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Πυρετός εργασιών σε όλη την Καλαμπάκα

Καλώ όλους τους συγγενείς
Καλώ όλους τους φίλους
Καλώ όλους τους ψηφοφόρους
του Δήμου Πύλης

την Κυριακή 17 Μαρτίου
στις 12 το μεσημέρι
στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
του Δήμου Πύλης όπου θα κάνω
την Διακήρυξη του Συνδυασμού

“ΠΡΟΚΟΠΗ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ”
Ο υποψήφιος Δήμαρχος

ΖΟΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

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

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

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

Dr ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΚΑΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Μεταποίησης και Εμπορίας
Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δηλώσεις Βιολογικής Γεωργίας και
παραλαβή τιμολογίων από την ΕΑΣ Τρικάλων

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

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

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
CMYK
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Σαν Σήμερα
1838
Η25ηΜαρτίουκαθιερώνεταιμεβασιλικόδιάταγματου
Όθωναωςημέραεθνικήςεορτής.
1892
Ιδρύεταιηποδοσφαιρική
ομάδατηςΛίβερπουλ.
1943
ΑναχωρείαπότηΘεσσαλονίκη ο πρώτος συρμός με
ΈλληνεςΕβραίους,μεπροορισμό το Άουσβιτς. Συνολικά,
πάνωαπό48.000Ελληνοεβραίοι θα εκτοπιστούν στο Άουσβιτς, στο Μπιργκενάου και
στοΜπέργκεν-Μπέλσεν.Μόνο
2.000 θα επιστρέψουν τελικά
στηνΕλλάδαμετάτοτέλοςτου
Β’ΠαγκοσμίουΠολέμου.
1993
H κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας αποστέλλει κλιμάκιο των ΜΑΤ στον Υμηττό
γιαναξηλώσειτηνκεραίατου
τηλεοπτικούσταθμούτουΒασίληΛεβεντη«Κανάλι40».
1995
Επίθεσημερουκέταστις
εγκαταστάσειςτουMEGAστην
Παιανία. Την ευθύνη θα αναλάβει στις 28 Μαρτίου η τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη».
2011
«Ημέρα της Οργής» στη
Συρία, με ογκώδεις διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος
Άσαντ.Αρχήτουεμφυλίουπολέμου.

Ο

χρόνοςτων
εθνικώνεκλογών
εξακολουθείνα
βρίσκεταιστοεπίκεντρο
υποθέσεων,σεναρίων,
αλλάκαιευσεβών
πόθων...
Ο πρωθυπουργός και το
στενό επιτελείο του Μαξίμου
επαναλαμβάνουν συνεχώς
ότι οι εκλογές θα γίνουν στο
τέλος της τετραετίας, ενώ
η ΝΔ και αφού συνομολόγησε το 3ο μνημόνιο, ζητεί
συνεχώς εκλογές ωσάν να
ήθελε να το εφαρμόσει η
ίδια...
Το αίτημα αυτό της ΝΔ,
αλλά και του ΚΙΝΑΛ παραμένει μέχρι σήμερα, αλλά
με μία διαφορά, ότι τώρα
ζητούν οι εθνικές εκλογές
να γίνουν τον Μάιο μαζί με
αυτοδιοικητικές και ευρωεκλογές.
Γιατί όμως συνεχίζουν να
διατυπώνουν αυτό το αίτημα
και μάλιστα επείγονται να
οδηγηθεί η χώρα μια ώρα
γρηγορότερα σε εθνικές
εκλογές, όταν μάλιστα η κυβέρνηση έχει επιτύχει σχεδόν όλους τους στρατηγικούς της στόχους, όπως τυπική, έστω, έξοδο από τα
μνημόνια, χωρίς προληπτική
γραμμή στήριξη (που ζητούσε ΝΔ και ΚΙΝΑΛ), επιτυχημένη δοκιμαστική έξοδο στις
αγορές, ακύρωση του μέτρου περικοπής των συντάξεων κ.α, ενώ αντιθέτως η
ΝΔ οδηγείται σε συνεχείς
στρατηγικές ήττες;
Θεωρούν ότι αρκεί το
κύμα διαμαρτυρίας για το
ζήτημα της συμφωνίας των
Πρεσπών να επικαλύψει όλα
τα άλλα;
Θεωρούν ότι αρκεί ο δημοσκοπικός αέρας των δημοσιευόμενων μετρήσεων σε
αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης, και το συνεχές αν-

Η κακή μνήμη του κ. Κυρίτση

Τι φοβάται ο Μητσοτάκης και ζητά εθνικές εκλογές τον Μάιο
τιπολιτευτικό σφυροκόπημα;
Θεωρούν ότι οι ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες χωρίς κριτήρια καθοδηγούμενοι μόνο με το θυμικό
που δικαιολογημένα βρίσκεται στο κόκκινο λόγω της
κρίσης;
Θεωρούν ότι οι ευθύνες
για την κρίση βαραίνουν
μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι την
περίοδο της συγκυβέρνησης
ΝΔ και ΠΑΣΟΚ ή ΚΙΝΑΛ;
Είναι βέβαιο πως πέραν
των δημόσιων κραυγών, στα
κομματικά επιτελεία της αντιπολίτευσης υπάρχουν αξιόλογα και συγκροτημένα στελέχη που αναλύουν και αποτιμούν την κατάσταση με πολιτικά κριτήρια και δεν στηρίζονται μόνο σε θεωρίες
συμπεριφοράς των μαζών,
άρα δεν μπορεί ο πολιτικός
σχεδιασμός να στηρίζεται
μόνο σε καταφατικές απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα.
Ως εκ τούτου προκύπτει
το τεράστιο ερώτημα: Γιατί
η ΝΔ ζητεί τώρα και εθνικές
εκλογές, λίγες εβδομάδες
πριν από τις εκλογικές αναμετρήσεις για αυτοδιοίκηση
και ευρωβουλή, εφόσον θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ηττηθεί
κατά κράτος;
Τι είναι εκείνο το οποίο
προβληματίζει το επιτελείο
του Κυριάκου Μητσοτάκη
και επιθυμεί ταυτόχρονη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών τον Μάιο;
Μήπως φοβάται ότι οι ευρωεκλογές μπορούν να λειτουργήσουν ως αμορτισέρ
για την απορρόφηση κραδασμών που προκαλεί η δυ-

σαρέσκεια των ψηφοφόρων
απέναντι στην κυβέρνηση
και ταυτόχρονα ο Πρωθυπουργός «αγοράζει» πολιτικό
χρόνο μέχρι τον Οκτώβριο,
ώστε να μπορέσει να αναστρέψει το κλίμα;
Πάντως το επιχείρημα ότι
θέλουν εκλογές τον Μάιο
για να φύγει μια ώρα γρηγορότερα ο Τσίπρας δεν
μπορεί να αξιολογηθεί ως
πολιτικό επιχείρημα.
Εκείνο, λοιπόν, που φοβάται το επιτελείο της ΝΔ
δεν είναι το εκλογικό αποτέλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ στις Ευρωεκλογές, αλλά το εκλογικό ποσοστό που θα συγκεντρώσει η αξιωματική αντιπολίτευση.
Με δεδομένο ότι η ψήφος
στις ευρωεκλογές θεωρείται
ότι είναι πιο «χαλαρή» μπορεί
να υπάρξουν εκπλήξεις και
ενδεχομένως ανατροπές.
Όπως δείχνουν ακόμα και
οι δημοσκοπήσεις που φέρνουν μπροστά την ΝΔ και
μάλιστα με διψήφιο ποσοστό, η συσπείρωση των ψηφοφόρων της βρίσκεται σε
ποσοστό άνω του 90%, ενώ
αντιθέτως στο ΣΥΡΙΖΑ η συσπείρωση είναι περίπου στο
50%, κάτι που δεν μπορείς
να προσπερνάς στις όποιες
αναλύσεις.
Αν λοιπόν στον ΣΥΡΙΖΑ
αυξηθεί η συσπείρωση των
ψηφοφόρων του και παράλληλα «αποδώσει» και η επιχειρούμενη διεύρυνση, τότε
μπορεί να αλλάξει το κλίμα
και το πρόβλημα να μετατεθεί στην ΝΔ, καθώς με τις
προσδοκίες που έχει καλλιεργήσει στα στελέχη και

στους ψηφοφόρους της θα
περιμένουν να δουν να αποτυπώνονται και στις ευρωεκλογές ποσοστά που θα παραπέμπουν σε αυτοδυναμία
στις εθνικές εκλογές.
Ο εκλογικός πήχης, λοιπόν, εκ των πραγμάτων τίθεται πολύ υψηλά για την
ΝΔ και αν δεν τον υπερβεί
τότε μπορεί η ηγεσία της να
βρεθεί σε πολύ δύσκολη
θέση, καθώς η ανάλυση για
το εκλογικό αποτέλεσμα των
ευρωεκλογών μπορεί, σε
αυτή την περίπτωση, να αναδείξει φυγόκεντρες δυνάμεις
εντός του κόμματος της
αξιωματικής αντιπολίτευσης
και ταυτόχρονα να ενισχύσει
την δημιουργία κεντροδεξιών
και ακροδεξιών σχηματισμών.
Αντιθέτως αν υπάρξει ταυτόχρονη διεξαγωγή των ευρωεκλογών με τις εθνικές
εκλογές, η προσοχή θα είναι
στραμμένη μόνο στις βουλευτικές εκλογές και η τιμωρητική διάθεση προς την
κυβέρνηση μπορεί να λειτουργήσει υπέρ της ΝΔ.
Η σπουδή του κ. Μητσοτάκη να ζητήσει εθνικές
εκλογές τον Μάιο , φανερώνει τις ανησυχίες του, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να διαχειριστεί ένα αρνητικό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές,
μέχρι τις εθνικές εκλογές,
ενώ αντιθέτως ο αρχηγός
της ΝΔ, αν δεν υπερβεί το
κόμμα του τον υψηλό εκλογικό πήχη των ευρωεκλογών,
μπορεί να οδηγηθεί σε περιπέτειες…
ΓιάννηςΣτρατάκης
απόΝΟΟΖ

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

Το Άγγελμα

Σαν σήμερα, πριν 181 χρόνια,

```
Ρέκλινγκ:
Ζαλίζουν τα έσοδα
μέσω AirBnb

Για ενημερωτικά κείμενα
και δελτία τύπου στο e-mail:
syntaktes.plogos@gmail.com

```

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

(Σπιτίσιο… χρήμα!)

