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Όπως συνάγεται από την τετραμερή συνάντηση

Θανάσης Λιούτας:

Η πολιτική
για μένα πρέπει να
λύνει προβλήματα
>> 6

Στις 31/3 στο Μουσείο “Τσιτσάνη”,
για κοινή συνεδρίαση
με τα ΔΣ της ΟΕΜΕΘ και του ΕΣΤ

Το Προεδρείο της
ΕΣΕΕ στα Τρίκαλα
>> 4

Ημερίδα για τις
Φυσικές καταστροφές
στην Καλαμπάκα
Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7
Απριλίου με σημαντικούς εισηγητές
>> 8

Αποκαλυπτική κοινή δήλωση ΗΠΑ, Ελλάδος, Κύπρου και Ισραήλ

ΣΕΛ.
31

Αγροτικός Συνεταιρισμός
Μεταποίησης και Εμπορίας
Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Επιμελητήριο Τρικάλων σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα με
θέμα:
«Η σπουδαιότητα ολοκλήρωσης
της ταυτοποίησης Ρίγανης Κόζιακα και
οι δυνατότητες αξιοποίησής της.
Έναρξη διαδικασιών ταυτοποίησης
άλλων αυτοφυών φυτών (Μπιτούνι,
Άγριο Τριαντάφυλλο, Μέντα,
Τσάι του Βουνού, Μελισσόχορτο)»
η οποία θα πραγματοποιηθεί την
Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 & ώρα 17:30
στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Επιμελητηρίου Τρικάλων.

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

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

(συνέχεια σελ. 5)

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Πρόγραμμα
βιολογικής γεωργίας

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

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.
CMYK
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Σαν Σήμερα
1935
ΗΠερσίαμετονομάζεται
επισήμως σε Ιράν (Η χώρα
τωνΑρίων).
1960
ΗΣφαγήτουΣάρπβιλ:Η
αστυνομίατηςρατσιστικήςΝοτίουΑφρικής,τουΑπαρτχάιντ
καιτωνφυλετικώνδιακρίσεων,
πνίγει στο αίμα ειρηνική διαδήλωση μαύρων φοιτητών.
Απόταπυράτωναστυνομικών
σκοτώνονται 69 διαδηλωτές
και τραυματίζονται 180. Με
αφορμή το τραγικό αυτό γεγονός,οΟΗΕθαανακηρύξει
την 21η Μαρτίου ως ΠαγκόσμιαΗμέραγιατηνΕξάλειψη
τωνΦυλετικώνΔιακρίσεων.
1997
Ο Κώστας Καραμανλής
εκλέγεταιπρόεδροςτηςΝέας
Δημοκρατίαςαπότοσυνέδριο
του κόμματος, διαδεχόμενος
τονΜιλτιάδηΈβερτ.Στηνπρώτη ψηφοφορία, οι υποψήφιοι
είναιτέσσερις:ΚώσταςΚαραμανλής, Γιώργος Σουφλιάς,
Μιλτιάδης Έβερτ και Βύρων
Πολύδωρας.Στοδεύτερογύρο
περνούνοΚώσταςΚαραμανλής με 40,7% και ο Γιώργος
Σουφλιάς με 30,5%. ΑποκλείονταιοΜ.Έβερτμε25%και
οΒ.Πολύδωραςμε3,4%.Στο
δεύτερογύρο,οΚαραμανλής
συγκεντρώνει το 69,16% των
ψήφων, έναντι 30% του αντιπάλου του Γιώργου Σουφλιά.

Τα στοιχεία της έρευνας
του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης για τη διάρθρωση των κρατικών δαπανών είναι αποκαλυπτικά
για τον µη ανταποδοτικό
χαρακτήρα του φορολογικού µας συστήµατος,
στοιχείο που εξηγεί σε µεγάλο βαθµό και τη γενικευµένη τάση φοροδιαφυγής στη χώρα.
Οι πολίτες διαπιστώνουν
ότι παρά την υψηλή φορολόγησή τους που φτάνει ακόµη και στο 70% των
εισοδηµάτων τους (εάν
συνυπολογισθούν
οι
ασφαλιστικές εισφορές)
οι υπηρεσίες που λαµβάνουν από το κράτος είναι
χαµηλού επιπέδου. Το ∆ηµόσιο επιβάλλει φόρους
Σκανδιναβίας αλλά η λειτουργία του κράτους θυµίζει χώρα του τρίτου κόσµου.
Τα συµπεράσµατα της
έρευνας του ΟΟΣΑ εντυπωσιακά. Οι κρατικές δαπάνες στην Ελλάδα ως
ποσοστό του ΑΕΠ δεν είναι χαµηλές, όπως διακηρύσσουν διαρκώς οι θιασώτες του κρατισµού που
καταγγέλλουν ελλείψεις
και ζητούν νέους πόρους.
Εχουµε τις όγδοες υψηλότερες δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Ενωση και τις αντίστοιχες της Σουηδίας,
µόνο που δεν κατευθύνον-

Πληρώνουμε φόρους Σουηδίας με τριτοκοσμικές υπηρεσίες
ται για την ενίσχυση του
κοµµατικού κράτους αλλά
συντηρούν το χρεοκοπηµένο πελατειακό σύστηµα.
Είµαστε ουραγοί σε υγεία
και εκπαίδευση ενώ έχουµε µία από τις χειρότερες
επιδόσεις για τη στήριξη
της οικογένειας και την
ενίσχυση των ανέργων.
Αντιθέτως, στην κατηγορία «γενικές δηµόσιες
υπηρεσίες» όπου εντάσσεται η κρατική γραφειοκρατία κατευθύνονται
στη χώρα µας δαπάνες,
που αντιστοιχούν στο
17,6% του συνόλου των
κρατικών δαπανών (που
είναι το δεύτερο υψηλότερο στους 28) και στο
8,3% του ΑΕΠ, ποσοστό
ρεκόρ µεταξύ των 28.
Σε ό,τι αφορά τις επιµέρους κατηγορίες οι συντάξεις στην Ελλάδα καλύπτουν το 29% των συνολικών κρατικών δαπανών,
ποσοστό που είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη των
28. Ωστόσο για την ενίσχυση των ανέργων η
χώρα µας διαθέτει µόλις
το 1% του συνόλου των
κρατικών δαπανών της,
κάτι που την κατατάσσει
στην 20ή θέση.
Η υγεία απορροφά το

11,1% του συνόλου των
κρατικών δαπανών µε αποτέλεσµα η Ελλάδα να βρίσκεται µόλις στην 25η
θέση µεταξύ των 28. Ακόµη χαµηλότερα, στην 27η
θέση, είµαστε στις δαπάνες για εκπαίδευση, οι
οποίες καλύπτουν το 8,2%
του συνόλου.
Ως ποσοστό του ΑΕΠ
οι δαπάνες για την παιδεία
είναι 3,9%, όταν στην Κύπρο φτάνει το 5,7% και
στην Πορτογαλία 5%. Το
υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στη Σουηδία
και είναι 6,8% ενώ ο µέσος
κοινοτικός όρος είναι στο
4,6%.
Απαιτούνται πολιτικές
ενισχύσεις των Ακριτών
µας
Ο µικρός Χρήστος από
τους Αρκιούς είχε συγκινήσει το πανελλήνιο παρελαύνοντας την 28η
Οκτωβρίου ως ο µοναδικός µαθητής από αυτό το
ακριτικό νησί των ∆ωδεκανήσων. Φέτος δεν θα
είναι µόνος χάρη στην
αξιέπαινη πρωτοβουλία
του Λυκείου Ελληνίδων
Σύρου να στείλει κλιµάκιο
γονέων και κυρίως µαθητών στους Αρκιούς για την
επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Οπως ανέφερε στην εκποµπή του Γιώργου Παπαδάκη στον ΑΝΤ1 η πρόεδρος του Λυκείου Ελληνικών κυρία Χριστίνα Λιγοψυχάκη, 10 µαθητές του
Λυκείου θα παρελάσουν
µαζί µε τον Χρήστο ως µία
ένδειξη συµπαράστασης
στους 40 µόνιµους κατοίκους του νησιού. Η ακριτική Ελλάδα χρειάζεται
την ενίσχυση όλων µας
και κυρίως της πολιτικής
σκηνής που πρέπει να δώσει κίνητρα για την αύξηση
του πληθυσµού στα νησιά
και να τονώσει τις τοπικές
κοινωνίες ώστε να µην
κλείνουν τα σχολεία, για
παράδειγµα στους Αρκιούς ελλείψει µαθητών.
Σε µία περίοδο κατά την
οποία η Τουρκία κλιµακώνει τις προκλήσεις της
απαιτείται η εφαρµογή
µιας πολιτικής ενίσχυσης
της ακριτικής Ελλάδας.
Με φορολογικά και άλλα
κίνητρα. Η κεντρική εξουσία οφείλει να ασχοληθεί
µε όσους ακόµη κρατούν
Θερµοπύλες.
ΟΠάνοςΑμυράς
είναιοδιευθυντήςτου
ΕλεύθερουΤύπου

Το Άγγελμα

της ημέρας

NY Times για Ελλάδα:
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Μ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
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ΑΦΜ. 999472292• ∆ΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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Για ενηµερωτικά κείµενα
και δελτία τύπου στο e-mail:
syntaktes.plogos@gmail.com
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

Aνάκαμψη
με τουρισμό
και χρυσές βίζες

πρέπει να είµαστε τολµηροί,
όµως και στην τόλµη
αυτή πρέπει να µας

Μεγαλοποιούν τις διαμαρτυρίες
για τη Συμφωνία των Πρεσπών

```

Αγ.ΝικόδημοςοΑγιορείτης

```

(Ήλιος, θάλασσα και…
ραχάτι!)

οδηγεί η φρόνηση.

(Μερικές φορές,
ότι βλέπεις λες!)

(1749-1809)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Τρεις ξανθιές, εξετάζονται για να γίνουν αστυνομικίνες.
Ο εξεταστής δίνει στην πρώτη κοπέλα μια φωτογραφία
ενός υπόπτου και τη ρωτάει: - "Τι έχεις να πεις γι` αυτή
την φωτογραφία;" - "Θα τον πιάσουμε εύκολα τον ύποπτο",
λέει εκείνη. "Έχει μόνο ένα μάτι!" - "Δεν έχει ένα μάτι
ανόητη, η φωτογραφία είναι προφίλ! Αϊ χάσου από εδώ!",
της απαντάει έξαλλος ο εξεταστής. Μετά από λίγο, στο
γραφείο μπαίνει η δεύτερη ξανθιά. Βλέπει την φωτογραφία
και λέει: - "Εύκολα θα τον βρούμε αυτόν. Πόσοι έχουν
μόνο ένα αυτί;" - "Αϊ στο διάολο!", της λέει έξαλλος ο
εξεταστής. "Ηλίθια. Δεν έχει ένα αυτί. Η φωτογραφία
είναι προφίλ!" Μετά μπαίνει και η τρίτη ξανθιά και της
λέει: - "Πρόσεχε τι θα μου πεις για αυτή την φωτογραφία."

Η ξανθιά σκέφτεται και
έπειτα από λίγο λέει: "Το μόνο βέβαιο είναι, ότι
ο ύποπτος φοράει φακούς
επαφής!" Ο εξεταστής τρελαίνεται. Βάζει το όνομα του υπόπτου στο κομπιούτερ, και ύστερα
από μισή ώρα διαβάζει στο φάκελο
του, ότι πράγματι φοράει φακούς
επαφής! - "Φοβερό! Πώς το κατάλαβες; Είναι αλήθεια." - "Είναι απλό.
Πώς να φοράει γυαλιά, με ένα μάτι
και ένα αυτί;", απαντάει η ξανθιά.

Γενική πρόγνωση για σήμερα
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Τουρκία: Εκλογές
και εντάσεις
Η στροφή Ερντογάν προς µια
µορφή χαλίφη του ισλαµικού
κόσµου είναι γνωστή.
Ειδικά µετά το πραξικόπηµα
που κατεστάλη τη θεωρεί µονόδροµο για την επιβίωσή του. Εχει
στήσει έναν µηχανισµό επιθετικό,
βαφτίζει µε νέους όρους τα ιστορικά δεδοµένα της χώρας του,
αµφισβητεί τη Λωζάνη, έχει βάλει
πόδι στη Συρία και άλλα πολλά.
Ειδικά όταν έρχονται εκλογές
είναι ασυγκράτητος. Αλλά δεν
πρέπει να λησµονούµε τη βασική
του, απλή εργαλειοθήκη. Εννοώ
την κόντρα µε το Ισραήλ. Πρόκειται για πυλώνα της πολιτικής
του, µε βάση τη µέθοδο των τριών.
Αφού γειτονικές ισλαµικές χώρες
επιθυµούν την άλωση του Ισραήλ,
στρέφεται προς την κοινή τους
γνώµη, δηλώνει απερίφραστα ότι
θα ήταν ο καλύτερος πνευµατικός
ηγέτης τους, κάθε τόσο εκφράζει
την απέχθειά του για τους Ισραηλινούς.
Βέβαια, υπάρχει µια µικρή δυσκολία: η ∆ύση ευνοεί την ύπαρξη
του Ισραήλ και δεν προβλέπεται
να το εγκαταλείψει. Και η Τουρκία,
θεωρητικά, είναι βυθισµένη στον
συµµαχικό καµβά ως τα µπούνια.
Ολες οι κινήσεις «ανυπακοής του»
και τα φλερτ µε άλλες χώρες
είναι αρκετά µελετηµένες, ώστε
να πείθουν τους συµµάχους του
πως απλώς παζαρεύει.
Και η ανησυχία του για τον διαφαινόµενο άξονα Ισραήλ - Αιγύπτου - Κύπρου - Ελλάδας φυσικά
δεν κρύβεται.
Αλλά για την ώρα η πολιτική
του συµπεριφορά είναι ολοφάνερη: στις εκλογές µετράει προσεκτικά τις φανταχτερές δηλώσεις
του. Στη Σµύρνη και στη Σαµψούντα είναι κεµαλικός και όσο τρέχει
προς την Ανατολή του οι Κούρδοι
είναι όργανα του ΙSIS και αυτός
εθνικιστής.
Ελα όµως που ο Νετανιάχου
έχει µπροστά του πολιτικές εκλογές και γνωρίζει επίσης να συµπεριφέρεται µε επιθετική πολιτική
υπέρ του ακροατηρίου του. Θα
υπενθυµίσει τη βυζαντινή αυτοκρατορία, την οποία ο Οθωµανοί
κατάπιαν, προκαλώντας φυσικά
έναν οργίλο αντίλογο.
Μάλλον έχει γίνει αντιληπτή η
ηθεληµένη αστάθεια που προκαλείται στη γειτονιά τουλάχιστον
ώσπου η Τουρκία να αποκτήσει
δηµάρχους και το Ισραήλ βουλευτές.
Τότε µόνο θα ανασταλεί η οξύτητα και θα ξαναρχίσουν να µπαίνουν στη ζυγαριά τα τρέχοντα
συµφέροντα. Ωσπου να ισορροπήσουν τα πράγµατα, µας περιµένει όλους αρκετός αναβρασµός.

ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟ∆ΙΚΑ
ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ
ΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 ΜΕ 6,

Του Πάνου Θεοδωρίδης
από το «Εθνός»

ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ 7 ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ
8 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:ΑΠΟ 07 ΕΩΣ
16 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

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

ΠΕΜΠΤΗ

∫χρ.πΑπ.

Και η απάντηση
Κρεμμύδα…
Την απάντηση του έδωσε στη συνέχεια και ο Κώστας Κρεμμύδας λέγοντας χαρακτηριστικά:
« Εγώ δεν είπα ποτέ ότι δεν ανήκω στο χώρο του
ΠΑΣΟΚ, και η πολιτική κριτική που κάνω γίνεται από
έναν ενεργό πολίτη.
Ο κ. Παπαστεργίου θα ενοχληθεί το ίδιο αν αύριο
το πρωί κάποιοι άνθρωποι από τον δικό του πολιτικό χώρο βρεθούν στο ψηφοδέλτιο μου;
Δεν θα είχα πρόβλημα να πάρω και στήριξη από τη
ΝΔ, αλλά δεν..μου τη δίνει γιατί στηρίζει τον κ. Παπαστεργίου.
Αναμενόμενο ήταν ότι θα μου το λέγανε οι αντίπαλοι μου το γεγονός της κριτικής στο ΣΥΡΙΖΑ, και
για μένα αυτό σημαίνει ότι ενδιαφέρονται αρκετά για
εμάς και δεν θα είναι νικητές από την Α’ Κυριακή
όπως ευαγγελίζονται.
Δεν έχω έρθει από παρθενογένεση, ανήκω στο
χώρο του ΠΑΣΟΚ, και δεν έχω σκοπό να κατεβάσω
κανένα δημοσίευμα μου.
Σε αντίθεση με τον κ. Παπαστεργίου που το 2014
παρουσίασε ένα ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο και μετά
πήγε και έγινε μέλος της ΝΔ.»

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
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Αυξήθηκαν οι άνεργοι …

Επίθεση Παπαστεργίου
σε Κρεμμύδα
για… ΣΥΡΙΖΑ!
Με αφορμή τη δήλωση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ
Σάκη Παπαδόπουλου για την παρουσία του στη συγκέντρωση του υποψηφίου Δημάρχου Τρικκαίων Κώστα Κρεμμύδα, ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε σήμερα στη Ραδιοφωνική Λέσχη
97,6:
« Δεν με πείραξε η δήλωση για παρουσία του Σάκη
Παπαδόπουλου στην κεντρική εκδήλωση του Κώστα
Κρεμμύδα, προφανώς και ελεύθερος είναι ο καθένας
να κάνει ότι θέλει, παρόλο που τον έχει περάσει γενεές 14 και τον ίδιο και το κόμμα του.
Με ξενίζει όμως για τον Κώστα Κρεμμύδα πως όταν
έχει κατηγορήσει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ότι φόρτωσε τη χώρα με 100 δις και ατέλειωτα ψέματα, πώς με
όλους αυτούς θα πάει να συνεργαστεί.
Και αν είναι τόσο ελεύθερος στην ηθική του προκειμένου να διασφαλίσει προεκλογικά κάποιες ψήφους, απορώ μετεκλογικά τι θα κάνει.
Ο λαός λέει πιο λαϊκά ότι ‘γλύφεις εκεί που έφτυνες’, και είναι εντυπωσιακό πώς με ελαφρά τη καρδία προκειμένου να παραμείνουμε μέσα στα πράγματα συμπορευόμαστε με ανθρώπους που τους χαρακτηρίζαμε καταστροφείς της χώρας.
Υπάρχουν γραμμένες εκφράσεις σε κοινωνικό δίκτυο του Κώστα Κρεμμύδα όπως ‘χαϊβάνια’ και ‘χαζοντάμαρα’, και δεν είναι και μόνο αυτά. Νομίζω ότι
οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί σε δηλώσεις γιατί τα βρίσκουμε όλα μπροστά μας.»

21

Κατά 50.700 άτομα αυξήθηκαν οι άνεργοι
τον Φεβρουάριο του 2019 έναντι του Φεβρουαρίου του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας για τον μήνα Φεβρουάριο το
2019, ανήλθε στα 949.385 άτομα, έναντι
898.682 ατόμων για τον Φεβρουάριο του
2018. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον
μήνα Φεβρουάριο 2019, ανήλθε σε 160.000
άτομα. Η ανεργία σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα , τον Ιανουάριο του 2019,
μειώθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία του
ΟΑΕΔ κατά 7.000 άτομα.

∫Ε.Κ.

Αυξημένα μέτρα

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
Ξυλογραφία του συνεργάτη μας
ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΣΗ, συντ/χου Δασκάλου

Την ικανοποίησή της εκφράζει η
ΕΣΕΕ για την νέα απόρριψη από το
ΣτΕ προσφυγής μεγάλης εταιρείας,
η οποία ζητούσε να ενταχθεί στο καθεστώς των 32 Κυριακών.
«Δεν υπήρχε λόγος να γίνει αυτό,
δεν δραστηριοποιείται σε τουριστική περιοχή, οπότε δεν είχε λόγο να
προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο

∫χρ.πΑπ.

CMYK

Αυξημένα μέτρα θα λάβει για ακόμα μια
φορά η τροχαία σε όλο το οδικό δίκτυο
της χώρας, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ
ενόψει του εορτασμού της 25ης Μαρτίου.
Μεταξύ αυτών και η απαγόρευση της
κίνησης των φορτηγών ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου, κατά τις ημέρες αυτές, για την ασφαλή μετακίνηση πολιτών
και την πρόληψη τροχαίων δυστυχημάτων
και ατυχημάτων.

∫Ε.Κ.

Κυριακή αργία
η εταιρεία» επισημαίνουν στελέχη
της ΕΣΕΕ και τονίζουν «για όλους
εμάς η Κυριακή αργία, είναι μια
μάχη αξιοπρέπειας και επιβίωσης.
Όλοι οι Έλληνες εργοδότες και
εργαζόμενοι στον κλάδο του εμπο-

ρίου είμαστε αποφασισμένοι να
διατηρήσουμε την Κυριακή ιδιαίτερη ημέρα και να μην επιτρέψουμε
παιχνίδια με το μέλλον των επιχειρήσεων και των οικογενειών μας».

∫ Μ.Α.Μπ.

4 σελίδα

ΠΕΜΠΤΗ
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Στις 31/3 στο Μουσείο “Τσιτσάνη”, για κοινή συνεδρίαση με τα ΔΣ της ΟΕΜΕΘ και του ΕΣΤ
οινή συνεδρίαση
του Προεδρείου
της ΕΣΕΕ και των
∆Σ της Οµοσπονδία
Εµπορίου και
Επιχειρηµατικότητας
Θεσσαλίας (ΟΕΜΕΘ) και
του Εµπορικού Συλλόγου
Τρικάλων (ΕΣΤ) θα
πραγµατοποιηθεί στις 31
Μαρτίου 2019 στα
Τρίκαλα, στο Μουσείο
“Τσιτσάνη”.

Κ

Ο πρόεδρος του ΕΣΤ και οικονοµικός επόπτης της ΕΣΕΕ
Χρήστος Μπλουγούρας, ο
οποίος ανέλαβε την σχετική
πρωτοβουλία για την συνεδρίαση αυτή, η οποία αποτελεί τιµή για την πόλη µας,
ενηµερώνει πως εντάσσεται
στο πλαίσιο της απόφασης
της Συνοµοσπονδίας για αποκέντρωση, δηλαδή την άµεση
συνεργασία µε φορείς – µέλη
της και την λήψη αποφάσεων
στην περιφέρεια, ενώ αποτελεί την πρώτη τέτοια δραστη-

Το Προεδρείο της ΕΣΕΕ στα Τρίκαλα
•Είναι η 1η “έξοδος” προς την περιφέρεια του Οργάνου της Συνομοσπονδίας,
στο πλαίσιο της αποκέντρωσης που σχεδιάζεται
Μπλουγούρας.
Ένα άλλο θέµα είναι το πάγιο πλέον, αυτό της λειτουργίας των καταστηµάτων τις
Κυριακές, για το οποίο ο κ.
Μπλουγούρας υπογραµµίζει
την σταθερή θέση της Συνοµοσπονδίας και των άλλων
συνδικαλιστικών φορέων, που
“λέει”, «διαφύλαξη της Κυριακάτικης αργίας».
Η προστασία της 1ης κατοικίας και για τους εµπόρους είναι ένα άλλο ζήτηµα,

ριότητά της εδώ και πολλά
χρόνια και αυτό αρχίζει από τα
Τρίκαλα.

Σημαντικά ζητήματα
Όσον αφορά τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης, ο κ.
Μπλουγούρας αναφέρει πως
δεν έχουν καθοριστεί ακόµη
µε ακρίβεια και τυπικά, ωστόσο, έχει συµφωνηθεί ένας κύκλος ζητηµάτων κρίσιµης σηµασίας.
Το πρώτο απ’ αυτά είναι η
δηµιουργία του open mall στα
Τρίκαλα που θέλει να δηµιουργήσει ο ΕΣΤ, η πορεία του
και η σύνδεσή του µε τις
προσδοκίες και τους σχεδιασµούς της ΕΣΕΕ τονίζει ο κ.

Ψαλίδι και σε
άλλες ...εκπτώσεις
•Πότε ξεκινά η μείωση της έκπτωση
για τους συνεπείς πελάτες της ΔΕΗ

O πρόεδρος του ΕΣΤ
και οικονομικός επόπτης
της ΕΣΕΕ Χρ. Μπλουγούρας

µε την ΕΣΕΕ να ζητάει να
προβλεφθεί αυτό στον νέο
νόµο “Κατσέλη” που ετοιµάζει
η Κυβέρνηση αναφέρει ο κ.
Μπλουγούρας, προσθέτοντας
ότι ανέκαθεν ο κλάδος τους
εξαιρείται από ευνοϊκές ρυθµίσεις, όµως, τώρα είναι σωστό και δίκαιο να ενταχθεί και
αυτός σε καθεστώς προστασίας, όπως πολλοί άλλοι συµπολίτες.
Τέλος, ο κ. Μπλουγούρας
ενηµερώνει πως στην συνεδρίαση θα εξεταστούν θέµατα συνεργασίας µεταξύ των
συνδικαλιστικών φορέων και
άλλα θέµατα του κλάδου.
Ματθαίος Μπίνας

Που θέσπισε το Υπουργείο Παιδείας για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών, οι τρίτεκνοι

Αντιδρούν για τις μοριοδοτήσεις
•«Έχουμε ΑΣΕΠ, όμως το Υπουργείο νομοθετεί για τον εαυτό του»
τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων με Τρία Παιδιά
ν. Τρικάλων και εκπρόσωπος Τύπου του ΔΣ της ΠΟΤ Ιωάν. Λιούλιος
ντιδρούν οι τρίτεκνοι στον
νέο νόµο για την
µοριοδότηση
εκπαιδευτικών του Υπουργείου
Παιδείας, καθώς τονίζουν πως
αδικούνται, σύµφωνα µε τον
πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων
µε Τρία Παιδιά ν. Τρικάλων και
εκπρόσωπο Τύπου του ∆Σ της
Πανελλαδικής Οµοσπονδίας
Τριτέκνων (ΠΟΤ) Ιωάννη Λιούλιο.

Α

ε «κούρεµα» από 15% σε 10% της
έκπτωσης για τους συνεπείς πελάτες
της, εκείνους δηλαδή που πληρώνουν
έγκαιρα τον λογαριασµό του ρεύµατος,
προχωρά η ∆ΕΗ από την 1η Απριλίου 2019

Σ

Με την απόφαση που έλαβε, σύµφωνα µε πληροφορίες, κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση το διοικητικό συµβούλιο της επιχείρησης, µειώνονται
τόσο η έκπτωση για τους συνεπείς καταναλωτές
από το 15% στο 10% όσο και η έκπτωση για όσους
προπληρώνουν την ετήσια κατανάλωση ρεύµατος
για ένα έτος. Συγκεκριµένα, αυτή η έκπτωση από
6% µειώνεται στο 4%, απόφαση επίσης µε ισχύ από
1ης Απριλίου 2019. Η προπληρωµή των καταναλώσεων δεν είναι µια δηµοφιλής πρακτική.
Αντίθετα, στην κατηγορία των καλοπληρωτών
συγκαταλέγονται περίπου οι µισοί πελάτες της
∆ΕΗ, δηλαδή περί τα 4 εκατοµµύρια. Με αυτόν τον
τρόπο η επιχείρηση θεωρεί ότι θα διατηρήσει ένα
ισχυρό κίνητρο για την έγκαιρη πληρωµή, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσει το έσοδό της παραµένοντας
ανταγωνιστική έναντι των εναλλακτικών παρόχων, για τους οποίους εκτιµά ότι θα την ακολουθήσουν προς την κατεύθυνση µείωσης των εκπτώσεων λόγω της στενότητας στην οποία έχουν
περιέλθει.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Με τον νέο νόµο του Υπουργείου
Παιδείας, προβλέπεται η µοριοδότηση
εκπαιδευτικών στις προσλήψεις, όπου
το κάθε προστατευόµενο παιδί “δίνει” 3
µόρια, ενώ καταργούνται οι ποσοστώσεις στις ειδικές κατηγορίες αναφέρει
ο κ. Λιούλιος και σηµειώνει «δηλαδή ενώ
έχουµε ΑΣΕΠ για όλες τις προσλήψεις,
το Υπουργείο Παιδείας δεν τον ακολουθεί, αλλά νοµοθέτησε δική του µοριοδότηση µόνο για τον εαυτό του».

Αιτήματα
Ο κ. Λιούλιος επισηµαίνει πως υπάρχουν επιµέρους εξ ίσου σοβαρά ζητήµατα που απασχολούν τις οικογένειες
µε τρία τέκνα και θα µπορούσαν να επιλυθούν από το Υπουργείο.
Τα θέµατα είναι τα εξής:
-Ένταξη στις ίδιες διατάξεις (µε αύξηση του ποσοστού) που ισχύουν για
τους πολυτέκνους των γονέων µε τρία
τέκνα και τα τέκνα αυτών για παροχή
υποτροφιών από το ΙΚΥ.
-∆υνατότητα για φοίτηση σε Μεταπτυχιακά και ∆ιδακτορικά Προγράµµατα Σπουδών µε επιπλέον ποσοστό για
τέκνα και γονείς µε τρία παιδιά και
άνω και εφόσον πληρούν τα τυπικά
προσόντα.
-Ένταξη και των τέκνων τριτέκνων
φοιτητών στην δωρεάν σίτιση στα ΑΕΙΤΕΙ µε τις ίδιες προϋποθέσεις που
ισχύουν για τους πολυτέκνους και αύ-

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων
με Τρία Παιδιά ν. Τρικάλων και εκπρόσωπος
Τύπου του ΔΣ της ΠΟΤ Ιωάν. Λιούλιος

ξηση του εισοδηµατικού κριτηρίου.
-Ένταξη των τρίτεκνων φοιτητών στην
στέγαση στις φοιτητικές εστίες µε τις
αυτές προϋποθέσεις που ισχύουν για
τους πολυτέκνους.
-Να αυξηθεί η µοριοδότηση για τις
προσλήψεις των εκπαιδευτικών µε τρία
τέκνα και άνω(όπως 15 µόρια για γονέα
µε τρία τέκνα και στην συνέχει 3 µόρια
για κάθε επόµενο τέκνο).
-Αύξηση των µορίων για µεταθέσεις
και αποσπάσεις των γονέων µε τρία τέκνα και άνω και σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.
Τέλος, ο κ. Λιούλιος υπενθυµίζει πως
οι προτάσεις των τριτέκνων είναι σύµφωνες µε την λογική στο οµόφωνο πόρισµα της ∆ιακοµµατικής Επιτροπής της
Βουλής των Ελλήνων(1993). Ως 1η
πρόταση αυτού του πορίσµατος είναι ο
χαρακτηρισµός των γονέων µε τρία τέκνα ως πολυτέκνους.
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά
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Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις

Ξεκίνησε η διαδικασία
Αιτήσεις για το
Κρατικό Πιστοποιητικό της Αίτησης - Δήλωσης
•Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει
Γλωσσομάθειας
την αίτηση έως και τις 29 Μαρτίου
•Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 18
Σ
και την Κυριακή 19 Μαΐου
Ε
ε ρυθμούς
πανελλαδικών
εξετάσεων
εισέρχονται σιγά – σιγά
οι υποψήφιοι, δεδομένου
ότι ξεκίνησε χθες η
διαδικασία υποβολής της
Αίτησης – Δήλωσης με
καταληκτική ημερομηνία
υποβολής και κατάθεσης
την 29η Μαρτίου.

ως και την Τρίτη 2
Απριλίου θα
μπορούν να
υποβάλλουν τις αιτήσεις
τους, όσοι Τρικαλινοί
επιθυμούν να
συμμετάσχουν στις
εξετάσεις για το Κρατικό
Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας που θα
διεξαχθούν το Μάιο.

Όπως έγινε γνωστό, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Μαΐου 2019 για τα επίπεδα α) Επίπεδο Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση», Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία
(test) στις γλώσσες Αγγλική,
Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και
Ισπανική β) Επίπεδο Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση»)
σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική γ) Επίπεδο Γ
(Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις
γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.
Το Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) είναι ένα
θεσμοθετημένο σύστημα εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στόχος
του είναι η πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων γνώσης μιας
ξένης γλώσσας, δηλαδή η πιστοποίηση του βαθμού ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος ως προς την κατανόηση
και την παραγωγή γραπτού και
προφορικού λόγου στην ξένη
γλώσσα. Οι εξετάσεις φέρουν
τη σφραγίδα του Υπουργείου
Παιδείας, το οποίο μέσω της
Διεύθυνσης της Γνώσης Ξένων
Γλωσσών, είναι υπεύθυνο για
τη διενέργεια των εξετάσεων
και για την έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών.
Σκοπός του ΚΠΓ είναι η ισότιμη αξιολόγηση της γνώσης
διαφόρων γλωσσών μέσω επαρκώς δοκιμασμένων και τυποποιημένων διαδικασιών προκειμένου να εξυπηρετηθούν επικοινωνιακές ανάγκες στην Ελλάδα
και ευρύτερα στην Ευρώπη. Με
αυτή την έννοια, δεν μοιάζει με
τα διεθνή συστήματα πιστοποίησης μίας γλώσσας που αναπτύσσονται από εκείνους για
τους οποίους η εφαρμογή του
συστήματος αποφέρει συμβολικό ή υλικό κέρδος.

