειας
Το ΕΑΠ θα παρέχει δωρεάν πιστοποιητικά παιδαγωγικής επάρκειας σε
όλους τους φοιτητές των πολυτεχνικών
σχολών.
3. Ερευνητική προοπτική για το
ΕΑΠ
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Αχτσιόγλου:

Οι προσπάθειές μας
για μείωση της ανεργίας
αποδίδουν καρπούς

Η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου
Ο θεσμός πρέπει να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο, τονίζει ο υπουργός Παιδείας
Θα ιδρυθεί Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (ΠΕΚ) και μετά από
προτάσεις της Διοικούσας Επιτροπής
θα διαμορφωθούν τα Ερευνητικά Ινστιτούτα. Αυτό θα αποτελέσει ‘φυτώριο’ παραγωγής νέων ερευνητών, σε
συνεργασία με τα μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ)
και τους υποψήφιους διδάκτορες του
ΕΑΠ.
4. Τριετείς συμβάσεις για το έκτακτο προσωπικό
Για το μη μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΑΠ (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό), αντί για δεκάμηνες συμβάσεις με δυνατότητα
ανανέωσης για τρία χρόνια, το ΕΑΠ θα
συνάψει για ένα ποσοστό των ΣΕΠ τριετείς συμβάσεις.
5. Ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων:
Καλείται τη Διοικούσα Επιτροπή του
ΕΑΠ να προτείνει τρόπους για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των επαγ-

γελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του ΕΑΠ. Ζητούμε να παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο, ώστε να
καλυφθεί η ανάγκη κατοχύρωσης των
επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους
αποφοίτους του ΕΑΠ, οι οποίοι για το
Δημόσιο έχουν πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), αλλά στην εκπαίδευση δεν έχουν πρόσβαση σε κατηγορίες ΠΕ.
6. Για τους διοικητικούς υπαλλήλους:
Ήδη, προχωράμε στη λύση του προβλήματος των διοικητικών υπαλλήλων
με την έκδοση Κοινής Υπουργικής
Απόφασης με το Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και με τη σχετική
προκήρυξη από το ΑΣΕΠ, επιλύοντας
οριστικά το θέμα.
7. Αναπλήρωση μελών Διοικούσας
Επιτροπής
Προχωράμε στην ανασύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής και την αναπλήρωση μελών που έχουν παραιτηθεί.

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

«Η ανεργία τον Δεκέμβριο του 2018 μειώθηκε περαιτέρω στο 18%, δηλαδή στο χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα
του 2011» δηλώνει η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου,
με αφορμή τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της έρευνας
εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ. Όπως επισημαίνει η κ.
Αχτσιόγλου, η συνολική μείωση του ποσοστού ανεργίας την
τετραετία της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ είναι 8 ποσοστιαίες μονάδες.
«Επίσης, τον Φεβρουάριο, τον μήνα που αυξήσαμε τον
κατώτατο μισθό, είχαμε τη δημιουργία περίπου 28.000 νέων
θέσεων εργασίας, που είναι η υψηλότερη επίδοση από το
2001. Διαψεύδοντας, έτσι, αβάσιμους φόβους και καταστροφολογία ότι οι αυξήσεις μισθών θα προκαλέσουν απολύσεις» σημειώνει η υπουργός Εργασίας.
«Οι προσπάθειές μας αποδίδουν καρπούς. Αυτό μας δίνει δύναμη, για να συνεχίσουμε αποφασιστικά το έργο μας,
έχοντας απόλυτη επίγνωση του μεγέθους του προβλήματος
της ανεργίας» τονίζει η υπουργός Εργασίας, διευκρινίζοντας, ωστόσο: «Δεν εφησυχάζουμε και γνωρίζουμε ότι
πρέπει να γίνουν πολλά βήματα ακόμα, για να αποκαταστήσουμε τον κοινωνικό όλεθρο που προκάλεσαν οι κυβερνήσεις της περιόδου 2010-2014».
Με τη δήλωσή της η κ. Αχτσιόγλου υπογραμμίζει ότι η
διαρκής αποκλιμάκωση της ανεργίας, όχι μόνο μέσα από
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αλλά, κυρίως, με τη
διασφάλιση αξιοπρεπών όρων εργασίας, αποτελεί «τον κεντρικό μας στόχο για τον οποίο εργαζόμαστε καθημερινά».
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ημέρωμα 28ης Οκτωβρίου
1940, ημέρα Δευτέρα. Οι
κάτοικοι των πόλεων και
των χωριών ξυπνούν από τις
σειρήνες και τις
καμπανοκρουσίες. Αιτία η κήρυξη
του πολέμου από την Ιταλία που
οι Έλληνες την περίμεναν από
καιρό.

Ο Ιωάννης Μεταξάς με το ιστορικό
ΟΧΙ απέρριψε το ιταμό Ιταλικό τελεσίγραφο. Ο λαός, σύσσωμος τον ακολουθεί και ορκίζεται να πάρει εκδίκηση
και για τον άνανδρο τορπιλισμό της
ΕΛΛΗΣ.
Για τον φασίστα Μουσολίνι ο πόλεμος και η κατάληψη της Ελλάδος φαινόταν ως εύκολος λεία και η υπερδύναμη Ιταλία με σύμμαχο την Γερμανία
διαθέτει 8.000.000 λόγχες.
Στην αρχή οι Ιταλοί είχαν ορισμένες
επιτυχίες, κυρίως στον Κεντρικό Τομέα
(Μάχη της Πίνδου) φθάνοντας μέχρι
τα χωριά Βωβούσα και Σαμαρίνα, έτοιμοι να υπερφαλαγγίσουν την VIII Μεραρχία, η οποία αμυνόταν στο Καλπάκι
και προξενούσε βαριές απώλειες στους
Ιταλούς, φράζοντας την είσοδο προς
τα Ιωάννινα όπου οι Ιταλοί πίστευαν
να τα καταλάβουν σε μία εβδομάδα.
Ολοκληρωθείσης της Ελληνικής Επιστρατεύσεως όμως την 14 ΝΟΕ 1940
αρχίζει η Ελληνική Αντεπίθεση σε όλο
το πλάτος και μήκος του μετώπου,
αναγκάζοντας τους Ιταλούς σε άτακτη
οπισθοχώρηση. Ο Ελληνικός Στρατός
απελευθερώνει μία - μία τις Ελληνικές
πόλεις της Βορείου Ηπείρου. Λεσκοβίκι
- Πρεμετή - Κλεισούρα - Ερσέκα - Πό-

Αφιέρωμα στην επέτειο

ΕΑΡΙΝΗ ΕΠΙΘΕΣΗ - 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 1941
Ύψωμα 731 - Εκεί ταπεινώθηκε ο φασίστας Μουσολίνι
γραδετς - Κορυτσά -Μοσχόπολη - Αργυρόκαστρο - Άγιοι Σαράντα - Χειμάρα,
είναι πλέον σε Ελληνικά χέρια.
Η ντροπή και ο, εξευτελισμός που
νοιώθει ο Μουσολίνι είναι μεγάλος,
ιδίως απέναντι στο σύμμαχό του Χίτλερ.
Οι Έλληνες σταματούν τις επιχειρήσεις
τον Ιανουάριο του 1941 λόγω του ενσκήψαντος βαρέως χειμώνα. Αυτό εκμεταλλεύεται ο Μουσολίνι στέλνοντας
στην Αλβανία νέες ξεκούραστες δυνάμεις προετοιμαζόμενος για την ΕΑΡΙΝΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΣΗ την οποία ονόμασε
ΠΡΙΜΑΒΕΡΑ.
Το σχέδιό του άριστο από στρατιωτικής πλευράς. Προέβλεπε μετωπική
επίθεση στον Κεντρικό Τομέα στην περιοχή των Υψωμάτων 731 - Μπρέκου
Ραπίτ - Κιάφε Λούζιτ διάσπαση της τοποθεσίας, διαχωρισμό του μετώπου
στα δύο, προέλαση κατά μήκος της
κοιλάδας του Ντεσνίτσα ποταμού προς
Κλεισούρα και στη συνέχεια προς Πρεμετή - Κόνιτσα - Ιωάννινα. Ο Ελληνικός
Στρατός θα εγκλωβιζόταν και ο Μουσολίνι θα πετύχαινε μεγαλειώδη νίκη,
θα απάλλασσε τον φίλο του και σύμμαχό του Χίτλερ από την αποστολή 24
Μεραρχιών και χρόνο 40 ημερών για
την κατάληψη της Ελλάδος και θα
αποκαθιστούσε το καταρρακωμένο του

Κατά την διάρκεια της εαρινής επιθέσεως απο 9 Μαρ. 1941
μέχρι και την ημέρα συνθηκολογήσεως με τους Γερμανούς
έπεσαν ηρωικά μαχόμενα ενενήντα οκτώ (98) παλικάρια από
τον Νομό Τρικάλων συμπεριλαμβανομένων και της Καρδίτσας
που το 1940 ήταν επαρχία του Νομού Τρικάλων (ως Νομός συστάθηκε το 1944 με το ΦΕΚ Α'82/1944) γιατί αυτά τα παλικάρια
πίστευαν ότι η Ελευθερία είναι πνοή της ζωής και ο θάνατος ένα
απλό επεισόδιο. Ας τα θυμηθούμε, τιμώντας έτσι την θυσία των
γιατί οι νεκροί δεν πεθαίνουν όταν πίπτουν για την πατρίδα,
αλλά όταν τους λησμονούμε :
1. Ανθ/στης Καγιάν Παναγιώτης του Νικολάου από τη Καστανιά
Καρδίτσας του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 731 την 9-3-41
2. Εφ. Ανθ/γός Καρασούλης Στέργιος του Ιωάννη από το Μαλακάσι του 5 Σ.Π φονεύθηκε στο Υψ. 731 την 14-3-41
3. Ανθ/στης Κόγιας Παναγιώτης του Νικολάου από την
Καστανιά Καρδίτσας του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ.717 την 9-341
4. Ανθ/γός Σερέτης Βασίλειος του Γεωργίου από το Καστράκι
του 51 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 731 την 9-3-41
5. Εφ. Ανθ/στή Υφαντής Κων/νος του Βασιλείου από την Δρακότρυπα του 5 Σ.Π. φονεύθηκε σιο Υψ. 717 Μπρέκου Ραπίτ την
10-3-41
6. Λοχίας Αγραφιώτης Σωκράτης του Ιωάννη από το Παλαιοχώρι
Τρικάλων του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 731 την 10-3-41
7. Δεκ. Αθανασίου Βασίλειος του Δημητρίου από την Αχλαδιά
του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 717 Μπρέκου Ραπίτ την 9-3-41
8. Δεκ. Αθανασίου Δήμος του Δημητρίου από την Πολυθέα
του 5 Σ.Π Πέθανε από τραύματα στο Β1 Πεδινό Χειρουργείο την
10-3-41
9. Στρ/της Αθανασίου Παύλος του Σεραφείμ .από το Ζερέτσι
( Κρυοπηγή) Καρδίτσα του 4 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. Κιάφε
Λουζίτ την 11-3-41
10. Στρ/της Αντωνίου ή Καρανάσας Αθανάσιος του Πασχάλη
από το Τσιότι (Φαρκαδώνα) του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 717
την 10-3-41
11. Στρ/της Αντωνίου Κων/νος του Χρήστου από την Καρδίτσα
του 4 Σ.Π. φονεύθηκε στην Τρεμπεσίνα την 9-3-41
12. Στρ/της Βαϊκόπουλος Μιχαήλ του Βησσαρίωνος από το
Βουνό Καρδίτσας του 5 Σ.Π. φονεύθηκε Τρεμπεσίνα την 15-341
13. Λοχίας Βαϊόπουλος Δημήτριος του Παναγιώτη από τις
Σοφάδες του 5Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 717 την 10-3-41
14. Στρ/της Βασταρούχας Θωμάς του Αθανασίου από το
Στάλιο του 28 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. Κιάφε Σοφιούττην 14-341
15. Στρ/της Βλάχος Γεώργιος του Ευθυμίου από το Ζιόλι
(Άγιος Προκόπιος) του 5 Σ.Π φονεύθηκε στο Υψ. 731 την 10-341
16. Στρ/της Βρόντος Δημήτριος του Κων/νου από την Πεζούλα
Καρδίτσας του Β'Συν/τος Πεδινού Πυρ/κού. φονεύθηκε στο Χάνι
Βινοκάζιτ την 13-3-41
17. Στρ/της Γκολέτσας Ιωάννης του Αναστασίου από το
Γριζάνο του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 717 την 9-3-41
18. Στρ/της Γκόνιαρης Θεόδωρος του Ιωάννη από το Διαλεχτό
του 51 Σ.Π. φονεύθηκε στο Σπι Καμαράτ την 9-3-41
19. Δεκ Γκούλιος Γεώργιος του Ηλία από το Παλαμά του 5
Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 731 την 9-3-41
20. Στρ/της Γκουτέλας Αντώνιος του Αποστόλου από το
Βλοχό Καρδίτσας του 50 Σ.Π. φονεύθηκε στο Μάλι Σπαντάριτ
την 10-3-41
21. Στρ/της Δασκάλου Δημήτριος του Θωμά από το Μουζάκι
του 1ου Συντ/τος Πυρ/κου φονεύθηκε στο Βινοκάζιτ την 11-3-41
22. Στρ/της Δημόπουλος Κων/νος του Δημητρίου από
την Κτιμένη του 51 Σ.Π. εξαφανίσθηκε στο Χάνι Μπαλαμπάν