Κωστής Χρήστος

καθιερώθηκε με βασιλικό
Δεν μπορεί να αποφύγει τα υψηλά

ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

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

διάταγμα του Όθωνα η 25η

πρωτογενή πλεονάσματα η Ελλάδα

```

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Σωτηρίου Ευαγγελία
Κάκια Ευαγγελία
Παπαθανασίου Χριστόφορος
Μπίνας Ματθαίος
Σιαμουρέλης Χρ. Γιώργος

της ημέρας

Enikos:

Μαρτίου ως εθνική εορτή.

(Θα σας το βγάλουμε όλο το… ζουμί!)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Πιλότος:"Πτήση 467 προς πύργο ελέγχου. Πτήση 467 προς πύργο ελέγχου.
Απέχω 300 ναυτικά μίλια από στεριά. Πετάω σε ύψος 300 ποδιών από την επιφάνεια της θάλασσας και τελειώνουν τα καύσιμα.
Παρακαλώ δώστε οδηγίες."
Πύργος Ελέγχου:"Πύργος ελέγχου προς πτήση 467.
Πύργος ελέγχου προς πτήση 467.
Επανέλαβε μετά από μένα: Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανής .... "

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Παρασκευή 15/3/2019

«Ειδάλλως έχουμε δικαιοσύνη
αλά καρτ», απάντησε ένας από
τους νομικούς που μετέχουν στις
επιτροπές που συνέταξαν το νέο
Ποινικό Κώδικα, όταν ρωτήθηκε
σχετικά με την περίπτωση της
ηγεσίας της Χρυσής Αυγής που
δικάζεται με την κατηγορία περί
εγκληματικής οργάνωσης.
Ασφαλώς και πρόκειται για μια
μεγάλη νομική αλήθεια, η οποία
και θα μπει στο τραπέζι της δημόσιας διαβούλευσης από τους
καθ’ ύλην αρμόδιους, δηλαδή από
το νομικό κόσμο της χώρας. Και
επειδή τα θέματα που αγγίζει ο
νέος Κώδικας είναι εξαιρετικά σοβαρά και διαπερνούν τη ραχοκοκαλιά της Δικαιοσύνης, καλό θα
ήταν η διαβούλευση να μην περιοριστεί στις 21 ημέρες που όρισε το υπουργείο, αλλά να παραμείνει ανοικτή όσο χρειαστεί.
Ισως σε αυτό το διάστημα να
βρει την ευκαιρία να εξηγήσει και
τι ακριβώς εννοούσε ο βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κυρίτσης
όταν έλεγε πως δεν ξέρει αν «οι
μολότοφ πρέπει να είναι κακούργημα ή πλημμέλημα, πάντως τουλάχιστον στα 30 και χρόνια που
ήμουν δημοσιογράφος δεν θυμάμαι να έχει κανείς σκοτωθεί
από μολότοφ ή από κάτι αντίστοιχο».
Ή πολύ κακή μνήμη έχει ο κ.
Κυρίτσης ή πολύ επιλεκτική. Η
περίπτωση της Marfin με τους
τέσσερις νεκρούς είναι ίσως η
πιο εμβληματικά τραγική περίπτωση για το τι μπορούν να κάνουν οι μολότοφ όταν βρίσκεσαι
στη λάθος πλευρά.
Θα μπορούσε επίσης να φρεσκάρει τη μνήμη του ρωτώντας
κάποιους από τους τραυματίες
αστυνομικούς ή τους απλούς πολίτες που βρέθηκαν ανάμεσα σε
αυτούς που δέχονται τις μολότοφ
και όχι σε εκείνους που τις ρίχνουν.
Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Κυρίτσης διαστρεβλώνει μια πραγματικότητα και ενισχύει την αντίληψη
της ατιμωρησίας, ότι μπορείς να
πετάς εμπρηστικούς μηχανισμούς
και να βανδαλίζεις χωρίς να έχεις
σοβαρές συνέπειες.
Ομως δεν είναι η πρώτη φορά
που ο βουλευτής προσπερνά με
κυνική ελαφρότητα θέματα δημόσιας ασφάλειας που θα όφειλε
να τα αντιμετωπίζει με περισσότερο σεβασμό.
Είναι ο ίδιος που όταν είχε ερωτηθεί για τις εισβολές Ρουβίκωνα
είχε αναρωτηθεί αθώα «έναν που
πετάει χαρτάκια τι να τον κάνεις;».
Είναι ο ίδιος που είχε γράψει ότι
είναι επιλογή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να επιβαρύνει οικονομικά
τους «μένουμε Ευρώπη».
Δηλαδή ο κ. Κυρίτσης δεν έχει
πρόβλημα να πέφτουν στα μαλακά
οι κουκουλοφόροι, έχει πρόβλημα
όμως να μένουν ατιμώρητοι όσοι
ψήφισαν εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ….

ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΙΝΕΣ
ΩΡΕΣ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ.
ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ.

Η Δέσποινα Κονταράκη
είναι αρχισυντάκτρια
του Ελεύθερου Τύπου

ΑΝΕΜΟΙ:ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
3 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:ΑΠΟ 06
ΕΩΣ 15 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Οι δημοσιευόμενες απόψεις συνεργατών δεν εκφράζουν απαραίτητα
και τις απόψεις της εφημερίδας μας.
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Κάθε πράγμα στο καιρό του,
είναι η λογική Τσιλιμίγκα

Η σωστή στάση
του σώματος

Το χρονοδιάγραμμα της προεκλογικής παρουσίας του
Νίκου Τσιλιμίγκα έδωσε σήμερα μιλώντας στη Ραδιοφωνική Λέσχη 97,6 ο περιφερειακός σύμβουλος Μάκης
Ιακωβάκης:
« Ο χρόνος που έχει επιλέξει κ. Τσιλιμίγκας να ασχοληθεί με το προεκλογικό πρόγραμμα είναι στις 30 Μαρτίου, έχει κάνει ήδη συζητήσεις με πολύ κόσμο για να
είναι υποψήφιοι, και θα γίνει μια επιλογή από αυτούς.
Είναι αρκετός ο χρόνος, δεν χρειάζεται να κουράζουμε
τον κόσμο από μήνες πριν. Την προηγούμενη φορά χρειάστηκαν 4 εβδομάδες προετοιμασίας και είδαμε πόσο
θετικό ήταν το αποτέλεσμα.
Όσο για τη δική μου υποψηφιότητα, δεν θα χρειαστούνε περισσότερες από 5 μέρες για να ακούσω τις
πρώτες κουβέντες και προγραμματικές δηλώσεις και να
αποφασίσω αν θα ακολουθήσω. Είναι δική μας η ευθύνη να δείξουμε ποιο είναι το όραμα μας και τι είναι το διαφορετικό που θα φέρουμε στους πολίτες και ψηφοφόρους.»

Ο συντοπίτης συνταξιούχος φυσικοθεραπευτής ( σ.σ. τ. Ε.κ. Καθηγητής Εφαρμογών, Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι.Θ. & ΤΕΙ Λάρισας Γ’ βαθμίδος Τ. Εντεταλμένος & Αριστ.Πτυχ. Πανεπιστημίου Ρώμης “LA SAPIEZA”) κ. Γιώργος
Τσέρτος δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις,
αφού είναι ιδιαιτέρως γνωστός για την επιτυχημένη επαγγελματική του πορεία.
Μάλιστα, έχει προχωρήσει και σε μια σημαντική πρόταση για την ίδρυση ενός νέου μεταπτυχιακού τμήματος με κύριο κορμό την πρόληψη και θεραπεία της σωστής στάσης του σώματος στα Πανεπιστημιακά Τμήματα των ΤΕΦΑΑ, αρχής γενομένης από τα Τρίκαλα.
Πρόσφατα, ο κ. Τσέρτος υπήρξε επίσημος
προσκεκλημένος του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ. Κώστα Μουνζούρη, όπου
αποδέχτηκε την πρόταση του, σχετικά με την
ίδρυση ενός Μεταπτυχιακού Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο την ‘’ΣΩΣΤΗ ΣΤΑΣΗ του ΣΩΜΑΤΟΣ’’, πιστεύοντας ότι ένα τέτοιο μεταπτυχιακό τμήμα, θα ήταν πολύ χρήσιμο και θα συνέβαλε στην Ανθρώπινη Υγεία.
Το μόνο που απομένει είναι εάν τελικά γίνει
αποδεκτή η πρόταση του γνωστού συνταξιούχου φυσικοθεραπευτή, δεδομένου ότι έχει υποβληθεί και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (
24/04/18). Μια πρόταση άκρως καινοτόμα και
ενδιαφέρουσα!

∫χρ.πΑπ.

Επισκέψεις
Πολύς κόσμος πάει και έρχεται στους δημάρχους
την τρέχουσα εποχή, αυξημένος αριθμητικά σε σχέση με τα προηγούμενα πέντε έτη.
Προφανώς δεν είναι τυχαίο, καθότι βρισκόμαστε
σε προεκλογική περίοδο, με τις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση να έχουν καθοριστεί για την 26η
Μαΐου, ενώ αναμένεται πως όσο πλησιάζει η εκλογική διαδικασία, ο αριθμός των επισκεπτών θα αυξάνεται γεωμετρικά.
Βέβαια, αυτό το φαινόμενο δεν αφήνει αλώβητους
τους υποψηφίους δημάρχους, οι οποίοι δέχονται με
την σειρά τους ανάλογες επισκέψεις, κάποιες φορές και των ίδιων που έχουν ήδη χαιρετήσει τον δήμαρχο.

∫ Μ.Α.Μπ.

Απορρίφθηκε η πρόταση για δεύτερο δημοψήφισμα από τη βρετανική Βουλή.
Να δείτε που τελικά το Brexit θα γίνει με μήνυμα στο κινητό!

Δ. Χατζηγάκης: Δεν θα κατέβω
στις δημοτικές εκλογές
Την μη κάθοδο στις ερχόμενες εκλογές του συνδυασμού του ‘Αλλαγή
Πορείας’ ανακοίνωσε επίσημα σε συνέντευξη του στη Ραδιοφωνική Λέσχη 97,6 ο Δημήτρης Χατζηγάκης:
« Η ‘Αλλαγή Πορείας’ έπαιξε το ρόλο της σε αυτό το διάστημα των
5 ετών, δώσαμε το στίγμα μας, δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε, και αποφασίσαμε να μην κατεβούμε σαν ‘Αλλαγή Πορείας’ και ο καθένας να
τραβήξει το δρόμο του. Ήταν μια καλή εμπειρία για μένα, είχα ήδη ασχοληθεί βέβαια με το Δήμο Αιθήκων αλλά ήταν λάθος μου που δεν ασχολήθηκα νωρίτερα με το Δήμο Τρικκαίων.
Προσπάθησα να κάνω μια συνεργασία των υγιών αντιπολιτευτικών
δυνάμεων, δεν βρήκα καμία ανταπόκριση και μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό. Εγώ θα πήγαινα και για απλός δημοτικός σύμβουλος,
εξαρτάται όμως ποιος θα ήταν μπροστά. Ο κ. Λάππας πάει για δημοτικός σύμβουλος με τον Κώστα Κρεμμύδα γιατί ήταν δική του επιλογή. Έτσι κι εγώ θα έπραττα αν π.χ. ήταν επιλογή μου να βγει ο κ. Μητσιούλης μπροστά.
Στο συνδυασμό του κ. Παπαστεργίου υπάρχουν άνθρωποι που ήταν
στο συνδυασμό μου και έχουν επιλέξει να πάνε εκεί τώρα. Δεν είμαι αχάριστος και πρέπει να βοηθήσω όσους με είχαν κι εμένα βοηθήσει. Και
επειδή πιστεύω στη φράση ‘το μη χείρον βέλτιστον’, στην υπάρχουσα
κατάσταση ο κ. Παπαστεργίου είναι η καλύτερη λύση.»

∫χρ.πΑπ.

Ανακοινώνουν υποψήφιους
σε Περιφέρεια και Δήμο Τρικκαίων
Ένας σημαντικός αριθμός των υποψηφίων που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για
την Π.Ε Τρικάλων, αλλά και των υποψηφίων στο Δήμο
Τρικκαίων αναμένεται να παρουσιαστεί την ερχόμενη Τρίτη 19 Μαρτίου.
Η παρουσίαση θα γίνει στις 7.30 μ.μ, στο Δημαρχείο
και κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Τάσος Τσιαπλές
υποψήφιος περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο οποίος θα αναπτύξει βασικές θέσεις του συνδυασμού για την περιφερειακή διοίκηση.
Χαιρετισμό αναμένεται να απευθύνει και ο υποψήφιος
Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Γιώργος Καΐκης.

∫Ε.Κ.

CMYK

∫Ε.Κ.

Πάνω από 1 εκ. ευρώ
αποζημιώσεις
Πάνω από 1 εκ. ευρώ αποζημιώσεων έχει καταβάλει ο ΕΛΓΑ σε Τρικαλινούς αγρότες, για
απώλειες που έχουν υποστεί το 2018, τονίζει ο
διευθυντής Θεσσαλίας του Οργανισμού Μιχάλης Λιόντος. Η απόδοση αποζημιώσεων για το
περασμένο έτος σε Τρικαλινούς παραγωγούς
από τον ΕΛΓΑ, αντιστοιχεί στο 70%+ του συνολικού ποσού που πρέπει να καταβληθεί και
ακόμη δεν είμαστε στο μισό του 3ου μήνα του
2019, γεγονός που καταδεικνύει την ταχύτητα
και την αποτελεσματικότητα του ΕΛΓΑ και σαφέστατα των εργαζομένων σ’ αυτόν, παρόλα τα
προβλήματα που τον ταλανίζουν.

∫ Μ.Α.Μπ.
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Σύμφωνα με το Υπουργείο οι αλλαγές εντάσσονται σε ένα γενικότερο σχέδιο ευρείας μεταρρύθμισης
το «φως» δόθηκε
χθες το νέο
σύστημα εισαγωγής
στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση από το
υπουργείο Παιδείας,
βάζοντας τέλος στην
αγωνία των μαθητών και
των εκπαιδευτικών.

Σ

Όπως αναφέρει το Υπουργείο οι αλλαγές εντάσσονται
σε ένα γενικότερο σχέδιο ευρείας μεταρρύθμισης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
«που θα ενισχύει τον μορφωτικό ρόλο του Λυκείου με ολοκλήρωση της βασικής μόρφωσης στο πλαίσιο της καθιέρωσης της 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης αλλά
συγχρόνως είναι και στενά
συνυφασμένες με τις μεταρρυθμίσεις της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης».
Συγκεκριμένα, το νέο σύστημα αποσυνδέει το Απολυτήριο από τις πανελλαδικές
εξετάσεις και δεν θα μετράει
κανένα ποσοστό του για την
εισαγωγή στις Σχολές υψηλής
ζήτησης και μειώνονται τα μαθήματα Γενικής Παιδείας στην
Γ’ τάξη του Λυκείου.
Για φέτος, δε θα καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο οι
μαθητές της Β' Λυκείου, ενώ
δεν θα μετρήσει ο βαθμός
του απολυτηρίου για την εισαγωγή στα ΑΕΙ κατά την
πρώτη χρονιά εφαρμογής του
νέου συστήματος.

«Ο διάβολος κρύβεται
στις λεπτομέρειες»
«Καταρχήν, το νέο σύστημα
που ανακοινώθηκε χθες αποτελεί μια επιστροφή στις Δέσμες, ενώ ουσιαστικά καταργείται η Γ’ Λυκείου, αφού γίνεται προπαρασκευαστικό
τμήμα για το Πανεπιστήμιο»
ανέφερε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ
Τρικάλων κ. Κώστας Μιχαλάκης, κληθείς να σχολιάσει τα
όσα ανακοινώθηκαν.
Κατά τον κ. Μιχαλάκη το νέο
σύστημα έχει πολλές πτυχές
και θα πρέπει να διερευνηθεί
σωστά και διεξοδικά, διότι

Στο «φως» το νέο σύστημα εισαγωγής
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
•Κατά τον κ. Μιχαλάκη το νέο σύστημα έχει πολλές πτυχές
και θα πρέπει να διερευνηθεί σωστά και διεξοδικά
όπως τόνισε «ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες» για
να εξηγήσει ότι οι αλλαγές
που επέρχονται, περιλαμβάνουν σειρά ζητημάτων.
«Για παράδειγμα, σε κάποιες ειδικότητες αυξάνονται οι
ώρες διδασκαλίας, σε κάποιες άλλες όχι. Κάτι που θα σημάνει και αλλαγές στο χάρτη
των κενών και των πλεονασμάτων» σημείωσε, ενώ γνωστοποίησε ότι το νέο σύστημα
εισαγωγής θα απασχολήσει
την ερχόμενη συνεδρίαση της
Διοίκησης της τοπικής ΕΛΜΕ,
λέγοντας ότι θα πρέπει να
προγραμματιστεί και έκτακτη
γενική συνέλευση.
«Θα το μελετήσουμε και θα
τοποθετηθούμε, διότι το θέμα
είναι σοβαρό και χρειάζεται
ιδιαίτερη προσοχή» πρόσθεσε
με έμφαση.

Οι αλλαγές
Οι αλλαγές -όπως αναφέρει
το υπουργείο- εντάσσονται
σε ένα γενικότερο σχέδιο ευρείας μεταρρύθμισης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Μείωση των μαθημάτων Γενικής Παιδείας.
Με το νέο σύστημα μειώνονται τα μαθήματα Γενικής
Παιδείας. Τα μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας και
Γραμματείας (6 ώρες), Θρησκευτικά (1 ώρα), Φυσική Αγωγή (2 ώρες) και ένα μάθημα
επιλογής (2 ώρες) γίνονται
υποχρεωτικά για όλους. Επίσης, από το 2020-21, θα εξορθολογιστεί το πρόγραμμα της
Α’και Β’ Λυκείου και θα καταργηθεί ο διαχωρισμός σε
Ομάδες Προσανατολισμού

ε το νέο σύστημα
εισαγωγής που
ανακοινώθηκε χθες να
επιφέρει αλλαγές στα έως
τώρα δεδομένα, αλλά και
αλλαγές στον κλάδο των
εκπαιδευτικό ξεκίνησαν σιγά –
σιγά οι διαδικασίες για το 19ο
συνέδριο της ΟΛΜΕ
(Ομοσπονδία Λειτουργών
Μέσης Εκπαίδευσης).

Μ

Το συνέδριο αναμένεται να διεξαχθεί τον Ιουνίου, ωστόσο η Ομοσπονδία απέστειλε ήδη οδηγίες και
λεπτομέρειες για την όλη διαδικασία και για τον τρόπο εκλογής των
αντιπροσώπων των καθηγητών.
Κάλπες αναμένεται να στηθούν
το Μάιο στην τοπική ΕΛΜΕ για την
ανάδειξη των αντιπροσώπων ενόψει
του συνεδρίου, ενώ όπως έγινε
γνωστό, ο αριθμός των αντιπροσώπων που θα εκλέξει κάθε ΕΛΜΕ,
εξαρτάται από τον αριθμό των μελών της που θα ψηφίσουν και όχι
από τον αριθμό των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της. Η κάθε

στη Β’ Λυκείου, που υποχρεώνει σήμερα τους μαθητές
να αποφασίζουν πρόωρα για
το επαγγελματικό τους μέλλον. Οι μαθητές θα κάνουν την
επιλογή τους με την προαγωγή τους στη Γ’ ΓΕΛ, σύμφωνα
με τις κλίσεις και τις προτιμήσεις τους.

Περιορισμός των
μαθημάτων Ομάδων
Προσανατολισμού
Σήμερα, κάθε Ομάδα προσανατολισμού περιλαμβάνει
μαθήματα που εξετάζονται
στις πανελλαδικές αλλά και
μαθήματα που δεν εξετάζονται. Το νέο σύστημα κρατάει
μόνο αυτά που εξετάζονται.
Έχει έτσι τη δυνατότητα να
προσφέρει στους μαθητές/
υποψηφίους μια λιτή δομή
που τους επιτρέπει να ασχολούνται αποκλειστικά με τα
μαθήματα με τα οποία στην
πραγματικότητα ασχολούνται
λόγω των πανελλαδικών. Και

να ασχολούνται περισσότερες ώρες.

Αύξηση της ύλης
Σε μαθήματα προσανατολισμού, στα οποία οι ώρες διδασκαλίας αυξάνονται σημαντικά, υπάρχει και σχετική
αύξηση της ύλης, η οποία
"δεν είναι αναλογική", όπως
σημειώνει το υπουργείο. Έτσι,
στην Γ’ Λυκείου ο κάθε μαθητής θα έχει την ευκαιρία να
σκεφθεί και να εμβαθύνει
πάνω στη γνώση. "Με το νέο
σύστημα δίνεται στον κάθε
μαθητή η δυνατότητα να μάθει
να εμβαθύνει και να κρίνει τη
γνώση και την επιστήμη στα
αντικείμενα τα οποία θα τον
απασχολήσουν στη συνέχεια
της σταδιοδρομίας του", επισημαίνει το υπουργείο.

Αλλάζουν Ομάδες
Προσανατολισμού
Σήμερα υπάρχουν τρεις
ομάδες Προσανατολισμού και
τέσσερα επιστημονικά πεδία.

Το νέο σύστημα θα έχει τέσσερις Ομάδες Προσανατολισμού, κάθε μία σε απόλυτη αντιστοίχιση με ένα επιστημονικό πεδίο. Βέβαια, υπάρχουν
Πανεπιστημιακά Τμήματα η
πρόσβαση στα οποία μπορεί
να γίνει από περισσότερες
της μιας Ομάδες Προσανατολισμού, από περισσότερα
του ενός επιστημονικά πεδία.
Αυτό που καταργείται είναι η
δυνατότητα με ένα μάθημα
Γενικής Παιδείας να ανοίγει η
πρόσβαση σε άλλο επιστημονικό πεδίο. "Το νέο σύστημα προτρέπει τους υποψηφίους να κατευθυνθούν στα τμήματα που πραγματικά θέλουν
και όχι απλά να «πετύχουν
κάπου».
Αντίληψη
του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. είναι ότι το σημαντικό δεν είναι να γίνει κάποιος
φοιτητής όπου να 'ναι αλλά να
σκεφθεί ότι η επιλογή του θα
καθορίσει όλη την υπόλοιπη
επαγγελματική του ζωή", σχολιάζει το υπουργείο.

Τι θα ισχύσει για
το απολυτήριο
Με το νέο σύστημα, οι εξετάσεις για το απολυτήριο
απλοποιούνται, αφού οι μαθητές θα εξεταστούν στα ίδια
ακριβώς μαθήματα, τόσο για
το απολυτήριο όσο και για
τις πανελλαδικές. Συγκεκριμένα: Για την αναβάθμιση των
ενδοσχολικών εξετάσεων,
προκρίνεται η λύση της συνεργατικής λειτουργίας των
σχολικών μονάδων, η οποία
όχι μόνο δεν αποστερεί από
τα σχολεία την αυτονομία
τους για τις ενδοσχολικές εξετάσεις, αλλά αποτελεί και ένα

Από την ΕΛΜΕ Τρικάλων το επόμενο διάστημα

Προετοιμασίες για
το συνέδριο της ΟΛΜΕ
Κάλπες αναμένεται να στηθούν το Μάιο
στην τοπική ΕΛΜΕ για την ανάδειξη των αντιπροσώπων
ΕΛΜΕ εκλέγει έναν αντιπρόσωπο
για κάθε 100 μέλη που θα ψηφίσουν
στις εκλογές.
Οι καθηγητές διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Υπολογισμό της διετίας 2016
και 2017 στη μισθολογική εξέλιξη.
Νέο μισθολόγιο για το 2019 που θα
αποκαθιστά σταδιακά τα εισοδήματα, θα αίρει τις αδικίες και θα
επαναφέρει το 13ο και 14ο μισθό,
την κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου (ν. 4387/16) για το
ασφαλιστικό και όλων των αντια-

πρώτο στάδιο για την εμπέδωση πνεύματος συνεργασίας των σχολικών μονάδων,
το οποίο δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στο ζήτημα
των εξετάσεων. Τα σχολεία θα
χωριστούν σε ομάδες, ανά
Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Τα
θέματα σε κάθε εξεταζόμενο
μάθημα θα προετοιμάζονται
από ομάδα διδασκόντων όλων
των σχολείων ανά ομάδα και
το τελικό διαγώνισμα θα προκύπτει μετά από κλήρωση
ομάδας θεμάτων μέσα από
ένα μεγαλύτερο πλήθος. Τα
θέματα θα στέλνονται ηλεκτρονικά στους μαθητές των
σχολείων της συγκεκριμένης
ομάδας στις 10:30 και οι μαθητές θα ξεκινούν στις 11:00
τη δίωρη γραπτή εξέταση.
Επιτηρητές θα είναι καθηγητές άλλων σχολείων και διαφορετικής ειδικότητας από
την ειδικότητα των καθηγητών
του εξεταζόμενου μαθήματος. Στα ιδιωτικά σχολεία οι
επιτηρητές θα είναι ένας από
το Δημόσιο σχολείο και ένας
από το ιδιωτικό σχολείο. Τα
γραπτά των μαθητών, αφού
καλυφθούν τα ονόματα, θα
βαθμολογούνται από καθηγητή άλλου σχολείου.
Σε ό,τι αφορά στη διαμόρφωση του βαθμού του απολυτηρίου, με το νέο σύστημα
ισχύουν τα εξής: Βαθμός προαγωγής παραμένει το 9,5. Για
τα μαθήματα που εξετάζονται
και γραπτά, ο Μ.Ο. διαμορφώνεται κατά 60% από τον Μ.Ο.
των δύο τετραμήνων και κατά
40% από τον βαθμό της γραπτής απολυτήριας εξέτασης.
Ευαγγελία Κάκια

σφαλιστικών – αντισυνταξιοδοτικών νόμων. Σταδιακή αποκατάσταση όλων των συντάξεων, να σταματήσει η φορολογική επιδρομή και
η καταλήστευση του εισοδήματός
μας. Αφορολόγητο στα 12.000
ευρώ. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ
στο 15%.
Επίσης, προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού, για να καλυφθούν
όλα τα οργανικά κενά (Παιδεία,
Υγεία, Αυτοδιοίκηση, Ασφαλιστικά
Ταμεία, Κοινωνικές Υπηρεσίες κτλ).
Κατάργηση της ελαστικής, ενοικιαζόμενης και εκ περιτροπής εργασίας. Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους. Όχι στις απολύσεις
συμβασιούχων συναδέλφων, επέκταση, αύξηση και μη περικοπή
από κανέναν εργαζόμενο του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που το λαμβάνει σήμερα. Επέκταση του θεσμού των
Βαρέων – ανθυγιεινών στο Δημόσιο
με ευνοϊκές ρυθμίσεις στα όρια
συνταξιοδότησης και το χρόνο εργασίας.
Ε.Κ.

τοπικά
Τονίστηκε σε χθεσινή σύσκεψη
στο τοπικό νοσηλευτήριο

Μονιμοποίηση όλων
των εργαζομένων
Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο
της πανελλαδικής κινητοποίησης
που είχε προγραμματιστεί
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Συναντήθηκαν οι έμποροι
της Καλαμπάκας
•Συζήτησαν θέματα του κλάδου τους και αποφάσισαν να συναντηθούν
με τους υποψηφίους Δημάρχους – Βάρος και στον τουρισμό

Γ
Οι μαζικές προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού & μονιμοποίηση όλων
των εργαζομένων με «ελαστικές»
εργασιακές σχέσεις, καθώς και ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς
απασχόλησαν τη χθεσινή σύσκεψη
που έγινε στο χώρο του Γενικού
Νοσοκομείου Τρικάλων, στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης που είχε προγραμματιστεί.
Η σύσκεψη έγινε έπειτα από
πρωτοβουλία της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Υγειονομικών του τοπικού νοσηλευτηρίου - στο χώρο
των καθαριστριών – με τους συμμετέχοντες να τονίζουν ότι «ετοιμάζουν νέα αντιλαϊκά μέτρα σε
Υγεία – Πρόνοια, προετοιμάζουν
το έδαφος, παίρνοντας μέτρα όπως
μείωσαν την κρατική χρηματοδότηση για τις δημόσιες μονάδες
υγείας κατά 350 εκατ. ευρώ και
τον ΕΟΠΥΥ κατά 226 εκατ. ευρώ
για το 2018, επεκτείνουν τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, δηλαδή
δουλειά με ημερομηνία λήξης και
μειωμένα δικαιώματα, όπου οι εργαζόμενοι πληρώνονται κυρίως από
τα έσοδα των νοσοκομείων και
προγράμματα του ΟΑΕΔ-μέσω
ΕΣΠΑ(Περιφέρεια και από τις εισφορές μας) και συνεχίζουμε να
έχουμε απώλειες στους μισθούς,
λόγω της αύξησης των ασφαλιστι-

κών εισφορών, και ετοιμάζουν νέα
μεγάλη μείωση με τη μείωση του
αφορολόγητου».
Και πρόσθεσαν ότι η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ χωρίς να καταργήσει
ούτε ένα μνημονιακό μέτρο, «βαθαίνει την ιδιωτικοποίηση και την
εμπορευματοποίηση, γιατί αυτό
επιτάσσει η στρατηγική του κεφαλαίου και της ΕΕ, για αύξηση της
κερδοφορίας των επιχειρηματικών
ομίλων και μεγαλύτερη απαλλαγή
του κράτους από την ευθύνη για
παροχή υψηλών προδιαγραφών,
δωρεάν υπηρεσιών Υγείας για
όλους. Στις "υποσχέσεις τους"
απαντάμε με τις διεκδικήσεις μας
και αγωνιζόμαστε για «το δικαίωμα
στην εργασία, στη σταθερή και μόνιμη δουλειά είναι αδιαπραγμάτευτο και κατοχυρωμένο για όλους
τους εργαζόμενους. Ως εκ τούτου,
απαλείφεται από το άρθρο 103 και
το σύνολο του Συντάγματος κάθε
διάταξη που εμποδίζει ή ακυρώνει
αυτό το δικαίωμα, που απαγορεύει
τη μετατροπή των συμβάσεων σε
αορίστου χρόνου. Εφεξής, κατοχυρώνεται δια του Συντάγματος
και επιβάλλεται υποχρεωτικά σε
όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου
η μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων».
Ε.Κ.

ενική συνέλευση
πραγματοποίησε χθες το
απόγευμα ο Εμπορικός
Σύλλογος Καλαμπάκας στην
αίθουσα του εργατικού Κέντρου.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν
θέματα που αφορούν τις
αρμοδιότητες του συλλόγου καθώς
και θέματα που έχουν να κάνουν με
την αναβάθμιση της πόλης, την
βελτίωση των υποδομών μέσω του
Δήμου φυσικά, ενώ αποφασίστηκε
να συζητηθούν όλα τα θέματα που
του απασχολούν και με τους
υποψηφίους Δημάρχους
Καλαμπάκας, ώστε αν ακούσουν τις
θέσεις και τις απόψεις σε ποικίλα
θέματα.

Του

Γιώργου Χρ. Σιαμουρέλη

✉ grgsiamourelis@gmail.com
Χαιρετισμό απεύθυνε ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολος
Αθανασούλας, ο οποίος στην ομιλία του
ευχαρίστησε του εμπόρους της πόλης
για την παρουσία τους και αναφέρθηκε
στα θέματα της ΓΣ.
«Η συμμετοχή και το ενδιαφέρον είναι
το δύσκολο στοίχημα για εμάς. Ευελπιστούμε ότι με τον καιρό οι έμποροι θα
συμμετέχουν περισσότερο.
Αναπτύξαμε στο πρόσφατο παρελθόν
ορισμένες δράσεις και το ίδιο θα κάνουμε
ως εμπορικός και στο μέλλον.
Επόμενα βήματα για τον σύλλογο μας

είναι:
Να εντοπίσουμε τα θέματα που μας
απασχολούν όλους και να συζητήσουμε
λύσεις και ιδέες. Να συζητήσουμε με
τους υπόλοιπους συλλόγους και φορείς
για όσα μας απασχολούν.
Σημαντικό κομμάτι για εμάς είναι τα

θέματα του τουριστικού τομέα καθώς
θεωρούμε ότι είναι μοχλός για περαιτέρω
ανάπτυξη που είτε άμεσα είτε έμμεσα
θα ενισχύσει την εμπορική κίνηση».
Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμπάκας

Δώρο 241 εκατ. ευρώ στις φαρμακευτικές εταιρείες
από τις κυβερνήσεις της περιόδου 2006-2010

Σ

ε πολιτική συζήτηση
στο OPEN TV, στην
εκπομπή «Ώρα
Ελλάδος 5.30» με την Αμαλία
Κάντζου και τον Βαγγέλη
Γιακουμή, βρέθηκε το πρωί
της Τετάρτης, 13 Μαρτίου, ο
βουλευτής Τρικάλων του
ΣΥ.ΡΙΖ.Α Χρήστος
Σιμορέλης. Η συζήτηση
εξελίχθηκε γύρω από τα
σημαντικά θέματα της
επικαιρότητας, όπως τα
σκάνδαλα στο χώρο του
φαρμάκου, την έξοδο της
Ελλάδας στις αγορές και τις
ευρωεκλογές.
Αρχικά ο Βουλευτής αναφέρθηκε στην αποκάλυψη του νέου
σκανδάλου στο χώρο του φαρμάκου. Κυβερνήσεις και υπουργοί
της περιόδου 2006-2010 χάρισαν
σε φαρμακευτικές εταιρίες 241
εκατ. ευρώ, παραλείποντας να
εκδώσουν υπουργικές αποφάσεις
για την είσπραξη ποσών που δικαιούνταν να λάβει το Δημόσιο
ως επιστροφή (έκπτωση) επί του
τζίρου των φαρμάκων. Πρόκειται
για μια σκανδαλώδη «παράλειψη»
που προκάλεσε τεράστια οικονομική ζημιά στο ελληνικό Δημόσιο και διαπιστώθηκε μετά από
εμπεριστατωμένους ελέγχους
που διενήργησαν το υπουργείο
Εργασίας και οι επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης. Ο φάκελος με
τα στοιχεία απεστάλη ήδη στη

Πολιτική παρέμβαση
του Χρ. Σιμορέλη στο OPEN TV

Δικαιοσύνη ενώ τα αρμόδια
υπουργεία θα προχωρήσουν σε
νομοθετική παρέμβαση η οποία
θα εξασφαλίζει ότι το Δημόσιο
θα λάβει τα ποσά που δικαιούται
για το rebate των φαρμάκων.
Ο κ. Σιμορέλης τόνισε ότι με
αυτό τον τρόπο οδηγήθηκε η
χώρα σε περιπέτειες, κάποιοι
βούλιαξαν και ρήμαξαν τον τόπο
για να κάνουν δωράκια σε φίλους
επιχειρηματίες, μεγάλα συμφέροντα και πολυεθνικές. Φυσικά
δε θα είχαμε φτάσει σε αυτήν
την αποκάλυψη εάν δεν υπήρχε
ισχυρή πολιτική βούληση από αυτήν την κυβέρνηση εδώ και δύο

χρόνια να ανοίξει θεσμικά το θέμα
της διερεύνησης του "πάρτι" στον
τομέα της Υγείας και του φαρμάκου. Σήμερα θεσμοθετείται ένα
απλό, διαφανές, προβλέψιμο και
βιώσιμο σύστημα τιμολόγησης
που υπερβαίνει τις μνημονιακές
επιταγές. Αυτό που πάνω απ’ όλα
μας ενδιαφέρει είναι να εδραιώνεται καθημερινά ένα κλίμα
ασφάλειας για την εγγυημένη κάλυψη των φαρμακευτικών αναγκών των πολιτών της χώρας μας.
Στη συνέχεια ο Βουλευτής
απαντώντας σε ερώτηση για την
οικονομία, επισήμανε ότι στο τελευταίο Eurogroup επιβεβαιώθηκε

η αναπτυξιακή και θετική πορεία
της Ελλάδας. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο και
βγήκαμε στις αγορές εκδίδοντας
δεκαετές ομόλογο με απόδοση
3,9%. Απέναντι στην καταστροφολογία της ΝΔ αποδεικνύεται
στην πράξη ότι η οικονομία μετά
από πολλά χρόνια ύφεσης ανακάμπτει επιστρέφοντας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ταυτόχρονα η χώρα μετά από χρόνια
κοινωνικών εντάσεων επανέρχεται
στην κανονικότητα σε συνθήκες
κοινωνικής ειρήνης. Ακόμη έρχεται μέσα στο επόμενο διάστημα
η νομοθετική ρύθμιση για την
πρώτη κατοικία αφού καθοριστούν κάποιες τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες σε σχέση με
το πεδίο εφαρμογής του νόμου
για τις μη συστημικές τράπεζες.
Ακολούθως θα γίνει εκταμίευση
του 1δις μέσα στο Μάρτη.
Τέλος ο κ. Σιμορέλης σημείωσε
ότι οι Ευρωεκλογές θα κρίνουν
το μέλλον της Ηπείρου. Στην Ελλάδα βλέπουμε τη ΝΔ να φλερτάρει ανοιχτά με τις νέες πολικές
τάσεις της «εναλλακτικής δεξιάς»
των κκ Κουρτς, Όρμπαν κλπ. Στελέχη της υιοθετούν ένα μισαλλόδοξο λόγο που φλερτάρει ανοιχτά με τον εθνικισμό και την ακροδεξιά και την ίδια στιγμή είναι
ακραία νεοφιλελεύθερος. Οι πολίτες θα πρέπει να απορρίψουν
αυτήν την πολιτική επιλογή της
ΝΔ και αντίθετα να υποστηρίξουν

το πολιτικό στρατόπεδο που θέλει
να αντιπαρατεθεί με τη λιτότητα
και να δημιουργήσει όρους ισό-

τητας, δικαιοσύνης και αλληλεγγύης τόσο στην Ελλάδα όσο και
στην Ευρώπη.

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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Σε εξέλιξη τα έργα ύδρευσης και φυσικού αερίου
Πυρετός εργασιών σε όλη την Καλαμπάκα με τα έργα να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη επί της οδού Τρικάλων και όχι μόνο

Σ

ε εξέλιξη
βρίσκονται τα
έργα της
ύδρευσης και του
φυσικού αερίου στην
Καλαμπάκα.

Του

Γιώργου Χρ.
Σιαμουρέλη

✉ grgsiamourelis@gmail.com
Το κέντρο της πόλη θυμίζει
κυριολεκτικά εργοτάξιο και η
οδός Τρικάλων από την περασμένη Τρίτη είναι κλειστή!
Σειρά πήρε το έργο της
ύδρευσης και ήδη ακόμη ένας
αγωγός τοποθετείται στη
θέση του επί της οδού Τρικάλων.
Θυμίζουμε ότι, μέρος του
έργου της ύδρευσης αλλά
και του φυσικού αερίου είχε
ολοκληρωθεί λίγο πριν το
τριήμερο της αποκριάς, ενώ
τα σκαμμένα κομμάτια, τόσο
στο κέντρο της πόλης, όσο

και στους παράδρομους, που
κι αυτοί είχαν σκαφτεί, έκλεισαν με την τοποθέτηση πίσσας και απεφεύχθησαν τα
όποια προβλήματα από την
πολυκοσμία της αποκριάς
αλλά και την αποπνικτική σκόνη που σκέπαζε για μέρες
την πόλη.
Το έργο της υδρεύσεως
είναι αναμφίβολα ένα έργο
πνοής για την Καλαμπάκα και
ασχολήθηκαν με αυτό πολλοί
Δήμαρχοι στο πρόσφατο παρελθόν.
Το δίκτυο έπρεπε να έχει
αλλάξει από χρόνια, διότι το
υλικό του αμιάντου από το
οποίο ήταν κατασκευασμένο,
ήταν και είναι ακατάλληλο
για την ανθρώπινη υγεία.
Επίσης, η ηλικία του δικτύου ύδρευσης της Καλαμπάκας, ξεπερνούσε τα 50 χρόνια και η αλλαγή του είχε καταστεί επιτακτική ανάγκη.
Οι εργασίες αναμένεται να
ολοκληρωθούν σύντομα, κατά
μήκος όλης της οδού Τρικάλων και το «στοίχημα» είναι

πλέον οι κατασκευαστές και
ο Δήμος, να προλάβουν να
κλείσουν τον αγωγό, πριν από
το τριήμερο της 25ης Μαρτίου!
Τα συνεργία εργάζονται μέχρι αργά το απόγευμα, ακόμη
και με βροχή όπως για παράδειγμα χθες και το ίδιο θα
κάνουν και τις επόμενες ημέ-

ρες, αφού όπως προείπαμε
ότι ο χρόνος πιέζει.

Φυσικό αέριο
Για το φυσικό αέριο αξίζει
να αναφέρουμε πως οι εργασίες συνεχίζονται τάχιστα
εντός της πόλεως και μάλιστα
ο σταθμός ανεφοδιασμού με
φυσικό αέριο είναι σχεδόν
έτοιμος.

Επίσης, εντός της πόλης
παρατηρούμε πως ιδιωτικά
συνεργία υδραυλικών, εργάζονται καθημερινά για να τοποθετήσουν σε πολυκατοικίες
και μονοκατοικίες τον εξοπλισμό καύσης φυσικού αερίου, αφού πολλοί είναι οι
καλαμπακιώτες που έχουν
επιλέξει να χρησιμοποιήσουν

για την θέρμανσή τους, το
φυσικό αέριο, τον επόμενο
χειμώνα.
Επιπροσθέτως και δημόσια
κτίρια έχουν συνδεθεί ήδη με
το φυσικό αέριο όπως το Δημαρχείο Καλαμπάκας και σχολεία της περιοχής και αναμένεται κάποια στιγμή να ανοίξει
η στρόφιγγα παροχής.

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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Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα από τρικαλινά σωματεία

«Συνδικάτα εργατών,
όχι των εργοδοτών»
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Ενόψει των επερχόμενων δημοτικών εκλογών

Η “Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία”
του Δήμου πύλης
απευθύνεται στους συνδημότες
Αγαπητοί, συνδημότες και συνδημότισσες της Πύλης,

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τονίσθηκε η ανάγκη να ανασυνταχθεί το εργατικό κίνημα

Η σύσκεψη έλαβε χώρα στην αίθουσα του τοπικού εργατοϋπαλληλικού κέντρου
αγώνας μας δεν
είναι αντιπαράθεση για τις καρέκλες. Είναι σύγκρουση ανάμεσα στις δύο διαφορετικές
γραμμές στο συνδικαλιστικό
κίνημα, ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς κόσμους». Αυτό
τόνισαν, χθες μεταξύ πολλών
άλλων όσοι συμμετείχαν στην
σύσκεψη που διοργάνωσαν
τρικαλινά σωματεία με αφορμή το 37ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ
που διεξάγεται στην Καλαμάτα.
Η σύσκεψη έλαβε χώρα
στην αίθουσα του τοπικού εργατοϋπαλληλικού κέντρου με
τίτλο «Συνδικάτα εργατών, όχι
των εργοδοτών» και διοργανώθηκε από το Συνδικάτο Γάλακτος – Τροφίμων και Ποτών,
ο Σύλλογος Λογιστών & Βοηθών Λογιστών, το Συνδικάτο
Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων και η Επιτροπή Αγώνα Ιδιωτικών Υπαλλήλων.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τονίσθηκε η ανάγκη
να ανασυνταχθεί το εργατικό
κίνημα, ώστε υπάρξει αλλαγή

«Ο

των συσχετισμών υπέρ των
ταξικών δυνάμεων.
«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» ανέφεραν, κατά τη χθεσινή σύσκεψη.
Παράλληλα, τόνισαν ότι «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.
Τέλος, τα τρικαλινά σωματεία κάλεσαν τους εργαζόμενους να δώσουν το παρόν για
την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος και την αλλαγή
των συσχετισμών υπέρ των
ταξικών δυνάμεων.
Ε.Κ.

Έχουμε ήδη μπει στο πνεύμα των εκλογών.
Θεωρούμε πως η περιοχή μας έχει πλέον ανάγκη, νέους ανθρώπους. Ανθρώπους, με φρέσκες ιδέες που θα διεκδικήσουν
με ανιδιοτέλεια την ανάπτυξη της Πύλης και θα παλέψουν για
την καθημερινότητα των συμπολιτών τους.
Για τον λόγο αυτό πήραμε την απόφαση, στις επερχόμενες
εκλογές, να ασχοληθούμε ενεργά, από τη θέση του Τοπικού
Συμβουλίου, με την επίλυση μικρών αλλά και μεγάλων προβλημάτων, που απασχολούν καθημερινά τους κατοίκους της Πύλης
Είμαστε μία ομάδα νέων παιδιών, κατοίκων της όμορφης Πύλης, που είμαστε γνωστοί για την προσφορά μας στην Τοπική
Κοινωνία. Προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο και προβάλουμε
συνεχώς τον τόπο μας.
Για τον τόπο αυτό ΑΞΙΖΕΙ, να πάρουμε θέση, να προσπαθήσουμε, να δημιουργήσουμε, να βελτιώσουμε θεσμούς και
αξίες. Ο τόπος αυτός έχει να προσφέρει πολλά, στα παιδιά, στη
νεολαία, στους ηλικιωμένους αλλά και στους επισκέπτες.
Ο συνδυασμός μας απαρτίζεται από άτομα που έχουν όρεξη, πείσμα και μεράκι να ασχοληθούν με τα κοινά.
Λειτουργούμε ως ανεξάρτητος συνδυασμός. Θα συνεργαστούμε αλλά και θα πιέσουμε όποια δημοτική αρχή και αν προκύψει, οποίο και αν είναι το εκλογικό αποτέλεσμα, με στόχο την
αναβάθμιση της Πύλης, χωρίς προσωπικές και πολιτικές διακρίσεις. Ο συνδυασμός μας ονομάζεται “Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία” και αποτελείται αλφαβητικά από τους:
1. Καραμπέρης Βησσαρίων - Άρης του Στεφάνου, Ιδιωτικός Υπάλληλος - Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (Ιδιοκτήτης Γυμναστηρίου)
2. Λαζογιάννη Στυλιανή - Βαλεντίνα του Παύλου, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
3. Πανάγος Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Πυροσβέστης
4. Σουφλιάς Νικόλαος του Βησσαρίων, Στρατιωτικός
5. Σχορτσιανίτης Αλέξανδρος του Αθανασίου, Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης
Με τιμή
Τα μέλη της Ανεξάρτητης Πρωτοβουλίας

Το “LEADER” για ιδιωτικές επενδύσεις

Εκτιμάται πως βαίνει προς υλοποίηση
Μάλλον αρχίζει στο τέλος του τρέχοντα μήνα ή στις αρχές του επόμενου
έχρι το τέλος του
τρέχοντα μήνα ή στις
αρχές του επόμενου
εκτιμάται πως θα αρχίσει η
προκήρυξη των ιδιωτικών έργων
του “LEADER”, αναφέρει ο
διευθυντής της “ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ”
Βάιος Κουτής.

Μ

Η σχετική διαδικασία έναρξης του εν
λόγω προγράμματος έχει αρχίσει και ο
κ. Κουτής παρακολουθεί σεμινάριο γι’
αυτό στην Αθήνα.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, οι κατηγορίες ιδιωτικών δράσεων
αφορούν μεταποίηση και/ή ανάπτυξη
αγροτικών προϊόντων με τελικό προϊόν
αγροτικό: Κρέας, γάλα, αυγά, πουλερικά, μέλι, σηροτροφία – σαλιγκάρια,
ελαιούχα, δημητριακά, κρασί, οπωροκηπευτικά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, άνθη, σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, αποστάγματα αλκοολούχων ποτών, μαρμελάδες, γλυκά
του κουταλιού, ζυμαρικά, αρτοποιία, αιθέρια έλαια, σαλάτες κ.α.

Ο διευθυντής της “ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ”
Β. Κουτής

Επίσης, προβλέπονται επενδύσεις
σε δασοκομικές τεχνολογίες και επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων, όπως την παραγωγή
πέλετς, στρογγυλής ξυλείας, φελλών,
στύλων ΔΕΗ κλπ.
Μία άλλη δράση είναι οι επενδύσεις

για την δημιουργία και την ανάπτυξη μη
γεωργικών δραστηριοτήτων στον δευτερογενή τομέα, όπως ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών
μονάδων, οικοτεχνιών, χειροτεχνιών
κλπ.
Όσον αφορά τον τριτογενή τομέα,

προβλέπονται επενδύσεις, όπως ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων,
παροχής υπηρεσιών, εναλλακτικών
μορφών τουρισμού.
Για τα ποσά και τα ποσοστά ενίσχυσης, ο ανώτατος προϋπολογισμός παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι
600.000 ευρώ εκτός των έργων που
αφορούν διαχείριση στερεών/υγρών
αποβλήτων, καθώς και έργων ύδρευσης
στα οποία ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να φτάσει τα 2 εκ. ευρώ.
Ανώτατος προϋπολογισμός για άυλες ενέργειες μπορεί να φτάσει τα
100.000 ευρώ.
Ως προς τα ποσοστά ενίσχυσης, για
τα ιδιωτικά από 45% έως 65% των επιλέξιμων, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, το είδος της επένδυσης, και
το είδος της ενίσχυσης, ενώ είναι δυνατή η καταβολή προκαταβολής, όπως
και η χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων.
Ματθαίος Μπίνας
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Στον ν. Τρικάλων από την κακοκαιρία του περασμένου Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον διευθυντή Θεσσαλίας του ΕΛΓΑ Μιχ. Λιόντο

Κ

αλά τα πήγαν οι
καλλιέργειες στον
ν. Τρικάλων από
τον κακοκαιρία που
έπληξε την περιοχή μας
τον φετινό Ιανουάριο.

Ο διευθυντής Θεσσαλίας
του ΕΛΓΑ Μιχάλης Λιόντος,
αναφέρει πως μέχρι τώρα
ελάχιστος είναι ο αριθμός των
αναγγελιών ζημιών από παραγωγούς του Νομού μας για
το 2019, οπότε, οι δυσμενείς
καιρικές συνθήκες του προπερασμένου μήνα, δεν επηρέασαν αρνητικά τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Δεν καταγράφηκαν ζημιές
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
•Κανονικά προωθείται η διαδικασία αποζημιώσεων
για τον παγετό του 2017 σε ελιές και ροδιές
του Οργανισμού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που
επλήγησαν, ελέγχονται οι ζημιωθέντες παραγωγοί για την
αποκατάσταση των ζημιών
των που έχουν προβεί, δηλαδή, αν έχουν για παράδειγμα
κλαδέψει τα νεκρωμένα από
την παγωνιά κλαδιά ή έχουν
φυτέψει νέο δέντρο στην θέση
αυτού που “κάηκε” από το
δριμύ ψύχος και στην συνέχεια θα προωθηθεί η διαδικασία αποζημίωσής των, για
την οποία δεν είναι δυνατό
να προβλεφθεί το πέρας της.

Οι ζημιές του 2017
Ωστόσο, υπάρχει πάντα η
εκκρεμότητα των απωλειών
σε δενδρώδεις καλλιέργειες
εξαιτίας του παγετού του Ιανουαρίου του 2017, οι οποίες
αφορούν ελαιώνες και ροδιές.
Ο ΕΛΓΑ για το συγκεκριμένο θέμα βρίσκεται στο στάδιο
της εγγραφής των αναφορών
και του Διοικητικού ελέγχου
ενημερώνει ο κ. Λιόντος, ο
οποίος εξηγεί πως μετά τις
αυτοψίες που έχουν πραγματοποιηθεί από τους εκτιμητές

ΚΟΕ
Το 2017, στο φυτικό κεφάλαιο ζημιές έχουν υποστεί
ελαιώνες και ροδιές στον ν.
Τρικάλων, που θα αποζημιω-

θούν από τις ΚΟΕ (Κρατικές
Οικονομικές Ενισχύσεις), τα
πρώην ΠΣΕΑ, καθώς είναι
γνωστό πως οι εν λόγω αποζημιώσεις πρέπει να έχουν
την έγκριση των αρμόδιων
Υπηρεσιών της ΕΕ.
Οι ζημιές για το φυτικό κεφάλαιο(ΚΟΕ) από δυσμενείς
καιρικές συνθήκες μπορούν
να αποζημιωθούν, δηλαδή να
ενταχθούν στις ΚΟΕ οι πληγέντες παραγωγοί, αν έχουν
ποσοστό απώλειας παραγωγής άνω του 30% από τον
μέσο όρο της τελευταίας τριετίας.
Σημειώνεται πως σε όσες
περιπτώσεις υπάρχουν ζημιές
σε πάγιες αγροτικές εγκαταστάσεις (αποθήκες, στάβλοι,
θερμοκήπια, κλπ), αποθηκευμένα προϊόντα και φυτικό κεφάλαιο, αυτές εντάσσονται,
υπό προϋποθέσεις, σε ΚΟΕ.
Για τις ζημιές αυτές οι παραγωγοί θα πρέπει να υποβάλουν στους Ανταποκριτές
ΕΛΓΑ, Αρχικές Αιτήσεις, επισυνάπτοντας την Δήλωση
Καλλιέργειας/Εκτροφής 2016
ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο
οποιασδήποτε ασφαλιστικής
εταιρείας.
Ματθαίος Μπίνας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Στο επόμενο χρονικό διάστημα

Ελάχιστη ετήσια χρέωση
(πάγια ΔΕΗ) αρδευτικών
εγκαταστάσεων 2019

Έρχεται νέο πρόγραμμα
βιολογικής κτηνοτροφίας;

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ της Π.Ε.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς που τα αρδευτικά αντλητικά τους συγκροτήματα
δεν πρόκειται να λειτουργήσουν κατά την διάρκεια του
τρέχοντος έτους, λόγω εναλλαγής των ποτιστικών καλλιεργειών τους την τελευταία τριετία με ξηρική (επειδή
επιβάλλεται η εφαρμογή της αμειψισποράς) ή καταστροφής των από λόγους ανωτέρας βίας, να υποβάλλουν
αίτηση για απαλλαγή των ελάχιστων ετήσιας χρέωσης
(πάγια ΔΕΗ) στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων (γραφεία: 342 Αθ. Μπλέτσας
& 343 Ε. Νταμάγκα), πριν αρχίσει η περίοδος αρδεύσεων
και όχι αργότερα από το τέλος Ιουνίου 2019.
Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν
και αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού της ΔΕΗ.
Πέραν της ημερομηνίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές
αιτήσεις για απαλλαγή από τα πάγια της ΔΕΗ.

Απογευματινό Συλλόγου
Αργιθεατών Τρικάλων
(Για φιλανθρωπικό σκοπό)
Την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 και ώρα 5 και μισή το
απόγευμα, ο Σύλλογος Αργιθεατών Τρικάλων διοργανώνει
το απογευματινό του στο ΦΡΟΥΡΙΟ
Θα μας διασκεδάσει ο Άγγελος Βλάχος. Θα γίνει χαμός.
Τα έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν, όπως κάθε
χρόνο,σε οικογένεια και σε παιδιά που έχουν απόλυτη
ανάγκη, εν όψει των εορτών του Πάσχα. Αυτό γινεται
εδώ και δέκα οκτώ χρόνια.
Σας περιμένουμε όλους και όλες να βοηθήσετε το φιλανθρωπικό έργο του Συλλόγου.
Τιμή κάρτας 8 ευρώ
Σας περιμένουμε!!!! Ολοι μαζί να βοηθήσουμε!!!!!
Για το Δ.Σ
Η Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Έλλη Τσιρογιάννη
Αλέξανδρος Γρέκος

•Σημαντική είναι η συμμετοχή Τρικαλινών παραγωγών
στα αγροτοπεριβαλλοντικά μέτρα

Ν

έο πρόγραμμα
βιολογικής
κτηνοτροφίας
ενδέχεται να
προκηρυχθεί το επόμενο
χρονικό διάστημα.

Η προκήρυξη του εν λόγω
μέτρου αναμένεται να καλύψει
όσους παραγωγούς έμειναν
εκτός στο τελευταίο πρόγραμμα.

«Δραστήριοι»
οι Τρικαλινοί
Σημαντική είναι η συμμετοχή των Τρικαλινών παραγωγών στα προγράμματα βιολογικής γεωργίας και βιολογικής κτηνοτροφίας μέχρι
τώρα και αναμένεται να υπάρξει ανάλογη συνέχεια και για
το μέλλον. Οι 356 αγρότες
που ασχολούνται με την βιολογική γεωργία και την βιολογική κτηνοτροφία είναι ικανοποιητικός αριθμός, ιδίως
αν ληφθούν υπόψη οι πολύ
δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν στην διάθεση
των προϊόντων τους και με
τις μεγάλες καθυστερήσεις
στην απόδοση των ενισχύσεων από την πολιτεία.
- Βιολογική Γεωργία: Πρόκειται για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων, χωρίς τη
χρήση χημικών σκευασμάτων
και τήρηση των κατευθύνσεων
και προδιαγραφών παραγω-

γής που έχει θέσει η ΕΕ. Μέσω
του συγκεκριμένου μέτρου
επιτυγχάνεται η εγγύηση της
ποιότητας στους καταναλωτές, η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών(προστιθέμενη
αξία), η προστασία των φυσικών πόρων ,η διατήρηση της
βιοποικιλότητας και η αειφόρος αγροτική ανάπτυξη.
- Βιολογική Κτηνοτροφία:

Πρόκειται για την παραγωγή
κτηνοτροφικών προϊόντων, με
την τήρηση των κατευθύνσεων και προδιαγραφών παραγωγής της ΕΕ. Και σ' αυτό το
μέτρο τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι όμοια με αυτά
της Βιολογικής Γεωργίας.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
στα αγροτοπεριβαλλοντικά
μέτρα στο ΠΑΑ (Πρόγραμμα

Αγροτικής Ανάπτυξης) 20142020, σύμφωνα με γεωπόνους. Τα συγκεκριμένα προγράμματα επιδότησης «τρέχουν» ήδη από το Γ’ ΚΠΣ
(2000 – 2006), συνεχίστηκαν
στον ΕΣΠΑ (2007 – 2013) και
υπάρχουν προκηρύξεις και
στην νέα προγραμματική περίοδο (2014 – 2020).
Ματθαίος Μπίνας
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Το πρόγραμμα του Δήμου Μετεώρων
για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821
γών & Μετεώρων κ.κ. Θεοκλήτου.
Προσέλευση επισήμων στη Δοξολογία μέχρι ΩΡΑ 10:15.
Μετά το πέρας της Δοξολογίας θα εκφωνηθεί ο Πανηγυρικός
της Ημέρας, με ομιλητή τον Διευθυντή του 2ου Γυμνασίου Καλαμπάκας κ. Πασχάλη Νικόλαο.
ΩΡΑ 11:00 π.μ.
Επιμνημόσυνη δέηση από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σταγών & Μετεώρων κ.κ. Θεόκλητο και κατάθεση στεφάνων στο
ΗΡΩΟ των πεσόντων. Μετά την κατάθεση, θα τηρηθεί ενός λεπτού
σιγή στη μνήμη υπέρ Πατρίδος πεσόντων.
Ανάκρουση του ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΜΝΟΥ από τη Δημοτική Φιλαρμονική.
ΩΡΑ 12:00
Παρέλαση μαθητών & μαθητριών όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης, του Σ.Ε.Ο. και του Χορευτικού Ομίλου Καλαμπάκας «Μετέωρα», στο χώρο της πλατείας Δημαρχείου.
Μετά το τέλος της παρέλασης θα ακολουθήσει δεξίωση των Τοπικών Αρχών και των κατοίκων του Δήμου, στο Δημαρχείο Καλαμπάκας.
Τα σχετικά της ιεροτελεστίας θα ρυθμιστούν από την Ιερά Μητρόπολη Σταγών & Μετεώρων και της τάξεως από το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμπάκας.
Δοξολογίες και παρόμοιες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν
σε όλες τις Τ/Κ του Δήμου με ευθύνη των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων.
Ομιλητές ορίζονται στις Τ/Κ οι Διευθυντές των Σχολείων. Όσοι
Σύλλογοι και Σωματεία επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνια καλούνται να το δηλώσουν στον Τελετάρχη του Δήμου, μέχρι τις
14:30 της 22ης Μαρτίου 2019.
Τελετάρχης έχει οριστεί ο Δημοτικός Υπάλληλος κος Γεώργιος Τάκος.

ρόσκληση για τις εκδηλώσεις εορτασμού της 25η
Μαρτίου 2019 απέστειλε ο Δήμος Μετεώρων. Οι
εκδηλώσεις θα είναι λιτές όπως αρμόζει στην
επέτειο και θα ξεκινήσουν από την Παρασκευή 22
Μαρτίου στα σχολεία όλου του Δήμου με τις ομιλίες για
την ιστορική σημασία της επετείου, ενώ θα ακολουθήσει η
κατάθεση στεφάνων στα ηρώα των αγωνιστών της
ελευθερίας, στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.

Π

Την Κυριακή θα φωταγωγηθεί και σημαιοστολιστεί η πόλη και
την Δευτέρα 25 Μαρτίου, ανήμερα της Εθνική μας επετείου θα
λάβει χώρα η επίσημη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό και στις
12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η μαθητική παρέλαση στην
οδό Τρικάλων.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-3-2019
Γενικός σημαιοστολισμός των Δημοσίων, Ιδιωτικών καταστημάτων, των Ν.Π.Δ.Δ., των Τραπεζών και κατοικιών από την ογδόη
πρωινή, μέχρι την δύση του ηλίου της 25ης Μαρτίου 2019.
Ομιλίες στα Σχολεία της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για την
ιστορική σημασία της Εθνικής Επετείου.
ΩΡΑ 11:30 π.μ.
Κατάθεση στεφάνων των μαθητών και μαθητριών, όλων των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης στις Προτομές των Ηρώων
της πόλης, στην πλατεία ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, παρουσία του Δημάρχου Μετεώρων και της Δημοτικής Φιλαρμονικής.
ΚΥΡΙΑΚΗ 24-3-2019
Φωταγώγηση των Δημοσίων, Δημοτικών και Ιδιωτικών καταστημάτων, Ν.Π.Δ.Δ και Τραπεζών, κατά τις βραδινές ώρες της 24ης
και 25ης Μαρτίου 2019.
ΔΕΥΤΕΡΑ 25-3-2019
ΩΡΑ 8:00 π.μ.
Έπαρση της Ελληνικής Σημαίας στην πλατεία Δημαρχείου και
ανάκρουση του ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΜΝΟΥ από τη Φιλαρμονική του Δήμου Μετεώρων.
ΩΡΑ 10:30 π.μ.

Επίσημη Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Στα-

Εκδήλωση του 2ΟΥ ΕΠΑΛ Τρικάλων για το Ολοκαύτωμα
έλοντας να τιμήσει την
μνήμη του Ολοκαυτώματος, με αφορμή την επέτειο του περασμένου μήνα, ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Καθηγητών του σχολείου μας προσκάλεσε τον φιλόλογο του 4ου Γυμνασίου Τρικάλων «Γιώργος Σεφέρης» να μιλήσει σε μαθητές
του σχολείου μας για το ζήτημα
αυτό.
Ο κ. Μιχαλάκης ανταποκρίθηκε
και επισκέφτηκε το σχολείο στις 27
Φεβρουαρίου.
Μέσα σε διάστημα δύο ωρών,
με την βοήθεια οπτικού υλικού,
προσπάθησε να εξηγήσει την λο-

Θ

γική του Ναζισμού, τα βήματα
που οδήγησαν στο Ολοκαύτωμα,
τις πρακτικές που χρησιμοποιούνταν για τον εκτοπισμό και την
εξόντωση Εβραίων και άλλων ομάδων.
Έγινα μνεία για ολόκληρη την
Ευρώπη, δόθηκε όμως ιδιαίτερο
βάρος στην Ελλάδα και στην
Εβραϊκή παρουσία στα Τρίκαλα και
την περιπέτεια των Εβραίων της
πόλης κατά την διάρκεια της κατοχής.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον
και με απόλυτη ησυχία την διάλεξη, έκαναν ερωτήσεις και κοινή πε-

ποίθηση όλων ήταν ότι τελικά οι
δύο διδακτικές ώρες που διατέθηκαν δεν ήταν αρκετές για να
εξαντληθεί το ζήτημα.
Για τον λόγο αυτό ελπίζουμε να
επαναληφθεί σύντομα παρόμοια
εκδήλωση, η οποία θυμίζει πράγματα που έγιναν στο παρελθόν,
αλλά μας δίνει και διδάγματα για
το παρόν και το μέλλον.
Αφού ευχαριστήσουμε τον κ.
Μιχαλάκη για τον χρόνο που μας
διέθεσε, αλλά και τους μαθητές
που επέδειξαν άριστη συμπεριφορά, υποσχόμαστε ως 2ο ΕΠΑΛ
να συνεχίσουμε την διοργάνωση
παρόμοιων εκδηλώσεων.

Πιάστηκαν να… ταχυδρομούν ναρκωτικά!
• Συνελήφθησαν δύο άτομα στα Τρίκαλα, κατηγορούμενα για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών
Ναρκωτικά με… κούριερ; Και όμως το ζήσαμε και αυτό στα
Τρίκαλα, αφού το μεσημέρι της Τετάρτης συνελήφθησαν από
αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Τρικάλων δύο άτομα
και συγκεκριμένα μία 51χρονη και ένας 31χρονος, κατηγορούμενοι για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε στο πλαίσιο της μεθοδικής αστυνομικής έρευνας που διεξήγαγε το Τμήμα Ασφάλειας Τρικάλων, οι δύο δράστες προχθές το πρωί μετέβησαν με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο σε εταιρία ταχυμεταφορών στην πόλη των
Τρικάλων, όπου παρέδωσαν ένα δέμα με σκοπό την αποστολή του στη Μυτιλήνη και παραλήπτη τον 31χρονο. Όπως διαπιστώθηκε, το δέμα περιείχε μία νάιλον συσκευασία με αποξηραμένη κάνναβη, συνολικού βάρους (1.080) γραμμαρίων, καθώς και εννέα νάιλον συσκευασίες με μικροποσότητες κοκαΐνης, οι οποίες κατασχέθηκαν.
Από την κατοχή των δραστών, αλλά και κατά τη νομότυπη
έρευνα που διενεργήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος
Ασφάλειας Τρικάλων σε οικία τους στα Τρίκαλα κατασχέθηκαν,
μία νάιλον συσκευασία με μικροποσότητα κοκαΐνης, το προαναφερόμενο όχημα ως μέσο διευκόλυνσης της παράνομης
δραστηριότητάς τους, το χρηματικό ποσό των (350) ευρώ, κα-

θώς και δύο κινητά τηλέφωνα.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Τρικάλων.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Γ.Χ.Σ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

τοπικά

Τα Άχραντα Πάθη ευλογούν τα Τρίκαλα!
• Με μεγάλη λαμπρότητα έγινε χθες το απόγευμα η υποδοχή των Αχράντων
Παθών του Χριστού στον Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου από πλήθος πιστών

Μ

εγάλη ευλογία για το
νομό Τρικάλων, από
χθες και ως 18
Μαρτίου στον Ιερό Ναό του
Αγίου Νεκταρίου Μπάρας ο
τρικαλινός λαός και
γενικότερα όλοι η Θεσσαλία
θα έχει την δυνατότητα
προσκυνήσει τα Άχραντα
Πάθη του Χριστού!

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Χθες το απόγευμα, παρουσία
πλήθος κόσμου, έγινε η υποδοχή
των Αχράντων Παθών από τον
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητο
και στον Σεβασμιώτατο Μητρο-

πολίτη Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομο. Στην συνέχεια τελέστηκε Αρχιερατικός πανηγυρικός
Εσπερινός, ενώ οι πιστοί κατά
δεκάδες περίμεναν στην ουρά

για να προσκυνήσουν την μεγάλη
ευλογία που βρίσκεται αυτές τις
μέρες στο νομό Τρικάλων. Άλλωστε μέχρι και την Δευτέρα στον
Ιερό Ναό θα υπάρχουν συνεχώς

CMYK

ιερές ακολουθίες.
Τα Άχραντα Πάθη του Χριστού
είναι τεμάχια από το Τίμιο Ξύλο,
το ακάνθινο Στεφάνι, τη Χλαμύδα,
τον Κάλαμο, τον Σπόγγο, τα καρ-

φιά, τα οποία και σώζονται άθικτα
μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με την
παράδοση, τα Άχραντα Πάθη δώρισαν οι Παλαιολόγοι Στην Ιερά
Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών

Αιγιαλείας.
Γύρω στα 1415 – 1420, φεύγει
από Άγιο Όρος και έρχεται στο
όρος Κλωκός άνω του Αιγίου και
στη θέση, που σήμερα είναι το
«Παλαιομονάστηρο» με τον απότομο βράχο και την αφιλόξενη
γη, όπου κάνει το ασκηταριό του.
Στη συνέχεια, με την συμπαράσταση των θείων του Θωμά και
Δημητρίου Παλαιολόγων ιδρύεται
μεγαλοπρεπές μοναστήρι περί το
1450.
Ο θαυμασμός των Παλαιολόγων για την αρετή του οσίου Λεοντίου ήταν μεγάλος και δωρίζουν
στην Μονή τα Άχραντα Πάθη του
Σωτήρος Χριστού δηλαδή τεμάχια
από το Τίμιο Ξύλο, τον ακάνθινο
Στεφάνι, την Χλαμύδα, τον Κάλαμο, τον Σπόγγο, τα καρφιά, τα
οποία σώζονται άθικτα μέχρι σήμερα.
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Καταγράφοντας
την ιστορία του τόπου
Παρουσιάστηκαν χθες τα περιοδικά «ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ», τ. 38ος
(2018) και «ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ», τ. 8ος (2018)
γνώση για τον
τόπο μας είναι
πολύτιμο, έτσι
αξίζουν το μπράβο οι
επιστήμονες εκείνοι
που μοχθούν για να
φέρουν εις πέρας την
αποστολή τους.

Η

Αυτό έγινε καθ χθες το
απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου
Τσιτσάνη (Κτίριο Παλαιών
Φυλακών) στα Τρίκαλα. Εκεί
έγινε 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.
Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν 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» μίλησε
ο κ. Δημήτρης Καραθάνος,
συντονιστής εκπαιδευτικού
έργου Περιφ/κής Δ/νσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, και
για τα «ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΜΕΛΕ-

ΤΗΜΑΤΑ» η κ. Ελένη Τζαβέλλα, δασκάλα - διευθύντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Οιχαλίας.
Το σίγουρο είναι ότι όσοι
παρακολούθησαν την εκδήλωση έφυγαν με πλούσιες
γνώσεις για τον τόπο μας.
ΧΡ. ΠΑΠ.

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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Γέφυρα «Κονδύλη», γέφυρα
στον Καραβόπορο και άλλες
γέφυρες στην Π.Ε. Τρικάλων
στο πρόγραμμα συντήρησης
της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Ξεκινά σήμερα Παρασκευή το
Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλίας
•Τέσσερις θεματικοί κύκλοι για υποδομές - ανάπτυξη
και επιχειρηματικότητα - υγεία και αγροδιατροφή
ε στόχο της διερεύνηση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της περιφέρειας Θεσσαλίας
στον αγροδιατροφικό τομέα, την υγεία, τη
βιομηχανία, την καινοτομία και όλους εκείνους τους
παραγωγικούς τομείς που δύνανται να συμβάλουν στη
βιώσιμη και μακροχρόνια ανάπτυξή της περιφέρειας, η
εφημερίδα «Ελευθερία» και η Περιφέρεια Θεσσαλίας Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης διοργανώνουν στη Λάρισα
το 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλίας στις 15 και 16
Μαρτίου 2019, στο ξενοδοχείο «Διβάνη». Αναλυτικότερα
οι θεματικές ενότητες και οι ομιλίες που θα
πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του συνεδρίου τόσο
από την υφυπουργό Οικονομικών κ. Αικ. Παπανάτσιου
όσο και από διακεκριμένους ομιλητές του πολιτικού,
κοινωνικού και οικονομικού χώρου προσανατολίζονται
στους εξής άξονες:

Μ

Στη συντήρηση και αποκατάσταση γεφυρών στο οδικό δίκτυο της
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων προχωρά το επόμενο διάστημα η
Περιφέρεια Θεσσαλίας. Πρόκειται για το έργο «Αποκατάσταση Γεφυρών Οδικού Δικτύου Π.Ε. Τρικάλων (Γέφυρες στην επαρχιακή οδό
προς Διάσελο, στην Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων μεταξύ Κορυδαλλού
και Παναγιάς και στην Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας στην έξοδο της Πύλης),
συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ.
Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός
τόνισε τα εξής:
«Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων Χρήστο
Μιχαλάκη, τους Περιφερειακούς Συμβούλους και τις υπηρεσίες μας
πρόκειται να υλοποιήσουμε ένα σημαντικό έργο που αφορά στη συντήρηση των γεφυρών στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Με το
έργο αυτό συμβάλλουμε στην ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπινων
κοινοτήτων και μεταφορά των προϊόντων. Η δουλειά δεν σταματά ούτε
λεπτό. Πετυχαίνουμε στόχους που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής
χιλιάδων ανθρώπων. Με σοβαρό σχεδιασμό που ανταποκρίνεται στις
πραγματικές ανάγκες της Περιφέρειας μας. Κυρίως όμως με την καθημερινή συνεργασία μας με τις τοπικές κοινωνίες που γνωρίζουν καλύτερα από όλους τις προτεραιότητες. Συνεχίζουμε όλοι μαζί την προσπάθεια, συνεχίζουμε με μεγάλα και μικρότερα έργα που αλλάζουν
την εικόνα της Θεσσαλίας».

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα
των: Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης
και Τυρνάβου, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Υπουργείο Τουρισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια
Θεσσαλίας - Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2019, Δήμος
Λαρισαίων, Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Φ.Ο.Δ.Σ.Α Ν. Λάρισας. Μεγάλοι χορηγοί: ANIMUS, Intercomm Foods. Χορηγοί: Exalco
S.A., WIND, Αυτοκινητόδρομος
Αιγαίου, Vodafone, ΕΔΑ ΘΕΣΣ.
Υποστηρικές: ΠΕΔ Θεσσαλίας,
ΤΕΕ - Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, TEDRA, Fashion
City Outlet, ΣΟ.Φ.ΛΑ ΣΥΝΠΕ,
Agronuts S.A. Χορηγοί επικοινωνίας: Ταχυδρόμος, TRT, Πρωινός
Λόγος, Η Επικαιρότητα, Πελοπόννησος, iatronet, agrocapital.gr,
Healthupdate.gr, Agrotes.eu,
Agrenda, Agronews.

Να σωθεί η γέφυρα Κονδύλη στη Νεράιδα

ρειας Θεσσαλίας, το αποτέλεσμα θα είναι να ξεχάσουμε την
ιστορία μας, να ξεκοπούμε απ' τις
ρίζες, που μας δένουν με τον
τόπο μας, ν' αποχρωματιστούμε.
Να χάσουμε την επαφή μας με το
παρελθόν. Με αποτέλεσμα να χάσουμε και το μέλλον μας. Να πορευόμαστε στο πουθενά. Χωρίς
προσανατολισμό. Και να εξουσιαζόμαστε μόνο από Κίρκες.

Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση και συντήρηση γεφυρών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης Περιφερειακής
Ενότητας Τρικάλων (οδικό δίκτυο εθνικό, επαρχιακό, λοιπό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης Π.Ε. Τρικάλων. Συγκεκριμένα στα πλαίσια του
έργου θα γίνουν:
•Εργασίες συντήρησης της γέφυρας επί της Εθνικής οδού Τρικάλων-Πύλης στην θέση «Καραβόπορος», ήτοι:
1)τοποθέτηση αρμών συστολο-διαστολής,
2)κατασκευή πλακών συνέχειας και πλακών πρόσβασης
3)τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας
•Εργασίες συντήρησης της γέφυρας «Κονδύλη» επί της Εθνικής
οδού Τρικάλων-Άρτας, ήτοι: εφαρμογή υφασμάτων ινών υάλου και ανθρακοελασμάτων για την ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας της γέφυρας
•Καθαίρεση της γέφυρας επί της οδού Κεφαλοβρύσου-Διαλεχτού
(ανωδομή, βάθρα), η οποία θα γίνει αφού ολοκληρωθεί και δοθεί στην
κυκλοφορία η νέα γέφυρα. Τα υλικά που θα προκύψουν θα μεταφερθούν σε εγκεκριμένο δανειοθάλαμο.
•Εργασίες διαπλάτυνσης πεζοδρομίων και τοποθέτησης στηθαίων
ασφαλείας σε γέφυρες στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων όπου κριθεί απαραίτητο μετά από
εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
•Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης όπου κριθεί απαραίτητο
σε γέφυρες του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Τρικάλων μετά από
εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ε

Ο Κονδύλης, γεννημένος στον
Προυσό Ευρυτανίας, αλλά μεγαλωμένος στα Τρίκαλα, που πάρα
πολύ τ' αγάπησε, ήταν γνώστης
των δυσμενών συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων των ορεινών
χωριών του νομού μας, που όταν
ερχόταν το φθινόπωρο, πάρα
πολλοί άνθρωποι κατέβαιναν στο
Βόλο ή στην Άρτα, για να δουλέ-

δοφόρων επενδύσεων, την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου,
το θεσμικό πλαίσιο, τις στρατηγικές και τις δυναμικές διαδικασίες που διαμορφώνουν τα σύγχρονα αναπτυξιακά μοντέλα.
* ΥΓΕΙΑ: Ο Τουρισμός Υγείας
αποτελεί έναν από τους πέντε
πυλώνες ανάπτυξης παγκοσμίως
στον οποίο η Θεσσαλία -γη του
Ασκληπιού και του Ιπποκράτηφιλοδοξεί να διαδραματίσει τα
επόμενα χρόνια μείζονα ρόλο,
αξιοποιώντας το ιατροτεχνολογικό και επιστημονικό υπόβαθρο
των δημόσιων νοσοκομείων και
της Ιατρικής Σχολής, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία των ιδιωτικών παρόχων υγείας. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την ανάπτυξη νέων καινοτόμων ιατρικών
δομών και υπηρεσίες, τεχνολογίες
αιχμής και σύγχρονες ιατρικές
προσεγγίσεις δύνανται να δημιουργήσουν ένα αξιοσημείωτο πανελλαδικά κεφάλαιο εντάσεως
που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αγνοηθεί, θέτοντας τις βάσεις για τη δημιουργία ενός μητροπολιτικού κέντρου παροχής
υπηρεσιών υγείας, ανά την επικράτεια. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη μιας οικονομικά στοχοπροσηλωμένης στρατηγικής στο
κομμάτι της Υγείας θα μπορούσε
να αποτελέσει την απαραίτητη
προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της τοπικής επιχειρηματικότητας, με τεράστια κοινωνικά οφέλη και πολλαπλάσια έσοδα για
όλο το εύρος της οικονομίας.
* ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ: Ελιά και
ελαιόλαδο, αμπέλι και οίνος, οπωρολαχανικά και θερμοκηπιακές
καλλιέργειες, κτηνοτροφία και
γαλακτοκομικά, αποτελούν τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα της
Θεσσαλίας τα οποία μπορούν να

συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας, της απασχόλησης και του εξαγωγικού προσανατολισμού της χώρας. Η
αγροδιατροφή καλύπτει το 13%
του συνολικού επιχειρηματικού
τομέα σε όρους προστιθέμενης
αξίας (έναντι 7% κατά μέσον όρο
στην Ε.Ε.), ενώ όπως προκύπτει
από μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διατροφική αλυσίδα, οι διεθνείς αγορές αναμένεται
να εμφανίσουν στην επόμενη
30ετία αυξημένη ζήτηση σε ποιοτικά αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα με διεθνείς σημάνσεις ορθολογικής και οικολογικής διαχείρισης. Σύμφωνα με τα παραπάνω και δεδομένου ότι η αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή
αποτελούν δύο βασικούς πυλώνες
της Θεσσαλικής οικονομίας, στόχος του 1ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου είναι να τεκμηριώσει τις
περιοχές παρέμβασης που θα
πρέπει να ενισχυθούν ώστε να καταστεί βιώσιμος μακροχρόνια
αλλά και ανταγωνιστικός ο αγροδιατροφικός τομέας της περιοχής.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ίναι μια σπουδαία
ιστορική γέφυρα στο
ποτάμι “Γρεβενίτης”
της Νεράιδας, που χτίστηκε
το έτος 1935, επί
πρωθυπουργίας Γεωργίου
Κονδύλη. Παρόμοιες
γέφυρες έγιναν τότε και σ'
άλλα ορεινά χωριά του
νομού μας, όπως στη θέση
“Μύλος στον Κόκκινο” στο
Παχτούρι, στο
Βαθυρεμιώτικο ποτάμι κι
αλλού.

* ΥΠΟΔΟΜΕΣ: Τα τελευταία
χρόνια μια σειρά μακρόπνοων
έργων υποδομής σε επίπεδο Θεσσαλίας, έχουν συμβάλει ριζικά
τόσο στην οικονομική ανάπτυξη
της περιοχής όσο και στη βελτίωση της καθημερινότητας των
πολιτών. Έργα για τις οδικές μεταφορές, για το περιβάλλον, την
ενέργεια, την καινοτομία, τον τουρισμό, την υγεία, την εκπαίδευση,
αλλά και τη δικτύωση μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων καθώς και την ανάδειξη
των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, προβάλλουν τη Θεσσαλία ως
ελκυστικό προορισμό όχι μόνο
λόγω της κεντροβαρούς θέσης
της αλλά και λόγω του θετικού
επενδυτικού κλίματος που έχει οικοδομηθεί. Ωστόσο, σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο και έντονα ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον και με στόχο την άμεση και
αποτελεσματική διαχείριση νέων
χρηματοδοτικών εργαλείων, η
Θεσσαλία- Επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης 2019, καλείται να χαράξει τη μακρόπνοη
στρατηγική πάνω στην οποία θα
στηρίξει μελλοντικά το κοινωνικό
αλλά και αναπτυξιακό της προφίλ.
*ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ποια είναι η πορεία και η εξέλιξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ποιες οι επενδύσεις που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν μελλοντικά σε επίπεδο Θεσσαλίας, συμβάλλοντας όχι μόνο στην οικονομική αλλά και στην κοινωνική ευημερία και πρόοδο; Τα παραπάνω
και πολλά ακόμη ερωτήματα τίθενται προς συζήτηση στο 1ο
Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλίας, όπου πολιτικοί και επιχειρηματικοί φορείς θα παρουσιάσουν
τα κίνητρα για την ανάληψη κερ-

ψουν, κυρίως σε ελαιοπερίβολα.
Το φθινόπωρο με τις βροχές τα
ποτάμια γίνονταν αδιάβατα, κι ο
κόσμος νεροπνίγονταν στην κυριολεξία, αφού γεφύρια δεν υπήρχαν. Από χρόνια τα 'βλεπε αυτά ο
Κονδύλης. Κι όταν το 1935 έγινε,
για μικρό χρονικό διάστημα, πρωθυπουργός, ήρθε αρωγός των
ταλαίπωρων κατοίκων των ορεινών χωριών του νομού μας, προβαίνοντας στην κατασκευή γεφυριών στα επικίνδυνα ποτάμια,
απαλλάσσοντας τον κόσμο απ' το
φόβο να κινδυνεύουν να παρασυρθούν απ' τα μανιασμένα νερά
τους. Απ' αυτά τα γεφύρια στην
περιοχή μας σώζεται μόνο ένα.
Αυτό της Νεράιδας. “Γέφυρα Κονδύλη” το λέει, ακόμα και σήμερα,

Του Γιώργου Οικονόμου
ο κόσμος. Τα υπόλοιπα γεφύρια
αφανίστηκαν με το πέρασμα του
δρόμου για τ' αυτοκίνητα. Κι αφού
σώζεται μόνο της Νεράιδας, θα
πρέπει να το διατηρήσουμε. Είναι
ένα σπουδαίο μνημείο, που μαρτυρεί την ιστορία του τόπου μας.
Αδήριτη προβάλλει η ανάγκη να
έρθει αρωγός η Περιφέρεια Θεσσαλίας, διαθέτοντας κάποια χρήματα, για τη συντήρηση αυτού του
ιστορικού γεφυριού. Που η μία
βάση του κινδυνεύει απ' τα ορμητικά νερά του “Γρεβενίτη”. Χρειάζεται υποστύλωση. Με τσιμέντα
και σίδερα. Κι επιπλέον να συμπληρωθούν ορισμένα σιδερένια
κάγκελα που λείπουν. Το γεφύρι

αυτό βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Λες κι έγινε σήμερα. Κι ας
κοντεύει να συμπληρώσει 100
χρόνια ζωής. Είναι κρίμα να χαθεί
ένα τέτοιο γεφύρι, όπως έγινε με
άλλα παρόμοια γεφύρια. Είναι
σπουδαίο μνημείο για τον τόπο
μας. Είναι το καμάρι μας. Είναι
κομμάτι απ' την ιστορία μας.
Πολλές φορές στο παρελθόν
ενοχλήθηκαν από μας οι αρμόδιες
Υπηρεσίες του νομού μας να μεριμνήσουν, ώστε να μη χαθεί αυτό
το μνημείο, που κουβαλάει στην
πλάτη του μνήμες και μνήμες.
Πολλών γενεών μνήμες. Δυστυχώς, όμως, από πουθενά δε βρήκαμε ανταπόκριση. Μόνο υπο-

σχέσεις. Στην πράξη μηδέν. Αν και
τώρα δε γίνει τίποτα και χαθεί
αυτό το ιστορικό γεφύρι, το μοναδικό στην περιοχή μας, εξαιτίας
της αδιαφορίας των τοπικών φορέων, του Δήμου, της Αντιπεριφέρειας, αλλά και της Περιφέ-

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Σύλλογος Γονέων του
5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων ευχαριστούν θερμά τον
ζωγράφο, κ. Φωλίνα Στέφανο, για την ευγενική δωρεά δύο
έργων του στη σχολική μας μονάδα, συμβάλλοντας,
έτσι, στην αισθητική αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων
του σχολείου μας.

CMYK
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ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΜΕ ΙΔΙΟ ΣΘΕΝΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΘΕΛΗΣΗ

ΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Ο ΑΟΤ αξίζει να συνεχίσει
με πάθος και ορθολογισμό στην νέα
δύσκολη αποστολή (σελ 5)

Τα Μετέωρα σέβονται τον Πιερικό
αλλά επιθυμούν διακαώς τον καλύτερο
δυνατό απολογισμό (σελ 8)

Εντυπωσιακά στοιχεία που δείχνουν
την καθολική αποδοχή του 12ου
ημιμαραθώνιου Θ. Σταμόπουλου (σελ 3)

4 Το καλό τους πρόσωπο καλούνται να δείξουν Ικαροι
και Καλαμπάκα για να κάνουν θετικό ταμείο στα προσεχή
παιχνίδι με Μελίκη και Ολυμπιακό Βόλου αντίστοιχα (σελ 4)
CMYK
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Διαμόρφωση
χαρτών
Ολοκληρώθηκε και τυπικά
η φάση των "16" του Τσάμπιονς Λιγκ, με 8 ομάδες να
παίρνουν το εισιτήριο της
επόμενης φάσης και να συνθέτουν τα ζευγάρια των
προημιτελικών.
Δυστυχώς ο Προμηθέας
έχασε την ευκαιρία παρά
το καλό πρώτο παιχνίδι, ενώ
η έδρα της ΑΕΚ γνώρισε
μεγάλες πιένες(13.000 εισιτήρια).
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της φάσης των "16":
Τρίτη 12/3
Μπεσίκτας - Ναντέρ 6062 (119-130)
Βενέτσια - Νίζνι 84-66
(156-161)
Τετάρτη 13/3
Μπάνβιτ - Μπάμπεργκ 8588 (164-169)
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 62-63 (146138)
Χάποελ Ιερουσαλήμ - Νεπτούνας 84-64 (170-138)
Μούρθια - Αντβέρπ 78-77
(145-152)
Τενερίφη - Προμηθέας 7957 (136-126)
Βίρτους Μπολόνια - Λε
Μανς 81-58 (155-132)
Τα ζευγάρια της επόμενης
φάσης:
Χάποελ Ιερουσαλήμ - Τενερίφη
Νίζνι - Αντβέρπ
Ναντέρ - Βίρτους Μπολόνια
Μπάμπεργκ - ΑΕΚ
Επίσης Ελληνικό άρωμα
θα έχουν τα φετινά ημιτελικά στο EuroCup με την Ούνιξ Καζάν του Δημήτρη Πρίφτη να προκρίνεται στους
