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Σε όλα τα αγόρια των τρίτεκνων

Με σαρακοστιανά και η καλή διάθεση
ΣΕΛ. 5

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

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.

Πρόκειται για ικανοποίηση πάγιου αιτήματος των οικογενειών με τρία παιδιά

ΣΕΛ.
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Πρόγραμμα
βιολογικής γεωργίας

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

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.

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

Αρ. Πιστ. 506925 QM08
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Σαν Σήμερα
1848
Εξέγερση των κατοίκων
της Βιέννης τρέπει σε φυγή
τον έως τότε πανίσχυρο
υπουργό Εξωτερικών Μέτερνιχ, που διαφεύγει στην Αγγλία.
1920
Οι μοναρχικοί επιχειρούν
να ανατρέψουν τη Δημοκρατία
της Βαϊμάρης στη Γερμανία,
αλλά θα αποτύχουν. Το εγχείρημα τους θα μείνει στην
ιστορία ως «Πραξικόπημα
Καπ-Λίτβιτς».
1978
Καθιερώνεται, επί πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου
Καραμανλή, η 35ετία για
όλους τους εργαζόμενους, με
πλήρη σύνταξη στα 58 χρόνια.
1979
Η Ευρώπη «δημιουργεί»
το πρώτο (λογιστικό) νόμισμά
της. Ονομάζεται ECU (Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα),
δεν κυκλοφορεί στη φυσική
μορφή του, αλλά αποτελεί τον
πρόδρομο του Ευρώ.
1989
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
και πρωθυπουργός, Ανδρέας
Παπανδρέου, διαγράφει τους
βουλευτές Αντώνη Τρίτση, Γεώργιο Μαγκάκη και Ρούλα Κακλαμανάκη, επειδή ήταν απόντες από την ψηφοφορία εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

«Ω

ς υπουργός
Οικονομικών
ζήτησα πολλά
από τους Ελληνες, αλλά αυτές οι μεταρρυθμίσεις ήταν
προς το συμφέρον των Ελλήνων, εφόσον ήθελαν να
παραμείνουν στην ευρωζώνη», υποστήριξε ο Β. Σόιμπλε
στη συνέντευξή του στην
Berliner Morgenpost. Μάλιστα. Ζήτησε πολλά, αλλά
ήταν για το καλό μας.
Μάλλον του οφείλουμε
ένα μεγάλο ευχαριστώ αφού
μας έσωσε από την καταστροφή, έστω κι αν υποφέραμε τόσο πολύ σαν να είχαμε ηττηθεί σε πόλεμο. Του
οφείλουμε πολλά γιατί, αν
και τεμπέληδες, χαραμοφάηδες και με ροπή στον τρυφηλό βίο, όπως μας χαρακτήριζαν τα μέσα ενημέρωσης της πατρίδας του, αυτός
νοιάστηκε, αφουγκράστηκε
την αγωνία μας και δεν μας
πέταξε από την ευρωπαϊκή
οικογένεια.
Του οφείλουμε πολλά γιατί
μας συγχώρησε που ψηφίσαμε όπως ψηφίσαμε τον
Γενάρη του 2015. Εξέφρασε
φυσικά τη λύπη του για το
παρ’ ολίγον ολέθριο σφάλμα
μας, ωστόσο δεν το κράτησε
μανιάτικο. Μεγάλη ψυχή. Του
οφείλουμε πολλά γιατί μας
συγχώρησε για δεύτερη
φορά που δεν τον ακούσαμε
τον Ιούλιο του 2015 και αντί
να στηρίξουμε το «ναι», όπως
μας υποδείκνυε με τρυφερότητα στοργικού πατέρα,
πήγαμε μαζικά στο «όχι». Αν
και υπότροποι, αυτός απέδειξε ότι έχει απέραντη κατανόηση.
Ποιος όμως είναι αυτός
που μας ζήτησε πολλά; Γιατί
χρησιμοποιεί στον λόγο του
πρώτο πρόσωπο ένας
υπουργός Οικονομικών μιας
χώρας της ευρωζώνης; Δεν

«Για το καλό σας, Ελληνες, σας βασάνισα»
ήταν κι αυτός όπως οι άλλοι
υπουργοί Οικονομικών του
Eurogroup; Δεν είναι όλοι
ίσοι στο όργανο που διοικεί
την ευρωζώνη;
Αυτό δεν λένε οι ιερές
γραφές της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής; Αυτό δεν διακηρύσσουν οι χωρίς αστερίσκους ευρωπαϊστές; Αυτό
δεν ήταν το όραμα των ιδρυτών της Ευρωπαϊκής Ενωσης; Μήπως ο συγκεκριμένος υπουργός ήταν λιγουλάκι πιο… ίσος από τους
υπόλοιπους υπουργούς; Μα
καλά, στην Ευρώπη των ονείρων μας (τους) υπάρχουν
κάποιοι πιο δυνατοί από τους
άλλους και μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν χωρίς
να ανοίγει μύτη;
Αν θυμάμαι καλά, όταν ξεκίνησε αυτή η φιλόδοξη προσπάθεια οικοδόμησης της
νέας Ευρώπης, οι οικονομικές και πολιτικές ελίτ της
Γερμανίας διατυμπάνιζαν ότι
ο στόχος τους ήταν να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή
Γερμανία και όχι μια γερμανική Ευρώπη (υπάρχουν,
βλέπετε, κι αυτοί οι δαίμονες
του παρελθόντος που έρχονται σαν εφιάλτες να ταράξουν τη γαλήνη μας). Μήπως (βέβηλη η απορία) αυτό
που έχουμε σήμερα μοιάζει
περισσότερο μ' εκείνο που
ξορκίζουμε; Ερωτήματα αφελούς σε στιγμή παράκρουσης εξαιτίας του απύθμενου
θράσους των κυνικών.
Για το συμφέρον μας λοιπόν εργάστηκε ο κ. Σόιμπλε.
Ας το δεχτούμε κι ας πούμε
νερό και αλάτι για το 28%
που έφτασε η ανεργία, την

απώλεια του 25% του ΑΕΠ,
τα λουκέτα, την «κακούργα
μετανάστευση που πήρε από
τον τόπο μας τα πιο καλά
παιδιά», τις αυτοκτονίες και
για όλα τα δεινά που μας
βρήκαν.
Ο,τι πάθαμε ήταν για το
καλό μας. Κατά πώς λέει το
τραγούδι, «κανένας δεν μας
έφταιγε για το χάλι μας, σπάσιμο ήθελε το κεφάλι μας»
(Καλδάρας, Παπαγιαννοπούλου, Καζαντζίδης). Ομως δεν
μας αφήνει να ησυχάσουμε
εκείνη η δήλωση του βοηθού
του Σόιμπλε, του Γερούν
Ντάισελμπλουμ, ότι το πρώτο μέλημα των Ευρωπαίων
δεν ήταν να σώσουν την Ελλάδα, αλλά τις γαλλικές και
γερμανικές τράπεζες που
ήταν πολύ εκτεθειμένες στα
ελληνικά ομόλογα.
Πώς να την αξιολογήσουμε; Ηταν λάθος; Συγγνωστό;
Ασύγγνωστο; Ο εκλεκτός
του Σόιμπλε είχε χάσει το
μέτρο και δεν ήξερε τι έλεγε;
Μήπως είπε την αλήθεια;
Την είπε βεβαίως όταν δεν
ήταν επικεφαλής του Eurogroup. Μήπως έχουμε να κάνουμε με το σύνδρομο αναδρομικής διαύγειας που κατά
κανόνα πλήττει τους αξιωματούχους όταν δεν είναι
πια αξιωματούχοι; Δεν μας
αφήνει επίσης να ησυχάσουμε εκείνη η δήλωση του προέδρου της Κομισιόν ΖανΚλοντ Γιούνκερ ότι «τσαλακώσαμε την αξιοπρέπεια των
Ελλήνων κυρίως μετά το
2015».
Δεν μας αφήνουν να ησυχάσουμε και οι δηλώσεις (εκ
των υστέρων φυσικά και εκ

του ασφαλούς πια) του Μοσκοβισί, του Γκάμπριελ και
άλλων γνωστών και μη εξαιρετέων ότι για τις επώδυνες
πολιτικές που εφαρμόστηκαν
στην Ελλάδα υπεύθυνος είναι ο Σόιμπλε.
Ναι, αυτός ο οποίος ενδιαφερόταν πρωτίστως για
το καλό μας. Χτες σωτήρας,
σήμερα ολετήρας; Περίεργα
πράγματα. Να μη ρωτήσουμε τους, με εγκληματική καθυστέρηση, ευαίσθητους
«Γιατί αυτά που λέτε σήμερα
δεν τα λέγατε τότε; Γιατί
δεν προσπαθήσατε να εμποδίσετε τον κακό αυτό άνθρωπο να εφαρμόσει την
καταστροφική, όπως λέτε
τώρα, πολιτική του στην Ελλάδα;».
Δεν θα τους ρωτήσουμε
γιατί δεν πρόκειται να πάρουμε απάντηση. Αν είναι
ειλικρινείς πρέπει να πουν
ότι «κάναμε ό,τι μας υπαγόρευε το μεγάλο αφεντικό».
Επειδή δεν πρόκειται να το
πουν, δεν έχει νόημα η συζήτηση. Σήμερα, όλοι αυτοί
οι τύποι ανησυχούν για την
πορεία που έχουν πάρει τα
πράγματα και μας καλούν
σε δημοκρατική πανστρατιά
για να μην αλώσουν την Ευρώπη η άκρα Δεξιά, ο αντιδραστικός ευρωσκεπτικισμός και ο δεξιός λαϊκισμός.
Δηλαδή, οι δυνάμεις που ευνοήθηκαν από τις δικές τους
επιλογές. «Ε, ρε, θρασύτης»,
που έλεγε ο Νίκος Σταυρίδης
στα «Κίτρινα γάντια» (Σακελλάριος, Γιαννακόπουλος).
Του Τάσου Παππά
από την «ΕΦ. των ΣΥΝ.»

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

Spiegel:

```
Κατρούγκαλος:

O Αλ. Tσίπρας
θυσιάζει την
ανάκαμψη εν όψει
εκλογών
```
(H γνωστή…
καραμέλα για να
περαστούν σκληρά μέτρα)

13.3.1957-13.3.2019
62 χρόνια πριν
“Ίσως αυτό είναι το τελευταίο μου γράμμα. Μα πάλι δεν πειράζει. Δεν λυπάμαι για τίποτε. Ας χάσω το κάθε τι. Μία φορά κανείς
πεθαίνει. Θα βαδίσω χαρούμενος στην τελευταία μου κατοικία. Τι σήμερα, τι αύριο; Είναι
καλό πράγμα να πεθαίνει κάποιος
για την Ελλάδα”.
Ευαγόρας Παλληκαρίδης
(στο τελευταίο του γράμμα)