γόητρο απέναντί του.
Το σχέδιο όμως και τις προθέσεις
του τις ανέτρεψαν το ΓΕΣ και το Β'ΣΣ
οι οποίοι αντελήφθησαν την μεγάλη
συγκέντρωση των Ιταλικών Δυνάμεων
απέναντι από την Ζώνη Ευθύνης (ΖΕ)
του Β' Σώματος Στρατού (Β'ΣΣ) [Περιοχή μεταξύ των ποταμών Άψου (Βόρεια) και Αώου (Νότια)]. Οργάνωσαν
με χαρακώματα - συρματοπλέγματα Παρατηρητήρια και πολυβολεία τα ζωτικά σημεία της περιοχής αναμένοντες
την επίθεση των Ιταλών.
Ιταλικές Δυνάμεις: Η 11η Στρατιά
του Στρατηγού Τζελόζο με τα τρία Σώματα Στρατού. Το 8° ΣΣ με τις Μεραρχίες ΠΙΝΕΡΟΙΟ - ΠΟΥΛΙΕ και ΚΑΛΛΙΑΡΙ
σε πρώτο κλιμάκια, ακολουθούμενες
από τις Μεραρχίες ΜΠΑΡΙ - ΣΙΕΝΝΑ
και την 26 ΛΕΓΕΩΝΑ ΜΕΛΑΝΟΧΙΤΩΝΩΝ σε δεύτερο κλιμάκιο. Το 4ο ΣΣ
με τις Μεραρχίες ΚΥΝΗΓΟΙ των ΑΛΠΕΩΝ και ΠΟΥΣΤΕΡΙΑ στο βόρειο τομέα και το 25° ΣΣ με τις Μεραρχίες
ΣΦΟΡΤΣΕΚΑ - ΠΙΕΜΟΝΤΕ και ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ στο Νότιο Τμήμα του Κεντρικού Μετώπου. Εφεδρικές Μεραρχίες
ΟΙ ΛΥΚΟΙ της ΤΟΣΚΑΝΗΣ - 3η ΑΛΠΙΝΙΣΤΩΝ ΤΖΟΥΛΙΑ - ΜΟΝΤΕΝΑ και ΛΕΤΣΙΑΝΟ έτοιμες να επέμβουν για κάθε
ενδεχόμενο. Σύνολο 14 Μεραρχίες και

η Λεγεώνα Μελανοχιτώνων.
Ελληνικές Δυνάμεις: Το Β'ΣΣ του
Υποστράτηγου Μπάκου Γεωργίου με
τις Ι Μεραρχία (4-5-16 Σ.Π.) - XV Μεραρχία (28-33-90 Σ.Π.) - XI Μεραρχία
(13-50 Σ.Π.) - V Μεραρχία (14-43-44
Σ.Π.) - XVII Μεραρχία (29-31-67 Σ.Π.) VI Μεραρχία (19-21-25 Σ.Π.) εφεδρεία
και την IV Μεραρχία (8-9-10 Σ.Π.) καθ'
οδόν από το Αργυρόκαστρο προς την
Κλεισούρα. Σύνολο 7 Μεραρχίες.
Ξημερώματα Κυριακής 9 Μαρ. 1941.
Από τις 4 το πρωί ο Μουσολίνι ο Αρχιστράτηγος Καβαλιέρο, ο Δκτης της
11 Στρατιάς Τζελόζο και ο Δκτης του
8ου ΣΣ Στρατηγός Γκαμπάρα με το
επιτελείο του εγκαθίστανται στο Παρατηρητήριο Κόμαριτ των Υψωμάτων
Γκλαβών 10 χιλ. Δυτικά του Υψ. 731.
Στις 06:00 Ω συγκλονίζεται όλος ο τομέας του Β'ΣΣ και ιδιαίτερα της Ι Μεραρχίας σε όλο το πλάτος και βάθος
της τοποθεσίας. Ο βομβαρδισμός επικεντρώνεται στα υψώματα 731 - Μπέκου Ραπίτ και Κιάφε Λούζιτ όπου αμύνεται το 5° Σ.Π. τα οποία δέχονται
100.000 βλήματα από 300 πυροβόλα
σε μέτωπο 12 χιλ. ανασκάπτοντες τα
πάντα.
Τέσσερις μέρες μετά την επίθεση
γίνεται η αντικατάσταση του 5ου Σ.Π.

Τα ονόματα των πεσόντων
συμπατριωτών μας στο Ύψωμα 731
την 14-3-41
23. Στρ/της Δήμου Στέφανος του Γεωργίου από την Βλαχάβα
του 5 Σ.Π. πέθανε στο Β'πεδινό χειρουργείο την 9-3-41
24. Στρ/της Διαμαντής Δημήτριος του Ιωάννη από το Μανδραβέλι
(Καλοχώρι) Καλαμπάκας του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 717 την
9-3-41
25. Στρ/της Διβάνής Φίλιππος του Νικολάου από την Βάνια
(Πλάτανος) την 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 731 την 9-3-41
26. Δεκ. Εξηντάρης Απόστολος του Λεωνίδα από την Μεσοχώρα
του 29 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. Σεντέλιτην 10-3-41
27. Στρ/της Ζόρτσος Οδυσσέας του Νικολάου από την Καστανιά
Τρικάλων του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 717 την 9-3-41
28. Στρ/της Ζουλογιάννης Γεώργιος του Βασιλείου από το
Θραψίμι Καρδίτσας του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Χάνι βινοκάζιττην
10-3-41
29. Στρ/της Θεοδώρου Χρήστος του Λάμπρου από την Δρακότρυπα του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 731 την 9-3-41
30. Στρ/της Καλιάγρας Δημήτριος του Αθανασίου από τα
Τρίκαλα την 13 Σ.Π. φονεύθηκε στο Μάλι Σπαντάριτ την 11-3-41
31. Στρ/της Καμπούρης Δημήτριος του Νικολάου από το
Πετρίλο του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 731 την 9-3-41
32. Στρ/της Καφές Γεώργιος του Δημητρίου από το Φλαμπουρέσι
του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 731 την 10-3-41
33. Στρ/της Κελεπούρης Σπυρίδων του Παναγιώτη από τον
Παλαιόπυργο του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ.731 την 10-3-41
34. Στρ/της Καλογερόπουλος Στέφανος του Αθανασίου από
την Καρδίτσα την 29 Σ.Π. εξαφανίσθηκε στην Μετζγκοράνη την
10-3-41
35. Στρ/της Καραδήμας Κων/νος του Νικολάου από την
Μεγάρχη του 16 Σ.Π. εξαφανίσθηκε στην Τρεμπεσίνα την 12-341
36. Στρ/της Κλιάφας Νικόλαος από την Κρανιά Τρικάλων του
33 Σ.Π. φονεύθηκε στο Μπούμπεσιτην 10-3-41
37. Στρ/της Κνισοβίτης Κων/νος του Δημητρίου από το
Μουζάκι του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 731 την 11-3-41
38. Λοχίας Κολοβός Ηλίας του Βαϊου από το Παλαιομονάστηο
την Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 731 την 11-3-41
39. Στρ/της Κοντός Γεώργιος του Κων/νου από το Κακοπλεύρι
του Σ.Π.φονεύθηκε στο Υψ. 731 την 9-3-41
40. Στρ/της Κοτούζας Νικόλαος του Γεωργίου από το Μικρό
Κεφαλόβρυσο του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 731 την 9-3-41
41. Στρ/της Κουβάτης Σπύρος του Γεωργίου από το Αμπελοχώριτου 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 731 την 11-3-41
42. Στρ/της Κουβενιάρης Περικλής του Κων/νου από την
Ζούλιανη(Ζηλευτή) του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στην Τρεμπεσίνα την
9-3-41
43. Δεκ Κουκουράβας Κων/νος του Στεφάνου από την Οξυά
Τρικάλων του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 731 την 10-3-41
44. Στρ/της Κουλοσούσας Δημήτριος του Κων/νου από το
Φανάρι του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 731 την 13-3-41
45. Στρ/της Κουρούκλης ή Κουκουρλής Ελευθέριος του Αθανασίου από τα Τρίκαλα του 4 Σ.Π. Φονεύθηκε στο Κιάφε Λουζίτ
ττ|ν 11-3-41
46. Λοχίας Κουτζαμάνης Δημήτριος του Στέργιου από την
Μητρόπολη Καρδίτσας του 51 Σ.Π. φονεύθηκε στο Σπι Καμαράτ
την 10-3-41
47. Στρ/της Κατσιάρης Αλέξανδρος του Δημητρίου από τα
Τρίκαλα του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 731 την 10-3-41

