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Δύση 17.24’

KAΘHMEPIΝH EΦHMEPIΔA TΩN TPIKAΛΩN
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Έντονες χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες τα χαρακτηριστικά του καιρού

Ανάσα για
τους οφειλέτες
ΣΕΛ. 4

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία

ΣΕΛ.
5

Νέο ιατρείο

Αθανασίου Κ. Τζιωρτζιώτη
Το γραφείο μας είναι στη διάθεση των παραγωγών όλο το χρόνο για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανοίξει το σύστημα για:
•ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, για τυχόν διορθώσεις
στο ΟΣΔΕ 2018 έως τις 31/01/2019.

Επίσης, αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση:
•ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Η εταιρία μας σας περιμένει με τους γεωπόνους της, στη Σωκράτους 33, για την έγκυρη
πληροφόρησή σας. Τηλ.: 24310 78128 και fax:
24310 78129.

Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος
Ειδικευθείς σε Ελλάδα & Γερμανία
Υποψ. Διδάκτωρ Παν. Essen Γερμανίας
Δέχεται:
Δευτέρα και Πέμπτη: 9π.μ.-2μ.μ.
και 5.30μ.μ.-9μ.μ.
Τετάρτη: 9π.μ. - 3μ.μ.
Παρασκευή: απόγευμα 6-9μ.μ.
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ: Τρίτη: 9 π.μ.-2 μ.μ.
και 5.30 μ.μ.-9 μ.μ.
Παρασκευή: 8.30π.μ.-3μ.μ.
Σάββατο κατόπιν ραντεβού
Τρίκαλα: Πλατεία Μακαρίου 10 (Πλ. Δεσποτικού)
Τηλ.: 24310 38786, Κιν.: 697 207 0058
Καλαμπάκα: Τρικάλων 16
Τηλ.: 24320 94496
email: thanasistziortziotis@gmail.com
www.endo-diabetes.gr

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Α.Π.Θ - ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΝΘΑ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ",
Συνεργάτης 7ης Πνευμονολογικής κλινικής

•ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
(ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ)
•ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
•ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΚΠΝΕΟΜΕΝΟΥ
ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (FeNO)
•ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ
•ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ
(SCIN PRICK TESTS)
•ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
ΟΘΩΝΟΣ 2 • 42131 ΤΡΙΚΑΛΑ
22278 • Kιν.: 6944 650 447
EMAIL: info@tsimpidas.gr

Τ. & F. 24310

CMYK

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

T

o γεγονός
ότι οι
πολιτικές
εξελίξεις
εξαρτώνται από
τον συγκεκριμένο
Καμμένο και όλος
ο διάλογος περί τα
κοινά έχει αυτόν
ως επίκεντρο
αποδεικνύει
περίτρανα το
μέγεθος της
παρακμής στην
οποία βρίσκεται η
χώρα.
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Σαν Σήμερα
1929 Ο βέλγος σκιτσογράφος Ζορζ Ρεμί,
γνωστότερος ως Ερζέ,
δημιουργεί τον χάρτινο
ήρωα Τεντέν.
1943 Ρωσική αντεπίθεση στο μέτωπο του
Στάλινγκραντ, κατά τη
διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
1983 Ανακοινώνεται
υποτίμηση της δραχμής
κατά 15,5% έναντι των
νομισμάτων των δυτικών χωρών και τίθενται
φραγμοί στις εισαγωγές
για να αποτραπεί η κατάρρευση της οικονομίας, σύμφωνα με το
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
1989 Τραυματίζεται
στα πόδια ο εισαγγελέας
Κωνσταντίνος
Aνδρουλιδάκης, ο οποίος θα πεθάνει λίγες
ημέρες αργότερα στον
Ευαγγελισμό. Την ευθύνη για την επίθεση αναλαμβάνει η «17 Νοέμβρη».

Με την επισήµανση
βέβαια ότι ο Αλ. Τσίπρας και ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
έκαναν την επιλογή και
συµβίωσαν µαζί του
(δοξάζοντάς τον συνεχώς) και µε τους Αν.Ελ.
επί τέσσερα συναπτά
έτη. Εξ ου και το προϊόν
Συρανέλ που προέκυψε,
όντως εκφράζει µία αρµονική σε ποιότητα και
αναλογίες σύνδεση και
συνεργασία µεταξύ δύο
πολιτικών εταίρων που
το επίπεδό τους δεν
διαφέρει ιδιαίτερα.
Εποµένως, ας µην παραπονιόµαστε και κυρίως να µη δείχνουµε
έκπληξη για την ενασχόληση µε τον Καµµένο και τους καµένους
του. Ούτε η πρόσφατη

Περίτρανη απόδειξη παρακμής
δήλωση του Αθ. Παπαχριστόπουλου ότι θα
εκλάµβανε σαν δώρο
ενδεχόµενη διαγραφή
του από τους Αν.Ελ.,
τον κάνει ξεχωριστό,
αφού εκλέχτηκε και
συµπορεύτηκε µαζί
τους µέχρι το παρά πέντε. Και εδώ που τα λέµε,
ο σοφός λαός ανέδειξε
τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. πρώτο
κόµµα, τον Αλ. Τσίπρα
πρωθυπουργό
και
έστειλε τους Αν.Ελ. στη
Βουλή, προσφέροντας
στον τελευταίο την ευκαιρία να κάνει συνεταίρο και υπουργό Εθνικής Αµυνας(!) τον Π.
Καµµένο. Σε δύο διαδοχικές εκλογές όλα
αυτά...
Σεβασµός συνεπώς,
γιατί όλοι µαζί πέσαµε
στην παρακµή και µάλιστα µε συνεχείς αποφάσεις της πλειοψηφίας των πολιτών.
Οπως όλοι µαζί φάγαµε
και ήπιαµε µέχρι την
κρίση, µε την έννοια ότι
καλοζήσαµε (για να µην
παρεξηγηθούν κάποιοι
ευαίσθητοι), απαιτώντας και εξασφαλίζοντας
λεφτά και κεκτηµένα

πάνω από τις δυνάµεις
της χώρας, έτσι και όλοι
µαζί επιλέξαµε τον Αλ.
Τσίπρα και τους Συρανέλ για να µας βγάλουν
από αυτήν. Αδιαφορώντας ουσιαστικά µέχρι
τώρα αν κατέκλυσαν τη
χώρα µε λασπόνερα και
βοθρολύµατα. Και αντέχοντας ταυτόχρονα
την κοροϊδία τους κατάµουτρα, τα ψέµατα,
την ανικανότητα, τη διχαστική ρητορική, την
πελατειακή πολιτική, τις
περιφρονητικές ελεηµοσύνες, την καθήλωση
στα ίδια, την ισοπέδωση
προς τα κάτω, τα ψευτονταηλίκια και όλα όσα
χαρακτηρίζουν τη συµπεριφορά τους.Τούτων
λεχθέντων, κάθε πρόβλεψη για το πού και
πώς θα καταλήξει –και
κυρίως σε ποιο κλίµα
θα επισηµοποιηθεί– το
αναµενόµενο διαζύγιο
Αλ. Τσίπρα και Π. Καµµένου, είναι παρακινδυνευµένη. Πρόκειται για
κυνικούς και αδίστακτους, ειδικούς της «κωλοτούµπας», που παίζουν σκληρά µε καµία
αίσθηση ευθύνης απέ-

ναντι στην ελληνική κοινωνία. ∆εν εµπιστεύθηκαν ποτέ πραγµατικά ο
ένας τον άλλον, αλλά
στο προηγούµενο διάστηµα τους ένωνε το
κοινό συµφέρον. Τώρα
τα συµφέροντά τους είναι διαφορετικά και ο
µεν πρωθυπουργός
προσπαθεί να παρατείνει την παραµονή του
στην εξουσία χωρίς τη
στήριξη των Αν.Ελ., ο
δε Π. Καµµένος προσπαθεί να αυξήσει τις
ισχνές πιθανότητες της
πολιτικής επιβίωσής
του.
Προς το παρόν, λοιπόν, περιµένουµε τι θα
γίνει αύριο στην κοινοβουλευτική οµάδα των
Αν.Ελ., πώς θα αντιδράσει στη συνέχεια ο Αλ.
Τσίπρας σε συνέντευξή
του, την επίσκεψη της
Αγκελα Μέρκελ στην
Αθήνα, και φυσικά την
ολοκλήρωση των διαδικασιών στα Σκόπια.
Μετά βλέπουµε...
Του Άγγελου Στάγκου
από την
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

Το Άγγελμα

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.

DW:

της ημέρας
Μήνυμα
Παπαχριστόπουλου
σε Καμμένο:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 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• ∆ΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
AP.M.A.E. 54546/33/B/03/07
Για ενηµερωτικά κείµενα
και δελτία τύπου στο e-mail:
syntaktes.plogos@gmail.com

Επιείκεια Μέρκελ προς
Τσίπρα λόγω ΠΓΔΜ
```

(Αυτά διαβάζει ο
Κυριάκος και σου λέει τι
γίνεται, δική μου…
συγγενείς είναι!)

Αν με διαγράψει, δεν θα παραδώσω
την έδρα μου
```

Σιωπή
Μη λες τίποτε άλλο παρά
μόνο ό,τι μπορεί να ωφελήσει
τους άλλους και τον εαυτό σου.
Απόφευγε την αργολογία.
(Βενιαµίν Φραγκλίνος)

(Άλλωστε έχω καβάτζα τον Αλέξη!)

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Σωτηρίου Ευαγγελία
Μπίνας Ματθαίος
Κάκια Ευαγγελία
ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Παπαθανασίου Χριστόφορος
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 ανέκδοτο της ημέρας
Πρωί-πρωί ο Σήφης έκανε εξωτερικά µερεµέτια στο
σπίτι του, ανεβασµένος σε µια σκάλα. Περνώντας ο Μανούσος για την στάνη, τον βλέπει και του λέει για να τον
πειράξει:
- "Μωρέ Σήφη, εµένα δε µε κόφτει µωρέ, που θα πέσεις απ’
τη σκάλα και θα σκοτωθείς. Μα θα σπάσει µωρέ η κεφαλή
σου και θα γεµίσει ο τόπος άχερα."
Και ο ετοιµόλογος Σήφης από τη σκάλα:
- "Και `συ µωρέ Μανούσο, πρωί-πρωί το φαΐ σκέφτεσαι..."

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Γενική πρόγνωση
για σήμερα Πέμπτη 10/1/2019
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ
ΣΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ-ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡΑ∆ΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΙΓΙ∆ΕΣ ΠΙΘΑΝΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ
ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ. ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΠΟΥ
ΤΟ ΒΡΑ∆Υ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΘΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟ∆ΥΤΙΚΟΙ 5 ΜΕ 7
ΜΠΟΦΟΡ, ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ 7 ΜΕ 8
ΜΠΟΦΟΡ ΜΕ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 02 ΕΩΣ 13 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 3 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
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Ο «βράχος»
των ΑΝΕΛ
Μπορεί να «σπάσει» το κυβερνητικό σχήµα. Μπορεί να κατατεθεί
αίτηµα για ψήφο εµπιστοσύνης ή
πρόταση δυσπιστίας.
Μπορεί να χαθεί η δεδηλωµένη
ή να επιβεβαιωθεί. Μπορεί να πάµε
ακόµη και σε εκλογές. Ολα γράφονται, όλα λέγονται, όλα φηµολογούνται. Υπάρχει όµως µέσα στο
χάος ένας βράχος σταθερότητας:
ο Κωνσταντίνος Κατσίκης, γνωστός
ως «The Rock».
Μιλάµε για τον βουλευτή των
ΑΝΕΛ που έχει «στυλώσει τα πόδια»
και δείχνει να αντιλαµβάνεται τον
εαυτό του ως γίγαντα φρουρό των
εθνικών συµφερόντων. «Ενα» λέει
ο Πάνος Καµµένος για τη Συµφωνία
των Πρεσπών, «εκατό» θα πει ο
Κατσίκης. «Φεύγουµε αν έρθει η
Συµφωνία» δηλώνει ο Καµµένος,
ο Κατσίκης επαυξάνει: «Φεύγουµε
ακόµη και πριν έρθει» άµα λάχει.
Φυσικά δεν περίµενε την παρούσα συγκυρία ο εν λόγω βουλευτής
για να απασχολήσει το πανελλήνιο.
Εχει ήδη καταφέρει να γίνει ευρύτατα γνωστός αφού δεν έχει αφήσει… αντιδραστική θέση που να
µην την εκφράσει.
Στη µόλις τριετή καριέρα του
ως βουλευτής των ΑΝΕΛ έχει φροντίσει να µας ξεκαθαρίσει ότι είναι
βαθύτατα οµοφοβικός µε τις γνωστές αναφορές του στην «κτηνοβασία». Οτι είναι ακραία θρησκόληπτος και οπισθοδροµικός µε τα
όσα έχει πει περί διάλυσης της οικογένειας εξαιτίας του συµφώνου
συµβίωσης.
Οτι είναι ξενοφοβικός και ρατσιστής µε τα όσα έχει υποστηρίξει
για τον εθνικό κίνδυνο που αποτελούν οι µετανάστες, πόσω δε µάλλον όταν µπορούν ελεύθερα στην
Ελλάδα να διατηρούν τα θρησκευτικά τους πιστεύω. Με λίγα λόγια,
µας έχει αποσαφηνίσει ότι είναι
ακροδεξιός. Αλλωστε προέρχεται
από µια περιφέρεια, αυτήν του
Υπολοίπου Αττικής, όπου µε ανταγωνιστή τον Μάκη Βορίδη έπρεπε
να βάλει τα δυνατά του σε ακροδεξιά ρητορεία για να βγει. Ανάλογο και το παρελθόν του, αφού,
ως γνωστόν, υπήρξε εκτός από
πολιτευτής της Ν∆ και υποψήφιος
µε τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό
του Καρατζαφέρη.
Τη... «Μεγάλη της Ακροδεξιάς
Σχολή», που έχει καταφέρει να
«µπολιάσει» όλη την πολιτική ζωή
της χώρας µε τα φιντάνια της.
Σήµερα, παρέα µε τη Μ. ΚόλλιαΤσαρουχά είναι το δίδυµο των
βουλευτών που στηρίζουν χωρίς
αντιρρήσεις, χωρίς ενστάσεις, χωρίς δεύτερες σκέψεις και ύποπτες
σιωπές, τη «γραµµή» του Πάνου
Καµµένου. ∆εν ξέρουµε αν αυτό
χαροποιεί ιδιαίτερα τον υπουργό
Εθνικής Αµυνας, πάντως έτσι είναι
τα πράγµατα. Σε αυτούς µπορεί
να βασίζεται.
Οχι πώς για τον βουλευτή των
ΑΝΕΛ υπήρχαν και πολλοί άλλοι
δρόµοι. Με τις απόψεις που έχει
και την εικόνα του «προς τα έξω»,
θα µπορούσε να κινηθεί µόνο προς
τα δεξιά. Εως πολύ, πάρα πολύ
δεξιά. Οµως στα πολιτικά «µαγαζιά»
που υπάρχουν προς αυτή την κατεύθυνση, είτε οι θέσεις είναι
πιασµένες είτε δεν εγγυώνται µία
ακόµη βουλευτική θητεία.

Του Γεράσιμου Λεβιτσάνου
από το «ΕΘΝΟΣ»

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

ΠΕΜΠΤΗ

Κάλπες μέσα Γενάρη
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σελίδα 3

Μία 10ετία ακόμη
“Εξοικονομώ”

Στα μέσα Ιανουαρίου αναμένεται να προσέλθουν στις
κάλπες οι Τρικαλινοί καθηγητές για την ανάδειξη νέου
Δ.Σ. στην τοπική ΕΛΜΕ.
Η διαδικασία θα γίνει με ένα μήνα καθυστέρηση, αφού
λόγω μη απαρτίας της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης που είχε προγραμματιστεί πριν από ένα μήνα, αναβλήθηκαν οι εκλογές.
Σύμφωνα με τον απερχόμενο πρόεδρο κ. Νίκο Πασχάλη θα ζητηθεί από την τοπική Διεύθυνση να δοθεί μια
ημέρα άδεια, σε μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν όσο
το δυνατόν περισσότεροι εκπαιδευτικοί.
Ωστόσο, το ζήτημα δεν είναι εάν θα δοθεί άδεια από
την τοπική Διεύθυνση, αλλά εάν θα προσέλθουν οι καθηγητές στη συνέλευση, όποτε και εάν αυτή οριστεί!

∫Ε.Κ.
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Χαμογελαστός και με πουκαμισάκι στον χιονιά;

Αυτοκίνητο έπεσε στο ποτάμι
στην περιοχή Κουτσομήλια

Προσοχή
στο πεζοδρόμιο

Προσοχή
στους δρόμους! Αυτός
είναι ο κανόνας στην κακοκαιρία και
χθες το μεσημέρι είχαμε το
πρώτο ατύχημα με αυτοκίνητο στο κέντρο των Τρικάλων.
Αυτοκίνητο
έπεσε στο ποτάμι στην περιοχή Κουτσομήλια, λόγω
ολισθηρότητας του οδοστρώματος. Ευτυχώς ο οδηγός δεν κινδύνευσε, χρειάζεται όμως πολύ
προσοχή στους δρόμους και χαμηλές ταχύτητες. Προσοχή και στην σημερινή μέρα.

Σε παγίδες για τους πεζούς έχουν μετατραπεί τα πεζοδρόμια τις τελευταίες
ημέρες, ενώ χθες το χιόνι σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες δυσκόλευαν ακόμα πιο πολύ τις μετακινήσεις.
Όπως ανέφερε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Ντιντής οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και
να μην μετακινούνται άσκοπα, ενώ δεν
παρέλειψε να ζητήσει και τη συνδρομή
των καταστηματαρχών στον καθαρισμό
τους.
«Δε μπορούμε να είμαστε παντού.
Μπορούν όμως οι καταστηματάρχες,
αλλά και οι πολίτες να καθαρίσουν το
πεζοδρόμιο μπροστά από την πόρτα
τους, σε μια προσπάθεια να διευκολύνουμε την όλη κατάσταση», σημείωσε.
Και έχει απόλυτο δίκιο, θα έρθουμε να
προσθέσουμε!

∫χρ.πΑπ.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

CMYK

∫Ε.Κ.

Για μία δεκαετία θα προκηρύσσεται το
πρόγραμμα “Εξοικονομώ”, σημειώνει ο
πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής
(ΝΕ) Τρικάλων του ΤΕΕ Νίκος Λιάκος.
«Όπως μας έχουν ενημερώσει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος
Σταθάκης και ο βουλευτής Τρικάλων και
πρώην υπουργός Κώστας Σκρέκας, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει μία 10ετία ακόμη
ύπαρξης του εν λόγω προγράμματος» επισημαίνει ο κ. Λιάκος, εξηγώντας «ο λόγος
γι’ αυτό είναι πως πρέπει ως χώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και να μειώσουμε
τους εκπεμπόμενους ρύπους, ώστε να είμαστε στα όρια και στις προϋποθέσεις που
έχει θέσει η ΕΕ, αλλά και να παράγουμε
ενέργεια μέσω ανανεώσιμων πηγών, τις λεγόμενες ΑΠΕ. Έτσι, ένα μέσο για τον σκοπό αυτό είναι και το “Εξοικονομώ”, το
οποίο στηρίζει παρεμβάσεις σε σπίτια, για
να καταναλώνουμε λιγότερη ενέργεια».

∫ Μ.Α.Μπ.

Επιστροφή ΦΠΑ
Οι αγρότες οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο
παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών
υπηρεσιών αξίας κατώτερης των 15.000
ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις συνολικής
αξίας κατώτερης των 5.000 ευρώ εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς και δικαιούνται επιστροφή ΦΠΑ από το
Δημόσιο με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή στην αξία των πωλήσεων των αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και της παροχής αγροτικών
υπηρεσιών που πραγματοποιούν προς
άλλους υποκείμενους στο φόρο.

∫ Μ.Α.Μπ.
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ιπλό κούρεμα των
οφειλών και πολλές
μηνιαίες δόσεις που θα
φθάνουν έως και τις 120
προβλέπει η ρύθμιση για την
εξόφληση των ληξιπρόθεσμων
χρεών προς τα ασφαλιστικά
ταμεία ελεύθερων
επαγγελματιών,
αυτοαπασχολουμένων και
αγροτών που ετοιμάζει το
υπουργείο Εργασίας.

Δ

Ρύθμιση που θα δώσει ανάσα
στους ελεύθερούς επαγγελματίες
που προσπαθούν να βρουν βηματισμό το τελευταίο διάστημα, καθώς η
υπερφορολόγηση και ο χαμηλός τζίρος κάνουν όλο και πιο δύσκολη την
επιβίωση τους.
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες κάνουν λόγο για σημαντική απόφαση,
ωστόσο δε θα πρέπει να αποκλείει
κανένα, διότι ο αριθμός όσων έχουν
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα
ασφαλιστικά ταμεία είναι μεγάλος.
Σύμφωνα με τους αρμόδιους, η
νέα ρύθμιση προς τα Ταμεία, η οποία
αναμένεται να ενεργοποιηθεί στις
αρχές Μαρτίου αφού πάρει το πράσινο φως των δανειστών, θα αφορά
όλους ανεξαιρέτως τους μη μισθωτούς, δηλαδή ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους και
αγρότες. Αυτό σημαίνει ότι στη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν όλοι
όσοι έχουν κλείσει τα βιβλία τους,
έχουν παλιές οφειλές και σήμερα
εξαιρούνται αυτομάτως από τον
εξωδικαστικό μηχανισμό, επαγγελματίες και αγρότες που είναι ενεργοί,
καθώς και όσοι βρίσκονται ένα βήμα
πριν από τη συνταξιοδότηση, οι
οποίοι, ενώ πληρούν τα ασφαλιστικά
κριτήρια για να λάβουν σύνταξη,
δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση
καθώς έχουν χρέη προς τον ΕΦΚΑ.
Χρέη που πλέον έχουν ενταχθεί στο
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών
Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Τι προβλέπεται
Όπως αναφέρει το “in.gr” το σχέδιο της νέας ρύθμισης προς τα
ασφαλιστικά ταμεία, η οποία μπαίνει

έχρι το τέλος του ερχόμενου Φεβρουαρίου αναμένεται να
προκηρυχθεί εκ νέου το πρόγραμμα “Εξοικονομώ”, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΝΕ
(Νομαρχιακή Επιτροπή) Τρικάλων του ΤΕΕ Νίκο Λιάκο.
«Έχουμε διαβεβαίωση από
τον υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Γεώργιο Σταθάκη, πως τα 150 εκ. ευρώ που
περίσσεψαν από τα 600 εκ.
της τελευταίας προκήρυξης,
θα διατεθούν σε νέα, η οποία
θα “βγει” τον Φεβρουάριο του
2019» αναφέρει ο κ. Λιάκος,
προσθέτοντας «πρόκειται για
μία πολύ θετική εξέλιξη, καθώς
αφενός στηρίζεται ο δοκιμαζόμενος από την κρίση κλάδος
μας και αφετέρου πολλοί συμπολίτες μας θα επωφεληθούν
από το εν λόγω πρόγραμμα,
εκσυγχρονίζοντας τα σπίτια
τους και εξοικονομώντας πόρους, διότι θα ξοδεύουν λιγότερα για θέρμανση, ενώ οφέλη
θα υπάρξουν και για το περιβάλλον».

Μ

“Εξοικονομώ”
Το “Εξοικονομώ” στην προηγούμενη προκήρυξη παρείχε
επιδοτήσεις έως 25.000 ευρώ
και άτοκα δάνεια σε περίπου
40.000 νοικοκυριά για ενεργειακή ανακαίνιση της κατοικίας τους. Τα ποσοστά ενίσχυσης προσαυξάνονταν κατά
5% ανά προστατευόμενο μέ-

τοπικά

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Ερχεται ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά Ταμεία

Ανάσα για τους οφειλέτες
Ρύθμιση που θα δώσει ανάσα στους ελεύθερούς επαγγελματίες που προσπαθούν να επιβιώσουν

στην τελική φάση της επεξεργασίας, προβλέπει μεταξύ άλλων τα
εξής:
Κούρεμα της αρχικής οφειλής και
διαγραφή έως 85% των προσαυξήσεων που έχουν φουσκώσει τις οφειλές των επαγγελματιών και αγροτών.
Ειδικότερα για όσους υπαχθούν στη
ρύθμιση θα γίνει κούρεμα της αρχικής οφειλής μέσω του επανυπολογισμού των συνολικών παλαιών οφειλών με βάση την ελάχιστη εισφορά
που πληρώνουν στον ΕΦΚΑ από την
1η Ιανουαρίου 2017 οι ελεύθεροι
επαγγελματίες και οι αγρότες. Αυτό
σημαίνει ότι η εισφορά για τους
ελεύθερους επαγγελματίες θα περιοριστεί στα 158 ευρώ και για τους

αγρότες στα 58 ευρώ. Με αυτόν τον
τρόπο η αρχική οφειλή για τους
ελεύθερους επαγγελματίες και τους
αγρότες θα κουρευτεί περίπου κατά
55%, καθώς με το παλαιό καθεστώς
οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατέβαλλαν μέση μηνιαία εισφορά 342
ευρώ, ενώ οι αγρότες κατέβαλλαν
132 ευρώ. Παράλληλα θα προβλέπεται διαγραφή έως 85% των προσαυξήσεων, με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος των οφειλών που θα
μπαίνει στη ρύθμιση να μειώνεται σημαντικά για τους οφειλέτες των Ταμείων.
Στη ρύθμιση θα μπορούν να υπαχθούν χρέη που δημιουργήθηκαν στα
ασφαλιστικά ταμεία μέχρι και τις 31

Δεκεμβρίου 2016.
Οι μηνιαίες δόσεις θα φθάνουν
έως και τις 120. Ο αριθμός των δόσεων θα εξαρτάται από το ποσό
της οφειλής.
Για παράδειγμα, εξετάζεται οφειλές έως 3.000 ευρώ να ρυθμίζονται
έως 36 μηνιαίες δόσεις. Οσο μεγαλώνει το ποσό της οφειλής θα αυξάνεται και ο αριθμός των δόσεων,
ενώ σε κάθε περίπτωση θα εξετάζεται η δυνατότητα του οφειλέτη να
εξυπηρετήσει τη ρύθμιση. Η βιωσιμότητα, δηλαδή, αναμένεται να είναι
ο καθοριστικός παράγοντας για την
ένταξη των οφειλών στη νέα ρύθμιση.
Ειδικά για τους οφειλέτες που

βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση θα υπάρξει και το κριτήριο
της ηλικίας. Η ρύθμιση θα δίνει προτεραιότητα σε όσους έχουν συμπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν
να συνταξιοδοτηθούν λόγω των χρεών που έχουν αφήσει στα Ταμεία. Σε
αυτή την κατάσταση βρίσκονται εγκλωβισμένοι χιλιάδες επαγγελματίες που χρωστούν στον πρώην
ΟΑΕΕ πάνω από 20.000 ευρώ, στο
πρώην ΕΤΑΑ άνω των 15.000 ευρώ
και αγρότες με οφειλές άνω των
4.000 ευρώ στον ΟΓΑ. Με το διπλό
κούρεμα των χρεών οι οφειλέτες
θα έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν την οφειλή τους στα όρια των
20.000 ή 15.000 ή 4.000 ευρώ ρυθμίζοντας το υπερβάλλον ποσό σε δόσεις. Στις περιπτώσεις αυτές ο αριθμός των δόσεων θα εξαρτάται από
τον χρόνο συνταξιοδότησης των
οφειλετών.
Οσο πιο κοντά βρίσκονται στη
σύνταξη τόσο θα περιορίζεται ο
αριθμός των μηνιαίων δόσεων που
θα τους χορηγηθεί για τη ρύθμιση
της οφειλής. Αρμόδιος παράγοντας
μιλώντας στα «ΝΕΑ» σημειώνει ότι η
ρύθμιση θα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή.
Το ύψος τής οφειλής θα μικρύνει
πάρα πολύ καθώς το παλαιό χρέος
θα υπολογιστεί με βάση το σημερινό σύστημα και τους κανόνες που
ισχύουν πλέον στον Ενιαίο Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης, ενώ παράλληλα θα προβλέπεται μεγάλη διαγραφή έως 85% των προσαυξήσεων.
Η ελάχιστη μηνιαία δόση εξετάζεται να ανέρχεται έως 50 ευρώ, ενώ
οι οφειλέτες θα έχουν μόνο μία
φορά δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση.
Ε.Κ.

Αναμένεται νέα προκήρυξη, μέχρι το τέλος του ερχόμενου Φεβρουαρίου

Πρόγραμμα “Εξοικονομώ”
Πρόκειται για θετική εξέλιξη, με οφέλη για τους πολίτες, το περιβάλλον και τον
κλάδο των μηχανικών, τονίζει ο πρόεδρος της ΝΕ Τρικάλων του ΤΕΕ Νικ. Λιάκος

λος.
Συγκεκριμένα το πρόγραμμα
παρέχει κίνητρα στους δικαιούχους να πραγματοποιήσουν τις πλέον σημαντικές
παρεμβάσεις για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης
του σπιτιού τους, συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη
των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων.
Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις
αφορούσαν την θερμομόνωση,
τα συστήματα σκίασης, τα κουφώματα, τους υαλοπίνακες το
κεντρικό και ατομικό σύστημα
θέρμανσης, τις αντλίες θερμότητας, τα συστήματα αυτοματισμών, τα φωτοβολταϊκά
και ηλιοθερμικά συστήματα.
Δικαίωμα αίτησης είχαν όλοι
οι ιδιοκτήτες κατοικιών που
πληρούσαν τα εισοδηματικά
κριτήρια, ενώ κάθε δικαιούχος μπορούσε να λάβει και
επιδότηση και άτοκο δάνειο,
εφόσον το επιθυμούσε. Επίσης, οι δικαιούχοι είχαν την
δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την οικονομική ενίσχυση
και τη διαφορά να την καλύψουν με δικά τους χρήματα. Ο
ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός εργασιών ήταν μέχρι
250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ανώτατο όριο, όπως
προαναφέρθηκε, τις 25.000
ευρώ.
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά
Η απόφαση(κατά πλειοψηφία) Τμήματος του ΣτΕ για λειτουργία
καταστημάτων τις Κυριακές, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΣΤ και
Οικονομικό Επόπτη της ΕΣΕΕ Χρ. Μπλουγούρα

ΠΕΜΠΤΗ
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Οι χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες
τα χαρακτηριστικά του καιρού

Δεν αφορά τα Τρίκαλα Στον κλοιό του χιονιά
• Αφορά σε τουριστικές περιοχές και δεν “απελευθερώνει” την λειτουργία
καταστημάτων τις Κυριακές • Υπάρχει απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ για
το θέμα, η οποία δικαιώνει τον εμπορικό κόσμο που αντιτίθεται στο άνοιγμα
των επιχειρήσεών τους τις Κυριακές

«Δ

εν αφορά τα Τρίκαλα η απόφαση
του Δ’ Τμήματος
του ΣτΕ» υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων (ΕΣΤ) και Οικονομικός Επόπτης της ΕΣΕΕ
Χρήστος Μπλουγούρας.
Μετά από προσφυγή φορέων και καταστηματαρχών
στο Ανώτατο Δικαστήριο, το
Δ’ Τμήμα του αποφάσισε
(κατά πλειοψηφία 4-3) πως
σε τουριστικές περιοχές θα
μπορούν να λειτουργούν τα
καταστήματα 40 Κυριακές
ετησίως. «Στην περιοχής μας
η λειτουργία τις Κυριακές
ρυθμίζεται με απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη» τονίζει ο
κ. Μπλουγούρας.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού
Συλλόγου Τρικάλων και
Οικονομικός Επόπτης της
ΕΣΕΕ Χρ. Μπλουγούρας

χές σε Καλλιθέα, Παλαιό Φάληρο, Άλιμο, Ελληνικό, Γλυφάδα)
- Μέρος της εμπορικής περιοχής γύρω από τον Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών.
· Το δημόσιο συμφέρον συνίσταται στην ανάπτυξη του
τουρισμού και στην ενίσχυση
του ανταγωνισμού.
Η μειοψηφία ισχυρίζεται τα
εξής:
· Η υπουργική απόφαση παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας.
· Η απόφαση της Ολομέλειας 100/2017 έχει τεκμηρίωση που καλύπτει και αυτήν
την υπόθεση.