Η Ελλάδα κράτος που εξάγει
σταθερότητα
```
(Να υποθέσουμε ότι αυτό
γίνεται στο… τζάμπα!)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Σε ένα χωριό της Κρήτης ένας πατέρας συζητάει με τον
γιό του. - Μωρέ Παναή, δεν νομίζεις πως ήρθε η ώρα να
παντρευτείς;
Θέλω και εγώ να χαρώ ένα εγγονάκι! - Ιντα λες μωρέ
πατέρα; Και ποια να πάρω; - Ποια να πάρεις; Τόσες
κοπελιές μωρέ έχει το χωριό μας! Δε σου αρέσει το
Μαράκι; - Όχι είναι χοντρή σαν τη γελάδα μας! - Δεν σου
αρέσει το Κατερινιώ; - Όχι είναι στραβοκάνα σαν τη κατσίκα

μας! - Ούτε το Μαρικάκι σου
αρέσει; - Ούτε! Δεν μου αρέσει
καμιά τους! - Ε! Τέλος πάντων, ποια
σου αρέσει; Εμένα μου αρέσει ο Σηφαλιός!
Είναι ντελικανής, ωραίος νιος!! Ποιόν; Αυτόν το κομμουνιστή; Πάνω
από το πτώμα μου!

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Τετάρτη 13/3/2019
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΟΧΕΣ,
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΥΚΝΕΣ
ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ
5 ΜΕ 7 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ
8 ΜΕ 9 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 06 ΕΩΣ 14 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ 3 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
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σελίδα 2

Μισό βήμα μπρος,
δύο πίσω
Η Ολομέλεια της Βουλής καλείται
να ολοκληρώσει μεθαύριο την πρώτη φάση μιας άτολμης συνταγματικής αναθεώρησης και από τις
ρυθμίσεις που διασφαλίζουν ενισχυμένη πλειοψηφία ξεχωρίζει η
ορθή πρόταση για την αποσύνδεση
της εκλογής του Προέδρου της
Δημοκρατίας (ΠτΔ) από την προκήρυξη εκλογών. Μια προσεκτική
ματιά δείχνει, όμως, ότι -πέρα από
την αναγκαία αποτροπή της διάλυσης της Βουλής- οι προβλέψεις
τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της Ν.Δ.
για τον ΠτΔ είναι απογοητευτικές.
Ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε ενδεχόμενο
αδιέξοδο στην εκλογή του ΠτΔ να
επιλύεται (έπειτα από αλλεπάλληλες ψηφοφορίες) με την προσφυγή
στον λαό. Το πρόβλημα αυτής της
διάταξης δεν είναι ότι μεταβάλλει
τον χαρακτήρα του πολιτεύματος,
όπως λανθασμένα ισχυρίζονται ορισμένοι (αγνοώντας, για παράδειγμα, την περίπτωση της Αυστρίας).
Το πρόβλημα είναι ότι επιστρατεύεται η συμμετοχή των πολιτών
ως επίχρισμα για την εκλογή ενός
ΠτΔ με αυξημένο μεν κύρος, αλλά
με αρμοδιότητες καθαρά διακοσμητικού χαρακτήρα. Χωρίς την
ενίσχυση αρμοδιοτήτων, η μόνη
σκοπιμότητα αυτής της επιλογής
-αν θέλουμε να είμαστε λίγο καχύποπτοι- είναι να εξυπηρετήσει τα
πολιτικά σχέδια της εκάστοτε αντιπολίτευσης, μετατρέποντας συμβολικά την άμεση εκλογή του ΠτΔ
σε αντικυβερνητικό δημοψήφισμα.
Από την άλλη, η Ν.Δ. προέκρινε,
έπειτα από διαρκείς αμφιταλαντεύσεις, το ζήτημα να λύνεται με
την ελάττωση του τελικού ορίου
εκλογής στις 151 ψήφους. Εδώ ο
κίνδυνος είναι αντίστροφος: υποβάθμιση της αίγλης του ΠτΔ και
διατήρηση των λιγοστών αρμοδιοτήτων του. Ακόμη και αν δεχτούμε
ότι πρόθεση της ηγεσίας της Ν.Δ.
είναι να ανανεώσει τη θητεία του
Προκόπη Παυλόπουλου ή να επιλέξει άλλο πρόσωπο αντίστοιχου
κύρους, κανείς δεν αποκλείει μια
μικροκομματική μελλοντική επιλογή, αφού οι κυβερνήσεις δεν θα
κινδυνεύουν πια με προσφυγή στις
κάλπες. Μπορεί να δούμε τότε
στον προεδρικό θώκο σκληρούς
κομματικούς ή απαξιωμένα πρόσωπα που θα πληγώσουν τον θεσμό.
Και να πει κανείς ότι δεν υπήρχαν
εναλλακτικές; Τόσο η πρόταση του
Γιώργου Σωτηρέλη για την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του ΠτΔ στα
πρότυπα του Συντάγματος του
1975 όσο και εκείνη του Θανάση
Διαμαντόπουλου για την παράταση
της θητείας του υπηρετούντος
Προέδρου σε περίπτωση αδυναμίας εκλογής, φαντάζουν εποικοδομητικές. Όμως τα δύο κόμματα
έχασαν και αυτή την ευκαιρία.

Του Μιχάλη Χατζηκωνσταντίνου από την
«Ναυτεμπορική»

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

ΤΕΤΑΡΤΗ

Προχωρούν
σε εκλογές
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Οι υποψήφιοι
Μεγάλη μάχη δίνεται για μία θέση σε ψηφοδέλτιο των εθνικών εκλογών, καθώς
αφενός η βουλευτική έδρα είναι πολιτικά
ελκυστική και αφετέρου η υποψηφιότητα
οδηγεί σε παραπάνω “κατηγορία” έναν/μία
υποψήφιο.
Οι θέσεις που έχουν απομείνει δεν είναι
πολλές και ως εκ τούτου ο αγώνας έχει δυναμώσει, στο πλαίσιο της διεκδίκησης
έστω και μίας, ενώ η μικρή έστω πιθανότητα να διενεργηθεί η εκλογική διαδικασία
για το Κοινοβούλιο νωρίτερα από το προβλεπόμενο, εντείνει την αγωνία και τις προσπάθειες όσων επιθυμούν να διεκδικήσουν
έναν έδρανο στην Βουλή των Ελλήνων.

Στις κάλπες θα προσέλθουν την Κυριακή 31 Μαρτίου
τα μέλη του περιφερειακού Τμήματος του Ερυθρού Σταυρού Τρικάλων, ενώ νωρίτερα θα διεξαχθεί και η γενική
συνέλευση.
Η συνέλευση -σύμφωνα με την πρόσκληση- θα πραγματοποιηθεί στο Φρούριο Τρικάλων στις 11 το πρωί με
θέματα ημερήσιας διάταξης τον ορισμό εφορευτικής επιτροπής για την διενέργεια αρχαιρεσιών ανάδειξης 9 μελών και 2 αναπληρωματικών μελών για το Περιφερειακό
Συμβούλιο του Τμήματος Τρικάλων του ΕΕΣ και αμέσως
μετά την διενέργεια εκλογών.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα συγκληθεί εκ νέου
στις 7 Απριλίου, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
Είπε να γίνει γδάρτης…

∫Ε.Κ.

∫ Μ.Α.Μπ.

Ξεκίνησε ο αγώνας του Γιάννη Σακελλαρίου
για τον δήμο Φαρκαδόνας

Πιστός στην παράδοση ο Φαμίσης

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος τηρήθηκε το πατροπαράδοτο έθιμο για τους
Καλαμαπακιώτες με τον χορό στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της
Θεοτόκου. Εκεί όπως πάντα και ο υποψήφιος βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Τρικάλωνπανεπιστημιακός και επιχειρηματίας Κώστας Φαμίσης ο οποίος προηγουμένως
παρακολούθησε τον εσπερινό της συγχώρεσης που τέλεσε ο Μητροπολίτης κ.
Θεόκλητος με τον οποίο διατηρεί άριστες σχέσεις και αντάλλαξαν ευχές για καλή
τεσσαρακοστή. Στη συνέχεια ο Κώστας Φαμίσης πιάστηκε στο χορό μαζί με τους
άλλους Καλαμπακιώτες τιμώντας το έθιμο και πιστός στην παράδοση έδωσε το
μήνυμα ότι διατηρώντας τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις και μη ξεχνώντας
την ιστορία μας μπορούμε να έχουμε μέλλον σαν λαός…

∫Ψ.

Μέσα σε μια ατμόσφαιρα
γεμάτη αισιοδοξία και δυναμικότητα, o υποψήφιος
Δήμαρχος Γιάννης Σακελλαρίου παρουσίασε τη
«Νέα πνοή δημιουργίας»
για το Δήμο Φαρκαδόνας.
Στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, που έλαβε χώρα
στην κατάμεστη -από φίλους και υποστηρικτές- αίθουσα
εκδηλώσεων
«Αφροδίτη», ο κ. Σακελλαρίου παρουσίασε το συνδυασμό του, τους βασικούς άξονες και το όραμά του για την περιοχή
της Φαρκαδόνας.
Αναφερόμενος στην απόφασή του να διεκδικήσει τον δημαρχιακό θώκο, τόνισε πως «έχοντας
πλήρη συναίσθηση της δραματικής κατάστασης που έχει περιέλθει ο Δήμος μας από δημογραφική, κοινωνική και φυσικά από οικονομική και αναπτυξιακή άποψη αποφάσισα να ηγηθώ μιας
σοβαρή προσπάθεια βοήθειας και ανασυγκρότησης του τόπου μας μέσω τον προσεχών αυτοδιοικητικών εκλογών. Αναφορικά με τους υποψήφιους που θα απαρτίζουν τον συνδυασμό του,
αυτοί θα ανακοινωθούν σε νέα εκδήλωση στη Φαρκαδόνα.

∫χρ.πΑπ.

Στο επίκεντρο διάφορα ζητήματα
Μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο θα απασχολήσουν τη γενική συνέλευση του
Σ.Ι.Σ.Ε.Α.Μ.Η. (Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Συνεργείων Επισκευών Αυτοκινήτων – Μηχανημάτων – Ηλεκτρολόγων) ν. Τρικάλων.
Η συνέλευση θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη 19 Μαρτίου στις 7.30 μ.μ. στα γραφεία του Συνδέσμου (στη
παλαιά Ζωαγορά) με τα μέλη να συζητούν για τον διοικητικό & οικονομικό απολογισμό, τον προϋπολογισμό για το τρέχον έτος καθώς και διάφορα θέματα που απασχολούν τον κλάδο.

∫Ε.Κ.

CMYK
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Κινητοποίηση στο Κέντρο Υγείας των Τρικάλων πραγματοποίησαν χθες τοπικά σωματεία

Δραματικές ελλείψεις στη δημοσία Υγεία
•Οι συμμετέχοντες ζήτησαν να σταματήσει η υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών Υγείας
ι δραματικές
ελλείψεις
ξεσκεπάζουν
την αντιλαϊκή πολιτική και
την κάλπικη προπαγάνδα
της κυβέρνησης, σε
υπηρεσίες υγείας,
πρόληψης και θεραπείας,
που έχουν ανάγκη οι
λαϊκές οικογένειες στο
νομό Τρικάλων». Αυτό
υπογράμμισαν, χθες το
πρωί όσοι συμμετείχαν
στην κινητοποίηση που
διοργάνωσαν τρικαλινά
σωματεία στο Κέντρο
Υγείας Τρικάλων (πρώην
ΠΕΔΥ-ΙΚΑ).

«Ο

Οι συμμετέχοντες ζήτησαν
να σταματήσει η υποβάθμιση
των δημόσιων υπηρεσιών
Υγείας και προχωρήσουν οι
προσλήψεις σε πνευμονολόγους - ΩΡΛ- ουρολογους, παιδιάτρους – γυναικολόγους –
δερματολόγους – νευρολόγους και παθολόγους, καθώς
και την πλήρη κάλυψη λειτουργίας των αντίστοιχων
αναγκών εφημέρευσης και
της καθημερινής λειτουργίας
των αντίστοιχων κλινικών και
τμημάτων.
Τα τρικαλινά σωματεία διεκδικούν την ανάκτηση όλων
των απωλειών που είχαμε τα
τελευταία χρόνια και την ικανοποίηση των σύγχρονων εργατικών - λαϊκών αναγκών,

την υπεράσπιση της υγείας
του λαού απαιτώντας Δημόσιο Δωρεάν Σύστημα Υγείας
για όλο το λαό, την υπεράσπιση της υγείας των εργαζομένων με άμεσα πρόσληψη
γιατρών εργασίας σε όλους
τους χώρους δουλειάς του
Νομού.
«Αγωνιζόμαστε για ένα σύγχρονο Νοσοκομείο που να
καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων του Ν. Τρικάλων και
απαιτούμε Κέντρα Υγείας με
αποκεντρωμένα ιατρεία και
τις κινητές μονάδες που θα
συνδέονται με αυτό. Κ. Υ. που

να διαθέτουν όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες υγιεινής και
ασφάλειας της εργασίας, ψυχικής υγείας, προγεννητικού
ελέγχου, Δημόσιας Υγείας,
κατ' οίκον νοσηλείας, κοινωνικές υπηρεσίες (προστασίας
παιδιών, ηλικιωμένων), οδοντιατρεία, φαρμακεία. Με στελέχωση με γιατρούς όλων
των βασικών ειδικοτήτων» τόνισαν, χθες.

«Η κατάσταση
θα χειροτερέψει»
Παράλληλα, κάνουν λόγο
για δραματικές ελλείψεις που

«ξεσκεπάζουν την αντιλαϊκή
πολιτική και την κάλπικη προπαγάνδα της κυβέρνησης, σε
υπηρεσίες υγείας, πρόληψης
και θεραπείας, που έχουν
ανάγκη οι λαϊκές οικογένειες
στο νομό Τρικάλων. Τόσο πανελλαδικά, όσο και στο νομό
μας μειώνονται και υποβαθμίζονται όλο και περισσότερο
οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας
στην πρόληψη, θεραπεία και
αποκατάσταση της υγείας. Ο
λαός συνεχίζει να βιώνει στο
πετσί του τις τραγικές ελλείψεις σε γιατρούς, ελλείψεις
σε αναλώσιμα (υλικά, αντι-

δραστήρια), τις απαρχαιωμένες κτιριακές υποδομές, τις
μεγάλες καθυστερήσεις για
να κλείσει κανείς ραντεβού
στα εξωτερικά ιατρεία».
Και σημειώνουν ότι «η κατάσταση αυτή θα χειροτερέψει παραπέρα, αρκεί να δει
κανείς τις τεράστιες ελλείψεις στο Νομό μας που υπάρχουν στην Π.Φ.Υ. Είναι χαρακτηριστικό ότι μια μονάδα
του ΤΟΜΥ στην πόλη μας
που μπαίνει σε λειτουργία,
λειτουργεί με 2 Γιατρούς(αποσπασμένους από Κ.Υ. - 2 Υγειονομικούς μέσω ΕΣΠΑ)και
λείπουν βασικές ειδικότητες.
Όταν θα μπει σε πλήρη εφαρ-

μογή ο θεσμός του "οικογενειακού" γιατρού, η πρόσβαση θα δυσκολεύεται ακόμα
περισσότερο αφού ο κάθε
γιατρός έχει στη λίστα του δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένους. Καμία αυταπάτη ότι η
άσχημη κατάσταση στην
Υγεία θα βελτιωθεί. Η κυβέρνηση, συνεχίζοντας την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων (ΝΔ – ΠΑΣΟΚ) και
τηρώντας πιστά τις αποφάσεις της ΕΕ, θεωρεί την υγεία
του λαού ως «κόστος» γιατί
εμποδίζουν την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία
των επιχειρηματικών ομίλων».
Ευαγγελία Κάκια

Διαφανής, τίμια και βιώσιμη φαρμακευτική πολιτική
Η
χώρα μας,
ιδιαίτερα μετά την
έξοδο από τα
μνημόνια, είναι
απαραίτητο να
αναδιοργανώσει το
πλαίσιο της
φαρμακευτικής
πολιτικής, να διορθώσει
τις στρεβλώσεις ώστε να
είναι ισορροπημένο και
βιώσιμο.

Την προηγούμενη εβδομάδα ήρθαν στην ολομέλεια
εξαιρετικά σημαντικές ρυθμίσεις για τα φαρμακεία και
τους φαρμακοποιούς. Δημιουργείται λοιπόν ένα νέο τοπίο στην πολιτική του φαρμάκου στην Ελλάδα, με ανοιχτό
θεσμικό διάλογο και απολύτως διαφανείς διαδικασίες τιμολόγησης από τον ΕΟΦ.

Οι διαβουλεύσεις δε γίνονται, όπως στο παρελθόν, πίσω
από κλειστές πόρτες καθώς η
Κυβέρνηση δεν έχει συμβούλους με «ιδιαίτερες σχέσεις»
με τη φαρμακοβιομηχανία.
Την ίδια στιγμή η Ν.Δ επενδύει, για μια ακόμη φορά,
στην καταστροφολογία και τα
Fake News. Ασκεί ανεύθυνη
δημαγωγική και ανυπόληπτη
αντιπολίτευση, παίζοντας μικροπολιτικά παιχνίδια με ευαίσθητα ζητήματα δημόσια υγείας.
Με το νέο τρόπο τιμολόγησης, οι τιμές στα ακριβά φάρμακα κατά κύριο λόγο μειώνονται. Επιπρόσθετα δεν αυξάνεται η τιμή στα γενόσημα,
αντίθετα η νομοτεχνική παρέμβαση αφορά στη μείωση
των τιμών τους. Ακόμη το ισοζύγιο αυξήσεων-μειώσεων

ΚΩΝ. Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΒΥΡΩΝΟΣ 4 - ΤΡΙΚΑΛΑ - ΤΗΛ.: 24310 26914

όπως προκύπτει από τις αλλαγές είναι ουδέτερο, άρα
μεσοσταθμικά δεν θα επηρεαστεί η συνολική συμμετοχή
των ασθενών στο κόστος.
Αυτό θα φανεί καθαρά, σε
περίπου ένα μήνα, στο νέο
δελτίο τιμών. Μικρές αυξήσεις, αφορούν κάποια φθηνά
φάρμακα των οποίων η τιμή
βρίσκεται χαμηλότερα από
την ελάχιστη τιμή της Ευρωζώνης. Έτσι διασφαλίζεται η
παρουσία αυτών των παλιών
και αξιόπιστων φαρμάκων στη
χώρα μας καθώς αντιμετωπίζεται ο κίνδυνος απόσυρσης
τους από την αγορά και αντικατάστασής τους με άλλα
ακριβότερα. Ταυτόχρονα μειώνονται και οι παράλληλες
εξαγωγές που δημιουργούν
προβλήματα και ελλείψεις.
Πρόκειται για φάρμακα της
τάξης των 5 ευρώ που η τιμή
τους θα αυξηθεί μέχρι 0,50€.

Ο πολίτης θα πληρώσει τη
συμμετοχή του, ένα μέρος
δηλαδή από τα 50 λεπτά του
ευρώ (10%-25%), επομένως
είναι αντιληπτό για τι επιβάρυνση μιλάμε.
Παράλληλα για πρώτη
φορά λειτουργεί, στο Υπουργείο Υγείας, επιτροπή Διαπραγμάτευσης των φαρμάκων- ειδικά των ακριβών- με
στόχο την επίτευξη προσιτών
τιμών καθώς και επιτροπή
Αξιολόγησης (HTA) των νέων
θεραπειών (η διαπραγμάτευση για τα φάρμακα της Ηπατίτιδας C είχε ως αποτέλεσμα των 5πλασιασμό των
ασθενών με πρόσβαση στις
νέες θεραπείες ενώ ταυτόχρονα επιτεύχθηκε και σημαντικό δημοσιονομικό όφελος). Οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν αφήσει το
σύστημα υγείας τελείως «ανοχύρωτο» και πρακτικά απο-

ζημίωναν τα φάρμακα σε τιμές
καταλόγου χωρίς διαπραγμάτευση. Η σημερινή κυβέρνηση
έχει υλοποιήσει μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης όσον
αφορά τη συμμετοχή στο κόστος, δηλαδή τα χρήματα που
πληρώνει τελικά ο πολίτης
από την τσέπη του (μηδενική
συμμετοχή των ασθενών με
χρόνια νοσήματα που αγοράζουν γενόσημα φάρμακα, μείωση του 1€ ανά συνταγή, μηδενική συμμετοχή στο 1/3 των
ανασφάλιστων πολιτών και
στους καρκινοπαθείς).
Επιπλέον, με τροπολογία,
ικανοποιείται ένα δίκαιο αίτημα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ)
αφού αναγνωρίζεται και θεσμικά ο κοινωνικός ρόλος του
φαρμακοποιού στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Συγκεκριμένα, η ρύθμιση επιτρέπει στους αδειούχους φαρμακοποιούς να προβαίνουν
σε διενέργεια εποχιακού εμβολιασμού και στη χορήγηση
αντιτετανικού ορού στους πολίτες, ύστερα από σχετική πιστοποίηση (είναι ήδη γνωστό
στους ασφαλισμένους ότι το
99% των εμβολιασμών των
αντιγριπικών εμβολίων πραγματοποιείται στα φαρμακεία).
Ακόμη στη ίδια τροπολογία
αναφέρεται ότι σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών
που αφορούν περιοχές οι
οποίες έχουν κηρυχθεί σε κα-

τάσταση εκτάκτου ανάγκης,
μπορεί να αποδίδεται η νόμιμη αποζημίωση στους παρόχους του ΕΟΠΥΥ, για τη δαπάνη των χορηγηθέντων φαρμάκων και ειδών, ακόμη και
εάν δεν υφίστανται τα πρωτότυπα παραστατικά, λόγω
απώλειας ή καταστροφής.
Επίσης ορίζεται δικαστικός
να προΐσταται των πειθαρχικών συμβουλίων, έτσι ώστε η
κρίση τους να είναι αδέκαστη
και να μην επιτρέπονται ρουσφετολογικές εξυπηρετήσεις.
Η Ελλάδα, ως χώρα αναφοράς, επηρεάζει τη τιμολογιακή πολιτική των άλλων χωρών τόσο στην αύξηση όσο
και στη μείωση τιμών. Το αφήγημα της ΝΔ για συναλλαγή
της κυβέρνησης με συμφέροντα στο χώρο του φαρμάκου όταν προέρχεται από αυτούς που έχουν τεράστια ευθύνη για το “party” στη Δημόσια υγεία των τελευταίων
δεκαετιών, καταντά προκλητικό και γελοίο. Η Αριστερά
παίρνει ξεκάθαρη θέση, με
πράξεις και πολιτικές πρωτοβουλίες, υπέρ του καθολικού
δικαιώματος πρόσβασης στην
υγεία και τη φαρμακευτική
κάλυψη απέναντι στην αγοραία λογική της ΝΔ που προτάσσει το επιχειρηματικό κέρδος.
Σιμορέλης Χρήστος
Βουλευτής Τρικάλων
με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α

τοπικά
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Με το ειδικό βάρος Τίμησαν το έθιμο
στην παράδοση

Για ακόμα μια φορά και με σύμμαχο τον καλό καιρό οι Τρικαλινοί πέταξαν χαρταετό

•Η φασολάδα, η λαγάνα, τα σαρακοστιανά και η καλή διάθεση
ήταν τα χαρακτηριστικά των προχθεσινών εκδηλώσεων

•Τα Κούλουμα στον Δήμο Μετεώρων
εορτάστηκαν σε όλες τις τοπικές κοινότητες
και φυσικά στον χώρο του ΚΕΓΕ στην Καλαμπάκα

Μ

ε πολύ μεράκι και
όρεξη εκ μέρους
όλων, γιορτάστηκε
και φέτος η Καθαρά
Δευτέρα στην Καλαμπάκα,
με τα παραδοσιακά
Κούλουμα, απ’ άκρη σε
άκρη του Δήμου.

Ο Δήμος Μετεώρων μοίρασε
τα υλικά και οι τοπικές κοινότητες
και οι Σύλλογοι των χωριών, αφού
τα έλαβαν, παρασκεύασαν σε καζάνια τις παραδοσιακές φασολάδες, ενώ διέθεσαν και τις παραδοσιακές λαγάνες και τα σαρακοστιανά εδέσματα προς τέρψη,
όσων έσπευσαν να τιμήσουν τις
εκδηλώσεις και ήσαν φυσικά
πάρα πολλοί.
Μόνο τον όμορφο χώρο του
ΚΕΓΕ Καλαμπάκας, επισκέφτηκαν
πάνω από 2.000 καλαμπακιώτες
και επισκέπτες, ενώ στήθηκε και
τρικούβερτο γλέντι, με παραδοσιακή μουσική και χορό.
Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού
και Παιδείας του Δήμου Καλαμπάκας κ. Λίλα Μπαντέκα ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι
στον Δήμο από τις εκδηλώσεις
για την φετινή αποκριά. Κάναμε
ορισμένες καλές εκδηλώσεις όπως
το Κυνήγι του Θησαυρού, όπου
κοντέψαμε τους 1000 συμμετέχοντες! Επίσης την Καθαρά Δευτέρα είχε πολύ κόσμο στο ΚΕΓΕ
και άπαντες απήλαυσαν τα παραδοσιακά Κούλουμα! Φυσικά μην
ξεχνάμε τους Κανταδόρους και
τη συναυλία με τους KINGS για
την νεολαία μας.
Είχαμε στον προϋπολογισμό
μας, περί τα 12.000 ευρώ για τις
αποκριάτικες εκδηλώσεις και κινηθήκαμε συντηρητικά. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε υπερβολές.
Θα ήθελα τέλος, να ευχαριστήσω όσους κουράστηκα για να γίνουν όλες οι αποκριάτικες εκδηλώσεις σε όλο τον Δήμο Μετεώρων».

Μ

ε σύμμαχο τον
καλό, τις
υψηλές
θερμοκρασίες και
φέτος οι Τρικαλινοί
τίμησαν το έθιμο της
Καθαράς Δευτέρας είτε
πετώντας χαρταετό,
είτε συμμετέχοντας σε
πλήθος εκδηλώσεων
που είχαν διοργανωθεί
σε όλο το ν. Τρικάλων.

Η φασολάδα, η λαγάνα, τα
σαρακοστιανά και η καλή διάθεση ήταν τα χαρακτηριστικά
των προχθεσινών εκδηλώσεων.
Πλημμύρισαν από επισκέπτες, προχθές οι Γόμφοι του
δήμου Πύλης Τρικάλων, καθώς το καθιερωμένο Καρναβάλι πραγματοποιήθηκε με
επιτυχία, χάρη στο μεράκι και
την διάθεση για εθελοντική
προσφορά μερικών ανθρώπων. Με επίκαιρη θεματολογία, αλλά και πιο παλιά, όπως
το μοναδικό «Ρίχτο Ηλία» κ.α.,
τα άρματα που παρέλασαν,
μηχανοκίνητα και πεζοπόρα.
Η ίδια εικόνα επικράτησε
και στην πλατεία της Φαρκαδόνας με την παρέλαση των
αρμάτων και των καρναβαλιστών να κλέβει τις εντυπώσεις, όπου δεν απουσιάσαν
οι ευρηματικές κατασκευές,
η σάτιρα και οι καλαίσθητες
στολές.

Και ο καραγκούνικος
γάμος στα
Μ. Καλύβια
Για ακόμα μια φορά, οι Καραγκούνηδες του θεσσαλικού
κάμπου αναβίωσαν την Καθαρά Δευτέρα με τον διαχρονικό «Καραγκούνικο γάμο» με
πολύ κέφι και αυτοσχεδιασμούς και στο τέλος μαζί με
τους νεόνυμφους χόρεψαν
όλοι, ενώ προσφέρθηκε πα-

ραδοσιακή φασολάδα.
Ε.Κ.

Ανακοίνωση
Προγράμματα συμβολαιακής
γεωργίας στο βαμβάκι και στο
καλαμπόκι από την Ε.Α.Σ. Τρικάλων
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεταποίησης και Εμπορίας
Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων (Ε.Α.Σ. Τρικάλων) ενημερώνει τους παραγωγούς ότι υλοποιεί προγράμματα
συμβολαιακής γεωργίας στο βαμβάκι, για παράδοση
προϊόντος στον ίδιο τον Συνεταιρισμό αλλά και στην
εταιρεία Αφοί Ν. Καραγιώργος ΑΒΕΕ και στο καλαμπόκι
για παράδοση στην AGROVIZ (Δέλτα Καλαμπάκας & Μεγάρχη).
Περισσότερες πληροφορίες:
Κεντρικό Κατάστημα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ (Μεγαλοχώρι):
24310-25316.
Υποκατάστημα Παραποτάμου: 24310-84224.
Υποκατάστημα Φήκης: 24310-51090.
Υποκατάστημα Πύλης: 24340-22630.
Υποκατάστημα Μεγάρχης: 24310-86480.
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Σ

ε υψηλά επίπεδα
κυμάνθηκε η πληρότητα,
στα πάσης φύσεως
καταλύματα, στο Δήμο
Μετεώρων, το τριήμερο της
Αποκριάς.

Οι εξαιρετικές καιρικές συνθήκες
επέτρεψαν στους επισκέπτες να ταξιδέψουν στην ευρύτερη περιοχή της
Καλαμπάκας, τους ετεροδημότες να
έρθουν στις πατρογονικές τους εστίες
και τους ντόπιους να βγουν από τα
σπίτια τους και να απολαύσουν το
τριήμερο, διασκεδάζοντας και ξεφεύγοντας από την καθημερινότητα.
Κυριολεκτικά στην Καλαμπάκα και
στα Μετέωρα, δεν «έπεφτε καρφίτσα»
κι αυτό είναι ευχάριστο, γιατί ένα
ακόμη τριήμερο κινήθηκε καλά η τοπική οικονομία με αισιόδοξες και
ανοδικές τάσεις.
Τα χαμόγελα των επαγγελματιών
είναι πολλά! Ουδείς μπορεί να μεμψιμοιρεί και να εμφανίζεται δυσαρεστημένος, ιδιαιτέρως όσοι ασχολούνται άμεσα με το τουριστικό προϊόν
και τα επισιτιστικά επαγγέλματα!
Η άφιξη των επισκεπτών άρχισε
από το απόγευμα της περασμένης
Παρασκευής και κορυφώθηκε το Σάββατο, ενώ αρκετοί επισκέπτες αφίχθησαν στην περιοχή την Κυριακή,
ώστε να διανυκτερεύσουν ενώ υπήρξαν και αυτοί που αυθημερόν επισκέφτηκαν την περιοχή κάνοντας την
βόλτα τους από κοντινούς προορισμούς.
Το ίδιο συνέβη και την Καθαρά
Δευτέρα με την Καλαμπάκα να πλημμυρίζει από κόσμο και τα Μετέωρα
επίσης. Χιλιάδες επισκέπτες ανέβηκαν
στο Μοναστήρια και απήλαυσαν την
καταπληκτική θεά πάνω από τους ιερούς βράχους των Μετεώρων και εν
συνεχεία κατέβηκαν στο Καστράκι

τοπικά

Κοσμοσυρροή στην Καλαμπάκα
το τριήμερο της Αποκριάς…
• Άγγιξε “κόκκινο” η πληρότητα στα καταλύματα – Kρατήσεις ακόμη
και στο 100% για το Πάσχα αναφέρει ο Πρόεδρος των Ξενοδόχων!

και στο κέντρο της Καλαμπάκα.
Η πόλη άδειασε αργά το απόγευμα
της Καθαράς Δευτέρας και άρχισαν
να γεμίζουν οι εθνικές οδοί, επιστρέφοντας στη βάση τους.
Ο Πρόεδρος των Ξενοδόχων Νομού Τρικάλων με έδρα τα Μετέωρα
κ. Σωτήρης Φαμίσης σε δηλώσεις
του προς την εφημερίδα μας ανέφερε:
«Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι
από την κίνηση το τριήμερο της Απο-

κριάς. Μας βοήθησαν οι καλές καιρικές συνθήκες, όμως οφείλουμε να
αντιληφθούμε όλοι μας ότι η Καλαμπάκα και τα Μετέωρα αποτελούν
πλέον δημοφιλή προορισμό και για
την αποκριά.
Οι κρατήσεις κυμάνθηκαν σε υψηλά
επίπεδα και άγγιξαν τον 90%! Οι επισκέπτες, βρήκαν πολύ καλά καταλύματα και καλή εξυπηρέτηση, δυο σημαντικά στοιχεία που διαθέτει η περιοχή μας. Στο ίδιο μήκος κύματος

θα συνεχίσουμε και στα επόμενα
τριήμερα, αλλά και το Πάσχα, όπου
οι προ - κρατήσεις κυμαίνονται ήδη
στο 100% και η Καλαμπάκα αναμένεται να ζήσει και πάλι την κοσμοσυρροή.
Η καλή διαφήμιση που γίνεται για
την περιοχή μας μέσω των ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων, αλλά και
η προβολή τηλεοπτικών και κινηματογραφικών ταινιών είναι εξίσου πολύ
σημαντική, διότι μια εικόνα φτάνει

ταχύτατα στον επισκέπτη».
Επίσης, ο Πρόεδρος των Ξενοδόχων της Καλαμπάκας ανέφερε πως
σκοπεύει στο άμεσο μέλλον να κάμει
ως Ένωση Ξενοδόχων, ένα ειδικό
«σχολείο» για τον τουρισμό, μέσα
από το οποίο, όσοι το επιθυμούν, θα
μπορούν να επιμορφωθούν σε θέματα
που άπτονται του τουριστικού προϊόντος το οποίο καλό είναι συνεχώς
να αναβαθμίζεται όπως και οι υποδομές του Δήμου.

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

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

Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ"

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

Γατοτροφή Premium από 24,99

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

μόνο

Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5kg

από

Αλεύρι τύπου 70% 25kg

από

Hλιέλαιο 10λίτρα

από

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

τοπικά
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Ζητά το Υπουργείο Παιδείας από τις τοπικές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας

Καταγραφή των οργανικών
κενών και πλεονασμάτων
Ο προσδιορισμός γίνεται για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων την ερχόμενη σχολική χρονιά
κατά κλάδο και ειδικότητα.
Στους πίνακες δεν θα υπολογιστούν/καταγραφούν οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,
όπως και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε
Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.
Όλοι οι πίνακες θα παραμείνουν στις Διευθύνσεις και εφόσον ζητηθούν θα πρέπει να
διαβιβαστούν άμεσα στη Διεύθυνση Διοίκησης
Προσωπικού Δ.Ε. του ΥΠΠΕΘ – είτε έντυπα
είτε ηλεκτρονικά – για να γίνει αντιπαραβολή
και έλεγχος των στοιχείων και θα κοινοποιηθούν στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης
Η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και σήμερα και αφορά στις οργανικές
θέσεις, οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί μόνιμοι, οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί ΙΔΑΧ,
υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί», έλλειμμα(-) / πλεόνασμα (+) προσωπικού με ευθύνη των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης Π.Ε. &
Δ.Ε, ενώ πρέπει να συμπληρωθεί μέχρι 15-032019 η στήλη πρόταση περιφερειακού διευθυντή ελλείμματα (-) / πλεονάσματα.
Ε.Κ.

α προχωρήσουν στον
προσδιορισμό των κενών
οργανικών θέσεων και των
πλεονασμάτων του εκπαιδευτικού
προσωπικού ζητά το Υπουργείο
Παιδείας από τις Διευθύνσεις
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Τρικάλων για τις
μεταθέσεις του 2019.

Ν

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, ο προσδιορισμός των κενών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού γίνεται για την
πραγματοποίηση των μεταθέσεων του έτους
2019. Συνεπώς, με τις ισχύουσες διατάξεις (Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις κ.τ.λ.) αναφορικά
με τα ωρολόγια προγράμματα, τις πρώτες αναθέσεις μαθημάτων, το υποχρεωτικό ωράριο
κ.α., και τα επί του παρόντος δεδομένα στοιχεία (για παράδειγμα, αριθμό οργανικά ανηκόντων εκπαιδευτικών), θα πρέπει να καταγραφούν οι ανάγκες σε οργανικές θέσεις των
σχολικών μονάδων, όπως προβλέπεται να λειτουργήσουν για το σχολικό έτος 2019-2020,
ώστε να καταρτιστούν οι πίνακες κενών οργανικών θέσεων κατά περιοχή μετάθεσης και

Εκδήλωση διοργανώνουν αύριο τρικαλινά σωματεία

Ανασύνταξη του εργατικού κινήματος
Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για τις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του τοπικού εργατοϋπαλληλικού κέντρου
αλλαγή των συσχετισμών υπέρ των ταξικών δυνάμεων.
«Ο αγώνας μας δεν είναι αντιπαράθεση για τις καρέκλες. Είναι σύγκρουση ανάμεσα στις δύο διαφορετικές γραμμές στο
συνδικαλιστικό κίνημα, ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς κόσμους, είναι αγώνας ενάντια στις δυνάμεις που συναινούν στην
επίθεση στα δικαιώματα και τη ζωή τους, βάζουν πλάτη σε κυβερνήσεις και εργοδοσία, καλλιεργούν το συμβιβασμό και την
απογοήτευση, ευθύνονται για την απομάκρυνση των εργατών
από τα σωματεία. Είναι η μάχη για να κρατήσουν οι εργαζόμενοι
στα χέρια τα συνδικάτα, για να είναι εργαλεία υπεράσπισης των
δικαιωμάτων μας και όχι των συμφερόντων των μεγαλοεργοδοτών» σημειώνουν με έμφαση.
Ε.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κώδικας: 42100
Πληροφορίες: Φαγκρίδα Ειρήνη-Παρασκευή
Τηλέφωνο: 24313 51168
Φαξ: 2431077836
Ε-mail: dimot@trikalacity.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ε στόχο την ανασύνταξη του εργατικού
κινήματος και την αλλαγή των συσχετισμών υπέρ
των ταξικών δυνάμεων τρικαλινά σωματεία
διοργανώνουν αύριο εκδήλωση με αφορμή το 37ο
Συνέδριο της ΓΣΕΕ.

Μ

Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για τις 7 το απόγευμα στην
αίθουσα συνεδριάσεων του τοπικού εργατοϋπαλληλικού κέντρου με τίτλο «Συνδικάτα εργατών, όχι των εργοδοτών» με το
Συνδικάτο Γάλακτος – Τροφίμων και Ποτών, ο Σύλλογος Λογιστών & Βοηθών Λογιστών, το Συνδικάτο Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων και η Επιτροπή Αγώνα Ιδιωτικών Υπαλ-

λήλων να καλούν τους εργαζομένους σε συστράτευση.
Όπως αναφέρουν « όλο το προηγούμενο διάστημα με τη συνεπή και αγωνιστική μας στάση απέναντι στην πλειοψηφία του
Εργατικού Κέντρου Τρικάλων “κόψαμε” την όρεξη, όσων θέλουν να μετατρέψουν το εργατικό κίνημα σε παράρτημα της
εργοδοσίας, σε όχημα για την προώθηση και εναλλαγή διαχειριστών στα πόστα της αντιλαϊκής πολιτικής. Συνεχίζουμε τον
αγών, καλώντας του εργαζόμενους να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους».
Τα τρικαλινά σωματεία καλούν τους εργαζόμενους να δώσουν
το παρόν για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος και την

Ανακοινώνεται ότι ο Μπέτα Κώτσο του Κίτα και της
Θεοδώρα γεννηθείς το έτος 1958, κάτοικος Τρικάλων,
οδός Μαυροκορδάτου αριθμ. 15, επαγγέλματος _
έχει υποβάλλει αίτηση περί Εξελληνισμού του Κυρίου
ονόματος και του επωνύμου του από Μπέτα Κώτσο
σε Μπέτας Κωνσταντίνος.
Καλείται όποιος αντιτίθεται τυχόν στην ανωτέρω
αλλαγή όπως εντός δεκαπέντε (15) ημερών
από της δημοσιεύσεως της παρούσης να υποβάλλει
στο Δήμο Τρικκαίων -οδός Ασκληπιού
18- τις αντιρρήσεις του για την ανωτέρω αλλαγή.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

8 σελίδα
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Το έργο διευθέτησης του ρέματος στους Καλόγηρους στον Δήμο Πύλης

Αντιπλημμυρικό έργο
Εξασφαλίστηκε το κονδύλι των 500.000 ευρώ από το ΥΠΕΣ

Τ

ο αντιπλημμυρικό έργο διευθέτησης του
ρέματος στην Τοπική Κοινότητα (ΤΚ)
Καλογήρων του Δήμου Πύλης παίρνει τον
“δρόμο” της υλοποίησης.
Από το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) εγκρίθηκαν την
περασμένη Παρασκευή 500.000 ευρώ για το εν λόγω
έργο, αναφέρει ο δήμαρχος Πύλης Κώστας Μαράβας, ο
οποίος προσθέτει πως μετά απ’ αυτήν την θετική εξέλιξη,
θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες,
αρχικά αποδοχής του ποσού και στην συνέχεια η δημοπράτηση του εν λόγου έργου.
Οι εργασίες στην εργολαβία αυτή περιλαμβάνουν διευθέτηση του χειμαρρώδους ρέματος για την αύξηση της
παροχετευτικότητάς του, την προστασία της κοίτης με
επένδυση και αντιστήριξη πρανών και πυθμένα και την
ρύθμιση της ροής με κατασκευή αναβαθμών για τη μείωση
της κατά μήκος κλίσης και λεκανών καταστροφής ενέργειας
για την εκτόνωση της ροής.
Τα έργα προβλέπεται να αρχίσουν από την θέση “Μεσοχώρι”, μέχρι τη θέση “Κοτρώνι”, μήκους 110,50m.

Τα προτεινόμενα έργα που θα κατασκευαστούν είναι :
1) Εγκιβωτισμός του χειμάρρου
2) Φράγμα στερεώσεως της κοίτης
3) Πλακοσκεπής οχετός
4) Φυτοκομικά Έργα στα πρανή εκκατέρωθεν του χειμαρρώδους ρεύματος.
Με το εν λόγω έργο η ωφελιμότητα που προκύπτει για
τους κατοίκους είναι πολύ μεγάλη, διότι έτσι προστατεύεται
μέρος του οικιστικού χώρου όπως οικίες, χωράφια, διάφορες άλλες ιδιοκτησίες και κοινόχρηστοι χώροι, κυρίως
κατάντη της κεντρικής πλατείας και του επαρχιακού οδικού
δικτύου.
Επίσης, το έργο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής διότι ο χαρακτήρας
του εκτός από προστατευτικός είναι και αναπτυξιακός.
Από το εν λόγω έργο ο ωφελούμενος πληθυσμός είναι
οι κάτοικοι της ΤK Καλογήρων, καθώς και οι επισκέπτες
της περιοχής που παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις ιδιαίτερα
κατά τους χειμερινούς μήνες λόγω της τουριστικής περιόδου και του Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου.

Τύχη βουνό για υποψήφιο
δήμαρχο Φαρκαδόνας
Στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο
ο Μιχάλης Μπαγιώτης, το αυτοκίνητό
που οδηγούσε εξετράπη
και κατέληξε στα χωράφια

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας διεκομίσθη
τραυματισμένος ύστερα από τροχαίο ατύχημα που συνέβη
νωρίς το πρωί της Καθαράς Δευτέρας στο ύψος του Animus, ο υποψήφιος δήμαρχος Φαρκαδόνας Μιχάλης Μπαγιωτης.
Ο κ. Μπαγιωτης κατευθυνόταν προς Λάρισα και συγκεκριμένα στον σταθμό του ΟΣΕ για να εκτελέσει πρωινό
δρομολόγιο όταν στην Ραχούλα και στο ύψος του Νοσοκομείου Animus, το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη
της πορείας και κατέληξε στα χωράφια.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Μπαγιώτης φέρει κάταγμα
στον κόκκυγα και μώλωπες και ευτυχώς, όπως δήλωσαν
οι ιατροί, γλίτωσε τα χειρότερα, μιας και η κλινική του
εικόνα είναι καλή.
Οι θεράποντες ιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
Λάρισας προχώρησαν σε σορεία εξετάσεων καθόλι την
διάρκεια της ημέρας και αποφάνθηκαν την παραμονή
του υποψηφίου δημάρχου Φαρκαδόνας στο νοσοκομείο
για 24 ώρες. Ενώ αναμένεται σήμερα να πάρει εξιτήριο.
Οι ευχές όλων τον ακολουθούν.
ΧΡ. ΠΑΠ.

“Πάει” η πληρωμή της από την ερχόμενη εβδομάδα

Συνδεδεμένη ενίσχυση βάμβακος
Έχουν ήδη πληρωθεί ενισχύσεις, ενώ πριν και μετά το Πάσχα προγραμματίζονται και άλλες

Α

πό την επόμενη εβδομάδα εκτιμάται πως θα
αποδοθεί η συνδεδεμένη ενίσχυση σους
βαμβακοπαραγωγούς.

Εν τω μεταξύ έχουν ήδη πληρωθεί συνδεδεμένες από
την περασμένη Δευτέρα, οι οποίες αφορούν όσπρια
προς ανθρώπινη κατανάλωση, πρωτεϊνούχα καρποδοτικά
ψυχανθή, πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή, μήλα και
σκληρό σιτάρι κλπ.
Μετά την ειδική ενίσχυση βάμβακος και πριν το Πάσχα
αναμένεται να ακολουθήσει μια μεγάλη παρτίδα πιστώσεων, που θα αφορά επαναληπτική πληρωμή για υπόλοιπα
ενιαίας ενίσχυσης του 2018, αλλά και εξισωτικές του
προηγούμενου έτους. Μετά το Πάσχα γίνεται προσπάθεια
να πληρωθούν οι εξισωτικές αποζημιώσεις του 2013 και
2014, που έχουν τους δικαιούχους σε ομηρία εδώ και
τόσα χρόνια λόγω της τεχνικής λύσης.
“Σανίδα σωτηρίας”
«Σανίδα σωτηρίας είναι κυριολεκτικά για μας η κάθε
επιδότηση, ιδίως όταν αποδίδεται εγκαίρως και πλήρως»
τονίζουν γεωργοί και κτηνοτρόφοι, υπογραμμίζοντας
«στην οικονομική κατάσταση που έχουμε περιέλθει, από
την εδώ και πολλά χρόνια ασκούμενη πολιτική, δυστυχώς
εξαρτόμαστε από τις Κοινοτικές ενισχύσεις. Και πως
αλλιώς; Οι τιμές των προϊόντων μας στο ναδίρ, τα έξοδά

μας στο ζενίθ».
«Το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί κατακόρυφα από
την μία και από την άλλη έχουν μειωθεί κατά πολύ τα
έσοδά μας. Οι επιδοτήσεις πλέον για μας δεν είναι απλή
στήριξη ή βοήθεια, αλλά “σανίδα σωτηρίας”, χωρίς την
οποία πολλοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι θα αναγκαστούν

να εγκαταλείψουν τις εκμεταλλεύσεις τους. Δεν έχουμε
ρευστό, ούτε δυνατότητες δανεισμού και ούτε πίστωση
από επιχειρήσεις για την προμήθεια των εφοδίων μας.
Μόνη πηγή ρευστότητας είναι οι ενισχύσεις» δηλώνουν
παραγωγοί.
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά
ειωμένη στρατιωτική
θητεία σε όλα τα αγόρια
στις τρίτεκνες και
πολύτεκνες οικογένειες τίθεται
σε εφαρμογή, σύμφωνα με τον
πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων
με Τρία Παιδιά ν. Τρικάλων και
εκπρόσωπο Τύπου του ΔΣ της
Πανελλαδικής Ομοσπονδίας
Τριτέκνων (ΠΟΤ) Ιωάννη Λιούλιο.

Μ

«Ικανοποιείται το χρόνιο και πάγιο αίτημά μας για την μειωμένη στρατιωτική
θητεία σε όλα τα αγόρια τρίτεκνης οικογένειας, ένας θεσμός που έως τώρα
προέβλεπε ανάλογη ρύθμιση για πρώτο αγόρι της οικογένειας.
Από τώρα και μετά, μειωμένη στρατιωτική θητεία θα έχουν όλα τα αγόρια
της τρίτεκνης και πολύτεκνης οικογένειας» τονίζει ο κ. Λιούλιος, σημειώνοντας πως «η θητεία θα είναι εξάμηνη για όλα τα παιδιά που θα υπηρετήσουν και είναι πάνω από πέντε σε
μία οικογένεια. Επίσης, το ίδιο θα γίνεται για οικογένειες με 3 – 4 παιδιά,
όπου η θητεία θα μειώνεται».
«Ασφαλώς η προαναφερθείσα ρύθμιση κινείται προς την σωστή κατεύθυνση. Ευελπιστούμε πως αποτελεί
ένα βήμα προς την πλήρη λήψη μέτρων μέριμνας υπέρ των τριτέκνων»

ι μέρες είναι…
πονηρές και έτσι
διάφορα κρούσματα
που έχουν να κάνουν με
υπόσχεση εργασίας, που
τελικά κρύβονται από πίσω
απατεώνες έχουν
θορυβήσει.

Ο
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Σε όλα τα αγόρια των τρίτεκνων

Μειωμένη στρατιωτική θητεία
Πρόκειται για ικανοποίηση πάγιου αιτήματος των οικογενειών με τρία παιδιά
δηλώνει ο κ. Λιούλιος και σημειώνει
«θα μπορούσαν οι κυβερνήσεις να είχαν ψηφίσει την λήψη μέτρων ουσιαστικής στήριξης των οικογενειών με
τρία και πάνω παιδιά, που θα είχαν επιλύσει τα σοβαρά προβλήματα καθημερινότητας που αντιμετωπίζουμε.
Η οικονομική κρίση δεν μπορεί να
είναι άλλοθι για την μη λήψη μέριμνας
από την πολιτεία, καθώς η πλειονότητα των μέτρων που προτείνουμε είναι
χωρίς δημοσιονομικό κόστος.
Η λύση στο δημογραφικό βρίσκεται
στο μέτρο που σχετίζεται με τις δημογραφικές εξελίξεις και την υπογεννητικότητα, στο πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων του 1993, όπου ως πρώτη εισήγηση είναι ο χαρακτηρισμός της οικογένειας με τρία τέκνα ως πολύτεκνη».
Ματθαίος Μπίνας

O πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων με
Τρία Παιδιά ν. Τρικάλων και
εκπρόσωπο Τύπου του ΔΣ της ΠΟΤ
Ιωάνν. Λιούλιος

Προσοχή σε όσους τάζουν… δουλειά!
Χρήσιμες συμβουλές από την Ελληνική Αστυνομία για την αποφυγή εξαπάτησης με το πρόσχημα εύρεσης εργασίας

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Για το λόγο αυτό η Ελληνική
Αστυνομία έχει προχωρήσει σε
χρήσιμες συμβουλές, ώστε να
αποφύγουν την εξαπάτηση με
πρόσχημα την εύρεση εργασίας. Άλλωστε δεν είναι λίγα τα
παράπονα ή ακόμα και οι καταγγελίες για το θέμα αυτό. Η
Αστυνομία εξηγεί πως ακριβώς
θα πρέπει να κινείται κάποιος
όταν κάποιος άγνωστος υπόσχεται δουλειά!:

ΤΕΤΑΡΤΗ

Μην εμπιστεύεστε αγγελίες
που παρουσιάζουν μεγάλες ευ-

καιρίες στο εξωτερικό (ασυνήθιστα υψηλός μισθός, κ.τ.λ.)

από ιστοσελίδες ή άλλες πηγές
αμφιβόλου αξιοπιστίας.
Μην εμπιστεύεστε αγγελίες
που διακινούνται μόνο μέσω
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εάν οι αγγελίες σάς παραπέμπουν σε μια ιστοσελίδα,
ελέγξτε αν πρόκειται για την επίσημη ιστοσελίδα της επιχείρησης ή για μια απομίμησή της, με
πειστικά αντίγραφα του λογότυπού της.
Αναζητείστε στο διαδίκτυο
τα στοιχεία της εταιρείας χρησιμοποιώντας λέξεις – κλειδιά
όπως την επωνυμία ή τα τηλέφωνα της εταιρείας. Ενδέχεται
να υπάρχουν και άλλες ιστοσε-

λίδες μέσω των οποίων παρουσιάζεται η ίδια εταιρεία, οπότε
μπορεί να είναι πλαστές.
Αναζητήστε πληροφορίες για
την εταιρεία ή οργανισμό που
προσφέρει την εργασία από
πηγές εκτός της αγγελίας.
Σε περιπτώσεις προσφοράς
εργασίας στο εξωτερικό, ρωτήστε στο προξενείο της Χώρας
όπου εδρεύει η εταιρεία, εάν η
επιχείρηση υφίσταται και αιτηθείτε επίσημα στοιχεία επικοινωνίας, ώστε να ρωτήσετε εάν
υφίσταται η αγγελία. Επίσης,
απευθυνθείτε στο προξενείο
της Ελλάδος στη χώρα που
εδρεύει η εταιρεία και ζητείστε
τις σχετικές πληροφορίες.
Μη δίνετε τα προσωπικά σας
στοιχεία (διαβατήριο, αριθμό
ασφάλισης, λογαριασμό τραπέζης) από το διαδίκτυο. Μόλις
προσληφθείτε, θα σας ζητηθούν αυτοπροσώπως από τον
εκπρόσωπο της εταιρείας.
Ανησυχήστε εάν κατά την επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της

εταιρείας παρουσιάζονται διαφορετικά άτομα ή διαφορετικά
στοιχεία σχετικά με την εταιρεία
(π.χ. διαφορετικές διευθύνσεις,
τηλέφωνα και ταχυδρομικοί κώδικες).
Αναζητείστε πληροφορίες
στο διαδίκτυο σχετικά με τη
συγκεκριμένη εταιρεία ή ιστοσελίδα αγγελιών ή τα γραφεία
ευρέσεως εργασίας. Συχνά
άλλα θύματα απάτης ενημερώνουν για αγγελίες που αποτελούν απάτη, σε διάφορους χώρους διαδικτυακών συζητήσεων. Μην δέχεστε επιταγές ή
κατάθεση χρημάτων στο λογαριασμό σας, τα οποία θα πρέπει
να μεταφέρετε σε τρίτα άτομα.
Σε περίπτωση εξαπάτησης ή
απόπειρας εξαπάτησής σας, να
απευθύνεστε απαραίτητα στις
αρμόδιες αστυνομικές αρχές,
προσκομίζοντας το σύνολο των
στοιχείων που έχετε στη διάθεσή σας, προκειμένου διευκολυνθούν οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

10 σελίδα
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Συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας
στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση «ITB BERLIN 2019»
Μ
ε τη συμμετοχή της
σε μια από τις
σημαντικότερες
παγκόσμιες εκθέσεις
τουρισμού, στην ΙΤΒ του
Βερολίνου (6-10/3/2019)
συμμετείχε η Περιφέρεια
Θεσσαλίας, στο πλαίσιο
υλοποίησης του
προγράμματος τουριστικής
προβολής της για το 2019.

Πρόκειται για το κορυφαίο παγκόσμιο γεγονός στην ταξιδιωτική
βιομηχανία για τους επαγγελματίες
του κλάδου και τις επιχειρηματικές
συμφωνίες.
Η έκθεση ITB BERLIN είναι η
μεγαλύτερη τουριστική έκθεση και
μια από τις κορυφαίες του κλάδου
της που προάγει το τουριστικό
προϊόν. Αποτελεί μοναδική ευκαιρία για το σύνολο του παγκόσμιου
ταξιδιωτικού εμπορίου, όπου δύναται να συναντήσει, να συνδέσει,
να διαπραγματευτεί και να επιχειρήσει κάτω από μια κοινή στέγη.
Μέσα σ’ ένα ιδιαίτερο διεθνές
ανταγωνιστικό περιβάλλον ο Περιφερειάρχης κ. Κώστας Αγοραστός δίνει μεγάλη βαρύτητα στο
τουριστικό προϊόν της Θεσσαλίας

στηρίζοντάς το ώστε να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο και να εξελιχθεί σ’ ένα σημαντικό πυλώνα
οικονομικής ανάπτυξης. Άλλωστε
ο τουρισμός ως τρίτος σημαντικότερος εξαγωγικός τομέας παγκοσμίως, συμβάλλει καθοριστικά
στη δημιουργία θέσεων εργασίας
και στην ευημερία των κοινοτήτων
σε όλο τον κόσμο.
Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΤ
Γερμανίας, οι γερμανοί Tour Operators είναι αισιόδοξοι για την
τρέχουσα περίοδο, καθώς η επιθυμία των γερμανών για ταξίδια
δεν πρόκειται να μειωθεί στο μέλλον.
Η ανάπτυξη της Γερμανικής βιο-

CMYK

μηχανίας τουρισμού οδηγείται από
τη σταθερά αυξανόμενη ζήτηση
για την Ισπανία και την Ελλάδα,
τα δυνατά comebacks της Τουρκίας, της Αιγύπτου, της Τυνησίας
καθώς και την κρουαζιέρα.
Σε σχετική έρευνα που διεξήχθη,
η Ελλάδα βρίσκεται στην Τρίτη
θέση των προτιμήσεων των υποψηφίων ταξιδιωτών, πίσω από την
Ισπανία και την Ιταλία.
Ειδικότερα για την Ελλάδα, τα
στοιχεία που υπάρχουν μέχρι τώρα
από τους μεγάλους Τ.Ο. και με
δεδομένο ότι η πλειονότητα των
κρατήσεων γίνεται το πρώτο τρίμηνο του έτους, τα στοιχεία για
την Ελλάδα είναι ικανοποιητικά,

καθώς αποτυπώνουν διατήρηση
την ανοδικής πορείας των τελευταίων ετών, αν και όχι στο εκρηκτικό ποσοστό της προηγούμενης
χρονιάς, η οποία ξεπέρασε τις
προσδοκίες των παραγόντων του
τουρισμού.
Την Περιφέρεια Θεσσαλίας εκπροσώπησαν στο Βερολίνο ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γρηγόρης Παπαχαραλάμπους, ο Αντιπεριφερειάρχης
Θεσσαλίας Πολιτισμού Αθλητισμού
Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
κ. Νίκος Λιούπας και τα Υπηρεσιακά στελέχη κα Ευαγγελία Παπαθεοδώρου και κ. Αργύρης Μεργιάς.

τοπικά

Διάκριση μαθητών
του Μουσικού Σχολείου
Τρικάλων σε διαγωνισμό
Τιμητική διάκριση σε Πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους
(βίντεο) απέσπασε ομάδα
μαθητών του
Μουσικού Σχολείου Τρικάλων.
Συγκεκριμένα οι μαθητές
της Α’ Λυκείου
Παύλος Γαλάνης, Φώτης
Παπανικολάου
και Αλέξανδρος Παπαπαναγιώτου διακρίθηκαν στον
διαγωνισμό
που διοργάνωσε το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδας και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Το Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες Εβραίοι». Την επίβλεψη των μαθητών
και τον συντονισμό της ομάδας ανέλαβε η φιλόλογος Γεωργία Κολοβελώνη.
Θεματικό πεδίο του διαγωνισμού αποτέλεσε το Ολοκαύτωμα των Εβραίων στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο
με ιδιαίτερη μνεία στους Έλληνες Εβραίους.
Οι μαθητές μέσα από τα έργα τους κλήθηκαν να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους για το θέμα,
καθώς και να προβληματιστούν σχετικά με τη σημασία και
την επικαιρότητά του στη σύγχρονη ζωή.
Οι διακριθέντες μαθητές θα συμμετάσχουν σε ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδας,
το οποίο περιλαμβάνει προπαρασκευαστική συνάντηση (σεμινάριο), εκπαιδευτική επίσκεψη στο «Κρατικό Μουσείο
Άουσβιτς-Μπίρκεναου» στην Πολωνία και απολογιστική συνάντηση, στην οποία δύνανται να απονεμηθούν και οι τίτλοι διάκρισης στον διαγωνισμό.
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σελίδα 11

Διάκριση για τον μαθητή
Γιώργο Μανάκο των
Εκπαιδευτηρίων «Αθηνά»
τις αρχές τις σχολικής
χρονιάς 2018-2019, η Ένωση
Ελλήνων Λογοτεχνών
προκήρυξε την έναρξη του 4ου
πανελλήνιου και παγκύπριου
μουσικού διαγωνισμού σύνθεσης
μουσικής για ταινία, μελοποίησης
και ενορχήστρωσης, για μαθητές
γυμνασίου και λυκείου. Έχοντας
πάθος με την σύνθεση
κινηματογραφικής μουσικής
καθώς και χάρη σε 3 διακρίσεις
στους προηγούμενους
διαγωνισμούς, ένοιωσα την
επιθυμία να αποδεχτώ την
πρόκληση για άλλη μία φορά,
συμμετέχοντας με ορχηστρικό
έργο ενορχηστρωμένο από εμένα
στις κατηγορίες σύνθεσης και
ενορχήστρωσης.

Σ

Αν και δεν είχα ιδιαίτερη αγωνία για τα
αποτελέσματα, σίγουρα χάρηκα όταν
έμαθα ότι διακρίθηκα αποσπώντας το 2ο
βραβείο σύνθεσης και τον 2οέπαινο
ενορχήστρωσης, διότι η αναγνώριση
των συνθέσεών μου από έμπειρους
συνθέτες και μαέστρους αποτελεί κίνητρο να συνεχίσω να γράφω μουσική.
Έτσι, στη 1 Μαρτίου, παραβρέθηκα,
όπως και αρκετοί διακριθέντες συνομήλικοί μου, στην Αθήνα για να παραλάβω το βραβείο. Στην τελετή απονομής
παρευρισκόταν ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης και σαξοφωνίστας Γιώργος
Κατσαρός, φίλος του επίσης σημαντικού
έλληνα συνθέτη και πιανίστα Μίμη Πλέσσα, τον οποίο μου δόθηκε η ευκαιρία να

γνωρίσω τις προηγούμενες χρονιές.
Η Ένωση Λογοτεχνών τον τίμησε με
μετάλλιο, έκανε μια αναφορά στο έργο
του και στην συνέχεια μια ορχήστρα με
χορωδία έπαιξε μερικές συνθέσεις του.
Επιπλέον, γνώρισα και έναν άλλο διαγωνιζόμενο με πολύ παρόμοια κλίση με
εμένα στη μουσική, με το οποίον έγινα
φίλος και συζητήσαμε για τις επαγγελματικές προοπτικές στο χώρο της σύνθεσης soundtrack ταινιών, κάτι που η
ίδια η Ένωση Λογοτεχνών προσπαθεί να

επιτύχει μέσω των μουσικών διαγωνισμών και των τελετών βράβευσης, την
δικτύωση δηλαδή ατόμων με πάθος για
τη μουσική.
Είμαι αισιόδοξος πως, άσχετα με το
μέλλον και με τη φύση των επαγγελμάτων με τα οποία θα ασχοληθώ, η μουσική θα με συνοδεύει και θα αποτελεί
πάντα κομμάτι μου.
Γιώργος Μανάκος
Μαθητής της Β’ Λυκείου
των Εκπαιδευτηρίων «Αθηνά»

e-mail: kalliagra.avgeri@gmail.com

-Καλαμπόκι συσκευασμένο και χύμα
-Κριθάρι συσκευασμένο και χύμα
-Σιτάρι συσκευασμένο και χύμα
-Βαμβακόπιτα σακιά
πρωτεΐνη 24%, λίπος 6%
-Τριφύλλι Pellet πρωτεΐνη 18-19%
-Ηλιάλευρο
-Ισορροπιστές εισαγωγής

-Μείγμα συντήρησης αγελάδων
ελευθέρας βοσκής ΤΙΜΗ ΕΚΠΛΗΞΗ
-Πίτυρα χοντρά
-Σογιάλευρο συσκευασμένο
και χύμα πρωτεΐνη 46-47%
-Ενσίρρωμα καλαμπόκι
-Σκυλοτροφές
-Ζεόλιθος

Συσκευασμένες Ζωοτροφές για όλα τα ζώα

Πώληση λιανική και χονδρική
CMYK
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Γιόρτασε την ημέρα της
γυναίκας το ΚΑΠΗ Φανερωμένης

Μικέλης Χατζηγάκης:

«4 προτάσεις για την ενίσχυση
της Δικαιοσύνης»
υνεχίζει να
παραθέτει
συγκεκριμένες
προτάσεις και θετικό
λόγο ο Μικέλης
Χατζηγάκης, ο οποίος
πιστεύει πως οι πολίτες
περιμένουν να ακούσουν
λύσεις που θα
βελτιώσουν την ζωή τους
την επόμενη μέρα.

Σ

Με την βοήθεια των
γυναικών του ΚΑΠΗ
Φανερωμένης οργανώθηκε και φέτος η ημέρα
εορτασμού της Γυναίκας. Στη φιλόξενη αίθουσα της ταβέρνας
του Κοσμά Παπαστεφάνου στην Φανερωμένη,γυναίκες κάθε ηλικίας παρευρέθηκαν
μαζί με τους άντρες και
η βραδυά κύλισε μέσα
σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα με καλό φαγητό και γλέντι άκρως παραδοσιακό.
Η κ. Νίκη Πίβουλου καλοσωρίζοντας αναφέρθηκε στα προβλήματα της σύγρονης γυναίκας,της εργαζόμενης της νοικοκυράς και της μητέρας. Ο Πρόεδρος της Τ.Κ κ. Κων/νος Καμήτας
παρών στη παρέα,πρόσφερε γλυκά και ευχές.
Η κόκκινη τουλίπα προσφέρθηκε και φέτος στην υποδοχή υπενθυμίζοντας και τον ερχομό της άνοιξης.
Η παρουσία ζευγαριών απο την Λευκάδα αλλά και ετεροδημοτών
που επισκέφθηκαν το χωριό με την ευκαιρία των ημερών της Αποκριάς,αλλα και η παρουσία της κ. Λένας Χαλβαντζά,υποψήφια Δήμαρχος για τον Δήμο Φαρκαδόνας,άλλαξε ευχάριστα την “σύνθεση” της μεγάλης παρέας.
Και του χρόνου.

Αποκριάτικο ξεφάντωμα
στα Μεσάγγαλα

Με μεγάλη επιτυχία διοργάνωσε και εφέτος τις καθιερωμένες
διήμερες αποκριάτικες εκδηλώσεις ο εξωραϊστικος σύλλογος Μεσαγγάλων!!! Την κυριακακή η ώρα 18:00 έγινε η καύση του καρνάβαλου με παρευρισκομένους πάνω από 2000 φίλους που κατέκλυσαν την παραλία και τον οικισμό και αυτό αποτελεί ρεκόρ
των τελευταίων χρόνων!!
Την έναρξη των αποκριάτικων εκδηλώσεων έκανε ο Πρόεδρος του συλλόγου κος Γιώργος Γελαδάρης ο οποίος ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά και καλή σαρακοστή. Μετά το τέλος
της καύσης του καρνάβαλου, το γλέντι συνεχίστηκε στα γραφεία
του συλλόγου με άφθονους μεζέδες και κρασί με προσφορά του
συλλόγου, το γλέντι κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες!!!
Καθαρά Δευτέρα:
Ξεκίνησε και πάλι το γλέντι μετά το μοίρασμα της παραδοσιακής φασολάδας και των εδεσμάτων με άφθονο κρασί για όλους
τους φίλους που κράτησε μέχρι τις βραδινές ώρες.
Οι μικροί μας φίλοι κατέκλυσαν την παραλία μας με εκατοντάδες
χαρταετούς και απόλαυσαν ένα καταπληκτικό διήμερο.

Σε αυτό το πλαίσιο δημοσιοποιεί 4 προτάσεις για τη
ενίσχυση της δικαιοσύνης.
Όπως τονίζει ο ίδιος «η εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης είναι απαραίτητη όχι
μόνο για να δουλέψει σωστά η
δημοκρατία μας, αλλά είναι
θεμελιώδες στοιχείο για την
ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας. Κανείς επενδυτής δεν
πρόκειται να ρίξει τα λεφτά του
στην Ελλάδα και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας αν
γνωρίζει ότι η επένδυση του
μπορεί να κολλήσει για χρόνια
στα δικαστήρια Συνεπώς, ενίσχυση των θεσμών της δικαιοσύνης σημαίνει ενίσχυση
στην εμπιστοσύνης της Ελληνικής οικονομίας». Οι 4 βασικές προτάσεις του Μικέλη Χατζηγάκη είναι οι εξής:
•Ίδρυση Συνταγματικού
Δικαστηρίου: Η ίδρυση Συν-

ταγματικού Δικαστηρίου θα
είναι ένα σημαντικό θέμα γιατί δημιουργεί ενότητα δικαίου
και καταργεί τον διάχυτο, από
όλα τα δικαστήρια, έλεγχο
της συνταγματικότητας των
νόμων, που ισχύει σήμερα και
δημιουργεί αντιφατικές αποφάσεις. Σήμερα κάποιο δικαστήριο έχει την δυνατότητα να
κρίνει αντισυνταγματικό ένα
νόμο, αλλά κάποιο άλλο δικαστήριο μπορεί να κρίνει
συνταγματικό τον ίδιο νόμο
και να τον εφαρμόσει. Αυτή η
αβεβαιότητα όχι μόνο δρα
ανασταλτικά για επενδύσεις
αλλά, πρωτίστως, θίγει τη
αρχή του κράτους δικαίου. Η
ίδρυση Συνταγματικού Δικα-

στηρίου στα πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών θα λύσει αυτά
τα προβλήματα και θα βοηθήσει στον εκσυγχρονισμό
της δικαιοσύνης.
•Μηχανισμός ταχείας έκδοσης αποφάσεων (Fast Ruling): Δυνατότητα ταχείας έκδοσης (Fast Ruling) μιας δικαστικής απόφασης (για συγκεκριμένες υποθέσεις) χωρίς
την επιλογή έφεσης. Αυτό το
σύστημα υπάρχει και στην
Ολλανδία και μπορεί να λειτουργήσει ιδιαίτερα θετικά
όχι μόνο στην μείωση του όγκου των αποφάσεων αλλά και
στην επίλυση υποθέσεων που
οι διάδικοι επιζητούν την έκδοση της απόφασης το ταχύ-

τερο δυνατόν.
•Ίδρυση νέου τμήματος
στο ΣτΕ ταχύρρυθμης συζήτησης και έκδοσης αποφάσεων: Προτείνεται η σύσταση
ενός επιπλέον τμήματος στο
Συμβούλιο της Επικρατείας
(ΣτΕ) για να διευκολυνθεί (και
σε χρόνο και σε αποτελεσματικότητα) η ταχύρρυθμη έκδοση αποφάσεων που αφορούν τις στρατηγικές επενδύσεις που θα δημιουργούν
χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.
•Μεταρρύθμιση του πτωχευτικού δικαίου: Η μεταρρύθμιση του πτωχευτικού κώδικα είναι απολύτως απαραίτητη για να διευκολύνει την
διάλυση των μη βιώσιμων (ουσιαστικά χρεοκοπημένων) επιχειρήσεων και την ενίσχυση
της ρευστότητας στην οικονομία. Η ταχεία εκκαθάριση
εταιριών οι οποίες δεν πρόκειται να ορθοποδήσουν αλλά
συνεχίζουν να υπάρχουν λόγω
νομοθετικού πλαισίου, θα «καθαρίσει» το επιχειρηματικό
τοπίο και θα δώσει πραγματικό χώρο στις βιώσιμές επιχειρήσεις και στις τράπεζες να
επενδύσουν και να δημιουργήσουν δουλειές στην Ελλάδα.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.)

Αύριο Πέμπτη στο Μουσείο Τσιτσάνη παρουσιάζονται
τα επιστ. περιοδικά «ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ», τ. 38ος (2018)
και «ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ», τ. 8ος (2018)
ύριο, Πέμπτη 14
Μαρτίου 2019, και
ώρα 7 μ.μ., στην
αίθουσα εκδηλώσεων του
Μουσείου Τσιτσάνη
(Κτίριο Παλαιών
Φυλακών) στα Τρίκαλα,
θα γίνει η παρουσίαση
των επιστημονικών
περιοδικών «ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ»
τ. 38ος (2018), το οποίο
εκδίδει ο Φ.Ι.ΛΟ.Σ.
Τρικάλων, και
«ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ
ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ» τ. 8ος
(2018), το οποίο εκδίδει
η Φ.Ι.Α.Λ.Ε.Θ.

Α

Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν ο Φιλολογικός, Ιστορικός, Λογοτεχνικός Σύνδεσμος (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) Τρικάλων, η
Φιλολογική, Ιστορική, Αρχαιολογική, Λαογραφική Εταιρεία Θεσσαλίας (Φ.Ι.Α.Λ.Ε.Θ)
και το Μορφωτικό Ίδρυμα της
Ενώσεως Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος και
Εύβοιας.
Για τα «ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ» θα μιλήσει ο κ. Δημήτρης Καραθάνος, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης
Θεσσαλίας και για τα «ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ» η κ.

Ελένη Τζαβέλλα, διευθύντρια
του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Οιχαλίας. Την εκδήλωση θα
συντονίσει ο κ. Δημήτρης
Χορταργιάς, δημοσιογράφος
- πρόεδρος της Ενώσεως Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς
Ελλάδος και Εύβοιας, καθώς
και πρόεδρος του Μορφωτικού Ιδρύματος αυτής.
Η μετάφραση τρικαλινών
ποιητών στα βουλγαρικά, η
σχέση του Βασίλη Τσιτσάνη
με τα ρωμαϊκά ερωτικά άσματα, ο εντοπισμός βαλκανισμών
στο τρικαλινό ιδίωμα, η κατάληψη της Θεσσαλίας το 1917
από τους Γάλλους “Συμμάχους” (με πλούσιο φωτογραφικό υλικό), νεκρικά έθιμα της
περιοχής, η πολιτιστική παρουσία τρικαλινών στην Κοζάνη στην μεταπολεμική περίοδο, η περιοχή του Ασπροποτάμου στο «Οδοιπορικό του
’43» του Γιάννη Μπεράτη, η διοικητική οργάνωση της περιοχής μας στα χρόνια του
Αλή πασά, η εγκατάσταση
προσφύγων στη Θεσσαλία
στις αρχές του 20ού αι., θέματα εκκλησιαστικής ιστορίας, καθώς και θέματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
και συντήρησης έργων σε να-

ούς και μονές περιλαμβάνονται στον 38ο τόμο του περ.
«ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ» και αποτελούν
ένα μέρος από τις εισηγήσεις
στο 11ο Συμπόσιο Τρικαλινών Σπουδών (Νοέμ. 2017).
Μελέτες που αφορούν σε
σημαίνοντα πρόσωπα της
Θεσσαλίας της περιόδου της
Τουρκοκρατίας αλλά και μετά,
στοιχεία για την οθωμανική
απογραφή του 1454/55 σε έντεκα χωριά στα ριζά των Χασίων (παραγωγή, φόροι, ονόματα κατοίκων κ.ά.), πώς οργανώθηκαν η Θεσσαλία και η
Ήπειρος μετά την απελευθέ-

ρωσή τους (1881), παρουσίαση της “Βοτανικής” (1838)
του Διονυσίου Πύρρου, στο
Θεσσαλικό Γεωργικό Ταμείο
και στον ρόλο του στην εγκατάσταση ακτημόνων, αλλά και
σε εξαίρετες τοιχογραφίες
καρδιτσιώτικου ναού (18ου
αι.) δημοσιεύονται στον 8ο
(2018) τόμο των «ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΩΝ». Και
στα δύο επιστημονικά αυτά
περιοδικά υπάρχει μεγάλη
ποικιλία θεμάτων και είναι βέβαιο ότι ο αναγνώστης θα
βρει πολλά που θα του κεντρίσουν το ενδιαφέρον.

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

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΜΕ ΑΛΛΟ ΑΕΡΑ

ΠΑΝΕ ΤΡΕΝΟ

ΠΟΛΟΣ ΕΛΞΗΣ

Η πειστική εμφάνιση του ΑΟΤ
στον Βόλο αφήνει υποσχέσεις για ανάλογη
συνέχεια και αναρρίχηση (σελ 5)

Οι γυναίκες των Τρικάλων στάθηκαν
ξανά στο ύψος των περιστάσεων
αλώνοντας και το Περιστέρι (σελ 8)

Και ο φετινός 12ος ημιμαραθώνιος
Θ. Σταμόπουλου θα καλύψει και
τα πιο δύσκολα γούστα (σελ 6)

4 Σε ανοιχτό παιχνίδι η Πηγή λύγισε 0-1 το μαχητικό Ριζαριό και
θα συναντήσει τα Μετέωρα στον τελικό της 28ης Μάρτη 4 Βγήκαν
εκκρεμότητες στην Α’ ΕΠΣΤ, ενώ σήμερα έχει δράση η Μικτή (σελ 4,7)
CMYK
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Σ

ε πρώτη ευκαιρία
οι φίλοι του
Τρικαλινού
μπάσκετ
σπεύδουν να
αναφωνήσουν
χαρακτηριστικά: «Τι
είδαμε στα 5 χρόνια
θητείας των
κυανέρυθρων στα
σαλόνια»;

Στην πρώτη γραμμή
Παίκτες που πέρασαν από τα Τρίκαλα συνεχίζουν δυνατά με
τον Τσούπκοβιτς να αναδεικνύεται πολυτιμότερος της αγωνιστικής

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ασφαλώς έχουν απόλυτο
δίκιο και η ίδια η πράξη τους
δικαιώνει.
Διότι οι συναντήσεις της
κορυφαίας κατηγορίας κινούνται πραγματικά σε άλλο επίπεδο. Τίποτα δεν θεωρείται
δεδομένο και όποια ομάδα
κάνει το λάθος και βγει από
την πρίζα αν προέρχεται από
εντυπωσιακό αποτέλεσμα κινδυνεύει να προσγειωθεί ανώμαλα. Γενικά κάθε συγκρότημα έχει δικαίωμα στην ελπίδα,
οπότε αν εμφανιστεί στην
μέρα του και του βγουν πράγματα μπορεί να φέρει τα
πάνω- κάτω.
Πολύ απλά κανείς δεν μπορεί να έχει το κεφάλι του ήσυχο ακόμη και αν θεωρείται το
απόλυτο φαβορί και διάγει τα
καλά του φεγγάρια.
Πάντως οι συμπολίτες φίλαθλοι έχουν χίλιους δυο λόγους να εξακολουθούν να παρακολουθούν τον συγκεκριμένο μαραθώνιο.
Διότι πολύ απλά συνεχίζουν
να παίζουν δυνατά στελέχη
τα οποία τα συνήθισαν με την
κυανέρυθρη φανέλα.
Στα δοξασμένα χρόνια του
Δημοτικού οι οικεία άσοι έδειξαν ότι παίζουν στα δάχτυλα
το αντικείμενο και εξακολουθούν και στις τωρινές τους
ομάδες να πραγματοποιούν
ηγετικές εμφανίσεις.
Ασφαλώς το συγκεκριμένο
σκηνικό δεν έτυχε αλλά πέτυχε. Οι συγκεκριμένοι άσοι
αφιερώνουν ατέλειωτες ώρες
στην προπονητική δουλειά,
γνωρίζουν άριστα τα κατατό-

Το σκηνικό εντυπωσιακό. Οι
κερκίδες του κλειστού Μπάρας
γέμισαν ασφυκτικά από μαθητές
των σχολείων που μετείχαν
στους χθεσινούς τελικούς αγοριών και κοριτσιών.
Με ταμπούρλα και συνθήματα
έφτιαξαν ωραία ατμόσφαιρα,
ενώ για την ουσία φρόντισαν οι
πρωταγωνιστές.
Αυτοί έδειξαν ότι έχουν το
μπάσκετ μέσα τους και συνέβαλαν καθοριστικά να διεξαχθούν γεμάτα παιχνίδια.
Κοινώς επιβεβαιώθηκε για μια
ακόμη φορά η άγνωστη ομορφιά
του μπάσκετ όπου διαφορές
εξανεμίζονται εν ριπή οφθαλμού
και τίποτα δεν κρίνεται πριν το
τελευταίο σφύριγμα.
Στα αγόρια διασταύρωσαν τα
ξίφη τους 7ο και 8ο με το δεύτερο σχολείο να πανηγυρίζει
την επιτυχία με 56-52.
Ηταν ένας αγώνας μακράς
διαρκείας, αφού κάποια στιγμή
το 8ο είχε φτιάξει σημαντική
διαφορά της τάξης ακόμη και
των 10 πόντων.
Όμως τα παιδιά του 7ου δεν
κατέθεσαν τα όπλα και έτσι από
ένα διάστημα και μετά το ένα
μεγάλο καλάθι διαδεχόταν το

Τρομερό παιχνίδι από τον Σλάβεν Τσούπκοβιτς(MVP)
απέναντι στην παλιά του ομάδα
πια, διαθέτουν τη νοοτροπία
του νικητή, οπότε ξέρουν ανά
πάσα ώρα και στιγμή τι να
κάνουν με την μπάλα στα χέρια.
Στην πρόσφατη αγωνιστική
την παράσταση έκλεψε η απόδραση του Κολοσσού από την
έδρα του Αρη.
Μπορεί πριν το ματς οι Θεσσαλονικείς να έδειχναν ότι είναι καβάλα στο άλογο και οι
Ροδίτες με το ένα πόδι στην
Α2 Εθνική.
Ωστόσο το συγκεκριμένο
σωματείο αποτελεί παλιά καρβάνα, ενώ ο πολύπειρος προπονητής του έσπευσε μετά
την τελευταία ήττα να αφυπνίσει τους πάντες και να τους
θέσει προ των ευθυνών τους.
Αυτοί φρόντισαν να τον δικαιώσουν, ενώ κατέθεσαν μεγάλο εγωϊσμό και ειδικά στο
σημείο που το πάλαι ποτέ
«Αλεξάνδρειο» έδειχνε κατηφορικό. Μπροστάρης στην
μεγάλη αυτή απόδραση ήταν
ο γνώριμός μας Σλάβεν
Τσούπκοβιτς, που έβλεπε το
καλάθι του «Nick Galis Hall»
σαν βαρέλι. Κοινώς οι Ροδίτες
πήραν βαθιά ανάσα και μένει
να δούμε αν το συγκεκριμένο

διπλό θα έχει συνέχεια ή αν
αποτελέσει αναλαμπή.
Κατά τα λοιπά ο Προμηθέας
τα χρειάστηκε για να λυγίσει
την αντίσταση του Ρεθύμνου,
που δείχνει να συνέρχεται
σιγά- σιγά.
Οσο για τον Ηφαιστο δείχνει
απίστευτη αυτοπεποίθηση
στην έδρα του και ήδη έχει
εισπράξει πολλά εύσημα για
την μέχρι τώρα εικόνα του.
Ας εστιάσουμε στα κομβικά
σημεία των αγώνων με την
βοήθεια του sport 24.
Ο Κολοσσός άργησε, αλλά
τα κατάφερε! Η ομάδα της
Ρόδου έφερε τα πάνω - κάτω
στο Αλεξάνδρειο, καθώς επέστρεψε από το -17 και πήρε
την πρώτη του εκτός έδρας
νίκη στην Basket League της
τρέχουσας σεζόν επικρατώντας του Άρη με 81-75. Οι θαλασσί βελτίωσαν το ρεκόρ
τους σε 3-15 και πήραν μία
σημαντική βαθμολογική ανάσα, ενώ οι κίτρινοι υποχώρησαν στο 6-12. Ο Σλάβεν
Τσούπκοβιτς ήταν ο κορυφαίος των νικητών, οι οποίοι
αγωνίστηκαν χωρίς τους Δημήτρη Μαυροειδή, Γιώργο Γεωργάκη και Αλέξανδρο Αγγε-

λάκο, ενώ ο Βασίλης Τοολιόπουλος ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας(χωρίς Μποχωρίδη, Αγγέλου) του Γιάννη
Καστρίτη,.
Ο Σλάβεν Τσούπκοβιτς
(αναμφισβήτητος MVP της
αγωνιστικής) έβαλε την υπογραφή του στη νίκη του Κολοσσού, καθώς απέναντι στην
πρώην ομάδα του είχε 22 πόντους (1/2 δίποντα, 6/8 τρίποντα, 2/2 βολές),3 ριμπάουντ, 3
ασίστ, 2 κλεψίματα και μόλις
1 λάθος σε 30:47 συμμετοχής., ενώ πολύ καλή εμφάνιση
πραγματοποίησε και ο Τρε
Ντεμπς.
Από πλευράς Αρη ο πρώην
αρχηγός των Τρικάλων Διαμαντής Σλαφτσάκης είχε συμμετοχή.
Την καλύτερη εμφάνιση της
καριέρας του πραγματοποίησε ο Λίνος Χρυσικόπουλος
οδηγώντας τον ΠΑΟΚ στην
άνετη νίκη επί της Κύμης
εκτός έδρας με 90-73, στο
πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής
της Basket League.
Ο Λίνος Χρυσικόπουλος
ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του ΠΑΟΚ αλλά και
του αγώνα. Ο 26χρονος άσος
έκανε το δικό του πάρτι και
τελείωσε τον αγώνα με 29
πόντους (10/13 δίποντα, 3/5
τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 1
ασίστ, 2 κλεψίματα και χωρίς
να κάνει λάθος, σε 28 λεπτά
συμμετοχής.
Για λογαριασμό της Κύμης
ο Στ. Πουλιανίτης είχε 6π και
συμμετοχή ο Τσιάρας.

Εχουν συνταγή
Μια από τις ευχάριστες φετινές εκπλήξεις είναι ο Ηφαιστος.
Μόνο ο Παναθηναϊκός και

ο Ολυμπιακός έχουν περάσει
από τη Λήμνο. Κανείς άλλος
δεν τα έχει καταφέρει και το
Περιστέρι μπήκε στη λίστα
των... θυμάτων του Ήφαιστου.
Σε ματς που εξελίχθηκε σε
θρίλερ, αν και οι γηπεδούχοι
είχαν προηγηθεί ακόμα και
με 14 πόντους διαφορά - νίκησε με 77-73 και το γιόρτασε
μαζί με τον κόσμο του νησιού,
που για άλλη μια φορά γέμισε
τις εξέδρες.
Ο Δημήτρης Χαριτόπουλος(πρώην ΑΣΤ) ήταν η ψυχή
του Ηφαιστου, ειδικά στα κρίσιμα σημεία. Πέτυχε τη βολή
που διαμόρφωσε το τελικό
77-73, όμως δεν ήταν μόνο
αυτό. Στα 13:16 που αγωνίστηκε, είχε 10 πόντους με 1/2
βολές, 3/3 δίποντα, 1/1 τρίποντο, πήρε 7 ριμπάουντ και
έδωσε πολλές λύσεις σε άμυνα και επίθεση.
Ακόμη ο πρώην αρχηγός
των Τρικάλων Σ. Μανωλόπουλος είχε 2.
Ο Προμηθέας "ίδρωσε",
αλλά γλίτωσε το... έμφραγμα,
καθώς λύγισε στην παράταση
(κ.α. 76-76) το μαχητικό Ρέθυμνο με 81-76 έχοντας για
οδηγό τον Χρήστο Σαλούστρο, ενώ πολύτιμες λύσεις
πήρε και από τους Λεωνίδα
Κασελάκη, Τερέλ Παρκς και
Νίκο Γκίκα. Η ομάδα της Πάτρας -η οποία αγωνίστηκε χωρίς τους Μιχάλη Τσαϊρέλη,
Λάνγκστον Χολ και Ριόν Μπράουν - βελτίωσε το ρεκόρ της
σε 12-6 , ενώ το Ρέθυμνο παρότι "άγγιξε" μία πολύ μεγάλη
εκτός έδρας νίκη, υποχώρησε
στο 3-15 στην Α1.
Η ομάδα του Μάκη Γιατρά
στην τέταρτη περίοδο προηγήθηκε με 72-67 στο 35' και
με 74-69 στο 36', αλλά το

Μπασκετικές εμπνεύσεις
Σπουδαίοι αγώνες χθες στο σχολικό, όπου φάνηκε η αγάπη των Τρικαλινών μαθητών στο άθλημα

Στιγμιότυπα από τον τελικό 7ου- 8ου και την αθρόα προσέλευση στο κλειστό Μπάρας
άλλο.
Στα 3.52 πριν την λήξη το 7ο
ισοφάρισε 43 όλα και λίγο αργότερα πέρασε μπροστά με μια
βολή 43-44.
Το 8ο αφυπνίστηκε και έτρεξε

εκ νέου την δική του αλυσίδα.
Ετσι στα 2.20 πέρασε 49-44 με