48. Λοχίας Κρομμύδας Ευθύμιος του Μάρκου από το Νεοχώρι
Καρδίτσας 21 Σ.Π. φονεύθηκε στο Μπούμπεσι την 13-4-41
49. Λοχίας Κυρίτσης Σπυρίδων του Κων/νου από την Μπάγια
(Πετρωτό) του 5 Σ.Π. φονεύθηκεστο Υψ. Πάβαρι την 30-3-41
50. Στρ/της Κωστούλας Απόστολος του Παναγιώτη από το
Παλαιόκαστρο (Μητρόπολη) του 5 Σ.Π. εξαφανίσθηκε στο Υψ.
731 την 13-3-41
51. Στρ/της Λάπας Χρήστος του Ευαγγέλου από την Καρδίτσα
του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 731 την 9-3-41
52. Στρ/της Λαγάρας Στέφανος του Ιωάννη από την Μεγάρχη
του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Κιάφε Λουζίτ την 21-3-41
53. Στρ/της Λώλος Βάϊος το Ευαγγέλου από το Φανάρι του
21 Σ.Π. φονεύθηκε στο Μπούμπεσιτην 11-3-41
54. Στρ/της Μαντζαρλής Γρηγόριος του Ηρακλή από το
Κουτσαρί (Ιτέα) Καρδίτσας του 50 Σ.Π. φονεύθηκε στο Μάλι
Σπαντάριτ την 10-3-41
55. Στρ/της Μεριβάνης ή Καρανάσος Αθανάσιος του Πασχάλη
από το Τσιότι (Φαρκαδώνα) του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 717
την 11-3-41
56. Δεκ Μπαϊράμης Γρηγόριος του Σπύρου από το Φλωρεσι
(Ανθοχωρι) Καρδίτσας του 33 Σ.Π. φονεύθηκε στο Μπούμπεσιτην
9-3-41
57. Στρ/της Μπάμπαλας Αχιλλέας του Ευθυμίου από την
Λυγαριά του 5Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 731 την 10-3-41
58. Δεκ. Μπατογιάς Ιωάννης του Δημητρίου από το Μαλακάσιτου
1 Συν/τος Ορειβατικού Πυρ/κού φονεύθηκε στο Μαζάνι Τρεμπεσίνας
την 11-3-40
59. Στρ/της Μπένης Πάτροκλος του Δημητρίου από το Ζάρκο
του 1 Συν/τος ορειβατικού Πυρ/κου φονεύθηκε στο Μαζάνι Τρεμπεσίνας την 11-3-41
60. Στρ/της Μπεκιάρης Προκόπιος του Στεφάνου από το
Πεδινό Καρδίτσας του 5 Σ.Π φονεύθηκε στο Υψ. 731 την 10-341
61. Στρ/της Μπέκος Δημήτριος του Χρήστου από το Λιόπρασο
του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 731 την 9-3-41
62. Στρ/της Μπέργιος Στέργιος του Αθανασίου από την
Τζούρτζια (Αγία Παρασκευή) του 33 Σ.Π. φονεύθηκε Μπούμπεσι
την 10-3-41
63. Στρ/της Μπίκος Παναγιώτης του Σωτηρίου από την Χρυσομηλιάτου 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 731 την 10-3-41
64. Στρ/της Μπρέλλας Κων/νος του Γεωργίου από την Μεσοχώρα του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Χάνι Μπαλαμπάν την 9-3-41
65. Στρ/της Νάζαρης Δημήτριος του Μιχαήλ από το Γαρδίκι
του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ.731 την 9-3-41
66. Στρ/της Νικολόπουλος Σταμούλης του Δημητρίου από το
Σκεπάρι του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 731 την 11-3-41
67. Δεκ .Νικόπουλος Ηλίας του Δημητρίου από την Κτιμένη
Καρδίτσας του 51 Σ.Π. φονεύθηκε στο Σπι Καμαράτ την 14-3-41
68. Στρ/της Νταφόπουλος Πέτρος του χρηστού από τις
Σοφάδες του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 717 την 9-3-41
69. Στρ/της Ξάνθος Βαϊος του Αποστόλου από τον Κλοκοτό
του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ.731 την 15-3-41
70. Στρ/της Οικονόμου Νικόλαος του Ευαγγέλου από το
Νταούτι (Μέλισσα) Καρδίτσας του 19 Σ.Π. φονεύθηκε στο Μπρέγκου Ραπίντ την 18-3-41
71. Στρ/της Παλάτζας Έξαρχος του Γεωργίου από την Καρδίτσα
του 4 Σ.Π. φονεύθηκε στο Κιάφε Λουζίτ την 9-3-41
72. Στρ/της Παναγιωτόπουλος Μιλτιάδης του Νικολάου από

Γεωργίου Βαρδάκα,
Σχη ε.α.
λόγω των μεγάλων απωλειών του από
το 19 Σ.Π. Οι βομβαρδισμοί και οι επιθέσεις των Ιταλών συνεχίζονται μέχρι
την 20 Μαρτίου χωρίς να μπορέσουν
να πάρουν ούτε μία σπιθαμή εδάφους
παρά τις 20 επιθέσεις στο Υψ. 731 και
ανάλογες αλλά σε μικρότερο αριθμό
στις Ζ.Ε. των άλλων Μεραρχιών.
Ο Μουσολίνι ντροπιασμένος φεύγει
για τη Ρώμη. Ο ακαδημαϊκός Άγγελος
Τερζάκης, ο οποίος έλαβε μέρος σε
αυτή την εποποιία θα γράψει ότι η τιτανομαχία στο Υψ 731 ξεφεύγει πλέον
από τη σφαίρα της λογικής και περνάει
στην περιοχή του θαύματος. Το Υψ.
731 του οποίου πλέον ο Υψοδείκτης
δείχνει 729 ή κατ' άλλους 726 μέτρα,
ονομάσθη μετέπειτα από διάφορους
ως ΝΕΕΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ και ΝΕΑ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ. Οι υπερασπιστές του όμως
το ονόμασαν ΓΟΛΓΟΘΑ.
“Εις μνημόσυνον αιώνιον...”

την Καρδίτσα του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 731 την 11-3-41
73. Στρ/της Παπαβασιλείου Λεωνίδας του Χρήστου από το
Μοσχόφυτο Τρικάλων του 13 Σ.Π. φονεύθηκε στο Μάλι Σπαντάριτ
την 11-3-41
74. Στρ/της Παπαδημητρίου Αχιλλέας του Γεωργίου από την
Πιαλεία του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 731 την 12-3-41
75. Στρ/της Παπαδόπουλος Δημήτριος του Αποστόλου από
την Αγριλιά του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 717 την 13-3-41
76. Στρ/της Παπαευαγγέλου Πέτρος του Ιωάννη από το Παλαιοχώρι Καρδίτσας του 33Σ.Π. φονεύθηκε στο Μπούμπεσι την
12-3-41
77. Στρ/της Παπαϊωάννου Ιωάννης του Χρήστου από το
Μαυρέλι του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 717 την 10-3-41
78. Λοχίας Παπαθανασίου Ηλίας του Νικολάου από την Πύρρα
του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 731 την 9-3-41
79. Στρ/της Πατσιούρας Χρήστος του Δημητρίου από το
Φλωρέσι (Ανθοχώρι) του 51 Σ.Π φονεύθηκε στο Σπι Καμαράτ
την 14-3-41
80. Στρ/της Παύλης Νικόλαος του Ιωάννη από το Μαλακάσι
του 25 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 1200 Τρεμπεσίνα την 15-3-41
81. Στρ/της Πλιάκος Γεώργιος του Βασιλείου από το Πετρίλο
του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. Κιάφε Λουζίτ την 16-3-41
82. Στρ/της Πολύζος Κων/νος του Σωτηρίου από την Τύρνα
(Ελάτη) του 29 Σ.Π. φονεύθηκε στην Τρεμπεσίνα την 8/9-3-41
83. Στρ/της Πόντας Απόστολος του Στέργιου από την Καρδίτσα
του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 731 την 11-3-41
84. Στρ/της Ραμνιώτης Αθανάσιος του Δημητρίου από την
Καλή Κώμη Καρδίτσας του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 731 την
10-3-41
85. Στρ/της Σαμουήλ Ηλίας του Ισαάκ από τα Τρίκαλα του 5
Σ.Π. φονεύθηκε στο Χάνι Μπαλαμπάν την 13-3-41
86. Στρ/της Σβίντζος Αθανάσιος του Ηλία από το Φύλλο Καρδίτσας του 5 Σ.Π. πέθανε στο Β' πεδινό Νοσηλευτικό τμήμα την
11-3-41
87. Στρ/της Σκαρλάτος Χρήστος του Πολυζώη από το Αγιόφυλλο
του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 731 την 13-3-41
88. Λοχίας Σπανός Λάμπρος του Γεωργίου από το Μυριόφυλλο
του 12 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 731 την 11-3-41
89. Στρ/της Σπυριδώνης Ιωάννης του Χρήστου από το Κέδρο
Καρδίτσας του 67 Σ.Π. εξαφανίσθηκε στο Υψ. Τρία Αυγά (Βινάν)
την 14-4-41
90. Στρ/της Τζέμος Γεώργιος του Βησσαρίωνος από την
Βάναρη (Μαραθέα) Καρδίτσας του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ.
731 την 9-3-41
91. Στρ/της Τόλιας Στέφανος του Νικολάου από την Μικρή
Πουλιάνα (Πηγή) του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 717 την 10-3-41
92. Στρ/της Τσέτσας Γεώργιος του Ευαγγέλου από την Δαφνοσπηλιά Καρδίτσας του 5 Σ.Π. πέθανε στο Β' πεδινό νοσηλευτικό
τμήμα την 13-3-41
93. Στρ/της Τσαβαλιάς Κων/νος του Θωμά από το Αργύριο
Καρδίτσας του 28 Σ.Π εξαφανίσθηκε στην Κλεισούρα την 10-341
94. Δεκ. Τσιάντας Ευάγγελος του Κων/νου από τη Μεσοχώρα
του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 731 την 9-3-41
95. Στρ/της Τσικούρης Ευάγγελος του Δημητρίου από την
Μεγάλη Κερασιά του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 731 την 9-3-41
96. Στρ/της Τσιούμης Ευριπίδης του Θεοδώρου από το Τσιότι
(Φαρκαδώνα) του 1ου Συν/τος Ορειβατικού Πυρ/κου. φονεύθηκε
στη Μάζανι Τρεμπεσίνας την 11-3-41
97. Στρ/της Τυροδήμος Λάζαρος του Αχιλλέα από την Παραπράσταινα του 16 Σ.Π. φονεύθηκε στο Μάλι Σπαντάριτ την 10-341
98. Στρ/της Χύτας Χαράλαμπος του Νικολάου από την Νεράιδα
του 5 Σ.Π. φονεύθηκε στο Υψ. 731 την 9-3-41

τοπικά

Κώστας Σκρέκας: Το τραγικό γεγονός στο Μάτι αποδεικνύει
τη διάλυση του κρατικού μηχανισμού από την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα
διακυβέρνηση της χώρας την τελευταία
τετραετία από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Κατά την ομιλία του στη Βουλή ο κ.
Σκρέκας υπογράμμισε ότι, ο κ. Τσίπρας
δεν οφείλει μόνο μια συγγνώμη στους
συγγενείς και φίλους των θυμάτων, αλλά
οφείλει επίσης ένα μεγάλο συγγνώμη
στον Ελληνικό λαό για το άθλιο θέατρο
που έστησε το βράδυ της τραγωδίας στη
σύσκεψη που είχε γίνει στο αρχηγείο της
Πυροσβεστικής, όπου δήθεν κανείς δεν
γνώριζε για τα τραγικά θύματα, αλλά που
όπως αποδείχτηκε όλοι συμπεριλαμβανομένου και του κ. Τσίπρα γνώριζαν και
το αποσιώπησαν.

ις ευθύνες της κυβέρνησης
του κ. Τσίπρα για την
πολύνεκρη τραγωδία στο Μάτι
πέρυσι το καλοκαίρι ανέδειξε ο
Τομεάρχης Περιβάλλοντος και
Ενέργειας της Νέας Δημοκρατίας,
βουλευτής Τρικάλων, κ. Κώστας
Σκρέκας, σχολιάζοντας το
εισαγγελικό πόρισμα που
δημοσιοποιήθηκε για την πυρκαγιά
στο Μάτι.

