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Ανακοινώθηκε χθες το πρόγραμμα για τους υποψηφίους σε ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

ΣΕΛ. 8

Κύπελλο ΕΠΣΤ

Επιστροφή
στο θρόνο τους
Τα Μετέωρα κατέκτησαν το 14ο τρόπαιό τους
νικώντας στον χθεσινό τελικό την Πηγή με 4-1

ΣΕΛ. 16, 28

Ευχαριστήριο
Αισθάνομαι την ανάγκη να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο
που παρευρέθηκε στην
ανοιχτή πολιτική εκδήλωση για τη παρουσίαση του νέου εκλογικού
συνδυασμού «ΔΥΝΑΜΗ
ΕΥΘΥΝΗΣ», το Σάββατο
23 Μαρτίου 2019, στην
Αίθουσα Πολιτιστικού
Κέντρου Καλαμπάκας.
Θέλω να ευχαριστήσω τόσο εκείνους που μας
τίμησαν με τη φυσική τους παρουσία, όπως και
όλους όσους παρακολούθησαν τη παρουσίαση
μέσω των τοπικών μέσων ενημέρωσης, μετάδοση που δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τη συνδρομή
των τελευταίων, τους οποίους και ευχαριστώ
θερμά.
Η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα αυτής της πρώτης συγκέντρωσης του συνδυασμού
μας «ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ» συγκίνησε τόσο εμένα όσο και τους υποψήφιους και φίλους του Συνδυασμού. Επιβεβαίωσε την αποδοχή της εκ νέου
υποψηφιότητάς μας. Και μας έστειλε το μήνυμα της ευθύνης μας για ειλικρινή και πραγματιστική στάση απέναντι στο μέλλον του Δήμου
μας, του Δήμου Μετεώρων.
Τόσο εγώ προσωπικά όσο και οι υποψήφιοι
σύμβουλοί μου δεσμευόμαστε για έναν έντιμο
προεκλογικό αγώνα, χωρίς λαϊκισμούς και ψεύτικες υποσχέσεις.

Ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία για την υποβολή
της Αίτησης – Δήλωσης για συμμετοχή στις εξετάσεις

ΣΕΛ.
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Dr ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΚΑΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Το γραφείο μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι
ξεκίνησε η παραλαβή τιμολογίων γα την επιστροφή ΦΠΑ του 2018.
Επίσης αναλαμβάνει την σύνταξη και κατάθεση
φακέλου για την αίτηση άδειας χρήσης νερού.
Στα γραφεία μας Σωκράτους 33 οι Γεωπόνοι της
εταιρίας μας είναι στην διάθεση των ενδιαφερομένων για κάθε διευκρίνιση σε θέματα Αγροτικής
Ανάπτυξης.
Τηλέφωνα: 24310 78128, 24310 78129

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

ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΝΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Σινάνης Χρήστος
Υποψήφιος Δήμαρχος Μετεώρων,
Επικεφαλής του εκλογικού συνδυασμού
«ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

Διάθεση δεξαμενών υγραερίου με
το φθηνότερο συμβόλαιο της αγοράς

Τηλ. επικ.: 24310
CMYK
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Σαν Σήμερα
1430
Οι δυνάμεις του Οθωμανού
σουλτάνου Μουράτ Β’ καταλαμβάνουν την πόλη της Θεσσαλονίκης.
1864
Η Αγγλία ανακοινώνει ότι
παραχωρεί τα Επτάνησα στην
Ελλάδα, ως προίκα στο νέο
βασιλιά Γεώργιο Α’.
1896
Ο Σπύρος Λούης κόβει το
νήμα στο Μαραθώνιο των
πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, με χρόνο 2
ώρες, 58 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα.
1963
Διήμερη πανελλαδική αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους, με κλαδικά και
θεσμικά αιτήματα.
2007
Λίγο πριν από την έναρξη
του αγώνα βόλεϊ γυναικών
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
για το Κύπελλο Ελλάδος, σκοτώνεται στην Παιανία από μαχαίρι ο 25χρονος Μιχάλης Φιλόπουλος, κατά τη διάρκεια
επεισοδίων μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων σε προγραμματισμένο ραντεβού «θανάτου» για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Την επόμενη ημέρα, η πολιτεία θα αποφασίσει
την αναβολή όλων των αγώνων των ομαδικών αθλημάτων
για δύο εβδομάδες.

Ε

νόσω θα επιχειρείται λίγο-πολύ απ'
όλους στην (προεκλογική) Ελλάδα να υποταγεί ο χρόνος στις επιμέρους πολιτικές ανάγκες -θα
το εξηγήσουμε τι εννοούμε
ευθύς στη συνέχεια- οι κραδασμοί των ημερών θα ακούγονται όλο και περισσότερο.
Έντονα και ξεκάθαρα. Σε
ποιον ανήκει ο χρόνος; Το
μόνιμα επανερχόμενο ερώτημα έχει παγιδεύσει αυτή
τη στιγμή τη διαχείριση και
της κυβέρνησης και της
(αξιωματικής τουλάχιστον)
αντιπολίτευσης. Ισχύει αυτό
στη μεγάλη, γεωπολιτική
σκακιέρα που εκφεύγει του
αντικειμένου αυτής της στήλης, όπως είναι η διαχείριση
των Ελληνοτουρκικών (οι
τουρκικές τοπικές-αλλά-μεευρύτερη-επίπτωση εκλογές
είναι εδώ δίπλα, όμως η διαχείριση του οικονομικού
αδιεξόδου Ερντογάν λίγο
παρακάτω…).
Στη διαχείριση αυτή η κυβέρνηση θα 'θελε να εκμεταλλευθεί άμεσα το θετικό
κλίμα από την κορυφή «3+1»
στην Ιερουσαλήμ, η αξιωματική αντιπολίτευση να φύγουν οι εξελίξεις για αργότερα στη δική της (προσδοκώμενη) θητεία. Όμως ο χρόνος, εδώ/και εδώ, ανήκει αλλού: για παράδειγμα στις ισραηλινές εκλογές του Απριλίου. στην αμερικανική αναθεώρηση στάσης στην Εγγύς και Μέση Ανατολή.
Πιο κοντά, όμως, στα θέματα που μας απασχολούν
στη στήλη βρίσκουμε την
άνευ τέλους διελκυστίνδα
γύρω από τα «κόκκινα» δάνεια και συνολικά τα timelines
της ενισχυμένης μεταμνημονιακής παρακολούθησης.
Ενώ εμείς μετράμε από Euro
Working Group σε Eu-

Κραδασμοί ή: Σε ποιον ανήκει ο χρόνος;
rogroup και πάλι από την
αρχή, οι Βρυξελλιώτες ήδη
«γράφουν» στη στάση τους
την εγγύτητα των ευρωεκλογών: έχουμε κι εμείς,
έχουν όμως π.χ. και οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί κάλπες. Όμως «γράφουν» και
οι εσωτερικές προθεσμίες
π.χ. στην DGComp, απ' όπου
όλο και μια έγκριση θα χρειαστεί για να περάσει η όποια
ρύθμιση!
Έτσι, σιγά-σιγά, περνούμε
στους κραδασμούς στους
οποίους ήδη αναφερθήκαμε
ξεκινώντας. Σκεφτείτε για
παράδειγμα ποιο κλίμα επικρατεί και τι προτεραιότητες
επικρατούν στις αρχές ανταγωνισμού των Βρυξελλών,
όταν η απόφαση των υπηρεσιών της Μαργκρέτε Βεστάγκερ (η οποία μέχρι και
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής «από καραμπόλα»
μπορούσε να μας προκύψει,
πριν
τον
τωρινό
κραδασμό/σεισμό…) να
μπλοκάρουν τη μείζονα συγχώνευση των σιδηροδρομικών κλάδων Siemens-Alstom
έχει φέρει Γερμανία και Γαλλία σε ευθεία αντιπαράθεση
με την τεχνοδομή των Βρυξελλών. Ενώ λίγο παραπέρα
-εκεί όπου Βρυξέλλες/Επιτροπή έρχονται σε άμεση
τριβή με Φραγκφούρτη/ΕΚΤακούγονται οι τριγμοί τής,
υπό πίεση Βερολίνου, επιχειρούμενης συγχώνευσης
Deutsche
Bank-Commerzbank. Εκείνο που ευθέως προκύπτει και στην υπόθεση Siemens-Alstom και σε
εκείνην
Deutsche-Commerzbank είναι ότι και στην

καρδιά του συστήματος κανόνων της Ε.Ε. τα δίχτυα είναι για να πιάνουν τα μικρότερα ψάρια: όταν μπλεχτούν
τα μεγαλύτερα, αμηχανία!
Τι συνέπειες θα έχει για θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος η ταραχή στα θέματα
ανταγωνισμού;
Αυτά στα «ευρωπαϊκά».
Ήδη δείξαμε προς την άλλη
κατεύθυνση/πηγή κραδασμών δίπλα μας: εκεί, η
προσδοκία ότι η τουρκική
επιδεικτική ένταση περί τις
θαλάσσιες ζώνες θα πήγαινε
πίσω μετά την εκλογική αναμέτρηση της επόμενης Κυριακής κινδυνεύει να προσαράξει - γιατί; Επειδή μόλις
προσπεραστούν οι κάλπες,
θα χρειαστεί ως φαίνεται ο
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (ο
οποίος έκπαλαι διατηρεί παράξενες απόψεις περί οικονομίας) να προχωρήσει σε
δυσάρεστα μέτρα σταθεροποίησης της οικονομίας τα
οποία ανέβαλε προεκλογικά.
Τι κάνει όποιος επιβάλλει
δυσάρεστα μέτρα στο εσωτερικό; Εξάγει τη δυσαρέσκεια… Για να μη μείνουμε
όμως μόνο στη δική μας στενότερη ή ευρύτερη περιφέρεια, κρατήστε μια στιγμή
τη ματιά σας στο τι συμβαίνει/τι ακούγεται ως κραδασμός στις μεγάλες, τις αληθινές αγορές - εκείνες των
ομολόγων. Όπου στη μεν
Γερμανία επενδυτές δανείζουν στο Δημόσιο ευθέως
με αρνητικό επιτόκιο. αλλά
και στις ΗΠΑ, όπου η απόδοση των βραχυπρόθεσμων
χαρτιών (ήδη του 3μηνου
paper, σιγά-σιγά και των

2ετών) βρέθηκε στο κλείσιμο
της προηγούμενης εβδομάδας υψηλότερη από των
10ετών Treasuries. Ύστερα
επανήλθε, και βλέπουμε.
Όμως… τι υποδηλώνει η αντεστραμμένη καμπύλη αποδόσεων; Νευρικότητα/ανησυχία για τις προοπτικές.
«Φταίει» η αίσθηση ότι οι
Κεντρικές Τράπεζες -ακόμη
και η συνήθως επιφυλακτική
ΕΚΤ- διακόπτουν την τάση
απόσυρσης των προγραμμάτων ενίσχυσης των οικονομιών, ακριβώς γιατί βλέπουν «κάτι» στον ορίζοντα;
Μήπως μια προεξόφληση οικονομικής ύφεσης; Ιστορικά,
inverted yield curve είχε εμφανισθεί το 2007, λίγο προτού ζαλιστεί το αμερικανικό
Χρηματιστήριο. Και όταν η
Ουόλ Στριτ αισθάνεται αδιαθεσία, οι αγορές γενικώς
τραντάζονται.
Δεν τα αναφέρουμε αυτά
μόνο επειδή υποτίθεται ότι
τώρα σχεδιαζόταν νέα προσπάθεια πρόσβασης της
Ελλάδας «στις αγορές».
Αλλά επειδή, άμα επιβεβαιωθεί και απ' αυτό το σημάδι, ότι περνάμε σε φάση
κάμψης διεθνώς και ευρωπαϊκά, τότε οι σχεδιασμοί
για τους επόμενους μήνες
μπορεί να βρεθούν απειλημένοι. Και εδώ, ο χρόνος
δεν είναι καθόλου σαφές
ότι ανήκει σε όσους πιστεύουν ότι τον διαφεντεύουν: «εδώ καράβια χάνονται, βαρκούλες αρμενίζουν»;
Tου Α.Δ. Παπαγιαννίδη
από Ναυτεμπορική

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Σωτηρίου Ευαγγελία
Κάκια Ευαγγελία
Παπαθανασίου Χριστόφορος
Μπίνας Ματθαίος
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)

Το Άγγελμα

της ημέρας

ΕΘΝΟΣ:

```
Άντρας
στην Βρετανία δεν
κοιμάται εδώ και 50
χρόνια
```
(Ξέρουμε και πολλούς στην Ελλάδα
που κοιμούνται…
όρθιοι!)

Εμένα, άνθρωπέ μου, μου έρχεται

Παναγιώτης
Ρήγας:

να δακρύσω για σένα, όταν θυμηθώ
ότι προτιμάς τα έργα της ντροπής,

Η Ελλάδα θα απαντά σε ο,τι υπερβαίνει το διεθνές δίκαιο

```

από τη μεγάλη δόξα του Θεού.

(Το ζητούμενο είναι αυτοί
που αποφασίσουν για το…
δίκαιο ποιον στηρίζουν)

Μέγας Βασίλειος

Το ανέκδοτο της ημέρας
Ένας διαβάτης ρωτάει τον Μπόμπο: -Πού πάει αυτός ο δρόμος;
Μπόμπος: -Πουθενά κύριε.
Διαβάτης: -Μα κάπου πρέπει να πηγαίνει.
Μπόμπος: -Είμαι σίγουρος ότι δεν πάει πουθενά
αυτός ο δρόμος, γιατί κάθε μέρα που
περνώ τον βρίσκω εδώ.

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Ένας γύφτος
λιγότερος…
Οι Γερμανοί οραματίζονταν την
επικράτηση της Αρίας φυλής,
έχοντας ως σταθερά πρότυπα την
γυμνασμένη κορμοστασιά του Γκέρινγκ, το μπόι του Γκέμπελς και
την ξανθή κώμη του Χίτλερ…
Εδώ στην Ελλάδα κάποιοι οραματίζονται την απαγκίστρωσή μας
από τον σκοτεινό ραγιαδισμό και
την επικράτηση του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, έχοντας ως
φωτεινά παραδείγματα πράξεις
ωμής ρατσιστικής βίας, λιντσαρίσματα και εκτελέσεις φτωχοδιάβολων, εθνική έπαρση και Μεγάλες Ιδέες, ερεβώδεις αντιλήψεις
περί Θεού και των εκπροσώπων
αυτού επί της γης και δογματική
αντιμετώπιση σοβαρών καταστάσεων!
Πριν από λίγους μήνες «φιλήσυχοι νοικοκυραίοι» ξυλοκόπησαν
μέχρι θανάτου κάποιον Ζακ Κωστόπουλο, μέλος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, που επιχείρησε - υπό
την επήρεια ουσιών λένε- να κλέψει – λένε πάλι- ένα κοσμηματοπωλείο.
- Μια «αδερφή» λιγότερη
Πριν από λίγες μέρες ένας «φιλήσυχος οικογενειάρχης» πυροβόλησε και σκότωσε έναν ρομά,
που προσπάθησε- όπως λέγεται να του κλέψει τις κότες.
- Ενας γύφτος λιγότερος!
Πριν από λίγα χρόνια ένας επίσης «νοικοκύρης φιλήσυχος, οικογενειάρχης», είχε εκτελέσει με
ναζιστική ψυχρότητα και ψυχραιμία πέντε κυνηγούς, που πάτησαν
το τριφύλλι του!
- Πέντε εισβολείς στην ιδιωτική
μας ζωή λιγότεροι…
Κι έτσι σιγά σιγά λιγοστεύοντας
οι «αδερφές», οι γύφτοι, οι «άλλοι»
που μας ενοχλούν, οι «διαφορετικοί», που μας χαλάνε την εικονική
πραγματικότητα, η «Αρία» φυλή
κατά τα προσωπικά μας πρότυπα,
θα επικρατήσει τελικά…
Αλώστε, όταν το κράτος απουσιάζει, όταν η αστυνομία κωφεύει,
όταν η δικαιοσύνη δικάζει κρυφοκοιτάζοντας, τι να σου κάνει κι ο
«νοικοκύρης», που πρέπει να προστατεύσει τα ιερά και τα όσια της
οικογενείας του; Παίρνει το νόμο
στα χέρια του και σκοτώνει!
Και την άλλη μέρα ανάβει ένα
κερί στον άγιο που «δωροδοκεί»
κι όλα του συγχωρούνται. Κι οι
φασίστες έτσι ακριβώς έκαναν με
τους κομμουνιστές, τους γύφτους,
του γκέι, τους «άλλους»· κι οι ναζί
τον κόσμο από τη «βρωμιά των
εβραίων» ήθελαν να καθαρίσουν…
Κακά τα ψέματα, δεν έχει το
έγκλημα τόση σημασία ακόμη και
στις μέρες μας, όσο το κίνητρο
και η σοβαρή δικαιολογία που
οδηγεί σ’ αυτό.
Μπήκε να μου κλέψει τις κότες;
Θα το σκοτώσω τον γύφτο! Πόσο
πιο σοβαρή δικαιολογία για έναν
φόνο από έναν «φιλήσυχο νοικοκύρη»;

Παρασκευή 29/3/2019
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ. ΤΑ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΑ.
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ
6 ΜΕ 8 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΤΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΟΠΙΚΑ 9 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΕΩΣ 14 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

Ο Νίκος Τζιανίδης γράφει
για την πολύκροτη υπόθεση
στο Λουτράκι (ΕΘΝΟΣ)

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Τι πρέπει να πωλούν
τα κυλικεία

Γερά μπαίνει στην μάχη των ευρωεκλογών η ΝΟΔΕ Τρικάλων. Το τριήμερο 5-6-7 Απριλίου έρχονται στον
Νομό μας τρεις υποψήφιοι ευρωβουλευτές.
Την αρχή κάνει η γνωστή βουλευτής και μάχιμο στέλεχος της παράταξης η κ. Άννα Ασημακοπούλου στις
5/4 , η οποία προέρχεται από περιφέρεια όμοια με τον
Νομό μας, τα Ιωάννινα.
Ακολουθεί στις 6/4 ο κ. Σταύρος Καλαφάτης και στις
7/4 ο ήρωας της ζωής Στέλιος Κυμπουρόπουλος.
Πολύ δυνατά μπαίνει η ΝΟΔΕ...

∫Ω.

Ο «Κουρσό» σχολιάζει
την επικαιρότητα με
το δικό του ξεχωριστό τρόπο
Τον σχολιασμό του για τα τοπικά πολιτικά πρόσωπα έκανε με μεγάλη δόση χιούμορ μιλώντας στη Λέσχη 97,6 ο τρικαλινός σκιτσογράφος Απόστολος Κουρσοβίτης. Ο «Κουρσό» προχώρησε σε μια… μοναδική ανάλυση, ας την απολαύσουμε:
« Τα τοπικά πολιτικά σκίτσα καταλαβαίνω ότι έχουνε πολύ
μεγαλύτερη απήχηση από τα εθνικά, και γι αυτό δίνω και
ιδιαίτερη βάση πλέον σε αυτά. Στο τελευταίο σκίτσο για τις
δημοτικές εκλογές, το έμβλημα του κ. Παπαστεργίου είναι
το σηματάκι του facebook, ενώ του Κώστα Κρεμμύδα ο
σταυρός του… μαρτυρίου, γιατί απορροφά όλη την πίεση
και τις αμαρτίες του τοπικού ΠΑΣΟΚ και καλείται να ξεπεράσει το μεγάλο εμπόδιο της επικράτησης κόντρα στον Παπαστεργίου. Οι εκλογές για τον κ. Καΐκη είναι εκλογές χωρίς άγχος, δεν χρειάζονται… ζάναξ και λεξοτανίλ. Έχουν μια
δεδομένη και προβλέψιμη πορεία. Είναι σαν ένας φάρος
μέσα στην καταιγίδα το ΚΚΕ.
Ο Γιώργος Σπαθής θα είναι ένας δύσκολος αντίπαλος,
όνομα και πράγμα ότι με το σπαθί του θα παλέψει στις εκλογές, θα παίζει σαν τους Γερμανούς στο ποδόσφαιρο, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.
Για το Γιώργο Μητσιούλη το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μου θυμίζει… Ολλανδό ποδοσφαιριστή του ’70, είναι μια χαρακτηριστική φιγούρα με τα μακριά του μαλλιά.
Θα μπορούσε να γίνει ο Γιόχαν Κρόιφ των δημοτικών εκλογών.
Ο Χρηστος Μιχαλάκης και αυτός δεν θα χρειαστεί ζάναξ
και λεξοτανίλ, έχει μια φοβερή αποδοχή στο Νομό Τρικάλων, μια τεράστια δημοφιλία και κάτι σαν… φωτοστέφανο γύρω του.»
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Καλαμάκια τέλος σε δύο χρόνια…
Ας ελπίσουμε να μην καταργηθεί και ο φραπές!

Ενημερωτική ανακοίνωση προς
τους καταναλωτές για τα σχολικά κυλικεία εξέδωσε ο ΕΦΕΤ, καταγράφοντας τα επιτρεπόμενα προς πώληση τρόφιμα.
Όπως σημειώνεται σε σχετική
ανακοίνωση «το σχολείο, πέρα από
τον πρωταρχικό παιδαγωγικό και
κοινωνικό-πολιτιστικό σκοπό του,
πρέπει να αποτελεί το μέσο για την
προαγωγή της υγιεινής διατροφής.
Τα παιδιά, μέσα από την εκμάθηση
και τις διατροφικές επιλογές που
τους προσφέρονται καθημερινά στο
σχολικό περιβάλλον, μπορούν να
γνωρίζουν ή να συνηθίζουν από μικρή ηλικία στις τροφές που είναι διατροφικά κατάλληλες για εκείνα και
τελικά να μάθουν να υιοθετούν μακροπρόθεσμα στη ζωή τους υγιεινότερες επιλογές στο διαιτολόγιό
τους».

∫Ε.Κ

Ξεκινάει σήμερα η πληρωμή της α’ δόσης
Από σήμερα, Παρασκευή 29 Μαρτίου το απόγευμα, ξεκινά η καταβολή της πρώτης δόσης του 2019 στους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού, η οποία θα ολοκληρωθεί το πρωί της Δευτέρας, 1η Απριλίου.
Η πρώτη δόση του 2019 για το επίδομα παιδιού αφορά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, πως αναφέρεται σε
σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Προνοιακών Παροχών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
Ειδικότερα, στην εν λόγω πληρωμή θα καταβληθεί, μετά τους αναγκαίους συμψηφισμούς, σε 621.581 οικογένειες
συνολικό ποσό, ύψους 128,24 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για δικαιούχους που υπέβαλαν τις αιτήσεις τους από τις 7 έως και τις 26 Μαρτίου στη νέα αναβαθμισμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτησης Α21 και δικαιούνται το επίδομα παιδιού με βάση τα εξαρτώμενα τέκνα
που δηλώθηκαν στο φετινό Α21 και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα που είχαν το φορολογικό έτος 2017 (περυσινή φορολογική δήλωση).
Από αύριο, Παρασκευή, 29 Μαρτίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 θα είναι εκ νέου διαθέσιμη για όλους όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για το 2019. Αιτήσεις Α21 για το επίδομα παιδιού 2019 θα υποβάλλονται διαρκώς, όπως
και πέρυσι, μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου 2020. Οι καταβολές θα είναι διμηνιαίες, όπως και το 2018. Τα δικαιούμενα ποσά
θα καταβάλλονται αναδρομικά για το 2019, όποτε κι αν υποβάλλουν οι δικαιούχοι την αίτησή τους έως και τις 15 Ιανουαρίου 2020, όπως έγινε και πέρυσι.
Μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους ή τροποποιητική αυτής, το ποσό του επιδόματος επανυπολογίζεται αυτόματα με βάση το εισόδημα και δεν απαιτείται υποβολή εκ νέου αίτησης Α21. Σε περίπτωση που ο
δικαιούχος έλαβε διαφορετικό ποσό επιδόματος από αυτό που δικαιούται, τότε αυτό συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα με
το ποσό των επόμενων πληρωμών.
χρ.παπ.

∫

∫χρ.παπ.

«Να μην παραιτηθούμε…»!
Να συνεχίσουν τον αγώνα τους ενάντια στην πολιτική που εφαρμόζεται, ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
να βγουν από το τέλμα ζήτησε χθες ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ΕΒΕ Τρικάλων κ. Βαγγέλης Αγγελάκης από
τους αντιπροσώπους που συμμετείχαν στην γενική συνέλευση του οργάνου.
«Να συσπειρωθούμε γύρω από τα σωματεία μας, να
είμαστε ενεργοί και να συμμετέχουμε, παντού και πάντα, όπου μας ζητηθεί και όπου χρειαστεί» τόνισε με έμφαση και πρόσθεσε ότι θα πρέπει όλοι μαζί να είμαστε
σε επιφυλακή γιατί και αυτά τα λίγα που κερδίσαμε, τα
κερδίσαμε μέσα από αγώνες και να είμαστε ενωμένοι.
Και οφείλουμε να συμφωνήσουμε με τον κ. Αγγελάκη!

∫Ε.Κ.

CMYK

4 σελίδα
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Τη λήψη μέτρων ζήτησαν χθες οι Τρικαλινοί ΕΒΕ

Συνεχίζεται η βαθιά ύφεση
ια έναν κατήφορο που δε
σταματά, έχοντας ως
αποτέλεσμα χιλιάδες
επιχειρήσεις να έχουν κλείσει και
νέα λουκέτα σε καταστήματα να
είναι προ των πυλών έκανε λόγο,
ο πρόεδρος των Τρικαλινών ΕΒΕ
κ. Βαγγέλης Αγγελάκης κατά τη
διάρκεια της χθεσινής γενικής
συνέλευσης της Ομοσπονδίας.

Γ

Η συνέλευση έγινε παρουσία των
αντιπροσώπων των Σωματείων δύναμης
του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού
φορέα, όπου αυτό που υπογραμμίστηκε είναι η ανάγκη να ληφθούν πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της υπερχρέωσης νοικοκυριών
και επιχειρήσεων.
«Το μόνο που βλέπουμε καθημερινά
είναι χιλιάδες επιχειρήσεις να έχουν
κλείσει, χιλιάδες νέα λουκέτα σε καταστήματα – χιλιάδες συνάδελφοι σε
απόγνωση και χωρίς να μπορεί κανείς
να μας πει πότε επιτέλους θα σταματήσει αυτός ο κατήφορος. Καθημερινά
γινόμαστε μάρτυρες κατασχέσεων και
δεσμεύσεων λογαριασμών για χρέη
προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την
εφορία, ενώ το ιδιωτικό χρέος προς το
δημόσιο τομέα καθημερινά αυξάνεται.
Παράλληλα, ένα μεγάλο μέρος των
νοικοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων της χώρας βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα των πλειστηριασμών,
κύριας κατοικίας ή και επαγγελματικής
στέγης για μη εξυπηρετούμενα δάνεια,
τα οποία δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Τα Πρωτοδικεία της χώρας
έχουν κατακλυσθεί από υποθέσεις κα-

• Η συνέλευση έγινε στα γραφεία της Ομοσπονδίας
όπου υπογραμμίστηκε η απόγνωση στην οποία
βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ες όμως υποχώρησαν τα τελευταία
χρόνια εξαιτίας της υπερσυσσώρευσης χρεών και της αδυναμίας προσαρμογής, ελλείψει και των κατάλληλων
χρηματοδοτικών εργαλείων. Έτσι σήμερα, βρισκόμαστε σε πολύ χειρότερο
σημείο από την αρχή της κρίσης» τόνισε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ΕΒΕ
Τρικάλων κ. Βαγγέλης Αγγελάκης.

Τα αιτήματα
ταχρεωμένων επαγγελματιών και νοικοκυριών που αναζητούν, αλλά αδυνατώντας να βρουν, μια ρεαλιστική λύση
στο πρόβλημα υπερχρέωσης. Η συντριπτική πλειονότητα των οφειλετών
δεν ανήκει στην κατηγορία των κακοπληρωτών. Πριν την κρίση, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στη χώρα μετά

βίας άγγιζαν το 10%, ενώ τώρα το ποσοστό ξεπερνά το 50%. Η ραγδαία αύξηση των κόκκινων δανείων επομένως,
οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση
των εισοδημάτων και την πτώση του βιοτικού επιπέδου. Στην πρώτη φάση της
κρίσης, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις
επέδειξαν σημαντικές αντοχές, οι οποί-

Μεταξύ των όσων διεκδικούν οι Τρικαλινοί ΕΒΕ είναι η προστασία της κύριας κατοικίας και της επαγγελματικής στέγης που πρέπει να διατηρηθούν
και για τα επόμενα χρόνια με μοναδικό
κριτήριο την ανάλυση της εισοδηματικής ικανότητας του δανειολήπτη, την
αποτελεσματική εφαρμογή των 120 δόσεων θα πρέπει να μην εκπίπτει το δι-

καίωμα διατήρησης της ρύθμισης μετά
από 2 αποτυχίες τήρησης του λογαριασμού, τη θεσμοθέτηση ακατάσχετου
λογαριασμού για όλους τους επαγγελματίες και όχι μόνο, σχετικά με τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις άμεση προτεραιότητα πρέπει να είναι οι λελογισμένοι συμψηφισμοί και η
αυτόματη απόδοση υπολοίπων σε επιχειρήσεις που είναι ταυτόχρονα χρεώστες και πιστωτές του δημοσίου, την
κατάρτιση ενός Αναπτυξιακού Κρατικού
Προϋπολογισμού με έμφαση στις επενδύσεις και σημαντικές διορθώσεις ως
προς τα στοιχεία της φορολογικής και
κοινωνικής πολιτικής και τη δημιουργία
τράπεζας αναπτυξιακού σκοπού με
στόχευση στις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις.
Ευαγγελία Κάκια

Στις 5 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση της Επιτροπής Ειρήνης Τρικάλων

Θα ζωγραφίσουν για τα παιδιά της Παλαιστίνης
• Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Πνευματικό Κέντρο Τρικάλων στις 7 το απόγευμα
ια τα παιδιά της Παλαιστίνης θα ζωγραφίσουν
φέτος οι μαθητές της
Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων
που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει η τοπική Επιτροπή Ειρήνης
στις 5 Απριλίου.
Πρόκειται για την καθιερωμένη
εκδήλωση (σ.σ. υλοποιείται για 5η
συνεχόμενη χρονιά) στο πλαίσιο
της Καλλιτεχνικής πρωτοβουλίας
που διοργανώνει η ΕΕΔΥΕ και
έχει φέτος το θέμα: “Αλληλεγγύη

Γ

στο λαό και τα παιδιά της Παλαιστίνης”.
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα
στο Πνευματικό Κέντρο Τρικάλων, στις 7 το απόγευμα και θα
περιλαμβάνει παράσταση θεάτρου σκιών από τον Κοσμά Παναγιώκα, παρουσίαση δρώμενου
από μαθητές εμπνευσμένου από
τον αγώνα των παιδιών της Παλαιστίνης, δημοτικούς χορούς και
τραγούδια από το παιδικό συγκρότημα “Η Τρίκκη” και μουσικά
κομμάτια από τους Χάρη Καραμπέρη - Φωνή, Στέλιο Βαλδούμα -

Πιάνο, Δημήτρη Λατσάρα - Κιθάρα.
Ταυτόχρονα θα παρουσιαστεί
το Πρώτο School Festival αφιερωμένο στην Παγκόσμια Ημέρα
ενάντια στο Ρατσισμό όπου οι
μαθητές των σχολείων της περιοχής συμμετέχουν μέσα από
ομάδες (χορού, θεάτρου, κινη-

ματογράφου, φωτογραφίας κ.λπ.)
και μαθητικά μουσικά συγκροτήματα.
Μέσα από το School Festival δίνεται η δυνατότητα να εκφράσουν οι μαθητές το καλλιτεχνικό
τους ταλέντο μέσα από διάφορες
δραστηριότητες εστιάζοντας παράλληλα στα προβλήματα που

αντιμετωπίζουν και στην αγωνία
για το μέλλον τους.
«Είναι χαρακτηριστική, η φωτογραφία του παιδιού μπροστά
στο ισραηλινό τανκ, που με τη
σφεντόνα του και με πέτρες από
τα χαλάσματα των βομβαρδισμών
αντιστέκεται, επαναφέροντας στη
μνήμη μας, τους στίχους του εθνι-

κού ποιητή της Παλαιστίνης, Μ.
Νταρουίς: "τίποτε δεν μου απέμεινε να χάσω / ελεύθερος πλάι
στην ελευθερία μου / και με το αύριο στο χέρι μου.."» αναφέρουν τα
μέλη της Επιτροπής Ειρήνης Τρικάλων.
Ε.Κ.

Γαριβάλδη 1 Τρίκαλα
Τηλ.: 24310 78600
what's up: 6987 413 785
e-mail: nicosflioukas@gmail.com
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Ανακοινώθηκε χθες το πρόγραμμα για τους υποψηφίους σε ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

Στις 7 Ιουνίου ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις
Ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία για την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις

Μ

ε το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
(Γενικής Παιδείας) ξεκινούν οι πανελλαδικές
εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ στις
7 Ιουνίου και με το μάθημα των Νέων Ελληνικών για
τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ στις 6 Ιουνίου.

Αυτό έγινε γνωστό από το Υπουργείο Παιδείας, σχετικά
με το πρόγραμμα των φετινών εισαγωγικών εξετάσεων σε
ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των
ΓΕΛ θα ολοκληρωθούν στις 18 Ιουνίου με το μάθημα της
Βιολογίας (Ο.Π. Θετικών Σπουδών) και τη Βιολογία (Γενικής
Παιδείας), ενώ ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30
π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών
Λυκείων.
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες
εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε
μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.
Επίσης, οι εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ
θα ολοκληρωθούν στις 20 Ιουνίου με τα μαθήματα Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού
και Κινητήρες Αεροσκαφών / Κινητήρες Αεροσκαφών II
(ν.4473).
Εν τω μεταξύ, ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία για
την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης για συμμετοχή στις
Πανελλαδικές εξετάσεις του 2019 των Γενικών Λυκείων
(ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), ενώ θα
πρέπει να τονισθεί ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και
μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία ΑίτησηΔήλωση.
Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι ως άνω μαθητές και απόφοιτοι
(υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ)
με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά ή
γραπτά κατά περίπτωση, πρέπει ως τις 29 Μαρτίου να
υποβάλουν και σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Λύκειό τους.
Η προθεσμία αφορά και τους υποψηφίους που τυχόν
ενδιαφέρονται για τα 3 Μουσικά Τμήματα με τη νέα διαδι-

Σ

ε… πράσινη εποχή θέλει να μπει
ο Δήμος Φαρκαδόνας, έτσι με
ανακοίνωση από το αρμόδιο
αντιδημάρχο Κωνσταντίνο Κοσμά
έγινε γνωστό ότι προχωρά η
δημιουργία Κέντρου Ανταποδοτικής
Ανακύκλωσης. Σύμφωνα με την
ανακοίνωση, ο Δήμος Φαρκαδόνας και
η αρμόδια Αντιδημαρχία
Καθαριότητας και Πρασίνου σε
συνεργασία με το Τμήμα
Προγραμματισμού, θέτουν το
περιβάλλον σε πρώτη προτεραιότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου
Φαρκαδόνας και της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης για τη δημιουργία του πρώτου
Κέντρου Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στην
περιοχή μας.
Το Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης
αποτελείται από αυτόματα μηχανήματα
ανακύκλωσης υψηλής τεχνολογίας, για την
ανακύκλωση των πλαστικών, μεταλλικών
και γυάλινων συσκευασιών, καθώς και από
ειδικό εξοπλισμό για την ανακύκλωση άλλων
υλικών συσκευασίας (όπως χαρτί, πολυστρωματικές χάρτινες συσκευασίες, πλαστικές σακούλες κ.α.).
Στα Κέντρο αυτό, οι δημότες επιστρέφουν
τις χρησιμοποιημένες συσκευασίες και αυτόματα τους αποδίδεται - με χρήση των
υψηλής τεχνολογίας μηχανημάτων- απόδειξη με το αναλογούν ανταποδοτικό κίνητρο.
Σημειώνεται, ότι οι δημότες έχουν την

κασία εισαγωγής (το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου
Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και το Τμήμα Μουσικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων), εκτός από την
Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλουν
και σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά
Τμήματα.
Οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα
εξέταση) μπορούν να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πα-

νελλαδικά το 2017 ή το 2018 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα
ημερήσια ΕΠΑΛ).
Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν την Αίτηση-Δήλωση του Μαρτίου,
αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο.
Οι υποψήφιοι για το 10% των ΓΕΛ έτους 2017 θα συμπληρώσουν μηχανογραφικό δελτίο με πέντε (5) επιστημονικά
πεδία.
Ευαγγελία Κάκια

Σε… πράσινη εποχή!
Δημιουργία Κέντρου Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στο Δήμο Φαρκαδόνας

επιλογή είτε να παραλάβουν την απόδειξη
ανταποδοτικού κινήτρου για δωρεάν αγορές
σε συνεργαζόμενα καταστήματα είτε αυ-

τόματα να δωρίσουν το ποσό του ανταποδοτικού κινήτρου υπέρ της ενίσχυσης κοινωνικών σκοπών, μέσω του Συστήματος

Συγκέντρωσης Κοινωνικού Κεφαλαίου.
Στα βασικά πλεονεκτήματα συγκαταλέγονται :
η παροχή ανταποδοτικού κινήτρου προς
τους καταναλωτές, που οδηγεί σε πολύ
υψηλή συμμετοχή των δημοτών και ανάκτηση πολύ σημαντικών ποσοτήτων (αφού
οι πολίτες έχουν ένα σημαντικό επιπλέον
κίνητρο 0,03€ για κάθε συσκευασία που
ανακυκλώνουν),
η χρήση εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας,
που επιτυγχάνει τόσο αξιόπιστη Διαλογή
στην Πηγή (με καθαρότητα υλικού 100%),
όσο και επεξεργασία των συσκευασιών
στην Πηγή (με μείωση όγκου έως 90%),
η δυνατότητα Εφαρμογής Προγραμμάτων
στοχευμένων σε ειδικές κοινωνικές ομάδες
(όπως π.χ. Διενέργεια Διαγωνισμών Ανακύκλωσης για μαθητές ή για τους δημότες
ενός Δημοτικού Διαμερίσματος κλπ),
η ενίσχυση Κοινωνικών Σκοπών (μέσω
της δωρεάς του ανταποδοτικού κινήτρου
υπέρ κοινωνικών σκοπών),
αλλά και η διαφάνεια και αξιοπιστία (αφού
μέσω της on line σύνδεσης των Κέντρων
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης υπάρχει άμεση καταγραφή, συλλογή αλλά και αποστολή
όλων των στατιστικών στοιχείων.
ΧΡ. ΠΑΠ.

6 σελίδα
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Ιωάννινα: Νταλίκα κατέληξε
σε χωράφι λόγω του αέρα!

Ξανά γδάρτης!

•Το βαρύ όχημα παρασύρθηκε από τους
ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή

•Ο μηχανισμός της Π.Ε. Τρικάλων θα παραμείνει σε ετοιμότητα
έως και σήμερα καθώς αναμένονται νέες χιονοπτώσεις

Χιονίζει από προχθές στα ορεινά του ν. Τρικάλων

Ν

ταλίκα παρασύρθηκε από
τους ισχυρούς ανέμους,
που πνέουν στο
λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, ξέφυγε
από την πορεία της και κατέληξε
σε χωράφι.

Το συμβάν έγινε χθες το μεσημέρι,
στον επαρχιακό δρόμο ΠεράματοςΚρανούλας.
Η νταλίκα, με αλβανικές πινακίδες,
δεν είχε φορτίο, ενώ παρέσυρε μία
κολώνα της ΔΕΗ. Ο οδηγός της τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε
στο νοσοκομείο.
Επίσης, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, σημειώνονται πτώσεις δένδρων
σε διάφορες γειτονιές της πόλης, ενώ
διεκόπησαν τα δρομολόγια προς το
Νησί της Λίμνης.

Χιόνια στα ορεινά της χώρας
Χειμωνιάτικο περισσότερο το σκηνικό
από το πρωί της Πέμπτης σε όλα τα
ορεινά της χώρας με χαμηλή θερμο-

Μ

πορεί η άνοιξη να είναι εδώ,
ωστόσο ο Μάρτης αποφάσισε λίγο
πριν μας αποχαιρετήσει να
υπενθυμίζει ότι είναι και γδάρτης, αφού από
προχθές χιονίζει στα ορεινά και η
θερμοκρασία έχει σημειώσει αισθητή πτώση.

κρασία και χιονοπτώσεις.
Ειδικότερα χιονόστρωση υπάρχει
από τα 1.300 μέτρα υψόμετρο και άνω
ενώ σε πολλές περιοχές και χαμηλότερα περίπου στα 900-1.000 μέτρα και
τη θερμοκρασία στους 1 – 2 βαθμούς.
Τα φαινόμενα διατηρήθηκαν ως αργά
το απόγευμα της Πέμπτης ενώ από
σήμερα Παρασκευή αναμένεται βελτίωση του καιρού με τις χαμηλές θερμοκρασίες βράδυ και νωρίς το πρωί
να παραμένουν ωστόσο μέχρι την Κυριακή.

Εως και τους 30 πόντους έχει φθάσει το χιόνι στα
ορεινά με την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων να
προσπαθεί να κρατήσει το οδικό δίκτυο ανοικτό με
16 μηχανήματα.
Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων κ.
Χρήστο Μιχαλάκη δεν υπάρχουν προβλήματα στην
κυκλοφορία των οχημάτων, με τους δρόμους να
είναι όλοι καθαροί και η κυκλοφορία να διεξάγεται
κανονικά και χωρίς προβλήματα.
Παράλληλα, σημείωσε ότι ο μηχανισμός της Π.Ε.
Τρικάλων θα παραμείνει σε ετοιμότητα έως και σήμερα, καθώς αναμένονται νέες χιονοπτώσεις στα
ορεινά και βροχές.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά
για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων
στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.emy.gr. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη έχει ενημερώσει τις αρμόδιες
υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς
και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας,
ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής
προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα
τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.
Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από
την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.
Ε.Κ.

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
πόλη διαθέτει ένα
σημαντικό αριθμό
ξενοδοχείων και
ενοικιαζόμενων
δωματίων με τον αριθμό
να φτάνει σχεδόν τις
5.000 κλίνες και ίσως και
παραπάνω.

Η
Του

Γιώργου Χρ. Σιαμουρέλη

✉ grgsiamourelis@gmail.com
Ο αριθμός των κλινών αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία δυο χρόνια με την δημιουργία των λεγόμενων airbnb.
Μια νέα παγκόσμια μόδα
και πραγματικότητα στη διαμονή των επισκεπτών.
Η Airbnb σύμφωνα με την
el.wikipedia.org είναι ιστοσελίδα καταχώρησης, εύρεσης
και ενοικίασης καταλυμάτων
και ιδρύθηκε τον Αύγουστο
του 2008 στο Σαν Φραντζίσκο
στην Αμερική
Η ονομασία Airbnb είναι
ακρωνύμιο του αρχικού ονόματος Airbedandbreakfast. Οι
τότε συγκάτοικοι Gebbia και
Chesky, καθώς δεν μπορούσαν να πληρώσουν το ενοίκιο
του διαμερίσματός τους, αποφάσισαν να μετατρέψουν το
σαλόνι τους σε ξενώνα bed
and breakfast, προσφέροντας
σε τρεις συμμετέχοντες του
συνεδρίου στέγη, φουσκωτά
στρώματα (αέρα) και σπιτικό
πρωινό έναντι πληρωμής.
Πρόκειται ουσιαστικά για
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Αυξάνονται οι χώροι Airbnb
στην Καλαμπάκα
•Εκατοντάδες καταλύματα έχουν ανακαινιστεί
και μετατραπεί σε χώρους φιλοξενίας επισκεπτών

μια ηλεκτρονική πλατφόρμα,
που φέρνει σε επικοινωνία
τον οικοδεσπότη με τον πε-

λάτη, ενώ είναι ταυτόχρονα
υπεύθυνη για την διεκπεραίωση της διαδικασίας της κρά-

τησης. Η Airbnb προσφέρει
μια μεγάλη ποικιλία καταλυμάτων (διαμέρισμα, κάστρο,

βίλα κ.α.), ανάλογη με το μέγεθος της κοινότητας των
χρηστών της, που υπόσχονται
μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
Το εύρος των τιμών ποικίλλει σημαντικά, όπως και η τοποθεσία του καταλύματος. Η
Airbnb είναι ένας εύκολος
τρόπος να εκμεταλλευθεί οικονομικά ο χρήστης τον χώρο
του, παρουσιάζοντάς τον σε
ένα κοινό εκατομμυρίων χρηστών.
Στην Καλαμπάκα υπάρχουν
πλέον δεκάδες διαμερίσματα
μονοκατοικίες που λειτουργούν μ’ αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα προσφάτως ανακαινίστηκαν πολλά κτίρια και φιλοξενούν επισκέπτες με το
αντίστοιχο τίμημα και με βάση