2 βολές του Κατσαδούρου.
Όμως το ματς είχε δρόμο και ο
Γκιόκας με τρίποντο μείωσε 4946 στα 1.50.

Στα 1.38 ο Κατσαδούρος πέτυχε το 51-46 για να ακολουθήσει τρίποντο από τον Ζιώγα για
το 51-49 στα 50’’.
Μάλιστα λίγο αργότερα το
7ο έκλεψε μπάλα αλλά δεν τε-

λείωσε σωστά.
Στα 28’’ ο Δεληγιώργης με ½
βολές έκανε το 52-49 και αμέσως μετά ο Κατσαδούρος έκλεψε και σημείωσε το 54-49. Και
πάλι ο Ζιώγας με τρίποντο μεί-

Ρέθυμνο ισοφάρισε σε 75-75
με τους Χίκι Τζόνσον. Οι Γκίκας και Τζόνσον είχαν από
1/2 βολές, ενώ στην τελευταία
επίθεση της δ'’περιόδου ο Σαλούστρος αστόχησε σε τρίποντο και το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση. Οι Πατρινοί, όπως αποδείχθηκε είχαν περισσότερες στο έξτρα
πεντάλεπτο, δέχθηκαν μόλις
έναν πόντο στα τελευταία 2,5
λεπτά και πήραν τη νίκη με
86-81.
Ο πρώην κυανέρυθρος Ολεξάντρ Λίποβι σημείωσε 9(1)
αλλά λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας δεν ακολούθησε την αποστολή στην Τενερίφη.
Για τους Κρητικούς συμμετοχή είχε ο Καλογιαννίδης.
Η ΑΕΚ πήρε τη νίκη στο
κλειστό του Χολαργού (8170) απέναντι στη νεοφώτιστη
ομάδα του Άρη Λυκογιάννη
και έμεινε στην τρίτη θέση
της βαθμολογίας της Basket
League 2018/19.
Ματσιούλις και Θίοντορ ξεχώρισαν, Σάκοτα, Τζέιμς,
Σαντ-Ρος βοήθησαν και η ομάδα του Λούκα Μπάνκι "επιβίωσε" σε ένα ματς που ήταν
πολύ ανταγωνιστικό για τρεις
περιόδους. Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς του πρώτου μέρους ήταν
ό,τι καλύτερο είχαν να επιδείξουν οι γηπεδούχοι που
έμειναν από δυνάμεις στο τέλος.
Για τον Χολαργό ο πρώην
παίκτης των Τρικάλων Γκάρι
Τάλτον πέτυχε 7(1).
Ο Παναθηναϊκός έκανε το
18/18 στην Α1, καθώς με οδηγούς τους ΝτεΣόν Τόμας,
Γιώργο Παπαγιάννη και Ιωάννη Παπαπέτρου ξεπέρασε με
ευκολία το εμπόδιο (96-71)
του Πανιωνίου, ο οποίος δεν
γινόταν να ακολουθήσει τον
ρυθμό των πρασίνων και υποχώρησε στο 4-14. Ο Ρικ Πιτίνο
είδε την ομάδα του να έχει
ουσία και θέαμα στο παιχνίδι
της. Στον τελευταίο αγώνα ο
Ολυμπιακός πέρασε δύσκολα
από το Λαύριο με 76-81, ενώ
για τους γηπεδούχους ο γνωστός μας Μιχάλης Λούντζης
είχε 11 με ένα τρίποντο.

ωσε 54-52, ενώ στα 2.5’’ ο Κωνσταντούλας με βολές διαμόρφωσε το τελικό 56-52 μέσα σε
τρελά πανηγύρια.
8ο ΓΕΛ(Γουσόπουλος): Μήτσιος, Κωνσταντούλας, Ζαλίμης,
Πλατής, Σπαθής, Τουρκογιώργος, Βασιλείου, Κατσαδούρος,
Τσιμπώνης, Σαράντης, Δεληγιώργης, Πούλιος 7ο ΓΕΛ(Καραμήτρου): Αποστόλου, Πετρίδης, Γκιόκας, Ζιώγας, Μανασάρας, Μπακάλης, Οικονόμου,
Βράτζας, Ζαραμπούκας, Ιακωβάκης, Ραρρας.
Ανοιχτό και ενδιαφέρον παιχνίδι έγινε και στα κορίτσια όπου
το 3ο κέρδισε 36-44 το 2ο.
Είναι φανερό ότι οι νεαρές
αθλήτριες έχουν τα φόντα να
σταδιοδρομήσουν στον χώρο.
2ο(Οικονόμου): Τσιούλη, Αναστογιάννη, Τοζάρου, Χατζή,
Τσιόγκα, Παππά, Καψούρα
3ο(Μέλλιου): Αρσένη, Βράκα,
Διαμαντή, Καράση, Κοτούμπα,
Τριανταφύλλου, Λάππα, Φράγκου, Τζέλλιου.
Πλέον οι νικήτριες ομάδες θα
ετοιμαστούν για τους αγώνες
με την Καρδίτσα.
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Η επόμενη μέρα

Σ

ε δυο δόσεις
ολοκληρώθηκε η
18η αγωνιστική
της Γ’ Εθνικής
στο μπάσκετ. Ως γνωστόν
το παιχνίδι της
Καλαμπάκας στον
Μαντουλίδη είχε
αναβληθεί σε πρώτη
φάση λόγω συμμετοχής
του αθλητή των
Θεσσαλονικέων
Καλόγηρου στην Εθνική
εφήβων.

Ο ΑΟΚ στην ολοκλήρωση της 18ης αγωνιστικής με κακή γ’ περίοδο έχασε
67-57 στον Μαντουλίδη, οπότε όπως και οι Ικαροι κοιτάζουν μπροστά

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Πάντως οι φίλοι του τοπικού
μπάσκετ διατηρούσαν ελπίδες
για ιδανικό σκηνικό στην συγκεκριμένη ημέρα.
Διότι ο ΑΟΚ έδειχνε ότι είχε
ανεβάσει στροφές και πως μπορούσε να κοιτάξει στα μάτια
τα περισσότερα σωματεία του
ομίλου. Για μεγάλο διάστημα
οι κιτρινομπλέ έδειξαν ότι είναι
μέσα στο πνεύμα του αγώνα
αλλά δεν απέφυγαν τα σκαμπανεβάσματα.
Ένα τέτοιο σκηνικό περιμένουν οι αντίπαλοι για να φέρουν
την υπόθεση στα μέτρα τους.
Ετσι ο Μαντουλίδης κατάφερε να λυγίσει τον εκπρόσωπό
μας με 67-57.
Δεν μπόρεσε λοιπόν να προκύψει το ιδεατό σενάριο στην
αγωνιστική αφού στον πρώτο

Η Καλαμπάκα δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Μαντουλίδη
αγώνα οι Ικαροι είχαν φτάσει
σε ευρεία νίκη επί του ΑΓΣ.
Ιωαννίνων με 87-69.
Κάθε συνάντηση βέβαια είναι
διαφορετική και η μέρα αλλά
και αρκετές λεπτομέρειες παίζουν πάντα μεγάλο ρόλο στην
διαμόρφωση ενός αποτελέσματος.
Ακόμη πάντως και ένας κρίκος αν λείψει από την αλυσίδα
μπορεί να γίνει η ζημιά. Διότι

Η Βαθμολογία (σε 18 αγώνες):
1) Πρωτέας Γρεβενών ............................ 31
2) Βίκος ΠΑΣ Γιάννινα ............................31
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10) Μελίκη ..............................................22
11) Καλαμπάκα .......................................22
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οι αντίπαλοι κάνουν τα δικά
τους όνειρα και περιμένουν
στην γωνία για να αδράξουν
κάθε ευκαιρία.
Πόσο μάλλον όταν παίζουν
στο σπίτι τους και δεν αφήνουν
να πέσει τίποτα κάτω ειδικά
όταν καίγονται για βαθμούς.
Ο ΑΟΚ προσπάθησε στο κενό
διάστημα να μελετήσει όσο καλύτερα μπορούσε τον Μαντουλίδη. Τα στελέχη του άφηναν
χώρο στο μυαλό τους για θετικό
αποτέλεσμα.
Ηξεραν όμως για να άνοιγε
η κάνουλα χρειαζόταν ιδανικό
παιχνίδι και πολυφωνία.
Τα χαμόγελα δεν ήρθαν τελικά αλλά οι κιτρινομπλέ αξίζει
να συνεχίσουν την προσπάθεια
για να πάρουν μεγάλα αποτελέσματα σε ματς που σημάδεψαν. Αν έρθουν και κάποια διπλά τότε θα κάνουν πιο εύκολη
την ζωή τους.
Το Σαββατιάτικο παιχνίδι μόνον εύκολο δεν ήταν αφού ο
Μαντουλίδης διαθέτει σχολή
στο μπάσκετ. Ειδικεύεται βέβαια
στην υποδομή αλλά οι επιλογές
προσώπων είναι στοχευμένες

και προσεκτικές και στην ανδρική ομάδα. Οι γνώστες του
είδους θυμούνται ένα συγκρότημα με αντοχή στον χρόνο και
μόνο και μόνο για το γεγονός
αυτό αξίζει τον σεβασμό.
Πάντως το συμπαθητικό κλειστό της ομάδας της Θεσσαλονίκης έχει έντονες αναμνήσεις
από τις πιο σημαντικές διακρίσεις των τμημάτων της. Τα λάβαρα λοιπόν δίνουν άλλο τόνο
και φαίνεται ότι η παράδοση
συνεχίζεται, αφού στο ρόστερ
του Μαντουλίδη υπάρχουν αρκετά ταλέντα.
Για ένα απ’αυτά γράψαμε
ήδη. Ο λόγος για τον Καλόγηρο,
ενώ εξαιρετικός είναι και ο Νικολαϊδης. Σίγουρα λέει πολλά
το γεγονός ότι το συγκεκριμένο
δίδυμο παίρνει πάνω του το
70% των επιθέσεων των Θεσσαλονικέων αλλά υπάρχουν και
άλλοι αξιόλογοι παίκτες, που
αν ζεσταθούν μπορούν να κάνουν την ζημιά σε κάθε αντίπαλο.
Συνεπώς ο ΑΟΚ ήθελε να
απλώσει το παιχνίδι του με ορθολογισμό από την αρχή μέχρι
το τέλος και κυρίως να έχει
διάρκεια στην απόδοσή του.
Βέβαια στα εκτός έδρας ματς
η πίεση είναι έντονη ενώ αν οι
γηπεδούχοι ζεσταθούν και
βρουν το χέρι τους τότε χρειάζεται διπλάσια προσπάθεια
για να τους βγάλεις από τον
συνηθισμένο τρόπο σκέψης.
Η εμπειρία δείχνει ότι οι ομάδες που φτάνουν σε διπλά είναι
εκείνες, που τρέχουν μια αλυσίδα μαζεμένων πόντων, οπότε
τα μεγάλα καλάθια κόβουν τα
πόδια των γηπεδούχων και τους
χαλούν το μυαλό.

Βρήκαν τον τρόπο

Ο καθένας αντιλαμβάνεται
ότι μια απόδραση του ΑΟΚ θα
ισοδυναμούσε με χρυσάφι.
Ωστόσο όπως είχε αναφέρει
και ο κόουτς Κωνσταντινίδης
το συγκεκριμένο ματς δεν ήταν
και δίχως αύριο.
Σίγουρα οι κιτρινομπλέ θα το
μελετήσουν πολύ για να εντοπίσουν τους τομείς που έγιναν
λάθη προκειμένου να μην τα
επαναλάβουν. Ειδικά στην τελική ευθεία οι ομάδες που θέλουν να πετύχουν τον στόχο
τους πρέπει να είναι τύπος και
υπογραμμός, αφού δεν υπάρχουν περιθώρια για διορθωτικές
κινήσεις.

Με δυο όψεις
Τα πρώτα αγωνιστικά μηνύματα ήταν θετικά από πλευράς
ΑΟΚ στον Μαντουλίδη.
Οι παίκτες του είχαν την απαραίτητη προσαρμογή και έκαναν
δύσκολη την ζωή των βαριών
χαρτιών του αντιπάλου.
Οσο για την επίθεση είχαν
υπομονή και καθαρό μυαλό,
οπότε έβρισκαν τον δρόμο προς
το αντίπαλο καλάθι.
Υπό το πρίσμα αυτό η συνάντηση ζεστάθηκε για τα καλά
κάτι που δείχνουν και τα επι
μέρους περάσματα.
Σίγουρα οι κιτρινομπλέ είχαν
μπόλικη δουλειά να επιτελέσουν
στην περιφέρεια αλλά και οι
ψηλοί κλήθηκαν να βρουν τις
διόδους για να ανεβάσει η ομάδα τον μέσο όρο πόντων.
Και ενώ αμυντικά η Καλαμπάκα στάθηκε καλά σε γενικές
γραμμές στην επίθεση δεν άνοιξε η κάνουλα στον επιθυμητό
βαθμό. Ετσι ο Μαντουλίδης έκανε την έκρηξη και από την στιγ-
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μή που πήρε τα ηνία δεν κοίταξε
ξανά πίσω. Και στο β’δεκάλεπτο
ο εκπρόσωπός μας έδειξε ότι
ήταν στο πνεύμα του αγώνα.
Ωστόσο η συνέχεια δεν ήταν
ανάλογη. Στο β’ μέρος ο αντίπαλος φάνηκε ότι βρήκε το
κουμπι των κιτρινομπλέ και με
επιμέρους σερί 20-10 πάτησε
γερά στα πόδια του.
Πλέον ο ΑΟΚ είχε να ανεβεί
βουνό, αφού κυνηγούσε συνέχεια, ενώ την ίδια ώρα ο Μανατουλίδης δεν είχε καμία διάθεση
να δώσει δικαιώματα.
Στην τελευταία περίοδο έγινε
μια ύστατη προσπάθεια αλλά
οι Θεσσαλονικείς με εκνευριστική κάποια στιγμή ευστοχία
διατήρησαν το προβάδισμα
ασφαλείας και πήραν αυτό που
ήθελαν. Να υπενθυμίσουμε ότι
στην 18η αγωνιστική τα χαμόγελα ήταν για τον Εύαθλο που
κέρδισε 91-62 τον ΑΟΚ Βέροιας
δείχνοντας ότι η κατηγορία του
ταιριάζει γάντι.
Ο Ολυμπιακός Βόλου έστω
και δύσκολα κράτησε την έδρα
κόντρα στην Μελίκη, ενώ τα
πρωτοπόρα Γρεβενά δεν έδωσαν δικαιώματα στον Παλαμά.
Μεγάλη νίκη που δίνει απίστευτη ώθηση πέτυχε ο ΠΑΣ
Γιάννενα στο ντέρμπι με την
Δόξα Λευκάδας.
Μετά την διακοπή του πρωταθλήματος όλοι θα επιστρέψουν στον συνηθισμένο ρυθμό.
Φυσικά το Τρικαλινό δίδυμο θα
κυνηγήσει το 2στα 2 με την Καλαμπάκα να φιλοξενεί τον Ολυμπιακό Βόλου και τους Ικάρους
να παίζουν στην Μελίκη.
Τα δεκάλεπτα: 16-14, 33-28,
53-38, 67-57
Μαντουλίδης (Νικολαϊδης):
Νικολαϊδης 3, Τάκης 9(1), Λαγός, Ρεφατλλάρι 9(1), Ψαθάς
1, Ντίαθ 7, Καλόγηρος 20(1),
Φόρογλου 12(4), Μαλανδρής
3, Σίμογλου 3(1).
Καλαμπάκα (Κωνσταντινίδης): Μασάδης 8(2), Μπαλωμένος, Σπανός 6(2), Γαϊτανίδης
5(1), Παουλεάνου 5, Σούλκο
8(1), Γκαντιάς 7, Οικονόμου 4,
Παπακώστας 12(1), Κιουρτζίδης
2.

Καθάρισε ο χάρτης

Οι κορασίδες του Ασκληπιού κέρδισαν τον Φοίβο
Γ σε εξ αναβολής αναμέτρηση

Έ

να ακόμη θετικό
αποτέλεσμα
πρόσθεσαν στο
χαρτοφυλάκιό τους οι
μικρές του Ασκληπιού.
Ακόμη και όταν το παιχνίδι πήγε
να βγάλει δυσκολίες οι γαλάζιες έκαναν σωστή διαχείριση και πήραν αυτό
που ήθελαν.
Με νίκη συνέχισαν τις υποχρεώσεις
τους οι κορασίδες του Ασκληπιού.Επιβλήθηκαν ,στο εξ αναβολής παιχνίδι
τους του Φοίβου Γιάννουλης με σκορ
3-1.
Καλύτερες ,αν και ιδιαίτερα αγχωμένες σε κάποια διαστήματα, στο
μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα
επέβαλαν το ρυθμό τους και πίεσαν
τον αντίπαλο τους.
Πήραν προβάδισμα στο σκόρ κερδίζοντας το 1ο σε με 26-24 ,σε ένα
ιδιαίτερα αγχωτικό σετ που το προβάδισμα άλλαζε συνέχεια χέρια, ενώ
έχασαν το 2ο με 23-25 καθώς βρέθηκαν πίσω με12-20, ενώ πήραν το
3ο με 25-20 και το 4ο με 25-10.
ΑΣ Ασκληπιός(Γεροβάιος): Κόκκαλη Α., Γεωργίου, Μπαντίκου, Τα-

ρατόρα (λ), Μπρουσιάκη, Σκέμπη,
Σούλκο, Γκιούρκη, Πλευρά, Κόκκαλη
Σ., Κοντοκώστα, Παπαγιάννη.
Φοίβος Γιάννουλης: Παπαευθυμίου, Παπαρσενίου, Τσιτσιγιάννη(λ),
Καλογήρου, Λακέρδα, Μπαντή, Μιράκα, Καφφέ, Μίλτο, Μίντου.

Ανασύνταξη δυνάμεων
Οσο για τις γυναίκες του Ασκληπιού
έκαναν το προγραμματισμένο ρεπό
παρακολουθώντας παράλληλα τα
υπόλοιπα παιχνίδια πρωταθλήματος.
H αυλαία άνοιξε με την συνάντηση
Λαγκαδά- Ιωαννίνων.
Μετά από γεμάτο παιχνίδι το γηπεδούχο συγκρότημα επικράτησε 32.
Την Κυριακή η Σταυρόπουλη κέρδισε με το καθαρό 3-0 την Δράμα.
Την ίδια μέρα σε ενδιαφέρον παιχνίδι η δυνατή Νέα Γενεά βρήκε το
κουμπί των Πεύκων κερδίζοντας 3-1.
Σήμερα διεξάγονται δυο παιχνίδια.
Στις 18.00 η Καβάλα φιλοξενεί την
ΕΑΛ και στις 18.30 η Ελασσόνα περιμένει τον Ναύαρχο Βότση.
Αύριο(16.00) θα ολοκληρωθεί η
αγωνιστική με την αναμέτρηση: Νίκης

Ο Φιλαθλητικός Τρικάλων έμαθε τους αντιπάλους τους στο F4

Οι κορασίδες του Ασκληπιού
έβγαλαν θετικά την υποχρέωση
με τον Φοίβο Γιάννουλης
Αλεξανδρούπολης- Ελπίδας.
Οσο για τον Ασκληπιό ετοιμάζεται
να υποδεχθεί στον καινούργιο κύκλο
δουλειάς τη Νέα Γενεά.

Εδώ και μέρες οι γυναίκες του Φιλαθλητικού Τρικάλων είχαν
πάρει το εισιτήριο για το F4 Κεντρικής Ελλάδας μαζί με την Αθλεση.
Περίμεναν λοιπόν τους άλλους δυο αντιπάλους, οπότε το τοπίο ξεκαθάρισε το Σάββατο.
Στον πρώτο αγώνα που ήταν άκρως συναρπαστικός ο Δαφνησιακός
Αρκίτσας κατάφερε να βγάλει το διπλό κερδίζοντας 2-3 τον Αλμυρό
και πανηγύρισε την επίτευξη του στόχου.
Στο άλλο ματς ο Απολλώνειος βρήκε τον ρυθμό του και επικράτησε
1-3 στην Ιτέα.
Ετσι την τετράδα αποτελούν: Φιλαθλητικός Τρικάλων, Αθλεση
Λάρισας, Απολλώνειος Λάρισας, Δαφνησιακός Αρκίτσας.
Οι αγώνες αναμένεται να διεξαχθούν μέχρι το τέλος του μήνα,
ενώ η έδρα του αγώνα θα ξεκαθαρίσει μέχρι το τέλος αυτής της
εβδομάδας.
Σε κάθε περίπτωση τα κορίτσια του εκπροσώπου μας βρίσκονται
σε εγρήγορση και θα δουλέψουν υποδειγματικά προκειμένου να
εμφανιστούν σε ιδανική αγωνιστική κατάσταση το διάστημα των
αγώνων και φυσικά και με ανεβασμένη ψυχολογία.
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Πέρασε από συμπληγάδες
•Η Πηγή κέρδισε πολύ δύσκολα 0-1 στο Ριζαριό και θα βρεθεί
στον τελικό του θεσμού απέναντι στα Μετέωρα

Η αγωνία στο κατακόρυφο.
Το Ριζαριό έδειξε να θέλει περισσότερο τη νίκη αλλά…

Ο Μπαταγιάννης κέρδισε πολλές μονομαχίες.
Στη φωτό σταματάει τον σκόρερ

Κινητή και θερμαινόμενη κερκίδα το τρακτέρ.
Αλλαξε όλες τις θέσεις…

Πανηγυρισμοί της Πηγής για το γκολ που πέτυχε
ο Αλεξόπουλος κι έκρινε τον ημιτελικό

Α

ν και οι δύο
ομάδες
προερχόταν από
δύο διαφορετικούς
ποδοσφαιρικούς «κόσμους»,
κανένας δεν πίστεψε πως η
Πηγή θα περνούσε με
περίπατο από το Ριζαριό για
να πάει στον τελικό του
κυπέλλου ΕΠΣΤ ο οποίος θα
γίνει στις 28 Μαρτίου στο
δημοτικό στάδιο Τρικάλων.
Ολοι περίμεναν ένα ντέρμπι.
Και δικαιώθηκαν.

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ

Λάσπη, βροχή, αέρας και κρύο.
Μπράβο στα παιδιά για την προσπάθειά τους

gidopoulosp@yahoo.gr

Μαζί στο ζέσταμα… οι παίκτες των δύο ομάδων είχαν
την ευκαιρία να σχολιάζουν οι Τσικρικάς και Καταραχιάς

Μπορεί το συγκρότημα του
Σπύρου Ευαγγέλου, ως πρωτάρης, ν’ απέκτησε το δικαίωμα να
τεθεί απέναντι στα Μετέωρα με
τους περισσότερους τίτλους και
παρουσίες στον τελικό κερδίζοντας 1-0, η νίκη όμως ήταν πολύ
δύσκολη υπόθεση.

Εφτασαν στη… Πηγή,
αλλά νερό δεν ήπιαν

Οπου βρήκε ο καθένας «χώθηκε» προκειμένου να αντιμετωπίσει
τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Αλλοίμονο σε κάποιους…

Ο απαραίτητος πρόλογος πριν τον ημιτελικό.
Ο επίλογος πάντως είχε περισσότερο ενδιαφέρον

Οι γηπεδούχοι όχι μόνο δεν φοβήθηκαν το παιχνίδι και τον αντίπαλό τους – λόγω κατηγορίας,
αλλά ήταν αυτοί που πάτησαν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο,
έβγαλαν περισσότερο πάθος και
δημιούργησαν περισσότερες προϋποθέσεις για το γκολ, ζητώντας
μάλιστα και πέναλτι σε μια προσπάθεια του Κοθρά σε πέσιμο του
τερματοφύλακα Παπαδόπουλου
για να αποτρέψει το γκολ, χωρίς
όμως να πετύχουν τον στόχο τους.
Στο δεύτερο ημίχρονο η προσπάθειά τους δεν σταμάτησε. Συνέχισαν να αναζητούν το πολυπόθητο γκολ και σ’ αυτό το κομμάτι
του αγώνα διαμαρτυρήθηκαν έντονα στον διαιτητή κ. Μανασή για
πέναλτι σε μαρκάρισμα του Κεραμά, αλλά εισέπραξαν όπως στο
πρώτο, κίτρινη κάρτα, τη πρώτη
για θέατρο και τη δεύτερη για διαμαρτυρία.
Η γενική εικόνα της προσπάθειας
των παικτών του Γιάννη Κέφου
τους αδικεί. Μπορεί να έχουν σχεδόν όλοι τους βιώματα από μεγαλύτερη κατηγορία και πολλές εμπειρίες, αλλά συμμετέχουν σε ένα
κατώτερο πρωτάθλημα με λιγότερο
ανταγωνισμό οπότε ό,τι έκαναν
στον αγωνιστικό χώρο αξίζει το
χειροκρότημα.
CMYK

Ο Λάππας προσπαθεί να σταματήσει τον Παπακώστα
Παρ’ ολίγο… λειψυδρία
Αν και η χθεσινή ημέρα θύμισε
Χειμώνα με βροχόπτωση, πέρα από
τον αέρα και το κρύο, η Πηγή γλίτωσε τη… λειψυδρία. Μια ομάδα,
όντως από τις καλύτερες τη φετινής
χρονιάς η οποία είχε ξεκάθαρο
στόχο τη συμμετοχή της στον τελικό του κυπέλλου ΕΠΣΤ και γιατί
όχι την πρωτιά στο πρωτάθλημα
μιας και τα δείγματα γραφής της
το επέτρεπαν μέχρι ένα χρονικό
σημείο, λίγο έλλειψε να «χύσει»
την… καρδάρα που με κόπο γέμισε.
Για την πρωτιά είχε ξεκαθαρίσει
το θέμα. Για τον τελικό κυπέλλου
όμως όλα παίχθηκαν χθες και η
παρουσία των παικτών του Σπύρου
Ευαγγέλου δεν ήταν η καλύτερη.
Υπήρξαν στιγμές που μια ορθολογική επίθεση δεν τελείωνε ποτέ,
αλλά κυρίως στιγμές που η άμυνα
της Πηγής καρδιοχτύπησε δυνατά… Και όταν υπάρχει μια διαφορά
κατηγορίας και όταν οι γηπεδούχοι
–ηττημένοι φεύγουν από το γήπεδο
με διπλά παράπονα για πέναλτι
(ακόμα και σε περίπτωση που έχουν

άδικο), τότε η χαρά της νίκης περιορίζεται μόνο στην πρόκριση. Και
αυτό συνέβη.

Ο αγώνας
Προχθές… Καλοκαίρι, χθες…
Χειμώνας. Δύσκολες οι καιρικές
και γηπεδικές συνθήκες για τις δύο
ομάδες ώστε να φτάσουν στο στόχο τους. Παρ’ όλα αυτά προσπάθησαν πολύ και αισθάνονται όλοι
νικητές. Το Ριζαριό γιατί παρουσίασε καλύτερη εικόνα γενικότερα
και η Πηγή γιατί πήρε το εισιτήριο
για τον τελικό. Αν μπορεί κάποιος
να τα βάλει στη ζυγαριά; Μάλλον
όχι…
Στα πρώτα 10 λεπτά της αναμέτρησης, δεν υπήρξε κάποια ουσιαστική προσπάθεια. Στο συγκεκριμένο λεπτό όμως οι γηπεδούχοι
ζήτησαν πέναλτι όταν ο Κέφος πέρασε μπροστινή διεκδικούμενη μπαλιά στον Κοθρά, αλλά αυτός στην
προσπάθειά του να αποφύγει το
πέσιμο του τερματοφύλακα Παπαδόπουλου βρέθηκε στο έδαφος. Ο
κ. Μανασής, κοντά στη φάση, έδειξε
κίτρινη κάρτα στον επιθετικό του

Ριζαριού για «θέατρο».
Τρία λεπτά αργότερα ο Παπαποστόλου με ένα καλοζυγισμένο
σουτ έστειλε τη μπάλα ελάχιστα
άουτ από το αριστερό δοκάρι του
Παπαδόπουλου.
Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν
στο 23’. Σουτ του Ντόσα κατέληξε
κόρνερ και στην εξέλιξη της φάσης
ο Λάππας σέντραρε από δεξιά, ο
Μαγουλιώτης πήρε την κεφαλιά
αλλά ο Μαράβας έδιωξε σωτήρια.
Στο 32’ από συλλογική προσπάθεια των παικτών του Ριζαριού ο
Κοθράς γύρισε από αριστερά επικίνδυνα τη μπάλα αλλά για λίγο ο
Κεραμάς δεν την πρόλαβε.
Στην εκπνοή του ημιχρόνου, ο
Κεραμάς έβγαλε τη σέντρα από
δεξιά, ο Κοθράς πήρε την κεφαλιά
υπό πίεση αλλά μπλόκαρε ο αντίπαλος τερματοφύλακας.
Και η πρώτη προσπάθεια της
επανάληψης στο 55’ ανήκε στο Ριζαριό, με τον Παπαποστόλου να
σουτάρει και να μπλοκάρει ο Παπαδόπουλος.
Στο 63’ και πάλι οι γηπεδούχοι
ζήτησαν πέναλτι αυτή τη φορά σε
μαρκάρισμα του Κεραμά ο οποίος
αντίκρισε κίτρινη κάρτα. Με τον κ.
Μανασή να είναι ξανά κοντά στη
φάση.
Στο 65’ σουτ του Παπαποστόλου
ελάχιστα άουτ από το δεξί δοκάρι
της Πηγής.
Η Πηγή στη πρώτη προσπάθεια
που έκανε στην επανάληψη πέτυχε
γκολ, το οποίο έκρινε την συνάντηση. Ο Λάππας σούταρε, ο Χαντζής έκανε κακή εκτίμηση της μπάλας, αυτή βρήκε το αριστερό του
δοκάρι και στη συνέχεια ο Αλεξόπουλος την σούταρε στα δίκτυα
κάνοντας το 0-1.
Στο 74’ σέντρα του Κεραμά από
αριστερά ο Κοθράς δεν βρήκε τη
μπάλα με το κεφάλι. Στο 82’ ο Ξαγαράς από πλάγια δεξιά έκανε τη
σέντρα σουτ αλλά ο Χαντζής απέκρουσε.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΡΙΖΑΡΙΟ: Χαντζής, Γιουβρής (88’
Καταραχιάς), Αναγνώστου, Μπαταγιάννης (92’ Κέφος Ι.), Μαράβας,
Παπακώστας, Κεραμάς, Μπαμπούρης (86’ Ζαμπραϊλας), Κοθράς, Κέφος, Παπαποστόλου (73’ Στεφόπουλος).
ΠΗΓΗ: Παπαδόπουλος, Τεντολούρης, Δάσσιος, Μαγουλιώτης,
Ντόσας, Αλεξόπουλος (83’ Λεγάκης), Παπαθανασίου (58’ Δημητρίου), Κατσάρας, Λάππας (91’ Τσικρικάς), Μπέτσας, Ξαγαράς Α.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μανασής (Λεωνίδας- Σταφυλάς).
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Άξιζε τη νίκη, αλλά…
•Κρίμα για τον ΑΟΤ, ανώτερος αλλά έμεινε στο 1-1 με τον Βόλο, ο οποίος ισοφάρισε με ανύπαρκτο πέναλτι

Α

ν και ανώτερα, τα Τρίκαλα δεν
μπόρεσαν να πάρουν τη νίκη
μέσα στη Νεάπολη, καθώς οι
γηπεδούχοι Βολιώτες
ισοφάρισαν με τον Πίτου (68′ πεν.) το
γκολ του Τσιμίκα (18′).

Βόλος – ΑΟ Τρίκαλα
Αήττητος Σπάτων – Απόλλων Λάρισας
Πλατανιάς – Εργοτέλης
Ηρόδοτος – ΑΟΧ Κισσαμικός
Δόξα Δράμας – Αιγινιακός
Κέρκυρα – Απόλλων Πόντου

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ο ΑΟΤ πήρε τον βαθμό από τον πρωτοπόρο,
αλλά είναι πυρ και μανία με τον διαιτητή και
την φιλοξενία της ομάδας του δημάρχου Βόλου.

1. ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
2. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
3. ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
4. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
5. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ
6. ΚΕΡΚΥΡΑ
7. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
8. ΑΟΧ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ
9. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ
10. ΗΡΑΚΛΗΣ
11. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
12. ΤΡΙΚΑΛΑ
13. ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ
14. ΗΡΟΔΟΤΟΣ
15. ΣΠΑΡΤΗ
16. ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
16. ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ

Tο ματς
Πολύ καλός ρυθμός στα πρώτα λεπτά, με
τον Βόλο στο 15′ να έχει δοκάρι, όταν και ο
Ντεντάκης με τακουνάκι είδε την μπάλα να
μην του κάνει το χατίρι. Ο ΑΟΤ κατάφερε στο
18′ να πάρει το προβάδισμα, με τον Τσιμίκα
να νικά τον Πίτκα με συρτό σουτ για το 1-0.
Οι παίκτες του Χουάν Φεράντο ανέβασαν
στροφές, προσπάθησαν για την ισοφάριση,
αλλά τα Τρίκαλα αμύνονταν σωστά, κρατώντας
το προβάδισμά τους. Έτσι, οι φιλοξενούμενοι
πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπυλα του
ημιχρόνου, με αυτό το υπέρ τους σκορ.
Τρομερή ευκαιρία για το 2-0 στο 50′ έχασε
ο ΑΟΤ, με τον Μαρκόφσκι να μην μπορεί να
νικήσει από κοντά τον Πίτκα, ο οποίος κράτησε
το 1-0. Δύο λεπτά μετά ο γκολκίπερ του
Βόλου σταμάτησε και την απευθείας εκτέλεση
φάουλ του Τσιμίκα. Στο 67′ ο Βόλος κέρδισε
πέναλτι σε ανατροπή του Μάντζη από τον
Ταΐρη, όπου υπήρξαν πολλές διαμαρτυρίες
ότι δεν υπήρχε παράβαση. Ο Πίτου ανέλαβε
την εκτέλεση στο 68′ και ήταν εύστοχος για
το 1-1. Στο 79′ ευκαιρία για τα Τρίκαλα, όταν
ο Μαρκόφσκι έστρωσε στον Σμυρλή που σούταρε, αλλά οι παίκτες των γηπεδούχων έβαλαν

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

41-20
30-18
21-14
29-16
22-15
21-17
27-21
25-20
22-24
21-19
12-22
17-22
17-24
14-29
14-28
16-40
16-40

45
40
38
36
36
34
31
28
27
27
25
22
22
22
15
13
13

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 16 Μαρτίου

Ανώτερος ο ΑΟΤ, αλλά δεν έφυγε νικητής από τον Βόλο
την κόντρα και η μπάλα πέρασε κόρνερ.
Σκόρερ: 68′ (πεν.) Πίτου Γκαρσία – 18′ Τσιμίκας
ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ (Φεράντο): Πίτκας, Ντεντάκης
(67′ Πίσπας), Πέντα, Γκαλίτσιος, Ενγκουεμ
(46′ Λούκας Γκαρσία), Μάντζης, Καμπαγιέρο,
Ηλιόπουλος, Κότο (72′ Δόρης), Πίτου Γκαρσία,
Κόκας

ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ (Κόστιτς): Ταϊρης, Πάνος,
Ντόσης, Γκότοβος, Ντιαλό, Τριανταφυλλάκος,
Τσιάρας, Λάσκαρης, Τσιμίκας, Σμυρλής (79′
Σισέ), Μαρκόφσκι.
Στην 21η αγωνιστική της φουτμπολ λιγκ,
σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:
Καραϊσκάκης – Παναχαϊκή
0-1
Σπάρτη – Ηρακλής
0-1

15.00 ΑΟΧ Κισσαμικός – Κέρκυρα (ΕΡΤ3)
15.30 Τρίκαλα – Πλατανιάς

Κυριακή 17 Μαρτίου
15.00 Βόλος – Σπάρτη
15.00 Ηρακλής – Αήττητος Σπάτων
15.00 Απόλλων Λάρισας – Καραϊσκάκης Άρτας
15.00 Εργοτέλης – Ηρόδοτος
15.00 Παναχαϊκή – Δόξα Δράμας (ΕΡΤ3 )
15.00 Απόλλων Πόντου – Αιγινιακός

Πόλεμος ανακοινώσεων!
Ε
κατέρωθεν
ανακοινώσεις
εξέδωσαν μετά το
τέλος του μεταξύ
τους ματς οι ΠΑΕ ΑΟ
Τρίκαλα και Βόλος. Οι
φιλοξενούμενοι
υποστήριξαν ότι δέχτηκαν
άνανδρη επίθεση από
μπράβους και κατηγόρησαν
τον Αχιλλέα Μπέο ως
ενορχηστρωτή, ενώ οι
γηπεδούχοι απάντησαν ότι
η ανακοίνωση του ΑΟΤ
εκδόθηκε για να καλυφθεί η
ανυπαρξία του και
εξαπέλυσαν επίθεση στον
Ηλία Αϊβάζογλου,
σημειώνοντας ότι
«επαγγέλεται τοκογλύφος»!

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

«Σήψη και εμετός. Μετά το σημερινό αγώνα εναντίον του Βόλου
είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που
μας κατακλύζουν. Χωρίς κανένα
λόγο και χωρίς να δοθεί κανένα
δικαίωμα γίναμε μάρτυρες μιας
ΑΝΑΝΔΡΗΣ επίθεσης από μπράβους και κουτσαβάκια αισχίστου
είδους. Ενορχηστρωτής και μαέστρος ο περιφερόμενος παραγοντίσκος και δήμαρχος. Με απειλές και ύβρεις προσπάθησε να
δείξει ποιος είναι το «αφεντικό».
Γραφικές συμπεριφορές γραφικών ανθρώπων. Και από δίπλα
η Ελληνική Αστυνομία ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ στα βασικά καθήκοντα της
απλός θεατής της όλης κατάστα-

σης. Και μαζί και ο ανήκουστος
διαιτητής που το μόνο που τον
ένοιαζε ήταν να δείξει κίτρινες
κάρτες σε όποιον φορούσε το τιμημένο σήμα των Τρικάλων και
να ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙ πέναλτι για να
καταφέρει να φέρει το παιχνίδι
στα ίσια.
Πλέον είναι ξεκάθαρο! Πλέον
είναι οριστικό. Τα Τρίκαλα δεν θα
σας κάνουν τη χάρη ότι μέσο κι
αν χρησιμοποιήσετε. Ό,τι αλητεία
κι αν σκεφτείτε τόσο εντός όσο
και εκτός αγωνιστικού χώρου. Ένα
σας λέμε! ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ! Και θα συνεχίσουμε
με το κεφάλι ψηλά. Παρέα μας
όλοι όσοι θέλουν να μας ακολουθήσουν σε αυτό το ταξίδι. Το
ταξίδι που έχει σαν βασικές έννοιες
τις λέξεις ποδοσφαιρικός πολιτι-

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
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σμός, ισονομία, συναγωνισμός!
Δεν θα σας ακολουθήσουμε
κύριοι στο κατήφορο με μπράβους και απειλές! Ελλάδα 2019Ποδοσφαιρικός πολιτισμός!!!».

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ
«Με αφορμή την ανακοίνωση
της ΠΑΕ ΑΟ Τρίκαλα, που μόνο
οι ίδιοι γνωρίζουν για ποιο λόγο
την εξέδωσαν, πιθανότατα για να
καλύψουν την ανυπαρξία τους,
έχουμε να δηλώσουμε τα εξής:
Η φιλοξενία της ΠΑΕ Βόλος
εδώ και δύο χρόνια είναι μοναδική
στα Ελληνικά γήπεδα κάτι άλλωστε που αποτυπώνεται από τις
δηλώσεις όλων των ομάδων που
αγωνίστηκαν στο πάντα φιλόξενο
γήπεδο του Βόλου. Καλό θα ήταν
οι συντάκτες της ανακοίνωσης,

να ρωτήσουν τόσο τους ίδιους
τους ποδοσφαιριστές της ομάδας
τους που απάρτιζαν την αποστολή, όσο και τον τεχνικό διευθυντή
της ΠΑΕ ΑΟ Τρίκαλα κ. Ζήση Κατσαντώνη για τη φιλοξενία που
έτυχαν τόσο πριν όσο και μετά
το τέλος του αγώνα.
Τους ενημερώνουμε λοιπόν,
ότι η ΠΑΕ Βόλος δεν χρησιμοποιεί
μπράβους γιατί δεν τους χρειάζεται. Αν θέλουν όμως στον ΑΟ
Τρίκαλα να μιλούν για μπράβους
στα αποδυτήρια, δεν έχουν παρά
να ανατρέξουν στο φύλλο αγώνα
για να διαπιστώσουν πόσους
μπράβους είχαν δηλώσει οι ίδιοι.
Αυτά ως απάντηση, ελπίζοντας
να παρέμβει ο Αθλητικός Δικαστής για την άκρως δυσφημιστική
ανακοίνωση των Τρικάλων.
Οσο για τον περαστικό παράγοντα του ΑΟ Τρικάλα που δηλώνει πρόεδρος και επαγγέλλεται
τοκογλύφος (ξέρετε αυτόν τον
τύπου που πανηγύριζε στη Δράμα) και δεν πλήρωσε ούτε τους
καφέδες, να του θυμίσουμε ότι
το ποδόσφαιρο χρειάζεται επενδυτές και όχι ανθρώπους που…
εκμεταλλεύονται τον πόνο και τις
ανάγκες των συνανθρώπων μας
ως επάγγελμα. Για όσους δεν
γνωρίζουν, ας ρωτήσουν στην
όμορφη Θεσσαλονίκη τα έργα
και τις ημέρες του συγκεκριμένου
τύπου. Και αν δεν τους αρκούν
οι απαντήσεις που θα πάρουν,
ας ρωτήσουν και τον κ. Μπαταγιάννη.
ΥΓ: Για όσους δεν το γνωρίζουν
η ΠΑΕ Βόλος πρώτη φορά εκδίδει

παρόμοια ανακοίνωση, διότι είναι
υποχρεωμένη να απαντήσει σε
όσα ψευδή της καταλογίζονται.
Καλή συνέχεια στον ΑΟ Τρίκαλα».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Α Ο Τρίκαλα, Ηλίας Αϊβάζογλου με αφορμή την ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος εξέδωσε και ο ίδιος δήλωση
και μιλά για κατάπτυστη και συκοφαντική ανακοίνωση και κάνει
λόγο για δικαστήρια αν δεν ζητηθεί συγγνώμη. Η ανακοίνωση:
“Ο Πρόεδρος του Α Ο Τρίκαλα,
κύριος Ηλίας Αιβάζογλου, καλεί
τους φαινόμενους και κρυπτόμενους εκπροσώπους της ΠΑΕ ΝΠΣ
Βόλος, όσους τουλάχιστον έχουν
το σθένος και τον ανδρισμό να
θέσουν το ονοματεπώνυμο και
την υπογραφή τους κάτω από
την κατάπτυστη συκοφαντική ανακοίνωση που έχει ήδη δημοσιευτεί
σε όλες τις πανελλαδικής αναγνωσιμότητας αθλητικές και πολιτικές ιστοσελίδες, να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους
ενόψει της επικείμενης δικαστικής
διαδικασίας. Τα εχέγγυα της
άμεμπτης κοινωνικής, επαγγελματικής και προσωπικής μου πορείας θα τεθούν στη διάθεσή
τους κατά τον προσήκοντα θεσμικά τρόπο. Εάν επιθυμούν την
εκ μέρους μου χρήση της ύψιστης
χριστιανικής αρετής της συγχώρεσης, η προθεσμία της ανεπιφύλακτης, απροσχημάτιστης και
αγνής συγγνώμης εκπνέει τα μεσάνυχτα”.
Μετά Τιμής
Ηλίας Αιβάζογλου
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δώ και καιρό οι
διοργανωτές μπήκαν
στην πρίζα για να
διευθετήσουν και την πιο
μικρή λεπτομέρεια.

Ε

Του Αρη Κόντα

Πλούσιο σκηνικό

arispenna@yahoo.gr
Αλλωστε οι ίδιοι έβαλαν ψηλά τον
πήχη τόσα χρόνια και δεν θέλουν να
λείψει τίποτα και από τον Κυριακάτικο
12ο ημιμαραθώνιο Θ. Σταμόπουλου.
Ο χρόνος κύλησε σαν νεράκι και πλησιάζει η μέρα, που θα αναδείξει την
αξία της άθλησης.
Ασφαλώς τόσο από τα Τρίκαλα, όσο
και από την Καλαμπάκα θα φύγουν οι
καλύτερες και πιο ζεστές εικόνες.
Λέτε άλλωστε τυχαία να έρχονται
δρομείς από κάθε γωνιά της χώρας
στα μέρη μας;
Ασφαλώς οι ίδιοι με την εμπειρία
τους έχουν δει πολλά πράγματα και ξέρουν να εκτιμούν τις φιλότιμες και φιλόδοξες προσπάθειες.
Ετσι την ώρα της δράσης θα αφοσιωθούν στην αποστολή τους προκειμένου να τερματίσουν υποδειγματικά
στην πολύ γρήγορη αγαπημένη διαδρομή.
Πλέον φίλοι και ειδικοί στάζουν μέλι
για το επίπεδο της διοργάνωσης και
δεν είναι τυχαίο ότι είναι ότι καλύτερο
έχει να επιδείξει η επαρχία.
Ασφαλώς η επιτυχία και η αντοχή
στον χρόνο κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Οσοι έχουν την ευθύνη γνωρίζουν σε βάθος τα μυστικά των αποστάσεων, αφού και οι ίδιοι «καταπίνουν» τα χιλιόμετρα ως αθλητές.
Κοινώς πιάνουν τον σφυγμό, ενώ
προβλέπουν δεδομένα που δεν μπορεί
να τα συλλάβει το μη εξασκημένο
μάτι.
Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε
την χαρά της άθλησης, αφού μικροί και
μεγάλοι βάζουν τα αθλητικά τους και
τρέχουν με τον δικό τους ρυθμό.
Εκτός από τον βασικό αγώνα τα
φώτα πέφτουν στο 5άρι και στην εκδήλωση των μικρών παιδιών. Αυτά αγκαλιάζουν την σύναξη, πλουτίζουν εικόνες και παραστάσεις, οπότε δεν είναι τυχαίο ότι μέσα από τέτοιους αγώνες έκαναν την αρχή και τα κέρδισε οριστικά ο αθλητισμός.
Πάντως ο δικός μας ημιμαραθώνιος δεν είναι μόνον το κυρίως πιάτο,
δηλαδή οι αγώνες.
Σε πρώτη ευκαιρία το πρόγραμμα
διανθίζεται με ξεχωριστές κινήσεις,
ενώ εκπέμπονται και σημαντικά μηνύματα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι και φέτος
οι life walkers θα δώσουν το στίγμα
τους και παροτρύνουν τους πάντες να
τρέξουν στην πόλη για να νιώσουν μια
ξεχωριστή ευεξία.
Στο μυαλό τους έχουν την εταιρία
που δίνει αγώνα για την σκλήρυνση
κατά πλάκας αλλά και την Φλόγα.
Στις επάλξεις βέβαια είναι και οι
εθελοντές οι οποίοι για μια ακόμη
φορά θα κάνουν κατάθεση ψυχής και
θα κινηθούν αυτοματοποιημένα.
Οι επισκέπτες έχουν να το λένε για
την απίστευτη κάλυψη και το χαμόγελό τους.
Εξαιρετικό εξάλλου είναι και το trail-

Σίγουρα η συμμετοχή στην συγκεκριμένη διοργάνωση αποτελεί όνειρο
ζωής για τους αθλητές του πλανήτη.
Δουλεύουν λοιπόν σκληρά και συστηματικά για να πάρουν το μαγικό
χαρτάκι. Αυτή την φορά οι υπεύθυνοι
έχουν γίνει πιο απαιτητικοί κάτι που σημαίνει ότι το έμψυχο δυναμικό καλείται
να ξεπεράσει τον εαυτό του για να γίνει
μέλος της εκλεκτής παρέας. Πάντως δεν
θα αφήσει να πέσει τίποτα κάτω και θα
εξαντλήσει τις πιθανότητες.
Το sport 24 έγραψε χαρακτηριστικά:
Εναν Γολγοθά θα πρέπει να ανέβουν οι
αθλητές και οι αθλήτριες του στίβου για
να βρεθούν στους Ολυμπιακού Αγώνες.
Η ΔΟΕ έκανε δεκτή την εισήγηση της
IAAF για τους τρόπους πρόκρισης και τα

•Το αγωνιστικό πιάτο θα κλέψει την παράσταση στον 12ο ημιμαραθώνιο
Θ. Σταμόπουλου, που θα έχει όμως και πολλές εκπλήξεις