Οι αποφάσεις του
ΣτΕ
Ο κ. Μπλουγούρας παραθέτει τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τόσο της
Ολομέλειας, όσο και του Δ΄
Τμήματος:
Η απόφαση της Ολομέλειας, στην οποία είχε προσφύγει
η ΕΣΕΕ κατά της Υπουργικής
απόφασης για τις Κυριακές,
είναι η εξής:
1. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην ανάπτυξη της
προσωπικότητάς του. Μέρος
αυτής είναι ο ελεύθερος χρόνος – τακτικό διάλειμμα της
εβδομαδιαίας εργασίας.
2. Η αργία του καθενός έχει
νόημα μόνο όταν συμπίπτει
με την κοινή αργία. Τέτοια είναι η Κυριακή.
3. Στην νομοθέτηση των
εξαιρέσεων ο νομοθέτης δεν
είναι ελεύθερος να κάνει ότι
θέλει αλλά θα πρέπει:
- Να υπάρχει εκτενής τεκμηρίωση
- Να προκύπτει σαφές δημόσιο συμφέρον
- Να εξυπηρετούνται γενικές ανάγκες των πολιτών
- Να μην εξυπηρετείται η
απλή αύξηση του ιδιωτικού
κέρδους.
4. Εξαιρέσεις που αφορούν
τον τουρισμό θα πρέπει να
περιέχουν:
- Σαφώς οριοθετημένες περιοχές
- Ακριβείς χρονικά περιόδους
- Εργασία απαραίτητη για
την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη

- Όρους συνεπείς με την
συνταγματική αρχή της αναλογικότητας (η εξαίρεση δεν
θα πρέπει να ξεπερνάει τα
όρια του επιδιωκόμενου σκοπού).
Όσον αφορά την απόφαση
του Δ’ Τμήματος, η πλειοψηφία του ισχυρίζεται τα εξής:
· Η υπουργική απόφαση Παπαδημητρίου δεν παραβιάζει
την Συνταγματική Αρχή της
αναλογικότητας.
· Η εξαίρεση δεν εισήχθη
αδιακρίτως, αλλά μόνο στο
αναγκαίο και ικανό μέτρο.
Αφορά οριοθετημένες περιοχές και συγκριμένες περιόδους του έτους, έτσι ώστε
να μην τίθεται ζήτημα μετατροπής της εξαίρεσης σε κανόνα. Υπενθυμίζεται ότι οι περιοχές αυτές είναι:
- Δήμος Αθηναίων
- Μέρος του ιστορικού κέντρου Θεσσαλονίκης
- Μέρος της εμπορικής περιοχής γύρω από το λιμάνι
του Πειραιά
- Μέρος του παραλιακού
μετώπου στον Νότιο Τομέα
Αθηνών (επιλεγμένες περιο-

Δεν
“απελευθερώνεται”
Σχολιάζοντας το ζήτημα, ο
κ. Μπλουγούρας τονίζει «η
λειτουργία των καταστημάτων
τις Κυριακές δεν “απελευθερώνεται”, το αντίθετο μάλιστα!» και υπογραμμίζει «το
σκεπτικό της απόφασης ΣτΕ
100/2017 παραμένει. Η Κυριακή εξακολουθεί να είναι
ξεχωριστή και αναντικατάστατη μέρα. Εξαιρέσεις επιτρέπονται μόνο για αυστηρό δημόσιο συμφέρον».
«Το δικαστήριο αντιμετωπίζει την απόφαση Παπαδημητρίου περίπου όπως τις
αποφάσεις των Αντιπεριφερειαρχών. Εφόσον τίθενται
σαφώς οριοθετημένα τοπικά
όρια, χρονικές περίοδοι και
υπάρχει σοβαρή αιτιολόγηση,
η απόφαση κρίνεται ως Συνταγματική» επισημαίνει ο κ.
Μπλουγούρας και σημειώνει
«η νέα απόφαση ελήφθη οριακά με πλειοψηφία 4 έναντι 3
και μεταξύ των μειοψηφούντων είναι και ο εισηγητής».
Ματθαίος Μπίνας

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε όλο το ν. Τρικάλων

Σ

τον κλοιό της
«Υπατίας» βρίσκεται
από χθες ο ν.
Τρικάλων με τις χαμηλές
θερμοκρασίες και τις
έντονες χιονοπτώσεις να
αποτελούν το
χαρακτηριστικό του καιρού.
Τόσο η Περιφερειακή Ενότητα
Τρικάλων, όσο και οι τέσσερις
Δήμοι του Νομού ήταν επί ποδός
για να αντιμετωπίσουν επαρκώς
– για ακόμα μια φορά- το κύμα
κακοκαιρίας που πλήττει τις τελευταίες 10 μέρες την περιοχή.
Σαράντα πέντε μηχανήματα
της Περιφερειακής Ενότητας
συνδράμουν στην προσπάθεια
αποχιονισμού του οδικού δικτύου, καθώς από χθες το πρωί
χιόνιζε στα ορεινά.
Η ίδια εικόνα και στην πόλη
των Τρικάλων με το χιόνι σε
πολλά σημεία να φθάνει έως
και τους 10 πόντους. Τέσσερις
αλατιέρες ήταν επί ποδός με
τους κεντρικούς δρόμους την
επικράτεια του Δήμου να είναι
ανοικτοί, ενώ σύμφωνα με τον
αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Ντιντή έχουν ληφθεί όλα
τα απαραίτητα μέτρα ώστε να
μην υπάρξει κανένα πρόβλημα.
Σε ό,τι αφορά στα σχολεία σήμερα θα παραμείνουν όλα κλειστά.
Ανοικτοί ήταν οι δρόμοι έως
αργά χθες το απόγευμα και σε
όλο το Δήμο Μετεώρων με τα
μηχανήματα του Δήμου και ιδιωτών να διατηρούν το οδικό δίκτυο ανοικτό, ενώ λόγω του παγετού έριξαν αλάτι και στα επικίνδυνα σημεία του οδοστρώματος.
Κλειστά θα παραμείνουν τα
σχολεία και σήμερα, σύμφωνα
με το Δήμαρχο Μετεώρων κ.
Χρήστο Σινάνη, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες δυσκολεύουν
την μετακίνηση.
Έντεκα μηχανήματα του Δή-

μου Φαρκαδόνας είναι σε επιφυλακή, ενώ σύμφωνα με το
Δήμαρχο Θανάση Μεριβάκη
έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Παράλληλα,
γνωστοποίησε ότι τα σχολεία
θα παραμείνουν και σήμερα κλειστά.
Δεν είχαν καταγραφεί προβλήματα έως αργά χθες το από-

γευμα στο Δήμο Πύλης, παρά
την έντονη χιονόπτωση, σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο
κ. Σωτήρη Αγγέλη. Κατά τον κ.
Αγγέλη ούτε σήμερα θα λειτουργήσουν τα σχολεία, ενώ ζήτησε από τους πολίτες να είναι
ιδιαιτέρως προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.
Ε.Κ.

Κλειστά και την Πέμπτη τα σχολεία στον Δ. Τρικκαίων
Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει ότι τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα μείνουν κλειστά στην περιοχή ευθύνης του την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019.
Επίσης θα κλείσουν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ.
Απο το γραφείο Τύπου

Κλειστά όλα τα Σχολεία στον Δήμο Μετεώρων
Ανακοινώνεται ότι, σήμερα Πέμπτη 10/01/2019, θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία
Α’ Βάθμιας και Β' Βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μετεώρων, λόγω της νέας χιονόπτωσης
και των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που εξακολουθούν να καταγράφονται στην
περιοχή. Για τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.
Δήμος Μετεώρων

6 σελίδα
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να ξεχωριστό
βιβλίο, σίγουρα
εξαιρετικά
ενδιαφέρον για τους
λάτρεις του φανταστικού,
με τον τίτλο "Beer-o
Quest" του Χρήστου
Κεσκίνη παρουσιάστηκε
το βράδυ του Σαββάτου
με επιτυχία στην
Witchcraft Pub.
Με γραφή απλή και κατανοητή και μέσα από παραμυθένιες εικόνες και αρκετό χιούμορ ο Χρήστος Κεσκίνης
στήνει ένα μοναδικό σκηνικό,
ένα επικό ταξίδι περιπέτειας
γεμάτο ξωτικά, βάρβαρους,
πολεμιστές, νάνους, ορκς, τέρατα -στην παράδοση του

τοπικά

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Παρουσιάστηκε το βιβλίο "Beer-o Quest"
Του συγγραφέα Χρήστου Κεσκίνη που έχει πολλούς φίλους και στα Τρίκαλα

"Αρχοντα των Δαχτυλιδιών"και επικίνδυνες αποστολές
που μια παρέα μέσα από την

φιλία και την συντροφικότητα
θα αναλάβει να φέρει εις πέρας. Ευρηματικό, νοσταλγικό

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

και διασκεδαστικό το βιβλίο
"Beer-o Quest" διαβάζεται...μονορούφι μιας και συνιστάται
για την απολαυστικότερη ανάγνωσή του η...συνοδεία παγωμένης μπύρας. Μετά το τέλος της παρουσίασης ακολούθησε dj battle με τον Chris
Odinson Keskinis και την Witchcraft team ενώ κληρώθηκαν
και κάποιες εκλεκτές μπύρες
από την κάβα της pub.
ΧΡ. ΠΑΠ.

τοπικά
ε 196.099
δικαιούχουςνοικοκυριά (που
αντιστοιχούν σε 456.835
ωφελούμενους),
συνολικού ύψους
92.610.125 ευρώ
πραγματοποιήθηκε η
δεύτερη καταβολή του
κοινωνικού μερίσματος
για το 2018. Συνολικά, το
κοινωνικό μέρισμα του
2018 έλαβαν 1.659.452
δικαιούχοι-νοικοκυριά
(που αντιστοιχούν σε
3.708.719
ωφελούμενους),
συνολικού ύψους
768.739.375.

Σ

Τα στοιχεία αυτά ανακοινώθηκαν από το υπουργείο
Οικονομικών, όπως επίσης ότι
η διαδικτυακή εφαρμογή για
την υποβολή αιτήσεων θα
ανοίξει πάλι από την Πέμπτη
17 Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου για τις
εξής κατηγορίες δικαιούχων:
1η Περίπτωση:
Δεν επιβεβαιώθηκε ότι ο
τραπεζικός λογαριασμός που
συμπληρώθηκε στην αίτηση
ανήκει στο δικαιούχο του μερίσματος. Συγκεκριμένα,
υπενθυμίζεται ότι για την πίστωση του κοινωνικού μερί-

η δυνατότητα να αποκτήσουν Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής θα έχουν οι μαθητές
της Γ’ Γυμνασίου μέσα στο
επόμενο διάστημα, καθώς θα
υλοποιηθεί το σχετικό πρόγραμμα και στα Τρίκαλα.
Ήδη, προσλήφθηκαν οκτώ
ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί στη
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Τρικάλων και
τα μαθήματα θα ξεκινήσουν
με την έναρξη των σχολείων.
Σύμφωνα με τα όσα ορίζει
η σχετική εγκύκλιος «στο τμήμα Υποστήριξης Πιστοποίησης συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες της Γ’ τάξης του Γυμνασίου που επιθυμούν να προετοιμαστούν
για εξετάσεις απόκτησης του
Κρατικού Πιστοποιητικού
Πληροφορικής.Σκοπός του
Τμήματος Υποστήριξης Πιστοποίησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής
είναι η απόκτηση ψηφιακών
δεξιοτήτων των μαθητών, με
απώτερο στόχο οι εκπαιδευόμενοι να επιτυγχάνουν
την πιστοποίηση και αναγνώριση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων για περαιτέρω μάθηση και εργασία».
Το ωρολόγιο πρόγραμμα
της Υποστήριξης Πιστοποίησης για το Κππ καθορίζεται
ως εξής: Τρεις (3) διδακτικές
ώρες εβδομαδιαίως, με σκοπό την υλοποίηση σαράντα
πέντε (45) διδακτικών ωρών.
Η επιλογή-συμμετοχή των
μαθητών/τριών στα τμήματα
μαθημάτων Υποστήριξης γίνεται μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων.
Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων συλλέγουν τις
αιτήσεις και καταχωρίζουν
τον αριθμό των ενδιαφερόμενων μαθητών ηλεκτρονικά
σε σχετικό πληροφοριακό
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Ανοίγει ξανά η εφαρμογή για αιτήσεις
Για ποιους και μέχρι πότε θα δοθεί δεύτερη ευκαιρία για το Κοινωνικό μέρισμα

σματος θα πρέπει ο λογαριασμός ΙΒΑΝ που δηλώθηκε
στην εφαρμογή να ανήκει
στον δικαιούχο του κοινωνικού
μερίσματος.
Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε βάσει ΑΦΜ. Οι δικαιούχοι αυτής της κατηγορίας θα ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα ή/και μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον το είχαν συμπληρώσει
στην πλατφόρμα κατά τη
διάρκεια της αίτησης. Πιστώ-

σεις σε δηλωθέντες στην
εφαρμογή λογαριασμούς
ΙΒΑΝ για τους οποίους δεν
μπορεί να γίνει από την τράπεζα ταυτοποίηση του ΑΦΜ
του δικαιούχου του κοινωνικού
μερίσματος δεν θα πραγματοποιηθούν.
Προς το σκοπό καταβολής
του κοινωνικού μερίσματος,
καλούνται οι δικαιούχοι, οι
οποίοι είχαν εγκεκριμένη αίτηση μερίσματος αλλά δεν
πληρώθηκαν: (α) να ακυρώ-

σουν την αίτησή τους και να
προβούν σε «Επαναξιολόγηση».
Στη νέα αίτηση πρέπει να
δηλώσουν στην εφαρμογή λογαριασμό ΙΒΑΝ στον οποίο
είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι ή / και (β) να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του
ΑΦΜ τους στην τράπεζα συνεργασίας τους προσκομίζοντας το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας
εισοδήματος. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το κοινωνικό μέρισμα είναι αφορολόγητο και
ακατάσχετο εις χείρας του
Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη
Φορολογική Διοίκηση και στο
υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά
ιδρύματα και δεν υπολογίζεται
στα εισοδηματικά όρια για
την καταβολή οποιασδήποτε
παροχής κοινωνικού ή προ-

νοιακού χαρακτήρα.
2η Περίπτωση: Δεν επιβεβαιώθηκε μέσω της υποβολής
φορολογικών δηλώσεων η μόνιμη διαμονή του δικαιούχου
στην Ελλάδα την τελευταία
πενταετία, αλλά εκείνος ήταν
εγγεγραμμένος άνεργος στα
μητρώα του ΟΑΕΔ για 12 μήνες κατά το έτος μη υποβολής
φορολογικής δήλωσης.
Σημειώνεται ότι πραγματοποιείται έλεγχος σε βάθος
πενταετίας είτε για την υποβολή δήλωσης ως υπόχρεου
είτε για το αν ο αιτών υπήρξε
σύζυγος, εξαρτώμενο πρόσωπο ή φιλοξενούμενος σε
δήλωση άλλου υπόχρεου αρκεί να είχε δηλωθεί σωστά ο
ΑΦΜ ή ο ΑΜΚΑ του αιτούντος.
Για τις περιπτώσεις που ο
έλεγχος έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα για κάποια έτη, θα
πραγματοποιηθεί ένας πρόσθετος έλεγχος με διασταύρωση των στοιχείων των αιτούντων στον ΟΑΕΔ.
Όσοι ήταν εγγεγραμμένοι
στο μητρώο ανέργων του

ΟΑΕΔ και για τους 12 μηνες
για τα έτη κατά τα οποία δεν
έχουν υποβάλλει φορολογική
δήλωση, θα έχουν δικαίωμα
να ολοκληρώσουν την αίτηση
του κοινωνικού μερίσματος. Ο
έλεγχος θα πραγματοποιηθεί
μέσω των πληροφοριακών συστημάτων της ΗΔΙΚΑ και του
ΟΑΕΔ και οι πολίτες που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία
χρειάζεται μόνο να επανυποβάλλουν αίτηση εντός της
νέας προθεσμίας που θα ανακοινωθεί, ενώ δεν απαιτείται
να απευθυνθούν στα γραφεία
του ΟΑΕΔ.
Η εκ νέου λειτουργία της
διαδικτυακής εφαρμογής στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
www.koinonikomerisma.gr για
την υποβολή των αιτήσεων
θα γίνει αποκλειστικά για τις
ανωτέρω κατηγορίες δικαιούχων.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Θα μπορούν να αποκτήσουν οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου

Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής
Προσλήφθηκαν οκτώ ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων
με τη λήξη των μαθημάτων
και πριν από την έναρξη των
εξετάσεων. Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε
σαράντα πέντε (45) λεπτά
και πραγματοποιείται μετά
την 6η διδακτική ώρα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ’ τάξης Γυμνασίου. Σε περίπτωση που μια
σχολική μονάδα διαθέτει περισσότερα από ένα τμήματα

σύστημα μετά από την έκδοση
εγκυκλίου
του
ΥΠ.Π.Ε.Θ..
Όπως σημειώνεται σε σχετική εγκύκλιο « με τον όρο
Υποστήριξη Πιστοποίησης
για την απόκτηση Κρατικού
Πιστοποιητικού Πληροφορικής νοείται η παρακολούθηση από τον μαθητή/τρια της
Γ’ Γυμνασίου ενός αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας στο
μάθημα της Πληροφορικής,
προκειμένου να προετοιμαστεί για Εξετάσεις Κρατικού
Πιστοποιητικού Πληροφορικής.
Η Υποστήριξη της Πιστοποίησης αρχίζει να λειτουργεί όπως ορίζεται από την
σχετική εγκύκλιο έναρξης
που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
κάθε σχολικό έτος και λήγει

Υποστήριξης, δύναται να λειτουργήσει τμήμα πέραν του
σχολικού ωραρίου, μια επιπλέον διδακτική ώρα.
Η διδασκαλία των μαθημάτων δεν διεξάγεται στις διακοπές και στις αργίες .
Τις ημέρες που πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις, τα μαθήματα μπορούν να διεξάγονται».
Ε.Κ.

Χορός του Συλλόγου
Αργιθεατών Τρικάλων
Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αργιθεατών Τρικάλων σας προσκαλεί στον ετήσιο χορό του στο
κέντρο “ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ” events 5o x.λ.μ ΤρικάλωνΜεγαλοχωρίου (Πρώην Έρως).
Η χορωδία του Συλλόγου θ’ ανοίξει την εκδήλωση.Θα
συμμετάσχουν τα χορευτικά του Συλλόγου με δρώμενο ‘’το
ξύρισμα του γαμπρού’’. Θα γίνει κοπή βασιλόπιτας.Θα βραβευτούν τα Αργιθεατόπουλα που πέτυχαν στα ΑΕΙ &ΤΕΙ.
Θα γίνει αδελφοποίηση με το Σύλλογο Ηπειρωτών Γαλατσίου Αθήνας.
Πλούσια λαχειοφόρος με 350 δώρα. Κερδίζουν όλα τα
λαχεία.
Θα μας διασκεδάσουν: Ο Γιώργος Μαυραντζάς στο
κλαρίνο, ο Στέλιος Ευαγγελάκης & Γρηγόρης Παπαδήμας
στο τραγούδι, ο Σταύρος Τσάκαλος στο βιολί, ο Τόλης
Μαυραντζάς στα κρουστά & ο Βασίλης Μητσάκης στο λαούτο.
Τιμή κάρτας 15 ευρώ με απεριόριστα ποτά. Παιδική κάρτα 10 ευρώ. Σας περιμένουμε!!! Προλάβετε!!! Κυριακή 13
Γενάρη & 12.00 το μεσημέρι στο χορό Αργιθεατών Ν.Τρικάλων. ΤΗΛ.: 6972992217
Για το Δ.Σ
Η Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Έλλη Τσιρογιάννη
Νίκος Καλομπάτσος

8 σελίδα
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ντιδρούν οι κτηνοτρόφοι
στην τεχνική λύση για το
ζήτημα των βοσκήσιμων
γαιών, που δίνει το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων(ΥΠΑΑΤ).

Οι επιλέξιμοι βοσκότοποι που
διανεμήθηκαν με την τεχνική λύση
μπορεί να βρίσκονται όχι στο μέρος
που είναι και οι κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις του αλλά εντός της
έκτασης που περιλαμβάνει η Περιφέρειά τους.
Οι κτηνοτρόφοι καλούνται να
υπογράψουν μέχρι το τέλος του
Ιανουαρίου την κατανομή που τους
έχει γίνει, διαφορετικά χάνουν κάθε
δικαίωμα ένστασης να διεκδικήσουν
τις εκτάσεις που είναι πραγματικά
κοντά στον στάβλο τους.
Για το θέμα, που έχει προκαλέσει
νέα αναστάτωση στους παραγωγούς, η Ομοσπονδία Κτηνοτροφικών Συλλόγων και Κτηνοτρόφων
Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει αποστείλει επιστολή στον υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρο Αραχωβίτη.

Οι Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι

Αντιδρούν για την τεχνική
λύση στα βοσκοτόπια
Επιστολή για το θέμα έχει αποστείλει στο ΥΠΑΑΤ, η Ομοσπονδία
Κτηνοτροφικών Συλλόγων και Κτηνοτρόφων Περιφέρειας Θεσσαλίας

Η επιστολή
Στην επιστολή της Ομοσπονδίας,
μεταξύ άλλων αναφέρεται πως «η
τεχνική λύση για τα βοσκοτόπια οι
κτηνοτρόφοι, επί τρία χρόνια που
εφαρμόζεται, δεν ερωτήθηκαν καθόλου και ξαφνικά τώρα που

οδεύουμε στο τέλος αυτής της
ΚΑΠ το Υπουργείο Αγροτικής Ανά-

πτυξης προσπαθεί να την επιβάλει
και με την υπογραφή των κτηνο-

τρόφων»
Η Ομοσπονδία θέτει τα εξής ερω-

τήματα στο Υπουργείο:
«1) Σε περίπτωση που γίνει έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και ο βοσκότοπος που του έδωσε
το Υπουργείο με την τεχνική λύση
βρίσκεται πολλά χιλιόμετρα μακριά
από τις σταβλικές εγκαταστάσεις
θα έχει πρόβλημα;
2) Έχουμε πολλές διαμαρτυρίες
από συνάδελφους μετακινούμενους
κτηνοτρόφους οι οποίοι αν και με
βάση το ΦΕΚ Β 942/2015 έχουν δικαίωμα να πάρουν βοσκότοπο στα
καλοκαιρινά βοσκοτόπια όπου πηγαίνουν (Δυτική Μακεδονία και
Ήπειρο) και όπου εκεί υπάρχουν
περισσότερα βοσκοτόπια σε σχέση
με την Θεσσαλία αυτό δεν γίνεται.
Το αποτέλεσμα είναι να διογκώνεται
το πρόβλημα στην Θεσσαλία και
αρκετοί από αυτούς να παίρνουν
λιγότερη εξισωτική αποζημίωση
καθώς αν τους δίνατε επιλέξιμο
βοσκότοπο στα καλοκαιρινά βοσκοτόπια θα λάμβαναν περισσότερα εκτάρια από ότι στη Θεσσαλία,
καθώς σε αυτές τις περιοχές υπάρχει περίσσια επιλέξιμων βοσκοτόπων. Γιατί δεν εφαρμόσατε την εν
λόγω απόφαση έτσι ώστε οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι να πάρουν
επιλέξιμο βοσκότοπο στα καλοκαιρινά βοσκοτόπια και να “ελαφρύνει”
λίγο η κατάσταση στην Θεσσαλία
όπου έχει πρόβλημα;».
Ματθαίος Μπίνας

Το 5ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων…
μέσα από τη ματιά μιας μαθήτριάς του

Τ

ο σχολείο για εμάς
τους μαθητές είναι
το δεύτερο σπίτι
μας. Εκεί περνάμε
αρκετές ώρες της
ημέρας, μαθαίνοντας
ολοένα και περισσότερα
πράγματα, τόσο σε
εκπαιδευτικό επίπεδο
όσο και σε
εγκυκλοπαιδικό.

Το 5ο γενικό λύκειο, λοιπόν,
κτίστηκε περίπου στα μέσα
του προηγούμενου αιώνα το
1967-73. Είναι πιο ογκώδες
συγκριτικά με το γυμνάσιο
από δίπλα του. Έχει δυο ευρύχωρους ορόφους με μεγάλα παράθυρα και αίθουσες
γεμάτες φως. Εξωτερικά έχει
ένα απαλό μπεζ χρώμα που
κάνει το κτήριο ακόμη πιο επιβλητικό. Τόσο εξωτερικά όσο
και εσωτερικά οι τοίχοι του
σχολείου είναι διακοσμημένοι
με διάφορες και άλλοτε εντυπωσιακές ζωγραφιές φτιαγμένες από ταλαντούχους μαθητές που δίνουν έναν τόνο
πιο ευχάριστο και οικείο στην
μονοχρωμία του μπεζ.
Παρ’ όλες τις ομορφιές του
το 5ο λύκειο Τρικάλων έχει
μια σοβαρότητα καθώς τα
πράγματα
δυσκολεύουν
αφού, τόσο τα μαθήματα όσο
και οι καθηγητές, έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις. Πιο
συγκεκριμένα, στο λύκειο πρέπει να επιλέξουμε τον κύκλο
σπουδών που εκπροσωπεί
τις δυνατότητές μας που θα
ακολουθήσουμε. Ο καθένας
από τους κύκλους σπουδών
περιλαμβάνει και συγκεκριμένα επαγγέλματα, οπότε, ανάλογα τους στόχους μας ο κα-

θένας από εμάς τους μαθητές, επιλέγει τον αντίστοιχο
κύκλο σπουδών. Η δική μου
επιλογή είναι η θετική κατεύθυνση καθώς με ενδιαφέρουν
οι θετικές επιστήμες και η
σχολή που με ενδιαφέρει ανήκει σε αυτό το επιστημονικό
πεδίο. Επίσης, έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια στο μάθημα
της χημείας. Ίσως, βέβαια,

σε αυτό να συμβάλλει και ο
καθηγητής μας, διότι ο τρόπος μάθησης και διδασκαλίας
του είναι πολύ αποδοτικός
για εμάς, αφού μας βοηθάει
να κατανοήσουμε πολύ καλά
τη θεωρία και με τα τόσα παραδείγματα και τις ασκήσεις
που κάνουμε η εμπέδωση είναι βέβαιη. Οι περισσότεροι
καθηγητές μας είναι φιλικοί

και υπομονετικοί μαζί μας και
αυτό μας ωθεί ακόμη περισσότερο στη γνώση ολοένα
και περισσότερων πραγμάτων
και φυσικά μας κάνουν να επικεντρωνόμαστε στον μελλοντικό μας στόχο, που είναι η
επιτυχία μας στο τμήμα σπουδών που επιθυμούμε, κτίζοντας έτσι τα θεμέλια του μέλλοντός μας.