Τ

Αυτή η καταστροφή, τόνισε, αποδεικνύει περίτρανα την κατάσταση αποσύνθεσης και διάλυσης στην οποία έχει
περιέλθει ο κρατικός μηχανισμός κατά τη
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ΟΑΕΔ
αρ.πρωτ. 19690/5-3-2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1A/2019
(Αναριθμηθείσα από ΣΟΧ3/2018)
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.)
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις των
Ν.2190/1994, όπως ισχύει,63 του Ν.4430/2016,25 (παρ 9) του Ν. 4440/2016
και 64 του Ν.4590/2019 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πεντακοσίων (500)* ατόμων τετράωρης απασχόλησης 24/μηνης διάρκειας (και όχι πέραν της 2/7/2021) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων καθαριότητας των κτιρίων του Ο.Α.Ε.Δ. εντός του Νομού Αττικής και των Νομών Αιτωλ/νίας,
Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Δράμας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας,
Καστοριάς, Κέρκυρας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λάρισας, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας,
Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Πρεβέζης, Ρεθύμνης, Ροδόπης, Σάμου, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Φωκίδας, Χαλκιδικής, Χανίων και
Χίου.
*Η επί μέρους κατανομή των ατόμων, εντός έκαστου Νομού, αναγράφεται στην οικεία ανακοίνωση -πίνακας Α- (ΣΟΧ1Α/2019) που είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ: www.oaed.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
«Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύμφωνα
με το άρθρο 5 παρ.2 Ν. 2527/1997».

201 έως και 402

ΝΟ.Δ.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Ημέρα αφιερωμένη στη γυναίκα η σημερινή
αθιερώθηκε στις αρχές του
20ου αιώνα όταν οι γυναίκες
αγωνίζονταν για ίσα
δικαιώματα, καλύτερες συνθήκες
εργασίας και δικαίωμα ψήφου. Από
τότε, έχουν αλλάξει πολλά, αλλά
μένουν να γίνουν αρκετά
περισσότερα. Τα δικαιώματα των
γυναικών δεν είναι αποκλειστικά δικό
τους ζήτημα. Χρειάζονται και τους
άνδρες στο πλευρό τους.

Κ

Ήταν 8 Μαρτίου 1857, όταν εργάτριες
κλωστοϋφαντουργίας, βγήκαν στους δρόμους, ζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας.
Αυτή η ημέρα γράφτηκε στην ιστορία...
Κι ακολούθησαν κι άλλες, που βάφτηκαν με

αίμα. Έχουν περάσει τόσα χρόνια, κι όμως
η γυναίκα σε πολλές χώρες του κόσμου, αντιμετωπίζεται με βία και ανισότητα.
Σήμερα, χιλιάδες γυναίκες κακοποιούνται,
βιάζονται, εκμεταλλεύονται. Εκατομμύρια
γυναίκες στον κόσμο εργάζονται το ίδιο
σκληρά με τους άνδρες, εν τούτοις, σύμφωνα με στοιχεία, αμείβονται χαμηλότερα
από τους άνδρες.
Οι ρόλοι τους όμως είναι πολλαπλοί ως
εργαζόμενες μητέρες και νοικοκυρές και
δυστυχώς οι πολλές διακρίσεις συνεχίζονται εις βάρος τους..
Η μέρα λοιπόν σήμερα είναι μνήμης και
όχι εορτής, με την ελπίδα πως κάποια ημέρα, οι γυναίκες θα αντιμετωπιστούν σε
κάθε γωνιά της γής, όπως αξίζει σε μία σύζυγο και εργαζόμενη μητέρα.

Τελειώνοντας θα ήθελα να πω το ρητό
μιας ηλικιωμένης γυναίκας που έζησε πολλά όπου ακόμη και σήμερα λέει ότι: Μπορεί ο άντρας να είναι η κεφαλή του σπιτιού
αλλά η γυναίκα είναι ο λαιμός που στρίβει
το κεφάλι προς την κατεύθυνση που θέλει..

ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ ΠΟΛΛΑ
ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΝΟΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δυναμικό παρόν έδωσε
η Περιφέρεια Θεσσαλίας
•Στη 12η Πανελλήνια Έκθεση για τη Γεωργία και
Κτηνοτροφία «Agrothessaly 2019»
πιτυχημένη ήταν η
παρουσία της
Περιφέρειας
Θεσσαλίας στην 12η
Πανελλήνια Έκθεση για τη
Γεωργία και τη Κτηνοτροφία
AgroThessaly 2019 που
πραγματοποιήθηκε στην
Σκεπαστή Αγορά της
Νεάπολης Λάρισας.

Ε

Πλήθος κόσμου όλων των ηλικιών είχε την ευκαιρία να δει και
να γευθεί τα εκθέματα Οικοτεχνιών και Γυναικείων Συνεταιρισμών της Θεσσαλίας με πάστες
λαχανικών, μαρμελάδες φρούτων, γλυκά κουταλιού, τυροκομικά & ψωμί από αλεύρι ρυζιού-καλαμποκιού-ρεβιθιού, προϊόντα κατασκευασμένα με παραδοσιακές
ελληνικές συνταγές και με πολύ
μεράκι.
Στο περίπτερο εκτίθεντο ακόμη
ποιοτικά κρασιά από αμπέλια
ορεινών περιοχών, τσίπουρο, μέλι,
δημητριακά, εξαιρετικά παρθένα
ελαιόλαδα ΠΟΠ, πάστες ελιάς, τυποποιημένες ελιές, κομπόστες
και ξηροί καρποί από τις Θεσσαλικές Βιομηχανίες Τροφίμων.
Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν ποικιλία ποιοτικών και βιολογικών αγροτικών
προϊόντων της Θεσσαλικής γης
ως αποτέλεσμα της συνεργασίας
των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών με
τους αγρότες. Αυξημένο υπήρξε
το ενδιαφέρον των αγροτών για
την πορεία αξιολόγησης των Σχεδίων Βελτίωσης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2014-2020 που έχουν στόχο την ενίσχυση των γεωργικών
επενδύσεων.
Το περίπτερο επισκέφτηκαν με-

ταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός, ο πρόεδρος Περιφερειακού
Συμβουλίου κ. Γρηγόρης Παπαχαραλάμπους, οι Αντιπεριφερειάρχες Αγροτικής Οικονομίας κ.
Απόστολος Μπίλης, Πολιτισμού Αθλητισμού και Δια Βίου Μάθησης κ. Νικόλαος Λιούπας, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Γιώργος Λαδόπουλος, ο
καθηγητής ΑΠΘ & πρόεδρος του
ΕΛΓΟ Δήμητρα κ. Νίκος Κατής

συνοδευόμενος από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Θ. Μπακαλέξη, ο πρόεδρος της ΠΟΣΓ & πρόεδρος του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας κ. Δημήτρης. Σοφολόγης. ο καθηγητής της Σχολής
Γεωπονικών Επιστημών Θεσσαλίας κ. Φάνης Γέμτος, κ.α.
Την οργάνωση και τον συντονισμό του περιπτέρου είχαν οι
διευθυντές Αγροτικής Οικονομίας Νίκος Γαβριήλ και Παναγιώτης Καλφούντζος.

Πότε και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση -υπεύθυνη δήλωση μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες
τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας
μας, στα καταστήματα αυτής, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις
καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των
δήμων, στους οποίους αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο,
εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας
μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
-Υποβολή αιτήσεως μετά την καταληκτική ημερομηνία που θα ορισθεί
με Ανακοίνωση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) δεν είναι δυνατή.
-Αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και όχι μέσω
των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ δεν εξετάζονται.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΟΑΕΔ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ

34 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09:50 Απευθείας
12:00 ΕΡΤΕιδήσεις-ΑθλητικάΚαιρός
13:00 ΓιατηνΕλλάδα...
14:30 ΏραΕλλάδας
15:00 ΕΡΤΕιδήσεις-ΑθλητικάΚαιρός
15:55 ΆλληΔιάσταση
18:00 ΕΡΤΕιδήσεις-Δελτίοστη
Νοηματική-Αθλητικά-Καιρός
18:15 ΟΚαιρόςΣτηνΏραΤου
18:30 ΣανΣήμερατον20όΑιώνα(Ε)
18:50 ΔεύτερηΜατιά
21:00 ΚεντρικόΔελτίοΕιδήσεωνΑθλητικά-Καιρός
22:00 ΗΕπόμενηΜέρα

07:25 ΟιΠειρατέςτηςΔιπλανής
ΠόρταςE5(Ε)
07:40 ΟιΠειρατέςτηςΔιπλανής
ΠόρταςE6(Ε)
08:00 ΔενΉρθαΕδώγιαΔιακοπές(Ε)
09:00 Δρόμοι(Ε)
10:00 ΓεννήθηκαΓυναίκα(Ε)
10:30 ΣτρογγυλόςΠλανήτηςE5
11:00 ΦονικοίΔεινόσαυροιE5
11:30 Ταξίδισ'έναΔιαφορετικό
Αφγανιστάν
12:30 ΕΡΤReport(Ε)
13:30 ILoveLucyE175(Ε)
14:00 ILoveLucyE176(Ε)
14:30 ΓιάκαριE59(Ε)
14:45 ΟιΠειρατέςτηςΔιπλανής
ΠόρταςE3(Ε)
15:00 ΟιΠειρατέςτηςΔιπλανής
ΠόρταςE4(Ε)
15:15 ΤοΜικρόΣπίτιστοΛιβάδιΚ9
Ε15(Ε)
16:00 ΤοΠροξενιότηςΆννας
17:20 ΗΟδύσσειατουΚινηματογράφου
E4(Ε)
18:30 ΟΠαράδεισοςτωνΚυριώνE6
19:30 ΟΠαράδεισοςτωνΚυριώνE7
20:30 ΟΔρόμοςπροςτοΣχολείο:199
ΜικροίΉρωες
20:50 FreddyFrogface
22:30 ΤζέιμςΜποντ,Πράκτωρ007:
ΑπότηΡωσίαμεAγάπη(From
RussiaWithLove)
23:30 ΤοΜέλλον(IlFuturo)

08:00
09:00
10:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
16:30
18:00
18:15
18:55
19:00
20:00

ΟιΑπίθανεςE44(Ε)
ΟικογενειακήΠεριπέτεια(Ε)
ΕπιΚοινωνία
ΗΣειράτωνΓυναικών
Ειδήσεις
ΟικογενειακήΠεριπέτεια(Ε)
ΟΤόποςτηςΚαρδιάςμαςΚ3
Ε12
ΑγαπημένομουΧωριόE2(Ε)
ΜετοΤρία
ΔελτίοΚαιρού
ΟΚόσμοςτωνΣπορ
ΣύντομοΔελτίοΕιδήσεων
ΗΣειράτωνΓυναικών(Ε)
8Μέρεςπου'EφτιαξαντηΡώμη

8
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E5
ΑγαπημένομουΧωριόE8
ΔελτίοΚαιρού
Ειδήσεις
21οΦεστιβάλΝτοκιμαντέρ
Θεσσαλονίκης
23:00 ΔενθαΚάνουμεΠίσω
21:00
21:45
22:00
22:50