την ελληνική νομοθεσία αποδίδουν και φόρο στο ελληνικό
κράτος.
Η ιδέα του Airbnb αναπτύσσετε συνεχώς και θα συνεχίσει να αναπτύσσετε και τα

ο τριήμερο της
25ης Μαρτίου ήταν
εξαιρετικό από
πλευράς κίνησης. Το
διαπιστώσαμε ιδίοις
όμασι και το αναφέραμε
σε πρόσφατο ρεπορτάζ.

Η αυξημένη κίνηση δημιουργεί
προβλήματα στα Μετέωρα

Όμως, η αυξημένη κίνηση
στην περιοχή του συμπλέγματος των Μετεώρων, εκτός
των θετικών και ευεργετικών
για την τοπική οικονομία δεδομένων, φέρνει και προβλήματα.
Τα πιο σημαντικά εντοπίζονται κυρίως από την αυξημένη κίνηση στον χώρο και
στη στάθμευση των ΙΧ και
τουριστικών λεωφορείων ,
αφού οι χώροι στάθμευσης
περιορίζονται πολύ σε ημέρες
και ώρες αιχμής.
Το πρόβλημα επισημάνθηκε για ακόμη μια φορά από ανθρώπους που κινούνται συνεχώς στο χώρο. Μας ενημέρωσαν πως τα αυτοκίνητα
σταθμεύουν δεξιά και άριστα
του δρόμου και τα περιθώρια
για τη διέλευση των λεωφορείων εν μέσω μια μικρής λωρίδας, είναι περιορισμένη γίνεται με μεγάλη δυσκολία και
συνεχώς υπάρχει μποτιλιάρισμα!
Σημειώνουμε δε ότι με τα

•Στις περιόδους αιχμής η κίνηση οχημάτων στον χώρο
των Μετεώρων γίνεται με μεγάλη δυσκολία και απαιτείται
η λήψη μέτρων προς όφελος των επισκεπτών

Τ

τουριστικά λεωφορεία αλλά
και με ΙΧ, μετακινούνται άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, τα
οποία δεν έχουν τις δυνάμεις
να βαδίσουν μεγάλες αποστάσεις ώστε να φτάσουν στις
Ιερές Μονές!
Επίσης, ένα πρόβλημα που
έχει επισημανθεί, είναι η παντελής έλλειψη χώρων υγιεινής
(wc) για τους επισκέπτες, οι
οποίοι σε περίπτωση ανάγκης πρέπει να επισκεφτούν τα
(wc) εντός των Μονών η την
«μητέρα» φύση!
Βεβαίως, κάθε φορά που
αναμένεται αυξημένη κίνηση
στα Μετέωρα, οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται στον
χώρο και ρυθμίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων, αλλά
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επόμενα χρόνια με πελάτες
από όλο τον κόσμο. Ο αριθμός των Airbnb στην Καλαμπάκα δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια για την ώρα
αφού όπως είπαμε συνεχώς
αυξάνονται τόσο εντός της
Καλαμπάκας όσο και στο Καστράκι, αλλά και στα χωριά
της ευρύτερης περιοχής!
Αφήνουν ένα καλό εισόδημα στους ιδιοκτήτες, οι οποίοι λαμβάνουν πολλά περισσότερα χρήματα απ’ ότι άν
νοίκιαζαν το ακίνητο τους.
Πρέπει όμως να αναφέρουμε ότι η ύπαρξη πολλών ακινήτων Airbnb έχει περιορίσει
πολύ την προσφορά ακίνητων σε ντόπιους που θέλουν
να τα νοικιάσουν για πιο μόνιμη διαμονή και φυσικά έχουν
τραβήξει και τα ενοίκια προς
τα πάνω!
Δηλαδή η μικρή προσφορά
και η μεγάλη ζήτηση , αυξάνουν την τιμή των ακινήτων!
Για αυτό άλλωστε βλέπουμε
συχνά πυκνά αγγελίες συμπολιτών μας οι οποίοι ζητούν
σπίτια για ενοικίαση. Πιο παλιά
συνέβαινε το αντίθετο! Τις
αγγελίες τις έβαζαν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων ώστε να
βρουν ενοικιαστή.
Σύμφωνα με τα στοιχεία
που είναι αναρτημένα στην
ιστοσελίδα, είναι εγγεγραμμένα καταλύματα σε περισσότερες από 34.000 πόλεις
και 191 χώρες (Ιούνιος 2016).

με τεράστιες δυσκολίες!
Τι πρέπει να γίνει όμως για
να επιλυθούν τα όποια προβλήματα; Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα το οποίο απαιτείται
φυσικά χρόνος όπως και η
λήψη σημαντικών αποφάσεων
εκ μέρους των τοπικών αρχών
και φορέων. Ο διάλογος πρέπει να ανοίξει, να οικοδομηθεί
πάνω σε καλές προθέσεις και
να δοθούν λύσεις.
Μητρόπολη, Ιερές Μονές,
Δήμος Μετεώρων, Περιφέρεια Θεσσαλίας, ΑΤ Καλαμπάκας, οφείλουν να ξεκινήσουν τον διάλογο και σ’ ένα
πλαίσιο βελτίωσης των συνθηκών να δράσουν από κοινού
προς όφελος των επισκεπτών
που καταφθάνουν από κάθε
σημείο του πλανήτη για να επισκεφθούν τις Μονές και να
θαυμάσουν το υπέροχο θέαμα
της φύσης που ονομάζεται
Μετέωρα!
Η νέα τουριστική σαιζόν
άνοιξε ήδη! Έπρεπε να έχει
δοθεί βάρος στην εύρεση λύσεων των προβλημάτων.
Όμως και στην παρούσα στιγμή, δεν είναι αργά, αρκεί να
υπάρξει συντονισμός δράσης
από τις αρχές και τους φορείς.
Γιώργος Χρ. Σιαμουρέλης

8 σελίδα
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Πιστώθηκαν 188 εκατ. για συνδεδεμένη βάμβακος
Οι αγρότες είδαν στους λογαριασμούς τους χρήματα, αφού
ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε για συνδεδεμένη βάμβακος και Βασική Ενίσχυση

Σ

τους λογαριασμούς των δικαιούχων
πιστώθηκαν, σύμφωνα με
ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα
χρηματικά ποσά που περίμεναν οι
αγρότες για την συνδεδεμένη βάμβακος,
τις ενισχύσεις Μικρών Νησιών Αιγαίου
αλλά και των υπολοίπων της Βασικής
Ενίσχυσης.

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ η συνολική πληρωμή αγγίζει τα 188 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα,
η πληρωμές της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος
αγγίζει τα 176.162.272,38 ευρώ, σε 44.429
δικαιούχους παραγωγούς.
Ανακοίνωση ΟΠΕΚΕΠΕ:
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει την πληρωμή άμεσων ενισχύσεων και ειδικών μέτρων στήριξης
για τα Μικρά Νησιά Αιγαίου για τις αιτήσεις
ενίσχυσης έτους 2018 συνολικού ποσού
187.596.979,81 ευρώ.
Αναλυτικά, στις 28.3.2019 καταβάλλονται
στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων γεωργών τα κάτωθι ποσά.
Α. Πρώτη πληρωμή:
για την ειδική ενίσχυση βάμβακος ποσού
176.162.272,38 ευρώ σε 44.429 δικαιούχους
για τα ειδικά μέτρα στήριξης για τα Μικρά
Νησιά του Αιγαίου Πελάγους συνολικού ύψους
9.459.274 ευρώ σε 36.522 δικαιούχους, το
οποίο αναλύεται σε:
8.400.538,19 ευρώ για τους παραδοσιακούς
ελαιώνες σε 32.395 δικαιούχους
243.868,06 ευρώ για τα εσπεριδοειδή σε
1.404 δικαιούχους
370.978,96 ευρώ για την καλλιέργεια γεωμήλων σε 878 δικαιούχους
148.634,17 ευρώ για την καλλιέργεια φασολιού –βρώσιμο λαθούρι (φάβα Σαντορίνης)
σε 653 δικαιούχους
13.935,76 ευρώ για το τοματάκι Σαντορίνης

σε 79 δικαιούχους
15.600,94 ευρώ για τα δαμάσκηνα Σκοπέλου
σε 61 δικαιούχους
265.717,92 ευρώ για το κριθάρι Λήμνου σε
1.052 δικαιούχους Β. Συμπληρωματικές πληρωμές :
για τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης ποσού
1.098.542,46 ευρώ σε 3.098 δικαιούχους
για τους νέους γεωργούς ποσού 25.632,59
ευρώ σε 118 δικαιούχους
για τα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή
ποσού 26.970,55 ευρώ σε 212 δικαιούχους
για βρώσιμα όσπρια ποσού 6.289,12 ευρώ
σε 45 δικαιούχους

Αρχαιρεσίες
στον Κυνηγετικό
– Σκοπευτικό
Σύλλογος Ν. Τρικάλων
Στον Κυνηγετικό-Σκοπευτικό Σύλλογο Ν.Τρικάλων την
Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 και ώρα 11.00 γίνεται η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση-Αρχαιρεσίες στα
γραφεία του Συλλόγου Περσεφόνης 15(τέρμα) .
Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ-Ε.Ε είναι οι παρακάτω:
Υποψήφιοι για το Δοικητικο Συμβούλιο
1. Αντωνόπουλος Απόστολος του Βασιλείου
2. Γεωργολιός Χρήστος του Σωτηρίου
3. Ιακωβάκης Δημήτριος του Βάιου
4. Καπλάνης Στέφανος του Ευθυμίου
5. Κωτούλας Χρήστος του Γεωργίου
6. Μηλίτσης Πέτρος του Θωμά
7. Ντάσκας Γεώργιος του Χρήστου
8. Παληγιάννης Γεώργιος του Βασιλείου
9. Πανάγος Αθανάσιος-Χρήστος του Βασιλείου
10. Παπαγεωργίου Απόστολος του Χαραλάμπους
11. Σχορετσανίτης Ιωάννης του Λεωνίδα-Ηλία
Υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή
1. Γεωργάκης Δημήτριος του Ελευθερίου
2. Κουτσιμπελας Στυλιανός του Βασιλείου
3. Σιδέρης Θωμάς του Γεωργίου
4. Σταμάτης Απόστολος του Ευάγγελου
ΧΡ. ΠΑΠ.

για τον σκληρό σίτο ποσού 65.009,41 ευρώ
σε 296 δικαιούχους
για τα ζαχαρότευτλα ποσού 26.877,97 ευρώ
σε 9 δικαιούχους
για τα μήλα ποσού 19.967,87 ευρώ σε 67
δικαιούχους
για τα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά σανοδοτικά ψυχανθή ποσού 103.641,13 ευρώ σε 332
δικαιούχους
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών μηχανογραφικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν για
την πληρωμή της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος,
εντοπίστηκαν ευρήματα που επηρέασαν μερικά

ή ολικά την πληρωμή των δικαιούχων. Τα ευρήματα αφορούν κυρίως :
Αιτούντες (418) που δεν παρέδωσαν σύσπορο βαμβάκι
Αιτούντες (1.774)που δεν πληρούν προϋπόθεση της ελάχιστης παράδοσης
Αιτούντα (109) μέλη από διάφορες Οργανώσεις Παραγωγών, που δεσμεύτηκαν από
την παρτίδα πληρωμής για περαιτέρω έλεγχο,
καθόσον είχαν παραδώσει σύσπορο βαμβάκι
(ατομικά) και εκτός Οργάνωσης Παραγωγών
άνω του επιτρεπτού ορίου με βάση το καταστατικό λειτουργίας της Οργάνωσης.
Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Καρτέλα του Αγρότη» (https:// osdeopekepe.
dikaiomata.gr/ FarmersTab /#/login). Για να
είναι δυνατή η είσοδος στην εφαρμογή είναι
απαραίτητη η λήψη κωδικού και η δημιουργία
προσωπικού λογαριασμού από τη σελίδα
https://registration.dikaiomata.gr /user_registration/ στην επιλογή “Εγγραφή”. Οδηγίες για
τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και
λήψης κωδικού περιέχονται στο αρχείο
https://registration.dikaiomata.gr/ user_registration/static/files/egxeiridio_online_xristi.pdf.
Επισημαίνεται ότι παραγωγοί, οι οποίοι
έχουν υποβάλλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης
online για τα έτη 2014-2018 ή συμμετέχουν
σε κάποιο μέτρο αγροτικής ανάπτυξης ΔΕΝ
απαιτείται να παραλάβουν εκ νέου κωδικό. ü
Μέσω της ενότητας Ψηφιακές Υπηρεσίες του
portal ΙΡΙΣ (https://iris.gov.gr/) με χρήση των
κωδικών πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών (taxisnet).
ΧΡ. ΠΑΠ.

Μικέλης Χατζηγάκης: «Η εξωτερική
μας πολιτική και οι ευκαιρίες που ανοίγονται»

Η

μεγάλη κινητικότητα που παρατηρείται εδώ και καιρό
στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των
Βαλκανίων αρχίζει πλέον να παίρνει σάρκα και οστά.
Η ανοιχτή στήριξη της Κυβέρνησης των ΗΠΑ (μέσω της
πρόσφατης παρουσίας του Αμερικανού ΥΠΕΞ κ. Πομπέο)
στην Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ για συνεκμετάλλευση
των κοιτασμάτων στο Αιγαίο θα αποτελέσει σταθμό για τις
εξελίξεις που θα ακολουθήσουν από εδώ και πέρα.
Σήμερα γίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρο πως σε γεωπολιτικό
επίπεδο η τριμερής συμμαχία μεταξύ της χώρας μας, της Κύπρου και του Ισραήλ αποτελεί ένα ισχυρό αντίβαρο στις Τουρκικές προκλήσεις και τις ορέξεις που δείχνει ο Πρόεδρος Ερντογάν στο Αιγαίο. Σε οικονομικό και ενεργειακό επίπεδο η
συνεργασία των τριών για συνεκμετάλλευση των υδρογονανθράκων αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την
ενίσχυση της εθνικής οικονομίας και για την δημιουργία
ενεργειακού κόμβου με βάση την Ελλάδα – στοιχείο κλειδί
για την διπλωματική και οικονομική αναβάθμιση της πατρίδας
μας. Εάν σε αυτό καταφέρουμε να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε τον αγωγό East Med, θα μπορέσουμε όχι μόνο
να απεξαρτηθούμε από το Ρωσικό αέριο αλλά και να γίνουμε
κεντρικοί ενεργειακοί παίκτες στην γεωπολιτική σκακιέρα με
πολύ σημαντικά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη.
Το έτερο μπλοκ στην περιοχή μας, το οποίο αποτελείται
από την Ρωσία, την Τουρκία και το Ιράν, δείχνει να είναι μια
ασταθής συμμαχία για την προώθηση των συμφερόντων των
χωρών αυτών.
Ωστόσο, κάποιες φορές το μπλοκ αυτό δεν λειτουργεί συντεταγμένα με αποτέλεσμα να υπάρχουν τριβές και αποδυνάμωση
των θέσεων του.
Ταυτόχρονα, αξίζει να σημειωθεί πως όσο κακές και να είναι
οι σχέσεις Τουρκίας - ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει εγκαταλείψει ακόμα τον Ερντογάν και την κυβέρνηση του. Η
Τουρκία είναι ένας περιφερειακός γίγαντας και ο προοπτική
να στραφεί πλήρως προς την Ανατολή είναι κάτι που φοβίζει
πολύ τους Αμερικάνους. Για αυτό και η διαμόρφωση του αντιτουρκικού μπλοκ (Ελλάδα – Κύπρος – Ισραήλ) γίνεται με

λεπτούς χειρισμούς. Αυτό γίνεται σαφές και από την στάση
Πομπέο ο οποίος δεν απέκλεισε συνεκμετάλλευση των κοιτασμάτων και από τους Τούρκους σε μελλοντική φάση.
Πάντως, η πραγματικότητα είναι πως οι πληγές μεταξύ
Τουρκίας και Δύσης είναι ανοιχτές και μεγάλες. Αυτές
ξεκινάνε από τις αντικρουόμενες στρατηγικές στην Συρία
και στην Μέση Ανατολή μέχρι το ενδεχόμενο δημιουργίας
Κουρδικού κράτους. Όσο και αν η επιθυμία των Αμερικανών
και των Ευρωπαίων είναι να μην εναντιωθούν στην Τουρκία
του Ερντογάν, τα συμφέροντα και οι στρατηγικές είναι τόσο
αντίθετα που η ισορροπία που επιθυμούν θα είναι από δύσκολη
ως αδύναμη.
Γι’ αυτό η Ελλάδα πρέπει τώρα να κινηθεί δυναμικά και γρήγορα ώστε να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην περιοχή της
Νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Σήμερα, μάλιστα, που το σημερινό
εκκρεμές γέρνει προς την χώρα μας. Με νηφαλιότητα και ξεκάθαρο σχεδιασμό η Ελλάδα μπορεί να γίνει ο ηγέτης στον
χώρο της Μεσογείου και της Νότιο-ανατολικής Ευρώπης
και να τα καταφέρει να καρπωθεί πολλαπλά οφέλη από την
σημερινή αναδιάταξη του συσχετισμού δυνάμεων.
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Υποδομές με στόχο την
ασφάλεια και την ανάπτυξη
Ε

δώ και τέσσερα χρόνια, επί
ΣΥΡΙΖΑ, ανάπτυξη σημαίνει
στασιμότητα.

Ανάπτυξη για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Πρωθυπουργό σημαίνει εγκαίνια έργων, όπως
αυτά που έκαναν στη Θεσσαλονίκη για το
μετρό, χωρίς τα έργα αυτά να έχουν
πραγματοποιηθεί.
Στον πραγματικό κόσμο, όμως, οι σύγχρονες υποδομές σημαίνουν ασφάλεια
και ανάπτυξη.
Επιπλέον, η σημασία τους είναι κομβική, καθώς αν ακολουθηθεί ένα σχέδιο, με
σχέση κόστους-οφέλους που θα κινεί την
πραγματική οικονομία, χωρίς να δημιουργεί χρέος, τότε αυτό θα οδηγήσει σε
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, σε πολλές θέσεις εργασίας και σε αύξηση του εισοδήματος.
Αυτή λοιπόν τη σημασία των σύγχρονων υποδομών υπερασπίζονται και έρχονται να διασφαλίσουν η Νέα Δημοκρατία και ο πρόεδρός μας Κυριάκος Μητσοτάκης, με το καινοτόμο πρόγραμμα
που παρουσιάστηκε.
Βασικοί στόχοι, η ασφάλεια και η ανάπτυξη.
Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας

ο βιβλίο αυτό προσπαθεί
να ρίξει φως στα βιοχημικά μονοπάτια των αλλαγών που γίνονται στον άνθρωπο, όταν αυτός στερείται την
τροφή, δηλαδή κάνει νηστεία.
Αυτή η ηθελημένη στέρηση τροφής στην εποχή μας (νηστεία)
μπορεί να μην έχει σχέση με την
έλλειψη τροφής που αντιμετώπιζε ο άνθρωπος παλιά, αλλά
ακολουθεί ακριβώς τους ίδιους
βιοχημικούς δρόμους. Μιμείται
δηλαδή την έλλειψη τροφής.
Το αντικείμενο του βιβλίου είναι
αυτό που έχει επικρατήσει να
λέγεται «διαλειμματική» νηστεία,
δηλαδή το να στερούμαστε την
τροφή για κάποιες ώρες της
ημέρας ή κάποιες ημέρες την
εβδομάδα, σε αντιδιαστολή με
αυτό που λέμε περιορισμό θερμίδων μέσα στην ημέρα κατά

Τ

θα βασιστεί σε έναν ενιαίο εθνικό σχεδιασμό, που θα εστιάζει σε περιβαλλοντικές, ενεργειακές, μεταφορικές, ψηφιακές και κτιριακές υποδομές.
Οι άμεσες προτεραιότητες της επόμενης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι οι ασφαλείς αυτοκινητόδρομοι, η συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου, οι ενεργειακές διασυνδέσεις
των νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα, η
ανάπτυξη του μετρό στην Αθήνα και η δη-

μιουργία του στη Θεσσαλονίκη, η διαχείριση των απορριμμάτων, η εκκίνηση
σημαντικών έργων, όπως το Ελληνικό και
η αναβάθμιση των λιμανιών της χώρας.
Για εμάς εδώ στη Θεσσαλία, και ειδικά
για τα Τρίκαλα, ιδιαιτέρως σημαντικός είναι ο στόχος της ολοκλήρωσης του Ε65.
Ένα σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο,
το οποίο στοχεύει στην ασφαλή και σε
πολύ μικρότερο χρόνο μετακίνηση και μεταφορά. Το σύγχρονο οδικό δίκτυο μπορεί να φέρει την ανάπτυξη.
Ιδιαιτέρως σημαντικά για τη Θεσσαλία,
και όχι μόνο, είναι και τα εγγειοβελτιωτικά
έργα, στα οποία η Νέα Δημοκρατία δίνει
μεγάλη βαρύτητα, σε αντίθεση με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που εγκατέλειψε και
αδιαφόρησε.
Με το πρόγραμμα αυτό, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης δίνει έμπρακτες εγγυήσεις
για την πραγματική ανάπτυξη. Μέσα
από τα έργα αυτά, ο στόχος είναι 43.00045.000 θέσεις εργασίας το χρόνο. Ο
στόχος είναι κάθε ευρώ που θα επενδύεται στις υποδομές, να επιστρέφει διπλάσιο στην οικονομία.
Στην στασιμότητα του ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει
τέρμα, έμπρακτα.
Λιούτας Θανάσης
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Το βιβλιοπωλείο Τσιοπελάκος και οι Εκδόσεις Αρμός σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου των Δημήτρη Κουρέτα, Νικόλαου Γκουτζουρέλα και Φώτιου Τέκου

Διαλειμματική νηστεία
& αποφυγή νόσων
την Τρίτη 2
Απριλίου 2019
και ώρα 19:30
στο Κέντρο
Έρευνας Μουσείο
Τσιτσάνη
(Βενιζέλου
και Καρδίτσης,
Τρίκαλα)
Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
Φανή Μπαλαμώτη, φιλόλογος, Δρ
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Μαρία-Χριστίνα Μπακλαβά, σύμβουλος επικοινωνίας, δημοσιογράφος
και ο συγγραφέας του βιβλίου Δημήτρης Κουρέτας

Διαλειμματική νηστεία & αποφυγή νόσων
ΟΡΜΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΝΗΣΤΕΙΑ,
ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ • ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΗΣΤΕΙΑ
• ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ • ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
TIMH: 11.00€ ΣΕΛΙΔΕΣ:152 ISBΝ: 978-960-615-175-0
• Πώς επιδρά στο φαινόμενο
της γήρανσης;
Ο Δημήτρης Κουρέτας γεννήθηκε στα Προσφυγικά της
Πάτρας το 1962. Σπούδασε
Φαρμακευτική στην Πάτρα και
στη συνέχεια πήρε το διδακτορικό του στη Βιοχημεία από το
Χημικό Τμήμα του Α.Π.Θ. Από το
1990-1992 εργάστηκε ως ερευνητής στην Ιατρική Σχολή του
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Παρουσίαση βιβλίου

Δημήτρης Κουρέτας, Νικόλαος Γκουτζουρέλας, Φώτιος Τέκος

20-30%, που βιοχημικά είναι
κάτι εντελώς διαφορετικό.
• Πώς επιδρά η διαλειμματική νηστεία στην φυσιολογία
μας;
• Πώς επιδρά σε διάφορες
νόσους όπως ο καρκίνος, ο
σακχαρώδης διαβήτης, το μεταβολικό σύνδρομο, οι νόσοι
του καρδιαγγειακού και του
νευρικού;
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Harvard στη Βοστώνη. Σήμερα
είναι Καθηγητής Φυσιολογίας
Zωικών Oργανισμών και Τοξικολογίας και διευθυντής του
ομώνυμου εργαστηρίου στο
τμήμα Βιοχημείας- Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ζει στη Λάρισα. Ερευνητικά εργάζεται στον τομέα
της μελέτης των μηχανισμών
αλληλεπιδράσεων διατροφικών
στοιχείων με τον οργανισμό σε
μοριακό επίπεδο, ειδικά σε περιπτώσεις άσκησης. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 180 άρθρα
σε διεθνή έγκυρα περιοδικά.
Ήταν εμπειρογνώμονας στην
ΕΕ στην τεχνολογική πλατφόρμα ‘Food for life’ για την περίοδο 2007-2013 και την περίοδο
2014-2020. Είναι Associate Editor του περιοδικού διατροφικής
τοξικολογίας Food and Chemical Toxicology. Η δουλειά του
στην καινοτομία των τροφίμων
έχει βραβευθεί στην Ελλάδα
και στην ΕΕ. Το 2013-2014 ήταν
αναπληρωτής Πρύτανη στο ΠΘ,
και από το 2018 είναι μέλος της
επιτροπής εμπειρογνωμόνωντης Commission για χημικές
και διατροφικές κρίσεις.
Ο Δρ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας γεννήθηκε στην Λάρισα το

1988 και έχει πτυχίο ‘Βιοχημείας
και Βιοτεχνολογίας’ από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2010), με-

ταπτυχιακό δίπλωμα ‘Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γεντική - Διαγνωστικοί Δείκτες’ από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2012) και διδακτορικό
δίπλωμα στη ‘Βιοχημεία’ από το
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας
(2016).Ο Δρ. Γκουτζουρέλας είναι
Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιομετρήσεων της spin off εταιρείας
ανάπτυξης βιολειτουργικών τροφίμων EATWALK IKE (www.eatwalk.gr). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του κτείνονται στουςτομείς της Βιοχημείας της άσκησης,
της διατροφικής βιοχημείας, με
έμφαση στην μελέτη του οξειδωτικού στρες και του μεταβολικού προφίλ ανθρώπων και της αντιοξειδωτικής δράσης τροφών.
Ο Φώτιος Τέκος γεννήθηκε
στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης το
1995. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνο-

λογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα. Έλαβε αριστείο για την απόδοση στις σπουδές του καθώς συγκέντρωσε την
υψηλότερη βαθμολογία στο έτος
του. Είναι τελειόφοιτος του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών ‘Τοξικολογία’ του ίδιου Τμήματος και μέλος του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών.Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με τη μελέτη της αντιοξειδωτικής δράσης
φυτικών προϊόντων και διαφόρων τροφίμων σε συνδυασμό με
την επίδραση που έχουν αυτά στο
αντιοξειδωτικό προφίλ του ανθρώπου. Έλαβε έπαινο από την
Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων για τη συμμετοχή του στην
παρουσίαση μιας καινοτόμας συσκευής που μετράει τα επίπεδα
των αντιοξειδωτικών που υπάρχουν σε διάφορα υγρά τρόφιμα
αλλά και σε βιολογικό υλικό.

10 σελίδα
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Σ.Π.ΟΡ.Τ. ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΤΟ ΖΑΓΟΡΙ

Τ

ο Ζαγόρι, συχνός
τόπος των
πεζοπορικών και
ορειβατικών διαδρομών
μας, προσέφερε τη
δυνατότητα ενός πολύ
ενδιαφέροντος διημέρου
το περασμένο
Σαββατοκύριακο.
Με πρώτη και εύκολη διαδρομή, αυτή κατά μήκος της
κοίτης του Βοϊδομάτη, από
το γεφύρι της Αρίστης έως
το γεφύρι της Κλειδωνιάς, μια
διαδρομή εξαιρετικής φυσικής
ομορφιάς. Κινείται παράλληλα
με τον Βοϊδομάτη, διατρέχοντας πότε τις βραχώδεις πλαγιές της χαράδρας και πότε
τις κατάφυτες με πλατάνια,
όχθες του. Η καλύτερη εποχή
για την πραγματοποίησή της
είναι το καλοκαίρι που μπορεί
να συνδυαστεί με μπάνιο στα
παγωμένα, καταγάλανα νερά
του ποταμού. Καλό είναι να
αποφεύγεται όταν τα νερά είναι φουσκωμένα γιατί ενδέχεται τα τμήματα του μονοπατιού που είναι δίπλα στο
ποτάμι να είναι πλημμυρισμένα και αδιάβατα.
Η διαδρομή έχει μήκος 5,3
χιλιόμετρα, μέγιστο ύψος: 470
μ. και ελάχιστο 420 μ. και
απαιτεί χρόνο 1 ώρα και 45
λεπτά. Ξεκινάει αμέσως μετά
την τσιμεντένια γέφυρα της
Αρίστης, στην πρώτη δεξιά
στροφή του αυτοκινητόδρομου προς Πάπιγκο. Στο σημείο
αυτό υπάρχει ενημερωτική πινακίδα και καινούριο καλντε-
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ρίμι μπροστά από την σιδερένια μπάρα που εμποδίζει
την είσοδο στα τροχοφόρα.
Σε 200 μέτρα από την αρχή,
στην αριστερή πλευρά του
μονοπατιού, διακρίνουμε το
δεξί ακρόβαθρο ενός παλιού
γεφυριού που υψώνεται σαν
τετράγωνος εξώστης πάνω
από το ποτάμι. Το μονοπάτι,
φαρδύ και ευδιάκριτο, μπαίνει
σε ένα όμορφο πλατανόδασος. Αγνοούμε τον αριστερό
κλάδο της διασταύρωσης που
συναντάμε, διασχίζουμε ένα
ρεματάκι και φτάνουμε δίπλα
στην όχθη του ποταμού όπου

μια ξύλινη σκάλα μας βοηθάει
να ανέβουμε την πλαγιά. Παρόμοια σκαλοπάτια συναντάμε και πιο κάτω που μας οδηγούν στο ψηλότερο σημείο
της διαδρομής, με όμορφη
θέα. Το μονοπάτι, σκαμμένο
πάνω στην απότομη πλαγιά
συνεχίζει παράλληλα με την
ροή του ποταμού και, αφού
διαγράψει μία δεξιά ανοικτή
στροφή, φτάνει σε ένα πλάτωμα.
Μια μεταλλική πινακίδα μας
πληροφορεί πως δεξιά πάνω
στην πλαγιά, βρίσκεται η παλιά Μονή των Αγίων Αναργύ-

ρων. Μπορούμε να την προσεγγίσουμε εύκολα, σε 10 λεπτά, και να θαυμάσουμε τις
παλιές τοιχογραφίες του μικρού βυζαντινού ναού.
Επιστρέφοντας στο μονοπάτι, συνεχίζουμε την πορεία
μας, αρχικά δίπλα στο ποτάμι
και στην συνέχεια λίγο ψηλότερα όπου περνάμε μπροστά
από την θέση "Κλείδι". Εδώ,
στο μεγάλο βραχοσκεπές κοίλωμα της πλαγιάς, έχουν εντοπιστεί ευρήματα ανθρώπινης δραστηριότητας που χρονολογούνται από την παλαιολιθική εποχή.

Η διαδρομή από εδώ και
πέρα συνεχίζει δίπλα στην
όχθη, δίνοντάς μας την ευκαιρία να θαυμάσουμε τις πανέμορφες γαλαζοπράσινες
βάθρες που σχηματίζει η κοίτη
του Βοϊδομάτη. Στο τέλος
της πορείας συναντάμε ένα
σύγχρονο καλντερίμι που μας
οδηγεί γρήγορα στο πέτρινο
γεφύρι της Κλειδωνιάς, στην
έξοδο του φαραγγιού.
(Στοιχεία της διαδρομής
https://izagori.gr/people/25items/tour/maps).
Η δεύτερη μέρα ήταν αφιερωμένη στην ανάβαση στον
Λάπατο, μια εντυπωσιακή κορυφή της Τύμφης, ύψους
2251 μέτρων που ειδικά τον
χειμώνα προσφέρει εικόνες
καθαρά αλπικού βουνού με
τα χιόνια να κρέμονται από
το χείλος των απόκρημνων
βαράθρων.
Εκκίνηση νωρίς το πρωί από
το Μικρό Πάπιγκο (υψ. 1000
μ.) κατά μήκος του μονοπατιού Ο3 που οδηγεί στο καταφύγιο της Αστράκας (υψ. 1950
μ). Από τη μέση της διαδρομής και πάνω, το παγωμένο
χιόνι μας αναγκάζει να στραφούμε βόρεια και προσπερνώντας το μαντρί να σκαρφαλώσουμε ως την κορυφογραμμή παρακάμπτοντας το
καταφύγιο από αριστερά. Το
τοπίο από εδώ και πάνω είναι
υπέροχο με θέα που απλώ-

νεται σε όλες τις πανύψηλες
κορυφές του μεγάλου ορεινού
συγκροτήματος. Βαδίζουμε
έχοντας δεξιά μας βάραθρα
εκατοντάδων μέτρων βάθους.
Πάνω από αυτά αιωρούνται
εντυπωσιακές «κορνίζες» χιονιού – ο βασικός λόγος της
ανάβασής μας. Πλησιάζουμε
ως την άκρη τους μετεωριζόμενοι. Σαν να βαδίζουμε πάνω
σε φτερό αεροπλάνου. Υπέροχα!
Προσεγγίζουμε την κορυφή
μετά από 4 ώρες κοπιαστικής
πορείας. Είμαστε ακριβώς
πάνω από τον κάμπο της Κόνιτσας και τη συμβολή του
Αώου, του Βοϊδομάτη και του
Σαραντάπορου. Και τα γύρω
βουνά; Ένα λευκό παραμύθι
με πρωταγωνιστές τον Γράμμο, τον Σμόλικα και τη Νεμέρτσικα. Θα μπορούσαμε για
ώρες να καθόμαστε εδώ, καθηλωμένοι από τη μοναδική
ομορφιά του ομορφότερου
των βουνών μας. Τύμφη η μοναδική!

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ
Σ.Π.ΟΡ.Τ.
Την Κυριακή 31/3 συμμετέχουμε στην 1η Κοινή Θεσσαλική Πορεία για το 2019 που
θα γίνει στα Μετέωρα. Περισσότερες πληροφορίες στα
γραφεία του συλλόγου – Ομήρου 6, κάθε βράδυ Παρασκευής από τις 9 έως τις 10.
Η διεύθυνση της ιστοσελίδας
μας είναι: www.trikalasport.gr
και στο τηλέφωνό μας
2431072077.

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
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Eπίδοση εσόδων της φιλανθρωπικής
εκδήλωσης του συλλόγου Τρίκκη Κέντρο
Χορού στο σύλλογο πολυτέκνων Ν.Τρικάλων
Σύλλογος ΤΡΙΚΚΗ κέντρο χορού Τρικάλων , με
εκπροσώπους του Δ.Σ. Γαλάνη Βασίλη
,Ιωάννη Φλόκα και Πελεκάνη Ρούλα,
επισκέφτηκε την Πέμπτη 28-3-2019 τα γραφεία του
συλλόγου πολυτέκνων Ν . Τρικάλων .

Ο

Μέτα το καλωσόρισμα , τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια του προέδρου των Πολυτέκνων κ. Κ. Βήτα και του αντιπροέδρου Άρη Ντίνα ,όχι μόνο για την προσφορά αλλά
και για την εξαίρετη πρωτοβουλία του Συλλόγου ΤΡΙΚΚΗ ,