Δικαιολογητικά
Όσοι επιθυμούν να λάβουν
μέρος στις εξετάσεις, υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Διεύθυνση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων.
•Να έχουν πληρώσει το ηλε-

κτρονικό παράβολο Δημοσίου
(e-paravolo). Η δημιουργία του
e-paravolo πραγματοποιείται
μέσω της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων
www.gsis.gr ή μέσω Κ.Ε.Π. Η
πληρωμή του πραγματοποιείται
για μη πιστοποιημένους χρήστες
μέσω Τράπεζας ή Ε.Λ.Τ.Α. Οι
πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να καταβάλουν το ποσό
του παραβόλου μέσω πιστωτικής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας των Ελληνικών Τραπεζών.
Τα ποσά των παραβόλων ανά
επίπεδο είναι τα εξής: α) 60
ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Α (Α1&Α2)
β) 80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη
εξέταση του επιπέδου Β (Β1&Β2)
και γ) 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου
Γ (Γ1&Γ2). Επισημαίνεται ότι
αναλόγως με τον τρόπο πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου απαιτείται διαφορετικός
χρόνος για τη δέσμευσή του
από τον υπάλληλο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Για παράδειγμα, εάν η
πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου γίνεται μέσω πιστωτικής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας, η δέσμευσή του
από τη Δ.Δ.Ε. γίνεται άμεσα.
Ενώ, εάν η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου γίνεται
μέσω Τράπεζας ή ΕΛΤΑ, για τη
δέσμευσή του απαιτούνται, αναλόγως, δύο με τρεις εργάσιμες
ημέρες.
•Να υποβάλουν, έως την Τρίτη 2-4-2019, ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του συστήματος
καταχώρισης αιτήσεων υποψηφίων, το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://kpg.it.minedu.gov.gr/
ακολουθώντας τις οδηγίες που
περιγράφονται αναλυτικά στο
συνημμένο εγχειρίδιο (manual).
•Να προσέλθουν, έως την
Τρίτη 2-4-2019, στις Δ.Δ.Ε. για
τη δέσμευση του παραβόλου
και την οριστικοποίηση της αίτησής τους, ώστε να παραλάβουν το Ατομικό Δελτίο Εξεταζομένου, προσκομίζοντας τα
εξής δικαιολογητικά: 1)Κωδικό

υποψηφίου που αναγράφεται
στην ηλεκτρονική αίτηση. 2)Απόδειξη πληρωμής παραβόλου και
3) Ταυτότητα του υποψηφίου
και φωτοτυπία αυτής διπλής
όψεως. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο
προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου
όπως στοιχεία ταυτότητας και
φωτογραφία αυτού. Ανήλικοι
υποψήφιοι κάτω των δώδεκα
ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
ή άλλου συναφούς δημοσίου
εγγράφου, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από το Δήμο, όπου είναι
εγγεγραμμένοι ή τα ΚΕΠ.
Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, εφόσον είναι πολίτες Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καταθέτουν φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου, ενώ στις άλλες περιπτώσεις καταθέτουν φωτοτυπία διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου
βάσει του οποίου επιτρέπεται η
είσοδός τους στη χώρα ή εγγράφων που έχουν εκδώσει οι
αρμόδιες ελληνικές αρχές.
•Φωτοτυπία γνωμάτευσης
από Δημόσιο Νοσοκομείο, Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών του Υπουργείου
Υγείας ή ΚΕΔΔΥ (ισχύει μόνο
για υποψηφίους με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες).
Συνοψίζοντας, επισημαίνεται
ότι η λήξη της προθεσμίας της
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (Τρίτη 2-4-2019, ώρα
15:00) ισχύει για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται από τους
υποψηφίους και από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η υποβολή
της αίτησής τους για να λάβουν
μέρος στις εξετάσεις για την
απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Τα
δικαιολογητικά υποβάλλονται
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στις Διευθύνσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι αιτήσεις ΔΕΝ αποστέλλονται
με το ταχυδρομείο.
Ε.Κ.

Την αίτηση θα πρέπει να
τη συμπληρώσουν όλοι οι
υποψήφιοι για συμμετοχή στις
Πανελλαδικές εξετάσεις του
2019 των Γενικών Λυκείων
(ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών
Λυκείων (ΕΠΑΛ), ενώ θα πρέπει να τονισθεί ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και
μετά την παρέλευσή της δεν
γίνεται δεκτή καμία ΑίτησηΔήλωση.
Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι
ως άνω μαθητές και απόφοιτοι
(υποψήφιοι των Πανελλαδικών
εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) με
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά
ή γραπτά κατά περίπτωση,
πρέπει ως τις 29 Μαρτίου να
υποβάλουν και σχετική αίτηση
με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Λύκειό τους.
Στην ίδια προθεσμία 20-29
Μαρτίου οι υποψήφιοι που
τυχόν ενδιαφέρονται για τα
3 Μουσικά Τμήματα με τη νέα
διαδικασία εισαγωγής (το
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
του Ιονίου Πανεπιστημίου, το
Τμήμα Μουσικής Επιστήμης
και Τέχνης του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, και το Τμήμα
Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων), εκτός
από την Αίτηση-Δήλωση για
τις πανελλαδικές εξετάσεις,
υποβάλλουν και σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για
τα 3 Μουσικά Τμήματα.
Οι υποψήφιοι για το 10%
των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση) μπορούν να είναι μόνο
όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2017 ή το 2018 (με τα
ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν
να είναι υποψήφιοι για το 10%
των θέσεων, δεν θα υποβάλουν την Αίτηση-Δήλωση του
Μαρτίου, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο. Οι υποψήφιοι για το 10% των ΓΕΛ
έτους 2017 θα συμπληρώσουν μηχανογραφικό δελτίο
με πέντε (5) επιστημονικά πεδία.

Διευκρινήσεις
Να σημειωθεί ότι όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τις
Στρατιωτικές Σχολές, τις
Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος και τις Σχολές
της Ακαδημίας του Εμπορικού
Ναυτικού πρέπει επιπλέον να
υποβάλουν αίτηση απευθείας

στο Στρατό, στην Αστυνομία,
στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που
θα ορίζεται στις προκηρύξεις
που θα εκδώσουν τα αρμόδια
Υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι παραπάνω προκηρύξεις θα διατίθενται από τα
Στρατολογικά Γραφεία, τα
Αστυνομικά Τμήματα, την Πυροσβεστική και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές αντίστοιχα.
Υπενθυμίζεται ότι από φέτος σχολές του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής εντάχθηκαν στο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και συγκεκριμένα η
Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και η Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και η Σχολή
Δοκίμων Λιμενοφυλάκων για
τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.
Οι υποψήφιοι μπορούν να
διεκδικήσουν την εισαγωγή
τους σε αυτές είτε με νέα
εξέταση το 2019 είτε χωρίς
νέα εξέταση το 2019 (για το
10% των θέσεων). Επίσης,

όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, πρέπει
υποχρεωτικά να δηλώσουν
την επιθυμία τους για τα ΤΕΦΑΑ, ώστε να συμμετάσχουν
και στις πρακτικές δοκιμασίες
(υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα).
Τέλος, όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης
των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία
των υποψηφίων-πασχόντων
από σοβαρές παθήσεις (για
εισαγωγή στο 5% των θέσεων
εισακτέων χωρίς εξετάσεις),
έχουν ήδη αποκτήσει νέο πιστοποιητικό της πάθησής
τους από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων. Αυτοί οι μαθητές,
εφόσον δεν επιθυμούν να
συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, δεν υποβάλλουν την Αίτηση-Δήλωση του
Μαρτίου, αλλά θα καταθέσουν
μηχανογραφικό σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν
αργότερα.
Ευαγγελία Κάκια

Συνέχεια από τη σελ. 1
Εισηγητές
•Δρ Ελένη Μαλούπα, Διευθύντρια Ερευνών, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ*
Τίτλος εισήγησης: “Ρίγανη Κόζιακα”: παρουσίαση του
προγράμματος και των δυνατοτήτων του.
•Δρ Φωτεινή Μυλωνά, Κύρια Ερευνήτρια, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ*
Τίτλος εισήγησης: Μοριακή ταυτοποίηση της ρίγανης
του Κόζιακα.
•Δρ Κατερίνα-Μαργαρίτα Κουκ, Κύρια Ερευνήτρια,
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ*
Τίτλος εισήγησης: Ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός
αιθέριων ελαίων στη ρίγανη του Κόζιακα.
•Δρ Κατερίνα Γρηγοριάδου, Εντεταλμένη Ερευνήτρια,
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ*
Τίτλος εισήγησης: Δυνατότητες δημιουργίας τοπικών
καινοτόμων προϊόντων ΑΦΦ υψηλής προστιθέμενης
αξίας.
•Δρ Νίκος Κρίγκας, Δόκιμος Ερευνητής, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ*
•Τίτλος εισήγησης: Δυνατότητες αξιοποίησης των αυτοφυών ειδών του Κόζιακα.
*Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων
(Θέρμη, Θεσσαλονίκη)
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Είμαι κομμάτι της τρικαλινής κοινωνίας, δηλώνει σε συνέντευξη του ο Θανάσης Λιούτας

«Η πολιτική για μένα πρέπει
να λύνει προβλήματα»
•Με ενδιαφέρει άμεσα να πάει καλά ο τόπος μας
και σ’ αυτό δίνω όλη τη σημασία και την προσοχή μου

Σ

τα 46 του χρόνια μετρά ήδη στο ενεργητικό του
σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις με την
παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, συμμετέχοντας
στις πιο δύσκολες εκλογές που έχει δώσει στην πολιτική
του πορεία το σημερινό κόμμα τις αξιωματικής
αντιπολίτευσης.

Της Ευαγγελίας Σωτηρίου
Ο Θανάσης Λιούτας, πατέρας τριών παιδιών, υπήρξε ο πρώτος
τρικαλινός υποψήφιος Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας,
στην ιστορία των Ευρωεκλογών, στις Ευρωκλογές του 2014, ένα
ρίσκο που πήρε ο ίδιος και βρήκε τη θετική ανταπόκριση στο πρόσωπο 53.000 ψήφων. Στις εθνικές εκλογές του 2015 ήταν υποψήφιος
βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον νομό Τρικάλων, βάζοντας
κυριολεκτικά «πλάτη» και τρέχοντας για τη «φανέλα» της Νέας Δημοκρατίας, όταν τότε δεν υπήρχε η σημερινή υπερπληθώρα «γαλάζιων μνηστήρων» και θα είχε εκλεγεί βουλευτής, εάν η Νέα Δημοκρατία ερχόταν τότε πρώτο κόμμα.
Σήμερα, δηλώνει έτοιμος για τις επερχόμενες εθνικές εκλογές
και δεν έχει κρύψει ότι επιθυμεί να είναι υποψήφιος βουλευτής
της Νέας Δημοκρατίας. Έχει ως δύναμή του, το ότι γνωρίζει
καλύτερα από τον καθένα τα προβλήματα και τις δυσκολίες του
πρωτογενούς τομέα και το τι σημαίνει να επιβιώνεις σε ένα
ασφυκτικό οικονομικό και επαγγελματικό περιβάλλον. Ο Θανάσης
Λιούτας είναι ένα κομμάτι της τρικαλινής κοινωνίας, που έχει
επιλέξει να δραστηριοποιηθεί στον τόπο του, ενώ αποφεύγει να
μπει σε εσωτερικές έριδες και παρασκηνιακούς διαγκωνισμούς.

Κε Λιούτα, διανύουμε την προεκλογική περίοδο των Ευρωεκλογών του 2019. Βρισκόμαστε,
δηλαδή, πέντε χρόνια μετά από
τη δική σας υποψηφιότητα ως
Ευρωβουλευτής με την Νέα Δημοκρατία, την επίσημη αρχή της
πολιτικής σας διαδρομής. Από
τότε μέχρι σήμερα, πώς θα περιγράφατε την πολιτική σας διαδρομή;
Κα Σωτηρίου πριν πέντε χρόνια,
πράγματι με σταθμό αφετηρίας,
την υποψηφιότητά μου ως Ευρωβουλευτής με την Νέα Δημοκρατία, ξεκινούσα με μεγάλο ενθουσιασμό την πολιτική μου διαδρομή.
Θα ήθελα να σταθώ στην προεκλογική περίοδο των Ευρωεκλογών του 2014. Αυτή η περίοδος,
για μένα, είχε μεγάλη πολιτική
ουσία. Αισθάνομαι ευγνώμων που
με την εκκίνησή μου στην πολιτική, γνώρισα ανθρώπους από όλη
την Ελλάδα, είδα τα προβλήματα
και τις ανάγκες τους.
Μέσα από τον μεγάλο αυτόν
αγώνα, που δώσαμε, εγώ και οι
φίλοι μου σε όλη την επικράτεια,
πέτυχα ξεκάθαρα να καταλάβω
ότι το πολιτικό ζητούμενο για
τους ανθρώπους είναι ένα: μια
πολιτική που θα λύνει τα προβλήματα, δε θα διαιωνίζει τις

στρεβλώσεις, που θα είναι δίκαιη,
αξιοκρατική και θα στοχεύει στην
καλύτερη ημέρα για τις Ελληνίδες, τους Έλληνες και την πατρίδα μας. Και από τότε, αυτό
πρεσβεύω πολιτικά. Σε αυτό δίνω
όλη τη σημασία και την προσοχή
μου.
Στο τέλος της προεκλογικής
περιόδου των Ευρωεκλογών του
2014, σχεδόν 53.000 άνθρωποι
με ψήφισαν και τους ευχαριστώ
από την καρδιά μου. Πρόκειται
για απλούς ανθρώπους, του μόχθου και της εργασίας, που δίνουν
αγώνα με μεγάλη αξιοπρέπεια
για τον βιοπορισμό τους. Πρόκειται για ανθρώπους που γνώριζα
προσωπικά, για ανθρώπους που
με γνώριζαν μέσα από την επαγγελματική μου πορεία, για ανθρώπους που έμπρακτα και αληθινά με εμπιστεύθηκαν και στην
πολιτική μου σταδιοδρομία. Τους
είμαι ευγνώμων.
Συνοψίζοντας, θα απαντήσω
στο ερώτημά σας με την εξής
φράση, σε όλη μου τη διαδρομή,
έως σήμερα, αυτό που πραγματικά με χαρακτηρίζει είναι ότι βρίσκομαι μέσα στην κοινωνία και
με αυτό τον κανόνα θα συνεχίσω
να πορεύομαι.
Ακριβώς αυτό μου δίνει τη δύναμη και το περιθώριο να στέκομαι

δίπλα στον συμπολίτη μου, ίσος
προς ίσον, να τον εμπιστεύομαι
και να με εμπιστεύεται, γιατί ήμουν
και θα βρίσκομαι πάντα εδώ.
Με το βλέμμα στραμμένο στο
ζήτημα των «κόκκινων δανείων»,
θέλω να σας ρωτήσω, γιατί πιστεύετε ότι το πρόβλημ α αυτό
δεν έχει ακόμη αντιμετωπιστεί;
Είναι ξεκάθαρο ότι το πρόβλημα των «κόκκινων δανείων» δεν
αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση αυτή. Αντίθετα, βλέπουμε
όλοι ότι το πρόβλημα αυτό μετατράπηκε σε μια βαριά απειλή για
την ελληνική οικονομία και κατ’
επέκταση για την ελληνική κοινωνία.
Αυτό συνέβη, διότι με την έλευση της κυβέρνησης αυτής, το
2015, η πολιτική που εφαρμόστηκε οδήγησε στην κατρακύλιση
της οικονομίας. Διέλυσαν τις τράπεζες, αύξησαν τους φόρους, για
να δημιουργήσουν το δικό τους
κομματικό κράτος.
Η σκληρή λιτότητα που επέβαλαν, βασισμένη στη φοροεισπρακτική εμμονή, οδήγησε πάρα
πολλούς Έλληνες πολίτες να μην
μπορούν να ανταπεξέλθουν στις
υποχρεώσεις τους και να εγκαταλείψουν τη χώρα, αναζητώντας
δουλειές στο εξωτερικό.
Δεν πρόκειται, δηλαδή, απλά
για ζήτημα ανικανότητας, αλλά
για μια στρατηγική αφελληνισμού.
Η ανικανότητά τους αναφορικά
με το ζήτημα των «κόκκινων δανείων» αποδεικνύεται και την στιγμή που κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Συγκεκριμένα, δεν έχουν σχεδιάσει καμία πολιτική αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους, οι
πλειστηριασμοί πολλαπλασιάζονται και μέχρι αυτή την στιγμή η
προστασία της πρώτης κατοικίας
είναι στον αέρα.
Από την άλλη μεριά, η Νέα Δημοκρατία πολύ έγκαιρα ανέπτυξε
το Πρόγραμμα της Δεύτερης Ευκαιρίας, με το οποίο οι δανειολήπτες θα έχουν μια ουσιαστική
δεύτερη ευκαιρία να σώσουν το
σπίτι τους και την επιχείρησή
τους, ενώ ταυτόχρονα οι τράπεζες
θα απαλλάσσονται από το συσσωρευμένο χρέος. Οι στρατηγικοί
κακοπληρωτές, με το Πρόγραμμα
Δεύτερης Ευκαιρίας, θα εντοπίζονται αποτελεσματικά και τελικά
της προστασίας θα επωφελούνται
μόνο όσοι πραγματικά το έχουν
ανάγκη.
Επίσης το τελευταίο διάστημα
η Νέα Δημοκρατία μίλησε και για
τους συνεπείς δανειολήπτες και
συγκεκριμένα ο πρόεδρός μας,
Κυριάκος Μητσοτάκης, ζήτησε
τη μείωση του επιτοκίου για τους
δανειολήπτες, που πραγματικά
κάτω από αντίξοες συνθήκες μάχονται για να κρατήσουν το δάνειό
τους ενήμερο.
Πρωταρχικός στόχος του νέου
οικονομικού προγράμματος της
Νέας Δημοκρατίας, διαβάζουμε,
είναι η μείωση της φορολογίας.
Είναι αυτό εφικτό, στο πλαίσιο
των αυστηρών διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές;
Ο βασικός στόχος της επόμενης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας θα είναι μια καλύτερη
ζωή για τους Έλληνες και τις οικογένειές τους. Αυτό θα επιτευχθεί με δυο εργαλεία, τη μείωση
της φορολογίας και τις αναγκαίες
τομές στο κράτος.

CMYK

Για να απαντήσω συγκεκριμένα
στην ερώτησή σας, η φορολογική
αφαίμαξη ήταν μια επιλογή της
κυβέρνησης αυτής.
Η αποδοχή της πραγματικότητας, ότι, δηλαδή, με αυτή τη φορολογία δεν μπορεί να αναπτυχθεί
τίποτε στη χώρα, είναι δεδομένη
και όλοι το αισθανόμαστε. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι οι πιστωτές εδώ και μήνες πιέζουν την
κυβέρνηση αυτή να μειώσει φόρους και εισφορές, χωρίς, όμως,
αποτέλεσμα.
Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη έχει σχεδιάσει και
παρουσιάσει τολμηρές μεταρρυθμίσεις, με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση του ΑΕΠ.
Εχθρός της μεγάλης ανάπτυξης ήταν, είναι και θα είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αντί της
ισχυρής ιδιωτικής οικονομίας και
ενός αποτελεσματικού και παραγωγικού κράτους, επέλεξαν το
αργό και πελατειακό κράτος. Αντί
της αύξησης του εισοδήματος,
επέλεξαν τη φοροληστρική πολιτική.
Με τη Συμφωνία των Πρεσπών, η
κυβερνητική συμμαχία ΤσίπραΚαμμένου κατέρρευσε. Κοινοβουλευτικές ομάδες
κατέρρευσαν και μια διαφορετική κοινοβουλευτική πλειοψηφία έχει δημ ιουργηθεί. Όλα αυτά
διαμορφώνουν την αίσθηση ότι
βαίνουμε σε πρόωρες εκλογές.
Εσείς, πώς βλέπετε την κατάσταση αυτή και, τελικά, πότε πιστεύετε ότι θα γίνουν οι
εκλογές;
Αρχικά, θέλω να πω ότι το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων,
ενώ πίστευαν ότι θα διαιρούσε
την Νέα Δημοκρατία, τελικά αυτό
οδήγησε στη διάλυση της συγκυβέρνησής τους.
Όσα συνέβησαν μεταξύ Τσίπρα
και Καμμένου, οι αλληλοκατηγορίες και τελικά η κατασκευασμένη,
από το Μαξίμου, κυβερνητική
πλειοψηφία, αποτελούν εικόνες
πολιτικής εξαθλίωσης.
Ένα είναι βέβαιο, κα Σωτηρίου,
ο χρόνος των εκλογών προσδιορίζεται σύντομα. Το νωρίτερο σε
ένα μήνα, το αργότερο σε έξι μήνες. Βρισκόμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο. Το μείζον είναι
πόσο θα κοστίσει αυτή η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος
στην εθνική οικονομία.
Σε αυτό το σημείο, με αφορμή
το ερώτημά σας, θέλω να υπογραμμίσω επίσης ότι η παράλογη
εξωτερική τους πολιτική δεν σταματά πουθενά. Στη συμφωνία που
έκαναν με τα Σκόπια αναγνώρισαν
στους Σκοπιανούς μακεδονική
γλώσσα και μακεδονική εθνότητα.

Επιπλέον, μόλις πρόσφατα,
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασαν
την επιθυμία τους για διαχείριση
των ελληνοτουρκικών στα πρότυπα της συμφωνίας με τα Σκόπια.
Ιδεοληψίες, κυνισμός και εξουσιομανία παντού.
Στη διάρκεια της κρίσης, το εισόδημα των αγροτών συρρικνώθηκε. Εσείς, που κατανοείτε σε
βάθος τον αγροτικό τομέα, τι πιστεύετε ότι χρειάζεται τελικά,
ώστε να πετύχουμε μια στερεή
αγροτική ανάπτυξη;
Η πολιτική που ακολουθεί η
σημερινή κυβέρνηση έχει καταστήσει την καθημερινότητα των
αγροτών της χώρας μας έναν
αγώνα επιβίωσης. Δυο λέξεις χαρακτηρίζουν την αγροτική πολιτική
της κυβέρνησης αυτής, αδιαφορία
και εγκατάλειψη. Το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν μπορεί να προστατεύσει
σήμερα τον γεωργό και τον κτηνοτρόφο. Από τη μια πλευρά απαιτείται μια ικανή και αποτελεσματική πολιτική ηγεσία, που τώρα
δεν υφίσταται και από την άλλη
μια αναδιάρθρωση των υπηρεσιών
και δομών του, ικανή να θέσει
αναπτυξιακές βάσεις προς όφελος
της αγροτικής παραγωγής.
Ένα βασικό παράδειγμα αδιαφορίας εκ μέρους της κυβέρνησης αυτής; Οι ανεξέλεγκτες παράνομες ελληνοποιήσεις γάλακτος, κρέατος και κηπευτικών,
στις οποίες δεν μπαίνει τέρμα.
Οι παράνομες ελληνοποιήσεις
προκαλούν τη μείωση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων και
των παραγωγών.
Ειδικότερα θέλω να τονίσω το
επίκαιρο πρόβλημα της χαμηλής
τιμής του γάλακτος, το οποίο
οφείλεται στις παράνομες ελληνοποιήσεις. Ο Έλληνας κτηνοτρόφος χάνει το ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα και το όποιο περιθώριο επιβίωσης θα είχε.
Ο πρόεδρός μας, Κυριάκος
Μητσοτάκης, το τόνισε ξεκάθαρα
από την Σαμαρίνα που βρέθηκε
το περασμένο καλοκαίρι, και
ήμουν παρών. Συγκεκριμένα, μιλώντας με κτηνοτρόφους από
όλη την Ελλάδα, ο πρόεδρός μας
δήλωσε ότι επί πρωθυπουργίας
του θα μπει τέλος στις παράνομες
ελληνοποιήσεις και ότι έχει και
τη θέληση και τον τρόπο να το
πράξει.
Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας εστιάζει στα πραγματικά προβλήματα και θα δώσει
λύσεις. Η μείωση της φορολογίας,
η μείωση του ΕΝΦΙΑ, η χαμηλή
φορολόγηση των αγροτικών (συνεταιριστικών κ.α.) σχημάτων με
10%, η μείωση της τιμής του ρεύ-

ματος, η μείωση στον φόρο του
κρασιού, ο σχεδιασμός νέων, γεωργικών εκτάσεων για χρήση και
η επανεκκίνηση των εγγειοβελτιωτικών έργων, θα βρεθούν στον
πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Η
αγροτική αυτή πολιτική θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους παραγωγής και συνεπώς στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των
αγροτικών και κτηνοτροφικών μας
προϊόντων.
Παράλληλα, πρέπει να εκσυγχρονιστεί ο ΕΛΓΑ, γιατί πλέον η
κλιματική αλλαγή δημιουργεί νέα
προβλήματα. Οι αποζημιώσεις θα
πρέπει να είναι δίκαιες και να παρέχουν ουσιαστική ασφάλεια,
απέναντι σε όσα σήμερα ο γεωργός και ο κτηνοτρόφος καλούνται να αντιμετωπίσουν στο
χωράφι και στην κτηνοτροφική
τους μονάδα.
Επίσης, προσωπικά πιστεύω
ότι για μια ριζοσπαστική αγροτική
ανάπτυξη απαιτούνται τομές,
όπως για παράδειγμα η νομική
κατοχύρωση του αγροτικού επαγγέλματος, η αναδιάρθρωση των
γαιών, καθώς και άλλες, τις οποίες
θα αναλύσουμε σε επόμενο χρονικό διάστημα.
Και μια τελευταία ερώτηση, με
δεδομέ νη τη μακροχρόνια και
καθημερινή σχέση που έχετε
αναπτύξει με τον εμπορικό και
βιοτεχνικό κόσμο του νομού
μας, πώς βλέπετε την τοπική
αγορά σήμερα; Πώς σας αντιμετωπίζουν οι έμποροι και βιοτέχνες της περιοχής μας;
Η τοπική αγορά είναι βαλτωμένη και αυτό είναι θλιβερό. Οι
έμποροι και οι βιοτέχνες της πόλης μας είναι δραστήριοι, έξυπνοι,
προκομμένοι άνθρωποι και τους
χρειάζεται ουσιαστική στήριξη.
Μπορώ να κατανοήσω την κατάσταση πολύ καλά, με δεδομένη
τη θητεία μου στο Εμπορικό Επιμελητήριο Τρικάλων, καθώς και
μέσα από την επαγγελματική μου,
εικοσαετή και πλέον, πορεία και
τις συναναστροφές μου με όλους
τους εμπόρους, βιοτέχνες και
επαγγελματίες του νομού μας.
Σήμερα, απαιτείται μια πολιτική,
ώστε να απεγκλωβιστούν από την
κρίση. Το κλειδί είναι η μείωση
της φορολογίας και η ρύθμιση
των παλαιών υποχρεώσεων σε
επιχειρήσεις που δίνουν αγώνα
επιβίωσης, στα μέτρα αντοχής
της καθεμιάς. Μόνο έτσι θα μπορέσει να συνεχιστεί η λειτουργία
τους. Με τις πολιτικές που ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση, η συνέχιση της λειτουργίας τους είναι
αμφίβολη.
Αναφορικά με το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, η σχέση
μου με τους εμπόρους, βιοτέχνες
και επαγγελματίες της περιοχής
μας, είναι πάρα πολύ στενή. Γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ, δραστηριοποιήθηκα στην αγορά και
είμαι μέρος της τοπικής αγοράς
και της τοπικής κοινωνίας.
Δεν σταμάτησα και ποτέ δε θα
σταματήσω να στηρίζω τους εμπόρους και τους βιοτέχνες των
Τρικάλων στην πράξη και γνωρίζω
πολύ καλά τις δυσκολίες που βιώνουμε όλοι μας.
Με ενδιαφέρει άμεσα να πάει
καλά ο τόπος μας, η οικονομία
μας και να δημιουργηθούν νέες
θέσεις εργασίας εδώ.

τοπικά

Τριάντα δύο νέες επιχειρήσεις
της Θεσσαλίας στον Αναπτυξιακό Νόμο
Κ. Αγοραστός: «Ακόμη μια απόδειξη της δυναμικότητας
και του ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος που έχουμε
δημιουργήσει στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»
ην ένταξη 32 επιχειρήσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο με
προϋπολογισμό 43 εκ. ευρώ,
ανακοίνωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κ.
Αγοραστός. Πρόκειται για
νέες, αλλά και υφιστάμενες
επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν σε επενδύσεις για
την αύξηση της παραγωγικότητάς τους.
Οι σημερινές εντάξεις
αποτελούν ακόμα μια σαφή
απόδειξη της δυναμικότητας
και του ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος που
έχουμε δημιουργήσει στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας δήλωσε ο κ. Αγοραστός. Αυτό
αναγνωρίστηκε και από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, που βράβευσε
την Περιφέρεια Θεσσαλίας
ως Επιχειρηματική Περιφέ-

Τ

ρεια της Ευρώπης για το
2019. Η διάκριση αυτή απονέμεται σε Περιφέρειες που
εφαρμόζουν καινοτόμες
στρατηγικές στον τομέα της
επιχειρηματικότητας και ξεχωρίζουν για την αξιοπιστία,
την πρωτοπόρα σκέψη και το

ελπιδοφόρο όραμά τους,
όπως σημείωσε και η αρμόδια Επίτροπος Περιφερειακής Ανάπτυξης Corina Cretu στο μήνυμά της κατά τη
διάρκεια του πρόσφατου 1ου
Αναπτυξιακού Συνεδρίου
Θεσσαλίας.
Ο κ. Αγοραστός συμπλήρωσε ότι όλες αυτές οι προσπάθειες για την ενίσχυση
της επιχειρηματικότητας στη
Θεσσαλία «συντελούν στη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην αύξηση της
παραγωγικότητας και του
ακαθάριστου περιφερειακού
προϊόντος. Βοηθήσαμε πάρα
πολύ με τις υπηρεσίες μας
ώστε να ενταχθούν τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων και να αρχίσουν να τρέχουν τα έργα υλοποίησης,
που θα οδηγήσουν σε χειροπιαστά αποτελέσματα».

Βουλευτής
Τρικάλων του
ΣΥΡΙΖ.Α κ.
Χρήστος Σιμορέλης
συναντήθηκε τη
Δευτέρα, 18 Μαρτίου, με
τον Περιφερειακό
Διευθυντή της νέας
υπηρεσίας του ΕΦΚΑ,
Π.Υ.Σ.Υ (Περιφερειακή
Υπηρεσία Συντονισμού
και Υποστήριξης), κ.
Βαγγέλη Γεωργολόπουλο
με την ευκαιρία
ανάληψης των
καθηκόντων του. Η
συνάντηση εργασίας
πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία του ΕΦΚΑ στα
Τρίκαλα.

Ο

Ο Βουλευτής ευχήθηκε
στον κ. Γεωργολόπουλο καλή
επιτυχία στο έργο του και διαβεβαίωσε ότι θα προσφέρει
κάθε βοήθεια για τη στήριξη
του έργου του ΕΦΚΑ. Στη συνέχεια ο κ. Σιμορέλης ως Πρόεδρος της Ειδικής Διαρκούς
Επιτροπής παρακολούθησης
τους συστήματος κοινωνικής
ασφάλισης ενημέρωσε τον
Διευθυντή για τα θέματα ενδιαφέροντος, τις δράσεις και
τις πρωτοβουλίες της συγκεκριμένης Κοινοβουλευτικής
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Θέμα: Συνάντηση Χρ. Σιμορέλη
με τον Περιφερειακό
Διευθυντή του ΕΦΚΑ

Επιτροπής. Ακολούθως, συζητήθηκαν ιδιαίτερα τα ζητήματα που προκύπτουν από
τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση αιτημάτων ασφαλισμένων
και στην έκδοση συντάξεων
κυρίως στο πρώην ΟΓΑ.
Από την πλευρά του ο κ.
Γεωργολόπουλος ανέλυσε
στον Βουλευτή τις αρμοδιότητας τις νέας υπηρεσίας του
ΕΦΚΑ. Το πανθεσσαλικό κέντρο του ΕΦΚΑ (Π.Υ.Σ.Υ) θα
εδρεύει στην Λάρισα και σε
αυτό θα υπάγονται οι τοπικές
υπηρεσίες τις Θεσσαλίας. Επίσης ενημέρωσε τον Βουλευτή

για τις προτεραιότητες που
έχει και τις πρωτοβουλίες που
θα λάβει το προσεχές διάστημα για τη στελέχωση και
τη λειτουργία της υπηρεσίας.
Τέλος ο Διευθυντής της
Π.Υ.Σ.Υ δήλωσε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα όλοι οι
Τρικαλινοί ασφαλισμένοι των
παλαιών ταμείων (ΟΓΑ, ΟΑΕΕ
κτλ.) θα μπορούν να εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες
του ΕΦΚΑ Τρικάλων για τα
συνταξιοδοτικά ζητήματα και
για τις λοιπές παροχές.
Σιμορέλης Χρήστος
Βουλευτής Τρικάλων
με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α

Μικέλης Χατζηγάκης: «Η ΝΔ θα βάλει
Το Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας
προτεραιότητα την στήριξη της μεσαίας τάξης»
επισκέφθηκε ο Θ. Αλέκος
υποψήφιος
δήμαρχος
Μετεώρων
Θοδωρής Αλέκος και
υποψήφιοι δημοτικοί
σύμβουλοί του,
επισκέφθηκαν το Κέντρο
Υγείας Καλαμπάκας.

Σ

O

Εκεί, τους υποδέχθηκε ο
διευθυντής, κ. Μάντζιος Ιωάννης, ο υποδιευθυντής, κ. Μπακάλης Αθανάσιος, και μέρος
του ιατρικού προσωπικού του
κέντρου Υγείας της πόλης
μας.
Αφού έγινε μία εισαγωγή
για τον τρόπο λειτουργίας
του Κέντρου Υγείας, συζητήθηκαν κάποια καθημερινά
προβλήματα που υπάρχουν
σχετικά με την καθαριότητα,
τον προαύλιο χώρο και τις
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του χώρου, προβλήματα
που δημιουργήθηκαν και συσσωρεύτηκαν εξαιτίας της έλλειψης κατάλληλου προσωπικού λόγω της οικονομικής

υνέντευξη στο Ράδιο
Ζυγός παραχώρησε ο
Μικέλης Χατζηγάκης
το πρωί της Τετάρτης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη πολιτικής αλλαγής όποτε και αν
διεξαχθούν οι εθνικές εκλογές. Ο νέος Τρικαλινός πολιτικός τόνισε πως η ΝΔ έχει
ένα συγκροτημένο και εμπεριστατωμένο κυβερνητικό
πρόγραμμα το οποίο όταν
εφαρμοστεί θα δώσει ανάσα
στα πιο αδύναμα κοινωνικά
στρώματα και κυρίως στην
μεσαία τάξη που αποτελεί την
ραχοκοκαλιά της οικονομίας
μας.
Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις τόνισε πως το σημαντικό στοιχείο (σε οποιαδήποτε δημοσκόπηση) είναι η διαφαινόμενη νίκη της ΝΔ με
πάνω από 10% διαφορά από
τον ΣΥΡΙΖΑ, και η καταλληλόλητα του Μητσοτάκη για την
πρωθυπουργία. Το ζητούμενο
για την χώρα είναι να υπάρξει
σοβαρή και αξιόπιστη κυβέρ-

κρίσης.
Σημειώθηκε ότι δεν υπάρχει
ιδιαίτερη έλλειψη σε ιατρικό
προσωπικό αλλά υπάρχουν
προβλήματα και ελλείψεις σε
εργαστηριακό εξοπλισμό.
Σύμφωνα με το ιατρικό προσωπικό, ίσως το μεγαλύτερο
πρόβλημα του Κέντρου Υγείας Καλαμπάκας σχετίζεται με
το γεγονός ότι ως υποδομή
κατατάσσεται στη 2η βαθμίδα
παροχών υγείας, ενώ θα έπρε-

πε ξεκάθαρα να ανήκει στη 1η
βαθμίδα, λόγω του μεγάλου
μεγέθους του Δήμου μας
αλλά και λόγω των τεράστιων
τουριστικών εισροών που δεχόμαστε.
Πραγματοποιήθηκε περιήγηση στα ιατρεία και στους
χώρους του Κέντρου Υγείας
με θετική ανταπόκριση από το
σύνολο του ιατρικού προσωπικού.