Εκτός όμως από τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις του,
το 5ο λύκειο μας προσφέρει
στιγμές ψυχαγωγίας, διασκέδασης και εκμάθησης. Πιο
συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και
με τη βοήθεια βέβαια κάποιων
καθηγητών, υλοποιούνται διάφορα ευρωπαϊκά και πολιτιστικά προγράμματα με διά-

φορες εκπαιδευτικές εκδρομές, άλλοτε μονοήμερες και
άλλοτε πολυήμερες, στην Ελλάδα, ακόμη και στο εξωτερικό. Έτσι, εμείς οι μαθητές
εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τη χώρα μας, μαθαίνοντας ακόμη περισσότερα
για την ιδιαίτερη κουλτούρα
και τον πολιτισμό μας.
Με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τις εκπαιδευτικές εκδρομές στο εξωτερικό, διευρύνουμε τους ορίζοντές μας,
αφού έχουμε την ευκαιρία
να ανακαλύψουμε και να συγκρίνουμε τα ήθη και τα έθιμα
άλλων χωρών, τον πολιτισμό
τους και κυρίως τον τρόπο
ζωής άλλων λαών με τον δικό
μας. Επιπλέον, όσον αφορά
τα εκπαιδευτικά προγράμματα, το 5ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων είναι, πλέον, ένα από
τα «τυχερά» σχολεία τα οποία
διαθέτουν εξοπλισμό ρομποτικής. Με αυτό τον τρόπο οι
μαθητές έχουν μια μοναδική
ευκαιρία να ανακαλύψουν δυνατότητες του εαυτού τους
που δεν ήξεραν ότι υπάρχουν.
Αποκτούν συνεχώς «μαθήματα» και εμπειρίες και εξελίσσονται στην τεχνολογία του
μέλλοντος.
Κλείνοντας, το 5ο Γενικό
Λύκειο Τρικάλων προσφέρει
δυνατότητες στους μαθητές
και τους ωθεί να εξελιχθούν
και να αντιμετωπίσουν το μέλλον, ως η επόμενη γενιά, σε
όλους τους τομείς.
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ,
μαθήτρια Α3 τμήματος
του 5ου ΓΕΛ Τρικάλων
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Θέλουν να μάθουν για Μετέωρα και Καλαμπάκα
Ανοδική τάση στην επισκεψιμότητα του Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης και το 2018 του Δήμου Μετεώρων
ίναι γεγονός ότι τα Μετέωρα
αποτελούν πόλο έλξης για όλο τον
πλανήτη. Αυτό όμως φαίνεται και
από… λεπτομέρειες, όπως τα στατιστικά
και οι αριθμοί. Άλλωστε το στοίχημα
είναι όλα αυτά να γίνονται όλο και πιο
ελκυστικά και αυτό είναι κάτι το οποίο
γίνεται. Η ενημέρωση από τον Δήμο
Μετεώρων για το την «επισκεψιμόητα»
αναφέρει:

κεια του 2017 (21.328).
Σε ότι αφορά τις εθνικότητες των τουριστών
που επισκέφτηκαν το Κέντρο Τουριστικής
Πληροφόρησης το 2018, η σειρά έχει ως
εξής:
1. Γαλλία .............................................4.716
2. Ελλάδα ...........................................3.720
3. Γερμανία ........................................2.762
4. Ιταλία ..............................................2.271
5. Ισραήλ ............................................2.074
6. Ισπανία ...........................................2.072
7. Αμερική .........................................1.650
8. Καναδάς ........................................1.017
9. Αυστραλία .........................................889
10. Ολλανδία .........................................859
Ο Δήμος Μετεώρων συνεχίζει καθημερινά
την προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή
εξυπηρέτηση των τουριστών και τη γενικότερη αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος
στην περιοχή μας.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Ε

Ανοδική τάση καταγράφηκε στην επισκεψιμότητα του Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης του Δήμου Μετεώρων (Infotourist Meteora), για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
Συγκεκριμένα το 2018, ο αριθμός των επισκεπτών που αναζήτησαν πληροφορίες και
ενημερώθηκαν στο Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης του δήμου μας, έφτασε τις 31.445,
υπερκαλύπτοντας τον αριθμό τουριστών που
είχαν επισκεφθεί το κέντρο καθ’ όλη τη διάρ-

Το τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τρικκαίων ενημερώνει τους πολίτες, τι να προσέχουν στην περίοδο χιονοπτώσεων
και παγετού. Ο Δήμος Τρικκαίων
σε κάθε περίπτωση θέτει στη διάθεση των πολιτών, τον τηλεφωνικό
αριθμό 2431033404 για ζητήματα
που τυχόν ανακύψουν.
Οι πολίτες μπορούν:
Αν πρόκειται να μετακινηθούν με
το αυτοκίνητο:
Να ενημερωθούν για τον καιρό
και για την κατάσταση του οδικού
δικτύου Να έχουν στο όχημά τους
αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα
Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι
αναγκαίο, κατά προτίμηση στη
διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους
Να ενημερώνουν τους οικείους
τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν
Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα
των μετακινήσεών τους ώστε να
αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων
Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων
φορέων, όπως Τροχαία κλπ.
Αν μετακινούνται πεζή :
Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για
ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της
ολισθηρότητας
Να αποφεύγουν τις άσκοπες
μετακινήσεις κατά την διάρκεια
αιχμής των φαινομένων (έντονη
χιονόπτωση, συνθήκες παγετού)
Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα
του οδικού δικτύου λόγω εισροής
πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή
λόγω χιονοπτώσεων και παγετού,
οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της
ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.
► ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ
Αν κατοικείτε σε ορεινή ή δύσβατη περιοχή που αντιμετωπίζει
προβλήματα από χιονοπτώσεις
Προμηθευτείτε υλικό θέρμανσης και τρόφιμα για αρκετές ημέρες.
Φροντίστε για εξοπλισμό καθαρισμού του χιονιού (π.χ. φτυάρια).
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΘΥΕΛ-

Οδηγίες του Δήμου Τρικκαίων για την κακοκαιρία
άστε το νερό από το σύστημα, αν
είστε στο σπίτι κατά τη διάρκεια
του παγετού και ιδιαίτερα το βράδυ.
Μην σπαταλάτε αλόγιστα νερό
για να απομακρύνετε το χιόνι και
τον πάγο.
Περιορίστε τις δραστηριότητες
που απαιτούν αυξημένη κατανάλωση νερού (πλυντήρια ρούχων
κ.λπ.).
Ενημερωθείτε αν έχει τοποθετηθεί αντιψυκτικό στον ηλιακό θερμοσίφωνα από την κατασκευάστρια εταιρία ή τον ειδικό τοπο-

ΛΑΣ
Αν βρίσκεστε στο σπίτι
Διατηρείστε το ζεστό και παραμείνετε σε αυτό όσο μπορείτε.
Μην αφήνετε τα παιδιά να βγουν
έξω ασυνόδευτα.
Φορέστε κατάλληλα ρούχα και
παπούτσια.
Ελέγξτε το δίκτυο ύδρευσης,
τους σωλήνες και τον υαλοπίνακα
του ηλιακού θερμοσίφωνα.
Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο
Αποφύγετε την οδήγηση σε δύσβατες ορεινές περιοχές.
Αλλάξτε πορεία αν είστε σε δύσβατο δρόμο και υπάρχει έντονη
χιονόπτωση.
Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα. Παραμείνετε στο αυτοκίνητο αν ακινητοποιηθεί. Τοποθετείστε
στην κεραία του ραδιοφώνου ή σε
άλλο εμφανές σημείο ένα ύφασμα
με έντονο χρώμα ώστε να σας εντοπίσουν οι ομάδες διάσωσης.
Ανάβετε τη μηχανή για 10 λεπτά
ανά ώρα και διατηρείστε την εξάτμιση καθαρή από το χιόνι.
Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό
χώρο
Πηγαίνετε σε ασφαλές μέρος
χωρίς να εκτεθείτε στη χιονοθύελλα.
Ντυθείτε με πολλά στρώματα
από ελαφριά και ζεστά ρούχα αντί
για ένα βαρύ ρούχο και φορέστε
ζεστές αδιάβροχες μπότες. Προτιμήστε ένα αδιάβροχο εξωτερικό
ρούχο.
Προσέξτε τις μετακινήσεις σας

Σύνδεσμος Γυναικών Κορομηλιάς

Πρόσκληση
Ο Σύλλογος Γυναικών Κορομηλιάς προσκαλεί τα μέλη
και τις φίλες του στην καθιερωμένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, την Κυριακή 13-1-2019 στο Φρούριο
Τρικάλων στις 5:30 το απόγευμα
Τιμή Εισόδου 10 Ευρώ

σε περιοχές όπου προβλέπονται
χιονοπτώσεις.
Χρησιμοποιήστε αντιολισθητικές αλυσίδες αν είναι απολύτως
απαραίτητο να μετακινηθείτε με
αυτοκίνητο. Είναι προτιμότερο να
ταξιδέψετε κατά τη διάρκεια της
ημέρας χρησιμοποιώντας κεντρικούς δρόμους. Ενημερώστε τους
οικείους σας για τη διαδρομή που
θα ακολουθήσετε.
Προτιμήστε τα μέσα μαζικής
μεταφοράς για μετακινήσεις στην
πόλη.
► ΠΑΓΕΤΟΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ
Σε περιοχές όπου έχει δημιουργηθεί παγετός απαιτείται προσοχή όταν οδηγείτε. Ενημερωθείτε για την κατάσταση του οδικού
δικτύου και έχετε αντιολισθητικές
αλυσίδες.
Αν μετακινείστε πεζή, φορέστε
κατάλληλα παπούτσια ώστε να
αποφύγετε τραυματισμούς λόγω
της ολισθηρότητας.
Στα δίκτυα ύδρευσης των κατοικιών
Μάθετε πού βρίσκεται ο υδρομετρητής (ρολόι) του σπιτιού σας
καθώς και τα σημεία όπου βρίσκονται ο κεντρικός και οι περιφερειακοί διακόπτες υδροδότησης.
Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι οι
διακόπτες του δικτύου υδροδότησης ανοιγοκλείνουν και λειτουργούν ομαλά.
Βεβαιωθείτε ότι οι εξωτερικοί
σωλήνες (π.χ. ηλιακού θερμοσίφωνα, βρύσες μπαλκονιών) είναι
μονωμένοι, διαφορετικά φροντίστε να μονωθούν το συντομότερο
δυνατόν.
Απομονώστε ή καλύτερα εκκενώστε το δίκτυο του ηλιακού θερμοσίφωνα, αν πρόκειται να λείψετε για μεγάλο χρονικό διάστημα
κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
Ρυθμίστε το σύστημα θέρμανσης
του σπιτιού ώστε να λειτουργεί αυτόματα σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Κλείστε την παροχή νερού προς
τον ηλιακό θερμοσίφωνα και αδει-

θέτησης, σε περίπτωση κλειστού
κυκλώματος. Σε αντίθετη περίπτωση προμηθευτείτε το κατάλληλο αντιψυκτικό και φροντίστε για
την τοποθέτησή του.
Ελέγξτε αν υπάρχουν διαρροές
στις βρύσες ή στα καζανάκια.
Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές
στα μπαλκόνια και στις ταράτσες
είναι καθαρές από φύλλα και σκουπίδια και λειτουργούν ομαλά.
ΟΤΑΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ ΠΑΓΕΤΟΣ
Αν παγώσουν οι κεντρικοί σωλήνες ύδρευσης
Κλείστε αμέσως τον κεντρικό

διακόπτη παροχής νερού του σπιτιού και ελέγξτε τον υδρομετρητή.
Αν συνεχίζει να λειτουργεί («γράφει») τότε υπάρχει διαρροή στο δίκτυο. Κλείστε το διακόπτη της κεντρικής παροχής και καλέστε
υδραυλικό. Αν αποφασίσετε να
ξεπαγώσετε τους σωλήνες, αρχίστε από το μέρος του σωλήνα
κοντά στον διακόπτη ώστε η θερμοκρασιακή μεταβολή να είναι
σταδιακή. Αν δεν έχετε αποτελέσματα επικοινωνήστε με έναν
υδραυλικό. Ελέγξτε αν έχουν βραχεί ή διατρέχουν κίνδυνο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ώστε να
τις απομονώσετε.
Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων
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ντιμέτωποι με αυξήσεις «φωτιά» στα διόδια θα
βρεθούν από το βράδυ της
Τετάρτης 9/01/2019 οι οδηγοί. H
αναπροσαρμογή που προκύπτει
είναι της τάξης των 0,10 ευρώ και
αφορά κυρίως στις κατηγορίες 3
και 4 (οχήματα με 2-3 άξονες με ή
χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος
πάνω από 2,20μ. και οχήματα με 4
ή περισσότερους άξονες με ή
χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος
από 2,20μ.).
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Αυξήσεις – «φωτιά» στα διόδια όλης της Ελλάδας
Πάχη
Κατηγορία 1: Δίκυκλα, τρίκυκλα: 0,60
ευρώ
Κατηγορία 2: Οχήματα με ή χωρίς
ρυμουλκούμενο και ύψος έως 2,20μ.:
0,90 ευρώ
Κατηγορία 3: Οχήματα με 2-3 άξονες
με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος
πάνω από 2,20μ.: 2,30 ευρώ
Κατηγορία 4: Οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ.: 3,30
ευρώ

Αναλυτικά οι τιμές όλων των διοδίων
ανά σταθμό και κατηγορία οχήματος
διαμορφώνονται ως εξής:

Ελευσίνα
Κατηγορία 1: Δίκυκλα, τρίκυκλα 1,50
ευρώ
Κατηγορία 2: Οχήματα με ή χωρίς
ρυμουλκούμενο και ύψος έως 2,20μ:
2,10 ευρώ.
Κατηγορία 3: Οχήματα με 2-3 άξονες
με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος
πάνω από 2,20μ.: 5,40 ευρώ
Κατηγορία 4: Οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ: 7,60
ευρώ

Ισθμός
Κατηγορία 1: Δίκυκλα, τρίκυκλα: 1,20
Κατηγορία 2: Οχήματα με ή χωρίς
ρυμουλκούμενο και ύψος έως 2,20μ:
1,80 ευρώ.
Κατηγορία 3: Οχήματα με 2-3 άξονες
με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος
πάνω από 2,20μ: 4,60 ευρώ.
Κατηγορία 4: Οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ: 6,40
ευρώ

Κιάτο
Κατηγορία 1: Δίκυκλα, τρίκυκλα: 1,60
ευρώ
Κατηγορία 2: Οχήματα με ή χωρίς
ρυμουλκούμενο και ύψος έως 2,20μ.:

Άγιοι Θεόδωροι

2,30 ευρώ
Κατηγορία 3: Οχήματα με 2-3 άξονες
με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος
πάνω από 2,20μ.: 5,80 ευρώ
Κατηγορία 4: Οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ.: 8,10
ευρώ
Ελαιώνας
Κατηγορία 1: Δίκυκλα, τρίκυκλα: 2,30
ευρώ
Κατηγορία 2: Οχήματα με ή χωρίς
ρυμουλκούμενο και ύψος έως 2,20μ.:
3,30 ευρώ
Κατηγορία 3: Οχήματα με 2-3 άξονες
με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος
πάνω από 2,20μ: 8,20 ευρώ.
Κατηγορία 4: Οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ.: 11,50
ευρώ

Ρίο
Κατηγορία 1: Δίκυκλα, τρίκυκλα: 1,60
ευρώ

Κατηγορία 2: Οχήματα με ή χωρίς
ρυμουλκούμενο και ύψος έως 2,20μ.:
2,30 ευρώ
Κατηγορία 3: Οχήματα με 2-3 άξονες
με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος
πάνω από 2,20μ.: 5,70 ευρώ
Κατηγορία 4: Οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ.: 8,10
ευρώ

Νέα Πέραμος
Κατηγορία 1: Δίκυκλα, τρίκυκλα: 1,00
ευρώ
Κατηγορία 2: Οχήματα με ή χωρίς
ρυμουλκούμενο και ύψος έως 2,20μ.:
1,40 ευρώ
Κατηγορία 3: Οχήματα με 2-3 άξονες
με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος
πάνω από 2,20μ.: 3,60 ευρώ
Κατηγορία 4: Οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ.: 5,10
ευρώ

CMYK

Κατηγορία 1: Δίκυκλα, τρίκυκλα: 0,30
ευρώ
Κατηγορία 2: Οχήματα με ή χωρίς
ρυμουλκούμενο και ύψος έως 2,20μ:
0,50 ευρώ.
Κατηγορία 3: Οχήματα με 2-3 άξονες
με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος
πάνω από 2,20μ.: 1,40 ευρώ
Κατηγορία 4: Οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ.: 1,90
ευρώ

Ζευγολατιό
Κατηγορία 1: Δίκυκλα, τρίκυκλα: 0,50
ευρώ
Κατηγορία 2: Οχήματα με ή χωρίς
ρυμουλκούμενο και ύψος έως
2,20μ.:0,70 ευρώ
Κατηγορία 3: Οχήματα με 2-3 άξονες
με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος
πάνω από 2,20μ.:1,90 ευρώ
Κατηγορία 4: Οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ: 2,70
ευρώ.

Κιάτο
Κατηγορία 1: Δίκυκλα, τρίκυκλα: 0,60
ευρώ
Κατηγορία 2: Οχήματα με ή χωρίς

ρυμουλκούμενο και ύψος έως 2,20μ.:
0,80 ευρώ
Κατηγορία 3: Οχήματα με 2-3 άξονες
με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος
πάνω από 2,20μ: 2,20 ευρώ.
Κατηγορία 4: Οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ.: 3,10

Δερβένι
Κατηγορία 1: Δίκυκλα, τρίκυκλα: 0,90
ευρώ
Κατηγορία 2: Οχήματα με ή χωρίς
ρυμουλκούμενο και ύψος έως 2,20μ.:
1,30 ευρώ
Κατηγορία 3: Οχήματα με 2-3 άξονες
με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος
πάνω από 2,20μ.:3,40 ευρώ
Κατηγορία 4: Οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ.: 4,70

Ακράτα
Κατηγορία 1: Δίκυκλα, τρίκυκλα: 1,20
ευρώ
Κατηγορία 2: Οχήματα με ή χωρίς
ρυμουλκούμενο και ύψος έως 2,20μ:
1,70 ευρώ.
Κατηγορία 3: Οχήματα με 2-3 άξονες
με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος
πάνω από 2,20μ.: 4,40 ευρώ
Κατηγορία 4: Οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ: 6,20
ευρώ.

Καλάβρυτα
Κατηγορία 1: Δίκυκλα, τρίκυκλα: 1,70
ευρώ
Κατηγορία 2: Οχήματα με ή χωρίς
ρυμουλκούμενο και ύψος έως 2,20μ.:
2,40 ευρώ
Κατηγορία 3: Οχήματα με 2-3 άξονες
με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος
πάνω από 2,20μ.: 6,00 ευρώ
Κατηγορία 4: Οχήματα με 4 ή περισ-

σότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ.: 8,50
ευρώ

Δρέπανο
Κατηγορία 1: Δίκυκλα, τρίκυκλα:1,20
ευρώ
Κατηγορία 2: Οχήματα με ή χωρίς
ρυμουλκούμενο και ύψος έως 2,20μ.:
1,70 ευρώ
Κατηγορία 3: Οχήματα με 2-3 άξονες
με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος
πάνω από 2,20μ.: 4,30 ευρώ
Κατηγορία 4: Οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ.: 6,10
ευρώ
Όσον αφορά την Αθηνών – Λαμίας,
οι τιμές των διοδίων σύμφωνα ετήσια
τιμαριθμική προσαρμογή διαμορφώνονται
ως εξής:
Στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου –
Ιωαννίνων:
Συγκεκριμένα, στην Ολυμπία Οδό
από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 9 προς
Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019 αναπροσαρμόζονται τα διόδια βάσει του Δείκτη
Τιμών Καταναλωτή του Σεπτεμβρίου
2018.
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, στην Εγνατία
Οδό η χρέωση για τα ΙΧ θα διαμορφωθεί
σε 5 από 3 λεπτά ανά χιλιόμετρο, με
την αύξηση να ανέρχεται σε ποσοστό
67% κατά μέσο όρο. Στα Μάλγαρα, η
αύξηση θα ανέλθει σε ποσοστό 150%
δεδομένου πως η χρέωση θα διαμορφωθεί σε 3 ευρώ από 1 ευρώ και 20
λεπτά που είναι τώρα.
Στον αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, οι
οδηγοί των ΙΧ θα πληρώνουν 10 λεπτά
περισσότερα στα μετωπικά διόδια Πελασγίας.
Κατά 5 λεπτά θα αυξηθεί το αντίτιμο
σε τρεις μετωπικούς σταθμούς διοδίων
στον Αυτοκινητόδρομο Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα-Σπάρτη. Πρόκειται για
τους σταθμούς στο Σπαθοβούνι, τη Νεστάνη και εκείνον στη Γέφυρα Μάναρη.
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Τίμησε την Άγια Κυρράνα ο Τρίκκης Χρυσόστομος
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών στις εόρτιες εκδηλώσεις στην Όσσα Λαγκαδά
Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης
Τρίκκης και Σταγών κ.
Χρυσόστομο τιμά ιδιαίτερα
την Αγία Κυρράνα, έτσι
φροντίζει κάθε χρόνο
ανήμερα της εορτής της να
βρεθεί στον Λαγκαδά.

Ο

Με την τέλεση του πανηγυρικού
Αρχιερατικού Συλλείτουργου στο
οποίο προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνίας και
Αποκορώνου κ. Δαμασκηνός, ολοκληρώθηκαν οι εόρτιες εκδηλώσεις επί τη Ιερά Μνήμη της Αγίας
Μεγαλοπαρθενομάρτυρος Κυράννης της Οσσαίας, στην Ιερά
Μητρόπολη Λαγκαδά, Λητής και
Ρεντίνης.
Η εορτή της Αγίας Μεγαλοπαρθενομάρτυρος Κυράννης, παρότι τιμάται από την Εκκλησία
μας την 28η Φεβρουαρίου, εδώ
και περίπου δύο αιώνες υπάρχει
η παράδοση από τους κατοίκους
της κωμοπόλεως της Όσσης, οι
οποίοι μη θέλοντας να στερηθούν την χαρά και την ευλογία της
εορτής της συντοπίτισσας Αγίας
τους, εξαιτίας του γεγονότος ότι
την επομένη των Εορτών του Αγίου Δωδεκαημέρου επέστρεφαν
στις εργασίες τους στις μεγάλες
πόλεις και ξαναγύριζαν στον τόπο
τους κατά την διάρκεια του Πάσχα, έχουν καθιερώσει να την τιμούν και να την εορτάζουν την
ακροτελεύτια ημέρα των Εορτών
του Αγίου Δωδεκαημέρου και της
εορτής του Συνάξεως του Τιμίου
και ενδόξου Ιωάννου του Προδρόμου, την 8η Ιανουαρίου κ. έ.,

με επίκεντρο τον φερώνυμο Ιερό
Ναό της, στον οποίο και φυλάσσονται τα Σεπτά και Χαριτόβρυτα
Λείψανά της.
Τον προεξάρχοντα της Πανηγυρικής Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, Σεπτό Ιεράρχη της Εκκλησίας της Κρήτης Μητροπολί-

τη Κυδωνίας κ. Δαμασκηνό, πλαισίωναν συλλειτουργούντες οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Άρτης
κ. Καλλίνικος, ο οποίος χοροστάτησε του Όρθρου, Τρίκκης και
Σταγών κ. Χρυσόστομος, ο εκ
της Όσσης καταγόμενος Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θερμών κ.

CMYK

Δημήτριος, καθώς επίσης και ο
επιχώριος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννης.
Την Διακονία του Θείου Λόγου
υπούργησε ο Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος, ο οποίος και
αναφέρθηκε στην δύναμη που
αντλεί ο κάθε άνθρωπος από τους

Αγίους, το Μαρτύριο τους και τα
Σεπτά Λείψανα τους, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι «με την
παρουσία μας στην σημερινή εορτή της Αγίας Κυράννης, μπορούμε να αντλήσουμε δύναμη για
την πορεία της ζωής μας. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι

«Όταν ασθενώ, τότε δυνατός ειμί»
(Β’ Κορ. ιβ’10), έτσι και ο άνθρωπος μπορεί να δυναμωθεί από τα
Λείψανα, διότι αυτή είναι η Πίστη
μας. Ο Ιησούς πάνω στον Σταυρό
πέθανε για να ζήσει ο άνθρωπος
αιώνια και η Αγία Κυράννα η οποία
πέθανε διά του Μαρτυρίου, κατέστησε το Ιερό της Σώμα, Ναό
του Αγίου Πνεύματος που προσδοκά την Ανάσταση των νεκρών
και μέσα από το παράδειγμά της,
όλοι εμείς μπορούμε να αντλήσουμε δύναμη και ισχύ για να
συνεχίζουμε τον πνευματικό αγώνα μας.
Προ της Απολύσεως της Θείας
Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Λαγκαδά κ. Ιωάννης εξέφρασε λόγους ευχαριστίας ονομαστικά προς το κάθε
Μητροπολίτη καθώς και προς
όλους τους παρισταμένους που
παρέστησαν στην εορτή αυτή της
επαρχίας μας και τίμησαν την
μνήμη της μεγάλης Νεομάρτυρος
Αγίας Κυράννης της Οσσαίας.
Εν συνεχεία, προσφέρθηκε παραδοσιακό κέρασμα προς όλους
τους προσκυνητές, ενώ οι Σεβασμιώτατοι μετέβησαν για προσκύνημα στον παλαιό και ιστορικό Ιερό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Όσσης, όπου και ερεύθησαν κατά θαυμαστό τρόπο προ
ολίγων ετών, τα Ιερά Λείψανα
των Αγίων Νεομαρτύρων Κυράννης της Οσσαίας και Ακυλίνης-Αγγελίνης της εξ Ζαγκλιβερίω καταγομένης.
ΧΡ. ΠΑΠ.
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Μικρό…ξεσκόνισμα τού Τρικαλινού χρονοντούλαπου

Ο δρόμος έχει την δική του ιστορία…
•Ή ένα αλλοιώτικο οδοι-πορικό μνήμης απ' τον ΘΥΜΙΟ ΓΡ. ΛΩΛΗ
ετά την ολοκλήρωση, στο φύλλο της περασμένης Πέμπτης, του κύκλου αναφοράς, στους
συμμαθητές Γυμνασίου, αποφοίτους του 1953, τη θέση σε τούτη την στήλη, από σήμερα και κάθε
Πέμπτη, παίρνει η πλήρης μεταφορά της ειδησεογραφίας και του σχολιασμού της αντίστοιχης,
χρονολογικά ημέρας, της ιστορικής εφημερίδας «Θάρρος», που δίνουν αφορμή σε παρομοιώσεις και
συνειρμούς, για πρόσωπα και καταστάσεις. Και πάντως ξεδιπλώνουν την ιστορία προ εκατονταετίας.
Θα προστίθεται μόνο κάποιο φωτογραφικό υλικό, που θα ολοκληρώνει την εικόνα της εποχής εκείνης.

Μ

Από πάνω προς τα κάτω. Ο Εθνάρχης
Ελευθέριος Βενιζέλος σε ώρα μελέτης
και περισυλλογής. Ο σπουδαίος παλιός
Τρικαλινός γιατρός χειρουργός Σπύρος
Βασδέκης, που η μεγάλη τριώροφη
πολυκλινική και κατοικία του στην
γωνία των οδών Ομήρου και Β. Ουγκώ
είναι τώρα πολυκατοικία. Ο
συγκεκριμένος Ασκληπιάδης, «έχασε»
τον Ιανουάριο του 2019, τον αδερφό
του Κωνσταντίνο, ο Βουλευτής,
Δημοτικός Σύμβουλος και ιατρός
Δημήτριος Φωτάκης, που το σπίτι του
υπάρχει ακόμα στη συνοικία Βαρούσι,
απέναντι από τον Άγιο Δημήτριο, τα
νέα γιοματάρια άνοιξαν και οι οπαδοί
του Διόνυσου γεμίζουν τις νταμιτζάνες.

CMYK
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4 Ο ΑΟΤ έχει στρέψει την προσοχή του
στον αγώνα της Κυριακής με τον Απόλλωνα,
αλλά η προπόνηση έγινε σε ρυθμό… μπάσκετ!
•(σελ. 8)

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΖΑΚΟΥΑΝΙ
Ενώ παρελθόν από τον ΑΟΤ
οι Γκόλιας και Μακρίδης
•(σελ. 5)

Για τις
μεταγραφές του
ΑΟ Τρίκαλα είναι νωρίς να
κρίνουμε, αφού υπάρχει
ακόμη περιθώριο 20
ημερών για να ενισχυθεί η
ομάδα. Αλλά ήδη ένα
λάθος και ο λόγος έχει να
κάνει με τον Βασίλη
Γκόλια. Μέσα στον
Ιανουάριο το να φεύγει
ένας παίκτης που έδειξε
ότι έχει ποιότητα είναι…
κάπως! Βέβαια όλα
κρίνονται εκ του
αποτελέσματος, αφού
υποτίθεται ότι ο Γράφας
και η διοίκηση έχουν κάνει
το κουμάντο τους. Από
εκεί και πέρα οι
μεταγραφές έτσι και
αλλιώς είναι σε δεύτερο
πλάνο. Εκείνο που
ενδιαφέρει είναι οι αγώνες
και οι βαθμοί. Εκεί λοιπόν
θα πρέπει να πέσει το
βάρος, τα υπόλοιπα θα
φανούν αγώνα με αγώνα.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΡΥΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
Προσπαθούν και τα αθλητικά
νέα να… ξεπαγώσουν σιγά σιγά
•(σελ. 2,3,4,)

ΔΕΝ ΠΤΟΕΙΤΑΙ
Η ακαδημία της Δήμητρας
συνδυάζει ποδόσφαιρο και χιόνι!
•(σελ. 7)
CMYK
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Θα παλέψει
Η Φαλώρεια παρά την ποιότητα της φετινής Α1 ΕΣΚΑΘ

Στιγμιότυπο από την προσπάθεια
της Τρικαλινής ομάδας στον Αστέρα

Α

πό την πρώτη
στιγμή που
ανέλαβε δράση
η Φαλώρεια
ακολούθησε τον δύσκολο
δρόμο, αυτόν της
συστηματικής δουλειάς
και της απλόχερης
στήριξης του νέου
αίματος.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Γιατί θα μπορούσε να στραφεί και σε πολύπειρους παίκτης, που θα έδινε λύσεις
αλλά με τον τρόπο αυτό θα
αλλοίωνε την φυσιογνωμία
και την φιλοσοφία της.
Πραγματικά όσοι έχουν δει
αγώνες της πορτοκαλί ομάδας αλλά και προπονήσεις
δεν μπορούν να φανταστούν
ότι το παρκέ δεν θα είναι γεμάτο από πιτσιρικάδες.
Οσο για τις προσθήκες είναι
μετρημένες και ταιριάζουν με
το αρχικό πλάνο που χαράζεται.
Σε κάθε περίπτωση ο εκ
των εκπροσώπων μας ακολουθεί τον σωστό δρόμο,
αφού είναι σημαντικό οι ομάδες να δίνουν ευκαιρίες στα
νιάτα.
Βέβαια όλοι ήξεραν από την
εκκίνηση κιόλας ότι η αποστολή τους έχει υψηλό συντελεστή δυσκολίας, αφού αρκετοί αντίπαλοι δεν παίζονται.
Κάπως έτσι εξηγείται το
άνοιγμα της ψαλίδας.
Ωστόσο η Τρικαλινή ομάδα
σημάδεψε συγκεκριμένα ματς
στα οποία θέλει να βάλει θετικό πρόσημο.
Κάποιες συναντήσεις λοιπόν
θα αποτελέσουν κάτι σαν οδηγό, ενώ το ζητούμενο είναι οι
παίκτες να διατηρήσουν την
φλόγα και το υψηλό τους
αγωνιστικό φρόνημα μέχρι τέλους.
Σε κάθε περίπτωση τον δικό
της ωραίο αγώνα δίνει η Φαλώρεια. Να θυμίσουμε ότι εμφανίστηκε με χαμηλούς τόνους στο Τρικαλινό μπασκετικό προσκήνιο και σε σύντομο
χρονικό διάστημα άρχισε να
γεμίζει το βιογραφικό της.
Αναμφίβολα πρόσφερε μαζεμένες συγκινήσεις στους
φίλους της, που ξέρουν να
εκτιμούν την αξία της προσπάθειας και την δύναμη της
παρέας.
Πλέον μπήκε στα βαθιά του
πρωταθλήματος, αλλά εξακολουθεί να πορεύεται με σίγουρα βήματα και αξιοπρέπεια.

