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Θα τεθούν κατά τη γενική συνέλευση των ΕΒΕ αύριο το απόγευμα

>> Σελ. 4

Λίγες ώρες πριν την
προεκλογική ομιλία
του κ. Χρήστου Σινάνη

Κλοπή με στοιχεία
δολιοφθοράς
Προκειμένου να ματαιώσουν
την πολιτική συγκέντρωση
Ένα πραγματικά δυσάρεστο γεγονός ήρθε
στο φως της δημοσιότητας, μετά την ομιλία του
Δημάρχου Καλαμπάκας κ. Σινάνη, η οποία έγινε το περασμένο Σάββατο στο Πολιτιστικό
Κέντρο Καλαμπάκας. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Δημάρχου Καλαμπάκας κ. Χρ. Σινάνη,
άγνωστοι εισέβαλαν τα ξημερώματα του Σαβ-

>> Συνέχεια στη σελ. 5

Από το συνδυασμό «Νέο
Ξεκίνημα-Ανεξάρτητος Δήμος»
του υποψηφίου κ. Αλέκου

Aνακοίνωση νέων υποψηφίων
δημοτικών συμβούλων
Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του ψηφοδελτίου νίκης του συνδυασμού « Νέο Ξεκίνημα – Ανεξάρτητος Δήμος» , ο επικεφαλής
της παράταξης και υποψήφιος δήμαρχος κ.
Θοδωρής Αλέκος, παρουσιάζει 7 νέα ονό>> Συνέχεια στη σελ. 5

Τους Τρικαλινούς ΕΒΕ θα απασχολήσει επίσης
και ο νόμος για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία

Το διοικητικό συμβούλιο ΤΟΕΒ
Βασιλικής στηρίζει ομόφωνα
Γιάννη Παπαμιχαήλ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Πρόγραμμα

Ο κύκλος των συναντήσεων του Υποψηφίου Δημάρχου Καλαμπάκας κ. Γιάννη Παπαμιχαήλ είναι καθημερινός και όσο οι ημέρες περνούν, οι συναντήσεις του εντείνονται
σε όλα τα μήκη και πλάτη του Δήμου Μετεώρων, πάντα με τελική γραμμή τερματι>> Συνέχεια στη σελ. 5

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

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

ΣΕΛ.
9

Αγροτικός Συνεταιρισμός
Μεταποίησης και Εμπορίας
Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δηλώσεις Βιολογικής Γεωργίας και
παραλαβή τιμολογίων από την ΕΑΣ Τρικάλων

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

Αρ. Πιστ. 506925 QM08
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Σαν Σήμερα
1821
Οι επαναστάτες του Αλέξανδρου Υψηλάντη εισέρχονται
στο Βουκουρέστι. «Και εις τα
πύλας του Βυζαντίου» του εύχονται οι παριστάμενου στη
δοξολογία.
1941
Η Ναυμαχία του Ταινάρου.
Αγγλικός στολίσκος καταναυμαχεί και βυθίζει πέντε πλοία
της φασιστικής Ιταλίας.
1965
Οι ΗΠΑ με αυστηρό διάβημά
τους προς την κυπριακή κυβέρνηση ζητούν την ακύρωση
της αγοράς σοβιετικών αντιαεροπορικών πυραύλων, με
τη δικαιολογία ότι μία τέτοια
αγορά θα μπορούσε να προκαλέσει τουρκική επίθεση με
πρόσχημα την προστασία των
Τουρκοκυπρίων.
1970
Αρχίζει η δίκη των μελών
της «Δημοκρατικής Άμυνας»,
οι περισσότεροι από τους
οποίους κατηγορούνται για
βομβιστικές ενέργειες κατά τη
διάρκεια της δικτατορίας. Ανάμεσά τους, ο Σάκης Καράγιωργας, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και ο στρατηγός Ιορδανίδης.
1999
Το σερβικό αντιεροπορικό
πυροβολικό καταρρίπτει ένα
αμερικανικό «αόρατο» αεροπλάνου τύπου F-117 στον πόλεμο του Κοσσυφοπεδίου.

Πρέπει να επιβραβεύονται εκείνοι που με πράξεις
αποδεικνύουν ότι σέβονται
τον λαό, όσοι λένε μόνο
αλήθειες και αυτοί που
αγωνίζονται για το συμφέρον της χώρας.
Πρέπει να αποδοκιμάζονται όσοι χρησιμοποιούν
τους πολίτες ως άβουλα
πιόνια για να εκπληρώσουν
προσωπικά ή κομματικά
σχέδια και εκείνοι που δημιουργούν «μπαμπούλες»
για να τρομοκρατήσουν την
κοινωνία.
Στην πρώτη κατηγορία
έχουν θέση οι έντιμοι και
οι ειλικρινείς. Οι νέοι πολιτικοί που δεν έχουν φθαρεί
από τη διαχείριση της εξουσίας.
Οσοι πιστεύουν και τολμούν να πουν ότι η Ελλάδα
και οι Ελληνες αξίζουν καλύτερο πολιτικό προσωπικό.
Στη δεύτερη κατηγορία
εντάσσονται όσοι εκμεταλλεύτηκαν την πολιτική για
προσωπικό όφελος και συνέβαλαν στη χρεοκοπία της
χώρας. Οσοι γέμισαν τους
τραπεζικούς λογαριασμούς
τους με χρήματα των φορολογουμένων και αυτοί
που συγκάλυψαν με τον
τρόπο τους το «έγκλημα».
Τον 21ο αιώνα και μετά
από μια καταστροφική δεκαετία, οι πολιτικοί της νέας

Υπάρχει ελπίδα;
γενιάς που δεν θέλουν να
ταυτιστούν με το «αμαρτωλό» χθες οφείλουν να
«περάσουν» στην κοινωνία
το τέλος του παλαιού πολιτικού μοντέλου. Να κάνουν «σημαία» και κεντρικό
τους σύνθημα την «αλλαγή» του πολιτικού σκηνικού.
Εργο δύσκολο αν αναλογιστεί κανείς ότι η πλειονότητα των πολιτών έχει
διδαχθεί να πορεύεται και
να στηρίζεται στο ρουσφέτι, στα «παραθυράκια», στις
εξαιρέσεις, στα «δικά μας
παιδιά» και στο «έχω
μπάρμπα στην Κορώνη».
Εργο δύσκολο αφού οι
προηγούμενοι δίδαξαν την
κοινωνία να ακολουθεί τον
εύκολο δρόμο.
Να βολεύεται με τις υποσχέσεις και να περιμένει
τα «δωράκια» της κάθε προεκλογικής περιόδου, όταν
δηλαδή ο πολιτικός κόσμος
ανοίγει με ευκολία τα κρατικά ταμεία και μοιράζει
χαρτζιλίκια, διαγράφει οφειλές και τακτοποιεί παρανομίες.
Αποτέλεσμα αυτής της
ξεπερασμένης πολιτικής
που ορισμένοι πεισματικά
θέλουν ακόμα και σήμερα
να ακολουθούν; Επτά
στους δέκα Ελληνες, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα,
δεν εμπιστεύονται τα πολιτικά κόμματα για την εξέλιξη των πραγμάτων στη
χώρα, ενώ περίπου οι μισοί

πολίτες δεν έχουν θετική
άποψη και δεν περιμένουν
πολλά από θεσμούς όπως
η κυβέρνηση, οι περιφέρειες και οι δήμοι. Απογοητευτικό είναι, επίσης, και
το ποσοστό που καταγράφεται για το ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, για το οποίο
θετική γνώμη έχει μόνο το
25,5% των ερωτηθέντων.
Οι παραπάνω αριθμοί, αν
μη τι άλλο, πρέπει να προβληματίσουν το πολιτικό
προσωπικό της χώρας και
μάλιστα τώρα, λίγες ημέρες
πριν στηθούν οι κάλπες για
να αναδειχθούν οι νέοι κυβερνήτες, οι νέοι ευρωβουλευτές, οι νέοι περιφερειάρχες και δήμαρχοι.
Η κοινωνία είναι φανερό
-και άκρως επικίνδυνο- ότι
είναι απογοητευμένη με την
αδιαφορία ή την αδυναμία
των πολιτικών να επιλύσουν
προβλήματα. Προβλήματα
για τα οποία οι πολίτες ζητούν άμεσα οριστικές λύσεις και όχι «μπαλώματα».
Μάλιστα, τα σημαντικότερα από αυτά επισημαίνονται σε όλες τις δημοσκοπήσεις και είναι, με σειρά αξιολόγησης, η ανεργία,
το φορολογικό σύστημα, η
ανάπτυξη, η υγεία, η ακρίβεια και η παιδεία. Οσο
πίσω στην πολιτική ιστορία
της χώρας κι αν γυρίσει
κανείς, θα συναντήσει τα
ίδια προβλήματα για τα
οποία οι πολίτες ζητούν
βιώσιμες λύσεις. Τα απο-
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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)
- Σταδίου 24 (περίπτερο)

τελέσματα γνωστά σε
όλους! Τα μηνύματα της
κοινωνίας διαχρονικά πετιούνται στο καλάθι των
αχρήστων και όχι μόνο δεν
κλείνει καμία πληγή, αλλά
αντίθετα ανοίγουν και νέες.
Οι πολιτικοί της νέας γενιάς έχουν ευθύνη και υποχρέωση να αλλάξουν το
πολιτικό σκηνικό. Να κερδίσουν την εμπιστοσύνη
της κοινωνίας. Να συμμαχήσουν με τους πολίτες για
να αλλάξει η πορεία του
τόπου.
Για να σταματήσει ο κατήφορος. Για να εδραιωθούν και να πάψουν να
είναι ζητούμενο η εντιμότητα, η αξιοκρατία και η
ισονομία.
Ας τολμήσουν να πάνε
τη χώρα ένα βήμα πιο
μπροστά διαγράφοντας
οριστικά το αμαρτωλό παρελθόν με τους «καλοχεραίτες», τους «μαυρογιαλούρους» και τα ανεπανάληπτα «ΘΑ» που συγκλόνιζαν τις πλατείες στις προεκλογικές συγκεντρώσεις.
Ας μιλήσουν, λοιπόν, όλοι
τη γλώσσα της αλήθειας
και ας αγωνιστούν για να
αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους με την κοινωνία
προς όφελος της χώρας
και των πολιτών.
Του Βασίλη
Τριανταφύλλου
από την REAL

Το Άγγελμα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

της ημέρας

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:

```

Αρχιεπίσκοπος
Ιερώνυμος:

«Εκτός ορίων
η Αγκυρα»

```
(Ας τους…
προσγειώσει
κάποιος!)
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σελίδα 2

Το καλό και τα άσχημα

Σ

τις εκλογικές
αναμετρήσεις
νικούν ή
ηττώνται, εκτός από τα
πρόσωπα, οι ιδέες, τα
οράματα, οι απόψεις,
οι πρακτικές και οι
συμπεριφορές.
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Ούτε η μακροβιότητα,
ούτε τα αγαθά, ούτε η υγεία,
ούτε η δόξα μπορούν να δώσουν

Θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες

```*

στον άνθρωπο τη χαρά
και την ηρεμία της συνείδησης.

(Φτάνει να το πιστεύουμε

Παναγιώτης Τρεμπέλας

με πράξεις και όχι με λόγια!)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Ένας Πόντιος, ένας Αμερικανός, και ένας Γάλλος, Δραπέτευσαν από τις φύλακες ανδρών.
Εκεί που τρέχανε βρεθήκανε σε ένα δάσος και ανεβαίνουνε
ο καθένας σε ένα δέντρο να κρυφτούνε .
Όταν οι τρεις αστυνομικοί ψάχνοντας φτάσανε στο δάσος,
πηγαίνουνε κάτω από το δέντρο όπου είχε ανέβει ο Γάλλος
και λένε: «Ξέρουμε ότι είσαι εκεί πάνω, Κατέβα κάτω.»
Ο Γάλλος σκέφτεται γρήγορα και λέει: «Τουίτ, Τουίτ,
Τουίτ.» Οι αστυνομικοί σκέφτονται «είναι ένα πουλί» και πηγαίνουνε στο άλλο δέντρο όπου είχε ανέβει ο Αμερικανός.

και λένε: «Ξέρουμε ότι είσαι εκεί πάνω,
Κατέβα κάτω.» Ο Αμερικανός και αυτός
σκέφτεται γρήγορα και λέει: «Γούού,
Γούού, Γούού.»
Οι αστυνομικοί σκέφτονται «είναι μια Κουκουβάγια» και πηγαίνουνε στο άλλο δέντρο όπου
ήταν ο Πόντιος. Και πάλι λένε: : «Ξέρουμε ότι
είσαι εκεί πάνω, Κατέβα κάτω.»
Ο Πόντιος σκέφτεται για λίγο . . . και λέει «Μπέέέεε,
Μπέέέεε, Μπέέέεε.»

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Τετάρτη 27/3/2019

Η μέρα κατά του ρατσισμού η
χθεσινή, εκτός από Ημέρα της
ποίησης. Τα σημάδια πως οι ρατσιστικές ιδέες προελαύνουν, φορώντας ποικίλους μανδύες, ή μάλλον στολές μάχης, ενώ οι ιδέες
που υπερασπίζονται τις ανοικτές,
ανεκτικές κοινωνίες και την ισότητα των ανθρώπων βρίσκονται
σε υποχώρηση και χλευάζονται,
είναι πολλά.
Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη,
στον κόσμο όλο. Τις πλέον πρόσφορες στολές, αυτές που χωρίζουν τις ηπείρους και τα κράτη
σε αλληλομισούμενα στρατόπεδα,
τις παρέχουν ανέκαθεν οι θρησκείες, όταν συρρικνώνονται σε
επιθετική θρησκοληψία και σε μισαλλόδοξο φονταμενταλισμό, και
ο σοβινισμός, δηλαδή ο καπηλικός
πατριωτισμός, που είναι όντως το
καταφύγιο των απατεώνων.
Αν στενεύαμε προς στιγμήν την
εικόνα, αφήνοντας έξω τη Νέα
Ζηλανδία της δολοφονικής «λευκής υπεροχής» και την Ευρώπη
των Ορμπαν και των Σαλβίνι, και
μέναμε στα δικά μας, και μάλιστα
στη σοδειά των τελευταίων ημερών, θα οφείλαμε να καταγράψουμε πολλά εξαιρετικώς στενάχωρα.
Τις (παραδοσιακές άλλωστε)
επιθέσεις αστυνομικών εναντίον
«αράπηδων», ακόμα και μέσα σε
αστυνομικά τμήματα. Τις κάμποσες «Μανωλάδες», που εκτός από
φράουλες φαρμακευτικά διογκωμένες, παράγουν ανελλιπώς μοχθηρή βία κατά των μεταναστών
που δουλεύουν εκεί και μάγκικη
εξαπάτησή τους, όταν έρχεται η
ώρα της πληρωμής.
Και θα ’πρεπε βέβαια να προσθέσουμε το κλείσιμο δημοτικών
σχολείων, με αποφάσεις γονέων
και κηδεμόνων και με στόχο να
μη μολυνθούν τα κτίρια και τα Ελληνόπουλα από τα προσφυγάκια,
που δεν θα πάψουμε να τα αντιμετωπίζουμε σαν φορείς επικίνδυνων μικροβίων ακόμα και αν
έχουν να παρουσιάσουν μια ντουζίνα πιστοποιητικά εμβολιασμού.
Τις επιθέσεις «ανησυχούντων»
εναντίον προσφύγων στα Βίλλια,
οι οποίες βρήκαν απολύτως σύμφωνους τους αυτοδιοικητικώς πολιτευόμενους της περιοχής, που
έχουν και αυτοί τις αγωνίες τους.
Και τη λεβέντικη επιδρομή πέντε
μπρατσωμένων κουκουλοφόρων
εναντίον Αφγανόπουλων, που ήταν
μεν πέντε κι αυτά, ήταν όμως και
πάνοπλα, με κυριότερο όπλο τους
μια μπάλα του μπάσκετ, που εύκολα μετατρέπεται σε μπάλα κανονιού.
Και μια και ο λόγος περί μπάσκετ, το Αντετοκουνμπαίικο εξακολουθεί να ενισχύει την άμυνά
μας κατά του ρατσισμού: Ξημερώνοντας Πέμπτη, ένα ακόμα από
τα αδέρφια, ο Κώστας, έπαιξε στο
ΝΒΑ, μετά τον Θανάση και τον
Γιάννη. Ρεκόρ.
Που μάλλον θα μείνει εσαεί ακατάρριπτο όταν θα παίξει στο αμερικανικό πρωτάθλημα και ο βενιαμίν της οικογένειας, ο Αλέξανδρος, σπουδαίο ταλέντο επίσης.
Να χαιρόμαστε.

ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ
ΜΕ ΣΠΟΡΑΔΙΚΟΥΣ ΟΜΒΡΟΥΣ Η ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ
ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ.

Του Παντελή Μπουκάλα
από την «Καθημερινή»

ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΜΕ 4 ΚΑΙ ΣΤΑ
ΝΟΤΙΑ ΔΥΤΙΚΟΙ 5 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΕΩΣ 23 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 3 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Οι δημοσιευόμενες απόψεις συνεργατών δεν εκφράζουν απαραίτητα
και τις απόψεις της εφημερίδας μας.
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Γη ποτισμένη με αίμα...
“Στη Μακεδονία οι παπαρούνες είναι πιο ζωηρές και
πιο κόκκινες, γιατί οι παππούδες μας πότισαν με το αίμα
τους αυτή τη γη...”. Τάδε έφη ομογενής από το Αμμοχώρι Φλώρινας σε Ναό της Μελβούρνης της Αυστραλίας
στον εμβρόντητο Βουλευτή του ΣΥΡΙZA και Αντιπρόεδρο
της Βουλής Γιώργο Βαρεμένο...
Το μήνυμα βεβαίως φαντάζομαι ότι ελήφθη κι ας κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν...

∫ A.K.

Σιμορέλης: Μπορεί να κερδίσει
τον Δήμο Τρικκαίων ο Κρεμμύδας
Την εκτίμηση ότι ο υποψήφιος δήμαρχος που στηρίζεται
και από τον ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Κρεμμύδας θα πάει καλά στις
δημοτικές εκλογές, εξέφρασε σήμερα από τη Λέσχη 97,6 ο
βουλευτής της κυβερνώσας παράταξης Χρήστος Σιμορέλης:
« Εγώ θεωρώ θετικό ότι πολίτες από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους δίνουν μαζί μια μάχη να δούνε την πόλη των
Τρικάλων διαφορετική. Βλέπω πόσο μεγάλο είναι το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην κεντρική πλατεία, η κατάσταση
στη λαϊκή αγορά είναι επίσης δύσκολη και επικρατεί κομφούζιο. Λέμε ότι είμαστε έξυπνη πόλη, αλλά θέλει προσπάθεια από τους πολίτες για να αποφύγουν τις λακκούβες στους
δρόμους. Μου λένε όλοι στην Αθήνα ότι είμαστε πόλη των
ποδηλάτων, και δεν έχουμε καν σωστό ποδηλατόδρομο. Τα
χωριά του Δήμου είναι στο έλεος του Θεού και εγκαταλειμμένα. Ο αντίπαλος κάθε δημοτικής αρχής είναι τα προβλήματα, και η υπάρχουσα δημοτική αρχή δεν έχει λύσει ούτε
τα βασικά. Υπάρχουν και τα θετικά όπως η μεγάλη επισκεψιμότητα κυρίως λόγω Μύλου των Ξωτικών, πέρα από κει
όμως στα σταθερά προβλήματα της πόλης κανείς δεν έχει
δει κάτι.
Ο συνδυασμός του Κώστα Κρεμμύδα μπορεί να κερδίσει
το Δήμο Τρικκαίων, είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτά που
είδα και από τα άτομα που τον απαρτίζουν. Όταν προοδευτικές δυνάμεις έχουν συναντηθεί σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν έχασαν ποτέ.
Το γεγονός με το Δήμαρχο που έψαχνε τις αναρτήσεις του
Κώστα Κρεμμύδα για τον ΣΥΡΙΖΑ, δείχνει ότι έχει χάσει την
ψυχραιμία του επειδή δεν πάνε καλά τα πράγματα για αυτόν.»

∫χρ.παπ.

Ξεκινά η προεκλογική περίοδος

Θα βγει τελικά λευκός καπνός;

“Μακεδονία ξακουστή...” και στα Σαράγια...
Σείστηκε προχθές Δευτέρα, μέρα της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, όλη η Ελλάδα από το
τραγούδι “Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα...”. Σείστηκε όμως και ο Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων της πόλης μας το βράδυ της περασμένης Κυριακής, όπου ο Προηγούμενος
της Ιεράς Μονής Μεγάλου Μετεώρου π. Αθανάσιος Αναστασίου, τελείωσε τη φλογερή ομιλία του με
το ίδιο τραγούδι... “Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα” τραγούδησαν, μαζί με τον π. Αθανάσιο, εκατοντάδες συμπολίτες μας που κατέκλυσαν τον Ναό τόσο για να παρακολουθήσουν τον Πανηγυρικό Εσπερινό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου όσο και για να ακούσουν την ομιλία του π. Αθανασίου. Ήταν μια ομιλία συγκινητική, ενθουσιώδης, πατριωτική. Αναφέρθηκε στο γεγονός του Ευαγγελισμού, που είναι η αφετηρία της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους, όσο κατόπιν και στην Επανάσταση του 1821 αλλά και στον Μακεδονικό Αγώνα που είναι, θα λέγαμε, η συνέχεια της Επανάστασης... Ήταν τέτοιο το πατριωτικό πάθος της ομιλίας του Γέροντος Αθανασίου του Μετεωρίτη, ώστε
κάποιος απ' τους ακροατές του είπε σε κατ' ιδίαν συζήτηση...
-Τρεις Αθανάσιους να είχαμε και θα παίρναμε ακόμα και την Πόλη...
Αλλά Αθανάσιοι τους καιρούς μας δεν είναι εύκολο να βρεθούν...

∫χρ.παπ.

Τι θα γίνει με την περίφραξη πεζοδρομίου;
Να δοθεί άμεσα μια λύση με την παράνομη περίφραξη ενός τμήματος του πεζοδρομίου επί της οδού Αντιπάτρου ζητά
αναγνώστης του «Π.Λ.», καθώς δημιουργεί πολλά προβλήματα. Μάλιστα, για το θέμα απευθύνθηκε πριν από έναν χρόνο
(σ.σ. 27 Μαρτίου 2018) στη διεύθυνση Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του τμήματος Πολεοδομιών Εφαρμογών, ωστόσο όπως
τονίζει ο φράχτης παραμένει ακόμη. «Τα πολλά προβλήματα που δημιουργεί η παράνομη περίφραξη είναι και τα χόρτα που
φράξανε το μισό μέτρο, Τώρα, γεννιέται το ερώτημα ποιος είναι υποχρεωμένος να κόψει τα χόρτα; Αυτός που έκανε την
περίφραξη ή αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου;».

∫Ω.

Αρχισε χθες επισήμως η έναρξη της προεκλογικής περιόδου για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, δύο μήνες
πριν την ημέρα της ψηφοφορίας της 26ης Μαΐου 2019.
Η έναρξη αυτή σηματοδοτεί την εκκίνηση σειράς περιορισμών, υποχρεώσεων και κανόνων που πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκειά της προεκλογικής περιόδου.
Αυτό ορίζει για τις Κοινοτικές και Δημοτικές εκλογές
(η παρ.4 του αρ.9 του Καλλικράτη), ενώ το ίδιο προβλέπεται και για τις Περιφερειακές εκλογές. Η έναρξη
σηματοδοτεί την εκκίνηση σειράς περιορισμών, υποχρεώσεων και κανόνων που πρέπει να τηρούνται κατά
τη διάρκειά της προεκλογικής περιόδου. Το θεσμικό πλαίσιο είναι ανομοιογενές χρονικά, καθώς για πολλούς εκλογικούς περιορισμούς/υποχρεώσεις/κανόνες υπάρχει ειδικότερη χρονική διάρκεια και δεν ισχύουν ολόκληρο το
2μηνο της προεκλογικής περιόδου.

∫Ε.Κ.

CMYK

4 σελίδα
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Πρώτη επίσημη παρουσίαση του συνδυασμού του υποψηφίου Δημάρχου Τρικκαίων κ. Κ. Κρεμμύδα

Ικανοποίηση του οράματος μιας καλύτερης πόλης
Η παρουσίαση έγινε σε μια κατάμεστη αίθουσα στο «Φρούριο» παρουσία
στελεχών και μελών του ΚΙ.Ν.Α.Λ. και του ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζουν το εγχείρημα

ε μήνυμα νίκης και
σε κλίμα
αισιοδοξίας
πραγματοποιήθηκε, την
περασμένη Κυριακή η
πρώτη επίσημη
παρουσίαση του
συνδυασμού του
υποψηφίου Δημάρχου
Τρικκαίων κ. Κώστα
Κρεμμύδα «Μαζί για τα
Τρίκαλα».

Μ

Η παρουσίαση έγινε σε μια
κατάμεστη αίθουσα στο
«Φρούριο», παρουσία στελεχών και μελών του ΚΙ.Ν.Α.Λ. και
του ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζουν το
εγχείρημα.
«Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας έχοντας να αντιμετωπίσουμε τους διεθνούς συσχετισμούς, την παγκόσμια οικονομική αναστάτωση και φυσικά τις φυγόκεντρες δυνάμεις που ταλανίζουν την Ενωμένη Ευρώπη. Σε όλα αυτά η
χώρα καλείται να δει την επόμενη μέρα έχοντας έτοιμες
λύσεις, και όχι απλά προτάσεις
για να περάσει στη φάση της
ανάπτυξης και της ευημερίας
και για αυτό είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να παλέψουμε και
να αγωνιστούμε και σε εθνικό
επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο.
Η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να
μείνει απλός θεατής των εξελίξεων. Οφείλει να είναι διεκδικητική απέναντι στην κεντρική εξουσία για περισσότερη
αυτοτέλεια –οικονομική και διοικητική, για περισσότερη Αυτοδιοίκηση. Πρέπει να γίνει
μέρος της λύσης και να προσπεράσει τις εγγενείς αδυναμίες της αρτηριοσκληρωτικής
κεντρικής εξουσίας που πνίγει
πολλές φορές την τοπική πρωτοβουλία» ανέφερε ο υποψήφιος Δήμαρχος Τρικκαίων.

Κάλεσμα προς όλες
τις δημοκρατικές και
δημιουργικές δυνάμεις
Και τόνισε ότι η υποψηφιότητά του είναι ένα κάλεσμα
προς όλες τις δημοκρατικές
και δημιουργικές δυνάμεις του
τόπου και στηρίζεται σε συλλογική προσπάθεια, συνεννόηση, αυτοδιοικητικές συγκλίσεις και συσπείρωση για
ικανοποίηση του οράματος
μιας καλύτερης πόλης.
«Εγώ δεν έχω έρθει από
παρθενογένεση, δεν έκρυψα
ποτέ την πολιτική μου καταγωγή προβάροντας ένα άνθρωπο που ποτέ δεν είχε ασχο-

ληθεί με την πολιτική και τα
κόμματα για να υφαρπάξω ψήφους με την πεπατημένη προσχηματική λογική του δήθεν
ανεξάρτητου κ. Παπαστεργίου.
Πάνω από όλα όμως είμαι πολιτικό ον και ενεργός πολίτης
αναλαμβάνοντας πάντα τις ευθύνες που μου αναλογούν απέναντι στην κοινωνία και τους
συνδημότες μου. Υπ’ αυτή την
έννοια η υποψηφιότητα μου είναι ένα κάλεσμα προς όλες τις
δημιουργικές και δημοκρατικές
δυνάμεις του τόπου μας που
στηρίζεται σε αρχές και αξίες
για συνεργασία, αυτοδιοικητικές συγκλίσεις, συλλογική προσπάθεια, συνεννόηση, συσπείρωση γύρω στο όραμά
μας για μια καλύτερη πόλη
που θα ευημερεί, με στόχο
τους κοινούς τόπους που μπορούν να μας οδηγήσουν στην
δημιουργία, για να χτίσουμε το
αύριο, σήμερα» υπογράμμισε
με έμφαση και πρόσθεσε «Μαζί
με τους επιχειρηματίες, που
ψάχνουν στήριγμα από τον
Δήμο και όχι εμπόδια και προβλήματα στην δουλειά τους!
Μαζί με τους νέους, που θέλουν να δουν την πόλη να αλλάζει πραγματικά προς το καλύτερο και όχι στα λόγια και
στα χαρτιά, μαζί με τους εργαζόμενους, που θέλουν να
δουν την καθημερινότητά τους
να βελτιώνεται επί της ουσίας
και όχι μόνο σε βίντεο και διαφημίσεις, μαζί με τους αγρότες
που αποτελούν την οικονομική
ραχοκοκαλιά της περιοχής
μας, μαζί με τους κατοίκους
των συνοικιών, που θέλουν τον
Δήμαρχο να γνωρίζει πως τα
Τρίκαλα δεν τελειώνουν στην
κεντρική πλατεία και μαζί με
τον κάθε Τρικαλινό, που θέλει
την Δημοτική Αρχή δίπλα του.
Δημιουργούμε όλες εκείνες
τις συνθήκες για συγκροτηθεί
ένα ευρύ δημοκρατικό προοδευτικό και κυρίως αυτοδιοικητικό ψηφοδέλτιο που θα
διεκδικεί με δυναμική τον Δήμο
Τρικκαίων με ευρύτερες συμμαχίες, συνεργασίες και διευρύνσεις που τις επιδιώκουμε
στη βάση, στο στελεχιακό δυναμικό της κοινωνίας, στους
χώρους εργασίας και δραστηριοτήτων, στην καθημερινή ζύμωση με τους συμπολίτες. Οι
πλειοψηφικές συμμαχίες έχουν
πρωτίστως την συναίνεση των
πολιτών και οι υποψήφιοι εκφράζουν ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας».

Εικονική
πραγματικότητα
Ενώ, στη συνέχεια άσκησε
σκληρή κριτική στη δημοτική
Αρχή Παπαστεργίου, λέγοντας ότι «ζήσαμε πέντε χρόνια
υπό τη διοίκηση της δημοτικής
Αρχής Παπαστεργίου. Δεν θα
μηδενίσουμε τις όποιες προσπάθειες έκανε, αλλά δεν θα

ανεχτούμε να μας παρουσιάζεται μια εικονική πραγματικότητα, που μπορεί για διαφημιστικούς λόγους να είναι
το ιδανικό παραμύθι του Άντερσεν, αλλά για μας που βιώνουμε την καθημερινότητα να
μας ακούγεται όχι απλά ως
υπερβολική, αλλά ως μεταφυσική προσέγγιση. Το άσπρο
μαύρο δεν γίνεται κ. Παπα-

στεργίου. Η ελιτίστικη αναφορά σας και η μεθοδικά επιτηδευμένη επικοινωνιακή σας
προβολή, δεν αφορούν και
δεν προσφέρουν υπηρεσίες
στους πολίτες, πάρα μόνο
στο προσωπικό σας πολιτικό
προφίλ. Η ταυτότητα της νυν
δημοτικής αρχής είναι η επικοινωνιακή υπερβολή, μια επικοινωνιακή φούσκα. Αναλώ-

θηκε στη φωτογραφία, στην
προσωπική προβολή και στην
επικοινωνιακή τακτική. Οφείλω
να ομολογήσω ότι στο τομέα
αυτό είναι ασυναγώνιστος,
όταν τρέχει μόνος του. Ξεκίνησε φιλόδοξα θέλοντας να
“επανεκκινήσει” τον Δήμο
έχοντας αποφύγει την “καυτή
πατάτα” της χρεοκοπίας».
Ευαγγελία Κάκια

Οι υποψήφιοι του συνδυασμού “Μαζί” για τα Τρίκαλα
Στο τέλος της εκδήλωσης ο κ. Κρεμμύδας παρουσίασε και ένα μέρος των ονομάτων που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο
του συνδυασμού.

Υποψήφιοι Σύμβουλοι
Ανθοπούλου Μακρίνα
Εκπαιδευτικός, Μαθηματικός
Βαβύλης Στέφανος
Δικηγόρος
Βασιλείου Άγγελος
Συν/χος Τεχνικός Γ.Ν.Τ.
Βότσιου Παρασκευή
Δικηγόρος-Πρώην Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Τρικκαίων
Γιαννούλη - Γαλαζούλα Μαρία
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής-Msa Ειδικής
Αγωγή
Γιαννάκα - Σταμπέρνα Ελένη
Επιχειρηματίας
Γκουγκουστάμος Ζήσης
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Τρικκαίων
Διαλεσιώτη - Παππά Παρασκευή (Βιβή)
Εκπαιδευτικός
Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων
(2010-2019)
Δρυμούσης Χαράλαμπος
Αστυνομικός
Ζαιράκης Δημήτριος
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής-Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων
Ζήρας Αχιλλέας
Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Τρικκαίων
Καρακαξά Ευδοξία Μαρία (Έμυ)
Εκπαιδευτικός, Καθηγήτρια Αγγλικών
Καραλής Στέφανος
Επιχειρηματίας –Πρωην Δημοτικός Σύμβουλος
Κολώνας Ευάγγελος
Νοσηλευτής
Πρόεδρος εργαζομένων παραρτήματος

ΑΜΕΑ Τρικάλων
Εκπρόσωπος εργαζομένων ΠΟΕΔΗΝ Θεσσαλίας
Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος
Κοκκόρας Ιωάννης
Δάσκαλος
Κομματάς Στυλιανός
Υπάλληλος ΕΛΤΑ
Κουτής Στέφανος
Εκπαιδευτικός, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
Κωνσταντός Χρήστος
Εκπαιδευτικός – Πρώην Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων
Λάππας Χρήστος
Ιατρός-Δημοτικός Σύμβουλος
π. Δήμαρχος Τρικκαίων
Λουλές Γιώργος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Καθηγητής Φυσικής Αγωγής - Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος
Δήμου Τρικκαίων
Μπαρούτας Βασίλειος
Αγρότης
Μπουλογεώργος Αθανάσιος
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής - Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΜΕΤ-Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων
Μπούρα Ευδοξία (Σούλα)
Νομικός
Υπάλληλος Υπουργείου Οικονομικών
Νικολάου Κώστας
Συν/χος ΟΤΑ
Παιδή Νατάσα
Πολιτικός Μηχανικός
Πάντος Σωκράτης
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής και διοικητικό
στέλεχος Δ.Ι.Ε.Κ Τρικάλων.

Παπαευθυμίου Λάμπρος
Σωφρονιστικός Υπάλληλος
Πηγαδίτου-Τσότρα Σταματία
Ιδιωτική υπάλληλος
Πουρνάρα Ευαγγελία.
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Σαμαράς Ευάγγελος
Έμπορος οίνων και ποτών
π. Μέλος Δ.Σ. ΔΕΥΑΤ
Σίμος Χαράλαμπος
Οδοντίατρος
Σουλιώτης Παύλος
Συνταξιούχος Εργολήπτης Δημοσιών Έργων
Σπανός Θεόδωρος
Δημοτικός Σύμβουλος
Τζάνης Γεώργιος
Ελεύθερος Επαγγελματίας
Τζέλη Χριστίνα
Νοσηλεύτρια
Γραμματέας Συλλόγου εργαζομένων ΚΚΠΠ
Θεσσαλίας ΑΜΕΑ Παράρτημα Τρικάλων
Τουλκερίδου Χαρά
Απόστρατος Αξιωματικός
Τριανταφύλλου Βασίλης
Έμπορος – Μαθηματικός
Τριγώνης Κωνσταντίνος
Αρχιτέκτων Μηχανικός – Πρώην Δημοτικός
Σύμβουλος Δήμου Τρικκαίων
Τσιασιώτης Βασίλειος
Απόστρατος Αξιωματικός
Tσίκα Φαίη
Τελειόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής
Τσιλιμίγκας Δημήτριος
Υπάλληλος ΔΕΔΔΗΕ
Τσικρικάς Ελευθέριος
Καθηγητής Μουσικής
Τσιρέπας Παναγιώτης
Ιδιωτικός υπάλληλος

τοπικά

Λίγες ώρες πριν την προεκλογική ομιλία του κ. Σινάνη

Κλοπή με στοιχεία δολιοφθοράς
•Προκειμένου να ματαιώσουν την πολιτική συγκέντρωση
Συνέχεια από τη σελ. 1
-βάτου στο Πολιτιστικό Κέντρο Καλαμπάκας, με σκοπό
να προκαλέσουν δολιοφθορές
σε μηχανήματα και πανό του
συνδυασμού, «Δύναμη Ευθύνης», λίγες ώρες πριν την ομιλία. Κατάφεραν να πάρουν
έναν φορητό υπολογιστή και
να χαλάσουν τα πανό της εκδήλωσης, με αποτέλεσμα, το
επιτελείο του Δημάρχου, να
τρέχει για να προλάβει να
εκτυπώσει νέες αφίσες.
Ο κ. Σινάνης ανέφερε για
το θέμα: « Ήμασταν μέχρι τις
3 τα ξημερώματα στον χώρο
και μέχρι εκείνη την στιγμή
ήταν όλα εντάξει. Φύγαμε και
επιστρέψαμε 12:00 το μεσημέρι και διαπιστώσαμε ότι
υπήρχε πρόβλημα καθώς έλει-

πε ένα lap- top και είχαν καταστρέψει τα πανό και τις
αφίσες. Η ζημιά πρέπει να
έχει γίνει από τις 4 έως τις 7
το πρωί. Κάποιοι δεν ήθελαν

να γίνει η εκδήλωση. Δεν ξέρω
τι έχει γίνει! Το θέμα το ερευνά η αστυνομία και θα δούμε
τι αποτελέσματα θα έχουμε».
Το Πολιτιστικό Κέντρο Κα-

λαμπάκας, δυστυχώς δε διαθέτει συστήματα ασφαλείας
και είναι απαραίτητο η τοποθέτησή τους για την φύλαξη
και προστασία της περιουσίας
των καλαμπακιωτών από τους
επιτήδειους.
Γιώργος Χρ. Σιαμουρέλης

και τα προβλήματα, καθώς
έλκει την καταγωγή του από
τη Βασιλική, απ’ όπου αναμέ-

νεται φυσικά να έχει δυναμική
στήριξη, στην προσπάθεια
του για την διεκδίκηση με

αξιώσεις, του Δήμου Μετεώρων.
Εκ του Γραφείου

Το Υπουργείο Εργασίας σε ημερίδα στον Δ. Τρικκαίων
•Κεντρικό της θέμα, η ασφάλεια και τα ζητήματα υγείας στην εργασία

Μ
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σελίδα 5

Από το συνδυασμό «Νέο
Ξεκίνημα-Ανεξάρτητος Δήμος»
του υποψηφίου κ. Αλέκου

Aνακοίνωση νέων υποψηφίων
δημοτικών συμβούλων
Συνέχεια από τη σελ. 1

Το διοικητικό συμβούλιο ΤΟΕΒ Βασιλικής
στηρίζει ομόφωνα Γιάννη Παπαμιχαήλ
Συνέχεια από τη σελ. 1
-σμού, την εκλογική αναμέτρηση της 26ης Μαΐου!
Οι συναντήσεις δίνουν «καρπούς» κι αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός το οποίο
ατσαλώνει και δίνει δύναμη
στον ίδιο και τους συνεργάτες
του, ώστε να συνεχίσουν τον
καθαρό και μαχητικό τους
αγώνα.
Ο κ. Παπαμιχαήλ σε πρόσφατη συνάντηση του στην
Βασιλική, είχε επαφή με το
Διοικητικό Συμβούλιο του Τοπικών Οργανισμών Εγγείων
Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Βασιλικής.
Στη συνάντηση, συζητήθηκαν τα θέματα που απασχολούν το ΔΣ και τα θέματα άρδευσης της περιοχής της Βασιλικής. Ο κ. Παπαμιχαήλ γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα

ΤΕΤΑΡΤΗ

ια πολύ
σημαντική
ημερίδα για την
υγιεινή και την ασφάλεια
στους τόπους δουλειάς,
πραγματοποιείται στα
Τρίκαλα από το
Υπουργείο Εργασίας με
τη συνδρομή του Δήμου
Τρικκαίων.

λειας στην Εργασία (ΥΑΕ).
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εργοδοτών και εργαζομένων». Πραγματοποιείται,
δε, στο πλαίσιο της ΕΘΝΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
& ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
2016-2020 και της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 2018-2019
«Διαχείριση επικίνδυνων ουσιών»

Την Τετάρτη 27 Μαρτίου
2019, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, από
τις 9:30, επιστήμονες και στελέχη της Διεύθυνσης Υγείας
και Ασφάλειας στην Εργασία,
του εν λόγω υπουργείου, θα
αναλύσουν σε εργοδότες και
υπαλλήλους, σημαντικότατα
ζητήματα. Η εκδήλωση έχει
κεντρικό θέμα το «Προαγωγή
των θεμάτων Υγείας και Ασφά-

Το πρόγραμμα είναι
το ακόλουθο
(προσέλευση 9:00)
9:00 – 9:30 Προσέλευση Εγγραφή
9:30 – 10:00
• Έναρξη – Καλωσόρισμα
Μοσχόπουλος Φώτης, Πολιτικός Μηχανικός
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας
στην Εργασία,

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
(ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α.)
• Χαιρετισμοί
Εκπρόσωπος του Δήμου
Τρικκαίων
Εκπρόσωποι κοινωνικών
εταίρων
10:00 – 10:15
Εκσυγχρονισμός του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου
νομοθεσίας και πολιτικής για
την Υ.Α.Ε.
Κωνσταντακόπουλος Γιάννης, Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Μηχ.
Ε.Μ.Π.
Προϊστάμενος Τμήματος
Εθνικού Εστιακού Πόλου &
Πολιτικών Προαγωγής της
Υ.Α.Ε., Δ/νση Ασφάλειας και
Υγείας
στην
Εργασία,
ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α

10:15 – 10:30
Βασικές αρχές και Νομοθετικό πλαίσιο για την Υγεία
και Ασφάλεια στην Εργασία
Γουρζουλίδης Γιώργος, Δρ.
Ακτινοφυσικός
Τμήμα Κέντρου Έρευνας
και Μετρήσεων Προσδιορισμού Βλαπτικών Παραγόντων
για την Υ.Α.Ε., Δ/νση Υγείας
και Ασφάλειας στην Εργασία,
ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α.
10:30 – 10:45
Βασικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 20182019 - Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών
Γαζής Ηλίας, Χημικός
Τμήμα Κέντρου Έρευνας
και Μετρήσεων Προσδιορισμού Βλαπτικών Παραγόντων
για την Υ.Α.Ε., Δ/νση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α.

-ματα υποψηφίων. Τα ονόματα 7 νέων, ευαισθητοποιημένων και δραστήριων πολιτών, έτοιμων
να εργαστούν για την αλλαγή σχεδιασμού αλλά
και νοοτροπίας στο δήμο Μετεώρων.
Άτομα με γνώση και πείρα στην αυτοδιοικητική
λειτουργία, αλλά και άνθρωποι χωρίς εμπειρία,
αλλά με αγάπη γι’ αυτή την πόλη και τον δήμο γενικότερα, με ορμή και θέληση να ξεπεράσουν τις
αναχρονιστικές τακτικές και αντιλήψεις.
Τα νέα ονόματα των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων κατ’ αλφαβητική σειρά έχουν ως εξής:
1. Βαβίτσα – Καρακώστα Ελένη, Ιδιωτική Υπάλληλος
2. Θώμος Γεώργιος, Ελεύθερος Επαγγελματίας
3. Παπαχρήστος Σωτήριος, Πολιτικός Μηχανικός-Δημοτικός Σύμβουλος
4. Πούλιος Σωτήριος, Μηχανικός Πληροφορικής
5. Στάγιας Κλέαρχος, Δικηγόρος
6. Στασινοπούλου –Σακελλαρίδη Σοφία, Νοσηλεύτρια
7. Τότη – Μπακάλη Αθανασία, Αγρότισσα
Με ισότιμη συμμετοχή και συλλογική δράση το
ψηφοδέλτιο « Νέο Ξεκίνημα-Ανεξάρτητος Δήμος»,
ανεβάζει τις προσδοκίες των συνδημοτών μας,
βάζοντας την αυθεντική σφραγίδα της πόλης στον
ενιαίο χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής και
καθίσταται το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί ο νέος δήμος Μετεώρων.
Έχουμε γίνει μια πολύ ισχυρή ομάδα. Μια ομάδα
που μέρα με τη μέρα γίνεται και πιο δυνατή. Ενισχύεται με γυναίκες και άνδρες που δεν κολλάνε
σε μίζερους υπολογισμούς, δεν φοβούνται ν’
ακούσουν την καρδιά τους και να κάνουν αυτό
που θεωρούν σωστό.
Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε με
δύναμη μπροστά και σε καμιά περίπτωση δεν θα
συνθηκολογήσουμε με την αδράνεια, την στασιμότητα και την απαξίωση.
Ενότητα, συνοχή και αλληλεγγύη είναι η απάντηση στον ατομισμό και την αλαζονεία! Έχουμε
χρέος απέναντι στα παιδιά μας να ανατρέψουμε
τα κατεστημένα και να αναμορφώσουμε τον δήμο
που κατοικούμε.
Η πρόοδος του δήμου αφορά τους πάντες.
Πόλη και περιφέρεια! Όλοι μαζί βγαίνουμε μπροστά
με δύναμη για να υπηρετήσουμε το νέο ύφος
στην τοπική διακυβέρνηση. Για να μπορούμε να
κοιταζόμαστε στα μάτια. Για να υπάρξει μια νέα
σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και
τη Δημοτική Αρχή. Μια Δημοτική Αρχή που θα
συνεργάζεται για έναν ενωμένο Δήμο Μετεώρων.
Αυτό θα το πετύχουμε με ισχυρή διοίκηση,
χωρίς ηγεμονισμούς και διαιρέσεις, με σχέδιο και
αποτελεσματικότητα. Για τον λόγο αυτό χτίζουμε
γέφυρες και όχι τείχη.
Προσδοκούμε ένα δήμο ανθρώπινο, φιλικό, πρωτοπόρο. Επιδιώκουμε μια «έξυπνη» και «ανθεκτική»
Καλ/κα που θα εμπνέει. Μια πόλη –υπόδειγμα, με
προτεραιότητα το χώρο έξω από την πόρτα του
σπιτιού μας, το δρόμο, το φωτισμό, την καθαριότητα, τον κοινόχρηστο χώρο της γειτονιάς μας.
Να υποστηρίξουμε την εργασία, την εκπ/ση,
τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
Να γεφυρώσουμε την ιστορία με την πρόοδο,
την εξέλιξη με την πράξη.
Να αντιμετωπίσουμε με γνώση, εμπειρία, ανθρωπιά και αφοσίωση τις δύσκολες αλλαγές της
καθημερινότητας και του περιβάλλοντος.
Να χτίσουμε τον Δήμο Μετεώρων της χαράς,
της Δημιουργίας και της Ευημερίας για Εμάς και
τα Παιδιά μας
Είμαστε σίγουροι πως θα τα καταφέρουμε!
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Του συνδυασμού «Νέο Ξεκίνημα-Ανεξάρτητος Δήμος»
Του υποψηφίου Δημάρχου του Δήμου Μετεώρων
ΘΟΔΩΡΗ ΑΛΕΚΟΥ

6 σελίδα
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ε υψηλά ποσοστά
κυμάνθηκε το τριήμερο
της 25η Μαρτίου! Η
κίνηση στην πόλη της
Καλαμπάκας και της
ευρύτερης περιοχής
ξεπέρασε και πάλι κάθε
προσδοκία!

τοπικά

Τριήμερο «φωτιά» για την Καλαμπάκα
Καλοκαιρινό, νησί με έντονη κίνηση, θύμιζε η πόλη της Καλαμπάκας
η οποία έζησε για μια ακόμη φορά ιστορικές στιγμές
έδρα τα Μετέωρα, κ. Σ. Φαμίσης,
όσο και ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. Κ. Ράντος, ο οποίος είχε
πει ότι η Καλαμπάκα έχει γίνει
δημοφιλής προορισμός και αλλάζει επίπεδο στον τουρισμό.
Οφείλουμε δε ν’ αναφέρουμε,
ότι την Καλαμπάκα και τα χωριά
της, επισκέφθηκαν και πολλοί ετεροδημότες, αλλά και οι φοιτητές,
δίνοντας έναν αέρα νιότης και
φρεσκάδας και μια διαφορετική
ζωντάνια στην πόλη.
Σε ότι αφορά το βραχυπρόθεσμο μέλλον, τουριστικά, αναφέρουμε πως για λίγες ημέρες, θα
υπάρχει μια σχετική «ηρεμία» και
μόνο τα τουριστικά λεωφορεία θα
έχουν την τιμητική τους, αφού ξεκινά η νέα τουριστική σαιζόν!
Η μεγάλη «καταιγίδα» από κόσμο, αναμένεται το Πάσχα, σε
ένα μήνα από σήμερα και φυσικά
από εκεί και μετά για όλους τους
μήνες της νέας σαιζόν.
Τα μηνύματα των ξενοδόχων με
βάση τις παρακρατήσεις και όσων
ασχολούνται με το τουριστικό
προϊόν, αναφέρουν ήδη ότι το ποσοστό αγγίζει το 100% και αναμένεται η περιοχή «να μην έχει
που να βάλει τους επισκέπτες».
Πάντως, διάθεση καλή υπάρχει,
εκ μέρους όλων και εδώ είναι που
ισχύει και η φράση, «χίλιοι καλοί
χωρούν».

Του

Γιώργου Χρ. Σιαμουρέλη

✉ grgsiamourelis@gmail.com
Η ευκαιρία του νέου τριημέρου
σε συνδυασμό με τη καλοκαιρία,
βοήθησαν τα μέγιστα στο να υπάρξει απόλυτη πληρότητα σε όλες
τις ξενοδοχειακές μονάδες της
περιοχής και τα μηνύματα που
έλαβαν οι ασχολούμενοι με τον
τουρισμό, είναι περισσότερο από
αισιόδοξα και ενθαρρυντικά.
Τα βράδια του Σαββάτου και
της Κυριακή, το κέντρο της Καλαμπάκας θύμιζε σαν σε νησί τους
καλοκαιρινούς μήνες! Πολύκοσμο
και πολύβουο!
Τα πεζοδρόμια ήταν γεμάτα με
επισκέπτες που έκαναν την βόλτα
τους και έψαχναν σημείο για να
απολαύσουν τον καφέ, το φαγητό,
το παγωτό τους.
Πολλοί επισκέπτες έφτασαν με
τα ιδιωτικά τους ΙΧ, αλλά υπήρξαν
και πολλοί που έφτασαν στην περιοχή, με λεωφορείο και οργανωμένες εκδρομές και επισκέφτηκαν
τα Μετέωρα.
Η πόλη της Καλαμπάκας έζησε
για ένα ακόμη τριήμερο ιστορικές
στιγμές, ενώ επιβεβαιώθηκαν οι
εκτιμήσεις των προηγούμενων
ημερών που έκαναν λόγω για το
μέγεθος της πολυκοσμίας κατά
το τριήμερο της 25ης Μαρτίου.
Άλλωστε για το μέγεθος των
επισκέψεων είχε μιλήσει προσφάτως τόσο ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Τρικάλων με

e-mail: kalliagra.avgeri@gmail.com

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

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

Συσκευασμένες Ζωοτροφές για όλα τα ζώα

Πώληση λιανική και χονδρική
CMYK

τοπικά

ΤΕΤΑΡΤΗ

27

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

σελίδα 7

Πραγματοποιήθηκε προχθές η μαθητική και στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική επέτειο

Με την αρμόζουσα λαμπρότητα
Αναστάτωση προκλήθηκε όταν μέλη του ΑΚΕΠ πήγαν να εισέλθουν διαμαρτυρόμενοι με πανό στον χώρο
ε την αρμόζουσα
λαμπρότητα και την
παρουσία χιλιάδων
Τρικαλινών
πραγματοποιήθηκε,
προχθές η μαθητική και
στρατιωτική παρέλαση, για
την εθνική επέτειο της
25ης Μαρτίου 1821.

Μ

Η παρέλαση άρχισε με το
«Μακεδονία ξακουστή» ενώ αναστάτωση προκλήθηκε λίγα λεπτά
πριν από την έναρξη της παρέλασης, όταν 4-5 μέλη του ΑΚΕΠ
πήγαν να εισέλθουν διαμαρτυρόμενοι με πανό στον χώρο με
κατεύθυνση την εξέδρα των επισήμων.
Άμεση όμως υπήρξε η αντίδραση των αστυνομικών που
απομάκρυναν τους αντιδρώντες, με την παρέλαση να συνεχίζεται χωρίς άλλα απρόοπτα.
Την κυβέρνηση εκπροσώπησε
ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βασίλης Κόκκαλης,
ενώ παραβρέθηκε το σύνολο
των πολιτικών, στρατιωτικών και
θρησκευτικών αρχών του τόπου.
Οι μαθητές των σχολείων των
Τρικάλων, οι εκπρόσωποι των
συλλόγων και των φορέων του
νομού και τα στρατιωτικά τμήματα της ΣΜΥ, παρέλασαν σε
άψογους σχηματισμούς μπροστά από τον κόσμο που είχε κατακλύσει τους δρόμους και την
εξέδρα των επισήμων, απο-

σπώντας το θερμό χειροκρότημα όλων.
«Γιορτάζουμε και φέτος με
κάθε επισημότητα και λαμπρότητα την επέτειο της εθνικής
μας παλιγγενεσίας, τον ξεσηκωμό του επί τεσσάρων αιώνων
υπόδουλου έθνους που οδήγησε στην απελευθέρωση και τη
δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Ήταν εκείνη η

συγκυρία που οι σκλαβωμένοι
Έλληνες έβαλαν πίσω από το
εμείς το εγώ τους και όλοι μαζί,
σαν μία γροθιά σύνθλιψαν τον
πανίσχυρο κατακτητή, κόντρα
σε όλα τα προγνωστικά. Το μήνυμα παραμένει επίκαιρο όσο
ποτέ καθώς και σήμερα, υπό
διαφορετικές συνθήκες, καλούμαστε ως έθνος να υπερβούμε
κάθε διαφορά που μας χωρίζει

και να δούμε τη μεγάλη εικόνα,
που δεν είναι άλλη από την επιστροφή στην κανονικότητα, σε
όλα τα επίπεδα» ανέφερε σε
δηλώσει του, ο Υφυπουργός.
Και πρόσθεσε «όπως ακριβώς
το 1821 αποτέλεσε σημείο εκκίνησης για την αναγέννηση του
Ελληνικού κράτους, έτσι και σήμερα, οφείλουμε μέσα από ομοθυμία, ομόνοια και εθνική συνεννόηση, να προχωρήσουμε