που ευαισθητοποιήθηκε για να βοηθήσει τον Σύλλογο Πολυτέκνων του Ν. Τρικάλων, o πρόεδρος του συλλόγου ΤΡΙΚΚΗ κ. Βασίλης Γαλάνης , αναφέρθηκε στις αξίες της αλληλεγγύης ,του εθελοντισμού και στην κοινωνική συνοχή και
πρόσφερε τα έσοδα της φιλανθρωπικής εκδήλωσης «Μάρτης μας ήρθε» που έγινε 3 Μαρτίου στο πνευματικό κέντρο
του Δήμου Τρικκαίων , στον Σύλλογο Πολυτέκνων Ν. Τρικάλων.
Οι δυο πρόεδροι ευχήθηκαν δημιουργική χρονιά καθώς
και μελλοντικές κοινές δράσεις και των δυο Συλλόγων .

Τοποθετούνται οι 13 νέοι περιφερειακοί διευθυντές
εκπαίδευσης με απόφαση Κ. Γαβρόγλου

Με απόφαση του υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστα Γαβρόγλου, θα τοποθετηθούν οι 13 νέοι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης. Οι νέοι
διευθυντές θα αναλάβουν υπηρεσία έως και
την Τρίτη 2 Απριλίου 2019 και η θητεία τους
θα λήξει στις 31 Ιουλίου 2022.
«Πολιτική της κυβέρνησης, η οποία υλοποιείται ήδη τα δύο τελευταία χρόνια, είναι η αξιοκρατική ανάδειξη στελεχών σε θέσεις ευθύνης
στη Δημόσια Διοίκηση. Αυτό συνέβη και με την
ανάδειξη των 13 περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης», δήλωσε σχετικά ο κ. Γαβρόγλου.

«Για πρώτη φορά περιφερειακοί διευθυντές
εκπαίδευσης δεν διορίστηκαν, αλλά επελέγησαν με αδιάβλητο τρόπο από Συμβούλιο στο
οποίο προήδρευε αντιπρόεδρος του ΑΣΕΠ και
μέλη ήταν εκπρόσωπος της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Διοίκησης, καθηγητές πανεπιστημίων, υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου
και αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών. Το
Συμβούλιο λειτούργησε με υποδειγματικό
τρόπο, διαψεύδοντας τις "Κασσάνδρες" που
επιχείρησαν ανεπιτυχώς να τις αμφισβητήσουν», συμπλήρωσε.

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ
ΤΗΛ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 24310 77050, 24310 31616
CMYK
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Το έργο ζωής του Θανάση Φιλ. Παπαδημητρίου

ΤΟ ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟ
ΣΤΟ ΠEΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
•Το επιστέγασμα μιάς πολύχρονης
ηθογραφικής και λαογραφικής δουλειάς
πορεί να
καθυστέρησε λίγο,
αλλά όπως λέει κι’
λαός, η καλή δουλειά αργεί
να γίνε έτσι κι’ ο Θανάσης
Φιλ. Παπαδημητρίου,
άργησε να ολοκληρώσει σε
πολύ μεγάλο, αν όχι
ολοκληρωτικό βαθμό, την
έρευνα, την καταγραφή και
την έκδοση, σ’ ένα
ογκώδες βιβλίο, την ιστορία της γενέτειράς του, του
χωριού Ξυλοπάροικου.

Μ

Σε μία αναφορά μου, για την όλη συμμετοχή του στα τοπκά μας δρώμενα, είχα αποτολμήσει τον χαρακτηρισμό του,
ως ένα μικρό νεότερο Θουκυδίδη. Κι’ η δουλειά του, δεν
τον διέψευσε. Καθώς με πολύχρονη, επίμονη και υπομονή έρευνα, αλλά και αδιάκοπο τρέξιμο, αναζητούσε τις
οποιεσδήποτε λεπτομέρειες στις πηγές τους, ώστε να φθάσει στον στόχο του, σ’ ένα τέλειο κι’ αξιοζήλετο αποτέλεσμα.
Το χωριό Ξυλοπάροικο, στα ριζά του Κόζιακα, με την καίρια αυτή θέση του, διεδραμάτησε τον ρόλο του συνδετήριου ρίκου μεταξύ Θεσσαλίας κι’ Ηπείρου, σε πολύ κρίσιμους και δύσκολους για την χώρα μας καιρούς. Πρόσωπα, γεγονότα, δραστηριότητες και πολιτισμικές πρωτοβουλίες, που ήταν γνωστες και προσφιλείς από παλιά,
καταγράφονται με απλούστατη τοπολαλιά.
Παράλληλα, με έγγραφα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό δίνεται η ταυτότητα του κόσμου της ορεινής αυτής περιοχής. Κοντολογής λοιπόν, μια ακάματη προσπάθεια έφερε τον καρπό της, ένα σπουδαιο έργο, για το οποίο είναι
αυθόρμητος ο θαυμασμός κι’ ο έπαινος.
ΘΥΜΙΟΣ ΓΡ. ΛΩΛΗΣ

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

τοπικά

Εκπαίδευση ηλικιωμένων
ατόμων και ο ρόλος των Δήμων
Σ
ύμφωνα με τη βιβλιογραφία,
ως άτομα «Τρίτης Ηλικίας»
ορίζονται τα άτομα ηλικίας 6574 ετών, ενώ, λόγω της αύξησης
του προσδόκιμου ζωής, έχει
καθιερωθεί πλέον και ο όρος
«Τέταρτη Ηλικία», η οποία
περιλαμβάνει τα άτομα άνω των 75
ετών. Ως ηλικιωμένοι ορίζονται οι
άνθρωποι ηλικίας άνω των 65 ετών.
Συνεπώς ο ορισμός των
ηλικιωμένων ατόμων περιλαμβάνει
τα άτομα Τρίτης και Τέταρτης
Ηλικίας.

Εκπαίδευση
ηλικιωμένων ατόμων
Η τρίτη ηλικία ορίζεται διαφορετικά στα
διάφορα κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Οι όροι ηλικιωμένος, γήρας,
τρίτη ηλικία, παραμένουν ασαφείς και,
παρόλο που δεν υπάρχει αυστηρώς καθορισμένο βιολογικό όριο, το 65ο έτος
θεωρείται συνήθως το μεταίχμιο της μετάβασης στην τρίτη ηλικία.
Επίσης, ο ρυθμός γήρανσης είναι διαφορετικός για τον καθένα. Η διαδικασία
αυτή ξεκινά από την ημέρα που γεννιέται
ένας άνθρωπος και αφορά τον άνθρωπο
ως όλον, αλλά και τα διαφορετικά οργανικά μέρη του. Η μετά την εργασία περίοδος της συνταξιοδότησης είναι για
πολλούς η ευκαιρία πραγματοποίησης
κάποιων ονείρων τους. Οι ηλικιωμένοι
έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο και ορισμένα άτομα βρίσκουν ευκαιρία να ασχοληθούν με δραστηριότητες που δεν μπορούσαν να ασκήσουν όσο εργάζονταν. Η
υγεία τους, ψυχική και σωματική, είναι σημαντικός ανασχετικός παράγοντας, ο
οποίος αποτελεί τροχοπέδη για τις δραστηριότητες εντός και εκτός του προσωπικού τους χώρου.
Η εκπαίδευση ηλικιωμένων ατόμων
αποτελεί ένα μέρος της Δια Βίου Μάθησης και συνδέεται με την ανάγκη για απόκτηση νέων γνώσεων.
Επομένως, τα κίνητρα και τα εμπόδια
στη μάθηση αφορούν και την ηλικιακή
αυτή ομάδα, όπως κάθε ομάδα ενηλίκων
εκπαιδευομένων. Υπάρχουν τομείς όπου
εκεί κάποιος μπορεί να μάθει πιο εύκολα
σε νεότερη ηλικία, όπως για παράδειγμα
γραφή, ανάγνωση, τεχνολογία.
Όλα αυτά όμως, δοσμένα με τις κατάλληλες μεθόδους, μπορούν να είναι εξίσου αποδοτικά και στα ηλικιωμένα άτομα. Τα άτομα αυτά έχουν συγκεκριμένους
στόχους, αλλά δεν αποκαλύπτουν πάντα
τους λόγους εμπλοκής τους με την εκπαίδευση, οι οποίοι μπορεί να είναι η
απλή κοινωνικοποίηση ή η απόκτηση εγκυκλίων γνώσεων.
Η μέχρι τώρα εμπειρία τους είναι πολύτιμη, αφού τη χρησιμοποιούν ως αφετηρία για τη μάθησή τους. Αποθαρρύνονται όμως εύκολα και παραιτούνται της
προσπάθειάς τους, ειδικά αν αισθανθούν ότι δεν τα καταφέρνουν ή ότι το εκπαιδευτικό περιβάλλον δεν είναι το κατάλληλο γι’ αυτούς.
Εκτός των γενικών κινήτρων για μάθηση κατά την ενήλικη ζωή, η κάλυψη του
ελεύθερου χρόνου αποτελεί ένα βασικό
κίνητρο των ηλικιωμένων ατόμων, τα
οποία συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές
διαδικασίες. Μάλιστα, σε χώρες όπως το
Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Ουγγαρία,
η Αυστραλία έχουν δημιουργηθεί όχι
μόνον φορείς εκπαίδευσης τρίτης ηλικίας
αλλά και πανεπιστήμια για την ηλικιακή
αυτή ομάδα!
Μέσω της συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικές δράσεις αποκτά ξανά νόημα η
ζωή τους. Αντιλαμβάνονται ότι το πέρασμα των χρόνων δεν αποτελεί ασθένεια
αλλά φυσιολογική κατάσταση. Αισθάνονται ξανά δημιουργικοί, εντάσσονται

ομαλότερα στη σύγχρονη κοινωνία, συγχρονίζονται με τις νεότερες γενιές και, τέλος, οι «νεότεροι» ηλικιωμένοι, οι οποίοι
βρίσκονται ακόμη σε εργασιακό περιβάλλον, καταρτίζονται κάτω από τις νέες
συνθήκες εργασίας. Καθώς έχουν ανάγκη για επικοινωνία όχι μόνον με την οικογένεια αλλά και με το κοινωνικό τους
περιβάλλον, η εκπαίδευση τους προσφέρει ακριβώς αυτή την ευκαιρία για
κοινωνικοποίηση, επαφή και συνεργασία
με νεότερους ή συνομηλίκους.
Οι ηλικιωμένοι ως ενήλικοι αντιμετωπίζουν και εμπόδια στη μάθηση, τα οποία
εντείνονται λόγω των ιδιαίτερων βιολογικών και ψυχολογικών χαρακτηριστικών τους.
Οι ηλικιωμένοι συχνά δυσκολεύονται
κατά την επικοινωνία με τους συνανθρώπους τους, βιώνοντας αίσθημα ντροπής, γιατί λόγω φυσιολογικής βαρηκοΐας αρκετές φορές ζητούν να επαναληφθεί αυτό που μόλις ειπώθηκε. Επίσης,
η οπτική τους οξύτητα μειώνεται, δεν διακρίνουν λεπτομέρειες με ευκολία. Παράλληλα, εκτός της σωματικής τους
απόπτωσης, η οποία δημιουργεί δυσκολίες για διάφορες δραστηριότητες, παρουσιάζονται μία σειρά από αλλαγές σε
ψυχολογικό επίπεδο, όπως φόβος για το
άγνωστο, αποτυχία στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων που έχουν τεθεί λόγω
ηλικίας. Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας παραδέχονται το άγχος ως εμπόδιο για την
εμπλοκή στην εκπαιδευτική πράξη. Θα
πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί πως οι εκπαιδευόμενοι αυτής της ηλικιακής ομάδας δεν διαφέρουν σε ευφυΐα ή ικανότητα μάθησης.
Τα εμπόδια μάθησης εντείνονται από
τις εκπαιδευτικές μεθόδους που χρησιμοποιούν οι φορείς υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οι οποίες δεν
είναι κατάλληλες για όλες ανεξαιρέτως
τις ηλικιακές ομάδες. Τα προγράμματα
εκπαίδευσης πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες
τους, σε συνδυασμό με την ελλιπή ενημέρωση σχετικά με ευκαιρίες μάθησης
που υπάρχουν για αυτή την ηλικία.
Ακόμα, στα εμπόδια μάθησης προστίθενται οι προκαταλήψεις, οι προσωπικές
παραδοχές του κάθε ατόμου σχετικά
με το τι είναι κοινωνικά αποδεκτό ως δραστηριότητα σε αυτή την ηλικία, όπως και
η προσωπική αντίληψη που έχει ο κάθε
ώριμος εκπαιδευόμενος αναφορικά με τις
δυνατότητές του.
Τέλος, καταγράφονται εμπόδια λόγω
των ανισοτήτων οι οποίες υπάρχουν στο
εσωτερικό της ομάδας των ηλικιωμένων, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας, το
φύλο και την οικογενειακή τους κατάσταση.

Ο ρόλος των Δήμων
Η Εκπαίδευση Ενηλίκων ως διακριτό
πεδίο της εκπαίδευσης θα μπορούσε να
λειτουργήσει αποτρεπτικά στα κύρια

προβλήματα των ηλικιωμένων ατόμων,
όπως η μοναξιά, η απομόνωση και η μελαγχολία. Η εκπαίδευση αυτών των ατόμων, ανεξαρτήτως αντικειμένου, μπορεί
να αποτελέσει το εφαλτήριο για τη βελτίωση της ζωής τους και να διασφαλίσει
τα «καλά γηρατειά». Για το λόγο αυτό θα
πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης
που απευθύνονται σε άτομα τρίτης ηλικίας, για τα οποία οι ευκαιρίες εκπαίδευσης είναι ελάχιστες.
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει εκπαιδευτική πολιτική για τα ηλικιωμένα άτομα. Το
κενό αυτό μπορεί να καλυφθεί από τους
Δήμους, οι οποίοι ήδη διαθέτουν δομές
παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων
για ηλικιωμένα άτομα: τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)
και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης
(Κ.Δ.Β.Μ.). Τέτοιου είδους, όμως, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις δεν πρέπει να
υλοποιούνται αποσπασματικά, αλλά να
οργανώνονται με βάση τις σύγχρονες αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και να εξασφαλίζεται από τους Δήμους η αδιάλειπτη λειτουργία τους.
Στη συνέχεια προτείνονται συγκεκριμένες εκπαιδευτικές θεματικές ενότητες,
οι οποίες μπορεί να ενδυναμώσουν τα
ηλικιωμένα άτομα, να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους και να περιορίσουν την
κοινωνική τους απομόνωση: α) εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν τις
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, β) θέματα σχετικά με τις τέχνες
(λογοτεχνία, κινηματογράφος, εικαστικά,
μουσική), γ) εκπαιδευτικά προγράμματα
αυτοβοήθειας και αγωγής υγείας, τα
οποία βοηθούν τους ηλικιωμένους εκπαιδευόμενους να αυτενεργούν, να αναλαμβάνουν την προσωπική ευθύνη και
κατά συνέπεια να οδηγούνται στην αναίρεση της παθητικότητας, δ). Περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα βοηθούν τους ηλικιωμένους να αναπτύξουν
μηχανισμούς απόκτησης, σχηματισμού,
επεξεργασίας και χρήσης της γνώσης και
ε) εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν
στόχο την ενίσχυση της μνήμης και τη
μυϊκή ενδυνάμωση.

Αντί επιλόγου
Η εκπαίδευση των ηλικιωμένων ατόμων
σχετίζεται με τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου τους, με το ενδιαφέρον
τους για το γνωστικό περιεχόμενο των
προγραμμάτων, αλλά και με την ευκαιρία
για κοινωνικοποίηση. Ο κάθε Δήμος θα
πρέπει να σχεδιάζει και να υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις για ηλικιωμένα άτομα, οργανώνοντας χώρους εκπαίδευσης κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής.
Ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός ηλικιωμένων ατόμων θα πρέπει να αποτελέσει πρόκληση για κάθε Δήμο. Η εκπαίδευση ηλικιωμένων ατόμων έχει σημαντικό μετασχηματιστικό ρόλο στην
κατανόηση της πραγματικότητας από
τα άτομα αυτά και της ανάληψης δράσης.
Οι Δήμοι, λοιπόν, που οραματίζονται ένα
μέλλον με καινοτομίες, πρέπει να ενσωματώσουν στη στρατηγική τους και την
εκπαίδευση των ηλικιωμένων ατόμων. Φορείς μιας τέτοιας εκπαίδευσης θα είναι τα
Κ.Δ.Β.Μ. και τα Κ.Α.Π.Η.
Η δια βίου μάθηση έχει αποδειχθεί από
μεγάλο αριθμό ερευνών σημαντική για τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής. Θεωρείται
ως μια ενέργεια, η οποία διατηρεί τους
ηλικιωμένους δραστήριους και είναι ένα
ισχυρό εργαλείο, για να συνεχίζουν οι ηλικιωμένοι να οραματίζονται τη ζωή.
Κατσίκας Νικόλαος
Διευθυντής 1ου Σχολείου Δεύτερης
Ευκαιρίας Τρικάλων
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ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΜΕ ΑΛΛΟ ΑΕΡΑ

ΝΕΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΜΕΤΩΠΑ

Τα Τρίκαλα πρέπει να χτίσουν πάνω
στη νίκη επί της Κέρκυρας για
να αναρριχηθούν βαθμολογικά (σελ 5)

Ικαροι και Καλαμπάκα εστιάζουν
στις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις,
που θέλουν μεγάλη προσοχή (σελ 3)

Τα στελέχη του στίβου έχουν μπόλικη
δουλειά και κατά συνέπεια οι αξιόλογες
ειδήσεις δεν λείπουν (σελ 7)

4 Τα Μετέωρα επιβεβαίωσαν την έφεσή τους στον θεσμό και
κατέκτησαν χθες το 14ο κύπελλο κερδίζοντας με 4-1 την φιλότιμη Πηγή
4 Τον αγώνα παρακολούθησε και ο Κ. Φορτούνης (σελ 4,8)
CMYK
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Ω

ρες- ώρες
δίνουν την
εντύπωση ότι
μπορούν να
κάνουν πολλά πράγματα
μέσα στον αγωνιστικό
χώρο.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Οι εμπνεύσεις τους είναι
ατέλειωτες και βγάζουν άσους
από το μανίκι τους σε πρώτη
ευκαιρία.
Για τον συγκεκριμένο λόγο
άλλωστε είναι περιζήτητοι.
Ο λόγος για τους οικείους
αθλητές μπάσκετ που αγωνίζονται σε ομάδες εκτός των
τειχών.
Πραγματικά τα επιτελεία
των ομάδων τους περιμένουν
πάρα πολλά και ειδικά στο
συγκεκριμένο σκέλος του μαραθωνίου, που παρουσιάζει
κατά γενική ομολογία άγρια
ομορφιά.
Από την πλευρά μας προσπαθούμε να καταγράφουμε
ουσιαστικά κάθε εβδομάδα
τις αγωνιστικές τους προσπάθειες.
Οι λάτρεις του είδους χαίρονται για τα έργα και τις
ημέρες, ενώ το έμψυχο δυναμικό φροντίζει να μην απογοητεύει κανέναν.
Μην φανταστεί κανείς ότι
είναι το πιο εύκολο πράγμα
στον κόσμο η σταθεροποίηση
σε υψηλό επίπεδο. Επίσης το
βάρος που σηκώνουν στους
ώμους τους είναι μεγάλο αλλά
ξέρουν να ανταποκρίνονται.
Όλα αυτά για να γίνουν
όμως προϋποθέτουν ένα καλό
αγωνιστικό υπόβαθρο. Γιατί
ακόμη και ένας κρίκος αν λείψει από την αλυσίδα μπορεί
να γίνει η ζημιά. Ενδεικτικό
της σωστής νοοτροπίας των
στελεχών αυτών είναι το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν κάθε
συνάντηση ως τελικό. Φυσικά
η πράξη δείχνει ότι ενεργούν
σοφά, αφού με συμβατικές
εμφανίσεις δεν κερδίζονται
τα στοιχήματα.
Τα εθνικά πρωταθλήματα
λοιπόν βρήκαν για τα καλά
βηματισμό και ακόμη και όταν
το ευρύ κοινό ξεκουράζεται
ή μετέχει σε Εθνικές επετείους το ίδιο παραμένει απόλυτα συγκεντρωμένο στην
αποστολή.
Σίγουρα οι μάχες στα πρωταθλήματα καλά κρατούν, και
η πράξη δείχνει ότι δεν έχουμε
να κάνουμε με αγώνα ταχύτητας αλλά με μαραθώνιο.

Ασοι από το μανίκι
Οι ομάδες των εθνικών πρωταθλημάτων και οι επιχώριοι
καλαθοσφαιριστές προσπαθούν να πλειοδοτούν σε εμπνεύσεις

Καταλυτική συμμετοχή σ’ ένα ακόμη ματς είχε ο Γ. Καραλής
Πολλά σωματεία βέβαια δεν
κρύβουν τις προθέσεις τους
. Ωστόσο τα πάντα κρίνονται
στο γήπεδο και ακόμη και ένα
μικρό φρενάρισμα μπορεί να
κάνει την ζημιά.
Παράλληλα υπάρχουν ομάδες με δυνατό μέταλλο που
ξέρουν να παλεύουν κάθε
ματς. Ακόμη και αν δεν κόψουν πρώτες το νήμα δίνουν
ξεχωριστό τόνο στις κατηγορίες. Πολύ σωστά φροντίζουν
να μην αφήνουν κενά και έτσι
στην ώρα της αλήθειας είναι
σαν έτοιμα από καιρό.
Φυσικά τα γνώριμα στελέχη
κάθε άλλο παρά μονοδιάστατα είναι στο παιχνίδι τους.
Ισα- ίσα προσπαθούν να κάνουν πολλές δουλειές, αφού
η πολυφωνία παίζει μεγάλο
ρόλο στην σύγχρονη καλαθοσφαίριση.
Κοντά στα στοιχεία αυτά
να προσθέσουμε ότι οι Τρικαλινοί αθλητές δεν μένουν
στα κεκτημένα τους αλλά αναζητούν νέους δρόμους γιατί
το ανακάτεμα της τράπουλας
μπορεί να αλλάξει τους συσχετισμούς.
Εννοείται ότι δεν υπάρχουν
τυμπανοκρουσίες από μέρους
τους, αφού ξέρουν ότι το μέτρο είναι πάνω απ’ όλα, ενώ
σέβονται απεριόριστα τους
αντιπάλους.
Πολύ σωστά πάντως τα επιτελεία που κάνουν όνειρα
προσπαθούν να αποφύγουν
τις εκτός προγράμματος ήττες , ενώ σπεύδουν να αξιο-

Η

ΑΕΚ δεν τα
κατάφερε στη
Βαμβέργη, χάνοντας
από τη Μπάμπεργκ
αλλά άφησε ανοιχτούς
λογαριασμούς για τον
επαναληπτικό(basketblog)
του ΟΑΚΑ χάρη στο τελικό
71-67.
Μεγάλος άτυχος ο Ματσιούλις
που χτύπησε στον αριστερό αγκώνα μετά από σύγκρουση στον
αγώνα με τη Μπάμπεργκ στο 10ο
λεπτό, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από τα παρκέ.
Ο Λιθουανός φόργουορντ φαινόταν να πονάει πολύ, ενώ αργότερα πήγε στο νοσοκομείο για να

ποιούν την δύναμη της έδρας.
Όπως γίνεται αντιληπτό
πίσω από κάθε αποτέλεσμα
κρύβεται μπόλικη δουλειά και
όσοι έχουν γεμάτες προπονήσεις αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας. Τα δικά μας
στελέχη εστιάζουν και την
διάρκεια στην απόδοση, που
μπορεί να εκτοξεύσει ομάδες
και αθλητές.
Πάντως μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι οι πεντάδες
των περισσότερων ομάδων
ξεκινούσαν από τους Τρικαλινούς οι οποίοι όμως βρίσκονται και στην τελική ευθεία
εκεί που πρέπει.
Διότι την ώρα που η μπάλα
ζυγίζει πολλά κιλά χρειάζεται
ταλέντο και χαρακτήρα , στοιχεία που διαθέτουν απλόχερα
οι δικοί μας άσοι.
Παράλληλα ξέρουν να διαβάζουν σωστά κάθε κομμάτι
του παιχνιδιού, ενώ το ένστικτό τους δείχνει τον δρόμο.
Όταν χρειάζεται λοιπόν
επενδύουν στην αξία της άμυνας όπου βάζουν θετικό πρόσημο, ενώ όταν κληθούν να
δημιουργήσουν ή να εκτελέσουν το κάνουν δίχως φόβο
αλλά με πάθος.
Με όλα αυτά τα στατιστικά
τους μιλούν από μόνα τους
καταδεικνύοντας ότι βρίσκονται μέσα σε όλα. Υπάρχει λοιπόν καλή εκπροσώπηση στην
λίστα των σκόρερ, στα κλεψίματα, στα κοψίματα, στις
ασίστ κλπ.
Εννοείται ότι δεν θα αλλά-

ξουν συνήθειες μέχρι τέλους.
Ας πάρουμε όμως κλίμα
από τα πρωταθλήματα ξεκινώντας από την Α2 Εθνική με
την βοήθεια του ebasket.
Ο Ιωνικός Νικαίας θα πρέπει
να ξεκινήσει από τώρα να κάνει τα σχέδια του για τη νέα
σεζόν, η οποία θα τον βγει
στη Basket League.
Η ομάδα του Νίκου Βετούλα
επικράτησε άνετα εντός
έδρας τον Ηρακλή(Αγγελακόπουλος συμμετοχή, Γιαννακίδης 3 με 1) με 93-81 για
την 23η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α2, κάλυψε
τη διαφορά της ήττας του
στον πρώτο γύρο στη Θεσσαλονίκη και ξέφυγε με δύο
νίκες από τους Θεσσαλονικείς, έχοντας και το πλεονέκτημα έδρας σε περίπτωση
ισοβαθμίας. Οι Νικαιώτες ήταν
το απόλυτο φαβορί του αγώνα
και το επιβεβαίωσαν στο παρκέ, ανεβαίνοντας στο 21-2 και
ρίχνοντας τον “Γηραιό” στο
19-4.
Το “διπλό” της αγωνιστικής
πανηγύρισε η Καρδίτσα(Κακλαμάνος 16, Παπαχρήστος
3, Σαριμπαλίδης 6 με 2, Καλλές 14). Η ομάδα του Γιάννη
Τζήμα πήρε το θεσσαλικό
ντέρμπι, επικρατώντας εκτός
έδρας του Ερμή Αγιάς(Τριανταφύλλου 15 με 2, Κόμματος
6 με 2, Τσιλούλης 2, Λάππας
2) με 68-60, ενώ με το “διπλό”
στις αποσκευές του έφυγε
από το Πευκοχώρι ο Διαγόρας
Δρυοπιδέων(Π. Νοέας 5 με
1), ο οποίος ξεπέρασε με τον
καλύτερο τρόπο την ήττα από
τον Απόλλωνα.
Η Καστοριά επικράτησε εντός έδρας του Αμύντα(Βαρδιάνος 2) με 70-65, ενώ ο Χαρίλαος Τρικούπης συνέτριψε
τον Ιπποκράτη(Χατζηνικόλας
9 με 1 τρίποντο) με 94-60,
βάζοντας φωτιά στη μάχη της
πεντάδας.
Όσον αφορά τη μάχη της
παραμονής, ο Απόλλωνας Πάτρας συνέτριψε εντός έδρας
τον Εθνικό με 100-76, η Καβάλα(Χουχούμης 7 με 1, Προδρόμου 18 με 4) επιβλήθηκε
του Κοροίβου με 68-64, ενώ
το Μαρούσι, κάνοντας μία εν-

τυπωσιακή ανατροπή στα τελευταία λεπτά, επικράτησε
του Ψυχικού με 71-70.
Το Ψυχικό βρέθηκε μπροστά στο σκορ με διψήφιες
διαφορές, προηγήθηκε με 6268 λίγο πριν το φινάλε του
παιχνιδιού, αλλά ο Μιχαλούτσος πέτυχε 9 σερί πόντους
(!) και διαμόρφωσε το τελικό
71-70, με τον Αρσενόπουλο
να αστοχεί στο τρίποντο της
νίκης.

Ψάχνονται όλοι
Και στην Β’ Εθνική οι συγκινήσεις καλά κρατούν. Τα
φαβορί προσπαθούν να διατηρήσουν λάμψη και φήμη,
ενώ όσες ομάδες δείχνουν
να έχουν κολλήσει βρίσκουν
συνταγή για επιστροφή.
Στις νίκες επέστρεψε η Δάφνη Δαφνίου(Τάταρης σε καλή
μέρα με 15 και 1 τρίποντο),
καθώς επικράτησε με 93-65
της Ένωσης Ιλίου.
Μαζί της βρίσκεται και ο
Τρίτωνας(Τσούτσος 9 με 1),
ο οποίος πέρασε από την
έδρα του φορμαρισμένου
Έσπερου Καλλιθέας(ο πρώην
των Τρικάλων Σκουλούδης
είχε συμμετοχή). Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να κερδίσουν με 68-58 και ισοβαθμούν με τη Δάφνη στην πρώτη
θέση του ομίλου και μάλιστα
αύξησαν τη διαφορά από τον
Οίακα.
Το Παγκράτι(Δερμιτζάκης
13 με 1) πήρε ακόμη μία νίκη
στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε δύσκολα του
Πανελευσινιακού με 82-76.
Εύκολο έργο είχε ο Πρωτέας
Βούλας στην έδρα του κόντρα
στον ΚΑΟΚ Κορίνθου(Περωτής 1). Η ομάδα του Βαγγέλη
Βλάχου δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα και πήρε τη νίκη με
79-62.
Σπουδαία εντός έδρας νίκη
πανηγύρισε η Πεντέλη, η
οποία νίκησε με 92-87 τον
Παπάγου. Μεγάλη βαθμολογική ανάσα πήρε ο Κρόνος
Αγίου Δημητρίου, που επικράτησε του Μανδραϊκού(Δέδες
11 και 3 τρίποντα) με 72-70.
Στον άλλο όμιλο το Ανατόλια συνεχίζει την εξαιρετική

Ανοιχτοί λογαριασμοί
Η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία για να πει τον τελευταίο λόγο απέναντι στην Μπάμπεργκ
κάνει εξετάσεις, προκειμένου να
διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.
Όπως έδειξε ο πρώτος έλεγχος
που έγινε στο νοσοκομείο της Βαμβέργης, ο Ματσιούλις ταλαιπωρείται
από οστικό οίδημα κεφαλής αριστεράς κερκίδας (στον αγκώνα) με
πιθανή συνδεσμική βλάβη.
Ωστόσο, ήταν αναμενόμενο να
πραγματοποιηθεί και λεπτομερής
απεικονιστικός έλεγχος με την επιστροφή της αποστολής της ΑΕΚ

στην Αθήνα.
Άλμα πρόκρισης έκανε η Αντβέρπ
που πέρασε σαν αέρας από τη Ρωσία και την έδρα της Νίζνι.
Μπορεί το πρώτο ημίχρονο να
ήταν ισορροπημένο (42-42) αλλά
ένα 13-0 σερί των φιλοξενούμενων
στα μισά της 3ης περιόδου ήταν
αρκετό για τους Βέλγους που πήραν το διπλό με σκορ 83-68.
Σημαντικό προβάδισμα ενόψει
του επαναληπτικού στην Ιταλία πήρε
η Ναντέρ (83-75) που είχε ως κο-

ρυφαίο τον Τζέρεμι Σένγκλιν με 16
πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
Πλέον, πάει στην έδρα της Μπολόνια για να υπερασπιστεί το προβάδισμα των 8 πόντων.
Από την πλευρά των ηττημένων,
ξεχώρισε ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ,
Κέβιν Πάντερ, που είχε 15 πόντους.
Τέλος, η Τενερίφη μπορεί να έχασε
στην έδρα της Χάποελ Ιερουσαλήμ
(75-73), αλλά κατάφερε και έριξε
τη διαφορά του ημιχρόνου (45-36),
με αποτέλεσμα να έχει σοβαρές

του πορεία στο πρωτάθλημα
της Β’Εθνικής Κατηγορίας,
καθώς ούτε ο Έσπερος Λαμίας(Κατσαρές 8 με 1) το σταμάτησε. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν αντιμετώπισε
ιδιαίτερο πρόβλημα και πήρε
τελικά τη νίκη με 92-73 και
παρέμεινε στην κορυφή του
Βόρειου ομίλου.
Μαζί με το Αγρίνιο στη δεύτερη θέση βρίσκεται και η
Ελευθερούπολη(Χαρισμίδης
11 με 1, Καραγεώργος 11 με
1), η οποία νίκησε εντός έδρας
το Στρατώνι με 75-64.
Ο Φίλιππος Βέροιας(Κοθράς 15 με 3, Καντάρκος 13
με 1) πανηγύρισε ακόμη μία
νίκη, καθώς νίκησε εντός
έδρας τη Νίκη Βόλου με 6963. Οι γηπεδούχοι δυσκολεύτηκαν, αλλά κατάφεραν να
κρατήσουν το θετικό αποτέλεσμα.
Βαθμολογική ανάσα πήραν
οι Ίκαροι Σερρών, οι οποίοι
επιβλήθηκαν
των
Φαρσάλων(Γκιουλέκας 18 με
1, Λεπενιώτης 13 με 2, Δέσπος
11) με 71-65.

Σκληρά καρύδια
Και στην Γ’ Εθνική όμως
αρκετές ομάδες κινούνται στα
όρια. Βέβαια ορισμένες είναι
σε θέση ισχύος.
Το Αιγάλεω επέστρεψε στα
θετικά αποτελέσματα μετά
την ήττα από την Μεγαρίδα.
Οι πρωτοπόροι του 1ου Νότιου ομίλου της Γ’Εθνικής Κατηγορίας διέλυσαν με 100-69
το Ληξούρι και επέστρεψαν
με εμφατικό τρόπο στις νίκες.
Με το διπλό έφυγε από την
έδρα του Άρη Νικαίας η Αχαγιά ’82(Μακρής 11), καθώς
επικράτησε με 85-76.
Σπουδαία νίκη πήρε η
Ακράτα(Αμβράζης 4) κόντρα
στον Ηλυσιακό. Οι γηπεδούχοι, που βράβευσαν τον Αντώνη Φώτση κατάφεραν να
κερδίσουν με 68-67 σ’ένα ματς
που είχε συγκλονιστική εξέλιξη.
Στην κορυφή του άλλου ομίλου Νότου παράμεινε ο
ΟΦΗ(Καραλής 17 με 3 τρίποντα), καθώς πήρε ένα μεγάλο διπλό στο Κορωπί. Η
κρητική ομάδα επικράτησε με
89-75 συνεχίζοντας προς την
άνοδο. “Φρένο” στην πρωτοπόρο Ευκαρπία(Χαρτόπουλος
9) έβαλε η Ασπίδα Ξάνθης.
Οι γηπεδούχοι πραγματοποίησαν πολύ καλή εμφάνιση και
επικράτησαν με 76-69. Σπουδαία νίκη(85-68) πήρε ο Αίαντας Ευόσμου στο ντέρμπι της
αγωνιστικής με τον Πολύγυρο.

πιθανότητες πρόκρισης στην Ισπανία.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των
πρώτων προημιτελικών:
Νίζνι-Αντβέρπ 68-83
Χάποελ Ιερουσαλήμ-Τενερίφη 7573
Μπάμπεργκ-ΑΕΚ 71-67
Ναντέρ-Βίρτους Μπολόνια 83-75
Οι δεύτεροι αγώνες (3/4):
ΑΕΚ-Μπάμπεργκ 19.30
Αντβέρπ-Νίζνι 21.00
Τενερίφη-Χάποελ Ιερουσαλήμ
21.30
Βίρτους Μπολόνια-Ναντέρ 21.30

τοπιΚΑ

Σ

την ιστορία
πέρασε το
τοπικό ντέρμπι
της μπασκετικής
Γ’ Εθνικής, οπότε το
Τρικαλινό δίδυμο μπήκε
ξανά στην πρίζα από το
ξεκίνημα της εβδομάδας
προκειμένου να
εμφανιστεί όπως πρέπει
στην συνέχεια.
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Σε νέα σελίδα
Τρικαλινό δίδυμο της μπασκετικής Γ’ Εθνικής ετοιμάζεται
για τον καινούργιο κύκλο παιχνιδιών, που έχουν τα κλειδιά τους

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Πλέον οι εκπρόσωποί μας
θα διασταυρώσουν ξίφη με
αντιπάλους άλλων νομών και
δεν χρειάζεται να κάνουμε
εκτενή ανάλυση για να καταδείξουμε ότι οι πρωταγωνιστές επιβάλλεται να δώσουν
το 100% για να εξαντλήσουν
τις πιθανότητες.
Πέρα από το αμιγώς τακτικό
κομμάτι τα επιτελεία δίνουν
βαρύτητα και στην φρεσκάδα
μαζί με την ενέργεια. Διότι
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι
δυνάμεις παίζουν μεγάλο
ρόλο στην διαμόρφωση ενός
αποτελέσματος, πόσο μάλλον
όταν οι αθλητές έχουν γράψει
ατέλειωτα χιλιόμετρα από την
εκκίνηση της χρονιάς.
Φυσικά στην εξίσωση αυτή
πρέπει να προσθέσουμε και
το κίνητρο αλλά και την ψυχολογία που πρέπει να έχουν