Γιατί ειδικά στην Α1 ΕΣΚΑΘ
τα συναισθήματα μπορούν να
αλλάξουν άρδην.
Λίγο να μην εμφανιστεί η
ομάδα στην μέρα της, λίγο
να μην βρουν στόχο τα μεγάλα σουτ και από την άλλη οι
ανταγωνιστές να παρουσιαστούν ζεστοί τότε καθένας
αντιλαμβάνεται πως θα χρειαστούν υπερβάσεις.
Όπως και να’χει όμως τα
μέλη της Φαλώρειας διακρίνονται για την αγάπη και την
προσήλωσή τους στο μπάσκετ.
Αλλωστε αν δεν διέθεταν
τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν
θα άνοιγε η ομάδα περπατησιά αναδεικνύοντας την ομορφιά του αθλήματος.
Είναι φανερό ότι όσοι διακονούν την Φαλώρεια δεν αλλάζουν γραμμή πλεύσης. Εμφανίζονται στο γήπεδο για να
απολαύσουν μπάσκετ και να
ξεδιπλώσουν το σύνολο των
αρετών τους δίνοντας έμφαση
στα βασικά του αθλήματος
αλλά και στις λεπτομέρειες.
Το κίνητρο δεν λείπει αφού
τα νιάτα της ομάδας θέλουν
να συστηθούν στο τοπικό κοινό και όχι μόνον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Στο διάστημα που βρίσκονται στο προσκήνιο αντιλήφθηκαν ότι δεν πρόκειται να τους
χαριστεί τίποτα. Αλλωστε οι
αντίπαλοι ξέρουν πολύ καλά
τα μυστικά και ντοκουμέντα,
οπότε δεν αφήνουν να πέσει
τίποτα κάτω.
Συνεπώς οι πορτοκαλί καλούνται να έχουν πάντα έτοιμο
το αντίδοτο και την εναλλακτική λύση για να πετύχουν
τις προσπεράσεις που θέλουν.
Ετσι θα βιώσουν ένα φωτεινό μπασκετικά 2019.

Iδιαίτερη αρχή
Παρότι η ΑΕΛ έπεσε κατηγορίες εξακολουθεί να διαθέτει βαριά φανέλα και δεν
ξέχασε το μπάσκετ που ήξερε.
Εκ των πραγμάτων η Φαλώρεια είχε δύσκολη αποστολή.
Τα νιάτα της ομάδας έκαναν
βέβαια την προσπάθεια αλλά
ηττήθηκαν με 69-45.
Όπως δείχνει το σκορ οι
πορτοκαλί είχαν δυσκολίες
στο επιθετικό σκέλος και άλλο
που δεν ήθελαν οι αντίπαλοι
για να φέρουν την υπόθεση
στα μέτρα τους.
Γενικά η χρονιά θα είναι δύσκολη για τα Τρικαλινά χρώματα, που θα πρέπει να δείξουν χαρακτήρα στα οριακά
ματς αλλά και να ψάξουν και

ορισμένες επιτυχίες εκτός
προγράμματος.
Αγωνιστικά ο εκπρόσωπός
μας αιφνιδιάστηκε και άργησε
να βρει ρυθμό. Στο δεύτερο
δεκάλεπτο αντεπιτέθηκε αλλά
στην συνέχεια δεν μπόρεσε
να πάρει κάτι από την συγκεκριμένη αναμέτρηση.
Τα δεκάλεπτα: 23-5, 36-20,
47-34, 69-45
ΑΕΛ (Βαγιόπουλος-Μαίος)
Ταμπάρης 15(1), Ριζούλης 1,
Παπαευθυμίου , Γκαμπέτας
8, Παπαδούλης 4(1), Μπίνας
25, Σκριάπας 9, Παναγιώτου
7.
Φαλώρεια (Παλάτος ) Δούγγαρης 2, Μπαλτός , Μαλακασιώτης 8, Μιχαηλίδης 12(1),
Σπάθης 16(2), Πουλιανίτης ,
Κατσαδούρος 4(1), Παναγιώτου , Μπακάλης , Μπαρέκας
, Διαλεσιώτης 3.

Άλλο επίπεδο
Ασφαλώς η Φαλώρεια αντιμετώπισε με ρεαλισμό τον
αγώνα με τους Σοφάδες.
Ο αντίπαλος είναι μια ομάδα
με πολλά μπασκετικά χιλιόμετρα στις αποσκευές της και
όταν βρει ρυθμό δεν αφήνει
να πέσει τίποτα κάτω.
Οι πορτοκαλί είχαν την ατυχία να πέσουν πάνω στην καλή
μέρα των γειτόνων οι οποίοι
άνοιξαν την ψαλίδα η οποία
κλείδωσε στο 40-80.
Ο εκπρόσωπός μας πάντως
παίζοντας με φιλότιμο έκανε
πολύ καλή εκκίνηση κοιτάζοντας στα μάτια τους αντιπάλους.
Μάλιστα κάποια στιγμή οι
άνθρωποί του διατύπωσαν
ορισμένες διαιτητικές ενστάσεις.
Όμως από το δεύτερο δεκάλεπτο οι Σοφάδες με ασφυκτική πίεση και εμπειρία έφεραν την υπόθεση στα μέτρα
τους.
Φυσικά οι πορτοκαλί θα συνεχίσουν την δουλειά αφού
αυτός είναι ο μόνος δρόμος
για θετικά αποτελέσματα.
Τα δεκάλεπτα: 9-11, 13-35,
23-60, 40-80
Διαιτητές:Γκαρτζονίκας Χ.
- Λιλης
Φαλώρεια (Παλάτος )
Μπάλτος , Κάββουρας , Παπαιωάννου 5(1), Μιχαηλίδης
14(4), Σπάθης 8(1), Πουλιανίτης , Κατσαδούρος 4(1), Παναγιώτου , Δούγγαρης , Κωνσταντούλας , Μαλακασιώτης
, Μπακάλης 4, Διαλεσιώτης
3, Μπαρέκας 2.
Γ.Σ.Σοφάδων (Λιάγκας):
Γούλας 33(4), Καραμουλάς ,
Ψυχογιός 11(3), Χαλκιάς
10(1), Παπαϊωάννου 6, Γεωργαντζάς 5(1), Ζωιτσάκος 2,
Τουλιάς , Σφακιανός 2, Δίκαρος 9.

Καλό μπάσκετ και ευρεία νίκη απέναντι στον Φοίβο. Γ
θητου ροζ φύλλου αγώνα.
Ετσι η έμπειρη Νίκαια απέδρασε από το Δημοτικό με
67-74.
Ωστόσο ο εκπρόσωπός μας
έδειξε ότι ανεβάζει στροφές
από αγώνα σε αγώνα, οπότε
αξίζει να συνεχίσει ανάλογα
για να μπορέσει να κυνηγήσει
τους στόχους του.
Η ομάδα του Γιάννη Παλάτου ήταν μπροστά σε μεγάλα
διαστήματα του αγώνα αλλά
δεν κατάφερε να ολοκληρώσει.
Ειδικά η εμφάνιση της γ’
περιόδου άφησε υποσχέσεις
αλλά στην τελική ευθεία οι
φιλοξενούμενοι πέτυχαν μεγάλα καλάθια και μετέφεραν
την πίεση στον εκπρόσωπό
μας.
Ετσι μπορεί τα χαμόγελα
να μην ήρθαν αλλά οι πιτσιρικάδες θα συνεχίσουν την συστηματική δουλειά έχοντας
οδηγό την αξιοπρέπεια και
όπου τους βγάλει.
Τα δεκάλεπτα: 22-24, 3941, 60-52, 67-74
Φαλώρεια (Παλάτος )
Μπάλτος , Κωνσταντούλας 8,
Παπαιωάννου , Μιχαηλίδης
19(3), Σπάθης 2, Πουλιανίτης
, Κατσαδούρος 7(1), Παναγιώτου 9(1), Μπακάλης , Πατιτακης 13(1), Διαλεσιώτης 9,
Μπαρέκας.
Γ.Σ.Νίκαιας (Παπαναστασίου) Παπαθανασίου, Κουραμάς
29, Κουφίδης , Τσουλούφης ,
Βουτσελάς , Αμπντάλα , Παπαναστασίου 7, Τέλιος , Ρούσσος , Μουράτης 11(3), Μπλιάτζας 27(1).

Μέτρησαν λεπτομέρειες

Αποστολή βουνό

Με ένα αίσθημα πικρίας τελείωσε ο Κυριακάτικος αγώνας 4 Νοέμβρη 2018 για τα
παιδιά της Φαλώρειας.
Οι πορτοκαλί έδωσαν ότι
είχαν και δεν είχαν αλλά οι
λεπτομέρειες δεν επέτρεψαν
την κατάκτηση του πολυπό-

Είναι ορισμένα παιχνίδια
στα οποία οι ομάδες κρατούν
μικρό καλάθι, αφού ξέρουν
την διαφορά δυναμικότητας
από τους ανταγωνιστές.
Στο πλαίσιο αυτό η Φαλώρεια είχε αποστολή βουνό την
Κυριακή 11 Nοέμβρη 2018

στην έδρα της Αναγέννησης
Καρδίτσας.
Οι ποιοτικοί και έμπειροι
γηπεδούχοι πέραν όλων των
άλλων αρετών τους βρέθηκαν
στην μέρα τους και έτσι η
ψαλίδα στο σκορ άνοιξε και
κλείδωσε στο 96-56.
Οι νεαροί πορτοκαλί δοκίμασαν κάποια πράγματα για
το μέλλον και έχουν στραμμένη την προσοχή τους σε
πιο γήινα και βατά ματς.
Οσο για τους γείτονες μετρούν 4 στα 4 και συνεχίζουν
ακάθεκτοι.
Εξαιρετικό παιχνίδι έκαναν
οι Τρικαλινοί άσοι της: Καλλιάρας και Στ. Αργύρης.
Τα δεκάλεπτα: 17-10, 4431, 71-41, 96-56
Διαιτητές: Δημουλάς - Παπαδημητρίου
Φαλώρεια (Παλάτος )
Μπάλτος, Κωνσταντούλας 5,
Κόκκαλης 2 , Μιχαηλίδης
18(3), Σπάθης 3(1) , Παναγιώτου 9(1), Μπακάλης 9, Πατιτάκης 2, Μπαρέκας 8.

Εσκασαν χαμόγελα
Το επιτελείο της Φαλώρειας
ήξερε από την αρχή ότι η
ομάδα θα είχε δύσκολο έργο
στον φετινό μαραθώνιο.
Γιατί από την μια πλευρά ο
μέσος όρος της Τρικαλινής
ομάδας είναι ιδιαίτερα χαμηλός, οπότε οι πιτσιρικάδες
προσπαθούν με την ενέργεια
να καλύψουν το έλλειμμα εμπειρίας.
Από την άλλο τα περισσότερα παιχνίδια έγιναν με ομάδες από το πάνω ράφι, οπότε
η τοπική αποστολή ήταν βουνό.
Ολοι όμως διατήρησαν την
ψυχραιμία τους και συνέχισαν
να δουλεύουν θέλοντας να
πιάσουν την ευκαιρία από τα
μαλλιά.
Την Κυριακή το απόγευμα
χαμογέλασαν αφού έσπασαν
το ρόδι. Κέρδισαν λοιπόν 70-

65 το Μουζάκι και πλέον συνεχίζουν με μεγαλύτερη αισιοδοξία.
Ο εκπρόσωπός μας έσπευσε να μπει δυνατά στο παιχνίδι
και να εφαρμόσει πιστά τις
οδηγίες του κόουτς Παλάτου.
Σε πρώτη φάση εστίασε
πολύ σωστά στην άμυνα και
κατάφερε να βρει αντίδοτο
για τα βαριά χαρτιά των φιλοξενουμένων.
Ετσι έβαλε τις βάσεις για
την επιτυχία.
Βέβαια οι φιλοξενούμενοι
δεν τα παράτησαν και έτσι η
αγωνία παρατάθηκε.
Ωστόσο η Φαλώρεια(διατύπωσε παράπονα για την διαιτησία) από την στιγμή που
ξεκίνησε θετικά θέλησε να
ολοκληρώσει με ψηλά το κεφάλι, όπως και έγινε.
Τα δεκάλεπτα: 18-8, 43-25,
60-46, 70-65
Φαλώρεια (Παλάτος )
Μπάλτος , Κωνσταντούλας
18(2), Κόκκαλης , Μαλακασιώτης , Μιχαηλίδης 14(4),
Σπάθης 9(2), Κατσαδούρος ,
Παναγιώτου 8(2), Βιττεμπέργιεν, Πατιακης 4 , Μπακάλης
7(1), Διαλεσιώτης 10.

Τοπικό χρώμα
Τα τοπικά ντέρμπι έχουν
την δική τους γοητεία και πολλές φορές προκύπτουν και
εκπλήξεις.
Φαίνεται ότι οι Γόμφοι είχαν
στο μυαλό τους αυτή την εικόνα και φρόντισαν να μπουν
από την αρχή σοβαρά στο
παρκέ απέναντι στην Φαλώρεια.
Ετσι έφτασαν σε ευρεία νίκη
με 79-51.
Ολη η ουσία ήταν στο πρώτο δεκάλεπτο. Οι γηπεδούχοι
εστίασαν στην σωστή αμυντική λειτουργία, οπότε έβγαλαν τους πορτοκαλί από τον
τρόπο σκέψης τους.
Και στην επίθεση όμως είχαν εμπνεύσεις, ρυθμό και
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μέχρι τέλους
θα προσπαθήσει φιλότιμα για την βαθμολογική αναρρίχηση
καλά στατιστικά, οπότε έχτισαν νωρίς- νωρίς τις βάσεις
για την επιτυχία.
Το 32-6 που ήταν το σκορ
του διαστήματος αυτού έκανε
αφενός εύκολη την ζωή των
Γόμφων και αφετέρου οι φιλοξενούμενοι είχαν να ανεβούν βουνό.
Μπροστά στην εξέλιξη αυτή
ο κόουτς Αλεξίου φρόντισε
να ανακατέψει την τράπουλα
δίνοντας χρόνο συμμετοχής
σε παίκτες που δεν είχαν πολλά λεπτά.
Επίσης δοκίμασε διάφορα
σχήματα που θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον.
Γενικά έγινε ένα ελεύθερο
παιχνίδι με τα « Βουβάλια» να
επιβεβαιώνουν τα προγνωστικά και την Φαλώρεια να προσπαθεί να μαζέψει την διαφορά.
Πάντως τέτοια ματς συνιστούν καλή εμπειρία για τους
μικρούς των φιλοξενούμενων
που σημαδεύουν άλλα ματς.
Φυσικά και οι Γόμφοι θα
προσπαθήσουν για το καλύτερο στις συναντήσεις με βαριά χαρτιά.
Τα δεκάλεπτα: 32-6, 47-17,
62-29, 79-51
Γόμφοι :(Αλεξίου) Καγιαμανίδης 14, Λιάσκος 6(2),
Τσίγκας 6, Ροδόπουλος 6, Ζαχόπουλος 4, Μάρκος 8, Οικονόμου 4, Ανδρέου 2, Ψύρρας 5(1), Στρακάτσαλος 13(1),
Κουρέπης 11
Φαλώρεια (Παλάτος )
Μπαλτος 3(1), Μπακάλης 10,
Μιχαηλίδης 2, Σπαθής, Πουλιανίτης 2, Κατσαδούρος, Παναγιώτου 11(1), Δούγγαρης,
Πατιτακης14(1), Διαλεσιώτης
5, Μπαρέκας 4

πολύτιμο διπλό
Από την αρχή της χρονιάς
η Φαλώρεια σημάδεψε συγκεκριμένα παιχνίδια στα οποία
έπρεπε να βάλει θετικό πρόσημο.
Πραγματικά την Κυριακή το
μάτι των πιτσιρικάδων γυάλιζε,
οπότε κέρδισαν πανάξια 7047 και με καλή διαφορά τον
Φοίβο Γιάννουλης.
Οι πορτοκαλί προηγήθηκαν
νωρίς- νωρίς 14-4 και στην
συνέχεια με σοβαρότητα και
ανάλογη ταχύτητα πήραν
αυτό που ήθελαν ανεβαίνοντας ψυχολογικά.
Ο εκπρόσωπός μας είχε πολυφωνία στην επίθεση και καθαρό μυαλό στην άμυνα, οπότε όλα πήραν τον δρόμο τους.
Τα δεκάλεπτα: 23-13, 3023, 53-35, 70-47
Φαλώρεια (Παλάτος ) Βιττεμπέργιεν 4, Δούγγαρης ,
Κωνσταντούλας 7(1), Μαλακασιώτης 9, Μπακάλης 10,
Σπάθης 7(1), Πουλιανίτης ,
Κατσαδούρος 12(2), Παναγιώτου 2, Πατιτάκης 12(2),
Μπαρέκας 2, Διαλεσιώτης 5.

Μέτρησε η εμπειρία
Στο βάθος του μυαλού τους
οι παίκτες της Φαλώρειας

Μαζεμένες αλλαγές
Ηλεκτρικοί αποδεικνύονται οι πάγκοι και
στην Α2 Εθνική, οπότε σημειώθηκαν ήδη
αρκετές ανακατατάξεις

Τη νίκη που ήθελαν πήραν οι πιτσιρικάδες κόντρα στο Μουζάκι
Το ρόστερ έδεσε μεταξύ
του και φαντάζει δύσκολο η
ομάδα να στερέψει από εμπνεύσεις.
Παράλληλα δεν λείπει και
το απαραίτητο ομαδικό πνεύμα που κάνει την διαφορά
σ’ένα μακρύ πρωτάθλημα,
όπως είναι αυτό της Α1
ΕΣΚΑΘ.
Οσο για την Φαλώρεια είδε
τον αγώνα ως μια καλή εμπειρία και φυσικά θα στοχεύει
σε αγώνες στα κυβικά της για
να συλλέξει τον απαραίτητο
αριθμό ροζ φύλλων.
Τα δεκάλεπτα: 11-20, 1941, 32-63, 43-86
Φαλώρεια (Παλάτος) :
Μπάλτος, Βιντερμπέγκεν 2,
Μαλακασιώτης 5, Μιχαηλίδης
5, Σπαθής 11 ( 3), Πουλιανίτης
3, Κατσαδούρος 8, Παναγιώτου 2, Πατιτάκης 1, Διαλεσιώτης 6, Μπαρέκας.
Δαναοί( Παναγιώτου-Μήτσας) : Τσικρικάς 10 (2), Παπαθεοδώρου, Μικαελιάν 2, Νικολούσιος 18 (4), Σδράκας 5,
Χατζής, Τζάννης 14 (1), Ψύρρας 6, Διαλεσιώτης 11 (1),
Νικόπουλος 7, Δήμος 6, Κω-

τούλας 7 (1).

Διαφορετικό ράφι
Τρίτωσαν τα ματς με υψηλό
συντελεστή δυσκολίας για τα
Τρικαλινά χρώματα.
Ο ρεαλισμός πρέπει να χαρακτηρίζει την Φαλώρεια ως
προς τα παιχνίδια που δίνει.
Είναι λοιπόν κάποια ματς
που δεν αγγίζονται με τίποτα,
αφού οι αντίπαλοι κινούνται
σε άλλο επίπεδο.
Υπάρχουν επίσης κάποια
ματς που με υψηλή ταχύτητα
μπορούν να έρθουν ευχάριστες ειδήσεις.
Τέλος εντοπίζεται και ένας
αριθμός παιχνιδιών όπου
πάση θυσία πρέπει να μπει
θετικό πρόσημο.
Οι νεαροί πορτοκαλί ήξεραν
ότι δεν μπορούσαν να έχουν
τρελές απαιτήσεις στην Σαββατιάτικη έξοδό τους στον
Αμπελώνα.
Οι Λαρισαίοι είναι άκρως
ποιοτικοί, ενώ μετά την ήττα
από τους Γόμφους δεν είχαν
καμία διάθεση να χάσουν και
άλλο έδαφος.
Ετσι προέκυψε το τελικό

80-54.
Ωστόσο στο μέτρο του δυνατού οι Τρικαλινοί πιτσιρικάδες προσπάθησαν να εμφανιστούν ανταγωνιστικοί και
να βγάλουν πράγματα που
εκτελούν στις προπονήσεις.
Παράλληλα ήθελαν να τσεκάρουν δεδομένα για το μέλλον και να δείξουν σημάδια
προόδου.
Γενικά κράτησαν την θετική
εικόνα του πρώτου μέρους
και με την εμπειρία που εκ
των πραγμάτων προσφέρουν
τέτοιες συναντήσεις.
Διότι τα νιάτα πρέπει να
παίζουν με δυνατούς αντιπάλους προκειμένου να συλλέγουν ιδέες και να κάνουν τις
απαραίτητες προσαρμογές.
Από την άποψη αυτή συναντήσεις αυτού του είδους
συνιστούν ένα μεγάλο σχολείο, κάτι που θα φανεί σε
βάθος χρόνου.
Τα δεκάλεπτα: 15-13, 2918, 54-35, 80-54
Φαλώρεια (Παλάτος ) Δούγγαρης 2, Μπάλτος 2, Μαλακασιώτης 7, Κόκκαλης 2, Σπάθης 16(2), Πουλιανίτης 12(1),
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άφηναν χώρο για κάποια ανατροπή στην έδρα του Αστέρα.
Πράγματι κυνήγησαν το παιχνίδι με όλες τις δυνάμεις
αλλά δεν μπόρεσαν να κάνουν
την υπέρβαση.
Ετσι η ιστορία έγραψε Τρικαλινή ήττα με 45-31.
Ηταν ένα παιχνίδι που τον
πρώτο λόγο είχαν οι άμυνες.
Οι πορτοκαλί είχαν καλή
επίδοση στο συγκεκριμένο
κομμάτι αλλά τα χάλασαν στο
επιθετικό σκέλος. Εκεί είχαν
μεγάλη αστοχία ακόμη και σε
εύκολες προσπάθειες.
Επιπρόσθετα οι γηπεδούχοι
πήγαν το παιχνίδι στην δύναμη
οπότε οι νεαροί παίκτες της
Φαλώρειας δεν άντεξαν στο
φίζικαλ γκέϊμ.
Ο Αστέρας ξεκίνησε δυνατά
αλλά στην επανάληψη οι πορτοκαλί με 2-13 μπήκαν ξανά
στο ματς ωστόσο δεν άντεξαν
μέχρι τέλους.
Τα δεκάλεπτα: 17-7, 28-12,
33-25, 45-31
Φαλώρεια (Παλάτος ) Δούγγαρης 2, Μπακάλης , Μαλακασιώτης 4, Βιττεμπέργιεν,
Σπάθης 2, Πουλιανίτης 2, Κατσαδούρος 3(1), Παναγιώτου
, Πατιτάκης 11(3), Διαλεσιώτης 7(1), Μπαρέκας .

Δυνατή εμπειρία αποτέλεσε για την Φαλώρεια το ματς με τους Δαναούς

οικεία αναμέτρηση
Τα δύσκολα αλλά και τα τοπικά ντέρμπι είχαν συνέχεια
για την Φαλώρειαα. Βέβαια
φέτος οι Δαναοί είναι παραγωγικοί και σε κάθε παιχνίδι
βγάζουν άσους από το μανίκι
τους και προσφέρουν πλούσιο
θέαμα.
Οι καλές συνήθειες δεν άλλαξαν για τους γαλάζιους
ούτε στην τοπική συνάντηση
με την Φαλώρεια το απόγευμα
της Κυριακής 2 Δεκέμβρη
2018.
Η ιστορία έγραψε 43-86 ενώ
το στοιχείο που έκανε την
διαφορά ήταν η σοβαρότητα
των νικητών.
Οι παίκτες του Αλέξη Παναγιώτου μπήκαν από την
αρχή με κέφι και ιδέες στο
παρκέ.
Πρόσεξαν ιδιαίτερα την
άμυνά τους, όπου πίεσαν
πάρα πολύ, ενώ είχαν λύσεις
και για την εναέρια κυκλοφορία.
Οσο για την επίθεση οι Δαναοί διαθέτουν αξιόπιστους
παίκτες και πολυφωνία, οπότε
η ψαλίδα φυσιολογικά άνοιξε.
Είναι φανερό ότι οι γαλάζιοι
έχουν ανεβασμένη ψυχολογία
και θέλουν να φτάσουν όσο
ψηλότερα γίνεται.

Μπαρέκας 9, Διαλεσιώτης 4.
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Κατά γενική ομολογία στο δεύτερο τη τάξει εθνικό
πρωτάθλημα διεξάγονται γεμάτοι αγώνες.
Αυτό σημαίνει ότι τα συναισθήματα αλλάζουν
άρδην ακόμη και μέσα στα δεκάλεπτα.
Από την πλευρά τους οι προπονητές προσπαθούν
να δώσουν στους παίκτες τους όλα τα απαραίτητα
στοιχεία ως μασημένη τροφή και κυρίως να τους εμπνεύσουν.
Πολλές φορές όμως το πλάνο δεν βγαίνει με τον
πλέον επιθυμητό τρόπο. Ετσι αν στραβώσουν τα
αποτελέσματα τότε οι παράγοντες προβαίνουν σε
διορθωτικές κινήσεις.
Το σχετικό ρεπορτάζ του ebasket αναφέρει:
Ο Κόροιβος έλυσε τη συνεργασία του με τον
Κώστα Σορώτο, μετά την ήττα από τον Διαγόρα
Δρυοπιδέων κι έγινε η όγδοη ομάδα του φετινού
πρωταθλήματος της Α2 που προχώρησε σε αλλαγή
προπονητή (σ.σ. αναλαμβάνει ο Μιχάλης Κουταλιανός). Ο πρώτος γύρος δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα
κι ήδη οι μισές ομάδες της κατηγορίας έχουν αλλάξει
τεχνικό.
Ο πρωτοπόρος Ιωνικός ξεκίνησε με τον Μάριο
Γούναρη και τώρα έχει στον πάγκο του τον Νίκο Βετούλα. Ο Ηρακλής ξεκίνησε με τον Λευτέρη Χατζηκυριακίδη, τον οποίο διαδέχθηκε ο Κώστας Μέξας,
ενώ ο τρίτος Ερμής Αγιάς έχει στον πάγκο του τον
Γιώργο Σκαραφίγκα, αλλά ξεκίνησε τη σεζόν με τον
Στέφανο Πέρκο.
Ο Ιπποκράτης έλυσε τη συνεργασία του με τον
Σάββα Συμεωνίδη και πλέον έχει στον πάγκο του
τον Κώστα Παπαδόπουλο, ο Χαρίλαος Τρικούπης
ξεκίνησε την παρθενική του πορεία στην Α2 με τον
κόουτς Δημητριάδη και πλέον στο τιμόνι του είναι ο
Ντίνος Καλαμπάκος, ενώ ο Κώστας Δελέγκος διαδέχθηκε τον Νίκο Βουρνά στον Απόλλωνα Πάτρας.
Τέλος, ο Ηλίας Μανδραγός πήρε τη θέση του Θεόδωρου Παλαιοχωρίτη στον πάγκο του ουραγού
Εθνικού.
Οι προπονητές που παραμένουν στις θέσεις τους
από το ξεκίνημα της σεζόν είναι οι: Καραγιάννης
(Καστοριά), Τζήμας (Καρδίτσα), Ζαβός (Αμύντας),
Σαμόλης (Διαγόρας Δρυοπιδέων), Ρεμεντέλας (Ψυχικό), Μελετιάδης ( Πευκοχώρι), Κεραμιδάς (Μαρούσι)
και Καραπιπερίδης (Καβάλα).
Το πρωτάθλημα της Α2 έχει ακόμα πολύ… ψωμί.
Για να δούμε πόσες αλλαγές προπονητών θα γίνουν
ακόμα…

CMYK
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Ξέρει τα κατατόπια
O Αστέρας το πάλεψε γερά στο κύπελλο επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί
δυνατή φωνή στον χώρο, ενώ ετοιμάζεται για το πρωτάθλημα

Α

πό την στιγμή που ο
Αστέρας βγήκε στον αφρό
της μπασκετικής
καθημερινότητας έδειξε
ότι δεν ήρθε για λίγο αλλά για
μόνιμα.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Τα στελέχη του αγαπούν την καλαθοσφαίριση, ενώ μετά από τόσα χρόνια
συμπόρευσης μιλούν την ίδια γλώσσα.
Ετσι συνεργάζονται με κλειστά μάτια
στους αγωνιστικούς χώρους και κερδίζουν τα εύσημα και των αντιπάλων.
Διότι οι κιτρινόμαυροι έχουν μάθει να
παλεύουν όλα τα παιχνίδια και κατά καιρούς πρωταγωνίστησαν σε ηχηρές ανατροπές ή κατάφεραν να κάνουν δύσκολη
την ζωή των ανταγωνιστών.
Και φέτος η Τρικαλινή ομάδα προσπάθησε να συνεχίσει την παράδοση
που δημιούργησε στο κύπελλο. Μπορεί
τελικά να μην προχώρησε όσο σε προηγούμενες διοργανώσεις αλλά έπεσε
ηρωϊκά. Πάντως φάνηκε ότι οι κιτρινόμαυροι έχουν πάρει τον αέρα των περισσότερων ομάδων του ομίλου τους
στον Βορρά και αυτό εντοπίστηκε στις
δυο πρώτες υποχρεώσεις.
Ο Αστέρας λύγισε Σέρρες και Αργοναύτες ενώ απέναντι στο Νότιο Ηράκλειο,
που είναι πολύ οργανωμένο πάλεψε με
όλες τις δυνάμεις. Απλά κάποια στιγμή
βγήκε η κούραση και οι γηπεδούχοι με
περισσότερες εφεδρείες χαμογέλασαν.
Σε κάθε περίπτωση όμως το Τρικαλινό
συγκρότημα φώναξε δυνατά παρών και
θα συνεχίσει και φέτος στο πρωτάθλημα
με την ίδια λογική.