07:00 BeaPredator(Ε)
08:00 ΚοινωνίακαιΠολιτισμός(Ε)
09:00 Τηλεαγορές
14:00 ΗΝύφη
15:00 ΚεντρικήΕλλάδαΚαλησπέρα
17:00 Τηλεαγορές
18:00 ΔελτίοΕιδήσεων
18:05 Τηλεαγορές
19:00 ΗΝύφη
06:00 ΚαλημέραΕλλάδα
20:00 News
10:00 ΤοΠρωινό
21:00 ΔελτίοΕιδήσεων
13:00 ANT1News
14:00 ΚωνσταντίνουκαιΕλένηςΚ1Ε31 21:30 ΚόντρακαιΡήξη
22:30 Αγροτόραμα
(Ε)
23:30 ΔυνατάκαιΕλληνικά
15:00 ΡουκΖουκ
16:00 ΚάτιΨήνεται
17:15 ΑΝΤ1News-Δελτίοστη
ΝοηματικήΓλώσσα
17:30 StillStanding
07.45Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
18:30 ΓυναίκαΧωρίς'OνομαE115
08.20«ΚαλημέραΘεσσαλία»
19:30 ANT1News
09.30Τελεμάρκετινγκ
20:45 ΗΕπιστροφήE93
10.30Παιδικόπρογραμμα«Μόγλι»,«Η
21:45 MrsDoubtfire
ΩραίαΚοιμωμένη»
12.00«Μημουπεις»
13.00ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00Ντοκυμαντέρ«ΠαλιάΣκαμνιά»
14.40ΤοΜαγκαζίνοτηςΘεσσαλίας
06:00 ΑλήθειεςμετηΖήνα(Ε)
16.00Τελεμάρκετινγκ
07:30 ShoppingStar(Ε)
17.00Παιδικόπρόγραμμα«Οδούρειος
09:00 ΣτηΦωλιάτωνΚουΚου
σκύλος»
12:00 ΑλήθειεςμετηΖήνα
18.00Γεγονότα-ΔελτίοΕιδήσεων
14:00 ΝτετέκτιβΜονκΚ7Ε3
18.40Τελεμάρκετινγκ
15:00 StarNews
19.00 «Καρέ-καρέμαθήματασκίτσου»
16:00 ShoppingStar
(Ε)
17:40 ElifΚ2Ε289
19.30Δεξιάκαιαριστερά
18:40 ΤροχόςτηςΤύχης
21.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
19:50 StarNews
21.45«ΠολιτικοίΔιάλογοι»
21:00 MasterChef3
23.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
23:00 ΗΣυμμαχία
23.40«ΚαλημέραΘεσσαλία»
01:15 MasterChef3(Ε)

06:00
06:40
07:45
10:30
12:15
13:00
15:00
17:00
17:10
18:00
19:00
20:00
21:00
21:40
23:45

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

ΘυρίδαΤηλεπώλησης
'EλαστηΘέσημουΚ3Ε109(Ε)
HappyDayστονAlpha
AlphaΡεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
Τζένη,Τζένη
ΔελτίοΕιδήσεωνστηΝοηματική
Γλώσσα
ΤοΣόισουΚ3Ε54(Ε)
Deal
ΚεντρικόΔελτίοΕιδήσεων
'EλαστηΘέσημουΚ3Ε110
ΜηνΑρχίζειςτηΜουρμούραΚ3
Ε31(Ε)
ΓάμοςΑλάΕλληνικά
ΦωςστοΤούνελ

Σήμερα
Αταίριαστοι
ΜαζίΣου
ΟιΕιδήσειςτουΣΚΑΪ
PowerofLove
ΔελτίοστηΝοηματική
SurvivorΠανόραμα
ΤαΝέατουΣΚΑΪ
PowerofLoveGala

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
ΜέρμηγκαςΧρήστος
Κοδνύλη28,2431037855
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
ΧάιδοςΙωάννης
Ασκληπιού36,2431063833

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Πιάζα -------------------------------------------Οδ.Καλαμπάκας
Τσιανατέλης --------------------------------------Οδ.Ιωαννίνων
Γιώτας --------------------------------------------Παλαιόπυργος
Γιώτας -----------------------------------------------------Πρίνος
Οικονόμου -----------------------------------------------Λυγαριά
Κανάτας -----------------------------------------------------Πύλη
Παπαποστόλου ---------------------------------------------Νομή
Παππά--------------------------------------------------Χρυσαυγή
Τσεκούρας------------------------------------------------Γλύνος
Τσιάκας----------------------------------------------------Γόμφοι

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

ΠΡΩΙΝΗΑΤΖΕΝΤΑ
ΜΥΣΤΙΚΑΤΩΝΓΕΥΣΕΩΝ
ASTRAMARKET
ΚΟΝΤΡΑΚΑΙΡΗΞΗ
ΠΑΡΑΘΥΡΟΣΤΗΘΕΣΣΑΛΙΑ
ASTRAMARKET
ΚΕΝΤΡΙΚΟΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΚΟΝΤΡΑΚΑΙΡΗΞΗ
ΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRAMARKET
ΕΛΛΗΝΙΚΗΤΑΙΝΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΤΑΙΝΙΑ

08.00–09.00ΧρώματαΕλλάδας
09.00–10.00ΌλοΥγεία
10.00–12.00Τηλεπωλήσεις
12.00–13.00ΔρόμοιτηςΠαράδοσης
13.00–15.00Τηλεπωλήσεις
15.00–16.00Ορθά–Κοφτά
16.00–18.00Τηλεπωλήσεις
18.00–18.30ΔελτίοΕιδήσεων
18.30–19.30ΚόντρακαιΡήξη
19.30–20.00Κοινωνικήσειρά
20.00–20.30ΔελτίοΕιδήσεων
20.30–21.30ΠάμεΔιακοπές
21.30–22.00Ζούμεόμορφα,ζούμε
Ελλάδα

ΚΡΙΟΣ: Ησημερινήκορύφωσητηςσυνόδου
ανάμεσαστονΉλιοκαιτονΠοσειδώναστους
Ιχθύςθασουδημιουργήσειακόμαμεγαλύτερηδιάθεσηνασταθείςδίπλασεανθρώπουςπουσεχρειάζονταιείτεαυτοίανήκουν
στοάμεσοπεριβάλλονσου,είτεστοευρύτερο.
ΤΑΥΡΟΣ: Αποφασίζειςναβγειςμπροστάκαι
νασυνδικαλιστείςπαλεύονταςγιαταδίκαια
σας,είτεείναιγιαοποιαδήποτεάλλησυλλογικότηταόσοευρείακιανείναι..
ΔΙΔΥΜΟΙ: Καλύτεραεπέλεξεναπροβάλλειςτηνπιοανθρώπινηπλευράσου,χωρίς
αυτόνασημαίνειότιθαπρέπεινακαταλήξεις«πέσεπίτανασεφάω».
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Σταερωτικάσου,ηπιοανεξάρτητησυμπεριφοράσουήηδιάθεσησου
ναπεράσειςκαλάστοπαρόν,χωρίςπρέπει
καιδεσμεύσειςδενείναιξεκάθαρηστοταίρισουπουμπορείνασεπιέσειγιαεξηγήσεις.
ΛΕΩΝ: Προσπάθησενααποφύγειςοικονομικάπάρε-δώσεμεφίλους,ενώδενείναι
ηκατάλληληπερίοδοςναασχοληθείςμεδάνειακαιοικονομικέςσυμφωνίες,αφούτα
πράγματαείναιαρκετάθολά.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Μπορείναπροκύψουνπαρεξηγήσειςήκάθεείδουςπαρανοήσειςστις
επαφέςσουμετουσυνεργάτεςσουήανθρώπουςπουχρειάζεσαιτησυμβουλήτους
όπωςδικηγόρουςήλογιστές,γι’αυτόανδεν
επείγεσαικαλύτερανατιςαναβάλεις.

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
Τηλ. 24310 20090
http://cine-mylos.blogspot.com

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. «Του Λαοκόοντος»
αποδίδεται στους Ρόδιους γλύπτες Αγήσανδρο και Αθηνόδωρο.
2. Συχνά... κλονίζεται
-Τα αρχικά αθλητικής
ομοσπονδίας (αντιστρ.).
3. Από τα γράμματα
τα... πρώτα - Πορθμείο
της Ν. Αγγλίας.
4. Αθόρυβα μετακινείται - Από τα επτά
τα... περισσότερα.
5. Αγγλικό σύμφωνο Αναρριχημένο φυτό.
6. Γνωστός για τη φιλειρηνική πολιτική του αρχαίος Αθηναίος πολιτικός.
7. «Ιεροτελεστία του...», τίτλος έργου του Ιγκόρ Στραβίνσκι - Ως
υποκείμενο χρησιμοποιείται επί εμφάσεως.
8. Εκμεταλλεύονται τη δύναμη
του ανέμου,.
9. Οστάριο του ωτός.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Αναφέρονται οι... βαθμοί της.
2. Συχνά εμφανίζεται στους τοίχους.
3. Πρόθεση ή αντωνυμία - Χαρακτηρισμός υποδοχής.
4. Σχετικό με την καταχώριση
δικαστικών υποθέσεων.
5. Ξενική συντομογραφία του γεωγραφικού πλάτους - Παλιά πρωτεύουσα της ηγεμονίας της Μολ-

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος

Αν η Οδός Μπιλ
Μπορούσε να Μιλήσει

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

H λύση του προηγούμενου
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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

1

6

6
3

κινούμενα σχέδια-μεταγλωττισμένη σε 3D
12.00 μεσημέρι κανονική
προβολή 4 €,
17.30 απόγευμα 3D 5 €

3

9

1

Ραλφ εναντίον ίντερνετ

Sudoku

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

7

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

δαβίας.
6. Ομοια γράμματα - Γραφή του
230.
7. Για γυναικεία πόδια προορίζονται - Τα αρχικά πιστωτικού μας
ιδρύματος.
8. Με πόρτα ή παράθυρο σχετική.
9. Καταστρέφει το χτένισμα Μία από τις Νηρηίδες (αντιστρ.).
ΛΥΣΗ (7-3-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 2.
ΡΟΜΕΡ - ΤΟ 3. ΟΒΑΛ - ΣΤΥΛ 4. ΣΕΛΕΥΚΟΣ 5. ΦΡΑ (ΝΤΙΑΒΟΛΟ) - ΠΑΠΑΣ 6. ΧΡΟΙΑ 7. ΓΡΙΑ - ΑΘΩΣ 8. Η
ΟΑΣΗ - ΗΜΙ 9.ΗΣΑΜΟΣ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΠΡΟΣΦΥΓΗ 2. ΡΟΒΕΡ - ΡΟΗ 3.Ο ΜΑΛΑΧΙΑΣ 4. ΠΕΛΕ
- ΡΑΣΑ 5. ΟΡ · ΥΠΟ - ΜΗ 6. ΣΚΑΙΑ
7. ΗΤΤΟΠΑΘΗΣ 8. ΣΟΥΣΑ · ΩΜ 9.
ΣΩΣΙΑ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ: 05.55ανταπ.17.48απευθ.ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 08.27απευθ.14.18ανταπ.16.15απευθ.23.55ανταπ.ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:22.04απευθ.19.46.ΑΠΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 05.11 ανταπ. 10.22 ανταπ. 16.17
απευθ.18.04ανταπ.ΠΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑ:08.35απευθ.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

στο Μύλο Ματσόπουλου

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(απόσταθερά
ήκινητάτηλέφωναχωρίςναπροστεθείκωδικός)ισχύουν
καιταεξής:22111,33111,TAXI Πύλης 2434022446, Φορτοταξί 70222, Tρίκυκλα 25111. KAΛAMΠAKAΣ
(24320): Δημαρχείο 22346,Kέντρο Yγείας 22222,Tαξί
2431022022, KTEΛ 22432, OΣE 22451, Πυροσβεστική
22999, ΔEH 22288, Aστυνομία 76100.ΠYΛHΣ
(24340): Δημαρχείο 22313, Kέντρο Yγείας 22870,
Aστυνομία 22277, ΔEH 41255. ΦAPKAΔONAΣ
(24330): Δημαρχείο 29023, Kέντρο Yγείας 22570,
Aστυνομία 63030, OTE 22099, Πυροσβεστική 61199,
61166.