μαζί, ώστε να καταγραφεί ιστορικά το 2019 ως το έτος ορόσημο για την επιστροφή της Ελλάδας στην ανάπτυξη και την ευημερία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια ότι σήμερα είναι διπλή γιορτή, είναι η μεγάλη ημέρα για τον
Χριστιανισμό και την Ορθοδοξία,
ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου.
Χρόνια πολλά σε όλες τις εορτάζουσες και όλους τους εορτάζοντες.»
Ε.Κ.

Η Καλαμπάκα τίμησε με λαμπρότητα την 25η Μαρτίου
Θερμό χειροκρότημα εισέπραξε το 1ο Ειδικό Σχολείο Καλαμπάκας και τα παιδιά που παρέλασαν
Χορευτικού ομίλου Δήμου Καλαμπάκας, με επικεφαλή τον χοροδιδάσκαλο κ. Γιάννη Δήμα.
Σπουδαία και σημαντική στιγμή
της παρελάσεως, ήταν η στιγμή
που παρέλασαν ενώπιων της τοπικής κοινωνίας, τα παιδιά του 1ου
Ειδικού Σχολείου Καλαμπάκας,
τα οποία εισέπραξαν το θερμότερο χειροκρότημα όλων.
Με το πέρας της παρέλασης ο
Δήμαρχος Καλαμπάκας, στον
χώρο του Δημαρχείου, δεξιώθηκε
του επισήμους, αλλά και τους
Καλαμπάκιώτες. .
Για την παρέλαση του Ειδικού
Σχολείου, σημειώνουμε, για πρώτη φορά, απέστειλε συγχαρητήριο
μήνυμα εμφανώς συγκινημένος, ο
πρώην Διευθυντής ΠΕ Τρικάλων κ.
Γεώργιος Αθανασούλας.
Ακολουθεί το μήνυμα

ε τη δέουσα
λαμπρότητα και τον
προσήκοντα
σεβασμό στα ήθη και έθιμα
του τόπου, η Καλαμπάκα
τίμησε, πανηγύρισε και
εόρτασε την 198η επέτειο
από την Ελληνική
Επανάσταση του 1821,
απέναντι στον τουρκικό
ζυγό, ο οποίος είχε υποτάξει
την πατρίδα μας, για 400
ολόκληρα χρόνια.

Μ

Του

Γιώργου Χρ.
Σιαμουρέλη

✉ grgsiamourelis@gmail.com
Η Καλαμπάκα «ντύθηκε» τα
γιορτινά της, τη Δευτέρα 25 Μαρτίου και υπό άριστες καιρικές
συνθήκες,, συμμετείχε στις εκδηλώσεις τιμής και άσβεστης μνήμης, που είχε ετοιμάσει ο Δήμος
Μετεώρων, για την ιδιαίτερη και
λαμπρή ημέρα.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από
νωρίς το πρωινό της Δευτέρας με
την έπαρση της ελληνικής σημαίας στην πλατεία Δημαρχείου
και εν’ συνεχεία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Βησσαρίωνος, τελέστηκε η πανηγυ-

ρική Θεια Λειτουργία, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου κ.κ.
Θεοκλήτου, παρουσία των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών
και πλήθος κόσμου.
Ακολούθησε η κατάθεση Στεφάνων στο ηρώο, στον προαύλιο

χώρο του Ιερού Ναού και στις
12;00 το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε η μαθητική παρέλαση στην
οδό Τρικάλων όλων των σχολείων
της πόλης, του Οδηγισμού Καλαμπάκας, της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Καλαμπάκας και του

Γ. Αθανασούλας: «Συγχαρητήρια στους μαθητές του Ειδικού
Σχολείου και στους δασκάλους
τους»
«Με πανηγυρικό τρόπο γιορτάστηκε και φέτος στην πόλη μας
η επέτειος της 25ης Μαρτίου
1821.
Κατά τη διάρκεια της παρέλασης, όμως, ιδιαίτερα συγκινητική
ήταν η στιγμή που τα παιδιά
του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου,

συνοδευόμενα από τους δασκάλους τους, έδειξαν πως τους αξίζει το χειροκρότημα όλων μας, η
αγάπη μας και ο σεβασμός μας.
Συγχαρητήρια, λοιπόν, από
καρδιάς στους μαθητές για την
αξιοπρεπή και συνάμα, συγκινη-

τική συμμετοχή τους στην παρέλαση όπως και στους εκπαιδευτικούς που είναι πάντα στο πλευρό
τους.
Γεώργιος Αθανασούλας
Δάσκαλος, π.Διευθυντής ΠΕ
Τρικάλων

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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Τιμήθηκε η Εθνική Επέτειος
της 25ης Μαρτίου από τον Δήμο Πύλης
Μ
σίου Πύλης.

ε τις δέουσες τιμές
εορτάστηκε η Εθνική Επέτειος
της 25ης Μαρτίου 1821 η
Επανάσταση από τους Έλληνες για
την απελευθέρωση τους από τον
Τουρκικό ζυγό, με την πανηγυρική
δοξολογία που τελέστηκε στον Ιερό
Ναό του Αγίου Βησσαρίωνος,
παρουσία του Δημάρχου Πύλης κ.
Κωνσταντίνου Μαράβα των Πολιτικών,
Στρατιωτικών Αρχών και Φορέων της
Πύλης.

Ακολούθησε η Επιμνημόσυνος δέηση

στον Μνημείων των Ηρώων στον χώρο του
ΕΠΑΛ Πύλης, και η κατάθεση στεφάνων
από τις Αρχές και του φορείς της Πύλης ,
η ενός λεπτού σιγή και τέλος η ανάκρουση
του Εθνικού Ύμνου.
Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε η μεγαλειώδης παρέλαση της μαθητιώσας νεολαίας

Άρτας ενώπιον της εξέδρας των επισήμων,

Τον Πανηγυρικό της Ημέρας εκφώνησε
η κ. Αλίκη Μυλωνά Καθηγήτρια του Γυμνα-

που την παρακολούθησε πλήθος κόσμου.

Εργαστήριο συμβουλευτικής ανέργων
Στον Δήμο Φαρκαδόνας προσπαθούν να σταθούν
δίπλα στους άνεργους της περιοχής

Μ

εγάλη πληγή η ανεργία και η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει με
κάθε τρόπο να ψάχνει λύσεις στα
προβλήματα –κυρίως των νέων – και όχι
μόνο. Αυτό φιλοδοξεί να κάνει και ο δήμος
Φαρκαδόνας με διάφορες δράσεις.
Όπως ενημερώνει μέσα από την ιστοσελίδα
του δήμου μια ακόμη σημαντική πρωτοβουλία
διοργανώνει το Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Φαρκαδόνας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο
Εργασίας (ΙΝΕ) Γ.Σ.Ε.Ε. και αφορά το φλέγον
ζήτημα για μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, της ανεύρεσης εργασίας.
Μέσα από τα ομαδικά εργαστήρια σύμβουλοι εργασίας της ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε. θα ενημερώσουν τους συμμετέχοντες για τους τρόπους αναζήτησης εργασίας και για τη διαμόρφωση του σωστού βιογραφικού σημειώματος.
Η δράση αυτή είναι η πρώτη ανάμεσα σε
άλλες που θα υλοποιηθούν με παρόμοια
θεματολογία σε συνεργασία με την ΙΝΕ
Γ.Σ.Ε.Ε.
Η συγκεκριμένη δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29/3/2019 στο Δημαρ-

της Πύλης στην Ε.Ο Τρικάλων

χείο Φαρκαδόνας και ώρες 10:30-12:30.
Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Φαρκαδόνας συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Δυναμική παρουσία του Συλλόγου
Αργιθεατών Τρικάλων στην παρέλαση
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος η Εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821 η
διπλή γιορτή του Ελληνισμού. Η
έμπρακτη συμμετοχή του Συλλόγου Αργιθεατών Τρικάλων στην
παρέλαση με ένα τμήμα χορευτικών και η άψογη διελευσή του,
με τις γνήσιες παραδοσιακές στολές της ορεινής Αργιθέας Αγράφων, μας συγκίνησε βαθύτατα.
Ο Σύλλογος Αργιθεατών Τρικάλων δεν αποβλέπει μόνο στη
διατήρηση των ηθών και εθίμων
της Αργιθέας, αλλά και στην ανύψωση του Εθνικού φρονήματος,
αξίζει κάθε επιδοκιμασίας και επιβράβευσης.
Για δέκα οκτώ χρόνια συμμετέχει ανελλιπώς στις παρελάσεις
στα Τρίκαλα, είτε έχει ήλιο είτε
έχει βροχή. Είναι ημέρα συνειδητοποίησης του χρέους μας προς
την πατρίδα. Είναι ημέρα μνήμης
δόξας υπερηφάνειας αλλά και
ημέρα περισυλλογής και υπόσχεσης ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για μια καλύτερη Ελλάδα.
Ας φανούμε άξιοι των μεγάλων
ηρώων μας,που πολέμησαν για

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

την ελευθερία και αποτελούν φωτεινό παράδειγμα για το παρόν
και το μέλλον. Ας μείνουμε πιστοί
στις μεγάλες αξίες μας, την ΠΑΤΡΙΔΑ ,ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821

Ζήτω η Ελλάδα !!!!!!
Έλλη Τσιρογιάννη
Πρόεδρος Αργιθεατών
Τρικάλων
Αντιπρόεδρος
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Αργιθεάτικων Συλλόγων

τοπικά
o Φορολογικό, to
ασφαλιστικό, h
δραματική πτώση
του τζίρου, οι
πλειστηριασμοί και η
προστασία της α’
κατοικίας και της
επαγγελματικής στέγης
αναμένεται να
απασχολήσουν την
ετήσια γενική συνέλευση
των αντιπροσώπων της
Ομοσπονδίας ΕΒΕ ν.
Τρικάλων.

T

Η συνέλευση θα γίνει αύριο
στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα της Ομοσπονδίας παρουσία των αντιπροσώπων
των σωματείων δύναμης και
στο επίκεντρο θα βρεθούν ο
διοικητικός και οικονομικός
απολογισμός του 2018, ο προϋπολογισμός του 2019, η έκθεση ελεγκτικής επιτροπής, τα
100 χρόνια ΓΣΕΒΕΕ και διάφορα άλλα θέματα.
Τους Τρικαλινούς ΕΒΕ θα
απασχολήσει επίσης και ο νόμος για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία, όπου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή
αρχές Απριλίου. Για ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπεται «κούρεμα» του συνόλου των προσαυξήσεων κατά
85%
Όπως
αναφέρει
το
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Θα τεθούν κατά τη γενική συνέλευση των ΕΒΕ αύριο το απόγευμα

Στο επίκεντρο όλα τα ζητήματα
Τους Τρικαλινούς ΕΒΕ θα απασχολήσει επίσης και ο νόμος για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία

«Έθνος» κλειδώνει» η ένταξη
στην επικείμενη ρύθμιση των
120 δόσεων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το
πρώην ΙΚΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο, ιδιαίτερα ευνοϊκό σχήμα ρύθμισης
αναμένεται να καλύπτει και
χρέη εργοδοτών, εκτός από

τις οφειλές των ατομικών εισφορών των μη μισθωτών. Το
επικρατέστερο σενάριο για
τις οφειλές εργοδοτών προς
το πρ. ΙΚΑ προβλέπει εξόφληση σε έως 120 δόσεις, με
50% έκπτωση στα πρόστιμα
και στις προσαυξήσεις, ή
100% έκπτωση στις προσαυ-

ξήσεις, εφόσον, όμως, γίνει
ολοσχερής εφάπαξ εξόφληση
της βασικής οφειλής.
Η ελάχιστη μηνιαία δόση
τοποθετείται στα 50 ευρώ, με
ετήσια προσαύξηση δόσης
5%, ενώ αναμένεται να ενταχθούν βεβαιωμένα ληξιπρόθεσμα χρέη έως και το

2018. Το σύνολο των εργοδοτών που οφείλουν και θα
μπορούσαν να ωφεληθούν αγγίζει τις 500.000. Η πλέον
πρόσφατη έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών δείχνει πως το
πλήθος οφειλετών εργοδοτών του τ. ΙΚΑ είναι 490.785, οι
οποίοι οφείλουν 18,18 δισ.
ευρώ. Η πολυαναμενόμενη
ρύθμιση προς τα Ταμεία θα
συμπεριληφθεί σε νομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου
Εργασίας που αναμένεται να
προωθηθεί στη Βουλή αρχές
Απριλίου.
Στη νέα ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν 585.000
οφειλέτες του πρ. ΟΑΕΕ και
22.000 του πρ. ΕΤΑΑ, ενεργοί
και μη ασφαλισμένοι, ενώ θα
εξαιρούνται μόνο όσοι έχουν
υπαχθεί στον εξωδικαστικό.
Πρόκειται για την τελευταία
ευκαιρία τακτοποίησης, ενώ
όσοι δεν ενταχθούν θα βρίσκονται στην πρώτη προτε-

ραιότητα του ΚΕΑΟ για αναγκαστικά μέτρα. Το πλήθος
των δόσεων θα διαμορφώνεται με ελάχιστο ποσό δόσης
τα 50 ευρώ. Κατ’ εξαίρεση οι
αγρότες -οφειλέτες του τ.
ΟΓΑ θα έχουν ελάχιστο ποσό
δόσης τα 30 ευρώ. Ειδικά οι
356.000 οφειλέτες αγρότες
θα επωφελούνται από τις 120
δόσεις και το «κούρεμα» των
προσαυξήσεων του χρέους
κατά 85%, αλλά δεν θα εντάσσονται στον επανυπολογισμό, καθώς σε κάποιες
ασφαλιστικές κλάσεις πριν
από το 2007 είχαν μικρότερες
εισφορές από την ελάχιστη
του νόμου Κατρούγκαλου.
Πάνω από 78.000 μη μισθωτοί,
ηλικίας άνω των 62 ετών ,
αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν μέσα από τη ρύθμιση,
καθώς τώρα έχουν οφειλές
που δεν επιτρέπουν τη συνταξιοδότηση.
Ε.Κ.

Σεμινάριο της MeXOXO για καινοτόμες ιδέες στο Μουσείο Τσιτσάνη
Ελπίδα Κόκκοτα και η
ομάδα της MeXOXO έρχονται στα Τρίκαλα υπό
την αιγίδα του Δήμου Τρικκαίων,
με ένα ΔΩΡΕΑΝ διαδραστικό σεμινάριο, στο Μουσείο Τσιτσάνη
(Βενιζέλου και Καρδίτσης 1) το
Σάββατο, 30 Μαρτίου, 10.0016.00, για γυναίκες κάθε ηλικίας.
Το workshop πραγματοποιείται
στο πλαίσιο του προγράμματος
MeXOXO Counting Stars με την
υποστήριξη του The Coca-Cola
Foundation.
Το “Ideation Workshop” είναι
ένα εξάωρο σεμινάριο που θα
καλύψει την αντίστροφη σκέψη
(Opposite thinking), την αναλογική σκέψη (Analogy thinking), την

Η

ανάπτυξη ιδεών (Concept development), την εξερεύνηση τάσεων
(Trend matrix), τους τρόπους πα-

ρουσίασης (Pitching), και πολλά
ακόμη…
Αναρωτηθείτε…

Ποιος είναι ο σκοπός σας;
Πόσο καινοτόμα σκέφτεστε;

Βαδίζετε σωστά το μονοπάτι
της επιτυχίας;Αν δεν έχετε κάποια
ιδέα να μοιραστείτε μαζί μας,
έχετε και πάλι τη δυνατότητα να
παρακολουθήσετε το σεμινάριο
και να επωφεληθείτε από αυτό,
καθώς θα το αναπροσαρμόσουμε
αποκλειστικά για εσάς!
Μαζί μας θα είναι ο «μάγος» της
μόδας Περικλής Κονδυλάτος και
η fashion persona Ramona Vladi
με ένα ξεχωριστό σεμινάριο με
θέμα “Dress for success”.
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα μάθετε πώς το ντύσιμό
σας επηρεάζει την επαγγελματική
πορεία σας, αλλά και τι μπορείτε
να αλλάξετε για να συμβάλλετε με
τον τρόπο σας προς αυτήν την κατεύθυνση.
Περιορισμένος αριθμός θέσεων
και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Πραγματοποιήσετε την κράτηση σας σήμερα στο Design Think-

ing Ideation: https:// www.
eventbrite.com/e/mexoxo-designthinking-ideation-supported-bythe-coca-cola-foundation-registration-56138430557Η MeXOXO
είναι ο οργανισμός με τη μεγαλύτερη εμπειρία στο κομμάτι της
υποστήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας!
Από το 2013 η MeXOXO έχει
βοηθήσει 3000 γυναίκες από την
Ελλάδα, το Μεξικό, την Κύπρο, τη
Γερμανία, το Νεπάλ, την Αμερική
και τη Λιβερία να κάνουν τα δικά
τους μοναδικά βήματα. Η Ιδρύτρια
του MeXOXO, Ελπίδα Κόκκοτα,
έχει δεσμευτεί στον εαυτό της
αλλά και στον ίδρυμα Clinton, να
βοηθήσει 5000 γυναίκες στον κόσμο μέχρι το 2020 και τον Δεκέμβριο του 2017 βραβεύτηκε με 1ο
βραβείο των Greek International
Women Awards για το διεθνή κοινωνικό της αντίκτυπο μέσω του
MeXOXO.

10 σελίδα
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«Πράσινη» συζήτηση αντιδημάρχου
Τρικκαίων – μαθητών ΕΠΑΛ
Επίσκεψη του αρμόδιου αντιδημάρχου στο 1ο ΕΠΑΛ στο πλαίσιο προγράμματος
και παρουσίαση των δράσεων του Δήμου στη βάση ερωτημάτων των μαθητών

Α

μεση επικοινωνία
Δήμου Τρικκαίων μαθητών 1ου ΕΠΑΛ
για το αστικό πράσινο. Στο
πλαίσιο προγράμματος που
υλοποιείται από το σχολείο,
28 μαθητές και 4 καθηγητές
με υπεύθυνο τον κ. Χρήστο
Ευσταθίου, κάλεσαν στο
σχολείο τον αρμόδιο
αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη
Ντιντή.
Το πρόγραμμα έχει ως τίτλο
«Το αστικό πράσινο στην πόλη
των Τρικάλων και η συμβολή στην
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», οπότε ο κ. Ντιντής παρουσίασε το ευρύ φάσμα δράσεων του Δήμου. Συγκεκριμένα,

αναφέρθηκε
- στον Ληθαίο ποταμό,
- στο «νησάκι» του Μύλου Ματσόπουλου,
- στο πάρκο Αη Γιώργη και τη
μελλοντική πισίνα,
- στο πάρκο Σωτήρας,
- στο Πάρκο Χλωρίδας και Πανίδας που ήδη ετοιμάζεται σε
συνδυασμό με το άλσος Προφήτη
Ηλία.
Ο κ. Ντιντής αναφέρθηκε στα
όσα έγιναν, προγραμματίζονται
ή υλοποιούνται σε κάθε ένα από
τα σημεία πρασίνου στην πόλη.
Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε
δράσεις καθαρισμού, συντήρησης, εργασιών, φύλαξης, στα
προγράμματα αναπλάσεων, σε
νέες φυτεύσεις δέντρων, στη συ-

νεργασία με το Σαραρχείο, τους
Εθελοντές, την Πυροσβεστική
υπηρεσία.
Οι μαθητές από την πλευρά
τους, με πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον ασχολήθηκαν ενεργά
με όλο το φάσμα του πρασίνου,
στο πλαίσιο της παρουσίασης
του κ. Ντιντή. Οι ερωτήσεις περιστράφηκαν σε πλήθος ζητημάτων σχετικά κυρίως με την καθαριότητα, τη συμπεριφορά των πολιτών, τις αναπλάσεις., ενώ έθεσαν και ζητήματα ουσίας για τη
νεολαία.
Εξάλλου η εργασία αφορά στην
καταγραφή και αξιολόγηση των
χώρων πράσινου στην πόλη μας,
στη συμβολή τους στον μετριασμό (mitigation) του φαινομένου

της κλιματικής αλλαγής και στην
προσαρμογή (adaptation) στις
συνέπειές του.
Το πρόγραμμα, επίσης, χρησιμοποιεί τεχνολογικά εργαλεία και
εφαρμογές για την αποτύπωση
δεδομένων και δράσεων. Στόχοι
του είναι, μεταξύ άλλων, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των
μαθητών, η απόκτηση δεξιοτήτων
συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων, η ανάπτυξη της κριτικής
χωρικής σκέψης, η ενασχόληση
με ένα τοπικό πρόβλημα και η
αναζήτηση λύσεων, η δημιουργία
κουλτούρας συνεργασίας των μαθητών τόσο έχουν μεταξύ τους
όσο και με φορείς άσκησης πολιτικής κ.α..

Θα πρέπει να… τρέξουν για
τις βιολογικές καλλιέργειες
Έως αύριο οι αιτήσεις ή επικαιροποίηση στοιχείων
για το μέτρο των βιολογικών καλλιεργειών
Η Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και
Βιολογικής Γεωργίας
του ΥΠΑΑΣΤ, σχετικά με
την υποβολή αιτήσεων
στήριξης για συμμετοχή
στο Μέτρο 11 ‘’Βιολογικές Καλλιέργειες’’ του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2014-2020, ανακοίνωσε
τα εξής:
Με δεδομένο ότι η
υποβολή των αιτήσεων στήριξης στα πλαίσια της 3ης Πρόσκλησης
για το Μέτρο 11 ‘’Βιολογικές καλλιέργειες’’ ολοκληρώνεται
στις 28/03/2019, παρακαλούνται οι υποψήφιοι δικαιούχοι που
έχουν κάνει αίτηση για την Δράση 11.2.1,α) να απευθυνθούν
στις αρμόδιες υπηρεσίες για να εγγραφούν ή να επικαιροποιηθούν
εγκαίρως ως επαγγελματίες αγρότες, εφόσον το δικαιούνται,
στο ΜΑΑΕ, μέχρι την εν λόγω ημερομηνία και
β) όσοι ήταν μέλη ενήμερου συνεταιρισμού ή οργάνωσης παραγωγών ή ομάδας παραγωγών μέχρι την 31/12/2018, να επιβεβαιώσουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα μητρώα μέχρι
και την ως άνω ημερομηνία ώστε να λάβουν τα μόρια.
Επίσης, ενημερώνονται οι υποψήφιοι δικαιούχοι του Μέτρου
11 ‘’Βιολογικές καλλιέργειες’’ οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει
αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης του εν λόγω
Μέτρου και εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες
ενέργειες και έχουν προβεί με Διοικητική Πράξη στην ΕΑΕ 2018
σε διορθώσεις επί της επιλεξιμότητας των υπό ένταξη εκτάσεων
στις οποίες εμφανίζεται το εύρημα ‘’Το αγροτεμάχιο έχει συγκαλλιέργεια με μη επιλέξιμη καλλιέργεια’’ για ‘’ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΥΡΩΜΕΝΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ’’ , μπορούν
να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της αίτησης στήριξης στο
Μέτρο 11 μέσω της επιλογής ‘’Νέα εγγραφή’’ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Μετά την ημερομηνία
αυτή δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε τροποποίηση της αίτησης
στήριξης.
ΧΡ. ΠΑΠ.

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€

τοπικά

Την Κυριακή θα υπάρξει κανονικά αλλαγής ώρας,
αλλά από το 2021 θα πρέπει να αποφασιστεί
ποιά ώρα θα ακολουθήσουμε για όλη την χρονιά

Πότε ξεκίνησε η αλλαγή της ώρας
Οι ευρωπαϊκές χώρες θέσπισαν τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα τον
περασμένο αιώνα για την εξοικονόμηση ενέργειας, ιδιαίτερα σε περιόδους πολέμου ή κατά την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970.
Το 2018 ωστόσο, ο σκοπός των αλλαγών της ώρας κατέστη πολύ λιγότερο ενδεδειγμένος, καθώς μελέτες δείχνουν ότι η εξοικονόμηση
ενέργειας είναι πλέον οριακή και ολοένα και συχνότερα οι πολίτες διαμαρτύρονται για τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία.
Βασιζόμενη στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο πλαίσιο της αξιολόγησης του ισχύοντος καθεστώτος, η Επιτροπή πραγματοποίησε δημόσια διαβούλευση το καλοκαίρι του 2018 και έλαβε 4,6
εκατομμύρια απαντήσεις, που είναι ο υψηλότερος αριθμός απαντήσεων
που έχουν ληφθεί σε δημόσια διαβούλευση που διοργανώθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 84 % των απαντήσεων ήταν υπέρ της κατάργησης των εποχιακών αλλαγών της ώρας. Με βάση τα στοιχεία αυτά,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για να συνεχίσουν οι Βρυξέλλες να ρυθμίζουν τις εποχιακές
αλλαγές της ώρας και ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα
να αποφασίζουν κατά πόσο επιθυμούν να διαβιούν σε θερινή ή χειμερινή ώρα και να χειριστούν το θέμα σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με την
αρχή της επικουρικότητας.
ΧΡ.ΠΑΠ.
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Δύο Τρικαλινές της… εξωστρέφειας
και το αντάμωμά τους στη Νέα Υόρκη

Το ευρωκοινοβούλιο ψήφισε
την κατάργηση της αλλαγής ώρας

Τέλος στην αλλαγή ώρας από χειμερινή σε εαρινή από το 2021 έδωσε το μεσημέρι της Τρίτης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η αρχή είχε γίνει στις αρχές Μαρτίου στην Επιτροπή Μεταφορών η
οποία είχε ψηφίσει ότι η αλλαγή ώρας πρέπει να σταματήσει την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2021 για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέλουν να διατηρήσουν μόνιμα τη θερινή ώρα, ενώ για τα κράτη - μέλη που επιθυμούν τη χειμερινή ώρα, η αλλαγή θα γίνει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς.
Οι χώρες έχουν περιθώριο μέχρι τον Απρίλιο του 2020 να αποφασίσουν ποια ώρα θα κρατήσουν. "Η αλλαγή της ώρας πρέπει να καταργηθεί. Τα ίδια τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν κατά πόσον οι πολίτες τους θα ζουν σε θερινή ή χειμερινή ώρα. Είναι ζήτημα
επικουρικότητας. Ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα συμμεριστούν την άποψη αυτή και θα βρούν τις κατάλληλες λύσεις για την
εσωτερική μας αγορά. Ο χρόνος μας πιέζει" δήλωνε τον περασμένο Σεπτέμβρη ο Πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

ΤΕΤΑΡΤΗ

Η “Chamber Music Hellas” έφερε την άνοιξη στη Νέα Υόρκη
ην πρώτη μέρα της άνοιξης, 21
Μαρτίου 2019, ο Γενικός
Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα
Υόρκη, κ. Κωνσταντίνος Κούτρας,
φιλοξένησε για δεύτερη φορά στο
Γενικό Προξενείο τον νεοσύστατο μη

Τ

κερδοσκοπικό Οργανισμό “Chamber Music Hellas”.
Ο Οργανισμός ιδρύθηκε το 2017, στη Νέα
Υόρκη, από Έλληνες και Φιλέλληνες εγνωσμένου κύρους, με σκοπό να διοργανώνει
φεστιβάλ κλασικής μουσικής δωματίου με
εξέχοντες μουσικούς της αμερικανικής
κλασσικής μουσικής σκηνής, σε περιοχές
της Ελλάδας που παραμένουν ανεξερεύνητες τουριστικά.
Το 1ο Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, τον Ιούνιο του 2018, στην
Θεσσαλία και ήδη προετοιμάζεται το δεύτερο τον Ιούνιο (14-24).
Η πεποίθηση των ιδρυτών της CMH, κατά
τα λεγόμενα του Προέδρου της και καταξιωμένου επιχειρηματία της Νέας Υόρκης
στον θεματικό τουρισμό, κ. Βάσου Παπαγαπητού,
είναι “να ενισχυθούν πολιτιστικά, εκπαιδευτικά και τουριστικά οι τοπικές κοινωνίες
περιοχών
της Ελλάδας που έχουν κρατήσει ανόθευτο πολιτιστικό χαρακτήρα”. Ταυτόχρονα, σκοπός του Οργανισμού είναι να παρακινήσει το ξένο ακροατήριο που αποτελείται από υψηλής στάθμης ταξιδιώτες από όλο
τον κόσμο, να εξερευνήσει αυτά τα μοναδικά

CMYK

μέρη, αλλά και να αλληλεπιδράσει τόσο με
τις τοπικές κοινότητες, όσο και με τους ίδι-

ους τους μουσικούς της CMH.
Το αξιοσημείωτο είναι ότι μέσα στο διοικητικό συμβούλιο της CMH που αποτελείται
από εγνωσμένου κύρους Έλληνες ομογενείς
και Φιλλέληνες της Αμερικής, γενική γραμματέας
και εκπρόσωπος στην Ελλάδα είναι η Τρικαλινής καταγωγής Σύμβουλος επικοινωνίας
Μαρία Χριστίνα Μπακλαβά, η οποία έχει
ανοίξει δημιουργικούς δρόμους για την
έλευση του πολιτιστικού τουρισμού στη
Θεσσαλία εδώ και κάποια χρόνια με μεγάλη επιτυχία, δημιουργώντας ευκαιρίες ταυτόχρονα και στους επιχειρηματίες της Θεσσαλίας.
"Ο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει τον
δούρειο ίππο και για την εξωστρέφεια του
επιχειρηματικού κόσμου της Θεσσαλίας, γιατί δημιουργεί μοναδικές ευκαιρίες και ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των εμπλεκόμενων,
μέσα από το κοινό βίωμα της παγκόσμιας
μουσικής και της ομορφιάς που εκείνη πρεσβεύει" , δήλωσε η κ. Μπακλαβά Μαρία Χριστίνα, η οποία φέτος είναι υποψήφια στην
Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων με την
Πρωτοβουλία του κ. Κουρέτα Δημήτρη.
Στο κονσέρτο συναντήθηκαν μάλιστα οι
δύο Τρικαλινές Μαρία Ζώη και Μαρία Χριστίνα Μπακλαβά, που δεν έκρυψαν τη χαρά
τους και τον αμοιβαίο θαυμασμό τους η μια
προς την άλλη, αφού στους τομείς που δραστηριοποιούνται έχουν αποσπάσει θετικές
κριτικές, αλλά κυρίως αποδοχή από τους
υψηλούς κύκλους της Αμερικής.

12 σελίδα
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Προοδευτικό Μέτωπο για την Ευρώπη των Πολλών
ι Ευρωεκλογές της 26ης
Μαΐου 2019 είναι οι πιο
σημαντικές στην ιστορία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή
τη στιγμή η Ευρώπη βρίσκεται
σε ένα κομβικό σταυροδρόμι.
Οι ανισότητες κοινωνικές,
οικονομικές, περιφερειακές
στα κράτη μέλη εντείνονται και
η απόσταση μεταξύ πλούσιων
και φτωχών έχει μεγαλώσει.

Ο

Η κυριαρχία και η εφαρμογή πολιτικών μονομερούς λιτότητας, η
σφιχτή έως αρνητική στάση της Κομισιόν και πολλών ευρωπαϊκών ηγεσιών στο θέμα της ενίσχυσης πολιτικών συνοχής, δημόσιων επενδύσεων, καθώς και η απορρύθμιση
της αγοράς εργασίας, είναι ζητήματα που προκαλούν αρνητικές συνέπειες στη ζωή των μεσαίων και των
πιο αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων. Όλα αυτά είναι απότοκο της
δογματικής εμμονής σε νεοφιλελεύθερες επιλογές από τις συντηρητικές δεξιές πολιτικές ηγεσίες,

που δυστυχώς πλειοψηφούν και
στην ΕΕ και στην Ευρωζώνη.
Αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών
είναι η ενίσχυση ακροδεξιών και
εθνολαϊκιστικών κομμάτων (Όρμπαν, Σαλβίνι, Λεπέν) που οδηγούν
στην αποδυνάμωση των κοινωνικών
και ανθρώπινων δικαιωμάτων καθώς
και στην καλλιέργεια του φόβου
προς τον «άλλον», τον διαφορετικό,
τον πρόσφυγα, τον αδύναμο. Η Ευρώπη κινδυνεύει να μετατραπεί σε

Συνάντηση Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας με τον νέο
Περιφερειακό Διοικητή
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
Θεσσαλίας

Με τον νέο Περιφερειακό Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
Θεσσαλίας Αρχιπύραρχο Χρήστο Σπαθούλα, συναντήθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός. Ο κ. Αγοραστός
, στη συνάντηση στη Περιφέρεια, ευχήθηκε στο νέο διοικητή της
Πυροσβεστικής στη Θεσσαλίας καλή επιτυχία στα καθήκοντά του,
τονίζοντας ότι οι υπηρεσίες και η υλικοτεχνική υποδομή της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, όποτε και αν χρειαστεί, είναι στη διάθεση του Πυροσβεστικού Σώματος. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας αναφέρθηκε στην εποικοδομητική συνεργασία
που υπάρχει μεταξύ Περιφέρειας και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
ως αποτέλεσμα η Περιφέρεια Θεσσαλίας να έχει τις λιγότερες
πυρκαγιές σε όλη τη χώρα συγκριτικά με άλλες Περιφέρειες της
χώρας. Ακόμη, ο κ. Αγοραστός επεσήμανε ότι μέσω της άριστης
συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί έχει χρηματοδοτήθηκαν η Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Θεσσαλίας με 3 εκατ. ευρώ μέσω του
ΕΣΠΑ για την προμήθεια 19 πυροσβεστικών οχημάτων. Παράλληλα ο κ. Αγοραστός μετέφερε στον κ. Σπαθούλα τις ευχαριστίες
της Περιφέρειας στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος
που επαγρυπνεί και παρεμβαίνει όποτε απαιτηθεί σε συνεργασία με όλα τα Σώματα Ασφαλείας και τις εθελοντικές οργανώσεις για την αντιμετώπιση δύσκολων-έκτακτων περιστατικών.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πρόσκληση
Γενικής Συνέλευσης
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ηπειρωτών Ν. Τρικάλων καλεί όλα
τα Μέλη του Συλλόγου σε Γενική Συνέλευση το Σάββατο
20 Απριλίου 2019 και ώρα 19.00 στα γραφεία του Συλλόγου (Αριστοτέλους 28, Τρίκαλα).
Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Νίκη Χύτα
Μαρία Τσατσαρώνη

μια κλειστή, φοβική, σιδηρόφρακτη
ήπειρο, αν δεν εμπνευστεί ξανά από
τις ιδέες και τις ανάγκες των λαών
της. Οι Αριστερές και οι προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις είναι αυτές
που μπορούν να δώσουν λύση, να
βγάλουν τις κοινωνίες από το αδιέξοδο και να υπερασπιστούν τις ιδρυτικές ευρωπαϊκές αξίες, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής συνοχής.
Την ίδια στιγμή, η Νέα Δημοκρατία έχει πάει προς τα δεξιά συνδυάζοντας τον νεοφιλελευθερισμό με
τον αυταρχισμό. Παράλληλα το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αποφάσισε
την αναστολή - και όχι τον ολοκληρωτικό αποκλεισμό - της συμμετοχής
του κόμματος FIDESZ του Ούγγρου
πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.
Όλες οι προοδευτικές δυνάμεις
έχουν ευθύνη και υποχρέωση να
αποτρέψουν την εκλογή του Μάνφρεντ Βέμπερ στη θέση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
γιατί μια τέτοια εξέλιξη θα σηματοδοτούσε και επισήμως τη συνεργα-

ι πιο υγιείς επιχειρήσεις είναι
αυτές που φροντίζουν περισσότερο τους εργαζόμενους τους» τονίζει ο Μικέλης Χατζηγάκης στις επιχειρήσεις που επισκέπτεται
σε όλο τον νομό Τρικάλων. Οι
σημερινές Τρικαλινές επιχειρήσεις δεν έχουν να ανταγωνιστούν μόνο Ελληνικές εταιρίες αλλά και επιχειρήσεις
του εξωτερικού.
Συνεπώς πρέπει να καινοτομούν και βελτιώνονται διαρκώς, για αυτό το κράτος πρέπει επιτέλους να δώσει κίνητρα στις επιχειρήσεις να στηρίξουν τους εργαζομένους.
Συγκεκριμένα, ο Μικέλης Χατζηγάκης δήλωσε πως:
«Οι πιο υγιείς επιχειρήσεις
είναι αυτές που φροντίζουν
περισσότερο τους εργαζόμενους τους. Οι εργαζόμενοι

«Ο

σία της δεξιάς με την ακροδεξιά και
θα ήταν καταστροφικό για το μέλλον
της Ευρώπης. Συνεπώς οι πολίτες
στις επόμενες ευρωεκλογές έχουν
να επιλέξουν μεταξύ δύο διαφορετικών πολιτικών προτάσεων, αυτής
που προωθούν οι αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις, ζητώντας ένα
διαφορετικό οικονομικό και πολιτικό
μοντέλο που θα θέσει πρώτα τα
συμφέροντα των λαών, και εκείνης
των συντηρητικών, λαϊκίστικών και
ακροδεξιών δυνάμεων, που αναπαράγουν τα σημερινά αδιέξοδα.
Η συγκρότηση μιας ευρείας, δημοκρατικής συμμαχίας συνιστά ιστορική αναγκαιότητα, τόσο στη χώρα
μας όσο και στην Ευρώπη. Σε αυτή
την κατεύθυνση κινείται η προοδευτική συμμαχία Αριστεράς, Πρασίνων και της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας που καλείται να επιστρέψει στις ιστορικές και ιδεολογικές
της καταβολές. Το στοίχημα διαμόρφωσης αυτού του μετώπου είναι
μείζονος σημασίας για τη συνέχιση
της ανάκαμψης στον τόπο μας. Στην

Ελλάδα υπάρχουν πολίτες και κοινωνικές δυνάμεις που συνομιλούν,
παίρνουν πρωτοβουλίες και εργάζονται για τη συγκρότηση του προοδευτικού πόλου. Αυτό μπορεί να γίνει με επίκεντρο το ΣΥ.ΡΙΖ.Α ως κόμμα της σύγχρονης ανανεωτικής και
ριζοσπαστικής Αριστεράς. Είναι γεγονός πως μια τέτοια συμμαχία έχει
τη δυνατότητα να στηρίξει ακόμη περισσότερο την εργασία, να ενδυναμώσει τα κοινωνικά δικαιώματα και να
αναπτύξει με συνέπεια και αποτελεσματικότητα το βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο που προωθούμε. Επομένως οι πολίτες πρέπει να συμμετέχουν μαζικά στις επόμενες Ευρωεκλογές στηρίζοντας τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α
και την Προοδευτική Συμμαχία για τα
συμφέροντα των πολλών, τις δυνάμεις που έχουν αγωνιστεί για να
βελτιώσουν τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
Σιμορέλης Χρήστος
Βουλευτής Τρικάλων με το
ΣΥ.ΡΙΖ.Α

Μικέλης Χατζηγάκης: «Οι πιο υγιείς επιχειρήσεις
είναι αυτές που στηρίζουν τους εργαζόμενους τους»

που δουλεύουν σκληρά καταφέρνουν να δημιουργούν
σημαντική αξία όχι μόνο για
τις ίδιες επιχειρήσεις αλλά
και για την ευρύτερη τοπική
οικονομία.
Το κράτος πρέπει να αναμορφώσει το φορολογικό και

Παραμένει το πρόστιμο
κατά της Ελλάδας για αναποτελεσματικούς
ελέγχους στον γεωργικό τομέα
To Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε χθες προσφυγή της
Ελλάδας, που ζητούσε την ακύρωση απόφασης της
Eυρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία είχε παρακρατήσει 1,182
εκατ. ευρώ στο γεωργικό τομέα.
Η Επιτροπή, κατόπιν έρευνας που διενήργησε τον Οκτώβριο
του 2014 σχετικά με τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στην
Ελλάδα, διαπίστωσε ότι η εφαρμογή του λεγόμενου συστήματος πολλαπλής συμμόρφωσης δεν ήταν σύμφωνη με τους
κανόνες της ΕΕ κατά τα έτη 2012, 2013 και 2014.
Επειδή για το ύψος του ποσού του υπολογιζόμενου κινδύνου δεν υπήρχε συμφωνία, η Επιτροπή τελικά εφάρμοσε κατ'
αποκοπή και εφάπαξ διορθώσεις, συνολικού ύψους
1.182.054,17 ευρώ.
Κατά της απόφασης αυτής η Ελλάδα άσκησε προσφυγή ακύρωσης, κατά το μέρος που της επιβλήθηκαν οι παραπάνω δημοσιονομικές διορθώσεις.
Στη σημερινή του απόφαση το Γενικό Δικαστήριο εκτιμά ότι
η Επιτροπή ορθώς έκρινε ότι οι επίμαχοι έλεγχοι δεν ήταν αποτελεσματικοί, όσον αφορά τη διακρίβωση της τήρησης όλων
των υποχρεώσεων και την τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά με τη χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών
προϊόντων.