"4", μετά και την επικράτηση
της κόντρα στην Λοκομοτίβ
Κούμπαν, στο ρωσικό εμφύλιο της διοργάνωσης.
Γερμανικός εκπρόσωπος
θα υπάρχει και φέτος, με
την Άλμπα Βερολίνου να
δείχνει πως έχει αναγεννηθεί
και να παίρνει το εισιτήριο,
αποκλείοντας
μάλιστα
τη Μάλαγα που ήταν η τροπαιούχος πριν δύο χρόνια
και πέρυσι αγωνιζόταν
στην Ευρωλίγκα.
Σε ισπανικά χέρια κατέληξαν τα άλλα δύο εισιτήρια, με την Βαλένθια και
την Ανδόρα να παίρνουν την
πρόκριση στην επόμενη
φάση και να διεκδικούν το
τρόπαιο.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της προημιτελικής
φάσης και τα ζευγάρια των
ημιτελικών:
Ρίτας Βίλνιους - Βαλένθια
56-71
Ούνικς Καζάν - Λοκομοτίβ
Κουμπάν 69-65
Άλμπα Βερολίνου - Ουνικάχα Μάλαγα 79-75
Βιλερμπάν - Ανδόρα 8082
Τα σκορ στις προημιτελικές σειρές:
Βαλένθια - Ρίτας Βίλνιους 2-0
Ούνικς Καζάν - Λοκομοτίβ
Κουμπάν 2-1
Άλμπα Βερολίνου - Ουνικάχα Μάλαγα 2-1
Βιλερμπάν - Ανδόρα 1-2
Τα ζευγάρια της ημιτελικής φάσης (19-27/3):
Άλμπα Βερολίνου - Ανδόρα
Βαλένθια - Ούνικς Καζάν

Κινήθηκαν με συνέπεια
Οσα συγκροτήματα Εθνικών κατηγοριών μπάσκετ είχαν δράση δούλεψαν και πάλι στις υψηλές στροφές

Σ

υνήθως το τριήμερο της
Αποκριάς η δράση
περιορίζεται σε
σημαντικό βαθμό.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Φέτος όμως ανάσες πήραν κατά
βάση μόνον οι ομάδες της Γ’ Εθνικής,
ενώ βγήκαν και ορισμένες εκκρεμότητες. Μεταξύ αυτών η συνάντηση
της Καλαμπάκας στον Μαντουλίδη.
Σε κάθε περίπτωση οι πρωταγωνιστές προσπάθησαν να συγκεντρωθούν
και να μην επηρεαστούν από το πνεύμα των ημερών.
Αλλωστε είναι επαγγελματίες και
μέλημά τους είναι να κάνουν το καθήκον τους σε όλες τις συνθήκες.
Αυτοί που δεν έχουν πρόβλημα είναι
οι Τρικαλινοί καθώς και οι συνάδελφοί
τους, που πέρασαν από τοπικές ομάδες.
Διότι πρώτα και κύρια τους γεμίζει
αυτό που κάνουν, οπότε στην περίπτωση αυτή δεν σταματούν να ψάχνονται κομίζοντας νέα στοιχεία.
Για πολλοστή φορά λοιπόν κινήθηκαν με συνέπεια και στον καινούργιο
κύκλο αγώνων.
Ετσι το βιογραφικό τους γέμισε περισσότερο και έπεται συνέχεια.
Είναι φανερό ότι προτεραιότητα
των συγκεκριμένων αθλητών είναι να
εμφανίζονται πανέτοιμοι στην επόμενη
αγωνιστική πρόκληση και έτσι οι φίλαθλοι αναγνωρίζουν και εκτιμούν
απεριόριστα τους παίκτες εκείνους,
που δίνουν το 100% στο παρκέ.
Γιατί με συμβατικές εμφανίσεις δεν
είναι δυνατόν να γίνει η επιθυμητή
συλλογή ροζ φύλλων αγώνα. Στο πλαίσιο αυτό οι καλαθοσφαιριστές ψάχνονται όσο δεν πάει προκειμένου
την ώρα της αλήθειας να εφαρμόσουν
πιστά όσα τους ζητάει ο προπονητής
αν και πολλές φορές μιλάει και το ένστικτο.
Αυτή την αλάνθαστη τακτική ακολουθούν χρόνια οι συμπολίτες καλαθοσφαιριστές που αγωνίζονται σε
ομάδες εκτός τειχών. Μαζί τους είναι
και οι μπασκετμπολίστες, που πέρασαν
στα μέρη μας ορισμένα από τα καλύτερά τους χρόνια.
Ολοι αυτοί βιώνουν κάθε συνάντηση
ως τελικό και εμφανίζονται ετοιμοπόλεμοι.
Σε κάθε περίπτωση πάντως τόσα
χρόνια στα γήπεδα ξέρουν πώς να
μοιράζουν σωστά τις δυνάμεις τους,
οπότε η λογική λέει ότι το Τρικαλινό
χρώμα θα είναι έντονο και στα ματς
που απομένουν.
Γενικά πάντως οι αθλητές βρίσκονται μόνιμα στις επάλξεις για να πλειοδοτούν σε εμπνεύσεις και να αποδεικνύονται χρήσιμοι στις ομάδες
τους.
Πολύ σωστά ξεκινούν κάθε συνάντηση από μηδενική βάση, διότι δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα τα παιχνίδια
έχουν τα δικά τους μυστικά και ντοκουμέντα.
Ακόμη και ένας κρίκος αν λείψει
από την αλυσίδα αρκεί για να γίνει η
ζημιά. Συνεπώς οι συμπολίτες καλαθοσφαιριστές που αγωνίζονται σε άλλες ομάδες οφείλουν να διαβάζουν
σωστά όλα τα δεδομένα και να βρίσκονται ένα βήμα πιο μπροστά από
τους αντιπάλους.
Από αγώνα σε αγώνα πάντως πα-

Καλό πρωτάθλημα κάνει φέτος με τα χρώματα του Τρίτωνα ο Νίκος Τσούτσος
τούν πιο γερά στα πόδια τους έχοντας
ως μέλημα να προσφέρουν ουσία
τόσο σε άμυνα, όσο και σε επίθεση.
Διότι στο διάστημα της μπασκετικής
τους θητείας αυτό έχουν μάθει να
κάνουν πολύ καλά, να αγωνίζονται
δηλαδή για τον κοινό στόχο.
Πάντως όλα τα εθνικά πρωταθλήματα έχουν το δικό τους χρώμα και
το πιστό κοινό αποζημιώνεται πλήρως.
Και φέτος λοιπόν έχουν προκύψει μεγάλες συναντήσεις όπου οι γνωστοί
άσοι βγαίνουν με αξιοθαύμαστο τρόπο
στην πρώτη γραμμή.
Φυσικά τα προγνωστικά και οι προβλέψεις δίνουν και παίρνουν όσον
αφορά τις ομάδες που θα δώσουν
σάρκα και οστά στα όνειρά τους.
Αρκετά φαβορί στέκονται στο ύψος
των περιστάσεων αλλά δεν λείπουν
και οι ευχάριστες εκπλήξεις
Πάντως τα τελευταία χρόνια αρκετοί
παίκτες επιλέγουν να αγωνιστούν στις
μικρότερες κατηγορίες και δεν το μετανιώνουν.
Χωρίς υπερβολή θα μπορούσαν να
παίζουν και στα μεγάλα σαλόνια αλλά
για πολλούς και διαφόρους λόγους
έκαναν συγκεκριμένες επιλογές, ενώ
τήρησαν την δέσμευσή τους.
Τα συγκροτήματα αυτά είναι πολύ
κοντά στις υπερβάσεις.
Από’ κει και πέρα αρκετές ομάδες
κινούνται χωρίς άγχος και έτσι καταφέρνουν να κάνουν προσπεράσεις
οπότε θέλουν να εξασφαλίσουν το
καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.
Τέλος μεγάλες μάχες γίνονται στην
ουρά για την ανανέωση των εισιτηρίων
παραμονής. Υπό το πρίσμα αυτό το
υλικό των κατηγοριών φαίνεται ανεξάντλητο. Ηδη προέκυψαν αρκετά
παιχνίδια που χαρακτηρίζονται διαφήμιση του μπάσκετ και διαφαίνεται
ότι και στην συνέχεια οι λεπτομέρειες
θα κάνουν την διαφορά, όπως και το
ποιος θέλει περισσότερο τον στόχο
και διαθέτει το καθαρό μυαλό και το
κρύο αίμα την κρίσιμη ώρα.
Οι συμπολίτες φίλαθλοι υποκλίνονται σε ομάδες που κάνουν σπουδαία
δουλειά στο συγκεκριμένο μετερίζι
αλλά η προσοχή τους είναι στραμμένη
στους δικούς μας άσους, που επέλεξαν επαγγελματικά προτάσεις άλλων
ομάδων.
Και φέτος λοιπόν βγάζουν συνέχεια
άσους από το μανίκι τους, ενώ συμβάλλουν καθοριστικά στην υγεία και
την χημεία των συγκροτημάτων τους,
αφού δίνουν το σύνθημα για κοινή
δράση.

Δεν δίνουν δικαιώματα
Στην Α2 Εθνική φαίνονται οι ομάδες
που έχουν τον πρώτο λόγο για αλλαγή
σελίδας.

Με την βοήθεια του ebasket καταγράφουμε κλίμα.
Ο Ιωνικός Νικαίας δεν σταματάει
να μοιράζει 100στάρες στην έδρα
του. Η ομάδα του Νίκου Βετούλα διέλυσε και την Καβάλα στο κλειστό του
Πλάτωνα, επικρατώντας με 61 πόντους
(129-68) διαφορά! Εντυπωσιακός ήταν
κι ο Ηρακλής. Η ομάδα του Κώστα
Μέξα συνέτριψε εκτός έδρας το Πευκοχώρι με 88-52 και παρέμεινε σε
απόσταση αναπνοής από τον Ιωνικό.
Επιστροφή στις νίκες για τον τρίτο
Ερμή Αγιάς, ο οποίος επιβλήθηκε εντός έδρας του Ψυχικού με 82-63, κάνοντας ακόμα ένα βήμα για την κατάκτηση της τρίτης θέσης και του πλεονεκτήματος έδρας στον πρώτο γύρο
των πλέι οφ. Ο Τριανταφύλλου κάνει
αγώνα δρόμου να προλάβει την Καβάλα.
Με τη ψυχολογία στα ύψη από τα
τελευταία θετικά αποτελέσματα, η
Καρδίτσα συνέτριψε εντός έδρας τον
αδύναμο Εθνικό με 117-99. Να σημειωθεί ότι αποβλήθηκαν από το παιχνίδι ο κορυφαίος παίκτης των Πειραιωτών, Νίκος Μίχαλος, αλλά κι ο
γενικός αρχηγός της ομάδας, Γιώργος
Μακρινός.
O Αμύντας επέστρεψε στις νίκες,
επικρατώντας άνετα εντός έδρας του
Αμαρουσίου με 76-56, ενώ ο Χαρίλαος
Τρικούπης επικράτησε εντός έδρας
του Κοροίβου, με τον Ντίνο Καλαμπάκο να πληγώνει… την πρώην του
ομάδα.
Η αναμέτρηση του Απόλλωνα Πάτρας με τον Διαγόρα Δρυοπιδέων
αναβλήθηκε, λόγω του… καρναβαλιού(ορίστηκε στις 20/3).
Οσον αφορά τα φύλλα αγώνα με
οικείες παρουσίες έχουμε:
Καστοριά-Ιπποκράτης Κω 67-58.
Στο ματς δεν αγωνίστηκε για τους
νησιώτες ο πρώην παίκτης των Τρικάλων Χατζηνικόλας.
Ευρώπη Πευκοχωρίου-Ηρακλής 5288
Ηρακλής (Μέξας): Αγγελακόπουλος, Αθανασούλας 7 (1), Σοκ 7 (1),
Ρουτκάουσκας 10, Πολυτάρχου 10,
Λιάπης 7 (1), Κακαρούδης 21 (3),
Αποστολίδης 4, Μπένας 12, Καλαϊτζίδης, Γιαννακίδης, Τζουγκαράκης 10.
Αμύντας-Μαρούσι 76-56
Δεκάλεπτα: 18-16, 38-28, 50-42, 7656
Αμύντας (Ζαβός): Ζούπας 12 (2),
Τοπάλι 10, Διαμαντόπουλος 19 (5),
Καλδής, Βαρδιάνος 4, Κερασοβίτης
2, Κουκουνιάς 16 (1), Μπάρμπας, Γκαβανόπουλος, Κωνσταντακόπουλος 12
(3), Κάπρης, Μέλιος 1.
Καρδίτσα-Εθνικός 117-99
Δεκάλεπτα: 33-29, 68-49, 96-73,
117-99

Καρδίτσα (Τζήμας): Μόκφορντ 31
(9), Γράβας 19, Παπαχρήστος 7 (1),
Μαυρογιάννης 13 (1), Παππάς, Καρράς 6, Παπαδόπουλος, Ερμείδης 13
(1), Καλλές 7, Σαριμπαλίδης 3 (1),
Μαγκουνής 18.
Προφυλάχτηκε ο Κακλαμάνος ενώ
δεν έλειψαν ανακοινώσεις εκατέρωθεν.
Ερμής Αγιάς-Ψυχικό 82-63
Δεκάλεπτα: 25-17, 35-34, 56-39, 8263
Ερμής Αγ. (Λίβανος): Τσιαμπαλής,
Τσιλούλης 17 (1), Σπυρόπουλος 9 (1),
Τζόλος 16 (2), Κόμματος 15 (3), Νταλός 2, Τριανταφύλλου 8 (2), Ζιβάνοβιτς
3 (1), Λάππας 2, Βρέττας, Τσούμας,
Λόλας 10.
Ιωνικός Νίκαιας-Καβάλα 129-68
Δεκάλεπτα: 31-21, 57-41, 93-53,
129-68
Καβάλα (Καραπιπερίδης): Ερεβμπενάζιε 12, Χουχούμης 15 (3), Παπαζούδης, Καμάρας 12, Ναούμης, Προδρόμου 8, Φλιάτης 5 (1), Σκλήβας 10
(1), Παπάς 4, Σταματογιάννης 2, Τυρεκίδης.
Την προσεχή αγωνιστική η Καρδίτσα
δοκιμάζεται στο Ψυχικό και η Αγιά
στην Καβάλα.

Στο κυνήγι των στόχων
Πλούσιες συγκινήσεις προσφέρει
και το δεύτερο τη τάξει πρωτάθλημα.
Ακόμα ένα βήμα ανόδου στην Α2
έκανε η Δάφνη Δαφνίου(Τάταρης 3).
Η ομάδα του Χαϊδαρίου τα χρειάστηκε
κόντρα στον Πανελευσινιακό, ωστόσο
επικράτησε εντός έδρας των “σταχυοφόρων” με 81-78, για την 21η
αγωνιστική του ομίλου του Νότου της
Β’ Εθνικής.
Σπουδαίο διπλό ανόδου πανηγύρισε
ο Τρίτωνας(Τσούτσος 12 με 2). Η
ομάδα του κόουτς Μιχελάκου πέρασε
από τη Νέα Ερυθραία, επικρατώντας
του Πανερυθραϊκού με 67-62.
Το Παγκράτι(Δερμιτζάκης 16 με 2)
ζορίστηκε πολύ απέναντι στον φορμαρισμένο Παπάγου, ωστόσο στα τελευταία λεπτά επέβαλε τον ρυθμό
του κι επικράτησε εντός έδρας των
“στρατηγών” με 92-86, ενώ ο Δούκας
χάνει το τρένο άνοδου.
Επίσης, ο Γλαύκος δεν υπερασπίστηκε την έδρα του κόντρα στον ΚΑΟ
Κορίνθου(Περωτής 7) κι έμεινε πίσω.
Επίσης ο Εσπερος Καλλιθέας(Σκουλούδης 11) έχασε 76-71 στον Κρόνο
Αγίου Δημητρίου.
Τέλος, ο Πρωτέας Βούλας επικράτησε εντός έδρας του Μανδραϊκού
με 71-65.
Στον όμιλο του Βορρά το Ανατόλια
έδωσε συνέχεια στη ξέφρενη πορεία
του προς την Α2, επικρατώντας εντός
έδρας του Ερμή Λαγκαδά με 81-67,
για την 21η αγωνιστική του ομίλου
του Βορρά της Β’ Εθνικής.
Η Ελευθερούπολη(Χαρισμίδης 22
με 1 σε σπουδαίο ματς, Καραγεώργος
11) κέρδισε τη Χαλκηδόνα με 62-51.
Βαθιά βαθμολογική ανάσα πήρε η
Γέφυρα που έριξε 101 πόντους (!)
στο Στρατώνι, ενώ τα Φάρσαλα(Λεπενιώτης 18 με 1, Γκιουλέκας 13 με
1, Δέσπος 11) “βύθισαν” τη Νίκη Βόλου.
Σε καλή μέρα και ο Φίλιππος Βέροιας(Κοθράς 19 με 2, Καντάρκος
συμμετοχή) επικράτησε 71-57 του
Φαίακα Κέρκυρας.
Ακόμη στην βαριά ήττα του Εσπέρου
Λαμίας 88-53 στην ΧΑΝΘ ο Κατσαρές
σημείωσε 8 πόντους.

τοπιΚΑ

Τ

ο άρωμα το
μπάσκετ έλειψε
από τους φίλους
του τοπικού
μπάσκετ αλλά πλέον όλα
επιστρέφουν στους
γνωστούς ρυθμούς.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Οι αθλητές των τοπικών ομάδων φρόντισαν να πάρουν τις
απαραίτητες ανάσες αλλά δεν
βγήκαν ιδιαίτερα από την πρίζα, αφού ξέρουν πολύ καλά
ότι έστω και λίγο αν χάσουν
την προσήλωση στον στόχο
τότε θα χρειαστεί να αναπτύξουν τρελή ταχύτητα για να
επανέλθουν.
Πολύ σωστά λοιπόν τα τμήματα δούλεψαν όσο πιο μεθοδικά μπορούσαν, αφού τόσα
χρόνια στα κλειστά ξέρουν ότι
δεν θα τους χαριστεί τίποτα.
Ασφαλώς ο νέος κύκλος παιχνιδιών έχει την δική του σημειολογία.
Πάντως η ανάλυση των αγωνιστικών πεπραγμένων δείχνει
μια σειρά απαραίτητων στοιχείων για να τρέξει μια ομάδα.
Πρώτα και κύρια είναι η θέληση για την επιτυχία.
Φυσικά ο περιορισμός των
λαθών στο ελάχιστο είναι καθοριστικό στοιχείο και αυτονόητη η διάρκεια στην απόδοση. Γιατί με μια-δυο αναλαμπές κανείς δεν πήγε πουθενά.
Όπως και να’χει ο μαραθώνιος της Α1 ΕΣΚΑΘ επιβεβαιώνει και με το παραπάνω την
φήμη του, ενώ ζέστανε αρκετό
κόσμο. Ποιος αλήθεια δεν θέλει να κερδίσει νέα στοιχήματα
γράφοντας ιστορία;
Πάντως μακριά από τα πολλά φώτα της δημοσιότητας τα
σωματεία μπάσκετ της επαρχίας κάνουν φιλότιμη προσπάθεια για να διατηρήσουν ζωντανό το άθλημα.
Για την στάση τους αυτή
αξίζουν πολλά μπράβο, αφού
αν ιδιωτεύσουν τότε οι αθλητικοί χώροι θα μαραζώσουν
κάτι που δεν το θέλει κανείς.
Μάλιστα τα Θεσσαλικά συγκροτήματα λειτουργούν παραδοσιακά ως φυτώρια και
από τους κόλπους τους αναδείχτηκαν παίκτες πρώτης
γραμμής.
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Πάλι στις επάλξεις
Στις γνωστές θέσεις εκ νέου οι Τρικαλινές ομάδες της Α1 ΕΣΚΑΘ,
που θα προσπαθήσουν να εξαντλήσουν τις πιθανότητες

Τα αγωνιστικά δρομολόγια ξεκινούν εκ νέου
για τις τοπικές ομάδες της Α1 ΕΣΚΑΘ.
Η παράδοση φαίνεται να συνεχίζεται, ενώ όποιος μελετήσει αυτή την εποχή την εικόνα
των πρωταθλημάτων υποδομής και τα σχολικά θα διαπιστώσει ότι το ταλέντο δεν λείπει.
Φαίνεται λοιπόν ότι οι υπεύθυνοι διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία αλλά όταν
ο αθλητής φτάσει σε μια συγκεκριμένη ηλικία είναι λογικό
να ψάχνει το κάτι παραπάνω.
Για τους ανθρώπους των τοπικών συλλόγων πάντως αποτελεί μεγάλη χαρά να βλέπουν
τα δικά τους παιδιά να ανοίγουν φτερά και είτε να εξασφαλίζουν μετεγγραφές, είτε
να έχουν μόνιμη θέση στα καλέσματα εθνικών και κλιμακίων.
Βέβαια δεν μπορεί πάντα
μια συγκεκριμένη πόλη να βγάζει καλή φουρνιά παικτών.
Όμως όσοι επιμένουν θα καταφέρουν να αναδείξουν στελέχη με προοπτικές εξέλιξης.
Σε επίπεδο Θεσσαλίας οι φίλοι του μπάσκετ είναι λογικό
να παρακολουθούν με ενδιαφέρον τα δρώμενα στην Α1
ΕΣΚΑΘ.

Μόνο και μόνο μια μικρή περιήγηση στην επίσημη ιστοσελίδα του 12ου ημιμαραθωνίου Θ. Σταμόπουλου ανοίγει την
όρεξη. Παρατίθενται πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία
που έχουν σχέση με την αγαπημένη διοργάνωση.
Ετσι οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να διαμορφώσουν
μια πλήρη εικόνα για την εξέλιξη της πρωτοβουλίας στο
διάβα του χρόνου.
Εκεί θα εντοπίσει μεταξύ άλλων τα απαραίτητα χρηστικά
στοιχεία, τις τελευταίες οδηγίες, ξεχωριστά δεδομένα αλλά
και τις επιδόσεις των αθλητών.
Ομολογουμένως από τον ημιμαραθώνιο έχουν περάσει
όλα τα μεγάλα ονόματα του χώρου που έτρεξαν με την
ψυχή τους και κέρδισαν το ζεστό χειροκρότημα του κόσμου.
Διότι οι Τρικαλινοί φίλοι του αθλητισμού ξέρουν να αναγνωρίζουν αξίες και να φτιάχνουν ατμόσφαιρα.
Πάντως μικροί και μεγάλοι περιμένουν την ώρα που θα
λάβουν θέση στην αφετηρία για να βάλουν όπως κάθε
χρονιά τα δυνατά τους.
Στο μυαλό τους ο Μάρτιος είναι ο μήνας ενός πραγματικά
μεγάλου αγώνα, που επιβεβαιώνει ότι όταν υπάρχει μεράκι
μπορούν να κερδηθούν μεγάλα στοιχήματα και να παρουσιαστούν αγώνες που καλύπτουν όλα τα γούστα.
Στο διάβα του χρόνου ο ημιμαραθώνιος εμπλουτίζεται
συνέχεια και ανανεώνει τα κύτταρά του. Είναι ίσως το
μεγάλο μυστικό της επιτυχίας.
Ετσι όσοι αγωνίζονται ξεκινούν από μηδενική βάση και το

Η κατηγορία αποτελεί τον
προθάλαμο της Γ’ Εθνικής και
έτσι όπως αντιλαμβάνεται κανείς αρκετά σωματεία κάνουν
αγώνα για να αλλάξουν την
μοίρα τους και να πάρουν το
εισιτήριο της προαγωγής.
Μάλιστα φαίνεται ότι οι Θεσσαλικές ομάδες διαθέτουν καλές βάσεις, αφού όταν ανεβαίνουν καταφέρνουν να μονιμοποιηθούν και σε ανώτερες
κατηγορίες.
Τα παραδείγματα είναι πολλά, οπότε με την αγωνιστική
τους συμπεριφορά ανοίγουν
την όρεξη και άλλων σωματείων για ανάλογες υπερβάσεις.
Όμως οι πρωταγωνιστές των
ομάδων της Α1 κρατούν μικρό
καλάθι και τους απασχολεί
κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.
Βέβαια κάποια πράγματα
φωνάζουν από μακριά. Όταν
λοιπόν μια ομάδα προβαίνει
σε σημαντική μετεγγραφική
ενίσχυση και διατηρεί και τον
κορμό της είναι μαθηματικά
βέβαιο ότι αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας.
Ασφαλώς τα φαβορί οφείλουν να στέκονται πάντα στο

ύψος των περιστάσεων και να
δικαιολογούν τις καλές συστάσεις, αφού όλοι τους περιμένουν στην γωνία.
Διότι όλες οι ομάδες κάνουν
προσπάθεια και θέλουν να δρέψουν καρπούς αλλά και να αλλάξουν την μοίρα τους.
Αν μη τι άλλο όταν ένα αουτσάϊντερ παίζει με το φαβορί
είναι λογικό πως θα έχει υψηλό
κίνητρο.
Από την στιγμή που οι παίκτες του μπαίνουν στο παρκέ
αποφασισμένοι να βγάλουν
όλα όσα έχουν και δεν έχουν
και να εφαρμόσουν το πλάνο
τους, τότε το αρχικό μονοπάτι
προς την επιτυχία μπορεί να
ανοίξει και να γίνει σαν κάτι
από λεωφόρο της δόξας.
Φυσικά μεγάλο ρόλο παίζει
και η μέρα στην οποία θα εμφανιστούν τα σωματεία.
Συνεπώς οι ποιοτικές ομάδες οφείλουν να επιβεβαιώνουν πάντα τις αρετές τους.
Πάντως οι φίλοι της κατηγορίας δεν πρέπει να έχουν
παράπονο από τα περισσότερα
φετινά παιχνίδια, ενώ οι ανατροπές μοιάζουν με βούτυρο
στο ψωμί. Ετσι οι πιστοί του
είδους χορταίνουν μπάσκετ
και ομνύουν υπέρ της άγριας
ομορφιάς του.
Παράλληλα είναι σημαντικό
ότι οι πρωταγωνιστές αντιμετωπίζουν με σεβασμό τους αντιπάλους.
Ειδικά σ’αυτή την καμπή του
πρωταθλήματος πάντως κανείς δεν θέλει να αφήσει την
δουλειά στην μέση, ενώ γενικά
αποτελεί σημαντικό στοίχημα
η καθημερινή βελτίωση.
Αυτή η διάθεση λοιπόν που
βγάζουν οι πρωταγωνιστές
αποτελεί καλό σημάδι για το
μέλλον.
Όπως και να’ χει η ανάγνωση
και των δυο ομίλων καταδεικνύει ότι υπάρχουν χαρισματικές και φιλόδοξες ομάδες,
οπότε τα καλύτερα είναι μπρο-

στά σύμφωνα και με τα καινούργια δεδομένα στα play
off. Γενικά ο συναγωνισμός
μόνο καλό κάνει και όσοι ψάχνονται αργά ή γρήγορα βρίσκουν τον δρόμο τους.
Πάντως ειδικά για την Α1
ΕΣΚΑΘ πάντως το ζητούμενο
βρίσκεται στην αναβάθμισή
της προκειμένου να έρθουν
ακόμη καλύτερες μέρες. Συνεπώς όσα σωματεία μετέχουν
στον μαραθώνιο θα πρέπει να
εφαρμόζουν όσο το δυνατόν
πιο πιστά τις αρχές του μπάσκετ.
Αν μη τι άλλο ο κόσμος ξέρει
να εκτιμά τις φιλότιμες προσπάθειες. Αν δει ότι ομάδες
έχουν σωστό προσανατολισμό
απλά θα σπεύσει να παρακολουθήσει και τα επόμενα παιχνίδια. Αντίθετα αν κάτι δεν
τον τραβήξει θα ψάξει κάτι
άλλο ή θα μείνει στον χώρο
με κρύα καρδιά.
Τα τελευταία χρόνια κάποια
σωματεία δείχνουν αποφασισμένα να τραβήξουν μπροστά
σε πείσμα των δυσκολιών. Ετσι
ακόμη και με τα στενά οικονομικά γίνονται αξιόλογες επιλογές.
Εννοείται ότι οι ιδέες και μάλιστα οι καλές δεν λείπουν.
Ετσι δομούνται αξιόλογα σύνολα τα οποία με τον τρόπο
δράσης συντελούν στο ανέβασμα του επιπέδου

Μάτια ανοιχτά
Σε επιφυλακή βρίσκονται τα
επιτελεία των τοπικών ομάδων,
που έχουν τα μάτια τους ανοιχτά, αφού ξέρουν ότι όσο πλησιάζουν προς το τέλος του
πρωταθλήματος τα λάθη απαγορεύονται δια ροπάλου.
Ετσι το συστηματικό διάβασμα και η σωστή προσέγγιση
κάθε αγώνα παίζουν σημαντικό
ρόλο.
Με την συγκεκριμένη λογική
και τα επόμενα ματς θα είναι
ένα και ένα.
Πάντως σε κάθε αγωνιστική
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υπάρχουν αρκετά φωτεινά παραδείγματα και εξαιρετικές
στατιστικές επιδόσεις.
Γενικά αν οι αξιόπιστοι αθλητές βρουν το χέρι τους δεν
σταματούν να εκτελούν σε
πρώτη ευκαιρία.
Συνεπώς οι προπονητές δεν
έχουν την πολυτέλεια της χαλάρωσης, αφού πέρα από την
ανάδειξη των αρετών των δικών τους ομάδων πρέπει να
εντοπίζουν και την αχίλλειο
πτέρνα των αντιπάλων δίνοντας υλικό στους παίκτες ως
μασημένη τροφή.
Γενικά η ανάγνωση των καταστάσεων στην Α1 φανερώνει
ότι όποια ομάδα πάρει καλό
βαθμό στα βασικά και δεν δώσει δικαιώματα θα μείνει μέχρι
τέλους στον χορό.
Οσο για τα μεγάλα ματς εκεί
μετρούν η ψυχή, η ποιότητα
αλλά και το βάθος στο έμψυχο
δυναμικό.
Το έργο το είδαμε ουκ ολίγες φορές φέτος, οπότε οι
πρωταγωνιστές από την στιγμή
που ξεκίνησαν με όρεξη και
κίνητρο είναι λογικό να θέλουν
να συνεχίσουν με την ίδια λογική γράφοντας θετικό επίλογο. Στην επανέναρξη της δράσης και σύμφωνα με το αρχικό
πρόγραμμα οι Δαναοί είναι να
φιλοξενήσουν τον Φοίβο Γιάννουλης το Σάββατο 17.00 στην
Μπάρα.
Οι Γόμφοι θα παίξουν την
ίδια μέρα(19.00) στον Αγ.
Θωμά με τον Αστέρα, ενώ την
Κυριακή η Φαλώρεια θα φιλοξενήσει στις 17.00 τον πολύ
δυνατό Αμπελώνα.
Οσο για την Α2 ΕΣΚΑΘ το
πρώτο πλάνο φέρνει όλα τα
Τρικαλινά ματς την Κυριακή.
Ετσι οι Μάγοι θα παίξουν
στους Νέους αθλητές στις
19.00 και την ίδια ώρα η ΑΕΤ
στον Ολυμπιακό Καρδίτσας.
Εντός έδρας παίζει ο Κρόνος
που και αυτός στις 19.00 θα
φιλοξενήσει την ΕΑΛ.
Συνεπώς το κάδρο είναι γεμάτο για όλους, οπότε και το
τοπικό μπάσκετ στα καλύτερά
του.
• Σε αγώνα παιδικού ο Αίολος Α ήταν άκρως παραγωγικός φτάνοντας στο ευρύ
98-38 επί των Δαναών. Λεπτομέρειες σε επόμενο φύλλο.
Σε άλλο θέμα πίτα έκοψε
χθες ο Βράχος Καστρακίου

Mεγάλη ανταπόκριση
Για μια ακόμη φορά οι λάτρεις των αποστάσεων
αγκαλιάζουν δυναμικά τον 12ο ημιμαραθώνιο
Θ. Σταμόπουλου

Στην πρώτη γραμμή και φέτος
ο 12ος ημιμαραθώνιος Θ. Σταμόπουλου

χαίρονται με την ψυχή τους.
Οσο για τις εγγραφές αυξάνονται και πληθύνονται. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μέχρι χθες το μεσημέρι, δηλαδή την
ώρα που γράφτηκαν αυτές οι αράδες στον βασικό αγώνα οι
παρουσίες έφτασαν τις 1542, ενώ στο 5αρι τις 991. Τρομερός
ενθουσιασμός θα υπάρξει στο χιλιάρι πιτσιρικάδων.
Αναμφίβολα αυτοί οι αριθμοί καταδεικνύουν την αποδοχή
της διοργάνωσης. Γενικά και μέσα από την προβολή όλα
θυμίζουν την μεγάλη γιορτή, οπότε την Κυριακή θα φύγουν
οι καλύτερες εικόνες από τα Τρίκαλα και την Καλαμπάκα.
Εννοείται ότι για την επιτυχία βάζουν πλάτη όλοι. Πέρα
από τον Σύλλογο δρομέων που έχει την ευθύνη υπάρχει
απόλυτος συντονισμός με Περιφέρεια και Δήμους Τρικκαίων
και Καλαμπάκας- Μετεώρων.
Παράλληλα να κάνουμε ειδική μνεία στους εθελοντές,
ενώ από τους αγώνες θα σταλούν σημαντικά μηνύματα.
Σήμερα(11.00, Δημαρχείο) θα πραγματοποιηθεί η επίσημη
συνέντευξη τύπου.

CMYK
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ίγες ανάσες
πήραν οι
πρωταγωνιστές
και ετοιμάζονται
να συνεχίσουν τις
φιλότιμες προσπάθειες.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Σε πρώτο χρόνο οι Ικαροι
κέρδισαν τον ΑΓΣΙ και μετά
αξιοποίησαν την προγραμματισμένη διακοπή του πρωταθλήματος, ενώ η Καλαμπάκα
έδωσε τον εξ αναβολής αγώνα
στον Μαντουλίδη.
Όπως και να’χει τα στελέχη
των δυο ομάδων γύρισαν ήδη
σελίδα, αφού δεν έχουν την
πολυτέλεια να μένουν για μεγάλο διάστημα σ’ένα αποτέλεσμα. Διότι η εμπειρία δείχνει
ότι κάθε χρόνο χρειάζεται ένα
συγκεκριμένο ταβάνι επιτυχιών.
Αν βέβαια προκύψει το κάτι
παραπάνω κανείς δεν θα το
αρνηθεί.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν ισχύει το τρώγοντας
έρχεται η όρεξη με οδηγό πάντα τους χαμηλούς τόνους.
Οσοι λοιπόν χαρακτηρίζουν
την μπασκετική Γ’ Εθνική μεταξύ άλλων και ως απρόβλεπτη
έχουν μπόλικο δίκιο.
Οποιος μελετήσει τα πεπραγμένα σε βάθος χρόνου
θα διαπιστώσει ότι κανένα συγκρότημα δεν υπέγραψε μόνιμο
συμβόλαιο με την επιτυχία. Συνεπώς η σωστή τακτική έχει
να κάνει σχέση με την αντιμετώπιση κάθε παιχνιδιού ξεχωριστά.
Από την στιγμή που οι πρωταγωνιστές βρουν τα κουμπιά
των αντιπάλων και περιορίσουν
στο ελάχιστο τα νεκρά διαστήματα θα αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας.
Και όλα αυτά διότι πολύ
απλά μετέχουν ομάδες που εκπροσωπούν νομούς και είναι
λογικό να βάζουν ψηλά τον
πήχη. Επίσης αρκετά σωματεία
έχουν ψηθεί στα δύσκολα ακόμη και σε μεγαλύτερες κατηγορίες, ενώ άλλες ομάδες ξέρουν άριστα τα κατατόπια.
Συνεπώς ακόμη και λίγο ζωτικό χώρο αν βρουν θα σπεύσουν να κάνουν την ζημιά. Όλα
αυτά πρέπει να τα μετρούν ιδιαίτερα οι εκπρόσωποί μας για
να μπορέσουν να έχουν έτοιμες
τις απαντήσεις, όταν φτάνει η
ώρα της αλήθειας και η μπάλα
ζυγίζει αρκετά κιλά.
Πολύ σωστά οι πρωταγωνι-

Σήκωσαν… μανίκια
Ξανά στις επάλξεις Ικαροι και Καλαμπάκα αφού μπροστά έχουν
παιχνίδια, που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και επιμέλειας
οπότε αξίζει να τον κυνηγήσουν
με συνέπεια και ολοκληρωτική
αφοσίωση οι εκπρόσωποί μας.

Ψύχραιμη ματιά

Το Τρικαλινό δίδυμο θα τα δώσει όλα για θετικό ταμείο
στους αγώνες της προσεχούς αγωνιστικής
στές των τοπικών σωματείων
κοιτάζουν την δική τους δουλειά αλλά επιβάλλεται να μπαίνουν στο πετσί του ρόλου και
να πλειοδοτούν σε εμπνεύσεις.
Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι
αρκετά παιχνίδια στην συνέχεια
θα ισορροπήσουν σε τεντωμένο σχοινί κάτι που σημαίνει
ότι επιχώριοι πρωταγωνιστές
θα χρειαστεί να προσέξουν τις
λεπτομέρειες για να γείρουν
την ζυγαριά στην δική τους
πλευρά.
Διάστημα για χαλάρωση σίγουρα δεν υπάρχει. Ακόμη και
μετά από σημαντικά ροζ φύλλα
τα τοπικά επιτελεία καλούνται
να τα ξεχάσουν άμεσα διότι
μια επιτυχία από μόνη της μπορεί να αποτελέσει σταγόνα
στον ωκεανό.
Το ζητούμενο συνεπώς είναι
να χτιστεί μια αλυσίδα θετικών
σκορ τα οποία πέραν όλων των
άλλων θα ανεβάσουν την ψυχολογία.
Από την άλλη σε περιπτώσεις
αρνητικών αποτελεσμάτων δεν
θα πρέπει να πάρει κανέναν
από κάτω. Ισα- ίσα επιβάλλεται
να γίνει η καλύτερη δυνατή
διαχείριση, να υπάρξει ψυχραιμία και μάτι που να γυαλίζει.
Με την συγκεκριμένη τακτική
θα αυξηθούν οι πιθανότητες
για ικανοποιητική συγκομιδή
σε ροζ φύλλα.

Φυσικά ο μόνος σίγουρος
δρόμος είναι αυτός της δουλειάς και το έμψυχο δυναμικό
των ομάδων μας γράφει πολλά
χιλιόμετρα για να μπορέσει να
ανταποκριθεί στις προσδοκίες.
Από την πλευρά τους και οι
προπονητές προσπαθούν να
αξιοποιήσουν τα δυνατά στοιχεία κάθε αθλητή και να παρουσιάσουν σύνολα με αρχή,
μέση, τέλος ξεκάθαρο προσανατολισμό, οπότε μέσα από
τις σωστές συνεργασίες θα
αυξηθούν οι πιθανότητες χαμογέλων.
Ασφαλώς μεγάλο ρόλο παίζει και η μέρα στην οποία θα
εμφανιστούν οι παίκτες. Εννοείται ότι τα επιτελεία δίνουν
χώρο και πρωτοβουλίες σε
όσους είναι σε μπασκετικά κέφια αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όσο περισσότερες
λύσεις και ανάσες υπάρχουν
τόσο καλύτερα είναι.
Σε κάθε περίπτωση οι παίκτες πρέπει να είναι σαν έτοιμοι
από καιρό για να φέρουν τους
αγώνες στα μέτρα τους.
Πάντως είναι καλό ότι οι περισσότεροι γνωρίζονται πλέον
εξαιρετικά μεταξύ τους, οπότε
αυξάνονται οι πιθανότητες και
καλό θέαμα να προσφέρουν
και θετικό πρόσημο να βάλουν.
Πρόκειται ασφαλώς για τον
ιδανικό απολογισμό και στόχο,

Χωρίς ψυχραιμία είναι δύσκολο κάθε ομάδα που σέβεται
τον εαυτό της να πετύχει τις
προσπεράσεις που θέλει.
Διότι οι περισσότερες αναμετρήσεις ισορροπούν στην
κόψη του ξυραφιού. Συνεπώς
την κρίσιμη ώρα οι αθλητές
καλούνται να είναι νηφάλιοι
για να εντοπίσουν ακόμη και
την πιο μικρή δίοδο προς τα
αντίπαλο καλάθι.
Οσο για την άμυνα με το
συγκεκριμένο στοιχείο περιορίζουν στο ελάχιστο τον ζωτικό
χώρο και εν τέλει τον ορίζοντα
των ανταγωνιστών.
Όπως γίνεται αντιληπτό
υπάρχουν αρκετά ιδιαίτερα
στοιχεία που μπορούν να διαμορφώσουν το αποτέλεσμα.
Συνεπώς Ικαροι και ΑΟΚ καλούνται να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις κάνοντας
φύλλο και φτερό τα δεδομένα
κάθε συνάντησης.
Οι κιτρινόμαυροι καταπιάστηκαν με την αναμέτρηση
στην Μελίκη(διαιτητές: Αγραφιώτης. Γρ- Δέλλας). Ο αντίπαλος μπορεί να μην έχει το
βαρύ όνομα αλλά είναι μια
ομάδα που παλεύει και αν βρει
την ευκαιρία δεν την αφήνει
να πάει χαμένη.
Ειδικά στην έδρα της αγωνίζεται με αυτοπεποίθηση, οπότε ο εκπρόσωπός μας ξέρει
ότι αν δώσει δικαιώματα θα
κάνει δύσκολη την ζωή του.
Το προλαμβάνειν είναι καλύτερο από το θεραπεύειν έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοι και
αυτοί καλούνται να πράξουν
οι συντελεστές της ομάδας.
Ιδανικό σενάριο είναι αυτό με
την επίτευξη μαζεμένων μεγάλων καλαθιών, οπότε από την
στιγμή που ανοίξει η ψαλίδα η
πίεση θα μεταφερθεί στο στρατόπεδο των γηπεδούχων.
Μιλώντας για το συγκεκριμένο ματς ο κόουτς Κώστας
Σδράκας ανέφερε στην «Σέν-

τρα» « Κάθε παιχνίδι έχει τα
κλειδιά του και από την πλευρά
μας θα προσπαθήσουμε να
αποκρυπτογραφήσουμε τον
αντίπαλο όσο μπορούμε καλύτερα.
Η Μελίκη χρειάζεται τη νίκη
στην προσπάθειά της που κάνει
για σωτηρία, οπότε προετοιμαζόμαστε να δεχθούμε ιδιαίτερη πίεση.
Σε κάθε περίπτωση θα σπεύσουμε να κάνουμε το παιχνίδι
μας έχοντας ως οδηγό την
αξιοπρέπεια.
Ο αντίπαλος διαθέτει 4-5
πολύ έμπειρους παίκτες που
παίζουν αρκετά χρόνια μαζί
και μπορούν να κάνουν ζημιές
αν δεν προσεχθούν στον μέγιστο βαθμό.
Γενικά η Μελίκη είναι πολύ
δυνατή στην έδρα της, ενώ σίγουρα λέει πολλά το γεγονός
ότι υποχρέωσε σε ήττα τα Γρεβενά.
Ετσι οφείλουμε να πάρουμε
τα μέτρα μας».
Αγωνιστικά οι Ικαροι περιμένουν την επιστροφή του Β.
Κολότσιου, ενώ τον δικό του
αγώνα δρόμου κάνει ο στρατευμένος Χατζής.
Από την πλευρά της η Καλαμπάκα προσπαθεί όλη την
εβδομάδα να πραγματοποιήσει
μεστές προπονήσεις για να
πράξει το καλύτερο δυνατό
κόντρα στον Ολυμπιακό Βόλου.
Μόνο και μόνο ότι η συνάντηση είναι Θεσσαλικό ντέρμπι(διαιτητές: Φουτζήλας- Σιταρίδης) αρκεί για να κρατήσει
σε εγρήγορση τους κιτρινομπλέ. Διότι τέτοια ματς περιλαμβάνουν αρκετές λεπτομέρειες τις οποίες επιβάλλεται
να συνυπολογίσουν οι πρωταγωνιστές.
Τα παιδιά του ΑΟΚ θέλουν
να είναι αποτελεσματικά στην
συγκεκριμένη καμπή και μέσα
στην έδρα τους επιδιώκουν
να δίνουν τον καλύτερο εαυτό
τους.
Με υπομονή και σωστό
άπλωμα των ρόλων μπορούν
να περάσουν στην θέση του

οδηγού κάνοντας ένα ακόμη
βήμα προς την επίτευξη του
στόχου.
Ασφαλώς οι κιτρινομπλέ
αναγνωρίζουν την μακριά διαδρομή των αντιπάλων, που
έχουν στο ρόστερ τους ορισμένους πολύπειρους παίκτες.
Ωστόσο έχουμε την αίσθηση
ότι η Καλαμπακιώτικη θέληση
για νίκη θα κάνει την διαφορά.
Μιλώντας για την συνάντηση
ο προπονητής Χρήστος Κωνσταντινίδης σημείωσε: «Η ομάδα συνεχίζει την προσπάθεια
να πετύχει τον στόχο της, οπότε αντιμετωπίζουμε όλα τα παιχνίδια με την λογική του ντέρμπι.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να
αναδείξουμε τα δυνατά μας
στοιχεία, να έχουμε πάθος και
συγκέντρωση διαβάζοντας σωστά όλα τα δεδομένα του κάθε
αγώνα.
Δεν είναι φιλοσοφία μου να
μπαίνω σε υπολογισμούς του
είδους πόσες νίκες θέλουμε
για να σωθούμε.
Αν ακολουθήσουμε μια τέτοια τακτική θα κάνουμε πιο
δύσκολη την ζωή μας.
Θέλησή μας λοιπόν είναι να
κερδίζουμε κάθε παιχνίδι που
έχουμε μπροστά και στο τέλος
θα κάνουμε το ταμείο, που ελπίζουμε να είναι το επιθυμητό.
Σίγουρα το παιχνίδι με τον
Ολυμπιακό Βόλου είναι πολύ
δύσκολο, αφού και ο αντίπαλος
έχει τους ίδιους στόχους και
κυνηγάει την σωτηρία.
Αν θέλουμε όμως να μείνουμε μέσα στο παιχνίδι θα πρέπει
να υλοποιήσουμε την συνταγή
που θα μας δώσει το επιθυμητό
αποτέλεσμα.
Σίγουρα σεβόμαστε τον αντίπαλο αλλά μας ενδιαφέρει
να παρουσιάσουμε το μπάσκετ
που εμείς μπορούμε.
Επίσης η ομάδα του Βόλου
διαθέτει ορισμένες πολύ καλές
και έμπειρες μονάδες αλλά
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το
μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα
και εστιάζουμε στην κοινή λειτουργία.
Στην προσπάθειά μας αυτή
θέλουμε και την στήριξη του
κόσμου, που παραδοσιακά μας
δίνει ώθηση και θα μοχθήσουμε
για το καλύτερο».

Ανάλογη συνέχεια

Π

Οι γυναίκες του Ασκληπιού υποδέχονται την δυνατή
Νέα Γενεά και θα μοχθήσουν για το καλύτερο

ερίοδο
φόρμας
διάγουν οι
γυναίκες του
Ασκληπιού με τις
τελευταίες μαζεμένες
και σημαντικές νίκες να
δίνουν άλλον αέρα.

Πραγματικά τα γαλάζια κορίτσια αγωνίζονται με αυτοπεποίθηση και όταν βρίσκουν
ρυθμό προσφέρουν και θέαμα.

Γενικά ο εκπρόσωπός μας
έχει σωστή στόχευση, ενώ
όλες δίνουν το 100% των δυνατοτήτων τους.
Με την ίδια λογική λοιπόν
θα πάνε μέχρι το τέλος της
χρονιάς θέλοντας να αναρριχηθούν όσο πιο ψηλά μπορούν στην βαθμολογία.
Αυτή την αγωνιστική έχουν
δύσκολη αποστολή αφού φιλοξενούν την δυνατή Νέα Γενιά.
Ωστόσο κάθε ομάδα έχει
τα τρωτά της σημεία και οι

γαλάζιες θα στοχεύσουν
σ’αυτά.
Ποντάρουν φυσικά και στην
ανεβασμένη ψυχολογία αλλά
και στον αλτρουϊσμό. Φυσικά
θέλουν και την στήριξη του
κόσμου που διαπιστώνει την
Τρικαλινή πρόοδο
Ο Σαββατιάτικος αγώνας
του Δημοτικού θα ξεκινήσει
στις 18.00 και θα τον διευθύνουν οι κκ. Παπαγεωργίου.
Αχ- Χουλιαρόπουλος.
Στα άλλα ματς της 22ης
ημέρας που θα γίνουν όλα
CMYK

Σάββατο θα παίξουν: Πεύκα- Ελασσόνα, ΕΑΛ- Νίκη,
Ναύαρχος Βότσης- Λαγκαδάς, Γιάννενα- Σταυρούπολη
και το Μακεδονικό ντέρμπι
Δράμα- Καβάλα.
Το προγραμματισμένο
ρεπό θα έχουν οι Ελπίδες.
Οσο για τις εκκρεμότητες
της 21ης αγωνιστικής να σημειώσουμε ότι την Τετάρτη
σε γεμάτο παιχνίδι η ΕΑΛ
απέδρασε με 2-3 από την
Καβάλα.
Από την πλευρά του ο

Την τέχνη τους θα σπεύσουν να ξεδιπλώσουν
ξανά οι γυναίκες του Ασκληπιού.
Ναύαρχος Βότσης δεν είχε
πρόβλημα να αποδράσει με
0-3 από την Ελασσόνα.
Η 21η αγωνιστική ολοκληρώθηκε χθες με την συνάντηση: Νίκης- Ελπίδων.

Σε κάθε περίπτωση το επίπεδο της κατηγορίας είναι
ανεβασμένο, οπότε το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν
στο Δημοτικό.

CMYK
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Γνωρίζουν την αξία του
Στον ΑΟ Τρίκαλα ξέρουν πολύ καλά την κρισιμότητα του αυριανού αγώνα κόντρα στον Πλατανιά

Μ

ε την αναδιάρθρωση
να τρέχει και τον ΑΟ
Τρίκαλα να είναι
στα… χαμηλά δεν
χρειάζεται κάποιος να μπει σε
βαθιά ανάλυση για την
κρισιμότητα κάθε αγώνα από
εδώ και πέρα! Έτσι οι παίκτες
του Μίλος Κόστιτς θα
αντιμετωπίσουν αύριο τον
Πλατανιά και ελπίζουν ότι με
την στήριξη των φιλάθλων θα
φτάσουν σε μια νίκη που είναι
το μεγάλο ζητούμενο.

Του ΧΡιΣτοΦοΡοΥ
πΑπΑΘΑΝΑΣιοΥ
xristoforospap@gmail.com

Δωρεάν Άνεργοι, πολύτεκνοι,
Φοιτητές στο Αοτ-πλατανιάς
Η Π.Α.Ε. Α.Ο. Τρίκαλα στο πλαίσιο
της κοινωνικής ευθύνης που κάθε
εταιρία οφείλει να έχει, προσκαλεί
ανέργους, πολύτεκνους και φοιτητές
να παρακολουθήσουν δωρεάν τον
αγώνα του Σαββάτου 16 Μαρτίου,
στις 15:30 στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων.
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
-> Παιδιά έως 12 ετών : δωρεάν
-> ΘΥΡΑ 4 : 10 €
-> ΘΥΡΑ 1 : 5 €

προχωράει η αναδιάρθρωση,
δημιουργείται με νόμο η Super
League 2!
Τις επόμενες ημέρες έρχεται στη
Βουλή η νομοθετική ρύθμιση για τη
δημιουργία της Super League 2,
όπως αποφάσισαν Βασιλειάδης,
Γραμμένος και Φούσεκ.
Ο υφυπουργός αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης, στην πρόσφατη
συνέντευξή του στο News24/7, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην αναδιάρθρωση των επαγγελματικών
πρωταθλημάτων και ανέφερε πως
θα προχωρήσουν κανονικά, χωρίς
να έχει αλλάξει τίποτα από τα συμφωνηθέντα του καλοκαιριού.
Ερωτηθείς για το πώς θα προχωρήσει η αναδιάρθρωση και τι θα
προβλέπει η τροπολογία που αναμένουμε από το υπουργείο, απάντησε ως εξής: "Η αναδιάρθρωση
του πρωταθλημάτων έχει κλειδώσει
από το καλοκαίρι και προβλέπεται
τόσο στις προκηρύξεις της Super
League και της Football League,
όσο και στις συμβάσεις που έχουν
υπογράψει οι ομάδες με την ΕΡΤ.
Σε ό,τι έχει να κάνει με την τροπολογία που αναμένεται το αμέσως
επόμενο διάστημα να ψηφιστεί, αυτή

Στον ΑΟ Τρίκαλα από τη στιγμή που η αναδιάρθρωση τρέχει ξέρουν ότι έχουν μεγάλη ανάγκη των βαθμών
έρχεται απλά για να ρυθμίσει το
νέο τοπίο και νομοθετικά
Πρέπει να καταστεί σαφές αυτό,
η τροπολογία δεν αποτελεί προϋπόθεση για την αναδιάρθρωση, αλλά
την τελική ενέργεια για να συμβαδίζουν τα νέα δεδομένα με το νόμο.
Θα πρέπει να γίνει ακόμη σαφές ότι
στην τροπολογία δεν ορίζεται αριθμός ομάδων, αλλά η δομή των πρωταθλημάτων.
Ως εκ τούτου οι άνθρωποι του
ποδοσφαίρου θα πρέπει να προχωρήσουν με τον προγραμματισμό της
νέας σεζόν και όσοι επιθυμούν να
μην αλλάξει τίποτα, να πάψουν να
προπαγανδίζουν θεωρίες συνομωσίας, καθώς η αναδιάρθρωση θα
προχωρήσει όπως έχει προβλεφθεί
εξ αρχής".
ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚH ΡΥΘΜΙΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ SUPER LEAGUE 2
Προχθές (13/3) πραγματοποιήθηκε
συνάντηση (από τις πολλές που γίνονται όλο αυτό το διάστημα) ανάμεσα στον Γιώργο Βασιλειάδη, τον
πρόεδρο της ΕΠΟ, Βαγγέλη Γραμμένο και τον εμπειρογνώμονα της
UEFA, Πετρ Φούσεκ, ο οποίος έχει
ρόλο υπερσυμβούλου στην Ελληνική
Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
Εκεί, συζητήθηκε εκτενώς το θέμα

και υπήρξαν δεσμεύσεις ότι θα έρθει
άμεσα η νομοθετική ρύθμιση για τη
σύσταση της Super League 2 και
πως θα προχωρήσει κανονικά η αναδιάρθρωση των πρωταθλημάτων.
Η τροπολογία θα έρθει άμεσα στη
Βουλή, μιας και απομένουν λεπτομέρειες για να είναι απολύτως έτοιμη. Βέβαια, υπήρξε και δέσμευση
από την πλευρά της ΕΠΟ πως για
να μην φανεί ότι γίνεται παρέμβαση
στο αυτοδιοίκητο, θα υπάρξει επιστολή της Ομοσπονδίας προς τον
υφυπουργό, όπου θα αναφέρει όλα
αυτά που έχουν αποφασιστεί και
αφορούν τη μείωση των ομάδων
στη μεγάλη κατηγορία σε 14 από
τη νέα χρονιά, τη δημιουργία της
Super League 2 και όχι μόνο.
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΤ
Για την ιστορία, πρέπει να τονιστεί
πως η αναδιάρθρωση υπάρχει από
το καλοκαίρι και έχει περάσει στις
προκηρύξεις των επαγγελματικών
πρωταθλημάτων.
Ο μόνος τρόπος που θα μπορέσει
να αλλάξει, είναι να υπάρξει αναθεώρηση από τις Λίγκες κατά παρέκκλιση των προκηρύξεων, όμως θα
έπρεπε να την επικυρώσει η ΕΠΟ.
Όπως συνέβη το καλοκαίρι με την

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑτΜιΣΕιΣ

περίπτωση του Παναθηναϊκού, όπου
ο υποβιβασμός μετατράπηκε σε -6
και περιορισμό μεταγραφών λόγω
της μη χορήγησης άδειας για ελλιπή
φάκελο.
Η ΕΠΟ δεσμεύτηκε ότι θα τηρηθούν τα συμφωνηθέντα και δεν θα
υπάρξει καμία αλλαγή. Αν γινόταν
κάτι τέτοιο, θα έσπαγε αυτόματα
και το τηλεοπτικό συμβόλαιο των
επτά ομάδων της Super League με
την ΕΡΤ, αφού είναι αλληλένδετο
με την επικείμενη αναδιάρθρωση.
Χωρίς αυτή δεν υπάρχει σύμβαση
με την κρατική τηλεόραση, είναι δεδομένο αυτό. Πάντως, υπάρχουν
φωνές εντός του συνεταιρισμού που
δεν είναι υπέρ των αλλαγών, ασχέτως αν το καλοκαίρι συμφώνησαν,
προκειμένου να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και να βρουν τηλεοπτική
στέγη επτά ομάδες.
ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Η τροπολογία λοιπόν για τη Super
League 2 έρχεται για να ρυθμίσει
το νέο περιβάλλον.
Το νέο πρωτάθλημα πρέπει να
συσταθεί με νόμο, όπως είχε γίνει
το 2007 με τη νεοσύστατη τότε Super League, που είχε έρθει με το
νόμο Ορφανού. Εφόσον έρθει η

τροπολογία και συσταθεί το νέο
πρωτάθλημα, κάτι που θα συμβεί
τις επόμενες ημέρες, πρέπει να κινηθούν και όλες οι διαδικασίες που
απαιτούνται από τον συνεταιρισμό
για τη δομή της Super League 2,
που θα έχει 12 ομάδες.
Θυμίζουμε ότι πέφτουν οι τρεις
τελευταίοι και ο 13ος της Super
League δίνει μπαράζ παραμονής/
ανόδου με τον δεύτερο της Football
League. Οι ομάδες από την 3η έως
τη 10η θέση της Football League
θα συμμετάσχουν στη Super League
2. Βάσει αναδιάρθρωσης, οι τέσσερις τελευταίοι υποβιβάζονται στη Δ'
Εθνική.
Οι ομάδες που θα τερματίσουν
στις θέσεις 11-12 θα είναι στη Γ'
(Football League του χρόνου). Ουσιαστικά υποβιβάζονται κατηγορία
και οι ομάδες που θα τερματίσουν
στις θέσεις 11-12, απλά οι 4 τελευταίοι πέφτουν 2 κατηγορίες.
Πρακτικά, λοιπόν, το πρωτάθλημα
της Football League, με την αναδιάρθρωση θα διαμορφώσει το χάρτη του ελληνικού ποδοσφαίρου τη
σεζόν 2019-20, καθώς οι ομάδες
που την απαρτίζουν, μετά την τελική
κατάταξή τους, θα μοιραστούν σε
τέσσερις κατηγορίες!

Ενστάσεις Σπάρτης
-Απόλλων Λαρ. κατά
Ηρακλή και Αήττητου Σπάτων

ΚΑτΑΛΥτΕΣ

Των ενστάσεων γίνεται στην φουτμπολ λιγκ. Οι νέες
κατατέθηκαν από την Σπάρτη σε βάρος του Ηρακλή η
οποία υποστηρίζει ότι αγωνίζεται ο Ηρακλής χωρίς εγγυητική και η άλλη από τον Απόλλωνα Λάρισας κατά Αήτ-

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

τητου Σπάτων για θέμα μετοχικού κεφαλαίου. Κατά του
Αήττητου Σπάτων έχουν καταθέσει ενστάσεις και οι Δόξα
Δράμας, Απόλλων Πόντου, Αιγινιακός, Κέρκυρα.
CMYK
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Σταθερά πίσω από τη κορυφή
•Η Θεόπετρα κέρδισε 3-1 την Τζούρτζια
θελε τη νίκη ως
φαβορί που
ήταν για να
διατηρήσει τη
διαφορά στην δεύτερη
θέση της βαθμολογίας
και τα κατάφερε η
Θεόπετρα κερδίζοντας
την Τζούρτζια με 3-1.

Η

Οι γηπεδούχοι πάτησαν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο
και όπου χρειάστηκε ήταν
εκεί έχοντας την ουσία στην
τελική τους προσπάθεια με
αποτέλεσμα να προηγηθούν
2-0 με γκολ του Παππά.
Η Τζούρτζια προσπάθησε
να αντιδράσει, πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο και
το κατάφερε κάνοντας το 2-1,
με αποτέλεσμα το δεύτερο
ημίχρονο να αποκτήσει ενδιαφέρον καθώς το σκορ
ήταν ρευστό. Αυτό όμως κράτησε έως το 66’ αφού τότε η

Στιγμιότυπο από το χθεσινό παιχνίδι
Θεόπετρα πέτυχε το 3-1.
Στο 5’ ο Παππάς έκανε το 1-0 και ο ίδιος παίκτης
στο 12’ διπλασίασε τα τέρματα της Θεόπετρας. Στο
35’ ο Κορσάρι μείωσε σε 2-1 κι αυτό ήταν το σκορ
του ημιχρόνου. Το τελικό 3-1 διαμορφώθηκε από τον

Δήμητρα Απόλλων

Οι παίκτες της Θεόπετρας πανηγυρίζουν το γκολ του Κουλουκτσή

Κουλουκτσή στο 66’.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΘΕΟΠΕΤΡΑ: Λιάκος, Γκουργούλιας (46’ Παπαδόπουλος), Κουλουκτσής, Τάτσιος, Καραμίντζιος
(46’ Πρεμέτης), Μπατζογιάννης, Παπαβασιλείου,

Παππάς, Γιαννάκης Λιατσικούρας, Φουρτούνης.
ΤΖΟΥΡΤΖΙΑ: Βησσαρίου, Κορσάρι, Μπαρμπαρούσης, Ταμπάκου, Μπόζιακας, Δραγατογιάννης, Σιούτας, Γκούμας, Ράππας, Μπασιούρας, Κανάτας (60’
Καρακώστας).

Δεν έχασαν βαθμούς οι πρωτοπόρες ομάδες

Το χάρηκαν
Χωρίς… αλλαγές
στη Λάρισα •Ανατροπή… μεγατόνων στους Γόμφους. Μετέτρεψαν το 0-3 σε 4-3!
Ενώ στο Βαλτινό το 3-0 έγινε 3-3 από το Δενδροχώρι!
ν ψάχνουμε για
εκπλήξεις στους
χθεσινούς
αγώνες, αυτές
υπήρξαν και ήταν
τρανταχτές. Στους
Γόμφους, αν και το Πρίνος
ήταν το αδιαφιλονίκητο
φαβορί και το
επιβεβαίωσε μέχρι που
προηγήθηκε 0-3, στη
συνέχεια οι γηπεδούχοι
αντέδρασαν συνεχόμενα,
μέχρι που έκαναν το
«μπαμ». Όχι μόνο
ισοφάρισαν 3-3 αλλά
κέρδισαν και το παιχνίδι
με 4-3. Νίκη γοήτρου η
οποία θα μείνει αξέχαστη
με τον τρόπο που
επιτεύχθηκε.

Α

Καιρού επιτρέποντος η ακαδημία της Δήμητρας Απόλλων ταξίδεψε το πρωί το Σαββάτου στη Λαρισα με 4 ηλικιακά γκρουπ (Κ12, Κ10, Κ9 και Κ8) για να αναμετρηθεί με
την άκρως οργανωμένη και ανταγωνιστική ακαδημία του
Βουτυρίτσα, έχοντας πολύ καλή απόδοση αγωνιστικά
αλλά και με άψογη συμπεριφορά στα πλαίσια του ευ αγωνίζεσθαι, απ’ όπου και τα στιγμιότυπα.
Με τον καιρό να οδεύει προς το καλύτερο οι μικροί μας
αθλητές θα παίρνουν όλο και περισσότερες αγωνιστικές
εμπειρίες που θα τους βοηθήσουν στην μελλοντική τους
ανάπτυξη.

Επιμέλεια: ΠANOΣ
ΓIΔOΠOYΛOΣ
gidopoulosp@yahoo.gr
Άλλη έκπληξη; Στο Βαλτινό.
Η ομάδα του Μάκη Ζαβλανού
προηγήθηκε 3-0, πίστεψε πως
το παιχνίδι είχε τελειώσει, αλλά
το Δενδροχώρι είχε άλλη άποψη. Και αφού μείωσε σε 3-2
ήρθε και η ισοφάριση. Προσπάθησε να μιμηθεί τους…
Γόμφους ο «Μεγαλέξανδρος»
αλλά έμεινε στην ισοφάριση,
αποτέλεσμα βέβαια που δεν
συμβαίνει συχνά μ’ αυτόν τον
τρόπο.
Για την Ενωση Δροσερού
Μουριάς το χθεσινό απόγευμα
πέρασε με ουσία αλλά χωρίς
αγώνα. Οι άνθρωποι της ομάδας είχαν την ευκαιρία να κατασκοπεύσουν αντιπάλους τους
και να πάρουν μια ανάσα κερ-

δίζοντας στα χαρτιά τη Φιλύρα,
διατηρώντας έτσι τη διαφορά
στη κορυφή της βαθμολογίας.
Ωστόσο, ούτε η δεύτερη
θέση άλλαξε, παρότι έπαιξε η
Θεόπετρα και μπήκε σε κίνδυνο, αφού η ομάδα της Καλαμπάκας κέρδισε τη Τζούρτζια 31 και διατήρησε την επαφή της
με το τρένο ανόδου, όπως διαβάσατε και στο ρεπορτάζ της
αναμέτρησης.
Αλλαγή όμως δεν υπήρξε και
στην 3η θέση της βαθμολογίας. Εκεί η Λυγαριά κέρδισε το
Ροπωτό με 3-1 σ’ ένα παιχνίδι
όπου οι γηπεδούχοι είχαν τον
έλεγχο και την ουσία της προσπάθειας. Η ομάδα του Ηλία
Πατσιάνη συνεχίζει- γενικότερα
- διεκδικώντας την άνοδό της
στην Α’ Ερασιτεχνική κατηγορία
και για να γίνει αυτό θα πρέπει
να διατηρήσει την σοβαρότητά
της και την αγωνιστική της ετοιμότητα και στα υπόλοιπα κρίσιμα παιχνίδια. Για το Ροπωτό
ήταν ένα παιχνίδι γοήτρου, οι
φιλοξενούμενοι προσπάθησαν
φιλότιμα και δέχτηκαν την ήττα
χωρίς συνέπειες.
Η Πιαλεία δεν επέτρεψε στον
Βυτουμά να φύγει κερδισμένος
από το γήπεδό της. Οι γηπεδούχοι δείχνουν μια θετική συνέπεια στο φετινό πρωτάθλημα
και αυτό έκαναν και χθες κερδίζοντας το Καλαμπακιώτικο
συγκρότημα με το επιβλητικό 61. Ετσι, έκαναν ένα βήμα παραπάνω ξεπερνώντας τον
Ασπρόβαλτο στην τέταρτη
θέση, αλλά ο «Ορφέας» έχει
ένα παιχνίδι λιγότερο, στο Φωτεινό, το οποίο λόγω χιονιού
δεν έγινε χθες.
Για τον Βυτουμά η χθεσινή

ήττα δεν σήμανε κάτι το «ιδιαίτερο» αφού η ομάδα παίζει χωρίς άγχος και χωρίς να έχει
ανάγκη τους βαθμούς.
Νίκη πρόσθεσε στο ενεργητικό της και η ομάδα του Παλαιομοναστήρου καθώς κέρδισε την Χρυσομηλιά 3-0. Όπως
και για την Πιαλεία, έτσι και για
την ομάδα του Γιώργου Παπα-

δόπουλου ισχύουν τα ίδια με
τον «δάσκαλο» να ρίχνει ιδιαίτερο βάρος και στους νεαρούς
παίκτες, προκειμένου να επωφεληθεί η ομάδα και μελλοντικά. Οι ηττημένοι, βρίσκονται
χαμηλά στον βαθμολογικό πίνακα αλλά αυτό δεν τους επηρεάζει, καθώς στην ουρά έχει
ξεκαθαρίσει το τοπίο.

ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Βαλτινό – Δενδροχώρι .............................................3-3
Γόμφοι – Πρίνος .......................................................4-3
Λυγαριά – Ροπωτό ...................................................3-1
Παλ/ρο – Χρυσομηλια .............................................3-0
Πιαλεία – Βυτουμάς ................................................6-1
Θεόπετρα- Τζούρτζια ..............................................3-1
Φιλύρα – Δροσερό ............................................0-3α.α.
Ρεπό: Κεφ/κος

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

Β
52
47
44
41
41
40
39
33
30
27
23
20
19
15
13
0
0

Ν
17
15
14
13
12
13
12
10
9
9
7
6
6
5
4
0
0

Ι
1
2
2
2
5
1
3
3
3
0
2
2
1
0
1
1
1

Η
2
3
3
5
3
5
5
7
8
11
10
11
13
15
14
18
19

ΤΕΡΜ.
73-16
56-23
63-20
52-22
41-17
50-22
49-28
39-26
45-44
32-37
32-51
25-41
34-54
21-64
20-56
0-54
0-57
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. Περνάει η αναδιάρθρωση στη
Football Leauge; Αν «ναι» ένα
σφίξιμο στο στομάχι τόχουμε. Αν
«όχι» και πάλι… σφίξιμο. Για
διαφορετικούς λόγους…
. Βρε πως εξελίχθηκε η πρόθεση
του Καλοκαιριού… Από εκείνες τις
δηλώσεις ανόδου, φοβηθήκαμε
ακόμα και τη Σπάρτη στα Τρίκαλα.
. Τελικά ή μας δούλευαν εκείνοι
(Μπαταγιάννης, Νεμπεγλέρας,
Ντόστανιτς και άλλοι) ή δεν ήξεραν
τι έλεγαν. Σίγουρα όμως ήξεραν σε
ποιους τα έλεγαν.

κόμα μια
ποδοσφαιρική
διαδρομή έφτασε
στο τέλος της. Τα
πρωταθλήματα των Μικτών
ομάδων ΕΠΣ ολοκληρώθηκαν
με τους Παίδες ή Κ 14 όπως
ονομάστηκαν φέτος – λες και
αλλάζει κάτι- να κλείνουν τη
πόρτα, μόλις προχθές στο
Ενωσιακό γήπεδο της ΕΠΣ
Ηπείρου, αφήνοντας πίσω
τους μια γενικότερη
εξαιρετική παρουσία από την
οποία προέκυψε η
κατάκτηση της 2ης θέσης
στον όμιλο και η πρόκριση
στη β’ φάση, εκεί όπου ήρθε
η ήττα αποκλεισμός στα
Γιάννενα, από αδυναμίες τις
οποίες δημιουργήσαμε. Το
γεγονός πως πολλά παιδιά
γνωρίζονται καλά μεταξύ
τους αποτέλεσε στοιχείο
επιτυχίας και σίγουρα θα
μιλούσαμε διαφορετικά αν η
σύνθεση της ομάδας
απαρτιζόταν από παίκτες
πολλών σωματείων. Με τις
υπάρχουσες οργανωτικές
συνθήκες η επιτυχία θα ήταν
πολύ δύσκολη.

. Και μετά ήρθαν οι άλλοι. Η νέα
τάξη πραγμάτων. Κινήσεις
εντυπωσιασμού, λανθασμένες
κινήσεις, εκτιμήσεις και οι
δυσκολίες δεν έχουν τελειωμό.
Κάποιες φορές επιβεβαιώνουν τη
ρήση «Φθηνοί στο αλεύρι και
ακριβοί στα πίτουρα». Βάλτε εσείς
τώρα ό,τι νομίζετε στο… αλεύρι ή
στα… πίτουρα.

Α

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr
Οσο για τους νέους; Δεν κατάφεραν κάποια διάκριση, αλλά σίγουρα άξιζαν περισσότερα. Παρατηρώντας όλα αυτά τα παιδιά,
όπως και άλλα που δεν συμμετείχαν για διάφορους λόγους (αυτό
θέλει ψάξιμο…), το συμπέρασμα
που απορρέει – σε αντίθεση με
τους «ειδήμονες» του… υψηλού
Τρικαλινού ποδοσφαίρου που πιστεύουν το αντίθετο - είναι πως
και ταλέντο υπάρχει και μέλλον
υπάρχει, εφόσον εκτιμηθούν σωστά αυτά τα παιδιά και κυρίως
αξιοποιηθούν κατάλληλα.
Η χρονιά ολοκληρώθηκε, με
επιτυχίες και αποτυχίες, αλλά κυρίως με έντονο προβληματισμό
για όσα δεν έγιναν και για όσα
πρέπει να γίνουν. Ακόμα και γι’
αυτά που δεν θα γίνουν ποτέ.
Και αυτή τη χρονιά οι Μικτές
ομάδες της ΕΠΣΤ στηρίχτηκαν
σε πολλά παιδιά της Δήμητρας
Απόλλων, μιας ακαδημίας η οποία
εδώ και αρκετά χρόνια κυριαρχεί
στα τμήματα υποδομής. Ανάμεσά
τους και κάποια παιδιά που ξεχώρισαν από διάφορες ακαδημίες, ενώ θα περιμέναμε περισσότερες συμμετοχές και διακρί-

. Το περίεργο είναι πως τούτος ο
λαός, ο Τρικαλινός φίλαθλος,
παρότι έχει ζήσει καταστάσεις και
καταστάσεις, συνεχίζει να πείθεται
εύκολα. Με το παραμικρό «τρικ»,
ενώ θάπρεπε να είναι πιο
αυστηρός. Πιο δίκαιος. Πιο
απαιτητικός και φυσικά πιο
ενεργός.
. Ξυπνήστε χωριανοί…
. Το αντίθετο συμβαίνει. Μπορεί
εύκολα να τον κοροϊδέψουν και
έρχεται στο γήπεδο μόνο με
ισχυρούς αντιπάλους ή μετά από
επιτυχίες. Αυτή δεν είναι σχέση
αγάπης αλλά συμφέροντος.

σεις απ’ αυτές, μιας και δεν είναι
λίγες οι ακαδημίες στο νομό μας.
Και αυτή τη χρονιά η προσπάθεια των Μικτών δεν «αγκαλιάστηκε» από το ν ποδοσφαιρικό
μας νομό. Ελάχιστοι οι προπονητές, ελάχιστοι οι φίλαθλοι, σχεδόν
ανύπαρκτη η προβολή από τα
ΜΜΕ στους αγώνες. Υπήρξαν
αγώνες που οι φιλοξενούμενοι
ήταν περισσότεροι. Απουσίασαν
ακόμα και οι γονείς των παιδιών.
Και φυσικά δεν αναφερόμαστε
για τους ιθύνοντες του Α.Ο Τρίκαλα. Δεν μπαίνουμε καν στον
κόπο. Αλλωστε «ψωνίζουν» απ’
αλλού…
Και αυτή τη χρονιά δεν παρατηρήσαμε κάτι «ξεχωριστό» στην
οργάνωση για να μας κεντρίσει το
ενδιαφέρον. Το γήπεδο Ριζαριού, αποτέλεσε και φέτος το προπονητικό ορμητήριο, ενώ το γήπεδο Μεγαλοχωρίου ο χώρος των
επίσημων αγώνων. Δυστυχώς για
μια χρονιά ακόμα δεν επιλέχθηκαν
οι καλύτεροι χώροι για ομάδες
που θεωρούνται μικρές «Εθνικές», με αποτέλεσμα να αποδυναμώνονται τα παιδιά, οι ΜΙκτές
και γενικότερα το ποδόσφαιρο.
Υπήρξαν ημέρες αγώνων ή προπόνησης που τα γήπεδα ήταν
απαράδεκτα και επικίνδυνα. Ακόμα θυμόμαστε τα λόγια του κ. Μιχαηλίδη (εκπρόσωπο της ΕΠΟ)
για το γήπεδο Μεγαλοχωρίου. «Τι
ήρθα να κάνω σήμερα; Ποιους και
τι να σημειώσω; Σε τέτοιο γήπεδο
δεν παίζεις μπάλα, αλλά λασπομαχία. Φοβάμαι πως θ’ αδικήσω τα
παιδιά…»

Σε οργανωμένους νομούς έγιναν περισσότερες προπονητικές
συγκεντρώσεις, φιλικά παιχνίδια,
σε άλλους επιμορφωτικά ραντεβού και σε άλλους εκδηλώσεις ψυχαγωγίας, έξω από τα γήπεδα με
στόχο την ηθική ανύψωση των παιδιών αλλά και το «δέσιμο» της
ομάδας.
Στον «δικό» μας νομό όλα αυτά
είναι… επιστημονική φαντασία.
Και αν τα «καλά» γήπεδα δεν δίνονται στην ΕΠΣΤ, η οποία είναι η
αρχή του ποδοσφαίρου στον τόπο
μας και είναι δύσκολη η συνεργασία με τα σωματεία σ’ αυτό το
ευαίσθητο κομμάτι, για να μην
«τσουγκρίσουμε αυγά, πόσο δύσκολο είναι να ντυθούν έτσι όπως
πρέπει τα παιδιά των Μικτών; Που
θα έπρεπε να έχουν τον καλύτερο
εξοπλισμό, σε μπουφάν, φόρμες,
στολές κλπ και όχι να έρχονται
στις προπονήσεις των Μικτών ή
στους αγώνες φορώντας ό,τι το
καθένα μπορούσε και κυρίως ρούχα των ομάδων τους.
Αφήσαμε το θέμα «προπονητή»
στο τέλος διότι πιστεύουμε πως είναι το πιο σημαντικό. Ο κ. Χρήστος
Μόρφος συνεχίζει για πολλά χρόνια στην ΕΠΣΤ και συγκεκριμένα
από τότε που η διοίκηση Μπουτζιώλη ανέλαβε τα ηνία του Τρικαλινού ποδοσφαίρου. Από τότε
έγιναν κάποιες προσπάθειες να
«μοιραστεί» η προπονητική δουλειά των Μικτών και κάποιες φορές με επιτυχία, αλλά όχι με διάρκεια. Τα τελευταία χρόνια ο κ.
Μόρφος έμεινε και πάλι μόνος
προπονητικά και όσοι ξέρουν από

ποδόσφαιρο καταλαβαίνουν πόσο
δύσκολο είναι αυτό. Να προπονείς
και να κοουτσάρεις περίπου 36
παιδιά στους αγώνες και πάνω
από 40 στις προπονήσεις. Δύσκολο και πνευματικά και σωματικά, πόσο μάλιστα όταν πρόκειται
για έναν άνθρωπο που όσο ακμαίος και να είναι –γιατί είναιείχε ως ποδοσφαιριστές στα νιάτα τους και τους πατεράδες των
παιδιών που έχει σήμερα. Όταν
στην Καρδίτσα υπάρχουν τρεις
προπονητές (και ο κ. Μασούρας ο
οποίος προετοιμάζει την Κ 13 για
του χρόνου!), στη Λάρισα δύο
προπονητές και ενίοτε τρεις κλπ.
Σε άλλες Ενώσεις, συχνά πυκνά
γίνεται ανανέωση προπονητών,
πότε με έμπειρους και πότε με νέους και φιλόδοξους προπονητές.
Στα Τρίκαλα υπάρχει μια «στασιμότητα» που γράφει ιστορία. Προς
Θεού δεν ξεχνάμε την προσφορά
του κ. Μόρφου, ούτε πάψαμε να
σεβόμαστε το επάγγελμά του ως
εκπαιδευτικός, ούτε ως χαρακτήρας. Το αντίθετο μάλιστα. Αλλά
όλα κάποτε ανανεώνονται. Και αν
στα Τρίκαλα, στην ΕΠΣ Τρικάλων, η ανανέωση του προπονητή
στο πιο ουσιαστικό και ευαίσθητο
κομμάτι του ποδοσφαίρου μας, είναι τόσο δύσκολη, ας δυναμώσει
με την παρουσία και άλλου προπονητή ο οποίος θα έχει φιλοδοξίες και ικανότητες να διακριθεί
στο χώρο και μαζί του να παρασύρει θετικά όλα τα παιδιά. Να
υπάρχει μια δεύτερη γνώμη. Να
μοιράσουν τη δουλειά βρε αδερφέ... Ούτε αυτό δεν μπορούμε;

. Πέρασαν τόσα χρόνια και
ακόμα δεν μπορέσαμε να
δικαιολογήσουμε το γεγονός πως
κάποιοι καλούν στο γήπεδο τον
κόσμο, κατά περιόδους. Ψάξτε το
και θα δείτε. Τυχαίο δεν είναι…
ενώ θάπρεπε σε κάθε αγώνα, με
κάθε αποτέλεσμα και σε κάθε
βαθμολογική θέση να υπάρχει η
ίδια αντίδραση. Με οποιονδήποτε
πρόεδρο ή προπονητή. Γι’ αυτό
όλοι στο γήπεδο. Πόσο μάλιστα
όταν αύριο η ομάδα έχει ανάγκη
και τον τελευταίο φίλαθλο για να
την συμπαρασταθεί.
. Και που καταλήγουμε τα
τελευταία χρόνια; Κάποιοι
νοικιάζουν το σήμα της ομάδας, το
στάδιο της πόλης και
προσπαθώντας να επηρεάσουν το
συναίσθημα και το μυαλό
φιλάθλων, ξεκινούν την επιχείρησή
τους. Και μέσα απ’ αυτή την
προσπάθεια ισοπεδώνονται πολλά,
χάνονται αξίες, αλλά κάποιοι – έστω
ελάχιστοι- βγαίνουν κερδισμένοι. Τα
«σαϊνια» λένε… Οι γλείφτες, λέμε.
. Εντάξει θα συμφωνήσουμε, πως
πρέπει να υπάρχει μια ομάδα στη
πόλη. Αλλά υπάρχουν και κάποια
όρια. Αυτά ποιος θα τα
υπερασπιστεί;
. Αγώνες της Α’ Ερασιτεχνικής θα
γίνουν το ερχόμενο Σάββατο, όπως
κάθε Σάββατο. Την ίδια ώρα που θα
παίξει ο ΑΟΤ. Αυτό δεν είναι καλό.
Ούτε για τον ΑΟΤ, ούτε για το
ερασιτεχνικό.
. Στις 28 θα γίνει ο τελικός
κυπέλλου ανάμεσα στα Μετέωρα
και την Πηγή. Πάλι καλά. Θα
έχουμε μια μέρα γιορτής και
χαλάρωσης.
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Για νέες πτήσεις
•Οι γυναίκες των Τρικάλων βάζουν πλώρη για νέο κατόρθωμα
με οδηγό την γνωστή σοβαρότητα, ενώ και οι νέες γοητεύουν

Π

λούσιο υλικό θα εξαχθεί
και αυτή την αγωνιστική
από τον χώρο του
γυναικείου
ποδοσφαίρου, αφού και οι δυο
ομάδες των Τρικάλων έχουν δράση.

Φυσικά όταν μπαίνουν στο γήπεδο κάνουν θετικές σκέψεις και από την στιγμή
που βρήκαν ρυθμό κοιτάζουν μόνο μπροστά.
Πριν παραθέσουμε τα χρηστικά στοιχεία να μεταφέρουμε ορισμένες σκέψεις
του προπονητή Γιώργου Λουλέ που φιλοξενήθηκε χθες στην εκπομπή «Στα
γήπεδα η Ελλάδα αναστενάζει».
Μεταξύ άλλων σημείωσε: «Είναι αλήθεια ότι πραγματοποιούμε την καλύτερη
χρονιά μας τόσο στις γυναίκες όσο και
στις νέες.
Γίνεται προσεγμένη δουλειά, τα κορίτσια είναι προσηλωμένα και πειθαρχημένα, το πλάνο είναι εξαιρετικό, ενώ και
οι συνεργάτες μου είναι φανταστικοί.
Παράλληλα εξαιρετική είναι η συνεργασία και με την ΣΕΦΑΑ, που μας δίνει
πολλές λύσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι το σύγχρονο ποδόσφαιρο έχει αλλάξει επίπεδο και η τεχνογνωσία είναι
απαραίτητη.
Για το ματς με την Πανσερραϊκή ανέφερε πως παρότι η διαφορά δυναμικότητας είναι μεγάλη οι κυανέρυθρες το αντιμετωπίζουν με την απαραίτητη προσοχή.
Στόχευση είναι να δοθεί χρόνος συμμετοχής στα νέα παιδιά, που δίνουν τον
καλύτερο εαυτό τους.
Γενικά στην ομάδα υπάρχει πίστη για
κάτι πολύ καλό την φετινή χρονιά με
τον κ. Λουλέ να θεωρεί ότι ο εκπρόσωπός
μας μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τον

Νέες καλές ειδήσεις θα προσπαθήσουν να προσφέρουν οι γυναίκες των Τρικάλων
Αρη και να κλειδώσει την 2η θέση.
Δεν είναι τυχαίο πάντως ότι η αμυντική
γραμμή είναι ιδιαίτερα σταθερή και οι
υπόλοιπες γραμμές κινούνται αναλόγως.
Ο ίδιος όμως έκανε ειδική μνεία και
στις νέες για τις οποίες υπογράμμισε
ότι αν τα κορίτσια μείνουν 2-3 χρόνια
μαζί τότε το φίλαθλο κοινό θα δει μεγάλα
πράγματα.
Και αυτό γατί η δουλειά γίνεται με καθαρά επιστημονικό τρόπο(ψυχολόγοι
κλπ), ενώ τα κορίτσια είναι προσηλωμένα
στον στόχο και ελέγχουν τα συναισθήματα ακόμη και στους πανηγυρισμούς
για να είναι συγκεντρωμένα στην τελική
προσπάθεια.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι για
την 17η αγωνιστική της Α Εθνικής γυναικών, η ομάδα των Τρικάλων, υποδέχεται
στο γήπεδο Πυργετού την Κυριακή 17

Μαρτίου στις 15.00 την Πανσερραϊκή.
Διαιτητές οι Γιώργος Σφέτσιας (Σάμου)-Τίκας Δημήτριος και Γιώργος Παπαλίτσας (Καρδίτσας).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ
14.45 Ελπίδες Καρδίτσας-Ατρόμητος

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ
12.30 Εργοτέλης-Προοδευτική
15.00 ΑΕΛ-Γλυφάδα
15.00 Τρίκαλα-Πανσερραϊκή
15.00 ΠΑΟΚ-Άρης
Εκκρεμούν οι αγώνες ΠανσερραϊκήΠροοδευτική (24/3), ΠΑΟΚ-ΑΕΛ (24/3),
Τρίκαλα-Άρης (24/3).
Οι Νέες Τρικάλων, παίζουν στην Φθιώτιδα για τον 3ο όμιλο της Γ’ Εθνικής,
την Κυριακή 17/3 στις 15.00 με τις Νηρηίδες Φθίας για την 10η αγωνιστική.

Ματιάζουν τρίποντο

* Μια γεμάτη χρονιά έφτασε στο τέλος της για την τοπική
Μικτή (Κ-14). Τα στελέχη της έδωσαν τον καλύτερο εαυτό
τους στους αγώνες του ομίλου και έψαξαν την υπέρβαση
στα Γιάννενα, που όμως δεν ήρθε. Ωστόσο οι εμπειρίες
είναι πλούσιο και οι πιτσιρικάδες πρέπει να τις αξιοποιήσουν
για να πατήσουν πιο γερά στα πόδια τους χτίζοντας και την
απαραίτητη αυτοπεποίθηση.
* Είχαμε γράψει από την πρώτη στιγμή ότι η αποστολή ήταν
πολύ δύσκολη, διότι οι γηπεδούχοι διέθεταν ποιότητα και
αξιόλογο βιογραφικό στις συγκεκριμένες ηλικίες. Επίσης
βρέθηκαν στην μέρα τους οπότε πήραν το αποτέλεσμα
που ήθελαν αξιοποιώντας και την έδρα.
* Όμως όσοι ξέρουν κάνουν λόγο για πολύ καλή Τρικαλινή
φουρνιά παικτών, που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα για
να βρει τον δρόμο της. Ασφαλώς οι τοπικές ομάδες χρειάζεται
να στηριχθούν στο δικό τους υλικό που θα παίζει για την
φανέλα. Γενικά τα επιτελεία καλούνται να δώσουν στους
πιτσιρικάδες τις απαραίτητες ευκαιρίες.
* Μακάρι να συνεχιστεί η παράδοση με την ανάδειξη στελεχών,
που άνοιξαν τα φτερά τους και έκαναν μεγάλη καριέρα σε
κορυφαίους συλλόγους. Αναφερόμαστε και στις δόξες του
παρελθόντος αλλά και στην τωρινή γενιά.
* Οσο για τους ανθρώπους της Ηπείρου επιβεβαίωσαν την
φήμη τους, αφού παρείχαν εξαιρετική φιλοξενία, ενώ είναι
ιδιαίτερα οργανωμένοι. Επίσης έχουν ιδέες και έτσι σε
τακτά χρονικά διαστήματα αναπτύσσουν εξαιρετικές πρωτοβουλίες.
* Με την ευκαιρία να αναφέρουμε ότι στα Γιάννενα δραστηριοποιούνται αρκετοί Τρικαλινοί άνθρωποι του αθλητισμού
δίνοντας τον καλύτερο εαυτό τους.
* Μεταξύ άλλων να μνημονεύσουμε τον Απόστολο Σκόνδρα
που αγωνίζεται με τα χρώματα του ΠΑΣ. Στον ιστορικό σύλλογο γυμναστής είναι ο επίσης δικός μας Β. Αλεξίου για
τον οποίο γράψαμε στο χθεσινό φύλλο ότι παρακολούθησε
τον αγώνα έχοντας ζεστή συνομιλία με τον κόουτς Μόρφο
και άλλα μέλη της αποστολής.
* Ξαναγυρίζοντας στον Απόστολο Σκόνδρα να θυμίσουμε ότι
πρόσφατα τέθηκε αντιμέτωπος με τον αδερφό του Γιάννη
στην αναμέτρηση Λαμίας- ΠΑΣ Γιάννενα. Οι στατιστικολόγοι
έκαναν ειδική μνεία για το συγκεκριμένο δίδυμο.
* Με τα χρώματα του Θρίαμβου Σερβιανών αγωνίζεται ο
Τσιαφίτσας, που κάνει εκπληκτικό πρωτάθλημα αλλά και
κύπελλο, όπως είχαμε αναφέρει πριν λίγες μέρες. Ο δικός
μας αποτελεί έναν από τους ηγέτες της Γιαννιώτικης ομάδας.
* Και στο μπάσκετ όμως η Τρικαλινή εκπροσώπηση στην
Ηπειρο δεν απουσιάζει. Μεγάλη ποιότητα στον ΠΑΣ δίνουν
οι: Πανάρας και Πάτρας, που κάνουν το καλύτερο στον
τομέα τους παίζοντας δυνατά σε άμυνα-επίθεση.
* Να προσθέσουμε και λίγη παράδοση σημειώνοντας ότι την
Κυριακή οι Ηπειρώτες τήρησαν το πατροπαράδοτο έθιμο.
Αναφερόμαστε στις περίφημες «Τζαμάλες», οπότε άναψαν
φωτιές σε 70 σημεία και γειτονιές των Ιωαννίνων με γλέντι
μέχρι πρωϊας.
* Μαζί με τους σημερινούς σχολικούς αγώνες μπάσκετ την
Δευτέρα υπάρχει ο ποδοσφαιρικός αγώνας Λυκείων Τρικάλων- Καρδίτσας, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκονται οι μαθητές
με έφεση σε στίβο, βόλεϊ, χάντμπολ.
* Εκτός από τον ημιμαραθώνιο Θ. Σταμόπουλου την Κυριακή
γίνεται ανάλογη εκδήλωση στην Αθήνα και το Πανελλήνιο
ημιμαραθωνίου. Ο συναγωνισμός θα είναι μεγάλος, ενώ
δήλωσαν συμμετοχή αθλητές-τριες, που τους συνηθίσαμε
στα μέρη μας.

Τα Μετέωρα θα φιλοξενήσουν τον Πιερικό και θα ψάξουν το ιδανικό σενάριο

Δ

εν σταματούν να ψάχνονται
στα Μετέωρα και πολύ
καλά κάνουν, αφού η
επιτυχία στον μαραθώνιο
που μετέχουν δεν έρχεται με το
πάτημα ενός κουμπιού.

Οι κιτρινομπλέ έδωσαν και με το παραπάνω το στίγμα τους φέτος αλλά συμμερίζονται την άποψη που λέει ότι εχθρός
του καλού είναι το καλύτερο.
Ετσι στην προσεχή αγωνιστική υποχρέωση θα σεβαστούν μια άκρως ιστορική
ομάδα αλλά θα σπεύσουν να παίξουν την
μπάλα τους και με την βοήθεια του κόσμου
να φτάσουν στον ιδεατό απολογισμό.
Η ψυχολογία είναι ανεβασμένη και όσοι
αγωνιστούν θα βάλουν πλάτη για την επιτυχία. Για την 22η αγωνιστική στον 4ο
όμιλο της Γ’ Εθνικής, η ομάδα των Μετεώρων υποδέχεται την Κυριακή 17 Μαρτίου
στις 15.00 τον Πιερικό.
Διαιτητής ο Κων/νος Μπούμπας με βοηθούς τους Κων/νο Λιόντο και Σωτήριο Πάνο
(Ηπείρου).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ολυμπιακός Β.-Α Ο Σελλάνων
Ιτέα-Αναγ. Καρδίτσας 3-0 α.α.
Μακρυχώρι-Φωκικός
Νεοκαισάρεια-Νίκη Β.
Μετέωρα-Πιερικός
Τσαριτσάνη-Αγριά
Αλμυρός-Στυλίδα

Συγκεντρωμένα στον στόχο είναι τα Μετεώρα που θέλουν να καταθέσουν τον καλύτερο εαυτό τους

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
2 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
3 ΙΤΕΑ
4 Α Σ ΜΕΤΕΩΡΑ
5 ΑΓΡΙΑ
6 ΣΕΛΛΑΝΑ
7 ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ
8 ΑΛΜΥΡΟΣ

50-10
54-6
28-21
31-19
24-27
24-22
23-27
21-16

56
56
35
34
30
29
28
28

9 ΠΙΕΡΙΚΟΣ
25-26 25
10 ΣΤΥΛΙΔΑ
21-42 24
11 ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ
25-30 24
12 ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ
19-26 24
13 ΦΩΚΙΚΟΣ
12-31 13
14 ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
7-61
-8
Στην Αναγέννηση Καρδίτσας έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης 9 βαθμών από
το τρέχον πρωτάθλημα και 6 βαθμών
από τη νέα σεζόν.
CMYK

03:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Toronto Raptors-Los Angeles Lakers, NBA
04:00 COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 BNP Paribas Open
Indian Wells, Προημιτελικός
07:00 ΕΡΤ Sports HD
Φόρμουλα 1 Γκραν Πρι Μελβούρνης
Ελεύθερα δοκιμαστικά 2
13:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Κλήρωση προημιτελικής και ημιτελικής
φάσης, UEFA Champions League
14:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Κλήρωση προημιτελικής και ημιτελικής
φάσης, UEFA Europa League
16:05 COSMOTE SPORT 9 HD
FIVB Beach Volleyball World Tour
1ος ημιτελικός Ανδρών, Κατάρ
16:15 Eurosport 1
Παρίσι - Νίκαια, Ποδηλασία
18:15 Eurosport 1
Παγκόσμιο Κύπελλο Βίκερσουντ
Άλμα με σκι
19:00 Novasports 1HD
ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ
EuroLeague
19:05 COSMOTE SPORT 9 HD
FIVB Beach Volleyball World Tour
2ος ημιτελικός Ανδρών, Κατάρ

19:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Χάιντενχαϊμ - Ουνιόν Βερολίνου
Bundesliga 2
19:45 Novasports 3HD
Φενέρμπαχτσε - Μπαρτσελόνα
EuroLeague
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 BNP Paribas Open
Indian Wells, Προημιτελικός
21:30 Novasports 5HD
Μπασκόνια - Μπουντούτσνοστ
EuroLeague
21:30 Novasports 4HD
Κάλιαρι - Φιορεντίνα, Serie A
21:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Γκλάντμπαχ - Φράιμπουργκ
Bundesliga
21:45 Novasports 2HD
Λιλ - Μονακό, Ligue 1
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Ρεάλ Σοσιεδάδ - Λεβάντε
Primera Division
22:30 COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 BNP Paribas Open
Indian Wells, Προημιτελικός
22:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Σπόρτινγκ Λισσαβώνας - Σάντα Κλάρα
Liga NOS

τοπικά

ΜΕ ΤΟ ΑΡΜΑ ΤΟΥ ΘΕΣΠΙΔΟΣ
ι «Πέρσαι» του Αισχύλου είναι
η μόνη ιστορική τραγωδία, που
μας έχει διασωθεί. Θέμα της είναι η ναυμαχία της Σαλαμίνας και ιδιαίτερα η «ύβρις» του Ξέρξη και η τιμωρία
του. Η ναυμαχία της Σαλαμίνας αποτελεί κέντρο αναφοράς των τριών μεγάλων
τραγικών ποιητών της αρχαιότητας. Ο
Αισχύλος σε ηλικία 45 ετών πολεμούσε
κατά των Περσών. Ο Σοφοκλής έφηβος
16 ετών «εξήρχε μετά λύρας του χορού
των επινικείων» και ο Ευριπίδης γεννιόταν στο θρυλικό νησί της Σαλαμίνας.
Η τραγωδία «διδάχτηκε» (παίχτηκε
στο θέατρο)το 472 π. Χ., οκτώ μόλις χρόνια μετά τη ναυμαχία. Οι θεατές του έργου ήταν και πολεμιστές στη Σαλαμίνα.
Ο Αισχύλος είχε να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα. Δεν επρόκειτο εδώ για
ελεύθερη διασκευή ενός μυθικού γεγονότος, όπως συνέβαινε με τις υποθέσεις των άλλων τραγωδιών, αλλά
για μεταφορά στη σκηνή ενός κοσμοϊστορικού γεγονότος, που τα βιώματα των
συγχρόνων του ήταν ακόμη νωπά.
Η ποιητική μεγαλοφυΐα του Αισχύλου
αντιμετώπισε τα εγγενή αυτά προβλήματα με επιτυχία. Τοποθέτησε τη σκηνή της τραγωδίας όχι σε ελληνική πόλη
αλλά στα Σούσα, πρωτεύουσα του περσικού κράτους και μάλιστα μπροστά
στα ανάκτορα του Ξέρξη. Τα κατορθώματα, που επιτεύχθηκαν στη ναυμαχία,
δεν ακούονται ως θριαμβολογίες από τα
στόματα των Ελλήνων αλλά ως ομολογίες των ίδιων των Περσών. Έτσι, ο Αισχύλος απέφυγε τον αυτοέπαινο, που είναι αρνητικό στοιχείο τόσο στη ζωή

Ο

Στην αντίπερα πλευρά
-όπως ήταν φυσικόπέρασε καρτερικά
το αγόρι, το σκληρό.
```
Ανυπόταχτο σκαρί
-από στόφα ακριβήέσφυζε από ζωή
στα πλατό και στη σκηνή.
```
Παραμένει ζωντανό
το ποιόν το εκλεκτό,
να θυμίζει στην ουσία
ανεξίτηλη πορεία.
```
Καθηλωτική ματιά
από “χάντρες θαλασσιές”,
έπεφτε σαν μαχαιριά
σαγηνεύοντας καρδιές.
```
Ακραιφνής, δυναμικός
-όσο και ελκυστικόςίνδαλμα των γυναικών,

Του Κωνσταντίνου
Απ. Γιοντζή

όσο και στην τέχνη. Οι πρωταγωνιστές
της νίκης στη Σαλαμίνα παραμένουν
ανώνυμοι. Ο ποιητής βάζοντας τους
Πέρσες να εξιστορούν τα γεγονότα, κρατιέται μακριά από προσωπικές συμπάθειες και δεν προσκρούει σε προσωπικές φιλοδοξίες των συγχρόνων του.
Η τραγωδία αρχίζει με την πάροδο του
χορού, που αποτελείται από Πέρσες γέροντες αξιωματούχους, στους οποίους
ο Ξέρξης είχε αναθέσει την εξουσία,

“Του αγοριού απέναντι...”
ώριμων και νεαρών.
```
Αντιπρόσωπος του φύλου
-γόης και ερωτικόςστόχος του “ωραίου φύλου”
ήταν πάντα ποθητός.
```
Οι ριπές από τα μάτια
ισοπέδωναν παλάτια,
“τα πατώματα φλογίζαν”
από σφρίγος και σαστίζαν.
```
Βίωνε τόσο τον ρόλο
στο πετσί, επακριβώς,
δείχνοντας στον κόσμο όλο
“τι εστί Ηθοποιός”.
```
Χαρακτήρας ισχυρός
-με φινέτσα, τσαγανόήταν πάντα ικανός
να μαγεύει το κοινό.

Στου Σιλωάμ την κολυμπήθρα, μπήκανε πολλά στελέχη
θέλοντας να καθαρίσουν από λάθη που 'χαν κάνει
κι όποιος βγήκε τώρα νιώθει, το δικαίωμα πως έχει,
όλους να τους κριτικάρει, θέλει λέει να προκάνει.
```
Ξεπλυθήκαν οι αμαρτίες, και το δίκιο προστατεύουν,
και τα βλέπουν όλα μαύρα, ότι γίνεται στην χώρα.
Σοβαρά το νέο ρόλο, πήραν, και δεν χωρατεύουν
γίνανε ρομφαιοφόροι και θα διώξουν κάθε μπόρα.
```
Κάθε τι, που δεν συμφέρει, έχει σβήσει απ το μυαλό τους
Δεν θυμούνται τι φορτώσαν, στο λαό, τα πόσα βάρη.
Λένε ότι τα μνημόνια, ήτανε για το καλό τους,
δούλεψαν μέρα και νύχτα, και του κάνανε, τι χάρη
```
Έχουν χάσει κάθε μέτρο, γυροφέρνουν στα κανάλια
και προτείνουν χίλιες λύσεις, Όμως όταν κυβερνούσαν,
γίνονταν αν το θυμάστε, ότι πιάνανε σμπαράλια.
Ο λαός στα αποφάγια, μα αυτοί καλοπερνούσαν.
```
Σε αμνήμονες πηγαίνουν, και το παίζουνε σωτήρες
απευθύνονται σ' εκείνους, που την μνήμη έχουν χάσει
Μα σαν ήταν εξουσία ήτανε οδοστρωτήρες.
πως θαρρούν πως ο λαός μας θα το έχει πια ξεχάσει;
```
Τι δεν έπαθε με δαύτους, όταν ήτανε Ηγέτες,
πόσα όνειρα δεν σβήσαν! Χάθηκε και η φροντίδα.
γονάτισαν την περηφάνια, κάποιοι γίνανε επαίτες,
νοικοκύρηδες φτωχαίνουν, τραυματίσαν την ελπίδα

```
Η σωστή κατανομή
και το ήθος καλλιτέχνη,
ήταν πλούσια πηγή
για την “έβδομη την τέχνη”.
```
Ρόλο πρωταγωνιστή
κέρδιζε με την αξία,
δίνοντας με την πυγμή
άλλη αύρα στην ταινία.
```
Σιγουριά και γοητεία
-δίχως τρικ, δίχως εφέεμπλουτίζαν την ταινία
κι ανεβάζαν το κασέ...
```
Με σεβασμό στη μνήμη και
στην προσφορά του
ΚΙΚΗ
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Το νέο βιβλίο του Περικλή Βασιλού