Πρόσβαση και ρεύμα στην Βάκαρη
Να υπάρχει πρόσβαση στο χωριό τους την Βάκαρη ζητούν πολίτες καταγόμενοι απ’ αυτό από τον Δήμο Πύλης.
Η οδός πρόσβασης στην Βάκαρη είναι κλειστός, λόγω κατολισθήσεων, οπότε είναι αδύνατο να επισκεφθεί κάποιος το
χωριό αυτό, αναφέρουν καταγόμενοι πολίτες από την Βάκαρη, συμπληρώνοντας πως δεν υπάρχει ούτε ηλεκτρικό ρεύμα.

Γαριβάλδη 1 Τρίκαλα
Τηλ.: 24310 78600
what's up: 6987 413 785
e-mail: nicosflioukas@gmail.com

νηση και οι μέχρι τώρα μετρήσεις δείχνουν πως ο κόσμος εμπιστεύεται την κεντροδεξιά παράταξη και τον
αρχηγό της να οδηγήσουν
την χώρα στην έξοδο από
αυτή την βαθιά κρίση.
Τέλος, μίλησε για την γενιά
του που είναι η πιο αδικημένη
γενιά της μεταπολίτευσης και

που σήμερα δεν εκπροσωπείται επαρκώς στο κοινοβούλιο με αποτέλεσμα να μην
έχει δυνατή φωνή στα κέντρα
λήψης των αποφάσεων. «Ελπίζω και εύχομαι», είπε ο Μικέλης, «μια μέρα να μπορέσω
να εκπροσωπήσω επάξια τους
νέους ανθρώπους».

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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γώνας δρόμου για την
ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των
υποψηφίων αγροτών προς
ένταξη στα σχέδια βελτίωση
γίνεται από τις Διευθύνσεις
Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ).

Ο στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία μέχρι
τα τέλη του ερχόμενου Ιουνίου,
ωστόσο, αξιολογητές θέτουν το ερώτημα πως είναι δυνατό να μετράται
η περίοδος αξιολόγησης από την
18η Δεκεμβρίου 2018, αφού το Μητρώο Αξιολογητών και άρα η έναρξη
της διαδικασίας έχει αρχίσει αργότερα.
Υπενθυμίζεται πως για την Προγραμματική Περίοδο 2015-2020 προβλέπεται προσαύξηση του ποσοστού
ενισχύσεων κατά 20% για φακέλους
νεοεισερχόμενων αγροτών, βιοκαλλιεργητών, ομάδων παραγωγών και
επενδυτών σε μειονεκτικές περιοχές
που εντάσσονται σε Σχέδια Βελτίωσης. Αυτό σημαίνει πως αν κάποιος
δικαιούχος ετοιμάσει φάκελο για
Σχέδιο Βελτίωσης και δικαιούται αρχικά 40% κάλυψη δαπανών, τότε με
την ιδιότητα του νεοεισερχόμενου
(είναι ενεργός αγρότης για τουλάχιστον 5 χρόνια) θα επιδοτηθεί τελικά
για το 60% των δαπανών.
Συγκεκριμένα, τα ποσοστά που
προβλέπονται για την ενίσχυση δι-

Για την περαίωση της αξιολόγησης των φακέλων
των σχεδίων βελτίωσης, δίνεται στις ΔΑΟ των ΠΕ

Αγώνας δρόμου
• Πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του ερχόμενου Ιουνίου

• Ερώτημα θέτουν
οι αξιολογητές
σχετικά με την
θεωρούμενη ως
ημερομηνία έναρξης
της αξιολόγησης
καιούχων Σχεδίων Βελτίωσης προσαυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες
μονάδες, υπό τον όρο ότι η ανώτατη
συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%, στις κάτωθι περιπτώ-

σεις:
-Νέοι αγρότες, υπό την έννοια ότι
έχουν ήδη εγκατασταθεί και δραστηριοποιούνται στο γεωργικό τομέα
κατά τη διάρκεια των πέντε ετών

που προηγούνται της αίτησης για
τη χορήγηση ενίσχυσης
-συλλογικές επενδύσεις και ολοκληρωμένα έργα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που συνδέονται με

συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών,
-περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά μειονεκτήματα,
-επενδύσεις που συνδέονται με
πράξεις δυνάμει των άρθρων 28 (γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικές ενισχύσεις) και 29 (βιολογική γεωργία).
-πράξεις που λαμβάνουν στήριξη
στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών
Συμπράξεων Καινοτομίας (ΕΣΚ)
Η προσαύξηση αυτή εφαρμόζεται
στα ακόλουθα ποσοστά:
α) στο 50% των δαπανών της επιλέξιμης επένδυσης στις λιγότερο
αναπτυγμένες περιφέρειες και σε
όλες τις περιφέρειες των οποίων το
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-2013 ήταν μικρότερο του
75% του μέσου όρου της ΕΕ-25 για
την περίοδο αναφοράς, αλλά των
οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ
ήταν μεγαλύτερο του 75% του μέσου
ΑΕγχΠ της ΕΕ-27.
β) στο 75% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών στα μικρά νησιά του
Αιγαίου Πελάγους
γ) στο 40% των δαπανών των επιλέξιμων επενδύσεων στις άλλες περιφέρειες.
Ματθαίος Μπίνας

Ημερίδα για τις “Φυσικές
καταστροφές στην Καλαμπάκα
Ο ρόλος των τοπικών αρχών στην ενημέρωση και ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών
– Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Απριλίου με σημαντικούς εισηγητές

“Φ

υσικές
καταστροφές, ο ρόλος των τοπικών
αρχών στην ενημέρωση και
ενεργοποίηση των τοπικών
κοινωνιών” είναι το θέμα της
ημερίδας που διοργανώνουν
την Κυριακή 7 Απριλίου 2019
και ώρα 10:30 το πρωί, στην
αίθουσα "Νίτσα Λιάπη", στην
Καλαμπάκα η Περιφερειακή
Ενότητα Τρικάλων και ο Δήμος Μετεώρων, σε συνεργασία με τη «Πράσινη Κιβωτό».

Του

Γιώργου Χρ.
Σιαμουρέλη

✉ grgsiamourelis@gmail.com
Η ευρύτερη περιοχή της
Καλαμπάκας και όχι μόνο, έχει
πληγεί πολύ από τις φυσικές
καταστροφές και έχει βιώσει
τεράστιες δυσκολίες, ευτυχώς

χωρίς να υπάρξουν θύματα,
παρά μόνο υλικές ζημιές!
Θυμίζουμε ότι από την ισχυρή δύναμη της φύσης, κατέρρευσε τον Ιανουάριο του
2016, η γέφυρα της Διάβας
(εκτός των παραλείψεων και
κακοτεχνιών ), ενώ η ευρύτερη

περιοχή υπέστη σοβαρές ζημιές από την κακοκαιρία!
Ακολούθησαν κι άλλες φυσικές καταστροφές από ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες αλλά και από τις έντονες χιονοπτώσεις, οι οποίες
δημιούργησαν προβλήματα
στους πολίτες καθώς και στις
τοπικές αρχές, οι οποίες είναι
αλήθεια ότι δε μπορούν να
σηκώσουν το απόλυτο βάρος
μιας μεγάλης φυσικής καταστροφής!
Έχουμε γίνει παρατηρητές
τεράστιων φυσικών καταστροφών και ακριβώς αυτές
οι καταστροφές οδηγούν την
πολιτεία και όλους μας, στον
να προνοήσουμε πλέον και
να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα
προστατεύουν τους πολίτες
και τις περιούσιες, από τις
φυσικές καταστροφές.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει
τις πλημμύρες στη «Μάνδρα»
Αττικής και στην Κρήτη πριν
από λίγες μέρες, αλλά και τη
μεγάλη φωτιά στο «Μάτι» της
Ραφήνας, όπου θρηνήσαμε
πολλά θύματα. Τους σεισμούς
που γίνονται ανά την επικράτεια και κυριολεκτικά «παγώνουν» τον κόσμο;
Η πολιτεία οφείλει να θωρακίσει ζωές και περιουσίες
των πολιτών. Αλλά και οι πολίτες οφείλουν να ενημερώνονται από τις υπηρεσίες και
τους επιστήμονές και ν’ ακολουθούν πιστά και απαράκλητα τις οδηγίες των αρχών και
της Πολιτικής προστασίας.
Η ημερίδα για τις φυσικές
καταστροφές στην Καλαμ-

πάκα, θα γίνει από καταξιωμένους εισηγητές και απευθύνεται σε όλους τους Δήμους, τους Φορείς, την Εκπαιδευτική κοινότητα και στην
ευρύτερη κοινωνία της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Προσκεκλημένοι
Εισηγητές είναι:
Ο κ. Ευθύμης Λέκκας, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρόεδρος Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας με θέμα:
"Φυσικές ΚαταστροφέςΝέα Επιστημονικά, Τεχνολο-

γικά και Επιχειρησιακά Δεδομένα από Πρόσφατες Καταστροφές σε Εθνικό και
Παγκόσμιο Επίπεδο"
Ο κ. Θανάσης Γκανάς, Δρ.
Γεωλόγος – Σεισμολόγος, Διευθυντής Ερευνών, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Εθνικό
Αστεροσκοπείο Αθηνών με
θέμα:
"Προηγμένες διαστημικές
τεχνολογίες για πρόβλεψη
και αντιμετώπιση Φυσικών
Καταστροφών"
Η κα Έλενα Φλόκα , Καθηγήτρια του τμήματος Φυσικής
του ΕΚΠΑ, με θέμα:
"Κλιματικές αλλαγές: ενδείξεις, αίτια και αβεβαιότητες".
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Συγχαρητήριος ανοικτή
επιστολή προς τον βουλευτή
Τρικάλων κ. Κ. Σκρέκα
Ο υπογράφων, εκφράζων και πολλούς τρικαλινούς συμπολίτες
απευθύνει δια της παρούσης συγχαρητήρια και ευχαριστήρια
προς τον τρικαλινό βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Κων|νο
Σκρέκα για την επερώτηση που κατέθεσε στο Κοινοβούλιο προς
τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας σχετικά με το θέμα της μετονομασίας του Στρατοπέδου της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών
από Στρατόπεδο Στρατηγού Καβράκου σε οτιδήποτε άλλο.
Συγκεκριμένα, ο βουλευτής ζητά από το Υπουργείο να μην
αλλάξει τίποτε στην ονομασία του στρατοπέδου, εφόσον δεν
αποδειχθεί με αδιάσειστα ιστορικά στοιχεία οτι αυτό πρέπει να
αλλάξει.
Με την ενέργειά του αυτή ο κ. Σκρέκας συνετάχθη με το μέρος του δικαίου, δεδομένου οτι οι διώκτες της μνήμης του στρατηγού Χρ. Καβράκου,ο οποίος δεν άφησε απογόνους και στην
ουσία είναι ανυπεράσπιστος, πάντα έκανε το καθήκον του στα
πλαίσια των διαταγών και ουδέποτε έβαψε τα χέρια του με αίμα
αθώων, όπως αδίκως τον κατηγορούν οι συκοφάντες του.
Η ενέργεια αυτή του βουλευτή αξίζει να ληφθεί υπόψιν των
τρικαλινών πατριωτών που είναι με την πλευρά του δικαίου κατά
τις επόμενες εκλογές.
Ιωάννης Ξηρός
Ταξίαρχος ε.α., Μέλος της Δράσης και της Νέας Δημοκρατίας
ΥΓ. Προς την θλιβερή όσο και φαιδρά ομάδα μαρξιστών των
Τρικάλων που πρωτοστατεί για την μετονομασία του στρατοπέδου ΣΜΥ. Κύριοι, μην βιάζεστε να χαρείτε για την επιτυχία του
''αγώνα'' σας προκειμένου να αφαιρέσετε το όνομα του Καβράκου από την Σχολή και να διαλαλείτε οτι ''κανένας αγώνας
δεν πάει χαμένος''. Αγώνες μπορούν να διεξάγουν και άλλοι. Το
θέμα με τους αγώνες είναι ποιοι είναι δίκαιοι. Μόνον αυτοί στην
Ιστορία επικρατούν.
Πρέπει να ντρέπεστε που χτυπάτε τόσο αλύπητα έναν νεκρό
και ανυπεράσπιστο άνθρωπο. Και μιλώντας για Ιστορία, σας
υπενθυμίζω οτι εκτός από τον αγαπημένο σας Στάλιν και τα υπόλοιπα σταλινοειδή, υπήρξε και ένας Γκάντι, ο οποίος είπε οτι στο
διάβα της Ιστορίας το άδικο πάντα χάνει,πάντα,πάντα.

Σαρτρ από φοιτητές
στο Μουσείο Τσιτσάνη
Η ομάδα Πλήθος. theatreproject παρουσιάζει
το έργο "Κεκλεισμένων
των θυρών" του Ζαν Πωλ
Σαρτρ (πρωτότυπο: HuisClos).
Το πρώτο εγχείρημα
της νεοσύστατης θεατρικής ομάδας, με μέλη
προερχόμενα από τους
κόλπους του φοιτητικού
θεάτρου, βρίσκει στέγη
στο Κέντρο Έρευνας και
Μουσείο Τσιτσάνη. Μετά
από παραστάσεις σε χώρους τέχνης της πρωτεύουσας, ήρθε η στιγμή το πείραμα αυτό
να ταξιδέψει μέχρι τα φιλότεχνα και φιλόξενα Τρίκαλα, πατρίδα της
σκηνοθέτιδος.
Το κτίριο των παλιών φυλακών Τρικάλων είναι απόλυτα ταιριαστό με τον εγκλεισμό, φυσικό και πνευματικό, των χαρακτήρων σε
μια κίβδηλη κόλαση.
Ο Σαρτρ τολμά να εκφράσει το υπαρξιακό άγχος που απωθούμε
όλοι βαθιά μέσα μας, με το οποίο οι χαρακτήρες έρχονται αντιμέτωποι μόνο μετά θάνατον.
Πώς είναι να έχεις ζήσει μια ολόκληρη ζωή “κακή τη πίστει”, έρμαιο επιφανειακών αναγκών, ελεγχόμενος από κίνητρα φορεμένα, θύμα βλεμμάτων άγρυπνων, καθοριζόμενος από θέλω ούτε στο
ελάχιστο πηγαία και ειλικρινή; Και πώς είναι να το αντιλαμβάνεσαι
μόνο όταν είναι πολύ αργά;
Η μόνη σου ελπίδα για να απαλλαγείς από τα δεσμά αυτού του
βασανιστηρίου είναι η αποδοχή των άλλων. Ή τουλάχιστον έτσι πιστεύουν οι χαρακτήρες του έργου και το επιδιώκουν, κυριολεκτικά, με νύχια και με δόντια. Ο Γκαρσέν, η Ινές και η Εστέλ, αιχμάλωτοι της ετεροκαθοριζόμενης εικόνας τους, αναζητούν εξιλέωση ο ένας στα μάτια του άλλου.
Μια εναλλακτική ανάγνωση του εμβληματικού έργου του 1944
φέρνει τις αναζητήσεις του μεγαλύτερου υπαρξιστή φιλοσόφου
του 20ου αιώνα στο σήμερα.
-Μόνο οι πράξεις πείθουν για τις προθέσεις μας.
-Πέθανα πολύ νωρίς. Δε μου αφήσανε χρόνο να κάνω τις δικές
μου πράξεις.
-Πάντα πεθαίνουμε πολύ νωρίς - ή πολύ αργά. Κι όμως η ζωή
είναι εκεί, τελειωμένη: η γραμμή τραβήχτηκε, πρέπει να κάνουμε
την άθροιση. Δεν είσαι τίποτε άλλο από τη ζωή σου.
Παίζουν: Ειρήνη Γαλλιάκη, Γιώργος Μαγγιώρης, Τάσος Νίκας,
Γιολίνα Σταμούλη
Σκηνοθεσία: Γιολίνα Σταμούλη
Η ομάδα ευχαριστεί «τους αγαπημένους φίλους Κωνσταντίνα
Νταλέκου και Σωτήρη Σεμερτζιάν για την απαραίτητη βοήθειά τους
σε κοστούμια, σκηνικά, ηχοληψία, φωτογραφίες και για την σημαντική ψυχολογική υποστήριξη».
Κυριακή 24 Μαρτίου
20:30
Κέντρο Έρευνας - Μουσείο Τσιτσάνη
Καρδίτσης 1, Τρίκαλα
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20η Μαρτίου - παγκόσμια ημέρα
στοματικής υγείας
Η
Παγκόσμια Οδοντιατρική
Ομοσπονδία (FDI) έχει ορίσει
την 20η Μαρτίου ως ημέρα
εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας
Στοματικής Υγείας. Στοματική υγεία
σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο
από το προφανές του ωραίου
χαμόγελου. Σημαίνει υγεία των
δοντιών,των ούλων,των χειλέων,της
γλώσσας,των σιελογόνων αδένων,
των μυών της μάσησης,της σκληρής
και μαλακής υπερώας,των
βλενογόννων στόματος &
φάρυγγα,της άνω και κάτω γνάθου.

Ένα υγιές στόμα μας επιτρέπει να μιλάμε,να χαμογελάμε,να μυρίζουμε,να
γευόμαστε,να μασάμε,να καταπίνουμε
και να μεταφέρουμε τα συναισθήματά μας
με αυτοπεποίθηση χωρίς να βιώνουμε
πόνο,δυσφορία ή νοσηρότητα. Δεν παίζει
ρόλο η ηλικία. Η στοματική υγεία είναι θεμελιώδης για τη γενική υγεία και ευεξία.
Τα στοματικά νοσήματα μπορούν να
επηρεάσουν αρνητικά κάθε έκφανση της
ζωής μας από την απόλαυση του φαγητού
μέχρι τις προσωπικές σχέσεις και την
αυτοπεποίθηση στο σχολικό ή εργασιακό
περιβάλλον, μπορεί να οδηγήσουν σε
κοινωνική απομόνωση όταν διστάζουμε να
χαμογελάμε ή να συναναστρεφόμαστε
επειδή νοιώθουμε άβολα για την εικόνα
του στόματός μας.
Ακόμη ένα στόμα που νοσεί-όπως πχ
στην περίπτωση της περιοδοντίτιδαςμπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες εμφάνισης άλλων νοσημάτωνή να επιδεινώσει την εικόνα τους. Είναι εντυπωσιακό
το γεγονός πως πάνω από 1.000 νοσήματα
και βλάβες εμφανίζονται στο στόμα 800
εκ των οποίων είναι συστηματικά.
Η παραμέληση της στοματικής υγιεινής
μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για μεταφορά μικροβίων σε άλλες περιοχές
του ανθρώπινου οργανισμού, με εξαιρετικά δυσάρεστες επιπτώσεις. Μια λεπτομερής ματιά στο στόμα, λοιπόν, μπορεί να
θέσει την υποψία για ένα σοβαρό γενικό
νόσημα. Ενίοτε οι εκδηλώσεις στο στόμα
είναι πρώιμες είναι δηλαδή οι πρώτες που
εμφανίζονται, ακόμη και σε νοσήματα
που απειλούν τη ζωή των ασθενών, όπως
λ.χ. το AIDS ή η λευχαιμία.
Ενδεικτικά, νοσήματα που εκδηλώνονται στο-ή και στο- στόμα είναι: Καρκίνος,

προκαρκινικές βλάβες, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (πχ σύφιλη), AIDS,
νοσήματα του πεπτικού (πχ ελκώδης κολίτιδα), νοσήματα του δέρματος ( όπως
ομαλός λειχήνας), λοιμώξεις , νοσήματα
του αίματος (λευχαιμία, λεμφώματα, αναιμίες), μεταβολικά νοσήματα του (πχ σακχαρώδης διαβήτης), αβιταμινώσεις, αντιδράσεις από λήψη φαρμάκων, κληρονομικά νοσήματα.
Σε ότι αφορά τα στοματικά νοσήματα
υπάρχουν παράγοντες κινδύνου μη μεταβλητοί-που δεν μπορούν δηλαδή να επηρεασθούν- όπως η ηλικία, το φύλο και η
κληρονομικότητα οπότε η στόχευσή μαςείναι οι μεταβλητοί, άρα επηρεαζόμενοι,παράγοντες και σ’αυτούς περιλαμβάνονται η ανθυγιεινή διατροφή, το κάπνισμα, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ
και-φυσικά!-η κακή στοματική υγιεινή.
Η κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας
ζάχαρης από τα σνακς, τα επεξεργασμένα τρόφιμα και τα αναψυκτικά αποτελεί
έναν πρωταρχικό παράγοντα κινδύνου
για τα οδοντιατρικά νοσήματα.
Τα αναψυκτικά περιλαμβάνουν όλα τα
ποτά με πρόσθετη ζάχαρη , φρουτοχυμούς, σακχαρούχα ποτά σε σκόνη, ενεργειακά ποτά και αναψυκτικά για αθλητικές
δραστηριότητες. Ο κίνδυνος εμφάνισης
οδοντικής τερηδόνας αυξάνεται εάν καταναλώνουμε ζάχαρη περισσότερες από
4 φορές την ημέρα, ή εάν η πρόσληψή μας
υπερβαίνει τα 50 γρ. (περίπου 12 κ.τ.γ.).
Προσοχή χρειάζεταιστη ζάχαρη που προστίθεται στα τρόφιμα από τους κατασκευαστές -ή από εμάς κατά την προετοιμασία των γευμάτων μας-και σε εκείνη που υπάρχει με φυσικό τρόπο στα τρόφιμα που καταναλώνουμε, όπως είναι το
μέλι, τα σιρόπια, οι φρουτοχυμοί και οι
συμπυκνωμένοι φρουτοχυμοί.
Η χρήση του καπνού εκθέτει το στόμα
μας σε αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση νοσημάτων των ούλων και καρκίνου του στόματος. Επίσης, προκαλεί χρωστικές στα
δόντια, κακή αναπνοή, πρόωρη απώλεια
δοντιών, απώλεια της γεύσης και της
όσφρησης .
H υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες, συχνά στο
στόμα και τα δόντια και μπορεί να προκαλέσει οδοντική τερηδόνα λόγω της
οξύτητας και της υψηλής περιεκτικότητας

σακχάρων των αλκοολούχων ποτών.
Μαζί με τη χρήση του καπνού, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ αυξάνει τον
κίνδυνο εμφάνισης καρκίνων στο στόμα.
H κακή στοματική υγιεινή μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία επιβλαβών βακτηρίων, που σχηματίζουν πλάκα. Το βούρτσισμα των δοντιών δύο φορές τη μέρα με
φθοριούχα οδοντόπαστα βοηθά στη μείωση των βακτηρίων – εμποδίζοντας έτσι
τη δημιουργία πλάκας - με αποτέλεσμα τα
δόντια μας να είναι πιο ανθεκτικά στα οξέα
που προκαλούν την οδοντική τερηδόνα. H
έγκαιρη διάγνωση είναι κρίσιμης σημασίας
στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των
στοματικών παθολογικών προβλημάτων.
Ο τακτικός έλεγχος από τον οδοντίατρο
διασφαλίζει ότι προβλήματα όπως η τερηδόνα, η ουλίτιδα και η περιοδοντίτιδα
εντοπίζονται όσο το δυνατό νωρίτερα και
αντιμετωπίζονται όπως επιβάλλεται.
Συνοπτικά οι κινήσεις που μπορούν να
εξασφαλίσουν καλή στοματική υγεία είναι:
-Βούρτσισμα των δοντιών τουλάχιστον
δύο φορές ημερησίως για δύο λεπτά τη
φορά με χειροκίνητη ή ηλεκτρική οδοντόβουρτσα (με βάση τις οδηγίες του γιατρού σας) και με φθοριούχο οδοντόκρεμα. (Ιδανικά μην ξεπλένετε το στόμα σας
μετά το βούρτσισμα αλλά απλά φτύστε
την περίσσεια της κρέμας. Δίνετε έτσι δυνατότητα στα δραστικά συστατικά της
οδοντόκρεμας να δράσουν περισσότερο
χρόνο. Χρησιμοποιείστε φθοριούχο στοματικό διάλυμα.)
-Υιοθετήστε μια υγιεινή διατροφή.
Αποφύγετε σνακς, επεξεργασμένες
τροφές και τροφές και ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα.
-Περιορίστε-ιδανικά κόψτε!-το κάπνισμα και την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.
-Φορέστε προστατευτικούς νάρθηκες αν
ασχολείστε με αθλήματα επαφής.
-Μην αμελείτε τον έλεγχο του στόματος
από ειδικούς. Επισκεφτείτε τακτικά τον
οδοντίατρό σας-τουλάχιστον μία φορά τον
χρόνο. Μην ξεχνάτε ποτέ πως η έγκαιρη
διάγνωση οποιουδήποτε προβλήματος
μπορεί να σας γλυτώσει από κόπο, χρόνο και χρήμα.
Ο.Σ. Τρικάλων

10 σελίδα
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Επίσκεψη του 2ου Γυμνασίου Καλαμπάκας
στο Κάουνας της Λιθουανίας

Σ

τα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος
Erasmus+/ ΚΑ2 με θέμα “Working for Europe”,
που συμμετέχει το σχολείο μας από κοινού με
τρεις άλλες χώρες, Γερμανία, Πορτογαλία και
Λιθουανία, πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσκεψη
μαθητών μας στο Κάουνας της Λιθουανίας.

Στο ταξίδι πήραν μέρος οι μαθήτριες της Β’ τάξης Ευγενία
Μπαλατσού και Μαρία Αρέτου μαζί με τις συνοδούς καθηγήτριες Σμαραγδή Νάκη και Περσεφόνη Καλαμπάκα.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής στο Κάουνας μας
δόθηκε η ευκαιρία τα παιδιά να γνωρίσουν από κοντά το εκπαιδευτικό σύστημα, τη σχολική κοινότητα, τον τρόπο ζωής,

CMYK

τα έθιμα, τις παραδόσεις και την ιστορία της χώρας των Λιθουανών εταίρων μας.
Οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου Καλαμπάκας, άφησαν τη
τη χώρα με τις καλύτερες αναμνήσεις και εντυπώσεις και ευχόμαστε να ανταποδώσουμε στο έπακρο την άψογη φιλοξενία,
όταν κι εκείνοι επισκεφτούν την πόλη μας!

τοπικά

Βραβεύσεις στο διαγωνισμό
χορού στη Βέροια
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Το ποίημα του Μ. Σαχτούρη έγινε κόμικ από μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων

«Ο στρατιώτης ποιητής»
• Η εικονογράφηση του συγκεκριμένου ποιήματος έγινε στο πλαίσιο του πολιτιστικού
προγράμματος «Πολύτροπη λογοτεχνία»• Το κόμικ έχει εκτυπωθεί σε πολλά αντίγραφα
και θα μοιραστεί στα σχολεία της πόλης και σε διάφορες υπηρεσίες
χει γραφτεί πολλές
φορές ότι εάν δοθεί η
ευκαιρία στους
μαθητές να δημιουργήσουν
και να καλλιεργήσουν τα
ταλέντα τους και τις
δυνατότητες τους, τότε το
αποτέλεσμα της
προσπάθειας μόνον
επιβράβευση θα μπορεί να
επιφέρει.

Ε

O Veroia Dance competition που διεξήχθη στις 15-17 Μαρτίου
2019 ολοκληρώθηκε και η Σχολή χορού Dancespace Μαρίας Γαδετσάκη απέσπασε 10 βραβεία. Αναλυτικά:
1ο βραβείο - Ελπίδα Θωμαΐδη, σύγχρονο ατομικό (14-16)
1ο βραβείο - Ελπίδα Θωμαΐδη & Εβίτα Μάνου, σύγχρονο
ντουέτο (16-18)
1ο βραβείο - Επλίδα Οικονόμου & Σοφία Ακρίβου, σύγχρονο
ντουέτο (10-12)
2ο βραβείο - Εβίτα Μάνου, σύγχρονο ατομικό (16-18)
2ο βραβείο - Ιφιγένεια Μπαλαμίτσα, σύγχρονο ατομικό (10 -12)
& υποτροφία στο Summer Camp χορού 2019
2ο βραβείο - 'November', σύγχρονο ομαδικό (12-14)
2ο βραβείο - 'Dissolved rights', σύγχρονο ομαδικό (14-16) & υποτροφία Livorno in Danza competition 2019
3o βραβείο - Κωνσταντίνα Στάθη, σύγχρονο ατομικό (16-18)
3ο βραβείο - Ζωή Μηλίτση & Κατερίνα Μητσιάδη, σύγχρονο
ντουέτο (14-16)
3ο βραβείο - Μαρίζα Ρετζελα & Σοφία Ροκκά, σύγχρονο ντουέτο (12-14)

Πρόσφατο παράδειγμα; Ο μαθητής του 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων
Αποστόλης Αναγνώστου και ο
αδερφός του Γεώργιος Αναγνώστου που αξιοποίησαν την αγάπη,
το μεράκι και κυρίως το ταλέντο
για την εικονογράφηση και έδωσαν «σάρκα και οστά» στο ποίημα
του γνωστού ποιητή Μίλτου Σαχτούρη «Ο στρατιώτης ποιητής».
Η εικονογράφηση του συγκεκριμένου ποιήματος έγινε στο
πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος «Πολύτροπη λογοτεχνία», που υλοποιήθηκε στο σχολείο κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος με την καθοδήγηση
της καθηγήτριάς τους κυρίας Θεοδώρας Φαλαγκάρα.
Ο μαθητής, με το ταλέντο, τη
φαντασία και τη δημιουργικότητά
του, κατάφερε να «ζωντανέψει» το
ποίημα στα μάτια της σχολικής

κοινότητας και να το κάνει να μιλήσει κατευθείαν στην καρδιά μαθητών και εκπαιδευτικών, για ένα
θέμα πάντα, δυστυχώς, επίκαιρο:
τον πόλεμο και τις συνέπειές του.
Με αφορμή λοιπόν, τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης
που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις
21 Μαρτίου, το 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων
αποφάσισε να τιμήσει την ημέρα
αυτήν, με την έκδοση του ποιήματος.
Το κόμικ έχει εκτυπωθεί σε
πολλά αντίγραφα και θα μοιραστεί
στα σχολεία της πόλης και σε
διάφορες υπηρεσίες καθώς επίσης θα αναρτηθεί η ηλεκτρονική
του μορφή στο διαδίκτυο.

«Ο Σύλλογος Διδασκόντων του
1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων συγχαίρει
δημόσια τους νεαρούς δημιουργούς, θέλοντας έτσι να υπογραμμίσει τη σημασία της υλοποίησης
κάθε είδους εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη δύναμη των εναλλακτικών και μη τυπικών μεθόδων μάθησης και φυσικά τις ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες
των μαθητών του σχολείου» τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, ενώ
για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης
αναφέρεται μεταξύ των άλλων
«Κι όπως η άνοιξη φέρνει το φως
και την ανανέωση-αναγέννηση της
φύσης, έτσι και η ποίηση, όσο περισσότερο «μιλάει» για όλα τα με-

γάλα ζητήματα της ζωής και του
θανάτου, τόσο περισσότερο φωτίζει, τόσο περισσότερο βοηθάει
στην πνευματική και ψυχική αναγέννηση του ανθρώπου.
Χιλιάδες χρόνια τώρα, αφήνει
ανεξίτηλο το αποτύπωμά της,
αφού «η ποίηση έχει τις ρίζες της
στην ανθρώπινη ανάσα» (Γ. Σεφέρης), αφού «η ποίηση είναι μια
ανθρώπινη καρδιά φορτωμένη
όλο τον κόσμο» (Ν. Βρεττάκος),
αφού «κατά λάθος ο κόσμος είναι
μια ποίηση» (Ο. Ελύτης)».
Ευαγγελία Κάκια

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

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€

12 σελίδα
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ΕΝΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ, ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ
•Μία επιλογή από δρώμενα και σχόλια απ' τον ΘΥΜΙΟ ΓΡ. ΛΩΛΗ
ΕΘΝΙΚΑ, ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ,
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
Η σημερινή Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019,
συμπίπτει βέβαια ημερολογιακά και εορταστικά με εκείνη την πρό εκατονταετίας
του 1919. Καθώς την ερχόμενη Δευτέρα,
όπως και τότε, θα εορτασθεί η επέτειος της
εθνικής παλιγγενεσίας. ’Ομως το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Θάρρος», το 1919,
είχε ως κυριότερη είδηση, την ενθουσιώδση υποδοχή του τότε Έλληνα αρχιστρατήγου Παρασκευόπουλου, από τους Έλληνας της Κωνσταντινούπολης, ενώ οι σημερινές εφημερίδες άναγγέλλουν την πρώτη επίσκεψη πρωθυπουργού της χώρας
μας στα σλαβόφωνα Σκόπια, που κατάφεραν να εκμαιεύσουν την ονομασία τους ως
Βόρειας Μακεδονίας. Οποία, αλήθεια, ανατροπή και διαφορά!

Κατά σύμπτωση δε, την περασμένη Κυριακή, πραγματοποιήθηκε, η καθιερωμένη
επετειακή εκδήλωση στο Κιλελέρ, από
όπου το 1910, ξεκίνησε η εξέγερση των
αγροτών, με ενεργό συμμετοχή και Τρικαλινών αγροτών και πρωτοπόρων του αγροτικού κινήμτος, που συνεχίζεται και μέχρι
τις ημέρες μας, καθώς τα προβλήματα των
ξωμάχων της γής, είναι πάντα μεγάλα και
ανεπίλυτα.
Πρωτεργάτες του Αγροτικού Κινήματος,
που κινητοποίησαν τους κολλίγους του Τρικαλινού κάμπου, για την διεκδίκηση της
ιδιοκτησίας και καλλιέργειας της γής
απ’αριστερά ο Μεγαλοχωρίτης δάσκαλος
Χρήστος Καρράς, που για τους θερραλέους αγώνες του υπέρ των αγροτών αποκαλούνταν δεύτερος Μαρίνος Αντύπας
και ο Νεοχωρίτης βουλευτής των Φιλευθέρων Θεόδωρος Φίλιος, που μετέφερε εντός κι’εκτός Βουλής, τα δίκαια αιτήματα του
αγροτικού κόσμου.