Τα δρομολόγια
Αξίζει να θυμηθούμε τα φετινά παιχνίδια κυπέλλου των κιτρινόμαυρων με την
βοήθεια του επικοινωνιακού επιτελείου.
Εύκολη νίκη για τον Αστέρα Τρικάλων,
ο οποίος νίκησε το μεσημέρι του Σαββάτου 10 Νοέμβρη 2018 στο ΔΑΚ Σερρών
τον τοπικό Πανσερραϊκό με σκορ 20-50
και προκρίθηκε στη β΄ φάση του 20ου
Πανελλήνιου Κυπέλλου Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδιο.
Η έκβαση του αγώνα ήταν ξεκάθαρη
από την αρχή, αφού οι παίκτες του Γ.
Χατζή κατάφεραν απ' το πρώτο κι όλας
10λεπτο να πάρουν διαφορά στο σκορ,
ενώ στη συνέχεια είχαν την ευκαιρία να
δοκιμάσουν διάφορα σχήματα και συστήματα στο παρκέ. Ο αγώνας έγινε σε
πολύ καλό κλίμα με την κερκίδα να χειροκροτεί τις προσπάθειες και των δύο
ομάδων.
Η Τρικαλινή Ομάδα στράφηκε αμέσως
στις προπονήσεις εν όψει του επόμενου
προκριματικού νοκ άουτ αγώνα της β΄
φάσης με τους Αργοναύτες Βόλου εντός
έδρας .
Η εξέλιξη του σκορ ανά 10λεπτο : 214, 10-32, 12-40, 20-50
Αστέρας (Γ. Χατζής) : Χατζής 18, Καραμπίνας, Μανώλης, Τσίπρας 2, Φιλιππου
20, Ορέστης 2, Βλαχάβας 8
Πανσερραϊκός(Ε. Καρυοφυλάκη) : Βαφειάδης, Κανακάρης 2, Δαμάσκος 4,
Καπούλας 2, Γρίψιος 4, Γέργος, Γκέρης
8
Νίκη-πρόκριση για τον Αστέρα Τρικάλων, ο οποίος το μεσημέρι του Σαββάτου
17 Νοέμβρη στο Κλειστό της Μπάρας,
ξεπέρασε το εμπόδιο των Αργοναυτών
Βόλου επικρατώντας με σκορ 62-31 (3119) και προκρίθηκε στη γ’ φάση του

Και φέτος ο Αστέρας δείχνει ότι είναι ικανός για σπουδαία πράγματα
20ου Πανελλήνιου Κυπέλλου Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδιο.
Η νίκη δεν ήρθε τόσο εύκολα όσο
αποτυπώνεται στο τελικό σκορ. Οι παίκτες του Γ. Χατζή χρειάστηκε να βγάλουν
πολλή ενέργεια στο παρκέ μέχρι να καταφέρουν να πάρουν διαφορά ασφαλείας,
Για τρία δεκάλεπτα πίεσαν ασφυκτικά
και υποχρέωσαν τους Αργοναύτες να
κάνουν πολλά λάθη (κλεψίματα, λανθασμένες πάσες και αλλαγή κατοχής λόγω
8'').
Έτσι εκδήλωσαν περισσότερες επιθέσεις από τους Βολιώτες κλείνοντας
το τρίτο 10λεπτο προηγούμενοι με 4225. Στο 4ο 10λεπτο περιορίστηκαν σε
ζώνη άμυνας και έφτασαν χωρίς πρόβλημα στο τελικό 62-31. Ο αγώνας ήταν
σε ζωντανή μετάδοση live streaming στη
σελίδα της Ομοσπονδίας (ΟΣΕΚΑ) στο
facebook.
Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την αποδοχή και αναγνώριση του Αστέρα, που
πέρα από την αγωνιστική αξία διακρίνεται
και για το ήθος του.
Τα δεκάλεπτα : 17-8, 31-19, 42-25 και
62-31
Αστέρας (Γ. Χατζής) : Χατζής 13, Καραμπίνας 2, Μανώλης, Τσίπρας 16, Φιλίππου 19, Ορέστης 4, Βλαχάβας 8
Αργοναύτες(Ε. Μανούκα) : Μαλάτος
2, Καρακώστας, Πλεξίδας 9(1), Μπαρτζιώκας, Κυριάκης 20, Μπαρμπαγεωργόπουλος
H τρίτη σερί πρόκριση δεν ήρθε τελικά
για τον Αστέρα Τρικάλων, ο οποίος, για
την γ’ φάση του 20ου Κυπέλλου Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδιο, ηττήθηκε το
απόγευμα του Σαββάτου 24 Νοέμβρη
στα Δύο Αοράκια από την ομάδα του
Ηρακλείου με σκορ 70-49 ( 35-26 )
Το τελικό σκορ αδικεί την μεγάλη
προσπάθεια των παικτών του Γ. Χατζή,
που πάλεψαν σθεναρά στο παρκέ απέναντι στους καλύτερους Κρητικούς, που
πίεσαν σ’ολη τη διάρκεια του αγώνα σε
κάθε μέτρο του γηπέδου, προκειμένου
να πάρουν προβάδισμα ασφαλείας,
Για τρία δεκάλεπτα οι Τρικαλινοί παίκτες κατάφεραν να κρατούν την διαφορά
σε ανατρέψιμο επίπεδο, αντιπαλεύοντας
και την διαιτησία, που έπαιξε έδρα και
ανέχτηκε το σκληρό παίξιμο 2 παικτών
του Ηρακλείου, ενώ στις διαμαρτυρίες
των Τρικαλινών απάντησε με 2 τεχνικές
ποινές.
Στο 4ο 10λεπτο η κούραση και η κακή

ψυχολογία των παικτών του Αστέρα οδήγησαν μοιραία σε αστοχία και λάθη με
αποτέλεσμα το Ηράκλειο να διευρύνει
τη διαφορά στο τελικό 70-49.
Τα δεκάλεπτα : 17-15, 35-26, 50-38
και 70-49
Αστέρας (Γ. Χατζής) : Χατζής 12, Καραμπίνας, Μανώλης, Τσίπρας 6, Φιλιππου
19, Ορέστης 2, Βλαχάβας 10
Τελικά κυπελλούχος για δεύτερη συνεχή χρονιά στέφθηκε ο Άτλας. Συγκεκριμένα στο 20ο Final 4 μπάσκετ με
αμαξίδιο που πραγματοποιήθηκε στο
«Nick Galis Hall», ο Άτλας επιβλήθηκε
με σκορ 51-42 επί του ΑΣΚΑ Ηρακλείου.
Από την σπουδαία αυτή εκδήλωση
δεν θα μπορούσε να λείπει ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος είναι πρεσβευτής και υποστηρικτής της ΟΣΕΚΑ.
Σε δηλώσεις του ο προπονητής του
Άτλαντα, Σεραφείμ Ζώτος, σχολίασε:
«Είμαστε πολύ χαρούμενοι, υπερασπιστήκαμε τον τίτλο μας. Να δώσουμε
συγχαρητήρια στο Ηράκλειο, που ήταν
για πρώτη φορά εδώ. Είναι ανατριχίλα
να βρισκόμαστε στο "Nick Galis Hall",
έχω αντιμετωπίσει τον Νίκο Γκάλη, δεν
τον γνωρίζει βέβαια, γιατί ήμουν ρολίστας. Είναι πάντα στο πλευρό μας»
Τα δεκάλεπτα: 10-13, 20-23, 38-36,
51-42

Μπροστά το πρωτάθλημα
Από τους αγώνες κυπέλλου πέρασαν
πολλές μέρες και στην οικογένεια του
Αστέρα περιμένουν τα επίσημα για το
πρωτάθλημα.
Θεωρητικά η κλήρωση θα γίνει λίαν
συντόμως, ενώ η έναρξη οριοθετείται
τέλη Γενάρη με αρχές Φλεβάρη.
Ηδη όμως σημειώθηκαν εξελίξεις αφού
στην Β’ Εθνική δημιουργήθηκαν δυο όμιλοι.
Στον Βορρά ο Αστέρας θα διασταυρώσει ξίφη με γνωστούς αντιπάλους,
όπως είναι οι Αργοναύτες, ο Πανσερραϊκός, ο Ηρόδικος Κομοτηνής και η
Ιριδα Καβάλας.
Τα ντέρμπι λοιπόν δεν θα λείψουν και
οι κιτρινόμαυροι θα επιστρατέψουν το
γνωστό μαχητικό πνεύμα, το ταλέντο
και την σοβαρότητα για να πραγματοποιήσουν μια μεστή χρονιά.
Βέβαια το τσουχτερό κρύο και τα
χιόνια εμποδίζουν την ροή των προπονήσεων αλλά το έμψυχο δυναμικό του
Αστέρα γνωρίζει άριστα το αντικείμενο
και θα σπεύσει να συνεχίσει την παράδοση.
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Στην πρώτη γραμμή
Την τιμητική τους θα έχουν
στελέχη του Τρικαλινού στίβου
στην γιορτή της ΕΑΣ στην Λάρισα
Τα εύγε της στιβικής οικογένειας θα εισπράξουν Τρικαλινοί
πρωταγωνιστές. Μακάρι να μην προκαλέσει προβλήματα ο
καιρός:
Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12.00 , στο «ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» Λάρισας , η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ
Θεσσαλίας , θα βραβεύσει αθλητές και αθλήτριες των Σωματείων της , που διακρίθηκαν στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα
την αγωνιστική Περίοδο 2018. Επίσης θα τιμήσει και τους προπονητές των. Στα πλαίσια της τελετής θα διεξαχθεί και τιμητική
βράβευση στους κ. κ Κοντονάσιο Γιάννη και Παπουλιάκο
Μίμη , για την διαχρονική τους προσφορά στον Ελληνικό Κλασσικό Αθλητισμό.
Οι αθλητές και οι αθλήτριες των Τρικαλινών συλλόγων καθώς
και οι προπονητές τους που θα τιμηθούν είναι οι :
ΑΡΓΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΓΑΖ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 2η Θέση στη
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ του Πανελληνίου ΝΕΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2018
ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ( ΓΑΣ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 2η θέση
στη ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ του Πανελληνίου ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2018, 8η θέση
στη ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ στους Μεσογειακούς αγώνες στην ΤΑΡΑΓΚΟΝΑ 2018
ΓΩΓΟΥΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ-ΛΥΔΙΑ (ΓΑΣ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 2η θέση
στη ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ του Πανελληνίου ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 1η θέση στα 600μ
του Πανελληνίου ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’
ΚΕΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ –ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ( ΓΑΣ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 1η
θέση στα 4Χ300μ του Πανελληνίου ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’2018
ΚΟΙΝΗ ΑΘΗΝΑ (ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 3η θέση στα 1500μ του Πανελληνίου ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2018, 11η θέση στα 1500μ στους Μεσογειακούς αγώνες στην ΤΑΡΑΓΚΟΝΑ 2018
ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΓΑΣ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 3η θέση στον
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟ του Πανελληνίου ΝΕΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2018, 5η θέση
στη ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ στους Μεσογειακούς αγώνες UNDER 23
στο ΤΖΕΣΟΛΟ 2018
ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ –ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΓΑΣ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
2η θέση στα 300μ ΕΜΠ του Πανελληνίου ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Α’2018 , 3η θέση στα 400μ ΕΜΠ του Πανελληνίου ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
2018, 1η θέση στα 4χ300μ του Πανελληνίου ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Α’ 2018
ΜΟΚΚΑ ΑΡΤΕΜΙΣ (ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 3η θέση στα 1500μ του
Πανελληνίου ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2018
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ (ΓΑΣ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 1η θέση στα
4χ300μ του Πανελληνίου ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’2018
ΣΚΑΡΒΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 1η θέση
στη ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ & 1η θέση στη ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ του Πανελληνίου
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2018, 3η θέση στη ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ στους Βαλκανικούς
αγώνες στη ΣΤΑΡΑ ΖΑΓΟΡΑ 2018, συμμετοχή με την εθνική
ομάδα στη ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ στο Πανευρωπαικό Πρωτάθλημα στο
Βερολίνο 2018
ΦΛΩΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 1η θέση στα 4.000μ ΝΕΑΝΙΔΩΝ του Πανελληνίου ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 2018 , 1η
θέση στα 5000μ του Πανελληνίου ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2018, 1η θέση
στα 5000μ στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Νεανίδων στην Κων/πολη
2018
ΧΑΤΖΗ ΕΥΑΝΘΙΑ-ΜΑΡΙΑ (ΓΑΣ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 1η θέση στα
4χ300μ του Πανελληνίου ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 3η θέση στα
3000μ του Πανελληνίου ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’2018
ΖΗΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 2η θέση στα 4χ100μ του
Πανελληνίου ΝΕΩΝ 2018,συμμετοχη με την Εθνική ομάδα
στίβου 4Χ100 στους Μεσογειακούς αγώνες στην ΤΑΡΑΓΚΟΝΑ
2108
ΚΑΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 2η θέση στα 400μ
του Πανελληνίου ΕΦΗΒΩΝ 2018 , 3η θέση στα 200μ του Πανελληνίου ΕΦΗΒΩΝ 2018 , 3η θέση στα 200μ του Πανελληνίου
ΝΕΩΝ 2018 , 2η θέση στα 4χ100μ του Πανελληνίου ΝΕΩΝ
2018, 3η θέση στα 200μ στους Βαλκανικούς αγώνες Εφήβων
2018, συμμετοχή με τη σκυτάλη 4Χ100 στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων στο ΤΑΜΠΕΡΕ 2018
ΚΑΤΣΙΩΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 3η θέση στα 1500μ
του Πανελληνίου ΠΑΙΔΩΝ 2018
ΚΟΛΙΤΣΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΓΑΖ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 3η θέση στη ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ του Πανελληνίου ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’2018
ΛΑΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 1η θέση 4χ400μ του
Πανελληνίου ΑΝΔΡΩΝ 2018
ΜΕΓΚΛΕΜΠΕΗ ΙΒΑΝ (ΓΑΣ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 3η θέση ΣΤΗ
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ του Πανελληνίου ΑΝΔΡΩΝ 2018
ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ) 1η θέση στα 4χ400μ
του Πανελληνίου ΑΝΔΡΩΝ 2018
ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 2η θέση στα 4χ100μ
του Πανελληνίου ΝΕΩΝ 2018
ΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 1η θέση στα 400μ ΕΜΠ
του Πανελληνίου ΑΝΔΡΩΝ 2018 , 1η θέση ΣΤΑ 4Χ400Μ του
Πανελληνίου ΑΝΔΡΩΝ 2018, συμμετοχή στα 400μ εμπόδια με
την Εθνική ομάδα στου Μεσογειακούς αγώνες ΤΑΡΑΓΩΝΑ
2018
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 3η θέση στο ΥΨΟΣ
του Πανελληνίου ΕΦΗΒΩΝ 2018
ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ –ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 1η θέση στη
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ του Πανελληνίου ΑΝΔΡΩΝ 2018, 11ηθέση στη
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ στο Πανευρωπαικό Πρωτάθλημα
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΓΑΣ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 1η θέση στον
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟ του Πανελληνίου ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’2018
ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 1η θέση στα 4Χ400μ
του Πανελληνίου ΑΝΔΡΩΝ 2018
ΤΣΩΛΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΓΑΣ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 2η θέση στη ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ του Πανελληνίου ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’2018
ΧΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 2η θέση στα 4Χ100μ του
Πανελληνίου ΝΕΩΝ 2018.
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Προετοιμασία με εμπόδια
Ο χιονιάς δημιουργεί πρόβλημα και στην προετοιμασία του ΑΟ Τρίκαλα για το κρίσιμο παιχνίδι της Κυριακής με τον Απόλλωνα Λάρισας

Μ

ε πολλά εμπόδια
από τον χιονιά ο ΑΟ
Τρίκαλα προσπαθεί
να προετοιμαστεί
για το καθοριστικό παιχνίδι της
Κυριακής στο δημοτικό στάδιο
Τρικάλων κόντρα στον
Απόλλωνα Λάρισας. Ο Θωμάς
Γράφας αναγκάστηκε χθες να
προπονήσει τους παίκτες στο
κλειστό γυμναστήριο. Και
γενικότερα όλη η εβδομάδα
ήταν δύσκολη.

χεί το εισιτήριο τους.
Α Ο Τρίκαλα –Απόλλων Λάρισας
η Προϊστορία
O Α Ο Τρίκαλα, την Κυριακή 13/1
στις 15.00 υποδέχεται τον Απόλλωνα
Λάρισας στην 12η στροφή της φουτμπολ λιγκ.
Στο παρελθόν έχουν γίνει επτά
παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων
στο Τρικαλινό στάδιο. Τρεις νίκες
έχει ο ΑΟΤ και τέσσερα ματς έχουν
λήξει ισόπαλα.

29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989
(Γ ΕΘΝΙΚΗ)

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Α Ο Τρίκαλα-Απόλλων Λάρισας 00

xristoforospap@gmail.com

Αυτό που ελπίζουν είναι από σήμερα να βελτιωθεί ο καιρός, ώστε η
βροχή που αναμένεται να πέσει να
καθαρίσει το γήπεδο και μέχρι την
Κυριακή να υπάρχει η αγωνιστική
δράση.

Και επισήμως παίκτης
του ΑΟ Τρίκαλα
είναι ο Χουσεΐν Ζακουανί

Ο Ζακουανί υπογράφει στον ΑΟ Τρίκαλα

Επισημοποιήθηκε η συνεργασία
του ΑΟ Τρίκαλα με τον Χουσεΐν Ζακουανί. Η τρικαλινή ομάδα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας
της με τον Γάλλο μεσοεπιθετικό, ο
οποίος δοκιμάστηκε και έπεισε για
την αξία του.
Η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ ΑΟ Τρίκαλα ανακοινώνει την άμεση μεταγραφή του Housseine Zakouani στην
ομάδα. Ο 20χρονος Γάλλος επιθετικός μέσος, γεννηθείς στις
30/04/1998, ξεπήδησε από τις ακαδημίες της Olympique de Marseille,
όπου και διέπρεψε τόσο για το ταλέντο και την τεχνική, όσο και για

την ταχύτητά του.
Ο πολλά υποσχόμενος Zakouani
αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά
τις επιθετικές γραμμές των Τρικάλων».

αγωνίστηκε σε 10 ματς, τα έξι για
το πρωτάθλημα.

Παρελθόν και τυπικά
Γκόλιας και Μακρίδης

Ο ΑΟ Τρίκαλα εξέδωσε δελτίο Τύπου στο οποίο ενημέρωσε για τις
τιμές των εισιτηρίων του επόμενου
αγώνα, που θα γίνει στις 13 Ιανουαρίου (15.00) με τον Απόλλωνα Λάρισας στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων.
Οι τιμές:
-> Παιδιά έως 12 ετών : δωρεάν
-> ΘΥΡΑ 4 : 10€
-> ΘΥΡΑ 1 : 5€
*Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας
εισέρχονται στις θύρα που αντιστοι-

Παρελθόν αποτελούν για τον ΑΟ
Τρίκαλα οι Βασίλης Γκόλιας και Στέλιος Μακρίδης. Η ΠΑΕ τους ευχαρίστησε για την προσφορά τους και
πλέον αμφότεροι αναζητούν ομάδα.
Ο πρώτος, 34χρονος αμυντικός,
έπαιξε εφέτος σε 7 ματς, ενώ στα
Τρίκαλα έπαιζε από το 2016.
Ο δεύτερος, 27χρονος μέσος,

ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΜΕ ΑΠΟΛΛΩΝΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ

Πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων. Ο ΑΟΤ εκείνη την σεζόν τερμάτισε στην 11η θέση και ο Απόλλων
Λάρισας στην 16η και υποβιβάστηκε.
Την περίοδο εκείνη η ομάδα των
Τρικάλων έκανε ριζική ανανέωση με
πολλούς νεαρούς Τρικαλινούς και
στην 11αδα δεν υπήρχε ούτε ένας
παίκτης εκτός Τρικάλων.

4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993 (Γ ΕΘΝΙΚΗ)
Α Ο Τρίκαλα-Απόλλων Λάρισας 00
Κορυφαίος του αγώνα ο τερματοφύλακας Μπακαρός του Απόλλωνα που κράτησε την ομάδα του.Ισοβάθμισαν οι δύο ομάδες εκείνη την
περίοδο στην 6η θέση του πίνακα.

3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1993
( Γ ΕΘΝΙΚΗ)
Α Ο ΤΡΙΚΑΛΑ-Απόλλων Λάρισας
2-2
(21’Τσιρογιάννης, 79’Ρουσομάνης42’Χασιώτης, 90’Γαλάνης)
Πέμπτη συνεχόμενη ισοπαλία με-

ταξύ των δύο ομάδων εντός και
εκτός έδρας. Ήταν η πρώτη αγωνιστική και τα Τρίκαλα ισοφαρίστηκαν
στην εκπνοή. Στην 5η θέση τερμάτισε
εκείνη την σεζόν ο ΑΟΤ, στην 6η ο
Απόλλωνας Λάρισας.

8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
( Γ ΕΘΝΙΚΗ)
Α Ο Τρίκαλα-Απόλλων Λάρισας 11
(6’πεν. Κνέζεβιτς-87’αυτογκόλ Ταβουκτσής)
Ξανά ισοπαλία μεταξύ των δύο
ομάδων η έκτη κατά σειρά εντός
και εκτός. Μετά το ματς παραιτήθηκε
ο προπονητής των Τρικάλων Παναγιώτης Κερμανίδης. Ήταν σεζόν
ανόδου όμως για τον ΑΟΤ στην
Β’Εθνική. Ο Απόλλωνας τερμάτισε
στην 6η θέση.

5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2003
( Δ ΕΘΝΙΚΗ)
Α Ο Τρίκαλα-Απόλλων Λάρισας 21
(8 αυτογκόλ Λάζος, 58’Τσιούκας33’Γκαλίτσιος)
Για πρώτη φορά αναμέτρηση των
δύο ομάδων έβγαλε νικητή. Τρίτη
σερί νίκη για τα Τρίκαλα που έπαιξαν
για πρώτη φορά στην τέταρτη κατηγορία. Το τέλος της σεζόν βρήκε
τον Απόλλωνα Λάρισας πρωταθλητή
και τον ΑΟΤ στην 3η θέση, παίζοντας
με μόνο νεαρούς Τρικαλινούς παίκτες.

17 ΜΑΪΟΥ 2009 ( Δ ΕΘΝΙΚΗ)
Α Ο ΤΡΙΚΑΛΑ-Απόλλων Λάρισας
3-1
(14’Τσιούκας,
18’Διαμάντης,
83’Παπαστεριάδης-88’Σκάκος)
Τυπική διαδικασία ο αγώνας αυτός
της τελευταίας αγωνιστικής όπου
τα Τρίκαλα γιόρτασαν άνοδο στην
Γ’Εθνική.
Ρεκόρ νικών για τα Τρίκαλα με 17
συνεχόμενες νίκες σε αυτό το πρωτάθλημα.

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
(FOOTBALL LEAGUE)
Α Ο Τρίκαλα-Απόλλων Λάρισας 31

Στο κλειστό γυμναστήριο έγινε η χθεσινή προπόνηση του ΑΟΤ, αφού ο καιρός δεν ήταν σύμμαχος

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

(37’Ζγκούρη, 65’ Τόμιτς, 72’Τόμιτς-16’Τσιλούλης)
Προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι
αλλά ο ΑΟΤ το γύρισε στο δεύτερο
ημίχρονο με πρωταγωνιστή τον Τόμιτς. Ο Ζγκούρη αρχικά ισοφάρισε
στο πρώτο μέρος και με το γκολ
αυτό ο ΑΟΤ σκόραρε και πάλι μετά
από απραξία 307 αγωνιστικών λεπτών στο πρωτάθλημα.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ
ΣΙΔΕΡΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

ΤΖΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΖΑΠΠΑ 9 - ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ.: 24310 25442
ΚΙΝ.: 6977 246 233

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
CMYK
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Συνεχίζει την πορεία
•Ο Θάνος Καμαριώτης που πέρασε
από το τιμ των Τρικάλων συνεχίζει
στο επιτελείο του ΑΟΠΦ
Οι φίλοι των Τρικάλων θυμούνται την μεθοδική δουλειά
που έκανε. Φυσικά δεν είχε πρόβλημα να βρει νέα συνεργασία. Στο τεχνικό επιτελείο του ΑΟΠΦ βρίσκεται πια ο Θανάσης Καμαριώτης, ο οποίος προσελήφθη από τον ιστορικό σύλλογο στη θέση του Δημήτρη Ζάννου για το ανδρικό
τμήμα, αλλάζοντας επίπεδο και προσθέτοντας έναν πολύτιμο συνεργάτη δίπλα στον Αλέξη Παπαδάτο.
Αναλυτικά: Ο Α.Ο.Π.Φ. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Θανάση Καμαριώτη.
Ο 41χρονος κοουτς έχει πλούσια εμπειρία καθώς έχει
βρεθεί στην Α1 ως βοηθός σε Ίκαρο και Τρίκαλα, ενώ πέρασε και από το παιδικό του Πανιωνίου. Από σήμερα προστίθεται στο προπονητικό τιμ του Α.Ο.Π.Φ. ως στενός συνεργάτης του Αλέξη Παπαδάτου.
Ως παίκτης χάραξε σπουδαία πορεία, η οποία ξεκίνησε
από τον ΑΟΠΦ το 1987, από όπου το 1994 έφυγε για τον
Πανιώνιο, ενώ είναι και εκείνος, όπως και ο Αλέξης Παπαδάτος, μέλος της χρυσής γενιάς των Εφήβων που το
1995 έφτασαν στην κορυφή του κόσμου.
Στις πρώτες του δηλώσεις ανέφερε:
«Είμαι πολύ χαρούμενος που μετά από 24 χρόνια επιστρέφω στην ομάδα που ανδρώθηκα μπασκετικά. Αυτό συνδυάζεται με την αρχή μιας τεράστιας προσπάθειας που κάνει ο σύλλογος σε οργάνωση, καθώς μετά το νέο γηπεδο
που στεγάζει την ομάδα και την πολύ καλη πορεία που κάνει το αντρικό τμήμα, ο ΑΟΠΦ δείχνει έτοιμος να επιστρέψει
στις εθνικές κατηγορίες, εκεί όπου και ανήκει.
Επίσης το ότι θα συνεργαστώ με τον Αλέξη Παπαδάτο,
που γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και που ήμασταν συμπαίκτες στην Εθνική Εφήβων το 1995, όταν και κατακτήσαμε την πρώτη θέση στο παγκόσμιο που πήραμε στην
Αθήνα είναι κάτι πολύ σπουδαίο για εμένα. Θα είναι η πρώτη φορά που θα συνεργαστούμε προπονητικά και αυτό με
κάνει να ανυπομονώ να ξεκινήσει η συνεργασία μας και να
τον βοηθήσω στην εξαιρετική δουλειά που κάνει η ομάδα».

Σφραγίδα Παπανικολάου
•Πράγματα και θαύματα
από τον Τρικαλινό του Ολυμπιακού
στον αγώνα με την Μπασκόνια
Σε ένα απίστευτο παιχνίδι, σύμφωνα με το basketblog ο
Ολυμπιακός επικράτησε της Μπασκόνια με 91-87 στην παράταση με τον Κώστα Παπανικολάου να πετυχαίνει 6 τρίποντα.
Κορυφαίος για τους «ερυθρόλευκους» και με πολύ μεγάλο καλάθι στην κανονική διάρκεια(80 όλα), ο «σουπερ»
Παπανικολάου με 22 πόντους και 6-7 τρίποντα. Οι «Πειραιώτες» πήραν μεγάλες εμφανίσεις από πολλούς παίκτες
αλλά μαζί με τον Παπανικολάου ξεχώρισε και ο Λέντέι, που
είχε 23 πόντους. Για την Μπασκόνια, ξεχώρισαν ο Χουέρτας με 17 πόντους και ο Βιλντόζα με 19.
Οι «Πειραιώτες» είχαν την ψυχολογία με το μέρος τους
και τον κόσμο στο πλευρό τους, κυριάρχησαν στην παράταση, με το «έναυσμα» να δίνεται και πάλι με τρίποντο
του Παπανικολάου. Ο Ολυμπιακός έλεγξε το παιχνίδι
φτάνοντας στο +5(87-82) στο 43' και εν τέλει πήρε την νίκη
με τελικό σκορ 91-87.
Ο μεγάλος πρωταγωνιστής εξήρε την ομαδική δουλειά.
Σε άλλο θέμα ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα Κιλπάτρικ.

Επιασε δουλειά
Με συνοπτικές διαδικασίες υλοποιήθηκε η συνεργασία
και ξεκίνησε δουλειά.
Ο Μιχάλης Κουταλιανός αποτελεί το νέο προπονητή του
Κοροίβου, με τον σύλλογο της Αμαλιάδας να ανακοινώνει
τη συμφωνία του με τον Έλληνα τεχνικό.
Ο πρώην τεχνικός Εθνικού και Αίολου Αστακού καλείται
να οδηγήσει την ομάδα της Ηλείας σε πορεία μακριά από
τα πλέι άουτ.

Για καλό σκοπό
Οσοι διακονούν τον αθλητισμό ξέρουν να στηρίζουν τον
κόσμο και έτσι το ξεχωριστό φιλικό της Καλαμπάκας ανάμεσα στους βετεράνους καλαθοσφαιριστές και την Εθνική του 2004 θα γίνει για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Η παρέα θα μεγαλώσει τις επόμενες μέρες και θα γίνουν
επίσημες ανακοινώσεις για τις συμμετοχές.

Αποτελεί σημείο αναφοράς
•Στα Τρίκαλα ξέρουν καλά την έφεση του Α. Τσαγκαράκη στο 3Χ3
με την διεθνή ομοσπονδία να του επιδαψιλεύει φιλοφρονήσεις
άθε αθλητής
διαθέτει το δικό
του μικρό ή
μεγάλο
βιογραφικό. Το
ζητούμενο βέβαια είναι
να μπαίνει στο πετσί του
ρόλου του και να
αντιλαμβάνεται άμεσα τι
θέλει η ομάδα από τον
ίδιο.

Κ

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Αν του ζητήσει να γίνει ο
ηγέτης πρέπει να βγει στην
πρώτη γραμμή και να κάνει
την διαφορά.
Αν επιθυμήσει περισσότερες περιφερειακές δουλειές
στο παρκέ οφείλει να το πράξει χωρίς ενστάσεις.
Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι φάρος και οδηγός είναι
ομάδες, που κερδίζουν χάρη
στον κοινό αγώνα.
Τον Αγγελο Τσαγκαράκη τα
Τρίκαλα τον είχαν καιρό στο
στόχαστρο. Μάλιστα μια περίοδο πριν δώσουν τα χέρια
έτρεξαν πολύ αλλά δεν ξεπέρασαν κάποια εμπόδια.
Την επόμενη χρονιά όμως
βρέθηκε η φόρμουλα και ο
συμπαθής άσος έδωσε το
στίγμα του βάζοντας το λιθαράκι του στην εξαιρετική κυανέρυθρη πορεία.
Οι πλέον παρατηρητικοί φίλαθλοι εντόπισαν με την μια
την αδυναμία του και συνάμα
την έφεση στο 3χ3. Μάλιστα
θα έλεγε κανείς ότι έφτιαξε
σχολή και στο ταλέντο του
σ’αυτό το κομμάτι υποκλίνονται ακόμη και τα πιο βαριά
χαρτιά.
Παλιά του τέχνη κόσκινο
λοιπόν και σε πρώτη ευκαιρία
κάνει τα μαγικά του στο συγκεκριμένο κομμάτι.
Όλα αυτά φυσικά και δεν
πέρασαν απαρατήρητα από
επίσημους φορείς της καλαθοσφαίρισης. Τα αφιερώματα
είναι ουκ ολίγα αλλά αν έχουν
ανώτερη σφραγίδα αποκτούν
διαφορετική αίγλη.
Το basketa λοιπόν έκανε
αναφορά σε μια κίνηση αβροφροσύνης και αναγνώρισης
από την πλευρά της ομοσπονδίας μετά την ανακοίνωση του παίκτη περί απόσυρσης από την Εθνική Γαλλίας.
Ο Άγγελος Τσαγκαράκης
έχει μακρά πορεία στο 3X3 με
την Εθνική Γαλλίας, με τη
FIBA να αναρωτιέται εάν είναι
ο κορυφαίος παίκτης του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας στην ιστορία
του.
Ο 34χρονος γκαρντ δεν διαπρέπει μόνο στο 5Χ5, αγωνιζόμενος φέτος στην Α2 με τη
φανέλα του Ιωνικού Νικαίας,
αλλά και στα ανοιχτά γήπεδα
του 3Χ3. Αποτελεί, μάλιστα,
ενεργό μέλος των «τρικολόρ»
έχοντας κατακτήσει, μεταξύ
άλλων, το χάλκινο μετάλλιο
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
2017 και δύο πρώτες θέσεις

Ειδική μνεία στην έφεση του Α. Τσαγκαράκη
για το 3x3 έκανε η Διεθνής ομοσπονδία
στο διαγωνισμό τριπόντων
στο Παγκόσμιο της Ναντ και
στο Ευρωπαϊκό της Ρουμανίας, καθώς και το ασημένιο
μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ. Είναι μέλος της Εθνικής
Γαλλίας 3Χ3 από το 2012.
H Διεθνής Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης δημοσίευσε
βίντεο με μερικές από τις καλύτερες στιγμές του, από
προηγούμενες διοργανώσεις
της, κι αναρωτιέται παράλληλα: «Είναι ο Άγγελος Τσαγκαράκης ο καλύτερος Γάλλος
παίκτης στο 3Χ3 όλων των
εποχών;». Θυμίζουμε πως ο
έμπειρος γκαρντ έχει διπλή
υπηκοότητα, καθώς έχει γεννηθεί στη Γαλλία, αλλά ο πατέρας του είναι Έλληνας.
Τον συγκεκριμένο αθλητή
λοιπόν είχαν την χαρά να τον
απολαύσουν από κοντά οι Τρικαλινοί φίλαθλοι να ξεδιπλώνει το ταλέντο του ειδικά στα
τρίποντα.
Εννοείται ότι παρακολουθούν και την συνέχεια της καριέρας του διατηρώντας ανοιχτή γραμμή μαζί του.