Επιπλέον, τόνισε ότι δεν μπορεί να προσαφθεί στην Επιτροπή
ότι δεν αιτιολόγησε επαρκώς την προσβαλλόμενη απόφαση,
ούτε ότι παραβίασε την αρχή της αναλογικότητας.
Το Γενικό Δικαστήριο καταλήγει ότι η Επιτροπή δεν υπέπεσε
σε πλάνη εκτίμησης όσον αφορά τη δημοσιονομική διόρθωση λόγω αδυναμιών στην ανάλυση κινδύνου και ότι δεν ήταν
υποχρεωμένη να εκθέσει αναλυτικότερη αιτιολογία σχετικά την
απόρριψη των προτάσεων υπολογισμού και των στοιχείων που
προσκόμισαν οι ελληνικές αρχές.

το ασφαλιστικό σύστημα ώστε
– εκτός των άλλων – να δίνει
κίνητρα στις επιχειρήσεις να
στηρίξουν τους εργαζόμενους
τους. Για παράδειγμα, μια
πρόταση είναι η δραστική μείωση των φόρων σε επιχειρήσεις που επιβραβεύουν (π.χ.

μισθολογικά μπόνους) τους
εργαζομένους τους. Από την
άλλη μεριά πρέπει να δημιουργηθεί και μια κουλτούρα
επιβράβευσης των εργαζομένων από τις ίδιες τις επιχειρήσεις.
Η Ελλάδα έχει ποιοτικό ανθρώπινο δυναμικό και όσο καλύτερα το αξιοποιήσει τόσο
περισσότερο θα δυναμώσει
η οικονομία. Το πρώτο μέρος
τις εξίσωσης βρίσκεται στο
κράτος. Που σημαίνει ότι πρέπει να εκλέξουμε τους σωστούς πολιτικούς. Το δεύτερο
βρίσκεται στις εταιρίες και
στην νοοτροπία της υγιούς
επιχειρηματικότητας που πρέπει να δημιουργηθεί».

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΙΤΩΝ
Τα Ξακουστά Μοναστήρια
"Κώστη - Σπηλιώτισσα"

ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Κουμπουριανιτών
Αργιθέας Διοργανώνει τον ετήσιο χορό του στο Κέντρο
ΕΝΑΣΤΡΟΝ στο Μαυρομματι Καρδίτσας το Σάββατο 30
Μαρτίου 2019 και ώρα 20.30 μ.μ. Τιμή κάρτας 15 €. Παιδική κάρτα 8 €.
Στην κάρτα συμπεριλαμβάνονται φαγητό, απεριόριστο
ποτό, αναψυκτικά.
Τα έσοδα θα διατεθούν για την επισκευή του Ιερού
Ναού Μεταμόρφωσης του Σωτήρα Κουμπουριανών
που έπαθε μεγάλες ζημιές από το σεισμό τις 30 Αυγούστου 2018
Παρακαλούνται η συμπατριώτες και οι φίλοι να συμμετέχουν για να ενισχύσουν την προσπάθειά μας.
Θα διασκεδάσουμε με την ορχήστρα:
Κλαρίνο .....................................Απόστολος Τσιαχρής
Κλαρίνο .....................................Σωτήρης Καραμπίνης
Κλαρίνο ...............................................Βούζας Θωμάς
Τραγούδι ........................................Γιάννης Γκόβαρης
Τραγούδι ..................................Στέλιος Ευαγγελάκης
Τραγούδι ...........................................Ρούλα Τουραλια
Βιολί .................................................Κοτσώλης Τάσος
Κιθάρα .............................................Ηλίας Καλαμίδας
Ντραμς ................................................Χρήστος Λέκος
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Κίσσας Απ. Δημήτριος
Γραββάνης Γεώργιος
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Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΕΙΧΑΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ

ΓΙΑ ΓΕΡΑ ΝΕΥΡΑ

Τα Μετέωρα δεν κατέθεσαν τα όπλα
και απέσπασαν ισοπαλία 2-2 στην έδρα
του Θησέα Αγριάς (σελ 6)

•Οι γυναίκες των Τρικάλων λύγισαν
από τον Αρη αν και το πάλεψαν γερά.
•Εισιτήριο για Νέες στο κύπελλο (σελ 7)

Στις λεπτομέρειες οι Ικαροι κέρδισαν
στο τοπικό ντέρμπι τον ΑΟΚ που κόλλησε
βαθμολογικά (σελ 4)

4 Ο ΑΟΤ φιλοξενεί σήμερα την δυνατή Κέρκυρα και
με την βοήθεια των φιλάθλων θα προσπαθήσει να φτάσει
σ’ ένα πραγματικά μεγάλο αποτέλεσμα (σελ 5)
CMYK
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ην μια αγωνιστική
τα χαμόγελα είναι
για ορισμένες
ομάδες και την
άλλη για άλλες. Κοινώς τα
συναισθήματα αλλάζουν
με κινηματογραφική
ταχύτητα στην Α1 ΕΣΑΚΕ,
οπότε υπό το πρίσμα αυτό
κανείς δεν δικαιούται να
επαναπαύεται.

Συνήθεια οι ανατροπές
Μεγάλα παιχνίδια έγιναν σε μια ακόμη αγωνιστική της Α1 ΕΣΑΚΕ και φυσικά
αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης και για τους Τρικαλινούς φιλάθλους

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Πολλά συγκροτήματα λοιπόν
που την περασμένη αγωνιστική
ήταν καβάλα στο άλογο αυτή
την φορά βρέθηκαν στο αντίθετο άκρο και ήπιαν το πιο πικρό ποτήρι.
Το συμπέρασμα είναι ένα.
Πως τίποτα στα μεγάλα σαλόνια δεν θεωρείται δεδομένο.
Μεγάλο ρόλο παίζει η μέρα
στην οποία εμφανίζονται οι ομάδες αλλά και η απόδοση των
παικτών- βαρόμετρο.
Κάθε σωματείο έχει στις τάξεις του παίκτες τέτοιου επιπέδου, που μπορούν να βγουν
μπροστά και να κάνουν την διαφορά. Αυτό έπραξαν και στην
πρόσφατη σειρά αγώνων.
Παρότι οι αντίπαλοι προπονητές ετοίμασαν εξεζητημένα
συστήματα για την αναχαίτισή
τους αυτοί σαν έτοιμοι από
καιρό βρήκαν τον τρόπο είτε
να σκοράρουν, είτε να ταϊσουν
με άνεση τους συμπαίκτες
τους.
Οσο για τα ηγετικά τους προσόντα είναι αναμφισβήτητα.
Μπαίνουν έτσι στο παρκέ με
θετική σκέψη και δεν αφήνουν
να πέσει τίποτα κάτω.
Πολύ απλά αποτελούν πηγή
έμπνευσης για τους συναθλητές τους και φόβο για τους αντιπάλους. Ωρως- ώρες όσοι
κρίνουν χωρίς παρωπίδες κάθονται και χαζεύουν τους συγκεκριμένους αθλητές. Αυτοί
όμως με την μετριοπάθεια που
τους χαρακτηρίζει προτάσσουν
την αξία της κοινής προσπάθειας.
Πάντως οι πιο φρέσκες ομάδες δείχνουν ότι ήρθαν για να
μείνουν, ενώ καταφέρνουν να
συνδυάζουν ουσία και θέαμα.

Ο Μ. Λούντζης αφού οδήγησε το Λαύριο σε μεγάλη νίκη επί
του Περιστερίου επισκέφτηκε τα Τρίκαλα στο τριήμερο
Βέβαια πάντα υπάρχουν και
τα διαστήματα αγωνιστικής κοιλιάς, οπότε με σωστή διαχείριση όλα θα πάρουν τον δρόμο
τους. Κατά έναν εντυπωσιακό
τρόπο όμως τα πρώην στελέχη
των Τρικάλων ξεχωρίζουν κάθε
αγωνιστική.
Ας κάνουμε την καταγραφή
με την βοήθεια του sport 24.
Σε ένα παιχνίδι που δεν είχε
ποιότητα και ρυθμό, το ντέρμπι
της Θεσσαλονίκης κρίθηκε στα
δύο στοιχεία που το χαρακτήρισαν επί 40 λεπτά: τις ελεύθερες βολές και τα λάθη.
Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος σε
αυτούς τους δύο τομείς (ή λιγότερο κακός, αν προτιμάτε)
και κατόρθωσε να αποδράσει
από το Αλεξάνδρειο με τη νίκη
επί του Αρη (62-58) στο πλαίσιο
της 20ής αγωνιστικής της Basket League, σε ένα ματς που
έλεγχε πάντως σε ολόκληρη
τη διάρκειά του.
Ο Γουίλιαμ Χάτσερ (11 πόντοι) ήταν ο μόνος παίκτης που
έβαλε διψήφιο αριθμό πόντων
για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ναι

μεν σούταρε με 35%, κράτησε
όμως και τον Άρη ακόμα πιο
χαμηλά, στο 33%. Κάπως έτσι
βελτίωσε το ρεκόρ του σε 137 και "έπιασε" τον Προμηθέα
και το Περιστέρι στην τέταρτη
θέση.
Ο Άρης, από τη μεριά του,
κυριάρχησε στα ριμπάουντ (4132), ωστόσο έβαλε μόνο 13
πόντους από τα 17 επιθετικά
που κέρδισε και πλήρωσε ακριβά τις 13 χαμένες βολές και τα
20 λάθη που έκανε.
Αυτή ήταν η 4η σερί ήττα
για την ομάδα του Γιάννη Καστρίτη, που έχει πλέον 6-14.
Για τον Αρη ο πρώην αρχηγός των Τρικάλων Διαμαντής
Σλαφτσάκης πέτυχε 2 πόντους.

Για όλα τα γούστα
Κάποιοι διάστημα έδειχνε να
χάνει έδαφος αλλά η αντεπίθεσή της φαίνεται να αποδίδει
καρπούς.
Η Κύμη επέστρεψε από το 10 απέναντι στον Προμηθέα
του φοβερού Οκτάβιους Έλις
και πήρε τη νίκη με 86-82. Η
ομάδα της Εύβοιας βελτίωσε

το ρεκόρ σε 5-15 κι έκανε ένα
σημαντικό βήμα για να παραμείνει στη Α1, ενώ οι Πατρινοί
ηττήθηκαν για 7η φορά στο
πρωτάθλημα της τρέχουσας
σεζόν.
Οι ομάδες πλέον στρέφουν
την προσοχή τους στη συνέχεια
των υποχρεώσεών τους και
αναμένουν να μάθουν την κατάσταση των Τζεκουάν Λιούις
και Λάνγκστον Χολ, οι οποίοι
κατά την διάρκεια του αγώνα
τραυματίστηκαν.
Για την Κύμη ο συμπολίτης
Στέλιος Πουλιανίτης έγραψε 2
πόντους, ενώ για τους Πατρινούς εξαιρετικός ήταν ο Λίποβι
με 21π και 5/10 τρίποντα αλλά
δεν έφταναν.
Η ΑΕΚ έγινε η τρίτη ομάδα
μετά τον Παναθηναϊκό και τον
Ολυμπιακό που πέρασε από τη
Λήμνο, καθώς επικράτησε (8774) του Ηφαίστου και πήρε την
15η νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα.
Η ομάδα της Λήμνου από
την πλευρά της, η οποία για
ακόμη μία φορά παρουσιάστηκε ανταγωνιστική υποχώρησε
στο 11-9, καθώς δεν κατάφερε
να κάνει την έκπληξη απέναντι
στην Ένωση.
O Βινς Χάντερ (21 πόντοι, 6
ριμπάουντ) ήταν ο κορυφαίος
παίκτης της ΑΕΚ, η οποία πήρε
πολλά και από τους Ντούσαν
Σάκοτα (19 πόντοι, 4/6 τρίποντα) και Γιόνας Ματσιούλις (18
πόντοι, 4/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ). Για τους νησιώτες ο
πρώην αρχηγός των Τρικάλων
Σωτήρης Μανωλόπουλος είχε
2 πόντους.
Την ένατη νίκη του σε 20
αγώνες πανηγύρισε το απόγευμα του Σαββάτου (23/3) ο
Χολαργός, που αν και δυσκολεύθηκε, λύγισε στο φινάλε την

Ανετο πέρασμα
Χωρίς να ανεβάσει στροφές ο Αστέρας έβγαλε άνετο διπλό 32-62 στον Πανσερραϊκό

Α

πό την πρώτη αγωνιστική
φάνηκε ότι ο Αστέρας και
θέλει και μπορεί να
διαδραματίσει σημαντικό
ρόλο στην φετινή κατηγορία
μπάσκετ με καρότσι.
Αλλωστε δεν είναι χθεσινός στον χώρο,
οπότε αξιοποιώντας την εμπειρία του
γεμίζει το βιογραφικό του.
Οι πρωταγωνιστές του ήξεραν ότι
είχαν εύκολη αποστολή το Σάββατο στην
έδρα του ουραγού Πανσερραϊκού αλλά
πολύ σωστά δεν υποτίμησαν τον αντίπαλο και πήραν τα μέτρα τους.
Φυσικά υπήρχε διαφορά κλάσης μεταξύ των δυο ομάδων κάτι που αποτυπώθηκε και στο τελικό 32-62.
Οι κιτρινόμαυροι πρόσεξαν ιδιαίτερα
την άμυνά τους, ενώ στην επίθεση είχαν
τις λύσεις, την ψυχραιμία και την υπομονή
για να γράφουν συνέχεια στο ταμπλό.
Γενικά από ένα διάστημα και μετά κατέβασαν στροφές, αφού δεν υπήρχε λόγος να ανοίξει η ψαλίδα, ενώ τα πιο σημαντικά είναι μπροστά.

Εύκολα και απλά ο Αστέρας πέρασε από τις Σέρρες
Τα δεκάλεπτα: 8-16, 12-37, 24-55, 3262
Αστέρας: Χατζής 33, Καλαϊτζίδης, Μανώλης 3, Φιλίππου 20(1), Ορέστης 2,
Βλαχάβας 4.

Η Τρικαλινή ομάδα ετοιμάζεται πλέον
για το ντέρμπι κορυφής με την επίσης
αήττητη Καβάλα που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο(20.30) στην Μπάρα.

αντίσταση του Ρεθύμνου Cretan
Kings που με τη σειρά του έπεσε στο 3-17 και έμεινε στην τελευταία θέση της κατηγορίας
μαζί με τον Κολοσσό Ρόδου.
Κορυφαίος των νικητών για
άλλη μια φορά ο all-around
Βλάντο Γιάνκοβιτς, διψήφιοι οι
Χόκινς - Κώττας σε ένα απόγευμα που ο Άρης Λυκογιάννης
είδε τους παίκτες του να ευστοχούν μόλις δύο φορές πίσω
από τη γραμμή των 6μ.75.
Μπαρτ και Τζόουνς πάλεψαν
για το Ρέθυμνο, που είχε και
εκείνο άσχημα ποσοστά στο
τρίποντο και βρίσκεται πλέον
σε πολύ δύσκολη θέση όσον
αφορά την παραμονή του.
Για τον Χολαργό μεστή εμφάνιση πραγματοποίησε ο
πρώην παίκτης των Τρικάλων
Γκάρι Τάλτον έχοντας 7π(6
ασίστ, 2 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα). Συμμετοχή για το Ρέθυμνο είχε ο Φίλιππος Καλογιαννίδης.
Την έκτη φετινή του νίκη σε
20 αγώνες πανηγύρισε το απόγευμα του Σαββάτου (23/3) το
Λαύριο, που συνέτριψε στο γήπεδό του το Περιστέρι.
Η ομάδα του Χρήστου Σερέλη έκανε εξαιρετική εμφάνιση, απομακρύνθηκε ακόμη περισσότερο από τη ζώνη του
υποβιβασμού και έριξε τον αντίπαλό της στο 13-7 χάρη στα
ποσοστά της στο περιφερειακό
σουτ.
Μιχάλης Λούντζης και Δημήτρης Κακλαμανάκης ήταν οι
δύο που έκαναν την περισσότερη δουλειά για το Λαύριο,
την ώρα που ο Ντορόν Λαμπ
γέμιζε τη στατιστική του παρά
το γεγονός ότι ούτε πολλές
προσπάθειες πήρε, ούτε σε
πολλές ευστόχησε.
Ουδείς διακρίθηκε πραγμα-

τικά από το Περιστέρι, με τους
Γκρέι - Ντάνιελ να είναι οι μόνοι
διψήφιοι.
Εξαιρετικό ματς από τον Μιχάλη Λούντζη που αναδείχθηκε
πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης με 15 πόντους από 5/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 2/4 βολές. Ο νεαρός πόιντ γκαρντ
είχε επίσης τρία ριμπάουντ, μία
ασίστ, δύο κλεψίματα και ένα
κόψιμο, όλα αυτά σε 22 λεπτά
συμμετοχής. Παράλληλα ο Μιχάλης Περράκης είχε 3(1).
Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε με
ευκολία το "εμπόδιο" του Πανιωνίου, τον οποίο στο πλαίσιο
της 20ης αγωνιστικής νίκησε
101-65 στο "Σ. Μπεφόν".
Οι ερυθρόλευκοι - με τα χρώματα των οποίων αγωνίστηκαν
για πρώτη φορά οι έφηβοι Θωμάς Ζευγαράς και Ιωσήφ Κολοβέρος - νίκησαν εύκολα τους
κυανέρυθρους, καθώς με όπλο
τον πλουραλισμό τους κι έχοντας 15/27 τρίποντα, έφτασαν
εύκολα στην επικράτηση.
Τέλος ο Παναθηναϊκός μπήκε
στο γήπεδο μοιάζοντας να έχει
το μυαλό του στο παιχνίδι της
Πέμπτης με την Ρεάλ στο ΟΑΚΑ
(28/3, 21:00). Αυτό βέβαια δεν
θα μπορούσε να διαρκέσει για
πάντα. Μετά την κακή πρώτη
περίοδο ο Παναθηναϊκός μετέτρεψε το παιχνίδι με τον Κολοσσό σε μονόλογο, έφτασε
εύκολα στη νίκη με 95-68.
Για τον Κολοσσό ο πρώην
παίκτης των Τρικάλων Σλάβεν
Τσούπκοβιτς πέτυχε 9 με ένα
τρίποντο. Χθες οι πράσινοι αποχαιρέτισαν τον δικό τους Θανάση Γιαννακόπουλο(στεφάνια
μεταξύ άλλων από ΚΑΕ Ολυμπιακό και Β. Σπανούλη, που
καταχειροκροτήθηκε).
•Σε αγώνα παιδικού Αίολος
2 - Φούντας Α35-47.

Σε ανοδική τροχιά
Δυνατή είναι η Ελληνική φωνή στο ΝΒΑ, αφού το
ταλέντο είναι πλούσιο. Το basketblog έγραψε:
Μετά από δύο παρατάσεις οι Τρέιλ Μπλέιζερς κατάφεραν
να κάμψουν την αντίσταση των Νετς και να τους κερδίσουν,
ενώ οι 76ers ηττήθηκαν από τους Μάτζικ.
Χρειάστηκαν δύο παρατάσεις για να υπάρξει νικητής
στην αναμέτρηση των Νετς με τους Τρέιλ Μπλέιζερς στο
Πόρτλαντ, με τους γηπεδούχους να είναι αυτοί που τελικά
πανηγύρισαν τη νίκη με 144-148.
Ο Γιουσούφ Νούρκιτς ήταν εξαιρετικός, μετρώντας 32
πόντους και 16 ριμπάουντ για τους νικητές, ενώ ο Ντ' Άντζελο Ράσελ σταμάτησε στους 39 πόντους για τους ηττημένους.
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πραγματοποίησε ακόμα μια σπουδαία
εμφάνιση και οδήγησε τους Γκρίζλις στη νίκη κόντρα
στους Θάντερ με 115-103 στο Μέμφις. Ο Ντόρσεϊ μέτρησε 21 πόντους, μαζί με 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ για
τους Γκρίζλις, με τον Πολ Τζορτζνα σταματάει στους 30
πόντους για τους Θάντερ.
Οι 76ers γνώρισαν την ήττα στο Ορλάντο από τους Μάτζικ με 98-119. Ηγέτης των Μάτζικ ήταν ο Βούτσεβιτς,
που είχε 28 πόντους και 11 ριμπάουντ, με τον Τζόελ Εμπίντ να μετρά 20 πόντους και 10 ριμπάουντ για τους 76ers.
Οι Τζαζ είχαν εύκολο έργο κόντρα στους Σανς, επικρατώντας των αντιπάλων τους στη Γιούτα με 92-125.
Ο Ρούντι Γκομπέρ με 27 πόντους και 10 ριμπάουντ ήταν
ο κορυφαίος των νικητών, ενώ Ντέβιν Μπούκερ σταμάτησε
στους 59 πόντους, που δεν ήταν, όμως, αρκετοί.

ΤΟΠιΚΑ
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Τ

ο δικό της χρώμα
έχει η Α1 ΕΣΚΑΘ
κάτι που είναι
λογικό αφού
αρκετές ομάδες κάνουν
όνειρα, ενώ υπηρετούν
διαφορετικές μπασκετικές
σχολές.

Ξανά με κέφια
Οι Γόμφοι ήταν σοβαροί και δεν αντιμετώπισαν
πρόβλημα για να κερδίσουν 69-33 την ΑΕΛ

Παίζοντας με καθαρό μυαλό οι Δαναοί απέδρασαν
με 63-75 από την δυνατή έδρα της Ελασσόνας

Του Αρη Κόντα

Εύκολο απόγευμα για τους Γόμφους απέναντι στην ΑΕΛ
Μεστή χρονιά πραγματοποιούν φέτος οι Γόμφοι οι
οποίοι έχουν να θυμούνται αρκετά επιβλητικά παιχνίδια
που συνοδεύτηκαν από μεγάλα σκορ και επιτυχίες που
συζητήθηκαν στα στέκια.
Ασφαλώς και στην μπασκετική ζωή τίποτα δεν είναι
τυχαίο.
Χρειάζεται να συντρέξουν αρκετές προϋποθέσεις κάτι
που ισχύει για την Τρικαλινή ομάδα.
Πρώτα και κύρια έγιναν ποιοτικές προσθήκες που
έδεσαν με την παλιά φρουρά της ομάδας.
Προς τιμήν τους όλοι δεν στάθηκαν μόνο στο ταλέντο
με το οποίο τους προίκισε η φύση. Ισα- ίσα δούλεψαν
σκληρά και μεθοδικά, οπότε η καλή εικόνα στο παρκέ
είχε την εξήγησή της.
Φυσικά στην πορεία ανέβηκε και η ψυχολογία, οπότε
για μεγάλο διάστημα ο εκπρόσωπός μας βρέθηκε στην
πρώτη γραμμή.
Πολύ ορθά φρόντισε να μην αλλάξει συνήθειες και
στο τελευταίο ματς.
Παρουσίασε λοιπόν την απαραίτητη ισορροπία μεταξύ
άμυνας και επίθεσης, οπότε η αγωνία για την έκβαση
της συνάντησης τελείωσε νωρίς. Για μια ακόμη φορά η
ομάδα του κ. Αλεξίου είχε πολυφωνία κι πήρε αυτό που
επιθυμούσε, ενώ θα κάνει το καλύτερο μέχρι τέλους και
περιμένει playoff.
Και όπως έγραψε το billkara:
Αποδίδοντας όμορφο μπάσκετ, ο Γ.Σ.Γόμφων το απόγευμα του Σαββάτου (23/3), επικράτησε ευκολα εντός
έδρας της ΑΕΛ, που κατέβηκε με πολλές ελλείψεις
(Γκαμπέτας, Μπίνας, Σκριάπας, Παναγιώτου) με 69-33,
για την 20η αγωνιστική του Β’ ομίλου της Α1 ΕΣΚΑΘ.
Τα δεκάλεπτα: 18-9, 32-24, 44-33, 69-33.
Διαιτητές: Κοντογιάννης - Κίσσας
Γόμφοι :(Αλεξίου-Πλακιάς) : Καγιαμανίδης 16(2), Λιάσκος 2, Ζαχόπουλος 8, Ροδόπουλος 8(1), Τσίγκας 5,
Κουρέπης 2, Μάρκος 4, Οικονόμου, Κουρμέτζας 8, Ψύρρας14 (4), Στρακάτσαλος 2
ΑΕΛ: (Βαγιόπουλος) Ταμπάρης 2, Παπαδούλης 6(2),
Τουρναβίτης, Δελής 8, Ριζούλης 13, Παπαευθυμίου 4.

Έναν αντίπαλο άκρως φορμαρισμένο είχε μπροστά της η
Φαλώρεια και κατά συνέπεια
έπρεπε να πραγματοποιήσει το
τέλειο παιχνίδι για να πάρει
κάτι.
Όμως οι γηπεδούχοι παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικοί και με ανεβασμένη ψυχολογία, οπότε διεύρυναν την
αλυσίδα των θετικών τους αποτελεσμάτων.
Οι πορτοκαλί μπήκαν με διάθεση στο παρκέ και προσπάθησαν να βγάλουν τους αντιπάλους από τον συνηθισμένο
τρόπο σκέψης.

Δείχνοντας την απαραίτητη ψυχραιμία
οι Δαναοί έβγαλαν διπλό στην Ελασσόνα
λές φορές το υπαγορεύει το ίδιο
το παιχνίδι.
Βέβαια δεν έχουμε να κάνουμε
με αμιγώς επαγγελματικά σωματεία οπότε δεν μπορεί να ζητάει
κανείς τρελά πράγματα. Συνεπώς
οι προπονητές ξέρουν που να ρίξουν το βάρος τους για να περιοριστούν τα σκαμπανεβάσματα.
Οπως γίνεται αντιληπτό και η
φετινή Α1 ΕΣΚΑΘ πήρε υψηλό
βαθμό κερδίζοντας και νέους φιλάθλους. Πάντως όσοι σπεύδουν
στα Τρικαλινά κλειστά σπάνια το
μετανιώνουν, αφού όλοι οι αγώνες
κάτι έχουν να δείξουν, ενώ πολλοί
κρίνονται μια ανάσα πριν τον επίλογο. Καλή και άγια η βιτρίνα
αλλά στις τοπικές κατηγορίες
παίζεται ατόφιο μπάσκετ.
Εννοείται ότι και στο μέλλον
όσοι διακονούν τον χώρο δεν θα
αλλάξουν συνήθειες, οπότε φαίνεται ότι η κάνουλα των διακρίσεων θα παραμείνει ανοιχτή για
μεγάλο διάστημα.
Όλα αυτά βέβαια με οδηγό
τους χαμηλούς τόνους. Γιατί πολλές φορές στελέχη ομάδων χαλαρώνουν μετά από μια μεγάλη
επιτυχία και στην αμέσως επόμενη
συνάντηση πέφτουν από τα σύννεφα. Ετσι στην συνέχεια χρει-

άζεται να κάνουν διπλάσια προσπάθεια. Γενικά η προσαρμογή
παίζει μεγάλο ρόλο στην κατηγορία, όπως και το σωστό διάβασμα των καταστάσεων.
Συνήθως πάντως για μεγάλο
αγωνιστικό διάστημα τα παιχνίδια
είναι αμφίρροπα και οι συναντήσεις ισορροπούν σε τεντωμένο
σχοινί. Αντίθετα στην πορεία κάποιοι κατεβάζουν ταχύτητα αλλά
έστω και έτσι είναι σε θέση να
εμφανιστούν ανταγωνιστικοί. Αλλωστε κανείς δεν μπαίνει στο
παρκέ για να χάσει.
Συμπερασματικά οι οιωνοί είναι
αίσιοι για τους φίλους της κατηγορίας, ενώ κάθε Τρικαλινή ομάδα
έσπευσε να ξεδιπλώσει στα δυνατά χαρτιά της καταθέτοντας
για μεγάλο διάστημα την δική
της πρόταση.
Βαθιά μέσα τους λοιπόν οι
πρωταγωνιστές ελπίζουν ότι την
ώρα του ταμείου θα εισπράξουν
την αναγνώριση του κοινού, που
ξέρει να εκτιμάει τις φιλότιμες
προσπάθειες, οπότε η παράδοση
συνεχίστηκε και φέτος.

Με σωστή πυξίδα
Κάθε παιχνίδι θέλει την δική
του προσέγγιση πόσο μάλλον
όταν αυτό γίνεται εκτός έδρας.
Εννοείται ότι ο εκάστοτε αντί-

παλος θέλει να βάζει θετικό πρόσημο, οπότε οι φιλοξενούμενοι
οφείλουν να καταβάλλουν διπλάσια προσπάθεια για να σταθούν
όρθιοι.
Πέρα από τα καθαρά αγωνιστικά στοιχεία τα επιτελεία επικεντρώνουν στην νηφαλιότητα
και στην συγκέντρωση.
Ετσι οι πρωταγωνιστές χτυπούν
με χειρουργική ακρίβεια και κάνουν πιο εύκολη την ζωή τους.
Η ίδια η πράξη έδειξε ότι οι
Δαναοί εμφανίστηκαν με καλή
πυξίδα στην τελευταία τους έξοδο
και ήξεραν που να στοχεύσουν.
Φρόντισαν να κλείσουν καλά
τους διαδρόμους στην ρακέτα
τους μπλοκάροντας τα βαριά χαρτιά των γηπεδούχων.
Με την τακτική αυτή πραγματοποίησαν το πρώτο βήμα για
την επιτυχία.
Αξίζει να σταθούμε και στην
υπομονή των στελεχών της Τρικαλινής ομάδας, που βρήκαν τρόπο να ξεκλειδώσουν την αντίπαλη
άμυνα. Οποιος μελετήσει την εξέλιξη των δεκαλέπτων θα διαπιστώσει ότι ο εκπρόσωπός μας
μπήκε νωρίς στην θέση του οδηγού και δεν κοίταξε ποτέ πίσω
έχοντας και τις απαραίτητες εμπνεύσεις.
Αξίζει στο σημείο αυτό να παραθέσουμε την καταγραφή του
billkara Οι Δαναοί επικράτησαν
με σκορ 75-63 μέσα στην Ελασσόνα της τοπικής ομάδας για την
20η αγωνιστική του Β’ ομίλου της
Α1 ΕΣΚΑΘ, δινοντας αρκετό χρόνο συμμετοχής στους νεαρούς
του συλλόγου που είχαν πολύ
καλή παρουσία.
Τα δεκάλεπτα: 24-29, 33-47,
47-57, 63-75
Διαιτητές: Γεωργούλης - Δότα
Γ.Σ.Ε.Ελασσόνας (Σαλεπτσής)
Λιάπης 27, Τσανούλας 2, Παναγιώτου 2, Δαουλάρης 18 ( 2), Σαλεπτσής 7 ( 1), Παρλάντζας 3,
Πάσχος 2, Σκρέτας, Καραγιάννης.
Δαναοί (Μήτσας) : Παπαθεοδώρου 8 (2), Μικαελιάν 2, Σδράκας, Χατζής, Τζιάννης 7 ( 1), Ψύρρας 13 ( 1), Ράρρας 7, Τσικρικάς
14 ( 4), Κωτούλας 24 ( 2).

Εγινε φρενάρισμα
Η Φαλώρεια κόλλησε στην Γιάννουλη και ηττήθηκε από τον Φοίβο με 81-59
Όμως από ένα διάστημα και
μετά οι Λαρισαίοι πέτυχαν τα
καλάθια που ήθελαν μεταφέροντας έτσι την πίεση στον εκπρόσωπό μας.
Χρειάστηκε λοιπόν να κυνηγάει για μεγάλο διάστημα στο
σκορ και δεν μπόρεσε να βρει

Φαλώρεια (Ευαγγελακόπουλος ) Μπάλτος , Βιττεμπέργιεν
7, Μαλακασιώτης 1, Μπαρέκας
2, Σπάθης , Πουλιανίτης 2, Παναγιώτου 4, Χουτέας 14, Πατιτάκης 12(1), Τζήμας 10(3), Διαλεσιώτης 7.

το αντίδοτο, αφού οι γηπεδούχοι παρουσίασαν και καλά στατιστικά στα τελειώματα.
Μεταφέροντας κλίμα το billkara έγραψε:
Ο Φοίβος επικράτησε σ΄ ενα
παιχνίδι με ένταση της Φαλώρειας με σκορ 81-59 και έκανε

Τα αποτελέσματα

H Βαθμολογία
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Eίχαν την συνταγή

arispenna@yahoo.gr
Συνεπώς οι πρωταγωνιστές
προσπαθούν να εκπροσωπήσουν
επάξια τις περιοχές τους και να
νιώσουν την αίσθηση ότι κάνουν
το καθήκον τους.
Υπό το πρίσμα αυτό οι συναντήσεις αποκτούν άγρια ομορφιά,
στοιχείο που κεντρίζει το ενδιαφέρον του κόσμου.
Διότι οι φίλαθλοι θέλουν να
βλέπουν αγώνες που ξεκινούν
από μηδενική βάση. Ετσι όποιος
εμφανιστεί στην μέρα του και
υποπέσει στα λιγότερα λάθη θα
αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίας.
Και φέτος λοιπόν στην λίστα
προστέθηκαν αρκετά ελκυστικά
παιχνίδια, αφού το έμψυχο δυναμικό όταν μπαίνει στο παρκέ
δεν θέλει να δίνει δικαιώματα και
προσπαθεί να φτάνει μέχρι το
τέλος του δρόμου.
Σίγουρα και οι μεταπτώσεις είναι μέσα στην αθλητική ζωή αλλά
το ζητούμενο βρίσκεται στο ποιος
θα πει την τελευταία λέξη.
Δεν είναι και λίγα συνεπώς τα
ματς που κρίνονται την ύστατη
ώρα. Πάντως οι Δαναοί φρόντισαν
να κάνουν καλά την δουλειά τους
κερδίζοντας 63-75 στην Ελασσόνα. Εννοείται ότι ο χαρακτήρας
παίζει μεγάλο ρόλο σε όλες τις
κατηγορίες.
Να σταθούμε ακόμη και στο
κομμάτι της πειθαρχίας. Οι προπονητές που πέραν όλων των άλλων προσπαθούν να εμπνεύσουν
τους αθλητές ζητούν συγκεκριμένα πράγματα.
Ετσι το έμψυχο δυναμικό προσπαθεί να δείχνει την απαραίτητη
προσήλωση στην άμυνα και γίνεται το πρώτο βήμα για την επιτυχία. Στο δημιουργικό κομμάτι
υπάρχουν οι έμπειροι παίκτες
που ξέρουν την δουλειά τους,
οπότε και σωστά τροφοδοτούν
και την ευθύνη του σκοραρίσματος αναλαμβάνουν.
Πάντως το σωστό μοίρασμα
των προσπαθειών παίζει μεγάλο
ρόλο αλλά αυτό το σκηνικό πολ-
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ΟΜΑΔΕΣ
Αναγέννηση. Κ
Αμπελώνας
Γόμφοι
Σοφάδες
Δαναοί
Αστέρας
Νίκαια
Α.Ε.Λ
Ελασσόνα
Φοίβος. Γ
Φαλώρεια
Μουζάκι

Β
38
38
37
34
34
28
28
28
26
26
23
20

Α
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Ν
18
18
17
14
14
8
8
8
6
6
3
0

Η
2
2
3
6
6
12
12
12
14
14
17
20

ΕΝ
9-1
9-1
7-3
7-3
6-4
5-5
5-5
5-5
4-6
4-6
2-8
0-10

ΕΚ
9-1
9-1
10-0
7-3
8-2
3-7
3-7
3-7
2-8
2-8
1-9
0-10

Δεν άντεξε η Φαλώρεια στον Φοίβο. Γ
ένα σημαντικό βήμα για την
αποφυγή της προτελευταίας
θέσης του δευτέρου ομίλου της
Α1 ΕΣΚΑΘ καθώς έκανε το 1-1
με την Σαββατιάτικη του αντίπαλο.
Τα δεκάλεπτα: 19-11, 39-27,
60-35, 81-59.
Διαιτητές:Παζώλης - Γκαρ-

τζονίκας Κ.
Φοίβος(Φωτίου) Μπαμπανάτσας 5(1), Καραδήμος 4, Τρασας , Κουρής 17(1), Καλτσούνας 27(2), Αγορίτσας 5, Μπαράκος , Γρίβας 16(4), Παζάρας
, Δεμίρης , Χαλκιάς Τ. 7, Γουμενόπουλος , Τριανταφυλλίδης
.

Γόμφοι - ΑΕΛ 69-33
Γ.Σ.Αμπελώνα - Αστέρας 8260
Ελασσόνα - Δαναοί 63-75
Σοφάδες - Γ.Σ.Μουζακίου 9769
Αναγέννηση Καρ. - Γ.Σ.Νίκαιας 116-74
Φοίβος - Φαλώρεια 81-59

H επόμενη αγωνιστική(21η)
Φαλώρεια - Αστέρας
ΑΕΛ - Γ.Σ.Αμπελώνα
Γ.Σ.Νίκαιας - Γόμφοι
Γ.Σ.Μουζακίου - Αναγέννηση
Καρ.
Δαναοί - Σοφάδες
Φοίβος - Ελασσόνα.

CMYK
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Γ

ια μια ακόμη φορά
επιβεβαιώθηκε ότι
στα τοπικά ντέρμπι
του μπάσκετ οι
φίλαθλοι δεν πλήττουν
ποτέ.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ακόμη και αν ο αγώνας δεν
είναι διαφήμιση του αθλήματος
με ατέλειωτα μεγάλα καλάθια
σίγουρα έχει να προσφέρει πολλά.
Αλλωστε σε τέτοια ματς οι
ισορροπίες είναι λεπτές και δεν
είναι λίγες οι φορές που οι αναμετρήσεις κρίνονται την ύστατη
ώρα ή στο καλάθι.
Πόσο μάλλον όταν Ικαροι και
Καλαμπάκα ήθελαν για τους δικούς τους λόγους το ροζ φύλλο.
Οι γηπεδούχοι για να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις της ήττας από την Μελίκη και να αναρριχηθούν βαθμολογικά παίζοντας και για την αξιοπρέπειά
τους.
Οσο για τους φιλοξενούμενους ήθελαν όσο τίποτα άλλο
το διπλό για να μείνουν ζωντανοί
στο κυνήγι της παραμονής.
Τελικά η μπίλια κάθισε στο
κιτρινομπλέ με τους Ικάρους
να λυγίζουν στην παράταση τον
ΑΟΚ με 72-70.
Ως εκ τούτου η αποστολή
των κιτρινομπλέ για την επίτευξη του βασικού στόχου δυσκόλεψε αφάνταστα, αφού και οι
άλλοι ανταγωνιστές δεν δίνουν
δικαιώματα και φροντίζουν να
περιορίσουν τα λάθη στο ελάχιστο.
Γενικά το Κυριακάτικο ματς
περιλάμβανε όλα τα στοιχεία
ενός τοπικού ντέρμπι.
Πρώτα και κύρια ήταν το πάθος κάτι που διέκρινε εύκολα
κανείς μελετώντας τα πρόσωπα

Α

πό την αρχή της
χρονιάς Μάγοι και
ΑΕΤ έδειξαν ότι θα
παίξουν πολύ
δυνατά στον μαραθώνιο της
Α2 ΕΣΚΑΘ.
Πραγματικά δεν άφησαν να πέσει τίποτα κάτω, εργάστηκαν με
επαγγελματική θα έλεγε κανείς
συνείδηση και στα περισσότερα
ματς συνδύασαν ουσία και θέαμα.
Πάνω απ’όλα έπαιζαν παντού
για την αξιοπρέπειά τους σκηνικό
που δεν άλλαξε ούτε στην τελευταία αγωνιστική.
Πλέον θα κοιτάξουν το επόμενο
βήμα, περιμένοντας ειδοποίηση
για τα play off.

Εντονα συναισθήματα
Οι Ικαροι σε παιχνίδι μακράς διαρκείας λύγισαν στην παράταση 72-70 την αντίσταση της Καλαμπάκας

Αγρια ομορφιά είχε το Τρικαλινό ντέρμπι Ικάρων- Καλαμπάκας
των παικτών αλλά και τις κινήσεις τους.
Δεν δίσταζαν λοιπόν να βάλουν τα χέρια τους στην φωτιά
κυνηγώντας κάθε μπάλα, ενώ
φρόντιζαν να μην χάσουν από
τα μάτια τους τον προσωπικό
τους αντίπαλο.
Κοντά σε όλα αυτά να προσθέσουμε και το άγχος, που
είναι ένα στοιχείο το οποίο παραδοσιακά χαρακτηρίζει τέτοιους αγώνες.
Η παράμετρος αυτή αποτυπώθηκε και στα στατιστικά, που
για μεγάλο διάστημα δεν ήταν
τα καλύτερα δυνατά με το σκορ
να κινείται σε χαμηλά επίπεδα.
Ωστόσο η τελική ευθεία αποζημίωσε τους Τρικαλινούς φιλάθλους αλλά και τους ουδέτερους, αφού αρκετοί μπασκετικοί άλλων περιοχών έσπευσαν

να παρακολουθήσουν από μέσα
τις ιδιαιτερότητες της τοπικής
συνάντησης.
Οσο για τα συναισθήματα
ήταν ανάμικτα. Οι Ικαροι ανακουφίστηκαν αφού κατάφεραν
να βρουν την χαραμάδα που
ήθελαν για να φτάσουν στον
αντικειμενικό τους στόχο.
Από την πλευρά της η Καλαμπάκα αν και έκανε φιλότιμη
προσπάθεια δεν μπόρεσε να
βγει μπροστά και να αλλάξει
την μοίρα της.

Τράβηξε σε μάκρος
Αρκετά οικεία πρόσωπα πήραν θέση στο παρκέ της Μπάρας το οποίο ήξεραν απ’ έξω
και ανακατωτά.
Οσο για τα πιο φρέσκα πρόσωπα και ειδικά της Καλαμπάκας προσπάθησαν να προσαρ-

σε σχεδόν νεκρό χρόνο για τα
ο 19-17 του πρώτου δεκαλέπτου.
Ο Αλ. Κολότσιος με κεκτημένη ταχύτητα πέτυχε και το 2117 στο ξεκίνημα της β’ περιόδου
αλλά ο Παπακώστας απάντησε
με τρίποντο για το 21-20.
Ακολούθως ο Τζιοβάρας πέτυχε το 25-22 6.56 πριν το τέλος
για να κολλήσουν οι ομάδες
για σημαντικό διάστημα.
Στα 2.57 ο Στάνκοβιτς έκανε
το 27-22 χάνοντας και βολή,
ενώ απάντησε με τον ίδιο τρόπο
ο Οικονόμου χάνοντας και αυτός βολή.
Ο Παπακώστας με γκολ φάουλ έγραψε το 27 όλα στα 1.53.
Στο 1.06 ο Μασάδης με 1
βολή έβγαλε μπροστά τον ΑΟΚ
27-28 για να ισοφαρίσει με μια
βολή ο Αργύρης.
Στα 24’’ ο Χατζής σημείωσε
το 30-28, ενώ στα 10’’ αστόχησε
ο Σπανός και χρεώθηκε με αντιαθλητικό, οπότε ο Αργύρης
με βολές διαμόρφωσε το 3228 του πρώτου μέρους.
Το ματς είχε αρκετό δρόμο
ακόμη με τους Ικάρους να
έχουν πιο ορθολογικές επιλογές
στην γ’ περίοδο χτίζοντας μια
σχετική διαφορά.
Όμως ο ΑΟΚ(ο Γκαντιάς αγωνίστηκε λίγο λόγω τραυματισμού) δεν τα παράτησε και έκανε την δική του αντεπίθεση στην
τελευταία περίοδο. Ετσι το ματς
έγινε θρίλερ και με το 58
όλα(αστόχησε στα 3’’ ο Φούντας) οι διαφορές λύθηκαν στην
παράταση.

Εκεί οι κιτρινόμαυροι έδειξαν
πιο ψύχραιμοι καταφέρνοντας
να κλειδώσουν τη νίκη. Ο Βλάχος με ½ βολές έκανε το 72-70
και στην τελευταία επίθεση έγινε λάθος της Καλαμπάκας(Μασάδης) για να γραφτεί έτσι η
ιστορία ενός ακόμη επιχώριου
ντέρμπι.
Διαιτητές:ΤσουμαχίδηςΜπουγλός Π.
Τα δεκάλεπτα: 19-17, 32-28,
49-43, 58-58 κ.α., 72-70
Ίκαροι (Σδράκας): Κολοτσιος
Α. 10, Μέξης 6, Βλάχος 10(1),
Αργύρης 12(3), Χατζής 6,
Ντούρβας 2, Τζιοβάρας 11(3),
Φούντας 10(2), Μπαρμπαρούσης 2, Στάνκοβιτς 3.
ΑΟ Καλαμπάκα (Κωνσταντινίδης): Μασάδης 10, Μπαλωμένος, Σούλκο 6(2), Σπανός
6(1), Γαϊτανίδης 6(2), Παουλεάνου 3, Γκαντιάς 2, Οικονόμου
12, Παπακώστας 25(2), Κιουρτζίδης.

Τα αποτελέσματα
Ολυμπιακός. Β- ΑΟΚ Βέροιας
75-57
Ικαροι- Καλαμπάκα 72-70
Γρεβενά- Μελίκη 92-58
Παλαμάς- ΑΓΣΙ 76-72
Μαντουλίδης- Λευκάδα 7976
Εύαθλος- Νικόπολη 102-57
Ρεπό: ΠΑΣ ΓιάννεναΣτην βαθμολογία οι Ικαροι έχουν και η
Καλαμπάκα.
Την επόμενη αγωνιστική οι
κιτρινόμαυροι παίζουν στον
ΑΟΚ Βέροιας και ο ΑΟΚ υποδέχεται τα Γρεβενά.

Eκαναν το καθήκον
Οι Μάγοι πανηγύρισαν την πρωτιά στον όμιλο, η ΑΕΤ έγραψε
μια ακόμη νίκη και ο Κρόνος έχασε στον Απόλλωνα. Κ
νή ομάδα θα δώσει εντός έδρας
αγώνα για την άνοδο στην Α1 με
τον τρίτο του ομίλου , που είναι
ο Ίκαρος Νεάπολης .
Τα δεκάλεπτα: 14-9, 40-22, 6034, 76-43
Διαιτητές: Δημουλάς - Γκαγκαστάθης
ΑΕΤ: (Γκότας Χρ.)Μπράμης Κ.
, Ραμμίδης Γ. 17(1), Καταραχιάς
Κ.9(1), Νίτσιος Κ. 11, Μαντούδης
4, Τσιάνας 4, Μπαλωμένος Α. ,
Χρηστάκος Σ. 10, Μπαϊρακτάρης
Ε. 11(2), Όκκας Α. 4, Βήτας Θ. 2,
Κατούνας 4

Διάπλατα χαμόγελα
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση και δικαίωση για μια
ομάδα από το να κόβει πρώτη το
νήμα στην κανονική διάρκεια του
πρωταθλήματος.
Στο τέλος λοιπόν προέκυψαν
ζεστά στιγμιότυπα οπότε δανειζόμαστε την περιγραφή από την
ιστοσελίδα του σωματείου:
Η ομάδα μας είναι και επισήμως
πρωταθλήτρια του δευτέρου ομίλου της Α2 ΕΣΚΑΘ, που ήταν και
ο στόχος που έθεσε η καινούργια
διοίκηση στην αρχή της σεζόν(
σε ισοβαθμία στην πρώτη θέση
με την ΑΕΤ η οποία έκανε επίσης
ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα).
Mε τον σχεδιασμό οι Μάγοι
ήταν να παίξουν με την ΕΑΛ για
διεκδίκηση ανόδου(playoff).
Σύμφωνα με το billkara όμως
ο αγώνας είναι στον αέρα αφού
η ΕΑΛ κλήθηκε σε απολογία από
την ΕΣΚΑΘ για την εικόνα της
στα τελευταία ματς. Ετσι η ομάδα
που θα πάρει την άνοδο και η
επικύρωση βαθμολογίας θα γί-

μοστούν όσο καλύτερα μπορούσαν στις απαιτήσεις του
παιχνιδιού.
Το πρώτο καλάθι σημείωσε
ο Αχιλλέας Ντούρβας, ενώ λίγο
αργότερα ο Ντίνος Αργύρης
με τρίποντο έγραψε το 5-0.
Οι Ικαροι έδειχναν να έχουν
την αύρα της έδρας του, ενώ ο
ΑΟΚ προσπαθούσε να μπει στο
πνεύμα.
Ο Παπακώστας πέτυχε τον
πρώτο Καλαμπακιώτικο πόντο
με βολή για το 5-1, ενώ στα
πρώτα λεπτά ο ΑΟΚ σκόραρε
από την γραμμή της φιλανθρωπίας.
Στα 4.35 ο Φούντας με τρίποντο σημείωσε το 11-3 και η
εξέλιξη αυτή φάνηκε ότι αφύπνισε τους κιτρινομπλέ.
Αυτός που ζεστάθηκε ήταν ο
Οικονόμου που μείωσε σε 11-5
και 11-7 2.54 πριν την λήξη.
Απάντησε ο Χατζής για το
13-7 αλλά ο Σπανός με γκολ
φάουλ έκανε το 13-10(2.16) δείχνοντας ότι ο ΑΟΚ είχε σφυγμό.
Στο καπάκι ο Μασάδης με
κλέψιμο μείωσε σε 13-12, απάντησε ο Μέξης, που έχασε και
βολή αλλά ο Σπανός με τρίποντο πέτυχε το 15 όλα 50’’πριν
την λήξη.
Στα 22’ ο Παπακώστας έβγαλε μπροστά τον ΑΟΚ με 15-17.
Στα 6’’ ο Αλ. Κολότσιος ισοφάρισε 17-17 με εκτέλεση από
το πλάϊ.
Στην επαναφορά η Καλαμπάκα έκανε λάθος και ο Α. Κολότσιος έκλεψε και σκόραρε

Δύσκολη έξοδος