ΖΥΓΟΣ: Ισωςυπερεκτιμήσειςτιςδυνάμεις
σουκαιαναλάβειςευθύνεςπερισσότερες
απόαυτέςπουείναιδυνατόνναφέρειςεις
πέρας.Ειδικάανολόγοςπουθατιςαναλάβειςείναιοικονομικός.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Εχεις κάθε δικαίωμα, μόνο
πουκαλόθαήταν,έστωγιατοτυπικόναβολιδοσκοπήσειςκαιτηνάλληπλευράγιανα
δειςκατάπόσοείναιπρόθυμηναμπεισεένα
τέτοιο«τρυπάκι».
ΤΟΞΟΤΗΣ: Αλήθειαήψέματα,σωστήήλάθοςηεντύπωσησουδεςτοσανμιαευκαιρίαναμετρήσειςτιςδικέςσουδυνάμειςκαι
ναβασίσειςτηνυλοποίησηόσωνεπιθυμείς
σταδικάσουπόδια,χωρίςπατερίτσες.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Αυτόπουθαχρειαστείςείναι
ηαίσθησητουμέτρουπουθασουεπιτρέψεικαιναείσαιανοιχτόςναεκμεταλλευτείς
τηνευκαιρία,αλλάκαιναμηντοπαρακάνεις,
γιατίδενείναιδύσκολοναφτάσειςστοσημείοπουδεθαμπορείςναξεχωρίσειςτην
αλήθειααπ’τοψέμα.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Καλείσαινακαταλάβειςότιη
ασφάλειασουδενμπορείναβασίζεταισε
πράγματαπουτημίαστιγμήταέχειςκαιτην
άλληταχάνεις,αλλάσεσένακαιστηνπίστηπουμπορείναέχειςστονεαυτόσου.
ΙΧΘΕΙΣ: Πρόσεξεποιουςθαβοηθήσειςήαπό
ποιουςθαδεχτείςβοήθεια.Καιναξέρεις
πωςό,τινιώθειςέχειμέσατουένακομμάτιψευδαίσθησηςπουτοδημιουργείαυτός
οκυβερνήτηςσου,οΠοσειδώνας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Πτώση στο χρηματιστήριο
Με ήπια πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη χθεσινή συνεδρίαση του χρηματιστηρίου.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 704,43 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,39%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε
υψηλότερη τιμή στις 715,47
μονάδες (+1,17%) και κατώΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
τερη τιμή στις 700,69 μονάδες (-0,92%).
. 704,43
Η αξία των συναλλαγών
ανήλθε στα 55,065 εκατ.
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
38.764,515 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφα0,39%
λαιοποίησης σημείωσε πτώση
σε ποσοστό 0,14%, ενώ ο
δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ποσοστό 1,09%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo
(+2,40%), της Πειραιώς (+2,00%) και της Motor Oil(+1,39%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές
της Viohalco (-3,73%), της ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-2,39%) και της Ελλάκτωρ (-2,27%).
Από τους επιμέρους δείκτες τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Προσωπικών Προιόντων (+1,71%)
και του Εμπορίου (+1,51%),ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες
σημείωσαν οι δείκτες των Πρώτων Υλών (-2,52%) και των
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (-1,24%).
Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank με 10.798.868 και 9.866.501 μετοχές, αντιστοίχως.

Ê

Γ.Δ

Προς Απρίλιο οδεύει η εκταμίευση του
1 δισ. σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ
πρόοδος μέχρι το Eurogroup της
Δευτέρας στην εφαρμογή των
συμφωνημένων δράσεων που
απομένουν θα κρίνει τη λήψη
απόφασης για την εκταμίευση του
σχεδόν 1 δισ. ευρώ από την
ενεργοποίηση των μέτρων για το
χρέος, σύμφωνα με ανώτερο
αξιωματούχο της Ευρωζώνης, ο οποίος
ενημέρωσε σήμερα τον Τύπο στις
Βρυξέλλες.

Η

Η Ελλάδα και η δεύτερη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας θα είναι ένα από τα ζητήματα που θα απασχολήσουν τους υπουργούς
Οικονομικών της Ευρωζώνης στη συνεδρίαση της Δευτέρας, 11 Μαρτίου, οπότε θα αξιολογηθεί η πρόοδος στα ανοικτά σημεία.
Το πιο σημαντικό από αυτά, κατά τον ίδιο
αξιωματούχο, είναι το διάδοχο σχήμα του νόμου Κατσέλη. «Είναι πολλά αυτά που απομένουν να γίνουν και λίγες οι μέρες, αλλά είναι ακόμα εφικτό να αποφασιστεί η εκταμίευση τη Δευτέρα», ανέφερε ο αξιωματούχος
της Ευρωζώνης, σημειώνοντας πως εάν
υπάρχουν «σαφή σημάδια» μέχρι τη Δευτέ-

ρα ότι υπάρχει σημαντική πρόοδος, αναμένεται να συγκληθεί EuroWorking Group προκειμένου να δώσει το «πράσινο φως» για τη
λήψη της τελικής απόφασης στο Eurogroup.
«Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αυτά τα σημάδια», πρόσθεσε.
Σε διαφορετική περίπτωση, ο ίδιος εκτίμησε ότι το ζήτημα θα παραπεμφθεί πιθανότατα στο Eurogroup του Απριλίου, το
οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Βουκουρέστι
ή και νωρίτερα εάν λάβει σχετική εντολή το
EuroWorking Group.

Ερωτηθείς σχετικά με τη γενικότερη κατάσταση της οικονομίας στην Ελλάδα ενόψει
και της προεκλογικής περιόδου, απάντησε ότι
οι θεσμοί είναι αυτοί που κρίνουν τη βιωσιμότητα των εφαρμοζόμενων πολιτικών και ότι
μεμονωμένες πολιτικές, όπως η αύξηση του
κατώτερου μισθού αν και μπορεί να αποδειχθεί «επικίνδυνη» για την καταπολέμηση
της ανεργίας, δεν θα συζητηθεί στο πλαίσιο
της λήψης αποφάσεων για την εκταμίευση
της δόσης.

ΕΛΣΤΑΤ: Ανάπτυξη 1,9% το 2018
Ανάπτυξη της τάξης του 1,9%
σημειώθηκε στην Ελλάδα πέρυσι,
με το ΑΕΠ να ανέρχεται σε 190,8
δισ. ευρώ έναντι 187,2 δισ. ευρώ
το 2017.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στις
εξής μεταβολές στις συνιστώσες
του ΑΕΠ:
*Η συνολική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,3% (η κα-

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

τανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 1,1% και αυτή της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε κατά
2,5%).
*Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου) κατέγραψαν αύξηση 1,8%.
*Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 8,7%,
ενώ οι εισαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών σημείωσαν αύξηση
4,2%.
Σύμφωνα επίσης με τις πρώτες
εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ, το ΑΕΠ
σε τρέχουσες τιμές ανήλθε πέρυσι σε 184,7 δισ. ευρώ έναντι
180,2 δισ. ευρώ το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 2,5%.
Παράλληλα, η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιοποίησε τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς για το δ' τρίμηνο πέρυσι, από τους οποίους
προκύπτουν τα εξής:
Σε ετήσια βάση (δ' τρίμηνο
2018 προς δ' τρίμηνο 2017) το
ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,6%, καθώς:
*Η συνολική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 0,3% (η
κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 1,1% και εκείνη της
Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε
κατά 1,4%).
*Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κε-

φαλαίου) μειώθηκαν κατά 27,2%.
*Αύξηση 10,6 παρουσίασαν οι
εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
(οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν
κατά 8,2%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 12,8%).
*Αύξηση 2% παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
(οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν
κατά 0,2% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 13,1%).
Σε τριμηνιαία σύγκριση (δ' τρίμηνο 2018 προς γ' τρίμηνο 2017)
το ΑΕΠ μειώθηκε οριακά κατά
0,1%, καθώς:
* Η συνολική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 0,2% (η κατανάλωση των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 0,2%, ενώ αυτή της
Γενικής Κυβέρνησης αυξήθηκε
κατά 1,5%).
*Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) μειώθηκαν κατά 3,6 %.
*Αύξηση 1,8% παρουσίασαν οι
εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
(οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν
κατά 1,3%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,7%).
*Μείωση 7,8% παρουσίασαν οι
εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 8,4%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά
2,4%).

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

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

36 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΑΧΡΑΝΤΩΝ
ΠΑΘΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
(ΤΙΜΙΟ ΞΥΛΟ, ΣΠΟΓΓΟΣ, ΑΚΑΝΘΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΧΛΑΜΥΔΑ)
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

14 ΕΩΣ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ
6:00 μ.μ.: Υποδοχή των «Αχράντων Παθών» εκ της Ιεράς Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αιγιαλείας υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ
και του Σεπτού μας Ποιμενάρχου κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
6:15 μ.μ.: Δέησις επί τη αφίξει. Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός με αρτοκλασίαν και Θείον Κήρυγμα Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών
και Μετεώρων κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ. Εν συνεχεία το Μυστήριον του
Ιερού Ευχελαίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ
7:00-9:30 π.μ.: Όρθρος, Θ' Ώρα και Εσπερινός μετά Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας.
7:30 μ.μ.: Ακολουθία Α' Στάσεως των Χαιρετισμών προς την
Υπεραγίαν Θεοτόκον.
9:00-12:30 βραδινή: Ιερά Αγρυπνία. Ακολουθία Α' Στάσεως
των Χαιρετισμών προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον, Όρθρος και
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ
Πανήγυρις Οσίου Αλεξίου του Ανθρώπου του Θεού
(Πανηγυρίζει το φερώνυμο Παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού)
7:00-9:30 π.μ.: Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
6:00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός επί
τη εορτή του Οσίου Αλεξίου του Ανθρώπου του Θεού Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ. Εν συνεχεία το Μυστήριον του Ιερού
Ευχελαίου. Θα τεθή προς προσκύνησιν απότμημα Ιερού Λειψάνου του Οσίου Αλεξίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ: «ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ»
Πανήγυρις Οσίου Αλεξίου του Ανθρώπου του Θεού
(Πανηγυρίζει το φερώνυμο Παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού)
7:00-10:30 π.μ.: Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία
Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ και Χειροτονία Διακόνου. Λιτανεία Ιερών Εικόνων πέριξ του Ιερού Ναού.
6:00 μ.μ.: Α' Κατανυκτικής Εσπερινός Χοροστατούντος
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
Εν συνεχεία ομιλία υπό του Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου Σπυρίδωνος Βασιλάκου, Προϊσταμένου του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού Ευαγγελιστού Λουκά Θηβών.
9:00-12:30 βραδινή: Ιερά Αγρυπνία. Όρθρος, Θ' Ώρα και
Εσπερινός μετά Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ
7:00-9:30 π.μ.: Όρθρος, Θ' Ώρα και Εσπερινός μετά Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας.
11:00 π.μ.: Δέησις και αναχώρησις των «Αχράντων Παθών».
Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 7:00
ΤΟ ΠΡΩΙ ΕΩΣ ΑΡΓΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