ΑΙΣΧΥΛΟΥ « ΠΕΡΣΑΙ»
όταν αναχώρησε για την εκστρατεία. Ο
χορός εκφράζει ανησυχία για την τύχη
του απειράριθμου στρατού και στόλου,
που είχε ξεκινήσει να υποτάξει την Ελλάδα. Αγγελιοφόρος δεν είχε φανεί
ακόμη να τους πληροφορήσει για όσα
συνέβησαν.
Από την ίδια αδημονία διακατέχεται
και η Άτοσσα , χήρα του βασιλιά Δαρείου και μάνα του Ξέρξη, που βγαίνει από
τα ανάκτορα τρομαγμένη. Απευθύνεται
στον Χορό και εκφράζει την ανησυχία
της. Στη συνέχεια, κάνει ερωτήσεις, που
αποκαλύπτουν όλο το μεγαλείο της βασιλικής νοοτροπίας: Ποιος είναι ο ηγεμόνας του ελληνικού στρατού, που τόλμησε να αντιπαραταχθεί στον Ξέρξη; Ο
Χορός την πληροφορεί ότι οι Έλληνες
δεν είναι υπήκοοι κανενός δυνάστη, αλλά
είναι ελεύθεροι. Χαρακτηριστικός είναι
και ο παρακάτω διάλογος που μας διασώζει ο Ηρόδοτος ( Ζ 104 ).
Ο Ξέρξης, λίγο πριν εισβάλει στην Ελλάδα, ρωτάει τον Δημάρατο, εξόριστο
βασιλιά της Σπάρτης, που είχε ζητήσει
άσυλο στην Περσία. Πώς είναι δυνατόν
οι Έλληνες να πολεμήσουν, τόσο λίγοι
αυτοί, ενάντια σε τόσο πολλούς Πέρσες,
τη στιγμή μάλιστα που δεν έχουν κανέναν ηγεμόνα να τους υποχρεώνει; Οι Έλληνες είναι ελεύθεροι, απάντησε ο Δημάρατος, αλλά όχι εντελώς, γιατί έχουν
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έναν δεσπότη, που δεν είναι άλλος από
τον νόμο, που τον φοβούνται πιο πολύ
από ό,τι οι υποτελείς σου φοβούνται
εσένα.
Ο Αισχύλος παρουσιάζει εδώ τη σύγκρουση δύο κόσμων, του κόσμου των Ελλήνων με έντονο το αίσθημα της ελευθερίας και του κόσμου των Περσών, που
είναι υποταγμένος σ’ έναν αδίστακτο
ηγεμόνα. Η Άτοσσα ήταν αποκαλυπτική:
Αν ο γιός μου, είπε, νικήσει, θα αποκτήσει δόξα λαμπρή, αλλά και αν νικηθεί και ο στρατός του καταστραφεί, δεν
έχει να λογοδοτήσει σε κανέναν. Παραμένει στον θρόνο του ακλόνητος.
Για τους Έλληνες ο νόμος είναι ο
ακοίμητος φρουρός της ελευθερίας,
καθώς αποτελεί καρπό πολιτικής βούλησης της πλειοψηφίας στο δημοκρατικό τους πολίτευμα. Ο Θουκυδίδης συνδέει την ελευθερία με την ευδαιμονία και
την γενναιοψυχία. «Τὸ εὸδαιμον τὸ ὸλεύθερον, τὸ δ' ὸλεύθερον τὸ εὸψυχον» (Β
43). Η ελευθερία είναι προϋπόθεση ευδαιμονίας. Η ελευθερία όμως κατακτάται με την ευψυχία, τη γενναιότητα. Με
άλλα λόγια, για να απολαύσεις τις χαρές της ζωής, πρέπει να είσαι ελεύθερος, αλλά και για να είσαι ελεύθερος,
πρέπει να είσαι γενναίος.
Με αυτή την ιδέα σχετίζεται και η περίφημη εκείνη κραυγή με την οποία ξεκίνησε η επίθεση των Ελλήνων στη Σαλαμίνα: «ὸ παὸδες ὸλλήνων, ὸτε, ὸλευθεροὸτε πατρίδ', ελευθεροὸτε δὸ παὸδας,
γυναὸκας, θεὸν τε πατρὸων ὸδη, θήκας τε
προγόνων· νὸν ὸπέρ πάντων ὸ αγών» (στ.
402 – 405). Στη Σαλαμίνα οι Έλληνες
πολέμησαν για την πατρίδα, τα παιδιά,
τις γυναίκες, τα ιερά. Ακόμη πολέμησαν
για τα καινούργια ιδανικά της δημοκρατίας, που πρωτοσάλπιζαν στον κόσμο.
Αντίθετα, οι Πέρσες οδηγούνταν στη
μάχη με την απειλή του δυνάστη. Όποιος δείλιαζε θα έχανε το κεφάλι του. Ο
Ξέρξης παρακολουθούσε τη ναυμαχία
πάνω από το όρος Αιγάλεω, καθισμένος
στον θρόνο, που του είχαν στήσει. Ποτέ
όμως Έλληνας στρατηγός δεν υπήρξε
θεατής της μάχης. Ο Μιλτιάδης και ο Θεμιστοκλής πολεμούσαν στην πρώτη
γραμμή μαζί με τους απλούς στρατιώτες.
Ο Επαμεινώνδας μάλιστα έπεσε ηρωικά μαχόμενος στη μάχη της Μαντινείας.
Την στιγμή που ξεψυχούσε, κάποιος
συμπολεμιστής του είπε: Πεθαίνεις άτεκνος. Και όμως, απάντησε ο Επαμεινώνδας, σας αφήνω δυο θυγατέρες
αθάνατες, τη νίκη των Λεύκτρων και τη
νίκη της Μαντινείας.