Το πανηγύρισαν δεόντως οι Μάγοι στο κλειστό της Μπάρας
νουν μετά την ετυμηγορία της
διοργανώτριας.
Όσο αφορά το αγωνιστικό μέρος οι φιλοξενούμενοι εμφανίστηκαν ανταγωνιστικοί και με μια
νεανική ομάδα που κυνήγησε τις
φάσεις. Μέχρι το τέταρτο δεκάλεπτο το παιχνίδι ήταν ισόπαλο
αφού τα τρίλεπτα καλού μπάσκετ
που παίζαμε είχαν απάντηση από
την εκνευριστική ευστοχία των
αντιπάλων που ακολούθησαν
ψηλά στο σκορ. Στο τελευταίο
δεκάλεπτο ο Τόλλιος πήρε .. το
όπλο του και με 10 συνεχόμενους
πόντους κλείδωσε το παιχνίδι και
ήταν πρώτος σκόρερ με 21.
Μάγοι: Τόλλιος 21(5), Γρηγορόπουλος 17(2), Κουτιβής 8, Γου-

Παιχνίδι με υψηλό συντελεστή
δυσκολίας είχε να δώσει ο Κρόνος
στην έδρα του Απόλλωνα Καρδί-

λιώτης 7, Μπέφας 12, Αναστασίου
4, Μερίτσης 11(2), Ευαγγέλου 2,
Καλαμπάκας, Ζέρβας, Τσιανάκας.

Κόκκινη υπογραφή
Μια ακόμη ερυθρόλευκη παράσταση είχαν την ευκαιρία να
δουν οι φίλοι της ΑΕΤ. Ο εκπρόσωπός μας μπήκε από την αρχή
με ξεκάθαρους ρόλους και δεν
έδωσε το παραμικρό δικαίωμα.
Το billkara πρόσθεσε:
H AET έκανε το χρέος της ολοκληρώνοντας την κανονική περίοδο με νίκη με 76-43, επί των Ν
. ΑΕΛ και κατέλαβε την δεύτερη
θέση του 2ου ομίλου της Α2
ΕΣΚΑΘ.
Μετά την νίκη αυτή η ΤρικαλιCMYK

Με νίκη ολοκλήρωσε η ΑΕΤ
τσας.
Ο αντίπαλος διαθέτει γερές
βάσεις, ενώ βρέθηκε στην μέρα
του οπότε επικράτησε 65-56.
Οι κιτρινόμαυροι χρειάστηκε
να κυνηγούν νωρίς στο σκορ και
παρά την προσπάθεια δεν μπόρεσαν να αλλάξουν το σκηνικό.
Τα Δεκάλεπτα: 16-10, 34-26,
47-35, 65-56
Κρόνος: (Χριστάκος) Τσιάρας
Σ, Ζαμπραιλας 4, Τσιάρας Ι. 2,
Χρήστου 13(4), Μπακάλης 14(1),

Τσαβαλιάρης 3, Ντιντής 3 , Ζησόπουλος 2, Χλωρός 4, Θεοοσίου
2 , Τσέπας 9.

Αποτελέσματα
18η Αγωνιστική
ΑΕΤ - Νέοι ΑΕΛ 76-43
Απόλλων Καρδίτσας - Κρόνος 65-56
Δεσκάτη - Σουφλάρια 46-67
Μάγοι – Ίκαρος.Λ 80-71
ΕΑΛ - Ολυμπιακός Καρδίτσας
66-74.

Τελική Βαθμολογία
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΟΜΑΔΕΣ
Μάγοι
ΑΕΤ
Ικαρος. Λ
ΕΑΛ
Απόλλων. Κ 7
Ολυμπιακός.Κ 6
Σουφλάρια 5
Κρόνος
Νέοι ΑΕΛ
Δεσκάτη

Β
34
34
31
30
27
27
27
22
20
19

Α
18
18
18
18
18
18
18
17
18
18

Ν
16
16
12
11
9
9
9
5
2
1

Η
2
2
6
7
9
9
9
12
16
17

ΕΝΤΟΣ
9-0
9-0
6-3
5-4
5-4
6-3
4-5
4-5
1-8
1-8

ΕΚΤΟΣ
7-2
7-2
6-3
6-3
4-5
3-6
5-4
1-7
1-8
0-9
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Δεν υπάρχει αύριο
Ο ΑΟ Τρίκαλα σήμερα στις 3 μ.μ. φιλοξενεί την Κέρκυρα και μόνο
με νίκη μπορεί να ελπίζει στην παραμονή στην κατηγορία

Ό

σο και αν δεν
θέλουμε να το
πιστέψουμε ο
ΑΟΤ σε
περίπτωση που
προχωρήσει η
αναδιάρθρωση δεν έχει
παρά ελάχιστες ελπίδες
για την παραμονή και το
πλασάρισμα στην πρώτη
10άδα. Ο ρεαλιστικός
στόχος είναι να αποφύγει
τις τελευταίες τέσσερις
θέσεις που οδηγούν στην
ερασιτεχνική κατηγορία.
Μετά την ήττα από τον
Ηρόδοτο θα δώσει μάχη
μέχρι εσχάτων με την
ομάδα της Κρήτης για το
ποιος θα ακολουθήσει
Σπάρτη, Αιγινιακό και
Αήττητο στον… αφανισμό!

Του ΧΡιΣΤοΦοΡοΥ
πΑπΑΘΑΝΑΣιοΥ
xristoforospap@gmail.com

Κλειδί για να μπορέσει ο
ΑΟΤ να πάρει ανάσα είναι το
σημερινό παιχνίδι, στις 3 μ.μ.
στο δημοτικό στάδιο με αντίπαλο την Κέρκυρα. Αν δεν έρθει η νίκη τότε τα πράγματα
θα γίνουν απελπιστικά! Όλοι
το ξέρουν, φτάνει η θέληση
και η δύναμη να φανούν μέσα
στο γήπεδο.

Κάλεσμα στους φιλάθλους
και δωρεάν είσοδος
Σε δύσκολη θέση βρίσκονται
τα Τρίκαλα μετά την ήττα από
τον Ηρόδοτο και κάθε ματς
από εδώ και στο εξής είναι...
τελικός στη μάχη για την παραμονή στην Φούτμπολ Λιγκ.
Έτσι, η διοίκηση έκανε το
σχετικό κάλεσμα ενημερώνοντας και για τα εισιτήρια της

ΕΡΤ: πρόβλεψη για
κονδύλι 5,5 εκατ.ευρώ
για τη Super League 2
Η ΕΡΤ δημοσιοποίησε το
κονδύλι που θα δαπανήσει
τη σεζόν 2019/20 για τη Super League 2 μέσω της «Διαύγειας».
Ο υφυπουργός αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης,
αφού λάβει επιστολή από
την ΕΠΟ, θα καταθέσει τροπολογία στη Βουλή για τη
δημιουργία της νέας επαγγελματικής κατηγορίας μετά
την αναδιάρθρωση που αναμένεται να προχωρήσει.
Το κονδύλι ανέρχεται στα
5.515.200 ευρώ, εντούτοις
δεν διευκρινίζεται αν το
ποσό αφορά και τις 12 ομάδες ή όσες θα συνεχίσουν
από τη Football League, μιας
και ο Απόλλων Σμύρνης που
αγωνίζεται ακόμα στη μεγάλη κατηγορία, έχει εν ισχύ
συμβόλαιο με την κρατική
τηλεόραση.
Τα τηλεοπτικά έσοδα
κάθε ομάδας αναμένεται να
κυμανθούν στις 460.000
ευρώ, τη στιγμή που τα έσοδα των ομάδων της Football
League δεν ξεπερνούν τις
100.000 τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Ο ΑΟ Τρίκαλα αν θέλει να έχει ελπίδες επιβίωσης θα πρέπει να νικήσει σήμερα την Κέρκυρα
αναμέτρησης για την 24η αγωνιστική.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση:
«Η Π.Α.Ε. Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ καλεί
τον κόσμο τον Τρικάλων στον
αγώνα εναντίον του ΑΟΚ Κέρκυρα! Η παρουσία και η στήριξη από το λαό των Τρικάλων
είναι η κινητήριος δύναμη για
να κερδίσουμε μαζί άλλον έναν
αγώνα. Σας περιμένουμε όλους
στο γήπεδο την Τετάρτη 27/03!
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
-> Παιδιά έως 12 ετών : Δωρεάν
-> ΘΥΡΑ 4 : 10€
-> ΘΥΡΑ 1 : 5€
-> ΘΥΡΑ 9 : Δωρεάν».

Τα παιχνίδια για την 24η
αγωνιστική
Η εμβόλιμη 24η αγωνιστική
ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται αύριο. Αναλυτικά τα παιχνίδια:
Τετάρτη 27 Μαρτίου
Αήττητος – Καραϊσκάκης 03 α.α.
Βόλος - Ηρόδοτος (14:00,
Γήπεδο Νεάπολης)
Διαιτητής: Θεοδωρόπουλος
(Φλώρινας)
Βοηθοί: Μπαλιάκας (Κοζάνης), Νίκζας (Λάρισας)

4ος: Πανυτσίδης (Κοζάνης)
Πλατανιάς - Σπάρτη (15:00,
Γήπεδο Περιβολών)
Διαιτητής: Καδδάς (Αχαΐας)
Βοηθοί: Οικονόμου (Αχαΐας),
Πλάκας (Δυτ. Αττικής)
4ος: Ανδριανός (Αχαΐας)
Τρίκαλα - Κέρκυρα (15:00,
Δημ. Στάδιο Τρικάλων)
Διαιτητής: Τσουκαλάς (Αθήνας)
Βοηθοί: Ζήρδας (Αθήνας),
Φράγιος (Μακεδονίας)
4ος: Αγγελάκης (Μακεδονίας)
Απόλλων Λάρισας - Απόλλων
Πόντου (15:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο
Φιλιππούπολης)
Διαιτητής: Καραντώνης
(Ημαθίας)
Βοηθοί: Παπαδάκης (Ημαθίας), Δεμερτζής (Πέλλας)
4ος: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)
Εργοτέλης - Αιγινιακός
(15:00, Παγκρήτιο Στάδιο)
Διαιτητής: Μπακογιάννης
(Αθήνας)
Βοηθοί: Νιδριώτης, Νικολάου (Αθήνας)
4ος: Κολυτάς (Λασιθίου)
Παναχαϊκή - ΑΟΧ Κισσαμικός
(15:00, Γήπεδο Αγυιάς)
Διαιτητής: Αντωνίου (Αν. Ατ-

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜιΣΕιΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

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

τικής)
Βοηθοί:
Καραθανάσης,
Γουρνιάς (Αν. Αττικής)
4ος: Ματσούκας (Αιτ/νίας)
Πέμπτη 28 Μαρτίου
Ηρακλής - Δόξα Δράμας
(15:00 ΕΡΤ3, Καυτανζόγλειο
Στάδιο)
Διαιτητής: Μπεκιάρης (Καρδίτσας)
Βοηθοί: Στεφανής, Βογιατζής (Καρδίτσας)
4ος: Θεοχάρης (Θεσσαλίας).
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Στους 6 βαθμούς ο ΑΟΤ από την 10 θέση
Η ήττα από τον Ηρόδοτο έκανε μεγάλη ζημιά στον ΑΟΤ. Δεν
μπόρεσε να ξεφύγει από τις 4 τελευταίες ομάδες του βαθμολογικού
πίνακα, ενώ σε περίπτωση που προχωρήσει η αναδιάρθρωση
βρίσκεται πλέον 6 βαθμούς πίσω από την 10η θέση! Άρα ο υποβιβασμός δείχνει όλο και πιο κοντά, όσο και αν θέλουμε να το
ξορκίσουμε, αλλά αυτό δεν γίνεται με… ευχές αλλά με βαθμούς
που δεν έρχονται!
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Σπάρτη – Αήττητος Σπάτων 3-0 α.α
Πλατανιάς – Βόλος 0-0
Ηρόδοτος – Τρίκαλα 1-0 (50′ Αργκιλέσι)
Κέρκυρα – Εργοτέλης 2-1 (32′ Μότα, 55′ Σιατραβάνης / 1′
Έφορντ)
Αιγινιακός – ΑΟΧ Κισσαμικός 0-4 (28′ Κάσσος, 45′ πεν. Αποστολόπουλος, 57′, 75′ Αρναρέλλης)
Καραϊσκάκης Άρτας – Ηρακλής 1-0 (26′ Τζιώρας)
Δόξα Δράμας – Απόλλων Λάρισας 2-0 (1′ Κρητικός, 78′ Κρουθ)
Απόλλων Πόντου – Παναχαϊκή 0-0
Η ΒΑΘΜοΛοΓιΑ:
1. Βόλος ...................................................................................49
2. Απόλλων Πόντου .................................................................40
3. Παναχαϊκή ............................................................................40
4. Απόλλων Λάρισας ................................................................40
5. Κέρκυρα ...............................................................................37
6. Πλατανιάς ............................................................................37
7. Εργοτέλης ............................................................................34
8. Κισσαμικός ...........................................................................34
9. Δόξα Δράμας .......................................................................31
10. Καραϊσκάκης ......................................................................31
11. Ηρακλής .............................................................................30
12. Τρίκαλα ..............................................................................25
13. Ηρόδοτος ...........................................................................25
14. Αήττητος ............................................................................22
15. Σπάρτη ...............................................................................18
16. Αιγινιακός........................................................................... 13
* Ο πρώτος της βαθμολογίας ανεβαίνει στη Super League. Ο
δεύτερος δίνει αγώνα μπαράζ με τον 13ο της Super League.
** Οι ομάδες από την 3η έως τη 10η θέση θα συμμετάσχουν
στη Super League 2.
*** Βάσει αναδιάρθρωσης οι 4 τελευταίοι υποβιβάζονται στη
Δ’ εθνική. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 11-12 θα
είναι στη Γ’ (Football League του χρόνου). Ουσιαστικά υποβιβάζονται κατηγορία και οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις
11-12, απλά οι 4 τελευταίοι πέφτουν 2 κατηγορίες.
**** Ο Αήττητος Σπάτων αποβλήθηκε από τοπ πρωτάθλημα
λόγω αδυναμίας κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου.
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Εκαναν τα δύσκολα (2-0)… εύκολα (2-2)
•Τα Μετέωρα αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ έβγαλαν θετική αντίδραση

Σ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΚΟΡΕΡ
ΑΟ Σελλάνων – Πιερικός .................................................1-2
(76’ Πατσαρούχας – 27’, 66’ Σεχολάρι)
Θησέας Αγριάς – ΑΣ Μετέωρα........................................2-2
(11’ Κοτζαθανάσης, 49’ Πέτσης – 67’ Κιάκος, 72’ Λίτσιος)
Φωκικός – Αστέρας Ιτέας ................................................1-1
(29’ Μεγάλος – 10’ Γεωργουσόπουλος)
ΑΟ Στυλίδας – Οικονόμος Τσαριτσάνης.........................1-2
(71’ Ζωγράφος – 38’, 92’ Κουμπούρας)
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας – Απόλλων Μακρυχωρίου ......2-0
(12’ Κατσαμάγκας, 22’ Παπαδόπουλος)
Νίκη Βόλου – ΓΣ Αλμυρού ..............................................3-2
(53’ πέν., 88’ Κέρι, 74’ Παπαδόπουλος – 42’ Παπακώστας, 57’
Τσελεπής)
Αναγέννηση Καρδίτσας – Ολυμπιακός Βόλου .........0-3ά.α.

ημασία δεν έχει
πως ξεκινάς ένα
παιχνίδι, αλλά πως
το τελειώνεις.

Μπορεί ο Θησέας στην
Αγριά να αιφνιδίασε τα Μετέωρα και να προηγήθηκε 2-0,
αλλά το τελικό αποτέλεσμα
«μοίρασε» βαθμούς και εντυπώσεις με τα Μετέωρα να
βγάζουν θετική αντίδραση στο
γήπεδο και να ισοφαρίζουν 22 με «γκολάρες» των Κιάκου
και Λίτσιου. Δύο παίκτες που
πατούν γερά φέτος στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής και σίγουρα έχουν ανηφορικό δρόμο μπροστά τους και μακάρι
να αξιοποιηθούν από το νομό
μας.
Αξίζει να σημειώσουμε πως
τα Μετέωρα στερήθηκαν βασικές μονάδες αλλά παρόλα
αυτά έφυγαν αήττητα από μια
δύσκολη έδρα, δίνοντας την
ευκαιρία – έστω και αναγκαστικά- σε ποδοσφαιριστές που
δεν είχαν αρκετό χρόνο συμμετοχής.
Οι γηπεδούχου ξεκίνησαν
το ματς με τους καλύτερους
οιωνούς. Μόλις στο 7’ κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Ο
Κοτζαθανάσης σούταρε έξω
από τη μεγάλη περιοχή, στέλνοντας τη μπάλα στο αριστερό «παραθυράκι» της εστίας
του Γεωργίου, γράφοντας το
1-0. Οι παίκτες του Θησέα
στη συνέχεια έφεραν το ματς
στα μέτρα τους, δεν πιέστηκαν ιδιαίτερα από τα Μετέω-

Η ΒΑθΜoΛoΓΙΑ

Αν κι έχαναν τα Μετέωρα 2-0 κατάφεραν να φύγουν με το ισόπαλο 2-2 από την Αγριά
ρα, με το ημίχρονο να κλείνει
με τον Θησέα να προηγείται
στο σκορ.
Στο ξεκίνημα του β’ μέρους
οι παίκτες του Λάκη Μπακάλη
αιφνιδίασαν εκ νέου τον αντίπαλο και στο 47’ πέτυχαν δεύτερο τέρμα. Σκόρερ ο Πέτσης, ο οποίος με κοντινό
σουτ έγραψε το 2-0, ύστερα
από πάσα του Οικονόμου.
Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι
μείωσαν σε 1-2 στο 60’ με
σουτ του Κιάκου, ενώ στη συνέχεια έφεραν το ματς στα ίσα
(2-2), με ένα εξαιρετικό διαγώνιο σουτ από δεξιά του Λίτσου στο 70’.
Στο τελευταίο 20λεπτο ο
Θησέας πίεσε με στόχο να
φτάσει την επίτευξη τρίτου

τέρματος, όμως η κεφαλιά
του Οικονόμου στο 80’ (δεν
πέρασε τη γραμμή του τέρματος των Μετεώρων) και το
σουτ του νεαρού Ζάχου στο
90’ (η μπάλα βρήκε στο δοκάρι) δεν κατέληξαν στα δίχτυα.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τσιγαρίδας
(Καλύβας, Λιτοσελίτης )Φθιώτιδας.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΘΗΣΕΑΣ: Κουτσιρίμπας,
Διαμαντόπουλος, Γαλανόπουλος, Δίντσης, Μπόρας,
Χατζησταμάτης, Πέτσης,
Φραγκογιάννης, Βλάχος (63’
Τσιουρής), Κοτζαθανάσης (73’
Ζάχος), Νιαώτης (46’ Οικονόμου).

ΜΕΤΕΩΡΑ: Γεωργίου, Ιωαννίδης, Κιάκος, Παπαευθυμίου, Φορτούνης, Φωτίκας, Πολυζόπουλος, Γρηγορίου,
Σκόνδρας, Μαρούδας, Λίτσιος
(88’ Ανδρεόπουλος).

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΕΣ
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Ολυμπιακός Β.
Νίκη Βόλου
Αστέρας Ιτέας
Μετέωρα
Θησέας Αγριάς
Τσαριτσάνη
Αλμυρός
Πιερικός
Σέλλανα
Νεοκαισάρεια
Μακρυχώρι
Στυλίδα
Φωκικός
Αναγέννηση Κ.

1
1
6
5
9
7
8
8
10
8
13
13
12
22

ΤΕΡΜ.
56-11
61-10
32-22
35-23
27-30
26-29
30-20
29-29
26-27
29-34
21-31
22-50
17-35
7-67

•Με αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής, στην Αναγέννηση Καρδίτσας έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης 9 βαθμών από
το τρέχον πρωτάθλημα και 6 βαθμών από τη νέα σεζόν.

Ξεκούραστο «τρίποντο»
πήρε ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός Βόλου, καθώς αγωνιζόταν με την Αναγέννηση Καρδίτσας που έχει αποσυρθεί
από το πρωτάθλημα, και έφτασε τους 62 βαθμούς. Στους 62
βαθμούς ανέβηκε και η Νίκη
Βόλου που επικράτησε στο
Πανθεσσαλικό με 3-2 του ΓΣ
Αλμυρού. Ο Θησέας Αγριάς
αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με
τα Μετέωρα.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ (24η) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κυριακή 31 Μαρτίου, ώρα 15:00μ.μ.
Αναγέννηση Καρδίτσας .........–.......................... ΑΟ Σελλάνων
Πιερικός .................................– ...................... Θησέας Αγριάς
Ολυμπιακός Βόλου ................– .................................. Φωκικός
ΑΣ Μετέωρα ...........................–........................... ΑΟ Στυλίδας
Αστέρας Ιτέας ........................– ....... Αχιλλέας Νεοκαισάρειας
Οικονόμος Τσαριτσάνης .......–............................. Νίκη Βόλου
ΓΣ Αλμυρού ...........................–......... Απόλλων Μακρυχωρίου

Β’ Ερασιτεχνική

Μειώθηκαν οι αποστάσεις

Προκρίθηκαν
οι Νέες

•Στις πρώτες θέσεις αλλά δεν άλλαξε η σειρά
α ρεπό επηρέασαν τις αποστάσεις
στις πρώτες θέσεις των δύο ομίλων
αλλά δεν άλλαξαν τη σειρά. Ωστόσο το
ενδιαφέρον αυξήθηκε με αποτέλεσμα
να αναμένεται πιο ενδιαφέρουσα η συνέχεια
στο «κυνήγι» του τίτλου.

Τ

Στον 1ο όμιλο το Ριζαριό «ξεκουράστηκε» αφού
είχε ρεπό, χωρίς να χάσει την πρωτιά. Ωστόσο οι Παραληθαίοι οι οποίοι πέρασαν νικηφόρα από την Κρήνη πλησίασαν στον έναν βαθμό.
Στον 2ο όμιλο, η Ενωση Δ. Μ κέρδισε την Τζούρτζια με 2-4 και οδηγεί την «κούρσα», ενώ η Θεόπετρα είχε ρεπό. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να ισοβαθμεί με την Λυγαριά η οποία κέρδισε στο Βαλτινό με
3-0.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Κηπάκι-Ακαδημία1...............................................2-2
Λόγγος-Βασιλική .................................................3-2
Πετρωτό-Γριζάνο ................................................1-1
Κρήνη-Παραληθαίοι ............................................0-4
Καρυές-Αμπελάκια ............................................. 1-0
Κεραμίδι-Αστέρας .............................................. 4-1
Αρδάνι-Ζάρκο......................................................1-3
Αγ. Κυριακή-Άγ. Οικουμένιος .............................0-1
Ρεπό Ριζαριό

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Ριζαριό
2 Παραληθαίοι
3 Καρυές
4 Ζάρκο
5 Γριζάνο
6 Κηπάκι
7 Αρδάνι

Β
53
52
47
46
38
37
30

Ν
17
16
15
14
11
10
9

Ι
2
4
2
4
5
7
3

Η
2
2
4
4
5
5
10

ΤΕΡΜ.
80-20
73-18
49-24
43-24
49-33
46-30
41-39

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Αγ. Οικουμένιος
Βασιλική
Κεραμίδι
Αγ. Κυριακή
Αμπελάκια
Ακαδημία 1
Πετρωτό
Κρήνη
Λόγγος
Αστέρας

30
29
28
26
24
22
21
17
16
4

9
7
8
7
7
6
6
4
5
1

3
8
4
5
3
4
3
5
1
1

10
7
10
10
11
11
12
13
16
20

•Κέρδισαν 4-1 την Ανατολή

44-44
28-31
38-45
36-45
26-39
28-36
20-38
22-59
21-51
15-83

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (31/3, 11.00)
Λόγγος............................- ............................Κηπάκι
Ακαδημία1 ......................- .........................Πετρωτό
Βασιλική..........................- .............................Κρήνη
Γριζάνο ...........................- ...........................Καρυές
Παραληθαίοι...................- .........................Κεραμίδι
Αμπελάκια.......................-............................Ριζαριό
Αστέρας..........................- ............................Αρδάνι
Ζάρκο..............................- .............Άγ. Οικουμένιος
Ρεπό Αγ. Κυριακή

Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Βαλτινό-Λυγαριά .................................................0-3
Φωτεινό-Γόμφοι...................................................2-3
Κεφ/κός-Δενδροχώρι ...................................0-3α.α.
Φιλύρα-Πρίνος .............................................0-3α.α.
Παλ/στηρο-Ροπωτό.............................................0-0
Πιαλεία-Ασπρόβαλτος ........................................1-0
Τζούρτζια-Δροσερό Μουριά...............................2-4
Βυτουμάς-Χρυσομηλιά .......................................4-1
Ρεπό: Θεόπετρα

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Ενωση Δ.Μ
2 Λυγαριά
3 Θεόπετρα
4 Ασπρόβαλτος

Β
58
50
50
46

Ν
19
16
16
15

Ι
1
2
2
1

Η
2
3
3
6

ΤΕΡΜ.
79-19
71-21
60-24
55-23

Ο Λόγγος έκανε την ανατροπή στα τελευταία
λεπτά και το 1-2 σε 3-2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Πιαλεία
Παλ/ρο
Πρίνος
Βαλτινό
Βυτουμάς
Τζούρτζια
Δενδροχώρι
Ροπωτό
Γόμφοι
Χρυσομηλιά
Φωτεινό
Κεφ/κός
Φιλύρα

44
42
39
39
36
27
26
24
21
19
13
0
0

14
12
12
12
11
9
8
7
7
6
4
0
0

2
6
3
3
3
0
2
3
0
1
1
1
1

6
3
7
7
8
13
11
11
15
15
17
20
21

54-24
41-17
47-27
52-35
52-46
35-44
36-56
28-41
28-69
36-62
23-66
0-60
0-63

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (31/3, 15.30)
Φωτεινό...........................- ...........................Βαλτινό
Δενδροχώρι ....................-......................Παλ/στηρο
Πρίνος.............................- ...........................Πιαλεία
Ροπωτό ...........................- .......................Θεόπετρα
Ασπρόβαλτος .................-........................Τζούρτζια
Δροσερό Μουριά............- ....................Χρυσομηλιά
Λυγαριά-Κεφ/κός..........................................3-0α.α.
Γόμφοι-Φιλύρα .............................................3-0α.α.
Ρεπό Βυτουμάς

Παραμένουν αήττητες και στο κύπελλο
Ελλάδας κορασίδων μετά το πρωτάθλημα της Γ Εθνικής οι Νέες Τρικάλων. Κέρδισαν στο γήπεδο Ελευθεροχωρίου τον Α
Ο Ανατολής Ιωαννίνων με 4-1 και πέρασαν
στον επόμενο γύρο.
Τα γκολ η Πλακιά και 3 η Τσόγκα.
Η σύνθεση: Μπαμίχα, Κωφού, Καραλή,
Γεωργούλα, Σταμούλη, Μπέου, Τσόγκα,
Κωστοπούλου, Πλακιά, Στεργιούλη,
Μπουκουβάλα.
Έπαιξαν και οι Ακρίβου, Τσέργα.
Στον επόμενο γύρο οι Νέες θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του αγώνα ΑΕΛ-Ελπίδες Καρδίτσας στις 12 Μαϊου.

ΕΠΣΤ

Αύριο ο τελικός
•Μετέωρα και Πηγή
θα διεκδικήσουν το τρόπαιο
Όλα είναι έτοιμα για τον 45ο τελικό κυπέλλου της ΕΠΣΤ ο οποίος θα διεξαχθεί
αύριο και ώρα 3.30 στο Δημοτικό στάδιο
με φιναλίστ τα Μετέωρα και την Πηγή. Οι
προπονητές και αρχηγοί των δύο ομάδων
θα παραχωρήσουν σήμερα και ώρα 12.30
την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο
Ξενοδοχείο «Ντίνας» στο κέντρο των Τρικάλων με φόντο το κύπελλο.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΔΟΣφΑΙρΟ-ΤΟΠΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Ηττα αλλά… μπράβο!
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«Κλικ» στον Πυργετό

•Εχασαν τα κορίτσια του ΑΟΤ από τον Αρη 0-2 αλλά η γενικότερη
προσπάθεια τους δεν αφήνει περιθώρια στεναχώριας
πό τις λίγες φορές που χάνει
μια ομάδα και σ’ αναγκάζει να
την συγχαρείς. Να πεις
«μπράβο κορίτσια» για την
γενικότερη προσπάθειά τους και να μην
στεναχωρηθείς για την εντός έδρας
ήττα από τον Αρη με 2-0. Αλλωστε όσοι
παρακολουθούν το γυναικείο
ποδόσφαιρο στα Τρίκαλα και την
ανοδική του πορεία δεν βρίσκει…
παράπονα.

Α

Το γυναικείο ποδόσφαιρο μέσω Τρικάλων, με υπομονή και επιμονή
ανθίζει αφήνοντας καρπούς (επιτυχίες και Νέες Τρικάλων)
σε αντίθεση με το ανδρικό, που σε άγονο έδαφος, βιαστικά
και με λάθος μεθόδους προσπαθούν να δρέψουν… καρπούς.

Του ΠANOΥ ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr
Το Κυριακάτικο παιχνίδι με τον Αρη στον
Πυργετό, μπροστά στα μάτια πολλών φιλάθλων σήμανε και την βαθμολογική υποχώρηση της ομάδας του Γιώργου Λουλέ. Από την
2η στην 3η θέση εκεί όπου βρίσκονται οι νικήτριες, πίσω από τον ΠΑΟΚ. Ο αγώνας ήταν
εξ’ αναβολής από την 10η αγωνιστική και τον
1ο γύρο. Το γήπεδο, όπως και τα περισσότερα αυτόν τον καιρό στα Τρίκαλα, βρίσκονται
σε «κακό» χάλι, οπότε δεν έμεινε ανεπηρέαστη
η εικόνα του αγώνα. Η δυναμική του Αρη, σε
τρεξίματα και ευκαιρίες έφεραν τη νίκη, απέναντι στα Τρικαλινά κορίτσια τα οποία δεν παρουσίασαν ό, τι καλύτερο μπορούσαν.

Το φίλμ του αγώνα
Ο Αρης απείλησε στο 5’ με την Κοκοβιάδου
η οποία σούταρε άουτ, αλλά στο 11’ με κεφαλιά μετά από σέντρα της Τσιανταρίδου πέτυχε το0-1.
Η Τρικαλινή ομάδα απείλησε στο 13’ με σουτ
της Έϊερς το οποίο κατέληξε άουτ, όπως και
η προσπάθειά της στο 30’, ενώ στο 35’ ανάγκασε την Μαργαρίτη να διώξει σε κόρνερ από
απευθείας κόρνερ, που θα… ζήλευαν και οι άνδρες.
Στο 55’ με κεφαλιά η Κοκοβιάδου έστειλε τη
μπάλα άουτ. Το 2-0 έγινε στο 70’ και πάλι με

Τα κορίτσια του ΑΟΤ συνεχίζουν να μας κάνουν
υπερήφανους παρά την ήττα από τον Αρη
κεφαλιά, αυτή τη φορά της Γεωργαντζή.
Φέτος ξεπεράσαμε τους στόχους μας. Καταφέραμε να φτάσουμε ως εδώ ώστε το παιχνίδι με τον Άρη να είναι ντέρμπι. Έχουμε και
το παιχνίδι με τον Άρη στην έδρα του αλλά είναι φανερό ότι έχει το προβάδισμα. Έχει μία
πολύ καλή και ποιοτική ομάδα με μονάδες που
είναι αξιοζήλευτες και που κάθε προπονητής
θα ήθελε να έχει. Με την δουλειά μας έχουμε
καταφέρει να είμαστε αρκετά ψηλά, νομίζω ότι
κάνουμε αυτόν τον κόσμο περήφανο και τους
ευχαριστούμε που ήρθαν και μας υποστήριξαν». Δήλωσε στο τέλος του αγώνα ο Γιώργος
Λουλές.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Τρίκαλα: Χαρακοπούλου, Τροχούτσου (83’
Τσιάρα), Χύμα, Έϊερς, Αλεξίου, Γιαννούλα (90’
Αργύρη), Βαίτση (90’ Τσακνάκη), Γεραγόρη,
Μπαρμπόσα, Σάντερλουντ, Σάλομον.
Άρης: Μαργαρίτη, Κατιρτσίδου, Παράσχου, Τσιανταρίδου, Ζήγρα, Ματαντζή, Ντόρντεβιτς (88’ Αναστασιάδου), Τσιακλίδου (66’
Τσιατσιά), Γεωργάκη, Κοκοβιάδου, Χατζηνικολάου.

Μπαρμπόσα και Τροχούτσου προσπαθούν
να σταματήσουν την αντίπαλό τους

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
Τρίκαλα-Άρης
ΠΑΟΚ-ΑΕΛ
Πανσερραϊκή-Προοδευτική

0-2
3-0
1-7

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΠΑΟΚ
2 ΑΡΗΣ
3 ΤΡΙΚΑΛΑ
4 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
5 ΓΛΥΦΑΔΑ
6 ΑΕΛ
7 ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
8 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
10 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
11 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ

78-5
44-7
25-9
22-16
15-11
17-26
11-31
14-27
20-33
12-42
11-62

45
39
37
24
20
22
16
15
15
9
3

Οι Νέες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ομάδα
που αγωνίζεται στην Α’ Εθνική και να την χειροκροτήσουν

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (31/3, 15.30)
Τρίκαλα...................- ...............................ΑΕΛ
Πανσερραϊκή..........- .........................Ελπίδες
Άρης .......................-.............Αγ. Παρασκευή
Γλυφάδα.................- ....................Εργοτέλης
Προοδευτική ..........- ............................ΠΑΟΚ

Παιδικό (Κ 16)

Σε θέση οδηγού…
•Η Δήμητρα Α’ κέρδισε 2-1 στον Πύργο
και βρέθηκε στη κορυφή
ταν μια… πρόγευση τελικού;
Το πιο πιθανό. Πύργος και
Δήμητρα Απόλλων
συναντήθηκαν χθες στον
εξαιρετικό χώρο της τοπικής
ομάδας διεκδικώντας το καλύτερο
σε ένα παιχνίδι που είχε φάσεις,
γκολ, συγκινήσεις και διαστήματα
με καλό ποδόσφαιρο από παιδιά
που ήθελαν να παίξουν
ποδόσφαιρο.

Ομάδα και προσπάθεια απ’ όλους για το καλύτερο.
Μόνο τυχαία δεν είναι τα αποτελέσματα

Η

Οι φιλοξενούμενοι «άνοιξαν» αλλά κι
«έκλεισαν» το σκορ με τον Καρακώστα
(32’ και 70’), ενώ οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Σιμιτσή στο 57’, με κοντινό
σουτ, μετά από απόκρουση του Σαδραζάμη σε σουτ του Τσάτσου.

Πανηγυρισμοί για τα γκολ της νίκης
του Καρακώστα από την Δήμητρα Α’

Οι παίκτες του Πύργου πανηγυρίζουν
την ισοφάριση του Σιμιτσή

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΠΥΡΓΟΣ: Σφυρλίδας, Κούτσικος (55’
Παπαϊωάννου), Δεληλίγκας, Τσάτσος,
Τσόλας, Σιμιτσής, Νίντος, Παπακώστας,
Πολύμερος, Τσίρκας, Μπαμπατσιάς (78’
Κούτσιας).
ΔΗΜΗΤΡΑ Α’: Παπαδόπουλος (41’
Σαδραζάμης), Βραχνός (53’ Ρούτσι), Καμέας, Ξάνθος, Τάμπος, Πούλιος (62’ Γαλάνης), Καρακώστας, Κατόπης, Βασιλείου, Αναστασόπουλος (48’ Παπαδημητρίου), Μπαλτάς.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τουλούμης (Μαρκόπουλος- Σακκάς).

Γνωστός
στα Τρίκαλα
ο προπονητής
του ΑΡΗ, αφού
ήταν ο γυμναστής
του Σωτηρίου
Αντωνίου στον
ΑΟΤ. Πρόκειται
για τον Μερτ
Ισμπιλίρ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (11ης
εξ’ αναβολής αγωνιστικής)
Αμπελάκια-Αγ. Οικουμένιος......................5-0
Ακαδημία 1-Δήμητρα Β'............................1-1
Μετέωρα-Νεοχώρι ....................................3-0
Πύργος-Δήμητρα Α'..................................1-2
Ρεπό: ΑΟΤ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ο Τσίρκας προσπαθεί να αποφύγει
τους Καρακώστα και Μπαλτά

ΟΜΑΔΕΣ
1 Δήμητρα Α'
2 Δήμητρα Β'
3 Πύργος
4 Αμπελάκια
5 Ακαδημία 1
6 Μετέωρα
7 Τρίκαλα
8 Νεοχώρι
9 Αγ. Οικουμένιος

Β
30
29
27
22
20
13
9
3
0

Ν
10
9
9
7
6
4
3
1
0

Ι
0
2
0
1
2
1
0
0
0

Η ΤΕΡΜ.
1
52-5
1
62-9
3 26-14
4 31-19
3
28-9
7 25-27
8 13-27
11
6-56
11
5-82

Η επιστροφή από την Κρήτη έγινε και ο «Ρόκυ» βρέθηκε
στις κερκίδες του Πυργετού με τον πρόεδρο της τοπικής ομάδας
Γιώργο Μπουλογεώργο, για να δει τα κορίτσια του ΑΟΤ

CMYK
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Αλλο παιχνίδι
•Οι γυναίκες του Ασκληπιού δεν βρήκαν τις λύσεις
και έχασαν 3-1 στην γειτονική Ελασσόνα

Α

ν τα περισσότερα
παιχνίδια είναι μια φορά
απρόβλεπτα τα γειτονικά
ντέρμπι είναι
περισσότερα.

Μολονότι ο Ασκληπιός έδειχνε να έχει
ανεβάσει στροφές και έκανε καλές εμφανίσεις εκτός έδρας στο γειτονικό
ντέρμπι με την Ελασσόνα δεν συνέχισε
ανάλογα.
Ηττήθηκε λοιπόν με 3-1 και σίγουρα
θα σπεύσει να διορθώσει πράγματα στην
πορεία.
Οι Λαρισινές αξιοποίησαν την έδρα,
ενώ αντέδρασαν σωστά όταν ο εκπρόσωπός μας ξεκίνησε την αντεπίθεσή
του.
Γενικά οι γαλάζιες δεν είχαν διάρκεια
και σε τέτοια ματς αυτό το στοιχείο κοστίζει.
Πάντως κάθε συνάντηση αποτελεί μεγάλο σχολείο, οπότε ο εκπρόσωπός μας
θα συνεχίσει με δύναμη την προσπάθειά
του στα ματς που απομένουν για να
κλείσει θετικά την χρονιά σ’έναν μαραθώνιο με υψηλό συντελεστή δυσκολίας.
Ομολογουμένως στον όμιλο πραγματοποιήθηκαν φέτος γεμάτα ματς που
ανέδειξαν την ομορφιά του αθλήματος.
Πολλές φορές τα αποτελέσματα κρίθηκαν στις λεπτομέρειες, ενώ οι φίλαθλοι
απόλαυσαν εμπνεύσεις
Ας δούμε όμως τον αγωνιστικό χάρτη.

Παρασκευή 22 Μαρτίου
ΑΣΚ Λαγκαδά - Ακαδημίες Πρωταθλη-

Δεν τα κατάφεραν οι γυναίκες του Ασκληπιού στην Ελασσόνα
τών Πεύκων 1-3 (13-25, 18-25, 25-23,
18-25)

Κυριακή 24 Μαρτίου

Σάββατο 23 Μαρτίου

ΕΟ Σταυρούπολης - ΑΠΣ Ναύαρχου
Βότση 0-3 (22-25, 22-25, 22-25)

ΓΣ Ένωση Ελασσόνας - ΑΣ Ασκληπιός,
3 - 1 25 - 21, 20 - 25, 25 - 18, 25 - 15
ΓΣΓ Νίκη - ΑΟ Καβάλας, 2 - 3 (25 - 23,
23 - 25, 25 - 22, 24 - 26, 8 - 15)
ΑΣ Γιάννενα - ΓΣ Δράμας, 3 - 0 (25 22, 25 - 19, 25 - 19)

20.30: ΑΣ Νέα Γενεά - ΑΣ Ελπίς, Διαιτητές: Μαυρίδης, Δρανίτσας.
Ρεπό η ΕΑ Λαρίσης
Στην επόμενη αγωνιστική ο Ασκληπιός
θα φιλοξενήσει τον Λαγκαδά.

Τετάρτη 27 Μαρτίου

Ανίκητος Στέφανος Εισιτήριο οι κορασίδες

Οι κορασίδες του Ασκληπιού πήραν πρόκριση για τα νοκ άουτ παιχνίδια

Σ

πουδαία χρονιά
κάνουν οι γαλάζιες
μικρές που έχουν
μπροστά τους νέες
αγωνιστικές προκλήσεις. Το
δελτίο τύπου αναφέρει:

Μια ακόμη επιτυχία από τον Στέφανο Μπαγλατσάκο
Ο Στέφανος Μπαγλατσάκος μετά απο έναν
συγκλονιστικό αγώνα στο GODS OF WAR 11WLF και στην κατηγορία των 63.5 κιλών κέρδισε
τον Κινέζο έμπειρο πρωταθλητής Liu Qiliang του
WLF και σημαντικών άλλων promotion όπως Kunlun, S1, ABC κλπ. Ήταν μία μάχη μόνο για γερούς
μαχητές καθώς στην κυριολεξία έπεσε πολύ ξύλο
κόβοντας την ανάσα των θεατών.
Ο Τρικαλινός πρωταθλητής έδειξε για μία ακόμη
φορά ότι είναι το next big think του Kick Boxing
και κέρδισε τον αγώνα με ομόφωνη απόφαση
των κριτών. Στον πρώτο γύρο μπήκε εντυπωσιακά
ο Στέφανος, στον δεύτερο ο Κινέζος ήταν καλύτερος αλλά στον 3ο και καθοριστικό γύρο ο Μπαγλατσάκος πήρε τα ηνία του αγώνα και την σπουδαία νίκη.

Με νίκη επί της συμπολίτισσας
Άμιλλας ολοκλήρωσε την πορεία
του στους ομίλους η ομάδα των
κορασίδων του Ασκληπιού.
Παίζοντας πολύ καλό βόλλευ
η ομάδα του Ασκληπιού επιβλήθηκε με 3-0 της Άμιλλας και σφράγισε το εισιτήριο και την πρόκριση
στην επόμενη φάση των νοκ αουτ
αγώνων.
Καλύτερη σε όλη τη διάρκεια
του αγώνα η ομάδα του Ασκληπιού κέρδισε τις μάχες στο φιλέ
και με πίεση στο σερβίς πήρε τη
νίκη.
Παράσταση για ενα ρόλο στο
1ο σετ όπου ο Ασκληπιός κυριάρχησε στο γήπεδο. Είχε μια
σταθερή διαφορά 5-6 πόντων και
CMYK

πήρε εύκολα το σετ με 25-14.
Στο 2ο σετ η Άμιλλα προσπάθησε ν αντιδράδει, ήταν κοντά
στο σκόρ δεν είχε όμως τα τελειώματα που χρειαζόταν κι έτσι
έχασε με 25-18.
Στο 3ο σετ έγινε μια πραγματική
μάχη, με απίστευτες άμυνες, χτυπήματα από παντού, και με τις
παίκτριες των δυο ομάδων να τα
δίνουν όλα για τη νίκη.Πιο ψύχραιμες και πιο αποφασιστικές οι
παίκτριες του Ασκληπιού πήραν
τελικά το σετ και τη νίκη με 25-22.
ΑΣ Ασκληπιός (Γεροβάιος):
Γεωργίου, Σούλκο, Γκιούρκη,
Μπαντίκου, Κοκκαλη Σ., Σκέμπη,
Ταρατόρα(λ), Τζίκα, Μπρουσιάκη,
Κόκκαλη Α.(λ), Παπαγιάννη, Κοντοκώστα, Πλευρά, Γκιούρκη Π.
Άμιλλα (Γούλας): Ακρίβου, Πάνου, Καρατάσιου, Προβίδα, Παιάνα(λ), Βάρα, Παππά, Παπαστεργίου, Μανθοπούλου, Νταράλα,
Ιακωβάκη, Κύργου(λ), Γαλαζούλα.

* Πληθώρα γεγονότων σε όλα τα αθλητικά μέτωπα τις
προηγούμενες ημέρες, που δεν είχαμε έκδοση. Φάνηκε
πάντως για μια ακόμη φορά παίζουν σε πολλά μέτωπα
καταθέτοντας φιλότιμο. Βλέποντας συνεπώς την αγωνιστική τους συμπεριφορά οι φίλαθλοι υποκλίνονται.
* Πραγματικά εκπροσώπησαν επάξια τα τοπικά χρώματα
και πρόσφεραν έντονες συγκινήσεις. Ασφαλώς τίποτα
δεν είναι τυχαίο στην αθλητική ζωή με τους πρωταγωνιστές να διακρίνονται από συνέπεια και συνέχεια.
* Πόλο έλξης μεταξύ άλλων αποτέλεσε το Τρικαλινό