Πόλο έλξης θα αποτελέσει και ο φετινός 12ος ημιμαραθώνιος Θ. Σταμόπουλου καθώς και οι παράλληλες εκδηλώσεις
er της διοργάνωσης, ενώ και τα φανελάκια των αγώνων είναι καλαίσθητα και
άκρως αθλητικά.
Ταξίδι στον χρόνο
Στο σημείο αυτό αξίζει να επιχειρήσουμε μια αναδρομή στο παρελθόν θυμίζοντας πως έγιναν τα πρώτα βήματα
για μια εκδήλωση, που πλέον αποτελεί
θεσμό.
Ειδικά σε επίπεδο επαρχίας δεν παίζεται με τίποτα.
Μέσα από το πλούσιο αρχείο των
υπευθύνων μπορεί να διαβάσει κανείς.
Ο ημιμιμαραθώνιος οφείλει την
ύπαρξή του στο δραστήριο Σύλλογο
Δρομέων Τρικάλων, που ιδρύθηκε το
2003 από φίλους δρομείς του Νομού
Τρικάλων. Μεταξύ αυτών και ο Θανάσης Σταμόπουλος, ιδρυτικό μέλος του
συλλόγου, με πλήθος συμμετοχών σε
πολλούς αγώνες δρόμου μεταξύ των
οποίων και υπεραμαραθώνιου άνω των
100χλμ.
Ο Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του αγαπημένου του φίλου διοργάνωσε έτσι το
2008 τον πρώτο ημιμαραθώνιο αγώνα
δρόμου από την Καλαμπάκα στα Τρίκαλα δίνοντας του ταυτόχρονα και το
όνομα του.
Στον πρώτο αγώνα που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 30 Μαρτίου του
2008 και συμμετείχαν περίπου 330
δρομείς, αριθμός συγκλονιστικός για
τα δεδομένα της εποχής, νικητής με
χρόνο 1.11.41 αναδείχτηκε ο Τρικαλινός αθλητής του ιστορικού Γ.Σ. Τρικάλων Φάνης Σκούφιας. Εξίσου επιτυχημένοι ήταν και ο δεύτερος, αλλά
και ο τρίτος αγώνας με περίπου 200
συμμετοχές.
Το 2011 ωστόσο ο ημιμαραθώνιος
αναβαθμίστηκε εντυπωσιακά φτάνον-

τας στον πολύ μεγάλο αριθμό των
749 εγγραφών, ενώ το 2012 οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 1000 και στη
διοργάνωση συμπεριλήφθηκαν ο Αγώνας δρόμου 6K και ο Παιδικός Αγώνας
1K.
Κάθε χρόνο τόσο ο Ημιμαραθώνιος
Καλαμπάκα–Τρίκαλα όσο και ο Αγώνας
Δρόμου 5K και ο Παιδικός Αγώνας 1K
γίνονται ακόμα καλύτεροι και στόχος
της διοργανωτικής επιτροπής είναι να
προσφέρονται κάθε φορά ακόμη καλύτερες υπηρεσίες ώστε όλοι οι αγώνες της διοργάνωσης αυτής αν αποτελούν μία μοναδική εμπειρία για τους
συμμετέχοντες.
Εννοείται ότι η φιλοξενία είναι πάνω
απ’όλα και τα μέλη αλλά και ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής Β.
Διβάνης ανοίγουν μια μεγάλη αγκαλιά.
Σας καλωσορίζουμε στους αγώνες
της διοργάνωσης του Ημιμαραθώνιου
Καλαμπάκα–Τρίκαλα, που έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε ένα από τα
μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα της
χώρας μας.
Προωθώντας έναν άλλο τρόπο ζωής
συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη
του δρομικού κινήματος, προσελκύοντας χιλιάδες πολίτες που έχουν
πλέον εντάξει την άσκηση και το τρέξιμο στην καθημερινή τους δραστηριότητα.
Η διεξαγωγή του αποτελεί ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός με συμμετοχές
δρομέων και επισκεπτών όχι μόνο από
την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό αναδεικνύοντας και προβάλλοντας έτσι την
πόλη μας και κατ’επέκταση την ευρύτερη περιοχή.
Η οργανωτική επιτροπή, οι συνεργάτες μας και οι εθελοντές μας, με την
πολύτιμη υποστήριξη της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, των Δήμων Τρικκαίων και
Καλαμπάκας καθώς επίσης και των χο-

ρηγών, θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους ώστε και η φετινή διοργάνωση
όλων των αγώνων του Ημιμαραθώνιου
Καλαμπάκα–Τρίκαλα, να αποτελέσουν
μια μοναδική εμπειρία ζωής για όλους
τους συμμετέχοντες.
Χρήσιμα στοιχεία
Κάθε χρόνο αυξάνονται οι συμμετοχές στο πεντάρι και στο χιλιάρι.

Ας δούμε όμως ορισμένα απαραίτητα χρηστικά στοιχεία:σχετικά με τη
συμμετοχή, την υγεινομική κάλυψη,
τους σταθμούς υποστήριξης, τα
χρονικά όρια και τη χρονομέτρηση
και τα αποτελέσματα του αγώνα.
Γραμματεία Αγώνα
Σάββατο: Κεντρική Πλατεία Τρικάλων. Εξυπηρετούνται όλοι οι αγώνες
από 10:00 έως 18:00
Κυριακή: Κεντρική Πλατεία Τρικάλων
ΜΟΝΟ για τους δρομείς του Αγώνα
Δρόμου 5Κ, από 7:30 έως 9:00
Δικαίωμα Συμμετοχής
Στον Αγώνα Δρόμου 5K έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι συμπληρώσανε το 12ο έτος της ηλικίας τους.
Υγειονομική Κάλυψη
Σε κάθε περίπτωση όλοι οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν αποκλειστικά με
δική τους ευθύνη και για το λόγο αυτό
οι διοργανωτές δε θα ζητήσουν από κανένα αθλητή ή αθλήτρια ιατρικές βεμαιώσεις. Οι ανήλικοι συμμετέχουν με
ευθύνη των κηδεμόνων τους.
Οι διοργανωτές δεν έχουν καμία
ευθύνη για ότι συμβεί σχετικά με θέματα ΥΓΕΙΑΣ και οφείλεται σε έλλειψη
προληπτικού ιατρικού ελέγχου. Συστήνεται στους συμμετέχοντες να
έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρικές εξετάσεις.
Σταθμοί Υποστήριξης
Κατά μήκος της διαδρομής των 5K
θα υπάρχουν σταθμοί υποστήριξης

Ορια στα υψη
•Πολύ αυστηρά τα κριτήρια πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς,
οπότε οι αθλητές πρέπει να δουλέψουν σκληρά
πράγματα είναι αρκετά δύσκολα για
όσους θέλουν να βρεθούν στο Τόκυο το
2020.
Ας πάρουμε τα πράγματα από την
αρχή. Οι μισές προκρίσεις θα προκύψουν από τα ιδιαίτερα υψηλά όρια και οι
υπόλοιπες από τις θέσεις στην κατάτα-

ξη της παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
Ο χρόνος μέσα στον οποίο θα πρέπει
οι αθλητές να πιάσουν το όριο ξεκινά
από την 1η Μαΐου του 2019 και ολοκληρώνεται στις 29 Ιουνίου του 2020. Για
να γίνει αντιληπτό του πόσο ψηλά είναι
τα όρια που έθεσαν η ΔΟΕ και η IAAF για

την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες αρκεί να αναφέρουμε πως αυτή τη
στιγμή μόλις δέκα Έλληνες αθλητές
έχουν κάνει την απαιτούμενη επίδοση για
να βρεθούν στο Τόκυο και κάποιοι εξ αυτών θα πρέπει να ισοφαρίσουν το ατομικό ρεκόρ για να τα καταφέρουν.

των δρομέων, όπως αυτοί περιγράφονται στον αντίστοιχο χάρτη της διαδρομής του αγώνα. Σε όλους τους συμμετέχοντες διατίθεται εμφιαλωμένο
νερό στον Τερματισμό καθώς και στο
σταθμό υποστήριξης των δρομέων
στη διαδρομή. Ιατρική υποστήριξη
υπάρχει στην αφετηρία, στον τερματισμό και σε όλους τους σταθμούς της
διαδρομής.
Χρονικό Όριο Ολοκλήρωσης Αγώνα
Το χρονικό όριο τερματισμού για τον
Αγώνα Δρόμου 5K είναι τα εξήντα λεπτά (60').
Ηλεκτρονική Χρονομέτρηση & Αποτελέσματα
Την ηλεκτρονική χρονομέτρηση του
αγώνα του Ημιμαραθωνίου και του
Αγώνα Δρόμου των 5K καθώς και την
έκδοση των αποτελεσμάτων αναλάβει
εταιρεία επίσημης χρονομέτρησης.
Για το λόγο αυτό όλοι οι συμμετέχοντες δρομείς, θα πρέπει να φορούν
τον αριθμό συμμετοχής τους με το ενσωματωμένο chip χρονομέτρησης,
που παραλαμβάνουν μαζί με το υλικό
συμμετοχής τους από τη γραμματεία
του αγώνα.
Απονομές
Έπαθλα για τον Αγώνα Δρόμου 5K
απονέμονται στου τρεις πρώτους άνδρες, στις τρεις πρώτες γυναίκες, καθώς επίσης και στην ομάδα με τη
υψηλότερη βαθμολογία.
Υλικό Συμμετοχής
Όλοι οι συμμετέχοντες στον Αγώνα
Δρόμου 5K, μπορούν να παραλάβουν
τους αριθμούς συμμετοχής τους με το
ενσωματωμένο chip χρονομέτρησης
καθώς και όλο το υπόλοιπο υλικό συμμετοχής από τη γραμματεία στην Κεντρική Πλατεία το Σάββατο παραμονή
του αγώνα.
Οσο για τον αγώνα των πιτσιρικάδων
ο ενθουσιασμός εκτινάσσεται στα ύψη.
Στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης
των παιδιών και της επαφής τους με
την άσκηση και τον αθλητισμό, διοργανώνεται από το 2012 ο Παιδικός
Αγώνας 1K αποκλειστικά για παιδιά.
Σκοπός των διοργανωτών είναι η απόκτηση αθλητικής συνείδησης από τους
αυριανούς πολίτες. Από το 2016 ο
Παιδικός Αγώνας 1K συνδιοργανώνεται με τη βοήθεια του τμήματος ΣΕΦΑΑ
Τρικάλων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Δικαίωμα Συμμετοχής
Στον Παιδικό Αγώνα 1K έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα παιδιά ηλικίας από 9 έως 14 ετών.λικιακές Κατηγορίες
Ο Παιδικός Αγώνας 1K περιλαμβάνει
τις παρακάτω ηλικιακές κατηγορίες:
Κατηγορία A': 9 - 10 - 11 ετών
Κατηγορία B': 12 - 13 - 14 ετών

Συγκεκριμένα, εντός των ορίων είναι
οι Μίλτος Τεντόγλου (μήκος), Γιάννης
Κυριαζής (ακοντισμός), Κώστας Φιλιππίδης (επί κοντώ), Εμμανουήλ Καραλής
(επί κοντώ), Λυκούργος Τσάκωνας
(200μ.) και ο Μιχάλης Ανασταστάκης
(σφυροβολία) στους άνδρες, ενώ στις
γυναίκες είναι οι Κατερίνα Στεφανίδη (επί
κοντώ), Νικόλ Κυριακοπούλου (επί κοντώ), Βούλα Παπαχρήστου (τριπλούν)
και Μαρία Μπελιμπασάκη (400μ.).
Φυσικά, όλοι οι παραπάνω θα πρέπει
να επαναλάβουν τις επιδόσεις τους
μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να βρεθούν στο Τόκυο τον Ιούλιο του 2020.
Οσο για τους φιλάθλους εύχονται τα
καλύτερα στους αθλητές.

ΤΟΠΙΚΑ
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Ψάχνουν το “κάτι” παραπάνω…
•Στα Γιάννινα σήμερα οι παίδες (Κ 14) της ΕΠΣ Τρικάλων θα αντιμετωπίσουν την ΕΠΣ Ηπείρου με στόχο την πρόκριση
πρώτη φάση
του Ενωσιακού
πρωταθλήματος
ολοκληρώθηκε
και για τους Παίδες
(Κ 14) της ΕΠΣΤ, το τέλος
της, έφερε επιτυχημένο
αποτέλεσμα καθώς
απέκτησε το δικαίωμα να
συνεχίσει στο θεσμό με
την κατάκτηση της
δεύτερης θέσης.

Η

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr
Η γενική παρουσία της ομάδας του Χρ. Μόρφου ήταν
θετική, το μαρτυρούν άλλωστε και τα αποτελέσματα, ενώ
με περισσότερη προσοχή θα
μπορούσαν ακόμα και να κατακτήσουν την πρωτιά, γεγονός που θα σήμανε «πλεονέ-

Για τη νίκη θα παίξουν σήμερα οι Τρικαλινοί παίκτες στα Γιάννινα
κτημα» έδρας και αντίπαλος
κατώτερης βαθμολογικής
συγκομιδής, χαρακτηριστικό
που δεν λέει πάντα την αλήθεια.
Και η δεύτερη θέση όμως είναι επιτυχία καθώς η διαφορά
με την πρωτοπόρο Λάρισα

των περισσότερων σωματείων
άρα και επιλογών και με σαφώς καλύτερη οργάνωση, είναι μόλις μια ήττα στο Αλκαζάρ. Τα παιδιά της Κ 16 έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό
και υπήρξαν εμφανίσεις με
ανατροπές και εξαιρετικές εμ-

φανίσεις.
Όλα αυτά ανήκουν στην α’
φάση της διοργάνωσης.
Υπάρχει όμως και συνέχεια.
Σήμερα (2.30 μ.μ) στα Γιάννινα οι παίκτες του Χρήστου
Μόρφου θα αντιμετωπίσουν
το αντίστοιχο συγκρότημα της

Α’ Ερασιτεχνική
εν δυσκολεύτηκε
να φτάσει στο
στόχο του το
Καστράκι.
Παίζοντας με ουσία
κέρδισε χθες στον εξ’
αναβολής αγώνα της Α’
ερασιτεχνικής
κατηγορίας τον Πορταϊκό
με 3-0 σε ένα παιχνίδι
που είχε χαρακτήρα
γοήτρου, κυρίως από την
πλευρά των γηπεδούχων.

Δ

Το παιγνίδι ήταν μέτριο ποιοτικά με ελάχιστες φάσεις
στο πρώτο ημίχρονο ενώ στην
επανάληψη σαφώς και ήταν
καλύτερο.
Παρότι έγινε μέσα σε συνεχή ψιλόβροχο και σε χαμηλή
θερμοκρασία οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων προσπάθησαν και με το παραπάνω.
Το σκορ άνοιξε στο 15’ ο
Γραβάνης με προσπάθεια από
κοντά.
Στο 74’ από σέντρα του
εν έγινε το περασμένο
Σάββατο το παιχνίδι
των Ταξιαρχών με το
Μεγαλοχώρι και ο λόγος; Ευχάριστος. Ο προπονητής των γηπεδούχων Κώστας Γουργούλιας
παντρεύτηκε την εκλεκτή της
καρδιάς του και τους ευχόμαστε
ολόψυχα να είναι ευτυχισμένοι
και με πολλούς απογόνους.
Χθες, όλοι επέστρεψαν στην
ποδοσφαιρική ρουτίνα και βρέθηκαν στο γήπεδο με σκοπό να
«σβήσουν» την εκκρεμότητα με το
Μεγαλοχώρι να κερδίζει 0-1 μ’ εύστοχο πέναλτι του σε χέρι του
Μπλέτσα. Την εσχάτη των ποινών
ανέλαβε ο Φλώρος. Όπως καταλαβαίνει κάποιος από το σκορ
έγινε ένα αμφίρροπο παιχνίδι το
οποίο είχε πάθος και δύναμη σ’
έναν βαρύ αγωνιστικό χώρο.
Οι γηπεδούχοι είχαν τρεις θετικές προσπάθειες στο πρώτο
ημίχρονο και τρία σουτ στην επανάληψη, ενώ η κραυγαλέα τους

Δ

ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ανώτερο σε όλα
•Το Καστράκι κέρδισε 3-0 τον Πορταϊκό
Νταλούκα ο Ε. Μπαούτης με
σουτ κι αφού η μπάλα βρήκε
και σε αντίπαλο έκανε το 2-0
και το 3-0 διαμορφώθηκε στο
80’ ύστερα από φάουλ του
Τσιαντούλα και κεφαλιά του
Μπαλογιάννη.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ο Λευτέρης Μπαούτης σε μια προσπάθειά του

ΚΑΣΤΡΑΚΙ: Μπόμπολας, Β.
Αλμπάνης (82' Α. Μπαούτης),
Γιάννης, Ρόμπος, Σιούτας,
Τσιαντούλας, Μπαλογιάννης,
Ε. Μπαούτης, Γραβάνης (60'
Νταλούκας), Σικόλας, Μυλωνάς (82' Μπλούτσος).
ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ: Γκαραγκάνης, Ντόβας, Χατζής, Μάστορας, Κλιάφας, Τζουβάρας, Αντωνίου, Δήμου (58' Κουβελάς), Πανάγος, Ιωάννου, Κωνσταντούλας.

Αλλού ο γάμος, αλλού η χαρά…
•Το Μεγαλοχώρι κέρδισε 1-0 στους Ταξιάρχες
ευκαιρία σημειώθηκε στο 90’ όταν
από γύρισμα του Αλεξέλη, ο Παπανδρέου δεν πρόλαβε να κάνει
την προβολή και στη συνέχεια της
φάσης ο Γούλας αστόχησε σε
κενή εστία καθώς ο Πανέτσος
είχε εξουδετερωθεί.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Μετά τον αγώνα και τη νίκη στους Ταξιάρχες η φωτό… απαραίτητη.
«Και τώρα το ντέρμπι» λένε στο Μεγαλοχώρι…

ΕΠΣ Ηπείρου, το οποίο θα γίνει στο Ενωσιακό γήπεδο, σε
ένα παιχνίδι «χωρίς αύριο»
καθώς θα υπάρξει μόνο νικητής, ώστε να συνεχίσει. «Αύριο» όμως θα υπάρξει σίγουρα για τα παιδιά αυτά, αφού
στην ουσία τώρα ξεκινούν το

ποδοσφαιρικό τους ταξίδι και
έχουν μπροστά τους αρκετό
δρόμο να διανύσουν και πολλές εμπειρίες να αποκτήσουν.
Η προετοιμασία της Τρικαλινής ομάδας ολοκληρώθηκε
χθες στο γήπεδο της Αγίας
Κυριακής κάτω από αντίξοες
καιρικές συνθήκες.
Ο Χρήστος Μόρφος επέλεξε τους παρακάτω ποδοσφαιριστές: Αγγέλη, Βατή, Γερεντέ, Γραμματικό, Γαϊτάνα,
Γαλάνη, Κατράνα, Μανό, Μπαρούτα, Παπαδημητρίου, Πολυγένη, Πατρίκαλο, Πρεκατέ,
Ρούτσι, Στρωματά, Σουφλάκη,
Σακελλάρη, Τσάτσο και Τσιούκα.
Στα πρόσωπα της αποστολής διακρίνουμε για πρώτη
φορά την παρουσία του τερματοφύλακα Μπαρούτα (ΑΟΤ)
καθώς η συμμετοχή του Πατρίκαλου, λόγω τραυματισμού, είναι αμφίβολη.

ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ: Καλατζής Σ, Πάτσος, Γεωργιάδης, Κοτρώτσιος,
Μοσχόπουλος,Γιωτας Κ (55’ Γούλας), Αλεξέλης, Μπλέτσας, Γιουβρης, Τασούλας (65’ Γιώτας Σ.),
Παπανδρεου
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ: Πανέτσος, Ράκος, Ανδρέου, Κόλλιας, Μορελάτος, Φλώρος, Φώτος, Νταής, Χαρίσης, Σταματόπουλος, Αθανασόπουλος.

Καστράκι – Πορταϊκός
Ταξιάρχες- Μεγαλοχώρι

3-0
0-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Νεοχώρι
2 Πηγή
3 Φήκη
4 Κεφαλόβρυσο
5 Μεγαλοχώρι
6 Σαράγια
7 Δήμητρα Απόλλων
8 Καστράκι
9 Πυργετός
10 Ταξιάρχες
11 Καλύβια
12 Αγία Μονή
13 Πορταϊκός
14 Κρύα Βρύση
15 Πύργος
16 Αχιλλέας
17 ΑΕΤ
18 Γλίνος

Β
67
58
56
47
46
43
42
39
34
33
31
29
29
28
24
8
0
0

Ν
22
18
18
14
14
14
13
11
9
10
8
8
8
8
7
2
0
0

Ι
1
4
2
5
4
1
3
6
7
3
7
5
5
4
3
2
1
1

Η
1
2
4
5
6
9
8
7
8
11
9
11
11
12
14
20
23
23

ΤΕΡΜ.
80-6
45-13
56-16
45-21
52-23
43-33
52-33
44-22
33-30
32-33
27-26
29-31
29-46
27-45
31-39
19-83
0-69
3-78

Γ’ Εθνική

Αυτό και αν είναι… ντροπή
Οι ποδοσφαιριστές του Αστέρα Ιτέας μέσω ανακοίνωσης που
εξέδωσαν προς τα ΜΜΕ γνωστοποιούν ότι σταματάνε από τις
προπονήσεις της ομάδας!
Αναλυτικά η ανακοίνωση των παικτών του Αστέρα Ιτέας προς
τα ΜΜΕ: “Εμείς οι ποδοσφαιριστές του ΑΣΤΕΡΑ ΙΤΕΑΣ, τα δίνουμε όλα μέσα στο γήπεδο, σεβόμενοι τη φανέλα και τον κόσμο της ομάδας μας, όπως και τις υποχρεώσεις μας.
Ξεπερνάμε έως τώρα, κάθε δυσκολία, ανταποκρινόμενοι στις
απαιτήσεις της ομάδας, κάνοντας υπομονή, παλεύοντας, σε
συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες.
Όμως, σε όλα υπάρχει ένα όριο.
Ακούμε εδώ και πολύ καιρό μόνο υποσχέσεις και λόγια τίποτα άλλο.
Είμαστε άνθρωποι και δεν έχουμε πλέον χρήματα ούτε για
τις απλές, στοιχειώδεις, καθημερινές ανάγκες μας.
Κουραστήκαμε. Κάναμε υπομονή μέχρι σήμερα, ελπίζοντας
ότι θα πάρουμε έστω ένα μισθό, αλλά, αποδείχθηκε ότι μάταια
περιμέναμε, καθώς, απλώς, μας προσφέρθηκε ένα πάρα
πολύ μικρό, εξευτελιστικό ποσό και για τους 20 ποδοσφαιριστές της ομάδας.
Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αποφασίσαμε όλοι οι ποδοσφαιριστές του ΑΣΤΕΡΑ ΙΤΕΑΣ να σταματήσουμε να προπονούμαστε.
Εάν δεν γίνει κάτι, ειλικρινά, θα βρεθούμε σε πλήρες αδιέξοδο και για ότι ακολουθήσει, η ευθύνη δε θα είναι δική μας.
Δεν πάει άλλο. Όχι γιατί δε θέλουμε, αλλά, επειδή δεν αντέχουμε.
Εκ μέρους όλων των ποδοσφαιριστών του ΑΣΤΕΡΑ ΙΤΕΑΣ…”

CMYK
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Ομάδα με μέταλλο
•Ένα ακόμη μεγάλο αποτέλεσμα για τις γυναίκες των Τρικάλων,
που πέρασαν με 0-1 από την έδρα του Ατρόμητου Αθηνών

Π

ως χτίζεται η
υστεροφημία μιας
ομάδας; Μα πολύ απλά
με τα αποτελέσματα που
σημειώνει εντός και εκτός έδρας.

Το συγκεκριμένο στοιχείο βέβαια είναι
ένα από τα βασικά αλλά υπάρχουν και
άλλα που συμπληρώνουν το κάδρο.
Διότι χωρίς ποιότητα, χαρακτήρα και
ομοιογένεια δεν πας πουθενά.
Ολες αυτές τις αγωνιστικές παραμέτρους τις διαθέτουν οι γυναίκες των
Τρικάλων, που δείχνουν στην πράξη ότι
δεν στερεύουν από εμπνεύσεις και βγάζουν συνέχεια άσους από το μανίκι τους.
Είναι φανερό ότι οι κυανέρυθρες έχουν
βρει την συνταγή για τα εκτός έδρας
ματς. Σέβονται τους αντιπάλους αλλά
δεν τους φοβούνται.
Πολύ απλά σπεύδουν να κάνουν το
παιχνίδι τους και με την τακτική αυτή
καταφέρνουν να μιλήσουν την στιγμή
που πρέπει κλειδώνοντας το αποτέλεσμα.
Κάποιες φορές ο εκπρόσωπός μας
αιφνιδιάζει νωρίς- νωρίς και μεταδίδει
μεγάλη πίεση στον αντίπαλο.
Σε άλλες περιπτώσεις κρατάει το καλύτερο για το τέλος.
Η ουσία είναι ότι τα τρίποντα μπαίνουν
στο σακούλι και έτσι τα Τρίκαλα μένουν
σε περίοπτη βαθμολογική θέση και δικαιούνται να κάνουν πολλά όνειρα.
Το Κυριακάτικο παιχνίδι έκρυβε παγίδες για το συγκρότημα του Γιώργου
Λουλέ.
Από την μια το γηπεδούχο σωματείο
κάνει καλή δουλειά στο συγκεκριμένο
κομμάτι και διαθέτει αξιόλογες παίκτριες
σχεδόν σε όλες τις θέσεις. Ειδικά από
το κέντρο και μπροστά ορισμένες δεν
μπορείς να τις χάσεις από τα μάτια σου.
Όμως για μια ακόμη φορά οι κυανέρυθρες διάβασαν σωστά τα δεδομένα
και αποχώρησαν με ψηλά το κεφάλι υλοποιώντας το ιδανικό σενάριο.
Και να φανταστεί κανείς ότι μέσα στην
εβδομάδα δεν έλειψαν τα προβλήματα
τραυματισμών. Όμως όσες αγωνίστηκαν
έσφιξαν τα δόντια τους και έβαλαν το
λιθαράκι τους στην επιτυχία.
Πάντως η θέληση των κοριτσιών ήταν
εμφανής την Παρασκευή το βράδυ στην
χοροεσπερίδα του συλλόγου.
Διάβαζε κανείς στα μάτια τους την
αποφασιστικότητα για ένα ακόμη ηχηρό
αποτέλεσμα. Πες το και έγινε λοιπόν,

Και στο Περιστέρι οι γυναίκες των Τρικάλων υπέγραψαν συμβόλαιο με τις νίκες
οπότε οι ειδικοί του χώρου έβγαλαν για
μια ακόμη φορά το καπέλο στις γυναίκες
του ΑΟΤ.

Είχαν την ουσία
Με υπομονή και καθαρό μυαλό ο εκπρόσωπός μας έφερε την συνάντηση
στα μέτρα του. Περίμενε λοιπόν να εντοπίσει μια χαραμάδα προκειμένου να
φτάσει στην πεμπτουσία του ποδοσφαίρου.
Δύσκολη λοιπόν αλλά πολύτιμη και
άξια νίκη για τα κορίτσια των Τρικάλων
μέσα στο Περιστέρι έναντι του Ατρομήτου, αφού επικράτησαν με 1-0 με γκολ
της Donya Salomon στο 74’.
Η ομάδα σύμφωνα με το Trikalasportiva
ήταν πιο ουσιαστική στο μεγαλύτερο
μέρος του παιχνιδιού χωρίς να απειληθεί
ιδιαίτερα με εξαίρεση τα τελευταία 2
λεπτά όπου οι γηπεδούχες είχαν δύο
πολύ αξιοσημείωτες στημένες φάσεις
στις οποίες η τερματοφύλακας Ρεβέκκα
Χαρακοπούλου απέκρουσε σωτήρια.
Τρίκαλα (Λουλές): Χαρακοπουλου,
Τροχούτσου (Τσιάρα 90’), Γεραγόρη,
Χύμα, Ayers, Σουντερλουντ, Βαΐτση (Τσιακνάκη 90’), Μπαρμπόσα, Αλεξίου, Γιαννούλα (Αργύρη 90’), Σαλομον (Τσιάντα
90’).
Η νίκη ήταν εξαιρετικά αφιερωμένη
στον γενικό αρχηγό της ομάδας Θανάση
Κωστόπουλο ο οποίος έχασε τον πατέρα

του.

Τα αποτελέσματα
Άρης-Εργοτέλης
Πανσερραϊκή-ΑΕΛ
Προοδευτική Ιωαννίνων-Γλυφάδα
Ατρόμητος Αθηνών-Τρίκαλα
Αγία Παρασκευή-Ελπίδες Καρ.
Ρεπό: ΠΑΟΚ

5-0
1-3
0-0
0-1
0-1

Η Βαθμολογία
1 ΠΑΟΚ
72-4 39
2 ΑΡΗΣ
41-4 36
3 ΤΡΙΚΑΛΑ
23-7 34
4 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
21-16 21
5 ΓΛΥΦΑΔΑ
14-9 20
6 ΑΕΛ
15-22 19
7 ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
11-30 16
8 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14-27 15
9 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13-31 12
10 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
11-42 6
11 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ
10-53 3
Εκκρεμούν οι αγώνες ΠανσερραϊκήΠροοδευτική (24/3), ΠΑΟΚ-ΑΕΛ (24/3),
Τρίκαλα-Άρης (24/3).

Η επόμενη αγωνιστική
ΑΕΛ-Γλυφάδα
Εργοτέλης-Προοδευτική
ΠΑΟΚ-Άρης
Τρίκαλα-Πανσερραϊκή
Ελπίδες-Ατρόμητος
Ρεπό: Αγ. Παρασκευή

* Τα Θεσσαλικά ντέρμπι έχουν πάντα πλούσια ιστορία
και αρκετά ιδιαίτερα δεδομένα. Ιδιαίτερα τα παλαιότερα
παιχνίδια αυτού του είδους έμειναν στο προσκήνιο για
μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση η ουσία
είναι ότι ο ΑΟΤ πραγματοποίησε μια εμφάνιση που την
είχε ανάγκη και αξίζει να χτίσει πάνω σ’αυτήν.
* Οι κυανέρυθροι έβγαλαν το απαραίτητο πάθος βάζοντας
τα πόδια τους στην φωτιά, είχαν ορθολογισμό, ενώ
φάση- φάση χτίζουν την απαραίτητη καλή ψυχολογία.
* Το συγκεκριμένο ματς πρέπει να αποτελέσει οδηγό
για τον εκπρόσωπό μας, ο οποίος σε προηγούμενα
παιχνίδια είχε αδικήσει τον εαυτό του δίνοντας δικαιώματα στους αντιπάλους και λαβές για σχόλια.
* Με επιμονή, συστηματική δουλειά και κοινή προσπάθεια
θα μπορέσουν να φτιάξουν την επιθυμητή αλυσίδα
θετικών αποτελεσμάτων, οπότε θα προκύψει βαθμολογική αναρρίχηση.
* Και οι Τρικαλινοί φίλαθλοι που επέστρεψαν από τον
Βόλο είδαν αυτά που ήθελαν. Δηλαδή μια ομάδα με
μαχητικό πνεύμα που πάλεψε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα για το ιδανικό σκορ. Εύχονται λοιπόν να παρακολουθήσουν και άλλες ανάλογες εμφανίσεις, που θα
επιβεβαιώσουν την βαριά φανέλα του συγκροτήματος.
* Τι να γράψει όμως κανείς και για τις γυναίκες των Τρικάλων, που βαδίζουν από επιτυχία σε επιτυχία διαβάζοντας σωστά όλα τα μυστικά των αντιπάλων. Διότι οι
ανταγωνιστές θέλουν να βρουν το κουμπί του εκπροσώπου μας αλλά αυτός διαθέτει έναν μοναδικό τρόπο
να βρίσκεται τουλάχιστον ένα βήμα πιο μπροστά από
τις άλλες ομάδες.
* Φυσικά τα κορίτσια δίνουν πάντα το 100% ανεξαρτήτως
αποτελέσματος, ενώ εντυπωσιακά είναι και τα στατιστικά
στα τελειώματα των προσπαθειών. Στο θέμα αυτό οι
κυανέρυθρες λύσεις φαντάζουν ατέλειωτες αλλά προέρχονται μέσα από την σπουδαία δουλειά τόσων ετών.
* Λογικό είναι η οικογένεια της γυναικείας ομάδας να
θέλει να συνεχίσει με την ίδια λογική μέχρι το τέλος
του μαραθωνίου προκειμένου να πραγματοποιήσει μια
χρονιά σαν όνειρο. Εννοείται ότι οι μαζεμένες επιτυχίες
ανοίγουν την όρεξη σε νέα πρόσωπα να εντρυφήσουν
στα μυστικά του γυναικείου ποδοσφαίρου.
* Στις επάλξεις βρίσκονται και τα ταλέντα της Τρικαλινής
μικτής, που έχει δύσκολη αποστολή απέναντι στην
Ηπειρο. Το προηγούμενο διάστημα το επιτελείο του
εκπροσώπου μας προσπάθησε να συλλέξει όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για τον αντίπαλο.
* Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν τα στελέχη της
τοπικής ομάδας είναι ότι οι Ηπειρώτες διαθέτουν
ιδιαίτερη ποιότητα αλλά όπως λέγεται στην ποδοσφαιρική
διάλεκτο παίζονται την ώρα του αγώνα. Ασφαλώς η
μέρα θα παίξει μεγάλο ρόλο στο ζευγάρι.
* Ξεκαθαρίζει το τοπίο στα Θεσσαλικά πρωταθλήματα
υποδομής. Ετσι στον Βόλο πρωταθλητής εφήβων μπάσκετ αναδείχτηκε ο Αιολικός που κέρδισε 45-42 τον ΓΣ.
Βόλου. Από την πλευρά τους οι δικές μας ομάδες κινούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να εκπροσωπήσουν
επάξια τα τοπικά χρώματα όταν φτάσει το πλήρωμα
του χρόνου.
* Τα ταλέντα της πάλης θα έχουν σε λίγες μέρες νέα
σημαντική αποστολή στα Βόρεια και θα βάλουν τα
δυνατά τους.
* Τελευταίες πινελιές από τον Μ. Αργύρη για τον αγώνα
της 16ης Μάρτη.
* Σταθερή αξία ο Χρ. Μπαταλογιάννης στην ποδηλασία
που διακρίθηκε σε αγώνες στην Ηγουμενίτσα.

Πήραν ανάσες
•Οι νέες των Τρικάλων είχαν ρεπό, οπότε οι αντίπαλοι
προσπάθησαν για θετικό ταμείο

Δ

ικαίωμα στην
ξεκούραση είχαν οι νέες
των Τρικάλων που
έκαναν το
προγραμματισμένο ρεπό.

Ασφαλώς φέτος οι μικρές έχουν γεμάτο πρόγραμμα με μαζεμένα παιχνίδια
πρωταθλήματος, συμμετοχές στις μικρές εθνικές, ενώ μπροστά είναι ο
αγώνας κυπέλλου με την Ανατολή,

όπου θέλουν να συνεχίσουν την ανοδική
πορεία τους συνδυάζοντας και τις δυο
διοργανώσεις.
Με την γνωστή τακτική, προσήλωση,
ενθουσιασμό και ομαδικότητα μπορούν
να τα καταφέρουν.
Οι υπόλοιπες ομάδες βρέθηκαν στην
σέντρα για υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα.
Σε ενδιαφέρον ματς του ομίλου οι

έμπειρες Πιερίδες Μούσες κέρδισαν
2-0 τις Νηρηίδες Φθίας με τέρματα
των: Μαυρομάτη, Γκούτζα.
Στα άλλα δυο ματς της ημέρας ήτοι:
Λεοντικός- Μαγνησιακός και Διγενής
Καρδίτσας- Ζωγράφου προέκυψαν λευκές ισοπαλίες 0-0.
Όπως φαίνεται ο όμιλος έχει χρώμα
με την Τρικαλινή υπογραφή να είναι
έντονη.
CMYK

02.00: COSMOTE SPORT 4 HD
New Orleans Pelicans - Milwaukee
Bucks, ΝΒΑ
16:30 ΕΡΤ Sports HD
Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΑΕΚ
Volley League
18:00 Novasports 3HD
Ούνικς Καζάν - Λοκομοτίβ Κουμπάν
Eurocup
19:00 Novasports 1HD
Μπάνβιτ - Μπάμπεργκ
Basketball Champions League
19:30 ΕΡΤ Sports HD
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
Basketball Champions League
19:30 Novasports 2HD
Άγιαξ - Τσβόλε, Eredivisie

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 BNP Paribas Open
Indian Wells, Κυρίως ταμπλό
20:00 Novasports 4HD
Άλμπα Βερολίνου - Ουνικάχα Μάλαγα, Eurocup
21:30 Novasports 1HD
Τενερίφη - Προμηθέας Πατρών
Basketball Champions League
21:30 Novasports 2HD
Μούρθια - Αντβέρπ
Basketball Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Μπάγερν Μονάχου - Λίβερπουλ
UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Μπαρτσελόνα - Λυών

τοπικά
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Από την Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα με ελεύθερη είσοδο

Εκδήλωση Κοινού «Σχολείο Αγωγής
Υγείας» στις 23 Μαρτίου στην Φαρκαδόνα
Με τη συνεργασία του Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ( Α.Π.Θ.)
κδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του
κοινού και των επαγγελματιών υγείας, με τίτλο «Σχολείο
Αγωγής Υγείας», οργανώνει η Ελληνική Εταιρεία
Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α), το Σάββατο 23 Μαρτίου
2019 και ώρες 17:00-20:30 στην αίθουσα του Διοικητικού
Συμβουλίου Δήμου Φαρκαδόνας (Γ.Γεννηματά 1).

Ε

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) και τελεί υπό την αιγίδα της
5ης ΥΠΕ, του Δήμου Φαρκαδόνας και του Κ.Υ. Φαρκαδόνας.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα παρουσιαστούν τα δικαιώματα των ασθενών γενικώς και των ρευματοπαθών ειδικότερα,
καθώς και τα νέα δεδομένα που δημιουργεί σήμερα η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και οι Γενικοί Ιατροί, ενώ θα περιγραφεί αναλυτικά ποια θα πρέπει να είναι η σχέση του πολίτη με τον ιατρό και
το σύστημα υγείας. Θα παρουσιαστούν επίσης όλες οι θεραπευτι-

ε τα ανωτέρω στοιχεία εκδόθηκε με αυτεπιμέλεια του συγγραφέα ένα κομψό βιβλίο με νοσταλγικό και συγκινησιακό περιεχόμενο. Ο Γιάννης Γκέκας,
συνταξιούχος δάσκαλος με αυτοδιοικητική θητεία και ερευνητής τής τοπικής Ιστορίας μας, αισθάνθηκε την εσωτερική ανάγκη να αναφερθεί με κάθε δυνατή λεπτομέρεια στην εξοχική
γειτονιά του, που βρίσκεται στην
Οξυά Μουζακίου, και να τη συγκρίνει με τις σημερινές απάνθρωπες «γειτονιές» τών πόλεων,
όπου οι παλαιοί γείτονες των χωριών μας γνώρισαν (και γνωρίζουν) την αποξένωση και την
απουσία ζεστών σχέσεων.
Στον πρόλογο του βιβλίου ο κ.
Γκέκας μεταξύ των άλλων γράφει για τον σκοπό και το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου: «Αισθάνομαι την ανάγκη να ζωντανέψω τα πρόσωπα της παλαιάς
γειτονιάς μου, συντάσσοντας
και το γενεαλογικό δέντρο για
τον κάθε γείτονά μου, καθώς
και να παρουσιάσω το κλίμα τών
παλαιότερων ετών μέχρι των
ημερών μας, αφήνοντας για
όλους μια υπενθύμιση, ένα χαμόγελο, και ένα δάκρυ στη μνήμη εκείνων που έφυγαν από τη
ζωή» (σελ. 13).
Αυτή η παλαιά γειτονιά, τα
γνωστά εξοχικά Πλατάνια, τα τελευταία χρόνια ανανεώθηκε κτηριακά από τους ξενιτεμένους
γείτονες, αλλά πολλούς μήνες
τού χρόνου ερημώνει, και αποκτά μια σύγχρονη ζωή μόνο
τους θερινούς μήνες (αλλά ώς
πότε;). Εκεί οι παλαιοί γείτονες

Μ

κές επιλογές των Ρευματικών Νοσημάτων, η αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων ενεργειών και η σημασία της κίτρινης κάρτας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες θα μπορούν να θέτουν
τα ερωτήματά τους προς τους ομιλητές και να λάβουν τις σχετικές
απαντήσεις.
Ομιλητές στην εκδήλωση είναι ο κος Δήμητριος Κούβελας, Καθηγητής & Διευθυντής Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ και η κα Βιολέτα Ροκά, Συντονίστρια Διεθύντρια
Κ.Υ Φαρκαδόνας
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνήσουν με την κα Ευαγγελία Οικονομούλα, Υπεύθυνη της
ΕΛΕΑΝΑ για τον νομό Τρικαίων τηλ. 697 1729178
###
Σχετικά με την Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα
Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) είναι ένας
κοινωφελής, μη κερδοσκοπικός οργανισμός αναγνωρισμένος από
το κράτος. Ιδρύθηκε το 1978 στην Αθήνα και αριθμεί περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
Γιάννη Απ. Γκέκα «Η παλιά γειτονιά μου»,
Εκτυπωτική Καρδίτσας, 2018, σελ. 1-340

Επιμέλεια

Νικολάου Κατοίκου
Καθηγητής Φιλολογίας

αναζητούν γλυκές αναμνήσεις
«για κείνα που έζησαν, που πέρασαν και χάθηκαν, και που δεν
μπορούν να ξαναζωντανέψουν
παρά μόνο με τη θύμησή τους»,
όπως γράφει χαρακτηριστικά ο
συγγραφέας στο τέλος της εισαγωγής του (σελ. 15).
Γενικά, η γειτονιά, μια μαγική
λέξη, κύτταρο ανθρωπιάς, συναδέλφωσης και πολιτισμού, είναι σήμερα βαριά πληγωμένη.
Χτυπήθηκε από την ερήμωση
στα χωριά, και από την πολυκατοικία, την αλλοτρίωση και την
τεχνολογία στις πόλεις. Την πα-

λαιά «ανθρώπινη» γειτονιά οι
σημερινοί νέοι δεν τη γνώρισαν, ενώ οι ηλικιωμένοι τη θυμούνται μόνο. Όμως, στον καιρό της επιτέλεσε σημαντικό
ρόλο μέσα στις δύσκολες καταστάσεις: στη φτώχια, στην
ορφάνια, στους πολέμους.
Αυτό το βιβλίο δικαιολογημένα συγκινεί τον αναγνώστη,
όπως και εμέ τον γράφοντα. Η
πρώτη μου εξοχική γειτονιά στον
Κλειτσό Ευρυτανίας, μαζί με
τους διπλανούς κήπους, μεταβλήθηκε σε πυκνό δάσος (με μόλις διακριτά τα ερείπια των σπιτιών μας). Η δεύτερη γειτονιά
μου στο Μικρό Παζαράκι Σοφάδων ισοπεδώθηκε και έγινε εύφορο έδαφος.
Η τρίτη γειτονιά στους Σοφάδες υπάρχει, αλλά ερημώθηκε
από την εσωτερική μετανάστευση. Η τέταρτη στην Καρδίτσα και η πέμπτη στην Καλαμπάκα είναι οι σύγχρονες «γειτονιές» (λέξεις κενές), όπου οι αυλές έγιναν γκαράζ αυτοκινήτων
και όπου τα παιδιά παίζουν -όσα
παίζουν- στους δρόμους.
Το βιβλίο συναποτελείται από
τα εξής τέσσερα κεφάλαια: Α’.
Γενικά στοιχεία, Β’. Τα αποτελέσματα της Κατοχής και του
Εμφυλίου για τη γειτονιά, Γ’.
Νέα ιστορικά στοιχεία για την
Οξυά Καρδίτσας, και Δ’. Τα γε-

νεαλογικά δέντρα τής γειτονιάς.
Το κείμενο ποικίλλεται με φωτογραφίες, όπου κυριαρχούν
δύο: εκείνη του εξωφύλλου, η
οποία παρουσιάζει τρίχρονο τον
συγγραφέα μαζί με τους γονείς του (φωτ. 1957), και εκείνη
του οπισθοφύλλου, που εικονίζει έναν καποφόρο βοσκό από
τα Πλατάνια.
Στη σελίδα 38 ο συγγραφέας
περιγράφει ρεαλιστικά και παραστατικά το παλαιό σχολείο,
«που δεν μπορεί άλλο να αντέξει τις επιθέσεις τού χρόνου»:
«Τώρα το σχολείο μουρμουρίζει τη μοναξιά του και προσπαθεί να κρύψει τις πληγές, που
του άφησε ο χρόνος. Μισογκρεμισμένα τα τρία δίφυλλα σιδερένια παράθυρα, που βλέπουν προς την ανώμαλη και πλαγιαστή αυλή. Τα περισσότερα κεραμίδια της τετράριχτης στέγης
σπάσανε. Τα μαδέρια και τα
τσιμπίδια πήραν να σαπίσουν. Το
επιχρισμένο ταβάνι τής αίθουσας
κατέρρευσε σχεδόν ολόκληρο
και μόνο τα εναπομείναντα κρεμάμενα ξύλινα πηχάκια μαρτυρούν την ύπαρξή του. Το ξύλινο
πάτωμα σάπισε κι αυτό, αλλά και
υποχώρησε. Ανάκατα σε μια γωνιά σίδερα από παλαιά θρανία με
βιβλία. Σοβάδες έσωθεν και έξωθεν, που ξεκόλλησαν απ’ τους
τοίχους, φανερώνουν την εκ τσι-

Η θέση και ο ρόλος της Γυναίκας μέσα στον χρόνο
Απ' τα βάθη των αιώνων
-απ' αρχαιοτάτων χρόνωνσε καθήκον υψηλό
τάχτηκε στο σπιτικό.
```
Γεννημένη για θυσίες
-για φορτία, αγγαρείεςπρόσφερε υπηρεσία
δίχως διαμαρτυρία.
```
Και σκυμμένη διαρκώς
το παρόν ανελλιπώς
δίνει πρόσχαρη παντού,
πάντα και παντός καιρού.
```