Οί έμποροι Αδελφοί Μαράβα όταν
υπηρετούσαν στο στρατό. Καθισμένος
ο μεγαλύτερος που διετέλεσε και πρόεδρος
του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων
Και ο συνεκδότης και
διευθυντής και σθεναρός
αρθρογράφος της
εφημερίδας «Θάρρος»
Λεωνίδας
Κλειδωνόπουλος, που
πήραν μέρος στην
σύσκεψη για την
καλύτερη προετοιμασία
του πανηγυρικού
εορτασμού της επετείου
της 25ης Μαρτίου το 1919

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ
Άλλο σημαντικό θέμα της ίδιας ημέρας,
ήταν οι λεπτομερείς ανακοινώσεις του
τότε Καρδιτσιώτη υπουργού Γεωργίας Καφαντάρη, για την απαλλοτρίωση των τσιφλικιών και την διανομή τους, στους ακτήμονας κολλίγους-μέρος των οποίων μεταφέρεται στην στήλη ετούτη.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Στις αρχαιρεσίες που έγιναν στο μεγάλο
τότε Σωματείο των Τρικάλων, τον Μουσικογυμναστικό Σύλλογο, εξελέγησαν οι
εξής Τρικαλινοί.

ΤΑ ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ
Ξεπερνώντας τα γεωργικά, σημειώνεται
η επικαιρότητα του πανηγυρικού εορτασμού της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821,
που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα. Και ενδιαφέρον παρουσιάζει η ειδησεογραφία της
ίδιας πάντα εφημερίδας, για την προετοιμασία του πανηγυρισμού, από την οποία
μαθαίνουμε και την πολιτική, οικονομική και
κοινωνική ηγεσία της εποχής εκείνης

Και παράλληλα και μία διαφήμιση για την
πώληση κάποιων συμβόλων.

Ο άρχοντας των Τρικάλων Τάκης Νακόπουλος με
την σύζυγό του, που ανέπτυξε μεγάλη πολιτική,
πολιτιστική και κοινωνική δραστηριότητα και το
διώροφο νεοκλασσικό σπίτι του, υπάρχει και
σήμερα στην οδό Βύρωνος

ΤΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
Παράλληλα όμως με τα εορταστικά, επισημαίνονται στην εφημερίδα και τα επισιτιστικά, με την αναγγελία διανομής ζάχαρης.

ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΙΝΩΝ
ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ

Ο ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ «ΑΝΑΘΕΜΑΤΟΣ»

Ο Γυμνασιάρχης Ρεντίφης. εμπνευστής και πρωτοστάτης του «αναθέματος»
κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου στα Τρίκαλα, εν μέσω των μαθητών του Γυμνασίου
που δίδασκε...και τον αντιβενιζελισμό του
Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο αναφερόμενος Γυμνασιάρχης Ρεντίφης ήταν εκείνος που
πρωτοστάτησε στην διοργάνωση του αναθέματος κατά του Εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου, που στήθηκε το 1916 -κατά τον μεγάλο διχασμό-στην είσοδο του Σιδηροδρομικού Σταθμού της πόλης και οι Τρικαλινοί Βασιλόφρονες, σχημάτισαν ένα σωρό από
πέτρες. Φυσικά, αργότερα ο εν λόγω Γυμνασιάρχης τιμωρήθηκε με μετάθεση από τα
Τρίκαλα.

CMYK

στη σέντρα των
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΨΗΛΑ
Η προσπάθεια έγινε από το 5ο ΓΕΛ
Τρικάλων, αλλά το 7ο ΕΠΑΛ Λάρισας
πήρε την πρόκριση με 3-1 (σελ 4)

ΣΠΟΡ
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ΣΤΙΒΟΣ

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΖΕΙ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΣΕ ΗΡΕΜΑ ΝΕΡΑ

Ο Κώστας Ζήκος μιλάει για τον στίβο
και τις φιλοδοξίες του (σελ 3)

Χωρίς βαθμολογικό άγχος κινούνται
οι ομάδες της Α’ ΕΠΣΤ (σελ 7)

4 Ο ΑΟΤ θα επιδιώξει το καλύτερο στο δύσκολο
παιχνίδι με τον Ηρόδοτο (σελ 5)
CMYK
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Με τα χρώματα
της Εθνικής
Η Σοφία Σακελλάρη των Τρικάλων στην Εθνική Νεανίδων για το Ευρωπαϊκό

Ά

λλη μια αθλήτρια της
γυναικείας ομάδας των
Τρικάλων, κλήθηκε σε
Εθνική ομάδα. Πρόκειται
την Σοφία Σακελλάρη η οποία
κλήθηκε στην Εθνική Νεανίδων.
Θα συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Elite Round που θα γίνει στην
Γερμανία το διάστημα 31 Μαρτίου-10
Απριλίου.
Η Εθνική θα αντιμετωπίσει στον 1ο
όμιλο την Γερμανία στις 3 Απριλίου, την
Αυστρία στις 6 Απριλίου και Τσεχία στις
9 Απριλίου.

Μανωλάς και Βαράν
στη λίστα της Γιουβέντους
Ο Κώστας Μανωλάς μαζί με τον
Ραφαέλ Βαράν βρίσκονται στην μεταγραφική λίστα της Γιουβέντους,
που βλέπει ότι ο Ντε Λιχτ πλησιάζει
την Μπαρτσελόνα.
Αυτό αναφέρει η ιταλική ιστοσελίδα
calciomercato, που ειδικεύεται στις
μεταγγραφές.
Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά,
ο αθλητικός διευθυντής της πρωταθλήτριας Ιταλίας, Φάμπιο Παρατίτσι,
«ψάχνει για έναν κεντρικό αμυντικό,
έχοντας στην λίστα του τον Γάλλο
Βαράν και τον Μανωλά από την Ρόμα,
καθώς ο Ντε Λιχτ φαίνεται να συνδέεται με την Μπαρτσελόνα».

Βασιλειάδης: «Υπάρχουν ήδη δύο ταυτοποιήσεις από τα επεισόδια στο ΟΑΚΑ»
Για δύο ταυτοποποιήσεις ατόμων που συμμετείχαν στα επεισόδια του ΟΑΚΑ, έκανε λόγο από το βήμα της Βουλής ο
υφυπουργός αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης.
Προηγήθηκε η έντονη κριτική του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος τα έβαλε με την
Πολιτεία για τα όσα έγιναν στο ντέρμπι, Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός.
Η απάντηση του Γιώργου Βασιλειάδη ήταν η ακόλουθη: «Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες από το βιντεοσκοπικό
υλικό έχουν υπάρξει ήδη δύο ταυτοποιήσεις και περιμένουμε.
Και για πρώτη φορά έχουμε ένα άμεσο μέτρο κατά αυτών που δημιουργούν τα επεισόδια γιατί από την προηγούμενη
εβδομάδα τέθηκε σε ισχύ ο νόμος.
Πρώτη φορά η Πολιτεία δείχνει τέτοια άμεσα αντανακλαστικά. Μένει να γίνουν κι άλλα πολλά.»

Κύπελλο Ελλάδος:
Την Τετάρτη 3 Απριλίου τα πρώτα ματς
Η ΕΠΟ έκανε γνωστές τις ώρες διεξαγωγής των δυο πρώτων αγώνων του Κυπέλλου
Ελλάδος για τα ματς του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα και της ΑΕΚ με τη Λαμία.
Και τα δυο παιχνίδια θα γίνουν την Τετάρτη 3 Απριλίου.
Η ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης στο γήπεδο της Τούμπας, θα ανοίξει την αυλαία καθώς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 3 Απριλίου στις 19:00. Δυόμιση ώρες αργότερα, στις 21:30 η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τη Λαμία στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Θα πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι με το ματς της ΑΕΚ υπάρχει πρόβλημα γιατί η Λαμία
παίζει στην Super League για την 26η αγωνιστική τη Δευτέρα 1/4 οπότε δεν αποκλείεται ή να
υπάρξει μετάθεση του αγώνα Κυπέλλου για την Πέμπτη 4 Απριλίου ή να πάει μια μέρα
νωρίτερα το ματς πρωταθλήματος.
Οι ρεβάνς θα γίνουν Μεγάλη Τετάρτη 24/4 ή Μεγάλη Πέμπτη 25/4.

Μέχρι Σαγκάη
Το μέλος του ΣΕΓΑΣ Τάκης
Χαχάμης θα εκπροσωπήσει
τον Τρικαλινό Στίβο στον Μαραθώνιο Σαγκάης. Μαζί του
θα βρίσκονται και 3 επιλεκτικά
στελέχη. Μάλιστα θα δώσει
συμβολικά την εκκίνηση αφού
οι Κινέζοι αγαπούν καθετί ελληνικό. Σε άλλο θέμα στις 5
Μάη θα γίνει η μεγάλη πολιτιστική αθλητική συνάντηση με
πολλές εκπλήξεις και συμβολισμούς. Σύντομα θα παρατεθεί συνέντευξη τύπου

Η Παναχαϊκή ανακοίνωσε
τη λύση συνεργασίας
με τον Οφρυδόπουλο
Λύθηκε κοινή συναινέσει, σύμφωνα με την ανακοίνωση
της Παναχαϊκής, η συνεργασία με τον Σωκράτη Οφρυδόπουλο. Η ΠΑΕ δεν έκανε αναφορά στους πρώην συνεργάτες του, αφού γινόταν προσπάθεια να πειστούν και να
μείνουν για το προσεχές παιχνίδι με τον Απόλλωνα
Πόντου, ενώ καλωσόρισε τονυπηρεσιακό Χρήστο Καραπίτσο, ο οποίος δεν είναι κάτοχος UEFA Pro. Αναλυτικά:
«Η ΠΑΕ Παναχαϊκή 1891 ανακοινώνει την κοινή συναινέσει
λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Σωκράτη
Οφρυδόπουλο. Η διοίκηση της ομάδας ευχαριστεί δημόσια
τον πρώην πλέον προπονητή της, για την άριστη συνεργασία που είχαν τα τελευταία 2,5 χρόνια και του εύχεται
καλή συνέχεια τόσο σε επαγγελματικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο.
Παράλληλα, η ΠΑΕ Παναχαϊκή 1891 καλωσορίζει στις
τάξεις της τον Χρήστο Καραπίτσο, ο οποίος αναλαμβάνει
υπηρεσιακός προπονητής και θα καθοδηγήσει την ομάδα
μας στον επόμενο εκτός έδρας αγώνα με τον Απόλλωνα
Πόντου. Ο Χρήστος Καραπίτσος έχει υπηρετήσει στο παρελθόν την ομάδα μας ως ποδοσφαιριστής της».

Οικονομικά προβλήματα
στον Απόλλωνα Πόντου
Ο Απόλλων Πόντου έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι της
διεκδίκησης της 2ης θέσης, όμως εμπόδιο και, μάλιστα,
σοβαρό αποτελούν τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα.
Δεν είναι τυχαίο που η ΠΑΕ στο δελτίο Τύπου που
εξέδωσε τα χαρακτήρισε διογκωμένα. Την Τρίτη (19/03),
μάλιστα, αποθεραπεία δεν έγινε και οι «κοκκινόμαυροι»
έμειναν στα αποδυτήρια, συζητώντας σχετικά με τις οφειλές.
Το δελτίο Τύπου:
«Δεν προπονήθηκε σήμερα ο Απόλλων, καθώς έγινε
συζήτηση με τους ποδοσφαιριστές για τα διογκωμένα,
πλέον, οικονομικά προβλήματα της ομάδας,. Συγκεκριμένα
με ποιους τρόπους θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν
και τι μπορεί να γίνει άμεσα. Ως εκ τούτου δεν έγινε η
αποθεραπεία που πραγματοποιείται την Τρίτη».
Αναβολή για Τσεμπερίδη
Εκτός των αιτημάτων κατάπτωσης της εγγυητικής η
ΠΑΕ έχει να αντιμετωπίσει και αυτό της προσφυγής του
Αλέξανδρου Τσεμπερίδη. Ο πρώην μέσος του Απόλλωνα
έχει καταθέσει προσφυγή και αυτή είχε προγραμματιστεί
να συζητηθεί τη Δευτέρα (18/03) στην ΠΕΕΟΔ της ΕΠΟ.
Σύμφωνα, ωστόσο, με το ρεπορτάζ του FL News, ο
νομικός Βαγγέλης Χατζηιωάννου αιτήθηκε αναβολής,
γιατί δεν μπορούσε να παραστεί. Η συζήτηση μετατέθηκε
για την 1η Απριλίου.

Ο Απόλλων Σμύρνης ζητά
υποβιβασμό του ΟΦΗ
Προσπάθεια να επωφεληθεί από τον ενδεχόμενο υποβιβασμό του ΟΦΗ ξεκίνησε και επίσημα ο Απόλλων Σμύρνης. Θεωρώντας πιθανότατο το ενδεχόμενο να μη γίνει
τελικά η αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος, η «ελαφρά
ταξιαρχία» θέλει να εξαντλήσει τις πιθανότητες να αποφύγει
την τελευταία θέση.
Γι’ αυτό τον λόγο έκανε πρόσθετη παρέμβαση στην
Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ (που θα εκδικάσει σήμερα
στις 16:00 την υπόθεση), ζητώντας να διατηρηθεί η ποινή
που πρωτόδικα είχε επιβληθεί στους Κρητικούς.
Η σχετική ενημέρωση της ΕΠΟ αναφέρει:
«Πρόσθετη παρέμβαση της ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
κατά 1) της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 και 2) της ασκηθείσας
εφέσεως της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 κατά της υπ’αριθμ. 4/2019
απόφασης Επιτροπής Δεοντολογίας ΕΠΟ και υπέρ του
κύρους και της διατήρησης της υπ’αριθμ. 4/2019 απόφασης
της Επιτροπής Δεοντολογίας ΕΠΟ».
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Ζήκος: “Θα προσπαθήσω για Τόκιο”
Ο Τρικαλινός σπρίντερ μίλησε στην "Καθημερινή" για τις αγωνιστικές του προκλήσεις

Ο

Γιουσέιν Μπολτ ξεκίνησε από
τον στίβο και κατέληξε στο να
προσπαθεί να κάνει καριέρα
στο ποδόσφαιρο. Του
Κωνσταντίνου Ζήκου η πορεία είναι
αντίθετη.
Είκοσι ετών πλέον, έπαιζε ποδόσφαιρο έως
τα 16 και ύστερα άρχισε να ασχολείται με
τον κλασικό αθλητισμό.
Πριν περάσουν τέσσερα χρόνια, κατάφερε
να γίνει ο πρώτος Ελληνας που αγωνίστηκε
σε ευρωπαϊκό τελικό ανδρών στα 60 μ., ύστερα
από 19 χρόνια (5ος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού της Γλασκώβης).
Είναι ήρεμος σε ένα «εκρηκτικό» αγώνισμα.
Ζει στα Τρίκαλα και δεν θα τα άλλαζε με
καμία άλλη πόλη. Οταν ήταν 15, με ένα μήνα
προπόνησης, αναδείχθηκε δεύτερος στα πανελλήνια παίδων και εφήβων και με την ομάδα
σκυταλοδρομίας εφήβων ήρθαν πρώτοι στο
αντίστοιχο βαλκανικό.
«Αυτές οι διακρίσεις μου έδωσαν ώθηση
και άρχισα να ασχολούμαι σιγά σιγά με τον
στίβο περιμένοντας να γίνει κάτι με το ποδόσφαιρο. Στην Γ’Λυκείου επικεντρώθηκα στον
στίβο. Είχα κάνει δοκιμαστικά και μου έλεγαν
ότι είμαι καλός στο ποδόσφαιρο, αλλά, τελικά,
καλύτερα που άλλαξα πορεία», δήλωσε στην
«Κ».
Ως ποδοσφαιριστής έπαιζε ως δεξί μπακ.
Ολοι του έλεγαν ότι είναι γρήγορος, αλλά
έπρεπε να του το επιβεβαιώσει και ο νυν προπονητής του, ο Βαγγέλης Κατσιάβας, για να
μείνει στον χώρο του στίβου.
«Ως παιδί δεν έτρεχα γρήγορα. Και ποδόσφαιρο άρχισα σχετικά αργά, στη Β’ Γυμνασίου. Υπήρχε, όμως, συνεχώς βελτίωση. Κάθε

Ο Κώστας Ζήκος έχει προκαλέσει πλέον πανελλήνιο ενδιαφέρον με τις επιδόσεις του στον στίβο
χρόνο πήγαινα και καλύτερα και βελτίωνα τις
επιδόσεις μου.
Αυτό με ώθησε να δω τα σπριντ πιο σοβαρά.
Στην αρχή ήταν κάτι σαν χόμπι. Αυτό που…
συμπλήρωνε το ποδόσφαιρο», τόνισε.
Πώς είναι, όμως, να αγωνίζεσαι μεταξύ των
κορυφαίων σπρίντερ της Γηραιάς Ηπείρου;
«Ηταν ωραία εμπειρία. Από τη στιγμή που
πέτυχα ατομικό ρεκόρ, το ήξερα ότι θα προκριθώ στον τελικό.

Πριν από τρεις μήνες δεν ήξερα τι θα έκανα.
Μετά το πανελλήνιο κλειστού, σιγουρεύτηκα».
Οταν ο Κωνσταντίνος ταξίδεψε στη Γλασκώβη, τον συνόδευε η ελπίδα ότι μπορεί να
γίνει ο πρώτος Ελληνας που θα προκριθεί σε
τελικό ύστερα από 19 χρόνια.
Αυτό δεν τον άγχωσε. «Ηταν κάτι που μου
άρεσε. Ενιωθα σαν να επιβραβεύονται οι
κόποι μου. Θέλω να γίνομαι κάθε μέρα και

καλύτερος», μας είπε.
Αυτό το καλοκαίρι τον περιμένει ο ανοικτός
στίβος. Μπορεί να τρέξει τόσο γρήγορα και
στα 100; «Θέλω να φτάσω σε ένα ανάλογο
επίπεδο και στα 100, γιατί μετά τον περσινό
τραυματισμό μου έχω μείνει πίσω. Στόχος
μου είναι μία διάκριση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα -23 ετών.
Τον Αύγουστο έχουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εθνικών Ομάδων (σ.σ. πρώην Μπρούνο Τζάουλι) και ύστερα θα δώσω βάση στο
παγκόσμιο κλειστού του 2020.
Νομίζω πως μου ταιριάζει ο κλειστός. Θεωρώ
ότι στην καριέρα μου θα πετύχω περισσότερα
στον κλειστό, παρά στον ανοικτό», τόνισε.
Μπορεί ο κλειστός να αρέσει στον Κωνσταντίνο Ζήκο καλύτερα από τον ανοικτό,
όμως, όπως κάθε αθλητής, ονειρεύεται μια
συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες.
«Τα όρια για το Τόκιο είναι δύσκολα. Δεν
μπορώ να πω ότι ο χρόνος είναι εφικτός,
αλλά θα προσπαθήσω. Υγεία να υπάρχει και
όλα γίνονται.
Ακόμα και η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς
αποτελεί επιτυχία για έναν αθλητή».
Ο 20χρονος σπουδάζει τεχνολόγος γεωπόνος, αλλά, μετά το καλό πλασάρισμα στο
ευρωπαϊκό, απέκτησε δικαίωμα εισαγωγής
στα ΤΕΦΑΑ, κάτι που το προτιμάει, γιατί η
σχολή είναι στα Τρίκαλα, κοντά στους γονείς
του, οι οποίοι είναι οι μεγάλοι χορηγοί του.
«Σε σχέση με άλλες πόλεις της επαρχίας
έχουμε καλές εγκαταστάσεις.
Εάν συγκρίνω τα Τρίκαλα με την Αθήνα,
εδώ όλα είναι πιο ωραία. Δεν σκέφτομαι να
φύγω από την πόλη μου», υπογράμμισε.

Ο Α.Σ. Μαχητικών Τεχνών Καλαμπάκας σε αγώνες karate

Ο Α.Σ. Μαχητικών Τεχνών Καλαμπάκας συμμετείχε με αθλητές ηλικίας παίδων στους αγώνες Κυπέλου εγχρώμων και
μαύρων ζωνών που πραγματοποιήθηκε στην Πορταριά του Βόλου την Κυριακή 17 Μαρτίου υπό την αιγίδα της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Καράτε. Οι αθλητές του διακρίθηκαν αν και πρωτοεμφανιζόμενοι κατακτώντας 3 θέσεις με χάλκινο
μετάλλιο δεχόμενοι τα συγχαρητήρια του προπονητή τους.
Το Σαβ/κο που έρχεται 22 και 23 Μαρτίου ο τοπικός σύλλογος θα συμμετάσχει πάλι με αρκετούς αθλητές στο
Βαλκανικό Πρωτάθλημα Kyokushin karate της Παγκόσμιας οργάνωσης IKO kyokushinkai με συμμετοχή 9 κρατών που θα
διεξαχθεί στο Βόλο από τον εκπρόσωπο της στην Ελλάδα κ. Στεφάνου. Την Κυριακή θα διεξαχθεί και διεθνές σεμινάριο
με Ιάπωνα δάσκαλο.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΓΑΣ Παλαμά και Νέος κεραυνός πήραν άνοδο στην Β ΕΣκΑΘ
Μια αγωνιστική πριν το τέλος του Β
ομίλου της Β ΕΣΚΑΘ, ο ΓΑΣ Παλαμά και
ο Νέος Κεραυνός Λάρισας είναι οι ομάδες
που κερδίζουν άνοδο. Τα αποτελέσματα:
Νέος Κεραυνός – Πράσινη Γωνιά Τρικάλων 76-44
ΓΑΣ Παλαμά – Κρόνος Τυρνάβου 6863
Φούντας ΒC – Ελπίδα Καρδίτσας 7148
Γ.Σ.Φαλάνης – Αγ. Κωνσταντίνος 6055

ΒΑΘΜΟΛΟΓιΑ
1 ΓΑΣ ΠΑΛΑΜΑ ...................................................................25

2 ΝΕΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΡ. .......................24
3 ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ...........................21
4 Γ Σ ΦΑΛΑΝΗΣ ......................................20
5 ΦΟΥΝΤΑΣ BC .......................................18
6 ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ............................. 18
7 ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΩΝΙΑ ΤΡΙΚ. .........................17
8 ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ .......................15
9 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ ..........................................–

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Φαρκαδόνα- Νέος Κεραυνός δ.δ.
Ελπίδα Καρδίτσας -Γ.Σ.Φαλάνης
Κρόνος Τυρνάβου -Φούντας BC
Πράσινη Γωνιά -ΓΑΣ Παλαμά
Ρεπό: Αγ. Κωνσταντίνος

09:30 Eurosport 2
Καλλιτεχνικό πατινάζ
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σαϊτάμα
11:30 FOX Sports
Mariners - Athletics
MLB
11:45 Eurosport 1
Παγκόσμιο Κύπελλο Πλανίτσα
Άλμα με σκι
15:00 Eurosport 2
Καναδάς - Ρωσία
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών
17:00 COSMOTE SPORT 6
HD
ATP Masters 1000 Miami Open
Κυρίως ταμπλό
17:00 COSMOTE SPORT 2
HD
Καζακστάν - Σκωτία
Προκριματικά Euro 2020
17:15 Eurosport 1
Παγκόσμιο Κύπελλο Όσλο
Δίαθλο
18:15 COSMOTE SPORT 7
HD
Minnesota - Louisville
NCAA
19:00 COSMOTE SPORT 1
HD
Κύπρος - Σαν Μαρίνο
Προκριματικά Euro 2020
19:00 Novasports 2HD
ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Φενέρμπαχτσε
EuroLeague
19:15 Eurosport 1
Γερμανία U21 - Γαλλία U21
Φιλικό
20:00 COSMOTE SPORT 9
HD
Μπορούσια Ντίσελντορφ UMMC
ETTU Champions League
21:00 FOX Sports

Premier League of Darts
Βερολίνο
21:00 Novasports 3HD
Μπουντούτσνοστ - Αναντόλου
Εφές
EuroLeague
21:00 Novasports 1HD
Μπάγερν Μονάχου - Μπαρτσελόνα
EuroLeague
21:30 Eurosport 1
Ιαπωνία - Ελβετία
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών
21:45 COSMOTE SPORT 1
HD
Βέλγιο - Ρωσία
Προκριματικά Euro 2020
21:45 COSMOTE SPORT 2
HD
Ολλανδία - Λευκορωσία
Προκριματικά Euro 2020
21:45 COSMOTE SPORT 3
HD
Αυστρία - Πολωνία
Προκριματικά Euro 2020
21:45 COSMOTE SPORT 5
HD
Ισραήλ - Σλοβενία
Προκριματικά Euro 2020
21:45 COSMOTE SPORT 7
HD
Κροατία - Αζερμπαϊτζάν
Προκριματικά Euro 2020
21:45 COSMOTE SPORT 8
HD
Σλοβακία - Ουγγαρία
Προκριματικά Euro 2020
22:30 Novasports 2HD
Γκραν Κανάρια - Ολυμπιακός

CMYK
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Τέλος στο φετινό ταξίδι
Ό

λα τα ωραία
κάποτε
τελειώνουν.
Μπορεί το
όμορφο ποδοσφαιρικό
ταξίδι του 5ου ΓΕΛ
Τρικάλων να μην έφτασε
στον τελικό του
προορισμό, στάθηκε
ικανό όμως για να
προσφέρει επιτυχίες,
συγκινήσεις και
αναμνήσεις, μαθητών,
φίλων και συμπαικτών.

Χθες παίχτηκε το τελευταίο
επεισόδιο του φετινού σχολικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου στη Λάρισα, εκεί
όπου η Τρικαλινή σχολική
ομάδα ηττήθηκε από το 7ο
ΕΠΑΛ της Λάρισας με 3-1 και
επέστρεψε στη βάση της, ρίχνοντας πλέον την προσοχή
της στις μαθητικές υποχρεώσεις της.
Το 7ο ΕΠΑΛ είναι το απόλυτο αφεντικό στη Θεσσαλία
μιας και επικράτησε στον μεγάλο τελικό συνεχίζοντας έτσι
στην επόμενη φάση όπου και
θα αντιμετωπίσει τον πρωταθλητή της Στερεάς Ελλάδας.
Σε μια αναμέτρηση όπου οι

•Αποκλείστηκε στον τελικό της Θεσσαλίας το 5ο ΓΕΛ Τρικάλων
χάνοντας 3-1 στη Λάρισα από το 7ο ΕΠΑΛ

έξαλλους πανηγυρισμούς.
Επτά λεπτά αργότερα ο Κακούσιος μείωσε σε 2-1 αλλά
ο Πινακάς ήταν αυτός που
λίγο πριν το φινάλε διαμόρφωσε το τελικό 3-1.
Διαιτητής του αγώνα ήταν
ο Σωτήρης Μπαϊραχτάρης με
βοηθούς τους Θοδωρή Ζιάγκα και Κώστα Τσιτώτα.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Το 5ο ΓΕΛ Τρικάλων ηττήθηκε στον τελικό της Θεσσαλίας από το 7ο ΕΠΑΛ Λάρισας
«μπλε» του Γιώργου Καμάκα
απέδωσαν κατά διαστήματα
καλό ποδόσφαιρο και έφτασαν στην επικράτηση και συ-

νεχίζουν αυτό το όμορφο ταξίδι.
Το σκορ άνοιξε στο 15’ ο
Πινακάς με ωραία κεφαλιά κι

αφού η μπάλα βρήκε και στο
οριζόντιο δοκάρι μετά από
προσπάθεια του Σαμαρά κάνοντας το 1-0.

Και στο 47’ ο Δημήτρης
Καλφούντζος με εξαιρετική
εκτέλεση φάουλ από πλάγια
θέση πέτυχε το 2-0 μέσα σε

7ο ΕΠΑΛ (Γ. Καμάκας): Καραφέρης, Κοντογιώργος,
Νούσιας, Βόγλης, Ραπτόπουλος, Δραγατσίκης, Καλφούτζος, Μαγιάκος, Σαμαράς, Πινακάς, Δρόσος (αρχική
11άδα)
Έπαιξαν επίσης οι: Δοξαριώτης, Ευθυμιάδης, Ζινέλι,
Σακελλαρίου, Χαρισούλης, Αντωνόπουλος, Γεωργόπουλος.
5ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: Τσιρογιάννης, Γκόλιας, Δρόσος,
Ζωγράφος, Κακούσιος, Κερασοβίτης, Μερτσιώτης, Νταϊλιάνης, Σκαρλέας, Τσιόκας,
Χατζηγεωργίου
(αρχική
11άδα)
Έπαιξαν επίσης οι: Ζήκος,
Ζήσης, Κατσιμόρας, Κοντοκλώτσης, Κεφαλάς, Παπαγεωργίου, Ρεντζιλάς.

Φάσεις από τον χθεσινό τελικό

Σ

ε συνέχεια των
προηγούμενων
Σαββατοκύριακων οι
μικροί μας αθλητές
έλαβαν μέρος σε
ποδοσφαιρικούς αγώνες με
την συμμετοχή της ακαδημίας
του Ajax Trikala.

Δήμητρα Απόλλων

Το ευχαριστήθηκαν!

Το μεσημέρι της Κυριακής λοιπόν
στις εγκαταστάσεις Μπαλκούρας,
η ακαδημία μας αναμετρήθηκε με
αυτή του Αjax Τρικάλων τόσο για
το πρωτάθλημα υποδομών Κ12
όσο και για φιλικούς αγώνες στις
μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες
(Κ9 και Κ8).
Τα παιδιά, με σύμμαχο τον καιρό,
έτρεξαν, έπαιξαν και ευχαριστήθηκαν το παιχνίδι προσφέροντας
θέαμα στους θεατές με την αγωνιστική τους απόδοση και χαμόγελα
για ένα καλύτερο ποδοσφαιρικό
μέλλον στην Ελλάδα αφού ανεξαρτήτως αποτελέσματος όλα μαζί
στο τέλος αγκαλιασμένα έδειξαν
πως πάνω απ’ όλα στον αθλητισμό
είναι ο σεβασμός στον αντίπαλο
και το ευ αγωνίζεσθαι.

Οι ομάδες Κ8, Κ9 και Κ12

CMYK

Η αγωνιστική δράση θα συνεχιστεί αμείωτα αφού ο καιρός πλέον
το καθιστά εφικτό και έτσι όλα τα
παιδιά της ακαδημίας μας θα έχουν
άφθονες αγωνιστικές εμπειρίες.
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Ο Γκάμαρης διαιτητής
στο Ηρόδοτος-ΑΟ Τρίκαλα

•Στον ΑΟ Τρίκαλα γνωρίζουν καλά την κρισιμότητα του αγώνα
του Σαββάτου και υπάρχει η αποφασιστικότητα για να παλέψουν

Ο Γκάμαρης ορίστηκε διαιτητής
στο κρίσιμο παιχνίδι του ΑΟΤ με τον Ηρόδοτο
Ένας έμπειρος διαιτητής του συνδέσμου Αθηνών, ο
Ανδρέας Γκάμαρης ορίστηκε διαιτητής στον αγώνα του
ΑΟ Τρίκαλα στην Κρήτη με τον Ηρόδοτο.
Οι ορισμοί των διαιτητών για τα ματς της 23ης αγωνιστικής της Football League. Αναλυτικά:

Σάββατο 23 μαρτίου

Οι παίκτες του ΑΟΤ θα πρέπει να δείξουν ψυχή και πάθος για να φτάσουν στην κατάκτηση
της επιτυχίας στην έδρα του Ηροδότου. Στιγμιότυπο από τη χθεσινή προπόνηση

Σ

ε αγωνιστική
ετοιμότητα
βρίσκεται ο ΑΟ
Τρίκαλα για τον
αγώνα του Σαββάτου
στην Κρήτη με τον
Ηρόδοτο. Ένας αγώνας
καθοριστικός, αφού αν ο
ΑΟΤ καταφέρει να φύγει
νικητής τότε επί της
ουσίας θα μπορέσει να
ανασάνει βαθμολογικά.

κυριακή 24 μαρτίου

Του χρΙΣτΟφΟρΟΥ
πΑπΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Βέβαια ο αντίπαλος έχει και
αυτός τους ίδιους στόχους
και το παιχνίδι έχει όλα τα
στοιχεία του ντέρμπι. Αυτό
σημαίνει ότι όλα θα κριθούν
στις λεπτομέρειες και στο…
θάρρος που θα φανεί μέσα
στον αγωνιστικό χώρο.

τιμωρημένος ο Ντιαλό
Χωρίς τον Λαμίν Ντιαλό θα
παραταχθεί ο ΑΟ Τρικαλα
στο παιχνίδι του Σαββάτου
αφού θα εκτίσει την ποινή
καρτών όπως είχε δηλωθεί
από την ΠΑΕ. Σίγουρα μια
σημαντική απουσία, αφού ο
έμπειρος ποδοσφαιριστής

στα τελευταία παιχνίδια ήταν
ιδιαίτερα φαρμαρισμένος.