Η ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΑ του ΣΙΛΩΑΜ
```
Και οι ίδιοι το βιολί τους, να καθίσουνε στο θώκο,
έχουν μόνο στο μυαλό τους, να κερδίσουν μία θέση.
Όμως για τα περασμένα, τώρα κάνουν, όλοι μόκο
την ελπίδα ο λαός μας που να την εναποθέσει;
```
Ακονίζουνε, οι πρώην, τα σαγόνια να ορμίσουν.
Είχαν φέρει τα θηρία και μας πήραν το ψαχνό μας
πως ξεχάστηκαν ρεμούλες, ποτέ τους, μην νομίσουν
χάθηκ' η περπατησιά μας, έχει μείνει ο αχνό μας
```
Νέα φέρνουν τώρα ήθη, μάγειροι μα και γκαρσόνια
με ζωγραφιστά τα χέρια να γεμίσει η Ελλάδα,
και οι νέοι μας εργάτες θα φορτώνουνε κασόνια
θ' αγοράζουμε των ξένων, ακόμα και την μαρμελάδα.
```
Τα Σχολειά θάναι για λίγους, η υγεία πληρωμένη
και δουλειά θα βρίσκουν μόνο, όσοι δεν θα έχουν γνώμη
δίχως όνειρα η ζωή τους κι' η ελπίδα μαραμένη.
Θα σε δέρνουν, κι' από πάνω, θα ζητάς εσύ συγνώμη.
```
Φιλελευθερισμό αν θέλεις, και ζωή χωρίς αξία,
να σαι σ' όλο σου το βίο, μόνο ένας Πασπαλιάρης.
Το κεφάλι σου θα σκύβεις, δεν θα κάνεις αταξία
στην ζωή σου όλη θα 'σαι μόνο ένας χουσμεκιάρης.
```