Μακρά διαδρομή
Σε κάθε περίπτωση η μπασκετική διαδρομή του Αγγελου είναι μακρά και οι παραστάσεις του πλούσιες.
Μεταξύ άλλων αγωνίστηκε
στο NCAA και έχοντας περάσει τα τελευταία οκτώ χρόνια… πυροβολώντας τα καλάθια κυρίως της δεύτερης,
αλλά και της πρώτης Κατηγορίας της Γαλλίας (σε
Μπουργκ Αν Μπρες, Παρί Λεβαλούα, Σεντ Βαγιέ, Σαλόν
Ρεμς, SOMB και Βισί) ο Ελληνογάλλος γκαρντ συστήθηκε στο κοινό της χώρας
μας μέσα από τις εμφανίσεις
του με τα Τρίκαλα.
Ο ίδιος αφηγήθηκε την ιστορία του στο Sdna από το
οποίο σταχυολογήσαμε χαρακτηριστικά κομμάτια.
«Ο πατέρας μου είναι Έλ-

ληνας, όπως μπορεί να φανταστεί κανείς ακούγοντας το
επίθετό μου. Γεννήθηκε στη
Νίκαια το 1940 και παντρεύτηκε την μητέρα μου στο Παρίσι στα μέσα της δεκαετίας
του 60’. Όντως, γεννήθηκα
και μεγάλωσα στη Γαλλία και
έχω περάσει εκεί όλη τη ζωή
μου, αλλά πάντα ήμουν συνδεδεμένος με την Ελλάδα.
Συνήθιζα να περνώ όλα τα
καλοκαίρια μου ανάμεσα στην
Αθήνα και την Μύκονο, όταν
ήμουν νεότερος. Ήταν οι καλύτερες διακοπές της ζωής
μου. Αγαπώ την πολιτιστική
κληρονομιά μου και είμαι πολύ
περήφανος για την ελληνική
μου καταγωγή.
Πάντα ήθελα να έχω το ελληνικό μου διαβατήριο, αλλά
παράλληλα πάντα ένιωθα πως
έχω διπλή υπηκοότητα. Δεν είμαι περισσότερο Γάλλος
απ’ότι Έλληνας, είμαι μισόςμισός. Απλά δεν είχα τον χρόνο να το κάνω, ήμουν συνεχώς
απασχολημένος όλα αυτά τα
χρόνια, μεταξύ Αμερικής, Γαλλίας».
Για τις εικόνες από την Αμερική είπε: Ήταν μία φανταστική εμπειρία. Το σημαντικότερο ήταν πως, πηγαίνοντας στις ΗΠΑ, μπόρεσα να επικεντρωθώ στις σπουδές μου,
παίζοντας παράλληλα μπάσκετ στο υψηλότερο επίπεδο.
Στην Ευρώπη, στη Γαλλία,
στην Ελλάδα ή οπουδήποτε
αλλού, δεν υπάρχουν οι κατάλληλες δομές που να επιτρέπουν στους νεαρούς αθλητές να γίνουν επαγγελματίες
και ταυτόχρονα να αποκτήσουν πτυχίο από ένα μεγάλο
πανεπιστήμιο. Πρέπει πάντα
να επιλέξεις ανάμεσα στην
εκπαίδευση και τον αθλητισμό… Και εγώ δεν ήθελα κάτι
τέτοιο.
Η καριέρα του αθλητή είναι
πολύ μικρή. Αν είμαστε τυχεροί, θα τελειώσουμε την καριέρα μας στα 35-36… Μερι-

κές φορές πιο μετά, αλλά είναι πιο σπάνιο. Αλλά ας πούμε πως το παλεύουμε μέχρι τα
40. Τι κάνεις μετά; Πρέπει να
έχεις ένα πλάνο! Πρέπει να
έχεις τα απαραίτητα εργαλεία για να είσαι πετυχημένος
στη ζωή σου. Στα 40 σου, είσαι περίπου στην μέση της
ζωής σου. Πρέπει να είσαι
έτοιμος για σπουδαία πράγματα! Είναι πολύ σημαντικό το
σχολείο. Οι γονείς μου πάντα
επέμεναν σε αυτό, και είμαι
πραγματικά ευγνώμων που
με ώθησαν σε αυτή την κατεύθυνση.
Επιπλέον, οι ΗΠΑ είναι ένα
τρομερό μέρος για να ζεις. Ιδιαίτερα το Όρεγκον και η Καλιφόρνια. Οι άνθρωποι είναι
πολύ καλοί, ο καιρός είναι
φανταστικός (ιδιαίτερα στην
Καλιφόρνια). Ήμουν ευλογημένος που μπόρεσα να ζήσω
εκεί για έξι χρόνια.
Ακολούθως μνημόνευσε ξεχωριστούς παίκτες:
Απέκτησα υποτροφία από
το Όρεγκον Στέιτ, που παίζει
στην πολύ ανταγωνιστική περιφέρεια της «Pacific 12», απέναντι σε σχολεία όπως το
UCLA, το Αριζόνα και το Στάνφορντ. Σίγουρα, πάρα πολλοί
παίκτες του ΝΒΑ βγαίνουν
κάθε χρόνο από τα συγκεκριμένα σχολεία. Έπαιξα απέναντι σε 20-30 παίκτες του
ΝΒΑ κατά την διάρκεια της κολεγιακής μου καριέρας. Ίσως
και σε περισσότερους. Και
έπαιξα απέναντι σε μερικούς
πραγματικά κορυφαίους παίκτες. Τζέιμς Χάρντεν, Άντρε
Ιγκουοντάλα, Νέιτ Ρόμπινσον…
Αυτός που πραγματικά με
εντυπωσίασε όμως, ήταν ο
Μπράντον Ρόι. Απίστευτος
παίκτης. Η ταπεινότητά του
ήταν σπουδαιότερη από το
παιχνίδι του. Αυτό λέει πολλά
για τον χαρακτήρα του.
Οσο για τον επίλογο δεν θα
μπορούσε να λείψει η ανάλυση για Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα:
«Είμαι μαθητής και ένας
αληθινός θαυμαστής του μπάσκετ, οπότε ενδιαφέρομαι για
κάθε τι που έχει να κάνει με το
άθλημα. Φυσικά, ήξερα και
έμαθα πλήρως το ελληνικό
πρωτάθλημα. Το παρακολουθώ κάθε σεζόν. Παραμένει σίγουρα στα 4-5 κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, ακόμα και με τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν τα
τελευταία χρόνια.
Οσο για το γαλλικό πρωτάθλημα είναι πολύ καλό, μακράν το πιο… αθλητικό στην
Ευρώπη. Σίγουρα, υπάρχουν
διαφορές εντός και εκτός
παρκέ. Πιστεύω πως στο ελληνικό πρωτάθλημα υπάρχει
περισσότερο μπασκετικό IQ,
ενώ και οι άμυνες είναι πιο δυνατές. Πρέπει να χαμηλώσεις
το τέμπο για να είσαι αποτελεσματικός ως παίκτης στην
Ελλάδα».
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Ξεδίπλωσαν… αρετές
•Οι παίκτες της Τρικαλινής ακαδημίας (Κ 14, Κ 12 και Κ 10) στο
Χριστουγεννιάτικο Τουρνουά «Novus Cup» που διεξήχθη στην Γλυφάδα

Π

ολλές
εμπειρίες και
διακρίσεις για
την ακαδημία

μας στο
Χριστουγεννιάτικο
Τουρνουά «Novus
Cup» που διεξήχθη
στην Γλυφάδα όπου
συμμετείχαμε με τρία
τμήματα ( Κ14, Κ12 και
Κ10).

Το τουρνουά έλαβε χώρα
στην Αθήνα από 27 έως 29
Δεκεμβρίου και συμμετείχαν
32 αθλητές που διέμειναν
στο ξενοδοχείο «Βοmo
Palace» συνοδευόμενοι από
τους υπεύθυνους της ακαδημίας Γκαραγκάνη και Γιαγιάκο και τον συνεργάτη
τους Σαργιώτη ενώ τους
αγώνες παρακολούθησαν και
αρκετοί γονείς των νεαρών
αθλητών οι οποίοι πρόσφεραν και σημαντική βοήθεια
κατά την τριήμερη διαμονή.
Τα παιχνίδια έγιναν στην
ευρύτερη περιοχή της παραλιακής (Γλυφάδα – Άλιμο
– Βάρη) ήταν άκρως ανταγωνιστικά αφού συμμετείχαν
και ΠΑΕ (ΑΕΚ, Ατρόμητος,
Πανιώνιος και Απ. Σμύρνης )
αλλά και πολλές από τις πιο
καταξιωμένες και οργανωμένες ακαδημίες πανελλαδικά όπως ο Ατσαλένιος οι
μπέμπηδες ο ΠΑΟΔ ο Πρωτέας και άλλες γνωστές ακαδημίες απ’ όλη την Ελλάδα,
ενώ αρκετοί σκάουτερ παρακολούθησαν και κατέγραψαν αρκετούς αθλητές της
Δήμητρας Απόλλων.
Συγκεκριμένα η Κ14 πέρασε πρώτη στον όμιλο στον
οποίο συμμετείχαν ο Πρωτέας, ο Ατρόμητος Λάρισας
και η ΠΑΕ ΑΕΚ αφού στο τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΚ
κέρδισε με 3-1 έχοντας καταπληκτική απόδοση κάτι
που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους υπεύθυνους
της ΑΕΚ οι οποίοι σημείωσαν
κάποιους αθλητές και θα
τους παρακολουθούν στο
προσεχές μέλλον.
Το ταλέντο πλημμύριζε,
υπήρχε μεγάλη διάθεση για
τον ημιτελικό με την ΠΑΕ
Ατρόμητο, αλλά οι δυνάμεις
και κάποιοι τραυματισμοί
στέρησαν απ την Κ14 την είσοδο στον τελικό αφού ηττήθηκαν κάνοντας όμως τα
πάντα στον αγωνιστικό χώρο
και δίνοντας τον καλύτερο
τους εαυτό.
Στον μικρό τελικό με τον
Απόλλων Σμύρνης παρ’ όλο
που ήταν καλύτεροι, χάνοντας πολλές ευκαιρίες, ηττήθηκαν με 3-2 αλλά δικαιολογημένα απέσπασαν το χειροκρότημα όλων για την μεγάλη προσπάθεια που κατέ-

βαλαν
Η Κ12 κατέκτησε την πρώτη θέση στον όμιλο με αντιπάλους τον ΠΑΟΚ «διάπλαση» τον Ατσαλένιο και τον Απ.
Σμύρνης έχοντας μόνο νίκες, στον ημιτελικό κέρδισε
τον Πανιώνιο με 2-1 και έφτασε μέχρι τον τελικό όπου ηττήθηκε με 1-0 από τον Ατρό-

μητο Αθηνών κατακτώντας
έτσι τη δεύτερη θέση.
Τρομερή προσπάθεια των
μικρών αθλητών. Πολλά τα
κέρδη και οι εμπειρίες που
αποκόμισαν από το τουρνουά παίζοντας απέναντι σε
ισχυρούς αντιπάλους και
φτάνοντας μέχρι τον τελικό
όπου θα μπορούσαν με λίγη

τύχη να κατακτήσουν και την
πρώτη θέση ενώ στερήθηκαν
και την παρουσία (λόγω ιώσεων) τριών βασικών στελεχών τους συγκεκριμένου τμήματος.
Η Κ10 έχοντας αντιπάλους
στον όμιλο τον Πρωτέα τον
Ατρόμητο Αθ. και τον ΑΟ
Καλαμακίου έπαιζε πολύ

ωραίο ποδόσφαιρο και από
ατυχία δεν τερμάτισαν σε
μία απ τις προνομιούχες θέσεις, απέσπασε όμως τον
θαυμασμό και το χειροκρότημα όλων των αντιπάλων,
αφού ειδικά σε αυτές τις ηλικίες στόχος είναι να προσπαθείς να μάθεις σωστά τα
μυστικά του ποδοσφαίρου

και να απολαμβάνεις το παιχνίδι.
Ειδικές ευχαριστίες στους
γονείς για την άψογη συμπεριφορά τους και για την
πολύτιμη βοήθειά τους αλλά
και στο υπεραστικό ΚΤΕΛ
Τρικάλων και τον οδηγό Στάθη Γερεντέ για τις υπηρεσίες
που μας πρόσφεραν.
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από την προπόνηση
του ΑΟΤ στο γυμναστήριο

Ο νεαρός Τάσος Αλεξανδρής
έδειξε πως δεν διαθέτει μόνο
καλό πόδι αλλά και καλό χέρι

Ο Γκότοβος παίρνει φόρα
και η μπασκέτα έχει κατηφόρα…

Eπιμέλεια:
ΠΑΝΟΣ ΓΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

✉ gidopoulosp@yahoo.gr

Ο φυσιοθεραπευτής Κώστας
Σακελλάρης και η υπάλληλος του
δημοτικού γυμναστηρίου Ελένη
Ζήρα, απαραίτητες παρουσίες…

Γράφας και Τζατζάκης έκαναν
ό,τι μπορούσαν και χθες για
να ξεπεράσουν το εμπόδιο της
κακοκαιρίας με τον δεύτερο, ως
γυμναστής, να έχει τον κύριο λόγο…

Ομάδα.
Αν δεν
«δέσει»
δεν γίνεται
τίποτα…

* Διαχρονικά οι μετεγγραφές ασκούν ξεχωριστή γοητεία
στο φίλαθλο κοινό το οποίο φυσικά σπεύδει σε πρώτη
ευκαιρία να συλλέξει όσο το δυνατόν περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τους εκλεκτούς. Αν μάλιστα οι
προσθήκες είναι εξαιρετικές τότε ο ενθουσιασμός χτυπάει
ταβάνι.
* Παλαιότερα μάλιστα και μετά από ηχηρές κινήσεις οι
συνάδελφοι συνήθιζαν να γράφουν για μετεγγραφές
αεροδρομίου, ενώ πολλές φορές οι φίλαθλοι ετοίμαζαν
ξεχωριστές υποδοχές που έμειναν στην ιστορία. Οσο
για τα πρωτοσέλιδα γέμιζαν από βαρύγδουπους τίτλους.
* Πλέον τα επιτελεία των ομάδων και κατ’ επέκταση και
οι δημοσιογράφοι εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις
τοποθετήσεις και αναλύσεις που κάνουν. Γιατί πολύ
απλά δεν κολλούν όλοι οι πρωταγωνιστές με όλες τις
ομάδες, οπότε καλύτερος καθρέπτης είναι ο αγωνιστικός
χώρος.
* Υπό το πρίσμα αυτό και οι πιστοί φίλοι του ΑΟΤ έσπευσαν
να μάθουν από πρώτο χέρι στοιχεία για τις αρχικές
κινήσεις αλλά και γι’αυτές που θα ακολουθήσουν.
* Αυτό που θέλουν να δουν είναι συγκεκριμένο. Επιθυμούν
διακαώς οι νεοφερμένοι να μπουν άμεσα στο κλίμα και
να δώσουν λύσεις. Όπως και να’χει όμως η κοινή προσπάθεια είναι το στοιχείο που θα κάνει την διαφορά,
αφού αναφερόμαστε σε ομαδικά αθλήματα, όπου τα
σύνολα οφείλουν να λειτουργούν σαν καλοκουρδισμένη
μηχανή.
* Οι ξένοι καλαθοσφαιριστές και ειδικά οι Αμερικανοί
είναι πολίτες του κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι την μια
ημέρα βρίσκονται σε μια ήπειρο και μετά από ελάχιστο
καιρό μπορούν να εντοπιστούν σε κάποια άλλη. Μάλιστα
ο επαγγελματισμός και η προσαρμοστικότητα είναι σε
τόσο μεγάλο βαθμό, που δίνουν την αίσθηση ότι παίζουν
χρόνια σε σωματεία.
* Ορισμένοι μάλιστα μπασκετμπολίστες αλλάζουν τις
ομάδες σαν τα πουκάμισα για να γράψουμε μια χαρακτηριστική ατάκα, που κυκλοφορεί στον κύκλο των μάνατζερ. Μέσα στην χρονιά λοιπόν πραγματοποιούν μαζεμένες μετακινήσεις σε τέτοιο βαθμό, που οι φίλαθλοι
δυσκολεύονται να τους συνηθίσουν με τα χρώματα
των καινούργιων συγκροτημάτων τους.
* Ο πρώην αθλητής των Τρικάλων Κρις Εβανς παίζει
πλέον την Ευρώπη στα δάχτυλα και γεμίζει το βιογραφικό
με συμμετοχές σε σωματεία της Γηραιάς Αλβιόνας.
* Ασφαλώς έκανε όνομα με την κυανέρυθρη φανέλα
εκτοξεύοντας τις μετοχές του. Ακολούθως πέρασε από
Γαλλία(Μονακό), Ισπανία και αλλού. Πλέον όπως γράψαμε
και στο χθεσινό φύλλο επέλεξε να συνεργαστεί με την
Τουρκική Καρσίγιακα.
* Μάλιστα οι φίλοι της συγκεκριμένης ομάδας έμαθαν τα
αγωνιστικά κατορθώματα του συγκεκριμένου άσου και
περιμένουν ότι θα πάρει τον σύλλογο από το χεράκι
προσφέροντας ουσία και θέαμα.
* Κανονικά αυτό το διήμερο προγραμματίστηκε η επανεκκίνηση των τοπικών πρωταθλημάτων μπάσκετ. Στην
διακοπή οι ομάδες προσπάθησαν να διατηρήσουν την
φόρμα τους για να συνεχίσουν με την ίδια λογική.
Βέβαια τα επιτελεία ρίχνουν ματιές στο μετεωρολογικό
δελτίο και διατηρούν ανοιχτή γραμμή για να επισημοποιήσουν την διαμόρφωση του χάρτη, αφού χιόνισε και
χθες.
* Αθόρυβα αλλά ουσιαστικά δουλεύουν τα στελέχη των
τοπικών συλλόγων στίβου, που περιμένουν την επίσημη
δράση. Πάντως το προσεχές διάστημα οι ημερίδες κλειστού θα είναι στην ημερήσια διάταξη, οπότε θα προκύψουν τα πρώτα δείγματα γραφής. Μια πρώτη εκδήλωση
αυτού του είδους προγραμματίστηκε για τις 19
Γενάρη(Θεσσαλονίκη).
* Το Σάββατο (20.00) ορίστηκε το παιχνίδι γυναικών Ασκληπιού στα Γιάννενα. Ομως στην Ηπειρο έχει αρκετό χιόνι.

Τις ικανότητες και στο μπάσκετ έδειξαν
χθες οι ποδοσφαιριστές του ΑΟΤ.
Μαρκαρίσματα είδαμε, σουτ στις κερκίδες
είδαμε, ευτυχώς δεν υπήρξαν τάκλιν…

Ο Ράντι επέστρεψε.
Νέοι παίκτες έχουν προστεθεί.
Οι ποδοσφαιρικές παρέες έχουν
αλλάξει, όχι όμως και ο στόχος
CMYK

03.00: FOX Sports
Predators - Blackhawks
NHL
03:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Houston Rockets-Milwaukee Bucks
NBA Regular Season
06:00 Eurosport 1
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ATP: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Προ-ημιτελικοί, Σίδνεϊ
10:00 Eurosport 1
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ OPEN
Τένις

19:00 Novasports 3HD
Αναντολού Εφές - Χίμκι
EuroLeague
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Λαμία 1964-Παναθηναϊκός
Κύπελλο Ελλάδας
19:45 Novasports 1HD
Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις
EuroLeague
22:00 Novasports 2HD
Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός

τοπικά

Μουσικό αφιέρωμα αύριο Παρασκευή στην «Ανδρομέδα»

Λευτέρης Παπαδόπουλος
55 χρόνια τραγούδια
να μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο ποιητήστιχουργό, αλλά και δημοσιογράφο, και
συγγραφέα Λευτέρη Παπαδόπουλο, που φέτος
συμπληρώνει 55 χρόνια μοναδικής παρουσίας και
γόνιμης δημιουργίας στο ελληνικό τραγούδι.

Έ

Ώρα έναρξης: 22.15 μ.μ.
Τιμή εισόδου: 5 ευρώ

Στον Δημοτικό Κινηματογράφο

Το Κορίτσι στον Ιστό της Αράχνης

Είδος: Θρίλερ
Χώρα: Ην. Βασίλειο, Γερμανία, Σουηδία,
Καναδάς, ΗΠΑ
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Μύθι, Μύθι, Παραμύθι
Aφήγηση λαϊκών παραμυθιών
με τη Μαρία Κατσανούλη
Tην πρώτη Κυριακή του μήνα (εκτός αργιών)
στις 12:00 το μεσημέρι στην Ανδρομέδα ένα εργαστήριο για παιδιά (από 5 ετών) με ιστορίες που απολαμβάνουν
πολύ συχνά και οι μεγάλοι
Καλή Χρονιά! Με Υγεία,
Χαρά και Αγάπη να βιώσουμε
όλοι το 2019!
Το Μύθι Μύθι Παραμύθι σας
προσκαλεί στο πρώτο εργαστήριο της νέας χρονιάς για να
ακούσετε τις ιστορίες του ετούτη την Κυριακή 13 Ιανουαρίου
2019!
Όπως πάντα, τα παιδιά
ακούν ένα μαγικό παραμύθι,
ζωγραφίζουν κάτι από αυτό
που αφουγκράστηκε η ψυχή
τους παρακολουθώντας τα βήματα του ήρωα και η έκθεση
των ζωγραφιών, που στήνεται
επιτόπου, ζωντανεύει με έναν άλλο τρόπο ξανά το παραμύθι! Λίγο πριν φύγουν, μια δεύτερη ιστορία, μικρή ετούτη τη φορά, τους αποχαιρετά και εύχεται ένα «καλό αντάμωμα και πάλι!»
Μικρά και μεγάλα “παιδιά”, λοιπόν, μπορούν να ταξιδέψουν και τούτη τη Κυριακή σε κόσμους παράξενους με ένα
μαγικό παραμύθι!
Διάρκεια Δράσης: περίπου 1 ώρα.
Είσοδος : 3€/άτομο
Προγραμματισμένες Αφηγήσεις:
21/10, 4 /11, 2/12 /2018
13/1, 3/2 & 3/3 /2019
Επισημαίνεται ότι για τη συγκεκριμένη δράση:
1. Δεν είναι υποχρεωτική η κατανάλωση στο μπαρ.
2. Το σερβίρισμα διακόπτεται κατά τη διάρκεια της αφήγησης.
3. Η αφήγηση ξεκινάει 15 λεπτά περίπου μετά από την
αναγραφόμενη ώρα προσέλευσης.
Πληροφορίες: Μουσική Σκηνή «Ανδρομέδα», Στρ Σαράφη
12, 1ος όροφος, Τρίκαλα, τηλ 6977580754

Θεωρείται και είναι ο κορυφαίος των κορυφαίων και ίσως
ο σημαντικότερος ποιητής-στιχουργός της γενιάς του, που
τα μεγάλα τραγούδια του από το 1963 μέχρι και σήμερα, τα
έχουν τραγουδήσει γενιές και γενιές Ελλήνων.
Στίχους του έχουν μελοποιήσει μεταξύ άλλων οι Μάνος Λοϊζος, Μίκης Θεοδωράκης, Μίμης Πλέσσας, Γιάννης Σπανός,
Χρήστος Νικολόπουλος, Απόστολος Καλδάρας, Σταύρος Ξαρχάκος, Δήμος Μούτσης, Θανάσης Πολυκανδριώτης, Σταύρος
Κουγιουμτζής, Γιώργος Χατζηνάσιος, Γιώργος Ζαμπέτας
και πολλοί ακόμα ενώ τραγούδια του έχουν ερμηνεύσει οι Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Μαρινέλλα, Γιώργος Νταλάρας, Χάρις
Αλεξίου, Γιάννης Πουλόπουλος, Στέλιος Καζαντζίδης, Βίκυ Μοσχολιού, Δημήτρης Μητροπάνος, Ρένα Κουμιώτη, Σταμάτης
Κόκκοτας, Γλυκερία, Στράτος Διονυσίου κ.α.
«ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ» Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019
Τραγουδούν:
Γιώργος Μπαμπαλιάρης -Δημήτρης Παδιός -Κάλυ Παπαδιά
Παίζουν οι μουσικοί:
Βασίλης Μητσιάκης (μπουζούκι)
Γιάννης Μπέης (μπάσο)
Γιάννης Τζανόπουλος (τύμπανα)
Κώστας Χριστόπουλος (κιθάρες-φωνητικά)

Από την Πέμπτη 10/1 θα προβάλλεται
στην αίθουσα του Δημοτικού Κινηματογράφου στον Μύλο Ματσόπουλο, η ταινία
“Το Κορίτσι στον Ιστό της Αράχνης”
θρίλερ 117΄
Ώρες προβολών καθημερινά (εκτός Δευτέρας και Σαββάτου) 20.00 & 22.15
Την Κυριακή μια προβολή, στις 20.00.
Επίσης το ΣΑΒΒΑΤΟ 12/1 στις 19:55 σε
ζωντανή μετάδοση
από την Metropolitan Opera της Νέας
Υόρκης
η σπάνια όπερα του CILEA «ΑΝΤΡΙΑΝΑ
ΛΕΚΟΥΒΡΕΡ»
Πληροφορίες: Τηλ. 24310 20090,
http://cine-mylos.blogspot.com
facebook/Δημοτικος Κινηματογραφος
Τρικαλων
Η καταζητούμενη χάκερ Λίσμπετ Σαλάντερ αναλαμβάνει να υποκλέψει ένα
άκρως προστατευμένο λογισμικό των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Προτού
όμως το παραδώσει και πάλι στον κατασκευαστή του, πέφτει θύμα φονικής επίθεσης και ληστείας, οι οποίες την εμπλέκουν σε μια επικίνδυνη συνωμοσία βγαλμένη από το προσωπικό της παρελθόν.

ΠΕΜΠΤΗ

Σκηνοθέτης: Fede Alvarez
Πρωταγωνιστούν: Claire Foy, Sylvia
Hoeks, Sverrir Gudnason, Vicky Krieps
Διάρκεια:117
Κριτικές:
Ο F. Alvarez του Evil Dead είναι ικανός
στο χτίσιμο ντελιριακών σκηνών δράσης και
της απαιτούμενης ομιχλώδους-σκοτεινής
ατμόσφαιρας […]Δημήτρης Αποστολόπουλος -IGN Greece
Ο σκηνοθέτης Φέντε Άλβαρεζ στήνει μερικές εκπληκτικές σκηνές δράσεις σε παγωμένο ντεκόρ, στην πόλη και στη φύση,
ωρολογιακά ενορχηστρωμένες για αποτελεσματική αγωνία. Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος-LiFO
Σκοτεινό μεν αλλά όχι και αποστασιοποιημένο, το νέο φιλμ εκδίκησης της Σαλάντερ έχει το δείγμα γραφής του Λάρσον
ενταγμένο όμως στο προσωπικό ύφος του
σουηδού συγγραφέα Νταβίντ Λάγκερκραντζ, ο οποίος ανέλαβε να φέρει (μετά
από τον ξαφνικό θάνατο του δημιουργού
του «Millennium») τη Λίσμπετ στη νέα εποχή, ξεκινώντας πολύ σωστά από το παρελθόν της. Κωνσταντίνος Καϊμάκης -Athens
Voice

Στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα

Συνεχίζεται η έκθεση
του Ανδρέα Γιαννούτσου
«επίμονες χartινες κυρίες»
Η περιοδική έκθεση με τίτλο «επίμονες χartινες κυρίες», η οποία εγκαινιάστηκε τον περασμένο Δεκέμβρη, συνεχίζεται στην Αίθουσα Ειρήνης Γ. Κατσίγρα
στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα.Στην έκθεση αυτή
ο καλλιτέχνης, μετά από μια 10ετή τουλάχιστον ‘απουσία’ από τα εικαστικά δρώμενα της πόλης, ξαφνιάζει ευχάριστα τους επισκέπτες μέσα από την παρουσίαση
διακοσίων περίπου επίτοιχων ιδιωμάτων ζωγραφικής, σχεδίων και μικρών ξύλινων αντικειμένων, δημιουργιών των τελευταίων περίπου 15 ετών.
Πρόκειται για έργα μιας μοντέρνας αισθητικής αντίληψης και εργασίας, που
αναζητά μέσα από ποικίλους τρόπους έκφρασης, βιωματικού και χειρονομιακού
κυρίως χαρακτήρα και υλικά μιας ευρύτερης γκάμας και επεξεργασίας, αισθητικούς συγκινησιακούς χώρους, αναπτύγματα νοσταλγικής και ενδοσκοπικής χροιάς, σ’ ένα δομημένο κόσμο αποκαλύψεων, σιωπών, στοχασμών και ψηλαφήσεων.
Η έκθεση συνοδεύεται από δίγλωσσο ελληνοαγγλικό κατάλογο με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και σχόλια, καθώς και κείμενο – κριτικό σημείωμα του ομότιμου
καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Ιστορικού της Τέχνης κ. Μιλτιάδη Παπανικολάου, ο οποίος, χαρακτηριστικά σημειώνει:
«…Η τωρινή έκθεση του Ανδρέα Γιαννούτσου είναι μια έκπληξη, γιατί δείχνει
πώς ο καλλιτέχνης με τρόπο μεθοδικό οδηγείται σε μία ζωγραφική, που με φαινομενική απλότητα, μας οδηγεί σε μία βαθύτατα ενεργητική και εσωτερική φωνή.
Έχει αποβάλλει τη λανθάνουσα νατουραλιστική επεξεργασία της τέχνης περασμένων χρόνων, για να γίνει πολύ περισσότερο εκφραστική και εσωτερική με τα
ζωγραφικά του μέσα να «μορφοποιούν» με τρόπο αφηρημένο πλέον ιδέες και συναισθήματα. Όπου υπάρχουν ανθρώπινες φιγούρες εμφανίζονται σε έναν μυστηριώδη χώρο, απροσδιόριστο, σχεδόν ανύπαρκτο, να «συμπιέζονται» μορφικά μέσα σε μια δραματική περιδίνηση. Η εσωτερική πίεση είναι έντονη έτσι που
τις εξαϋλώνει και τις μεταμορφώνει σε ενοραματικές φιγούρες, φορείς μιας «άλλης» υπόστασης σαν οντότητες που προβάλλουν σε χωροχρονική διάσταση. Τα
ζωγραφικά επίπεδα, γεωμετρικά σχήματα από έντονα χρώματα κάθε λογής από
μόνα τους συνιστούν αυτόνομες αξίες, που ενισχύουν τη δραματική έκφραση του
συνόλου με στόχο τη συναισθηματική κορύφωση. Θα μπορούσαμε να πούμε για
τον Ανδρέα Γιαννούτσο ότι οδηγείται σ’ αυτού του είδους την έκφραση, που διακρίνεται για ένα «πρωτογονισμό» στην όλη πραγμάτευση, από «εσωτερική αναγκαιότητα», χάρη στον εξαιρετικά τολμηρό τρόπο που οργανώνει τις χρωματικές μάζες και τις φιγούρες και εξαιτίας ενός χώρου που «πάλλεται» από δυναμικές γραμμές και εκρηκτικά χρώματα, και παράλληλα «συμπιέζεται» από την παραμορφωτική προοπτική, δημιουργώντας εικόνες συναισθηματικά φορτισμένες…».
Ο κατάλογος διατίθεται από το Πωλητήριο του μουσείου.
Η έκθεση θα διαρκέσει έως 31 Ιανουαρίου 2019.
Ώρες λειτουργίας έκθεσης: Τρίτη έως Κυριακή 10:00 – 14:00, 18:00 – 21:00
Είσοδος ελεύθερη.