ντέρμπι της Γ’ Εθνικής ανάμεσα στους Ικάρους και την
Καλαμπάκα. Οι συνήθεις ύποπτοι δεν ήταν δυνατόν να
λείψουν από την Μπάρα θέλοντας να καταγράψουν
από μέσα τα δεδομένα.
* Εντοπίσαμε λοιπόν αρκετά οικεία πρόσωπα. Το παρόν
έδωσαν μεταξύ άλλων Τρικαλινά στελέχη που αγωνίζονται
στον ΠΑΣ Γιάννενα αφού την Κυριακή το συγκρότημα
της Ηπείρου είχε το προγραμματισμένο ρεπό.
* Οσο για τον Λεωνίδα Τριανταφύλλου όταν το επιτρέπουν
οι υποχρεώσεις του από την Αγιά σπεύδει στην Μπάρα
και παρακολουθεί τα παιχνίδια, αφού είναι ένα παιδί
που ανδρώθηκε στα τοπικά κλειστά και στην πορεία
άνοιξε τα φτερά του.
* Ένα ακόμη γνωστό στέλεχος ήταν ο παλιός προπονητής
του ΑΣΤ Κώστας Σερίφης, που αισθάνεται το συγκεκριμένο
κλειστό σαν στο σπίτι του και βρήκε και πάλι φίλους και
γνωστούς.
* Ουκ ολίγοι αθλητές που φορούν φανέλες Τρικαλινών
ομάδων δένονται με την περιοχή και την επισκέπτονται
σε πρώτη ευκαιρία. Αυτό συνέβη στην περίπτωση των:
Φίλιππου Καλογιαννίδη και Μιχάλη Λούντζη οι οποίοι
μετά τις υποχρεώσεις τους στην Α1 ΕΣΑΚΕ επέστρεψαν
σε γνώριμα λημέρια.
* Ασφαλώς οι δεσμοί φιλίας που δημιουργήθηκαν κρατούν
εφ’ όρου ζωής. Το δίδυμο έβαλε για τα καλά στην
καρδιά του τα Τρίκαλα, ενώ ο δεύτερος είχε την ατυχία
να παίξει στην ομάδα στην πιο δύσκολη χρονιά της
ιστορίας της.
* Πάντως εντόπισαν αγάπη απ’ όσους συνάντησαν ενώ
κινήθηκαν με άνεση στα κεντρικά και όχι μόνον στέκια
της πόλης.
* Γκρίνιες και μάλιστα ουκ ολίγες ακούστηκαν το τελευταίο
διάστημα σε επίπεδο Α2 ΕΣΚΑΘ. Αρκετά στελέχη σωματείων μίλησαν για αξιοπιστία σε θέματα αγωνιστικής
υφής. Χρειάζονται λοιπόν διορθώσεις για να μην υπάρχει
η παραφιλολογία των ύστατων αγωνιστικών.
* Οι νεάνιδες του Αιόλου είχαν μια ακόμη αγωνιστική εμπειρία. Το πάλεψαν γερά στον Παλαμά χάνοντας 67-61.
Σίγουρα ο χρόνος είναι σύμμαχος για τις μικρές Τρικαλινές.
* Αυλαία στο πρωτάθλημα της Β’ ΕΣΚΑΘ, που είχε αρκετά
σημεία αναφοράς. Οι ήττες δεν αποφεύχτηκαν με την
Φούντας ΝΑ να χάνι 61-45 από τον Κρόνο Τυρνάβου και
την Πρ. Γωνιά 39-79 από τον Παλαμά.
* Ο Κεραυνός στέφθηκε πρωταθλητής παίδων στην Λάρισα
και ο Αίολος έμαθε έναν ακόμη αντίπαλο.
* Αξιόλογες Τρικαλινές εμφανίσεις στο χειμερινό κύπελλο
ρίψεων. Η Φ. Αργύρη(ΖΕΥΣ) πρώτευσε στην σφυροβολία
με 48.10, ενώ η Αθ. Κόκκαλη(ΖΕΥΣ) ήταν 3η στον
ακοντισμό με 47.22.
* Φιλότιμος αγώνας από τον Γ. Μπούγλα με τα χρώματα
της Εθνικής στον διεθνή γύρο Αιγύπτου.
* Απόλυτη επιτυχία είχε το Κυριακάτικο 5ο ΜΤΒ του Ποδηλατικού, που ετοιμάζεται για κομμάτι στις Καρυές.
Λεπτομέρειες σύντομα.
* Στους ρυθμούς του Cheerleading κινήθηκαν τα Τρίκαλα,
οι Εύαθλοι έβαλαν τα δυνατά τους και η περιοχή γέμισε
κόσμο. Αναλυτικά σε επόμενο φύλλο.

01.00: FOX Sports
Hurricanes - Capitals, NHL
02:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Milwaukee Bucks - Houston Rockets,
ΝΒΑ
15:00 ΕΡΤ3
Απόλλων Λάρισας - Απόλλων Πόντου, Football League
15:00 ΕΡΤ Sports HD
Παλαιό Φάληρο - Χίος, Α1 Ανδρών
18:00 Novasports 1HD
Νίζνι Νόβγκοροντ - Αντβέρπ
Basketball Champions League

20:30 Novasports 2HD
Χάποελ Ιερουσαλήμ - Τενερίφη
Basketball Champions League
21:00 Novasports 1HD
Μπάμπεργκ - ΑΕΚ
Basketball Champions League
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 Miami Open
Προημιτελικός
21:30 Novasports 3HD
Ναντέρ - Βίρτους Μπολόνια

τοπικά

Συναυλία φιλανθρωπικού χαρακτήρα
από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

ΤΕΤΑΡΤΗ

27

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

σελίδα 29

Ζωντανή μετάδοση από τη Νέα Υόρκη,
το ΣΑΒΒΑΤΟ 30/3/2019 ΣΤΙΣ 18:00

«ΒΑΛΚΥΡΙΑ»
ΤΟΥ WAGNER
- “THE MET: LIVE IN HD”
στον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

Δημοτικός Κινηματογράφος συνεχίζει τις
προβολές της Met που προβάλουν σε ζωντανή
μετάδοση παραστάσεις από το Lincoln Center της
Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης. Σε ζωντανή
μετάδοση από τη Νέα Υόρκη, το ΣΑΒΒΑΤΟ 30/3/2019
ΣΤΙΣ 18:00 η ΕΠΙΚΗ «ΒΑΛΚΥΡΙΑ» ΤΟΥ WAGNER

Ο

ην Παρασκευή 15
Μαρτίου 2019
πραγματοποιήθηκε
μεγαλειώδης συναυλία
φιλανθρωπικού
χαρακτήρα από την
Κρατική Ορχήστρα
Αθηνών με Διευθυντή και
Σολίστ τον παγκοσμίου
φήμης βιολονίστα και
αρχιμουσικό Λεωνίδα
Καβάκο στην κατάμεστη
αίθουσα εκδηλώσεων
«Δημήτρης Καβράκος»
του πνευματικού κέντρου
«Αθανάσιος Τριγώνης»
του Δήμου Τρικκαίων.

Τ

Το φιλόμουσο κοινό των
Τρικάλων, κάθε ηλικίας, μαγεμένο από τα διαχρονικά

αριστουργήματα του Μότσαρτ και του Μπετόβεν, αλλά
και από την εξαιρετική εμφάνιση των αρίστων εκτελεστών
της συναυλίας, εκδήλωσε με
αναμφισβήτητο ενθουσιασμό
τα αισθήματα χαράς και ικανοποίησης που τους κατέκλυσαν κατά την υπέροχη
αυτή μουσική βραδιά, υψηλοτάτου επιπέδου. Μετά το τέλος της συναυλίας, οι μικροί
μουσικοί της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Τρικάλων,
αλλά και πλήθος κόσμου είχαν
την ευκαιρία να γνωριστούν
και να συνομιλήσουν με τον κ.
Καβάκο και τους μουσικούς
της ΚΟΑ μέσα σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης.

Πω πω, τζάνου μ', συμφορά!
-Αχ Μεμέτη, βάι-βάι
το μαράζι θα με φάει·
μπρε, τους άτιμους ραγιάδες
μ' έκαναν πέντε παράδες!
```
Και μπορεί να ήταν λίγοι
-μία χούφτα δηλαδήμα κατόρθωσαν να φύγει
το ασκέρι, αστραπή.
```
Μ' έχει φύγει το καφάσι
με το Σούλι που 'χω χάσει
κι οι Γιαννιώτισσες “θεές”
μου 'γιναν στενός κορσές.
```
“Τούρκος” έγινα, πασά μ'
που δεν έκατσα στ' αυγά μ'
σαν αρπακτικά ορμήσαν
και δοβλέτια διαλύσαν.
```
Έχασα τα πασαλίκια
-πλούτη, δόξα και τιμήκαι της ήττας τα ντερλίκια
θα με καίνε μια ζωή.
```
Μάζεψα τα μπογαλάκια
-ναργιλέδες, χανουμάκιακαι το σκάω ντροπιασμένος
κι από πάνω “φεσωμένος”.
```
Φέρε μου ένα σερμπέτι
να γλυκάνω το σεκλέτι·

ούτ' ο Βόσπορος δεν σβήνει
της καρδιάς μου το γιαγκίνι.
```
Να μου ζήσεις, αφερίμ
σήκω χόρεψε γιαβρί μ'·
μ' έχει φάει το γκιντέρι
κι ο καημός δεν έχει ταίρι.
```
Οι γκιαούρηδες λυσσάξαν
να μας διώξουν για καλά
και σαν θησαυρό φυλάξαν
της φυλής τα ιερά.
```
Ένα μάθημα γερό
δώσαν όλοι εν χορώ
στον Σουλτάνο τον τρανό,
να μην κάνει τον σκληρό.
```
Σύσσωμοι, με μια ψυχή
δώσαν αίμα για τη νίκη,
για του Έθνους την τιμή
και για ό,τι τους ανήκει.
```
Τα γενναία παλικάρια
διαλεγμένα ένα κι ένα
-πολεμώντας σαν λιοντάριαφτιάξαν το Εικοσιένα!
```
Με τα ωραιότερα αισθήματα
Εθνικής υπεροχής
Κική

Πρέπει να σημειωθεί ότι η
απόλυτη επιτυχία της συναυλίας, η οποία τέθηκε υπό την
αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Περιφερειακή ενότητα Τρικάλων, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην άψογη και
αποτελεσματική συνεργασία
των Δημοτικών Αρχών, της
ΚΟΑ και του Συλλόγου Φίλων
της Μουσικής Τρικάλων, αλλά
και στην ευγενική και ουσιαστική υποστήριξη των χορηγών της εκδήλωσης. Διαφορετικές απόψεις ή δημοσιεύματα περί της επιτυχίας της
εκδήλωσης δεν εκπροσωπούν
τις απόψεις του ΣΦΜΤ.
Θέλουμε να εκφράσουμε
τα θερμά μας συγχαρητήρια

και τις ευχαριστίες μας στο
Δήμο Τρικκαίων για την πραγματοποίηση της υπέροχης αυτής εκδήλωσης, με την ευχή
να συνεχίσει την υποστήριξη
της επιτελούμενης ποιοτικής
μουσικής αναγέννησης της
πόλης μας.
Ο Σύλλογος Φίλων της Μουσικής Τρικάλων, στη προσπάθεια ουσιαστικής προώθησης
των μουσικών ονείρων των
νέων και των προσδοκιών των
φίλων της μουσικής και του
πολιτισμού γενικότερα, προσβλέπει σε νέες μελλοντικές
μουσικές επιτυχίες υψηλών
απαιτήσεων.
Με τιμή,
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Στην εγγονή Ανδριάνα
από τον παππού της
Εύγε σου Ανδριάνα μου μ' αυτή τη βράβευσή σου
έκανες υπερήφανους παππούδες και γονείς σου.
Σημαιοφόρος χρίστηκες από τους διδασκάλους
με άριστη διαγωγή και με βαθμούς μεγάλους.
Χάρηκαν τα ξαδέλφια σου, οι θείοι και οι θείες
και να 'χεις απ' την Παναγιά μεγάλες ευλογίες.
Όλοι μας σ' ευχόμαστε να 'χεις την υγειά σου
Σημαιοφόρος στην ζωή να 'σαι και στην δουλειά σου.
Είκοσι πέντε του Μαρτιού της Παναγιάς γιορτή
κρατούσες την σημαία σου που 'ταν κυματιστή.
Το λυγερό σου το κορμί το αετίσιο μάτι
όλοι μας φωνάξαμε η Ανδριάνα να 'τη.
Πλατιά μας χαμογέλασες ως ευχαριστημένη
κι ως Ελληνίδα όμορφη χιλιοτραγουδισμένη.
Πήρες τα συχαρίκια μας μαζί και το ποίημά μου
σ' ευχαριστούμε όλοι μας και 'γω απ' την καρδιά μου.
Η ποίηση καθορίστηκε σε παγκόσμια ημέρα
εγώ την αποδέχθηκα μια γιορτινή ημέρα.
Καλή Πρόοδο
Ο παππούς σου
Παναγιώτης Πολύμερος

Οι φετινές μεταδόσεις του βραβευμένου προγράμματος
“The Met: Live in HD” έχουν συναρπάσει το κοινό σε μια ακόμα
σεζόν που συνδυάζει μεγάλες, κλασικές παραγωγές, σπάνιες
αναβιώσεις αλλά και νέες προτάσεις, πάντα με τους κορυφαίους πρωταγωνιστές. Στο φετινό πρόγραμμα έχουν προηγηθεί,
μεταξύ άλλων, οι μεταδόσεις των δημοφιλών παραστάσεων «Αϊντα», «Λα Τραβιάτα» και «Κάρμεν», αλλά και η νέα πρόταση της
εκκεντρικής «Μάρνι», τον περασμένο Νοέμβριο. Πρόσφατα απολαύσαμε «Το Κορίτσι του Συντάγματος» με τις γλυκιές μελωδίες
του μπελκάντο και ήρθε πλέον η ώρα για τους φίλους του μεγάλου Γερμανού συνθέτη, Richard Wagner. Η επόμενη προγραμματισμένη μετάδοση είναι η «Βαλκυρία», το Σάββατο 30
Μαρτίου, στην πολυαναμενόμενη αναβίωση του δεύτερου μέρους της ρομαντικής τετραλογίας του Κύκλου του Δαχτυλιδιού,
του Wagner.
Το ρομαντικό έπος του Wagner, «Το Δαχτυλίδι των Νιμπελούνγκεν» αποτέλεσε για την Metropolitan Opera μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην ιστορία της, όταν πριν από κάποια
χρόνια αποφάσισε να προχωρήσει στην εξ’ ολοκλήρου νέα παραγωγή και των τεσσάρων μνημειωδών έργων του «Κύκλου», υπό
την καλλιτεχνική ιδιοφυία του Robert Lepage. Πρόκειται για μια
παραγωγή πραγματικό τεχνολογικό θαύμα, με σκηνικά επικών
διαστάσεων που χρησιμοποιούν στο όριό τους όλα τα τεχνολογικά μέσα και τις δυνατότητες που διαθέτει η μεγαλύτερη λυρική σκηνή του κόσμου, η σκηνή της Met.
Η «Βαλκυρία» είναι το δεύτερο μέρος του έργου του Wagner και αποτελεί ένα αυτόνομο έργο εξαιρετικά δυνατού λυρικού
θεάτρου, πλαισιωμένο από αντίστοιχα επικές μελωδίες, μεταξύ
αυτών και η πασίγνωστη «Επέλαση των Βαλκυριών». Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται η δημοφιλέστερη σύγχρονη «Βαγκνερική» σοπράνο Christine Goerke, ως η πολεμίστρια θεά
Μπρουνχίλντε. H διαμάχη της με τα θνητά δίδυμα αδέλφια Ζίγκμουντ και Ζιγκλίντε, που αποδίδουν ο Stuart Skelton και η EvaMaria Westbroek, οδηγεί την Μπρουνχίλντε σε ένα ταξίδι από τη
Βαλχάλα στην ανθρωπότητα επί γης. Την ορχήστρα διευθύνει
ο Philippe Jordan.
Η «Βαλκυρία» είναι μια παραγωγή της Metropolitan Opera σε
συνεργασία με την Ex Machina.

30 σελίδα
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Kυρ. Μητσοτάκης: Πρόγραμμα υποδομών
12 δισ. και 45.000 θέσεις εργασίας κάθε χρόνο
Τ

ο κυβερνητικό
σχέδιο της ΝΔ για
τις νέες υποδομές
στην Ελλάδα με τίτλο
«Ανάπτυξη και νέες
δουλειές», παρουσίασε ο
πρόεδρος της ΝΔ,
Κυριάκος Μητσοτάκης,
υπογραμμίζοντας ότι «οι
σχετικές επενδύσεις έχουν
ήδη κοστολογηθεί στα 10 12 δισ. ευρώ μέχρι το 2023
γεγονός που θα
δημιουργήσει 45.000 νέες
και καλά αμειβόμενες
θέσεις εργασίας ετησίω
εντός της επόμενης
τετραετίας.

Tο κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνονται ένας νέος οδικός
άξονας που θα παρακάμπτει
την Αττική συνδέοντας την Υλίκη με την Ελευσίνα, η σύνδεση
των αποκομμένων μεγάλων πόλεων με τους κεντρικούς εθνικούς άξονες, ο εκσυγχρονισμός
του σιδηροδρομικού δικτύου,
η ενεργειακή διασύνδεση των
νησιών, η επέκταση σε όλη τη
χώρα του φυσικού αερίου και
η επίλυση του χρόνιου προβλήματος των απορριμμάτων.
«Πρόκειται για έναν πλήρη
προγραμματικό χάρτη με έργα
εθνικής εμβέλειας σε κάθε τομέα, από τις οδικές, σιδηροδρομικές και θαλάσσιες μεταφορές μέχρι τη διαχείριση των
φυσικών πόρων, την Ενέργεια,
τα κτίρια και τις ψηφιακές υποδομές», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης σημειώνοντας ότι δεν είναι ένα ακόμη ευχολόγιο, αλλά
ένα σχέδιο ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο.

Ιδιωτική χρηματοδότηση
των έργων
Παράλληλα, ως ενδεικτικό
της σημασίας που αποδίδει,
ανήγγειλε ότι "η διαχείριση των
φυσικών πόρων και των υποδομών επί της διακυβέρνησης
της ΝΔ θα παρακολουθείται
από ειδική επιτροπή, υπό τον
πρωθυπουργό. Ιδιαίτερο βάρος
θα δοθεί στην ιδιωτική χρηματοδότηση των έργων, ώστε να
καταστεί ταχύτερη αλλά και πιο
οικονομική η υλοποίηση του
Εθνικού Σχεδίου Υποδομών.
"Και αυτό, γιατί είναι οξύμωρο
σε μια χώρα που έχει περάσει
τόσο μακρά οικονομική κρίση
η χρηματοδότηση των έργων
να έχει ακόμη και σήμερα ιδιωτική συμμετοχή μόλις 10-15%,
όταν στη Μ. Βρετανία αυτή ξε-

Ο Πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης
περνά το 60%", ανέφερε χαρακτηριστικά. Το πρόγραμμα της
ΝΔ προβλέπει και την αξιοποίηση του ιδιωτικού τομέα στον
σχεδιασμό των έργων, με το
πρωτοποριακό εργαλείο "προτάσεις καινοτομίας", κατά το
παράδειγμα κρατών που έχουν
υιοθετήσει με πολύ μεγάλη επιτυχία το συγκεκριμένο μοντέλο.
Το εργαλείο αυτό θα επιτρέπει
σε ιδιωτικούς φορείς να μπορούν να διαμορφώσουν και να
υποβάλουν προτάσεις έργων.

Έργα για τους πολίτες
και όχι για τους
εργολάβους
Όλα τα έργα θα σχεδιαστούν
με απολύτως διαφανείς και ευέλικτες διαδικασίες και θα υλοποιηθούν βάσει του πραγματικού συμφέροντος των πολιτών
και όχι των εργολάβων, ανέφερε
ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε
ότι "εμείς θα καθορίσουμε τις
αναπτυξιακές προτεραιότητες
και όχι όσοι έχουν συμφέρον
να μας εγκλωβίσουν σε έργα
που δεν περνούν την αυστηρή
δοκιμασία της σχέσης κόστουςοφέλους".
Ο προγραμματικός χάρτης
της ΝΔ για τις Υποδομές μεταξύ
άλλων περιλαμβάνει:
- Οδικές Υποδομές

- Κατασκευή τριών μεγάλων
οδικών έργων στην Αττική
- Κατασκευή αυτοκινητοδρόμου μήκους 50 χιλιομέτρων που
θα συνδέει απευθείας την Υλίκη
με την Ελευσίνα. Πρόκειται για
ένα έργο πνοής, είπε ο κ. Μητσοτάκης, που θα συνδέσει τις
δύο εθνικές οδούς (ΑθηνώνΘεσσαλονίκης και Αθηνών Πατρών) παρακάμπτοντας επί της
ουσίας την Αθήνα και την Αττική
και θα βελτιώσει την ποιότητα
ζωής, είναι έργο εξαιρετικά σημαντικό και εμβληματικό.
- Επέκταση της Αττικής Οδού
προς Λεωφόρο Βουλιαγμένης
στο Ελληνικό. Αυτήν θα προωθήσει η επόμενη κυβέρνηση
προκειμένου να υπάρχει και
δρόμος ταχείας κυκλοφορίας
προς το εμβληματικό πρότζεκτ

του Ελληνικού.
- Υποθαλάσσια ζεύξη Σαλαμίνας-Περάματος. Μια υπόσχεση δεκαετιών θα γίνει επιτέλους
πράξη.
- Σύνδεση των αποκομμένων
πόλεων με το Κεντρικό Οδικό
Δίκτυο. Μεταξύ άλλων το πρόγραμμα της ΝΔ προβλέπει τη
σύνδεση:
Της Δράμας με την Εγνατία
οδό
Του Καρπενησίου με τη Λαμία
Της Έδεσσας και των Γιαννιτσών με τον ΠΑΘΕ
Της Κακαβιάς με τα Ιωάννινα.
- Επιτάχυνση της Ολοκλήρωσης του Κεντρικού Οδικού Δικτύου, και συγκεκριμένα:
Του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Πύργος
Του αυτοκινητοδρόμου Κεν-

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.
CMYK

τρικής Ελλάδας (Ε65)
Κατασκευή του ΒΟΑΚ με ενιαία δημοπράτηση του τμήματος
Χανιά - Αγ. Νικόλαος
- Σιδηροδρομικές Υποδομές
Αναβάθμιση και συντήρηση
του σιδηροδρομικού και του
προαστιακού δικτύου. Αδιαπραγμάτευτος στόχος είναι στο
τέλος της τετραετίας το ταξίδι
Αθήνα- Θεσσαλονίκη να χρειάζεται 3 ώρες.
Σύνδεση του Ρίου με το νέο
λιμάνι της Πάτρας.
Νέα χάραξη της γραμμής
Θεσσαλονίκη - Καβάλα και εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης
μέχρι την Αλεξανδρούπολη.
- Ολοκλήρωση του μετρό στη
Θεσσαλονίκη (χωρίς μουσαμάδες).
Κατασκευή της γραμμής 4
του Μετρό στην Αθήνα ('Αλσος
Βεΐκου - Γουδή) με επέκταση
από το 'Αλσος Βεΐκου στον Περισσό και από το Γουδή στην
Κατεχάκη ώστε να απολήγει
στις γραμμές 1 και 3 αντίστοιχα
και να βελτιωθεί η συνδεσιμότητα του Δικτύου, καθώς με το
σημερινό σχεδιασμό η γραμμή
4 δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του επιβατικού κοινού της
Αττικής.
- Ενεργειακές Υποδομές
Ολοκλήρωση των διασυνδέσεων των νησιών:
Σύνδεση της Κρήτης με την
Αττική και των Δωδεκανήσων
με την Κρήτη
Σύνδεση της Ικαρίας και της
Σάμου με τις Κυκλάδες και των
Κυκλάδων με την ηπειρωτική
χώρα.
Σύνδεση των νησιών του Β.
Αιγαίου με την Αν. Μακεδονία.
Προώθηση συστημάτων ανάκτησης ενέργειας από τα απορρίμματα, πάντοτε παράλληλα
με την ανακύκλωση.

Κριτική στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ
Ο κ. Μητσοτάκης άσκησε κριτική στην μέχρι τώρα πολιτική

της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και
υποστήριξε:
-πετσόκοψε τις δημόσιες
επενδύσεις κατά 2 δισ. ευρώ
την περίοδο 2016-2018 για να
«πετύχει» τα περιβόητα υπερπλεονάσματα. Σημείωσε ότι "
εμείς δεσμευόμαστε ότι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων
θα υλοποιηθεί στο ακέραιο και
ότι θα αξιοποιήσουμε κάθε
ευρώ ιδιωτική συμμετοχής".
-πάγωσε επί 4 χρόνια εμβληματικές επενδύσεις που ήταν
έτοιμες να ξεκινήσουν, όπως
το Ελληνικό -κρανίου τόπος και
μνημείο ανικανότητας της σημερινής κυβέρνησης-, και την
κατασκευή του Βόρειου 'Αξονα
της Κρήτης
-προχώρησε σε αναιτιολόγητες κατατμήσεις έργων για να
κάνει φωτογραφικούς διαγωνισμούς -όπως πχ στο ΠάτραΠύργος για να πάρει κάποιος
κυβερνητικός φίλος κομμάτια,
με επιπλέον καθυστερήσεις
-αύξησε αναιτιολόγητα τις τιμές διοδίων και διπλασίασε τον
αριθμό τους, με τη χώρα να
καταβάλλει καθυστερημένα το
κόστος της πολιτικής "Δεν πληρώνω"
-επαίρεται για την υλοποίηση
έργων που όχι μόνον είχαν δρομολογηθεί επί ΝΔ, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ τα πολεμούσε ως αντιπολίτευση, όπως η εμπλοκή της
Fraport στα περιφερειακά αεροδρόμια και της Cosco στο
λιμάνι του Πειραιά
Συνοψίζοντας την διαφορά
των δύο κυβερνήσεων είπε ότι
ΝΔ έστω και με λάθη και καθυστερήσεις παρήγαγε αποτελέσματα ακόμη και την περίοδο
της κρίσης, αντίθετα η συνεισφορά του ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην
αρχή το κίνημα δεν πληρώνω,
είναι τα ψεύτικα δάκρυα για τις
συμβάσεις παραχώρησης των
αεροδρομίων, ο πόλεμος κατά
της COSCO.

εσωτερικά

ΤΕΤΑΡΤΗ

27

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

σελίδα 31

Γ. Κατρούγκαλος: Δεν γίνεται αναφορά
σε άσματα στη Συμφωνία των Πρεσπών
τη Συμφωνία των Πρεσπών δεν
γίνεται
αναφορά
σε
άσματα» αναφέρει ο υπουργός
Εξωτερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος, σε
έγγραφη απάντησή του σε ερώτηση που κατέθεσε για το «Μακεδονία ξακουστή» ο
βουλευτής και τομεάρχης Προστασίας του
Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος.
«Το άσμα στο οποίο αναφέρεται η ερώτησή σας, κάνει αναφορά στην ιστορική Μακεδονία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Ιστορίας
και της πολιτισμικής κληρονομιάς της Ελλάδας» απαντά ο υπουργός Εξωτερικών.
«Η λακωνική απάντηση του υπουργού
Εξωτερικών ότι δεν γίνεται αναφορά σε

«Σ

άσματα στην Συμφωνία των Πρεσπών με τα
Σκόπια, δεν καθησυχάζει διόλου τους φόβους μας ότι το "Μακεδονία ξακουστή" δεν
βρίσκεται σε σχετικό κατάλογο υπό απαγόρευση ασμάτων» δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο κ. Χαρακόπουλος.
Όπως σημείωσε, «τα όσα διαδραματίστηκαν κατά τους εορτασμούς της
25ης Μαρτίου, μας αναγκάζουν να αναμένουμε με αυξημένο ενδιαφέρον και την
απάντηση της υπουργού Προστασίας του
Πολίτη. Διότι μπορεί το άσμα αυτό να ακούστηκε σε όλη την ελληνική Επικράτεια από
χιλιάδες Έλληνες που το τραγούδησαν,
μπορεί να το έπαιξαν και αρκετές μπάντες,
ωστόσο υπήρξαν και περιπτώσεις, όπως στη
μαθητική παρέλαση της Αθήνας, αλλά και σε

Μαξίμου και Τσακαλώτος
«αδειάζουν» Πετρόπουλο
για το έκτακτο δώρο Πάσχα

Διαψεύδεται τόσο από κυβερνητικές πηγές, όσο και από τον
ίδιο τον υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο, το ενδεχόμενο καταβολής έκτακτου επιδόματος υπό τη μορφή δώρου Πάσχα σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους.
Τα εν λόγω σενάρια πυροδότησε νωρίτερα σήμερα ο υφυπουργός Εργασίας, Τάσος Πετρόπουλος, ο οποίος, είχε αφήσει ανοιχτό «παράθυρο», τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «ακούγεται και λένε πολλοί ότι θα δώσουμε εκτάκτως ένα επίδομα,
διότι υπάρχει ένα μέρος που μπορούμε να δώσουμε».
Ο ίδιος πρόσθεσε πως «αυτές είναι αποφάσεις που σχεδιάζονται κεντρικά και ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει».
Κυβερνητικές πηγές υποστήριξαν πως δεν υπάρχει κανένας
τέτοιος σχεδιασμός, ενώ ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος, σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωσε ερωτηθείς
σχετικά «πρώτη φορά το ακούω, ρωτήστε τον κ. Πετρόπουλο».

Παράταση
για την υποβολή
των δηλώσεων
πόθεν έσχες

Kατατέθηκε στη Βουλή η
τροπολογία για την παράταση
της προθεσμίας υποβολής των
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων. Η τροπολογία ορίζει ότι παρατείνεται κατ’εξαίρεση έως 30.4.2019 η προθεσμία υποβολής των Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης και
Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων.
Με την τροπολογία δίδεται
παράταση
επίσης
έως
30.4.2019 για την καταχώριση
ηλεκτρονικά, από τους αρμόδιους φορείς, των καταστάσεων με τους υπόχρεους σε
υποβολή ΔΕΠ και ΔΟΣ, έτους
2019 (κατά τα ισχύοντα λήγει
τέλος Φεβρουαρίου κάθε
έτους). Στην αιτιολογική έκθεση σημειώνεται ότι με την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, ικανοποιείται αίτημα που υπέβαλαν
δικαστικές ενώσεις και ακολούθως άλλοι φορείς υπόχρεων προσώπων επικαλούμενοι
δυσχέρειες κατά τη συγκέντρωση των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

άλλες πόλεις, που οι μπάντες δεν το παιάνισαν, χωρίς να μάθουμε αν αυτό έγινε κατόπιν εντολών και από ποιους.
Σε κάθε περίπτωση, ήδη, για τον ελληνικό λαό το συγκεκριμένο εμβατήριο κατέστη
σύμβολο αντίθεσης εναντίον της επιζήμιας
Συμφωνίας των Πρεσπών» ανέφερε ο κ. Χαρακόπουλος.
Με την ερώτησή του ζητούσε να ενημερωθεί αν αληθεύει ότι επιτιμήθηκε ανώτατος
αξιωματικός του λιμενικού από την υπουργό Προστασίας του Πολίτη, επειδή η μπάντα του Λιμενικού έπαιξε το εμβατήριο «Μακεδονία Ξακουστή» στην πλατεία Συντάγματος, συνοδεύοντας το άγημα των ευζώνων, στις 20 Ιανουαρίου 2019, αν αληθεύει
ότι έχει δοθεί εντολή από το υπουργείο Προ-

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος
στασίας του Πολίτη οι μπάντες των Σωμάτων Ασφαλείας να μην παίζουν πλέον το
άσμα «Μακεδονία Ξακουστή» και αν στο
πλαίσιο της Συμφωνίας των Πρεσπών άσματα όπως το «Μακεδονία Ξακουστή» θα απαγορευτούν από κάθε επίσημη εκδήλωση.

Παππάς: Τους γείτονές μας τους είχαν αναγνωρίσει
πάνω από 140 χώρες ως «Δημοκρατία της Μακεδονίας»
κατόν σαράντα χώρες είχαν αναγνωρίσει τους βόρειους
γείτονές μας, αποκλειστικά και
μόνο με τον όρο "Δημοκρατία
της Μακεδονίας", την ίδια στιγμή που οι ίδιοι ισχυρίζονταν πως
είναι κληρονόμοι της ελληνικής
Μακεδονίας και του Μεγάλου
Αλεξάνδρου. Αυτό τελείωσε με
τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Προχθές, μάλιστα, υπήρχε και
συμφωνία για την απάλειψη αλυτρωτισμών από τα βιβλία τους»
δήλωσε χθες ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος
Παππάς.
Μιλώντας για τη Συμφωνία
των Πρεσπών, σε παράλληλη
σύνδεση με τον βουλευτή της
Νέας Δημοκρατίας Μάκη Βορίδη, ο κ. Παππάς σημείωσε ότι «η
πραγματικότητα που είχε διαμορφωθεί - διότι κάποιοι επέλεξαν να κάνουν καριέρα με το ζήτημα του Μακεδονικού, η οποία
ευτυχώς τελείωσε - είναι ότι είχαμε αφήσει τους γείτονές μας
με την προηγούμενη ανιστόρητη ηγεσία τους να παραχαράσσουν κυριολεκτικά την ιστορία».
Αναφερόμενος στις αντιδράσεις του κόσμου, ο υπουργός
ΨΗΠΤΕ είπε ότι «οι αντιδράσεις
στις παρελάσεις είναι προφανές
ότι αφορούν ένα διαρκώς μειούμενο κομμάτι του κόσμου. Οι
απόψεις μπορούν να ποικίλλουν
γύρω από τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά οι ακρότητες αφορούν μια μειοψηφία κι ένα οργανωμένο κομμάτι που πρό-
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Ο υπουργός Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς
σκειται στη Χρυσή Αυγή. Και
στο Κιλκίς και στη Βέροια, περιοχές που επισκέφθηκα πριν
από λίγες μέρες, οι αντιδράσεις
ήταν από ακραία μειοψηφία. Στο
Κιλκίς συνάντησα τους προέδρους των Κοινοτήτων των Ευζώνων και της Ειδομένης, με
τους οποίους έχουμε διαφορετική άποψη στο θέμα του Μακεδονικού, και συζητήσαμε πώς οι
πολίτες θα έχουν πρόσβαση στα
ελληνικά κανάλια. Δηλαδή, οι
κάτοικοι στους οποίους κάποιοι
έλεγαν ψέματα για το Μακεδονικό ήταν στο "μαύρο", χωρίς τηλεοπτικό σήμα» ανέφερε ο
υπουργός.
Σύμφωνα με τον Νίκο Παππά,
«ακόμη και στις δημοσκοπήσεις,
τις οποίες αρέσκεται να χρησιμοποιεί συγκεκριμένο μιντιακό

συγκρότημα και το κόμμα της
Ν.Δ., ο πολιτικός συσχετισμός
δεν έχει επηρεαστεί από το Μακεδονικό. Ο κ. Μητσοτάκης να
πάει στο Κιλκίς, αλλά να πει
στους πολίτες της περιοχής
αυτό που έχει δηλώσει στο εξωτερικό, ότι η Νέα Δημοκρατία
δεν θα διεκδικήσει την ψήφο
του ελληνικού λαού με την προσδοκία να αλλάξει τη Συμφωνία
των Πρεσπών».
Αναφερόμενος στη στάση της
αξιωματικής αντιπολίτευσης ο κ.
Παππάς είπε ότι «θα πρέπει ειλικρινώς να παραδεχτεί η Ν.Δ.
ότι ήταν υπερβολική κατά τη
διάρκεια των συζητήσεων για
το Μακεδονικό, να συζητήσουμε
στα σοβαρά τι προβλέπει η Συμφωνία και να δούμε τα οφέλη
που θα έχει η χώρα από την
εφαρμογή της».
Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά είπε ότι «διπλωματικά
ορθώς η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει συλλάβει ότι το βασικά μας πρόβλημα είναι οι σχέσεις μας με την Τουρκία και γι’
αυτό επιδιώκουμε να λύσουμε τα
προβλήματά μας και με τους
Βόρειους γείτονές μας, ώστε
να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στην επίλυση και την
προστασία των δικαιωμάτων μας
σε σχέση με την Τουρκία. Λύνουμε και τα προβλήματα με
τους βόρειους γείτονές μας, οικοδομούμε και βαθαίνουμε τις
τριμερείς συμφωνίες, οι οποίες
υπάρχουν σε επίπεδο νοτιοανατολικής Μεσογείου».
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ο τελευταίο χρονικό
διάστημα οι ενορίτες
του Ιερού Ναού της
Αγίας Παρασκευής
Βαρουσίου δείχνουν
διάθεση και δυναμισμό για
να κεντρίσουν το
ενδιαφέρον των συμπολιτών
με θέματα ουσίας. Με την
αμέριστη συμπαράσταση
του εφημέριου πατήρ
Βασιλείου Σκουλή γίνονται
σημαντικά πράγματα για
τους ενορίτες. Από την
οργάνωση του Κατηχητικού
Σχολείου, μέχρι επίκαιρες
ομιλίες.
Με μεγάλο ενδιαφέρον στο κατάμεστο πνευματικό κέντρο του
Ναού μετά το τέλος της Κυριακάτικης Θείας Λειτουργίας άκουσε
την ομιλία του ιατρού Δρ. Θεόδωρου Γκαλέα. «Η προσφορά του
Κλήρου στην Ελληνική Επανάσταση του 1821» καθήλωσε τους ακροατές και πραγματικά αξίζει κάποιος
να διαβάσει τα όσα είπε ο κ. Γκαλέας:
Ένα από τα ιστορικά γεγονότα
που δεινοπαθεί ιδιαίτερα από τις
ιδεολογίες είναι η μεγάλη Επανάσταση του Ελληνικού Έθνους του
1821.
Κάποιοι το αντιμετωπίζουν με
πνεύμα αμφισβήτησης και διάθεση
απορριπτική. Επισημαίνουν προδοσίες και χαρακτηρίζουν προδότες. Ελέγχουν συμπεριφορές και
αμφισβητούν προσφορά. Αμφισβητούν και την προφορά του
κλήρου στον Αγώνα.
Κάνουμε τα ερωτήματα: Ποιά η
συμβολή του κλήρου στην Ανάσταση του Γένους; Στάθηκαν στο
πλευρό των ηρώων ή αδιαφόρησαν; Ωφέλησε ή έβλαψε το γένος;
Μπορούμε να μιλούμε για αντίδραση ή αδιαφορία; Την απάντηση
θα μας δώσουν οι ιστορικές μαρτυρίες, ελέγχοντας τη στάση τους
κατά την πορεία προς τον αγώνα
και τη διεξαγωγή του
Α. Η Συμμετοχή του Κλήρου
στον Αγώνα του 1821
Κορυφαία φυσιογνωμία ο μάρτυς Γρηγόριος Ε’, ο οποίος ήταν
ενήμερος για την επαναστατική
κίνηση από τον καιρό που ήταν
αυτοεξόριστος στο Άγιον Όρος,
όπου συζητούσε για τη Φιλική
Εταιρεία με τον αγωνιστή Φαρμάκη
το 1818. Γνωστές ήταν οι επαφές
του με τους Φιλικούς, τον επίσκοπο
Σαλώνων Ησαΐα και τον Φιλικό Ιω.
Παπαρρηγόπουλο. Τις κινήσεις
του γνώριζε η Πύλη και τον παρακολουθούσε, ενώ η ρωσική πρεσβεία τού πρότεινε πριν από την
έκρηξη της Επανάστασης να τον
φυγαδεύσει. Κατηγορήθηκε ότι
αφόρισε την Επανάσταση του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Αυτό το έπραξε θέλοντας να προστατέψει τους
Έλληνες, ιδίως στην Κωνσταντινούπολη, από τις σφαγές. Τελικά
δεν τις απέφυγαν με τα όσα τραγικά ακολούθησαν την αγγελία
της Επανάστασης στην Πελοπόννησο.
Την Κυριακή του Πάσχα του
1821 απαγχονίστηκε στην κεντρική
πύλη του Πατριαρχείου, που από
τότε παραμένει κλειστή. Μαζί του
εκτελέστηκαν οι μητροπολίτες
Εφέσου Άνθιμος, Νικομήδειας Αθανάσιος, Αγχιάλου Ευγένιος. Η θυσία του είχε μεγάλη απήχηση στον
επαναστατημένο ελληνικό λαό,
που εμπνεύστηκε από το θάνατό
του.
Τον Απρίλιο του 1821 απαγχονίστηκαν στη Θεσσαλονίκη, μαζί
με προκρίτους της πόλης, ο επίσκοπος Κίτρους Μελέτιος και ο
παπα-Γιάννης του Ναού του Αγίου
Μηνά. Ο Φιλικός παπα-Μαρκόπουλος, συνελήφθη μεταφέροντας
επαναστατικά έγγραφα και μαρτύρησε στη φυλακή του Λευκού
Πύργου. Στη Μακεδονία οι ιεράρχες Άνθιμος Γρεβενών, Ιερόθεος
Ιερισσού και Αγίου Όρους, Χρύσανθος Σερρών, ο κατόπιν οικουμενικός πατριάρχης Ιγνάτιος Αρδαμερίου , ο Βενιαμίν Κοζάνης, ο
Κωνστάντιος Μαρωνείας εκ των
άμεσων συνεργατών του Εμμ.
Παπά στην Επανάσταση της Χαλ-
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Η θυσία της Εκκλησίας
στην Επανάσταση του 1821
•Ο Δρ Θεόδωρος Γκαλέας πραγματοποίησε επίκαιρη ομιλία
στο Πνευματικό Κέντρο του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Βαρουσίου

κιδικής. Τις επόμενες μέρες μαρτύρησαν και άλλοι αρχιερείς, ανάμεσά τους και ο Θεσσαλονίκης
Ιωσήφ, ο οποίος βρισκόταν τότε
στην Κωνσταντινούπολη ως συνοδικός.
Στις 3 Ιουνίου 1821 απαγχονίστηκαν ο λόγιος μητροπολίτης
Αδριανουπόλεως Δωρόοθεος
Πρώιος, ο Δέρκων, ο Μυριοφύτου
και ο Μεσημβρίας. Στις 17 Απριλίου, Κυριακή του θωμά, απαγχονίστηκαν στην Αδριανούπολη ο
πρώην οικουμενικός πατριάρχης
Κύριλλος ΣΤ’ με το μοναχικό του
ένδυμα, κατόπιν διαταγής του
σουλτάνου, και ο μητροπολίτης
Σωζοπόλεως Παΐσιος Πρικαίος,
αδερφός του πρωτεργάτη του
αγώνα στη Σωζόπολη. Στις 7 Ιουλίου 1821 απαγχονίστηκαν και αποκεφαλίστηκαν ο αρχιεπίσκοπος
Κύπρου Κυπριανός μαζί με τον Κιτίου Μελέτιο, τον Κυρήνειας Λαυρέντιο, τον Πάφου Χρύσανθο, τον
ηγούμενο της Μονής Κύκκου Ιωσήφ και άλλους κατώτερους κληρικούς. Οι απαγχονισμοί τους συνοδεύτηκαν από λεηλασίες και καταστροφές μονών και επισκοπικών
μεγάρων.
Β. Τι λένε οι κορυφαίοι αγωνιστές και πρωτεργάτες του 1821
για τον κλήρο
Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ
Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
...Στα άρματα αδέρφια! Ή να
ξεσκλαβωθούμε ή όλοι να πεθάνομε, και βέβαια, καλλίτερο θάνατο
δε μπορεί να προτιμήση κάθε χριστιανός και Έλληνας
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
«...και βρίζουν, οι πουλημένοι εις
τους ξένους, και τους παπάδες
μας, οπού τους ζυγίζουν άναντρους και απόλεμους. Εμείς τους
παπάδες τούς είχαμε μαζί εις κάθε
μετερίζι, εις κάθε πόνον και δυστυχίαν. Όχι μόνον διά να βλογάνε
τα όπλα τα ιερά, αλλά και αυτοί
με ντουφέκι και γιαταγάνι, πολεμώντας ωσάν λεοντάρια. Ντροπή,
Έλληνες!» …Αυτός πρωτοκινήθη
μ’ ολίγους ανθρώπους κι απάντησε
την πρώτην ορμήν των Τούρκων
αυτός κι ο αγείμνηστος Δεσπότης
του Σαλώνιου. Αυτοίνοι κι ο αδελφός του Διάκου κι ο Μπατογιάννης
κι ο Καλύβας κι ο αδελφός του
Δεσπότη κι άλλοι αξιωματικοί με
τους ολίγους τους στρατιώτες,
έλιωσαν απάνω εις το γιοφύρι της
Αλαμάνας, πολεμώντας με τόσο
πλήθος Τούρκων. Κι ο περίφημος
γενναίος Διάκος αφού τέλειωσε
τον τζεμπιχανέ (τα πολεμοφόδια),
καταπληγωμένον και μισοσκοτωμένον τον έλαβαν ζωντανόν οι
Τούρκοι και τον παλούκωσαν. Στην
θέσιν, που επέθανες εσύ Λεωνίδα,
με τους τρακόσιους σου, πέθαναν
κι αυτοίνοι διά την θρησκείαν και
την Πατρίδα.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
«Σαν μια βροχή ήρθε σε όλους
μας η επιθυμία της ελευθερίας
και όλοι, και οι κληρικοί και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι
γραμματισμένοι και οι έμποροι,
όλοι συμφωνήσαμε στον ίδιο σκοπό και κάναμε την επανάσταση...
Η επανάστασις η εδική μας δεν