άπαντες προκειμένου να εντοπίζουν άμεσα το κουμπί των
αντιπάλων.
Σίγουρα κάποιοι απ’αυτούς
κινούνται σε υψηλό επίπεδο
και δύσκολα παίζονται. Οι
υπόλοιπες όμως έχουν τις
αδυναμίες τους και αν οι Τρικαλινοί χτυπήσουν σ’αυτές
μπορούν να πάρουν το πάνω
χέρι.
Όπως και να’χει και φέτος
η Γ’ Εθνική επιβεβαιώνει την
φήμη της.
Σε γενικές γραμμές το σκηνικό δεν άλλαξε συγκριτικά
με πέρυσι και προέκυψαν
αγώνες που μίλησαν στην
καρδιά του κόσμου. Εννοείται
ότι όλοι θέλουν να βιώσουν
ανάλογο σκηνικό μέχρι τέ-

Ενδιαφέροντα παιχνίδια έγιναν για μια ακόμη αγωνιστική
στο πρωτάθλημα μπάσκετ με
καρότσι.
Αρκετές ομάδες δεν κρύβουν τις φιλοδοξίες τους και
ο συναγωνισμός είναι έντονος.
Στο τοπίο αυτό ο εκπρόσωπός μας ξεκίνησε δυνατά
την αποστολή του και θέλει
σε πρώτη ευκαιρία να επιβεβαιώνει τις συστάσεις.
Οι κιτρινόμαυροι έχουν πολλές αρετές και μιλούν στον
αγωνιστικό χώρο, ενώ ετοιμάζονται για το ντέρμπι κορυφής.
Με την βοήθεια της ΟΣΕΚΑ
παραθέτουμε τον χάρτη της
αγωνιστικής.
Το Ηράκλειο και τα Τρίκαλα
με την Καβάλα συνεχίζουν
να οδηγούν την κούρσα σε
Νότιο και Βόρειο Όμιλο, αντίστοιχα. Οι Κρητικοί επιβλήθηκαν και της ΑΕΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός πέρασε εύκολα από
τα Χανιά, στο πλαίσιο της 4ης
αγωνιστικής της Α2. Ο Ηρόδικος αντιστάθηκε, αλλά στο
τέλος λύγισε στο κλειστό της
Καλαμίτσας, ενώ τα Τρίκαλα
δεν συνάντησαν εμπόδια, στο

Για τις νέες αγωνιστικές αποστολές
ετοιμάζονται Ικαροι και Καλαμπάκα
λους.
Αναφερόμαστε σε αναμετρήσεις που οι ομάδες πήγαιναν χέρι- χέρι για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Οι ισορροπίες ήταν λεπτές, οπότε μίλησαν το ταλέντο, το πάθος,
το καθαρό μυαλό και εν τέλει
η ποιότητα συγκεκριμένων
αθλητών.
Βέβαια τα σύνολα είναι
πάνω απ’ όλα και προς τιμήν
τους οι παίκτες επένδυσαν
στην αξία της κοινής προσπάθειας.
Οι πιστοί του είδους είχαν
να το λένε ότι απόλαυσαν γεμάτα παιχνίδια. Από ένα διάστημα και μετά τα καλάθια
έπεφταν βροχή. Τα τρίποντα
είχαν την τιμητική τους, αφού
υπάρχουν παίκτες που έχουν
έφεση στα συγκεκριμένα
σουτ.
Άλλοι παίκτες πάλι αρέσκονται στα δίποντα. Φροντίζουν
να διαβάζοουν σωστά τις φάσεις και με καλά πατήματα
φτάνουν στον αντικειμενικό

στόχο. Πάντως οι συνεργασίες μιλούν στην καρδιά του
κόσμου.
Όλα όμως στην σύγχρονη
καλαθοσφαίριση ξεκινούν από
την αμυντική προσήλωση.
Οσες ομάδες στηρίζονται στο
συγκεκριμένο κομμάτι βλέπουν τις πιθανότητες για κάτι
καλό να αυξάνονται.
Αντίθετα αυτές που δεν βρίσκουν συνταγή για το συγκεκριμένο σκέλος ή δεν πείθουν
το έμψυχο δυναμικό να δώσει
το απόλυτο στην θωράκιση
της ρακέτας έχουν πρόβλημα.
Η ουσία είναι ότι ενεργοποιήθηκαν τα ανακλαστικά
των Τρικαλινών φιλάθλων, που
όλα δείχνουν ότι θα φτιάξουν
καλές κερκίδες την καινούργια
χρονιά.
Όπως και να’χει οι φίλοι
Ικάρων και Καλαμπάκας βιώνουν και φέτος αρκετά μεγάλα
σε εξέλιξη ματς, που κρίνονται
την ύστατη ώρα.
Οσο για την εναλλαγή συ-

ναισθημάτων αλλάζει με κινηματογραφική ταχύτητα.
Το σίγουρο είναι ότι όσοι
σπεύδουν στα κλειστά αποζημιώνονται πλήρως αφού και
οι ανταγωνιστές μοχθούν για
τους δικούς τους στόχους.
Στο πλαίσιο αυτό αρκετές
αναμετρήσεις χαρακτηρίζονται υψηλού επιπέδου με τους
φιλάθλους να παρακολουθούν
με άγρυπνο μάτι τις ομαδικές
και ατομικές εμπνεύσεις.
Όπως γίνεται αντιληπτό όσοι
θέλουν να κερδίσουν στοιχήματα θα πρέπει να εκτελέσουν
πειθαρχημένα μια σειρά πραγμάτων και κυρίως να δώσουν
τα λιγότερα δυνατά δικαιώματα.
Φάρος και οδηγός πρέπει
να είναι ο αλτρουϊσμός και
το ξεψάχνισμα των μυστικών
κάθε συνάντησης.

Μόνιμα στην πρίζα
Οσοι μετέχουν στα εθνικά
πρωταθλήματα ξέρουν ότι δεν
έχουν την πολυτέλεια να
βγουν από την πρίζα ούτε για
ελάχιστα δευτερόλεπτα.
Αυτό σημαίνει ότι άπαντες
οφείλουν να ψάχνονται και
κυρίως να διαθέτουν ολύμπια
ψυχραιμία αν στραβώσουν
κάποια πράγματα.
Γιατί και οι ανταγωνιστές
κάνουν τα δικά τους όνειρα,
οπότε ποντάρουν στα δικά
τους δυνατά χαρτιά και στην
καλή τους μέρα.
Στο τοπίο αυτό οι δικοί μας
χρειάζεται να έχουν έτοιμο
το αντίδοτο για να επιβάλλουν
τον νόμο τους.
Οι Ικαροι παίζουν στην έδρα
του ΑΟΚ Βέροιας, που φέτος
μπορεί να μην τρομάζει αλλά
οι κιτρινόμαυροι πρέπει να

Ο πλήρης χάρτης
Η εικόνα των πρωταθλημάτων μπάσκετ με αμαξίδιο, όπου ο Αστέρας δίνει το στίγμα του

Με συνέπεια συνεχίζει την δουλειά του ο Αστέρας
πέρασμά τους από τις Σέρρες.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Νότιος όμιλος:
Αετοί Κρήτης – Παναθηναϊκός 29-72
Διαιτητές: Αρτεμάκη – Κώτσου.
Τα δεκάλεπτα: 03-24, 07-

44, 17-58, 29-72.
Αετοί Κρήτης (Σκορδύλης):
Τσόλας 1, Κοκολάκης, Κουφός
22, Βάλβης, Μπουχαλάκης,
Σκορδύλης 4, Γκιζίλης, Ρεκούμης 2, Κωνσταντακάκης.
Παναθηναϊκός (Χρόνης): Βακλίνοφ 16, Μάμαλος, Τουμάρας 2, Ιβάνοφ 24, Κατωπόδης,
Μαρτσάκης 24, Σπάθης, Κον-

τογιάννης 6.
ΑΕΚ – Ηράκλειο 28-48
Διαιτητές: Θεονάς – Παπαφωτίου.
Τα δεκάλεπτα: 06-16, 1326, 18-39, 28-48.
ΑΕΚ (Βερβενιώτης): Γιαννούδης 2, Ζώης, Κωνσταντινόπουλος Α. 8, Σελίμης 4,
Κωνσταντινόπουλος Β. 7, Πανίδης 5, Γουδής 2, Γκουτζουρέλας.
Ηράκλειο (Χατζηδάκης):
Γαστεράτος, Χουρδάκης, Ψαράκης 5, Μαράκης, Χατζηδάκης 8, Σέβτσοβ 6, Παπαδάκης
Γ., Σταματάκης 6, Χριστόφορος 2, Κοκκινάκης, Στυλιανακάκης 21.
Βόρειος όμιλος:
Πανσερραϊκός – Γυμν. Εν.
Τρικάλων Αστέρας 32-62
Διαιτητές: Παπαδοπούλου
– Ρούντσιος.
Τα δεκάλεπτα: 08-16, 1237, 24-55, -32-62.
Πανσερραϊκός (Καρυοφυ-

έχουν στο μυαλό τους ένα
διαχρονικό αθλητικό δόγμα.
Αυτό λέει ότι κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο και τέτοιο το κάνει μια ποιοτική ομάδα από την στιγμή που πατήσει γερά στα πόδια της και
αναδείξει το σύνολο των αρετών της.
Επιπρόσθετα μετά από έναν
σημαντικό κύκλο παιχνιδιών
οι Ικαροι διαπίστωσαν ότι αρκετές ομάδες μεταμορφώνονται στο σπίτι τους, οπότε οφείλουν να έχουν όλες τις αισθήσεις σε επιφυλακή.
Δίνοντας το στίγμα του ο
κόουτς Κώστας Σδράκας ανέφερε στην «Σέντρα» «Μέλημά
μας είναι να γινόμαστε όλο
και καλύτεροι από παιχνίδι σε
παιχνίδι για να φτάσουμε όσο
πιο ψηλά γίνεται.
Εννοείται ότι δίνουμε την
απαραίτητη βαρύτητα στον
ΑΟΚ Βέροιας, που ορισμένες
ελλείψεις δεν του επέτρεψαν
να αναρριχηθεί βαθμολογικά.
Ωστόσο μέσα στην έδρα
του ξέρει να παλεύει και περιμένουμε ότι θα δεχθούμε
ιδιαίτερη πίεση.
Το λεπτό σημείο λοιπόν βρίσκεται στην διάρκεια της απόδοσης και στην συγκέντρωση.
Αυτό είναι το κομμάτι που
δουλεύουμε για να φέρουμε
την υπόθεση στα μέτρα μας
και να πάμε μέχρι τέλους με
διάθεση και αυτοπεποίθηση».
Από την πλευρά της η Καλαμπάκα έχει αποστολή βουνό
αφού φιλοξενεί τον πρωτοπόρο Πρωτέα Γρεβενών.
Ο αντίπαλος είναι φανερό
ότι φέτος κάνει μεγάλο πρωτάθλημα και φροντίζει να μην

λάκη): Καπούλας 4, Γέργος
16, Γκέρης 6, Δαμάσκος 6,
Βαφειάδης, Κανακάρης, Γρίψιος.
Γυμν. Εν. Τρικάλων Αστέρας (Χατζής): Χατζής 33, Φιλίππου 20, Βλαχαβάς 4, Ορέστης 2, Καλατζίδης, Μανώλης
3.
Καβάλα – Ηρόδικος 56-52
Διαιτητές: Στούμπος –
Πράττος.
Τα δεκάλεπτα: 13-10, 2323, 47-35, 56-52.
Καβάλα (Αϊβαζίδης): Τσίλης
32, Πετράκης 12, Βρασίδας
6, Δομβρίδης 6, Μασμανίδης,
Αϊβαζίδης, Τεφτερίδης.
Ηρόδικος (Λεχούδης): Αράπογλου 13, Γκάτση 12, Παπαδόπουλος Χ. 9, Μιμίκος 8, Λεχούδης 6, Μπαλόγλου 4.
Η επόμενη αγωνιστική (5η,
30-31/03):
Νότιος όμιλος: Ήφαιστος –
Αετοί Κρήτης, Παναθηναϊκός
– ΑΕΚ.
Ρεπό: Ηράκλειο.
Βόρειος όμιλος: Γυμν. Εν.
Τρικάλων Αστέρας – Καβάλα,
Ηρόδικος – Αργοναύτες Βόλου.
Ρεπό: Πανσερραϊκός.
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δίνει δικαιώματα.
Συνεπώς οι κιτρινομπλέ
οφείλουν να πραγματοποιήσουν μια εμφάνιση βγαλμένη
από τα καλύτερά τους για να
μπορέσουν να διεκδικήσουν
την ανατροπή των συσχετισμών.
Οι Γρεβενιώτες είναι από
τις παραδοσιακές δυνάμεις
του χώρου αλλά φέτος δείχνουν ότι είναι η χρονιά τους.
Ετσι τα παιδιά του ΑΟΚ θα
έχουν μπόλικη δουλειά και
στις δυο πλευρές του παρκέ.
Αμυντικά οι γηπεδούχοι χρειάζεται να βγάλουν τους αντιπάλους από τον συνηθισμένο
τρόπο σκέψης και να προσέξουν ιδιαίτερα τα μεγάλα
σουτ, που φτιάχνουν την ψυχολογία.
Οσο για την επίθεση θα
πρέπει να υπάρχει πολυφωνία
και να μπουν πολλά στελέχη
στην εξίσωση για να γίνει μεγαλύτερη η πίεση στους αντιπάλους.
Είναι σημαντικό μια ομάδα
να παλεύει με αξιοπρέπεια
και τα πιο δύσκολα παιχνίδια,
οπότε αυτό πρέπει να πράξουν οι κιτρινομπλέ κάνοντας
στο τέλος τον απολογισμό.
Μιλώντας για το συγκεκριμένο παιχνίδι ο κόουτς Χρήστος Κωνσταντινίδης σημείωσε στην εφημερίδα μας:
«Από την αρχή ήταν δύσκολη
η αποστολή της Καλαμπάκας
και τώρα ο συντελεστής μεγάλωσε μετά την ήττα από
τους Ικάρους στους οποίους
δώσαμε συγχαρητήρια.
Ωστόσο θεωρώ ότι δεν τελείωσε τίποτα. Εμείς θέλουμε
4 νίκες για να έχουμε ελπίδες
και τον συγκεκριμένο στόχο
θα τον υπηρετήσουμε όσο
πιο σωστά γίνεται.
Απέναντί μας έχουμε τα
Γρεβενά, που διαθέτουν εξαιρετική ομάδα και δικαίως οδηγούν την κούρσα. Οι αντίπαλοι
μας στηρίζονται σε έμπειρους
παίκτες, που είναι μαζί για
πολλά χρόνια αλλά εμείς θα
το παλέψουμε στον μέγιστο
βαθμό εξαντλώντας τις πιθανότητες που μας αναλογούν».

Διαχρονική
αξία
Eδώ και καιρό υπάρχει το
ερώτημα για τον G.O.A.T
(greatest of all time) και την
απάντηση την έδωσε ο κόσμος με μια δημοσκόπηση
που “έβγαλε” στην δημοσιότητα η έγκυρη ιστοσελίδα
Business Insider.
Σε αυτήν, λοιπόν, ο Μάικλ
Τζόρνταν έχει την σχετική
πρωτιά, με μεγάλη διαφορά
μάλιστα από τον δεύτερο.
Συγκέντρωσε το 66% των
ψήφων, ο Λεμπρόν Τζέιμς
το 10,4% και τρίτος ήταν
οΛάρι Μπερντ με 4%.
Σε άλλο θέμα ο Τσαρλς
Μπάρκλεϊ τόνισε πως θα ψήφιζε τον Αντετοκούνμπο για
τον τίτλο του MVP. Συγκεκριμένα είπε:
“Αν είχα δικαίωμα ψήφου,
θα ψήφιζα τον Γιάννη με
πολύ μικρή διαφορά από τον
Χάρντεν. Τα τελευταία 25
χρόνια κατά 95% ο MVP προέρχεται από την ομάδα με
την καλύτερη επίδοση κι οι
Μπακς του Γιάννη θα τερματίσουν πρώτοι στο ΝΒΑ.

CMYK
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Επιστροφή στο θρόνο τους
Τ
Η σχέση του προέδρου της ΕΠΣΤ κ. Μπουτζιώλη με τον
Κώστα Φορτούνη κρατάει χρόνια και παραμένει ουσιαστική

ο κύπελλο της ΕΠΣΤ
ταιριάζει γάντι στην
ομάδα των
Μετεώρων. Και να
κάποιες ομάδες…
παρεμβαίνουν που και που
και σπάζουν το σερί της
Καλαμπακιώτικης ομάδας
αυτή επανέρχεται στο θρόνο
της. Αυτό έκανε και χθες
κερδίζοντας στον 45ο τελικό
της Ενωσης, την Πηγή
με 4-1.

•Τα Μετέωρα κατέκτησαν το 14ο τρόπαιό τους
νικώντας στον χθεσινό τελικό την Πηγή με 4-1

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Περισσότερους φιλάθλους περιμέναμε στον τελικό αλλά ο καιρός,
τα προβλήματα της εποχής κράτησαν πολλούς στα σπίτια.
Πάλι καλά που υπήρξαν και… υποψήφιοι

Ο πρόεδρος της ΕΠΣΤ κ. Μπουτζιώλης στις καθιερωμένες ευχές
και τα συγχαρητήρια στις δύο ομάδες

Η υπάλληλος της ΕΠΣΤ Ελένη Ζάχου ανέλαβε τα λουλούδια

Μια όμορφη εικόνα από την ομάδα της Πηγής,
πριν την βράβευση των Μετεώρων. Το γνωστό “πασίγιο”

Μια «καθαρή» και δίκαιη νίκη
απέναντι στην «πρωτάρα» Πηγή
την οποία τιμά η παρουσία της
στο στάδιο Τρικάλων. Γενικά όμως
τιμά το Τρικαλινό ποδόσφαιρο η
συμπεριφορά των φιναλίστ αφού
δεν υπήρξε η παραμικρή αψιμαχία
και δεν απουσίασε ούτε στιγμή ο
σεβασμός της μιας ομάδας προς
την άλλη. Πολιτισμένη ήταν και η
ατμόσφαιρα στις κερκίδες!
Αγωνιστικά τα Μετέωρα ήταν
ανώτερα και η νίκη φυσικό επακόλουθο της διαφοράς των δύο
ομάδων.

Η ομάδα της Πηγής έγραψε ιστορία με την παρουσία της στον τελικό

Ο αγώνας
Να επενδύσει στον αιφνιδιασμό
προσπάθησε η Πηγή, με τον Μπέτσα να πραγματοποιεί συρτό
σουτ- σέντρα μόλις στο 2’από
αριστερά, αλλά ο Γεωργίου στο
πρώτο δοκάρι μπλόκαρε.
Η πρώτη καλή ευκαιρία των
Μετεώρων δεν άργησε. Στο 9’ ο
Ουζούνογλου προσπάθησε να
σκοράρει με ένα «τεχνικό» σουτ
το οποίος όμως έστειλε τη μπάλα
ελάχιστα άουτ πάνω από την αντίπαλη εστία.
Η Καλαμπακιώτικη ομάδα η
οποία ανέλαβε από νωρίς τα ηνία,
απείλησε και στο 14’ με τον Κιάκο
να σουτάρει δυνατά και συρτά,
απέκρουσε ο Παπαδόπουλος και
στη συνέχεια έδιωξε ο Ντόσας,
πριν γίνει η ζημιά.
Και στο 25’ ο νεαρός παίκτης
των Μετεώρων προσπάθησε για
το γκολ, όταν από γύρισμα του
Μαρούδα από αριστερά, πλάσαρε, αλλά ο υψηλόσωμος γκολκήπερ της Πηγής με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε.
Στο 28’ η Πηγή βγήκε στην αντεπίθεση αλλά το σουτ – σέντρα
του Δάσιου από πλάγια αριστερά
κατέληξε άουτ.
Τα Μετέωρα επανήλθαν στο
προσκήνιο με γκολ. Ο Σκόνδρας
βρέθηκε στο κέντρο της αντίπαλης περιοχής και με σουτ σημάδεψε τα δίκτυα της Πηγής κάνοντας το 1-0.
Στο 33’ από σέντρα του Κιάκου
από αριστερά ο Λίτσιος αστόχησε,
ενώ στο 38’ ο Σκόνδρας ήταν αυτός που αστόχησε από κοντά.
Ένα λεπτό πριν ολοκληρωθεί
το πρώτο ημίχρονο ο Κιάκος δεν
μπόρεσε να νικήσει τον Παπαδόπουλο.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε
με τα Μετέωρα να πιέζουν και στο
53’ να απειλούν με τον Σκόνδρα
από αριστερά, ο οποίος σούταρε
μετά από πάσα του Παπαευθυμίου,
αλλά ο Παπαδόπουλος απέκρουσε, όπως και στο 55’ από κόρνερ
του Κιάκου (από δεξιά) και κοντινή
κεφαλιά του Μαρούδα.
Ο Ουζούνογλου πάσαρε στο
59’ στον Λίτσιο, αυτός σούταρε
από πλάγια αλλά απέκρουσε ο
Παπαδόπουλος.
Στο 60’ φάουλ του Δάσιου και
ο Ιωαννίδης έδιωξε σε κόρνερ
προ του Ντόσα. Εκτελέστηκε από
τον Ξαγαρά, κεφαλιά του Ντόσα,
έδιωξε ο Φορτούνης προσωρινά
και η νέα προσπάθεια του παίκτη
της Πηγής κατέληξε άουτ.
Τα Μετέωρα απείλησαν στο
65’ όταν ο Σκόνδρας πάσαρε
στον Κιάκο, αυτός σούταρε συρτά
CMYK

Στα χέρια του αρχηγού των Μετεώρων Θόδωρα Φορτούνη το κύπελλο και τα Μετέωρα πανηγυρίζουν

Ο Κιάκος σε μια χαμένη του προσπάθεια. Γκολ πάντως πέτυχε

και μπλόκαρε ο Παπαδόπουλος.
Τρία λεπτά αργότερα όμως τα
Μετέωρα ανέβασαν τον δείκτη
του σκορ σε 2-0 όταν ο Λίτσιος
από δεξιά γύρισε τη μπάλα η
οποία κατέληξε στον Κιάκο και
αυτός από κοντά σκόραρε.
Η Πηγή όμως δεν εγκατέλειψε
την προσπάθεια. Στο 73’ ο Δάσιος
εκτέλεσε κόρνερ από δεξιά, ο
Μαγουλιώτης πήρε την κεφαλιά
και μείωσε 2-1.
Στο 78’ από συνδυασμό Ιωαννίδη – Ιωάννου, ο Σκόνδρας με
σουτ έδωσε και πάλι προβάδισμα
στην ομάδα του με δύο γκολ διαφορά (3-1).
Το τελικό 4-1διαμόρφωσε ο
Σκόνδρας, πετυχαίνοντας το τρίτο
προσωπικό του γκολ, με σουτ,
μετά από απόκρουση του Παπαδόπουλου σε προσπάθεια του
Ιωάννου.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Οι παίκτες των Μετεώρων πανηγυρίζουν γκολ του Σκόνδρα.
Το έκαναν ξανά και ξανά…

ΜΕΤΕΩΡΑ: Γεωργίου, Ιωαννίδης (88’ Γρηγορίου), Ζήσης, Φορτούνης, Γεωργάκης, Παπαευθυμίου, Λίτσιος (90’ Φωτίκας), Ουζούνογλου (84’ Πολυζόπουλος),
Μαρούδας (68’ Ιωάννου), Σκόνδρας, Κιάκος.
ΠΗΓΗ: Παπαδόπουλος, Τεντολούρης, Δάσιος, Μαγουλιώτης,
Ντόσας, Κατσάρας (46’ Δημητρίου), Μπέτσας, Λεγάκης (73’ Αλεξόπουλος), Ξαγαράς, Μαντζώρος
(84’ Παπαθανασίου), Λάππας (66’
Φλωρόπουλος).
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Πέτσας (Αλεξόπουλος- Παπαγεωργόπουλος)
4ος Ζήσης.
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Υπάρχει Ισόπαλο το ντέρμπι της δεκάδας
Η
ακόμη δρόμος
Ηρακλής - Δόξα Δράμας 0-0

σεζόν για τον Ηρακλή και τη
Δόξα Δράμας εξελίσσεται με τον
τρόπο που ξεκίνησε, με πολλά
ανεπιτυχή αποτελέσματα. Η
αναμέτρηση των δύο ομάδων στο
Καυτανζόγλειο για την 24η αγωνιστική της
Football League ολοκληρώθηκε χωρίς
νικητή (0-0). Με το αποτέλεσμα αυτό ο
ΑΟΤ μείωσε από την 11η και την 10 θέση.

•Ο ΑΟ Τρίκαλα πήρε μια νίκη ανάσα, αλλά για
να φτάσει στην 10άδα χρειάζεται πολύς κόπος

Ε

ίναι γεγονός ότι
η νίκη του ΑΟ
Τρίκαλα επί της
Κέρκυρας
έδωσε μια σημαντική
ανάσα, αλλά δεν φτάνει.
Επί της ουσίας η επιτυχία
αυτή μάλλον σώζει την
ομάδα από το…
χειρότερο σενάριο,
δηλαδή να βρεθεί στις
τελευταίες 4 θέσεις της
βαθμολογίας. Αλλά για
τον στόχο της 10άδας
υπάρχει ακόμη πολύς
δρόμος.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Βόλος - Ηρόδοτος ..................................5-0
(35' Μάντζης, 60', 70', 89' Φράγκος, 76' Κόκορης)
Πλατανιάς - Σπάρτη ...............................7-0
(6', 53', 79' Λουκίνας, 50’ Παπανικολάου,
52’ Νάτσης (αυτ), 69' Μιγκέλ, 90+1' Παπουτσογιαννόπουλος.)
Αήττητος Σπάτων - Καραϊσκάκης Άρτας03α.α.
Τρίκαλα - Κέρκυρα .................................1-0
(33' Μαρκόβσκι)
Απόλλων Λάρισας - Απόλλων Πόντου ...3-1
(45’ Λίταινας, 62', 85' Μπραμπίγια / 9’ Δημητριάδης)

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Έτσι είναι λογικό ο αγώνας
που ακολουθεί στο Αιγίνιο με
τον Αιγινιακό να αποτελεί κλειδί για τους παίκτες του Μίλος
Κόστιτς. Ο αντίπαλος δεν θα
έχει κανένα άγχος, είναι στην
τελευταία θέση της βαθμολογίας χωρίς ελπίδα παραμονής. Έτσι ο ΑΟΤ είναι αυτός
που καλείται να δείξει ότι έχει
κίνητρο και να παλέψει δυνατά
γι’ αυτό στον αγωνιστικό
χώρο.

Ο Πανυτσίδης στο
Αιγινιακός – ΑΟ Τρίκαλα
Οι ορισμοί των διαιτητών
για τα ματς της 25ης αγωνιστικής της Football League
έγιναν γνωστοί . Για τον καθοριστικό αγώνα του ΑΟ Τρίκαλα στο Αιγίνιο με τον Αιγινιακό ορίστηκε ο Πανυτσίδης
από την Κοζάνη. Αναλυτικά:

Ο ΑΟ Τρίκαλα γνωρίζει ότι έχει μακρύ δρόμο μπροστά
για την 10άδα, παρά τη σημαντική νίκη επί της Κέρκυρας
Διαιτητής: Αγγελάκης (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Παπαδόπουλος,
Ντάβελας (Μακεδονίας)
4ος: Βουρνέλης (Μακεδονίας)
Αιγινιακός - Τρίκαλα
(16:00, Δημ. «Γ. Παραλυκίδης»)
Διαιτητής: Πανυτσίδης (Κοζάνης)
Βοηθοί: Πετρίδης (Χίου),
Τζιουβάρας (Κοζάνης)
4ος:
Θεοδωρόπουλος
(Φλώρινας)
ΑΟΧ Κισσαμικός - Απόλ-

λων Λάρισας (16:00, Γήπεδο
Περιβολίων)
Διαιτητής: Σωτηριάδης (Λασιθίου)
Βοηθοί: Πριόνας (Εύβοιας),
Παγουρτζής (Πειραιά)
4ος: Γκάμαρης (Αθήνας)
Παναχαϊκή - Εργοτέλης
(16:00, Γήπεδο Αγυιάς)
Διαιτητής: Περράκης (Αθήνας)
Βοηθοί: Βεργέτης (Αρκαδίας), Αδαμόπουλος (Μεσσηνίας)
4ος: Μπαΐλης (Πρέβεζας)

Σάββατο 30 Μαρτίου
Ηρόδοτος - Πλατανιάς
(15:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο Νέας
Αλικαρνασσού)
Διαιτητής: Βλάχος (Αν. Αττικής)
Βοηθοί: Μπουρτζοβίτης
(Κορινθίας), Κουρέντας (Τρικάλων)
4ος: Νεοφυτιάδης (Κορινθίας)

Κυριακή 31 Μαρτίου
Σπάρτη - Καραϊσκάκης Άρτας (16:00, Δημ. Στάδιο
Σπάρτης)
Διαιτητής: Ντάουλας (Δυτ.
Αττικής)
Βοηθοί: Κακαφώνης (Αχαΐας), Κοττορός (Δωδ/νήσου)
4ος: Τσουκαλάς (Αθήνας)
Κέρκυρα - Βόλος (15:00
ΕΡΤ3, ΕΑΚ Κέρκυρας)
Διαιτητής: Βάτσιος (Δυτ.
Αττικής)
Βοηθοί: Κωτούλας (Κιλκίς),
Τοροσιάδης (Μακεδονίας)
4ος: Δραγούσης (Κιλκίς)
Απόλλων Πόντου - Ηρακλής (16:00, Γήπεδο Καλαμαριάς)

Οι Μαυραετοί παρέμειναν στη 10η θέση με
32 βαθμούς (8 νίκες, 8 ισοπαλίες και 8 ήττες). Ο
Γηραιός, στον πάγκο του οποίου κάθισε για
πρώτη φορά ο Μαρσέλο Τροΐζι, έμεινε 11ος με
31 βαθμούς (8 νίκες, 7 ισοπαλίες και 9 ήττες).
Υπενθυμίζεται ότι βάσει όσων έχουν συμφωνηθεί
το καλοκαίρι, οι ομάδες από την 3η μέχρι το
10η θέση παίρνουν το εισιτήριο για τη Super
League 2.
Το παιχνίδι είχε λίγες καλές φάσεις, η ομάδα
της Θεσσαλονίκης πίεσε στο δεύτερο ημίχρονο,
αλλά η εστία του Μένκα διατηρήθηκε απαραβίαστη.

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

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

Εργοτέλης - Αιγινιακός ..........................4-1
(43', 90+1 Έφορντ, 70' Ροβίθης, 73' Μανουσάκης / 84' Σοφιάνης)
Παναχαϊκή - ΑΟΧ Κισσαμικός ................1-3
(87' Ελευθεριάδης / 7', 73' Κάσσος, 53’ Αρναρέλλης)
Ηρακλής - Δόξα Δράμας ........................0-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Βόλος .....................................................52
2. Απόλλων Λάρισας ..................................43
3. Πλατανιάς ..............................................40
4. Παναχαϊκή ..............................................40
5. Απόλλων Πόντου ....................................40
6. Κέρκυρα .................................................37
7. Εργοτέλης ..............................................37
8. Κισσαμικός .............................................37
9. ΑΕ Καραϊσκάκης ....................................34
10. Δόξα Δράμας .......................................32
11. Ηρακλής ...............................................31
12. Τρίκαλα ................................................28
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 το
πρωτάθλημα λόγω αδυναμίας κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου.
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Πήραν φωτιά τα δίχτυα
•Tο Σαββατοκύριακο στις εγκαταστάσεις
της Δήμητρας Απόλλων

Χορταστικό σκηνικό
•Παιχνίδια που υπόσχονται συγκινήσεις περιλαμβάνονται
στο πρόγραμμα των πρωταθλημάτων της ΕΣΚΑΘ
ε αμείωτο ρυθμό
συνεχίζεται η δράση στα
πρωταθλήματα της
ΕΣΚΑΘ. Βέβαια σε
κάποια γράφτηκαν ήδη οι τίτλοι
τέλους μετά από μια γεμάτη χρονιά,
ενώ σε άλλα τα καλύτερα είναι
μπροστά.

Μ

Οι μικροί μας
αθλητές επιδόθηκαν
σε μια σειρά από
αγώνες τόσο με το
Νεοχώρι όσο και με
τις ακαδημίες του
ΑΟΤ παραδίδοντας
μαθήματα ποδοσφαίρου και συμπεριφοράς και απόλαυσαν στο έπακρο
τα παιχνίδια που είναι και η πεμπτουσία
του αθλητισμού. Οι
αγωνιστική δράση
είναι ήδη συχνή και θα συνεχίσει με αμείωτους ρυθμούς
δίνοντας στους μινιόν ποδοσφαιριστές μας τη δυνατότητα να βελτιώνονται μέσα από το παιχνίδι μαθαίνοντας να
αντιμετωπίζουν τις διάφορες καταστάσεις που προκύπτουν
μέσα από αυτό.
H Εθνική που προσπαθεί, η Εθνική που αντιστέκεται!
Η γκρίνια είναι ίδιον του χαρακτήρα του λαού μας, είμαστε ανυπόμονοι και ως εκ τούτου στα πρώτα στραβά
αποτελέσματα μηδενίζουμε τα πάντα. Αυτό από μόνο του
αποτελεί μεγάλο βάρος στις πλάτες κάθε ποδοσφαιριστή
αλλά και προπονητή. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα η Ελλάδα κλήθηκε να αντιμετωπίσει μια ομάδα με φοβερή ποιότητα στο οποίο βρέθηκε πίσω στο σκορ από πολύ νωρίς
και αργότερα και με 2 γκολ διαφορά! Τα παιδιά της Εθνικής μας όμως δεν τα παράτησαν, αντιστάθηκαν, αντεπιτέθηκαν και εν τέλει δικαιώθηκαν παίρνοντας έναν βαθμό
που στη μάχη για την πρόκριση στο Euro 2020 μπορεί να
αποδειχθεί χρυσάφι.
Διπλή η χαρά για την ακαδημία μας αφού ο Κώστας Φορτούνης έκανα μια μεστή, ποιοτική και ουσιαστική εμφάνιση βοηθώντας τα μέγιστα την Εθνική να καταφέρει να πάρει αυτό το μεγάλο αποτέλεσμα αφού σκόραρε το πέναλτι,βοήθησε στην ανάπτυξη και τον έλεγχο του ρυθμού,
ήταν πολύ καλός και στο δημιουργικό κομμάτι αλλά και
απειλητικός αφού πατούσε συχνά την αντίπαλη περιοχή.
Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλα τα παιδιά της Εθνικής και
ιδιαίτερα στον Κώστα και ελπίζουμε η συνέχεια να κρύβει
ανάλογες επιτυχίες και συγκινήσεις, εμείς όλα όσα μπορούμε να κάνουμε είναι υπομονή, πίστη και στήριξη στο γήπεδο για μια ομάδα που μας πρόσφερε συγκινήσεις που
όμοιες τις δεν έχουμε ξαναζήσει!

Ποδηλατική νότα
Για μια ακόμη εβδομάδα θα βρεθούν τα στελέχη του Ποδηλατικού συλλόγου.
Ετοίμασαν λοιπόν για την Κυριακή έναν ξεχωριστό
αγώνα, που θα φιλοξενηθεί στην οδό Σκοπέλου στις Καρυές και στον γνωστό χώρο του παζαριού.
Οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 11.00 και τα ταλεντάκια
θα δώσουν το στίγμα τους.
Αναλυτικά στοιχεία σε επόμενα φύλλα

Στο πλαίσιο αυτό οι εκπρόσωποί μας
στην Α1 έχουν σημαντικές υποχρεώσεις
και πρέπει να εστιάσουν στην ουσία.
Στην Α2 ξεχωρίζει ο αγώνας μπαράζ
της ΑΕΤ με τον Ικαρο Λάρισας.
Οι ερυθρόλευκοι θα τα δώσουν όλα για
να πάρουν το εισιτήριο ανόδου, αφού όλη
την χρονιά ήταν μέσα στον στόχο τους.
Αντίθετα δεν ορίστηκε το άλλο μπαράζ:
Μάγων- ΕΑΛ.
Παράλληλα τρέχουν οι αγώνες των
υποδομών αλλά και το πρωτάθλημα εργαζομένων, που έχει το δικό του χρώμα.
Ορίστηκαν αγώνες και διαιτητές σε
πρωταθλήματα μπάσκετ της ΕΣΚΑΘ, το
διάστημα 30-31 Μαρτίου 2019 αλλά και
του πρωταθλήματος εργαζομένων.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/03/2019
1) ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 15:00 ΦΟΥΝΤΑΣ
2 – ΚΡΟΝΟΣ(Π)
Δ/ΤΕΣ: ΔΗΜΟΥΛΑΣ-ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΜΑΡΤΑΚΗ-ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.
2) ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 17:00 ΔΑΝΑΟΙΣΟΦΑΔΕΣ(Α1)
Δ/ΤΕΣ: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΖΑΧΑΡΙΑ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Κ.
3) ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 19:00 ΑΡΗΣ
ΤΡΙΚ-ΙΚΑΡΟΙ ΛΑΡΙΣ(Α2)
Δ/ΤΕΣ: ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ- ΚΙΣΣΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΖΑΧΑΡΙΑ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Κ.
ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.
4) ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 20:30 ΓΕ ΤΡΙΚ
“ΑΣΤΕΡΑΣ”-ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ(ΑΜ)
Δ/ΤΕΣ: ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ-ΧΛΩΡΟΣ ΧΡ.
ΚΡΙΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.-ΛΙΛΗΣΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ
ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ: ΧΛΩΡΟΣ Ν.
5) ΔΗΜ.ΚΛ.ΤΡΙΚ: 20:00 ΑΙΟΛΟΣ-ΦΑΡΣΑΛΑ(Κ21)
Δ/ΤΕΣ: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΚΟΥΤΙΒΗΣ

Η ΑΕΤ δίνει σημαντικό αγώνα με τον Ικαρο Λ.
ΚΡΙΤΕΣ: ΠΟΥΛΙΟΣ-ΝΤΟΒΑΣ-ΠΑΠΑΔΗΜΑ
6) ΔΗΜ.ΚΛ.ΤΡΙΚ: 16:00 ΦΑΛΩΡΕΙΑΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ(Α1)
Δ/ΤΕΣ: ΞΕΡΑΣ-ΛΙΛΗΣ
ΚΡΙΤΕΣ:ΤΖΕΛΗΣ-ΠΑΠΑΔΗΜΑ-ΜΕΡΤΣΙΩΤΗ
7) ΚΛ.ΠΑΤΑΚΗΣ: 17:00 ΝΙΚΑΙΑ-ΓΟΜΦΟΙ(Α1)
Δ/ΤΕΣ: ΠΑΖΟΛΗΣ-ΒΟΝΤΖΑ
8) ΚΛ.ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ: 17:00 ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ(Α1)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΧΡ.-ΚΥΡΙΤΣΗΣ
9) ΚΛ. ΚΑΛ/ΚΑΣ:14:10 ΚΑΛ/ΚΑ-ΔΑΝΑΟΙ(Π)
Δ/ΤΕΣ: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΠΑΡΑΚΟΥ
ΚΡΙΤΕΣ:
ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ-ΛΙΝΟΥΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 03/03/2019
1) ΚΛ.ΠΑΛΑΜΑ:10:30 ΤΙΤΑΝΕΣ- ΣΚΙΑΘΟΣ(ΚΟΡ.ΗΜ.ΦΑΣΗ))
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΧΡ.-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Κ.
2)
ΕΑΚ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ:
16:00
ΑΠΟΛ.ΚΑΡΔ-ΟΛ.ΚΑΡΔ(ΚΟΡ)
Δ/ΤΕΣ: ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ-ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ
3)
ΕΑΚ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ:
18:00
ΑΠΟΛ.ΚΑΡΔ-ΟΛ.ΚΑΡΔ(ΕΦΗΒ)
Δ/ΤΕΣ:ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ-ΜΕΛΛΟΣ
4) ΚΛ. ΚΑΛ/ΚΑΣ: 17:00 ΑΟ ΚΑΛ/ΚΑΣΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡ.(Γ’ ΕΘΝ)

Δ/ΤΕΣ: ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΗΣ-ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΙΔΗΣ
ΚΡΙΤΕΣ:ΛΙΝΟΥ-ΜΕΡΤΣΙΩΤΗ-ΒΗΤΑΣ
ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ: ΧΛΩΡΟΣ Ν.
5) ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 11:30 ΚΑΡΔΙΑ
ΠΑΙΔ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΧΛΩΡΟΣ-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.
ΚΡΙΤΕΣ: ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ-ΠΙΣΠΑ
6) ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 13:00 ΤΡΙΚΚΗΜΗΧΑΝΙΚΟΙ(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΧΛΩΡΟΣ-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.
ΚΡΙΤΕΣ: ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ-ΠΙΣΠΑ
7) ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 14:30 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ-ΓΟΝΕΙΣ 10ου(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΔΗΜΟΥΛΑΣ-ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.-ΧΛΩΡΟΣ
8) ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 16:00 ΦΙΛΥΡΑΔΕΑ(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΛΙΛΗΣ-ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.-ΡΕΝΤΖΕΛΑΣ
9) ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ:17:30 ΜΟΛΕΤΣΜΑΚΚ(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΚΥΡΙΤΣΗΣ – ΧΛΩΡΟΣ ΧΡ.
ΚΡΙΤΕΣ:ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ-ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ
10) ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 19:00 ΡΑΞΑΦΑΡΚΑΔΟΝΑ (ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΚΥΡΙΤΣΗΣ – ΧΛΩΡΟΣ ΧΡ.
ΚΡΙΤΕΣ: ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ-ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ

Πρωτοβουλία
Δαναών

Ξεκάθαρος
στόχος

Σε δράση
οι γυναίκες

Η οικογένεια των Δαναών δείχνει σε
πρώτη ευκαιρία την αδυναμία της στα
νιάτα.
Στα πλαίσια της συμπλήρωσης 37
χρόνων από την ίδρυση του Δαναού Τρικάλων, η συνέχεια αυτού του ιστορικού
συλλόγου, ο Α Σ Δαναοί Τρίκαλα, δίνει
την ευκαιρία σε παιδιά γεννηθέντα τα έτη
2010, 2011 και 2012 να συμμετέχουν δωρεάν στις προπονήσεις της Ακαδημίας.
37 ΧΡΟΝΙΑ ΔΑΝΑΟΣ-Α Σ ΔΑΝΑΟΙ
ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΙΑ
ΠΑΙΔΙΑ ΓΕΝ. 2010-2011-2012
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ 7.40 μ.μ-8.30 μ.μ.
(Κλειστό 5ου Γυμνασίου)
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ 11.50 π.μ.-12.40 μεσ.
(Κλειστό Μπάρας)
ΑΠΟ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΜΑΪΟΥ
Πληροφορίες τηλ 24310-78410 (Τάκης
Πολυγένης)
Κινητό-6979 654914

Οι γυναίκες του Ασκληπιού άφησαν
πίσω τους το άτυχο παιχνίδι στην Ελασσόνα και θέλουν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα. Οι παίκτριες ξέρουν ότι είναι κομβικό το προσεχές ματς, οπότε θα δώσουν
τον καλύτερο εαυτό τους για να πάρουν
τη νίκη και να μην κάνουν δύσκολη την
ζωή τους.
Στον δρόμο τους θα βρεθεί το Σάββατο (18.00, Δημοτικό) ο Λαγκαδάς και
παίζοντας έξυπνα και συγκεντρωμένα
μπορεί να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Φυσικά και ο κόσμος αξίζει να στηρίξει την προσπάθεια αφού η Α2 Εθνική
είναι μεγάλη υπόθεση.
Το Σάββατο θα παίξουν επίσης: ΠεύκαΣταυρούπολη, ΕΑΛ- Νέα Γενεά, Ναύαρχος Βότσης- Γιάννενα, Δράμα- Νίκη. Αλ.
Την Κυριακή θα γίνει το ματς: Ελπίδας- Ελασσόνας, ενώ ρεπό θα κάνει η
Καβάλα.

Ξανά στα γήπεδα θα βρεθούν οι γυναίκες των Τρικάλων.
Την Κυριακή έχουν Θεσσαλικό ντέρμπι αφού φιλοξενούν την ΑΕΛ.
Η αναμέτρηση ορίστηκε
στο Στάδιο για τις 15.30.
Τον αγώνα θα σφυρίξει ο κ.
Λαθύρης από την Φθιώτιδα.
Την ίδια μέρα και ώρα οι
Νέες δοκιμάζονται στις Πιερίδες Μούσες.
Φυσικά θέλουν να συνεχίσουν την προέλαση.
Θα διευθύνει η κ. Γάτσου
από την Κοζάνη.
Εξάλλου η Ράκου ήταν
βασική στο Ελλάδα- Αγγλία.

ΤΟπΙΚΑ
εδομένη είναι η
αδυναμία των
Τρικαλινών
φιλάθλων στον
κλασικό αθλητισμό.

Δ

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Πολύ απλά αναγνωρίζουν την
τεράστια διαδρομή των πρωταγωνιστών στον χρόνο και
στον χώρο, όπου πραγματικά
έγραψαν σελίδες δόξας.
Δεν είναι τυχαίο ότι μνημονεύονται με καμάρι τα ιερά τέρατα της περιοχής, που ανάγκασαν ακόμη και μεγαθήρια να
υποκλιθούν στο ταλέντο τους.
Το ζητούμενο όμως βρίσκεται
στην επόμενη μέρα, οπότε τα
επιτελεία των συλλόγων είναι
λογικό να θέλουν να αναδείξουν
νέα γενιά πρωταγωνιστών.
Ενεργώντας αθόρυβα σύστησαν στο κοινό χαρισματικά
παιδιά τα οποία έβαλαν καλές
βάσεις, γεμίζουν το βιογραφικό
τους και έχουν όλο το μέλλον
μπροστά τους.
Ασφαλώς τίποτα δεν χαρίζεται ειδικά στον κλασικό αθλητισμό, όπου οι αθλητές παίζουν
με τα χιλιοστά, οπότε τα Τρικαλινά παιδιά βρίσκονται μόνιμα σε εγρήγορση.
Μέλημά τους είναι να εμφανιστούν στην καλύτερη δυνατή
φόρμα την ώρα των μεγάλων
αγώνων. Πάντως φαίνεται να
έχουν πάρει τον αέρα κορυφαίων εκδηλώσεων και έτσι
όταν παίρνουν το πράσινο φως
για δράση ξέρουν να στέκονται
στο ύψος των περιστάσεων.
Και όλα αυτά παρά τον έντονο
συναγωνισμό.
Είναι φανερό ότι οι επιχώριοι
αθλητές θέλουν να ξεδιπλώσουν το ταλέντο όλο για να
κερδίσουν και άλλα στοιχήματα.
Η καλή μέρα πάντως φάνηκε
νωρίς με τους αγώνες του κλειστού στίβου. Εκεί δεν έλειψαν οι
σημαντικές ειδήσεις με τους
εκπροσώπους μας να περνούν
το μήνυμα ότι έχουν όλα τα
φόντα για μια παραγωγική χρονιά. Η καταξίωση των αθλητών
έρχεται βέβαια μέσα από τους
αγώνες στο εξωτερικό. Είναι
μεγάλη υπόθεση οι δικοί μας να
κοιτάζουν στα μάτια τους αντιπάλους και να ξεπερνούν τον
εαυτό τους.
Και όλα αυτά ενώ έχουν να
αναμετρηθούν με μεγαθήρια,
που έχουν όλες τις ανέσεις
στην διάθεσή τους. Οι Τρικαλινοί όμως από την στιγμή που
ανέλαβαν μια αποστολή θέλουν
να την φέρουν σε πέρας με
επιτυχία.
Να μην ξεχάσουμε βέβαια
και το Πανελλήνιο ανωμάλου
δρόμου που φέτος έγινε με αλπικές συνθήκες και χιόνι στις
Σκαμνιές Πηγής.
Εκεί οι εμπλεκόμενοι έβαλαν
πλάτη για να κυλήσουν όλα
στην εντέλεια, οπότε οι αθλητές
έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις.
Και όπως έλεγαν χαρακτηριστικά: οι Τρικαλινοί ξέρουν να
διοργανώνουν σημαντικούς
αγώνες. Νωπές είναι οι αναμνήσεις και από τον πρόσφατο
12ο ημιμαραθώνιο Θανάση Σταμόπουλου, όπου επιβεβαίωσε
την έκρηξη του δρομικού κινήματος. Αθλητές κάθε ηλικίας
έτρεξαν με τον δικό τους τρόπο
και αισθάνθηκαν ευεξία. Η είσοδος της άνοιξης έχει βέβαια
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Θετικό πρόσημο
•Στην σωστή κατεύθυνση
κινήθηκαν οι αναπτυξιακοί
αγώνες σε ανώμαλο έδαφος

•Ανεβάζουν ρυθμούς τα στελέχη του στίβου, που παίζουν
σε πολλά μέτωπα και θέλουν το καλύτερο δυνατό

Οι αναπτυξιακοί αγώνες δρόμου σε ανώμαλο έδαφος
αγκαλιάστηκαν από την οικογένεια του στίβου

Εντονη κινητικότητα καταγράφεται σε πολλά μέτωπα του στίβου
αγώνες σε πολλά μέτωπα.
Στα επιγραμματικά φιλοξενήσαμε τις επιτυχίες της Φ. Αργύρη και Αθ. Κόκκαλη(ΖΕΥΣ)
στο κύπελλο ρίψεων. Στο κομμάτι αυτό ο Τρικαλινός σύλλογος έχει φτιάξει σχολή.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό
είναι να διεξαχθούν τα διασυλλογικά που έχουν το δικό τους
χρώμα με τους αθλητές να κάνουν μέσω αυτών ένα καλό ζέσταμα για τις κομβικές εκδηλώσεις δίνοντας το στίγμα τους.
Βέβαια οι ανυπόμονοι έχουν
ακόμη στο μυαλό τους το Πανελλήνιο Π-Κ του καλοκαιριού
που θα φέρει μεγάλο αριθμό
αθλητών και συνοδών στο Στάδιο και στην περιοχή. Αλλωστε
η συγκεκριμένη διοργάνωση είναι η πιο πολυάριθμη.
Αγώνων συνέχεια όμως και
την Κυριακή θα διεξαχθεί το
αγαπημένο Run Greece στην
γειτονική Λάρισα. Τρικαλινοί
δρομείς έχουν μόνιμη θέση και
δεν θα λείψουν ούτε και φέτος.
Γενικά η στιβική επικαιρότητα
είναι πυκνή με το μέλος του κεντρικού ΣΕΓΑΣ Τάκη Χαχάμη να
έχει την εμπειρία της Σαγκάης,
όπου κήρυξε την έναρξη του
μαραθωνίου.
Χωρίς υπερβολή η Ελλάδα
μέσα από την αγάπη της στο είδος βρίσκεται παντού και οι ξένοι την συμβουλεύονται σε πρώτη ευκαιρία. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξάλλου αναμένεται
και η φρέσκια ιδέα που θα λάβει χώρα στις 5 Μάη. Αφορά σύναξη με πολιτιστικό και αθλητικό περιεχόμενο, αφού από τα
Τρίκαλα αναδείχτηκαν μεγάλες
μορφές της τέχνης και των
σπορ.
Εκείνη την ημερομηνία η καρδιά της πόλης θα έχει πολλά σημεία αναφοράς.

Βλέπουν μακριά
Σε Πανελλαδικό επίπεδο
πλούσια θεματολογία αναπτύχθηκε στην πρόσφατη γενική συνέλευση του ΣΕΓΑΣ.
Κατατέθηκαν ενδιαφέρουσες
απόψεις και το στοίχημα είναι
να συνεχιστεί όσο πιο οργανωμένα γίνεται η προσπάθεια,
αφού ο κλασικός αθλητισμός

ταιριάζει αποδεδειγμένα στον
Ελληνα.
Σταχυολογώντας κάποια ιδιαίτερα στοιχεία να μεταφέρουμε φράσεις του προέδρου Κ.
Παναγόπουλου.
Το 2018 ήταν μια πολύ καλή
χρονιά. Αγωνιστικά η καλύτερη
εδώ και πολλά-πολλά χρόνια.
Αφού κατακτήσαμε 100 μετάλλια, καταρρίφθηκαν 48 πανελλήνια ρεκόρ, είχαμε πληθώρα
εισαγωγής αθλητριών και αθλητών μας σε τελικούς σε μεγάλες
διοργανώσεις δείχνοντας την
πολύ καλή δουλειά που γίνεται
σε όλα τα επίπεδα και θέλω εδώ
να εκφράσω δημοσίως τις ευχαριστίες μου σε αθλητές, σωματεία, γονείς, προπονητές, εργαζομένους, συνεργάτες και
γενικά σε όλο το οικοδόμημα
του ΣΕΓΑΣ.
Στον αναπτυξιακό τομέα είχαμε σημαντική αύξηση νέων
εγγραφών και εκδόθηκαν 9.500
νέα δελτία, είχαμε επίσης αύξηση συμμετοχών στα πρωταθλήματα και ιδιαίτερα μικρών
κατηγοριών. Σε τοπικό επίπεδο
χάρις στις προσπάθειες των
σωματείων και των ΕΑΣ καταφέραμε να έχουμε μεγαλύτερη
διείσδυση στην κοινωνία, στον
Μαραθώνιο αυξήθηκαν οι συμμετοχές και θα σταθώ περισσότερο στην ανάδειξη νεαρών
αθλητών και αθλητριών που
δείχνουν να έχουν τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσουν στο
μέλλον..
Σε διοικητικό επίπεδο καταφέραμε να στηρίξουμε του θεσμούς, τα σωματεία και παρά
τις δυσκολίες καλύψαμε τις μετακινήσεις, συνεχίσαμε τις δράσεις σε διάφορες άλλες προτεραιότητές μας, όπως στη λειτουργία των ξενώνων , τα σεμινάρια , τις προπονητικές συγκεντρώσεις, τις υποτροφίες που
τις αυξήσαμε ενώ το 2018 σε
101 γιατί μας ενδιαφέρει οι
πρωταθλητές μας να πρωταγωνιστούν και στην κοινωνία
και γι αυτό στηρίζουμε την διπλή καριέρα, για την ένταξη των
πρωταθλητών στην επαγγελματική και την κοινωνία.
Από την πλευρά του ο γενικός
γραμματέας κ. Β. Σεβαστής

πρόσθεσε μεταξύ άλλων:
«Στη χώρα μας γίνονται 775
αγώνες με την τέλεση 900 αγωνισμάτων διαφόρων αποστάσεων και τη συμμετοχή περίπου
250.000 δρομέων ενώ από όλες
τις διοργανώσεις ανά την επικράτεια, 150 διοργανώσεις
έχουν μπει στη διαδικασία έγκρισης του ΣΕΓΑΣ τις οποίες θα
πρέπει να αυξήσουμε. Θα πρέπει να βάλουμε τάξη σε όλες
αυτές τις δραστηριότητες γιατί επηρεάζουν και τις αθλητικές
επιδόσεις σε επίσημα αγωνίσματα καθώς και στον συντονισμό των αγώνων στο καλεντάρι. Η Ομοσπονδία πρέπει και
επιβάλλεται να είναι παρούσα
στις διοργανώσεις των αγώνων δρόμων με τους επί μέρους
φορείς (ΕΑΣ, Σύλλογοι) για την
καλή και νόμιμη διεξαγωγή των
αγώνων» τόνισε ο κ Σεβαστής.
Σε άλλο σημείο της ομιλίας
του ο κ Σεβαστής ανέφερε ότι
«ο ΣΕΓΑΣ έχει επιβιώσει και είναι σε αναπτυξιακή τροχιά κυρίως γιατί προγραμματίζουμε
έγκαιρα σε όλες τις δομές και
τις επιμέρους δραστηριότητες
της Ομοσπονδίας».
Εξάλλου την συνέλευση απασχόλησε η εκκαθάριση του μητρώου.
Επίσης μετά από συζήτηση,
ανταλλαγή απόψεων και ψηφοφορία έγιναν αλλαγές στην
εγκύκλιο εγγραφών-μετεγγραφών οι οποίες μετά την έγκρισή
τους από την ΓΓΑ θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ. Είναι φανερό λοιπόν ότι
στον χώρο γίνεται ψάξιμο για να
έρθουν ακόμη καλύτερες μέρες. Ασφαλώς οι προτάσεις
των σωματείων έχουν μεγάλη
αξία, αφού τα στελέχη τους
βιώνουν από μέσα τα δεδομένα
και συνεπώς ξέρουν που πρέπει
να ρίξει κανείς το βάρος για να
συνεχιστεί η λαμπρή παράδοση.
Φυσικά άπαντες αναγνωρίζουν την δουλειά των επαρχιακών σωματείων.
Σε άλλο θέμα ο Λάμπρος
Χούτος θα είναι μάνατζερ του
Κώστα Ζήκου.
• Συνεχίζει στον προεδρικό
ΘΩΚΟ των βετεράνων στίβου ο
Α. Σιμορέλης.

Μεγάλη βαρύτητα δίνεται σ’ένα ξεχωριστό κομμάτι του κλασικού αθλητισμού. Φυσικά η ανταπόκριση της νεολαίας δίνει δύναμη. Το κείμενο του ΣΕΓΑΣ αναφέρει: Ένας νέος θεσμός έκανε φέτος την
παρουσία του και τόνωσε την αγωνιστική δράση του
χειμώνα, στα αγωνίσματα των μεσαίων και μεγάλων
αποστάσεων.
Οι «Αναπτυξιακοί αγώνες δρόμου σε ανώμαλο
έδαφος» δραστηριοποίησαν τις Ε.Α.Σ. και τις τοπικές κοινωνίες, προσέλκυσαν νέους αθλητές στα
σωματεία και παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν την αντίστοιχη χρονική περίοδο στις περισσότερες περιοχές της χώρας
μας, πρόσφεραν αξιόλογη αγωνιστική δραστηριότητα.
Από τις 16-12-2018 μέχρι τις 3-2-2019 έγιναν συνολικά 17 αγώνες σε 15 ΕΑΣ, ενώ δεν προγραμματίστηκαν αντίστοιχοι αγώνες στις ΕΑΣ Κέρκυρας και
Περιφέρειας Πελοποννήσου, λόγω της συμμετοχής
των αθλητών τους στους αγώνες όμορων ΕΑΣ.
Συνολικά στους αγώνες συμμετείχαν 3.108 αθλητές και αθλήτριες από 178 σωματεία, αριθμός που
δείχνει το ενδιαφέρον των αθλητών για τη διοργάνωση, αλλά και την προοπτική που υπάρχει την
επόμενη χρονιά ο θεσμός να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε και η
συμμετοχή των παιδιών της κατηγορίας Κ12 με τη
διεξαγωγή μικτής σκυταλοδρομίας 4Χ1χλμ. (ή σε
παραπλήσιες αποστάσεις) αφού ήταν και το αγώνισμα με τις περισσότερες συμμετοχές (1.083). Στις
κατηγορίες Κ12 – Κ14 και Ανδρών – Γυναικών,
υπήρχε η δυνατότητα συμμετοχής και αθλητώναθλητριών χωρίς δελτίο ΣΕΓΑΣ (για μαθητές – μαθήτριες και ανεξάρτητους αθλητές – αθλήτριες).
Οι συμμετέχοντες μαθητές – μαθήτριες και ανεξάρτητοι δρομείς χωρίς σωματεία στίβου, ήταν συνολικά 315.

Μετράει
αντίστροφα
Πρόκειται για έναν αθλητή που έχει πολλά να δώσει στον στίβο.
Ενας τραυματισμός στη μέση ανάγκασε τον Αντώνη Μέρλο να αφήσει για λίγο τις προπονήσεις και
να ρίξει το βάρος του στην ξεκούραση και την αποκατάσταση. Ο νεαρός άλτης του ύψους, ο οποίος
ζει και προπονείται στη Τζόρτζια των ΗΠΑ ακολουθεί πρόγραμμα ενδυνάμωσης και αναμένεται το
επόμενο διάστημα να επιστρέψει σταδιακά στις
προπονήσεις.
"Σιγά, σιγά ξανά μπαίνω στις προπονήσεις οπότε αν όλα πάνε καλά με την ενδυνάμωση και τις
προπονήσεις, λογικά θα συμμετάσχω στις 5-6
Απριλίου σε έναν αγώνα που κάνει το Πανεπιστήμιο μου, που όμως θα έχει καθαρά προπονητικό χαρακτήρα. Ακόμη δεν έχουμε φτιάξει πρόγραμμα με
τους βασικούς αγώνες, αφού προέχει να φτιάξει η
μέση μου για να μπω δυνατά από τον πρώτο αγώνα", είπε ο Μέρλος, ο οποίος αναμένεται να έρθει
στην Ελλάδα στα μέσα Ιουνίου.
"Βασικός στόχος της σεζόν είναι το Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Κ23. Εκεί θέλω να βρεθώ στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, προκειμένου να διεκδικήσει και την ανάλογη παρουσία", κατέληξε ο
Μέρλος, που το καλοκαίρι αναδείχθηκε παγκόσμιος
πρωταθλητής Εφήβων.
Γενικά η Ελλάδα έχει μια νέα φουρνιά αθλητών,
που και ταλέντο διαθέτει και χαρακτήρα, οπότε θα
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για πολλά χρόνια.
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Eπιμέλεια:
ΠΑΝΟΣ ΓΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

✉ gidopoulosp@yahoo.gr

Η διαιτησία (Πέτσα, Αλεξόπουλου, Παπαγεωργόπουλου, Ζήση)
αν και… αποκαλύφθηκε λίγο πριν τον τελικό,
πέρασε απαρατήρητη. Αρα πέτυχε απόλυτα στο έργο της

Ο Νίκος Σκόνδρας δίκαια ψηφίστηκε ως πολυτιμότερος παίκτης
του τελικού. Την βράβευση έκανε ο Κώστας Φορτούνης

Ο Σπύρος Ευαγγέλου αν και ηττημένος στον τελικό, πετυχημένος
τη φετινή χρονιά με την ομάδα της Πηγής, τόσο στο πρωτάθλημα,
όσο και στο κύπελλο. Και είναι η αρχή ακόμα…

Ο αρχηγός της Πηγής Νίκος Ντόσας με το κύπελλο
της φιναλίστ Πηγής, το οποίο παρέλαβε
από τον Γραμματέα της ΕΠΣΤ κ. Παιδή

Ικανοποιημένος από την κατάκτηση του κυπέλλου
ο προπονητής των Μετεώρων κ. Τσουλακίδης,
παίρνει το μετάλλιο από τον κ. Σπύρο Αγναντή

Ατυχος του τελικού ο τερματοφύλακας των Μετεώρων
Μιχάλης Ζαρόπουλος αφού απουσίασε λόγω τραυματισμού.
Η αξία του όμως γνωστή. Στη φωτό με τον αρχηγό
Θόδωρα Φορτούνη και τον κ. Μπουτζιώλη
CMYK

* Κάθε παιχνίδι της Β’ Εθνικής έχει τα δικά του κλειδιά
πόσο μάλλον όταν οι αντίπαλοι διαθέτουν καλές συστάσεις. Ο ΑΟΤ λοιπόν έψαξε την ουσία και κατάφερε
να πετύχει ένα πραγματικά σπουδαίο αποτέλεσμα απέναντι στην φιλόδοξη Κέρκυρα. Προέκυψε λοιπόν το
αγαπημένο σκορ και οι κυανέρυθροι αξίζουν να συνεχίσουν με την ίδια λογική.
* Είναι φανερό ότι η ιστορική ομάδα θα ψάξει και υπερβάσεις για να καλύψει το χαμένο έδαφος. Η ανάλυση
των δεδομένων πάντως δείχνει ότι η σταθερότητα στην
απόδοση και ο περιορισμός των λαθών παίζουν σημαντικό
ρόλο στην διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος.
* Ένα από τα καλύτερα γκολ της χρονιάς ήταν αυτό που
σημείωσε ο Μαρκόφσκι. Πρόκειται για τέρμα που θέλουν
να βλέπουν οι φίλαθλοι οι οποίοι διαπιστώνουν ότι στο
σύγχρονο ποδόσφαιρο λείπουν οι εφορμήσεις και οι
δυναμικές ατομικές ενέργειες αρκετά μέτρα έξω από
την περιοχή.
* Διόλου τυχαία οι φίλοι των Τρικάλων έβλεπαν ξανά και
ξανά το συγκεκριμένο γκολ, ενώ στις μεταξύ τους συζητήσεις έκαναν λόγο για παλικαρίσιο τέρμα.
* Μακάρι και στην συνέχεια να σημειωθούν και άλλα
τέτοια ωστόσο προέχει η διασφάλιση των θετικών αποτελεσμάτων. Πάντως στον βασιλιά των σπορ η έμπνευση
της στιγμής μπορεί να αλλάξει τους συσχετισμούς και
να εκτοξεύσει την ψυχολογία.
* Αρκετοί τεχνικοί που πέρασαν από τον πάγκο του ΑΟΤ
ή γενικά από το στρατόπεδό του συνεχίζουν σε άλλες
ομάδες. Ορισμένοι είναι πολύ κοντά στον βασικό τους
στόχο, που δεν είναι άλλος από την άνοδο. Στο πλαίσιο
αυτό πήραν προβάδισμα ασφαλείας και με συνετή διαχείριση μπορούν να φτάσουν στο τέρμα του δρόμου.
* Αλλοι πάλι είδαν τις ομάδες τους να γυρίζουν παιχνίδια
και έτσι δείχνουν να βρίσκονται σε πολύ καλή μοίρα ως
προς την επίτευξη του ονείρου.
* Σε κάποιες περιπτώσεις όμως τα αποτελέσματα στράβωσαν, οπότε οι υπεύθυνοι έθεσαν την παραίτησή
τους στην διάθεση των διοικήσεων. Ωστόσο σε πρώτη
φάση πήραν πράσινο φως για να συνεχίσουν προκειμένου
να ολοκληρώσουν το έργο τους.
* Οι Τρικαλινοί μαθητές που μετείχαν στα σχολικά πρωταθλήματα έδειξαν μέρος των αρετών τους, ενώ έκαναν
και τις συγκρίσεις με συναδέλφους τους άλλων νομών.
Αξίζει πάντως να συνεχίσουν να υπηρετήσουν συστηματικά το μετερίζι, αφού ο αθλητισμός θωρακίζει με
αρχές και αξίες τα νιάτα.
* Πάντως ορισμένα Θεσσαλικά σχολεία χτίζουν παράδοση,
αφού προχωρούν αρκετά. Βέβαια στην πορεία συναντούν
τμήματα που έχουν όλες τις ανέσεις στην διάθεσή
τους, οπότε είναι λογικό να φέρουν την υπόθεση στα
μέτρα τους.
* Οι παλαιότεροι Τρικαλινοί φίλαθλοι θυμούνται πάντως
τα έργα και τις ημέρες του 4ου, που έχοντας στο
ρόστερ του χαρισματικά παιδιά τα οποία έκαναν απίστευτη
καριέρα στην συνέχεια, έγραψε απίστευτη ιστορία.
* Σπουδαία δουλειά κάνουν οι τοπικοί σύλλογοι που
υπηρετούν τις μαχητικές τέχνες. Ετσι οι συμπολίτες
αθλητές βρίσκονται μέσα σε όλους τους μεγάλους
αγώνες και φέρνουν διακρίσεις.
* Από την άλλη σε τακτά χρονικά διαστήματα φιλοξενούνται στην περιοχή μας σημαντικές εκδηλώσεις, που
δίνουν την δυνατότητα στο κοινό να μπει στο πετσί
κάθε είδους, ενώ βλέπει νέα πρόσωπα στον αφρό.

01:05 COSMOTE SPORT 9 HD
Florida State - Gonzaga, NCAA
02:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Milwaukee Bucks - Los Angeles Clippers,
ΝΒΑ
13:00 ΕΡΤ Sports HD
Φόρμουλα 1 Γκραν Πρι Μπαχρέιν
Ελεύθερα δοκιμαστικά 1
19:00 Novasports 2HD
Χίμκι - ΤΣΣΚΑ Μόσχας, EuroLeague
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 Miami Open
Πρώτος ημιτελικός
19:05 COSMOTE SPORT 7 HD
Moto2 Αργεντινή
Ελεύθερα δοκιμαστικά 2
19:15 Novasports 3HD
Νταρουσάφακα - Μπάγερν Μονάχου,
EuroLeague

21:30 COSMOTE SPORT 9 HD
Ζανκτ Πάουλι - Ντούισμπουργκ
Bundesliga 2
21:30 Novasports 4HD
Κιέβο Βερόνα - Κάλιαρι, Serie A
21:30 Novasports 3HD
Μπασκόνια - Αναντόλου Εφές
EuroLeague
21:30 Novasports 1HD
Ολυμπιακός - Ζάλγκιρις
EuroLeague
21:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Χόφενχαϊμ - Λεβερκούζεν
Bundesliga
21:45 Novasports 2HD
Ρεν - Λυών, Ligue 1
22:00 Novasports 5HD
Γουέστ Μπρόμιτς - Μπέρμιγχαμ
Championship
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Ζιρόνα - Αθλέτικ Μπιλμπάο

τοπικά
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ΜΕ ΤΟ ΑΡΜΑ ΤΟΥ ΘΕΣΠΙΔΟΣ

Κινηματογραφική Λέσχη Τρικάλων

ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ

Δωρεάν 2 βραβευμένες ταινίες
ισπανόφωνου κινηματογράφου

«Ο Προμηθέας είναι το πρότυπο της επαναστατημένης διανόησης» (Καμύ)
Μέρος 1ο
Ο Προμηθέας είναι ο διανοούμενος επαναστάτης της ελληνικής μυθολογίας, που έκλεψε από τον Δία τη φωτιά – το
πρώτο βήμα προς τον πολιτισμό
– και την πρόσφερε στους ανθρώπους. Συγχρόνως, τους μετέδωσε τις γνώσεις, που ήταν
αποκλειστικό προνόμιο των
θεών. Με τις γνώσεις οι άνθρωποι θα μπορούσαν να υποτάξουν τη φύση και να βελτιώσουν τη ζωή τους. Και απαλλαγμένοι από κάθε ανάγκη, να
είναι ελεύθεροι. Ο Δίας όμως
ήθελε τους ανθρώπους υποτακτικούς, να ζουν στην άγνοια,
για να διατηρεί την παντοδυναμία του.
Ο Προμηθέας ήξερε ότι ο
Δίας ετοίμαζε συμφορές για το
γένος των ανθρώπων και είχε
προειδοποιήσει τον αδερφό του
Επιμηθέα να μη δεχθεί κανένα
δώρο από τον Δία, γιατί υπέκρυπτε δολιότητα. Συγκεκριμένα, ο Δίας είχε δώσει εντολή
στον θεό των τεχνών Ήφαιστο
να κατασκευάσει από πηλό ένα
γυναικείο νεανικό σώμα, στο
οποίο θα έδινε ζωή και όλοι οι
θεοί θα πρόσφεραν ως δώρο
ό,τι καλύτερο και ωραιότερο
είχε ο καθένας. Έτσι, η γυναικεία αυτή μορφή απέκτησε θεϊκή ομορφιά και λόγω των δώρων, που πήρε από όλους τους
θεούς ονομάσθηκε Πανδώρα. Ο
Ερμής της δώρισε την ικανότητα της ψευτιάς και πονηριάς και
ο Δίας της πρόσφερε ένα κουτί σφραγισμένο, στο οποίο είχε
κλείσει μέσα όλα τα κακά του

κόσμου.
Η Πανδώρα δόθηκε ως σύζυγος στον Επιμηθέα, ο οποίος
γοητευμένος από την ομορφιά
της, τη δέχτηκε παρά τις προειδοποιήσεις του αδερφού του
– ο Επιμηθέας είναι προσωποποίηση της απρονοησίας. Η
Πανδώρα μετά τον γάμο της
πήγε στο σπίτι και άνοιξε το
κουτί, για να ιδεί το δώρο του
Δία. Και με το άνοιγμά του ξεπετάχτηκαν όλες οι συμφορές
του κόσμου. Προσπάθησε αμέσως να κλείσει το κουτί, αλλά
ένα μόνο πράγμα είχε μείνει
μέσα και αυτό ήταν η ελπίδα. Οι
μύθοι είναι συμβολικές εκφράσεις αιώνιων αληθειών.
Ο Προμηθέας για τον Αισχύλο υπήρξε η αφορμή να απαθανατίσει την κορυφαία στιγμή
της δημοκρατίας, που είχε αρχίσει να καταυγάζει την Αθήνα.
Έγραψε την τραγωδία «Προμηθεύς δεσμώτης», στην οποία
αποτυπώνεται ολόκληρο το
προοδευτικό του «πιστεύω». Είναι ένα έργο επαναστατικό με
τον ήρωα να εξεγείρεται κατά
του κατεστημένου, για να αλλάξει τη μοίρα των ανθρώπων.
Ο ποιητής οδηγεί σε σύγκρουση τις δυνάμεις της βίας και οπισθοδρόμησης, που εκπροσωπεί
ο Δίας, με τις δυνάμεις της
προόδου και του ανθρωπισμού,
που εκπροσωπεί ο Προμηθέας.
Οι συγκρούσεις είναι τιτανικές
και τα νοήματα μεγαλειώδη.
Οι παλιοί θεοί της «Θεογονίας» του Ησιόδου με προεξάρχοντα τον Δία, που ήταν
θεοί της ολιγαρχίας, δεν ικανοποιούν πλέον τη νέα πολιτική

Του Κωνσταντίνου
Απ. Γιοντζή

πραγματικότητα. Δε μπορούν να
είναι και θεοί της δημοκρατίας.
Οι Έλληνες είχαν πλάσει
τους θεούς κατ’ εικόνα και ομοίωσιν του ανθρώπου, με όλες τις
αδυναμίες και τα ελαττώματα
των ανθρώπων. Επί πλέον, τους
προσάρμοζαν σε κάθε τι το καινούργιο, ώστε να εκφράζουν τις
αντιλήψεις και ιδέες της εποχής.
Στην αρχαία θρησκεία δεν
υπήρχε καμιά Ιερά Βίβλος με
δογματικές απόψεις, που να
δεσμεύουν τους πιστούς.
Έτσι, ο Δίας της Θεογονίας
απηχούσε τις αντιλήψεις του τυραννικού πολιτεύματος, όπου ο
άρχων της πόλης ήταν σκληρός,
αδυσώπητος και αδίστακτος σε
κάθε περίσταση. Όλοι οι τραγικοί ποιητές περιγράφουν την τυραννίδα με τα μελανότερα χρώματα. Ο Δίας ήταν η θεοποίηση
αυτού του πολιτεύματος, αυ-

ταρχικός, πλεονέκτης, βιαστής,
που υποχρέωνε με τρόπο κτηνώδη όποια γυναίκα ήθελε, θνητή ή αθάνατη, να υποκύπτει
στις ορέξεις του (όπως θα ιδούμε στη συνέχεια το περιστατικό
με την Ιώ).
Ο Προμηθέας στη Θεογονία
του Ησιόδου θεωρείται κακοποιός, γιατί με τις τέχνες, που
έμαθε στους ανθρώπους, τους
έκανε δυστυχείς Είναι η αντίληψη των ολιγαρχικών της εποχής (αλλά και κάθε εποχής).
Κρατούν τους ανθρώπους στην
άγνοια, σε μια μακαριότητα χωρίς πνευματικές ανησυχίες, για
να είναι ευτυχείς. Με τον τρόπο
αυτό συντηρούν την υποταγή
και εξασφαλίζουν τη δική τους
κυριαρχία – η παιδεία που οδηγεί στην πρόοδο, θέτει την εξουσία σε κινδύνους.
Οι άνθρωποι με τις γνώσεις
που απέκτησαν τώρα από τον
Προμηθέα θα αμφισβητήσουν
τον Δία, ο οποίος κινδυνεύει να
χάσει την εξουσία. Επομένως, ο
Προμηθέας, ως φορέας προόδου, θεωρούνταν επικίνδυνος,
άρα κακοποιός. Γι’ αυτό ο Δίας
τιμωρεί τον Προμηθέα με τον
πιο βάναυσο τρόπο και ετοιμάζεται να αφανίσει το ανθρώπινο
γένος. Θα σπείρει άλλους ανθρώπους, υποτακτικούς. Τον
Προμηθέα τον κάρφωσε σε μια
απρόσιτη κορυφή του Καυκάσου, όπου θα παρέμενε αιώνια.
Εκεί, βέβαια, ο Προμηθέας ως
Τιτάνας-θεός δεν κινδύνευε να
πεθάνει. Οι θεοί είναι αθάνατοι,
υποφέρουν όμως, νοιώθουν τον
πόνο, όπως και οι άνθρωποι.

Ο καρκάτζαλος του Γοργογυρίου
Εχθές αργά το δειλινό
προτού να σουρουπώσει
το Γοργογύρι διάβαινα
με μια δίψα τόση.
```
Βρυσούλα έψαχνα να βρω
να πιω να ξεδιψάσω
τις άνοιξης τις ομορφιές
να δω και να χορτάσω.
```
Βρυσούλα που αντάμωσα
ήτανε στη πλατεία
κάτω από 'να πλάτανο
αριστερά γωνία.
```
Αφού νεράκι χόρτασα
και δροσερό και κρύο
λίγο πιο πέρα αντίκρισα
γλυπτό σαν μεγαλείο.
```
Τι αριστούργημα είν' αυτό
τι τέχνη, τι μεράκι
ήτανε ο καρκάτζαλος
που στέκει σε μια άκρη.
```
Τα χέρια που τον φτιάξανε
θα είναι ευλογημένα
τόσο μεγάλ' εντύπωση
μου έκανε εμένα.
```
Είναι αλήθεια άκουσα
για τούτο το στολίδι
ότι κι αν γράψω ή να πω
η γνώμη μ' θα 'ναι λίγη.
```
Μπράβο στον γλύπτη τούτον δω
μπράβο στο παλικάρι
μπράβο και στο ταλέντο του
και στη μεγάλη χάρη.

```
Γαμπρός είναι στο Γοργογύρ'
και Άγγελο τον λένε
σε λίγα χρόνια σίγουρα
όλοι γι' αυτόν θα λένε.
```
Γι' αυτό το όμορφο χωριό
δύο ιστορίες ξέρω
απ' τις πολλές που έχουνε
τις γράφω και τις λέω.
```
Η μια είν' ο καρκάτζαλος
είναι τα καρκατζάλια
στο Γοργογύρι λατρεύονται
όπως τα καρναβάλια.
```
Εδώ θα δεις Πρωτοχρονιά
ομάδα και ομάδες
με τις στολές και τα κυπριά
σ' όλους τους μαχαλάδες.
```
Σ' όλα τα γύρω τα χωριά
πάνε να περπατήσουν
και από κει στα Τρίκαλα
μετά θα τερματίσουν.
```
Την ιστορία τούτ' εδώ
ο γλύπτης έχει πιάσει
και τον καρκάτζαλο αυτόν
σωστά τον έχει φτιάξει.
```
Η ιστορία η δεύτερη
που ξέρω και γνωρίζω
γι' αυτό το όμορφο χωριό
αμέσως την χαρίζω.
```
Μιλάει για την Παναγιά
το τρύπιο το λιθάρι
η Μεγαλόχαρη εκεί