από 1.400 μέλη, τα οποία είναι κυρίως άτομα που νοσούν από Ρευματικά Αυτοάνοσα Νοσήματα, Ρευματολόγοι και ιατροί που ενδιαφέρονται για τις ρευματικές παθήσεις και άτομα που ενδιαφέρονται να συμπαρασταθούν σε εκείνους που πάσχουν από ρευματικά
αυτοάνοσα νοσήματα. Όλα τα μέλη εργάζονται εθελοντικά.
Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα εκπροσωπεί την Ελλάδα ως οργάνωση κοινωνικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Οργάνωση EULAR (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Aντιρευματικού Αγώνα),
PARE (Ευρωπαϊκό Σύλλογο Νοσούντων από ρευματικά νοσήματα).
Είναι, επίσης, μέλος των ΟΗΕ, PAIN ALLIANCE EUROPE, LUPUS
EUROPE (Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ενημέρωση για τον
Σ.Ε.Λ.) και του EURORDIS.
362/4/12.03.2019
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με
την Alpha Public Relations
τηλ. 210 3645 629, κα Ρούλα Μητά r.mita@apr.com.gr ή/και κα
Καίτη Αντωνοπούλου k.antonopoulou@apr.com.gr

Αδιάκοπη μοχθεί
-αφιλοκερδώς, σκυφτήκαι την κάθε δυσκολία
τη βαφτίζει “ευτυχία”.
```
Η ανατροφή παιδιών
-κορυφή των προσφορώνόπου έχει τα πρωτεία,
την προάγει σε αξία.
```
Μα και άλλα αναγκαία,
κατεπείγοντα, σπουδαία
και ζητήματα καυτά,
βρίσκουν λύσεις τελικά.
```

Απ' τα χέρια της περνάνε
πάσης φύσεως δουλειές,
που συνήθως δεν σχολάνε
παρά μόνο τις νυχτιές.
```
Όλοι πάνω της κρεμιένται
να μπορούν να βασιστούν,
άσχετα εάν καυχιένται
τάχα πως υπερτερούν.
```
Βάζοντας τα δυνατά
και με λόγο της τιμής,
πέτυχε τόσα πολλά
σ' αξιόλογους τομείς.
```