«ΚΡΙΣΗ…Χρονογραφήματα
στα γεγονότα 2011-2018»
‘Η αποτυπώματα ενός τοπικού βαρόμετρου
Μπορεί να μην πέτυχε
στον κύριο στόχο, να περάσει δηλαδή το κατώφλι
του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ως εκπρόσωπος των
κατοίκων του Νομού Τρικάλων, αν και το ήθελε
πολύ και το επιδίωξε. Όμως
ο Περικλής Βασιλός,μετά
την εγκατάσταση και δραστηριοποίησή του στην
πόλη μας, κατώρθωσε πολλά περισσότερα κι’ίσως ουσιαστικότερα. Πέτυχε να
αναβαθμίσει και να κάνει
αισθητό έως σεβαστό, τον
ρόλο του εμπορίου στην
οικονομία του τόπου μας
και τον έμπορο φορέα της
Tου Περικλή Βασιλού
προσπάθειας μιάς υγιούς
λειτουργίας της αγοράς.
Αρχικά ως Πρό εδρος του
Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων, έπειτα μέλος της
Διοίκησης του Επιμελητηρίου και πολλών άλλων δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων του χώρου. Ενώ υπήρξε εμπνευστών της ίδρυσης της Συνεταιριστικής Τράπεζας
Θεσσαλίας, τόσο χρήσιμης
στην σημερινή κρίση του
Τραπεζικού συστήματος,
για την στήριξη εκείνων που
αγωνίζονται να σταθούν όρθιοι και να ορθοποδήσουν
επαγγελματικά. Πέρασε
κι’από τον χώρο του τοπικού Τύπου, ως εκδότης -με
τον αείμνηστο αδελφό του Ναπολέοντα-και διευθυντής και αρθρογράφος της εφημερίδας «Ελευθέρα Γνώμη», λίγο μετά το
κλείσιμό της κι’απ’την Δικτατορία των Συνταγματαρχών το 1967.
Κι’ασφαλώς αυτό τον επηρέασε αποφασιστικά, ώστε επί πολλά χρόνια τώρα, με θάρρος και ορθοφροσύνη, αλλά και προσήλωση στην παράδοση και την Χριστιανική να προσεγγίζει και
σχολιάζει, πολύ συχνά, απ’τις στήλες και τούτης της εφημερίδας, την επικαιρότητα. Και ένας αρκετά μεγάλος αριθμός αυτών των παρεμβάσεών του, αποτελεί το νέο-τρίτο κατά σειρά
βιβλίο του, με τον τίτλο «Κρίση…Χρονογραφήματα στα γεγονότα 2011-2018», που παρουσιάστηκε προ ημερών στην αίθουσα
του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και
Σταγών και τα έσοδα από την πώλησή του, θα διατεθούν για
την ενίσχυση των σκοπών του Φιλόπτωχου Ταμείου της.
Γενικά ο Περικλής Βασιλός αποτελεί τώρα ένα άτυπο βαρόμετρο της τοπικής κι’όχι μόνο ζωής. Και πρέπει να του αναγνωρισθεί αυτό.
ΘΥΜΙΟΣ ΓΡ.ΛΩΛΗΣ

Στον αφέντη σου θα κάνεις κάθε τόσο υποκλίσεις
θα τον πας με τα νερά του κι όταν δεν θα σε πληρώνει
δεν μιλάς, και να θυμάσαι, πως υπάρχουν απολύσεις.
Όλα αυτά όμως που λέμε, τι σαπίλα φανερώνει
```
Φιλελεύθεροι, Κεντρώοι, Κόμματα και Κομματάκια
που αλληθωρίζουν όλοι, στην σκληρή οικονομία
Κάποιοι απ αυτούς θα ζήσουν μέχρι και σε παλατάκια
άγρια θα οικονομήσουν, τους καλύπτει η ανομία.
```
Τον ιδρώτα του λαού μας, και το αίμα τους, θα πίνουν
όπως πρώτα, αν θα ρθούνε κι ανεβούν στην εξουσία
μόλις συ την ψήφο δώσεις, όλοι πάλι θα σε φτύνουν,
θ' ενοχλούνται. σαν θα βλέπουν. τη δική σου παρουσία.
```
Δεν τους νοιάζει αν πεινάσεις, αν χωρίς δουλειά θα μένεις
αν στο σπίτι δεν θα φέρνεις, μεροκάματο να ζήσεις,
όλοι σου την οικογένεια όσο και αν θα επιμένεις
είναι ανάλγητοι, να ξέρεις, σκέψου πρώτα πριν ψηφίσεις.
```
Πριν απ όλα να το ξέρεις, όπως λέει μια παροιμία
ο Λύκος κι αν εγέρασε κι άλλαξε το μαλλί του
μήτε την σκέψη άλλαξε μήτε την κεφαλή του
μην του δώσεις σημασία, όπια να 'χεις γνωριμία
Μίμης Οικονόμου

30 σελίδα
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Κυρ. Μητσοτάκης: Ολέθριες
οι προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για τη
Συνταγματική Αναθεώρηση
Ο
λέθριες
χαρακτήρισε τις
προτάσεις του
ΣΥΡΙΖΑ για τη
Συνταγματική
Αναθεώρηση, όπως η
καθιέρωση της απλής
αναλογικής και η
αποσύνδεση της
εκλογής του Προέδρου
της Δημοκρατίας από τη
διάλυση της Βουλής, ο
πρόεδρος της ΝΔ,
Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από το βήμα της Βουλής
ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε την κυβερνητική
πλειοψηφία ότι δεν είχε καμία
πρόταση για ανοιχτή παιδεία,
για ανεξάρτητη Δικαιοσύνη,
για αποτελεσματική τοπική
αυτοδιοίκηση, για σύγχρονη
δημόσια διοίκηση καθώς και
ότι δεν ειπε κουβέντα για
σύγχρονες περιβαλλοντικές
πολιτικές.
Σημείωσε δε ότι ο ίδιος
«από την πρώτη συνάντησή
του με τον κ. Τσίπρα όταν
εκλέχθηκε πρόεδρος της ΝΔ
του είχε προτείνει να ψηφιστούν όλα τα άρθρα που η
ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να
αναθεωρηθούν και η επόμενη
Βουλή να αποφάσιζε το περιεχόμενο».
«Η ΝΔ κατέθεσε μία συγκροτημένη πρόταση με αλλαγές σε 59 άρθρα από τα
120.
Κατάργηση 8 παρωχημένων διατάξεων. Να θυμίσω
τον δεκάλογο των σημαντικών μεταρρυθμίσεων», ανέφερε ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συνέχισε:
«Προτείναμε η επιλογή ανώτατων δικαστικών να περάσει
απο την κυβέρνηση στη Βουλή.
Σύγχρονη δημόσια διοίκηση, αξιοκρατία, αξιολόγηση.
Ενδυνάμωση Τοπικής Αυτοδιοίησης.
Ενίσχυση του κράτους πρόνοιας. Σταθερό οικονομικό
περιβάλλον. Υποχρέωση ισοσκελισμένων προϋπολογισμός. Πλήρης αυτονομία
κρατικών πανεπιστημίων,
αλλά και δυνατότητα ίδρυσης
ιδιωτικών πανεπιστημίων με
εποπτεία ανεξάρτητης Αρ-

Ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης
χής», συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.
Πρόσθεσε ακόμη ότι «δυστυχώς η συζήτηση για τη
Συνταγματική Αναθεώρηση
θα γραφτεί στην ιστορία ως
μια χαμένη ευκαιρία για να
γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις».
«Παρά τις προσπάθειές
μας να διαμορφώσουμε πλαίσιο συνεννόησης, η κυβέρνηση τα απέρριψε όλα αυτά
(που πρότεινε η ΝΔ). Υπενθυμίζω ότι είχα προτείνει προσωπικά στον κ. Τσίπρα να
αναλάβουμε κοινή ευθύνη
απέναντι στους νέους μας.
Να ψηφίσουμε μαζί το άρθρο 16 και 24. Δεν τολμήσατε
κ. Τσίπρα να κάνετε ούτε
αυτό. Δεν λυπάμαι για εσάς.
Λυπάμαι για τη χώρα και το
μέλλον των νέων Ελλήνων.
Η συζήτηση αυτή, γι'αυτό
θα καταγραφεί στην ιστορία
ως μία μεγάλη χαμένη ευκαιρία», τόνισε.
Στη συνέχεια της ομιλίας
του ο Κυρ. Μητσοτάκης είπε
ότι «η ΝΔ θα τηρήσει κατά
γράμμα τη συνταγματική παράδοση της χώρας.
Η επόμενη Βουλή δεν δεσμεύεται από την κατεύθυνση
που δίνει η παρούσα Βουλή.
Εκείνη θα καθορίσει το
περιεχόμενο των άρθρων. Η

επιχείρηση κατάλυσης της
ελευθερίας της αναθεωρητικής Βουλής, κάτι που συνιστά έμμεση παραδοχή ήττας
από τον ΣΥΡΙΖΑ, προσβάλλει
τον ελληνικό λαό».
«Για το ζήτημα εκλογής
του Προέδρου της Δημοκρατίας, από τη στιγμή που το
άρθρο 30 δεν κρίθηκε αναθεωρητέο είναι στο πλαίσιο
32 του Συντάγματος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να
εκλέγεται με σχετική πλειοψηφία», ανέφερε σχετικά ο
κ. Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων
είπε πως «η αλλαγή του άρθρου 16 του Συντάγματος,
δυστυχώς έτσι όπως τα κάνατε παραπέμπεται περίπου
για το 2030.
Θα έχουμε το θλιβερό προνόμιο για την επόμενη 10ετία
να είμαστε η μόνη χώρα, στην
οποία θα απαγορεύεται η
ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων».
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε ακόμη ότι οι εκλογές την άνοιξη
θα δώσουν στους πολίτες
την ευκαιρία να μιλήσουν.
«Η Δημοκρατία δεν έχει
αδιέξοδα. Σε λίγο καιρό έχουμε εκλογές, εκλογές που ο
λαός θα μετατρέψει σε δημοψήφισμα απέναντι στην κυβέρνηση και την πολιτική της.
Η κάλπη της 26ης Μαΐου
θα είναι μια ευκαιρία να μιλήσουν οι πολίτες. Όλοι οι
Έλληνες θα κρίνουν αυτά τα
οποία έχουν βιώσει».
Τέλος, ο πρόεδρος της ΝΔ
είπε πως «δεν είναι τυχαίο
ότι και η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος έπεσε θύμα σκοπιμοτήτων του
ΣΥΡΙΖΑ.
Η συνταγματική αναθεώρηση ενσωματώθηκε σε μία
συνολική αντιθεσμική αντίληψη του κ. Τσίπρα. Ξεκίνησε
ως πρωτοβουλία των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, καταλήγει ως πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ και λίγων προθύμων».

ΚΙΝΑΛ:

Στο κενό η απόπειρα
άλωσης της Κεντροαριστεράς
Ιδιαίτερα θετικό είναι το κλίμα τις τελευταίες ημέρες στη Χαριλάου Τρικούπη, με στενούς συνεργάτες της κ. Γεννηματά να
εκτιμούν πως η τελευταία σαφής αναδίπλωση του κ. Τσίπρα
έναντι του ΚΙΝΑΛ, καθώς αποφεύγει πλέον τις επιθέσεις, αποτυπώνει την αποτυχία «άλωσης» του χώρου της Κεντροαριστεράς
από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τον φόβο η προσπάθεια να γυρίσει
μπούμπερανγκ για την Κουμουνδούρου. Κομματικές πηγές σημειώναν ακόμη μία «λεπτομέρεια» που «δείχνει τα αδιέξοδα του
Μαξίμου»: την ώρα που ο κ. Τσίπρας εξαγγέλλει διαρκώς την
«προοδευτική συμμαχία», την ίδια ώρα χαρακτηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ
αμιγώς «κόμμα της ριζοσπαστικής Αριστεράς», κάτι που αποδεικνύει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τις αντιφάσεις της πολιτικής
του αλλά και την πραγματική αδυναμία του να απευθυνθεί σε
αυτό το ευρύ κοινό, παρά μόνο κατ’ επίφαση.
Με δεδομένα τα παραπάνω, η κ. Γεννηματά συνεχίζει τη στόχευση προς κοινά που αποτελούσαν παραδοσιακά τη ραχοκοκαλιά
του ΠΑΣΟΚ. Χθες έκανε ακόμα μία τέτοια ομιλία, στα επιμελητήρια
–κατ’ εξοχήν φορείς με μικρομεσαίο κοινό– με θέμα το μέλλον
της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Η κ. Γεννηματά, εκτός
από την πάγια σφοδρή επίθεση σε ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ., χώρους
τους οποίους ταύτισε ως προς την πολιτική, κατέθεσε 7 συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάταξη της επιχειρηματικότητας.
Πρώτον, μίλησε για μείωση των φόρων στις επιχειρήσεις και
στην παραγωγή, με την πρόταση να περιλαμβάνει μείωση του
συντελεστή φορολογίας από 29% σε 20% μέσα σε 3 χρόνια.
Δεύτερον, ζήτησε κίνητρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με
στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, προτείνοντας για
κάθε 100 ευρώ που ξοδεύει μια επιχείρηση για νέες προσλήψεις,
να φοροαπαλλάσσεται για 150. Τρίτον, πρότεινε ανώτατο μηνιαίο
πλαφόν στις ασφαλιστικές εισφορές, όπου θα δίνεται η δυνατότητα επανυπολογισμού και ρύθμισης ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών για διευκόλυνση της συνταξιοδότησης και, τέταρτον, βιώσιμη και οριστική ρύθμιση των υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία σε
120 δόσεις. Πέμπτον, έθεσε το θέμα της δημιουργίας μιας «bad
bank» με συνεργασία Δημοσίου, τραπεζών, ιδιωτικού τομέα,
που θα προχωρήσει στην αναγκαία αναδιάρθρωση και εξυγίανση
των επιχειρήσεων - οφειλετών που αδυνατούν να καλύψουν τις
οικονομικές τους υποχρεώσεις. Εκτον, πρότεινε να δοθεί δεύτερη
ευκαιρία σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν σταματήσει
τη δραστηριότητά τους, με την ένταξη των μικρομεσαίων στον
εξωδικαστικό συμβιβασμό και τη θέσπιση ειδικού ακατάσχετου
τραπεζικού λογαριασμού επαγγελματιών και επιχειρήσεων. Και,
τέλος, έθεσε το θέμα της ενεργοποίησης των μηχανισμών εποπτείας και ελέγχου του κράτους στην αγορά, προκειμένου να
αποκατασταθεί ο υγιής ανταγωνισμός.
Στο αμιγώς πολιτικό κομμάτι, η κ. Γεννηματά στηλίτευσε
ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ. για τη δημιουργία κλίματος «πόλωσης και διχασμού» που εμποδίζει, όπως είπε, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη
και «οδηγεί τη χώρα στην απώλεια μεγάλων ευκαιριών». Τέλος,
στο εκλογικό μέτωπο, σήμερα αναμένεται να κλείσει ακόμα ένα
σημαντικό κομμάτι του παζλ, με τη συνάντηση της προέδρου
του κόμματος με τον Ν. Ανδρουλάκη, όπου θα επισημοποιηθεί η
κάθοδος του τελευταίου εκ νέου για την Eυρωβουλή.

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
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σελίδα 31

Τσίπρας: «Δεν παίζουμε
παιχνίδια με το Σύνταγμα
Ψηφίζουμε το άρθρο 32 για ΠτΔ»
υρά κατά της Νέας Δημοκρατίας
για τις προτάσεις της περί της
συνταγματικής αναθεώρησης
εξαπέλυσε στην ομιλία του στη Βουλή
ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ο
κ. Τσίπρας τόνισε πως «με την
πρόταση της ΝΔ, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας καθίσταται διορισμένος
τοποτηρητής».

θεύεται ο μηχανισμός επίτευξης συναίνεσης
που πρέπει να επιτάσσει το Σύνταγμα στο
βαθμό που στο πρόσωπο του ΠτΔ θέλουμε
τον εκφραστή της ενότητας του έθνους και
τον ρυθμιστή του πολιτεύματος.
Και θα καταλήγουμε σε έναν διορισμένο
- τοποτηρητή της εκάστοτε συγκυριακής
απλής πλειοψηφίας της Βουλής».

Στην αρχική του τοποθέτηση από το βήμα
της Βουλής, ο Αλέξης Τσίπρας σχολίασε την
τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη λέγοντας πως θεωρεί άδικη την κατηγορία πως
είναι διαδικασία που γίνεται στο πόδι και στο
άψε σβήσε.
Συνεχίζοντας, αναφέρε: «Ολοκληρώνουμε σήμερα την α' φάση μιας κορυφαίας κοινοβουλευτικής διαδικασίας που άρχισε με
πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ. Η Συνταγματική
Αναθεώρηση ειναι κρίσιμη ειδικά τώρα που
η χώρα μας εξέρχεται από μια ιδιότυπη κατάσταση εξαίρεσης που επιβλήθηκε μετά την
χρεοκοπία του 2010».
Παράλληλα, στρέφοντας τα βέλη του
προς την αξιωματική αντιπολίτευση είπε
πως «κάποιοι επέλεξαν να παίξουν φτηνά αντιπολιτεύτικά παιχνίδια με το Σύνταγμα».
«Θεωρούμε κορυφαία τη διαδικασία της
Αναθεώρησης, σε αντίθεση με κάποιους που
έπαιξαν μικροπολιτικά παιχνίδια, είδατε και
τα υποτιμητικά σχόλια για την έναρξη του
διαλόγου...
Τι σας ενόχλησε κε Μητσοτάκη; Ότι μιλούσα σε κόκκινο φόντο. Το πρόβλημά σας
είναι αυτή η πρωτοβουλία, που επιχειρήσατε
να μπλοκάρετε», είπε ο πρωθυπουργός,
απευθυνόμενος προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
«Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να σκεφτούμε πάνω στα λαϊκά αιτήματα που αναδύθηκαν μέσα από την πρωτοφανή κρίση
του πολιτικού μας συστήματος.
Έχουμε τη δυνατότητα για την προώθηση μεταρρυθμίσεων που θα επιλύουν ιστορικές εκκρεμότητες όπως για παράδειγμα
τον εξορθολογισμό των σχέσεων Εκκλησίας
Κράτους ή να θεραπεύσουμε εξαμβλώματα
όπως αυτό για την προστασία των υπουργών».

Συνεχίζοντας να μιλάει για την εκλογή του
Πορέδρου της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός είπε χαρακτηριστικά: «Το πρόβλημα τους είναι άλλο. Και είναι απόλυτα
ιδιοτελές και καιροσκοπικό. Η θέση αυτή πηγάζει από την επιθυμία, αν τυχόν κερδίσει τις
επόμενες εκλογές, να μπορούν να εκλέξουν
ΠτΔ με 151 ψήφους το 2020. Δεν πρόκειται
ποτέ να συμβεί, σας διαβεβαιώνω, γιατί δε
θα κερδίσετε τις εκλογές για να ακυρώσετε και να διαστρεβλώσετε τη μεταρρύθμιση».

Π

Αιχμές σε «κεντρικές τράπεζες»
«Βρισκόμαστε σε μια εποχή που ο κοινοβουλευτισμός αλλά και η δημοκρατική αρχή
δέχεται διαρκώς πιέσεις από πολλαπλά
κέντρα - Από τις αγορές χρήματος, από τις
εντολές και τις παρεμβάσεις των κεντρικών
τραπεζών, από όργανα που αγνοούν συνή-

«Δεν θα κερδίσετε τις εκλογές»

Για τον νόμο περί ευθύνης
υπουργών
Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
θως την λαϊκή ετυμηγορία».

Για το Άρθρο 32
«Το αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης που
προτείνουμε είναι μια ισχυρή κυβέρνηση,
ένας εγγυημένος τετράχρονος κύκλος αλλά
και μία Βουλή που δεν θα είναι διακοσμητική. Επιτρέψτε μου όμως εδώ ένα σχόλιο ειδικά για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας που μονοπώλησε εύλογα το πολιτικό και δημοσιογραφικό ενδιαφέρον.
Το κεντρικό ερώτημα της συζήτησης ήταν
τελικά αν, ως ύστατο καταφύγιο, πρέπει να
καταφεύγουμε στη λαική ετυμηγορία ή αν
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκλέγεται
από το κοινοβούλιο, όπως είανι η πρόταση
της ΝΔ.
Είναι αλήθεια ότι στο σημερινό Σύνταγμα
προβλέπεται η τελευταία δυνατότητα. Με
την προσθήκη όμως μιας διόλου ασήμαντης
λεπτομέρειας.
Ότι η απλή πλειοψηφία αρκεί μόνο: εφόσον δεν έχουν τελεσφορήσει τρεις διαδοχικές ψηφοφορίες που απαιτούν αυξημένη
πλειοψηφία (200, 200 και 180 ψήφων), στη
συνέχεια έχει διαλυθεί η Βουλή, έχει εκλεγεί νέα, άρα έχουμε ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ, ενώ στη συνέχεια και πάλι επιχειρείται
να συγκεντρωθεί αυξημένη πλειοψηφία 180
βουλευτών.
Αν, και μόνο αν, και αυτή η τελευταία προσπάθεια αποτύχει, εκλέγεται ο Πρόεδρος

της Δημοκρατίας με απλή πλειοψηφία 151
βουλευτών. Η διάλυση της βουλής και η μεσολάβηση εκλογών δεν είναι μια τυχαία λεπτομέρεια.
Είναι ο τρόπος που επιλέγει το Σύνταγμα
να «εκβιάσει», αν θέλετε, την συναίνεση των
πολιτικών δυνάμεων για το πρόσωπο του
ΠτΔ επειδή ακριβώς αυτός είναι ο επικεφαλής της ελληνικής δημοκρατίας και ρυθμιστής του πολιτεύματος.
Εμείς όμως εδώ επιθυμούμε και ορθώς να
αντιμετωπίσουμε αυτή την εκδοχή προκειμένου να διασφαλίσουμε ομαλό κυβερνητικό κύκλο τετραετίας.
Οπότε προκρίνουμε την αποσύνδεση της
εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας
από πιθανή διάλυση της Βουλής.
Άρα πρέπει και εδώ να δημιουργηθεί
ένας μηχανισμός «εκβιασμού» της συναίνεσης και αυτό κάνει η πρόταση μας με τις διαδοχικές ψηφοφορίες και τελικά με την απευθείας εκλογή από το λαό ως ύστατη καταφυγή εφόσον δεν επιτευχθεί η συναίνεση.
Ο φόβος για Προεδρική κατολίσθηση του
πολιτικού μας συστήματος είναι παντελώς
αβάσιμος, καθώς το πολίτευμα καθίσταται
προεδρικό ή ημιπροεδρικό όχι με βάση το
τρόπο εκλογής αλλά με βάση τις αρμοδιότητες του ΠτΔ.
Αντίθετα με την πρόταση της ΝΔ για
εκλογή του ΠτΔ με 151 βουλευτές, νο-

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

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

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

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK

Με αναφορά στον Άδωνι Γεωργιάδη ξεκίνησε η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού
για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, λέγοντας πως «ο κύριος Γεωργιάδης επιχειρηματολογεί ότι τα αδικήματα έχουν παραγραφεί».
«Μας δυσκολεύετε πράγματι, γιατί ακόμα και αν κερδίσουμε τις επόμενες εκλογέςδεν είναι βέβαιο ότι θα έχουμε 180 βουλευτές», είπε ο πρωθυπουργός.
Όπως ανέφερε: «Με την κατάργησητης
κατάπτυστης διάταξης για την ευθύνη των
Υπουργών, που τόσο ήθελε να αποφύγει η
Νέα Δημοκρατία – αυτό εξάλλου εξηγεί και
τις παλινωδίες της κατά την έναρξη της διαδικασίας- αλλά και με την θεσμοθέτηση των
θητειών των Βουλευτών, και τον περιορισμό
της ασυλίας τους αποκλειστικά σε αδικήματα που σχετίζονται με τα καθήκοντα
τους, επιχειρούμε να δημιουργήσουμε τους
όρους για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα, να καταπολεμήσουμε στον πυρήνα τους το πελατειακό
κράτος και την οικογενειοκρατία, να διαμορφώσουμε το έδαφος για την αναγέννηση της πραγματικής πολιτικής».

Για το Άρθρο 3
«Δεν έρχομαι να αντιπαρατεθώ με βουλευτές και βουλεύτριες που το θεωρούν κρίσιμο. Εσείς όμως κύριε Μητσοτάκη είστε φιλελεύθερος; Και το καταψηφίζετε και βγάζετε και κυρήγματα; Είστε βαθιά συντηρητικός στα θέματα κοινωνικών δικαιωμάτων».

32 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ε

ίναι αλήθεια πως το
εκκλησιαστικό σώμα
πέρασε πολλά δεινά
ανά τους αιώνες. Και τα
πέρασε, όχι γιατί δεν
μπορούσε το ίδιο να
προσαρμοστεί στον καιρό
του ή να προσαρμόσει τη
ζωή του πάνω στο ήθος του
ορθόδοξου ανθρωπισμού,
αλλά διότι οι συντηρητικοί
και αιρετικοί της ιστορίας,
ταλαιπώρησαν το σώμα
αυτό.