30 σελίδα
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την Αθήνα η οπερέτα ΤσίπραΚαμμένου είναι σε πλήρη
εξέλιξη με αφορμή τη
συμφωνία των Πρεσπών. Ωστόσο,
μεγάλο ενδιαφέρον έχει τι
συμβαίνει και τι θα συμβεί το
επόμενο τριήμερο στην ΠΓΔΜ
όπου σήμερα ξεκινά η συζήτηση
στη Βουλή που θα καταλήξει (εκτός
απροόπτου) στην ψηφοφορία της
Παρασκευής.

Σε τρία 24ωρα δηλαδή η Αθήνα θα
γνωρίζει αν κυρώθηκε ή όχι η συμφωνία
από τη βουλή της γείτονος χώρας κι αν
παίρνει αυτός την «καυτή πατάτα». Ενδεχομένως να μπορεί να συζητήσει και
τα αποτελέσματα στην ΠΓΔΜ με τον
Πάνο Καμμένο που θα συναντηθεί την
Παρασκευή. Σύμφωνα με τον Κανονισμό
της Βουλής, η συζήτηση στην Ολομέλεια
σε αυτή τη φάση της διαδικασίας μπορεί
να διαρκέσει μέχρι 12 ημέρες – έως
τρεις ημέρες για κάθε μία από τις τέσσερις προτεινόμενες τροπολογίες, που
θα συζητηθούν χωριστά. Ωστόσο, όπως
αναφέρουν τα ΜΜΕ, όλες οι ενδείξεις
συγκλίνουν πως η όλη διαδικασία θα
ολοκληρωθεί πολύ πιο σύντομα. Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο διάστημα
τόσο ο Πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ,
όσο και ο Πρόεδρος της Βουλής Ταλάτ
Τζαφέρι είχαν εκτιμήσει ότι η όλη διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 15
Ιανουαρίου ή και ακόμα νωρίτερα, με
δεδομένη και την απόφαση του κόμματος
της αξιωματικής αντιπολίτευσης VMRODPMNE να μην συμμετάσχει στην συνέχεια των κοινοβουλευτικών διαδικασιών
τροποποίησης του Συντάγματος.
Όμως, ακόμη και τώρα στα Σκόπια
δεν είναι όλα ρόδινα και ξεκάθαρα για
τον Ζόραν Ζάεφ ο οποίος χρειάζεται 80
από τους 120 βουλευτές για να περάσει
τις συνταγματικές αλλαγές. Υπενθυμίζεται
ότι στην ψηφοφορία της 19ης Οκτωβρίου

Σκληρά παζάρια Ζάεφ με τους Αλβανούς
Οι αλλαγές που αφορούν τη «Μακεδονική ταυτότητα»

2018, η κυβέρνηση Ζάεφ είχε καταφέρει
να εξασφαλίσει οριακή πλειοψηφία 80
βουλευτών, με την στήριξη της πρότασης
από τους βουλευτές της κυβερνητικής
πλειοψηφίας, από τους τέσσερις βουλευτές της αλβανικής αντιπολίτευσης
(BESA και “Συμμαχία για τους Αλβανούς”), καθώς και από οχτώ βουλευτές
της σλαβικής αντιπολίτευσης που εν συνεχεία διαγράφτηκαν από το VMRO. Ο
Ζάεφ είχε αναφέρει πως η κυβέρνησή
του έχει εξασφαλίσει την στήριξη 76
βουλευτών, εκφράζοντας παράλληλα
την πεποίθηση ότι είναι εφικτό μέσα από
μία συμμετοχική διαδικασία διαλόγου
«να αποσπάσουμε την υποστήριξη από
85-90 βουλευτές ή και ακόμα περισσότερους».

Παζάρια
Ετσι, τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται

σε διαρκείς συνεννοήσεις με τα αλβανικά
κυρίως κόμματα ώστε να προχωρήσει
σε ρυθμίσεις στο Σύνταγμα που θα ικανοποιούν και τους αλβανούς της χώρας.
Τα ΜΜΕ της χώρας μεταδίδουν ότι
γίνονται χοντρά «παζάρια» σε τρία μέτωπα προκειμένου να ψηφίσουν οι αλβανοί βουλευτές. Και αφορούν στην προσπάθεια να αποκτήσουν οι Αλβανοί της
δική τους οντότητα.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις Ζάεφ η
πρώτη αλλαγή θα αφορά το Προοίμιο
του Συντάγματος όπου η αναφορά σε
«πολίτες της Μακεδονίας, του Μακεδονικού λαού, καθώς και πολίτες που κατοικούν εντός των συνόρων της και αποτελούν μέρος του αλβανικού λαού, μέρος
του τουρκικού λαού κλπ» θα αλλάξει καθώς θεωρήθηκε ότι υποβαθμίζει τους
Αλβανους εμφανίζοντας τους ως «προσωρινούς» κατοίκους της χώρας.
Η νέα διατύπωση η οποία φέρεται ότι
έχει συμφωνηθεί αναφέρεται σε «πολίτες
της Μακεδονίας, τον λαό της Μακεδονίας
και μέρος του αλβανικού λαού, μέρος
του τουρκικού λαού…». Με τον διαχωρισμό αυτό είναι προφανής η προσπάθεια
προβολής «Μακεδονικής εθνότητας» ως
μέρους του «Μακεδονικού λαού» των
πολιτών δηλαδή της χώρας που διακρίνονται από την αλβανική εθνοτική ομάδα,
την τουρκική κλπ.
Η άλλη επίμαχη αλλαγή αφορά την
τροπολογία 36 του άρθρου 49 για την
Διασπορά. Η νέα αναφορά θα εναι για
«…Διασπορά του μακεδονικού λαού και
των άλλων ομάδων -κοινοτήτων που ζουν

στην χώρα..»
Ο κ. Ζάεφ δήλωσε ότι η διευκρινιστική
ρύθμιση στον Συνταγματικό νόμο ότι η
αναφορά σε εθνικότητα «Μακεδονική/πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας» δεν προδικάζει την εθνότητα, γίνεται για να καθησυχάσει τις ανησυχίες του Αλβανικού
στοιχείου, ότι η παντελής έλλειψη αναφοράς αλβανικής ταυτότητας, στην «εθνικότητα» ήταν κίνηση που τους αφομοίωνε
στο «μακεδονικό» στοιχείο. Αυτή η δήλωση όμως ακριβώς επιβεβαιώνει τις
ανησυχίες των επικριτών της Συμφωνίας
των Πρεσπών, καθώς αποκαλύπτει ότι η
διευκρινιστική επεξήγηση στην τροπολογία χρειάσθηκε όχι για να δηλωθεί
προς την Ελλάδα ότι η αναφορά δεν
παραπέμπει σε «μακεδονική εθνότητα»
αλλά για να πείσει τους Αλβανούς ότι
δεν επιδιώκεται η αφομοίωση της δικής
τους ταυτότητας από την «Μακεδονική»..

Συναντήσεις
Όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ, στο πλαίσιο
των προσπαθειών για την συγκρότηση
πλειοψηφίας δύο τρίτων ο Πρωθυπουργός της πΓΔΜ είχε τις προηγούμενες
ημέρες συνάντηση με τον πρόεδρο του
κινήματος BESA, Μπιλάλ Κασάμι, ενώ
σήμερα αναμένεται να συνεχιστεί η συζήτηση σε επίπεδο αντιπροσωπειών. Αντίθετα, σύμφωνα με τα ΜΜΕ, άγνωστο
παραμένει αν και πότε ο Ζάεφ θα έχει
συνάντηση με τον ηγέτη του ετέρου
κόμματος της αλβανικής αντιπολίτευσης,
Ζιγιαντίν Σέλα, ο οποίος σήμερα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων “MIA”,
θα συναντηθεί με τον επικεφαλής του

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

11,99€
Σκυλοτροφή ενέργειας 20
από 17,99€
Γατοτροφή Premium από 24,99 μόνο 14,99€
από 2,99€
Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5
από 12,49€
Αλεύρι τύπου 70% 25
από 11,99€
Hλιέλαιο 10
Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

kg

kg

kg

λίτρα

από

Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ψυχοθεραπεία, Συμβουλευτική, Ειδική διαπαιδαγώγηση,
θεραπευτική ιππασία, θεραπευτική
κολύμβηση, ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ,
Τμήματα Δημιουργικής Απασχόλησης και Φύλαξης
Παιδιών.
Το κέντρο μας συνεργάζεται
με εξειδικευμένο παιδοψυχίατρο
ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Αυτισμός, Νοητική Στέρηση, ΔΕΠ-Υ, Μαθησιακές
Δυσκολίες – Λοιπές Διαταραχές

Ώρες Λειτουργίας: 11.00-21.30

Υπεύθυνες Κόγια Ι. Σοφία - Κοιν. Λειτουργός
επικοινωνίας: Αγγέλη Μαρία - Λογοθεραπεύτρια
Απόλλωνος 16, Τρίκαλα
Τηλ. 24310-78781•Κιν.: 6974273255, 6970456589
CMYK

Γραφείου Συνδέσμου του ΝΑΤΟ στα
Σκόπια, Ζόραν Γιάνκοβιτς, για να συζητήσουν για την Συμφωνία των Πρεσπών
και τις συνταγματικές αλλαγές.
Σύμφωνα με τα ΜΜΕ, τόσο το κίνημα
BESA όσο και η “Συμμαχία για τους Αλβανούς” έχουν καταθέσει «τροπολογίες
επί των τροπολογιών του Συντάγματος».
Το BESA ζητά με τις συνταγματικές αλλαγές να ξεκαθαρίζεται ότι το κράτος
δεν είναι μονοεθνικό, όπως αφήνει να
εννοηθεί η πρόβλεψη για την υπηκοότητα
(«μακεδονική / πολίτης της Δημοκρατίας
της Βόρειας Μακεδονίας») και η τροπολογία για την διασπορά. Από την πλευρά
της, η “Συμμαχία για τους Αλβανούς”
ζητά την συνταγματική κατοχύρωση της
χρήσης της αλβανικής γλώσσας σε όλη
την επικράτεια, να προστεθεί στο προοίμιο του Συντάγματος δίπλα στις λέξεις
“ανεξάρτητη και κυρίαρχη” η λέξη “πολυεθνική” και η αναφορά σε “μακεδονικό
λαό” να αντικατασταθεί από αναφορά
σε “πολίτες”, προκειμένου να τονιστεί ο
πολυεθνικός χαρακτήρας του κράτους.
Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι έδωσε
συνέντευξη ο πρέσβης των ΗΠΑ στα
Σκόπια Jess Baily ο οποίος ερωτώμενος
αν υπάρχει “Σχέδιο Β΄” σε περίπτωση
που η Συμφωνία των Πρεσπών δεν περάσει είτε στην πΓΔΜ είτε στην Ελλάδα,
ανέφερε ότι δεν βλέπει να υπάρχει πραγματική εναλλακτική λύση και εξέφρασε
αισιοδοξία ότι οι ηγέτες των δύο χωρών
δεν θα χάσουν την ευκαιρία για την οριστική επίλυση της διαφοράς για το όνομα,
που διαρκεί εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες.
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Υποχώρηση για τα αντισταθμιστικά
Ο υπουργός Άμυνας αποδέχθηκε την πρόταση της ΝΔ να συζητηθεί η επίμαχη τροπολογία σε ειδική συνεδρίαση στην επιτροπή εξοπλισμών
ε υποχώρηση
αναγκάστηκε ο Πάνος
Καμμένος μετά την
σφοδρή επίθεση που
δέχθηκε στη Βουλή από
την αντιπολίτευση για την
κατάθεση της τροπολογίας
που ρυθμίζει και
προσδιορίζει τα
αντισταθμιστικά
ωφελήματα (Α.Ω.) υπέρ της
Ελληνικής Αμυντικής
Βιομηχανίας (ΕΑΒ) και της
Πολεμικής Αεροπορίας
(Π.Α.), ως επακόλουθο της
αναβάθμισης 84 μαχητικών
F-16.

Σ

Ο υπουργός Άμυνας αποδέχθηκε την πρόταση της ΝΔ να συζητηθεί η επίμαχη τροπολογία
σε ειδική συνεδρίαση στην επιτροπή εξοπλισμών ή στην επιτροπή Άμυνας, την Πέμπτη ή την
Παρασκευή.
Ωστόσο ο κ. Καμμένος απείλησε με έμμεσο τρόπο τους
βουλευτές της αντιπολίτευσης
ότι αν δεν ψηφιστεί η τροπολογία στην ονομαστική ψηφοφορία
της Δευτέρας η ΕΑΒ κινδυνεύει
να κλείσει.
«Αν οι απορίες δε λυθούν και
αποφασίσει το σώμα να κλείσει
η ΕΑΒ και να μην πάρουμε και
τα 230 εκατομμύρια παίρνουμε
απόφαση και την κλείνουμε. Δεν
είναι καμιά περίεργη τροπολογία, πάμε να καθαρίσουμε ένα
λογαριασμό που μας χρωστάνε,
να πάρουμε τα λεφτά και να συνεχίσει να λειτουργεί και η ΕΑΒ».
Άδωνις Γεωργιάδης: «Τσίπρας
και Καμμένος διερρήγνυαν τα
ιμάτια τους για κατάργηση των
Α.Ω.»
Κατά μέτωπον επίθεση εξαπέλυσε στη Βουλή η ΝΔ εναντίον του υπουργού Άμυνας, κατηγορώντας τον ότι φέρνει τροπολογία για ένα θέμα που κά-

ποτε κατήγγελλε ως άντρο διαφθοράς.
«Ο κ. Τσίπρας και ο κ. Καμμένος διαρρήγνυαν τα ιμάτια τους
για την κατάργηση των Α.Ω.
γιατί τα θεωρούσαν άντρο διαφθοράς» είπε ο αντιπρόεδρος
της ΝΔ, ‘Αδωνις Γεωργιάδης,
αναφέροντας ότι η Lockheed
Martin συνεργάζεται στην Ελλάδα με συγκεκριμένες εταιρείες που είναι γνωστές ποιες είναι
και είναι γνωστές και στον
υπουργό Εθνικής ‘Αμυνας.
«Γιατί κύριε υπουργέ, ενώ
υποτίθεται έχουμε το θρίλερ ότι
δήθεν θα φύγετε από την κυβέρνηση, δεν αφήνετε το θέμα
να το χειριστεί ο επόμενος
υπουργός ‘Αμυνας; Φυσικά εγώ
πιστεύω ότι δεν θα φύγετε, γιατί την καρέκλα σας την λατρεύετε» υποστήριξε ο ‘Αδωνις
Γεωργιάδης, που αναρωτήθηκε
πώς οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα
ψηφίσουν μια τέτοια τροπολογία
που μάλιστα «περνάει παράνομα από τη Βουλή», αφού δεν
προηγήθηκε συζήτηση και ενημέρωση της Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων. «Θα είναι ντροπή αν δεν αποσύρετε
αυτή την τροπολογία» κατέληξε

ο κ. Γεωργιάδης.
«Ο υπουργός που έχτισε την
πολιτική του καριέρα με την
σκανδαλολογία φέρνει τροπολογία στη Βουλή με την οποία
προσπαθεί να περάσει Α.Ω. στην
Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία που την έχουν τσακίσει εδώ
και χρόνια» είπε ο Βασίλης Κικίλιας και κάλεσε τον υπουργό
Εθνικής ‘Αμυνας να απαντήσει
ποιοι θα είναι οι υποεργολάβοι
και οι ιδιωτικές εταιρείες που θα
πάρουν τα έργα.
«Ο κ. Καμμένος, αν και σύμφωνα με δικά του λεγόμενα είναι υπουργός υπό προθεσμία,
φέρνει αυτή την τροπολογία.
Δεν νομιμοποιείται να πράξει
κάτι τέτοιο. Θεωρώ δεδομένο
ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
θα συμφωνήσουν ότι πρέπει να
αποσυρθεί η τροπολογία» είπε ο
κ. Κικίλιας και πρόσθεσε «ότι αυτές τις ημέρες γίνεται της καρέκλας και ο καθένας ντιλάρει
για το προσωπικό του κεφάλαιο».
«Δεν περιμέναμε τέτοια χοντράδα. Να έρθει με διαδικασία
εξπρές για τα αντισταθμιστικά
ωφελήματα που τόσο σφόδρα
είχε καταγγείλει στο παρελθόν,
και τα επαναφέρει μάλιστα όχι
από την πίσω πόρτα αλλά από
την μπροστινή για να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα λίγο πριν εγκαταλείψει η κυβέρνηση την
εξουσία» είπε ο εισηγητής της
ΝΔ, Σίμος Κεδίκογλου, προσθέτοντας ότι «η δήθεν κόντρα των
δύο κυβερνητικών εταίρων συνιστά οπερέτα και οι λεονταρισμοί του κ. Καμμένου αποδεικνύονται τζούφιοι».
Ο Σίμος Κεδίκογλου είπε ότι η
ΝΔ «με αίσθημα ευθύνης έχει τοποθετηθεί θετικά στην αναβάθμιση των F-16 όμως εξ αρχής
είχε διατυπώσει επιφυλάξεις για
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τον τρόπο υλοποίησης» και επικαλέστηκε παλαιότερη δήλωση
του πρωθυπουργού κατά των
Α.Ω. τα οποία «είχαν λειτουργήσει ως κερκόπορτα διασπάθισης δημοσίου χρήματος».
«Οι κ. Τσίπρας και Καμμένος
είχαν δαιμονοποιήσει τα Α.Ω.
αλλά από τα 230 εκατ. ευρώ του
προγράμματος ένα σημαντικό
ποσό θα πάει σε εταιρείες που
δεν γνωρίζουμε» είπε ο Σίμος
Κεδίκογλου και ζήτησε να ενημερωθεί η Βουλή ποιες θα είναι
οι εταιρείες που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα εκτός από
την ΕΑΒ.
Από την πλευρά του ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Πάνος
Καμμένος, παρουσιάζοντας την
τροπολογία στην Ολομέλεια της
Βουλής είπε ότι «αναφέρεται
στην υποχρέωσή μας, στις 15
Μαρτίου 2019 να κλείσουμε τελειωτικά τη σύμβαση ΑΩ των F16 του 2005, της υπογραφής δηλαδή του κ. Σπηλιωτόπουλου».
Ο υπουργός ανέφερε ότι «η
συγκεκριμένη σύμβαση ΑΩ,
τότε, προέβλεπε υποχρέωση
από τη μεριά των ΗΠΑ να δοθούν προς την ελληνική βιομηχανία 230.000.000 ευρώ έναντι
της συμβάσεως αγοράς των F16».
«Στη διάρκεια των συζητήσεων που είχαμε για την αναβάθμιση των F-16, προέκυψε το ζήτημα της υποχρέωσης των ΗΠΑ
αυτά τα Α.Ω. να δοθούν προς
την ελληνική πλευρά. Η ελληνική νομοθεσία όμως έχει αλλάξει.
Δεν υπάρχουν Α.Ω. και παράλληλα και ο πρωθυπουργός είχε
δεσμευτεί, και η κυβέρνηση είχε
δεσμευτεί και δι΄εμού ότι δεν
πρόκειται εμείς, στη νέα αυτή
σύμβαση της αναβάθμισης, να
δεχθούμε Α.Ω. παρά μόνο για
την ενίσχυση της ελληνικής
αμυντικής βιομηχανίας, χωρίς να
υπάρχουν άλλες διαδικασίες
που θα άφηναν το οποιοδήποτε
υπονοούμενο, γιατί πολύ σωστά άλλαξε ο νόμος της κατάργησης των Α.Ω. και δεν θα πρέπει να έχουμε στις συμβάσεις
των εξοπλιστικών Α.Ω. που στο
παρελθόν ήταν και η αιτία της
διαφθοράς και της δυνατότητας
να γίνονται παράλληλες πληρωμές» είπε ο υπουργός Εθνι-

κής ‘Αμυνας και πρόσθεσε: «Στο
πλαίσιο αυτό λοιπόν, το πρόγραμμα της αναβάθμισης υλοποιείται μέσω διακρατικής συμφωνίας με την κυβέρνηση των
ΗΠΑ, με διαδικασία που διασφαλίζει την απόλυτη διαφάνεια στην υλοποίηση του προγράμματος και το πρόγραμμα
δομείται από την αμερικανική κυβέρνηση με τρόπο ώστε να μεγιστοποιείται η συμμετοχή της
εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και να διασφαλίζεται η
ασφάλεια του εφοδιασμού του
οπλικού συστήματος».
Ο κ. Καμμένος ανέφερε ότι «η
εγχώρια βιομηχανία θα υλοποιήσει όλες τις φάσεις του προγράμματος αυτού στην Ελλάδα,
πλην της σχεδίασης και ανάπτυξης της προμήθειας των επιμέρους ηλεκτρονικών συσκευών
και της ανάπτυξης του απαιτούμενου λογισμικού που θα γίνουν από την κατασκευάστρια
εταιρεία στις ΗΠΑ. Με τον τρόπο αυτό η εγχώρια βιομηχανία
θα διασφαλίσει έργο πολλών
δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων από την ενεργό συμμετοχή
της στο πρόγραμμα».
Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας υπογράμμισε ακόμη ότι για
την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων, η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιβαρυνθεί με κανένα
πρόσθετο κόστος, δηλαδή «δεν
προκύπτει ούτε ένα δολάριο κόστος για την Ελλάδα» και τα
συγκεκριμένα προγράμματα θα
υλοποιηθούν μέσα από τα ήδη
συμφωνηθέντα κόστη με την
αμερικανική κυβέρνηση.
«Είναι προφανές ότι χωρίς
επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, πέραν της ήδη εγκεκριμένης
οροφής της συγκεκριμένης συμφωνίας, η εγχώρια βιομηχανία
θα ωφεληθεί σε σημαντικό βαθμό, με διασφάλιση εκατοντάδων θέσεων εργασίας τόσο στην
ΕΑΒ όσο και σε αρκετές ιδιωτικές εταιρείες για πολλά χρόνια.
Θα συνεχιστεί, επίσης η παραγωγή των F-16 και των C-130j
στην ΕΑΒ» είπε ο υπουργός
Εθνικής ‘Αμυνας και τόνισε ότι η
Ελλάδα γίνεται η κύρια χώρα παραγωγής των συγκεκριμένων
αεροσκαφών που σημαίνει δουλειά για τα επόμενα 20 χρόνια

για την ΕΑΒ.

ΔΗΣΥ: να αποσυρθεί
η τροπολογία
«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτή τη γραμμή πλεύσης; Η υποκρισία πόσα
όρια έχει; Το 2014 ο κ. Τσίπρας
μας έλεγε ότι ο στρατιωτικός
σχηματισμός του ΝΑΤΟ αφορά
παρελθούσα εποχή» σχολίασε ο
εισηγητής της ΔΗΣΥ, Ανδρέας
Λοβέρδος, και πρόσθεσε ότι «ο
ΣΥΡΙΖΑ κοροϊδεύει τον κόσμο».
Ο κ. Λοβέρδος υποστήριξε ότι
συνιστά εμπαιγμό της Επιτροπής Εξωτερικών και ‘Αμυνας, ο
τρόπος που κατατέθηκε η τροπολογία στη Βουλή, η οποία
δεν πέρασε ούτε από την Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων.
Nα η τροπολογία διότι δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα, ζήτησε σε παρέμβασή του ο
Ε. Βενιζέλος κάνοντας λόγο για
«γενιτσαρισμό» της κυβέρνησης και έλλειψη σοβαρότητας.
«Η θνήσκουσα κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει ότι είναι ο πιο
καλός διαχειριστής των αμερικανικών συμφερόντων, των ευρωπαϊκών συμφερόντων, αλλά
αυτό δεν πλήττει μόνο την αξιοπιστία των κυβερνώντων αλλά
πλήττει και την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής και της
αμυντικής πολιτικής της χώρας»
είπε ο Ε. Βενιζέλος, σημειώνοντας πάντως ότι είναι σωστή η
επιλογή της αναβάθμισης των F16.
Ο κ. Βενιζέλος σημείωσε ότι η
τροπολογία συνιστά κολοσσιαία καταστρατήγηση της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων και καταστρατήγηση κατάργησης των Α.Ω. αφού σήμερα η κυβέρνηση επαναφέρει τα
ΑΩ και «με τον τρόπο αυτό εκκαθαρίζει παλαιότερες εκκρεμείς συμβάσεις Α.Ω. με τη συγκεκριμένη εταιρεία, ώστε να
υπάρξει καθαρότητα γι΄αυτή».
«»Υπάρχουν γκρίζες ζώνες
που δεν μπορεί να εξηγήσει ο
υπουργός», είπε ο Βασίλης Κεγκέρογλου και τόνισε: «Δεν θα
δεχθούμε επιστροφή στις θερμοκοιτίδες της διαφθοράς. είναι
ολίσθημα και οπισθοδρόμηση.
Οι πολίτες ζητούν πλήρη διαφάνεια».
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άγιος
Γρηγόριος
επίσκοπος
Νύσσης (335 – 395
μ.Χ.), γιος της αγίας
Εμμέλειας, αδελφός
του Μ. Βασιλείου και
της αγίας Μακρίνας
είναι ένας από τους
τρεις Καππαδόκες
Πατέρες (Μ. Βασίλειος,
Γρηγόριος Θεολόγος,
Γρηγόριος Νύσσης), οι
οποίοι με τη θεολογική
τους σκέψη άφησαν τη
σφραγίδα τους στα
θεολογικά γράμματα. Η
Εκκλησία τιμά τη μνήμη
του στις 10 Ιανουαρίου.