Στην Εθνική
της χώρας του ο Γουερέ
Χωρίς τον Πολ Γουερέ συνεχίζεται η προετοιμασία των
Τρικάλων για το Σαββατιάτικο
παιχνίδι με τον Ηρόδοτο καθώς ο έγχρωμος μεσοεπιθετικός βρίσκεται ήδη στο Ναϊρόμπι όπου και συμμετέχει
στην προετοιμασία της Εθνικής ομάδας της Κένυας για

το Σαββατιάτικο παιχνίδι με
την Γκάνα. Το παιχνίδι θα γίνει
στην Άκρα της Γκάνας και είναι στο πλαίσιο των προκριματικών για το Κύπελλο Εθνών
Αφρικής. Είναι μάλιστα το
ντέρμπι του 6ου ομίλου καθώς
η Κένυα είναι στην πρώτη
θέση και η Γκάνα στην δεύτερη.
Όπως αντιλαμβάνεται κανείς ο Γουερέ θα λείψει σίγουρα απο το παιχνίδι του
Σαββάτου και θα είναι πίσω

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑτμΙΣΕΙΣ

Σπάρτη-Αήττητος Σπάτων (15:00, Δημ. Στάδιο Σπάρτης)
Διαιτητής: Ντάουλας (Δυτ. Αττικής)
Βοηθοί: Γεωργακόπουλος (Πειραιά), Πριόνας (Εύβοιας)
4ος: Χ. Βεργέτης (Αρκαδίας)
Πλατανιάς-Βόλος (15:00 ΕΡΤ3, Δημ. Περιβολίων)
Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)
Βοηθοί: Γαρεφαλάκης, Μαυρουδής (Ηρακλείου)
4ος: Κολυτάς (Λασιθίου)
Ηρόδοτος-Τρίκαλα (15:00, Νέας Αλικαρνασσού)
Διαιτητής: Γκάμαρης (Αθήνας)
Βοηθοί: Κολλιάκος (Αθήνας), Αναστασάκης (Χανίων)
4ος: Μπακογιάννης (Αθήνας)
Κέρκυρα-Εργοτέλης (15:00, ΕΑΚ Κέρκυρας)
Διαιτητής: Βουρνέλης (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Θανασιάς (Ηπείρου), Πήττας (Ηλείας)
4ος: Μπαΐλης (Πρέβεζας)
Αιγινιακός-ΑΟΧ Κισσαμικός (15:00, Δημ. «Γ. Παραλυκίδης»)
Διαιτητής: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)
Βοηθοί: Μαλανδρής (Χαλκιδικής), Χατζημανώλης (Δωδ/νήσου)
4ος: Μπεκιάρης (Καρδίτσας)

κΑτΑλΥτΕΣ

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

οριακά για το παιχνίδι της ερχόμενης Τετάρτης με την Κέρκυρεα.
Κατά τα άλλα Ράντι, Συμελίδης, Καπός, Γκουγκούδης
προπονούνται κανονικά ενώ
από σήμερα μπήκε σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων και
ο Ζακουανί μετά απο καιρό.
Λογικά κάποιοι εκ των παραπάνω θα είναι στην αποστολή
για την Κρήτη ώστε να έχει
περισσότερες επιλογές ο Μίλος Κόστιτς.

Καραϊσκάκης Άρτας-Ηρακλής (15:00, Δημ. Αγίων Αναργύρων)
Διαιτητής: Μαλούτας (Ημαθίας)
Βοηθοί: Παρασίου (Ημαθίας), Τίκας (Θεσπρωτίας)
4ος: Καραντώνης (Ημαθίας)
Δόξα Δράμας-Απόλλων Λάρισας (15:00, Γήπεδο Δόξας)
Διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλλας)
Βοηθοί: Δέλλιος (Πέλλας), Τζιουβάρας (Κοζάνης)
4ος: Σιδηρόπουλος (Έβρου)
Απόλλων Πόντου-Παναχαϊκή (15:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο Καλαμαριάς)
Διαιτητής: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
Βοηθοί: Στεφούλης (Γρεβενών), Βρούζος (Πιερίας)
4ος: Δραγούσης (Κιλκίς)
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Στο ίδιο γήπεδο!

Super League:

Οι παίκτες που έχουν
χρησιμοποιηθεί στο πρωτάθλημα
Π
15. Λεβαδειακός:
16. Απόλλων Σμύρνης:

έντε… στροφές πριν
το φινάλε της
περιόδου στη Super
League και οι 16
ομάδες που συμμετέχουν στο
πρωτάθλημα έχουν
χρησιμοποιήσει έως τώρα 434
ποδοσφαιριστές.

29
31

Οι τερματοφύλακες

Σε μία ενδεκάδα η θέση που αλλάζει πιο δύσκολα είναι αυτή του τερματοφύλακα.
Αν και οι περισσότερες ομάδες έχουν χρησιμοποιήσει δύο ως τώρα, δεν παύει στις περισσότερες ο ένας να είναι βασικότατος. Οι 11 από
τις 16 ομάδες λοιπόν, έχουν χρησιμοποιήσει
από δύο τερματοφύλακες. Συνηθισμένος αριθμός
σε μια σεζόν, αν δεν υπάρξει σημαντική αλλαγή
τον Ιανουάριο.
Τρεις ομάδες δεν έχουν κάνει καμία αλλαγή έως
τώρα κάτω από τα δοκάρια. Η Ξάνθη με τον Ζίβκο Ζίβκοβιτς, η ΑΕΛ με τον Όγκμουντουρ Κρίστινσον και ο ΠΑΟΚ με τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε όλα τα ματς
του Άρη έχει ξεκινήσει ο Χούλιαν Κουέστα, αλλά
μια αποβολή του έδωσε χρόνο και στον αναπληρωματικό γκολκίπερ των «κιτρινόμαυρων».
Τέλος, δύο ομάδες έχουν δώσει… γάντια σε
τρεις τερματοφύλακες, ο Πανιώνιος και ο Απόλλων Σμύρνης.
Αναλυτικά:
3 τερματοφύλακες: Πανιώνιος, Απόλλων Σμύρνης.
2 τερματοφύλακες: Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Ατρόμητος Αθηνών, Άρης, Παναιτωλικός, Παναθηναϊκός, Λαμία, Αστέρας Τρίπολης, ΠΑΣ Γιάννινα,
ΟΦΗ, Λεβαδειακός.
1 τερματοφύλακας: Ξάνθη, ΑΕΛ, ΠΑΟΚ.

«Σάρκα και οστά» παίρνει η σημαντική
πρωτοβουλία που ανέλαβε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για την κατασκευή
γηπέδου 5Χ5 εντός των εγκαταστάσεων του
Ειδικού Κέντρου Κράτησης Νέων Αυλώνα,
Τους λιγότερους από αυτούς (23)
στο πλαίσιο του προγράμματος «Στο ίδιο
έχει ο Αστέρας Τρίπολης, ενώ τρεις
γήπεδο/Same field», το οποίο εντάσσεται
ομάδες έχουν χρησιμοποιήσει από 31
στο εξαετές αναπτυξιακό πλάνο «Μπάλα
ποδοσφαιριστές.
Παντού» και έχει ως στόχο την ανάδειξη
Οι ομάδες που δίνουν μάχη για να
της κοινωνικής διάστασης του αθλήματος
κρατηθούν στην κορυφαία επαγγελμακαι την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών άθλητική κατηγορία είναι αυτές που δίνουν
σης για όλους.
φανέλα σε πολλούς παίκτες, είτε με ενίΗ Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονσχυση τον Ιανουάριο, είτε με πολλές
δία έχει αναλάβει, μέσω της Διεύθυνσης
αλλαγές από το υπάρχον ρόστερ.
Στρατηγικής Ανάπτυξης, και ήδη υλοΩς εκ τούτου οι πέντε τελευταίες της
ποιεί την υλική και εκπαιδευτική υποβαθμολογίας έχουν χρησιμοποιήσει 29-31
στήριξη των νέων κρατουμένων στο
παίκτες, με εξαίρεση τον Αστέρα Τρίπολης, 3. ΑΕΚ:
26
ΕΚΚΝ Αυλώνα με επισκέψεις σε μηνιπου παρά το κακό ξεκίνημά του, επέμεινε 4. Ατρόμητος:
24
αία βάση εκπαιδευτών, προπονητών και
στους ίδιους ποδοσφαιριστές, με μια μόνο 5. Άρης:
28
ποδοσφαιριστών, ενώ πρόσφατα εγπροσθήκη τον Ιανουάριο!
6. Παναιτωλικός:
28
κρίθηκε η επέκταση του προγράμμαΟ αριθμός των ποδοσφαιριστών, που έχει 7. Παναθηναϊκός:
25
τος στο Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικοχρησιμοποιήσει η κάθε ομάδα (οι ομάδες 8. Λαμία:
27
μανών Κρατουμένων Ελεώνα Θηβών
αναφέρονται με τη βαθμολογική τους σει- 9. Πανιώνιος:
31
και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρά, για να φανεί ο αριθμός των ποδοσφαι- 10. Ξάνθη:
27
ρένων Βόλου.
ριστών που χρησιμοποιούνται ανάλογα με 11. Αστέρας Τρίπολης:
23
Οι εργασίες στο ΕΚΚΝΑ αναμένεται
τη θέση):
12. ΑΕΛ:
29
να ολοκληρωθούν την προσεχή εβδο1. ΠΑΟΚ:
27 παίκτες 13. ΠΑΣ Γιάννινα:
30
μάδα και έχει ήδη προγραμματιστεί
2. Ολυμπιακός:
29
14. ΟΦΗ:
31
για την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου η διεξαγωγή αγώνα επίδειξης, με
Απόλλων Λάρισας:
συμμετοχή παλαίμαχων διεθνών ποδοσφαιριστών και Ομοσπονδιακών
προπονητών.
Η κατασκευή του γηπέδου πραγματοποιείται με πρόταση της Τεχνικής
ερίμεναν πως και πως
Επιτροπής της ΕΠΟ, στο πλαίσιο της
στον Απόλλωνα Λάχορηγικής σύμβασης με την εταιρία
ρισας την απόφαση
HELLASOD, και αφορά στην εκτέλεση
του Διαιτητικού Δικαστηρίου
προγραμμάτων ένταξης ευαίσθητων
για την υπόθεση με τα τροφεία
κοινωνικών ομάδων στην ποδοσφαιτου Δημήτρη Τσικρικά και η
ρική οικογένεια
αδημονία τους πήρε τέλος
χθες Τετάρτη με τη δικαίωσή
τους. Η Νέα Ιωνία κατέφυγε
στην αθλητική δικαιοσύνη ζητώντας τροφεία, όμως η ετυμηγορία είναι υπέρ του Απόλλωνα, ο οποίος εξέδωσε χαρμόσυνη… ανακοίνωση.
«Η ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας δικαιώθηκε πλήρως από
τη δικαστική διαμάχη που
είχε με την ερασιτεχνική τροφεία για τον Δημήτρη Τσικρικά, γή αυτήν, δημιουργώντας πλέον και
ομάδα της Νέας Ιωνίας.
αλλά το Διαιτητικό Δικαστήριο απέρ- δεδικασμένη απόφαση για άλλου
Η τελευταία ζητούσε ριψε κατά πλειοψηφία την προσφυ- είδους τέτοιες κινήσεις κατά ΠΑΕ»,

«Μεγάλη ικανοποίηση για τη δικαίωση»
Π

ΑΕΛ:

Στην Εθνική
Ισλανδίας
ο Κρίστινσον

αναφέρει αρχικά η ανακοίνωση του
Απόλλωνα και συνεχίζει ως εξής:
«Η ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας νοιώθει μεγάλη ικανοποίηση από αυτήν
την άδικη, όπως προδιαγραφόταν κίνηση και θέλει να επαινέσει και να ευχαριστήσει τον νομικό της σύμβουλο κ. Αργύρη Λίβα, που με τις γνώσεις και τις σωστές θέσεις του,
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην δικαίωση της ομάδας.
Η απόφαση: «Το Διαιτητικό Δικαστήριο, κατά την τελευταία του συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις. Απορρίπτει (κατά πλειοψηφία) την από 14.01.2019 προσφυγή
του ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου με την επωνυμία Αθλητικός
Όμιλος Νέας Ιωνίας κατά της Π.Α.Ε.
Απόλλων Λάρισας».

Κορυφαίος προπονητής ο Μίχελς
Ρίνους Μίχελς
φιγουράρει στην
πρώτη θέση της
λίστας των κορυφαίων
προπονητών όλων των εποχών,
σύμφωνα με το «France
Football».

Ο

Το έγκυρο γαλλικό περιοδικό
έφτιαξε
τη λίστα του με τους καΣτην Εθνική Ισλανδίας κλήθηκε ο Ογκμουντούρ
λύτερους
τεχνικούς που πέρασαν
Κρίστινσον.
από
το
παγκόσμιο
ποδόσφαιρο,
Ο τερμαρτοφύλακας της ΑΕΛ αναχώρησε για την
με βάση τα τρόπαια που παπατρίδα του, προκειμένου να ενσωματωθεί στην αποστολή, για τους δύο αγώνες των προκριματικών του
νηγύρισαν, αλλά και την επιρΕυρωπαϊκού πρωταθλήματος.
ροή που είχαν στην εξέλιξη
Στις 22/3 η Ισλανδία θα παίξει εκτός έδρας με την Αντου αθλήματος.
δόρα και στις 25/3 πάλι εκτός έδρας με την Γαλλία.
Ο άνθρωπος που με-

γαλούργησε στον πάγκο της Ολλανδίας και του
Άγιαξ, που κατά γενική ομολογία παρουσίασε το

«ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο», ο Ρίνους Μίχελς,
φιγουράρει στην κορυφή.
Ακολουθεί ο προπονητής που οδήγησε την
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε εποχές δόξας και τίτλων, ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και τρίτος στη λίστα είναι ο αναμορφωτης της Μίλαν, Αρίγκο
Σάκι.
Ο προπονητής που οδήγησε την Εθνική Ελλάδος στην κατάκτηση του EURO 2004, Ότο Ρεχάγκελ, βρίσκεται στο Top 50 και συγκεκριμένα
είναι 46ος.
Την πρώτη 10αδα συμπληρώνουν οι Γιόχαν
Κρόιφ (4ος), Πεπ Γκουαρντιόλα (5ος), Βαλερί
Λομπανόφσκι (6ος), Χελένιο Ερέρα (7ος), Κάρλο Αντσελότι (8ος), Ερνστ Χάπελ 9ος), Μπιλ Σάνκλι (10ος).

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
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την τελική
ευθεία μπαίνει
το
πρωτάθλημα
της Α’ Ερασιτεχνικής
κατηγορίας και όπως
είναι λογικό οι ομάδες
αρχίζουν να
σκέφτονται την
«επόμενη» μέρα.

Σ

Εύλογα θα αναρωτηθεί
κάποιος «μα απομένουν ακόμα εννέα αγωνιστικές…»
οκτώ θα διορθώσουμε εμείς
αφού και οι τρεις ομάδες
που έχουν ψηλά τον πήχη
(Νεοχώρι, Πηγή και Φήκη)
έχουν από μια νίκη άνευ
αγώνα, αλλά φέτος όλα
έχουν πάρει το δρόμο τους
από νωρίς. Τι εννοούμε; Το
Νεοχώρι έχει σηκώσει κεφάλι στον βαθμολογικό πίνακα και πήρε διαφορά η
οποία δίνει το δικαίωμα στον
«Διγενή» ή να σκέφτεται την
«αυτοκτονία» για να μην αλλάξει κατηγορία ή να ψάχνει
παίκτες για την Γ’ Εθνική.
Στη ζώνη του υποβιβασμού όλα είχαν πάρει τον
δρόμο τους από πολύ νωρίς.
Από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος σχεδόν, καθώς
η ΑΕΤ και το Γλίνος στη συνέχεια αποχώρησαν από το
πρωτάθλημα, ενώ ο Αχιλλέας Μπάρας δεν μπόρεσε να
σηκώσει το φετινό πρωτάθλημα και από παιχνίδι σε
παιχνίδι βυθίστηκε στην Β’
Ερασιτεχνική κατηγορία.
Το γεγονός πως τα Μετέωρα εξασφάλισαν την παραμονή τους στη Γ’ Εθνική
κατηγορία υποβιβάζει τρεις
ομάδες, οπότε είναι γνωστές. Ενδιαφέρον «μηδέν»
δηλαδή, τόσο στη κορυφή,
όσο και στην ουρά, εξέλιξη
η οποία «ξενερώνει» από
πολύ νωρίς το πρωτάθλημα
το οποίο είναι από τα χειρότερα των τελευταίων χρόνων, μιας και όλα έχουν πάρει τον δρόμο τους. Εκτός,
αν γίνουν Θαύματα…
Ρίξτε μια ματιά στις υπόλοιπες υποχρεώσεις των
«ενδιαφερόμενων» ομάδων
για την άνοδο και βγάλτε τα
συμπεράσματά σας.

ΝΕΟΧΩΡΙ

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
www.gidopoulosp@yahoo.gr

Πέρασε σαν «Θύελλα» από το Μεγαλοχώρι το Νεοχώρι και συνεχίζει με διαφορά ασφαλείας την προσπάθεια ανόδου

28η αγωνιστική

30η αγωνιστική
31η αγωνιστική
Κεφαλόβρυσο-Νεοχώρι

Καλύβια-Νεοχώρι

Πυργετός-Νεοχώρι

34η αγωνιστική
Κρύα Βρύση-Φήκη

27η αγωνιστική
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Την περασμένη αγωνιστική, το πρωτοπόρο Νεοχώρι
έκανε επίδειξη δύναμης στο
Μεγαλοχώρι. Κέρδισε 6-0
και ανάγκασε τους γηπεδούχους στην πιο βαριά φετινή τους ήττα αλλά και στην
πρώτη ήττα στον β’ γύρο. Το
σκορ μαρτυρά ποια ομάδα
κυριάρχησε στο γήπεδο με
το Μεγαλοχώρι να μην μπορεί να παρακολουθήσει τον
«Διγενή», ο οποίος σε αντίθεση με το πρώτο παιχνίδι,
δεν δυσκολεύτηκε καθόλου.
Η Πηγή πήρε το τρίποντο
απέναντι στον Πορταϊκό και
διατήρησε τη διαφορά των 9
βαθμών από το Νεοχώρι,
μια διαφορά που το πραγματικό της μέγεθος είναι μεγαλύτερο καθώς ο «Διγενής» σε περίπτωση ισοβαθμίας έχει πλεονέκτημα.
Οι γηπεδούχοι είχαν την
ουσία, ενώ οι φιλοξενούμενοι
προσπάθησαν φιλότιμα.
Με νίκη πέρασε από τα
Σαράγια η Φήκη κρατώντας
και αυτή τις αποστάσεις από
τις παραπάνω ομάδες. Αποστάσεις που μοιάζουν «απαγορευτικές» για την προσπάθεια ανόδου που ξεκίνησαν.
Τα Σαράγια παρουσίασαν
ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο
και έχασαν στις λεπτομέρειες, ενώ η ήττα άφησε κάποιες διαμαρτυρίες στους
γηπεδούχους.
Από κει και πέρα στα υπόλοιπα παιχνίδια ξεχώρισε η
εκτός έδρας νίκη του Μικρού Κεφαλοβρύσου απέναντι στην Κρύα Βρύση, κυρίως γιατί οι φιλοξενούμενοι
πέτυχαν το τρίποντο με 9
παίκτες, ενώ η Δήμητρα
πήρε βαθμούς στα χαρτιά.
Επιβλητικό το Καστράκι
στη Μπάρα σε ια αναμενόμενη νίκη με 7-0, ενώ στα
χαρτιά κέρδισε και ο Πυργετός.
Τα Καλύβια πέτυχαν νίκη
γοήτρου επί της Αγίας Μονής, ενώ οι Ταξιάρχες ηττήθηκαν στον Πύργο με 2-1.
Αξίζει να τονίσουμε την διαρκή αντεπίθεση της ομάδας
του Βαγγέλη Τσιούκα η
οποία μετράει τέσσερις συνεχόμενες νίκες (σε σύνολο
8). Μια βέβαια χωρίς αγώνα.

Πύργος-Φήκη

28η αγωνιστική

31η αγωνιστική

34η αγωνιστική

27η αγωνιστική

Φήκη-Κεφαλόβρυσο

33η αγωνιστική

Φήκη-Μεγαλοχώρι

Πύργος-Πηγή

Νεοχώρι-Κρύα Βρύση

Νεοχώρι-Πύργος

0-3α.α

32η αγωνιστική
Πορταϊκός-Φήκη

26η αγωνιστική

30η αγωνιστική

31η αγωνιστική
ΑΕΤ-Φήκη

ΦΗΚΗ

Πηγή-Πυργετός

33η αγωνιστική

3-0α.α

Δήμητρα Απόλλων-Πηγή

28η αγωνιστική
29η αγωνιστική

32η αγωνιστική

Φήκη-Καστράκι

34η αγωνιστική

Μεγαλοχώρι-Πηγή

Πορταϊκός-Νεοχώρι

26η αγωνιστική

Πηγή-Γλίνος

Πηγή-Κρύα Βρύση

3-0α.α

30η αγωνιστική

33η αγωνιστική

27η αγωνιστική

Καστράκι-Νεοχώρι

29η αγωνιστική
Δήμητρα Απόλλων-Φήκη

Καλύβια-Πηγή

26η αγωνιστική
Σαράγια-Πηγή

29η αγωνιστική

Νεοχώρι-ΑΕΤ

32η αγωνιστική

ΠΗΓΗ

Νεοχώρι-Δήμητρα Απόλλων

27

σκόρερς

Φήκη-Καλύβια

Πηγή-Αχιλλέας

Η ΒΑΘΜOΛOΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Νεοχώρι
Πηγή
Φήκη
Κεφαλόβρυσο
Μεγαλοχώρι
Δήμητρα Απόλλων
Σαράγια
Καστράκι
Πυργετός
Καλύβια
Ταξιάρχες
Αγία Μονή
Πορταϊκός
Κρύα Βρύση
Πύργος
Αχιλλέας
ΑΕΤ
Γλίνος

Β

ΑΓ.

70
61
59
50
46
45
43
42
37
34
33
29
29
28
27
8
0
0

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

ΕΝΤOΣ
Ν
Ι
Η

12
13
11
6
8
7
8
5
6
3
6
5
6
6
4
1
0
0

1
0
0
4
0
1
1
3
4
5
1
4
2
1
3
1
1
0

0
0
2
2
4
4
3
4
3
4
6
4
4
6
5
11
11
13

ΕΚΤOΣ
ΤΕΡΜΑΤΑ
Ν
Ι

44
26
40
25
34
29
19
23
19
12
21
17
19
17
14
11
0
0

5
6
9
8
15
16
7
10
12
13
19
12
17
24
15
42
33
45

11
6
8
9
6
7
6
7
4
6
4
3
2
2
4
1
0
0

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

Η

1
2
2
3
3
4
7
3
5
5
6
8
8
7
9
10
13
11

ΤΕΡΜΑΤΑ

ΣΥΝOΛO
Ν
Ι
Η

ΤΕΡΜΑΤΑ

42
21
17
22
18
26
24
28
17
17
12
13
10
11
19
8
0
3

23
19
19
15
14
14
14
12
10
9
10
8
8
8
8
2
0
0

86
47
57
47
52
55
43
51
36
29
33
30
29
28
33
19
0
3

1
7
7
14
14
17
27
12
18
14
16
21
31
23
25
48
39
36

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

1
2
4
5
7
8
10
7
8
9
12
12
12
13
14
21
24
24

6
13
16
22
29
33
34
22
30
27
35
33
48
47
40
90
72
81

Πηγή-Πορταϊκός ........................................................2-0
Λάππας (48’), Μαντζώρος (65’)
Σαράγια-Φήκη ...........................................................0-1
Μπασιάκας (63’)
Κρύα Βρύση-Κεφαλόβρυσο .....................................1-2
Κουτσιλιάνος (70’) - Γκουζιώτης (38’), Χρ. Σίμος (84’)
Μεγαλοχώρι-Νεοχώρι ...............................................0-6
Καλαμαράς (24'), Διβανές (31', 59'), Γκαντιάς (38'), Λαγκαδινός (78'), Γεωργούλας (90')
Πυργετός-ΑΕΤ ....................................................3-0α.α.
Πύργος-Ταξιάρχες ....................................................2-1
Ζέρβας (15’), Αγγέλης (40’) – Παπανδρέου (60’)
Μπάρα-Καστράκι ......................................................0-7
Β. Αλμπάνης (8’), Τσιαντούλας (22’), Νταλούκας (28’, 69’),
Γραβάνης (67’ πεν., 74’)
Καλύβια-Αγία Μονή ..................................................2-1
Κάβουρας (30’), Νουνός (70’) – Κρούπης (75’)
Γλίνος-Δήμητρα ..................................................0-3α.α.
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Πιο «πλούσιος» σε… γνώσεις
Στο σεμινάριο coerver coaching ο Στράτος Βατής

Σ

ε σημαντικό σεμινάριο υψηλού επιπέδου που
αφορά στην προπονητική για παιδιά στις
αναπτυξιακές ηλικίες και προπονητές που
θέλουν μέσα από σωστά σχεδιασμένες
προπονητικές μονάδες, να βοηθήσουν τους παίχτες
τους στην εκμάθηση της τεχνικής του ποδοσφαίρου
αλλά και την εφαρμογή αυτής σε πραγματικές
συνθήκες, συμμετείχε ο προπονητής των Ακαδημιών
του Άγιαξ Τρικάλων και των Αμπελακίων, Στράτος
Βατής.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο Ρέντη Αρένα στην
Αθήνα το διήμερο 9-10 Μαρτίου.
Σεμινάριο εξειδίκευσης τεχνικής με μπάλα, φιλοσοφία που
χρησιμοποιείται από τον AJAX εδώ και 20 χρόνια .
Το συγκεκριμένο σεμινάριο ήταν στο επίπεδο 1 καθώς είχε
προηγηθεί το επίπεδο 2 το καλοκαίρι του 2017 . Το παρακολούθησαν περίπου 80 προπονητές από Ακαδημίες.
Εισηγητές του σεμιναρίου ήταν οι Panos Sainidis και
Leonidas Kouvaras (General/Technical Directors Coerver coaching Greece) οι οποίοι αντιπροσωπεύουν επίσημα την Coerver
coaching στην Ελλάδα και είναι μέλη της Πανευρωπαϊκής
ομάδας εκπαιδευτών προπονητών της Coerver Coaching,
υπό την αιγίδα του συνιδρυτή της μεθόδου Alf Galustian και ο
Vagelis Bekris καθηγητής πανεπιστημίου ΤΕΦΑΑ Αθηνών και
επιστημονικός συνεργάτης της Coerver coaching Greece.
CMYK
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Σήμερα η παράσταση ‘’ ‘Εστησ’ ο έρωτας χορό με τον ξανθόν Απρίλη ‘’ του Χορευτικού
Ομίλου Τρικάλων για την ενίσχυση του Κοινωνικού μας Παντοπωλείου
να γοητευτικό Ανοιξιάτικο
πασχαλινό
μουσικοχορευτικό ταξίδι
περιμένει σήμερα τους συμπολίτες
μας με τραγούδια και χορούς της
Άνοιξης και του Πάσχα που
περιλαμβάνει η σημερινή εκδήλωση
του ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ με τίτλο ‘’ Έστησ’ ο
έρωτας χορό με τον ξανθόν
Απρίλη’’ (Δ. Σολωμός).

Έ

Σε αντίθεση με τα δρώμενα των Χριστουγέννων και της Αποκριάς, ο εθιμικός
κύκλος της άνοιξης ανήκει σχεδόν αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των γυναικών. Τα ανοιξιάτικα γυναικεία έθιμα πλαισιώνουν και υποβοηθούν τη συμβολική
«αντίδραση» της γης ως ζωοποιού μήτρας, που αναγεννά ό,τι (ως σπόρος) έχει
θαφτεί στο νωπό της χώμα. Τελετουργίες
χοροί και τραγούδια, λοιπόν, της άνοιξης
και του φωτός, με κυρίαρχο στοιχείο την
αναγέννηση, «πιο συγκλονιστική από την

ίδια τη γέννηση!»
Ένα πλούσιο λοιπόν πρόγραμμα με χο-

ρούς και τραγούδια της άνοιξης από πολλές περιοχές της χώρας μας όπως η Δυ-

τική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Ήπειρος,
η Δυτική Θράκη, η Ανατολική Ρωμυλία

Κρήτη, η Ανατολική και κεντρική Μακεδονία που επιμελούνται οι δάσκαλοι του
Χορευτικού Ομίλου Τρικάλων Μάνος Παναγιώτης και Μάνου Κάτια-Νανά σε σκηνοθεσία Ραφαέλας Μάνου-Γκοργκόλη. Η
εν λόγω εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
σήμερα Πέμπτη 21.3.19 & ώρα 7.30 μμ
στο θέατρο του Πνευματικού κέντρου του
Δήμου μας.
Ο ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
εδώ και μια δεκαετία διοργανώνει εκδηλώσεις που βοηθούν φορείς που έχουν
ανάγκη αλλά και συνανθρώπους μας
όπως το Χαμόγελο του παιδιού, Τη Στέγη, Την Ελπίδα ΑΜΕΑ, Τις Φίλες της
Αγάπης, τη Φλόγα, το Σύλλογο Πολυτέκνων, Το Φιλόπτωχο ταμείο της ιεράς Μητρόπολης Τρίκκης & Σταγών, το κοινωνικό
παντοπωλείο πολλές φορές, πολλούς
συμπολίτες μας, το μνημείο πεσόντων
στη Δερβιτσάνη της Βόρειας Ηπείρου κ.α.

Κ ο ρ υ φ α ί ο τ ο α π ο γ ε υ μ α τ ι ν ό τ ω ν Α ρ γ ι θ ε α τ ώ ν Τρ ι κ ά λ ω ν
Τυχεροί ήταν οι παρευρισκόμενοι που επέλεξαν το απογευματινό των Αργιθεατών, γιατί δεν
υπήρξε μόνο, κέφι,χορός,τραγούδι, ξεφάντωμα αλλά μια
Πλούσια και μεγάλη σε διάρκεια ψυχαγωγία και διασκέδαση.
17-03-2019 έγινε το αδιαχώρητο στο Φρουριο.
Η εκδήλωση άρχισε με το παιδικό τμήμα του Συλλόγου ντυμένο με παραδοσιακές φορεσιές, χόρεψε τραγούδια της Αργιθέας υπό την επιβλεψη του
καταξιωμένου Χορ/ου Παναγιώτη Μάνου και καταχειροκροτήθηκε.
Η σύντομη ομιλία από την πρόεδρο του Συλλόγου κ. Έλλη Τσιρογιάννη αναφερόταν στο φιλανθρωπικό σκοπό του Απογευματινού.
Αποσπάσματα από την ομιλία
της προέδρου: Ο Σύλλογος Αργιθεατών Τρικάλων έχει δείξει
και αποδείξει πολλές φορές το
κοινωνικό του έργο, την φιλανθρωπία, την αλληλεγγύη στον
συνάνθρωπό του. Έχει επισκεφθεί και έχει προσφέρει ψυΧαγωγία με το χορευτικό του
σε πολλά ευαγή ιδρύματα,όπως
στο ίδρυμα Χρονίων Παθήσεων,στο Γηροκομείο, στο Ειδικό
Σχολείο στο ΚΗΦΗ Τρικάλων σε

Εκκλησίες και Μοναστήρια του
τόπου μας, δέματα σε οικογένειες και σε παιδιά της Αργιθέας.Μπορεί να είμαστε ένας πολιτιστικός Σύλλογος με μεγάλη
δράση, αλλά και το κοινωνικό μας
έργο και την αλληλεγγύη δεν
την ξεχνάμε.
Εδώ και δέκα οκτώ χρόνια κάνουμε αυτή την εκδήλωση το
‘’απογευματινό’’ για να βοηθήσουμε παιδιά εν όψει των εορτών
του Πάσχα. Ο λόγος μας θα γίνει
πράξη.
Για να γίνει η εκδήλωση αυτή
βοήθησαν πάρα πολλοί. Χορηγοί
της εκδήλωσης:
Μικέλης Χατζηγάκης, Βανέσα
Μηλιώνη, ξενοδοχείο Παντελιδάκης, Χρόνης Αγορίτσας, πτη-

νοτροφείο Μπαλωμένος, Τέγος
Ζήσης, Φάρμα Παπαγιανόπουλος,
Γκαγκανάτσιος,
ταβέρνα
Μπαρμπανικόλας φυτά Καραούλας και τα Σούπερ Μάρκετ lidl και

Σκλαβενίτης. Χορηγοί επικοινωνίας:Η τηλεόραση 10, Ράδιο Ζυγός, οι εφημερίδες: Έρευνα,
Πρωινός λόγος, Διάλογος, Άγγελος Βλάχος .
2

Υγειονομική του 12ου Ημιμαραθωνίου
Καλαμπάκας–Τρικάλων «Θανάσης Σταμόπουλος»
Την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Τρικάλων, με την
Νοσηλεύτρια και 20 Εθελοντές ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της ομάδας
«LIFE WALKERS» παρείχαν υγειονομική κάλυψη στα άτομα της ομάδας
που συμμετείχαν στον δρόμο των 5χλμ
του 12ου Ημιμαραθωνίου Καλαμπάκας–Τρικάλων «Θανάσης Σταμόπουλος».
Πλήρως εξοπλισμένοι, ακόμη και
με αυτόματο απινιδωτή, οι εθελοντές
αντιμετώπισαν όλους τους τραυματισμούς με απόλυτηεπιτυχία.
Οι Εθελοντές συνέβαλαν στην ομαλή διεξαγωγή ώστε να τερματίσουν
όλοι οι συμμετέχοντες, η συμβολή
κρίθηκε από όλους καθοριστική και η
ομάδα « LIFE WALKERS » τους βράβευσε για την προσφορά τους.

Αυτός που ξεσήκωσε κυριολεκτικά τις κυρίες σε ξέφρενο
γλέντι ήταν ο Άγγελος Βλάχος ο
οποίος συμμετέχει κάθε χρόνο
στην αλληλεγγύη των συνανθρώπων
Μας.Εμείς ότι υποσχεθήκαμε
πολύ σύντομα θα το κάνουμε
πράξη.
Όλοι φεύγοντας ευχαριστημένοι με χαμόγελα στα χείλη και
με ‘ένα δώρο
Στο χέρι ζήτησαν να το ξανακάνουμε το απογευματινό,και
έδωσαν συγχαρητήρια στο Δ.Σ
του Συλλόγου.
Ευχαριστούμε θερμά τα καταστήματα της πόλης μας για την
προσφορά των δώρων, καθώς
και τις κυρίες για τα πλούσια σπι-

τικά εδέσματα την Ιωάννου Ιωάννα , Ζήμου Αριστέα, Κωτή Τασούλα, Γούλα Βαίτσα, Αγγέλου
Θεοδώρα, Τσώλη Θεοπίστη, Ζιώγα Κική, Σταμουγιώργου Ειρήνη,
Γούλα Νικολέτα, και Νίκου Χρύσα.
Το απογευματινό θα μεταδοθεί
από την τηλεόραση ΤΥ 10 θεσσαλίας 24 Μαρτίου
Ημέρα Κυριακή και ώρα 9 το
βράδυ.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε
όλους !!!!
Έλλη Τσιρογιάννη
Πρόεδρος Αργιθεατών
Τρικάλων
ντιπρόεδρος
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Αργιθεάτικων Συλλόγων

30 σελίδα
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Γεννηματά κατά Τσίπρα:

ΝΔ: Η ΔΕΗ τιμωρεί τους Έλληνες που πασχίζουν

Πρωτοφανείς μεθοδεύσεις
να πληρώσουν με δυσκολία το λογαριασμό του ρεύματος
στο πάρα πέντε των εκλογών
Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής,
Φώφη Γεννηματά, εξαπέλυσε σφοδρή
επίθεση στον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα και την κυβέρνηση για την τροπολογία που ψηφίζεται νωρίς το απόγευμα
στη Βουλή και αφορά στην κατάργηση
του ασυμβίβαστου για την υποψηφιότητα βουλευτή και ευρωβουλευτή και
ρυθμίζονται θέματα της εκλογικής διαδικασίας.
«Η εξόφληση γραμματίων ενόψει ευΗ πρόεδρος του Κινήματος ρωεκλογών αποκαλύπτει την απαράΑλλαγής, Φώφη Γεννηματά δεκτη συναλλαγή, στην οποία βασίζεται
η ευκαιριακή πλειοψηφία της κυβέρνησης στην Βουλή» αναφέρει η κ. Γεννηματά και καταγγέλει πως «πρωτοφανείς μεθοδεύσεις αλλαγής της εκλογικής διαδικασίας στο πάρα
πέντε δημιουργούν εύλογα την αίσθηση ότι διακυβεύεται η διαφάνεια
και το κύρος των εκλογών, που αποτελούν θεμελιώδη δημοκρατική
κατάκτηση». «Ο πανικός και η απόγνωση είναι κακός σύμβουλος κ.
Τσίπρα. Ως εδώ!», καταλήγει η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.