Εξάλλου, δεν είναι και λίγο ο
ευσεβισμός και ηθικισμός να μάχεται το γνήσιο ήθος που συναντάται μέσα στον χώρο του ορθόδοξου πνεύματος, της ορθόδοξης
ζωής.
Ένα τέτοιο βάσανο, για το εκκλησιαστικό σώμα, υπήρξε και
το θέμα των ιερών εικόνων. Οι
εικόνες σκανδάλιζαν για πολλούς
λόγους. Ένας από αυτούς αφορούσε το γεγονός του προσώπου.
Αφού ο Χριστός έχει θεότητα,
πώς γίνεται να αναπαρίσταται;
Πώς γίνεται στις εικόνες να αποτυπώνεται η μορφή του Χριστού;
Αυτό, οι εικονομάχοι δεν το δέχονταν. Και ξέσπασε μία ταραχώδης περίοδος, με έριδες και
διχασμούς∙ περίοδος που δεν
άφηνε το εκκλησιαστικό σώμα να
ησυχάσει και να απολαύσει των
μεγίστων δωρεών της θείας Ενανθρώπησης. Γιατί περί τούτου πρόκειται. Εφόσον ο Θεός έγινε άνθρωπος, εφόσον γεννήθηκε από
μία γυναίκα, εφόσον έλαβε σάρκα
και οστά, επομένως ύλη, τότε τι
εμπόδιζε στην αποτύπωση του
προσώπου, του σώματος του Χριστού; Αποτελούσε, κάτι τέτοιο,
βλασφημία; Μήπως δογματική
απόκλιση, άρα και αίρεση;
Η ύλη σκανδάλιζε. Σκανδάλιζε
τότε, σκανδαλίζει και σήμερα.
Βλέπετε, η κληρονομιά των νεο-

Χριστιανός και αγώνας πνευματικός
είναι έννοιες αλληλένδετες. Ολόκληρη
η ζωή του Χριστιανού είναι ένας διαρκής και καθημερινός, ένας ασταμάτητος
αγώνας κατά του πολυώνυμου κακού
και της ευπερίστατης αμαρτίας και
του Διαβόλου. Στρατιώτης του Χριστού
ο Χριστιανός, μέλος της στρατευόμενης
Εκκλησίας οπλίζεται, μέσω των μυστηρίων, με ποικίλα πνευματικά όπλα,
τα οποία είναι ικανά να τον καταστήσουν
άτρωτο απέναντι στις προκλήσεις του
κόσμου και στα πύρινα βέλη του πονηρού.
Παρ' όλα αυτά η Εκκλησία γνωρίζουσα
την ευάλωτη και ευόλισθη ανθρώπινη
ψυχή, την έντονη ροπή προς την αμαρτία
και το κακό και ενδιαφερόμενη τόσο
για τη σωματική υγεία όσο και για την
ψυχική καθαρότητα, καθιέρωσε από
την αρχή κάποια χρονικά διαστήματα
έντονων πνευματικών αγώνων και περισυλλογής. Η Αγία και μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι το κατεξοχήν στάδιο της
πνευματικής άσκησης και της κατάκτησης της αρετής. Είναι μια ευκαιρία με
τη νηστεία και την προσευχή, με την
εγκράτεια , με τη συγχωρητικότητα και
την αγάπη, με την ταπείνωση, με την
απαγκίστρωση της καρδιάς μας από τα
ποικίλα πάθη, όπως είναι η σαρκολατρία
και η φιληδονία, η φιλαργυρία και η
πλεονεξία, η υπερηφάνεια και ο εγωισμός, το μίσος και η εχθρότητα, να
προσελκύσουμε τη θεία χάρη και να
φθάσουμε στον αγιασμό, «ου χωρίς
ουδείς όψεται τον Κύριον».
Η νηστεία ωφελεί ψυχή και σώμα
Θεσμός πανάρχαιος η νηστεία, εφαρμοσμένος από τα πρώτα βήματα της
Εκκλησίας, είναι πολλαπλώς χρήσιμη
τόσο για την ψυχική σωφροσύνη, όσο
και για τη σωματική υγεία. Δεν είναι
σκοπός, αλλά μέσο για άσκηση της
αρετής και αγιασμό. Εν πρώτοις βοηθάει
το χριστιανό να υποτάξει τη σάρκα στο
πνεύμα, «το φρόνημα της σαρκός "στο
φρόνημα του πνεύματος", να αρνηθεί
τις επιθυμίες της σάρκας και να ασκήσει
με ταπείνωση τις αρετές. Να απελευθερωθεί από τα ενήδονα και ενώδυνα
πάθη και να γνωρίσει την αληθινή ηθική
ελευθερία των τέκνων του Θεού. Να

15

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

τοπικά

ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ;
ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΗΣ ΥΛΗΣ
πλατωνικών και γνωστικών είχε
ιδιαίτερη βαρύτητα και ακόμη και
σήμερα, απολαμβάνουμε αυτήν
της την αμετροέπεια. Που να
άκουγε ο Πλωτίνος για να αναπαράσταση του θείου; Εδώ λέγαμε να πάθουμε και να φύγουμε
από τον μάταιο αυτό κόσμο για
να λυτρωθούμε από τη σωματικότητα μας. Δεν είναι τυχαίο που
ο ίδιος αρνούταν την αναπαράσταση του προσώπου του. Αυτά
όλα δεν είναι του παρελθόντος.
Πέρασαν και στις μέρες μας. Ας
μην κρυβόμαστε. Δεν κυοφορείται
στους κόλπους της ορθοδοξίας
μία τάση σωματοκτόνων και παθοκτόνων; Όλα αυτά πού αποσκοπούν; Στην αφαίμαξη της ανθρωπινότητας και στην εξύψωση
του πνεύματος. Αυτό, όμως, και
δεν έχει βάση και δεν έχει ισχύ
μέσα στον ορθόδοξο πολιτισμό.
Το σώμα δεν αντιμετωπίζεται ως
τάφος της ψυχής, όπως έλεγε ο
Πλάτωνας, μήτε είναι κατώτερο
της ψυχής, όπως διατεινόταν ο
Πλωτίνος. Η ιερότητα της σωματικότητας, εν τέλει της ανθρωπινότητας, σηματοδοτεί το πέρασμα
από το θάνατο στη ζωή. Κι αυτή
είναι η φιλοσοφία του ορθόδοξου
ανθρωπισμού, ενός ανθρωπισμού
που δεν εγκλωβίζει την ύπαρξη
του σε τάσεις αυτοάμυνας, αλλά
σάρκωσης και αλληλοπεριχώρησης.
Σκανδάλιζε, λοιπόν, το γεγονός
της αναπαράστασης του Χριστού.
Για τους ευσεβιστές εικονοκλάστες, ο Χριστός δεν μπορεί να
εικονίζεται. Δεν αναπαρίσταται η
θεία Του φύση. Και η ανθρώπινη;
Δεν σαρκώθηκε ο Θεός; Άρα,
αυτή η κακότεχνη φιλοσοφία των
εικονομάχων καταρρίπτει το γε-

γονός της σάρκωσης του Λόγου,
επομένως και τη δυνατότητα σωτηρίας της ανθρώπινης ύπαρξης.
Γι’ αυτό οι Πατέρες της Εκκλησίας, οι πλέον φωτισμένοι από
το Άγιο Πνεύμα και πλήρεις της
θείας χάριτος, αγάπησαν και υπερασπίστηκαν το μυστήριο της
θείας ενανθρώπισης. Ο Ιωάννης
Δαμασκηνός, έγραψε τρεις καταπληκτικούς λόγους, τους οποίους απευθύνει σε όσους διαβάλλουν τις ιερές εικόνες. Αφού θα
χρησιμοποιήσει μία φράση του
Μ. Βασιλείου, σύμφωνα με την
οποία «η τιμή της εικόνας πηγαίνει
στο πρωτότυπο», θα γράψει στον
Α’ Λόγο, για όσους κατηγορούσαν
τους χριστιανούς ως ειδωλολάτρες: «Δεν προσκυνώ την ύλη,
προσκυνώ όμως τον δημιουργό
της ύλης, αυτόν που για μένα
έγινε ύλη και καταδέχτηκε να κατοικήσει στην ύλη και να εργαστεί
τη σωτηρία μου διαμέσου της
ύλης, και δεν θα σταματήσω να
σέβομαι την ύλη, με αυτήν που
συντελέστηκε η σωτηρία μου».
Ο Θεόδωρος Στουδίτης θα πει
πως εκείνο που εικονίζεται είναι
η υπόσταση (άρα το πρόσωπο,
κατά Καππαδόκες και Δαμασκηνό)
και όχι η φύση του Θεού.
Δεν σκανδαλίζει, όμως, μόνο
η ύλη ως προϊόν μιας κτιστής,
επομένως, και τρεπτής δημιουργικότητας. Σκανδαλίζει το γεγονός
ότι αναπαρίσταται το πρόσωπο
του Χριστού και κατά τους εικονομάχους, «αλλοιώνεται» η θεία
Του φύση. Μα αν δεν είχε συντελεστεί το γεγονός της σάρκωσης
του Λόγου, δεν θα είχε λόγο ο
Δαμασκηνός και ο Θεόδωρος
Στουδίτης να υπερασπιστούν τις
εικόνες. Η υπεράσπιση των εικό-

νων στηρίζεται, ακριβώς, στο γεγονός αυτό, της σάρκωσης, της
υιοθεσίας, της κοινωνίας, της μετοχής. Σαρκώνεται ο Λόγος, υιοθετεί μία ξένη φύση, κοινωνεί με
τη φύση αυτή και μετέχει στον
αγιασμό της. Κι αυτή η φύση
είναι η ανθρώπινη. Το γεγονός
ότι η θεία ενανθρώπιση διακονεί
τη μετοχή της κτιστής ανθρώπινης
φύσης στο γεγονός της χαρισματικής αφθαρσίας και αγιαστικής
ένδυσης κάθε πεπερασμένου και
μεταφυσικού αδιεξόδου που δορυφορείται στην ανθρωπινότητα,
σημαίνει τη σωτηρία του όλου
ανθρώπου, τη λειτουργικότητα
της ανθρωπινότητας υπό το πρίσμα του πιο μεταφυσικού οπτιμισμού που είναι η Ανάσταση. Αν
τώρα, η θεία ενανθρώπιση είναι
ουτοπία, δεν υπάρχει σωτηρία
του ανθρώπου, και η αναπαράσταση του Λόγου στις εικόνες,
είναι το λιγότερο.
Η ύλη πάντοτε σκανδάλιζε. Και
πάντοτε άφηνε μετεξεταστέους
όσους δεν πίστευαν στο μυστήριο
που γεννάται στο χώρο της Εκκλησίας. Δεν είναι δύσκολα τα
πράγματα. Και ο Θεός δεν είναι
άσαρκος. Ευτυχώς, ειδάλλως θα
μιλούσαμε για έναν Θεό που Του
αρέσει να παίζει κρυφτό με την
ανθρωπότητα. Όμως, δεν είναι
έτσι. Αυτός ο Θεός έγινε άνθρωπος και μας εξέπληξε. Πλέον εικονίζεται. Και, όπως θα σημειώσει
ο Χ. Γιανναράς, «η εικόνα είναι η
βεβαίωση του προσώπου».
Εφημέριος Ι.Ν. Αγίου
Δημητρίου Διάβας
Καλαμπάκας
π. Ηρακλής Αθ. Φίλιος
(Βαλκανιολόγος,
Θεολόγος)

Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ Η ΝΗΣΤΕΙΑ

«Το στάδιον των αρετών ηνέωκται...»
• Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος
γνωρίσει την αληθινή χαρά, ειρήνη και
τη γαλήνη της συνειδήσεως.
Όπως χαρακτηριστικά γράφει ο κράτιστος των ιεροκηρύκων και των ερμηνευτών της Γραφής άγιος Ιωαν. ο Χρυσόστομος, η νηστεία: «και δαίμονες
διώχνει, και απόφαση του Θεού ανακαλεί,
και μανία των παθών ησυχάζει, και στην
ελευθερία μας ξαναφέρνει, και πολλή
γαλήνη φέρνει στους λογισμούς». Η
νηστεία βοηθάει τον άνθρωπο να προσευχηθεί και να εκζητήσει το έλεος
του Θεού.
Οι πρώτοι χριστιανοί νήστευαν και
προσεύχονταν
Αλλά η νηστεία συντελεί και στη
σωματική ευρωστία και ευεξία. Αυτό
που εδώ και δυό χιλιάδες χρόνια έχει
θεσμοθετήσει η Εκκλησία, έρχεται τώρα,
επιβεβαιώσει περίτρανα η Ιατρική Επιστήμη, ότι δηλαδή η υπερκατανάλωση
κρεάτων και άλλα λιπαρών τροφών τοξινώνει και επιβαρύνει τον ανθρώπινο
οργανισμό και τον κάνει ευάλωτο σε
πολλές ασθένειες, όπως καρδιοπάθειες,
εγκεφαλικά κ.λπ. Ενώ η νηστεία και η
μέτρια κατανάλωση λιπαρών τροφών,
φιλτράρει το αίμα από επιζήμιες τοξίνες
και χαρίζει μακροζωία και ευεξία. Επομένως η νηστεία είναι μητέρα της σωμα τικής υγείας.
Προϋποθέσεις ευάρεστης στο Θεό
νηστείας
Η νηστεία από μόνη της, έστω και η
πιο αυστηρή, δεν αρκεί για να φέρει το
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και είναι
ατελέσφορη. Είναι ανάγκη να συνοδεύεται από έντονο πνευματικό αγώνα
για την κάθαρση της ψυχής και της συνείδησης από πονηρά έργα και λογισμούς και επιθυμίες. Αλλιώς μπορεί
και τον κόπο της νηστείας να κάνουμε
και το μισθό της να μην πάρουμε.
Πρέπει να αποξενώσουμε το κακό μέσα
μας. Όπως γράφει ο Μ. Βασίλειος:
«νηστεία αληθινή εστίν η των κακών
αλλοτρίωσις εγκράτεια γλώσσης, θυμού

αποχή, καταλαλιάς, ψεύδους ...». Και
ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ρωτάει: «Τι
μας ωφελεί η νηστεία, όταν δεν τρώμε
κρέατα, αλλά κατατρώμε τα σπίτια των
φτωχών, όταν δεν μεθάμε με κρασί,
αλλά μεθάμε από επιθυμία πονηρή;
Όταν όλη τη μέρα μένουμε νηστικοί,
μα την περνάμε στα ακόλαστα θεάματα
και όταν πηγαίνουμε στα θέατρα της
παρανομίας; Γιατί σχολείο που διδάσκει
σ' όλους την ανηθικότητα και την ακολασία είναι τα θέατρα.
Γιατί εκεί πρόσωπα παρνικά, αισχρά
λόγια, προκλητικά μέλη, τραγούδια γεμάτα από κάθε πονηριά. Γιατί εκεί μπορείς να δεις και πορνείες και μοιχείες
και ν' ακούσεις βλαστήμιες, έτσι που
να κυριεύει την ψυχή η αμαρτία και
από τα μάτια και από την ακοή. Η φλόγα
αυτή της πονηριάς πυρπολεί την ψυχής
με τους πονηρούς λογισμούς και τις
αισχρές επιθυμίες και καταστρέφει την
υγεία της.
Τι θα κερδίσεις με τη νηστεία, όταν
εμποδίσεις το σώμα σου από τη νόμιμη
τροφή, αλλά προσφέρεις στην ψυχή
σου την παράνομη τροφή;». Αλήθεια,
τι θα μπορούσε να πει κανείς εχέφρων
για τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα
ψυχαγωγίας (Τύπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινητά τηλέφωνα, internet, cd,
dvd, κ.λπ.), τα οποία αποδεικνύονται
μάλλον ψυχοφθόρα και ψυχοκτόνα παρά
ψυχωφελή και ψυχαγωγικά;
Είναι αλήθεια ότι το ιερό άβατο του
κάθε σπιτιού έχει αλωθεί σήμερα εκ
των έσω από τα μέσα αυτά της σύγχρονης τεχνολογίας, τα οποία εν πολλοίς
γίνονται δάσκαλοι της ανηθικότητας,
της διαφθοράς, της αναισχυντίας και
της ξετσιπωσιάς, σκορπίζοντας έτσι
τον ψυχικό όλεθρο σε κάθε άνθρωπο
κάθε ηλικίας και ιδιαίτερα στα αθώα
θύματα, τους νέους.
Η διαφθορά αυτή μαγνητίζει, διαλύει,
καταστρέφει την καρδιά του ανθρώπου
κάνοντας της πονηρή, πλαδαρή, άνευρη

και ανίκανη για αντίσταση και αγώνες
πνευματικούς. Η καρδιά όμως είναι το
κέντρο της ηθικής ζωής, γιατί σ' αυτήν
εκκολάπτονται και από αυτή πηγάζουν
σκέψεις, επιθυμίες, πόθοι, ορέξεις,
θελήσεις, και οράματα του ανθρώπου.
Επομένως αν η καρδιά μολυνθεί,
μολύνεται ολόκληρος ο ψυχοσωματικός
κόσμος του ανθρώπου.
Αλλά η νηστεία πρέπει να συνοδεύεται και από αγάπη και συγχωρητικότητα προς εκείνους οι οποίοι μας
έχουν βλάψει καθ' οιονδήποτε τρόπο.
Μάλιστα ο ίδιος ο Κύριος έθεσε ως
απαραίτητο όρο για την συγχώρηση
των αμαρτιών μας από το Θεό τη συγχώρηση εκ μέρους μας, των σφαλμάτων
των άλλων απέναντι μας.
Αυτό άλλωστε τονίζεται και στην Κυριακή προσευχή-το «Πάτερ ημών»! «και
άφες ημίν -τα οφειλήματα ημών, ως
και ημείς αφίεμεν ταις οφειλέταις
ημών...».
Επίσης η καρδιά μας δεν πρέπει να
είναι προσκολλημένη στα πλούτη, σε
επίγειους θησαυρούς, οι οποίοι εύκολα
μπορεί να καταστραφούν ή να κλαπούν,
αλλά στο Θεό και στους ουράνιους
πνευματικούς θησαυρούς.
Η απόσπαση από τα πρόσκαιρα αγαθά
για το Θεό αποτελεί τη βάση της Χριστιανικής ζωής.
Η νηστεία, τέλος, πρέπει να γίνεται
με αγαθή πρόθεση και αγνά ελατήρια
και να αποσκοπεί στην εκζήτηση του
θείου ελέους και της θείας χάρης και
όχι φαρισαϊκά για «το θεαθείναι τοις
ανθρώποις», για να αποσπάσουμε το
θαυμασμό και τον έπαινο των ανθρώπων.
Ο Χριστός παρέχει κανόνες, σύμφωνα
με τους οποίους πρέπει να γίνεται η
νηστεία, όπως και η προσευχή και η
ελεημοσύνη. Να μην γίνεται με τυμπανοκρουσίες, να μη διαλαλείται, αλλά
να γίνεται μυστικά, ώστε να αμειφθεί
από τον παντογνώστη και καρδιογνώστη
Κύριο.-

ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟ
ΦΑΡΜΑΚΟ
ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
• Πρωτ. Αθανασίου Π. Τύμπα,
Θεολόγου – Μουσικού
Μεγάλοι και μικροί αμελούμε να κοινωνούμε συχνά
γιατί κάνουμε το λάθος να συνδέουμε τη Θεία Κοινωνία
με τη νηστεία.
Είναι ανόητη η ερώτηση: «πόσες μέρες πρέπει να νηστέψω πάτερ για να κοινωνήσω;». Πώς οι πρώτοι χριστιανοί κοινωνούσαν κάθε μέρα;
Όταν τηρούμε τη νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής και τις άλλες νηστείες που όρισαν οι πατέρες
της εκκλησίας μας τότε, αν βέβαια έχουμε και την
ευλογία του πνευματικού μας, μπορούμε να κοινωνούμε
κάθε μέρα. Αυτό διδάσκουν όλοι οι άγιοι της εκκλησίας
μας και ειδικά οι Κολλυβάδες Πατέρες τα τελευταία
χρόνια της Τουρκοκρατία.
Το σπουδαιότερο φάρμακο για την ψυχή του ανθρώπου
είναι το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου μας, η Θεία Κοινωνία.
Όμως για να δεχθούμε τον Χριστό μέσα μας χρειάζεται
η καθαρότητα της καρδιάς μας.
Εάν η συνείδηση μάς ελέγχει για κάτι, τότε για να μην
εμπαίξουμε το Μυστήριο ας μετανοήσουμε. Μετανοώ
σημαίνει ότι αλλάζω νου και τρόπο ζωής, ομολογώ τα
αμαρτήματά μου και ζητώ το έλεος του Θεού.
Έμπρακτα την μετάνοιά μας τη δείχνουμε με τη συμμετοχή μας στο Μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως.
Ο καλός πνευματικός, εκτός από τη συγχωρητική ευχή,
θα μας καθορίσει, ανάλογα με τα πάθη μας, το πόσο
συχνά θα κοινωνούμε.
Αν για ένα διάστημα μας το απαγορεύσει, μας βάλει
δηλαδή κανόνα, αυτό δεν το κάνει για να μας τιμωρήσει.
Όπως ο καλός γιατρός δίδει την ανάλογη θεραπεία για
να ξεπεράσουμε κάποια σωματική ασθένεια, έτσι κι ο
πνευματικός γιατρός προσπαθεί να μας παιδαγωγήσει
και να θεραπεύσει τα ψυχικά μας πάθη.
Αμαρτίες οι οποίες μας κρατούν μακριά από τη Θεία
Κοινωνία είναι ο φόνος, η έκτρωση, η αίρεση, η αποφυγή
της τεκνογονίας, αλλά κυρίως δεν πρέπει να κοινωνούμε
όταν δεν έχουμε συγχωρήσει τους εχθρούς μας ή
όποιον μας έχει κάνει κάποιο κακό.
Τα μωρά έως τριών χρονών οφείλουμε να τα κοινωνούμε κάθε Κυριακή και μεγάλη γιορτή. Μπορούμε δύοτρεις ώρες πριν τη Θεία Κοινωνία να τα ταΐζουμε ελαφρά,
ώστε να μη γκρινιάζουν από την πείνα.
Τα παιδιά έως δώδεκα-δεκατρία χρονών πρέπει και
αυτά να κοινωνούν με την ευλογία του πνευματικού
τους κάθε Κυριακή και μεγάλη εορτή. Το παιδί ας συνδέεται από τους γονείς με έναν καλό πνευματικό από
τριών ή τεσσάρων χρονών, ώστε σιγά-σιγά να τον βλέπει
ως φίλο και όχι ως δικαστή.
Ας μην ξεχνούμε ότι οι μάρτυρες των πρώτων χριστιανικών χρόνων, όπως ο Άγιος Κύρηκος, έδιδαν δογματικές ομολογίες ενώπιον των δεδεκαθεϊστών αυτοκρατόρων από την ηλικία των τριών χρόνων.
Εάν ένας νέος ή νέα κοινωνά συχνά πέντε και έξι
φορές τον μήνα, όταν μπει στην δύσκολη ηλικία της
εφηβείας, θα έχει αποκτήσει νου Χριστού και έτσι θα
συνεχίσει να κοινωνά κάθε Κυριακή με μια μικρή νηστεία
μιας ημέρας το Σάββατο.
Οι νηστείες όταν γίνονται με διάκριση και την ευλογία
του πνευματικού μαθαίνουν στους νέους να μην υποκύπτουν στο τσιγάρο, τα ναρκωτικά και τον πανσεξουαλισμό
της εποχής.
Οι έγγαμοι ας κοινωνούν με τα παιδιά τους κάθε Κυριακή. Καλό όμως για την ψυχή τους είναι να μην αποφεύγουν την τεκνογονία, διότι τότε δεν πιστεύουν στην
πρόνοια του Θεού. «Ουκ επ' άρτω μόνον ζήσεται άνθρωπος».
Ούτε πάλι η ευτυχία και η ψυχική ισορροπία των
παιδιών μας θα εξαρτηθούν από το πιάνο και τα Γαλλικά,
αλλά από την καλλιέργεια των αρετών.
Εάν κάποιος αποφεύγει την τεκνογονία, ο πνευματικός
του θα του ορίσει πόσες φορές το χρόνο πρέπει να κοινωνεί. Αλλιώς θα επιτιμηθεί ένας που έχει ένα παιδί, αλλιώς αυτός που έχει πέντε παιδιά, αλλιώς ο πλούσιος
και αλλιώς ο φτωχός.
Οι μεγάλοι στην ηλικία ας κοινωνούν πολύ συχνά,
διότι ο χρόνος για το μέγα κριτήριο πλησιάζει, τα τέλη
τους ας είναι χριστιανικά και η απολογία τους καλή. Ας
μη ξεχνούν ότι με το καλό παράδειγμα των παππούδων
και των γιαγιάδων σώθηκε η ορθοδοξία τον 19ο αιώνα
στην άθεη Ρωσία.
Μικροί και μεγάλοι ας μην αμελούμε το καλό έργο
της Θείας Κοινωνίας διότι χωρίς Χριστό μέσα μας δεν
είναι δυνατόν να γλυτώσουμε από τον ψυχικό θάνατο.

τοπικά

[...] Αξιολόγηση;
Αξιολόγηση στο δημόσιο
τομέα;
Σα να λέμε, νερό στην έρημο Σαχάρα!
Όλοι, θα θέλαμε να βρεθούν οι άξιοι, και να πάνε σε
κάποια θέση με την αξία τους,
με τα πτυχία τους, με τις ικανότητές τους!
Το ερώτημα όμως όλων,
όσων θέλουν να εφαρμόσουν
κάτι τέτοιο, είναι, πώς θα γίνει
σε μία χώρα σαν την Ελλάδα,
που έχει σαν βάσεις (για να
στηρίζεται): το μπαξίσι, το αλισβερίσι, το ρουσφέτι, το λάδωμα, το 'παράθυρο', τη λούφα, τη λαμογιά, το μέσο, τη
γλώσσα και το νταραβέρι (με
τον πολιτικό που θ’ ανταλλάξει
τις ψήφους που θα πάρει, με
διορισμό στο Δημόσιο…)
Βλέπετε εσείς να επιβιώνει
καμία αξία και κανένας άξιος,
εκεί ανάμεσα;
Ποιος ν’ αξιολογήσει τον
άλλον;
Ο τάδε διευθυντής που είναι
κυβερνητικός, θ’ αξιολογήσει
θετικά ή αρνητικά τον άξιο
υπάλληλο που είναι του αντίθετου κόμματος;
Ο χωριανός που έχει διαφορές με τα οικόπεδα/κτήματα του διπλανού;
Ο γείτονας που δε σε χωνεύει γιατί αφήνεις τα σκουπίδια στην πόρτα του;
Θέλετε να σας φέρω ένα
παράδειγμα αξιολόγησης, τίμιας κι εν πολλοίς δίκαιας;

Του Χρήστου Α. Πίσσα

Στοχεύοντας
την
επικαιρότητα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Αντιφάσεις...

ισήλθαμε, λοιπόν, αισίως στη Μεγάλη Σαρακοστή... Στο στάδιο των
αρετών, όπως η Εκκλησία την χαρακτηρίζει... Παρασκευή σήμερα της
πρώτης εβδομάδας των Νηστειών... Και οι πρώτοι Χαιρετισμοί της
Θεοτόκου τελούνται απόψε στους Ναούς μας... Μας εισάγουν, συν τοις άλλοις,
στο κλίμα της μεγάλης γιορτής του Ευαγγελισμού... Που είναι το Πάσχα πριν
από το Πάσχα... Κι αύριο Σάββατο γιορτάζουμε “το δια των κολλύβων
παράδοξον θαύμα του Αγίου και ενδόξου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του
Τήρωνος”... Για να ανατείλει κατόπιν η Κυριακή της Ορθοδοξίας... Πανήγυρις
μεγάλη και λαμπρή... “Ανάμνησιν ποιούμεθα της αναστηλώσεως των αγίων και
σεπτών εικόνων γενομένης (το 842 μ.Χ.) παρά των αειμνήστων Αυτοκρατόρων
Κωνσταντινουπόλεως Μιχαήλ και της μητρός αυτού Θεοδώρας επί της
πατριαρχείας του Αγίου και ομολογητού Μεθοδίου”...

Ε

Μία αλυσίδα με ξενοδοχεία
στην πατρίδα μας, μία φορά το
μήνα αξιολογεί τα hotel της,
υπαλλήλους, διευθυντές, στελέχη, τους πάντες, από τους
ίδιους τους πελάτες που ψηφίζουν σε κάλπη με ειδική
εταιρεία δημοσκοπήσεων(!)
Eκεί λοιπόν, αξιολογούνται:
υπάλληλοι, δωμάτια, πορτατίφ, λαμπατέρ, κομοδίνα, χώροι, εξυπηρέτηση, φαγητά,
ανελκυστήρες, καρέκλες, μαχαιροπίρουνα, τα πάντα!
Η αξιολόγηση, είναι μία δίκαιη διαδικασία κι όλοι στη
δουλειά μας κρινόμαστε κάθε
μέρα.
Ο μαγαζάτορας από τον πελάτη του, ο μάστορας από τη

δουλειά που έκανε, ο υπάλληλος για πολλά και διάφορα,
και για τη συμπεριφορά του
πάνω απ’ όλα!
Έτσι και στο δημόσιο τομέα,
θα έπρεπε να υπάρχει κάποιου είδους αξιολόγηση!
Όμως, άλλο αξιολόγηση κι
άλλο βεντέτα μεταξύ κομματόσκυλων, μεταξύ αγαπητικών, μεταξύ φατριών, οικογενειών, συμμοριών, χούλιγκαν κι
άλλων ελληναράδικων δυνάμεων…
Μήπως κι εμείς στέλνουμε
τους άξιους στην εξουσία, και
να ξεκινήσει μία αξιολόγηση
από πάνω προς τα κάτω;
Είναι ψέματα (παθιασμένε κι
αγανακτισμένε) αναγνώστη;

Στην αρχή της Μεγ. Σαρακοστής, κι αυτές οι γιορτές που σημαδεύουν το εκκλησιαστικό έτος, συντελούν να αισθανόμαστε
κιόλας τη χαρά του Πάσχα, όπου τούτη η
περίοδος μας οδηγεί... Καιρός, βεβαίως, εγκρατείας, μετανοίας, αυτογνωσίας και έντονου πνευματικού αγώνα... Αναδεικνύεται
έτσι το ασκητικό ήθος της καθ' ημάς Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας... Αλλά και
καιρός χαρμολύπης... Χαράς μαζί και λύπης... Ενός πρωτόγνωρου αισθήματος που
δεν κατανοείται αν προηγουμένως δεν βιωθεί...
Μέρες χαρμόσυνες, λοιπόν... Σταυροαναστάσιμες... Πρωτίστως η μεθαυριανή
Κυριακή της Ορθοδοξίας... Πανηγυρίζουμε
τον επί των εικονομάχων τελικό θρίαμβο της
αμωμήτου ημών Πίστεως, της μιας και μοναδικής στον κόσμο αποκεκαλυμένης Αλήθειας -Εγώ είμαι η Αλήθεια, λέει ο Χριστός,
χωρίς ποτέ κανείς να τον διαψεύσει- επί
όλων των κατά καιρούς εμφανιζόμενων εικονομάχων... Εικονομάχοι, βλέπετε, που ποικιλοτρόπως πολεμούν την Εκκλησία, υπήρχαν, υπάρχουν και όσο αυτός ο κόσμος
υπάρχει, θα υπάρχουν... Είναι, εξάλλου, η
ανά τους αιώνες πορεία της Εκκλησίας, συνυφασμένη με τον διωγμό, το μαρτύριο, τον
πόλεμο που, είτε εμφανώς είτε αφανώς, δέχεται... Είτε εκ των έσω, είτε εκ των έξω...
Μόνο που η Εκκλησία πολεμουμένη νικά...
“Ουκ έστιν εκ του κόσμου τούτου”... Ό,τι πιστοποιεί η Κυριακή της Ορθοδοξίας... Που
γιορτάζεται με λαμπρότητα παντού στην ορθόδοξη οικουμένη... Οπωσδήποτε δε και
στην Πατρίδα μας, την Ελλάδα μας... Ένας
τόπος αγιοτόκος, κυριολεκτικά ποτισμένος
με τα νάματα της Ορθοδοξίας μαζί δε και
με τα αίματα των Αγίων και των Μαρτύρων
που ηρωϊκώς, για του Χριστού την πίστη την
αγία μαχόμενοι, έπεσαν για την προάσπισή
της...
Επιχειρείται όμως τούτα τα χρόνια, ενσυνείδητα και συστηματικά, να αλλοιωθεί
εντελώς η φυσιογνωμία αυτής της χώρας
κι αυτού του λαού... Ζητούμενο είναι, άλλωστε, η υλοποίηση των σχεδίων της νέας
τάξης πραγμάτων, που θέλει να συνθλιβούμε όλοι, διαγράφοντας το παρελθόν, την
πίστη, τη θρησκεία, τον πολιτισμό, την
ιστορία, τη γλώσσα, τις παραδόσεις, τα ήθη
και τα έθιμά μας... Έχει ξεκινήσει πριν αρκετά χρόνια η πραγμάτωση όλων αυτών των
στόχων... Αν όμως η αναθεώρηση του Συντάγματος προχωρήσει τώρα, κατά τα σχέδια του κυβερνώντος την Ελλάδα κόμματος,
τότε η Πατρίδα μας και με τη βούλα πλέον,
θα καταστεί ουδετερόθρησκη, ουσιαστικά
δε χωρίς θρησκεία, χωρίς πυξίδα, χωρίς
προσανατολισμό... Δεν είναι τυχαίο, θαρρώ,
πως ακόμα και το δημογραφικό πρόβλημα,
που βαίνει, συν τω χρόνω, διογκούμενο
ώστε η Ελλάδα να κινδυνεύει με εξαφάνιση, προτείνεται απ' τον Πρωθυπουργό να
αντιμετωπισθεί με την ενσωμάτωση των μεταναστών στον ελληνικό πληθυσμό... Επιδίωξη κι αυτή της νέας τάξης πραγμάτων
προς τας υποδείξεις της οποίας συμμορφούνται απολύτως τούτη η πρώτη φορά
αριστερά κυβέρνηση... Οπότε έτσι καταργείται, εν τη πράξει, το όμαιμον, το ομόθρησκον, το ομόγλωσσον και το ομότροπον

του Γένους των Ελλήνων... Για να καταστούμε, εν τέλει, ένας αχταρμάς... Χωρίς
ίδιον πρόσωπον...
Αλλά λαβή τόσο για να ψηφίζονται διάφορα νομοσχέδια αλλοιωτικά και αλλοτριωτικά του ορθόδοξου ήθους της Ελλάδας, όσο και για να προχωρά η αναθεώρηση του Συντάγματος προς την κατεύθυνση της ουδετεροθρησκείας, δίνουμε
κι εμείς οι, κατά τα λοιπά ορθόδοξοι, νεοέλληνες που, ως σύγχρονοι εικονομάχοι,
εισάγουμε και τηρούμε σ' αυτούς τους... νέους καιρούς, νέα ήθη, ξένα παντελώς προς
τη μακραίωνη εκκλησιαστική παράδοσή
μας... Στο κάτω-κάτω Ορθοδοξία είναι κυρίως Ορθοπραξία, βίωμα καθημερινό μετανοίας στο δρόμο για τη θεογνωσία...
Οι καρναβαλικές, ας πούμε, εκδηλώσεις
των προηγούμενων ημερών... Κυρίαρχη
μεν η ευχή... “καλή Σαρακοστή”, συνοδευόμενη μάλιστα με την προσφορά νηστίσιμων εδεσμάτων, τα καρναβαλικά όμως
δρώμενα πόρρω απείχαν και διαρκώς απέχουν, απ' την ουσία της γιορτής...
Τραγική αντίφαση... Το ίδιο και με την τηλεόραση... Την ανοίγεις... Σου εύχονται οι
τηλεαστέρες... “καλή Σαρακοστή” και σε
λίγο σου παραδίδουν μαθήματα υψηλής μαγειρικής, μαγειρεύοντας κρέας και κάθε τι
άλλο που μόνο νηστίσιμο δεν είναι... Όντως
τραγέλαφος... Πέραν βεβαίως αυτών, να και
κάποιες πραγματικότητες που μαρτυρούν
την απεμπόληση, από την πλευρά των Ελλήνων, του ορθόδοξου χριστιανικού
ήθους... Οι πολιτικοί γάμοι... Τείνουν να ξεπεράσουν, αν δεν τους έχουν ξεπεράσει,
τους εκκλησιαστικούς γάμους... Πολλές
προς τούτο οι δικαιολογίες... Το σίγουρο
όμως είναι ότι ο πολιτικός γάμος επ' ουδενί συνάδει με όσα προαιωνίως από την Εκκλησία έχουν καθιερωθεί... Όπως και τα
σύμφωνα συμβίωσης... Μια τρίτη, από νομικής πλευράς, μορφή γάμου που μπορούν
να συνάψουν τόσο ετερόφυλα ζευγάρια
όσο και ομόφυλα “ζευγάρια”... Χώρια που
τώρα πάει να αλλάξει και η παραδοσιακή
μορφή της οικογένειας... Η οποία σαφώς
πλήττεται και από τα συνεχώς αυξανόμενα
διαζύγια, και μάλιστα πολλές φορές, άνευ
σοβαρού λόγου και αιτίας, όσο και από την
συστηματικά επιδιωκόμενη κατάργηση των
φύλων, οπότε και οι δύο γονείς, ο πατέρας
και η μητέρα, ή η μητέρα και ο πατέρας όπως το εκλαμβάνει κανείς- μετεξελίσσονται σε γονέα 1 και γονέα 2... Στη Γαλλία
αυτά του... διαφωτισμού και όχι μόνο, από
όπου δεν υπάρχει περίπτωση να μην... φωτισθούμε κι εμείς... Το κάθε παιδί, άλλωστε,
έχει πλέον και με τον νόμο, το δικαίωμα
στην ηλικία των 15 ετών να αυτοπροσδιορίζεται άνδρας ή γυναίκα ανεξαρτήτως
του τι εκ φύσεως είναι... Σόδομα και Γόμορα, όπως θα 'λεγε και η Σαπφώ Νοταρά...
Στην Ορθόδοξη, κατά τα άλλα, Ελλάδα... Η
δικαιωματική πολιτική σε πλήρη εξέλιξη...
Κι όλα αυτά χωρίς αιδώ, χωρίς ίχνος αντίστασης και αντίδρασης... Αλλά... “Μικρά
ζύμη όλον το φύραμα ζυμοί...”.
Και η ζύμη, η μαγιά, υπάρχει...

ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ!!
ΖΑΧ. Γ. ΖΑΧΟΣ
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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
Βραδιά για Ερασιτέχνες

07:40 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E16 (Ε)
08:00 Carousel E7 (Ε)
08:30 Δεν Ήρθα Εδώ για Διακοπές (Ε)
09:30 Δρόμοι (Ε)
10:30 Στρογγυλός Πλανήτης E10
11:00 Φονικοί Δεινόσαυροι E10
11:30 Μεγάλοι Ποταμοί E5
12:30 ΕΡΤ Report (Ε)
13:40 Γιάκαρι E70
13:55 Γιάκαρι E71
14:10 Γιάκαρι E72
14:25 Γιάκαρι E73 (Ε)
14:45 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E13 (Ε)
15:00 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E14 (Ε)
15:15 Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι Κ9 Ε21
(Ε)
16:00 Η Σταχτοπούτα
17:20 Η Οδύσσεια του Κινηματογράφου
E8 (Ε)
18:30 Great Mysteries & Myths of the 20th
Century (Ε)
19:00 Α' Χαιρετισμοί
21:00 Μιουν, Ο Φρουρός του Φεγγαριού
(Mune, Le Gardien de la Lune)
22:30 Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007
εναντίον Χρυσοδάκτυλου (James
Bond, Goldfinger)
23:30 Μαύρο Ψωμί (Black Bread)
01:30 Ο Παράδεισος των Κυριών E12 (Ε)

07:00 Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
08:00 Οι Απίθανες E48 (Ε)
09:00 Η Μεγάλη Εξερεύνηση της Γης E9
(Ε)
10:00 ΕπιΚοινωνία
12:00 Στον Ειρηνικό με τον Σαμ Νιλ E4
13:00 Ειδήσεις
14:00 Η Μεγάλη Εξερεύνηση της Γης E9
(Ε)
15:00 Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ3 Ε17
16:00 Σχεδιάζοντας ένα Καλύτερο
Μέλλον E4 (Ε)
16:30 Με το Τρία
18:00 Δελτίο Καιρού
18:15 Ο Κόσμος των Σπορ
19:00 Στον Ειρηνικό με τον Σαμ Νιλ E4 (Ε)
20:00 8 Μέρες που 'Eφτιαξαν τη Ρώμη E6
21:00 Η Ομορφιά του Κόσμου E1
21:45 Δελτίο Καιρού
22:00 Ειδήσεις
23:00 3 Καρδιές
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06:40
07:45
10:30
12:15
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17:00

Καλημέρα Ελλάδα
Το Πρωινό
ANT1 News
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ2 Ε7 (Ε)
Ρουκ Ζουκ
Κάτι Ψήνεται (Ε)
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
Γλώσσα
Still Standing
Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E119
ANT1 News
Η Επιστροφή E98
Η Μεγάλη του Γέλιου Σχολή

Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ7 Ε8
Star News
Keep Running
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Shopping Star
Elif Κ2 Ε294
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
Χωρίς Ταυτότητα

21:40
23:45

'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε114 (Ε)
Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
'Eλα ν' Αγαπηθούμε Ντάρλινγκ
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Το Σόι σου Κ3 Ε32 (Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε115
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ3
Ε58 (Ε)
Μια Τρελή, Τρελή Σαραντάρα
Φως στο Τούνελ
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Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Μαύρη Θάλασσα E5
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Power of Love Gala
After Dark

17:10
18:00
19:00
20:00
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07:00
08:00
09:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
19:00

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

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
Καμινιώτης Σόλων,
Κονδύλη 52,2431073736
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Γκουλιοπούλου Βασιλική
Κανούτα 1,2431031180

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

20:00
21:00
21:30
22:30
23:30
00:30

News
Δελτίο Ειδήσεων
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 προγραμμα «To μαγεμένο
μολύβι»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Κάστρα των ιπποτών
στα Δωδεκάνησα»
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Παιδικό πρόγραμμα «Φρανκεστάιν»
18.00 Γεγονότα- Δελτίο Ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου» (Ε)
19.30 Δεξιά και αριστερά
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 «Πολιτικοί Διάλογοι»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Καλημέρα Θεσσαλία»
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ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ASTRA MARKET
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

07.00 – 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 Χρώματα Ελλάδας
09.00 – 10.00 Όλο Υγεία
10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις
12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης
13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις
15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά
16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις
18.00 – 18.30 Δελτίο Ειδήσεων
18.30 – 19.30 Κόντρα και Ρήξη
19.30 – 20.00 Κοινωνική σειρά
20.00 – 20.30 Δελτίο Ειδήσεων
20.30 – 21.30 Πάμε Διακοπές
21.30 – 22.00 Ζούμε όμορφα, ζούμε
Ελλάδα
22.00 – 23.00 Ανατρεπτικό Δελτίο
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
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13:00
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16:40
16:50
18:55
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23:45
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Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Ο Πρίγκιπας της Φωτιάς
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα
Open News στη Νοηματική
Αχ! Αυτή η Γυναίκα μου
Open News
Avatar
Celebrity Travel
Criminal Minds Κ11 Ε17

ΚΡΙΟΣ: Σήμερα μπορεί να πιστεύεις ότι τα ξέρεις όλα και ότι οι όποιες εμπειρίες είχες ως
τώρα είναι υπέρ-αρκετές για να απαντήσουν
στα ερωτήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζεις. Στην πραγματικότητα συμβαίνει
το άκρως αντίθετο, αφού είσαι αντιμέτωπος
με πρωτοφανείς καταστάσεις.
ΤΑΥΡΟΣ: Είναι πιθανό να κάνεις λάθος χειρισμούς και υπερβολικά έξοδα είτε για να πετύχεις κάποιο στόχο σου, ο οποίος θα μπορούσε να είναι το να γοητεύσεις κάποιον, είτε
για να ανταποκριθείς στις κοινωνικές σου υποχρεώσεις.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Μια νέα γνωριμία μπορεί να σου
δημιουργήσει προσδοκίες ότι το πράγμα
μπορεί να πάει σοβαρά, ενώ στην πραγματικότητα το πράγμα δεν πάει ούτε μέχρι το περίπτερο και απλά δεν μπορείς να το δεις.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Μπορεί να επιδείξεις μια παράλογα υπεροπτική συμπεριφορά, σαν να ψάχνεις την αυτοδικαίωση σου στον επαγγελματικό χώρο, αλλά δε θα καταφέρεις να κερδίσεις τίποτα.
ΛΕΩΝ: Πρέπει να βάλετε ένα μέτρο στο πάθος σας (τι σας λέω τώρα...) και να προστατέψετε τον εαυτό σας από προσδοκίες που
θα σκάσουν σαν βαρελότα πριν το Πάσχα.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Θα χρειαστεί να δείξετε μεγάλη πειθαρχία όσον αφορά στα οικονομικά του
σπιτιού σας και να αποφύγετε τα περιττά έξοδα, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν και
κάποια έκτακτα, επομένως καλό θα είναι να
έχετε προνοήσει.