σκότωσε το λιοντάρι.
```
Λένε το άγριο θεριό
σε κάθε πανηγύρι
μια κοπέλα κι ένα νιο
έπαιρνε πριν να φύγει.
```
Δεν άντεχε η Παναγιά
ετούτη τη μανία
παιδιά να παίρνει το θεριό
ήτανε αδικία.
```
Οκτώ Σεπτέμβρη στο χωριό
γιορτάζει η Παναγία
οι χωριανοί την έχουνε
καμάρι και λατρεία.
```
Ίσως και δω ένα γλυπτό
θεριό και Παναγία
ο καλλιτέχνης αν μπορεί
να βάλει στην πλατεία.
```
Μπράβο και πάλι μπράβο του
σ' αυτό το παλικάρι
που απ' τα χέρια τ' βγαίνουνε
στολίδια όλο χάρη.
```
Να είναι πάντοτε καλά
να 'χει πολύ υγεία
να του χαρίζ' η Παναγιά
μυαλό και ευτυχία.
```
Με εκτίμηση και μεγάλο
θαυμασμό για το έργο του
ΜΠΙΛΙΑΛΗΣ ΒΑΣ.
Υπεύθυνος Παραδοσιακού
Θεάτρου Ξυλοπάροικου
Στιχουργός, Σεναριογράφος,
Ηθοποιός, Συνθέτης

Με ένα αφιέρωμα σε ισπανόφωνο κινηματογράφο και
δωρεάν είσοδο, η Κινηματογραφική Λέσχη Τρικάλων και
φέτος προβάλλει ταινίες ξεχωριστές με φόντο την ισπανική γλώσσα. Με την ευγενική και ουσιαστική προσφορά
και υποστήριξη της πρεσβείας της Ισπανίας στην Ελλάδα,
της πρεσβείας της Αργεντινής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Θερβάντες, στις 1 και 8 Απριλίου 2018 προβάλλονται οι ταινίες «Η επίσημη Ιστορία» από την Αργεντινή και «Προϋποθέσεις για να θεωρείται κανείς φυσιολογικός» από την Ισπανία, στις 21:45 στον Δημοτικό κινηματογράφο.
Ειδικά για την προβολή της 1η Απριλίου, παρακαλούνται τα μέλη να προσέλθουν στις 21:30, προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η ετήσια απολογιστική συνέλευση της
Κινηματογραφικής Λέσχης.

Η πολυβραβευμένη ταινία
της 1ης Απριλίου
La istoria Oficial (Η επίσημη ιστορία) (Αργεντινή, 1985,
110’) του Luis Puenzo με τους Héctor Alterio, Norma Aleandro, Τσέλα Ruiz, Chunchuna Villafane, Hugo Arana, Patricio Contreras, Guillermo Battaglia, Rey Leal.
Μπουένος Άιρες, 1983. Κατά τα τελευταία χρόνια της
στρατιωτικής δικτατορίας στην Αργεντινή, μια πλούσια καθηγήτρια ιστορίας αρχίζει να συνειδητοποίει τι συνέβη εκείνη την περίοδο. Οι υποψίες της σχετικά με τις σκοτεινές
υποθέσεις του άνδρα της και μια γιαγιά της Πλατείας Μαΐου που ψάχνει την εγγονή της, είναι οι λόγοι που την οδηγούν να επανεξετάσει «την επίσημη ιστορία» .
https://www.youtube.com/watch?v=O0CyRCRvSh4

ΒΡΑΒΕΙΑ
•Οσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας 1985
•Βραβείο κριτικών Λος Αντζελες 1985
•Βραβείο κριτικών Ν. Υόρκης για πρώτο γυναικείο ρόλο
1985
•Βραβείο Κοινού Φεστιβάλ Τορόντο 1985
•Βραβείο Ενωσης Λατινοαμερικάνων Κριτικών για πρώτο γυναικείο ρόλο, καλύτερη ταινία, καλύτερου σκηνοθέτη
1986.
•Χρυσή σφαίρα ξενόγλωσσης ταινίας 1986.
•Argentine Film Critics Association Awards:
•Ενωση Κριτικών Αργεντινής για καλύτερο πρώτο γυναικείο ρόλο , καλύτερης κινηματογράφησης, καλύτερου
μοντάζ, καλύτερης ταινίας, καλύτερης νέας ηθοποιού, καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου, καλύτερου β ανδρικού ρόλου, καλύτερου β γυναικείου ρόλου 1986.
•Διεθνές Βραβείο στο Φεστιβάλ Βερολίνου 1986.
•Βραβείο καλύτερου πρώτου γυναικείου ρόλου και βραβείο οικουμενικής κριτικής 1985
•Βραβείο Ενωσης κριτικών Κάνσας για καλύτερη ξενόγλωσση ταινία 1986.
•Βραβείο Ιταλικής Ακαδημίας Κινηματογράφου David
di Donatello 1987.

ΠΟΥ, ΠΟΤΕ, ΠΟΣΟ
Δευτέρα 1 Απριλίου 2019, στον δημοτικό κινηματογράφο,
μύλος Ματσόπουλου.
Ωρα έναρξης 21.45
ΕΙΣΟΔΟΣ: ΔΩΡΕΑΝ
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Κυρ. Μητσοτάκης: Βροντερό
δημοψήφισμα οι εκλογές της 26ης Μαΐου
Χ

αρακτήρα δημοψηφίσματος θα
έχουν οι Ευρωεκλογές και οι
αυτοδιοικητικές εκλογές, όπως
επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
τονίζοντας ότι οι πολίτες θα δώσουν
απάντηση στα ψέματα και τις πολιτικές
του διχασμού. Μιλώντας στην
κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας
Δημοκρατίας εξαπέλυσε δριμειά κριτική
στην κυβέρνηση αλλά και τον
πρωθυπουργό προσωπικά, τον οποίο
και χαρακτήρισε «αριστερό Όρμπαν του
Νότου».

Οι εκλογές της 26ης Μαΐου δεν θα είναι
μόνο για το Ευρωκοινοβούλιο και τους δήμους,
είπε, τονίζοντας ότι θα μιλήσουν για πρώτη
φορά μετά από τέσσερα χρόνια, που η κοινωνία θα μιλήσει με τη δική της φωνή. «Θα
μετατρέψει τις βροντερές ένα βροντερό δημοψήφισμα κατά της χειρότερης κυβέρνησης
που έχει γνωρίσει ο τόπος από τη Μεταπολίτευση» είπε, προσθέτοντςα πως οι πολίτες
θα απαντήσουν σε ψέματα, φόρους, ευτελισμό
της δημόσιας ζωής και την προσβλητική Συμφωνία των Πρεσπών.
Όπως είπε το μήνυμα προς τον ΣΥΡΙΖΑ
πρέπει να είναι ένα: «Έως εδώ», και προς τη
Νέα Δημοκρατία; «Προχωρήστε μπροστά,
μαζί μπορούμε».

T

ην αδυναμία σύνδεσης του εκπαιδευτικού
συστήματος με την
αγορά εργασίας στην Ελλάδα
προσδιόρισε ως ένα από τα
κυριότερα προβλήματα χθες
η Νίκη Κεραμέως, επισημαίνοντας ότι το φαινόμενο αυτό
επιτείνεται στο πλαίσιο της
4ης βιομηχανικής επανάστασης.
Σε ομιλία της στο 2ο Συνέδριο του Economist για τα
νέα επαγγέλματα και τις νέες
δεξιότητητες, η τομεάρχης
Παιδείας της Νέας Δημοκρατίας επικαλέστηκε στοιχεία
σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας των
νέων στην ΕΕ (αγγίζει το
36,6%). Ανάμεσα δε στις χώρες του ΟΟΣΑ, καταγράφει
το υψηλότερο ποσοστό άνεργων πτυχιούχων (περίπου στο
20%).
Το αποτέλεσμα, όπως τόνισε, είναι «χιλιάδες νέοι με
προσόντα αναζητούν εκτός
συνόρων ένα καλύτερο εργασιακό μέλλον», δεδομένης
και της οριζόντιας αναντιστοι-

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημείωσε πως στόχος είναι η καθαρή,
ευρεία, μεγάλη νίκη στις Ευρωεκλογές, το να
μην πάει καμία περιφέρεια σε στέλεχος του
ΣΥΡΙΖΑ στις αυτοδιοικητικές και να νικήσουν

οι υποστηριζόμενοι από τη Νέα Δημοκρατία
υποψήφιοι στους τρεις μεγάλους δήμους της
χώρας.
Ένα τέτοιο αποτέλεσμα, όπως είπε, θα
αναγκάσει τον Αλέξη Τσίπρα «να συρθεί στις

N. Kεραμέως: Πώς θα πετύχουμε
σύνδεση εκπαίδευσης- αγοράς εργασίας

Η τομεάρχης Παιδείας της Νέας Δημοκρατίας Νίκη Κεραμέως
χίας προσόντων, την οποία
καταδεικνύει μελέτη του ΣΕΒ
το 2018.
Στο πλαίσιο αυτό, η κ. Κεραμέως περιέγραψε τους βασικούς άξονες του προγράμματος της αξιωματικής αντι-

πολίτευσης, με στόχο να
υπάρξει καλύτερη αντιστοιχία
των δεξιοτήτων των νέων με
τις απαιτήσεις της αγοράς
εργασίας.
·Καλλιέργεια των λεγόμενων ήπιων δεξιοτήτων, “soft

skills”
·Καλλιέργεια των ψηφιακών
δεξιοτήτων, “digital skills”
·Επένδυση στον σχολικό
επαγγελματικό προσανατολισμό από το Γυμνάσιο
·Εισαγωγή του θεσμού της
“άσκησης” σε επιχειρήσεις
·Προτεραιότητα στον μετασχηματισμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
·Ενίσχυση του τεχνολογικού
τομέα στην ανώτατη εκπαίδευση
·Ανάπτυξη του θεσμού της
πρακτικής άσκησης των φοιτητών
·Προώθηση της διάδρασης
των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης με τις επιχειρήσεις
·Εισαγωγή ταχύρρυθμων
προγραμμάτων κατάρτισης
και επανειδίκευσης, με πιστοποίηση.

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK

εκλογές». Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε τον
πρωθυπουργό για διολίσθηση στον αυταρχισμό και παρεμβάσεις στους ανεξάρτητους
θεσμούς, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όλοι
έχουν πια καταλάβει τι είναι: Ένας αριστερός
Όρμπαν του Νότου».
Σημείωσε επίσης πως η Ν.Δ. πρέπει να
είναι υπερήφανη, που υπηρέτησε τον θεσμικό
της ρόλο ως αντιπολίτευση και έρχεται σύντομα η ώρα που θα αναλάβει την ευθύνη της
διακυβέρνηση.
«Η ελληνική κοινωνία έχει την ανάγκη μιας
θετικής διεξόδου» υπογράμμισε και συνέχισε:
«Ξέρουμε πολύ καλά τι πρέπει να αλλάξει».
Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για υπερφορολόγηση, ενώ κατήγγειλε ότι σημαντικές
επενδύσεις, όπως αυτή του Ελληνικού δεν
έχει ξεκινήσει ακόμα. Σημείωσε δε ότι η αγορά
είναι παγωμένη, ενώ οι τράπεζες δεν μπορούν
να χορηγήσουν δάνεια.
«Στηρίζουμε την προστασία της α’ κατοικίας
για τους πιο ευάλωτους συμπολίτες αλλά πιστεύουμε ότι πρέπει να στηρίζονται και οι
συνεπείς δανειολήπτες», σημείωσε με αφορμή
το νομοσχέδιο που συζητείται σήμερα στη
Βουλή. «Να εντοπίσουμε τους στρατηγικούς
κακοπληρωτές αλλά και οι τράπεζες να δώσουν έστω κάτι μικρό σε όσους είναι εντάξει
στα δάνεια που πήραν οι τράπεζες» συμπλήρωσε.

ΚΙΝΑΛ κατά Τσίπρα
για τη συμφωνία
των Πρεσπών: Δεν εξυπηρετεί
τα εθνικά συμφέροντα

Ασκώντας αυστηρή κριτική προς την κυβέρνηση και προσωπικά προς τον Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε το
Κίνημα Αλλαγής τις δηλώσεις του Ζόραν Ζάεφ αναφορικά με
τη συμφωνία των Πρεσπών.
«Μετά τις προκλήσεις των Σκοπίων έρχονται και οι αποκαλύψεις του κ. Ζάεφ: Ο κ. Τσίπρας έδωσε εθνική ταυτότητα
και τη γλώσσα, αφού προηγουμένως είχε αποδεχθεί και το
"Μακεδονία του Ιλιντεν", η οποία είναι η επιτομή του αλυτρωτισμού. Η συμφωνία που υπέγραψε ο κ. Τσίπρας δεν εξυπηρετεί
τα εθνικά συμφέροντα», υποστηρίζει το Κίνημα Αλλαγής.
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Τσίπρας: Ηγεμονικός ο ρόλος της ελληνικής
επιχειρηματικότητας στην ανάπτυξη των Σκοπίων
Συνάντηση με επιχειρηματίες της Βόρειας Ελλάδας είχε ο πρωθυπουργός

ελληνική επιχειρηματικότητα έχει τη δυνατότητα να παίξει ηγεμονικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη
της Βόρειας Μακεδονίας», ήταν το
μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα, κατά τη
διάρκεια της συνάντησης με περίπου
40 από τους πιο επιφανείς επιχειρηματίες της Βόρειας Ελλάδας, σε αίθουσα του ξενοδοχείου «Μακεδονία
Παλάς» στη Θεσσαλονίκη, με τον
πρωθυπουργό να επισημαίνει επίσης
ότι σε αυτό θα συμβάλει «το σημαν-

«Η

ενταετούς διάρκειας,
προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα
ενός πιο μακροπρόθεσμου
αναπτυξιακού σχεδιασμού, θα
είναι το εθνικό σκέλος του
προγράμματος δημοσίων
επενδύσεων (ΠΔΕ) από το
2021 και μετά.
Αυτό, τουλάχιστον, προβλέπει το σχέδιο νόμου υπό
τον τίτλο «Εθνικό Πρόγραμμα
Ανάπτυξης» που τέθηκε από
χθες το απόγευμα σε δημόσια
διαβούλευση, διαδικασία η
οποία προγραμματίζεται να
διαρκέσει έως τις 8 Απριλίου.
Η χρονική συγκυρία δημοσιοποίησης του εν λόγω σχεδίου
από το υπουργείο Οικονομίας
και Ανάπτυξης κάθε άλλο
παρά τυχαία είναι.
Μετά τη μείωση των προσδοκιών προς τους δανειολήπτες που προκάλεσε η κατάθεση της τροπολογίας για την
προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς προχθές το βράδυ στη
Βουλή, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης επιχειρεί τώρα να φέρει ξανά στο
επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης την αναπτυξιακή
στρατηγική.

Π

τικό και θετικό μομέντουμ που δημιούργησε η Συμφωνία των Πρεσπών».
Σύμφωνα με το Αθηναϊκό -Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ.
Τσίπρας κάλεσε τους Έλληνες επιχειρηματίες να αδράξουν τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν με τη Συμφωνία των Πρεσπών, δηλώνοντας ότι
από την πλευρά της η κυβέρνηση με
τις πρωτοβουλίες της θα διαμορφώσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις.
Επίσης, ο πρωθυπουργός ανέφε-

ρε ότι η σημερινή συνάντηση είναι
στο πλαίσιο προετοιμασίας της επίσκεψης που θα κάνει στη Βόρεια Μακεδονία, μαζί με υπουργούς και αποστολή επιχειρηματιών. Στη διάρκεια
της επίσκεψης στα Σκόπια θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Βόρειας Μακε-

δονίας και θα υπογραφούν διμερείς
συμφωνίες σε αρκετούς τομείς.
Αναφερόμενος στις αντιδράσεις
για τη Συμφωνία των Πρεσπών, είπε
ότι ανέλαβε την ευθύνη να λυθεί αυτός ο «γόρδιος δεσμός», έπειτα από
τριάντα χρόνια και τόνισε την ανάγκη να λειτουργήσουν όλες οι πλευ-

ρές με βάση το εθνικό συμφέρον.
Στη συνάντηση συμμετέχουν η
υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης,
Ελευθερία Χατζηγεωργίου, καθώς
και ο διευθυντής του Οικονομικού
Γραφείου του πρωθυπουργού, Γιώργος Τσίπρας.

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Δεν έχει
5ετούς διάρκειας το εθνικό σκέλος
συναίσθηση για όσα λέει
του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων

Με το υπό διαβούλευση
σχέδιο νόμου εισάγεται η έννοια του λεγόμενου Εθνικού
Προγράμματος Ανάπτυξης
(ΕΠΑ), το οποίο κατ’ ουσίαν
αποτελεί το εθνικό σκέλος
του ΠΔΕ. Η προγραμματική
περίοδος του ΕΠΑ είναι πενταετούς διάρκειας, αν και
προβλέπεται ότι με απόφαση
του υπουργού Οικονομίας
μπορεί να ορίζεται μικρότερη
ή μεγαλύτερη διάρκεια αυτής, προκειμένου για παράδειγμα να έχει σχέση με τον
προγραμματισμό των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων.

Αλλωστε ως ημερομηνία
έναρξης της πρώτης προγραμματικής περιόδου ΕΠΑ
ορίζεται η 1η Ιανουαρίου
2021, τότε δηλαδή που ξεκινάει και η επόμενη προγραμματική περίοδος του ΕΣΠΑ
2021-2027.
Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού της πρώτης
προγραμματικής περιόδου
προβλέπεται ότι θα ληφθούν
υπόψη οι προβλέψεις του εν
ισχύι μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής, ενώ θα έχει στην
πραγματικότητα και έναν μεταβατικό χαρακτήρα, καθώς

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.
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θα συνυπολογισθούν και οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από τα υπουργεία και τις
περιφέρειες σε ό,τι αφορά τη
χρηματοδότηση έργων από
εθνικούς πόρους μέχρι να γίνει νόμος του κράτους το υπό
διαβούλευση σχέδιο. Το ΕΠΑ
δεν θα χρηματοδοτεί πάγιες
λειτουργικές ανάγκες του Δημοσίου.
Η παρακολούθηση του προγράμματος ως προς την
εφαρμογή του θα είναι ετήσια,
ενώ θα υπάρχει ενισχυμένο
σύστημα ελέγχου υλοποίησης
των έργων που εντάσσονται
σε αυτό.
Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιούνται διοικητικές επαληθεύσεις και επιτόπιες επιθεωρήσεις, ενώ το νομοσχέδιο προβλέπει ότι θα μπορεί
να ανατίθεται η διενέργεια
ελέγχων και σε ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες.
Η παρακολούθηση της υλοποίησης του ΕΠΑ θα γίνεται
μέσω ειδικού πληροφοριακού
συστήματος.

και σε ποιους απευθύνεται

Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη
εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ
με αφορμή την ομιλία
του προέδρου της ΝΔ
στην Κοινοβουλευτική
Ομάδα του κόμματός
του, σημειώνοντας
πως «ο πρόεδρος του
κόμματος των κ. Γεωργιάδη, Βορίδη, Σαμαρά, που δεν διστάζει να υιοθετεί ακροδεξιά και συνωμοσιολογικά σενάρια και να παίζει μικροπολιτικά παιχνίδια με τα
εθνικά θέματα, κατηγόρησε τον
ΣΥΡΙΖΑ για συνεργασία με την
ακροδεξιά».
Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ
αναφέρει πως ο ομοϊδεάτης
του Όρμπαν, που δεν δίστασε,
μέσα στη Βουλή να εκφράσει
τον θαυμασμό του προς το
πρόσωπό του, επειδή "παίρνει
49%", κατηγόρησε τον Αλ. Τσίπρα ως Όρμπαν του Νότου...
Ο πρόεδρος του κόμματος
που είναι συνυπεύθυνο για τη
φτωχοποίηση των ελλήνων πολιτών, τις μειώσεις μισθών και
συντάξεων και την απώλεια του
25% του ΑΕΠ, μίλησε για "ρημαγμένη Ελλάδα".
Ο ίδιος άνθρωπος που λει-

τουργεί ως φερέφωνο συγκεκριμένου επιχειρηματία, του
οποίου και αναπαράγει αυτούσια τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων του, θα πολεμήσει τη
διαπλοκή…».
Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει, επίσης,
πως «ο κ. Μητσοτάκης δεν δίστασε να αφιερώσει και ένα
τραγούδι στους νέους που θα
ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές, λες και οι νέοι δεν θυμούνται τη φράση του, ότι "μόνο
σε δικτατορίες ψηφίζουν στα
17"...».
Καταλήγει δε υποστηρίζοντας
πως «τελικά, ο αρχηγός της
Ν.Δ. δεν έχει καμία συναίσθηση
ούτε για αυτά που λέει, ούτε και
σε ποιους απευθύνεται. Θα το
καταλάβει, όμως, σύντομα όταν
έρθει η ώρα της κάλπης».

32 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

29

τοπικά

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Σύγχρονη προβληματική

Η

οικολογική κρίση
εμφανίστηκε με
τη ραγδαία
οικονομική ανάπτυξη,
που έγινε δυνατή με τη
νεώτερη επιστήμη και
τεχνολογία. Η οικονομία
ευνόησε την οικολογική
κρίση. Η ραγδαία
ανάπτυξη της
δημιούργησε οικολογικές
αναταραχές, που είχαν
σοβαρές συνέπειες για
τον άνθρωπο, τα ζώα, τη
φύση, αλλά
μακροπρόθεσμα και για
την οικονομία. Στα
ευχάριστα αισθήματα της
ανέσεως, της αφθονίας
και ευημερίας,
γεννιούνται τα
δυσάρεστα αισθήματα
του άγχους, του
αδιεξόδου και
καταστροφής.

-Οι οικολογικές καταστροφές που προκαλεί η ανάπτυξη,
είναι σοβαρότατες. Η στοιχειώδης αντιμετώπισή τους
απαιτεί τεράστιες οικονομικές
δαπάνες, ενώ η πλήρης αποκατάστασή τους είναι αδύνατη. Η οικολογία συγκρούεται

με την οικονομία. Ερώτημα
μπορούν να συμβαδίζουν αρμονικά;
-Από την ετυμολογική σημασία των εννοιών βλέπουμε
ότι έχουν κοινό τόπο τον
“οίκο”, δηλαδή το σπίτι του
ανθρώπου. Και στις δύο έννοιες ως οίκος, νοείται το ευρύτερο περιβάλλον. Η οικολογία έχει ως αντικείμενο τη
μελέτη, ενώ η οικονομία τη
νομή του. Υπάρχει όμως μία
βασική διαφορά, η οικολογία
έχει το ενδιαφέρον της στη
φυσική αξία των πραγμάτων,
ενώ η οικονομία στη χρηστική
αξία τους. Όπως παρατήρησε
ο ιερός Αυγουστίνος, η φυσική δεν συμπίπτει με την χρηστική αξία, αλλά και ανατρέπεται συχνά απ' αυτήν. Από
φυσική άποψη, εκείνα που
έχουν ζωή, τοποθετούνται
πριν από εκείνα που δεν
έχουν. Ανάμεσα πάλι σε αυτά

Στα 127 τα θύματα από τη γρίπη

Πέντε νεκροί σε μία εβδομάδα

Ακόμα πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την γρίπη
την εβδομάδα που πέρασε, με τον τραγικό απολογισμό των
θυμάτων του ιού να ανέρχεται στα 127 άτομα συνολικά.
Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό του Κέντρου Ελέγχου
Λοιμώξεων και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), πάντως,
καταγράφεται σαφής μείωση της κυκλοφορίας των ιών της
γρίπης, γεγονός που αποτυπώνεται στον μειωμένο αριθμό
των θυμάτων αλλά και των σοβαρών κρουσμάτων που χρειάζονται νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Η
εποχική γρίπη βρίσκεται σε φάση υποχώρησης για τέταρτη
συνεχόμενη εβδομάδα.
Από τους 127 νεκρούς οι 114 κατέληξαν νοσηλευόμενοι σε
ΜΕΘ και οι 13 σε θάλαμο, με το ερώτημα να παραμένει μετέωρο «δεν υπήρχε διαθέσιμη κλίνη ΜΕΘ ή κρίθηκε πως δεν
χρειάζεται να εισαχθούν για εντατική νοσηλεία;».
Αναλυτικά, όπως αναφέρει στην εβδομαδιαία έκθεσή του
το ΚΕΕΛΠΝΟ:
– Κατά την εβδομάδα 12/2019 (18–24 Μαρτίου 2019) οι
επισκέψεις σε ιατρό για γριπώδη συνδρομή παρουσιάζουν
περαιτέρω μείωση σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα
11/2019.
– Κατά την εβδομάδα 12/2019 (18–24 Μαρτίου 2019) στα
Εργαστήρια Αναφοράς Γρίπης ελέγχθηκαν για ιούς γρίπης
συνολικά 137 κλινικά δείγματα, όλα από νοσοκομεία. Τα 28
(20,4%) εξ’ αυτών ήταν θετικά για ιούς γρίπης και ειδικότερα
τα 26 (92,9%) ήταν τύπου Α και τα 2 (7,1%) ήταν τύπου Β. Τα
23 στελέχη τύπου Α υποτυποποιήθηκαν, εξ’ αυτών τα 6
(26,1%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3Ν2) και τα 17 (73,9%)
στον υπότυπο Α(Η1Ν1)pdm09.
– Από την εβδομάδα 40/2018 έως και την εβδομάδα 12/2019
(18–24 Μαρτίου 2019) καταγράφηκαν 373 σοβαρά κρούσματα
εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης, εκ των οποίων τα 360
με νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ. Εξ’ αυτών των κρουσμάτων εμβολιασμένα ήταν τα 54 (15%). Το ίδιο χρονικό διάστημα καταγράφηκαν συνολικά 127 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη
γρίπη. Οι 114 θάνατοι αφορούσαν σε ασθενείς με νοσηλεία
σε Μ.Ε.Θ και 13 σε ασθενείς χωρίς νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ.
– Με βάση τα ανωτέρω, η δραστηριότητα της γρίπης στην
Ελλάδα συνεχίζει να παρουσιάζει μείωση. Επικρατών υπότυπος
είναι ο A(H1N1)pdm09. Τονίζεται η σημασία του αντιγριππικού
εμβολιασμού ως ο καλύτερος τρόπος προφύλαξης από τη
γρίπη.

Του Γεωργίου Δ. Κατσικά
που έχουν αισθήσεις, τα λογικά τοποθετούνται πριν από
τ' άλογα. Και τα αθάνατα πριν
από τα θνητά.
-Υπάρχει όμως και ο τρόπος
της χρησιμότητας. Κατ' αρχήν
πράγματα άψυχα θεωρούνται
προτιμότερα από έμψυχα.

Ποιος δεν θα προτιμούσε να
έχει στο σπίτι ψωμί, παρά ποντίκια, ή χρήματα αντί ψύλλους;
Η φυσική αξία διακρίνεται με
τον νου, ενώ η χρηστική με
βάση την ευχαρίστηση στις
σωματικές αισθήσεις. Κατά
τον Αριστοτέλη η χρηστική
αξία διακρίνεται στην οικονομική (διαχείριση του οίκου)
και τη χρηματιστική (εμπόριο).
Η πρώτη έχει όρια, ενώ η δεύτερη είναι απεριόριστη.
-Μια πρόταση από νεώτερους πολιτικοκοινωνικούς κύκλους, εισηγείται την εγκατάλειψη της τεχνολογίας και
την επιστροφή στη φύση-φυσική ζωή. Στην εποχή μας η
πρόταση αυτή, είναι ουτοπική.
Η μετριοπαθής εισηγείται την
τεχνολογία σε ανθρώπινα μέτρα, αλλά δεν φαίνεται εφαρμόσιμη, λόγω της παγκοσμιοποιήσεως. Η σύγκρουση οικονομίας-οικολογίας φανερώ-

θηκε με την υπερβολική κι
αχαλίνωτη εκμετάλλευση των
φυσικών αγαθών. Όταν δηλαδή ως οικονομική ανάπτυξη
θεωρείται το σύνολο των υπηρεσιών-αγαθών, άσχετα αν είναι υγιεινά, ιατρικά όργανα,
πολεμικοί εξοπλισμοί, ναρκωτικά, η αντίθεση με την οικολογία είναι αναπότρεπτη. Ως
πρακτικός τρόπος για την αντιμετώπιση της κρίσεως, προβάλλεται συχνά η λογική και
περιορισμένη χρήση των αγαθών του φυσικού κόσμου και
των μέσων της τεχνολογίας.
Ποιος όμως ορίζει τη “λογική”
ή “περιορισμένη” χρήση;
Οι θέσεις που υποστηρίζονται στα ζητήματα αυτά δεν
είναι μόνο πολλές, αλλά συνήθως αυθαίρετες. Οι διάφορες μορφές παραγωγής κάθε
χώρας, που έχουν κάποιο οικολογικό κόστος, υπολογίζονται με συγκεκριμένες οικονο-

μικές μονάδες. Αλλά και η
αρχή της βιώσιμης αναπτύξεως που προτάθηκε στην
Παγκόσμια Συνδιάσκεψη του
Ρίο είναι επίσης ανεπαρκής.
Η κρίση όμως έχει πολύ βαθύτερες ρίζες, που συνδέονται με την τοποθέτηση του
ανθρώπου απέναντι στη φύση,
τον εαυτό του και τον Θεό. Ο
άνθρωπος δημιουργήθηκε σε
συνεργασία με τη φύση και
όχι ως αντικείμενο για αυθαίρετη χρήση, αλλά για διαφύλαξη. Δεν αποτελεί πρόοδο
η επιδείνωση των όρων ζωής,
ούτε ανάπτυξη η εξάντληση
των πλουτοπαραγωγικών πηγών και η καταστροφή της
χλωρίδας-πανίδας. Ο επαναπροσανατολισμός αυτός δεν
είναι εύκολος ούτε ανώδυνος.
Και ενώ αυτό έχει ήδη γίνει
κατανοητό και υλοποιείται σε
κάποιο βαθμό, η γενικότερη
τακτική που ακολουθείται από
τις βιομηχανικά αναπτυγμένες
χώρες είναι αρνητική.
Υ.Σ. Για όλα χρειάζεται μέτρο. Ο πλούτος είναι άγκυρα
ανίσχυρη, η δε δόξα κανένα
δεν μπορεί να στηρίξει (Πυθαγόρας).

Βότανα Αδυνατίσματος και Συνταγή

Σ

αν να προφτάνει το
καλοκαιράκι και
αρχίσαμε να
τρέχουμε όλοι στα
φαρμακεία να
αγοράσουμε χάπια
αδυνατίσματος, μπας και
προφτάσουμε να
πετάξουμε από πάνω μας
κανένα κιλό. Βλέπεις μας
βαραίνουν και τα 20€ ή
πολλές φορές τα 50€ στη
τσέπη και εναποθέτουμε
τις ελπίδες μας στα
μαγικά σκευάσματα.
Μήπως να το
ξανασκεφτείτε πριν
αγοράσετε τέτοια χάπια;
Έχουν κάτι παραπάνω να
σας προσφέρουν από
ένα τσάι με διάφορα
βότανα που θα φτιάξετε
μόνοι σας;

Καταρχήν ας ξεκαθαρίσουμε ότι τα βότανα δεν είναι
καραμέλες. Προσοχή λοιπόν
στο τι καταναλώνουμε και αν
επιτρέπεται να το καταναλώσουμε. Αν έχουμε οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας συμβουλευόμαστε πρώτα το γιατρό μας. Η βασική λειτουργία
των χαπιών αδυνατίσματος
του εμπορίου είναι να περιορίζουν κάπως την όρεξη, επιφέροντας ένα αίσθημα κορεσμού και πληρότητας. Επιπλέον βοηθούν στην αποτοξίνωση του οργανισμού και
μερικά από αυτά έχουν και
διουρητική δράση. Όλα τα
παραπάνω αποτελέσματα θα
έχουμε αν φτιάχνουμε και πίνουμε αφέψημα από συγκεκριμένα βότανα που έχουν
αυτές τις ιδιότητες. Πάμε να
δούμε ποια είναι αυτά.
Editor’s Note: Τα κιλά δυστυχώς δε φεύγουν αν δε
περιορίσουμε τις θερμίδες
που λαμβάνουμε καθημερινά.
Αν το ισοζύγιο της ημέρας
είναι θετικό, παίρνουμε βάρος. Αν πάλι είναι αρνητικό,
χάνουμε βάρος. Είναι τόσο

απλά τα πράγματα. Μη περιμένετε κάποιο θαυματουργό σκεύασμα ή ακόμη χειρότερα κάποια εξωτική - διαστημική δίαιτα που θα σας
επιτρέψει να μη κόψετε τίποτα από το πιάτο σας και
να γίνετε μοντέλα. Απλά δε
θα γίνει ποτέ. Τα παρακάτω
βότανα θα σας βοηθήσουν
να περιορίσετε το αίσθημα
της πείνας, θα σας βοηθήσουν να αποβάλετε τις τοξίνες που μπλοκάρουν τον οργανισμό και το μεταβολισμό
και θα σας ξεφουσκώσουν.
Τίποτα παραπάνω.
Τσουκνίδα: Υψηλή σε θρεπτικότητα, η τσουκνίδα περιέχει μεγάλη ποσότητα χλωροφύλλης, μεταλλικών στοιχείων και αντιοξειδωτικών βιταμινών Α και C. Επιπλέον
θεωρείται πως καθαρίζει το
αίμα επειδή ενισχύει τη λειτουργία του ήπατος και των
νεφρών.
Σιβηριανό Ginseng: Αν και
η πρωταρχική του δράση είναι στο νευρικό σύστημα, η
επακόλουθη μείωση του
stress που προκαλεί βοηθά
στην αντιμετώπιση του άγχους και της ανησυχίας, όταν
βρισκόμαστε σε φάση δίαιτας. Επιπλέον εξισορροπεί
την όρεξη.
Σέννα (φύλλα αλεξανδρείας): Είναι ένα φυσικό υπακτικό. Προσοχή στη παρατεταμένη χρήση γιατί προκαλεί
εθισμό στο έντερο.
Ταραξάκο: Το ταραξάκο ή
πικραλίδα είναι ένα από τα
καλύτερα αποτοξινωτικά βότανα. Επίσης περιέχει μεγάλες ποσότητες θρεπτικών
στοιχείων, προκαλεί διούρηση και τονώνει την επιδερμίδα.
Αλθαία ή δενδρομολόχα:
Υψηλής διατροφικής αξίας
βότανο, βοηθά το έντερο να
αποβάλλει τοξίνες και το ανακουφίζει από φλεγμονές. Επι-

Του
Τσιουτσια Βασιλείου,
φαρμακοποιού

πλέον είναι ήπιο διουρητικό.
Φτελιά: Έχει παρόμοιες
ιδιότητες με την αλθαία. Χρησιμοποιούμε κυρίως το φλοιό
και δευτερευόντως τα φύλλα.
Κανέλα: Είναι εξαιρετικό
βότανο για το πεπτικό σύστημα με αντιμικροβιακές
ιδιότητες. Φροντίστε μόνο να
καταναλώνετε τη γνήσια κανέλα.
Ginger: Και αυτό το βότανο
αποτελεί εξαιρετικό αποτοξινωτικό. Καθαρίζει τη πεπτική οδό, τα νεφρά και το
ήπαρ.
Μάραθος: Ρυθμίζει την
όρεξη, προκαλώντας αίσθημα κορεσμού. Επιπλέον αποτοξινώνει και καθαρίζει το

ήπαρ και τα νεφρά.
Πως τα καταναλώνω;
Απλά. Φτιάξτε και πιείτε
αφέψημα με συνδυασμό των
παραπάνω βοτάνων.
Θα σας δώσω παρακάτω
μια ενδεικτική συνταγή, περισσότερο για τις αναλογίες
των βοτάνων.
■ 2 μέρη τσουκνίδα
■ 2 μέρη Σιβηριανό ginseng
■ 1 μέρος φύλλα σέννας
■ 1 μέρος ταραξάκο
■ 1 μέρος αλθαία
■ 1 μέρος φλοιό φτελιάς
■ 1/2 μέρος φλοιό κανέλας
■ 1/2 μέρος φλοιό πορτοκάλι
■ 1/2 μέρος ξερή ρίζα ginger
■ 1/4 μέρος μαραθόσπορος
Μετρήστε τις ποσότητες
των υλικών σας και αναμείξτε
τα καλά σε ένα μεγάλο βάζο.
Αν τα βότανα είναι σε μεγάλα
κομμάτια κοπανίστε τα ελαφρώς σε ένα γουδί.
Από αυτό το μείγμα βοτάνων θα παίρνετε κάθε φορά
μια ποσότητα, 1-2 κουταλάκια
του γλυκού, και θα κάνετε
αφέψημα σε μια κούπα βραστό νερό. Το αφήνετε για 10
λεπτά της ώρας και το σουρώνετε. Πιείτε το 2-3 φορές
την ημέρα.

τοπικά
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 1682/74616
AΔΑ: Ω3Ν97ΛΡ-9ΕΦ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας με
Ταχυδρομική διεύθυνση: Β. Τσιτσάνη 31 -Τ.Κ 42132.
Κωδικό ΝUTS: ΕL-611,
Αριθμοί τηλεφώνου:243135157171,
2431051565
Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2431351510,
2431351564
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/T/7-6-10), Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ
160Α) και Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29Α) και
της απόφασης Αρ. 83010/4098/2017
(ΦΕΚ 2710Β/2017), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και την αρ.
373/2019 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 το Π.Δ. 129/ «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας» άρθρα 4 και 7
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:
Υπηρεσίες λειτουργίας σηράγγων -{63712320-2}
(Ν.4412/2016/ΦΕΚ 147Α/8-8-2016 Παράρτημα II)
6. Κωδικός ΝUTS: ΕL611 (Θεσσαλία - Τρίκαλα, Καρδίτσα)
7. Περιγραφή έργου:
ΕΡΓΟ: «Συντήρηση παρακολούθηση σηράγγων Π.Ε. Τρικάλων (π.κ.
2013ΕΠ01700007)»
με
Κ.Α.
2014ΕΠ51700021 της ΣΑΕΠ 517,
ΥΠΟΕΡΓΟ 24: "Συντήρηση - Λειτουργία Σηράγγων Οδικού Δικτύου
ΠΕ Τρικάλων 2019"
Με την σύμβαση που θα υπογραφεί για το παρόν έργο ο ανάδοχος θα
εκτελεί:
Α.) την συντήρηση, λειτουργία και
την αποκατάσταση των βλαβών όλων
των Η-Μ εγκαταστάσεων των πέντε
σηράγγων που βρίσκονται στο οδικό
τμήμα της αρ. 2 πρωτεύουσας επαρχιακής οδού Πύλης - Στουρναρέϊκων - Μεσοχώρας μέχρι την διασταύρωση με την Εθνική Οδό Τρικάλων - Άρτας και στο τμήμα Αρματωλικό - Αγίας Κυριακής ήτοι:
Θεσσαλίας με
ΘΕΣΗ
ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΓΚΡΟΠΑΣ
ΥΠΕΧΩΔΕ
ΠΛΑΚΩΝ
ΔΕΗ
ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ
ΔΕΗ
ΑΕΤΟΥ
ΔΕΗ
ΠΑΧΤΟΥΡΙΟΥ
ΥΠΕΧΩΔΕ
ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΥΠΕΧΩΔΕ
για να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις ασφαλούς διέλευσης των οχημάτων στις σήραγγες, οι οποίες ελέγχονται από τρία ανεξάρτητα ΚΕΝΤΡΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ.
8. Προϋπολογισμός έργου: δαπάνη εργασιών 193.548,00€ και Φ.Π.Α.
46.451,52€, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 239.999,52€.
9. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές
προσφορές.
10. Προθεσμία περαίωσης έργου
ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
11. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται στον
τομέα της παροχής των Υπηρεσιών
που προκηρύσσονται με την παρούσα και καταθέσουν με την προσφορά
τους και. όλα τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται από το Ν.4412/2016 και
δραστηριοποιούνται σε:
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 Παραρτή-

ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος Ι 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.
12. Ανοικτή Διαδικασία με ενιαίο
ποσοστό 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 7η
του μηνός ΜΑΪΟΥ 2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10π.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 13η ΜΑΪΟΥ 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 2014ΕΠ51700021 της
ΣΑΕΠ 517, σύμφωνα με την Αριθμ.
2776/14-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΚΓΑ7ΛΡΚΝΛ, ΑΔΑΜ: 18REQ004191125) Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης,
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.
25. Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά την διαδικασία του διαγωνισμού σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις (Ν.4412/2016άρθρα 98 και 162) είναι η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
28. Ημερομηνία αποστολής της
προκήρυξης: 29. Η σύμβαση εμπίπτει στην ΣΔΣ.
31. Αύξων Αριθμός Συστήματος
του εν λόγω έργου: 72396
13., 14., 15., 16., 17., 20., 23., 26.,
27., 30.: Τρίκαλα 28/03/2019
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 9013
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 6ΑΙΦΩΗ9-ΔΓΞ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ AΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση
των παιδικών χαρών του Δήμου Τρικκαίων»
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική
διαδικασία άνω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
08.08.2016 τεύχος Α),η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Τρικκαίων, που χρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙΙ και από Ιδίους Πόρους,
συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 368.707,00 Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
Ι’ της αναλυτικής διακήρυξης.
Αντικείμενο προμήθειας: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και
η τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών και η αντικατάσταση των υπαρχόντων οργάνων λόγω παλαιότητας με καινούρια, σε διαμορφωμένα δάπεδα
ασφαλείας με γενικότερο στόχο τη δημιουργία 40 σύγχρονων και ασφαλών
παιδικών χαρών που θα τηρούν τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και
θα διαθέτουν την απαραίτητη πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα.
Η προμήθεια διακρίνεται στις παρακάτω ομάδες με τους αντίστοιχους
προϋπολογισμούς χωρίς ΦΠΑ και cpv:
ΟΜΑΔΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ

CPV

ΟΜΑΔΑ Α

Εξοπλισμός Παιδικών
Χαρών
Δάπεδα Ασφαλείας
Αστικός Εξοπλισμός

37535200-9
45432130-4
34928400-2

ΟΜΑΔΑ Β
ΟΜΑΔΑ Γ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
102.650,00
102.037,00
164.020,00
368.707,00
88.489,68

457.196,68

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της αναλυτικής διακήρυξης.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά
για μια ή περισσότερες ομάδες όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές
προδιαγραφές, για το σύνολο όμως των ειδών της κάθε ομάδας.
Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη βάσει τιμής ανά ομάδα.
Χρόνος και τόπος διενέργειας διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 01/04/2019
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 01/04/2019
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 07/05/2019 και
ώρα 15:00
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών:
14/05/2019 και ώρα 11:00
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως
3.4 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β –
21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»
Η ανάρτηση του ανωτέρω διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ έχει τους αριθμούς
συστήματος: 72230,72242, 72243
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για κάθε ομάδα για την οποία καταθέτει προσφορά
Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού
Το πλήρες κείμενο της αναλυτικής Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr,
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως
η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Αρμόδιοι για πληροφορίες: κα. Ευθυμίου Παναγιώτα, κα. Εξάρχου Μαρίκα τηλ. 24313-51203, 24313-51213, φαξ: 24313-51219, e-mail:
panef@trikalacity.gr, mexarchou@trikalacity.gr.
Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 28/03/2019.
Τρίκαλα 28/03/2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
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Γενικώς... ουδέτεροι;...

α λοιπόν που, σ' αυτούς τους
δύσκολους χρόνους,
εξακολουθεί να υπάρχει η
Ελλάδα που επιμένει... Η Ελλάδα που
αντιστέκεται... Γεγονός που έγινε
ολοφάνερο και κατά τον πρόσφατο
εορτασμό της Εθνικής Επετείου της
25ης Μαρτίου... Απανταχού της
Ελληνικής Οικουμένης αντηχούσε ο
παιάνας “Μακεδονία ξακουστή του
Αλεξάνδρου η χώρα...”.

Ν

Για να δηλωθεί έτσι ευθαρσώς η αντίθεση των πολλών στη βούληση των ολίγων... Μπορεί οι κρατούντες να κάνουν
πως δεν καταλαβαίνουν, όμως είναι σαφές ότι ενοχλούνται αφάνταστα απ' το
τραγούδι που, τούτες τις μέρες ιδιαίτερα, ήταν και είναι στα χείλη όλων των Ελλήνων... Όπως, ταυτόχρονα, ενοχλούνται και από κάθε αναφορά, κυρίως στον
λίαν ευαίσθητο χώρο της Παιδείας, σε
κάθε τι ορθόδοξο και χριστιανικό, σε κάθε
τι ελληνικό... Η αποχριστιανοποίηση,
εξάλλου, και ο αφελληνισμός της Ελλάδος δεν μπορεί παρά να έχουν αφετηρία
τους Ελληνόπαιδες... Ένα άρθρο, δημοσιευμένο στο πρόσφατο φύλλο του
χριστιανικού, φοιτητικού και επιστημονικού περιοδικού “Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ”, με τίτλο “Η λογοκρισία του λόγου του Κολοκοτρώνη στην Πνύκα”, στις 8 Οκτωβρίου
1838 προς τους μαθητές, καταδεικνύει
του λόγου το αληθές. Αντιγράφω: “Στο
β΄ τεύχος της “Γλώσσας” της ΣΤ΄ Δημοτικού, σελ. 105, περιέχονται ως 12η
ενότητα με τίτλο “Ο Λόγος του Κολοκοτρώνη στην Πνύκα”, αποσπάσματα από
τον λόγο αυτό. Από το μνημειώδες αυτό
κείμενο παραλείπεται η αναφορά στο κίνητρο για την Επανάσταση του 1821 που
γράφεται από τον πρωτεργάτη του αγώνα και όχι από ένα σύγχρονο αναλυτή ή
δημοσιογράφο: “... Πρέπει να φυλάξετε
την πίστη σας και να την στερεώσετε, διότι όταν επιάσαμε τα άρματα είπαμε πρώτα υπέρ πίστεως και έπειτα υπέρ Πατρίδος...”. Επίσης, από τη σχετική δεύτερη
παράγραφο του λόγου του Κολοκοτρώνη, ενώ γράφουν την πρώτη πρόταση:
“Εις τον τόπον τον οποίον κατοικούμε,
εκατοικούσαν οι παλαιοί Ελληνες από
τους οποίους και ημείς καταγόμεθα και
ελάβαμε το όνομα τούτο”, παραλείπουν
τις επόμενες προτάσεις της παραγράφου: “Αυτοί (οι Αρχαίοι) διέφεραν από
ημάς εις την θρησκείαν, διότι επροσκυνούσαν τες πέτρες και τα ξύλα. Αφού
ύστερα ήλθε στον κόσμο ο Χριστός, οι
λαοί όλοι επίστευσαν εις το Ευαγγέλιό
Του και έπαυσαν να λατρεύουν τα είδωλα. Δεν επήρε (ο Χριστός) μαζί Του ούτε
σοφούς, ούτε προκομμένους, αλλά
απλούς ανθρώπους, χωρικούς και ψαράδες, και με τη βοήθεια του Αγίου
Πνεύματος έμαθαν όλες τες γλώσσες
του κόσμου, οι οποίοι, μολονότι όπου και
αν έβρισκαν εναντιότητες και οι βασιλείς
και οι τύραννοι τους κακέτρεχαν, δεν ημπόρεσε κανένας να τους κάμει τίποτα.
Αυτοί εστερέωσαν την πίστη”... Να,
τώρα, και η λογοκρισία της τρίτης παραγράφου του λόγου του Γέρου του Μωρηά, στην οποία περικόπτουν εσκεμμένα
μία πρόταση: Γράφουν: “Ύστερα ήλθαν οι Μουσουλμάνοι” και βάζουν τελεία,
ενώ η πλήρης πρόταση είναι: “Ύστερα
ήλθαν οι Μουσουλμάνοι και έκαψαν ό,τι
ημπορούσαν δια να αλλάξη ο λαός την πίστιν του. Έκοψαν γλώσσες εις πολλούς
ανθρώπους, αλλά εστάθη αδύνατο να το
κατορθώσουν. Τον ένα έκοπταν, ο άλλος
το Σταυρό του έκαμε...”. Λογοκρισία,

λοιπόν, από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής στον λόγο ενός εκ των πρωτεργατών της Επανάστασης του 1821,
και μάλιστα σε καιρούς πλήρους, υποτίθεται, Δημοκρατίας. Μπορεί άλλωστε, ο
λόγος του Κολοκοτρώνη να θεωρείται...
ρατσιστικός... Ίνα πληρωθή το ρηθέν υπό
του συγγραφέα Μίλαν Κούντερα: “Για να
εξαφανίσει κανείς ένα Έθνος του αφαιρεί πρώτα τη μνήμη. Καταστρέφει τα βιβλία του, την Παιδεία του, την Ιστορία
Του. Και κάποιος του γράφει άλλα βιβλία,
του μεταφυτεύει άλλη παιδεία και επινοεί
άλλη ιστορία. Κατόπιν το έθνος αρχίζει
σιγά σιγά να ξεχνάει ποιο είναι και ποιο
ήταν. Ο κόσμος τριγύρω του θα το ξεχάσει πολύ γρήγορα...”.
Προφανές πάντως είναι πως οι κυβερνώντες σήμερα τη χώρα, αν και,
κατά τα λοιπά, αριστερής κοπής, προέλευσης και ιδεολογίας, ως προς τις επιδιώξεις τους, ταυτίζονται απολύτως με
τους στόχους της Νέας Τάξης πραγμάτων όπως αυτοί γεννώνται και εκπορεύονται σε όλο τον κόσμο από σκοτεινά ξένα κέντρα λήψεως των αποφάσεων.
Εδώ πρέπει να διαγραφεί από τις συνειδήσεις των Νεοελλήνων κάθε έννοια
σχέσης με την Πίστη των Πατέρων μας...
Φαντασθείτε τώρα τι έχει να γίνει αν ποτέ
στην Ελλάδα ισχύσει η ουδετεροθρησκεία, όπως αυτή προτείνεται να καθιερωθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ στο υπό αναθεώρηση Σύνταγμα. Στις προτάσεις της πάντως, που η Εκκλησία έστειλε στα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, μεταξύ των άλλων τονίζεται πως “η εισαγωγή της ρήτρας περί θρησκευτικά ουδέτερου κράτους, δίδει την εντύπωση ότι
αποσκοπεί να ανταγωνισθεί και στην
πράξη να ακυρώσει, την υφιστάμενη
αναγνώριση της πλειοψηφούσας ορθόδοξης χριστιανικής κοινότητας της χώρας. Η ρήτρα είναι πολιτικά, νομικά και
εν γένει επιστημονικά αόριστη”... Ο δε
Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος,
που είναι και νομικός, επισημαίνει: “Τι
προσθέτει η ρήτρα περί ουδετεροθρησκείας, τη στιγμή που υπάρχει το άρθρο
13 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει πληρέστατα το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας με όλα τα θετικά
επακόλουθα του δικαιώματος αυτού;..
Τούτος ο τόπος αείποτε στηρίζεται στην
Ελληνορθόδοξη Πίστη. Έτσι προχώρησε
και μεγαλούργησε...”. (Από το περιοδικό
“Ο ΣΩΤΗΡ”).
Πέραν όμως της ουδετεροθρησκείας,
οι κυβερνώντες σήμερα την Ελλάδα,
φαίνεται να έχουν βάλλει στόχο να την
καταστήσουν και ιστορικά και εθνικά
ουδέτερη... Πώς λοιπόν να εκλάβει κανείς
τη δήλωση του Υπουργού Ψηφιακής
Πολιτικής Νίκου Παππά... “Κι αν η Μακεδονία ήταν ξακουστή πριν από τη Συμφωνία των Πρεσπών, θα με συγχωρέσετε που θα σας το πω, αλλά ήταν ξακουστή ως Μακεδονία μόνο των γειτόνων
μας...”; Ή τη δήλωση του Υπουργού
Εξωτερικών Γ. Κατρούγκαλου κατά την
οποία και η Τουρκία, με τόσα χιλιόμετρα
ακτογραμμή έχει δικαιώματα στον ορυκτό πλούτο του Ελληνικού Αρχιπελάγους; Ξέχασα όμως... Το Αιγαίο Πέλαγος
ανήκει στα ψάρια του... Δόγμα, θα λέγαμε, του ΣΥΡΙΖΑ πριν αυτός αναρριχηθεί στην εξουσία... Αλλά η 25η Μαρτίου
τους έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα... Και
στους κυβερνώντες, όπως και σ' όλη την
πολυποίκιλη πολιτική και όχι μόνο, εξουσία... Το πήραν;..
ΖΑΧ. Γ. ΖΑΧΟΣ

34 σελίδα

09:50
12:00
13:00
14:30
15:00
15:55
18:00
18:15
18:30
18:50
21:00
22:00
00:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Απευθείας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Για την Ελλάδα...
Ώρα Ελλάδας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Άλλη Διάσταση
ΕΡΤ Ειδήσεις - Δελτίο στη
Νοηματική - Αθλητικά - Καιρός
Ο Καιρός Στην Ώρα Του
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Δεύτερη Ματιά
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Η Επόμενη Μέρα
ΕΡΤ Ειδήσεις

07:40 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E36
08:30 Δεν Ήρθα Εδώ για Διακοπές (Ε)
09:30 Δρόμοι (Ε)
10:30 Ταξιδεύοντας στη Νότιο Αφρική E3
(Ε)
11:30 Οι Αόρατες Πόλεις της Ιταλίας Κ1
Ε3
12:30 ΕΡΤ Report (Ε)
13:30 Ταξιδεύοντας με τον Τζάστιν E25
(Ε)
13:45 Ταξιδεύοντας με τον Τζάστιν E26
(Ε)
14:00 Γιάκαρι E90
14:15 Γιάκαρι E91
14:30 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E33 (Ε)
14:45 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E34 (Ε)
15:00 'Eξι Αδελφές Κ5 Ε22 (Ε)
16:00 Η Στοργή
17:30 Η Δεκαετία του '90 E3 (Ε)
18:30 Great Mysteries & Myths of the 20th
Century E5 (Ε)
19:00 Ακολουθία Γ' Χαιρετισμών
21:00 Η Κόκκινη Χελώνα (The Red Turtle)
22:30 Τζέιμς Μοντ, Πράκτωρ 007: Ζεις
Μονάχα Δυο Φορές (You Only Live
Twice)

07:00 Οι Καλύτερες Αγορές της Γης E6
(Ε)
08:00 Οι Απίθανες E57 (Ε)
09:00 Απίθανα Ταξίδια με Τρένο Κ2 Ε4
10:00 ΕπιΚοινωνία
12:00 Οι Καλύτερες Αγορές της Γης E7
(Ε)
13:00 Ειδήσεις
14:00 Απίθανα Ταξίδια με Τρένο Κ2 Ε4 (Ε)
15:00 Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ4 Ε6
16:00 Οι Καλύτερες Αγορές της Γης E7
(Ε)
17:00 Με το Τρία
18:00 Δελτίο Καιρού
18:15 Ο Κόσμος των Σπορ
19:15 Πολιτικό Τραπέζι (Ζ)
20:00 8 Μέρες που 'Eφτιαξαν τη Ρώμη E8
21:00 Η Ομορφιά του Κόσμου E5
21:45 Δελτίο Καιρού
22:00 Ειδήσεις

06:00 Καλημέρα Ελλάδα
10:00 Το Πρωινό
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13:00 ANT1 News