Μεϊμαράκης - Ασημακοπούλου δεν θα κάνουν
χρήση της διάταξης για το ασυμβίβαστο
βουλευτή - υποψήφιου ευρωβουλευτή
Την πρόθεσή τους να μην κάνουν χρήση
της τροπολογίας που καταργεί το ασυμβίβαστο βουλευτή και υποψήφιου για τις
ευρωεκλογές γνωστοποίησαν την Τετάρτη
οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές της Νέας
Δημοκρατίας, Βαγγέλης Μεϊμαράκης και
Αννα - Μισέλ Ασημακοπούλου. «Κατ’ επανάληψη είχα μιλήσει για την ηθική στην
πολιτική και τους άγραφους κανόνες. Ως
εκ τούτου δεν θα κάνω χρήση της διάταξης που καταργεί το ασυμβίβαστο βουλευτή- υποψήφιου ευρωβουλευτή», ανέφερε ο κ. Μεϊμαράκης σε συνομιλητές
του, σύμφωνα με το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Από την πλευρά της, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
η κ. Ασημακοπούλου τονίζει πως «εννοείται ότι δεν μπορείς να καταψηφίζεις μια διάταξη και μετά να τη χρησιμοποιείς» προσθέτοντας πως
«αυτό κάνω και τώρα παραμένοντας πιστή στις αρχές και αξίες που
ακολούθησα σε όλη μου την πορεία ενασχόλησης με τα κοινά».

«Ο

ενορχηστρωτής του κινήματος «δεν πληρώνω» κ.
Τσίπρας και η διορισμένη
από αυτόν διοίκηση της ΔΕΗ, μετά από
τέσσερα χρόνια εγκληματικών πολιτικών
που μετέτρεψαν τη μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας σε βαθιά προβληματική
εταιρεία με ζημιές πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ την ημέρα, στέλνουν τελικά
τον λογαριασμό της ανικανότητάς τους
στους Έλληνες πολίτες, και μάλιστα
στους συνεπείς», σχολιάζει ο Τομεάρχης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Νέας
Δημοκρατίας, βουλευτής Τρικάλων κ.
Κώστας Σκρέκας, σχετικά με την ανακοίνωση της ΔΕΗ για τις αυξήσεις στους
συνεπείς καταναλωτές.
Στη δήλωσή του ο κ.Σκρέκας τονίζει
πως η ηγεσία της ΔΕΗ, μπροστά στον
τρόμο της ολοκληρωτικής κατάρρευσης
της εταιρείας από τα βαριά οικονομικά
προβλήματα που έχει περιέλθει, προχωρά σε αυξήσεις 6% των λογαριασμών
του ρεύματος μόνο στους συνεπείς καταναλωτές.
«Τιμωρεί, έτσι, τους Έλληνες που πασχίζουν να πληρώσουν με δυσκολία το
λογαριασμό του ρεύματος, επιβραβεύοντας ταυτόχρονα τους στρατηγικούς κακοπληρωτές», σημειώνει ο Τομεάρχης

Ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Νέας Δημοκρατίας,
βουλευτής Τρικάλων κ. Κώστας Σκρέκας
Περιβάλλοντος και Ενέργειας της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
«Αυτοί που με τις καταστροφικές επιλογές τους προκάλεσαν προβλήματα
βιωσιμότητας στον βασικό πυλώνα του

ηλεκτρικού συστήματος της χώρας, με
ανυπολόγιστες συνέπειες στην ελληνική
οικονομία και κοινωνία, θα λογοδοτήσουν
σύντομα», καταλήγει η ανακοίνωση του
Κώστα Σκρέκα.

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

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
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Σύνοδος Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ με τη συμμετοχή των ΗΠΑ

Κοινή δήλωση καταδικάζει
τις προκλήσεις
στην Ανατολική Μεσόγειο
• Σαφή μηνύματα, παρουσία Πομπέο

ια κοινή δέσμευση για ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο κάνει λόγο η δήλωση της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας –
Κύπρου – Ισραήλ με τη συμμετοχή του αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάικ Πομπέο. Παράλληλα, στέλνει σαφές μήνυμα στην Τουρκία, χαρακτηρίζοντας,
χωρίς να την κατονομάζει, τις κινήσεις
της στην περιοχή «εξωτερικές κακοήθεις επιρροές», ενώ ιδιαίτερη
αναφορά γίνεται στο εύρημα φυσικού

Γ

αερίου στην Κυπριακή ΑΟΖ.
«Οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων
Πολιτειών, του Κράτους του Ισραήλ,
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Κυπριακής Δημοκρατίας συναντήθηκαν σήμερα στην Ιερουσαλήμ για να
επιβεβαιώσουν την κοινή τους δέσμευση για προώθηση της ειρήνης,
της σταθερότητας, της ασφάλειας και
της ευημερίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο υπουργός Πομπέο υπογράμμισε την υποστήριξη
των ΗΠΑ για τον τριμερή μηχανισμό

που θέσπισαν το Ισραήλ, η Ελλάδα
και η Κύπρος, επισημαίνοντας τη σημασία της αυξημένης συνεργασίας»
αναφέρει η κοινή ανακοίνωση, ενώ
προσθέτει:
«Οι ηγέτες συμφώνησαν να αυξήσουν την περιφερειακή συνεργασία
για την υποστήριξη της ενεργειακής
ανεξαρτησίας και της ασφάλειας και
να υπερασπιστούν τις εξωτερικές
κακοήθεις επιρροές στην Ανατολική
Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση
Ανατολή. Εξέφρασαν την ικανοποίησή

τους για το πρόσφατο εύρημα φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο
και τις δυνατότητές του να συμβάλει
στην ενεργειακή ασφάλεια».
Κατά τις πρώτες δηλώσεις του, ο
αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάικ Πομπέο, χαρακτήρισε εταίρους στον τομέα της
Ενέργειας και της Ασφάλειας στην
Ανατολική Μεσόγειο, το Ισραήλ, την
Κύπρο και την Ελλάδα.
«Ανυπομονώ για τη συνεργασία
μας. Πριν μια εβδομάδα μίλησα στο
Τέξας για συνεργασίες σαν κι αυτή,
που δημιουργεί υποδομές που δεν είχαμε ποτέ. Πιστεύουμε πως όταν συνεργάζονται ελεύθερες χώρες πάντα
υπάρχει μεγάλο όφελος. Ανυπομονώ
να συνεργαστώ μαζί σας» σχολίασε
μεταξύ άλλων.
Από την πλευρά του, ο έλληνας
πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, τόνισε ότι «η βασική ιδέα μας είναι
πολύ σημαντική: να δημιουργήσουμε
ένα ασφαλές δίκτυο μεταφοράς των
ενεργειακών πόρων από την περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου, από το Ισραήλ, την Κύπρο, την Ελλάδα, στην
Ευρώπη».
Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε
ότι η δημιουργία του υποθαλάσσιου
αγωγού φυσικού αερίου East Med
μπορεί να βοηθήσει τόσο τον διάλογο για την ασφάλεια αλλά και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής».
Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι είναι η 6η φορά που συναντώνται οι

τρεις χώρες σε αυτή τη στρατηγική
συνεργασία και σημείωσε ότι στα τελευταία χρόνια, οι τρεις χώρες στην
Ανατολική Μεσόγειο, μαζί και η καθεμιά ξεχωριστά έχουν δυναμώσει. «Η
τριμερής συνεργασία μας έχει γίνει
στρατηγική και ιδιαίτερα στους τομείς
της ενέργειας και της ασφάλειας»
είπε ο κ. Τσίπρας και επισήμανε ότι η
συμμετοχή του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάικ
Πομπέο «υπογραμμίζει τη στήριξη
των ΗΠΑ στη στρατηγική συνεργασία
μας και αυτή η συμμετοχή ενδυναμώνει τις προσπάθειες μας και τον
διάλογο μας ειδικά στον τομέα της
ενέργειας, αλλά και στην ασφάλεια
και στην οικονομία».
Παράλληλα, τόνισε ότι η περιοχή
έχει πολλές προκλήσεις αλλά και σημαντικές δυνατότητες, ενώ ανέφερε
πως η συζήτηση θα είναι επωφελής
όχι μόνο στο ενεργειακό πεδίο αλλά
και για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη της
περιοχής.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος
της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος
Αναστασιάδης, σημείωσε πως «θέλω
να διαβεβαιώσω ότι η Κύπρος θα παραμείνει πιστός εταίρος στην προσπάθεια για συνεργασία και πρόοδο
στην περιοχή. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που οι ΗΠΑ είναι σήμερα εδώ
και υποστηρίζουν αυτή την προσπάθεια».

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
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Η «άνευ ψυχής ψυχολογία» «ΠΟΙΗΣΗ: Στίχοι
άρνηση Ζωής
που έγιναν λόγια»
Ενεφύσησεν ο Θεός εις το πρόσωπον αυτού
πνοήν ζωής και εγένετο ο άνθρωπος εις
ψυχήν ζώσαν».
(Γενέσ.β’,7)
Οι Λατίνοι στα παλιά ηλιακά ωρολόγια
χάραζαν την επιγραφή:
Sine sole sileo
Δηλαδή «χωρίς ήλιο σιωπώ».
Την ίδια επιγραφή θα μπορούσαμε να
χαράξουμε και εμείς στο ρολόι της ζωής μας:
Χωρίς ήλιο σιωπώ
Δηλαδή χωρίς τον ήλιο του Δημιουργού μας
και του εδεμικού ευαγγελισμού, το ρολόι της
ψυχής μας θα σιωπά, θα παύει να δείχνει τις
ώρες της επίγειας ζωής μας με το αντίκρισμα
της αιωνιότητας.
Ο Μιχαήλ Άγγελος, αυτή η μεγαλοφυία της
Αναγέννησης, κινούμενος από ένα βαθύ αίσθημα
ανεπάρκειας και μηδαμινότητας, ικετεύει το
Θεό για δύναμη και βοήθεια. «Τίποτα πάνω
στη γη δεν είναι τόσο ταπεινό και τόσο άθλιο,
όσο εγώ, όταν αισθάνομαι την ψυχή μου χωρίς
Εσένα».
«Ας μπορούσα, ω Αιώνιε, να γεμίσω την
ψυχή μου από Σένα» ξεσπά παρακλητικά και
ο γίγαντας της παγκόσμιας λογοτεχνίας, και
όχι μόνο, Γιόχαν φον Γκαίτε.
Σύμπλοος και ο Στεφάν Μαλαρμέ, ο Γάλλος
διανοητής και ποιητής του συμβολισμού (19ος
αιών.) ο οποίος γράφει: «Δεν είμαστε παρά
μάταιες μορφές της ύλης, αλλά πολύ υπέροχες,
γιατί ανακαλύψαμε το Θεό και την ψυχή μας».
Και ο Νομπελίστας ποιητής μας Οδυσσέας
Ελύτης, αυτός ο αιώνιος αστροναύτης του
ήλιου, λαχταράει μέσα από τους στίχους του
λίγο φως παραδείσιας λάμψης:
Χαρακωμένα καστανά χώματα που
ανεβήκαμε
διψασμένοι για λίγη λάμψη όρους Θαβώρ».
(Οδ.Ελύτη « Φωτόδεντρο »)
Και άλλοτε εκζητώντας τον Άρτο της Ζωής
γράφει:
Έννοια σου
Πεθαίνω από ουρανική ασιτία. (Οδ. Ελύτη
‘Μαρία Νεφέλη’)
Φυσικά, δεν είναι οι μόνοι, αλλά πάρα πολλοί,
οι αργοναύτες του πνεύματος, όπως θα ’λεγε
και ο Νίτσε, που προσκυνούν το Δημιουργό
μας ο οποίος εμφύσησε μέσα μας πνοή ζωής,
δηλ. τη λογική και ελεύθερη ψυχή μας.
Άλλωστε το Θεό ή Τον πολεμάς ή Τον
προσκυνάς. Το τραγικό είναι να Τον αγνοείς.
Γιατί, αν Τον πολεμάς, σημαίνει πως, στο
βάθος της ύπαρξής σου, νιώθεις τη δική Του
ύπαρξη. Δεν πολεμάει ποτέ κανείς εχέφρων
άνθρωπος κάτι που δεν υπάρχει. Λοιπόν, χωρίς
αμφιβολία, υπάρχει και ο Θεός, ο βασιλεύς του
σύμπαντος και ο αντιβασιλεύς της κτίσεως, ο
άνθρωπος, δια της ψυχής του.
Η ψυχή, (από το ρήμα ψύχω = πνέω, φυσώ),
η άυλη υπόσταση κάθε έμβιου όντος, από νωρίς
κίνησε το ενδιαφέρον των ανθρώπων.
Απασχόλησε και την αρχαία και τη νεότερη
φιλοσοφική σκέψη.
«Κατά τον Πλάτωνα, η ψυχή είναι πνευματική
οντότητα που προϋπάρχει του σώματος και
επιζεί μετά τον αποχωρισμό του.
Κατά τον Αριστοτέλη, η ψυχή είναι αρχή της
ζωικής λειτουργίας, αυτή που κάνει το σώμα να
τρέφεται και να μεγαλώνει. Είναι η εντελέχεια,
δηλ. η αρχή και η αιτία μέσα στον ανθρώπινο
οργανισμό.
Στη νεότερη φιλοσοφική σκέψη ορισμένες
θεωρίες δέχονται την ψυχή ως υπόσταση με
εκπροσώπους το Γάλλο φιλόσοφο Καρτέσιο και
το Γερμανό φιλόσοφο Λάιμπνιτς και άλλες ως
ενέργεια με υποστηρικτές τον Άγγλο φιλόσοφο
Χιούμ και το Γερμανό φιλόσοφο Βουντ». (Λεξικό
Βασικών Εννοιών Δ.Π. Διαμαντόπουλος)
Και υπάρχει και ο ανθρωπολογικός και
ψυχολογικός υλισμός, ο οποίος διδάσκει την «
άνευ ψυχής ψυχολογία » που σημαίνει ότι μελετά
και ερμηνεύει τις ψυχικές εκδηλώσεις της ζωής
του ανθρώπου, χωρίς να δέχεται ότι υπάρχει
εντός αυτού η ψυχή, ως άυλος αιτία αυτών.
Ισχυρίζεται δηλ. ότι ο εγκέφαλος είναι η
γενεσιουργός αιτία τους, υποστηρίζοντας ότι
υπάρχει πλήρης αντιστοιχία μεταξύ των
ψυχικών εκδηλώσεων αφενός και του
εγκεφάλου και της σωματικής ζωής αφετέρου.
“Νους υγιής εν σώματι υγιεί” διατείνεται. Και
αυτό το συμπεραίνει από το γεγονός ότι
ορισμένες βλάβες του εγκεφάλου δημιουργούν
διανοητικές ταραχές και ψυχικές ανωμαλίες.
Αυτό, βέβαια, ένα πολύ μικρό μέρος της
αλήθειας καλύπτει περιπτωσιακά. Γιατί πολλές

φορές σοβαρές βλάβες του εγκεφάλου δεν
συνεπιφέρουν απώλεια της διανοητικότητας.
Οι Νόιμαν, Χιούφελανδ και Σνεμόζερ
αναφέρουν πολλές περιπτώσεις που, ενώ είχε
καταστραφεί τελείως ο εγκέφαλος, η συνείδηση
και οι γνωστικές δυνάμεις διατηρήθηκαν
αναλλοίωτες. (Β. Βακιαρέλλη, “Τα μεγάλα
προβλήματα”). Κάποιοι σ’ όλη τους τη ζωή
πνευματικά υγιείς, στη νεκροτομή, φάνηκαν
έχοντες σημαντικές βλάβες στον εγκέφαλο.
Αντίθετα οι εγκέφαλοι κάποιων παραφρόνων
δεν είχαν υποστεί ούτε την ελάχιστη βλάβη»
(Σπ. Καλλιάρα, “Το περί ψυχής πρόβλημα”).
Αλλά και ο ισχυρισμός των υλιστών “Νους
υγιής εν σώματι υγιεί” είναι έωλος. Διότι
υπάρχουν σώματα υγιή που περικλείουν
πνευματική αναπηρία και σώματα ανάπηρα
που περικλείουν μεγαλοφυίες. Σύγχρονο
παράδειγμα ο αστροφυσικός Στήβεν Χόκινς.
Άρα η “διδασκαλία” των υλιστών περί
ανυπαρξίας της ψυχής στερείται σοβαρότητας
και αξιοπιστίας. Φωταγωγημένο ολίσθημα.
Επομένως, απορρίπτοντας ο υλισμός την
ύπαρξη της ψυχής αρνείται τη Ζωή. Πρέπει να
υπογραμμίσουμε ότι η λέξη “ψυχή” είναι από
τις πιο δύσκολες στη Βίβλο και στη Χριστιανική
γραμματεία. Είναι πολυσήμαντη μέσα στην Αγία
Γραφή και την Πατερική γραμματεία.
Στην πιο βασική της έννοια η λέξη “ψυχή”
σημαίνει “ζωή”. « Η ψυχή ως ζωή χρησιμοποιείται
και από τον Κύριό μας και τους Αγίους
Αποστόλους. Ο Κύριος περιγράφοντας τον
εαυτό Του ως καλό Ποιμένα λέγει: “Εγώ ειμί ο
Ποιμήν ο καλός. Ο Ποιμήν ο καλός την ψυχήν
αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων” (Ιω.ι’1).
Επίσης ο Απόστολος Παύλος γράφοντας για
την Πρίσκιλλα και τον Ακύλα λέγει: “οίτινες
υπέρ της ψυχής μου τον εαυτών τράχηλον
υπέθηκαν” (Ρωμ.ιστ’, 4).
Όμως, ο Αρχηγός της πίστεώς μας
χρησιμοποιεί τη λέξη “ψυχή” και για να δηλώσει
το πνευματικό στοιχείο της ύπαρξής μας. “ ‘Ος
αν θέλη την ψυχήν αυτού σώσαι, απολέσει
αυτήν” (Ματθ.ιστ’,25). (Σεβ. Ι.Βλάχου, “Ορθόδοξη
Ψυχοθεραπεία”).
Μ’ αυτό, το πάρα πολύ σπουδαίο ζήτημα, το
πιο σπουδαίο, δηλ. της σωτηρίας των ψυχών,
αγωνίζονται - ως γνωστόν – η Ορθόδοξη
Εκκλησία του Χριστού και η Ορθόδοξη
Χριστιανική Ιεραποστολική Εκκλησία στις
εσχατιές του κόσμου. Οι Άξιοι Ιεραπόστολοί
μας παλεύουν, μέσα από τη θυσιαστική τους
διακονία, να διατηρήσουν τη θνητότητα των
μακρινών αδελφών μας με την παροχή τροφής
και ιατρικοφαρμακευτικής περίθαλψης, αλλά
και να σώσουν τις ψυχές τους με την κατήχηση
και την υπέροχη Θεία Λατρεία μας.
Και επειδή, όπως έγραψε ο Ντοστογιέφσκι, «
καλύτερο από τα λόγια είναι ένα παράδειγμα»,
παραθέτουμε ένα κομμάτι της ζώσας
Ιεραποστολής από το βιβλίο του Σεβ. Μητρ.
Καμερούν
κ.
Γρηγορίου
με
τίτλο:
“ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ 2005 – 2006”: 08 – 3 – 2005
Επισκέφθηκα μια νεοσύστατη ομάδα
κατηχουμένων στην πόλη Γιάγκουα, καθίσαμε
και μιλήσαμε μέσα στο μεσημέρι κάτω από μια
σκιά… η ζέστη αφόρητη αλλά η δίψα των
ανθρώπων ακόμα πιο μεγάλη… Γιατί αυτό;
Γιατί το άλλο; Ατέλειωτες ερωτήσεις…
Όταν σκοτείνιασε αποχωριστήκαμε… μια
παράξενη γλύκα είχε μείνει παντού
ανακατεμένη με την απλόχωρη ησυχία της
ερήμου… Μέσα στη μέση της ερήμου να
μιλάμε για τον Χριστό… μέσα στην απέραντη
φτώχεια ενός σιωπηλού κόσμου να μιλάμε
για την πτωχεία του Θεού… άκουγα αυτά που
έλεγα και ήταν σαν να τα άκουγα για πρώτη
φορά και εγώ ο ίδιος… και η αγωνία των
ανθρώπων ένα άλλο μυστήριο που σε
προσκαλεί να το προσεγγίσεις…”
Υπέροχες ευχές σ’ όλους μας κλείνουν το
αφιερωματικό αυτό Ιεραποστολικό κείμενό μας:
«Εύχομαι μέσα από την ανακύκληση των
εποχών και των καιρών να βρούμε τη σοφία
που μετριάζει το βάρος και την ταχύτητα του
χρόνου και που δεν είναι τίποτα άλλο από το
μοίρασμα της αγάπης… της φιλίας… του
σεβασμού… της μνήμης … της χαράς και της
λύπης. Καλή, ευλογημένη και μοιρασμένη
χρονιά».
Εκ των εν Αφρική Θεοδεγμόνων Σπηλαίων
της Αυτού Ενσαρκώσεως
Ο του Καμερούν Επίσκοπος Γρηγόριος
Δήμητρα Μέγα
Φιλόλογος, μέλος του Ορθόδοξου
Ιεραποστολικού Συλλόγου
Ο Άγ. Οικουμένιος
Ισχομάχου 18, Τρίκαλα
τηλ. 2431072150, 2431029700

ΜΕΡΟΣ 2ο (τελευταίο)
10.
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:
«Στρατηγέ/ τι ζητούσες στη
Λάρισα/ συ/ ένας/ Υδραίος».
Η φράση χρησιμοποιείται όταν
θέλουμε να τονίσουμε την παραδοξότητα ή έκπληξή μας
για την παρουσία ή εμπλοκή
κάποιου σε χώρο και θέματα
άσχετα με την ιδιότητά του.
Είναι λίγο ασαφές αν πρόκειται
για έκπληξη – έπαινο ή ψόγο.
11. ΚΑΤΣΑΡΟΣ: «Μην αμελήσετε./ Πάρτε μαζί σας νερό/
Το μέλλον μας έχει πολλή ξηρασία». Ένας στίχος καταγγελτικός και προτρεπτικός.
Υπενθυμίζει σε όλους πως η
μελλοντική κατάσταση βρίθει
προβλημάτων γι’ αυτό και είναι
αναγκαία η εξασφάλιση νερού
– εφοδίων για την επιβίωση
και τη νίκη. Η αξία της προνοητικότητας και η συνειδητοποίηση – πρόβλεψη(;) των
προβλημάτων (αδιεξόδων).
12. ΡΙΤΣΟΣ: «Αυτά τα δέντρα δε βολεύονται με λιγότερο
ουρανό». Με το στίχο αυτό
εκφράζεται το αδούλωτο
πνεύμα ενός ανθρώπου ή
λαού. Το ανυπότακτο και ελεύθερο φρόνημα χωρίς περιορισμούς και καταπιέσεις. Λέγεται
για πρόσωπα και έθνη με τη
μορφή επαίνου ή και υπενθύμισης για τους αγώνες ενάντια
στη σκλαβιά.
13. ΔΡΟΣΙΝΗΣ: «Δεν θέλω
του κισσού το πλάνο ψήλωμα
/ σε ξένα αναστυλώματα δεμένο. / Ας είμαι ένα καλάμι,
ένα χαμόδεντρο, / μα όσο να
ανεβαίνω, μόνος ν’ ανεβαίνω».
Με τους στίχους αυτούς προβάλλεται εμφαντικά ως μια
μορφή εξομολόγησης ή μαρτυρίας η αξία της αυτονομίας
για την κατάληψη μιας θέσης.
Καταγγέλλεται έμμεσα η τακτική κάποιων να στηρίζονται
σε άλλους για την αναρρίχησή
τους σε ένα αξίωμα. Η αντίθεση του κισσού και του καλαμιού προβάλλει την αξία να στηρίζεται κάποιος στις δικές του
δυνάμεις. Να είμαστε «όρθιοι»
και όχι «ορθούμενοι».
14. ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ: α. «Νάσαι
τόσο πρόσκαιρος, / και να
κάνεις όνειρα / τόσο αιώνια!».
Η αποθέωση της ματαιοδοξίας
και της κενοδοξίας. Ύβρις απέναντι στην αναγκαιότητα του
θανάτου. β. «Και όταν δεν πεθαίνει ο ένας για τον άλλον
είμαστε ήδη νεκροί». Η προτροπή για αλληλεγγύη και αλτρουισμό. Ο ηρωισμός για το
κοινό καλό. Η υπέρβαση του
ατομικισμού και η διάχυση του
ενδιαφέροντός μας για τους
άλλους. Εξάλλου «ο κόσμος
υπάρχει μόνο όταν τον μοιράζεσαι».
15. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ: α. «Θα μείνω πάντα ιδανικός κι ανάξιος
εραστής». Ο στίχος αυτός αποκομμένος από τους υπόλοιπους χρησιμοποιείται συχνά
για να εκφράσει τη βαθιά απογοήτευση και μια μεμψιμοιρία.
Ένα κρυφό παράπονο για να
υπερβούμε ή να γεφυρώσουμε
την αντινομία ανάμεσα στο
«ιδανικός» και το «ανάξιος», β.
«και μια κηδεία σαν των πολ-

λών ανθρώπων τις κηδείες».
Άλλη μια κραυγή – παράπονο
για τη ματαιότητα ή τη ματαίωση αυτών που πολύ επιθυμήσαμε. Παραίτηση, οικτρή
διαπίστωση ή και ομολογία
αποτυχίας; Μια διαδρομή από
το «ιδανικός» στο «σαν των
πολλών ανθρώπων».
16. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ: α. «Επήρα ένα βιβλιάριο Τραπέζης, /
Πρώτη κατάθεσις δραχμαί
τριάντα». Αυτοσαρκασμός, ειρωνεία ή απαξίωση των υλικών
αγαθών. Η αποτύπωση της
ψυχικής αλλοτρίωσης και έκπτωσης μπροστά στην ασημαντότητα και την έλλειψη προοπτικών του περιβάλλοντος
στο οποίο ζούμε, που δεν μας
εμπνέει. β. «Όταν οι άνθρωποι
θέλουν να πονείς, / μπορούνε
με χίλιους τρόπους / ή του
δίνουν όψη ν’ αρέσει». Το
κακό έχει πολλούς δρόμους
και είναι εύκολο να το κάνεις.
Η κακότητα του κόσμου και η
χαιρεκακία. Στον πόνο θα
βρούμε πολλούς δίπλα μας
στη χαρά κανέναν.
17. ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: α. «Στην
εποχή μας όπως και σε περασμένες εποχές/ άλλοι είναι
μέσα στη φωτιά κι άλλοι χειροκροτούνε». Μια καταδίκη
όλων εκείνων που μένουν αμέτοχοι – θεατές στα σπουδαία
και τρομερά που συμβαίνουν,
ενώ κάποιοι άλλοι θυσιάζονται
και υποφέρουν για το κοινό
καλό. Μια θλιβερή διαπίστωση
για τη διαχρονική αυτή στάση
ζωής κάποιων (θεατές – χειροκροτητές vs αγωνιστές –
δραστήριοι). β. «Ξένη φωτιά
μην την ανακατεύεις μου είπαν». Μια υπόμνηση για να
απέχουμε από πράγματα και
υποθέσεις που δεν μας αφορούν. Με μια άλλη ματιά ο στίχος χρησιμοποιείται ειρωνικά
για να καταγγείλει την αδιαφορία κάποιων για τις κοινές
υποθέσεις που για πολλούς
θεωρούνται «ξένες».
18. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ: «Πάρε
με απάνου στα βουνά, τι θα
με φάει ο κάμπος!». Λέγεται
ως κραυγή από εκείνους που
δεν μπορούν να ζήσουν στο
αφιλόξενο περιβάλλον των πόλεων με τις συμβάσεις της
αστικής ζωής. Ένας ύμνος
στην αυθεντικότητα της ζωής
στο φυσικό τοπίο. Ο ομολογημένος κρυφός πόθος για
μια ζωή φυσική και ανθρώπινη
κοντά στη φύση.
19. ΠΟΛΕΜΗΣ: «Τι είναι η
πατρίδα μας; Μην είν’ οι κάμποι; / Μην είναι τ’ άσπαρτα
ψηλά βουνά; / ….. / Όλα πατρίδα μας! Κι αυτά κι εκείνα».
Μια απάντηση στο επίμονο και
διαχρονικό ερώτημα για το περιεχόμενο της έννοιας Πατρίδα. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει με ένα ρητορικό ερώτημα ότι την πατρίδα την συνθέτουν τόσο οι άνθρωποι όσο
και τα άψυχα αντικείμενα – τοπία που μας περιβάλλουν. Γενιές και γενιές μεγάλωσαν με
το ερώτημα αυτό.
20. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: α.

ΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ
«Σαν πρόκες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις. / Να μην
τις παίρνει ο άνεμος». Η δύναμη των λέξεων. Η εξουσία
των λέξεων και η σκληρότητά
τους όταν κρύβουν αλήθειες.
Η ανάγκη όταν θέλουμε να
πούμε αλήθειες, να χρησιμοποιούμε λέξεις που να αποκαλύπτουν και όχι να κρύβουν ή
να ωραιοποιούν την πραγματικότητα. β. «Δεν έφταιγεν ο
ίδιος. Τόσος ήτανε». Ο στίχος
ενέχει στοιχεία ειρωνείας και
απαξίωσης για τη μετριότητα
κάποιου. Μια σκληρή φράση
για την ανικανότητα κάποιου
με υποτιμητικό και απαξιωτικό
χαρακτήρα.
21. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ: «Η συνείδηση είναι το βάθος του ανθρώπου. Η αγάπη είναι το
πλάτος του». Ο αφορισμός
αυτός του ποιητή είναι ίσως
από τους καλύτερους ορισμούς του ανθρώπου, αφού
συνυφαίνει τα δυο βασικά του
στοιχεία: Τη λογική και το συναίσθημα.

Ποίηση και Εξουσία
Η σταχυολόγηση των παραπάνω στίχων και ποιητών καθιστά εναργέστατη τη βιωματική σχέση του απλού ανθρώπου με την ποίηση. Όταν, δηλαδή, η ποίηση καθίσταται εκφραστικό μέσο ή εργαλείο
αποτύπωσης των σκέψεων,
συναισθημάτων ή και προθέσεων του κάθε ανθρώπου.
Γιατί μεγάλη ποίηση – ποιητές δεν είναι αυτή που διαβάζεται στα ποιητικά Συμπόσια
ή αναλύεται στις περισπούδαστες βιβλιοκριτικές, αλλά αυτή
που συντροφεύει τον καθημερινό άνθρωπο σε όλες τις στιγμές της ζωής του.
Βέβαια θα μπορούσε κάποιος – καταφεύγοντας στη θέση
του Αναγνωστάκη να πει – πως
ο σύγχρονος άνθρωπος δεν
έχει και τις καλύτερες σχέσεις
με την ποίηση «Κανένας στίχος
σήμερα δεν κινητοποιεί τις
μάζες/ Κανένας στίχος σήμερα δεν ανατρέπει καθεστώτα».
Ωστόσο, η μεγάλη ποίηση
είναι παρούσα και αντέχει στο
χρησιμοθηρικό και πνευματοκτόνο πνεύμα της εποχής μας.
Μάς γαλουχεί, μάς διαπαιδαγωγεί και μάς ολοκληρώνει
προστατεύοντάς μας από κάθε
παράγωγο εξουσίας. Γιατί η
εξουσία της Ποίησης είναι η
μόνη αποδεκτή από όλες τις
εξουσίες.
«Οι στίχοι δεν ανατρέπουν
καθεστώτα
μα σίγουρα ζούνε πιο πολύ
απ’ όλες τις καθεστωτικές
αφίσες»
(Τίτος Πατρίκιος)

* Αφιέρωμα στην παγκόσμια ημέρα ποίησης, 21 Μαρτίου

τοπικά

21 ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΗΜΕΡΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
έλος ενός ατέλειωτου χειμώνα, με
πολλές καταστροφές, από βροχές,
χιόνια κλπ, χωρίς πετρέλαιο στις
πολυκατοικίες και πολύ κρύο που βάλαμε στο
τομάρι μας, περιμένουμε την άνοιξη να δούμε
άσπρη μέρα.