τοπικά
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Όσιος Θεοφύλακτος Επίσκοπος
Νικομήδειας ο εκ Πόντου
Επιμέλεια: Λευτέρης Σαββουλίδης
Θεολόγος Α. Π. Θ.
Ο όσιος Θεοφύλακτος γεννήθηκε το
έτος 779, στην περιοχή του Πόντου και
έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Λέοντος του Δ’. Λόγω της μεγάλης
του παιδείας και προς συνέχιση των
σπουδών του πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, γρήγορα απέκτησε την φήμη
ενός σοφού ανθρώπου και δημιούργησε
φιλικές σχέσεις με ανώτερους κρατικούς
λειτουργούς και αξιωματούχους, καθώς
και με τον μετέπειτα Πατριάρχη Ταράσιο,
που ήταν τότε «πρωτοσηκρίτης».
Όταν το έτος 794 εξελέγη Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ο Ταράσιος,
έστειλε τον όσιο Θεοφύλακτο και τον άγιο
Μιχαήλ, στην Ιερά Μονή Αγίων Πάντων
στην Ηράκλεια του Πόντου, που είχε ιδρύσει ο ίδιος. Εκεί, νεαρός τότε όσιος Θεοφύλακτος, εκπαιδεύθηκε και ήρθε σε
επαφή με επιφανείς κληρικούς και εκκλησιαστικούς αξιωματούχους, υποστηρικτές της προσκύνησης των ιερών εικόνων. Στη συνέχεια συνεργάστηκε και
συνδέθηκε με επιφανείς εκπροσώπους
του εικονόφιλου κλήρου. Ο Πατριάρχης
Ταράσιος, είδε τον θείο φωτισμό και την
αγία ζωή των δύο ανδρών και τους χειροτόνησε ιερείς. Λίγο αργότερα, το
έτος 800 και σε ηλικία μόλις 21 ετών, ο
όσιος Θεοφύλακτος εξελέγη Επίσκοπος Νικομήδειας και άγιος Μιχαήλ Επίσκοπος Συνάδων. Από τη θέση αυτή ο
όσιος Θεοφύλακτος επιτέλεσε στην
επαρχία του, σπουδαίο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο, ενισχύοντας ηθικά
και υλικά τους αναξιοπαθούντες χριστιανούς.
Διέπρεψε σε έργα εκκλησιαστικής
φιλανθρωπίας και κοινωνικής πρόνοιας.
Ανήγειρε ναούς, το μέγα νοσοκομείο των
αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού,
γηροκομεία, πτωχοκομεία και δημιούργησε ταμεία εποποιίας για τις άπορες χήρες και τα ορφανά. Επισκεπτόταν συχνά
τις καλύβες των πτωχών οικογενειών και
εκτός από την χρηματική βοήθεια, πρόσφερε και τον παρηγορητικό του λόγο.
Όπου χρειαζόταν διακονούσε και χειρωνακτικά, υπηρετώντας τους άλλους με
κάθε τρόπο. Περιποιούταν προσωπικά ο
ίδιος κάποιους από τους αρρώστους,
όπως λεπρούς, χωλούς, τυφλούς, φροντίζοντας τους πάσχοντες αδελφούς του.
Ο όσιος Θεοφύλακτος, επειδή αγαπούσε τον Χριστό, σεβόταν και την έμψυχη
εικόνα του, τον άνθρωπο, τον οποίο
διακόνησε μέχρις αυτοθυσίας. Αγωνίσθηκε σκληρά εναντίον της αίρεσης της
εικονομαχίας, η οποία αλλοτρίωνε την Ορθόδοξη Παράδοση και δεν σεβόταν τις
Άγιες Εικόνες, των οποίων η τιμή διαβαίνει στο εικονιζόμενο πρόσωπο.
Όταν πέθανε ο Πατριάρχης Ταράσιος,
το έτος 806, εξελέγη στον Πατριαρχικό
θρόνο ο άγιος Νικηφόρος Α’. Το έτος
813, στη βασιλεία υπερίσχυσε ο Λέων Ε’
ο Αρμένιος, ο οποίος κινήθηκε κατά
των Αγίων Εικόνων. Τότε παρέλαβε ο
άγιος Νικηφόρος, τον όσιο Θεοφύλακτο,
τον άγιο Αιμιλιανό Κυζίκου, τον άγιο Ευθύμιο Σάρδεων, τον άγιο Ευδόξιο Αμορίου, τον άγιο Μιχαήλ Συνάδων και τον
άγιο Ιωσήφ Θεσσαλονίκης, ανέβηκε στο
παλάτι και έλεγξε με εικονογραφικά χωρία τον αυτοκράτορα για τα δυσσεβή διδάγματα και την εικονομαχική του διάθεση. Επειδή ο αυτοκράτορας έμενε
αμετάπειστος, ο όσιος Θεοφύλακτος
έλαβε τον λόγο και του είπε με παρρησία: «Γνωρίζω ότι καταφρονείς την ανοχή και μακροθυμία του Θεού. Αλλά θα έλθει σε σένα ξαφνικά όλεθρος και η καταστροφή θα είναι όμοια με καταιγίδα».
Ο αυτοκράτορας εξαγριώθηκε και
τους καταδίκασε όλους σε εξορία. Τον
Πατριάρχη Νικηφόρο στη Χρυσούπολη,
τους άλλους Αρχιερείς σε διαφορετικά
μέρη και τον όσιο Θεοφύλακτο στο Στρόβιλο της Λυκίας της Μικράς Ασίας. Κατά
τη διάρκεια της 30ετούς εξορίας του,
υπέμενε γενναία και καρτερικά, τις κακουχίες, τα βασανιστήρια και τις κακοπάθειες, κλισμένος μέσα σε ένα κάστρο,
όμως συνέχισε το φιλανθρωπικό του
έργο και δεν σταμάτησε τη διδασκαλία
του, ενώ διατηρούσε επαφές με τους

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑ

ΜΑΚΡΗ

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

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

Όσιος Θεοφύλακτος Επίσκοπος
Νικομήδειας ο «Φύλακας
της Ευσεβείας»
υποστηρικτές του με αλληλογραφία τους
ενθάρρυνε, τους συμβούλευε και τους
στήριζε πνευματικά. Και τελικά, εκεί
κοιμήθηκε με ειρήνη το έτος 845, σε ηλικία 66 ετών. Μετά την κατάπαυση του
διωγμού, το έτος 846, η ευσεβής βασίλισσα Θεοδώρα και ο Πατριάρχης Μεθόδιος, μετέφεραν το ιερό σκήνωμα
του οσίου Θεοφύλακτου στην Νικομήδεια
και το εναπόθεσαν στον Ιερό Ναό των
αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού,
που ο ίδιος ο όσιος Θεοφύλακτος είχε οικοδομήσει.
Ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης αποκαλεί τον όσιο Θεοφύλακτο «στύλο αληθείας», «Ορθοδοξίας εδραίωμα», «φύλακα της ευσεβείας», «στήριγμα της Εκκλησίας». Μικρός Ιερός Ναός του οσίου
Θεοφύλακτου ανεγέρθη στο παλάτι κατά
τον 10ο αιώνα, επί αυτοκράτορα Ρωμανού Α’ του Λεκαπηνού, πατέρα του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Θεοφυλάκτου. Η Εκκλησία μας εορτάζει και τιμά
την Ιερά μνήμη του στις 8 Μαρτίου.
«Φύλαξ άγρυπνος, της Εκκλησίας, και
καθαίρεσις, της δυασεβείας, Ιεράρχα
Θεοφύλακτε πέφηνας, του γαρ Χριστού την Εικόνα σεβόμενος, υπερορίας
και θλίψεις υπέμεινας, Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν
το μέγα έλεος»
«Και σαρκός εξόριστος ως και πατρίδος, θείος Θεοφύλακτος ου Θεός φύλαξ. Ήλυθεν ογδοάτη Θεοφύλακτος
Θεού άγχι»

ΜΠΑΛΙ-ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 10ημ. 4,11,18/08 .................................................950€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΠΑΛΙ 10,11ημ. 27/07 &1,10,17/08 ............................................από 1145€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΕΧCLUSIVE CUBA 9ημ. ................................................................από 1645€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΟΥΚΕΤ – ΜΠΑΝΓΚΟΚ 10,12ημ. ..................................................από 1180€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ 12&15ημ. ............................................από 1380€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΒΙΕΤΝΑΜ 13ημ. ...........................................................................από 1399€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
Όλα τα οργανωμένα ταξιδιωτικά πακέτα εξωτερικού της αγοράς
διαθέσιμα στο γραφείο μας!!
Και φυσικά τα μοναδικά μας ατομικά πακέτα για να πραγματοποιήσετε το
ταξίδι σας όπως εσείς το θέλετε , σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις!
Διαθέτουμε την πιο ενημερωμένη πλατφόρμα κράτησης ξενοδοχείων και
αεροπορικών εισιτηρίων
και σε συνδυασμό με την ταξιδιωτική μας εμπειρία μπορούμε να σας
εγγυηθούμε ένα μοναδικό ταξίδι!!
Και όπως πάντα:

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ σε ασυναγώνιστες τιμές με όλες τις αεροπορικές εταιρείες

-

-ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

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

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
ΧΑΘΗΚΑΝ κλειδιά σπιτιού, σε μπρελόκ με φωτογραφίες. Όποιος τα βρει παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
6979166124.
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.

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

σελίδα 37

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

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ:
Τριήμερη εκδρομή 29-31 Μαρτίου, Σπάρτη-ΜονεμβασιάΣπήλαιο Δυρρού, Γύθειο, Μυστρά, σε συνεργασία
με την “Πράσινη Κιβωτό”.
Τετραήμερη εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη, Βόσπορο
και Πριγκιπόννησα 29/4-2/5/19.
-Εκδόσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
- Μεταφορές και εκδρομές με σύγχρονα λεωφορεία

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

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

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
AM.EOT 0727E60000012200

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΡΑΓΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ

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

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

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

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΣΤΑΓΙΑΔΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΟΡΠΟΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΤΩΝ Β’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

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

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

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

ΤΗΝΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ
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

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

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»
4ήμερη εκδρομή
22-25 Μαρτίου 2019
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με πρωινό (πλατεία ΤΑΧΙΜ), ξεναγός
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 120,00 €

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

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

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

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

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

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

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

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

«ΧΙΟΣ» Από 14 – 17/06/2019
«ΚΡΗΤΗ»
ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από 26/06 - 03/07/2019

«ΠΑΡΟΣ» Από 08 - 12/07/2019
«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

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL

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

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

ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ Α’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-3-2019

Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

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
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Πρόγραμμα ὁμιλητὁν
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!

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Σταγών και Μετεώρων
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Παρασκευή 8 Μαρτίου το πρωί
στις 10:00 στο Ιερό Ναό Αγίας
Κυριακής χωρίου Αγία Κυριακή, θα προστεί της επισήμου
Δοξολογίας επί τη ημέρα μνήμης των Μαχητών του 5ου
Συντάγματος στο Ύψωμα 731
και του πολέμου 1940-41.
Εν συνεχεία θα μεταβεί στο
Μνημείο των πεσόντων Τρικαλινών μαχητών του Υψώματος 731 και του πολέμου 194041, στο 6ο χιλιόμετρο της
εθνικής οδού Τρικάλων-Καρ-

δίτσας, 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.

Ιερές Αγρυπνίες
Σήμερα 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 9:30-12:30
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.