14:00 Κωνσταντίνου και Ελένης Κ2 Ε25
(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 E128
19:30 ANT1 News
20:45 Η Επιστροφή E107
21:45 50 Αποχρώσεις to Greece
00:15 Τέσσερις Γάμοι και μια Κηδεία

07:30
09:00
12:00
14:00
15:00
15:45
15:50
17:30
18:30
18:40
19:50
21:00
23:00

07:45
10:30
12:15
13:00
15:00
17:00
17:10
18:00
19:00
20:00
21:00
21:40
23:45
02:30

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

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

Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ8 Ε5
Star News
Keep Running
Shopping Star
Elif Κ2 Ε304
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η
Συντροφιά του Δαχτυλιδιού

Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
Ο Ατσίδας
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Το Σόι σου Κ3 Ε45 (Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε125
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ3 Ε43
(Ε)
Ο Καλόσαυρος
Φως στο Τούνελ
Οδηγός Καλής Ζωής

Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Μαύρη Θάλασσα E15
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Power of Love Gala
After Dark

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

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
Μυλωνά Φωτεινή
Λεπτοκαρυά Τρικάλων, 2431024733
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Ζαλαβράς Αθανάσιος
Αθ. Διάκου & Τιουσόν, 2431023767

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

23:30 Δυνατά και Ελληνικά
00:30 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)

07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό προγραμμα “Η Τοσοδούλα»,
«Ταρζάν»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Ιερισσός-Δάφνη»
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Παιδικό πρόγραμμα «Κόμης
Μοντεχρήστο»
18.00 Γεγονότα- Δελτίο Ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου» (Ε)
19.30 Δεξιά και αριστερά
21.00 Γεγονότα –Δελτίο ειδήσεων
21.45 «Πολιτικοί Διάλογοι»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Καλημέρα Θεσσαλία»

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

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

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

07:00
09:45
13:00
14:00
15:00
16:40
17:15
17:25
18:55
20:00
22:00
00:15

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Μεσημεριάτικα
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα
Τα Σαΐνια
Open News στη Νοηματική
Τα Σαΐνια
Open News
My Super Ex-Girlfriend
Babylon A.D.
Criminal Minds Κ12 Ε3

ΚΡΙΟΣ: Ζητήματα επαγγελματικής φύσεως βρίσκουν το δρόμο τους, εξελίξεις για τις οποίες
ανυπομονούσατε και που το προηγούμενο διάστημα καθυστερούσαν βασανιστικά αρχίζουν να
δρομολογούνται και η καρδιά ξαναμπαίνει στη
θέση της.
ΤΑΥΡΟΣ: Θα δείτε ότι έχετε πιο ξεκάθαρη εικόνα των στόχων και των φιλοδοξιών σας. Ξέρετε που θέλετε να πάτε και δεν αποσπάστε
από τις «Σειρήνες» που θα βρεθούν στο δρόμο σας.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Αποκαθίσταται και η επικοινωνία με
άτομα κύρους, τα αφεντικά ή τους γονείς σας,
ενώ αν το προηγούμενο διάστημα δεχτήκατε την
αρνητική κριτική και τα κακόβουλα σχόλια κάποιων πλησιάζει η ώρα που θα δώσετε τις απαντήσεις σας.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Περιμένετε εξελίξεις σε νομικά ζητήματα, τα οποία μπορεί να επανήλθαν κατά την
περίοδο της αναδρομής του.
ΛΕΩΝ: Πλέον ξέρεις τι κάνεις λάθος και είναι
στο χέρι σου να λάβεις προληπτικά μέτρα και
να μην επαναλάβεις την κακοδιαχείριση του παρελθόντος.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Αν μη τι άλλο το προηγούμενο διάστημα με τον κυβερνήτη σου ανάδρομο στο απέναντι ζώδιο των Ιχθύων προτεραιότητα έγιναν
οι άλλοι και οι ανάγκες τους, με αποτέλεσμα κάποιες φορές να χάνεις την επαφή με τον εαυτό σου και τις ανάγκες σου.
ΖΥΓΟΣ: Ο Ερμής ολοκληρώνει σήμερα την ανάδρομη πορεία του και επανερχόμενος σιγά σιγά
σε ορθή τροχιά θα σου επιτρέψει να αναδιοργανωθείς στον εργασιακό σου χώρο και να μαζέψεις ή να ανασκευάσεις λόγια που είπες πάνω

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

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

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σε απογευματινές προβολές
η νέα ταινία της Ντίσνεϊ

“ΝΤΑΜΠΟ”
από τον ΤΙΜ ΜΠΑΡΤΟΝ
Σε βραδινές
προβολές μια
συγκλονιστική
ιστορία επιβίωσης

“ΑΡΚΤΙΚΗ”
ΑΙΘΟΥΣΑ 2
Σάββατο και Κυριακή
η παιδική ταινία

“ΤΟΣΟΔΟΥΛΙΚΑ” -ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Σε βραδινές προβολές
το νέο δυνατό θρίλερ
“Η ΤΡΥΠΑ”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

Τηλ. 24310 20090
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Πρώτη ύλη πολλών
γλυκισμάτων (καθ.).
2. Το στοιχείο του κακού, στη ζωροαστρική θρησκεία - Αρχαίο κτητικό.
3. Εγραψε τους στίχους
σε πολλά από τα γνωστότερα ελαφρά τραγούδια
μας.
4. Από τα τρία τα... μισά Απραξίας συνέπεια.
5. Κατάληξη υποκοριστικού - «Πρίγκιπας» όπερας
του Μποροντίν.
6. Συμπεράσματα και αυτά.
7. Η αιτιατική πληθυντικού προσωπικής αντωνυμίας - Αραβικό
άρθρο.
8. Γενειοφόρος της μυθολογίας
μας - Το μικρό όνομα της δεύτερης συζύγου του Φρανκ Σινάτρα.
9. Συνθετικό στρατιωτικών παραγγελμάτων - Ο Θεός, αραβιστί.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Τίτλος ποιήματος του Καβάφη.
2. Ονομα οκτώ Αγγλων βασιλέων.
3. Το μικρό όνομα της τρίτης συζύγου του Φρανκ Σινάτρα - Ιταλικό λιμάνι (αντιστρ.).
4. Γνωστές βραχονησίδες Εχουν κάτι το κοινό.
5. «...και Χλόη», τίτλος μπαλέτου
του Ραβέλ -Συντομογραφία ανέ-

http://cine-mylos. blogspot.com
facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος
Το ΣΑΒΒΑΤΟ 30/3/2019 ΣΤΙΣ
18:00 σε ζωντανή μετάδοση
από την Metropolitan Opera της
Νέας Υόρκης.
η ΕΠΙΚΗ «ΒΑΛΚΥΡΙΑ» ΤΟΥ WAGNER

ΣΙΝΕΑΚ για τα παιδιά την Κυριακή
31/3

Η Μαίρη Πόπινς επιστρέφει

Πώς παίζεται
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Xenia, του Πάνου Κούτρα
Σάββατο 6/4 και Κυριακή 7/4
Μικρά Αγγλία, του Παντελή Βούλγαρη
(λόγω μεγάλης διάρκειας 160’
της συγκεκριμένης ταινίας θα γίνει η
μια προβολή στις 20.00)

5
3

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

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

H λύση του προηγούμενου
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Πέμπτη 4/4 και Παρασκευή 5/4

3

7

6

Κυνόδοντας, του Γιώργου Λάνθιμου

Sudoku

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

8

(με ηθοποιούς-μεταγλωττισμένη)
12.00 μεσημέρι κανονική προβολή 4 €,
17.30 κανονική προβολή 4 €.
Από Τρίτη 2/4 αφιέρωμα:
Το βραβευμένο ελληνικό σινεμά
στην πόλη μας
Οι ώρες προβολής θα είναι 20.00
και 22.15.
Η τιμή του εισιτήριου για κάθε προβολή είναι 2 ευρώ.
Τρίτη 2/4 και Τετάρτη 3/4

μου.
6. Οι πρώτες κινήσεις στο σκάκι.
7. Πολύπαθη συριακή πόλη Ο,τι και το 7 β' οριζοντίως.
8. Η βάση της μελωδίας στη βυζαντινή μουσική - Πρωτεύουσα
κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ.
9. Λέξη σχετική και με τις... τιμές,
στη γενική (αντιστρ.).
ΛΥΣΗ (28-3-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΚΑΤΕΥΟΔΙΟ 2.
ΟΔΟΙΠΟΡΟΥ 3. ΝΗΣΤΕΙΑ 4. ΡΕΙ ΣΤΕ 5. ΤΑΥ-ΙΛΗ 6. ΛΕΣΟΤΟ - ΚΟ 7.
ΙΡΑΝΗ - ΜΑΤ 8.ΟΙ - ΑΣΤΕΙΟ 9. ΟΑΡ
- ΜΙΝΙ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΚΟΝΔΥΛΙΟ 2.
ΑΔΗ - ΑΕΡΙΟ 3. ΤΟΣΙΤΣΑ 4. ΕΙΤΕ
- ΟΝΑΡ 5. ΥΠΕ-ΡΙΤΗΣ 6.ΙΟΟ- ΛΟ ΤΜ 7. ΔΡΑΣΗ - ΜΕΙ8.ΙΟ - ΚΑΙΝ
9.ΟΥΓΕΝΟΤΟΙ

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.

σε παρορμητικά ξεσπάσματα σου, αδικώντας κάποιους ή αναλαμβάνοντας ευθύνες για τις
οποίες δεν μπορείς στην πραγματικότητα να δεσμευτείς.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η ορθοδρόμηση του Ερμή που ξεκινάει σιγά σιγά στους Ιχθύς, αφού πρώτα σήμερα βρεθεί σε στάση, θα σε βοηθήσει να αποκαταστήσεις την επικοινωνία στα αισθηματικά
σου, δεδομένου ότι πλέον ξέρεις και τι θέλεις
να πεις και σε ποιον να τα πεις.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Το σπίτι από φωλιά είχε μετατραπεί
σε πεδίο μάχης, η οικογενειακή ζωή αντί για χαλάρωση σου προκαλούσε στρες με την ασυνεννοησία που επικρατούσε. Τώρα μπορείς να
το πιάσεις από την αρχή και να δείς πως θα αποκαταστήσεις την τάξη.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ο Ερμής ανάδρομος σε ένα κομμάτι του ωροσκοπίου σου που έχει να κάνει με
αυτό που αποτελεί αρμοδιότητα του, την επικοινωνία, δε θα μπορούσε να έχει περάσει αναίμακτα.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Μετά την Αφροδίτη που έρχεται
από τα ψάρια να βελτιώσει τα οικονομικά σας
και η επιστροφή σιγά σιγά του Ερμή σε ορθή πορεία αναμένεται να δώσει την απαραίτητη
ώθηση σε οικονομικά ζητήματα στα οποία το προηγούμενο διάστημα μπορεί να ήρθατε αντιμέτωποι με ανησυχητικές καθυστερήσεις.
ΙΧΘΕΙΣ: Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να εκμεταλλευτείς χωρίς φόβο, αλλά και χωρίς πάθος το ρόλο του πρωταγωνιστή που σου
δίνει το σύμπαν και να συμπεριφερθείς αναλόγως. Αλλιώς υπάρχουν και κομπάρσοι που παραμονεύουν.
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Εικόνα
σταθεροποίησης
στο χρηματιστήριο

Ê

Εικόνα στασιμότητας παρουσίασε η χρηματιστηριακή αγορά στο κλείσιμο της χθεσινής συνεδρίασης. Υπεραπέδωσαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ και
του ΟΤΕ.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 713,66μονάδες, σημειώνοντας
ανεπαίσθητη πτώση
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
0,01%.
Ενδοσυνεδριακά καΓ.Δ. 713,66
τέγραψε υψηλότερη
τιμή στις 716,26 μονάδες (+0,35%) και κα0,01%
τώτερη τιμή στις 708,63
μονάδες(-0,71%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 48,190
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 22.142.559 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε
άνοδο σε ποσοστό 0,41%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό
0,88%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης,
τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του
ΟΤΕ (+2,32%), της Jumbo(+2,19%) και του
ΟΠΑΠ(+2,03%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι
μετοχές της Σαράντης(-1,94%) , τηςΜυτιληναίος(-1,79%) και της ΑΔΜΗΕ(-1,70%).
Από τους επιμέρους δείκτες τη μεγαλύτερη
άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Τηλεπικοινωνιών(+2,33%) και των Ταξιδιών (+1,57%), ενώ τις
μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των
Βιομηχανικών Προιόντων (-1,41%) και των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (-1,08%).
Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν
η Εurobank και η Πειραιώς με 7.145.615 και
2.417.725 μετοχές, αντιστοίχως.

Πρωτογενές πλεόνασμα
822 εκατ. το πρώτο δίμηνο
υξημένες εμφανίζονται έπειτα από μεγάλο
χρονικό διάστημα οι εισπράξεις εσόδων του
προϋπολογισμού κατά το πρώτο δίμηνο του
έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Την ίδια στιγμή,
όμως, η κυβέρνηση συνεχίζει την πρακτική
περικοπής των δημοσίων δαπανών για επενδύσεις
και ήδη στο διάστημα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου
καταγράφεται υστέρηση ύψους 110 εκατ. ευρώ.

Α

Οσον αφορά τις δαπάνες, παρουσιάζονται μειωμένες
κατά 566 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, εξέλιξη που οφείλεται στο «μαξιλάρι» που είχε προβλέψει η κυβέρνηση το
2018 για τα ειδικά μισθολόγια, τα οποία ενδεχομένως να
χρησιμοποιηθούν και για άλλες προεκλογικές υποσχέσεις.
Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, κατά το πρώτο δίμηνο του
έτους διαμορφώνεται πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 822
εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 196
εκατ. ευρώ. Ειδικότερα:
1. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού
ανήλθαν σε 8,463 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 372 εκατ. ή 4,6% έναντι
του στόχου. 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 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%.
2. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 631 εκατ. ευρώ, αυξημένες
κατά 28 εκατ. από τον στόχο (603 εκατ.).

Mικρή μείωση εμφάνισαν οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών τον Φεβρουάριο, υποχωρώντας στα 132,2 δισ. ευρώ από
132,9 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο.
Η μείωση αυτή κατά 789 εκατ.
ευρώ τον Φεβρουάριο (έναντι μειώσεως 1,5 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο) σύμφωνα με την Τράπεζα της
Ελλάδος προέρχεται από την μείωση κατά 1,065 δισ. ευρώ των καταθέσεων των επιχειρήσεων, ενώ
οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 277 εκατ. ευρώ. Σε
ετήσια βάση πάντως οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα κατέγραψαν αύξηση κατά 5,5%. .
Στο σκέλος των δανείων τον Φεβρουάριο o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα
διαμορφώθηκε σε -0,6% από -

3. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου ανήλθαν στα 8,968 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 566 εκατ. έναντι του στόχου (9,534 δισ.). 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 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 τόκων κατά 789 εκατ. και των πρόσθετων
αποδοχών κατά 330 εκατ. (κυρίως οι πληρωμές των εφάπαξ χρηματικών ποσών του νόμου 4575/2018).

ΤτΕ: Μειώθηκαν οι καταθέσεις τον Φεβρουάριο
1,1% τον προηγούμενο μήνα. Η
μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον
ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά
458 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής
καθαρής ροής 705 εκατ. ευρώ τον
προηγούμενο μήνα.
Πιο αναλυτικά η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης
προς τις επιχειρήσεις, τον Φεβρουάριο του 2019, ήταν θετική
κατά 603 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 408 εκατ.
ευρώ τον προηγούμενο μήνα και
ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 1% από 0,2% τον
προηγούμενο μήνα.
Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός
μεταβολής της χρηματοδότησης

των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε
1,6% από 0,5% τον προηγούμενο
μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή
της χρηματοδότησής τους ήταν
θετική κατά 651 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 216
εκατ. ευρώ τον προηγούμενο
μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων και
των λοιπών χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε 5,8% από -4,5% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή
της χρηματοδότησής τους ήταν

αρνητική κατά 47 εκατ. ευρώ,
έναντι αρνητικής καθαρής ροής
192 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο
μήνα. Τέλος, αρνητική κατά 147
εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης
προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά
μη κερδοσκοπικά ιδρύματα το
Φεβρουάριο του 2019, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 258 εκατ.
ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής
της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,2%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

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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ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΝΗΜΗΣ
«100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ»
ἀπό τή Σχολή Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν
Ἡ Παραδοσιακή Ὀρχήστρα καί Χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Τρίκκης καὶ Σταγῶν παρουσιάζει στήν αἴθουσαν «Δημήτριος
Καβράκος» τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Δήμου Τρικκαίων
«Ἀθανάσιος Τριγώνης» (ὁδός Γαριβάλδη 8), τήν Πέμπτην 4ην
Ἀπριλίου 2019 στὶς 8 τὸ βράδυ, τὴν Συναυλία ἀφιέρωμα στά
100 χρόνια ἀπό τήν Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου».
Θὰ συμμετέχουν στήν ἐκδήλωση: ὁ Σύλλογος «Εὔξεινος Λέσχη Ποντίων καὶ Μικρασιατῶν Νόμου Τρικάλων», ὁ γνωστὸς
Πόντιος τραγουδιστὴς Ἀλέξης Παρχαρίδης καὶ ὁ δεξιοτέχνης
στήν ποντιακὴ λύρα μουσικὸς Γιάννης Τσανασίδης.
Ἡ ΕΙΣΟΔΟΣ εἶναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ.
Σᾶς περιμένουμε ὅλους.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Προσωρινή στένωση
του οδοστρώματος
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων αποφασίζει:
- Την προσωρινή στένωση του
οδοστρώματος από τη Δευτέρα
01/04/2019 έως και τη Δευτέρα
08/04/2019 και κατά τις ώρες
07:30’ - 17:00’ των ημερών αυτών,
στην Ε.Ο. Λαρίσης – Τρικάλων,
από την γέφυρα Πηνειού έως τον
Κόμβο Τυρνάβου (20ο έως το
22ο χλμ) (εδαφικής αρμοδιότητας
Περιφέρειας Τρικάλων).
- Οι εργασίες θα λάβουν χώρα
στο αριστερό τμήμα του οδοστρώματος και στα δύο ρεύματα
κυκλοφορίας (εκατέρωθεν της
νησίδας).
- Η κίνηση των οχημάτων θα
διεξάγεται εκ περιτροπής από το
υπόλοιπο ελεύθερο τμήμα της
οδού σύμφωνα με τη σήμανση και
τις υποδείξεις του συνεργείου.
- Μετά το τέλος των εργασιών
της κάθε ημέρας το οδόστρωμα
θα παραδίδεται κανονικά στην
κυκλοφορίας.
- Οι εργασίες πραγματοποιούνται για λογαριασμό της εταιρείας «SOLIS Α.Ε.» και κατά την
πραγματοποίηση αυτών, από το
συνεργείο εκτέλεσης των εργασιών, θα ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων σύμφωνα με την επισυνα-
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πτόμενη τεχνική μελέτη, η οποία
θα είναι σύμφωνη με την Πρότυπη τεχνική προδιαγραφή σημάνσεως εκτελούμενων έργων σε
οδούς εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών. - Με μέριμνα και
ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι
προσωρινή και ισχύει μόνο, από
την ανάρτησή της στο διαδίκτυο
και την τοποθέτηση της σχετικής
κατά τα ανωτέρω σήμανσης για
το προειρημένο χρονικό διάστημα.
Η ισχύς της παρούσας στην
εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων,
αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση
επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων και την εταιρεία εκτέλεσης
των εργασιών, για την ορθότητα
της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης
και για την αναγκαιότητα λήψης
τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του
Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.

Γ. Στουρνάρας: Δέκα προϋποθέσεις
για την ανάκαμψη της οικονομίας
Δέκα προϋποθέσεις προκειμένου να πετύχει η ελληνική οικονομία υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στο μέλλον,
έθεσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη
Στουρνάρας μιλώντας στο
πλαίσιο του International Atlantic Economic Conference.
Πρώτον, όπως είπε, είναι
ανάγκη να περιοριστεί ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος του Προϋπολογισμού, από το 2022 και μετά
στο 2% του ΑΕΠ από 3% που
ισχύει σήμερα και πρόσθεσε
τα εξής:
2. Να μειωθούν τα κόκκινα
δάνεια, εφαρμόζοντας τα δύο
σχέδια που έχουν προταθεί
από το Υπουργείο Οικονομικών και την Τράπεζα της Ελλάδος.
3. Αλλαγή του μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής προκειμένου να δοθεί έμφαση
στους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές και υψηλότερες δημόσιες επενδύσεις.
4 . Εφαρμογή περισσότερων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας μετά το πρόγραμμα) για τη διασφάλιση
των δημοσιονομικών στόχων
που έχουν επιτευχθεί έως
τώρα και για την ενίσχυση της
αξιοπιστίας της πολιτικής.
Αυτό θα είχε θετικό αντίκτυπο
στην προσπάθεια της Ελλάδας
να επιστρέψει στις διεθνείς
χρηματοπιστωτικές αγορές σε
βιώσιμη βάση.
5. Διεύρυνση των δυνατοτήτων συνεργασίας μεταξύ
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, για παράδειγμα, με την ενίσχυση της
συνεργασίας δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα στον τομέα
των επενδύσεων, της κοινωνικής ασφάλισης και της υγει-

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

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ•πΛΗΡΟφΟΡiΕΣ - ΚΡΑτhΣΕΙΣ: 24310 73130•www.ktel-trikala.gr
τΡΙΚΑΛΑ - ΑΘΗΝΑ

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙτΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙτΣΑ-τΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

τΡΙΚΑΛΑ - ΑΡτΑ - πΡΕΒΕΖΑ
καθημερινά (πλην Σαββάτου): 16:15
τΡΙΚΑΛΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Τετάρτη, Κυριακή: 14:45
τΡΙΚΑΛΑ - ΑΓΡΙΝΙΟ
Παρασκευή, Κυριακή: 16:15
τΡΙΚΑΛΑ - πΑτΡΑ
Πέμπτη, Παρασκευή & Κυριακή: 15.00

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

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

πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

ονομικής περίθαλψης.
6. Βελτίωση της ποιότητας
και διασφάλιση της ανεξαρτησίας των θεσμών. Στο πλαίσιο αυτό, η ταχύτερη παράδοση της δικαιοσύνης, η
ασφάλεια δικαίου και ένα σαφές και σταθερό νομικό πλαίσιο αποτελούν ουσιαστικές
προϋποθέσεις για την ενίσχυση της αίσθησης του κοινού
για δικαιοσύνη και δικαιοσύνη,
τη βελτίωση του επενδυτικού
κλίματος και την επιτάχυνση
της οικονομικής ανάπτυξης.
7. Εφαρμογή πιο επικεντρωμένης πολιτικής για την
προσέλκυση ξένων άμεσων
επενδύσεων, με τη μείωση της
φορολογικής επιβάρυνσης, τη
βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και την εξάλειψη σημαντικών αντικινήτρων, όπως η
γραφειοκρατία, η νομοθετική
και κανονιστική ασάφεια.
8. Διατήρηση της ευελιξίας
στην αγορά εργασίας και στήριξη των μακροχρόνια ανέργων, ώστε να αποφευχθεί η
απώλεια των κερδών στην ανταγωνιστικότητα και την αύξηση της απασχόλησης από
τις επίπονες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της περιόδου
2010-2017.
9. Ενίσχυση του αποκαλούμενου «τριγώνου της γνώσης»,
δηλαδή της εκπαίδευσης, της
έρευνας και της καινοτομίας
και της ψηφιοποίησης της οικονομίας με την υιοθέτηση
πολιτικών και μεταρρυθμίσεων
που υποστηρίζουν την έρευνα,
τη διάδοση της τεχνολογίας,
την επιχειρηματικότητα και την
ενίσχυση των δεσμών μεταξύ
επιχειρήσεων, ερευνητικών
κέντρων και πανεπιστημίων.
10. Στόχευση των προσπαθειών πολιτικής για την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη
συμπλέγματος έτσι ώστε να
βοηθηθούν οι ΜΜΕ να ξεπεράσουν το μικρό τους μέγεθος
και να εκμεταλλευτούν τις οικονομίες κλίμακας.

Εκδρομή
στην Καστανιά
για τους
Χαιρετισμούς
Ο Μ.Ε.Σ. Καστανιάς "Ο
ΣΤΙΝΟΣ" διοργανώνει εκδρομή στο χωριό μας την
Παρασκευή 5 Απριλίου
2019 για να παρακολουθήσουμε την λειτουργία
των Χαιρετισμών .
Τo κόστος ανά άτομο είναι 5 ευρώ.
Παρακαλείσθε να δηλώσετε συμμετοχή εντός των
επόμενων ημερών καθώς
θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Λεπτομέρειες για ώρα
και το σημείο αναχώρησης θα ανακοινωθούν με
νεότερη ανάρτηση.
Τηλ επικοινωνίας
Ματίνα: 6972033646
Ιωάννα: 6981190578
Με τιμή
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Δ’ Κατανυκτικός Εσπερινός
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίου Νικολάου Τρικάλων
Την Γ’ Κυριακή των Νηστειών, 31 Μαρτίου 2019, στις 6:00
το απόγευμα, θα τελεσθεί ο Δ’ Κατανυκτικός Εσπερινός
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων,
Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Εν συνεχεία ο Ιερομόναχος της Ιεράς Μονής Γρηγορίου Αγίου Όρους Φιλόθεος Γρηγοριάτης θα ομιλήσει καταλλήλως προς ωφέλεια όλων και πνευματικό ανεφοδιασμό.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Εκλογές του Τμήματος
Τρικάλων του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού
Παρακαλούνται τα μέλη του Τμήματος Τρικάλων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού να προσέλθουν την Κυριακή 31
Μαρτίου, ώρα 11η πρωινή, στην αίθουσα εκδηλώσεων του
ΦΡΟΥΡΙΟΥ Τρικάλων, για την διεξαγωγή της Περιφερειακής Συνέλευσης και τη διενέργεια εκλογών, για την ανάδειξη Περιφερειακού Συμβουλίου, Κεντρικού Διοικητικού
Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Επιτροπής Δεοντολογίας.
Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στο τηλ.:
2431027430 πρωινές ώρες.

Εκδρομή του Συλλόγου
Ηπειρωτών Ν. Τρικάλων
Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Ν. Τρικάλων διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στις 31 Μαρτίου 2019, στην Αράχωβα - Ιτέα
- Δίστομο - Λιβαδειά - Μονή Οσίου Λουκά.
Αναχώρηση το πρωί της Κυριακής και ώρα 7 από την
πλατεία Κιτριλάκη.
Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα: 6937385053 κ.
Χύτα και 6977672318 κ. Φλώρο.

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.

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΣΤΙΣ 11-14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
(2 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ) ξΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ, ξΕΝΑΓΟΣ

AM.EOT 0727E60000012200

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Ταξίδια εκδρομές Εσωτερικού & Εξωτερικού / Private Group / Συλλόγων-Σωματεία
Κρατήσεις Ξενοδοχείων με σύστημα οn line / Transfer airport

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

ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

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

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).

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ -Ι. ΜΟΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΤΗΝΟ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ
22 & 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
(ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ ΒΡΑΔΥ
ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΩΣ ΤΗ ΤΗΝΟ)

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

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS
Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500
• www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300
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
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ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ
MINIBUS 19-20 ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Το γραφείο μας διαθέτει σύστημα POS για όλες τις συναλλαγές σας με κάρτα
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.

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

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

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
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17 έως 19 ΜΑΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις/ξεναγήσεις, 2νυχτες στα Λουτρά Ποζαρ.
Διαμονή σε παραδοσιακό ξενοδοχείο, πρωινό

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ -ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
18 έως 19 ΜΑΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Διήμερη οργανωμένη εκδρομή
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις/ξεναγήσεις, ακτοπλοϊκά εισιτήρια,
Διαμονή, πρωινό.

(A.M. EOT 0727661-005461)

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

ΤΗΝΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ
Ημερήσια εκδρομή με τον Σύλλογο Ηπειρωτών Τρικάλων
στην Ιτέα –Αράχοβα – Δίστομο – Όσιος Λουκά την Κυριακή 31/3

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.

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.

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

Τετραήμερη εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη – Βόσπορο
και Πριγκηπόνησσα 30/4 έως 3/5. Αναχώρηση 29/4 βράδυ.

ΜΟΝΗ ΡΙΛΑ-ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)
Ημερήσια εκδρομή – Κυριακή 31/3/2019

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

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

Τριήμερη εκδρομή ΣΥΡΟΣ – ΤΗΝΟΣ του Αγίου Πνεύματος
(και οι 2 διανυκτερεύσεις θα γίνουν στην Σύρο)15 έως 17/6.
Αναχώρηση 15/6 βράδυ.

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

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

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22-23/06/2019
(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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

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

«ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ»
Τρίπολη – Βυτίνα – Δημητσάνα – Στεμνίτσα
Κρουαζιέρα στη διώρυγα Κορίνθου - Αρχαία Κόρινθος Καλάβρυτα (Οδοντωτός). Από 5 – 7 /04 /2019
ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ - ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ-ΟΧΥΡΟ ΡΟΥΠΕΛ-ΣΕΡΡΕΣ
2ήμερη εκδρομή. 10-11/04/2019
ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ ΚΑΛΠΑΚΙ-ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ-ΜΕΤΣΟΒΟ
Σάββατο 13/04/2019

Όπως και αν το φανταστείτε… μ’ εμάς θα το ζήσετε !!!

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

Το γραφείο Γενικού Τουρισμού ΛΙΠΑΣ TRAVEL διοργανώνει τις
παρακάτω οδικές εκδρομές:

«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019

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

ΠΑΣΧΑ στην «ΚΕΡΚΥΡΑ»

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

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

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

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

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

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑ

«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

ΜΑΚΡΗ

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

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

26-29 Απριλίου 2019
(3 διαν/σεις με εορταστικό μενού)

(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 €

Επταήμερη εκδρομή στην Κρήτη 9 έως 15 Ιουλίου.
(Ηράκλειο - Κνωσσσός – Άγιος Νικόλαος – Ελούντα –
Σπιναλόγκα - Ρέθυμνο – Χανιά)

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

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

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ σε ασυναγώνιστες τιμές με όλες τις αεροπορικές εταιρείες

-

-ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

29

τοπικά

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Σταγών και Μετεώρων
Τρίκκης και Σταγών
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών κ’ Μετεώρων
κ. Θεόκλητος σήμερα Παρασκευή 29 Μαρτίου και ώρα
5μ.μ. θα χοροστατήσει κατά
την Γ’ στάση των Χαιρετισμών
της Υπεραγίας Θεοτόκου εις
την Ιερά Μονή Κοιμ. Θεοτόκου Βυτουμά. Στη συνέχεια
και ώρα 9 μ.μ. θα χοροστατήσει κατά τους δεύτερους
χαιρετισμούς της Γ’ στάσις
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγ. Βησσαρίωνος.
Το Σάββατο το απόγευμα
30 Μαρτίου και ώρα 6 μ.μ.,
θα υποδεχθεί την εικόνα της
Σταυρώσεως του Χριστού από
την Ιερά Μονή Βαρλαάμ, στα
προπύλαια του Ιερού Ναού
Κοιμ. Θεοτόκου Καλαμπάκας
και στη συνέχεια θα χοροστατήσει στον πανηγυρικό
εσπερινό της Σταυροποσκυνήσεως.
Την Κυριακή 31 Μαρτίου
(Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως) θα χοροστατήσει κατά τον Όρθρον και θα

λειτουργήσει εις τον Ιερόν
Ενοριακόν Ναόν Κοιμ. Θεοτόκου Καλαμπάκας.
Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 6.30 θα χοροστατήσει κατά τον Δ’ κατανυκτικό εσπερινό στον Ιερό Ναό
Κοιμ. Θεοτόκου Καλαμπάκας.

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

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!

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα 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.
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’

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο π. Διονύσιος Χουρμουζιάδης σήμερα Παρασκευή 29
Μαρτίου το βράδυ θα τελέσει
την Ακολουθία της Γ’ Στάσεως
των Χαιρετισμών της Υπεραγίας
Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Αγίου
Νεκταρίου Τρικάλων.
ΚΗΡΥΚΕΣ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ:
Ο κ. Γεώργιος Μηλίτσης σήμερα Παρασκευή 29 Μαρτίου
το βράδυ κατά την Ακολουθία
της Γ’ Στάσεως των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων.

Ο Δ’ Κατανυκτικός Εσπερινός
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίου Νικολάου Τρικάλων
Την Γ’ Κυριακή των Νηστειών, 31 Μαρτίου 2019, στις 6:00
το απόγευμα, θα τελεσθεί ο Δ’ Κατανυκτικός Εσπερινός στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων, Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Εν συνεχεία ο Ιερομόναχος της Ιεράς Μονής Γρηγορίου Αγίου Όρους Φιλόθεος Γρηγοριάτης θα ομιλήσει καταλλήλως
προς ωφέλεια όλων και πνευματικό ανεφοδιασμό.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

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

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

«Ο περιτυλιττόμενος το φως
ως ιμάτιον» (Ψαλμ. 104:2).
Εκτυφλωτικό ήταν το φως
που έλαμψε και τύφλωσε τον
απ. Παύλο και τους συνοδοιπόρους του στο δρόμο προς
την Δαμασκό όταν η φωνή του
Κυρίου Ιησού ακούστηκε: «Σαούλ, Σαούλ γιατί με διώκεις;».
Όλοι είδαν το φως, αλλά μόνον
ο απ. Παύλος άκουσε την φωνή
του Κυρίου (Πρ.22:9). Ο Ιησούς ήταν περιτυλιγμένος με
φως. Κανείς μας δεν μπορεί να
δει τον φυσικό ήλιο χωρίς να τυφλωθεί. Τον βλέπουμε μόνο
μέσω οργάνων σκίασης. Τον
πνευματικό όμως Ήλιο, τον
Θεό, Τον βλέπουμε μέσω της

δημιουργίας που μας περιβάλλει. Η δημιουργία είναι το «όργανο σκίασης» που μας επιτρέπει να δούμε πίσω από αυτό
τον Θεό. Και ο απ. Παύλος
γράφει ότι: «αναπολόγητοι είναι
όσοι δεν βλέπουν τον Θεό μέσω
των ποιημάτων Του, της δημιουργίας Του» (Ρωμ.1:20). Πνευματικά όμως, βλέπομε τον Θεό
στον Λόγο Του, το Ευαγγέλιο,
και ο Θεός μέσα στη χάρη και
την αγαθότητα Του ευδόκησε
με την απλότητα του Ευαγγελίου να σώσει όσους πιστεύουν
στον Ιησού Χριστό και «το έργο
Του στο Σταυρό (Α' Κορ.1:21).
Γι' αυτό ο άνθρωπος θα είναι
αναπολόγητος.

Ομιλία στον Ελεήμονα Σαμαρείτη
Την Δευτέρα 1-4-19 στην ορθόδοξη Αδελφότητα του Ελεήμονος Σαμαρείτη Στουρνάρα 11 Τρίκαλα στις 5.30 μμ θα ομιλησει ο π Χαρίτων Μανιτάρας Ιεροκήρυξ της Μητροπόλεώς μας
την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως με θέμα: «H θεολογία
του Σταυρού».

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

78435 •
what’s up: 6986 835 554
ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Μπιφτέκια μόσχου με πατάτες στο φούρνο..............................5,50 €
Σνίτσελ χοιρινό με ρύζι ή πατάτες............................................5,50 €
Κοτόπουλο φιλέτο με πορτοκάλι και ρύζι .................................5,50 €
Κριθαρότο με μανιτάρια............................................................4,50 €
Σπετζοφάι.................................................................................5,00 €
Μακαρόνια με κιμά...................................................................4,00 €
Κεφτεδάκια με πατάτες ............................................................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά με χόρτα εποχής.................................6,00 €

νηΣτιΣιΜα φαγητα ΣαραΚοΣτηΣ
Καλαμάρι γεμιστό - γαριδομακαρονάδα ....................................6,50 €
ντολμαδακια γιαλαντζί - λαχανοντολμάδες νηστίσιμοι .............5,00 €
ρεβυθάδα φούρνου ή μελιτζάνες φούρνου...............................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

• καλαμάρι γεμιστό με σπανάκι
• μπακαλιάρο με χόρτα • ρεβύθια φούρνου
• κοτόπουλο παϊδάκια σαγανάκι
• τορτελύνια τυριού
• χοιρινό μπεκρί μεζέ

Στάσεως των Χαιρετισμών στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου
Νικολάου Τρικάλων.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ

•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
† MNHMOΣΥΝA
Τελούμε την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019
στον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής Παλαιοκαρυάς Τρικάλων 40ήμερο μνημόσυνο
για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας συζύγου, αδελφής και θείας.

ΣΟΦΙΑΣ
ΤΟΥΓΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ
Παρακαλούμε όσους τιμούν τη μνήμη
της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής της
Παλαιοκαρυά Τρικάλων 29-3-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Λάζαρος Τουγουντζόγλου. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ
ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

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

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

Τελούμε αύριο Σάββατο 30 Μαρτίου
2019, στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
Πυργετού, 40ήμερο μνημόσυνο για την
ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου
μας συζύγου, πατέρα, γιού, αδελφού,
θείου, ανεψιού και εξαδέλφου

ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓ.
ΦΑΛΙΑ
Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν
και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του.
Τρίκαλα 29-3-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Σοφία Μέμτσα. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευάγγελος Φάλιας,
Στέφανος Φάλιας. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Ευάγγελος και Λαμπρινή Φάλια, Στέφανος και Αθανασία Μέμτσα. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Κωνσταντίνος και Μαρία Φάλια, Αθηνά Γελαδάρη, Βιολέτα Φάλια,
Δημήτριος και Βαρβάρα Μέμτσα, Ιωάννα και Δημήτριος Γκαγκάτσιος, Μιχαήλ Μέμτσας. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΘΕΙΟΙ. ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Πυργετού Τρικάλων.

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΑΜΩΝ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΘΩΜΑΣ ΤΖΑΝΗΣ του Χρήστου και της Δήμητρας
το γένος Κωτούλα που γεννήθηκε στο Ροπωτό Πύλης Τρικάλων και κατοικεί στο Βόλο και η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑ του
Αχιλλέα και της Παρασκευής το γένος Κανέλη που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Βόλο πρόκειται να παντρευτούν
με θρηκσευτικό γάμο που θα γίνει στην Πύλη Τρικάλων.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Αντωνίου και
της Μαρίας, το γένος Δεμερτζίδου που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στην Αλεξάνδρεια Βέροιας και η ΣΩΤΗΡΙΑ
ΧΕΙΡΑΚΗ του Δημητρίου και της Μαρίνας, το γένος Αγγέλη
που γεννήθηκε στα Τρίκαλα και κατοικεί στη Φήκη Τρικάλων
πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει
στη Φήκη Τρικάλων.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΛΛΑΣ του Σπυρίδωνος και της Αρετής, το γένος Μίχου, που γεννήθηκε στην Αγία Παρασκευή Καλαμπάκας και κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΡΙΒΕΛΛΑ του Λάμπρου και της Παρασκευής το γένος Λάππα, που
γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν
σε δεύτερο θρησκευτικό γάμο αμφότεροι που θα γίνει στα Τρίκαλα.

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.

Γραφείο Τουρισμού

RETOS tours
Aριθμός Μητρώου ΕΟΤ 0727Ε60-00592-1

Κονδύλη 62 Τρίκαλα
Τηλέφωνα 24310 31830
Διοργανώνει αύριο Παρασκευή 29 Μαρτίου απογευματινή εκδρομή στο Ζάρκο για την παρακολούθηση των Γ’ Χαιρετισμών. Ώρα αναχώρησης 4μ.μ. από το γραφείο Κονδύλη 62.

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ

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

Τελετές

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

επικείμενη αναμέτρηση
για τους μεγάλους δήμους στην Τουρκία και η
πολιτική αβεβαιότητα που παραδοσιακά επικρατεί στην Ελλάδα σε
παρατεταμένες προεκλογικές περιόδους, όπως η τρέχουσα, είναι οι
δύο βασικές αιτίες για την ένταση
των τελευταίων ημερών από την
πλευρά της Αγκυρας σε επίπεδο ρητορικής, αλλά και κινητικότητας στο
Αιγαίο. Μόλις λίγες ώρες μετά το
διάβημα προς τον Τούρκο πρέσβη
στην Αθήνα για την παρενόχληση
του ελικοπτέρου που μετέφερε τον
Αλέξη Τσίπρα στο Αγαθονήσι, τα
τουρκικά μαχητικά επέστρεψαν στο
Αιγαίο πραγματοποιώντας μπαράζ
παραβιάσεων, αλλά και τρεις υπερπτήσεις στο Αγαθονήσι και στο
Φαρμακονήσι.
Η UNESCO από την πλευρά της

Η

Απάντηση της UNESCO στον Ερντογάν
παρενέβη, υπενθυμίζοντας στον
Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι για την αλλαγή καθεστώτος για ένα μνημείο παγκόσμιας
κληρονομιάς, όπως το μουσείο της
Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, απαιτείται έγκριση από τον
διεθνή οργανισμό.
«Μπορούμε να κάνουμε την είσοδο στην Αγια-Σοφιά δωρεάν. Και
τι σημαίνει αυτό; Οχι μόνο να την κάνουμε δωρεάν, αλλά μετά τις εκλογές θα καταργήσουμε τον όρο “μουσείο” και θα κάνουμε την Αγια-Σοφιά
τζαμί», είχε πει, μεταξύ άλλων, σε
προεκλογική ομιλία στην Τραπεζούντα προχθές το βράδυ ο πρό-

εδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν. Ο κ. Ερντογάν, επιπλέον,

αναφέρθηκε και στο ζήτημα της
ονομασίας της μεγαλύτερης πό-

λης της Τουρκίας, λέγοντας ότι δεν
θα ονομαστεί ποτέ πια ξανά Κωνσταντινούπολη.
Προχθές, ήταν μια απαιτητική
ημέρα για την Πολεμική Αεροπορία,
καθώς τουλάχιστον 10 τουρκικά
μαχητικά προχώρησαν σε σειρά
παραβιάσεων από το Βόρειο Αιγαίο έως την Ανατολική Μεσόγειο.
Σε δύο περιπτώσεις, ζεύγος τουρκικών F-16 πέταξε πάνω από το
Φαρμακονήσι και το Αγαθονήσι.
Την πρώτη φορά στις 12.20 και τη
δεύτερη στις 13.16 και 13.19. Σε μία
από αυτές τις περιπτώσεις, στις
13.16, τα τουρκικά μαχητικά πέταξαν
σχετικά χαμηλά (4.500 πόδια) πάνω
από το Φαρμακονήσι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τουρκικές παραβιάσεις σημειώθηκαν
ενώ στο Αιγαίο δεν υπήρχε σε εξέλιξη κάποια άσκηση. Είχαν δεσμευθεί περιοχές για αεροπορικά και
ναυτικά γυμνάσια στην περιοχή ανάμεσα στη Ρόδο και νότια του Καστελλόριζου στην Ανατολική Μεσόγειο (NAVTEX υπ’ αριθμ. 413/19).
Η κινητικότητα των τελευταίων ημερών έχει οδηγήσει τη στρατιωτική
ηγεσία να δοκιμάσει τα αντανακλαστικά των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως
έγινε την περασμένη εβδομάδα με
την ενεργοποίηση της Δύναμης
«Δέλτα» και προχθές της Δύναμης
Ταχείας Επέμβασης του Στρατού.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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