Τ

Αυτή η μέρα επίσημα και εποχιακά τουλάχιστον είναι
Η 21η ΤΟΥ ΜΑΡΤΗ, αρχή της άνοιξης, έτσι μας λέει η
μητέρα φύσης. Όμως άνοιξη δεν βλέπουμε γιατί έχουμε άστατο καιρό. Αυτή την ημέρα διάλεξε και η Δασοπονία να γιορτάσει όπως γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο
η ημέρα αυτή που έχει ορισθεί από το Διεθνή οργανισμό
τροφίμων και γεωργίας και καθιερώθηκε από τον Ο.Η.Ε.
σαν Παγκόσμια ημέρα του δάσους και της Δασοπονίας,
που αν και γνωρίζουμε όλοι ότι το “ΔΑΣΟΣ” είναι το πολυτιμότερο αγαθό που έδωσε ο δημιουργός για τον άνθρωπο, η σημερινή κρίση έπεσε σαν πέλεκυς σε αυτό και
δεν άφησε περιθώρια να αντιδράσει αυτό το υπερπολύτιμο προϊόν της φύσης, με την ασύδοτη λαθροϋλοτομία
που μερική βρήκαν ευκαιρία να πλουτίσουν. Οι κυβερνήσεις κωφεύουν μπροστά στο κυνήγι του σταυρού λογω
των εκλογών και όχι μόνο φέτος που έχουμε εκλογικό
έτος αλλά κάθε χρόνο. Και όμως πρέπει το δάσος πρέπει να ζήσει. Αφού όμως οι κατά καιρούς κυβερνήσεις
αρνούνται την βοήθεια στο δάσος με μορφή αναδασώσεων και καθαρισμών θα πρέπει ας αναλάβουν άλλοι φορείς για την εξυγίανση του δάσους ας αναλάβουν
οι ίδοι οι κάτοικοι να το προστατέψουν.
Από το δάσος παίρνουμε τα χρήσιμα αγαθά για την
προστασία μας και την ίδια την ζωή, όμως και εδώ ο άνθρωπος δείχνει τον πραγματικό του εαυτό, την ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ, Το καταστρέφουμε!!!!
Ο άνθρωπος γνωρίζοντας την ωφελιμότητα του δάσους προς αυτόν καθιέρωσε δυο γιορτές γι’ αυτό.
1) Την 21η Μαρτίου (την σημερινή) σαν παγκόσμια ημέρα δασοπονίας και
2)Την 5η Ιουνίου σαν παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
Δυστυχώς όμως οι γιορτές αυτές γίνονται μόνο για να
γίνονται και να καλύπτουν τις ημέρες αυτές πολύ λίγα
λεπτά (σε σχέση με την χρησιμότητα) από την τηλεόραση,
κάποια λόγια συμπόνιας από το ραδιόφωνο, μερικά μονόστηλα στις μεσαίες σελίδες των εφημερίδων και οι βαρύγδουπες ανακοινώσεις των σχετικών συλλόγων που
επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο μόνο αυτές τις ημέρες
μετά όλα επανέρχονται στα ίδια δηλ. ο άνθρωπος γίνεται εχθρός του δάσους και ίσως ο μοναδικός αν και γνωρίζει ότι καταστρέφει τον ίδιο τον εαυτό του.
Αγαπητοί κύριοι: τι είναι όμως δάσος και φυσικό περιβάλλον;
Απλή ερώτηση, όλοι την γνωρίζομαι την απάντηση,
αλλά κανένας δεν την εφαρμόζει.
Απευθύνομε όμως σε εσάς τα παιδιά που πρέπει να
ακούσετε με προσοχή και να σας επαναλάβω. Τι σημαίνει
δάσος.
Δάσος είναι μια βιοκοινωνία που αποτελείται από σύνολο δένδρων που συζούν σε μια μεγάλη εδαφική επιφάνεια μαζί με άλλα φυτά και ζώα και σε τόση απόσταση μεταξύ τους ώστε να επιδρά το ένα στο άλλο και όλα
μαζί στο περιβάλλον δηλαδή στο έδαφος, στην ατμόσφαιρα και αποτελούν ένα αυτορυθμιζόμενο μηχανισμό
της φύσης που λειτουργεί με την σοφία και την παντοδυναμία του δημιουργού της. Το δάσος είναι ένας φυσικός ανανεώσιμος πόρος, πολλαπλών χρήσεων. Πέρα
από τα υλικά προϊόντα παρέχει και μια πληθώρα άλλων
υπηρεσιών που τις περισσότερες φορές δεν είναι δυνατόν να αποτιμηθούν σε χρήμα.
Η σημασία του δάσος και του φυσικού περιβάλλοντος
σαν παράγοντα προόδου και πολιτισμού στον άνθρωπο
είναι αναμφισβήτητη.
Όπου υπάρχει δάσος εκεί βρίσκεται η ευτυχία, υγεία,
χαρά, πολιτισμός.
Στο δάσος μέσα φωλιάζει η ζωή, εκεί θα ακούσεις τα
ανάμικτα κελαηδήματα των πουλιών που συνθέτουν την
καλύτερη χορωδία του πλανήτη μας, τα ουρλιαχτά των
άγριων ζώων, τις πολύχρωμες πεταλουδίτσες, τα διάφορα έντομα άλλα ωφέλημα για τον άνθρωπο όπως οι
μέλισσες, μεταξοσκώληκες και άλλα βλαβερά για τον άνθρωπο (ωφέλιμα όμως για την φύση) όπως σφήκες, κουνούπια κ.τ.λ.
Το Δάσος είναι η δύναμη που σπρώχνει προς τα πάνω
την οικονομική, την πολιτιστική, την πνευματική και κυριότερα την ψυχική πρόοδο του ανθρώπου και της πολιτείας γενικότερα.
Στο δάσος καταφεύγομε για να ηρεμήσουμε και να
διώξουμε το καθημερινό άγχος και τα πολλαπλά προβλήματα. Στο δάσος πηγαίνουμε για καθαρό οξυγόνο
πέρα από τα συνεχή και επιβλαβή καυσαέρια της πόλης.
Το πράσινο είναι εκείνο που δεσμεύει το διοξείδιο του
άνθρακος με την εισπνοή του και εμπλουτίζει τον αέρα
με οξυγόνο με την εκπνοή του δηλαδή αντίθετα από την
λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού που εισπνέει οξυγόνο για την καύση και εκπνέει διοξείδιο του άνθρακος
στον ατμοσφαιρικό αέρα.
Εάν λοιπόν κάθε δένδρο που καταστρέφουμε δεν το
αντικαταστήσουμε σε λίγα χρόνια δεν θα μπορούμε να
αναπνεύσουμε γιατί δεν θα υπάρχει οξυγόνο.
Πέραν από αυτά το δάσος μας προσφέρει πάρα πολλά υλικά αγαθά(ξυλεία, ρητίνη αρωματικά φυτά, φυλλόχωμα, θηράματα, ψάρια, καρπούς δένδρων όπως
φουντούκια, κάστανα, καρύδια κ.τ.λ, βότανα, βοσκήσι-

μη ύλη και πολλά άλλα.
Σήμερα θεωρείται ότι οι υπηρεσίες αυτές είναι μεγαλύτερης σημασίας για τον άνθρωπο διότι:
-Το δάσος προστατεύει τα εδάφη από την διάβρωση
και βελτιώνει την ποιότητά τους.
-Διατηρεί στο ακέραιο το κύκλωμα παραγωγής Οξυγόνου-Νερού-Τροφής δηλ.
-Διατηρεί την υδρονομική ισορροπία και βελτιώνει την
ποιότητα νερού, καθορίζει τα βρώμικα νερά σαν να έχει
φίλτρο στις ρίζες του.
-Φιλτράρει τον αέρα από τα στερεά σωματίδια, βλαβερά αέρια και την ραδιενέργεια.
-Συμβάλει στην σταθεροποίηση του κλίματος της γης.
-Καταναλώνει το επικίνδυνο για τον άνθρωπο διοξείδιο του άνθρακος και παράγει το ωφέλιμο οξυγόνο.
-Λειτουργεί σαν καλό μονωτικό για την αντιμετώπιση
των θορύβων.
-Δημιουργεί κατάλληλο περιβάλλον για τα θηράματα
και τέλος
-Προσφέρει αναψυχή.
Μαζί με όλα αυτά από το δάσος έχουμε και εικονικό
όφελος, κοινωνικό όφελος κ.α.
Δηλαδή από το δάσος θα πάρουμε το ξύλο ήτοι για
θέρμανση (καυσόξυλα) ήτοι για εργασίες του σπιτιού (έπιπλα, εργαλεία)χρήσιμο ξύλο.
Δένδρα λοιπόν, θάμνοι και αναρριχόμενα φυτά, πόες,
ζώα και πτηνά, ζωύφια και μικροοργανισμοί συνθέτουν
την βιοκοινωνία που ονομάζεται δάσος.
Όλοι αυτοί οι φιλοξενούμενοι με την πρώτη ματιά φαίνεται ότι συνυπάρχουν ειρηνικά και αρμονικά. Στην
πραγματικότητα όμως διεξάγεται ένας ατελείωτος και
σκληρός αγώνας τόσο κάτω όσο και πάνω από την επιφάνεια της γης αλλά και εδώ εφαρμόζεται ο νόμος της
φύσης δηλαδή η επικράτηση του ισχυρότερου και για το
ίδιο καλό (για το καλό της φύσης).
Το δάσος το μεγάλο αυτό δημιούργημα του φυσικού
βασιλείου που κατά το παρελθόν υπήρξε η “κοιτίδα της
ανθρώπινης ζωής”,είναι ο Ναός της υγείας όπως η εκκλησία είναι ο ναός του θεού. Καλότυχοι όσοι το καταλάβουν, ευτυχισμένοι όσοι το καταλάβουν είπε ο Παύλος Νιρβάνα.
Το δάσος στην φυσική του κατάσταση αποτελεί μία
βιοκοινωνία της οποίας τη συνέχεια εξασφαλίζει αυτή η
ίδια η φύση με τον νόμο της επιλογής. Βρισκόμαστε στην
ιστορική εκείνη στιγμή κατά την οποία η ευημερία και η
επιβίωση ενός λαού να εξαρτάται από την πλήρη αξιοπιστία των πλουτοπαραγωγικών πηγών της φύσης.
Επομένως είμαστε υποχρεωμένοι να συμβάλουμε στην
αρμονική ισορροπία του μεγάλου αυτού δημιουργήματος του δάσους και γι αυτό λέμε: “το δάσος ανήκει σε
όλους”, “φύτεψε κι εσύ ένα δένδρο μπορείς”, “προστατέψτε την φύση είναι δική σας”, “Μην καταστρέφεις το δάσος, καταστρέφεις τον εαυτό σου”.
Για να εφαρμοστούν όμως αυτά πρέπει να έχουμε σε
εφαρμογή και συνέχεια στο μυαλό μας τις παρακάτω 10
εντολές όπως είχαν οι εβραίοι τις 10 εντολές του θεού
που αναφέρονται στη παλαιά διαθήκη
1. Μην υλοτομούμε μεγάλα και μικρά χωρίς λόγο, και
μην ξεσπούμε σε αυτό.
2.Να παίρνεις ξερά ξύλα για το παιχνίδι σου και όχι
πράσινα κλαριά.
3. Να είμαστε πραγματικοί φίλοι του δάσους και όχι
άσπονδοι φίλοι
4.Να φυτεύουμε ένα δένδρο και όχι να το καταστρέφουμε
5.απο το δάσος θα πάρουμε πολλά και όχι μόνο θερμότητα
6.Μην κλωτσάς τα νεαρά φυτά
7.Μην πειράξεις τα νεκρά φύλλα. Χρειάζονται χρόνο
για να αποσυντεθούν και να παράγουν τον απαραίτητο
για την ζωή των δένδρων χούμο
8.Κάνε το δάσος να ανθίσει φύτεψε και συ ένα δένδρο
μπορείς, τα φυτά που έπαψαν να υπάρχουν και ξεράθηκαν να το αντικαταστήσεις με άλλα ζωντανά
9.Κάθάρισε το δάσος, μην το ρυπαίνεις είναι υγεία για
όλους
10.Το δάσος φέρνει χαρά και βροχή
Χωρίς δάσος δεν υπάρχει βροχή π.χ. το καλοκαίρι 10
στρέμματα με οξυές (300)φυτά εξατμίζουν 20000 λίτρα
νερό την ημέρα.
Τελειώνοντας λοιπόν ας κάνουμε ένα Δώρο στο δάσος.
Στον περίπατό σου μπορεί να συναντήσεις ένα όμορφο μοναχικό άνθος Αντί να το κόψεις παρατήρησε αν
υπάρχουν στο φυτό ώριμοι σπόροι. Αν ναι μάζεψε τους
με προσοχή και γίνε κηπουρός της φύσης δηλαδή σκάψε λίγο το χώμα σπείρε τους σπόρους και σκέπασέ τους
με ψιλό χώμα. Σημάδεψε το μέρος για να έρθεις το άλλο
χρόνο να δεις τα αποτελέσματα.
Ας γίνει σκοπός της ζωής μας η προστασία του δάσους
και ας έχουμε πάντα στο μυαλό μας. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ.
H Ελληνική κοινωνία, του σήμερα τα τελευταία χρόνια έπεσε πάνω του, λες και είναι αυτό υπεύθυνο για την
κρίση που έχουμε σήμερα και ξεσπούμε πάνω σε αυτό,
χωρίς να, συνειδητοποιήσουμε την περιβαλλοντική αξία
των δασών και τον πολυδιάστατο κοινωνικό τους ρόλο.
21η ΜΑΡΤΙΟΥ: Παγκόσμια ημέρα δασοπονίας
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣ. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ
E-mail: tedy2kostas@yahoo.gr
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
- 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Οργανισμός Τροφίμων και
Γεωργίας (FAO) των
Ηνωμένων Εθνών, έχει
καθιερώσει να γιορτάζεται η 21η
Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα
Δασοπονίας που είναι η επιστήμη
και η τέχνη της δημιουργίας, της
διαχείρισης, της προστασίας και της
αποκατάστασης των δασών προς
όφελος του ανθρώπου και ασκείται
σε φυσικές συστάδες και φυτείες.
Η ανάπτυξη της σύγχρονης
δασοκομίας μάλιστα είναι στενά
συνδεδεμένη με την άνοδο του
βιοτικού επιπέδου του ανθρώπου
και της ανάπτυξης της παγκόσμιας
οικονομίας. Τα δάση σε παγκόσμια
κλίμακα υφίστανται σημαντικές
πιέσεις. Στην Ελλάδα πάνω από 65%
των εδαφών της Επικράτειας
διαχειρίζεται η Δασική Υπηρεσία.

O

Στο Νομό Τρικάλων η δασική υπηρεσία
έχει επιτελέσει σημαντικό έργο στην
προστασία και διαχείριση των δασών μας.
Πολλά από αυτά είναι από τα πιο παραγωγικά της χώρας και παράγουν σημαντικές ποσότητες ξυλείας η οποία μάλιστα επεξεργάζεται από τον ιδιωτικό τομέα και παράγονται προϊόντα ξύλου και
ξυλείας που ενισχύουν την τοπική οικονομία.
Επίσης η Υπηρεσία έχει κατασκευάσει
πλήθος δασοτεχνικών έργων: δρόμους,
αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις, χώρους αναψυχής, μονοπάτια. Σημαντική είναι και η διαχείριση της θηραματικής οικονομίας με τη λειτουργία της Ελεγχόμενης κυνηγετικής Περιοχής Κόζιακα.
Τέλος η ολοκλήρωση της διαδικασίας
ανάρτησης και κύρωσης των δασικών
χαρτών θα μπορέσει να αποτελέσει βασικό εργαλείο για την διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων της περιοχής
μας. Πρόσφατα προέκυψε στην περιοχή

Χρήστος Αλεξ. Κουτσονάσιος
Διευθυντής Δασών Ν. Τρικάλων
μας, ένας σημαντικός κίνδυνος για ένα
από τα σημαντικότερα δασοπονικά μας
είδη: τον πλάτανο ο οποίος προσβάλλεται από θανατηφόρο για αυτόν μύκητα
και η Δασική Υπηρεσία καταβάλει κάθε
δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση αυτής της ασθένειας. Το δάσος λοιπόν παραμένει και σήμερα μέσω των διαδικασιών της δασοπονίας βασικός συντελεστής της πρωτογενούς παραγωγής
της τοπικής οικονομίας, στηρίζοντας μάλιστα και το εισόδημα των τοπικών παραδασόβιων κοινωνιών.
Πρέπει λοιπόν η πολιτεία κατ επιταγήν
του Συντάγματος και με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την ανάπτυξη της
Εθνικής Οικονομίας, να στηρίξει και να
αναπτύξει την Ελληνική δασοπονία η
οποία για κάθε ευρώ που επενδύεται σε
αυτήν επιστρέφει σημαντικά οφέλη για
τον άνθρωπο τα οποία δεν μετριούνται με
χρήμα ή αν μετρηθούν με αυτό θα είναι
αφάνταστα υπερπολλαπλάσια.
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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 Ζωή εν Τάφω
Focus
ΕΡΤ Ειδήσεις
Focus

07:40 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E24 (Ε)
08:00 Carousel E20 (Ε)
08:30 Δεν Ήρθα Εδώ για Διακοπές E9 (Ε)
09:30 Δρόμοι (Ε)
10:30 Στις Στέγες των Πόλεων E2
11:30 Μεγάλοι Ποταμοί
12:30 Στους Ήχους του Μπιγκ Μπεν Κ2 (Ε)
13:30 Ταξιδεύοντας με τον Τζάστιν E13 (Ε)
13:45 Ταξιδεύοντας με τον Τζάστιν E14 (Ε)
14:00 Γιάκαρι E80
14:15 Γιάκαρι E81
14:30 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E21
14:45 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E22
15:00 Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι Κ10 Ε4 (Ε)
16:00 Σήκω, Χόρεψε Συρτάκι
17:20 Η Οδύσσεια του Κινηματογράφου E12
(Ε)
18:30 Ο Παράδεισος των Κυριών E19
19:30 Ο Παράδεισος των Κυριών E20
20:30 Η Αυλή των Χρωμάτων Κ2
22:30 Η Εξαφάνιση E6
23:30 Η Δεύτερη Αλήθεια (A Second
Chance)
01:15 Ο Παράδεισος των Κυριών E17 (Ε)
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Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
Οι Απίθανες E52 (Ε)
Απίθανα Ταξίδια με Τρένο E4
ΕπιΚοινωνία
Οι Καλύτερες Αγορές της Γης E2 (Ε)
Ειδήσεις
Απίθανα Ταξίδια με Τρένο E4 (Ε)
Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ4 Ε3
Δείξε μου το Σπίτι σου E4 (Ε)
Με το Τρία
Δελτίο Καιρού
Ο Κόσμος των Σπορ
Οι Καλύτερες Αγορές της Γης E2 (Ε)
Αλλαγή Πορείας
Δελτίο Καιρού
Ειδήσεις
Η Σκοτεινή Πλευρά ενός Πολιτικού
Τι Φέρνει το Μέλλον

06:00
10:00
13:00
14:00
15:00
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17:15

Καλημέρα Ελλάδα
Το Πρωινό
ANT1 News
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ2 Ε15 (Ε)
Ρουκ Ζουκ
Κάτι Ψήνεται
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική

Γλώσσα
17:30 Still Standing
18:30 Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E123
19:30 ANT1 News
20:45 Η Επιστροφή E102
21:45 Μην Ψαρώνεις E15
22:45 Shooter E8
23:45 Τhe 2night Show Κ3
02:00 Εκείνες κι Εγώ (Ε)
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07:45
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15:00
17:00
17:10
18:00
19:00
20:00
21:00
21:50
00:10
01:20

Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ7 Ε12
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε298
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
Ο Θρύλος του Ταρζάν
MasterChef 3 (Ε)

Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
Τι Κάνει ο Άνθρωπος για να Ζήσει
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Το Σόι σου Κ3 Ε39 (Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε119
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6 Ε43
Το Τατουάζ Κ2 Ε193
360o
Λίγο Πρίν τα 30
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Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Μαύρη Θάλασσα E9
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
S.W.A.T.: Επίλεκτη Ομάδα Κρούσης
Ο Πατριός
Power of Love (Ε)

07:00
08:00
09:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
19:00
20:00
21:00
21:30
22:30
23:30
00:30

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

07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα έως
8 πρωί επομένης
Κατσάνος Ευθύμιος
Σιδ. Μεραρχίας 19 κ
Τσακάλωφ,
2431026340
08:00 π.μ.
– 23:00 μ.μ.
Τριανταφύλλου Λίλια
Όθωνος 2
2431022622

τηλεόραση
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Από τις 5 έως τις
10 το βράδυ
Γιαννέλος Ηλίας
Φλεγίου 70
243176140
Γκουμπλιά Άννα
Όθωνος 14,
2431023767
Κυπριζλή Ελένη
Πλατεία Δεσποτικού
2431035832
Μακρής Κόσμας
Τσιτσάνη 11

& Γαμβέτα
2431020962
Παππάς Ανέστης
Βας. Τσιτσάνη 29
2431031615
Σαπουνά Χριστίνα
Σαράφη 4
2431026350
Τσαγκούλη Σοφία
Καποδιστρίου 14
2431022175

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

09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα «Iστορία του
Μωυσή»
12.00 «Μη μου πεις» ψυχαγωγική εκπομπή με
τον Αλέξανδρο Πετρίδη-κατάλληλη με
επιθυμητή τη γονική συναίνεση
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Η Μονή Αγίων
Αναργύρων και τα ασκηταριά της»
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου» (Ε)
19.30 «Θεσσαλία LIVE»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 Δεξιά και αριστερά
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Καλημέρα Θεσσαλία»
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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
ΘΕΛΩ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΚΡΙΟΣ: Κινηθείτε με ψυχραιμία και σοβαρότητα μείνετε εστιασμένοι στις βαθύτερες επιθυμίες σας και τολμήστε να κάνετε εκείνα τα
βήματα που θα σας φέρουν πιο κοντά στους
στόχους σας.
ΤΑΥΡΟΣ: Εκμεταλλευτείτε το εξάγωνο του Ερμή
με τον Κρόνο για να δώσετε πιο ρεαλιστικές
διαστάσεις στα όνειρα και τις φιλοδοξίες σας.
Το επόμενο διάστημα θα έχετε την ευκαιρία να
δείτε ξεκάθαρα τις αδυναμίες και τις όποιες
συστολές έχετε που σας κρατάνε πίσω.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Δεν υπάρχει κανένα νόημα να προσπαθήσετε να σταματήσετε τις αλλαγές που
συμβαίνουν στη ζωή σας. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να λειτουργήσετε με ψυχραιμία, ειδικά αν τις βιώνετε με δύσκολο τρόπο.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Έχετε το σθένος, τη λογική και την
ψυχραιμία να βρείτε νόημα μέσα από αυτές, γιατί για κάποιο λόγο σας συνέβησαν και σίγουρα μπορείτε να δείτε τα οφέλη ακόμα και στις
πιο δύσκολες καταστάσεις κι έτσι θα νιώσετε
πιο δυνατοί.
ΛΕΩΝ: Το να προσπαθείς να ανταποκριθείς στις
απαιτήσεις της ζωής σου σαν αυτοκίνητο που
τρέχει σε λεωφόρο χωρίς φανάρια, είτε μιλάμε για βαρύ φόρτο εργασίας, είτε για προβλήματα που προκύπτουν σε σένα ή στο περιβάλλον σου και μπορεί να σχετίζονται κυρίως
με θέματα υγείας.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Θα μπορέσεις να δεις τα πράγματα πιο ρεαλιστικά και να αξιολογήσεις κατά
πόσο μια σχέση, μια συνεργασία ή κάποιος έρωτας πληρούν πραγματικά τις προϋποθέσεις να
εξελιχθούν ή αν το μόνο που εξυπηρετούν στη

ζωή σου είναι το να καλύπτουν τις αδυναμίες
σου και τις όποιες ανασφάλειες σου.
ΖΥΓΟΣ: Ζητήματα που σχετίζονται με το οικογενειακό σου περιβάλλον, θέματα υγείας,
αλλά και θέματα που μπορεί να σχετίζονται με
κάποιο ακίνητο θα βρουν λύσεις, αρκεί να βάλεις κάτω όλα τα δεδομένα και να σκεφτείς με
λογική και ηρεμία για εναλλακτικές λύσεις.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Είναι ευκαιρία να επαναπροσδιορίσεις κάποια πράγματα και να κινηθείς με σύνεση και κυρίως να πεις αυτά που έχεις να πεις
με λογικό και πειστικό τρόπο.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Βρίσκεσαι σε ένα πολύ κομβικό σημείο στο οποίο αν λειτουργήσεις με σύνεση,
αλλά και με πίστη στον εαυτό σου και τις έμφυτες δυνατότητες που έχεις θα ανοίξουν
μπροστά σου δρόμοι που θες πολύ να περπατήσεις!
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Επανέρχονται στο προσκήνιο
άνθρωποι και συζητήσεις που έκανες τον
προηγούμενο μήνα με σκοπό να δεις αν και κατά
πόσο μπορείς έχουν νόημα και αν μπορείς να
αποκομίσεις κάτι.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Βέβαια για να τα λέμε κι όλα είχες την ευκαιρία να δεις κατά πόσο μπορείς να
λειτουργήσεις κάτω από συνθήκες πίεσης και
άγχους (και δεν αναφέρομαι μόνο στα οικονομικά) και να προσαρμοστείς σε άλλα δεδομένα.
ΙΧΘΕΙΣ: Το διάστημα που προηγήθηκε είχες τη
δυνατότητα να δεις και να αξιολογήσεις το ρόλο
που μπορεί να παίζουν κάποιοι άνθρωποι στη
ζωή σου, αλλά και τα συναισθήματα σου γι’ αυτούς.

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σε απογευματινές προβολές

“Η ΣΥΖΥΓΟΣ”
με την ΓΚΛΕΝ ΚΛΟΟΥΖ
στην καλύτερη ερμηνεία της
Σε βραδινές προβολές
το νέο καθηλωτικό θρίλερ

“ΕΜΕΙΣ”
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Σε απογευματινές προβολές
η παιδική ταινία

“ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ”
Σε βραδινές προβολές

“CAPTAIN MARVEL”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

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

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

07:00
09:45
13:00
14:00
15:00
16:40
16:50
18:55
20:00
21:00
23:15
23:50
00:15
02:15

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Ο Πρίγκιπας της Φωτιάς Κ1 Ε87
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα
Open News στη Νοηματική
Ο Φαφλατάς
Open News
Ο Πρίγκιπας της Φωτιάς Κ1 Ε87
'Eνας Τρελός, Τρελός Αεροπειρατής
Ου Φονεύσεις Κ1
Top Story
Criminal Minds
Scream 3

OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Υποδηλώνει το κάθε τι
χωρίς αξία.
2. Τέτοιες υπάρχουν σφαίρες, αλλά και... φήμες.
3. Σε μοναστήρι συνηθισμένο - Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα... ηχητικά.
4. Μορφή αρχαίας σπονδής (γεν.) - Ανώτατος άρχοντας της παλιάς Βενετίας
(γεν.).
5. Μικραίνει το... τόσο (αντιστρ.) - Μέρος ενός συνόλου.
6. Δημιουργός θεών και
ανθρώπων κατά τους αρχαίους Αιγυπτίους - Χωρίζεται, εσωτερικά, με
ένα διάφραγμα (καθ.) -Η «Παθητική»
του Τσαϊκόφσκι αριθμητικά.
7. Αιτιολογεί... (αντιστρ.) -Ενός
το... θηλυκό.
8. Αβολος, σε γνωστή παροιμία
μας (αιτ.) -Τον αντιμετώπισε η ΑΕΚ
στο φετινό, Τσάμπιονς Λιγκ.
9. Σε αυτήν επιβιβάζονται και αποβιβάζονται (με άρθρο) - Αρχαίο κτητικό.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Περιλαμβάνεται στα γλυκαντικά.
2. Πάπας του 7ου αιώνας άγιος της
Καθολικής Εκκλησίας.
3. Αιχμηρό το ένα άκρο τους - Αρχική ονομασία του «ντο».
4. Τον διαδέχθηκε στην πρωθυπουργία της Ινδίας η Ιντιρα Γκάντι (με
άρθρο).
5. Από τη βελγική αυτή πόλη πήρε

την ονομασία του ο υπερίτης - Αρχαίος βασιλιάς της Φρυγίας.
6. Αφορισμένος της λογοτεχνίας
μας - Ολοένα μολύνεται.
7. Αντίστροφη γραφή άρθρου - Ο
άνθρωπος, ξενόγλωσσα - Μουσική
νότα.
8. Ενα από τα υπουργεία μας.
9. Ορισμένες φορές διαπεραστική
- Οσοι επικαλούνται τους κινδύνους
ανατροπής της, συνήθως την... ανατρέπουν.

Ψυχολογικό θρίλερ
85’από τις πιο
συναρπαστικές
ταινίες της χρονιάς
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

ΛΥΣΗ (20-3-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΦΥΡΑΜΑ - ΖΖ 2.
ΑΠΟ - ΑΡΤΙ Α 3. ΤΟΜΑΤΑ-ΝΧ (ΝΥΧΙ)
4. ΑΚΑΤΕΒΑ - ΤΑ 5.ΟΙ - ΙΣΕΣ 6. ΥΝΙ ΙΣΤΟΙ 7. ΛΗΝΟΣ - ΟΛΑ 8. ΡΑΣΑ - ΔΙΑΣ
9. ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΦΑΤΑΟΥΛΑΣ
2. ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ 3. ΡΟΜΑ - ΜΑΝΙ 4.
ΑΤΙ - ΟΡΑ 5. ΜΑ-ΤΕΣΙΣ 6. ΑΡΑΒΕΣ ΔΑ 7. ΑΣΤΟΙ 8. ΖΙΝΤ - ΛΑΛΟ 9. ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Η Μαίρη Πόπινς επιστρέφει
(με ηθοποιούς
-μεταγλωττισμένη)
και σε 3D
12.00 μεσημέρι
κανονική προβολή 4 €,
17.30 απόγευμα 3D 5 €

Sudoku

Πώς παίζεται
Συμπληρώστε τους αριθμούς ώστε κάθε τετράγωνο με τα εννέα κουτάκια να έχει τους αριθμούς από
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H λύση του προηγούμενου
1

9

8

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

6

3
4

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

3
3

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

Ο ένοχος

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

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

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος

6
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Μικρή άνοδος
στο Χρηματιστήριο
Εικόνα σταθεροποίησης παρουσίασε η χρηματιστηριακή
αγορά στο κλείσιμο, σε μία συνεδρίαση η οποία χαρακτηρίστηκε από νευρικότητα και εναλλαγές προσήμων.
Υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Eurobank, της Μυτιληναίος και της Grivalia Properties, ενώ πιέστηκαν οι μετοχές της
Πειραιώς και της Εθνικής.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 715,47 μονάδες, σημειώνοντας μικρή άνοδο 0,14%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 718,50
μονάδες (+0,57%) και κατώτερη τιμή στις 710,00 μονάδες
(-0,62%).
Η αξία των συναλλαγών
ανήλθε στα 44,511 εκατ.
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
24.215.611 μετοχές.
. 715,47
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή πτώση σε ποσοστό
0,14%
0,07%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης
υποχώρησε σε ποσοστό
0,28%.
Από τις μετοχές της υψηΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
λής κεφαλαιοποίησης, τη
μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank (+2,81% στα 0,6500
ευρώ), της Μυτιληναίος (+2,70% στα 9,1200 ευρώ) Grivalia
Properties (+2,65% στα 10,0600 ευρώ) και της Fourlis
(+1,98% στα 5,1500 ευρώ).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές
της Πειραιώς (-4,94% στα 1,2500 ευρώ), της Εθνικής (-2,08%
στα 1,64600 ευρώ) και της Coca Cola HBC(-1,33% στα 30,420
ευρώ). Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο
σημείωσαν οι δείκτες της Ακίνητης Περιουσίας (+2,13%) και
του Εμπορίου (+1,56%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσε ο δείκτης των Τροφίμων (-1,32%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 7.387.159 και 3.341.587
μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο ΟΤΕ με
7,910 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 4,835 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 50 μετοχές, 53 πτωτικά και 39 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Τρία 'Αλφα(π) +19,73% και Χαϊδεμένος +10,00%, ενώ
τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Forthnet19,75% και Επίλεκτος -17,39%.

Ê

Γ.Δ

Αύριο Παρασκευή η ρύθμιση για
την προστασία της α' κατοικίας
ροχωρά η κυβέρνηση
με την κατάθεση της
ρύθμισης για την
προστασία της πρώτης
κατοικίας, στη βάση της
συμφωνίας κυβέρνησης τραπεζών, σύμφωνα με
κυβερνητικές πηγές,
παρόλο που οι Θεσμοί
εξακολουθούν να εγείρουν
ενστάσεις.

Π

Όπως δήλωσαν κυβερνητικές
πηγές η κυβέρνηση αναμένεται να
κατεθέσει στη Βουλή τη ρύθμιση
για την α΄ κατοικία αύριο Παρασκευή 22 Μαρτίου, ωστόσο όπως
ανέφεραν μέχρι τότε οι συζητήσεις με τους εποπτικούς θεσμούς
του τραπεζικού συστήματος θα συνεχιστούν, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι τεχνικές λεπτομέρειες.
Την ίδια ώρα, κυβερνητικές πηγές απορρίπτουν τον χαρακτηρισμό
της μονομερούς ενέργειας για την κατάθεση του σχεδίου νόμου για
την α' κατοικία, δηλώνοντας ότι θα εξαντλήσουν κάθε περιθώριο, προκειμένου να υπάρξει συμφωνία με τους Θεσμούς.
Από την άλλη, καθώς ο χρόνος εξαντλείται, οι ίδιες πηγές τονίζουν
πως «δεν θέλουμε να μπλέξουμε σε μια μακρά συζήτηση, χωρίς αποτέλεσμα».
Υπενθυμίζεται ότι χθες η πολύωρη τηλεδιάσκεψη μεταξύ της κυβέρνησης και των Θεσμών για το πλαίσιο προστασίας της α' κατοικίας
έληξε χωρίς συμφωνία, με πηγές του υπουργείου Οικονομικών να σημειώνουν πως οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται με ορίζοντα το EuroWorking Group της 25ης Μαρτίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το euro2day.gr, οι θεσμοί
επιμένουν να μειωθούν δραστικά οι «κόκκινοι» δανειολήπτες που θα
έχουν δυνατότητα ένταξης στο σχήμα προστασίας της πρώτης κατοικίας.
Η κυβέρνηση σχεδίαζε να μειώσει το όριο προστασίας επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου από τις 250.000 ευρώ στις 175.000 ευρώ

για την εν λόγω κατηγορία δανειοληπτών, ούτως ώστε να κάμψει
τις ενστάσεις των Θεσμών.
Επιπρόσθετα, οι δανειστές επιμένουν και στο αίτημά τους να μην
εντάσσονται στο μηχανισμό επιχειρηματικά δάνεια που έχουν
ενέχυρο πρώτης κατοικίας.
Εκτός αυτού, οι δανειστές
ασκούν πιέσεις να καθιερωθεί αυστηρό πλαίσιο συνολικής περιουσίας, αλλά και «κόφτης» επί των
καταθέσεων, ύψους 50.000 ευρώ,
που δικαιούται να έχει ο δανειολήπτης, ποσό που θεωρήθηκε
πολύ υψηλό.
Παράλληλα, παραμένει η απόσταση τόσο στο εύρος προστασίας των δανειοληπτών, όσο και
συνολικά στην αντιμετώπιση των στρατηγικά κακοπληρωτών.
Εν τω μεταξύ, μιλώντας στο συνέδριο που οργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών
(ΙΟΒΕ), ο επικεφαλής της Διαπραγματευτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ντέκλαν Κοστέλο, δήλωσε πως:
«Συνεχίζουμε εντατικά τις συζητήσεις με τις ελληνικές Αρχές για ένα
νέο πλάνο προστασίας, αλλά είναι πολλές οι παράμετροι. Θέλουμε να
βοηθήσουμε τα ευάλωτα νοικοκυριά αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι οι
τράπεζες θα συμμετάσχουν στο κόστος, όπως και το κράτος θα αναλάβει μέρος αυτού του κόστους.
Υπάρχει δυνατότητα για προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών και
να μετατρέψουμε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε εξυπηρετούμενα,
αλλά ο καλός σχεδιασμός είναι αυτό που μετράει γιατί από τον νόμο
Κατσέλη προέκυψαν προβλήματα για τις τράπεζες. Υπάρχουν επιχειρήσεις "ζόμπι" και επιχειρήσεις που μπορούν να αναδιαρθρωθούν και
να γίνουν υγιείς.
Με βάση τον σχεδιασμό για τα «κόκκινα» πρέπει να δοθούν φέτος
150 εκατ. και 200 το επόμενο έτος, γύρω στα 800 εκατ. έως το 2022
και συνολικά ένα κόστος 5 δισ. σε βάθος χρόνου, αλλά στον σχεδιασμό αυτό έχουμε δρόμο ακόμα».