ομοιάζει με καμίαν από όσας γίνονται την σήμερον εις την Ευρώπην. Της Ευρώπης αι επαναστάσεις
εναντίον των διοικήσεών τους είναι
εμφύλιος πόλεμος· ο εδικός μας
πόλεμος ήτο πλέον δίκαιος. Ήτον
έθνος με άλλον έθνος». «[...} Έκατσα έως πού εσκαπέτισαν με τα
μπαϊράκια τους, οπέ εκατέβηκα
κάτου, ήταν μια εκκλησία εις τον
δρόμον (η Παναγιά εις το Χρυσοβίτζι) και το καθησιό μου ήτον
οπού έκλαιγα την Ελλάς, Παναγιά
μου, βοήθησε και τούτην την φοράν τους Έλληνας να εμψυχωθούν- και επήρα ένα δρόμο κατά
την Πιάνα [...]». «Πλησίον εις τον
Ιερέα ήτον ο λαϊκός, καθήμενοι
εις ένα σκαμνί, πατριάρχης και
τζομπάνης, ναύτης και γραμματισμένος, ιατροί, κλεφτοκαπεταναίοι,
προεστοί και έμποροι».
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ Ναύρχος
Στη ναυαρχίδα του «Άρης» είχε
τοποθετήσει ένα μεγάλο ξύλινο
σταυρό, όπου έβαλε να χαράξουν
κάθετα «Σταυρού τύπος, εχθροί
τρόμος» και οριζόντια, «Σταυρός
πιστών στήριγμα».
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
«Βοήθησέ μας, άγιε Σεραφείμ, να
διώξουμε του Κιούταγα από την
Αθήνα, να γλιτώσουμε τους κλεισμένους χριστιανούς και να κάνουμε τους Τούρκους δεύτερη
Αράχοβα, και να σου φέρω χρυσό
καντήλι στον τάφο σου και λαμπάδες εκατό ίσα με το κορμί μου
και να στολίσω σαν παλάτι το μοναστήρι σου [...]».
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ
ΓΑΖΗΣ Διαφωτιστής «Η ημέρα
(της Επανάστασης), την οποίαν
επιθυμούσιν οι πατέρες μας να
την ιδούν, έφθασε... διά να λάμψη
πάλιν ο Σταυρός και να λάβη πάλιν

η Ελλάς... την ελευθερίαν της...
Ό,τι και αν εκάμαμεν ήτο έμπνευσις
και έργον της Θείας Προνοίας».
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΑΝΘΟΣ Φιλικός
«Την επανάστασιν εκίνησαν και
ενεψύχωσαν οι κληρικοί... άνευ
των οποίων ο λαός δεν ήθελε κινηθή...».
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ Αρχιστράτηγος «Είναι καιρός... να
κρημνίσωμεν από τα νέφη την ημισέληνον και να υψώσωμεν το σημείον, δι· ου πάντοτε νικώμεν, λέγω
τον Σταυρόν, και ούτω να εκδικήσωμεν την πατρίδα και την Ορθόδοξον ημών πίστιν από την ασεβή
των ασεβών καταφρόνησιν». Σε
επιστολή του στον Κολοκοτρώνη
τον Ιανουάριο του 1821 ο Υψηλάντης αναφέρει: «Ο πατριάρχης,
βιαζόμενος υπό της Πόρτας (Υψηλή Πύλη), σας στέλλει αφοριστικά
και Εξάρχους, παρακινώντας σας
να ενωθήτε με την Πόρταν. Εσείς
όμως να τα θεωρείτε αυτά άκυρα,
καθότι γίνονται με βίαν και δυναστείαν και άνευ της θελήσεως του
πατριάρχου». (Ιστορία του Ελλ.
Έθνους, τ. ΙΒ’, σ. 130β).
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Πρώτος κυβερνήτης «Πρώτα είμαι
Έλληνας... γιατί γεννήθηκα σε
αυτή τη χώρα.. Είμαι Έλληνας από
πατέρα και μητέρα. Είμαι με τη
χάρη του Θεού που μου ανέθεσε
την κυβέρνησιν αυτού του πτωχού
λαού... Είμαι Έλληνας εκ γενετής,
από καθαρή αγάπη, από αίσθημα
και από θρησκεία». «Εάν ο Θεός
μεθ’ ημών, ουδείς καθ’ ημών». «Η
χριστιανική θρησκεία εσυντήρησεν
εις τους Έλληνας και γλώσσα και
πατρίδα και αρχαίας ενδόξους
αναμνήσεις και εξαναχάρισεν εις
αυτούς την πολιτικήν ύπαρξιν της
οποίας είναι στύλος και εδραίωμα».
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΑΓΚΩΣΤΑΣ Πατριάρχης Αλεξανδρείας από την
Πάτμο
«Κάτοικοι των νήσων, όσοι μένετε ακόμη υπό τον τουρκικόν ζυγόν, εγερθήτε, λάβετε τα όπλα
υπέρ της κοινής ελευθερίας, οι
έχοντες καράβια μικρά ή μεγάλα

οπλίσατε αυτά και ενωθήτε με τον
ελληνικόν στόλον συγκροτούμενον
από τας ναυτικάς δυνάμεις των
Υδριωτών και Σπετζιωτών και Ψαριανών, και υποσχόμενοι ελευθερίαν όλου του Αιγαίου Πελάγους».
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ
«Ηγαπημένοι μου... Ήτανε φαίνεται
από το Θεό γραμμένο ν’ αδράξωμε
τ’ άρματα μία ημέρα και να χυθούμε καταπάνου στους τυράννους μας, που τόσα χρόνια ανελεήμονα μας τυραγνεύουν. Τι τη
θέλαμε, βρε αδέρφια, αυτή την
πολυπικραμένη ζωή, να ζούμε αποκάτω στη σκλαβιά και το σπαθί
των Τούρκων να ακονιέται στα κεφάλια μας;
ΦΩΤΑΚΟΣ Πρώτος υπασπιστής
και γραμματικός του Κολοκοτρώνη.
«Πρώτος ο κλήρος εφάνη εις τον
αγώνα με τον σταυρόν και με την
σπάθην εις τας χείρας διά να σώση
το πλανημένον ποίμνιον και οδηγήση αυτό εις την ελευθερίαν του
φυσικώς, πολιτικώς και θρησκευτικώς αυτός εφύλαξε τα γράμματα
και την γλώσσαν». «Μόνοι των Έλληνες εφρόντιζαν διά την παιδείαν,
η οποία εσυνίστατο εις το να μανθάνουν τα κοινά γράμματα, και
ολίγην αριθμητικήν ακανόνιστον.
Εν ελλείψει δε διδασκάλου ο ιερεύς
εφρόντιζε περί τούτου. Όλα αυτά
εγίνοντο εν τω σκότει και προφυλακτά από τους Τούρκους».
ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ Εις το ερώτημα «Πώς πρέπει ο Θεός να τιμάται» η ‘’Δημοκρατική Κατήχησις’’
απαντά: «Η παγκόσμια ευταξία κηρύττει την δύναμίν του. όλα είναι
ή θαύμα ή ευεργεσία διά τον άνθρωπον. Η προς Θεόν λατρεία
πρέπει να είναι το σέβας και η ευχαριστία. η παρ’ αυτώ δε πλέον
δεκτή θυσία είναι το ευεργετείν
τους πλησίον μας».
Γ. Τι λένε οι ιστορικοί για το
ρόλο του κλήρου το 1821
Ο Νίκος Σβορώνος, στο βιβλίο
του Το Ελληνικό έθνος - Γένεση
και διαμόρφωση του νέου Ελληνισμού, εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2004,
σέλ. 84-85 λέει: Οι αξιόλογες προσπάθειες της Ορθόδοξης Εκκλη-

σίας για την εκπαίδευση, η οποία
στους πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας βρίσκεται αποκλειστικά
στα χέρια της, οι αγώνες της για
τη διαφύλαξη της Χριστιανικής πίστης και την καθαρότητα της Ορθοδοξίας, τα μέτρα για το σταμάτημα των εξισλαμισμών, αποτελούν
θεμελιακή συμβολή για την διατήρηση της εθνικής συνείδησης των
Ελλήνων. Οι Νεομάρτυρες, συχνό
φαινόμενο της εποχής, που δέχονται τον μαρτυρικό θάνατο για
την Χριστιανική πίστη, είναι συγχρόνως και οι πρώτοι εθνικοί
ήρωες του νέου Ελληνισμού. Η
Ορθόδοξη Εκκλησία βρίσκεται επικεφαλής έτσι, των δυνάμεων που
οργανώνουν την άμυνα του Ελληνισμού. Εξασφαλίζουν την διατήρησή του μέσα στις δύσκολες συνθήκες της κατάκτησης».
Ο Ακαδημαϊκός Α. Δεσποτόπουλος, Ιστορία του Ελληνικού
Έθνους, Εκδοτική Αθηνών αναφέρει: «[...] Επικρίθηκε εντούτοις
ο Πατριάρχης και επικρίνεται ακόμη, επειδή έστερξε στον αφορισμό
και έστειλε τις νουθετικές εγκυκλίους. Οι επικριτές όμως δεν αναλογίζονται τι θα πάθαινε το Έθνος,
αν ο Πατριάρχης τηρούσε αρνητική
στάση απέναντι.. στις αξιώσεις
του Σουλτάνου. Συμμορφώθηκε
τότε ο Πατριάρχης προς την σταθερή παράδοση της Εκκλησίας,
που με παρόμοια στάση κατόρθωνε σε ανάλογες κρίσιμες περιστάσεις να σώζει το Γένος. Θα
ήταν εντελώς παράλογη και ανεύθυνη διαφορετική απόφαση. Αν
δεν γινόταν ο αφορισμός, ήταν
σχεδόν βέβαιο, ότι θα εξοντώνονταν εκατοντάδες χιλιάδες ορθοδόξων χριστιανών».
Ο Κ. Παπαρρηγόπουλος «[...]
Οσαδήποτε και αν υπήρξαν τα
αμαρτήματα πολλών εκ των Πατριαρχών, ουδείς όμως εξ αυτών,
ουδείς ωλίσθησεν περί την ακριβή
του πατρίου δόγματος και των
υπάτων εθνικών συμφερόντων τήρησιν».
Ο Στίβεν Ράνσιμαν, ιστορικός,
αναφέρει: «Οι ανθενωτικοί δικαιώθηκαν, διότι μ’ αυτούς “διατηρήθηκε η ακεραιότητα της Εκκλησίας
και με αυτήν και η ακεραιότητα
του Ελληνικού λαού”».
O Δ. Κόκκινος, ιστορικός στο
βιβλίο του Η Ελληνική Επανάστασις
γράφει: «Ο Πατριάρχης δεν ήτο
προδότης ούτε δειλός. Η ζωή του
είναι βίος αυταπαρνήσεως και καλοσύνης· ήταν ζωή ασκητού και
γενναίου. Tο γεγονός ότι, παρά
τας συστάσεις των φίλων του, να
δραπετεύσει και να φύγει, έμεινε
στην έδρα του και υπέμεινε τη θυσία και το θάνατο και τον απαγχονισμό, μαρτυρεί τον υπέροχο άνθρωπο και τον άξιο Έλληνα».
Από τις μαρτυρίες Τούρκων
ιστορικών ο Μώραλη Μελίκ Μπέη
αναφέρει: «Τον λαόν (της Πελοποννήσου) υπεκίνησαν οι έχοντες
συμφέροντα και σχέσεις μετά τούτων, οι έμποροι, οι πρόκριτοι, και
κυρίως οι μητροπολίται και γενικώς
οι ανήκοντες εις τον κλήρον, δηλαδή οι πραγματικοί ηγέται του
Έθνους».
Ο δε Ζανί Ζαντέ σημειώνει: «Τα
σχέδια ετηρούντο μυστικά μεταξύ
του Πατριάρχου των Μητροπολιτών, των Παπάδων, των Δημογερόντων».
Καταλήγοντας θα λέγαμε ότι:
Η κύρια αποστολή του κλήρου
είναι η πνευματική και υπαρκτική
αποκατάσταση του ανθρώπου
μέσα στο Σώμα του Χριστού. Η
Ορθόδοξη Εκκλησία και μάλιστα
η Ελλαδική, πρωτοστατεί σε όλους
τους απελευθερωτικούς αγώνες.
Γιατί; Διότι βλέπει την ελευθερία
ως το φυσικό κλίμα ανάπτυξης
του ανθρωπίνου προσώπου. Η ανθρώπινη ελευθερία εντάσσεται στα
πλαίσια του θελήματος του Θεού.
Η σημαντικότερη προσφορά της
Εκκλησίας στο Έθνος μας ήταν:
Η συμμετοχή του Κλήρου στις
ένοπλες εξεγέρσεις και συγκρούσεις και η συμβολή της στη συντήρηση του ελληνορθόδοξου φρονήματος του Γένους και της αγάπης του προς την ελευθερία. Χωρίς
αυτές τις προϋποθέσεις δεν θα
μπορούσε να υπάρξει Εικοσιένα.

τοπικά

ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΑ…!
χώρα έχει μπει σε
μια μακρά και
επικίνδυνη
προεκλογική περίοδο. Ο
πρωθυπουργός
σχοινοβατεί ανάμεσα σε
πρόωρες εκλογές τον
Μάϊο ή σε κανονικές τον
Οκτώβριο, κοιτάζοντας
πάντα όχι το συμφέρον
της χώρας αλλά το πώς
θα μείνει στην εξουσία
έστω και τρεις τέσσερεις
μήνες παραπάνω. Το ότι
θα χάσει το στοίχημα των
Ευρωεκλογών είναι
γεγονός, αφού χάνει με
9,8% σύμφωνα με τις
δημοσκοπήσεις. Η
πραγματικότητα είναι
πως θα υποστεί
ταπεινωτική ήττα και στις
εθνικές εκλογές, αφού η
διαφορά, σύμφωνα με τις
δημοσκοπήσεις, μεταξύ
Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ είναι
11,6%.

Η

Τα λάθη του Τσίπρα είναι
πάμπολλα και τα σενάρια
της αισιοδοξίας είναι στον …
αέρα. Η οικονομία ευρίσκεται σε πολύ δύσκολη καμπή
και οι σχεδιαζόμενες μικροπαροχές στον Λαό ασήμαντες. Η μεγάλη πληγή της
συμφωνίας των Πρεσπών
μοιάζει με ταφόπλακα για
τα σχέδια της ψευτοαριστε-

ρής κυβέρνησης. Η προσπάθεια να χτίσει γέφυρες
στον κεντροαριστερό χώρο
κατέρρευσε, γιατί δεν είχαν
βάλει διόλου … θεμέλια. Ο
διεμβολισμός του ΣΥΡΙΖΑ
από τα αριστερά αλλά και
από τα κεντροδεξιά του είναι
γεγονός.
Επί πέντε χρόνια κυβέρνησαν με πρόσημο καθεστωτικό. Δεν επεδίωξαν ποτέ
να συζητήσουν σοβαρά με
τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ακόμα και στα μεγάλα εθνικά μας θέματα,
Σκοπιανό και Ελληνοτουρκικά, ακολούθησαν παιδαριώδεις πρακτικές και έκαναν
μεγάλα λάθη. Φτάσανε στο
σημείο να κάνουν λόγο για
«άριστη λύση» στην συμφωνία της Λίμνης, αφού στην
πραγματικότητα την προδώσανε, δίνοντας «γλώσσα
και ταυτότητα» στους Σλάβους. «Όχι στην προδοσία
της Λίμνης» έγραφε και το
πανό, που εμφανίστηκε στην
παρέλαση των Τρικάλων.
Μπορεί η ημερομηνία των
εθνικών εκλογών να είναι
άγνωστη στους πολίτες, όλα
όμως φανερώνουν πως η
ΚΡΙΣΗ του Λαού έχει, λίγοπολύ, διαμορφωθεί. Οι εκλογείς δείχνουν εδώ κι καιρό
την αποστροφή τους στα
Κυβερνητικά στελέχη. Απέ-

Γράφει ο Δρ.

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

χουν από συγκεντρώσεις,
που διοργανώνει ο ΣΥΡΙΖΑ
στην Ελλάδα και το εξωτερικό και εκδηλώνουν φανερά
την δυσαρέσκειά τους. Δεν
συνεγείρει τα πλήθη, ούτε
πρόκειται να αναγεννήσει τα
όνειρα τους η Κυβέρνηση.
Ο εξευτελισμός του Νίκου Παππά, Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, στο Κιλκίς
και στην Βέροια και η διαπόμπευση του Αντιπροέδρου
της Βουλής Γιώργου Βαρεμένου στην Αυστραλία ήταν
το πρώτο θέμα σε όλα τα
Μ.Μ.Ε. Επίσης, η παρενό-

χληση του πρωθυπουργικού
ελικοπτέρου κατά την πτήση
του προς το Αγαθονήσι, η
δήλωση του βουλευτή Γιάννη Τσιρώνη ότι το Καστελόριζο δεν ανήκει στο σύμπλεγμα των νησιών του Αιγαίου και η περίπτωση της
Μυρσίνης Λοΐζου, υποψήφιας για την Ευρωβουλή,
αποδεικνύουν πως οι ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ είναι εκτός τόπου και
χρόνου και δεν έχουν αξιακούς νόμους.
Η κυβέρνηση Τσίπρα λειτουργεί πλέον ως δύναμη
ανάσχεσης και αναστολής
και όχι ως μοχλός ανάπτυξης
και προόδου. Είναι δέσμια
των ιδεοληψιών, των αγκυλώσεων και του διχαστικού
πνεύματος και δεν μπορεί
ούτε να υλοποιήσει τα αυτονόητα ούτε να στηρίξει τα
συμφέροντα της χώρας.
Πολύ δε περισσότερο δεν
μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον του Λαού και να προσφέρει όραμα και ευημερία.
Έχει τσακίσει τους πολίτες
με βαρύτατη φορολογία.
Έχει ιδρύσει ένα κράτος
κομματικό, όπου τα στελέχη
του ζουν πλουσιοπάροχα
ενώ οι πολίτες ζουν με επιδόματα … πείνας … !
Οι Έλληνες πλέον πήραν
την απόφαση να τιμωρήσουν
αυτούς που επί πέντε χρόνια
κυριολεκτικά κατέστρεψαν
την πατρίδα μας και κοροϊδεύουν τους πολίτες. Γι αυτό
και ο Λαός στρέφεται σε πολιτικές δυνάμεις, όπως είναι
η Νέα Δημοκρατία. Αναζητώντας πολιτικούς και πολιτικές που θέλουν και μπορούν να ενώσουν τους πολίτες και να προσφέρουν εγγυήσεις σταθερότητας και
ανάπτυξης. Δυνάμεις που
θα εφαρμόζουν αξιοκρατικά
κριτήρια και θα πουν στον
Λαό Αλήθειες και μόνο Αλήθειες.
Οι Τσαρλατάνοι του ΣΥΡΙΖΑ δεν χωράνε πλέον στο
νέο πολιτικό σκηνικό. Εξαφανίζονται … Εκλογικά … !
Επί πέντε χρόνια έσπερναν
ανέμους και τώρα ήρθε η
ώρα να θερίσουν θύελλες.
Όπως έγινε και με τα ανοίγματα του Τσίπρα στον Ερντογάν, τα οποία ζημίωσαν
ανεπανόρθωτα τα συμφέροντα της Ελλάδας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. Πρωτ.:

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας με
Ταχυδρομική διεύθυνση: Βασ. Τσιτσάνη 31 – Τ.Κ 42132.
Κωδικό NUTS: EL-611,
Αριθμοί τηλεφώνου:2431046216,
2431046210
Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2431046210,
2431046264
Ηλεκτρονική Δ/νση (email):
techerg.trik@thessaly.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.thessaly.gov.gr
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 και των Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/Τ/7-6-10), Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ
160Α) και Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29Α) και
της απόφασης Αρ. 83010/4098/2017
(ΦΕΚ 2710Β/2017), και της απόφασης
2428/2018 (ΦΕΚ4534) Β’ τεύχος
21/12/17, όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, καθώς και την αρ.474/2019
7ο πρακτικό/ 26 - 2 -2019 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Θεσσαλίας, του αναφερομένου στην
παράγραφο 7 έργου.
2. Τα στοιχεία της σύμβασης ήτοι:
Διακήρυξη Δημοπρασίας, Τεχνική περιγραφή, Προϋπολογισμός έργου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της
περιφέρειας Θεσσαλίας: www.thessaly.gov.gr
3. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων
αποτελεί την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων σύμφωνα με
την αριθμ.15840/156612/4-10-2018
απόφαση Αναπληρωτή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
(ΦΕΚ4788/Β’/26-10-2018) «Έγκρισης
της 146/2018(ορθή επανάληψη) περί
ολικής τροποποίησης - Επικαιροποίησης του Π.Δ.129/2010(ΦΕΚ222/Α’/2712-2010): “Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας”, όπως ισχύει» για
την υλοποίηση τεχνικών έργων και λοιπές αρμοδιότητες.
4. Η αναθέτουσα αρχή ανήκει στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση Β’ βαθμού στις
μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές.
5. Κωδικός CPV:
Επισκευή και συντήρηση αθλητικών
εγκαταστάσεων { 452/2290-5}
(Ν.4412/2016/ΦΕΚ 147Α/8-8-2016
- Παράρτημα ΙΙ)
6. Κωδικός NUTS: EL611 (Θεσσαλία – Τρίκαλα, Καρδίτσα)
Περιγραφή
έργου:
2014ΕΠ51700027 Συντήρηση, αποκατάσταση βελτίωση, ηλεκτροφωτισμός και προμήθεια για σήμανση,
στηθαία ασφαλείας του εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου και αποπληρωμή-Ολοκλήρωση έργων Περιφέρειας
Θεσσαλίας
(πκ2013ΕΠ01700016).
Υποέργου 38: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
7. Αντικείμενο του έργου είναι
Η συντήρηση και βελτίωση των
αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων.
8. Προϋπολογισμός έργου: δαπάνη
εργασιών 241.935,48 €, και Φ.Π.Α.
58.064,52 €, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00 €.
9. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές
προσφορές
10. Προθεσμία περαίωσης έργου
ΔΩΔΕΚΑ (12 ) ΜΗΝΕΣ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
11. 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται στην
κατηγορία Έργων Οικοδομικών με
πτυχία Α1 τάξης και άνω και έργων
Ηλεκτρομηχανολογικών Α2 τάξης και
άνω .
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
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Ειδικότερα γίνονται δεκτές:
1.1. Οικονομικοί φορείς – Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω
για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και
στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την
συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από κράτη που
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου
Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω
β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
1.2.Ενώσεις Οικονομικών φορέων –
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων:
α) Ενώσεις Οικονομικών φορέων –
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 76, παρ. 3β του Ν.4412/2016 και
υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης
κατηγορίας.
β)Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με πτυχίο Α1 τάξης και
άνω στην κατηγορία των Οικοδομικών
Έργων και με πτυχίο Α2 τάξης και άνω
στην κατηγορία των Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.
2. O Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ένωσης.
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των
παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του
ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω
ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την
ένωση (πχ κοινοπραξία).
12. Ανοικτή Διαδικασία με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.
18. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ είναι “η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής”,
(άρθρο 95 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/88-2016) παρ. 2α).
19. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, λήγει την 14η του
μηνός ΜΑΙΟΥ 2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ και
ώρα 10 π.μ..
21. α. Ο προσφέρων δεσμεύεται
από την προσφορά του για χρονικό
διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
β. Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει την 20η του μηνός ΜΑΙΟΥ
2019, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00.
γ. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται
όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.
22. Οι προσφορές συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα.
24. Χρηματοδότηση από πιστώσεις
της Περιφέρειας Θεσσαλίας Πρόγραμμα 2014ΕΠ51700027 της ΣΑΕΠ
517, Απόφαση Α.Π.: 1252/2018 Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
25. Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά την διαδικασία του διαγωνισμού σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις είναι η ΑΡΧΗ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (4412/2016- άρθρο 147).
28. Ημερομηνία αποστολής της
προκήρυξης: –
29. Η σύμβαση εμπίπτει στην ΣΔΣ.
31. Αύξων Αριθμός Συστήματος
του εν λόγω έργου: 81044
13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 26, 27, 30:
–
Τρίκαλα, 20 / 3 / 2019
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
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09:50 Απευθείας
12:00 ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
13:00 Για την Ελλάδα...
14:30 Ώρα Ελλάδας
15:00 ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
15:55 Άλλη Διάσταση
18:00 ΕΡΤ Ειδήσεις - Δελτίο στη
Νοηματική - Αθλητικά - Καιρός
18:15 Ο Καιρός Στην Ώρα Του
18:30 Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
18:50 Δεύτερη Ματιά
21:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
22:00 Η Επόμενη Μέρα
00:00 ΕΡΤ Ειδήσεις
00:15 Στους Ήχους του Μπίγκ Μπέν
01:10 Nomad Chef E1 (Ε)

07:40 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E32 (Ε)
08:00 Carousel E18 (Ε)
08:30 Δεν Ήρθα Εδώ για Διακοπές (Ε)
09:30 Δρόμοι (Ε)
10:30 Ταξιδεύοντας στη Νότιο Αφρική
E1 (Ε)
11:30 Οι Αόρατες Πόλεις της Ιταλίας Κ1
Ε1
12:30 28 Φορές Ευρώπη (Ε)
13:30 Ταξιδεύοντας με τον Τζάστιν E21
13:45 Ταξιδεύοντας με τον Τζάστιν E22
(Ε)
14:00 Γιάκαρι E86
14:05 Η Ζωή Είναι Στιγμές E1 (Ε)
14:30 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E29 (Ε)
14:45 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E30 (Ε)
15:00 'Eξι Αδελφές Κ5 Ε20 (Ε)
16:00 Κατηγορούμενος ο 'Eρως
17:30 Η Δεκαετία του '90 E1 (Ε)
18:30 Ο Παράδεισος των Κυριών
19:30 Ο Παράδεισος των Κυριών
20:30 Τα Στέκια Κ2 Ε5 (Ε)
21:30 Στα Άκρα Κ16
22:30 Η Εξαφάνιση E7
23:30 Δεν Κρατιέμαι (Los Amantes
Pasajeros)
23:50 Ο Ανθός της Λίμνης
01:30 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ2 Ε2
(Ε)

07:00 Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
08:00 Οι Απίθανες E55 (Ε)
09:00 Απίθανα Ταξίδια με Τρένο Κ2 Ε2
10:00 ΕπιΚοινωνία
12:00 Οι Καλύτερες Αγορές της Γης E5
(Ε)
13:00 Ειδήσεις
14:00 Απίθανα Ταξίδια με Τρένο Κ2 Ε2
(Ε)
15:00 Ποδόσφαιρο: Απόλλων Λάρισας Απόλλων Πόντου (Ζ)
17:00 Με το Τρία
18:00 Δελτίο Καιρού
18:15 Ο Κόσμος των Σπορ
19:15 Πολιτικό Τραπέζι (Ζ)
20:00 Η Κατάκτηση της Αμερικής E4
21:00 Η Κατάκτηση της Αμερικής -

τηλεόραση

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
02:15 Power of Love (Ε)

Making of E4
21:45 Δελτίο Καιρού
22:00 Ειδήσεις
23:00 Η Καθαρίστρια E1
00:00 Βρώμικο Χρήμα

06:00 Καλημέρα Ελλάδα
10:00 Το Πρωινό
13:00 ANT1 News
14:00 Κωνσταντίνου και Ελένης Κ2 Ε23
(Ε)
15:00 Ρουκ Ζουκ
16:00 Κάτι Ψήνεται
17:15 ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
17:30 Still Standing
18:30 Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E126
19:30 ANT1 News
20:45 Η Επιστροφή E105
21:45 Μην Ψαρώνεις E16
22:45 Shooter E9
23:45 Τhe 2night Show Κ3
02:00 Εκείνες κι Εγώ (Ε)

07:30
09:00
12:00
14:00
15:00
15:50
17:30
18:30
18:40
19:50
21:00
23:00

Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ8 Ε3
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε302
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
Ο Νόμος της Σιωπής

07:45 Happy Day στον Alpha
10:30 Alpha Ρεπορτάζ
12:15 Ειδήσεις
13:00 Ελένη
15:00 Ο Περίεργος... και ο Πρώτος
Ματάκιας
17:00 Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
17:10 Το Σόι σου Κ3 Ε27 (Ε)
18:00 Deal
19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:00 'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε123
21:00 Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6
Ε44
21:50 Το Τατουάζ Κ2 Ε199
00:10 Μετά τα Μεσάνυχτα
01:50 Οι Ιστορίες του Αστυνόμου Μπέκα
Κ2 (Ε)

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

Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Μαύρη Θάλασσα E13
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Survivor
Ρουά Μάτ

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
Βλαχοκώστας Αποστόλης
Ιουλ. Αδάμ 8, 2431024874
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Καρανίκας Ιωάννης
Ασκληπιού 36, 2431029828

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Κωτούλας Παν. ------------------------------------Οδ. Λαρίσης
Μπάκος ----------------------------------------Οδ. Καλαμπάκας
Παπακώστας -------------------------------------Οδ. Καρδίτσης
Ανυφαντής --------------------------------------------------Πηγή
Βαλοτάσιος--------------------------------------------Ταξιάρχες
Μερεντίτης--------------------------------------------------Πύλη
Μπαρτζίγκας ------------------------------------------------Φήκη
Παπαβασιλείου-----------------------------Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Σκρέκας-------------------------------------------------Μεγάρχη
Τουρτούνης -----------------------------------------------Ρίζωμα
Τσιούτσιας ------------------------------------------Αγ. Κων/νος

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

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

07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα
«Παιχνιδοιστορία», «Το μικρό
αρκουδάκι», «Μπάλντο το σκυλάκι της
Αλάσκας»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «ΠλατανούλιαΔάσος»
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμαρκετινγκ
17.00 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου»
(Ε)
19.30 «Θεσσαλών Γη»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 Τravel Guide
22.30 Ντοκυμαντέρ «Ταξίδι στο μύθο και
την ιστορία»
23.00 Γεγονότα - Δελτίο ειδήσεων

08.30
10.00
10.30
14.00
15.00
17.00
18.00
19.00
20.00
20.30
22.30

ΚΡΙΟΣ: Ενδεχομένως να προκύψουν και ερωτικές σχέσεις που για τον οποιονδήποτε λόγο
θα θελήσετε να τις κρατήσετε κρυφές, ενώ ευνοϊκά θα είναι τα πράγματα όσον αφορά στις
ισορροπίες στον εργασιακό σας χώρο.
ΤΑΥΡΟΣ: Ειδικά σήμερα και αύριο είναι από τις
μέρες που σας έρχονται από ‘κει που δεν τις
περιμένετε, επομένως ας έχετε τα μάτια σας
ανοιχτά. Πολύ καλή αυτή η θέση της Αφροδίτης και για να κυνηγήσετε τους στόχους σας,
αρκεί να είναι ρεαλιστικοί.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Ερωτικά ζητήματα μπορεί να προκύψουν μέσα στον εργασιακό σου χώρο, ενώ
και οι αλλαγές που μπορεί να βιώνεις στη δουλειά σου ή που σχετίζονται με την κοινωνική
σου ταυτότητα γίνονται πιο ομαλά απ’ όσο προηγουμένως.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Το πέρασμα της Αφροδίτης στο φιλικό σου υδάτινο ζώδιο των Ιχθύων είναι μια
υπέροχη αστρολογική συγκυρία για τα ερωτικά σου, αλλά και για να προωθήσεις τα μελλοντικά σου σχέδια, είτε αυτά σχετίζονται με
ταξίδια, είτε με την εκπαίδευση και την εξέλιξη
σου.
ΛΕΩΝ: Οικονομική ανάσα αναμένεται να σου
δώσει το πέρασμα της Αφροδίτης στους Ιχθύς,
πράγμα αναμενόμενο θα μου πεις με τόση προσπάθεια που έχεις καταβάλει το τελευταίο διάστημα.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Μπόνους δώρο μια ενδιαφέρουσα γνωριμία, αν δεν είχες με ποιον να τσακωθείς, αλλά όχι για να τσακωθείς, για να ζήσεις με πάθος τη ζωή σου μέχρι τη βδομάδα
των… Παθών.

ΖΥΓΟΣ: Είναι πολύ ευνοϊκή αυτή η θέση της για
τα εργασιακά σου, όπου δίνει κατανόηση, λύνονται οι παρεξηγήσεις και εξομαλύνονται οι
σχέσεις, ενώ μπορεί να θελήσεις να ανανεώσεις ή να διαμορφώσεις πιο όμορφα το
χώρο σου.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Όταν η ερωτική και καλλιτεχνική
Θεά Αφροδίτη περνά στον 5ο ηλιακό σου οίκο
που συνδέεται με τον έρωτα και τη δημιουργία, και όταν αυτό γίνεται την άνοιξη που τα πουλάκια και όλη η φύση βρίσκεται σε έξαρση…καλά κρασιά!
ΤΟΞΟΤΗΣ: Θα μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τα
όποια θέματα με περισσότερο συναισθηματισμό και κατανόηση, ενώ από την άλλη θα σου
δώσει και την ευκαιρία να ανανεώσεις το χώρο
σου κάνοντας αλλαγές στη διακόσμηση, ενώ
μπορεί να βελτιώσετε και τα οικονομικά σας
είτε δεχόμενοι την υποστήριξη των οικείων σας,
είτε εκμεταλλευόμενοι κάποιο ακίνητο.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Νέες γνωριμίες με ερωτικό,
αλλά και οικονομικό ενδιαφέρον αναμένεται να
σας φέρει η Αφροδίτη που περνάει σήμερα
στους Ιχθύς.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η Αφροδίτη μπορεί να σας αποχαιρετά, όμως δε σας λησμονά. Αντιθέτως,
περνάει στον 2ο ηλιακό σας οίκο, πράγμα πολύ
βολικό γιατί μιλάει για ένα πολύ αγαπημένο της
θέμα, τα λεφτά.
ΙΧΘΕΙΣ: Είναι ευκαιρία να κάνετε πράγματα που
θα βελτιώσουν την εμφάνιση σας και θα σας
τονίσουν τον αέρα της αυτοπεποίθησης που
θα σας προσφέρει η Αφροδίτη μέχρι και τις 20
Απριλίου.

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
facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος

Ο ένοχος
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

ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ASTRA MARKET
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

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

08.00 – 09.00 Χρώματα Ελλάδας
09.00 – 10.00 Όλο Υγεία
10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις
12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης
13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις
15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά
16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις
18.00 – 18.30 Δελτίο Ειδήσεων
18.30 – 19.30 Κόντρα και Ρήξη
19.30 – 20.00 Κοινωνική σειρά
20.00 – 20.30 Δελτίο Ειδήσεων
20.30 – 22.00 Εκ Βαθέων
22.00 – 23.00 Ανατρεπτικό Δελτίο

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

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

Πώς παίζεται
Συμπληρώστε τους αριθμούς ώστε κάθε τετράγωνο με τα εννέα κουτάκια να έχει τους αριθμούς από
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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
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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.
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Άνοδος 0,57% στο Χρηματιστήριο

Ê

Με ήπια άνοδο, πάνω από τα επίπεδα των 710 μονάδων, έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη χθεσινή συνεδρίαση.
Υπεραπέδωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ, της Eurobank και του ΟΤΕ, ενώ πιέστηκαν οι μετοχές της Alpha Bank και της Motor Oil.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 712,25 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,57%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις
717,28 μονάδες (+1,28%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 57,573 εκατ.
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 27.926.834 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,57%,
ενώ ο δείκτης της μεσαίΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό
Γ.Δ. 712,25
0,72%.
Από τις μετοχές της
υψηλής κεφαλαιοποί0,57%
ησης, τη μεγαλύτερη
άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές
των
ΕΛΠΕ
(+3,41%), της Grivalia
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
Properties (+2,96%), της
Ελλάκτωρ (+2,70%), της
Eurobank (+2,50%) και
του ΟΤΕ (+2,30%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Alpha Bank (-2,41%), της Motor Oil (1,40%) και της Viohalco (-1,37%).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο
σημείωσαν οι δείκτες των Τηλεπικοινωνιών (+2,30%)
και της Ακίνητης Περιουσίας (+2, 18%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Πρώτων Υλών (-1,95%) και του Εμπορίου (-0,79%).
Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η
Eurobank και Alpha Bank, διακινώντας 8.280.224 και
4.660510 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο
ΟΤΕ με 17,444 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 5,712
εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 56 μετοχές, 50 πτωτικά και 30 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Mermeren +11,67% και Αττικές Εκδόσεις +9,94%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Pasal
-16,22% και Λεβεντέρης -10,00%.

Στα 822 εκατ. το πρωτογενές πλεόνασμα Ποιοι φόροι στήριξαν τον προϋπολογισμό
ρωτογενές
πλεόνασμα ύψους
822 εκατ. ευρώ
παρουσίασε ο
προυπολογισμός στο
δίμηνο Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2019 έναντι
στόχου για πρωτογενές
έλλειμμα 196 εκατ. ευρώ.
Το αντίστοιχο δίμηνο
πέρυσι είχε σημειωθεί
πρωτογενές πλεόνασμα
2,695 δισ. ευρώ.

Π

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού
προϋπολογισμού, σύμφωνα
με τα οποία στο πρώτο δίμηνο
του έτους παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού (γενική
κυβέρνηση) ύψους 1,136 δισ.
ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 2,046 δισ. ευρώ. Το αντίστοιχο διάστημα του 2018
είχε σημειωθεί πλεόνασμα
1,526 δισ. ευρώ.
Αναλυτικότερα:
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 7,833 δισ.
ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 344 εκατ. ευρώ ή
4,6% έναντι του στόχου που
έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2019.
Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8,463 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 372 εκατ. ευρώ ή