Στο διάστημα οδεύει
-είναι τόσο ικανήκαι πυραύλους εκτοξεύει,
πάνοπλη και ειδική.
```
Στο ταλέντο, στη φινέτσα
οι “λεβέντες” δίνουν ρέστα
και της βγάζουν το καπέλο
σαν αχτύπητο μοντέλο.
```
Σίγουρη, δυναμική
-λίαν οργανωτική“καθαρίζει” στη στιγμή
κι όλοι στέκουν προσοχή...
Σ' όλες τις Γυναίκες
Κική

μεντόλιθων κατασκευή του, ενώ
η σιδερένια πόρτα αντιστέκεται,
ελάχιστα γερμένη προς τον εσωτερικό διάδρομο.
» Μάλλον το κτίριο δεν θα αντέξει άλλο στις επιθέσεις τού
χρόνου. Έτσι, καθώς περνά ο
καιρός, λιγοστεύουν οι αντοχές
του. Φαίνεται πως θέλει να πάρει
μαζί του τα λόγια τών δασκάλων,
τα γέλια και τα κλάματα, τις έντονες συζητήσεις και τα μυστικά
τών μαθητών στη διαφαινόμενη
τελική πτώση του, που ίσως δεν
θα αργήσει.»
Ένα άλλο αξιοπρόσεκτο μέρος τού βιβλίου είναι εκείνο των
6 επιστολών που απηύθυνε ο
Δάσκαλος του Γένους Αναστάσιος Γόρδιος (1654-1729) προς
τον «ιερόπαιδα» Θεοδόσιο (δύο
επιστολές) και προς τον ιερο-

μόναχο Άνθιμο (τέσσερις επιστολές) στην αρχή του 18ου
αιώνα (σελ. 81-89). Επίσης, σημαντικά είναι δύο έγγραφα της
Προσωρινής Διοικήσεως της
Ελλάδος (1824), σύμφωνα με τα
οποία ο Γεώργιος Καραϊσκάκης
διορίζεται «Αρχηγός τών
Όπλων» μιας περιοχής τών
Αγράφων, στην οποία ανήκε και
το Σιάμι, δηλαδή η μετέπειτα
Οξυά.
Τελειώνοντας, συγχαίρω θερμά τον αγαπητό μου Γιάννη Γκέκα για τούτο το βιβλίο του, καθώς και για το προηγούμενο με
θέμα το χωριό του: «Η Οξυά
Καρδίτσας - Προσέγγιση στην
ιστορία της» (Καρδίτσα 2013). Η
αγάπη του γι’ αυτό και για την
ευρύτερη περιοχή τού Μουζακίου φαίνεται και από το ότι την
υπηρέτησε αυτοδιοικητικά για
δύο τετραετίες παλαιότερα, και
τώρα, όπως μαθαίνω, θα είναι
πάλι υποψήφιος κατά τις προσεχείς δημοτικές εκλογές, στις
οποίες του εύχομαι επιτυχία.