Κοστέλο: «Η Ελλάδα έχει μπροστά της πολλές προκλήσεις - Να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις»
ο συνέδριο δίνει το σήμα
ότι η Ελλάδα είναι μια
χώρα που έχει επιστρέψει
στην κανονικότητα, αν και έχει
μπροστά της πολλές προκλήσεις,
δήλωσε ο επικεφαλής της Διαπραγματευτικής Επιτροπής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ντέκλαν
Κοστέλο, στο συνέδριο που οργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
με το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), με τίτλο "Εντάσσοντας την Ελλάδα στο
πλαίσιο των πολιτικών του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: προτεραιότη-
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τες για αειφόρο ανάπτυξη και
ανταγωνιστικότητα".
Το μήνυμα που θέλω να στείλω,
είπε ο κ. Κοστέλο, είναι ότι χρειάζεται συνέχιση και ολοκλήρωση
των μεταρρυθμίσεων. Να πάψει
αυτό το ξεκίνα-σταμάτα, το οποίο
-κατά τη γνώμη μου- ήταν η αιτία
που κράτησε η κρίση στην Ελλάδα οκτώ χρόνια.
Ο κ. Κοστέλο «χαρτογράφησε» τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα μετά τη κρίση σε τομείς όπως οι μεταφορές, η ενέργεια (παραγωγή-εξοικονόμηση

εκπαίδευση κλπ).
Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος
τόνισε κατ' επανάληψη ότι ο ρυθμός αύξησης της ελληνικής οικονομίας που κινείται στο 2% πρέπει
να κινηθεί στο 3,5% και στο 4% το
προσεχές διάστημα.
Για τη συζήτηση που γίνεται για
το διάδοχο σχήμα του νόμου Κατσέλη ανέφερε ότι «συνεχίζουμε
εντατικά τις συζητήσεις με τις
ελληνικές Αρχές για ένα νέο πλάνο προστασίας, αλλά είναι πολλές
οι παράμετροι.
Θέλουμε να βοηθήσουμε τα
ευάλωτα νοικοκυριά αλλά πρέπει
να σημειωθεί ότι οι τράπεζες θα
συμμετάσχουν στο κόστος, όπως
και το κράτος θα αναλάβει μέρος
αυτού του κόστους.
Υπάρχει δυνατότητα για προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών και να μετατρέψουμε τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια σε εξυ-

πηρετούμενα, αλλά ο καλός σχεδιασμός είναι αυτό που μετράει
γιατί από τον νόμο Κατσέλη προέκυψαν προβλήματα για τις τράπεζες. Υπάρχουν επιχειρήσεις
"ζόμπι" και επιχειρήσεις που μπορούν να αναδιαρθρωθούν και να
γίνουν υγιείς.
Με βάση τον σχεδιασμό για τα
«κόκκινα» πρέπει να δοθούν φέτος
150 εκατ. και 200 το επόμενο
έτος, γύρω στα 800 εκατ. έως το
2022 και συνολικά ένα κόστος 5
δισ. σε βάθος χρόνου, αλλά στον
σχεδιασμό αυτό έχουμε δρόμο
ακόμα».
Αναφερόμενος στα ποσοστά
της φτώχειας είπε ότι παραμένουν
υψηλά, αλλά βαίνουν μειούμενα,
ότι χρειάζεται πιο αποτελεσματική και στοχευμένη κοινωνική πολιτική.

Σε προσιτές τιμές
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(ΜΕΡΟΣ Α')
Θεία Λειτουργία
είναι το
σπουδαιότερο
Μυστήριο της Εκκλησίας
μας. Είναι η τροφή της
ψυχής μας. Είναι η
ανάμνηση όλης της
Θείας Οικονομίας. Μέσα
στο μυστήριο αυτό
έχουμε την
αναπαράσταση όλης της
ζωής του Χριστού.

Η

Όσα ψάλλουμε και όσα διαβάζουμε μέσα σ' αυτήν, μάς
προετοιμάζουν να υποδεχθούμε τα Τίμια Δώρα, το Σώμα
και το Αίμα του Κυρίου μας. Το
πρώτο μέρος της Θείας Ευχαριστίας ονομάζεται Λειτουργία του Λόγου και περιλαμβάνει δεήσεις, αντιφωνικές ψαλμωδίες, το Αποστολικό Ανάγνωσμα και το Ευαγγέλιο. Αυτό
το προσιτό τμήμα, έως τον Χερουβικό Ύμνο, επιτρέπεται
να το παρακολουθούν και οι
Κατηχούμενοι, δηλαδή όσοι
προετοιμάζονται για το Άγιο
Βάπτισμα.
Στην αρχή του Μυστηρίου ο
ιερέας κρατά στα χέρια του το
Ιερό Ευαγγέλιο πάνω στην Αγία
Τράπεζα, κάνει το σημείο του

τοπικά

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Πρωτοπρ. Αθανασίου Π. Τύμπα. Θεολόγου – Μουσικού
Σταυρού πάνω στο Αντιμήνσιο και εκφωνεί: «Ευλογημένη
η Βασιλεία του Πατρός και
του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους
αιώνας των αιώνων ». Οι ψάλτες εν ονόματι των πιστών επισφραγίζουν με το «Αμήν» που
σημαίνει πράγματι, ας γίνει.
Λειτουργός λοιπόν και πιστοί
μετέχουμε και ενεργούμε όλοι
μαζί μέσα στον Παράδεισο. Ο
χρόνος σταματά και γίνεται
Ενεστώτας. «Σήμερον γεννάται...», «Σήμερον κρεμάται...».
Εκ του πονηρού είναι οι φωνές που θέλουν τη μεταφορά
των κειμένων στη δημοτική
γλώσσα. Η κατανόηση των Μυστηρίων δε γίνεται με τη λογική, αλλά με την καθαρή καρδιά.
Πολύ λίγες είναι οι λέξεις της
Θείας Λειτουργίας που χρειάζονται ερμηνευτική απόδοση. Αυτοί οι οποίοι εκκλησιάζονται συχνά, ας είναι και «του

δημοτικού», λόγω των συχνών
επαναλήψεων δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Εδώ δεν ισχύει
το: «πολύ το Κύριε ελέησον το
βαριέται κι ο παπάς». Αναπνοή
της ψυχής μας είναι η συχνή
επανάληψη λέξεων όπως αμήν,
Κύριε ελέησον, αλληλούια (=
δόξα Σοι ο Θεός), Υπεραγία
Θεοτόκε σώσον ημάς.
Στην αρχή της Θείας Λειτουργίας ο ιερέας λέγει τα
«Ειρηνικά », δηλαδή αιτήσεις
που αρχίζουν με το «εν ειρήνη
του Κυρίου δεηθώμεν». Ο Χριστός μας δε μίλησε για την κοσμική ειρήνη αλλά για την εσωτερική ειρήνη της ψυχής που
γεννιέται μέσα στον άνθρωπο, όταν αυτός συμφιλιωθεί
με τον αληθινό Θεό. Ποτέ δε θα
ειρηνεύσει αυτός ο κόσμος
εάν η γη δε γεμίσει με ανθρώπους ταπεινούς, μιμητές του
Σταυρού.
Στην συνέχεια στα αντίφωνα,

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Τρικάλων αποφασίζει:
- Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων για το χρονικό διάστημα Πέμπτη
21/03/2019, Παρασκευή 22/03/2019, Σάββατο
23/03/2019, Κυριακή 24/03/2019 και Δευτέρα
25/03/2019 καθ’ όλο το 24ωρο, στις κάτωθι
οδούς της πόλης των Τρικάλων του Δήμου Τρικκαίων:
Α) Στην οδό Δραγούμη και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Κονδύλη και Βαμβέτσου και
Β) Στην οδό Παπαρηγοπούλου και στο τμήμα
αυτής μεταξύ των οδών Κονδύλη και Βαμβέτσου.
- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις
υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο
υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα και
με τις υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών και την σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ
μέρους αυτού.
- Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις

εργασίες, σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και
ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο
και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.
Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας
Τρικάλων και την εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών, για την ορθότητα της τοποθέτησης της
προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για
την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.

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

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

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

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

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

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

πΑΤΡΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

τα οποία ψέλνουν εναλλάξ μία
ο δεξιός και μία ο αριστερός
ψάλτης, ακούμε δοξολογικούς
στίχους ή ύμνους του Προφητάνακτος Δαβίδ που προαναγγέλουν την έλευση του Χριστού. Έτσι η μικρή Είσοδος
του ιερέως που ακολουθεί κρατώντας το Ευαγγέλιο συμβολίζει την είσοδο του Χριστού
στον κόσμο, ενώ η λαμπάδα
που προπορεύεται είναι ο λύχνος του Φωτός, ο Τίμιος Πρόδρομος. «Σοφία· ορθοί» λέγει ο
ιερέας στο κέντρο του ναού
υψώνοντας το Ευαγγέλιο που
είναι η μόνη και αληθινή σοφία.
Είναι σα να αναγγέλει μαζί με
τον άγγελο κατά τη Γέννηση
του Χριστού που εμφανίστηκε
στους ποιμένες: «ιδού ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μεγάλην,
ήτις έσται παντί τω λαώ ». Με
την ευχή της εισόδου που λέγει μυστικά, καλεί και τους Αγγέλους να κατέβουν από τον
ουρανό, ώστε όλοι μαζί κατά
την Θεία Λειτουργία να δοξολογήσουμε τον Τριαδικό Θεό.
(συνεχίζεται)

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΧΑΘΗΚΑΝ
XΑΘΗΚΑΝ κλειδιά, από
μηχανάκι, στη περιοχή του
Νοσοκομείου. Όποιος τα βρει
παρακαλείται να επικοινωνήσει
στο
τηλέφωνο
6974620973.
BΡΕΘΗΚΕ κλειδί οικίας,
με μπρελόκ, στην οδό Αμαλίας, απέναντι από τον “Ορφέα”, σε πίνακα δημοτικού
φωτισμού. Παραδόθηκε στην
Ασφάλεια Τρικάλων, όποιος
το έχασε να το παραλάβει
από εκεί.
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.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Από τον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων γίνεται γνωστό ότι κάθε εβδομάδα για την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής τελούνται οι παρακάτω Ιερές Ακολουθίες:
- Κάθε ΤΡΙΤΗ απόγευμα και ώρα 6:00 - 7:00 μ.μ. ψάλλεται η Ακολουθία του Μεγάλου Απόδειπνου.
- Κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ απόγευμα και ώρα 6:00 - 7:00 μ.μ. ψάλλεται η Ιερά Παράκληση του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου και ευλογούνται οι φανουρόπιτες στο ομώνυμο Παρεκκλήσιο εντός του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης.
Στη συνέχεια και ώρα 7:00 - 8:45 μ.μ. τελείται Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
- Κάθε ΠΕΜΠΤΗ απόγευμα στις 6:00 - 7:00 μ.μ. ψάλλεται η Ακολουθία του Μεγάλου Απόδειπνου.
- Κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πρωί και ώρα 7:30 - 9:15 π.μ. τελείται Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
Κάθε Παρασκευή βράδυ και ώρα 7:30 - 9:00 μ.μ. ψάλλονται οι Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου.
- Κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ πρωί και ώρα 7:30 - 9:30 π.μ. τελείται
Θεία Λειτουργία.

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

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

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

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΟΡΠΟΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟλΟΥΘΗΣΗ
ΤΩΝ Β’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Ημερήσια εκδρομή στην Παναγία Σουμελα στην Ιερά Μονή Δοβρας στηΝάουσα και Βέροια την Κυριακή 24 Μαρτίου 2019.

Διήμερη εκδρομή στην Αγία Θεοδώρα στη Βαστα Αρκαδίας με
τα 18 δέντρα στην Παναγία Μαλεβη στην Ιερά Μονή Παλιοπαναγιας και στην πόλη του Ναυπλίου. Στις 10 και 11 Μαΐου 2019.

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

Όπως και αν το φανταστείτε… μ’ εμάς θα το ζήσετε !!!
Το γραφείο Γενικού Τουρισμού ΛΙΠΑΣ TRAVEL διοργανώνει τις
παρακάτω οδικές εκδρομές:
ΟΙ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
Απογευματινή εκδρομή για τους Β’ χαιρετισμούς στην
«Ιερά Μονή Βυτουμά»
Παρασκευή 22 Μαρτίου (αναχώρηση 16:00 μ.μ.)
2ήμερη εκδρομή «Καλάβρυτα - Μέγα Σπήλαιο - Αγία Λαύρα –
Μεσολόγγι - Άρτα». 30-31 Μαρτίου 2019

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

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

AM.EOT 0727E60000012200

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
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
ΣΟΦΙΑ- ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΡΙΛΑ-ΒΙΤΟΣΑ-ΚΡΕΣΝΑ-ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
ΕΚΔΡΟΜΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
23-24-25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή στη Σόφια της Βουλγαρίας
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις / ξεναγήσεις,διαμονή σε ξενοδοχείο 4*,
πρωινό & ημιδιατροφή (γεύμα).

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

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

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα
Ημερήσια εκδρομή με τον Σύλλογο Ηπειρωτών Τρικάλων
στην Ιτέα –Αράχοβα – Δίστομο – Όσιος Λουκά την Κυριακή 31/3
Τριήμερη εκδρομή Ναύπλιο – Σπάρτη – Γύθειο – Μονεμβασιά – σπήλαια
Δυρού – Μυστράς 29 έως 31 Μαρτίου με την “πράσινη Κιβωτό”.
Τιμή 140 ευρώ περιλαμβάνει μετακινήσεις με το λεωφορείο
και δύο διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο με ημιδιατροφή.
Τετραήμερη εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη – Βόσπορο
και Πριγκηπόνησσα 30/4 έως 3/5. Αναχώρηση 29/4 βράδυ.
Τριήμερη εκδρομή στο Βελιγράδι και Νόβισαντ 30/4 έως 2/5.
Αναχώρηση 29/4 βράδυ.
Τριήμερη εκδρομή ΣΥΡΟΣ – ΤΗΝΟΣ του Αγίου Πνεύματος
(και οι 2 διανυκτερεύσεις θα γίνουν στην Σύρο)15 έως 17/6.
Αναχώρηση 15/6 βράδυ.
Επταήμερη εκδρομή στην Κρήτη 9 έως 15 Ιουλίου.
(Ηράκλειο - Κνωσσσός – Άγιος Νικόλαος – Ελούντα –
Σπιναλόγκα - Ρέθυμνο – Χανιά)

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

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

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

ΠΡΑΓΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΑΡΔΙΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟλΟΥΘΗΣΗ
ΤΟΝ Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΣΤΙΣ 11-14 ΑΠΡΙλΙΟΥ 2019
(2 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ) ξΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ, ξΕΝΑΓΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ

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

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

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
ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΝΗ ΜΕΓΔΟΒΑ - Ι.Μ. ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΕΛΕΚΗΤΗ. Τετάρτη 20-3-2019
«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
ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ - ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ-ΟΧΥΡΟ ΡΟΥΠΕΛ-ΣΕΡΡΕΣ
2ήμερη εκδρομή. 10-11/04/2019
ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ ΚΑΛΠΑΚΙ-ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ-ΜΕΤΣΟΒΟ
Σάββατο 13/04/2019

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

«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ»
Από 2-5/05/2019
«ΠΑΤΜΟΣ το νησί της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ»
Από 08 – 11/05/2019
ΚΥΘΝΟΣ
3ήμερη εκδρομή, από 17-19/5/2019

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

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

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

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
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****
ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡIΩΝ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

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

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS
Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500
• www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300
Β’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 22/3/2019-Ι.Μ. ΒΥΤΟΥΜΑ
Β’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 22/3/2019-ΠΑΝ. ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 29/3/2019-ΠΑΝ. ΔΕΜΕΡΛΙΩΤΙΣΣΑ
Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 5/4/2019-Ι.Μ. ΣΙΑΜΑΔΩΝ
ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ 10/4/2019-ΠΑΝ. ΣΠΗΛΙΑ
ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ 12/4/2019-Ι.Μ. ΚΟΡΩΝΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΑΝΗ
(3ήμερη εκδρομή) Σπάρτη-Μυστράς-ΓύθειοΣπήλαια Διρού-Μονεμβασιά-Ναύπλιο.
Από 23/03/2019 έως 25/03/2019
ΤΗΝΟΣ
(2ήμερη εκδρομή) Ευαγγελισμός στην Τήνο.
Επίσκεψη στην Ι.Μ. Αγ. Πελαγίας.
Από 24/03/2019 έως 25/03/2019

ΑΓ. ΠΑΪΣΙΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(Ημερήσια εκδρομή) Σουρωτή (Αγ. Παΐσιο Ι.Μ. Αγ. Αναστασίας Φαρμακολύτριας - Θεσσαλονίκη Ι.Μ. Οσ. Εφραίμ στη Κονταριώτισσα). Κυριακή 24/03/2019
ΜΟΝΗ ΡΙΛΑ-ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)
Ημερήσια εκδρομή – Κυριακή 31/3/2019
ΣΠΑΡΤΗ -Ι.Μ. ΖΕΡΜΠΙΤΣΑΣ -ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
(2ήμερη εκδρομή)
Από 06/04/2019 έως 07/04/2019

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

ΤΗΝΟΣ
(2ήμερη εκδρομή) Τήνος - Ι.Μ. Αγ. Πελαγίας
Από 16/06/2019 έως 17/06/2019
ΚΡΗΤΗ
(6ήμερη εκδρομή) Χανιά -Ρέθυμνο- Ηράκλειο- Αγ. Νικόλαος
Από 18/06/2019 έως 23/06/2019
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22-23/06/2019

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

38 σελίδα

ΠΕΜΠΤΗ
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Ακολουθία Χαιρετισμών
για τους εργαζομένους και μαθητές

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών

Κάθε Παρασκευή, την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ θα τελεί για όλους τους εργαζόμενους,
τους νέους ή όσους κωλύονται να συμμετάσχουν στην κανονική Ακολουθία:
α) από 17:00-18:30 απογευματινή Ακολουθία των Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων,
β) 9:00-10:30 το βράδυ δεύτερη Ακολουθία των Χαιρετισμών
προς την Υπεραγία Θεοτόκο, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ από αύριο Παρασκευή 22 Μαρτίου στις 7 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά την Ακολουθία της Β’ Στάσεως
των Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο στην Ιερά
Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μακρυμάλλης Ευβοίας.

Εκδρομή του Συλλόγου
Συντ/χων ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ)

ΒΡΑΔΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ο Σύλλογος Συντ/χων ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) διοργανώνει διήμερη εκδρομή στις 16 και 17 Απριλίου 2019 στην Βυζαντινή ΟΧΡΙΔΑ.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο του Συλλόγου 2431074707 και
6937233500, κ. Γ. Ρώσση.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ
Δευτέρα 18 Μαρτίου έως Κυριακή 24 Μαρτίου
Ανοίγουμε μια αγκαλιά αγάπης
και κάνουμε πράξη όλοι μαζί το…
«ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθετε πρός με» (Ματθ. κε’, 36)
Τα είδη που θα συγκεντρωθούν θα αποσταλούν από την «Διακονία Φυλακισμένων» της Ενορίας Παναγίας Επισκέψεως
Τρικάλων στις Φυλακές Τρικάλων και Γρεβενών
Ενδεικτικά είδη που μπορούν να προσφερθούν είναι:
Ξυραφάκια,
Αφρός ξυρίσματος
Οδοντόβουρτσες
Οδοντόκρεμες
Σαμπουάν
Αφρόλουτρο
Σαπούνι κανονικό (όχι κρεμοσάπουνο)
Σκόνη για πλύσιμο ρούχων στο χέρι
Χαρτί υγείας (συσκευασία 2 τεμαχίων)
Χαρτομάντιλα
Τηλεκάρτες
Πετσέτες προσώπου
Φανέλες ή t-shirt, μεγέθη L, XL, XΧL, (κατά προτίμηση όχι λευκές για να μη λερώνονται εύκολα)
Εσώρουχα, μεγέθη L, XL, XΧL
Κάλτσες αθλητικές και κανονικές
Σαγιονάρες-παντόφλες πλαστικές, μεγέθη 41-46
Αθλητικά παπούτσια, μεγέθη 41-46
Τα προαναφερόμενα είδη ρουχισμού και υποδημάτων είναι
σκόπιμο είτε να είναι καινούργια (τουλάχιστον τα εσώρουχα)
είτε σε πολύ καλή κατάσταση.
Ετοίμασε και εσύ το δικό σου πακέτο αγάπης
Η συλλογή θα γίνεται καθημερινά στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων πρωί 7:30-9:30 και απόγευμα 17:00-19:30.

Καλή Μεγάλη Τεσσαρακοστή!
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καθημερινά στον Ιερό Ναό, στο τηλέφωνο 2431033671 και στην ιστοσελίδα του Ναού panagiaepiskepsi.gr

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο π. Διονύσιος Χουρμουζιάδης αύριο Παρασκευή 22 Μαρτίου το βράδυ θα τελέσει την Ακολουθία της Β’ Στάσεως των
Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.

Κατά την διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, κάθε
Πέμπτη απόγευμα και ώρα 6, στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως, θα τελείται η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων
Τιμίων Δώρων.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Πρόγραμμα ὁμιλητῶν
κατὰ τοὺς Κατανυκτικοὺς Ἐσπερινοὺς
στήν Ἱερὰ Μητρόπολη Τρίκκης καὶ Σταγὼν
Διὰ τοῦ παρόντος σᾶς γνωρίζομεν, ὅτι καθὼς πλησιάζει ὁ χρόνος
τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τῆς κατ’
ἐξοχὴν πνευματικῆς περιόδου τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἡ ὁποία καταλήγει εἰς τὸν Σταυρὸν καὶ τὴν
Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ
Χριστοῦ, προγραμματίζομεν πρὸς
τοῦτο ἐκδηλώσεις ὁμιλιῶν κατὰ
τὰς Κυριακὰς τῆς περιόδου αὐτῆς,
πρὸς πνευματικὸν καταρτισμὸν καὶ
ἐνίσχυσιν ὅλων τῶν χριστιανῶν
εἰς τὸ πνευματικὸν στάδιον τῆς
ἀθλήσεως τῶν ἀρετῶν τῆς ἁγίας
μας Ἐκκλησίας.
Οἱ ὁμιλίες θὰ λαμβάνουν χώρα
ἐντὸς τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Τρικάλων, τὸ
ἑσπέρας τῶν Κυριακῶν περί τήν
6ην ὥραν συμφώνως τοῦ προγράμματος, τὸ ὁποῖον ἀκολουθεῖ:
Κυριακὴ 24 Μαρτίου 2019,
(Β’ Νηστειῶν), «Τοῦ Ἁγίου
Γρηγορίου Παλαμᾶ»:
«Παραμονή Εὐαγγελισμοῦ τῆς
Θεοτόκου» ὥρα 6 μ.μ.:
Ἱ. Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς Σαραγίων
Τρικάλων
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ἀρχιμανδρίτης Ἀθανάσιος Ἀναστασίου, Προηγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου.
Κυριακὴ 31 Μαρτίου 2019,
(Γ’ Νηστειῶν),

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

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

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

• παστίτσιο
• μεσογειακή μακαρονάδα
• μοσχάρι λεμονάτο
• χοιρινό ριγανάτο
• μπάμιες • γίγαντες

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Πάσα δόσις αγαθή και
παν δώρημα τέλειον είναι
άνωθεν καταβαίνον από του
Πατρός των φώτων» (Ιάκ.
1:17)
Πολλοί επιστήμονες, υποστηρίζουν ότι, οι επόμενοι πόλεμοι θα έχουν αιτία το καθαρό νερό. Στις μέρες μας, το
Καίηπ Τάουν, είναι η πρώτη
μεγαλούπολη, που αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα
λειψυδρίας, λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας στην περιοχή. Μαθαίνουμε ότι ήδη
έχει καθιερωθεί δελτίο στο
νερό και κάθε κάτοικος έχει δικαίωμα να καταναλώνει μόνο
25 λίτρα νερού ημερησίως, τη

στιγμή που ο μέσος Αμερικανός καταναλώνει 300 περίπου λίτρα τη μέρα. Ναι, το
νερό, το δεύτερο βασικό αγαθό μετά το οξυγόνο, δεν είναι
πια δεδομένο! Ας μην ξεχνάμε ότι όλα τα αγαθά, και το
νερό, είναι δώρα του Θεού
προς τον άνθρωπο (Ιακ.1:7). Η
δική μας λανθασμένη και
αμαρτωλή διαχείριση τα καταστρέφει, τα μολύνει. Ας ευχαριστούμε καθημερινά τον
Πατέρα μας, για πάντα τα χαρισθέντα και για το πολύτιμο
καθαρό νερό που τόσα χρόνια
μας το χάρισε άφθονο, και ας
Τον παρακαλούμε να μην μας
ίο στερήσει.

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

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

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

νηΣτιΣιΜα Φαγητα ΣαραΚΟΣτηΣ
Ουρά μόσχου γιουβέτσι ............................................................6,50 €
Λαχανοντολμάδες αυγολέμονο ή κολοκυθάκια με κιμά ............5,00 €
Παπουτσάκια μελιτζάνας με κιμά και μπεσαμέλ ή μουσακά ......5,00 €
Ζυγούρι στη λαδόκολα..............................................................6,50 €
Κοτόπουλο κοντοσούβλι ή σνίτσελ χοιρινό ...............................5,50 €
Μακαρόνια με κίμα...................................................................4,00 €
Κεφτεδάκια με πατάτες............................................................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά με χόρτα εποχής.................................6,00 €

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

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

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΥΣ.
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ιατρού
Ευχαριστούμε θερμά
Φλαμούλι Τρικάλων 21-3-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Κυριακή. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χρυσόστομος, Κωνσταντινιά. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ζωή και Αργύρης Γουσόπουλος, Θωμάς και Ελενα Σπυροπούλου, Στράτος και Σταυρούλα Παγδάτογλου. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΦΙΛΟΙ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
“Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων με το άγγελμα του θανάτου του συνταξιούχου Ιατρού, Νευρολόγου-Ψυχιάτρου Ευάγγελου Σπυρόπουλου συνήλθε εκτάκτως και ομόφωνα αποφάσισε.
1. Να εκφράσει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του
εκλιπόντος.
2. Να παραστεί σύσσωμο το Δ.Σ στην κηδεία.
3. Να διατεθεί χρηματικό ποσό στη μνήμη του Ιατρού για
κοινωφελείς σκοπούς.
4. Να δημοσιευθεί το παρόν στο τοπικό τύπο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡ. ΠΕΤΡΟΥ
ΧΡ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σήμερα Πέμπτη

Ομιλία στον Άγιο Αθανάσιο
Στα πλαίσια των συναντήσεων ορθοδόξου προβληματισμού που κάθε Πέμπτη γίνονται στο Πνευματικό Κέντρο του
Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων, σήμερα Πέμπτη, 21
Μαρτίου 2019, στις 8 το βράδυ, θα μιλήσει ο Ηγούμενος της
Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Μετεώρων π. Δομέτιος, με θέμα:
“Ο κίνδυνος της πνευματικής αυτάρκειας”.
Θα επακολουθήσει συζήτηση. Ευπρόσδεκτοι είναι οι πάντες.-

† MNHMOΣΥΝΑ
Τελούμε το Σάββατο 23 Μαρτίου
2019 στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής
Σαραγίων Τρικάλων 40ήμερο Μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της
αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας,
γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΑΓΟΡΗΣ
ΧΟΡΝΟΒΑ
Παρακαλούμε όσους τιμούν τη μνήμη
της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής της.
Τρίκαλα 21-3-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Ιωάννης Χορνόβας. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος και
Παρασκευή Χορνόβα. ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ: Μαρία, Ιωάννα, Δήμητρα,
Χρυσαυγή. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Τελούμε το Σάββατο 23 Μαρτίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, 40ήμερο μνημόσυνο για την
ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας αδελφής και θείας

ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όσου τιμούν την
μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για
την ανάπαυση της ψυχής της.
Τρίκαλα 21-3-2019
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αθηνά και Κωνσταντίνος Παππάς. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ:
Νικόλαος και Αλεξάνδρα, Χιώτη, Ευαγγελία και Ιωάννης Παπαεμμανουήλ, Στέφανος Παππάς, Ελευθέριος Παππάς. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΡΑΣ του Δημητρίου και της Σωτηρίας, το γένος Ζησοπούλου,
που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΟΛΓΑ ΖΑΡΟΥΛΑ του Δημητρίου και της Κωνσταντινιάς, το γένος Αδάμου, που
γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν
με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Τρικάλων.

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

ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΧΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Με την ευκαιρία της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, οι νέοι της Γ.Ε.Χ.Α. ετοίμασαν εορτή με θεατρικό, με τίτλο: «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ - Ο ισαπόστολος και φωτιστής του Έθνους».
Η εορτή θα λάβει χώρα το Σάββατο 23 Μαρτίου και ώρα
6μ.μ. στην αίθουσα της Γ.Ε.Χ.Α., οδός Βύρωνος, 24 Τρίκαλα.
Προσκαλούμεθα να την παρακολουθήσουμε.

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

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

Τελετές

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΤΗΛ.: 6932 403 990
1) ΚαραΪΣΚαΚη 54 .........................................ΤΗΛ.: 24310 26258
2) ΒαΣ. τΣιτΣανη 10.......................................ΤΗΛ.: 24310 27800
3) 4ο Χλμ. τριΚαΛΩν-ΚαρΔιτΣαΣ ...................ΤΗΛ.: 24310 38990
4) ΒαΛτινΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.....................................ΤΗΛ.: 24310 25207
5) ριΖΩΜα ΤΡΙΚΑΛΩΝ ......................................ΤΗΛ.: 24310 96200
e-mail: panagiotoumix@yahoo.gr

νοιχτό πρέπει να
μείνει το θέμα της
ένταξης της Τουρκίας
στην Ε.Ε σύμφωνα με τον
υπουργό Εξωτερικών,
Γιώργο Κατρούγκαλο ο
οποίος μίλησε στο τουρκικό
πρακτορείο Anadolu, μία
ημέρα πριν την συνάντησή
του με τον Μεβλούτ
Τσαβούσογλου.

Α

Αναφερόμενος στην πρόσφατη
απόφαση του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, ο κ. Κατρούγκαλος τόνισε ότι αυτή η απόφαση
«δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα» και ότι οι Έλληνες ευρωβουλευτές δεν υποστήριξαν αυτήν
την νέα πρωτοβουλία.
«Αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα επι-

Κατρούγκαλος: H πόρτα της Ε.Ε. για την Τουρκία θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος
θυμεί να κρατήσει ζωντανή την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρ-

κίας. Πράγμα που εξυπηρετεί τα
συμφέροντα του ελληνικού και

τουρκικού λαού και της Ευρώπης».
Ο κ. Κατρούγκαλος αναφέρθηκε στη σημασία του ευρωπαϊκού κεκτημένου, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με βάση αυτές τις προϋποθέσεις η πόρτα της Ε.Ε. για
την Τουρκία θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή και η τελωνειακή
ένωση θα πρέπει να αναθεωρηθεί.
Ο κ. Κατρούγκαλος αναφέρθηκε
στη σημασία της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας, ενώ πραγματοποίησε και αναφορά στην
προοπτική συνεργασίας των δυο
πλευρών. Υπογράμμισε παράλληλα και τη σημασία της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχο-

λής της Χάλκης.

ταμείου από το οποίο θα επωφεληθούν όλοι οι κάτοικοι της Κύπρου.

Το Κυπριακό
και τα ενεργειακά
Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο
Έλληνας ΥΠΕΞ τάχθηκε υπέρ της
επανέναρξης των συνομιλιών, με
βασική προϋπόθεση να υπάρχει
προοπτική θετικού αποτελέσματος στο τέλος της νέας διαδικασίας. «Η Ελλάδα επιθυμεί την επίλυση του Κυπριακού», σημείωσε.
Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στο
ενεργειακό, ο κ. Κατρούγκαλος
άφησε να εννοηθεί ότι δεν είναι
εφικτός ο παραμερισμός του ρόλου της Τουρκίας στο όλο ζήτημα.
Αναφέρθηκε, επίσης, στην προσπάθεια για τη δημιουργία ενός

Τα ΜΕΔ στο Αιγαίο
Για το ζήτημα των χωρικών
υδάτων, ο κ. Κατρούγκαλος αναφέρθηκε στις εξελίξεις που έχουν
λάβει χώρα στο Ιόνιο Πέλαγος.
Στο Αιγαίο η ελληνική πλευρά
επιθυμεί τον έλεγχο της έντασης. Για αυτό τον λόγο σημασία
φέρουν τα Μέτρα Οικοδόμησης
Εμπιστοσύνης (ΜΕΔ).
Ο Έλληνας ΥΠΕΞ ανέφερε επίσης ότι οι καλές σχέσεις της χώρας του με το Ισραήλ δεν σημαίνουν ότι η Ελλάδα αλλάζει στάση
στο Παλαιστινιακό ζήτημα.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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Η ελευθερία του κλαδέματος

45 χιλ.

35 χιλ.

Ψαλίδια μπαταρίας
για δενδροκομικά &
αμπελουργικά

Δετικό μπαταρίας
Μέχρι και 15.000
δεσίματα την ημέρα

για χρήση σε
αμπέλια
ακτινίδια κ.λ.π.

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

CMYK