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

«Εν ευφροσύνη θέλετε αντλήσει ύδωρ εκ των πηγών της
σωτηρίας» (Ησαΐας 12:3)
Υπήρχε και άλλος δρόμος
για να πάει ο Ιησούς στη Γαλιλαίο. Όμως, ένα θείο «έπρεπε» Τον οδήγησε μέσα από τη
Σαμάρεια. Τι ήταν αυτό;Ήταν
μια ψυχή, αμαρτωλή μεν,
αλλά διψασμένη για την αλήθεια. Ήταν η Σαμαρείτισσα
αλλά και όλοι εκείνοι οι συμπολίτες της που πίστεψαν
«δια τον λόγον Αυτού» (εδ.
31,41).
Ακόμα ήταν και όλες οι θαυμαστές αποκαλύψεις που μας
δόθηκαν από τη συνομιλία
του Ιησού με αυτή τη γυναίκα
με μέγιστη, την αποκάλυψη

ότι «ο Θεός είναι Πνεύμα και
αυτοί που Τον προσκυνούν, με
πνεύμα και αλήθεια πρέπει
να Τον προσκυνούν» (εδ.24).
Αγαπητή ψυχή, αν ειλικρινά διψάς για την αλήθεια, ο Ιησούς
θα περάσει και από σε.
Όπου κι αν βρίσκεσαι, όποιες και αν είναι οι γνώσεις
σου, η παιδεία σου, η κοινωνική σου θέση, φτάνει να διψάς για την αλήθεια. Μη ντραπείς να ομολογήσεις σ' Αυτόν
τις αμαρτίες σου και τη δίψα
της ψυχής σου. Αυτός θα σου
δώσει το ζωντανό νερό από
τις πηγές της σωτηρίας Του
για να ξεδιψάσει την ψυχή
σου. Θα σε συγχωρήσει, θα
σωθείς, όπως και η Σαμαρείτισσα.

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

Ζωγράφου 1 πεζόδρομος (έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ.: 24310 78435 • what’s up: 6986 835 554
ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Σουπιές με χόρτα ή Χταποδάκι με κοφτό μακαρονάκι ...............6,00€
Μελιτζάνες Ιμάμ ή Γίγαντες φούρνου .......................................4,50€
Σνίτσελ κοτόπουλο ή Σνίτσελ γεμιστό .......................................5,00€
Μπιφτέκια κοτόπουλου ή Σουτζουκάκια....................................5,00€
Γεμιστά ή Μπριάμ λαχανικών ....................................................4,00€
Μακαρόνια με κιμά ή Μεσογειακή μακαρονάδα.........................4,00€
Ψαρόσουπα κακαβιά ή Ψάρι βραστό με χόρτα ...........................5,50€
Κεφτεδάκια με πατάτες τηγανητές............................................5,00€
Μπακαλιάρο σκορδαλιά και χόρτα εποχής.................................6,00€

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίου Νικολάου Τρικάλων

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

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• γεμιστές πιπεριές με ριζότο λαχανικών
• φιλετάκια κοτόπουλο με παπαρδέλες
• πένες ολικής με ντοματίνια και φέτα
• μοσχάρι με μελιτζάνες και φέτα στο φούρνο
• χοιρινό μπεκρί μεζέ

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ

Οι πρόβες της χορωδίας

Ο Α’ Κατανυκτικός Εσπερινός
«της Συγχωρήσεως»

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.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ.
Θεόκλητος την Κυριακή 10 Μαρτίου, θα χοροστατήσει κατά τον
Όρθρον, θα λειτουργήσει και θα ομιλήσει στον Ιερόν Ενοριακόν Ναόν Αγ. Γεωργίου Κονισκού.
Την Κυριακή το απόγευμα και ώρα 4:30 θα χοροστατήσει
κατά τον πρώτο κατανυκτικό εσπερινό, στον Ιερόν Ενοριακόν
Ναόν Κοιμ. Θεοτόκου Καλαμπάκας.

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

ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΣΥΝΤ/ΧΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Ετών 73
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 8Μαρτίου 2019 και ώρα 12.30μ.μ.,
εκ του Ιερού Ναού Αγίου Κων/νου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά του.
Τρίκαλα 8-3-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασιλική Σακελλαρίου. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικόλαος Σακελλαρίου και Αικατερίνη Διακουμάκου, Ελένη Σακελλαρίου και
Σπύρος Μπορώτης. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γιάννης, Αναστασία. ΤΑ
ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου
Κων/νου Τρικάλων, σήμερα Παρασκευή 8 - 3 - 2019 και ώρα
12η μεσημβρινή.
2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων
των αδελφών Αργυρίου, επί των οδών Καρδίτσης & Τερτίπη.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

† MNHMOΣΥΝΑ
Τελούμε αύριο 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 8-3-2019
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.

Τελούμε αύριο Σάββατο 9 Μαρτίου
2019 στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων ετήσιο μνημόσυνον υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και αδελφού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΡΒΕΛΑ
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν
μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις.
Τρίκαλα 8-3-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Γεώργιος Καρβελάς, Περσεφόνη Καρβελά. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Γεώργιος και Μαρία Χασάπη,
Νικόλαος και Δήμητρα Αδαμοπούλου, Αθανάσιος και Ευαγγελία
Αδαμοπούλου. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Ο καφές θα δοθεί στο καφεζαχαροπλαστείο
“ΝΑΡΚΙΣΟΣ” στα Μανάβικα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ του Δημητρίου και της Γεωργίας, το γένος
Μπακογιάννη, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα και κατοικεί στο Φλαμούλι Τρικάλων και η ΛΕΜΟΝΙΑ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου
και της Χαρίκλειας, το γένος Καζέπη, που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί στα Φάρσαλα πρόκειται να παντρευτούν με
πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Τρικάλων.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πανήγυρις
Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων στον Ιερό
Ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Τρικάλων
Φέρεται εις γνώσιν των ευλαβών
Χριστιανών ότι την 9ην του μηνός
Μαρτίου 2019 πανηγυρίζει μεγαλοπρεπώς ο Ιερός Ναός του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Τρικάλων τη μνήμη
των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα
λάβουν χώρα κατά το κάτωθι πρόγραμμα:

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΟΡΤΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΩΡΑ 5.30 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας και
Θείου Κηρύγματος Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
ΩΡΑ 9.30-12.30 βραδινή: Ιερά Αγρυπνία (Όρθρος και
Θεία Λειτουργία) υπό του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Αλεξίου Κανίνα.

ΗΜΕΡΑ ΕΟΡΤΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΩΡΑ 7.30-10.00 π.μ.: Όρθρος
και εν συνεχεία Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά Θείου
Κηρύγματος και το ύψωμα των Αγίων.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Τελούμε την Κυριακή 10 Μαρτίου 2019
στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
κόρης, αδελφής, εγγονής, ανεψιάς και
εξαδέλφης

ΕΡΡΙΕΤΑΣ ΝΙΚ.
ΓΚΑΓΚΑ

•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

Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη
της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής της.
Τρίκαλα 8-3-2019
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Νικόλαος Γκάγκας και Εύη Σούλα. Ο ΑΔΕΛΦΟΣ:
Δημήτρης Γκάγκας. ΟΙ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ: Ερριέτα Γκάγκα, Τριανταφυλλιά Σούλα. ΟΙ ΘΕΙΟΙ: Βαρβάρα Γκάγκα, Ευάγγελος Γκάγκας, Νικολέτα Σούλα και Δημήτρης Σιαφαρίκας. ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

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

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

Ευ. Αποστολάκης: Αύξηση της συνεργασίας Ελλάδας- Αιγύπτου
•Για να διατηρηθεί η ειρήνη και η ασφάλεια της περιοχής

ην ικανοποίησή του για
τη θερμή υποδοχή αλλά
και για τα αποτελέσματα
των συζητήσεων που είχε χθες
στο Κάιρο, με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Μοχάμεντ Ζάκι, εξέφρασε σε δηλώσεις του ο
υπουργός Εθνικής Άμυνας,
Ευάγγελος Αποστολάκης.

Τ

«Όπως ξέρετε, η συνεργασία
με την Αίγυπτο ξεκινάει από πολύ
παλιά. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει εξαιρετικά αποτελεσματική», δήλωσε ο κ. Αποστολάκης, ευχαριστώντας τον Αιγύπτιο ομόλογό του «για την εξαιρετική φιλοξενία και την πρό-

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας,
Ευάγγελος Αποστολάκης

σκληση που μας απηύθυνε για να
επισκεφτούμε την Αίγυπτο».
Αναφερόμενος ειδικότερα στα
θέματα συνεργασίας των δύο χωρών, ο Έλληνας υπουργός τόνισε
ότι «στο κομμάτι που αφορά τις
Ένοπλες Δυνάμεις, έχουμε κάνει
αρκετά καλή συνεργασία στο
θέμα της εκπαίδευσης, στο θέμα
των στρατιωτικών ασκήσεων. Και
το επιστέγασμα είναι η άσκηση
"ΜΕΔΟΥΣΑ" που κάνουμε μία κάθε
χρόνο (κάποια χρόνια έχουμε κάνει και δύο), στην οποία εφαρμόζουμε ό,τι έχουμε καταφέρει να
δουλέψουμε από την εκπαίδευση

και των δύο Ενόπλων Δυνάμεων».
Παράλληλα, ο κ. Αποστολάκης
μίλησε για τα θέματα που τέθηκαν
στη σημερινή ατζέντα των συνομιλιών με τον Αιγύπτιο ομόλογό
του, στρατηγό Μοχάμεντ Ζάκι.
«Κουβεντιάσαμε για θέματα
ασφάλειας της περιοχής, της
ενεργειακής ασφάλειας, τα θέματα της τρομοκρατίας. Και άλλη
μία φορά, διαπιστώσαμε το πόσο
σημαντικό είναι, τα κράτη τα
οποία έχουνε τις ίδιες αρχές και
τις ίδιες επιδιώξεις, να συνεργάζονται, ειδικά σε αυτήν την πε-

ριοχή που υπάρχουν αυτήν την
περίοδο πολύ σοβαρά προβλήματα, στην Ανατολική Μεσόγειο»,
τόνισε.
Ο Έλληνας ΥΠΕΘΑ έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις συνεργασίας της Ελλάδας με την Κύπρο
και αντίστοιχα με την Αίγυπτο και
το Ισραήλ. «Τα σχήματα ΕλλάδαςΑιγύπτου- Κύπρου και ΕλλάδαςΙσραήλ- Κύπρου είναι εξαιρετικά
αποτελεσματικά», δήλωσε. «Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συνεχίσει η προσπάθεια αυτή σε κάθε
επίπεδο, ούτως ώστε η συνεργασία να είναι πιο αποτελεσματική

και οι δυνατότητές μας σαν συνεργαζόμενα κράτη να περάσουν
σε καλύτερα επίπεδα», δήλωσε
χαρακτηριστικά.
Σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ για
το μήνυμα που δίνει η σημερινή
του συνάντηση με τον Αιγύπτιο
ομόλογό του στην ευρύτερη περιοχή, ο κ. Αποστολάκης ανέφερε
συγκεκριμένα ότι «η συνεργασία
μας, μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, θα συνεχίσει να υφίσταται
σε καλύτερο επίπεδο, χρησιμοποιώντας οτιδήποτε χρειάζεται
για να αυξήσουμε τις δυνατότητες
συνέργειας και της συνεργασίας,
με σκοπό να διατηρηθεί η ειρήνη
και η ασφάλεια της περιοχής».

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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