ΛΗΘΑΙΟΣ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
Παλαιό ποτάμι ήσυχο Ληθαίε ξακουσμένε
απ’ την εποχή του Ασκληπιού πολυτραγουδισμένε.
Μες τους αιώνες πέρασες στους μύθους τυλιγμένος
άλλοτε να 'σαι ήρεμος άλλοτε θυμωμένος.
```
Ξεδίψασες στο διάβα σου όνειρα, αλήθειες, θρύλους,
κι όλα μαζί τα άλεσες σε χρυσαφένιους μύλους
Και ζύμωσες να έχουμε τροφή με χίλιες γνώσεις
ότ' είδες κι ότι άκουσες απλόχερα να δώσεις.
```
Κυλάς αργά τις μνήμες σου στο λιγοστό νεράκι
τώρα δεν μοιάζεις ποταμός είσαι βαθύ αυλάκι.
Αυλάκι, μα δεν έχουνε σκαλιά να κατεβαίνεις
και στην σκιά των πλατανιών να πας ξαποσταίνεις.
```
Πλέναν βελέντζες, τα σκουτιά και προίκες στα παλιά σου
πίναν τα ζώα οι άνθρωποι τα καθαρά νερά σου
Στις όχθες σου τις καθαρές στις λεύκες στα λουλούδια
τα ζευγαράκια άκουγαν ερωτικά τραγούδια.
```
Γίναν ηγέτες και γιατροί, Μηχανικοί, εργολάβοι
κανείς τους δεν σ' αγάπησε με θάρρος ν' αναλάβει
να προστατέψουν ότι εσύ στο διάβα των αιώνων
έζησες και άκουσες. Έτσι παντού φυτρώνουν.
```
Εξέδρες πούνε σκεπαστές, καρέκλες τραπεζάκια
πρανή και πεζοδρόμια Γίνονται μαγαζάκια.
και στα νερά σου κολυμπούν, σακούλες με σκουπίδια
να είναι του πολιτισμού Ληθαίε τα στολίδια;.

30 σελίδα
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εσωτερικά

Κ. Μητσοτάκης:

Άδ. Γεωργιάδης:

Στις 3,5 μονάδες από τον ΣΥΡΙΖΑ
ο πήχυς της ΝΔ για τις ευρωεκλογές

Κατάργηση του άρθρου 12
του Νόμου Κατρούγκαλου «Σ
για τα ηλικιακά κριτήρια

M

ε τα μέλη του
Συλλόγου
Συζύγων
Θανόντων «ΑΞΙΑ»
συναντήθηκε χθες ο
επικεφαλής της
αξιωματικής
αντιπολίτευσης,
Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση
της ΝΔ, κατά τη διάρκεια
της συνάντησης
συζητήθηκε το οξύ
πρόβλημα που έχει
δημιουργηθεί με τις
συντάξεις χηρείας από το
άρθρο 12 του νόμου
Κατρούγκαλου
(4387/2016).

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως όσες και όσοι
«χρειάζονται περισσότερο την
αρωγή του κράτους βρέθηκαν
ουσιαστικά απροστάτευτες
και απροστάτευτοι».
Στο πλαίσιο αυτό, δεσμεύτηκε για την κατάργηση του
άρθρου 12 του Νόμου Κατρούγκαλου που αφορά τα
ηλικιακά κριτήρια και το ποσοστό αναπλήρωσης της σύνταξης που θα επανέλθει στο
70% από 50% που είναι σήμερα.
Ακόμη, έδωσε έμφαση στην
ομαλή ένταξη των συζύγων
θανόντων στην αγορά εργα-

σίας, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «μπορούμε και
πρέπει να φροντίσουμε, ώστε
οι γυναίκες και οι άνδρες που
θα επιλέξουν να εργαστούν,
να μην τιμωρούνται από το
σύστημα».
Σε κάθε περίπτωση, ο εμπαιγμός της κυβέρνησης θα
πρέπει να τελειώσει και οι σύζυγοι θανόντων να βγουν από
το καθεστώς αβεβαιότητας
και ανασφάλειας στο οποίο
βρέθηκαν εξαιτίας της άδικης
και ισοπεδωτικής πολιτικής
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε επιπλέον ο κ. Μητσοτάκης, συμπληρώνοντας ότι «είναι στοιχειώδης υποχρέωση
του κράτους να στέκεται κοντά στους συμπολίτες μας που
έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη».

τις 3,5 μονάδες
διαφορά από τον
ΣΥΡΙΖΑ είναι ο πήχυς της ΝΔ για τις ευρωεκλογές» δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης, εξηγώντας ότι «στις
ευρωεκλογές του 2014 ο κ.
Τσίπρας είπε 25 ψηφίζουμε
26 φεύγουν.
Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 26% και ο
πήχης είναι αυτός που έβαλε
ο κ. Τσίπρας, οτιδήποτε πάνω
από 26% με 3,5 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κόμμα.
Στις εθνικές εκλογές η διαφορά ήταν διπλάσια από τις
ευρωεκλογές, έτσι θα γίνει
και τώρα.
Το σύνθημά μας είναι στις
26 ψηφίζουμε στις 27 φεύγουν. Υπάρχει ρεύμα "φύγετε"
το οποίο θα εκφραστεί στην
κάλπη. Την επόμενη μέρα θα
βρισκόμαστε σε μια νέα πολιτική πραγματικότητα»
Ερωτηθείς για τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Με ενοχλούν οι παρεμβάσεις του
στη Δικαιοσύνη. Μου θυμίζει
τον Τσίπρα». Σχολιάζοντας
τις δηλώσεις Βέμπερ για την
ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην ΕΕ ο κ. Γεωργιάδης
δήλωσε: «Η πορεία της Τουρκίας προς την ΕΕ έχει τελειώσει. Εμείς στην Ελλάδα προσπαθούμε να μη το φωνάζουμε. Κάποιου είδους ειδική σχέση με την Τουρκία ασφαλώς
και θα υπάρχει».
Αναφερόμενος στην υπόθεση Novartis ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε: «Δεν έχω
κάνει αίτημα εξαίρεσης της
κ. Τουλουπάκη. Σημειώνω
όμως ότι έχει παραιτηθεί δύο

Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης
φορές ο εποπτεύων εισαγγελέας, οι καταγγελίες Αγγελή
εναντίον Τουλουπάκη παραμένουν ένα ανοιχτό ζήτημα.
Δεν διανοούμαι ότι υπάρχει
εισαγγελέας που θα παραβιάσει το Σύνταγμα, το άρθρο
86 που στην παρ. 5 δηλώνει
πως ένας υπουργός μπορεί
να παραιτηθεί από την παραγραφή.
Αυτό δεν αρέσει στον ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι δημόσια διαδικασία. Ζητάω προκαταρκτική και αν υπάρξουν επαρκείς
ενδείξεις, θα παραπεμφθώ
στο ειδικό δικαστήριο. Εάν
κληθώ για το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας θα καταθέσω μήνυση εναντίον της
κ. Τουλουπάκη. Δεν πιστεύω
πως υπάρχει επίορκος εισαγγελέας. Εάν δεν βρήκε λεφτά
πρέπει να πάει την υπόθεση
στο αρχείο».
Ο κ. Γεωργιάδης συμπλήρωσε ακόμα ότι ως ΝΔ «θα
ψάξουμε όλη την περίοδο Τσί-

πρα […] Η αίσθησή μου είναι
ότι θα βρούμε… Έχουμε εισαγγελική δίωξη 20 προσώπων για το Μάτι.
Όταν θα έρθει ο φάκελος
στη Βουλή, θα πρέπει να ψαχτεί. Εάν κάνουν στην παρούσα Βουλή προκαταρκτική για
το Μάτι και δεν παραπέμψουν
υπουργούς, τότε καίγεται η
προκαταρκτική».
Για «Φάρμακο» ο κ. Γεωργιάδης παρατήρησε: «Είναι
πραγματικά εντυπωσιακό
αυτό που κάνει η κυβέρνηση
στο φάρμακο.
Αφού επί δύο χρόνια μας
κατηγορούν για τη Novartis,
ο κ. Ξανθός παραδέχεται στη
Βουλή ότι εκβιάζουν οι φαρμακοβιομηχανίες και γι’ αυτό
γίνονται αυξήσεις στα φτηνά
φάρμακα. Στα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα άφησαν την αγορά ανεξέλεγκτη
με αποτέλεσμα η ασπιρίνη να
έχει πάει από το 1,80 στο
3,41».

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

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

εσωτερικά

ΤΕΤΑΡΤΗ

Ο κ. Μητσοτάκης έχει στο μυαλό
του σκληρό μνημόνιο α λα ΔΝΤ

Ο υπουργός Ψηφιακής
Πολιτικής Νίκος Παππάς

πίθεση στη Ν.Δ. ότι φλερτάρει ανοιχτά με τον εθνικισμό και την ακροδεξιά, καθώς και στο Κίνημα Αλλαγής για διαρκή μετατόπιση προς τα δεξιά και ταύτιση με τη Νέα Δημοκρατία έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος, τονίζοντας ότι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να εκφράσει τον προοδευτικό κόσμο που αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερός ή ως σοσιαλδημοκράτης.
Παράλληλα, ο κ. Τζανακόπουλος αμφισβητώντας ευθέως
τα ευρήματα δημοσκοπήσεων που εμφανίζουν διψήφια τη διαφορά Ν.Δ.-ΣΥΡΙΖΑ, εκτίμησε, ότι είναι πολύ πιθανό στις ευρωεκλογές να αποδειχθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πρώτη πολιτική δύναμη στη χώρα.
«Η πολιτική μας στις ευρωεκλογές είναι να οικοδομηθεί ένα
μέτωπο ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό, ενάντια στη λιτότητα, αλλά και στην ακροδεξιά και με αυτή την έννοια θα προσπαθήσουμε να συγκροτήσουμε ένα ψηφοδέλτιο το οποίο
θα δίνει σάρκα και οστά σε αυτόν τον πολιτικό στόχο, θα αποτυπώνεται σε αυτό η στρατηγική επιλογή για ένα ευρύτατο
μέτωπο δυνάμεων, από την Αριστερά της Αριστεράς μέχρι
τη σοσιαλδημοκρατία, το οποίο θα μπορέσει να αποτελέσει
και ανάχωμα στην άνοδο ακροδεξιών δυνάμεων όχι μόνο στην
Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη», επισήμανε ο
κ. Τζανακόπουλος.
Για το αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία αυτού του μετώπου, απάντησε πως υπάρχει ένα ευνοϊκό πολιτικό και κοινωνικό έδαφος, λόγω της μετατόπισης του ΚΙΝΑΛ
προς τα δεξιά, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Συμφωνία
των Πρεσπών.
«Πάρα πολλοί οι οποίοι μέχρι όλο το προηγούμενο διάστημα πιθανό να έβλεπαν με επιφυλακτικότητα τον ΣΥΡΙΖΑ
κατανόησαν ότι η μοναδική πολιτική δύναμη η οποία μπορεί
να εκφράσει αυτή την προοδευτική τάση -αυτόν τον προοδευτικό κόσμο, τον κόσμο ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως
αριστερός ή ως σοσιαλδημοκράτης- αυτή τη στιγμή στη χώρα
είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Κι αυτό ακριβώς λόγω της διαρκούς μετατόπισης του ΚΙΝΑΛ και της ταύτισής του με τη ΝΔ.». επισήμανε.

Ε

ΕΝΦΙΑ που έφεραν και που
προφανώς δεν είχαν καμία
πρόθεση να μειώσουν» και
πρόσθεσε: «Ο κ. Μητσοτάκης
έχει στο μυαλό του σκληρό
μνημόνιο α λα ΔΝΤ».
Αναφερόμενος στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία
αναμένεται να ασχοληθεί με τις
υποψηφιότητες των ευρωεκλογών, ο κ. Παππάς σημείωσε: «Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι επιλογές που και τη
στρατηγική ενός προοδευτικού
μετώπου να αποτυπώνουν και
την προσδοκία μας για μια δημόσια συζήτηση γύρω από τα
θέματα της οικονομίας να επικεντρώνουν. Υπάρχουν όλες οι
δυνατότητες και οι διαθεσιμότητες και αυτό είναι ενδεικτικό
μιας συσπείρωσης για να δοθεί
με αξιώσεις η πολιτική μάχη».

ι πρώτοι 16
υποψήφιοι του
ΣΥΡΙΖΑ, για τις
ευρωεκλογές,
αποφασίστηκαν στη
χθεσινή συνεδρίαση της
Πολιτικής Γραμματείας
του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο

Εκτός από τους τρεις εν
ενεργεία ευρωβουλευτές, Δημήτρη Παπαδημούλη, Στέλιο
Κούλογλου και Κωνσταντίνα
Κούνεβα στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ μετέχουν επίσης:
Παναγιώτης Κουρουμπλής
Δημήτρης Πλουμπίδης
Αννα Παπαδημητρίου-Τσάτσου,
Κώστας Αρβανίτης

-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

Μυρσίνη Λοΐζου
Όλγα Νάσση,
Γιώργος Χρηστάκης,
Θ. Πελεγρίνης,
Ι. Κοντουλη,

Γιάννης Μουζάλας,
Γκιονους Μουχαμαντί,
Φωτεινή Σκοπούλη,
Μουσταφά Οφουκ

Δ. Τζανακόπουλος:

Πιθανή η πρωτιά ΣΥΡΙΖΑ
στις ευρωεκλογές

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος
Για την άρνηση του Κινήματος Αλλαγής να συμμετέχει σε
αυτή την προσπάθεια είπε ότι «είναι λογικό να μη θέλει να
συμμετέχει, διότι νιώθει πολύ πιο κοντά με τη Ν.Δ. ως κομμάτι του παλιού καθεστώτος, ενώ στις κατηγορίες του ΚΙΝΑΛ προς τον ΣΥΡΙΖΑ περί «λεηλασίας» σε βάρος του, ο κ.
Τζανακόπουλος απάντησε ότι στην πολιτική δεν υπάρχουν
λεηλασίες, ούτε διεμβολισμοί.

Εξατομικευμένα Διαιτολογία για:

Μετρήσεις

σελίδα 31

Οι πρώτοι 16 υποψήφιοι
στο ευρωψηφοδέλτιο

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

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

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΣΥΡΙΖΑ:

Ν. Παππάς:

Για «ύψιστη υποκρισία» έκανε λόγο ο υπουργός Ψηφιακής
Πολιτικής Νίκος Παππάς σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του
προέδρου της Ν.Δ. για μειώσεις φόρων.
«Θέλει να σηκώσει σκόνη
μπροστά από την απαρέγκλιτη
επιλογή της Νέας Δημοκρατίας για ένα νέου τύπου, σκληρότερο μνημόνιο που λέει ότι
στην Υγεία πρέπει να έχουμε
εργολάβους και ιδιωτική πρωτοβουλία, που λέει ότι το 8ωρο
είναι ξεπερασμένο, μιλά για
ένα ασφαλιστικό α λα Πινοσέτ,
ότι οι ΣΣΕ είναι ιδεοληψία της
αριστεράς (…). Όλα αυτά, κάνει προσπάθειες να τα καλύψει
πίσω από μια υποτιθέμενη προσπάθεια να μειώσει τους φόρους» υποστήριξε.α λένε για
μείωση 30% του ΕΝΦΙΑ, για
κάτι που ήδη γίνεται, για τον
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK

Και διευκρίνισε ο κ. Τζανακόπουλος: «Αυτό το οποίο συνέβη
είναι ότι το ΚΙΝΑΛ μετατοπίστηκε προς τα δεξιά, έχασε τη δυνατότητα να εκφράζει έναν κόσμο της κεντροαριστερής διανόησης, της σοσιαλδημοκρατίας έναν κόσμο προοδευτικό ο
οποίος κατανοεί ότι δεν μπορούμε να πορευτούμε σαν σκαντζόχοιροι στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Δεν έχει να
κατηγορεί κανέναν για όσα συμβαίνουν και για τη μείωση της
επιρροής του, εκτός από τον ίδιο του τον εαυτό».
Όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, τόνισε πως τα τελευταία
7 χρόνια σε 5 εκλογικές αναμετρήσεις καμιά εταιρεία δεν προέβλεψε το εκλογικό αποτέλεσμα και πρόσθεσε:
«Αυτό που εγώ βλέπω είναι ότι η πραγματικότητα την οποία
προσπαθεί να οικοδομήσει το στρατόπεδο της Ν.Δ. υπό την
ηγεσία του κ. Μητσοτάκη, ότι υπάρχει μια διαφορά 15, 20,
30 μονάδων -δεν ξέρω τι ισχυρίζονται, τι φαντασιώνονται- είναι μια πραγματικότητα η οποία θα καταρρεύσει στις κάλπες
των ευρωεκλογών και τότε θα είναι ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος θα προσπαθεί να εξηγήσει στο κόμμα του, στους συμβούλους του στην Κοινοβουλευτική του Ομάδα τι ακριβώς
συνέβη και δεν επιτεύχθηκε η συντριπτική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ,
την οποία ο κ. Μητσοτάκης υπόσχεται στους φανατικούς οπαδούς του εδώ και τρία χρόνια», ενώ εκτίμησε ότι είναι πολύ
πιθανό να αποδειχθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πρώτη πολιτική δύναμη στη χώρα.
Τέλος, για το γεγονός ότι δεν εγκρίθηκε στο χθεσινό Eurogroup η εκταμίευση του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι αυτό δεν δημιουργεί κανένα
απολύτως πρόβλημα.

32 σελίδα

ΤΕΤΑΡΤΗ
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Έ

να βότανο που
καταπολεμά το
στρες και την

τοπικά

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

“Mερικά ενδιαφέροντα βότανα”

Βαλεριάνα

αϋπνία.

Βοτανικό όνομα: Valeriana
officinalis
Κοινό όνομα: Valeriana

Παραδοσιακή ιστορία
και χρήση
Η βαλεριάνα είναι ιθαγενής στην Αγγλία, την Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ κοντά σχετιζόμενες ποικιλίες αναπτύσσονται στην Κίνα και στην Άπω
Ανατολή. Άλλες ποικιλίες είναι ιθαγενείς στη Βόρεια
Αμερική.
Εκτός από τις φαρμακευτικές της ιδιότητες, η βαλεριάνα είναι περισσότερο δημοφιλής για την ξεχωριστή
της μυρωδιά, η οποία θυμίζει
σάπιο τυρί ή βρώμικες κάλτσες.
Η βαλεριάνα αναφέρεται
για πρώτη φορά σε γραπτά
του 9ου και 10ου αιώνα. Οι
Ρωμαίοι παρασκεύαζαν αλοιφή από τους νεαρούς βλαστούς μιας ποικιλίας βαλεριάνας.
Η βαλεριάνα έχει παραδοσιακά χρησιμοποιηθεί ως
κατευναστικό, αντισπασμωδικό και στομαχικό. Τα καλύτερα αποτελέσματα έχουν
επιτευχθεί σε περιπτώσεις

υστερίας και υποχονδρίασης, όπου οι κύριες αιτίες
δυσκολίας είναι συναισθηματικές και νοητικές. Έχει
φανεί βοηθητικό για ημικρανίες, αϋπνίες και κατάθλιψη.
Οι γάτες φαίνεται ότι ελκύονται από τη βαλεριάνα
και μαζί με άλλα μικρά θηλαστικά είναι γνωστό ότι έρχονται σε μέθη μετά την κατανάλωση του.
Αιώνες παλιότερα λαμβανόταν τόσο συχνά όσο ο καφές από τις κυρίες στη Γερμανία, επειδή προκαλούσε
έλλειψη νευρικότητας και
ευερεθιστότητας. Χρησιμοποιείτο ως καρύκευμα κατά
τη διάρκεια του Μεσαίωνα
και ως άρωμα κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα.
Η βαλεριάνα έχει επίσης
χρησιμοποιηθεί ως ηρεμιστικό στη νευρικότητα, την
υστερία και τις επιληπτικές
κρίσεις.
Άλλες παθήσεις για τις
οποίες η βαλεριάνα έχει χρησιμοποιηθεί στη λαϊκή ιατρική είναι οι ακόλουθες: μελανιές, βήχας, κοκίτης, υποχονδρίαση, ημικρανίες, επι-

ληψία και για τις περισσότερες ασθένειες του νευρικού συστήματος. Στην ΙνδοΚίνα η ρίζα της βαλεριάνας
ήταν μέρος ενός βοτανικού
συνδυασμού που χρησιμοποιείτο για τη θεραπεία της
δυσπεψίας και του πονόδοντου.
Χρησιμοποιείτο μόνο του
για την ανακούφιση της
φλεγμονής. Στη Γουατεμάλα
η βαλεριάνα αναμειγνυόταν
με άλλα βότανα για να μειώσει την πίεση του αίματος.
Στην Αργεντινή οι ρίζες μουσκεύονταν σε ένα τσάι για
τα άτακτα παιδιά.
Σήμερα η ρίζα της χρησιμοποιείται ως διατροφικό
συμπλήρωμα ή σε πατενταρισμένα φάρμακα.

Σύγχρονες έρευνες
Η βαλεριάνα δρα ως μαλακτικό και κατασταλτικό
του κεντρικού νευρικού συστήματος.
Είναι καλή θεραπεία για
τη γενική κατάσταση της
νευρικότητας. Αυξάνει την
καρδιακή δράση και τη θερμοκρασία, προκαλώντας μια
αίσθηση αγαλλίασης, διε-

γείρει την κυκλοφορία, την
έκκριση και την περίσταλση
του στομάχου και του εντέρου. Εξαλείφεται από το
σώμα μέσω των βλεννογόνων των νεφρών, του βρογχικού σωλήνα και του ουρογεννητικού σωλήνα.
Το κύριο αντισπασμωδικό
συστατικό είναι το βαλεριανικό οξύ. Αυτό είναι ένα λιπαρό υγρό που έχει ξινή μυρωδιά παρόμοια με αυτή
του σάπιου τυριού.
Οι ηρεμιστικές επιδράσεις
παρέχονται από τα πτητικά
αλκαλοειδή που ονομάζονται
valepotriates. Τα αλκαλοειδή
είναι επίσης αντιβακτηριδιακά, αντιδιουρητικά και μπορούν να βοηθήσουν στην
πρόληψη της ηπατικής νέκρωσης.
Η ρίζα της βαλεριάνας
έχει μια από τις υψηλότερες
ποσότητες ασβεστίου συγκριτικά με άλλα βότανα.
Σύμφωνα με εργαστηριακά πειράματα, η βαλεριάνα
ίσως δεσμεύεται με τους αισθητήρες στον εγκέφαλο,
γνωστούς ως GΑΒΑ, οι οποίοι κατευνάζουν το κεντρικό

νευρικό σύστημα, και με
αυτό τον τρόπο προκαλείται
μια ηρεμιστική δράση.
Μελέτες δείχνουν ότι η
βαλεριάνα βοηθάει τα άτομα
να αντιμετωπίζουν το στρες
πιο αποτελεσματικά. Διπλέςτυφλές δοκιμές έχουν δείξει
ότι η βαλεριάνα είναι αποτελεσματική σε περιπτώσεις
ήπιας και μέτριας αϋπνίας.
Δύο άλλες μελέτες έχουν
δείξει ότι ο συνδυασμός βαλεριάνας και μελισσόχορτου
είναι αποτελεσματικός για
τη βελτίωση της ποιότητας
του ύπνου και την αντιμετώπιση της αϋπνίας.

Δοσολογία
Για την αϋπνία συνιστώνται 300-500 mg συμπυκνωμένου βοτανικού εκχυλίσματος ρίζας βαλεριάνας σε κάψουλες ή ταμπλέτες 30 λεπτά πριν τον ύπνο. Μπορεί
επίσης να ληφθεί με τη μορφή βάμματος, 5 ml πριν τον
ύπνο.
Μπορεί να καταναλωθεί
και ως αφέψημα, αλλά κατά
αυτό τον τρόπο ενδέχεται
να προκαλέσει ενούρηση
κατά τη διάρκεια της νύχτας,

Επιμέλεια:
Τσιουτσια Βασιλείου,
φαρμακοποιού

οπότε να διακοπεί ο ύπνος,
επομένως η ταμπλέτα/κάψουλα ή το βάμμα είναι προτιμότερος τρόπος λήψης,
όταν λαμβάνεται προ του
ύπνου. Μπορεί να συνδυαστεί με μελισσόχορτο.

ΠαρενέργειεςΑλληλεπιδράσεις
Η τοξικότητα της βαλεριάνας είναι χαμηλή, αλλά
μεγάλες δόσεις μπορεί να
προκαλέσουν πονοκεφάλους, νοητική έξαψη, οπτικές παραισθήσεις, ζάλη,
ανησυχία και ταραχή. Η βαλεριάνα δεν επηρεάζει τη
δυνατότητα οδήγησης ή
χρήσης μηχανημάτων.

Η Ιερά Μονή Αγίων
Θεοδώ ρω ν στ η ν Κα λα μπά κα

Σ

την Καλαμπάκα άνηκε το μοναστήρι
η ιερά μονή Αγίων Θεοδώρων, είναι
κτίσμα του 15 αιώνος και άνηκε και
αυτή στην ίδια. Έμεινε για πολλά χρόνια
έρημη. Και ως γυναικεία μονή άρχισε να λειτουργεί την 1η Νοέμβριου 1999, με προεδρικό
διάταγμα μετατράπηκε σε γυναικεία μονή
στις 21-10-2003.
Το μοναστήρι των Αγίων Θεοδώρων βρίσκεται ανατολικά από την Καλαμπάκα σε
απόσταση 10 χιλιόμετρα. Πρώτα συναντά
το χωριό Άγιο Θεόδωρο και μετά το μοναστήρι που είναι επάνω στο
λόφο κατακόρυφα Εκεί είναι μια πέτρα τεράστια, μεγάλη και εκεί χτίσανε το μοναστήρι.
Όλα τα υλικά τα κουβαλούσανε με τα ζώα,
ακόμη και το νερό.
Μετά τον πόλεμο του 1940 μόνο στη γιορτή
των Αγίων Θεοδώρων λειτουργούσαν ιερείς.
Πήγαινε ο κόσμος από τα γύρω χωριά ακόμα
και από την Καλαμπάκα με τα πόδια και
άλλοι με τρένο, τους κατέβαζαν στη στάση
Θεόπετρα. Και από εκεί με τα πόδια επάνω
στο μοναστήρι που ήταν χτισμένο.
Πρώτα κάνανε την Εκκλησία και τον υπόλοιπο χώρο τον κάνανε κελλιά Επειδή η εκκλησία ήταν μικρή και ο κόσμος, αυξήθηκε
η επισκεψιμότητα. αναγκάστηκαν να φτιάξουν
άλλη εκκλησία στο προαύλιο, μεγάλη για τις
λειτουργίες, η οποία εθεμελιώθη από τον
Σεβασμιώτατό μας Σεραφείμ, με την ηγουμένη και όλες τις μονάχες.
Το έτος 2007 μήνα Ιούνιος, κάναμε και περίφραξη και έγινε στολίδι θρησκευτικό. Από
την ήμερα που έγινε μητρόπολη στην Καλαμπάκα και στην γιορτή πάντοτε λειτουργεί
ο Σεβασμιώτατος. κ. Σεραφείμ.
Κλείνοντας αξίζει κανείς να επισκεφτεί και
να προσκυνήσει το ιστορικό μοναστήρι Αγίων
Θεοδώρων σε υψόμετρο 200 μέτρων. Που
αγναντεύει κανείς την πανέμορφη πόλη της
Καλαμπάκας με τους πανύψηλους βράχους
των Μετεώρων, τα βουνά της Πίνδου, τον
απέραντο κάμπο της Θεσσαλίας, την οροσειρά του Κόζιακα μέχρι τον Δομοκό. Η θέα

είναι μαγευτική αλλά είναι η ομορφότερη
και σημαντικότερη μέσα στο καταπράσινο.
Φεύγοντας από το μοναστήρι με τις καλύτερες εντυπώσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες στην ζωή σου.
Κάθε μοναστήρι έχει την ιστορία του. Το
έτος 1965 είχε πάρει φωτιά από τους επισκέπτες, κατά την παράδοση. Οι προγονοί
μας από την αγάπη των Αγίων Θεοδώρων
βγάλανε τραγούδι:
"Κάτω στον Άγιο Θεόδωρο, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο πανηγύρι ήταν πολλοί και το
νερό ήταν λίγο, το πίνει ο δράκος το νερό,
διψά το πανηγύρι", και το χορεύουνε στην
γιορτή του.
Βασίλειος Δημητρίου Τσαρούχας,
Καλαμπάκα

τοπικά
αρά τις
τοποθετήσεις των
παραγόντων της
Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ότι
οι εκλογές θα γίνουν στο
τέλος της τετραετίας,
όλες οι κινήσεις
σηματοδοτούν πως ο
χρόνος των Εθνικών
εκλογών πλησιάζει με
βήμα … ταχύ. Μπορεί να
βασανίζεται ο Αλέξης
Τσίπρας και να δείχνει
πως ακόμα δεν έχει
αποφασίσει για την
πρόωρη εθνική
αναμέτρηση αλλά τα
μηνύματα από το
εσωτερικό της χώρας
και από το εξωτερικό
δείχνουν πως τον Μάϊο
πάμε … στις κάλπες.

Π

Υπάρχει η άποψη πως οι
απογοητευτικές δημοσκοπήσεις, η βεβαία και αναμενόμενη ήττα στις Αυτοδιοικητικές εκλογές και ο φόβος για
αρνητικά απρόοπτα του καλοκαιριού, θα οδηγήσει το
Μαξίμου στο να στήσει πρόωρες κάλπες για τις εθνικές
εκλογές. Φυσικά και η άποψη
ότι μια σαρωτική νίκη της
Ν.Δ. στις Ευρωεκλογές και
στις Δημοτικές και Περιφερειακές αναμετρήσεις θα είναι καταστροφή για τον Τσίπρα και δεν θα μπορεί να κυ-

ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ
ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ… !

Γράφει ο Δρ.

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

βερνήσει.
Η μεγάλη ανθρωποθυσία
στο ΜΑΤΙ και στην Μάνδρα, οι
ασκηθείσες διώξεις, έστω και
στον βαθμό πλημμελήματος,
κατά Κυβερνητικών και Αυτοδιοικητικών στελεχών κάνουν βαριά την πολιτική ατμόσφαιρα. Τα Μ.Μ.Ε. προβάλ-

λουν καθημερινά τα τραγικά
λάθη και οι ψυχές των αδικοχαμένων πολιτών και η πικρία των συγγενών, με την
εγκατάλειψη από μέρους του
ΣΥΡΙΖΑ, σφίγγουν τον κλοιό
γύρω από τον λαιμό των
υπευθύνων.
Όσο το Μάτι και η Μάνδρα
δεν ξεχνιούνται, άλλο τόσο
εμφανίζονται και οι σοβαρές
εμπλοκές για το θέμα των
Σκοπίων. Το «διπλωματικό
αριστούργημα» του πρωθυπουργού, θα μείνει αξέχαστο σε μια μεγάλη μερίδα
των Ελλήνων και κυρίως των
κατοικούντων στην Βόρεια
Ελλάδα. Εκεί οι αποδοκιμασίες είναι συχνές και οι προληπτικές προσαγωγές ατόμων που έπιναν καφέ με τα
ανήλικα παιδιά τους από την
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θυμίζουν
Μαδούρο και Φιντέλ Κάστρο.
Οι διώξεις κατά «αντιφρονούντων» ανήκουν σε άλλες
εποχές και σε άλλα καθεστώτα.
Η παρέμβαση και ο «χρησμός» του Μπαρόζο, στο φό-

Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής γλώσσας και
φιλολογίας δημόσιας εκπ/σης ν. Τρικάλων

Μαραθώνιος Ανάγνωσης
για τη Γαλλοφωνία
•Σάββατο 16 Μαρτίου 2019, 11:00 π.μ. Kέντρο Έρευνας - Μουσείο Τσιτσάνη
ετά την επιτυχημένη
συμμετοχή της πόλης μας
στους Μαραθώνιους
Ανάγνωσης του 2017 και 2018, τα
Τρίκαλα τιμούν και φέτος την
Παγκόσμια Ημέρα Γαλλοφωνίας και
παίρνουν μέρος για 3η συνεχόμενη
χρονιά στον Μαραθώνιο Ανάγνωσης
με μία εκδήλωση αφιερωμένη στην
ποίηση.

Μ

Ο Μαραθώνιος Ανάγνωσης είναι μία πανελλήνια δράση που διεξάγεται ταυτόχρονα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας με συμμετοχή μαθητών και ενηλίκων πολιτών οι
οποίοι καλούνται να προσέλθουν σε συγκεκριμένο χώρο και να διαβάσουν αποσπάσματα συγκεκριμένου, προεπιλεγμένου έργου - βιβλίου.
Στην πόλη μας, φέτος, γιορτάζουμε παράλληλα την παγκόσμια ημέρα Γαλλοφωνίας
(20 Μαρτίου) και την παγκόσμια ημέρα ποίησης (21 Μαρτίου)και αφιερώνουμε την εκδήλωση στην ποίηση. Με προτεραιότητα και
έμφαση στη γαλλόφωνη, αλλά όχι μόνο
γαλλική, ποίηση, μπορούμε να συμπεριλάβουμε στα ποιητικά μας αναγνώσματα Έλληνες ποιητές μεταφρασμένους στα γαλλικά καθώς και γαλλόφωνους ποιητές μεταφρασμένους στα ελληνικά, για εκείνους
που ίσως θελήσουν να συμμετάσχουν αλλά
δεν γνωρίζουν γαλλικά.
Προσκαλούμε, λοιπόν, όλους τους φίλους της ποίησης και της γαλλικής γλώσσας,
μικρούς και μεγάλους, να μοιραστούν μαζί
μας τη χαρά της ποιητικής απαγγελίας και
να εμπλουτίσουν το ποιητικό μας αναλόγιο
διαβάζοντας το αγαπημένο τους ποίημα
στα γαλλικά.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του συλλόγου μας
apftrikala@gmail.com και στα τηλέφωνα:
6937090929 και 6972384431 ή απλά να έρθετε με το αγαπημένο σας ποίημα.
Πού; Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
στην Αίθουσα Eκδηλώσεων του Κέντρου
Έρευνας - Μουσείου Τσιτσάνη (παλιές φυλακές), το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019, στις
11:00 π.μ.
Σας περιμένουμε όλους!!!
Venez nombreux!!!

ρουμ των Δελφών και η δήλωση του ότι «οι αγορές περιμένουν να κερδίσει τις
εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης» είναι καταλυτική και
δείχνει πως «όλοι λατρεύουν
τον Ανατέλλοντα Ήλιο και
όχι τον Δύοντα». Οι δημοσκοπήσεις της ερχόμενης
εβδομάδας είναι καταλυτικές για την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Ο Τσίπρας είναι εγκλωβισμένος
στις Συμπληγάδες της … κάλπης. Στο ίδιο μήκος κύματος
με τον Μπαρόζο κινούνται
και παράγοντες της Ε.Ε. και
της Γερμανικής κυβέρνησης.
Πάντως όλες οι … «καυτές
πατάτες», όπως συντάξεις,
αναδρομικά και δώρα, μεταφέρονται στην επόμενη κυβέρνηση … !
Πέραν όλων αυτών ο Λαός
βλέπει πως το μοναδικό ενδιαφέρον των ΣΥΡΙΖΑΙΩΝ είναι το σύνδρομο της εξουσίας. Η οικονομία βυθίζεται.
Η Ελλάδα … μαραζώνει δημογραφικά και σε κάθε τρεις
θανάτους αντιστοιχεί μόνο
μία γέννηση. Η Εκκλησία διώκεται. Η μαύρη προπαγάνδα
και ο λαϊκισμός δεν έχουν …
ταίρι. Διμοιρίες αστυνομικών
φυλάσσουν τα σπίτια, τις επιχειρήσεις και τις ζωές των παραγόντων του ΣΥΡΙΖΑ. Αντί
να διορίσουν γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς και
αστυνομικούς κάνουν προεκλογικές προσλήψεις στους
ΟΤΑ, κατά παράβαση κάθε
ηθικής και δημοκρατικής
ευαισθησίας. Γυρίζουν την
πλάτη στις εθνικές Αξίες και
τα Ελληνοχριστιανικά ιδανικά.
Την περασμένη εβδομάδα,
στο μνημείο των πεσόντων,
στο ύψωμα 731 της Κλεισούρας, στην Αγία Κυριακή
Τρικάλων, έγινε μνημόσυνο
για όσους κλήθηκαν να «φυλάξουν Θερμοπύλες». Το 5ο
Σύνταγμα, που αποτελείτο,
κυρίως, από στρατιώτες των
Τρικάλων και της Καρδίτσας,
ορίστηκε να προασπίσει το
ύψωμα 731. Έτσι 125 άνδρες έπεσαν νεκροί, 28 εξαφανίστηκαν και 425 τραυματίστηκαν. Ενώ Λαός και Αρχές του Νομού τίμησαν με
την παρουσία τους την εκδήλωση, οι Βουλευτές και οι
παράγοντες του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν βόλτες στην Ασκληπιού
και … απολάμβαναν το καφεδάκι τους … ! Καμαρώστε
τους …!
Να γιατί η νίκη της Ν.Δ. θεωρείται βεβαία και ξεπερνάει και τα ποσοστά της αυτοδυναμίας. Το Μαξίμου, έχοντας ως επικεφαλής τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα λειτουργήσει σύμφωνα με τα
Ευρωπαϊκά Δημοκρατικά
πρότυπα, προκειμένου να ελπίζει η Ελλάδα σ’ ένα καλό
μέλλον.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και
κουρασμένη είναι και οι εφεδρείες της εξαντλήθηκαν. Γι’
αυτό το «γοργόν και χάριν
έχει».

ΤΕΤΑΡΤΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
Η Ευρώπη επενδύει
στις αγροτικές περιοχές

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Αρ. Πρωτ. 2376

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

ΜΕΤΡΟ 19
«ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD)»
Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.
Πληροφορίες: Αθανάσιος Μιμούλης
Έργο: Ασφαλτόστρωση αγροτικής
οδού Δ.Δ. Κεραμιδίου - Φαρκαδόνας
Τηλ.: 2433350022
Fax: 2433350055
Email: dimfartexn@yahoo.gr
CPV: 45233120-6
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
της πράξης:
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ.Δ. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ - ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ»
Ο Δικαιούχος Δήμος Φαρκαδόνας διακηρύττει ότι την 09 του μηνός Απριλίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των
προσφορών), θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της
παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την Πράξη με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Δ.Δ. Κεραμιδίου - Φαρκαδόνας».
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0006102845 και πρόκειται για το
υποέργο με τίτλο «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Δ.Δ. Κεραμιδίου - Φαρκαδόνας».
Το έργο Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Δ.Δ. Κεραμιδίου - Φαρκαδόνας
συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ, με προϋπολογισμό 109.510,52 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα) β) κατηγορία ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, με προϋπολογισμό 194.075,63 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση
τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 42/2017 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρκαδόνας, ανέρχεται στο ποσό των 312.903,23 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.)
και στο ποσό των 388.000,00 (με Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κ.λ.π.) με ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην
ιστοσελίδα www.farkadona.gr.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ (έγγραφο αριθ. Πρωτ. 5034/28-9-2018 υπόδειγμα διακηρύξεων έργων κάτω των ορίων.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π., για έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, όπως ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008, ανά κατηγορία και τάξη Μ.Ε.Ε.Π., αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης,
σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3(α) του Ν.4412/2016.
Για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς καθορίζονται ως ελάχιστες
απαιτήσεις, τα οριζόμενα στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν.
4412/2016.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση
δηλαδή 6.258,06 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται
προς το Δικαιούχο ΔΗΜΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού
ήτοι μέχρι την 09 /11 /2019 . Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για
τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και την αναλυτική διακήρυξη του έργου.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365)
ημερολογιακές ημέρες.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2014 - 2020" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.
Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2018ΣΕ08210027.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρκαδόνας
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από
το Δικαιούχο Δήμο Φαρκαδόνας, αρμόδιος υπάλληλος Αθανάσιος Μιμούλης
(τηλ.: 2433350022 Φαξ: 2433350055) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
Φαρκαδόνας (τηλ.: 2433350019 Φαξ: 2433350055), τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες.
Φαρκαδόνα 12/03/2018
Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας
Αθανάσιος Μεριβάκης
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ΤΕΤΑΡΤΗ
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Απευθείας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Για την Ελλάδα...
Ώρα Ελλάδας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Άλλη Διάσταση
ΕΡΤ Ειδήσεις - Δελτίο στη Νοηματική
- Αθλητικά - Καιρός
Ο Καιρός Στην Ώρα Του
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Δεύτερη Ματιά
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων - Αθλητικά
- Καιρός
Η Επόμενη Μέρα
ΕΡΤ Ειδήσεις
Roads
The Traffickers E7 (Ε)

07:15 Ταξιδεύοντας με τον Τζάστιν E4
07:25 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E11 (Ε)
07:40 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E12 (Ε)
08:00 Carousel (Ε)
08:30 Δεν Ήρθα Εδώ για Διακοπές (Ε)
09:30 Δρόμοι (Ε)
10:30 Στρογγυλός Πλανήτης E8
11:00 Φονικοί Δεινόσαυροι E8 (Ε)
11:30 Μεγάλοι Ποταμοί E3
12:30 28 Φορές Ευρώπη (Ε)
13:30 Αυτή τη Στιγμή στην Ευρώπη (Ε)
13:40 Γιάκαρι E62
13:55 Γιάκαρι E63
14:10 Γιάκαρι E64
14:25 Γιάκαρι E65
14:45 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας E9
(Ε)
15:00 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E10 (Ε)
15:15 Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι Κ9 Ε19 (Ε)
16:00 Οι Κληρονόμοι του Καραμπουμπούνα
17:20 Η Οδύσσεια του Κινηματογράφου E6
(Ε)
18:30 Ο Παράδεισος των Κυριών E10
19:30 Ο Παράδεισος των Κυριών E11
20:30 Συναντήσεις με Αξιοσημείωτους
Ανθρώπους Κ2 (Ε)
21:30 Στα Άκρα Κ15
22:30 Η Εξαφάνιση E3
23:30 Μικροφίλμ
00:00 Ράδιο Μόσχα
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Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
Οι Απίθανες E46 (Ε)
Η Μεγάλη Εξερεύνηση της Γης E8 (Ε)
ΕπιΚοινωνία
Στον Ειρηνικό με τον Σαμ Νιλ
Ειδήσεις
Η Μεγάλη Εξερεύνηση της Γης E8 (Ε)
Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ3 Ε15
Σχεδιάζοντας ένα Καλύτερο Μέλλον
E2
Με το Τρία
Δελτίο Καιρού
Ο Κόσμος των Σπορ
Στον Ειρηνικό με τον Σαμ Νιλ E2 (Ε)
Η Κατάκτηση της Αμερικής E2
Η Κατάκτηση της Αμερικής - Making
of E2
Δελτίο Καιρού
Ειδήσεις
Bala Loca
Χαμαιλέων

τηλεόραση
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Καλημέρα Ελλάδα
Το Πρωινό
ANT1 News
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ2 Ε3 (Ε)
Ρουκ Ζουκ
Κάτι Ψήνεται (Ε)
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
Γλώσσα
Still Standing
Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E117
ANT1 News
Η Επιστροφή E96
Μην Ψαρώνεις E12
Shooter
Τhe 2night Show Κ3
Εκείνες κι Εγώ (Ε)

Αλήθειες με τη Ζήνα (Ε)
Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ7 Ε6
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε292
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
Η Θεωρία των Πάντων
MasterChef 3 (Ε)
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TV Mall
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε112 (Ε)
Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
Βασικά Καλησπέρα σας
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Το Σόι σου Κ3 Ε34 (Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε113
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6 Ε40
Το Τατουάζ Κ2 Ε183
Μετά τα Μεσάνυχτα
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Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Survivor Πανόραμα
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Survivor
Ρουά Μάτ

07:00
08:00
09:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
19:00
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21:00

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

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
Τσιμπίδα Στέλλα
Απόλλωνος 15, 2431031053
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Σπάρτη Μαυροματιαννού
Διονυσίου 3, 2431027340

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

21:30
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00:30

Κόντρα και Ρήξη
Αγροτόραμα
Δυνατά και Ελληνικά
Δελτίο Ειδήσεων (Ε)

07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα «Σούπερ γιαγιά»,
«Ταρζάν»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Μεταξοχώρι»
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμαρκετινγκ
17.00 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου» (Ε)
19.30 Ελληνική ταινία «Ο μαγκούφης»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 Τravel Guide
22.30 Ντοκυμαντέρ «Η σιδερένια γέφυρα του
Πηνειού στο Κουτσόχερο»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Καλημέρα Θεσσαλία»
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ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ASTRA MARKET
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΚΡΙΟΣ: Η επαγγελματική ή η κοινωνική σας εικόνα είναι αυτή η οποία δέχεται την πίεση του
Κρόνου εδώ και αρκετό καιρό, φορτώνοντας
σας με ευθύνες ή με καταστάσεις που πρέπει να διαχειριστείτε στην οικογένεια που σίγουρα δεν είναι και ό,τι πιο ευχάριστο.
ΤΑΥΡΟΣ: Η βοήθεια του Άρη που βρίσκεται στο
ζώδιο σας είναι πραγματικά σημαντική γιατί σας
φορτίζει με ενέργεια, δύναμη, θέληση και πάθος να κατακτήσετε τα όνειρα σας και να φτιάξετε ένα άλλο αύριο.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Το τρίγωνο που σχηματίζουν Άρης
και Κρόνος από Ταύρο και Αιγόκερω αντίστοιχα
είναι από τα καλύτερα πράγματα που θα
μπορούσαν να συμβούν για να καταφέρεις να
συμμαζέψεις λίγο όλο αυτό το συναισθηματικό κουβάρι του προηγούμενου διαστήματος.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Το τρίγωνο που σχηματίζουν
Άρης και Κρόνος είναι μια σημαντική ευκαιρία
να ξεκολλήσετε από κάποια προβλήματα που
αντιμετωπίσατε στις διαπροσωπικές σχέσεις
το προηγούμενο διάστημα και οι οποίες μπορεί να επηρέασαν την απόδοση σας και σε άλλους τομείς της ζωής σας.
ΛΕΩΝ: Όλοι οι κόποι του προηγούμενου διαστήματος μπορούν να μετατραπούν σε αναγνώριση, φήμη, καταξίωση και όσοι έχετε κοπιάσει θα ανταμειφθείτε όπως σας αξίζει.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Μπορεί να έχεις νιώσει τη δημιουργικότητα σου, τον ενθουσιασμό σου ή την
αίσθηση της χαράς που μπορεί να αποκομίζεις
από όσα κάνεις στη ζωή σου να μην μπορούν
να πιάσουν ούτε τη βάση, με αποτέλεσμα όλα
να μοιάζουν ανούσια.

ΖΥΓΟΣ: Το σπίτι και η οικογένεια έχουν ήδη
δεχτεί με τρόπο δύσκολο και διαρκή την
επιρροή του Κρόνου από τον Αιγόκερω, είτε
αυτή αφορά βάρη, ευθύνες, έξοδα, είτε και ανακατατάξεις στις ενδοοικογενειακές σχέσεις και
ισορροπίες.

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Η νέα υπερπαραγωγή

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Το διάστημα που ο «δάσκαλος»
Κρόνος βρίσκεται στον Αιγόκερω εξετάζει τον
τρόπο που αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα και την
ικανότητα σου να συναναστρέφεσαι και να επικοινωνείς με τον κόσμο γύρω σου.

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

ΤΟΞΟΤΗΣ: Το τρίγωνο του Κρόνου με τον Άρη
στην πραγματικότητα θα σου δώσει την ευκαιρία να κάνεις αλλαγές στη ζωή σου βάσει
των όσων έχεις καταλάβει ότι για σένα αποτελούν αφενός πραγματικές ανάγκες κι αφετέρου πραγματικές αξίες.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Τώρα που θα τριγωνίσει και τον
Κρόνο που βρίσκεται στο ζώδιο σου έχεις την
ευκαιρία να δώσεις σάρκα και οστά σε όσα
ονειρεύεσαι για τη συνέχεια και να πετύχεις
πράγματα που θα έχουν διάρκεια στο χρόνο.

“Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ”
Επίσης προβάλλεται
το νέο καθηλωτικό θρίλερ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Δεν είναι και πολύ ευχάριστο να
έχεις τον Κρόνο από πίσω σου (στον Αιγόκερω), γιατί όλο απαιτεί να ολοκληρώνεις πράγματα, να κλείνεις κύκλους, έχει απογοητεύσεις
και άλλα όχι πολύ ευχάριστα πράγματα.

“ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 2”
Για τις ώρες στο 78775

ΙΧΘΕΙΣ: Το τρίγωνο που σχηματίζουν Άρης και
Κρόνος από Ταύρο και Αιγόκερω αντίστοιχα είναι για σένα μια ευκαιρία να μιλήσεις και να
διεκδικήσεις όσα θεωρείς ότι σου αξίζουν, για
όσα έχεις κοπιάσει.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

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

Αν η Οδός Μπιλ
Μπορούσε να Μιλήσει
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

07.00 - 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 Χρώματα Ελλάδας
09.00 – 10.00 Όλο Υγεία
10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις
12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης
13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις
15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά
16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις
18.00 – 18.30 Δελτίο Ειδήσεων
18.30 – 19.30 Κόντρα και Ρήξη
19.30 – 20.00 Κοινωνική σειρά
20.00 – 20.30 Δελτίο Ειδήσεων
20.30 – 22.00 Εκ Βαθέων
22.00 – 23.00 Ανατρεπτικό Δελτίο
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 00.30 Δελτίο Ειδήσεων
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18:55
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Ραλφ εναντίον ίντερνετ

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Με το Νι και με το Σίγμα
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα
Ποιος Ρωτάει;
Open News στη Νοηματική
Για Πάντα Παιδιά
Open News
Ο Πρίγκιπας της Φωτιάς Κ1
Max Payne
Criminal Minds Κ8
Ο Λαβύρινθος: Πύρινες Δοκιμασίες

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

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

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

Πώς παίζεται
Συμπληρώστε τους αριθμούς ώστε κάθε τετράγωνο με τα εννέα κουτάκια να έχει τους αριθμούς από
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1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.
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ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

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

Sudoku

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

ΤΕΤΑΡΤΗ
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Άνοδος 1,06%
στο Χρηματιστήριο

Ê

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές στη χθεσινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υπερβαίνει και πάλι τα επίπεδα των 700 μονάδων, εν μέσω βελτίωσης του κλίματος στην αγορά ομολόγων.
Υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Alpha Bank, της
Jumbo και της Eurobank.
O Γενικός Δείκτης Τιμών
έκλεισε στις 703,91
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
μονάδες, σημειώνοντας
άνοδο 1,06%.
Γ.Δ. 703,91
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη
τιμή στις 704,49 μονά1,06%
δες (+1,14%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 59,161
εκατ. ευρώ, ενώ διακιΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
νήθηκαν 31.006.254 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,35%,
ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,37%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη
μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+6,50%στα 1,2780 ευρώ), της Jumbo
(+3,48% στα 14,890 ευρώ), της ΑΔΜΗΕ (+2,76%
στα 1,7100 ευρώ) και της Eurobank (+2,34% στα
0,6350 ευρώ).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (-2,40% στα 8,7400 ευρώ), της Motor Oil (-0,69% στα 21,6500 ευρώ) και της ΔΕΗ (0,52% στα 1,5300 ευρώ).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη
άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Τραπεζών
(+3,73%), των Προσωπικών Προϊόντων (+2,71%) και
των Τροφίμων (+2,17%), ενώ τις μεγαλύτερες
απώλειες σημείωσε ο δείκτης των Ταξιδιών (2,01%).

Τα τρία ζητήματα πάνω στα οποία
διαφωνούν Ελλάδα και ΔΝΤ
Κριτική από τον εκπρόσωπο της χώρας μας στο Ταμείο για την έκθεση
ε αιχμή του δόρατος τα
εργασιακά, ο εκπρόσωπος
της Ελλάδας στο Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, Μιχάλης
Ψαλιδόπουλος, άσκησε κριτική στην
πρώτη μεταπρογραμματική έκθεση
που εκπόνησε το Ταμείο για τη χώρα
μας. Κατά τη διάρκεια της
παρέμβασής του στο Εκτελεστικό
Συμβούλιο του οργανισμού, ο κ.
Ψαλιδόπουλος άφησε υπόνοιες για
ιδεολογικές προσεγγίσεις του
Οργανισμού απέναντι σε μια σειρά
από θέματα της ελληνικής
οικονομίας.

Μ

Ειδικότερα,οι διαφωνίες ανάμεσα στις ελληνικές Αρχές και το ΔΝΤ καταγράφηκαν σε
ζητήματα όπως:
1. Το πόσο ευάλωτο είναι το τραπεζικό
σύστημα
2. Το ποιος θα είναι αντίκτυπος που θα
έχει η αύξηση του κατώτατου μισθού στην
οικονομία
3. Το μέγεθος των δημοσιονομικών κινδύνων από τις δικαστικές αποφάσεις
Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της
Ελλάδας επιβεβαίωσε ότι η Αθήνα εξετάζει
την πρόωρη αποπληρωμή μέρους των δανείων του ΔΝΤ, προκειμένου να βελτιώσει

Αύξηση 15,7% σημείωσαν οι
πωλήσεις των αυτοκινήτων στη
χώρα τον Φεβρουάριο εφέτος,
καθώς κυκλοφόρησαν για πρώτη
φορά 15.404 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 13.317 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα
του 2018 (αύξηση 33,1% είχε
παρουσιαστεί τον Φεβρουάριο
του 2018 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται
σε 8.235 έναντι 7.421 που κυκλοφόρησαν τον Φεβρουάριο
του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 11%.
Το α' δίμηνο εφέτος, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 36.038
αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο
Μιχάλης Ψαλιδόπουλος
περισσότερο τη δυναμική του ελληνικού
χρέους και εκτίμησε ότι η επιτυχημένη
πρόσβαση της χώρας στις κεφαλαιαγορές
αποτελεί απόδειξη ότι η Ελλάδα έχει ανακτήσει την αξιοπιστία της. Όπως ανέφερε,
«οι ελληνικές Αρχές, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής διαχείρισης του χρέους και σε διαβούλευση με τους Ευρωπαί-

ους εταίρους τους, εξετάζουν περαιτέρω
ενέργειες για τη βελτίωση της εικόνας του
χρέους, συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης εξόφλησης στο ΔΝΤ».
Ο κ. Ψαλιδόπουλος αναγνωρίζει ότι οι
πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις που ανατρέπουν μεταρρυθμίσεις, μπορεί να εγκυμονούν δημοσιονομικούς κινδύνους. Παρόλα όμως αυτά, εμφανίστηκε αισιόδοξος
ότι τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης που
προβλέπονται στον προϋπολογισμό επαρκούν για να καλυφθούν αυτές οι ενδεχόμενες ανάγκες. Μάλιστα, συνεχίζοντας το
μπαράζ των ενστάσεων του, ο εκπρόσωπος
εξέφρασε ανοιχτά τη διαφωνία του με την
εκτίμηση του Ταμείου ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτο και ότι η κουλτούρα πληρωμών είναι
αδύναμη.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και
όσον αφορά την πρόσφατη αύξηση του κατώτατου μισθού, καθώς σε αντίθεση με τις
δυσμενείς προβλέψεις του ΔΝΤ, ο κ. Ψαλιδόπουλος εμφανίστηκε καθησυχαστικός
και εκτίμησε πως μια τέτοια κίνηση θα ενισχύσει την παραγωγικότητα της εργασίας.
«Οι ελληνικές Αρχές παρακολουθούν
στενά τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και
είναι έτοιμες να αναλάβουν τις απαραίτητες
ενέργειες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αυξήθηκαν οι πωλήσεις αυτοκινήτων τον Φεβρουάριο

Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 8.235
32.214 που κυκλοφόρησαν την
αντίστοιχη περίοδο του 2018,
παρουσιάζοντας αύξηση 11,9 %
(αύξηση 39,4% είχε παρουσια-

στεί το δίμηνο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2018 σε σχέση με το
αντίστοιχο του 2017). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται
σε 18.183 έναντι 16.967 που κυκλοφόρησαν το α' δίμηνο του
2018, παρουσιάζοντας αύξηση
7,2%.
Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Φεβρουάριο εφέτος
κυκλοφόρησαν 1.875 νέες μοτοσικλέτες κυβισμού άνω των 50 cc

(καινούργιες και μεταχειρισμένες
εξωτερικού) έναντι 1.607 τον αντίστοιχο μήνα του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 16,7% (αύξηση 50,8% είχε παρουσιαστεί τον
Φεβρουάριο 2018 σε σχέση με
τον αντίστοιχο μήνα του 2017). Οι
καινούργιες μοτοσικλέτες ανέρχονται σε 1.640 έναντι 1.423 που
κυκλοφόρησαν τον Φεβρουάριο
2018, παρουσιάζοντας αύξηση
15,2%.
Το α' δίμηνο, κυκλοφόρησαν
3.831 νέες μοτοσικλέτες (άνω
των 50 cc) έναντι 3.516 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2018, παρουσιάζοντας
αύξηση 9% (αύξηση 65,1% είχε
παρουσιαστεί το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2018 σε
σχέση με το αντίστοιχο του
2017). Οι καινούργιες μοτοσικλέτες ανέρχονται σε 3.401 έναντι 3.134 που κυκλοφόρησαν α' δίμηνο του 2018, παρουσιάζοντας
αύξηση 8,5%.

Σε προσιτές τιμές

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

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

36 σελίδα
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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

Ο Εσπερινός «της Συγνώμης»
στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
•Ενώ τελέστηκε και μοναχική κουρά
του Παντελεήμονος μοναχού

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

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»

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

έσα σε κλίμα
κατάνυξης και
περισυλλογής
και με πολλή μεγάλη τη
συμμετοχή του
χριστεπωνύμου
πληρώματος της των
Τρικκαίων Εκκλησίας
ξεκίνησε το απόγευμα
της Κυριακής 10
Μαρτίου 2019 για την
Ορθόδοξη Εκκλησία μας η
Αγία και Μεγάλη
Τεσσαρακοστή με τον A’
Κατανυκτικό Εσπερινό, που
καλείται και «Εσπερινός της
Συγγνώμης».

Μ

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: 9.00, 12.00, 15.00

6.30, 10.30, 13.30, 16.00, 20.00

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

ΘΕΣΣ/ΚΗ - ΤΡΙΚΑΛΑ

ΛΑΡΙΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00
καθημερινά: 8.30, 15.00 (Παρ. 15.30 )

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

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 - ΘΕΣΣ/ΚΗ

ΤΡΙΚΑΛΑ–ΙΩΑΝΝΙΝΑ

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,

ΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΜΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΙΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η ΕΠΟΧΗ ΚΙ’ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΡΧΕΤΑΙ
Κάτι μούλεγε, από την περασμένη Κυριακή
ότι, δεν θάπρεπε να μείνει έτσι λειψή και τυπική-μ’ ένα αγγελτήριο και μία πάνδημη κηδεία,
η είδηση θανάτου του 85χρονου συμπολίτη
Ντίνου Κωστόπουλου. Και γιατί υπήρξε μέλος
μιάς πολύ γνωστής και καταξιωμένης Τρικαλινής οικογένειας, αλλά κι’ επειδή η ζωή του
εμπλέκεται στα μαθητικά θρανία του 1ου Δημοτικού Σχολείου της πόλης μας, της σχεδόν
εγκατελειμμένης σήμερα διώροφης πέτρινης
Δωρθέου Σχολής, απέναντι απ’ τον Άγιο Στάφανο, την προπολεμική και πρώτη μεταπολεμική εποχή, τότε που καθόμουνα κι’ ο ίδιος. Και
τά παιγνίδια μας μπερδεύονταν με τα απροσδιόριστα ρομαντιά φλέρτ
και τα δειλά φτερουγίσματα του σκανδαλιάρη γιού της Αφροδίτης, που
σαν επίμονη μέλισσα της Άνοιξης, βούϊζε, γύρω απ’ τα ροδοπέταλα
της πρώϊμης νιότης.

Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

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.

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.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ

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

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών
κ. Χρυσόστομος υποδέχθηκε στα προπύλαια του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού
Αγίου Νικολάου Τρικάλων
την Ιερά Εικόνα της Παναγίας «Φανερωμένης» την
οποία κόμισαν οι Ιερείς από
τον ομώνυμο Ναό των Τρικάλων.
Εν συνεχεία τελέσθηκε ο
Εσπερινός Χοροστατούντος
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών
κ. Χρυσοστόμου με την συμμετοχή σχεδόν του συνόλου των Ιερέων της Ιεράς
Μητροπόλεως.
Κατά τη διάρκεια του
εσπερινού τελέστηκε η μοναχική κουρά (ρασοευχή)
του κ. Αποστόλου Κουκουμπάνη. Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας έδωσε στον
νέο μοναχό το όνομα Παντελεήμων, προς τιμή του μακαριστού Μητροπολίτου
Θεσσαλονίκης κυρού Παντελεήμονος Χρυσοφάκη.
Πριν το τέλος του Εσπερινού ανέγνωσε την συγχωρητική ευχή στους πατέρες
και τους συγκεντρωμένους
πιστούς και όλοι αντάλλαξαν
μεταξύ τους τον ασπασμό
της αγάπης και της συγχωρήσεως, αιτούμενοι και παρέχοντες συχώρεση, όπως
ορίζει η τάξη της Αγίας μας
Εκκλησίας, ευχόμενοι μεταξύ τους Καλή Τεσσαρακοστή.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Συνεπής κι’ υποδειγματικός επαγγελματίας ο πατέρας, ο Αθανάσιος
Κωστόπουλος, με την αντιπροσωπεία ανταλλακτικών όλων των αυτοκινήτων, στην αρχή της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου(σήμερα Στεφάνου Σαράφη) δίπλα από το ζαχαροπλαστείο Μπουλογεώργου
τώρα, δημιούργησε μία επαγγελματική παράδοση που την συνέχισαν
τά παιδιά του. Ο μεγάλος Βασίλης, που έφυγε πρόσφατα από την ζωή
(με έντονη ανάμιξη στα ποδοσφαιρικά πράγματα των Τρικάλων), είχε
ανοίξει δικό του κατάστημα ανταλλακτικών στην οδό Λαρίσης, δίπλα
απ’ το κατάστημα ξυλείας και το σπίτι Δερπανοπούλου, μαζί με τον συνομήλικο και φίλο του Αθ. Ρίζο.
Ο δεύτερος Τάκης, που εγκατέλειψε πολύ ενωρίς τα εγκόσμια, ο τρίτος Ντίνος, νέος και ώριμος άνδρας, με πάντα χαρούμενο και χαμογελαστό πρόσωπο που δραστριοποιήθηκαν στο πατρικό κατάστημα
και ο μικρότερος Αλέκος, ο οποίος επί πολλά χρόνια λειτουργούσε επί
πολλά χρόνια λειτουργούσε το πρατήριο βενζίνης, δίπλα απ’ το κέντρο «Φαλώρεια» της οδού Καλαμπάκας.
Και τα δύο κορίτσια η Πόπη, σύζυγος του Καλαμπακιώτη Δικηγόρου Γεώργιου Φάλλα κι’ η Πολυτίμη σύζυγος του στρατιωτικού Σαρδένη που μένουν στην Αθήνα αποτελούν μία πολύτεκνη οικογένεια, που
με πολλές άλλες, επιθυμούσαν να διατηρήσουν ζωντανό το όραμα της
γνήσιας Ελληνικότητας του πληθυσμού μας. Και οι παλιότεροι Τρικαλινοί, θαύμαζαν το μαγάλο σπίτι του Κωστόπουλου με την αυλή γεμάτη λουλούδια, στην αρχή του χώρου, που γίνονταν το Τρικαλινό πανηγύρι στο Τρικκαίογλου και είχε τον πάγκο της με τον Φαρσαλινό χαλβά, η ωραία Καρδιτσιώτισσα Αγαπούλα, γυναίκα του Θωμά Σταύρου,
πρώτου ενοικαστή του περιπτέρου στο Φρούριο, επί Δημάρχου Ιωάννη Μάτη.
Ο θάνατος του Ντίνου Κωστόπουλου (γυναίκα του η Μαρούλα, κόρη
του αείμνηστου εμπόριου μαλλιών Γ. Γιαννούση, στάθηκε αφορμή μικρής και πρόχειρης αναβίωσης μιάς εποχής με περισσότερο συναισθηματισμό και συναισθηματισμό και ρομαντική διάθεση, που πέρασε χωρίς επιστροφή.
ΘΥΜΙΟΣ ΓΡ. ΛΩΛΗΣ

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑ

ΜΑΚΡΗ

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

*ΕΞΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΙΚΑ!!!
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019 ΕARLY BOOKING!
ΜΠΑΛΙ-ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 10ημ. 4,11,18/08 .................................................950€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΠΑΛΙ 10,11ημ. 27/07 &1,10,17/08 ............................................από 1145€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΕΧCLUSIVE CUBA 9ημ. ................................................................από 1645€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΟΥΚΕΤ – ΜΠΑΝΓΚΟΚ 10,12ημ. ..................................................από 1180€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ 12&15ημ. ............................................από 1380€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΒΙΕΤΝΑΜ 13ημ. ...........................................................................από 1399€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
Όλα τα οργανωμένα ταξιδιωτικά πακέτα εξωτερικού της αγοράς
διαθέσιμα στο γραφείο μας!!
Και φυσικά τα μοναδικά μας ατομικά πακέτα για να πραγματοποιήσετε το
ταξίδι σας όπως εσείς το θέλετε , σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις!
Διαθέτουμε την πιο ενημερωμένη πλατφόρμα κράτησης ξενοδοχείων και
αεροπορικών εισιτηρίων
και σε συνδυασμό με την ταξιδιωτική μας εμπειρία μπορούμε να σας
εγγυηθούμε ένα μοναδικό ταξίδι!!
Και όπως πάντα:

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ σε ασυναγώνιστες τιμές με όλες τις αεροπορικές εταιρείες

-

-ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

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

εκδρομές

ΤΕΤΑΡΤΗ
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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”.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

AM.EOT 0727E60000012200

ΠΡΑΓΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

Ταξίδια εκδρομές Εσωτερικού & Εξωτερικού / Private Group / Συλλόγων-Σωματεία
Κρατήσεις Ξενοδοχείων με σύστημα οn line / Transfer airport
Το γραφείο μας διαθέτει σύστημα POS για όλες τις συναλλαγές σας με κάρτα

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Τετραήμερη εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη, Βόσπορο
και Πριγκιπόννησα 29/4-2/5/19.

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

-Εκδόσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
- Μεταφορές και εκδρομές με σύγχρονα λεωφορεία

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).

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

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

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

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 5 ΗΜΕΡΕΣ

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ Α’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-3-2019

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

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

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

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

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

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

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

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

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)

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

«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.)

ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡIΩΝ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

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

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

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

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 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****

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

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
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

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

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

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

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

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

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

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

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

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

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

38 σελίδα

ΤΕΤΑΡΤΗ
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Πρόγραμμα ὁμιλητῶν
κατὰ τοὺς Κατανυκτικοὺς Ἐσπερινοὺς
στήν Ἱερὰ Μητρόπολη Τρίκκης καὶ Σταγὼν
Διὰ τοῦ παρόντος σᾶς
γνωρίζομεν, ὅτι καθὼς πλησιάζει ὁ χρόνος τῆς ἐνάρξεως
τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τῆς κατ’ ἐξοχὴν
πνευματικῆς περιόδου τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἡ
ὁποία καταλήγει εἰς τὸν
Σταυρὸν καὶ τὴν Ἀνάστασιν
τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, προγραμματίζομεν
πρὸς τοῦτο ἐκδηλώσεις ὁμιλιῶν κατὰ τὰς Κυριακὰς τῆς
περιόδου αὐτῆς, πρὸς πνευματικὸν καταρτισμὸν καὶ ἐνίσχυσιν ὅλων τῶν χριστιανῶν
εἰς τὸ πνευματικὸν στάδιον
τῆς ἀθλήσεως τῶν ἀρετῶν
τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας.
Οἱ ὁμιλίες θὰ λαμβάνουν
χώρα ἐντὸς τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Τρικάλων, τὸ ἑσπέρας
τῶν Κυριακῶν περί τήν 6ην
ὥραν συμφώνως τοῦ προγράμματος, τὸ ὁποῖον ἀκολουθεῖ:
Κυριακὴ 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.:
Ἱ. Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς
Σαραγίων Τρικάλων
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ἀρχιμανδρίτης

τοπικά

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

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!

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά επί της οδού Κολοκοτρώνη πλησίον
ΚΑΠΗ. Όποιος τα έχασε να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
6932959209 κ. Βασίλης.
ΧΑΘΗΚΕ πορτοφόλι μαύρο, δερμάτινο, με το δίπλωμα οδήγησης, ταυτότητα, κάρτες κ.λπ., στην λαϊκή αγορά του Σιδηροδρομικού Σταθμού. Όποιος το βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6947351286.
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.

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη Απεβίωσε ο δημοσιογράφος
Τρίκκης και Σταγών
Δημήτρης Βάλλας
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Τετάρτη 13
Μαρτίου στις 6 το απόγευμα θα
Χοροστατήσει και θα ομιλήσει
κατά την Ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου και εν συνεχεία
θα τελέσει τη Θεία Λειτουργία
των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.
Την Πέμπτη 14 Μαρτίου στις 6
το απόγευμα επικεφαλής του Ιερού κλήρου και του λαού, θα
υποδεχθεί μετά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών και
Μετεώρων κ. Θεοκλήτου, έμπροσθεν του Ιερού Ναού Αγίου
Νεκταρίου Τρικάλων, τα «Άχραντα Πάθη» του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού από την Ιερά Μονή
Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αιγιαλείας προς ευλογία του πιστού
λαού της επαρχίας μας. Εν συνεχεία θα συγχοροστατήσει μετά
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων κ.
Θεοκλήτου κατά την Ακολουθία
του Εσπερινού. Μετά το πέρας
θα τελέσει το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου.
Την Παρασκευή 15 Μαρτίου
στις 5 το απόγευμα θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά
την Ακολουθία της Α’ Στάσεως
των Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό Ναό
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Τρικάλων.
Περί ώρα 7:00 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά την
Ακολουθία του Εσπερινού και
της Α’ Στάσεως των Χαιρετισμών
προς την Υπεραγία Θεοτόκο

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ κ.
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΡΙΚΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
Την Πέμπτη 14 Μαρτίου στις 6
το απόγευμα, ευγενώς προσκληθείς, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος θα υποδεχθεί
μετά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών
κ. Χρυσοστόμου, έμπροσθεν του
Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου
Τρικάλων, τα «Άχραντα Πάθη»
του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού
από την Ιερά Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αιγιαλείας προς
ευλογία του πιστού λαού της
επαρχίας μας. Εν συνεχεία θα
συγχοροστατήσει μετά του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
κ. Χρυσοστόμου κατά την Ακολουθία του Εσπερινού.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Η δικαιοσύνη και η κρίσις
είναι η βάσις του θρόνου
σου» (Ψαλμ. 89:14)
Κάποιος μου έλεγε: «Όταν
σκέπτομαι τη δικαιοσύνη του
Θεού και την επερχόμενη κρίση όπως αναφέρεται στην
Αγία Γραφή, αναρωτιέμαι μήπως τελικά αυτά είναι αλήθεια, και αυτή η σκέψη, δεν με
αφήνει να ησυχάσω».
Φίλε μου, αυτό που βασανίζει τον άνθρωπο είναι η ένοχη συνείδηση του. Αυτό το
διακριτικό καμπανάκι που ο
Θεός έβαλε μέσα μας, όσο κι
αν εμείς προσπαθούμε να μην
ακούμε τη φωνή του, βρίσκει
πάντα τρόπο να μας θυμίζει
πως, κάτι δεν πάει καλά στη

σχέση μας με τον Δημιουργό
μας, παρ' όλο που εμείς νομίζομε ότι είμαστε καλοί άνθρωποι. Ο άνθρωπος είναι
γεννημένος για τον Θεό και
δεν ησυχάζει παρά μόνο όταν
Τον συναντήσει. Όταν σταθεί
στον Γολγοθά και αναγνωρίζοντας ότι είναι αμαρτωλός,
καταλάβει τι θαυμαστό έργο
σωτηρίας πραγματοποίησε
από αγάπη θυσιάζοντας τον
Υιό Του και δεχθεί τη σωτηρία
που του προσφέρει. Τότε, δικαιώνεται, συμφιλιώνεται με
τον Θεό, ειρηνεύει το πνεύμα
και η καρδιά του και δεν φοβάται την κρίση του Θεού γιατί ξέρει ότι συγχωρήθηκε
(Ιωαν.5:24).

•Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σήμερα
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 στις 12 το μεσημέρι
από τον Ιερό Ναό του Αγίου Θωμά στη Λάρισα
Το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε με μεγάλη θλίψη
ανακοινώνει τον θάνατο της δημοσιογράφου Δημήτρη Βάλλα,
που απεβίωσε χθες το πρωί, έπειτα από άνιση μάχη με τον καρκίνο, σε ηλικία 62 ετών.
Ο Δημήτρης Βάλλας γεννήθηκε στη Λάρισα το 1956. Σπούδασε ιταλική φιλολογία, όμως τον
κέρδισε οριστικά η δημοσιογραφία. Συντάκτης της «Ελευθερίας»
Λάρισας από το 1986. Μία ολόκληρη ζωή μάχιμος ρεπόρτερ,
που λάτρευε το κυνήγι, το ψάρεμα, τη φωτογραφία και τη ορειβασία. Από τους πιο γνωστούς
Ραδιοερασιτέχνες στο πανελλήνιο στα μεσαία κύματα.
Μέλος της Ένωσης Συντακτών
Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας
και Εύβοιας και επί σειρά ετών
συνδικαλιστής. Διετέλεσε αντιπρόεδρος της ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε και
συμμετείχε σε πολλά συνέδρια
της ΠΟΕΣΥ και δημοσιογραφικούς αγώνες.
Εκτός από κείμενα έγραφε και
στίχους που μελοποιήθηκαν κι

έγιναν τραγούδια από Λαρισαίους
συμπολίτες τους. Διετέλεσε πρόεδρος της ομάδας «Φορτούνα» Κουτσοχέρου.
Τα Δ.Σ της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας και του ΕΤΑΣ, εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην σύζυγό του Νίκη,
στα δύο του παιδιά και σε όλους
τους συγγενείς και φίλους.
Η νεκρώσιμη ακολουθία του
εκλιπόντος θα ψαλεί σήμερα Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 στις 12 το
μεσημέρι από τον Ιερό Ναό του
Αγίου Θωμά στη Λάρισα.

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

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

ΣΑΛΑΤΕΣ
Φακές, καλαμπόκι, πιπεριές, τοματίνια, λαδόξυδο, κρεμμύδι ........3,50€
Πράσινη: μαρούλι, κρεμμυδάκι, άνηθο, λαδολέμονο ......................3,00€
Λάχανο, καρότο, λαδολέμονο.........................................................3,00€
Χόρτα εποχής ................................................................................3,00€
Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• μπριάμ
• μεσογειακή μακαρονάδα
• κανελόνια με κιμά
• χοιρινό λεμονάτο
• αρακά

στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό
Αγίων Θεοδώρων Πηγής Τρικάλων.
Περί ώρα 9:00 θα Χοροστατήσει κατά την Ακολουθία της Α’
Στάσεως των Χαιρετισμών στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου
Νικολάου Τρικάλων.
Εν συνεχεία θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία με την Ακολουθία της
Α’ Στάσεως των Χαιρετισμών
στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου
Τρικάλων επί τη ελεύση των
«Αχράντων Παθών» του Κυρίου
Ημών Ιησού Χριστού.

•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 αγαπημένο μας πατέρα, παππού
και αδελφό

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΣΤΕΡ.
ΖΥΓΟΥΡΑΚΗ
Ετών 97
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη
13 Μαρτίου 2019 και ώρα 2μ.μ. εκ του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφοράν του.
Τρίκαλα 13-3-2019
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Φραγκίτσα και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Μαρία Ζυγουράκη. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Νίκη, Κων/νος. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
Ροδόπη Β. Ζυγουράκη, Γεωργία Τσιώμου. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Τρικάλων σήμερα Τετάρτη 13-3-2019 και ώρα 1.30μ.μ.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Τζέλης”.

Χριστιανική Ένωση Επιστημόνων Ν.Τρικάλων

Μέγα Απόδειπνο
Αύριο Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 και ώρα 5.30’μ.μ. στο παρεκκλήσι του Ιωάννου του Προδρόμου Τρικάλων θα ψαλεί η
ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου για τα μέλη και τους φίλους της Χριστιανικής Ένωσης Επιστημόνων.

† ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙA
Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν
καθ' οιονδήποτε τρόπο στο βαρύ πένθος
μας για τον θάνατο της πολυαγαπημένης
μας συζύγου, μητέρας, αδελφής και
θείας

ΒΑΣΩΣ ΠΑΝΑΝΟΥΜΠΑΚΟΥ
ΣΥΝΤ/ΧΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ
Ευχαριστούμε θερμά
Τρίκαλα 13-3-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεώργιος Μπάκος. Ο ΓΙΟΣ: Δημήτριος Μπάκος. ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ: Ελένη Νικολακάκου, Μαρία Μαυρομάτη, Ρίτσα Ιωάννου-Πανανού, Ευαγγελία Καλαμαρά. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ.

Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν
καθ' οιονδήποτε τρόπο στο πένθος μας
για τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας
συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής
και θείας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΩΤ.
ΓΚΟΥΛΙΤΟΥ
Ευχαριστούμε θερμά
Τρίκαλα 13-3-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Σωτήριος Γκουλίτος. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ζήσης και Ζωή
Γκουλίτου, Ηλίας και Χριστίνα Γκουλίτου. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ευαγγελία, Σωτήρης, Σωτήρης, Ευαγγελία, Αθανασία. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ.
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ.

ΤΕΤΑΡΤΗ
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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
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας το γένος Σάκκα που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΤΑΛΑΣΗ του Νικολάου και της Ροδάνθης το γένος
Οικονόμου που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται
να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο
Πύλης.

Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου
στο Παρεκκλήσιο της Αγίας Ειρήνης
Στο κατώφλι της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, της ιερότερης
χρονικής περιόδου του εκκλησιαστικού έτους, σήμερα Τετάρτη
13 Μαρτίου 2019 στις 6 το απόγευμα θα τελεσθεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στο Παρεκκλήσιο της Αγίας Ειρήνης
επί της οδού Καραϊσκάκη 2, κοντά στα Δικαστήρια, προς ευλογία, ενίσχυση για τον αγώνα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής
και αγιασμό των πιστών.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

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

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.

Σύλλογος Ηπειρωτών Ν. Τρικάλων
Ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 Αράχωβα - Ιτέα – Δίστομο – Λιβαδειά – Μονή Οσίου Λουκά.
Λεπτομέρειες - Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Πρόεδρος: Νίκη Χύτα 6937385053
Γενική Γραμματέας: Τσατσαρώνη Μαρία 6948054094

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
•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

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

ια τη σταθερή προσήλωση στη φιλία Ελλάδας - Βόρειας Μακεδονίας, έκανε λόγο ο πρόεδρος της
ΔΗΜΑΡ, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, μετά
τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της
γειτονικής χώρας, Ζόραν Ζάεφ. Όπως τόνισε ο κ. Θεοχαρόπουλος «συναντηθήκαμε με τον πρωθυπουργό της Βόρειας
Μακεδονίας, κ. Ζόραν Ζάεφ, γιατί είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στη φιλία μεταξύ των χωρών, στο διάλογο και την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Στο πλαίσιο αυτό μας συνεχάρη για τη στάση μας,
την ευθύνη και το πολιτικό κόστος που
αναλάβαμε. Και τον συνεχάρη γιατί παρέμεινε προσηλωμένος σε μία στάση
ιστορικής ευθύνης απέναντι σε κάθε
εθνικισμό».
«Η ΔΗΜΑΡ, συνεπής με τις θέσεις, τις
αρχές και τις αξίες της, ψήφισε τη Συμφωνία των Πρεσπών, με την οποία επιλύονται προβλήματα που λίμναζαν επί 26
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Θ. Θεοχαρόπουλος: Σε πολύ καλό κλίμα η συνάντηση με Ζάεφ

χρόνια, δηλητηριάζοντας τις σχέσεις
των χωρών μας», επεσήμανε.
Σύμφωνα με τον κ. Θεοχαρόπουλο

«στη συνάντηση τονίσαμε ότι τέτοιες προωθητικές ενέργειες για την ειρηνική
συνύπαρξη των χωρών, όπως η Συμφω-

νία των Πρεσπών, μπορούν να προωθηθούν από προοδευτικές, αριστερές και
σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις. Η σύνθετη
ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό,
erga omnes με διεθνή συμφωνία και
αναθεώρηση του συντάγματος ήταν μία
δίκαιη και ρεαλιστική λύση στο πλαίσιο
ενός έντιμου συμβιβασμού. Αποτέλεσμα να ανοίξει ο δρόμος για την ένταξη
της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και
την Ε.Ε, γεγονός που θα συμβάλει στη
σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής της
νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων».
«Τονίσαμε και συμφωνήσαμε ότι από
εδώ και στο εξής το κρίσιμο είναι η πιστή εφαρμογή της Συμφωνίας σε όλα τα
επίπεδα, χωρίς πισωγυρίσματα και χωρίς
να επαναπαυθούμε, αλλά να διατηρηθεί

ενεργός ο διάλογος και η συνεργασία για
την επιτυχή εφαρμογή της. Συμφωνήσαμε ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να προλαβαίνουμε και να επιλύουμε αβλεψίες, αστοχίες ή αδράνειες
που παραβιάζουν το γράμμα και το πνεύμα της Συμφωνίας, όπως συνέβη στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού του Βερολίνου,
όπου αντιμετωπίστηκε αμέσως.
Ενημερωθήκαμε για τη μέχρι σήμερα
πρόοδο σχετικά με εφαρμογή του erga
omnes και την αλλαγή του ονόματος σε
όλους τους θεσμούς και δημόσιους φορείς, στο εσωτερικό της χώρας και στο
εξωτερικό, καθώς και για τη λειτουργία
των επιτροπών που έχουν αναλάβει να
επεξεργαστούν την αναθεώρηση των
βιβλίων της ιστορίας και τη διευθέτηση
του ζητήματος των εμπορικών σημάτων.

Διερευνήσαμε και διαπιστώσαμε ότι
υπάρχει ένα ευρύ πεδίο δυνατοτήτων για
σύσφιξη της οικονομικής συνεργασίας
όπως εξάλλου προβλέπεται στο δεύτερο μέρος της συμφωνίας και συμφωνήσαμε ότι χρειάζονται μέτρα διευκόλυνσης
και προώθησης της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία που δραστηριοποιούνται
σε αντίστοιχους κλάδους της οικονομίας.
Τέλος, προτείναμε και έγινε αποδεκτό
να παραμείνουμε σε επικοινωνία, συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των κομμάτων μας», υπογράμμισε ο
πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, σημειώνοντας πως «μόνο έτσι σπάει ο φόβος, ο
εθνικισμός, η περιχαράκωση και ο συντηρητισμός που μας κρατούν καθηλωμένους σε ένα άγονο παρελθόν. Ένα
ανοιχτό μέλλον είναι μπροστά μας, αρκεί
να έχουμε την πολιτική βούληση και την
τόλμη να το σχεδιάσουμε».

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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CMYK

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