4,6% έναντι του στόχου.
Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019
αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες
κατηγορίες εσόδων :
α) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων
και υπηρεσιών κατά 185 εκατ.
ευρώ ή 7,3%,
β) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 13 εκατ. ευρώ ή
1,9%,
γ) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 25

εκατ. ευρώ ή 9,7%,
δ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα
(ΦΠ) κατά 58 εκατ. ευρώ ή
3,6.%,
ε) Λοιποί φόροι εισοδήματος
κατά 15 εκατ. ευρώ ή 6,3%,
στ) Φόροι κεφαλαίου κατά
19 εκατ. ευρώ ή 112,8%,
ζ) Μεταβιβάσεις κατά 127
εκατ. ευρώ ή 34,9%,
η) Λοιπά τρέχοντα έσοδα
κατά 94 εκατ. ευρώ ή 38%
Μειωμένα έναντι του στόχου
την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:
α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή
και στα παράγωγα αυτών κατά
29 εκατ. ευρώ ή 8,5%,
β) ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 14 εκατ. ευρώ ή
13,5%,
γ) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων
κατά 22 εκατ. ευρώ ή 6,6%,
δ) Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 13 εκατ. ευρώ ή
26,9%,
ε) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 12 εκατ. ευρώ ή
22,1%,
στ) Λοιποί τρέχοντες φόροι
κατά 55 εκατ. ευρώ ή 19%,
ζ) Πωλήσεις αγαθών και
υπηρεσιών κατά 39 εκατ. ευρώ
ή 33,9%
Οι επιστροφές εσόδων
ανήλθαν σε 631 εκατ. ευρώ,
αυξημένες κατά 28 εκατ. ευρώ
από το στόχο (603 εκατ.
ευρώ).
Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

(ΠΔΕ) ανήλθαν σε 452 εκατ.
ευρώ, αυξημένα κατά 100
εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο 2019 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού
προϋπολογισμού ανήλθε στα
3,726 δισ. ευρώ αυξημένο
κατά 370 εκατ. ευρώ σε σχέση
με τον μηνιαίο στόχο.
Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,113 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου
στόχου κατά 433 εκατ. ευρώ.
Οι κυριότερες κατηγορίες
εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Φεβρουάριο 2019, είναι οι κάτωθι:
α) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων
και υπηρεσιών κατά 91 εκατ.
ευρώ,
β) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 14
εκατ. ευρώ,
γ) Τακτικοί φόροι ακίνητης
περιουσίας κατά 22 εκατ.
ευρώ,
εκ των οποίων ΕΝΦΙΑ κατά
20 εκατ. ευρώ,
δ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα
(ΦΠ) κατά 52 εκατ. ευρώ,
ε) Λοιποί φόροι εισοδήματος
κατά 46 εκατ. ευρώ,
στ) Μεταβιβάσεις κατά 185
εκατ. ευρώ,
ζ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα
κατά 59 εκατ. ευρώ.
Αντίθετα, μειωμένες έναντι
του στόχου ήταν τον Φεβρουάριο 2019 κυρίως οι εξής
κατηγορίες εσόδων:
α) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 10 εκατ. ευρώ,
β) Λοιποί τρέχοντες φόροι
κατά 22 εκατ. ευρώ
Οι επιστροφές εσόδων του
Φεβρουαρίου 2019 ανήλθαν

σε 387 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 63 εκατ.
ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (324 εκατ. ευρώ).
Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν
σε 370 εκατ. ευρώ, αυξημένα
κατά 134 εκατ. ευρώ έναντι
του στόχου.
Οι δαπάνες του κρατικού
προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2019 ανήλθαν στα 8,968
δισ. ευρώ και παρουσιάζονται
μειωμένες κατά 566 εκατ.
ευρώ έναντι του στόχου (9,534
δισ. ευρώ). Η διαφορά αυτή
οφείλεται κυρίως στο γεγονός
ότι είχε προβλεφθεί πίστωση
ύψους 982 εκατ. ευρώ προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής, κατά το
έτος 2019, των εφάπαξ χρηματικών ποσών του νόμου
4575/2018 σε περίπτωση μη
ολοκλήρωσης των πληρωμών
εντός του 2018 (στις πιστώσεις
υπό κατανομή). Επισημαίνεται ότι οι πληρωμές που υλοποιήθηκαν τελικά ήταν ύψους
324 εκατ. ευρώ..
Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 270 εκατ.
ευρώ παρουσιάζοντας μείωση
έναντι του στόχου κατά 110
εκατ. ευρώ.
Οι δαπάνες του κρατικού
προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2019 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018
κατά 1,575 δισ. ευρώ, κυρίως
λόγω των αυξημένων πληρωμών για τόκους κατά 789 εκατ.
ευρώ, των πρόσθετων αποδοχών κατά 330 εκατ. ευρώ
(κυρίως οι πληρωμές των εφάπαξ χρηματικών ποσών του
νόμου 4575/2018), καθώς και
των μεταβιβάσεων κατά 267
εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο 2019 το σύνολο των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4,420
δισ. ευρώ αυξημένο κατά 201
εκατ. ευρώ σε σχέση με τον
μηνιαίο στόχο.

Σε προσιτές τιμές

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

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

36 σελίδα
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Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας με Θέμα:
Η Συμβολή της Τ.Α. στην Κοινωνική Συνοχή
ε μεγάλη επιτυχία
πραγματοποιήθηκ
ε, την Κυριακή
στην κατάμεστη αίθουσα
εκδηλώσεων του
ξενοδοχείου Κιέριον στην
Καρδίτσα η ημερίδα της
Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας με
Θέμα: Η Συμβολή της Τ.Α.
στην Κοινωνική Συνοχή.

Μ

Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας και Δήμαρχος Δήμου Μουζακίου, κος Γιώργος Κωτσός κήρυξε την έναρξη των εργασιών
της ημερίδας την οποία χαιρέτησαν ο Δήμαρχος Καρδίτσας κος
Φώτης Αλεξάκος και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κος Κωνσταντίνος Αγοραστός.
Στη συνέχεια παρουσίασαν τις
εισηγήσεις τους, ο Δρ Μιχάλης
Χρηστάκης με θέμα: Κοινωνική Οικονομία και Τοπική Αυτοδιοίκηση,
ο κος Δημήτρης Μιχαηλίδης με
θέμα: κοινωνική οικονομία και κοινωνική Επιχειρηματικότητα και ο
κος Βασίλειος Μπέλλης με θέμα:
Η Στήριξη του οικοσυστήματος
συνεργατισμού Καρδίτσας από
την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Παρεμβάσεις κάνανε η κα Καίτη Βελεσιώτου, διευθύντρια του
Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας, η
κα Φούλα Γκαραγκούνη Κοινωνική Λειτουργός Προγράμματος
Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Καρδίτσας και η κα Φανή Τσιρογιάννη,
Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗ Μουζακίου.
Τοποθετήσεις έγιναν από, τον
κο Κωστή Βασίλειο - εκπρόσωπο
του Δικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας, τον κο Ταξιάρχη Απόστολο - Πρόεδρο των εργαζομένων
ΟΤΑ Ν. καρδίτσας, τον κο Παπαλό Κωνσταντίνο - πρώην Δήμαρχο Δήμου Καρδίτσας, τον κο Στάθη Φάνη - Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Μουζακίου και τον κο Κονταξη Γιώργο, ΓΓ της Ενεργειακής
Συνεταιριστικής Καρδίτσας.
Την ημερίδα συντόνιζε ο Διευθυντής της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας κος Τσούμας Δημήτριος.
Ο πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας κος Γεώργιος Κωτσός και

την εναρκτήρια ομιλία του ανέφερε τα παρακάτω:
«Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες
και κύριοι
Η πρωτοφανής κρίση που ξέσπασε το 2010 στην Ευρώπη και
είχε ως «θύματα» τις χώρες του
Νότου, δυστυχώς εξακολουθεί
να πλήττει καίρια την πατρίδα
μας με δυσμενείς, συνεχώς διογκούμενες επιπτώσεις σε όλα τα
επίπεδα της κοινωνικοοικονομικής ζωής της.
Οι φορομπηχτικές αντιαναπτυξιακές πολιτικές που εξακολουθούν να εφαρμόζονται από την
κεντρική εξουσία είναι ο βασικότερος λόγος διατήρησης αυτής
της πολύ δυσάρεστης κατάστασης και είναι ηλίου φαεινότερο ότι
πρέπει να αλλάξουν το συντομότερο δυνατό!
Το μεγάλο ερώτημα ωστόσο
που τίθεται σήμερα μέχρι να έρθει η ώρα αυτής της ριζικής πολιτικής αλλαγής είναι πως θα διαφυλάξουμε την συνοχή της κοινωνίας μας από τα αλλεπάλληλα
πλήγματα των σκληρών μνημονιακών δεσμεύσεων που επιβλήθηκαν ειδικά τα τελευταία χρόνια
στη χώρα.
Μέχρι σήμερα οι Έλληνες δείχνουν αξιοθαύμαστη αντοχή απέναντι στην λαίλαπα της υπανάπτυξης, γεγονός το οποίο εμείς
στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων
Θεσσαλίας πιστεύουμε ότι πρέπει
να αναδειχθεί διότι αποτελεί τεράστιο επίτευγμα της αυτοδιοίκησης και των φορέων της οι
οποίοι υπερβάλλοντας εαυτούς,
στέκονται στο ύψος των πολύ
δύσκολων περιστάσεων που βιώνει ο τόπος!

Με αυτό το σκεπτικό, το Δ.Σ.
της Π.Ε.Δ. αποφάσισε να διοργανώσει την σημερινή ημερίδα
προκειμένου να καταδείξει τον
εθνικό ρόλο της Τ.Α. στην διάρκεια της κρίσης, δεδομένου ότι
παρά τις πρωτοφανείς χρηματοδοτικές περικοπές που υπέστη,
επέτυχε με πολυποίκιλες μικρές η
μεγάλες δράσεις και παρεμβάσεις
να στηρίξει τις τοπικές κοινωνίες
και τους αδύναμους συμπολίτες
μας.
Αγαπητοί συνάδελφοι. Κυρίες
και Κύριοι
Τα τελευταία χρόνια, όλοι είδαμε πρωτόγνωρες εικόνες στην
καθημερινότητα μας, εικόνες που
παλαιότερα βλέπαμε μόνο στις
ταινίες!
Παιδιά αλλά και ενήλικες να ψάχνουν στα σκουπίδια, όχι πια για
κάτι που μπορούν να πουλήσουν,
κάτι που μας ήταν οικείο λόγω των
ρακοσυλλεκτών και των κυνηγών
αλουμινίου και γενικά μετάλλων,
αλλά για κάτι που να μπορούν να
φάνε!
Ολόκληρες οικογένειες προσφύγων, η μεταναστών να ζητούν την προστασία μας στον
αγώνα επιβίωσής τους!
Ανθρώπους να κοιμούνται σε
παγκάκια, να αρρωσταίνουν και να
πεθαίνουν αβοήθητοι, η να τερματίζουν την ζωή τους από απόγνωση!
Επιχειρήσεις και καταστήματα
να βάζουν σωρηδόν «λουκέτα»!
Συμπολίτισσες και συμπολίτες
μας να χάνουν την δουλειά τους
και να τους «κυνηγάνε» τα χρέη
ανελέητα!
Παιδάκια να λιποθυμούν σε
σχολεία από ασιτία, η να ζητια-
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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

νεύουν στα πεζοδρόμια!
Το κράτος «πνιγμένο» στα μύρια προβλήματά του δυστυχώς
αδυνατούσε να παρέμβει ουσιαστικά για να υποστηρίξει αυτούς
τους δυστυχισμένους συνανθρώπους μας και όπου προσπάθησε
να το κάνει, προδόθηκε από την
ανεπαρκή οργανωτική ικανότητα
που το χαρακτηρίζει διαχρονικά.
Μοιραία, τον ρόλο του «ναυαγοσώστη» ανέλαβε αυτόβουλα η
τοπική αυτοδιοίκηση ως ο πλησιέστερος στους πολίτες θεσμός
και ανταποκρίθηκε πλήρως σε
αυτόν, κρατώντας την κοινωνία
μας όρθια!
-Ενεργοποίησε τα ανθρωπιστικά αντανακλαστικά των πολιτών
διοργανώνοντας καμπάνιες ουσιαστικής έκφρασης των συναισθημάτων της αλληλεγγύης και
της αλληλοϋποστήριξης.
-Δημιούργησε δομές κοινωνικής ένταξης και προσφοράς βοήθειας στους πληγέντες.
-Στάθηκε αρωγός στους φτωχούς και στους αδύνατους, επωμιζόμενη δυσβάσταχτα οικονομικά βάρη για να τους διευκολύνει
να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες
τους, αλλά και να ανταπεξέλθουν
στις υποχρεώσεις τους απέναντι
στο κοινωνικό σύνολο.
-Έδωσε δουλειές σε χιλιάδες
ανέργους, εκτελώντας έργα και
αξιοποιώντας πληθώρα προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
-Ενθάρρυνε την κοινωνική συνεργατικότητα σε τέτοιο βαθμό
που περιοχές όπως ο Νομός Καρδίτσας έγιναν πρωτοπόρες στην
υλοποίηση σχετικών ιδιωτικών
επενδύσεων, όπως για παράδειγμα η Συνεταιριστική Τράπεζα,
η Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρία, ο Συνεταιρισμός Στέβιας, η
συγκρότηση πολλών συνεταιρισμών στους τομείς του αγροτουρισμού, της αξιοποίησης του δασικού πλούτου, της παραγωγής,
τυποποίησης και εμπορίας παραδοσιακών προϊόντων. Ήδη
έχουν πραγματοποιηθεί στην Καρδίτσα αξιόλογες συναντήσεις και
ημερίδες οι οποίες έγιναν αντικείμενο τηλεοπτικών εκπομπών
και μπορούμε να πούμε πλέον
ότι οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί
αποτελούν στοιχείο της ταυτότητας του Νομού μας, αλλά και
πλατύ πεδίο μελέτης Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων.
-Έβαλε τον άνθρωπο, την προνοιακή μέριμνα και το λαϊκό συμφέρον πάνω από κάθε ανάλγητη
οικονομικίστικη απαίτηση απ’
όπου κι’ αν εκπορεύονταν, βγάζοντας στην απογοητευμένη ελληνική κοινωνία ασπροπρόσωπο
τον δυσκίνητο κρατικό μηχανισμό!
Αγαπητοί συνάδελφοι. Κυρίες
και Κύριοι
Ήρθε η ώρα η Ελληνική Πολιτεία να κάνει την αυτογνωσιακή
της υπέρβαση και να αναγνωρίσει
στον μέγιστο βαθμό την καθοριστική συμβολή της Τ.Α. στην αντιμετώπιση των τραγικών συνεπειών της πρωτοφανούς κρίσης
σε ανθρωπιστικό, αλλά και διοικητικό επίπεδο.
Οφείλει να το πράξει άμεσα στο
πλαίσιο της μεταρρυθμιστικής

προσπάθειας που βρίσκεται σε
εξέλιξη, με τη σύμπνοια όλων
των πολιτικών δυνάμεων της χώρας.
Την καλούμε να αποδεχθεί ότι
σε χαλεπούς καιρούς η Τ.Α. επέδειξε αξιοθαύμαστη διαχειριστική
επάρκεια και αποτελεσματικότητα που της δίνουν το δικαίωμα να
αποκτήσει επιτέλους την οικονομική και λειτουργική αυτονομία
που επιδιώκει εδώ και δεκαετίες.
Το έχει ανάγκη η ίδια για να
προχωρήσει με αυτοπεποίθηση

και να ανοίξει καινούργιους αναπτυξιακούς ορίζοντες για το μέλλον.
Το χρειάζεται η χώρα μας για
την Ευρωπαϊκή της εξομοίωση
και ολοκλήρωση.
Το θέλουν οι πολίτες κυρίως
της περιφέρειας για να σφυρηλατήσουν μια νέα σχέση συνεργασίας με το Ελληνικό κράτος, η
οποία θα εμπνέει εμπιστοσύνη
και θα εμπεριέχει σαφέστατη διαβάθμιση στην αντιμετώπιση των
αναγκών και στις λύσεις που θα
δίνονται στα μικρά και μεγάλα τοπικά προβλήματα.
Εύχομαι ολόψυχα, η σημερινή
ημερίδα να ενισχύσει με τα συμπεράσματά της τον κοινό αγώνα
για την θεσμική αναβάθμιση του
εθνικού ρόλου που έχει αναλάβει
εκ των πραγμάτων η Τ.Α. απέναντι
στην Ελληνική κοινωνία και να
παρακινήσει τις αρχές και όλους
τους φορείς του τόπου να τον
στηρίξουν δυναμικά μέχρι την
ευόδωσή του».

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Τρικάλων αποφασίζει:
- Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων για σήμερα
Τετάρτη 27/03/2019 και κατά τις
ώρες από 13:30’ μέχρι πέρατος
του αγώνα,
Α) Στο τμήμα της οδού Κατσιμήδου, από τη διασταύρωσή της
με την οδό Βασιλείου Τσιτσάνη
μέχρι τη διασταύρωσή της με
την οδό Σπάρτης και
B) Καθ’ όλο το μήκος της οδού
Εξηνταφώτη.
- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται
από παρακαμπτήριες – εναλλακτικές οδούς σύμφωνα με τις
υποδείξεις των τροχονόμων ή
την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.
- Με μέριμνα και ευθύνη των
διοργανωτριών αρχών και της
γηπεδούχου ομάδας, 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 σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες,
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. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010.
- Οι παραβάτες της παρούσας
τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον
Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και
ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
- Η εκτέλεση της παρούσης
ανατίθεται στο προσωπικό της
Ελληνικής Αστυνομίας.

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
BΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά στην οδό Αμαλίας με Νέλσου μπροστά στον
παιδικό Σταθμό “ΖΟΥΜΕΡΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΚΙΑ”. Όποιος τα έχασε να
επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 24310 73070.
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.

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

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.

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300
Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 29/3/2019-ΠΑΝ. ΔΕΜΕΡΛΙΩΤΙΣΣΑ
Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 29/3/2019-ΠΑΝ. ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 5/4/2019-Ι.Μ. ΒΥΤΟΥΜΑ
ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ 10/4/2019-ΠΑΝ. ΣΠΗΛΙΑ
ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ 12/4/2019-Ι.Μ. ΚΟΡΩΝΑΣ

Τριήμερη εκδρομή στο Βελιγράδι και Νόβισαντ 30/4 έως 2/5.
Αναχώρηση 29/4 βράδυ.

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

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

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

σελίδα 37

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ
MINIBUS 19-20 ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

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

Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500
• www.kotoulastours.gr

Τετραήμερη εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη – Βόσπορο
και Πριγκηπόνησσα 30/4 έως 3/5. 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.

ΤΕΤΑΡΤΗ

Α.Μ. 0727E600000447Y1
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 14 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. 2431303610 - FAX: 2117702862
Email: info@efthimioutravel.gr
Web: www.efthimioutravel.gr

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel

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

Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22-23/06/2019
(Αγία Θεοδώρα με τα 17 δένδρα στη στέγη Ι. Μ. Μαλεβής-Ναύπλιο κ.ά.)

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

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
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.

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

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.

ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ –
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ • ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32 ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΥΤΗΛΗΝΗ
(ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- ΜΑΝΤΑΜΑΔΟ,
ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ, ΑΓΙΑΣΟΣ )
14 - 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

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
Ιερά Μονή Κορώνης - Γ’ Χαιρετισμοί
Απογευματινό προσκύνημα με το Σύλλογο Πολιτικών
Συνταξιούχων Τρικάλων. Παρασκευή 29-3-2019

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΤΗΝΟ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ
22 & 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
(ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ ΒΡΑΔΥ
ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΩΣ ΤΗ ΤΗΝΟ)

«ΑΘΗΝΑ – ΑΚΡΟΠΟΛΗ»
Έκθεση LEONARDO DA VINCI
Θεατρική παράσταση «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές»
στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Από 30-31/03/2019

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

«ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ»
Τρίπολη – Βυτίνα – Δημητσάνα – Στεμνίτσα
Κρουαζιέρα στη διώρυγα Κορίνθου - Αρχαία Κόρινθος Καλάβρυτα (Οδοντωτός). Από 5 – 7 /04 /2019

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

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

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:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑ

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

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€

ΟΙ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

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

2ήμερη εκδρομή «Καλάβρυτα - Μέγα Σπήλαιο - Αγία Λαύρα –
Μεσολόγγι - Άρτα». 30-31 Μαρτίου 2019

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

Και πολλές – πολλές ακόμα επιλογές εορταστικών αποδράσεων…

ΠΑΣΧΑ στην «ΚΕΡΚΥΡΑ»

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

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

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

«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

* Δεν συμπεριλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου!
SPECIAL OFFERS σε οδικά ταξίδια

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

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

ΠΡΑΓΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Βελιγράδι-Μπρατισλάβα-Δρέσδη
8ήμερη εκδρομή 23-30/8-2019

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

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

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

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

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

38 σελίδα

ΤΕΤΑΡΤΗ

27

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Τετάρτη 27 Μαρτίου στις 7 το
απόγευμα θα τελέσει τη Θεία
Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στον Ιερό
Προσκυνηματικό Ναό Αγίου
Στεφάνου Τρικάλων.
Αύριο Πέμπτη 28 Μαρτίου
στις 7 το απόγευμα θα τελέσει
τη Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων.
Την Παρασκευή 29 Μαρτίου
στις 5 το απόγευμα θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά
την Ακολουθία της Γ’ Στάσεως
των Χαιρετισμών προς την
Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό
Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης Τρικάλων.

τοπικά

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Περί ώρα 7:30 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά
την Ακολουθία της Γ’ Στάσεως
των Χαιρετισμών προς την
Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό
Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων.
Περί ώρα 9:00 θα Χοροστατήσει κατά την Ακολουθία
της Γ’ Στάσεως των Χαιρετισμών στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο π. Διονύσιος Χουρμουζιάδης την Παρασκευή 29
Μαρτίου το βράδυ θα τελέσει
την Ακολουθία της Γ’ Στάσεως
των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Ναό
Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.

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 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!

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Παράταση ημερομηνίας για συλλογή ειδών
ατομικής υγιεινής για τους φυλακισμένους
μέχρι Παρασκευή 29 Μαρτίου

στον Ι. Ν. Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων

Λόγω της μεγάλης προσέλευσης ανθρώπων που θέλουν
να προσφέρουν για τους φυλακισμένους συνανθρώπους μας η
ημερομηνία συλλογής ειδών
ατομικής υγιεινής παρατείνεται
μέχρι την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019.
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

Ομιλία στη Χριστιανική Ένωση
Επιστημόνων Ν.Τρικάλων
Αύριο Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 και ώρα 5.30’μ.μ. στο παρεκκλήσι του Ιωάννου του Προδρόμου Τρικάλων θα μιλήσει ο
κ.Θεόδωρος Γκαλέας, ιατρός, με θέμα: «Νοητικές διαταραχές
αγγειακής αιτιολογίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ως Θεραπευτήριο».

Εκδρομή του Συλλόγου
Συντ/χων ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ)
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.

Ζωγράφου 1
πεζόδρομος (έναντι
Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ.: 24310

78435 •
what’s up: 6986 835 554
ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

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

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.

Μπιφτέκια μόσχου με ατομική σαλάτα .....................................5,50 €
Τας κεμπάπ ή μπεκρή μεζέ.......................................................5,00 €
Παστίτσιο ή λαζάνια..................................................................5,00 €
Κοτόπουλο σνίτσελ φούρνου ....................................................5,00 €
Φασόλια ή ρεβύθια φουρνιστά..................................................4,50 €
Μανιτάρια σε σάλτσα κρασιού με ρύζι ή ζυμαρικό....................4,50 €
Κεφτεδάκια με πατάτες ............................................................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά με χόρτα εποχής.................................6,00 €

νησΤισιΜα ΦαγηΤα σαραΚοσΤησ
Χταπόδι στιφάδο - γαριδομακαρονάδα......................................6,50 €
ντολμαδάκια γιαλαντζί / Λαχανοντολμάδες νηστίσιμοι .............5,00 €
γεμιστά - μπριάμ λαχανικών.....................................................4,50 €
Μανιτάρια με σάλτσα κρασιού με ρύζι ή ζυμαρικό ....................5,00 €
Κολοκυθοκεφτέδες - λαχανοκεφτέδες ....................................4,50 €
Καλαμαράκια τηγανητά με πατάτες...........................................6,50 €

σαΛαΤΕσ
Μαυρομάτικα σαλάτα ..........3,50 €
ρεβυθοσαλάτα ....................3,50 €
Πατατοσαλάτα.....................3,50 €
Μελιτζανοσαλάτα................3,50 €
Πολίτικη με ελιές................3,50 €
Μαρούλι..............................3,00 €

αγγουροντομάτα .........3,50 €
Χόρτα..........................3,00 €
Μπρόκολο ...................3,00 €
Κουνουπίδι..................3,00 €
Παντζάρια ...................4,00 €
Λάχανο........................3,00 €

Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• μπούτι κοτόπουλο με μέλι και σουσάμι
• μοσχάρι λεμονάτο
• γεμιστά
• μεσογειακή μακαρονάδα
• γίγαντες • φασολάκια

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 17:0019:30.
Ανοίγουμε
μια αγκαλιά αγάπης
και κάνουμε πράξη
όλοι μαζί το…
«ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθετε
πρός με» (Ματθ. κε’, 36)
Καλή Μεγάλη
Τεσσαρακοστή!
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καθημερινά
στον Ιερό Ναό, στο τηλέφωνο
2431033671 και στην ιστοσελίδα του Ναού panagiaepiskepsi.gr

Σήμερα ΤΕΤΑΡΤΗ 27 Μαρτίου 2019 το βράδυ προς Πέμπτη
28 Μαρτίου και από ώρα 8:15μ.μ. έως 12:15π.μ. θα τελεσθεί
το Μυστήριον του Ιερού Ευχελαίου ο Όρθρος, οι Ώρες και η
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
Σημείωση: Κατά την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής κάθε Τετάρτη βράδυ θα ψάλλεται Ιερά Αγρυπνία.
Εκ του Ιερού Ναού

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† ΠΕΝΘΗ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΥΘ.
ΤΣΙΛΙΛΗ
Ετών 89
Θανόντα κηδεύσαμε την Δευτέρα 25
Μαρτίου 2019 και ώρα 4.00μ.μ., εκ του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Λεπτοκαρυάς
Τρικάλων.
Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν καθ' οιονδήποτε τρόπο
στο πένθος μας
Ευχαριστούμε θερμά
Λεπτοκαρυά Τρικάλων 27-3-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ιωάννα Τσιλιλή. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Ελένη και Ιωάννης
Πούλιος, Ευθύμιος και Αικατερίνη Τσιλιλή, Κωνσταντίνος και
Κωνσταντίνα Τσιλιλή. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γεωργία, Βασίλης και Ματίνα, Ιωάννα, Γεώργιος, Γεώργιος, Έκτορας. Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ:
Παναγιώτης. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Την τελετή επιμελήθηκε το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

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

Αρχιερατική Προηγιασμένη Θεία
Λειτουργία στον Ιερό Προσκυνηματικό
Ναό Αγίου Στεφάνου Τρικάλων
Από τον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Στεφάνου Τρικάλων γίνεται γνωστό ότι σήμερα Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 και
ώρα 7:00 - 9:00 απογευματινή θα τελεστεί Αρχιερατική Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Εγώ τον Θεόν θέλω επικαλεσθή και εις τον Θεόν
θέλω εναποθέσει την υπόθεσίν μου· όστις κάμνει μεγαλεία ανεξιχνίαστα, θαυμάσια αναρίθμητα». (Ιώβ 5:8-9)
Υποθέσεις πολλές αντιμετωπίζομε συχνά στη ζωή μας.
Υποθέσεις μικρές αλλά και
μεγάλες, δύσκολες και περίπλοκες. Υποθέσεις που αφορούν στην εργασία μας, στα
οικονομικά, στην υγεία μας,
στην οικογένεια και στις σχέσεις μας μέσα σ ' αυτήν, και
στο περιβάλλον μας. Υποθέσεις που μας απασχολούν,
μας δημιουργούν άγχος, φόβους και αγωνία για την έκ-

βαση τους γι' αυτό, με προσοχή και σύνεση σχεδιάζομε
την αντιμετώπιση τους όχι
πάντα με επιτυχία. Πέρα και
πάνω όμως από τους δικούς
μας σχεδιασμούς, σαν άνθρωποι που πιστεύομε στον
Θεό, ας κάνομε αυτό που ο
Λόγος Του μας προτρέπει.
Ας κάνομε την υπόθεση μας
«υπόθεση του Θεού». Με πίστη ας την αναθέσομε στα χέρια Του, ας Τον επικαλεσθούμε και ας περιμένομε με
υπομονή και εμπιστοσύνη τη
δική Του επέμβαση και λύση
γιατί ο Θεός, σ αυτούς που
Τον εμπιστεύονται: «κάνει μεγαλεία ανεξιχνίαστα, και θαυμάσια αναρίθμητα»!

Αρχιερατική Εσπερινή Θεία Λειτουργία
των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στον
Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων
Από τον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων γίνεται
γνωστό ότι αύριο Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 στις 7 το απόγευμα
θα τελεσθεί από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τρίκκης και
Σταγών κ. Χρυσόστομο η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων
Τιμίων Δώρων.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ του Σωτηρίου και της Ευαγγελίας, το γένος Μπουλούτσου, που
γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του Λάμπρου και της Βασιλικής, το γένος
Μπατατόλη, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στα Τρίκαλα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Μορφωτικό
Σύλλογο της Ράξας και όλο το Δ.Σ. για την δωρεά
ενός εκτυπωτή, για τις ανάγκες του Περιφερειακού
Ιατρείου της Ράξας.
Ο Γενικός Ιατρός
Κελεπούρης Ζήσης

ANAKOINΩΣΗ
Προκήρυξη αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου
Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής
της Αδελφότητος Κυριών “Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ”
Το Δ.Σ. της Αδελφότητος Κυριών “Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ”
σύμφωνα με το καταστατικό προκηρύσσει αρχαιρεσίες για
την ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 και ώρα
10 π.μ.-4μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ).
Το Δ.Σ.
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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
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5) ριΖΩΜα ΤΡΙΚΑΛΩΝ ......................................ΤΗΛ.: 24310 96200
e-mail: panagiotoumix@yahoo.gr

Αυστηρό διάβημα Αθήνας σε Άγκυρα μετά την
πρόκληση κατά του Πρωθυπουργού στο Αγαθονήσι
υστηρό διάβημα διαμαρτυρίας
επέδωσε ο γενικός γραμματέας
του υπουργείου Εξωτερικών στον
πρέσβη της Τουρκίας στην Αθήνα για το
περιστατικό παρενόχλησης του
ελικοπτέρου που μετέφερε τον
πρωθυπουργό στο Αγαθονήσι από
τουρκικά μαχητικά.

Α

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω –πρωτοφανέςπεριστατικό είχε αποκαλύψει, τη Δευτέρα, ο
πρωθυπουργός κατά τις δηλώσεις του από το
ακριτικό νησί, όπου βρέθηκε για τους εορτα-

σμούς της 25ης Μαρτίου.
«Τουρκικά μαχητικά ανάγκασαν το ελικόπτερο που με μετέφερε να κάνει χαμηλούς
ελιγμούς. Ίσως λόγω της ημέρας θέλησαν να
συμμετάσχουν στους εορτασμούς», είπε ο
πρωθυπουργός κάνοντας λόγο για ανόητες
ενέργειες.
«Ανάγκασαν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινα να χαμηλώσει την πτήση μέχρι να αναλάβουν τα μαχητικά μας. Πρέπει να ξέρουν ότι
οι ανόητες αυτές ενέργειες δεν έχουν κανένα
νόημα. Χαλάνε κηροζίνη και βενζίνη τζάμπα»
είπε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

Πώς σημειώθηκε η πρόκληση
Στις 10:50, το πρωθυπουργικό ελικόπτερο και καθώς ήταν στο σκέλος της πτήσεως από Αθήνα προς
το Αγαθονήσι, ο πιλότος του έλαβε εντολή από
το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικού Ελέγχου (ΕΚΑΕ) της
Λάρισας, να αλλάξει ύψος και να κατέβει στα 500
πόδια (περίπου 160 μέτρα) από την επιφάνεια της
θαλάσσης καθώς 4 μίλια βορειότερα και προς τα
ανατολικά το πλησίαζε ένα «ζευγάρι» εκσυγχρονισμένων τουρκικών μαχητικών F-4E Phantom/Terminator. Την ίδια ώρα, και για λόγους ασφαλείας
του πρωθυπουργικού ελικοπτέρου, απομακρύνθηκε
από την ευρύτερη περιοχή, καθώς ο Έλληνας ελεγ-

κτής αεραμύνης του ΕΚΑΕ το κατηύθυνε προς την
περιοχή των νήσων Αρκιών όπου έκανε κύκλους πετώντας πάντα στα 500 πόδια.
Πάντως, η Άγκυρα αρνήθηκε πως μαχητικά της
παρενόχλησαν το πρωθυπουργικό ελικόπτερο.
«Πηγές ασφαλείας αναφέρουν ότι τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη δεν ενεπλάκησαν σε καμία παρενόχληση, όπως υποστήριξε ο Έλληνας πρωθυπουργός και κάποια ξένα ΜΜΕ», μεταδίδει το
πρακτορείο ειδήσεων Αναντολού. «Τα αεροσκάφη
εκτελούσαν τα συνηθισμένα καθήκοντά τους»
προσέθεταν οι ίδιες πηγές ασφαλείας στο τουρκικό
πρακτορείο Anadolu.
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