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σε απογευματινές
προβολές
η πολυβραβευμένη
ταινία
του ΑΛΦΟΝΣΟ
ΚΟΥΑΡΟΝ

“ΡΟΜΑ”
Σε βραδινές προβολές

“CAPTAIN MARVEL”
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Προβάλλεται
η νέα παιδική ταινία

“ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ”
στα ελληνικά
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
Τηλ. 24310 20090
http://cine-mylos. blogspot.com

OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Κάτι χρωστάει στον
Αίσωπο.
2. Λέξη αναφερόμενη
επί τμηματικής εξόφλησης χρέους- Συμπληρώνουν ημερομηνίες.
3. Αντίστροφη γραφή
άρθρου - Αγγλικό σύμφωνο -Στοιχείο της...
πρότασης.
4. Βγάζουν καπνό.
5. Δίφθογγος - Πρόθεμα ξενικών ονομάτων -Ομοια
γράμματα.
6. Αρνητικό μόριο των λατινικών
- Πολλούς δημοσιογράφους απασχολεί (αρχικά).
7. Φιλέλληνας Ιταλός επαναστάτης, που πήρε μέρος στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897.
8. Είναι και ο άσος της ΑΕΚ Λιβάια (αιτ.).
9. Στις εγκαταστάσεις του φιλοξενήθηκαν αγωνίσματα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 (αντιστρ.)
- Αντίθεση εκφράζει, αν επαναληφθεί.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Τίτλος θεατρικού έργου του
Ζαν Ανούιγ.
2. Γίγαντας της μυθολογίας μας,
γιος του Ποσειδώνα και της Γης.
3. Μουσική νότα -Σύνθημα στάσης του 532 μ.Χ.
4. Θεός της σκανδιναβικής μυθολογίας - Ο,τι και το 3 γ' οριζον-

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος

Κλέφτες Καταστημάτων

ΛΥΣΗ (14-3-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ 2.
ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 3. ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ 4. ΜΑ
- ΣΣ 5. ΕΣΤΙ - ΧΕΡΙ 6. ΡΣΤ – ΡΟΤ 7.
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ 8. ΕΠΟ - ΟΣ 9. ΔΡΟΣΙΝΗΣ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΚΛΥΜΕΝΗ 2.
ΛΑΠΑΣ - ΧΕΡ 3. ΑΜΟ-ΤΡΟΠΟ 4.
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 5. ΙΡΙΣ - ΤΟ 6. ΝΙΜ ΝΟΝ 7. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 8. ΤΑΣ ΡΟΣ 9.Ο ΣΗΜΙΤΗΣ

Πώς παίζεται
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Ραλφ εναντίον ίντερνετ
κινούμενα σχέδια-μεταγλωττισμένη σε 3D
12.00 μεσημέρι κανονική
προβολή 4 €,
17.30 απόγευμα 3D 5 €

Sudoku

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

4

Κοινωνική 117’
σινεμά πολυδιάστατο
και ζωντανό, με βάθος
και χιούμορ, ανάταση
και πίκρα,
ζωή και θάνατο,
φθορά και ελπίδα
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

τίως.
5. Γάλλος διαφωτιστής, πρόδρομος της Γαλλικής Επανάστασης.
6. Εισάγει ερωτηματική πρόταση
- Τα «αδρανή» αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία.
7. Τόσα χρόνια έζησε ο Κωστής
Παλαμάς -Σκηνοθέτης της παλιάς
γαλλικής ταινίας «Ο θείος μου».
8. Αποκαλούνται οι μονές - Αρχαίο επίρρημα που σημαίνει «την
τρίτη ημέρα».
9. Νεοφερμένοι στον κόσμο.

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

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

TELEMACHOS CINEMA

στο Μύλο Ματσόπουλου

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

ΖΥΓΟΣ: Νέες γνωριμίες ή διασυνδέσεις
που φαίνονται πολλά υποσχόμενες για την
επαγγελματική σας πραγματικότητα ή που θα
μπορούσαν να έχουν θετική επίδραση με κάποιον τρόπο στην καθημερινότητα σας είναι
αυτές που θα πρέπει να αντιμετωπίσετε πιο
σκεπτικά.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η υπεραισιοδοξία σας και η πίστη σε έναν έρωτα ή μια ιδέα είναι αυτά που
θα πρέπει να προσέξετε αυτές τις μέρες, γιατί μπορεί να καταλήξετε «πανί με πανί» (σ.σ.
χωρίς φράγκο στην τσέπη) στην προσπάθεια
σας να τα ζήσετε με πάθος.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Ο κυβερνήτης σας Δίας σχηματίζει
μια δύσκολη όψη με τον Ήλιο και θα πρέπει
να είστε κατά κάποιο τρόπο πιο προσεκτικοί
και μετρημένοι αν δε θέλετε να εκτεθείτε.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η έντονη αίσθηση ότι κάποιος
σας προστατεύει ή ότι με κάποιο τρόπο όλα
θα έχουν θετική έκβαση για εσάς στο τέλος
είναι αυτή που σας κάνει κάπως πιο απρόσεκτους σήμερα, με αποτέλεσμα να κάνετε
επιλογές που δεν τις έχετε εξετάσει όσο θα
έπρεπε.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Το να ξοδέψετε χρήματα που
δεν έχετε στην τσέπη σας, απλά επειδή ελπίζετε ή σας έχουν υποσχεθεί ότι θα σας έρθουν δεν είναι πολύ καλή επιλογή αυτές τις
μέρες.
ΙΧΘΕΙΣ: Γίνεστε υπερβολικοί, κουραστικοί και
συμπεριφέρεστε σαν να έχετε κατακτήσει τον
κόσμο, κάνοντας τους άλλους να σας αντιμετωπίζουν με δυσπιστία, τουλάχιστον.

9

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

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

H λύση του προηγούμενου
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Άνοδος 1,37% στο Χρηματιστήριο
Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές
στη χθεσινή συνεδρίαση, με την αγορά να κλείνει σε νέα
υψηλά εξαμήνου, εν μέσω βελτίωσης του κλίματος
στην αγορά ομολόγων.
Η αγορά έκλεισε σε απόσταση αναπνοής από τα επίπεδα των 720 μονάδων με αυξημένο τζίρο.
Υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Εθνικής, της Alpha
Bank, της ΕΧΑΕ και του ΟΤΕ.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 719,90 μονάδες,
σημειώνοντας άνοδο 1,37%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο
από τη συνεδρίαση της 3ης Σεπτεμβρίου 2018 (726,13
μονάδες).
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή
στις 723,52 μονάδες
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
(+1,88%).
. 719,90
Η αξία των συναλλαγών
ανήλθε στα 71,734 εκατ.
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
41.780.571 μετοχές.
1,37%
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε
άνοδο σε ποσοστό 1,17%,
ενώ ο δείκτης της μεσαίας
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,38%.
Από τις μετοχές της
υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Εθνικής (+5,16%) , της Alpha
Bank (+4,78%), της ΕΧΑΕ (+2,98%) και του ΟΤΕ
(+2,70%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-2,51%) και της Jumbo (-1,08%).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
(+4,20%) και των τραπεζών (+3,60%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες του πετρελαίου (1,67%) και των προσωπικών προϊόντων (-0,66%).
Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank, διακινώντας 7.333.482 και
7.198.574 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha
Bank με 9,764 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 9,275 εκατ.
ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 92 μετοχές, 22 πτωτικά και 33 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική +13,29% και Αφοί Κορδέλλου +9,60%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Fieratex -9,73% και Ιντερτέκ -9,30%.

Ê

Γ.Δ

Ρέγκλινγκ: Η κυβέρνηση δεν μπορεί
να αποφύγει τα πρωτογενή πλεονάσματα
ην εκτίμηση ότι
ελληνική κυβέρνηση
δεν μπορεί να
αποφύγει τους στόχους των
πρωτογενών πλεονασμάτων
εξέφρασε ο επικεφαλής του
ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ.

Τ

«Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η
ελληνική Κυβέρνηση θα μπορούσε να το αποφύγει» τόνισε ο κ.
Ρέγκλινγκ αναφορικά με τους
στόχους των πρωτογενών πλεονασμάτων 3,5% έως το 2022, και
συνέχισε, μιλώντας στην ΕΡΤ:
«Η Κυβέρνηση δεν αμφισβητεί
αυτό τον στόχο, ο οποίος είναι και
ήταν βασικό στοιχείο του προγράμματος αλλά και της περιόδου
μετά το τέλος αυτού».
Ερωτηθείς για την πορεία της
ελληνικής οικονομίας ανέφερε
ότι καταγράφεται πρόοδος ωστόσο σημείωσε και θέματα που βρίσκονται προς διευθέτηση, όπως η
προστασία της α’ κατοικίας. Παράλληλα υπογράμμισε την ανάγκη για περαιτέρω μείωση των
κόκκινων δανείων.
«Υπάρχουν αρκετά ακόμα θέματα. Η έκθεση ενισχυμένης επιτήρησης, η οποία συζητήθηκε
στο Eurogroup στις αρχές της
εβδομάδας, δείχνει ότι υπάρχει
πρόοδος σε πολλούς τομείς αλλά
όχι σε όλους. Γι’ αυτό το Eurogroup επέλεξε να περιμένει λίγο
ακόμα ώστε να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος. Ιδιαίτερα συνδέεται

Δύο μεγάλα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ,
που καταδεικνύουν άγνοια της
πραγματικότητας όταν ανέλαβε
την εξουσία το 2015, αναγνώρισε
χθες ο υπουργός Οικονομικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος, μιλώντας στο Paris School of International Affairs, Science Po, στο Παρίσι. Το πρώτο και μεγαλύτερο,
όπως το περιέγραψε απαντώντας
σε ερώτηση φοιτητή, ήταν η πεποίθησή του ότι το μεγάλο ύψος
του χρέους της χώρας θα αποτελούσε διαπραγματευτικό του
όπλο για να συμβιβαστούν οι Ευρωπαίοι. Αποδείχθηκε ότι οι Γερμανοί, και κυρίως ο τότε υπουργός τους των Οικονομικών Βόλφγ-

Ο επικεφαλής του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ
με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο
με την προστασία της α΄ κατοικίας, ένα πολύπλοκο νομικά πλαίσιο, το οποίο πρέπει να συμφωνηθεί. Οι θεσμοί θέλουν να δουν
τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας, η οποία θα πρέπει να περάσει από τη Βουλή. Αυτό είναι
ένα από τα βασικά θέματα» τόνισε και πρόσθεσε:
«Γενικά και ειδικά ο ΕΜΣ, ο μεγαλύτερος πιστωτής της Ελλάδας, αισθάνεται ότι έχει μια ειδική σχέση με την Ελλάδα. Βλέπουμε τη χώρα ως ένα μακροπρόθεσμο εταίρο καθώς θα υπάρχει δανειακή σχέση για 40 χρόνια.
Είναι πολλά τα χρήματα, 200 δισ.
ευρώ, το 55% του συνολικού ελληνικού χρέους. Έχουμε ευθύνη
ως πιστωτές, καθώς θέλουμε να
αποπληρωθούμε σταδιακά, όχι
άμεσα. Έχουμε μεγάλη υπομονή.

Είναι προς το συμφέρον μας η Ελλάδα να αποκτήσει αναπτυξιακή
δυναμική, προοπτικές ανάπτυξης. Αυτό πιστεύω ότι ευθυγραμμίζεται πλήρως με τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών
που θέλουν μεγαλύτερη ανάπτυξη η οποία θα βελτιώσει το επίπεδο διαβίωσης, αυξάνεται η απασχόληση».
«Πιστεύω ότι τα προβλήματα
στις τράπεζες είναι όντως το μεγαλύτερο ζήτημα για την Ελλάδα
αυτή τη στιγμή. Βέβαια είναι αλήθεια ότι έχει υπάρξει πρόοδος για
παράδειγμα, ο δείκτης κεφαλαίων
των ελληνικών τραπεζών είναι
υψηλός, πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όμως τα "κόκκινα"
δάνεια είναι στο 46% των συνολικών κεφαλαίων, το υψηλότερο
στην Ευρώπη. Κι σε αυτό ακόμη

Έγιναν δύο μεγάλα λάθη το 2015,
παραδέχθηκε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
κανγκ Σόιμπλε, στην πραγματικότητα δεν ήθελαν να φύγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη, επομένως η απειλή του Grexit δεν ίσχυε.
Μάλιστα, στο σημείο αυτό κάλυψε τον προκάτοχό του Γιάνη Βαρουφάκη, λέγοντας ότι δεν θα
ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα με άλλον υπουργό.
Το δεύτερο λάθος της κυβέρνησης ήταν η πεποίθησή της ότι
θα μπορούσε γρήγορα να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή και τη
διαφθορά. Στην πράξη διαπίστω-

σε, σύμφωνα με τα λόγια του κ.
Τσακαλώτου, ότι οι επιχειρήσεις
έχουν καλύτερους δικηγόρους
και τρόπους να αποφεύγουν τη
φορολογία. Σημειώθηκε βελτίωση,
αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα,
είπε. «Προσπαθήσαμε, αλλά νικηθήκαμε», είπε εξάλλου απαντώντας σε άλλη ερώτηση για την
προσπάθεια διαγραφής του χρέους την ίδια περίοδο. «Μετά, κάναμε τον συμβιβασμό», πρόσθεσε,
εξηγώντας ότι αυτό έγινε αφού η
κυβέρνηση έλαβε τη διαβεβαίωση ότι στο τέλος του προγράμματος θα υπήρχε ρύθμιση του
χρέους, όπως και έγινε.
Πάντως, ο υπουργός Οικονομικών εξέφρασε την εκτίμηση ότι
η Ευρώπη θα επανέλθει στο θέμα
του χρέους, γιατί η νομισματική
ένωση δεν θα είναι βιώσιμη με
τόσο μεγάλες διαφορές στο ύψος

υπάρχει πρόοδος. Έχουν μειωθεί
κατά 20 δισ. ευρώ την τελευταία
διετία. Άρα έχει σημειωθεί πρόοδος αλλά το επίπεδο παραμένει
υψηλό. Και αυτό δεν είναι καλό
για την ανάπτυξη στην Ελλάδα.
Με τόσο υψηλό ποσοστό "κόκκινων" δανείων είναι πολύ δύσκολο
για τις τράπεζες να χορηγούν
δάνεια. Αν δεν υπάρχει πρόσθετη
χρηματοδότηση, νέα δάνεια, καθιστά πιο δύσκολη την ανάπτυξη
της οικονομίας» επεσήμανε ο επικεφαλής του ESM.
Τέλος, εκτίμησε ότι είναι θέμα
χρόνου η περαιτέρω αναβάθμιση
της ελληνικής οικονομίας, υπό
την προϋπόθεση όμως να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις.
«Αν συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις, αν η Κυβέρνηση επιμείνει
στις δεσμεύσεις, που ανέλαβε
απέναντι στο Eurogroup, στους
Ευρωπαίους εταίρους, πέρυσι,
είμαι σίγουρος ότι η "σειρά" των
αναβαθμίσεων θα συνεχιστεί. Δεν
μπορώ να πω πότε θα ανέβει
στην επενδυτική βαθμίδα. Είναι
όμως θέμα χρόνου. Αν οι μεταρρυθμίσεις συνεχιστούν, θα υπάρξουν αναβαθμίσεις. Η έκδοση του
10ετους ομολόγου την προηγούμενη εβδομάδα δείχνει ότι οι αγορές έχουν θετική άποψη. Θα
υπάρξει περαιτέρω ενθάρρυνση
με αναβαθμίσεις στο μέλλον. Αυτό
εξαρτάται εξ’ολοκλήρου από τη
συνέχιση των μεταρρυθμίσεων»,
είπε.

του χρέους μεταξύ των κρατώνμελών της. Ο κ. Τσακαλώτος είπε,
επίσης, ότι η κυβέρνηση προσπάθησε να ισορροπήσει, στην
αξιοποίηση του δημοσιονομικού
χώρου, μεταξύ μείωσης των φόρων και κοινωνικού κράτους. Υποστήριξε ότι θα ήταν καταστροφή
αν μειώνονταν μόνο οι φόροι,
γιατί τότε δεν θα ήταν δυνατόν να
καταπολεμηθεί η ανισότητα.
Το θέμα της ομιλίας του υπουργού ήταν «Μαθήματα από την ελληνική κρίση για την Ευρώπη»
και ο ίδιος είπε ότι η κρίση δεν τελείωσε. Τάχθηκε, εξάλλου, υπέρ
της ανάπτυξης συμμαχιών σε Ευρώπη και Ελλάδα στον άξονα
Red Red Green, δηλαδή αριστεροί, σοσιαλδημοκράτες (που βλέπουν τα προβλήματα) και οικολόγοι. Μίλησε επίσης για τρεις
προκλήσεις: την ανισότητα, την
πρόβλεψη ότι οι νέοι θα ζήσουν σε
πιο δύσκολες συνθήκες από τους
μεγάλους και την αίσθηση της
συμμετοχής σε μία κοινότητα.
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Ο Β’ Κατανυκτικός Εσπερινός
Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης προσωρινή και ισχύει μόνο, από
στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων Αστυνομίας
Τρικάλων αποφασίζει: την ανάρτησή της στο διαδίκτυο
Την Κυριακή της Ορθοδοξίας, 17 Μαρτίου 2019, στις 6 το απόγευμα, θα τελεσθεί ο Β’ Κατανυκτικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό
Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Εν συνεχεία ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Βασιλάκος, ο οποίος είναι Προϊστάμενος του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού Ευαγγελιστού Λουκά Θηβών, συγγραφέας,
υπεύθυνος του τομέα νεότητος, Διευθυντής του Ραδιοφωνικού
Σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας, καθώς
επίσης και συνεργάτης του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Πειραϊκής
Εκκλησίας θα ομιλήσει καταλλήλως προς ωφέλεια όλων και
πνευματικό ανεφοδιασμό.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Η εκδρομή μας στην Τουρκία
Ο ΣΦΣΤ καλεί τα μέλη και τους φίλους που δήλωσαν συμμετοχή
στην εκδρομή που οργανώνουμε από 1 έως 4 Μαΐου στην Τουρκία και συγκεκριμένα σε Κωνσταντινούπολη, Πριγκηπόνησα,
Εσκί Σεχίρ και Άγκυρα να οριστικοποιήσουν την συμμετοχή τους
έως την Τετάρτη 20 Μαρτίου.
Το πρόγραμμα της εκδρομής έχει ως εξής:
Αναχώρηση οδικώς το βράδυ της 30ης Απριλίου.
1 και 2 Μαΐου είναι αφιερωμένες στην Πόλη και στα Πριγκηπόνησα.
3 Μαΐου θα ταξιδέψουμε μέχρι την Άγκυρα μέσω Εσκί Σεχίρ Σαγγάριου και Αλμυράς ερήμου με το υπερσύγχρονο τρένο υψηλής
ταχύτητας. Θα γίνει περιήγηση τεσσάρων ωρών στην Άγκυρα και
τριών ωρών περίπου στο Εσκί Σεχίρ.
4 Μαϊου το πρωί θα γίνει η κρουζιέρα στον Βόσπορο και το μεσημέρι θα ξεκινήσουμε την επιστροφή μας προς τα Τρίκαλα.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6973795191 (Τσιοτινού Αθανασία)
και 6979553692 (Τριανταφύλλου Βασίλης).
Θα τηρηθεί όπως πάντα σειρά προτεραιότητας.
Το Δ.Σ.

Ημερήσια εκδρομή την
Κυριακή 31 Μαρτίου 2019
Αράχωβα - Ιτέα – Δίστομο – Λιβαδειά –
Μονή Οσίου Λουκά
-Αναχώρηση από την πόλη μας 7 το πρωί
-Στάση έξω από την πόλη της Λαμίας για καφέ
-Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για την παραλιακή Ιτέα
-Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τη γραφική Αράχωβα
-Μεσημεριανό φαγητό στο Χάνι του Ζεμενού
-Επόμενος προορισμός το μαρτυρικό Δίστομο
-Επίσκεψη στον Όσιο Λουκά με τα πανέμορφα ψηφιδωτά
-Το απόγευμα επίσκεψη στην πόλη τη Λιβαδειάς
-Άφιξη στα Τρίκαλα αργά το βράδυ
Λεπτομέρειες - Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Πρόεδρος: Νίκη Χύτα 6937385053
Ταμίας: Φλώρος Παναγιώτης 6977672318

- Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων το Σάββατο
16/03/2019 και κατά τις ώρες από
08:00’ έως 13:00’: α) στην οδό
Μαυροκορδάτου και στο τμήμα
αυτής μεταξύ των οδών Αθηνάς
Εργάνης και Κωλέττη και β) στην
οδό Αλεξάνδρας και στο τμήμα
αυτής μεταξύ των οδών Δεληγιώργη και Βαλαωρίτου.
- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται
από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις
υποδείξεις των τροχονόμων ή
την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα
και με τις υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών και
την σήμανση που θα τοποθετηθεί
εκ μέρους αυτού.
- Με μέριμνα και ευθύνη των
εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας
Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά
περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες
σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου
κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ

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

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ
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,

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

ΕΩΣ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ: «ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ»
«Έλθετε προς με, πάντες οι
κοπιώντες και πεφορτισμένοι
και εγώ θέλω σας αναπαύσει»
(Ματθ.11:28)
Επιτέλους, έκλεισες το ραντεβού με το σημαντικό πρόσωπο
που πιστεύεις ότι θα σε βοηθήσει
στο πρόβλημα σου. Ετοιμάσθηκες
νωρίς, και με επιμέλεια προετοίμασες τι θα του πεις. Τα πρόβλεψες όλα, όλα εκτός... από τη μικρή ταμπελίτσα που βρήκες στην
πόρτα του γραφείου του: «Ο
κος.... δεν θα δεχθεί σήμερα».
Αγαπητέ μου φίλε, μπορώ να σε
διαβεβαιώσω ότι τέτοια ταμπέλα
δεν θα βρεις ποτέ αν αποφασίσεις
να πας στον Χριστό. Το «έλθετε
προς με πάντες» δεν εξαιρεί κανέναν και δεν περιορίζει τις ώρες.
Οποτεδήποτε και οποιοσδήποτε,
γίνεται δεκτός από τον Χριστό. Το
πρόβλημα λοιπόν δεν είναι αν θα
σε δεχθεί Αυτός, αλλά αν εσύ
αποφασίσεις να ζητήσεις τη βοήθεια Του. Όμως, πρόσεξε κάτι
πολύ σημαντικό. Αυτή την πρόσκληση Του και τη διαβεβαίωση
ότι θα σε δεχθεί, τη συνοδεύει
ένας όρος: «όσο ονομάζεται το

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

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

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

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

σήμερα» (Εβρ.3:13). Όσο εσύ
βρίσκεσαι στη ζωή αυτή, και η
πόρτα της χάριτος είναι ακόμα
ανοικτή (Ματθ.25:10). Και αυτό,
πρόσεξε το πολύ!

ΔΩΡΕΕΣ
Απο τον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων γίνεται γνωστό ότι για την ενίσχυση της τράπεζας Αγάπης του Ιερού Ναού
όπου σιτίζονται καθημερινά 65
άτομα δόθηκαν οι παρακάτω δωρεές:
- Η Οικογένεια Απόστολου Παρασκευά έδωσε 100,00 Ευρώ εις
μνήμην της συζύγου του Βασιλικής.
- Η κ. Μαρία Χατζοπούλου πρόσφερε ένα πλήρες γεύμα εις μνήμην Ιωάννη Χατζόπουλου.

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

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

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΧΑΘΗΚΑΝ
ΧΑΘΗΚΕ χρυσό βραχιόλι
σε χειροπέδα, στο κέντρο
της πόλης. Όποιος το βρει
παρακαλείται να επικοινωνήσει
στο
τηλέφωνο
6970874918.
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.

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

σελίδα 37

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

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ:
Τριήμερη εκδρομή 29-31 Μαρτίου, Σπάρτη-ΜονεμβασιάΣπήλαιο Δυρρού, Γύθειο, Μυστρά, σε συνεργασία
με την “Πράσινη Κιβωτό”.

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

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

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»

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

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΣΤΙΣ 11-14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΛΙΠΑΣ TRAVEL

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****

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

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

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

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

«ΜΠΑΝΣΚΟ»

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

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

«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»
Πληροφορίες, προγράμματα & δηλώσεις συμμετοχής στο γραφείο μας,
Κονδύλη 18 – Τρίκαλα και στα τηλ. 2431036588-30168 •e-mail: lipastr@otenet.gr

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

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

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

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

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

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

«ΧΙΟΣ» Από 14 – 17/06/2019

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

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

«ΠΑΡΟΣ» Από 08 - 12/07/2019
«ΛΗΜΝΟΣ» Από 20 - 26/07/2019
«ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ»
«Ταξίδι στη Γη του Ήλιου του Μεσονυκτίου»
Οδική - Αεροπορική 18ήμερη εκδρομή
Από 01/08 - 18/08/2019
ΠΡΑΓΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Βελιγράδι-Μπρατισλάβα-Δρέσδη
8ήμερη εκδρομή 23-30/8-2019

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

ΣΠΑΡΤΗ -Ι.Μ. ΖΕΡΜΠΙΤΣΑΣ -ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
(2ήμερη εκδρομή) Από 06/04/2019 έως 07/04/2019
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
(4ήμερη εκδρομή)
Από 14/06/2019 έως 17/06/2019

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

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

38 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15

τοπικά

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Τριήμερο εορταστικό
πρόγραμμα στο μοναστήρι
των Αγίων Θεοδώρων Καλ/κας
Το τριήμερο 15 - 16
- 17 Μαρτίου εορτάζει και πανηγυρίζει
το Ιστορικό Μοναστήρι των Αγίων Θεοδώρων στη επαρχία Καλαμπάκας. Ιδιαίτερη ευλογία περιμένει τους πιστούς
αυτές τις ημέρες
γιατί θα έχουν την
ευκαιρία να προσκυνήσουν την τιμία ΚΑΡΑ του Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου, η οποία φυλάσσεται στην Ι. Μονή
του Μεγάλου Μετεώρου, και κατά το εορταστικό τριήμερο
θα είναι στην εορτάζουσα Ιερά Μονή των Αγίων Θεοδώρων.
Κατά το τριήμερο αυτό οι φιλέορτοι και φιλακόλουθοι
έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν συμπροσευχόμενοι στις
ακόλουθες λατρευτικές ευκαιρίες.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 Μαρτίου
Α’ Στις 5 μ.μ Υποδοχή στα προπύλαια του Ι. Ναού υπό του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου, των Ιερέων και του λαού, της τιμίας ΚΑΡΑΣ του Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου. Εν συνεχεία θα ψαλεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα.
Θα επακολουθήσει η Α’ στάση των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου.
Β’ Στις 8 μ.μ. Παράκληση των Αγίων.
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 Μαρτίου
Α’ Στις 5 το πρωί θα τελεστεί η πρώτη Θ. Λειτουργία.
Β’ Στις 7. 30 Όρθρος, και πανηγυρική Θ. Λειτουργία, υπό του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολιτου Σταγών και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου.
Γ’ Στις 5,00 μ.μ. θα ψαλεί ο Εσπερινός του Σαββάτου.
17 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Α’ Στις 7.30 το πρωί ο Όρθρος και Θ. Λειτουργία του Μ. Βασιλείου.. Στο τέλος της Θ. Λειτουργίας στο προαύλιο της Μονής θα τελεστεί αρτοκλασία και θα διαβαστούν τα Κόλλυβα
(ύψωμα ) των Αγίων.
Β’ Στις 5 00 το απόγευμα θα γίνει Κατανυκτικός Εσπερινός
και κλείσιμο του τριημέρου.

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

Η Ακολουθία των Χαιρετισμών
της Υπεραγίας Θεοτόκου
Στο Ιερό Παρεκκλήσιο των Αγίων Ραφαήλ,
Νικολάου και Ειρήνης
Από το Ιερό Παρεκκλήσιο των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης που βρίσκεται εντός του προαυλίου χώρου του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων γίνεται γνωστό ότι κάθε Παρασκευή απόγευμα και ώρα
5:30 – 7:00 μ.μ. θα ψάλλονται οι Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου.

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

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.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΤΑΓΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Ανακοίνωση

Δεύτερη ακολουθία
των Χαιρετισμών
Η Ιερά Μητρόπολη Σταγών
και Μετεώρων στην προσπάθειά
της να διευκολύνει αλλά και να
δώσει την ευκαιρία στους εργαζομένους και στους νέους που
έχουν φροντιστήρια, να συμμετέχουν της πνευματικής ευκαιρίας που προσφέρεται την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής με την ακολουθία των Χαιρετισμών της Παναγίας. Θα
πραγματοποιείται και Δεύτερη
ακολουθία των Χαιρετισμών στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του
Αγίου Βησσαρίωνος κάθε Παρασκευή 21.00 – 22.00.

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

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

• σουτζουκάκια
• συκωτάκια μοσχαρίσια στο φούρνο γεμιστά
• σπανακόρυζο
• μαυρομάτικα φουρνου
• χοιρινό ριγανάτο

λειτουργήσει και θα ομιλήσει
στον Ιερόν Ενοριακόν Ναόν Αγ.
Κων/νου και Ελένης Καλαμπάκας.
Την Κυριακή το απόγευμα και
ώρα 6:00 θα χοροστατήσει κατά
τον Δεύτερο κατανυκτικό εσπερινό, στον Ιερόν Μητροπολητικόν
Ναόν Αγ. Βησσαρίωνος όπου
και θα ομιλήσει καταλλήλως ο
Πρωτοσύγκελλος της καθ’ υμάς
Μητροπόλεως και Ηγούμενος
της Ιεράς Μονής Μεγάλου Μετεώρου Αρχιμ. Νήφων .

Σουπιές με χόρτα ή Χταποδάκι με κοφτό μακαρονάκι ...............6,00€
Μελιτζάνες Ιμάμ ή Γίγαντες φούρνου .......................................4,50€
Σνίτσελ κοτόπουλο ή Σνίτσελ γεμιστό .......................................5,00€
Μπιφτέκια κοτόπουλου ή Σουτζουκάκια....................................5,00€
Γεμιστά ή Μπριάμ λαχανικών ....................................................4,00€
Μακαρόνια με κιμά ή Μεσογειακή μακαρονάδα.........................4,00€
Ψαρόσουπα κακαβιά ή Ψάρι βραστό με χόρτα ...........................5,50€
Κεφτεδάκια με πατάτες τηγανητές............................................5,00€
Μπακαλιάρο σκορδαλιά και χόρτα εποχής.................................6,00€

Kήρυγμα Ευαγγελίου

Η Ιερά Μητρόπολη Σταγών και
Μετεώρων στην προσπάθειά της να διευκολύνει αλλά και να δώσει την ευκαιρία στους εργαζομένους και στους νέους
που έχουν φροντιστήρια, να συμμετέχουν της πνευματικής ευκαιρίας που προσφέρεται την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής με την ακολουθία των Χαιρετισμών
της Παναγίας θα πραγματοποιείται και Δεύτερη ακολουθία των Χαιρετισμών στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
του Αγίου Βησσαρίωνος κάθε Παρασκευή 21.00 –
22.00.
Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ.
Θεόκλητος σήμερα Παρασκευή
15 Φεβρουαρίου στις 5 μ.μ. θα
υποδεχθεί στα προπύλαια του Ι.
Ναού της Ιεράς Μονής Αγ. Θεοδώρων, την τιμία ΚΑΡΑ του Αγ.
Θεοδώρου του Στρατηλάτου. Εν
συνεχεία θα χοροστατήσει κατά
τον πανηγυρικό Εσπερινό και
κατά την Α’ στάση των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου.
Το Σάββατο το πρωΐ 16 Φεβρουαρίου θα χοροστατήσει
κατά τον Όρθρον, θα λειτουργήσει και θα τελέσει μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
του Μακαριστού Μητροπολίτου
Σταγών και Μετεώρων Κυρού
Σεραφείμ, επί τη συμπληρώσει
δύο χρόνων από τη κοίμησή του,
στην ως άνω πανηγυρίζουσα
Ιερά Μονή.
Το Σάββατο το απόγευμα και
ώρα 5:30 θα χοροστατήσει κατά
τον Πανηγυρικό Εσπερινό στον
Ιερόν Ναόν του Αγίου Λουκά
του Ιατρού Ξυροκάμπου, επί τη
μνήμη της ανακομιδής των Ιερών
Λειψάνων του Αγίου Λουκά.
Το πρωΐ της Κυριακής της Ορθοδοξίας, 17 Μαρτίου, θα χοροστατήσει κατά τον Όρθρον, θα

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού και αδελφό

ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ετών 84
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 και ώρα 3.00μ.μ.
εκ του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου
Αγίας Μονής Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν
και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Τρίκαλα 15-3-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ξανθή. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Λάμπρος και Μαρία Παπαδημητρίου, Δήμητρα και Λάμπρος Παντουλας. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
Αλέξανδρος και Κατερίνα Παπαδημητρίου, Ελευθέριος και Ευθυμία Παπαδημητρίου, Μαρία Σακομήτρου. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
Ευαγγελία, Ιωάννης, Αριάδνη, Κώστας, Κατερίνα. ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ:
Δημήτρης, Μαργαρίτα, Νεφέλη, Θεόδωρος. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων σήμερα Παρασκευή 15-32019 και ώρα 2.00μ.μ.
2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.
3) Αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν για φιλανθρωπικούς
σκοπούς.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Άρχων Μιχαήλ”.

† ΠΕΝΘΗ
Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά και αδελφή

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ
Ετών 75
Θανούσα κηδεύσαμε την Κυριακή 10 Μαρτίου 2019 και ώρα
11π.μ. εκ του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Καταφύτου Καλαμπάκας.
Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο
στο πένθος μας
Ευχαριστούμε θερμά
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Δημήτριος Τσιάκαλος. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ευχαριστούμε θερμά
Τρίκαλα 15-3-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρούλα. ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
Αθανάσιος Κωστόπουλος και Μαίρη Λαμπρίδη, Ελενα Κωστοπούλου και Απόστολος Τσιαμάνης. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ελια, Χρήστος, Κωνσταντίνα, Ερη. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ.

ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Από τον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων γίνεται γνωστό
πως ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και ΩΡΑ 5:30
μ. μ., στο Παρεκκλήσιο της Αγίας Ειρήνης επί της οδού Καραϊσκάκη
2, κοντά στα Δικαστήρια, θα τελείται η Ακολουθία των Χαιρετισμών της
Θεοτόκου.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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† MNHMOΣΥΝA
Τελούμε αύριο Σάββατο 16 Μαρτίου
2019, στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Ριζαριού, 40ήμερο μνημόσυνο για
την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού,
αδελφού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟY ΙΩΑΝ.
ΠΑΝΑΓΟY
Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν
και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του.
Ριζαριό Τρικάλων 15-3-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αικατερίνη Πανάγου. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευθύμιος και
Ρόζα Πανάγου, Ιωάννης και Όλγα Πανάγου, Δημήτριος και Φωτεινή Πανάγου. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γεώργιος, Αικατερίνη, Ανδρέας,
Κωνσταντίνος, Αβάπτιστο. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Χρυσούλα Αζναουρίδη, Κωνσταντίνος και Λίλη Πανάγου, Παναγιώτα και Γεώργιος Πέτρου, Δημήτριος Αζναουρίδης, Νικόλαος και Ευγενία
Τσιούλη, Μιχάλης και Χριστίνα Τσιούλη. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από
την κοίμηση της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ
Αύριο Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 στον
Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου Τρικάλων, τελούμε μνημόσυνο για
την ανάπαυση της ψυχής της.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν
και ενώσουν μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις.
Φλαμούλι Τρικάλων 15-3-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Χρήστος. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Βασίλειος και Αναστασία Περιστέρη, Αλέξανδρος και Πηνελόπη Περιστέρη, Αναστάσιος και Χρύσα Περιστέρη. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χρήστος- Ηλιάνα, Δημήτρης- Άγγελος. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Τελούμε αύριο Σάββατο 16 Μαρτίου
2019 στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων, 40 ήμερο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού,
αδελφού και θείου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚ.
ΚΑΨΑΛΗ
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν
και ενώσουν μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις.
Τρίκαλα 15/3/2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελισσάβετ Καψάλη. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικόλαος Καψάλης και Αικατερίνη Θυμιούδη, Βάγια Καψάλη και Κωνσταντίνος Μπασιούρας. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ελιάνα, Αθανάσιος, Βασίλειος, Ελισσάβετ και Ελευθέριος. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Χρήστος και
Χρυσούλα Καψάλη, Παρασκευή και Γεώργιος Χρήστου, Ιωάννης και Ευαγγελία Οικονόμου. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

Τελούμε την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019
στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Στουρναρέϊκων Τρικάλων, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας γιού, αδελφού και θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ
Παρακαλούμε όσους τιμούν τη μνήμη
του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του.
Στουρναρέικα Τρικάλων 15-3-2019
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Δημήτριος και Ρίνα Λαμπρογεώργου. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Νικόλαος και Κωνσταντίνα Λαμπρογεώργου, Ευαγγελία
και Βάιος Κανάτας. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Τελούμε την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019
στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μεγαλοχωρίου Τρικάλων, 40ήμερο Μνημόσυνο για
την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου
μας συζύγου, αδελφού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ.
ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ
ΣΥΝΤ/ΧΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν
και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του.
Μεγαλοχώρι Τρικάλων 15-3-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γιάννα Μπουγουλιά. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ρένα και Γεώργιος Μπούρας, Ελένη Γεροκώστα, Άρτεμις Γεροκώστα, Αποστόλης και Μαρία Μπουγουλιά. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

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

Στην Κύπρο ο Κατρούγκαλος
πριν πάει στην Τουρκία
α έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας και τον ΥΠΕΞ Νίκο
Χριστοδουλίδη την ερχόμενη Τρίτη.

Θ

Η επικείμενη επίσκεψη του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στην Κύπρο θεωρείται σημαντική, ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησής του κ. Κατρούγκαλου με τον
Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Αττάλεια στις 21 Μαρτίου.
Ο κ. Κατρούγκαλος αναμένεται να φτάσει τη Δευτέρα το
βράδυ στην Κύπρο και να έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο

της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη την Τρίτη το πρωί, αλλά
και διευρυμένες συνομιλίες με τον ΥΠΕΞ Νίκο Χριστοδουλίδη αργότερα την ίδια μέρα.
Ο Ελληνας υπουργός αναμένεται να ενημερώσει τους Κύπριους για τα όσα ειπώθηκαν στις Βρυξέλλες στη συνάντηση που είχε με τον Τσαβούσογλου, η οποία εστιάστηκε
στην οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης.
Σημειώνεται ότι επίκειται και η τριμερής στο Ισραήλ αργότερα μέσα στο μήνα, με τη συμμετοχή της Ελλάδας, της
Κύπρου και των ΗΠΑ δια του ΥΠΕΞ Μάικ Πομπέο.

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