Υπήρξε έγγαμος αλλά έχασε νωρίς τη σύζυγο του. Αν
και ακολούθησε τον έγγαμο
βίο (έως τον 6ο αι. μ. Χ. επιτρεπόταν στους έγγαμους
κληρικούς να εκλεγούν Επίσκοποι) αγαπούσε την μοναχική ζωή. Ο Νύσσης ήταν περισσότερο ένας φιλόσοφος
παρά ένας θεολόγος ή καλύτερα ένας φιλοσοφημένος θεολόγος που χρησιμοποίησε
τη φιλοσοφία στη διακονία
της ευαγγελικής αλήθειας.
Εξάλλου, αυτό δείχνουν οι
επιρροές του από την πλατωνική, αριστοτελική, στωική
και νεοπλατωνική φιλοσοφία.
Έγραψε αξιόλογα έργα

τοπικά

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

«ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ» ΚΑΙ «ΠΑΡΕΞΗΓΗΜΕΝΟΣ»
(δογματικά, λόγοι, επιστολές,
ερμηνευτικά, ασκητικά, πολεμικά) κάποια από τα οποία
κατέχουν ιδιαίτερη θέση στην
πατερική γραμματεία και την
οποία κοσμούν λαμπρώς. Μερικά από τα σημαντικότερα
του έργα είναι: Λόγος Κατηχητικός Μέγας, Περί του μη
είναι τρεις Θεούς, Περί Ψυχής
και Αναστάσεως, Περί Κατασκευής του ανθρώπου, Εις
τον βίον του Μωυσέως, Εις
το Άσμα Ασμάτων, Περί Παρθενίας, Εις τους αγίους τεσσαράκοντα μάρτυρας κ.τ.λ.
Στα έργα του, συνδυάζοντας
τη φιλοσοφία με τη θεολογία,
καταφέρνει με αριστοτεχνικό
τρόπο να ντύσει τη μοναδική
αλήθεια του ευαγγελίου με
φιλοσοφικούς όρους, σχήματα και θεωρήσεις. Αυτό εξάλλου, κάνει τον ίδιο να διατείνεται ότι «την αρετή της ευσέβειας αποτελεί συγχρόνως
η ορθή γνώση της αλήθειας
και η καθαρότητα του ήθους».
Δεν γράφει για να εντυπωσιάσει αλλά για να μυήσει τον
άνθρωπο στην οντολογία του
ορθόδοξου ήθους και στην
αλήθεια του Χριστού που σώζει τον άνθρωπο. Δεν μιλάει
για έναν τιμωρό Θεό που τι-

ΜΕΤΩΠΟ ΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πέθανε Τρικαλινός απ’ το κρύο

μωρεί το ανθρώπινο γένος
για την αμαρτία, αλλά για
έναν Θεό φιλεύσπλαχνο. Στη
σκέψη του Νύσσης δεν συνυπάρχουν η κόλαση και η
άπειρη αγάπη και το έλεος
του Θεού, αφού κατά τον ίδιο
«ἀγάπη πάλιν ὁ Θεός, καί
ἀγάπης πηγή». Γράφει, σχετικά, ο Δρ. Φιλοσοφίας και
Θεολογίας Ιωάννης Πλεξίδας
στο βιβλίο του «Η ανθρωπολογία του κακού»: «Ο Νύσσης
θα κινηθεί στη λογική της άρνησης της πραγματικότητας
και της αναγκαιότητας της
κόλασης. Κυρίως, δε, αρνείται
να δει την κόλαση με νομικό
πνεύμα, ως τιμωρία, δηλαδή,
η οποία τρομοκρατεί τον άνθρωπο με σκοπό να τον οδηγήσει, μέσα από το μονοπάτι
του φόβου, στον Θεό». Είναι
αισιόδοξος ο Νύσσης για το
ανθρώπινο γένος και αναδεικνύει στα έργα του την φιλανθρωπία του Θεού. Δεν
απογοητεύει τον άνθρωπο,
αλλά του δείχνει τη Βασιλεία
του Θεού.
Ο Νύσσης έχει ένα λόγο
ιδιαίτερο, συχνά δύσκολο,
πολύ φιλοσοφημένο, αφού ο
ίδιος φιλοσοφεί θεολογώντας.
Ο λόγος του διακρίνεται για

το φιλοσοφικό του βάθος και
την ωραιότητα των μυσταγωγικών του ρημάτων. Καταπιάνεται με όλα τα θέματα, γνωρίζει άριστα τη σκέψη των φιλοσοφικών Σχολών και σε όλα
του τα έργα δείχνει επηρεασμένος από αυτήν. Θέλω να
σταθώ σε μερικά σημεία. Το
γεγονός ότι μίλησε για την
αποκατάσταση των πάντων,
αυτό οδήγησε στον παραγκωνισμό του, καθώς εκείνος
που είχε κάνει λόγο για τη
θεωρία αυτή ήταν ο Ωριγένης
(τον οποίο η εκκλησία καταδίκασε με πρωτοβουλία του
Ιουστινιανού). Ανατρεπτικός
είναι και στο «Περί Ψυχής και
Αναστάσεως» (Μακρίνεια),
όπου συζητώντας με την
αδερφή του Μακρίνα για την
ύπαρξη της ψυχής, τον θάνατο, και την ανάσταση, φαίνεται ξεκάθαρα ο φιλοσοφικός του στοχασμός.
Ο Νύσσης, από τα πρώτα
κιόλας χριστιανικά χρόνια αντιμετωπίστηκε με καχυποψία.
Κι ενώ η διεθνής θεολογική
πραγματικότητα τον αναγνωρίζει ως έναν εκ των Τριών
Ιεραρχών, επικράτησε στη
θέση του ο άγιος Ιωάννης
Χρυσόστομος, κάτι που ανα-

Π

Ως ΜΕΤΩΠΟ ΛΑΟΥ έχουμε προειδοποιήσει ότι υπάρχουν
χιλιάδες Τρικαλινοί που ξεπαγιάζουν απ’ το κρύο. Η
«ενεργειακή φτώχια» τους (όπως λέγεται κομψά απ’ τους
επίσημους) έχει χτυπήσει κόκκινο. Κινδυνεύει η υγεία και
η ζωή τους, ιδίως των παιδιών και των αρρώστων. Είδαμε
συμπατριώτες μας να μαζεύουν πεταμένα κλαδιά απ’
τους δημοτικούς κάδους απορριμμάτων για να μπορέσουν
να ζεσταθούν λίγο!
Αν παραταθεί ο παγερός χειμώνας θα θρηνήσουμε
πολλούς Τρικαλινούς νεκρούς ή ραγδαία επιδείνωση της
υγείας τους.
Ούτε η Δημοτική Αρχή ούτε η κυβέρνηση μπορούν να
αδιαφορούν και να παριστάνουν ότι δεν βλέπουν –άρα
δεν υπάρχει!- το πρόβλημα.
Ιδιαίτερα ο Δήμαρχος της λάμψης και του θεαθήναι,
αλλιώς των πλουσίων, πρέπει να κατεβεί απ’ τα σύννεφα
του Ολύμπου (μπορεί;) και να κοιτάξει στα μάτια το τρικαλινό πόπολο. Να δει τους απλούς ανθρώπους, που
είναι η μεγάλη πλειοψηφία των δημοτών του, και τα προβλήματά τους που πολλαπλασιάζονται συνεχώς.
Κινήσεις, συλλογικότητες, φορείς πρέπει να δράσουμε
όλοι μας συντονισμένα για ν’ αναπτυχθεί ένα λαϊκό κίνημα
αγώνα για τη λύση των προβλημάτων μας.
Υ.Γ. Είναι προφανές ότι αντίστοιχα με τα δικά μας είναι
και τα προβλήματα και των άλλων περιοχών της «μεταμνημονιακής» Ελλάδας. Η εκλογολογία, οι κοκορομαχίες
και η προσπάθεια αποπροσανατολισμού των κομμάτων
και των κυρίαρχων ΜΜΕ δεν πρέπει να μας ξεγελάσουν!

τα στοιχεία του τρόπου αντίληψης και ενέργειας. Μάλιστα
δε, όταν τα παραπάνω λειτουργούν την αλήθεια στο
πρόσωπο του Χριστού, τότε
πρέπει να θεωρούνται δεδομένα. Η Εκκλησία δεν υπάρχει
για τον εαυτό της, όπως κι ο
Θεός δεν ενανθρώπισε από
προσωπικό απωθημένο. Υπάρχει για τον κόσμο, αλλά όχι
για να γίνει κόσμος. Ε, αυτός
ο κόσμος, αυτός ο άνθρωπος
που θλίβεται, ταλαιπωρείται,
αποξενώνεται, έχει ανάγκη
από την ορμητικότητα, την
αλήθεια, τη ζωή, την πρωτοπορία, την ευρύτητα της Εκκλησίας. Με άλλα λόγια, από
αυτά τα στοιχεία που κοσμούσαν το πρόσωπο του Γρηγορίου Νύσσης. Και χρειάζεται
ανατροπή. Να βγει η Εκκλησία
στον κόσμο, όχι να γίνει, όμως,
κόσμος. Να βγει στις αγορές
και στις πλατείες, εκεί από
όπου ξεκίνησε. Εκεί από όπου
ένα μέρος του κλήρου έχει
εξορίσει την παρουσία της.
διάκονος Ι.Μ. Σταγών
& Μετεώρων

π. Ηρακλής Αθ. Φίλιος
(Βαλκανιολόγος, Θεολόγος)

Οδηγίες χρήσεως για
τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα
Μέρος 1ο

500 μέτρα πιο πέρα απ’ τον λαμπερό «Μύλο
των Ξωτικών», στο Φλαμούλι, δίπλα στις γραμμές του τραίνου, βρέθηκε νεκρός άστεγος
Τρικαλινός. Πέθανε απ’ το κρύο. Ήταν πάμφτωχος. Ένας απ’ τα πολλά θύματα της βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων.

φέρει ο Στεφανίδης Βασίλειος
στην Εκκλησιαστική του Ιστορία. Γι’ αυτό, δεν αναφέρεται
συχνά το όνομα του στους
θεολογικούς κύκλους. Είναι
σημαντικό, όμως, το γεγονός
ότι η Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος
(787 μ.Χ.) τίμησε τον Νύσσης,
αποδίδοντας του τον τίτλο
«Πατέρα Πατέρων», έναν
πράγματι μεγάλο τίτλο που
επιβεβαιώνει το θεολογικό
ύψος του ιδίου.
Ο Νύσσης είναι ένας άγιος
με σκέψη ελεύθερη. Στοχάζεται. Φιλοσοφεί. Δεν εγκλωβίζει την κίνηση του νου. Η
κίνηση της ψυχής, όμως, βρίσκεται στον Χριστό. Αναζητά.
Θέλει να μάθει. Δεν θεωρεί
πολλά δεδομένα. Αυτός είναι
και ο λόγος που γράφει πως
«εμείς, όσο μπορούμε, αναζητούμε την αλήθεια μέσα
από στοχασμούς και υποθέσεις». Είναι ελεύθερος. Όπως
ταιριάζει να είναι ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε χριστιανός.
Διακονεί την αλήθεια του Χριστού μέσα από την φιλοσοφία,
την μεγάλη του αγάπη.
Στη σύγχρονη εποχή, η σκέψη, η ανατρεπτικότητα και η
συνδυαστική διάθεση του
Νύσσης, κρίνονται απαραίτη-

ολλές φορές πιστεύουμε πως
ένα αντιφλεγμονώδες χαπάκι
θα μας απαλλάξει γρήγορα από
κάθε πόνο και φλεγμονή. Έτσι,
καταναλώνουμε αδιακρίτως ήπια και
ισχυρά φάρμακα, χωρίς να γνωρίζουμε
τις παρενέργειές τους και, το
κυριότερο, δίχως να ξέρουμε πότε και
πόσο αποτελεσματικά είναι για την
περίπτωσή μας. Και αυτά όταν δεν
έχει περάσει ούτε ένας χρόνος από
την απόσυρση ενός από τα πιο
γνωστά αντιφλεγμονώδη, λόγω
καρδιακών παρενεργειών.

Με τον παραμικρό πόνο, ερεθισμό ή πρήξιμο, οι περισσότεροι καταφεύγουμε στα
αντιφλεγμονώδη -τα φάρμακα που καταπολεμούν τον πόνο, τη φλεγμονή και τον
πυρετό. Ξέρετε όμως να χρησιμοποιείτε
σωστά αυτά τα σκευάσματα; Γνωρίζετε
τους κινδύνους από την κατάχρησή τους;
Μην ξεχνάτε ότι δεν έχει περάσει ούτε ένας
χρόνος από τότε που αποσύρθηκε το μη
στεροειδές αντιφλεγμονώδες Vioxx, λόγω
των καρδιακών παρενεργειών του. Επίσης,
ο FDA (Food and Drug Administration, δηλαδή ο αμερικανικός ΕΟΦ) έχει ζητήσει τη
διεξαγωγή μιας μακρόχρονης μελέτης για
το αντιφλεγμονώδες Celebrex, καθώς και
την αναθεώρηση των οδηγιών χρήσης όλων
των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Εάν, λοιπόν, έχετε πάντα αντιφλεγμονώδη φάρμακα στην τσάντα ή στο σπίτι
σας, ενημερωθείτε πότε και ποια συνιστώνται, ποιες είναι οι παρενέργειες τους και
πόσο ασφαλή είναι.

Μη ζητάτε «δυνατά»
αντιφλεγμονώδη
Να παίρνετε πάντα το πιο ήπιο αντιφλεγμονώδες παυσίπονο (π.χ. την παρακεταμόλη
ή την ασπιρίνη, εφόσον έχετε γερό στομάχι).
Μη ζητάτε από το φαρμακοποιό σας κάτι
«δυνατό» με τη λογική ότι θα είναι και πιο
δραστικό. Άλλωστε, αν ο πόνος δεν υποχωρεί, μπορείτε να πάρετε διπλή δόση από
το ήπιο αντιφλεγμονώδες, αντί να καταφύγετε στο πιο ισχυρό που, κατά κανόνα, έχει

Του Βασιλείου Τσιούτσια, φαρμακοποιού
σχεδιαστεί για σοβαρότερα προβλήματα
υγείας, όπως οι ρευματισμοί, και όχι για
έναν απλό πονοκέφαλο. Μην ξεχνάτε ότι
όσο πιο δραστικό είναι ένα φάρμακο τόσο
πιο ισχυρές θα είναι και οι παρενέργειες
του.

Κορτικοστεροειδή:
τα πιο ισχυρά!
Εάν έχετε χρησιμοποιήσει μια κορτιζονούχο αλοιφή ή ένα κολλύριο, θα έχετε σίγουρα παρατηρήσει πόσο γρήγορα καταπραΰνουν τις φλεγμονές. Τα κορτικοστεροειδή έχουν ισχυρή και άμεση δράση -συχνά παρατεταμένης διάρκειας-, γεγονός
που οφείλεται στο ότι περιέχουν κορτιζόνη
ή άλλα κορτικοειδή (παντοδύναμες ουσίες
που δρουν σχεδόν σε όλους τους ιστούς
του οργανισμού). Τα κορτικοστεροειδή αντιφλεγμονώδη κυκλοφορούν σε διάφορες
μορφές (χάπια, σπρέι, αλοιφές, κολλύρια,
ενέσεις) και χρησιμοποιούνται ευρέως από
τη δεκαετία του '50. Πότε χορηγούνται;
Λαμβάνονται για την αντιμετώπιση πληθώρας
ετερόκλητων νοσημάτων, π.χ. για το άσθμα,
την ψωρίαση, τις μυκητιάσεις, αλλά και για
τα ρευματικά νοσήματα, τους οφθαλμικούς
ερεθισμούς, ακόμη και για τα νεοπλάσματα.
Μπορώ να τα πάρω μόνος μου; Η λήψη
τους πρέπει να γίνεται μόνο με συνταγή
γιατρού, μιας και τα κορτικοστεροειδή συνήθως χορηγούνται συστηματικά για κάποια
χρόνια πάθηση. Εξαιρείται η περίπτωση
μιας οξείας φλεγμονής, π.χ. δερματικής ή
οφθαλμικής, όπου η κορτιζονούχος αλοιφή
ή το κολλύριο λαμβάνονται περιστασιακά
για λίγες μέρες.
Έχουν παρενέργειες; Ναι, σε παρατεταμένη και χρόνια λήψη, αλλά και σε οξεία
χρήση, μπορούν να προκαλέσουν εξαιρετικά
σοβαρές παρενέργειες (π.χ. αιματολογικά
προβλήματα, έλκος, ανοσοκαταστολή και
επιρρέπεια σε λοιμώξεις).

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη:
τα πιο διαδεδομένα
Στο φαρμακείο κάθε σπιτιού υπάρχει πάντα
ένα μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρ-

μακο, π.χ. ασπιρίνη, παρακεταμόλη. Πρόκειται
για ευρείας χρήσης φάρμακα με τριπλή δράση
(παυσίπονη, αντιπυρετική και αντιφλεγμονώδη), σε διαφορετική ένταση. Η ασπιρίνη π.χ.
είναι ένα αποτελεσματικό παυσίπονο και αντιφλεγμονώδες, ενώ η παρακεταμόλη έχει
παυσίπονη μεν, αλλά σχεδόν μηδενική αντιφλεγμονώδη δράση. Εκτός από αυτά τα κλασικά φάρμακα, κυκλοφορούν και νέα, τα λεγόμενα αντιφλεγμονώδη νέας γενιάς (π.χ. οι
εκλεκτικοί αναστολείς της Cox2, στους οποίους ανήκε και το Vioxx που αποσύρθηκε).
Πότε χορηγούνται; Ο πονοκέφαλος, ο πονόδοντος, οι πόνοι της εμμήνου ρύσεως, οι
κακώσεις (π.χ. ένα διάστρεμμα), αλλά και ο
μετεγχειρητικός πόνος είναι οι συνηθέστεροι
λόγοι για τους οποίους λαμβάνονται τα μη
στεροειδή αντιφλεγμονώδη. Επίσης, χορηγούνται συστηματικά σε πάσχοντες από χρόνια νοσήματα που προκαλούν φλεγμονές
(π.χ. οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα). Μπορώ να τα πάρω μόνος μου; Ναι, τα
περισσότερα ήπια μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη μπορείτε να τα αγοράσετε χωρίς
συνταγή γιατρού, ανάλογα πάντα με τη βαρύτητα του προβλήματος, αλλά και τη δόση
του φαρμάκου (μπορείτε π.χ. να αγοράσετε
την ασπιρίνη των 100 mg αλλά για την ασπιρίνη των 500 mg και άνω απαιτείται συνταγή
γιατρού). Ωστόσο, για τα πιο ισχυρά αντιφλεγμονώδη νέας γενιάς που χορηγούνται
συστηματικά (π.χ. για την οστεοαρθρίτιδα ή
τη ρευματοειδή αρθρίτιδα) απαιτείται ιατρική
συνταγή, γιατί μόνο ο γιατρός μπορεί να
εκτιμήσει το όφελος σε σχέση με τις παρενέργειες του φαρμάκου.
Έχουν παρενέργειες; Οι γαστρεντερικές
ενοχλήσεις (η δυσπεψία, η ναυτία, η γαστρίτιδα, η διάρροια, η επιδείνωση του έλκους)
είναι οι συνηθέστερες παρενέργειες των κλασικών μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών. Ακολουθούν τα δερματικά εξανθήματα, οι αλλεργικές αντιδράσεις, αλλά και τα προβλήματα
στα νεφρά. Τα νεότερα αντιφλεγμονώδη δεν
ταλαιπωρούν μεν το στομάχι, αλλά διαπιστώθηκε ότι απειλούν το καρδιαγγειακό σύστημα,
κυρίως όταν λαμβάνονται σε μακροχρόνια
βάση από άτομα που έχουν και άλλα προβλήματα υγείας (βλ. παρακάτω).
Συνεχίζεται

τοπικά
ματιά μας στο
ζήτημα βρίσκεται
στις παρυφές της
συνάντησης ψυχανάλυσης
– πολιτικής. Εκείνο το
οποίο «δεν μιλιέται» στον
δημόσιο λόγο γεννά ένα
«κοινωνικό σύμπτωμα».

Η

Η ιστορία της Ελλάδας έχει
τεράστια κενά, ειδικά μετά την
κατοχή και τον εμφύλιο.Σε ένα
τέτοιο πλαίσιο εντάσσεται και η
ιστορία του Μακεδονικού ζητήματος. Μία τεράστια σιωπηλή περίοδος εικοσαετίας μετά
το 1950, αντίστοιχο χρονικό
διάστημα από το 1995 και την
Ενδιάμεση συμφωνία στη Νέα
Υόρκη για το ζήτημα έως σήμερα.
Στη διάρκεια του εμφυλίου
άνοιξε το ρήγμα. Το ΚΚΕ επέτρεψε να δημιουργηθεί το 1943
ξεχωριστή σλαβομακεδονική
πολιτική και στρατιωτική οργάνωση SNOF στην Ελλάδα
ενώ το 1949 ο Ν. Ζαχαριάδης
στην 5η Ολομέλεια του ΚΚΕ
αναγνώρισε το δικαίωμα εθνικής αποκατάστασης στον λαό
των Μακεδόνων. Από την άλλη
πλευρά δημιουργήθηκε το μέτωπο της Δεξιάς έναντι αυτού
του προηγούμενου, η οποία με
απόλυτο τρόπο αρνούνταν να
αναγνωρίσει την ύπαρξη σλαβομακεδονικής μειονότητας ειδικά μετά το 1985. Γεγονός
που κόστισε μία τεράστια περίοδο αδράνειας ως προς την
εξωτερική πολιτική της χώρας.
Στο μεταξύ στα Βαλκάνια και
ευρύτερα γινόταν διεργασία
από τη γείτονα χώρα και όσους
έχουν συμφέροντα στην περιοχή, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να μην είναι συμμέτοχος
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Μακεδονικό: Κλινική Είσαι, για μια…
κοινωνική προσέγγιση υποψηφιότητα;
στα τεκταινόμενα και να δέχεται σήμερα αυτό που της επιβάλλεται.
Οποιαδήποτε συζήτηση έκτοτε, γίνεται υπό το πρίσμα του
πάλαι ποτέ διπόλου: αυτοδιάθεση–εθνικισμός. Η απόλυτη
αυτοδιάθεση ενός λαού όταν η
ιστορία του συναρτάται με εκείνη των άλλων δεν λειτουργεί σε
όφελος μιας κοινότητας λαών.
Από την άλλη πλευρά το κλείσιμο του καθενός στην δική
του ιστορία με εθνικιστικά ιδεώδη συντηρεί το μίσος και την
ορμή θανάτου.
Η Ελλάδα μετά από αυτές τις
μαύρες τρύπες, υπό την αιγίδα
του ΝΑΤΟ και της Γερμανίας
έρχεται να «κλείσει» βιαστικά το
θέμα για να έχουμε μια υποτιθέμενη ειρηνική συνεργασία
στα Βαλκάνια. Η απουσία συζήτησης μακροπρόθεσμα ένα
θα επιφέρει: εκτίναξη των εθνικισμών στα ύψη. Αυτό είναι το
νόημα του συμπτώματος. Εκεί
που νομίζουμε ότι όλα βαίνουν
καλώς έρχεται το ξέσπασμα.
Που δεν είναι εμφανές αλλά
βουβό και έκρυθμο…
Το ζήτημα της εθνικής ταυτότητας δεν είναι μια θεωρητική κατασκευή. Πατά πάνω σε
ισχυρούς λιβιδινικούς-σωματικούς δεσμούς με τον τόπο, την
ιστορία, τους νεκρούς αλλά
και τα έθιμα, γεύσεις, μουσικές,
μυρωδιές. Όπως γράφει ο Γιάν-

νης Σταυρακάκης στο πόνημά
του Λακανική Αριστερά, Σαββάλας,2012: «Η ρηματική διάσταση είναι ασφαλώς σημαντική για την δόμηση της εθνικής
επιθυμίας αλλά υπάρχει μία
πολύ πιο ουσιαστική –αλλά όχι
ουσιοκρατική –διάσταση: ο δεσμός που συνδέει τα μέλη μια
κοινότητας προϋποθέτει μια
κοινή σχέση προς την …Απόλαυση. […] Τα πολιτικά σχέδια
που διαθέτουν περιορισμένα
συναισθηματικά περιεχόμενα
δεν θα μπορέσουν να κινητοποιήσουν την λαϊκή υποστήριξη
σε ευρεία κλίμακα.[…] Οι πολιτικές και ακαδημαϊκές αντιπαραθέσεις γύρω από την ταυτότητα παραγνωρίζουν το στοιχείο του συναισθήματος και
του πάθους, την δυνητικά σκοτεινή διάσταση της ταύτισης,
εστιάζοντας αποκλειστικά στις
θεσμικές ρυθμίσεις και σε κοινότοπα ή απαθή ιδεώδη». Η
ανάλυση αυτή χρησιμοποιεί ως
παράδειγμα την αδυναμία ταύτισης των λαών με την «Ευρωπαϊκή ταυτότητα» και την συνεπαγόμενη αύξηση των εθνικισμών .Αντιστοιχεί κάλλιστα
στην τωρινή συγκυρία όπου οι
λαοί των Βαλκανίων έχουν τις
ιδιαίτερες ταυτότητές τους
τόσο σε σχέση με την Ευρώπη
η οποία επιχειρεί να “λύσει” τα
εθνοτικά ζητήματα, αλλά και
στην μεταξύ τους σχέση η

οποία είναι αδύνατον να διευθετηθεί με θεσμικές ρυθμίσεις
και «Συμφωνίες» όπως αυτή
των Πρεσπών. Από την άλλη
πλευρά ο Γάλλος φιλόσοφος
Ζαν Κλωντ Μισεά, Το Αδιέξοδο
Ανταμ Σμιθ, Εναλλακτικές εκδόσεις, 2007, στην κριτική του
νεοφιλελευθερισμού υποστηρίζει ότι «πρέπει να επανατοποθετήσουμε την αντιπαράθεση, που θα γίνει κεντρική στην
φιλοσοφία του Διαφωτισμού,
ανάμεσα στα πάθη που παρασύρουν τους ανθρώπους και
τους οδηγούν στην αυτοκαταστροφή και τον αλληλοσκοτωμό και το συμφέρον το οποίο,
αν είναι σωστά υπολογισμένο,
αποτελεί κίνητρο για δράση με
βάση τον ορθό λόγο». Ένα κεντρικό ερώτημα που προκύπτει
από τα παραπάνω είναι κατά
πόσο η σύγχρονη πολιτική λαμβάνει υπόψη την συγκινησιακή
διάσταση ή την αφήνει μετέωρη. Oταν ακούγεται μια προβληματική που δίνει στο Όνομα
δευτερεύουσα σημασία, αγνοείται η διάσταση του Ονόματος
ως φορέα μνήμης και ιστορίας
που μέσα στο συνονθύλευμα
του παγκοσμιοποιημένου νεοφιλελεύθερου προτάγματος
αφήνει «άτομα» έρμαια στην
δίνη των ανέμων του εθνικισμού στην απέλπιδα προσπάθειά τους να «πιαστούν» στον
κοινωνικό δεσμό.
Απέναντι στο Μακεδονικό
χρειάζεται να ανοίξει συζήτηση
στον ίδιο τον λαό με εκδηλώσεις, δημοσιεύσεις, ανταλλαγές
με συμπολίτες των Βαλκανικών χωρών η οποία λαμβάνει
υπόψη τη σχέση του πολίτη με
την ιδιαίτερη πατρίδα του, το
άρωμα που αναδύεται στη σκέψη και στο άκουσμά της. Εάν το
αποτέλεσμα που θα προκύψει
μέσα από μια διεργασία που σέβεται τον άνθρωπο, τα γειτονικά κράτη και τον αναγκαίο χρόνο, δεν είναι ακριβώς αυτό που
ο καθένας είχε φανταστεί, ο
δρόμος για την Ιθάκη θα έχει
επιτελέσει το έργο της «συμφωνίας».Είναι η ανάγνωση που
κάνει η γαλλική ψυχανάλυση
στον μύθο της Ιφιγένειας. Όταν
ο πατέρας της ανήγγειλε ότι θα
την θυσιάσει επήλθε οδυρμός.
Όταν η ίδια έλαβε ως Υποκείμενο την συμβολική απόφαση
να διαθέσει τον εαυτό της για
το κοινό καλό, άλλαξε την τροπή και το τέλος του μύθου…
Βέρα Παύλου,
ψυχαναλύτρια
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την υπ'. αρ. 35/2018 Διάταξη του
Ειρηνοδικείου Τρικάλων αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του μη κερδοσκοπικού
σωματείου με την επωνυμία «ΟΜΑΔΑ
731», με έδρα τα Τρίκαλα Θεσσαλίας
(Μαυροκορδάτου αρ. 45 ) και επικυρώθηκε το από 22-10-2018 καταστατικό του, υπογεγραμμένο από 22 (είκοσι δύο) ιδρυτικά μέλη και αποτελούμενο από τριάντα τέσσερα(34)
άρθρα, με σκοπούς τους αναλυτικά
αναφερόμενους στο άρθρο δύο (2)
αυτού, ήτοι την προσπάθεια επαφής
μεταξύ όσων υπηρέτησαν ή και υπηρετούν στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και σώματα ασφαλείας που βρίσκονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η μεταξύ τους σύσφιξη των σχέσεων κλπ.
Τρίκαλα, 4/1/2019
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Σπυρίδων Χρ. Γoυγουλάκης
(Α.Μ.:ΤΑΝ 123115)

Του Χρήστου Α. Πίσσα

Θεωρητικά στη δημοκρατία κανείς δεν εξαιρείται, κι όλοι
έχουν ίσα δικαιώματα!
Βέβαια, κάποιοι είναι λίγο πιο ίσοι από τους άλλους...
αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες γνωστές σ’ όλους μας!
Υπάρχει όμως μια κατηγορία πολιτικών (μάλλον κομματαρχών) που έχει την εντύπωση ότι όλη η περιοχή τους
ανήκει, τους ψήφους τους έχουν δικούς τους (καταδικούς
τους, που έλεγε κι ο Χατζηχρήστος) και τους δίνουν και
προίκα στις θυγατέρες τους!
Ότι άλλο δε αξίωμα υπάρχει εκεί μέσα στα ‘χωράφια
τους’, είναι προς δική τους εκμετάλλευση!
Διορίζουμε τους δικούς μας, τους ψηφοφόρους μας, τον
εαυτό μας, έχουμε το χρίσμα και το θράσος να λειτουργούμε όπως μας γουστάρει!
Σήμερα βουλευτής, αύριο δήμαρχος, μεθαύριο διευθυντής σε μουσείο, άμα στενέψουν κι άλλο τα περιθώρια
γιατί όχι και μητροπολίτης;
Όπως είχε πει παλιότερα, κι ένας υπουργός «ότι είναι
νόμιμο, είναι και ηθικό…»
Που μεταφράζεται (με λόγια) πιο απλά.
Αυτό που πράττουν τόσα χρόνια, οι περισσότεροι πολιτικοί: κινούνται στο όριο της νομιμότητας, έχοντας
υπερβεί κάθε ηθικό φραγμό.
Ο λόγος για την (τοπική) Αυτοδιοίκηση και τις υποψηφιότητες των δημάρχων, όπου κι εκεί οι “ενδιαφερόμενοι”
βρίσκονται με την επιφοίτηση του αγίου κόμματος!
Όμως κάποιοι από αυτούς, είτε λόγω προσωπικότητας,
είτε λόγω σκληρής εργασίας, πετύχανε στη δουλειά
τους, στο ρόλο τους, κι αυτό αναγνωρίζεται από πολίτες
και πολιτικές παρατάξεις!
Κάποια τέτοια άτομα δε χρειάζεται να τ’ αλλάξεις για να
ικανοποιήσεις τις φιλοδοξίες των ντραγάτηδων της κομματοκρατίας, των Γκόρτσων της περιοχής!
Και ξέρετε, μπορεί ο απλός πολίτης, ναι μεν να βλέπει
τα όποια αποτελέσματα στο δήμο (του), όμως ακόμα και
τώρα δεν μπορεί να δει καθαρά!
Τον θολώνει η κομματική μυωπία!
Περιμένει την εντολή… για να κατευθύνει την ψήφο του!
Κάτι μου λέει, ότι το έργο συνεχίζεται κανονικότατα…
Όπως ακριβώς το έλεγε κι ο Μαυρογιαλούρος στον
Γκρούεζα: «Και πώς ζεις εσύ ρε Γκρούεζα, τι δουλειά κάνεις;» ρωτούσε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας τον κομματάρχη
Διονύση Παπαγιαννόπουλο. «Μα εγώ είμαι του κόμματος,
κύριε υπουργέ», απαντούσε εκείνος αφοπλιστικά...
Άσε, που θα αρχίσουν και τα ταξίματα, τα ρουσφέτια,
οι υποσχέσεις, και πάνε περίπατο οι απόψεις για ικανότητες, για εργασία, για πρόοδο, για ανάπτυξη του τόπου!
Άμα αρχίσει το τάξιμο, η Ευρώπη κατακτιέται από την
ανατολή!
Η πρόοδος κι η εξάλειψη της παλαιάς νοοτροπίας, είναι για όσο χρειάζεται να κουβεντιάζουμε στην ταβέρνα
και στο καφενείο, κι όσο δεν αγγίζει το προσωπικό μας συμφέρον!
Μόλις χρειαστούμε κανένα ρουσφέτι πάει περίπατο όλο
το προσωπείο του ευρωπαίου δημοκρατικού πολίτη που
φορούσαμε για πολύ καιρό! Στον …Γκόρτσο για τη μετάθεση, το διορισμό, και ψήφο όλη η οικογένεια μονοκούκι!
Καταλήγω τελικά, ότι στην Ελλάδα τα ίδια γίνονται χιλιάδες χρόνια τώρα.
Το έγραφε ακόμα κι ο Πλάτωνας (στο πιο σύντομο πολιτικό του κείμενο)!
«Μία από τις τιμωρίες που δεν καταδέχεσαι ν’ ασχοληθείς με την πολιτική είναι ότι καταλήγεις να σε κυβερνούν οι κατώτεροι σου »….

34 σελίδα

ΠΕΜΠΤΗ

10

06:00
06:30
07:20
07:45
10:30
12:15
13:00
15:00
16:50

09:50 Απευθείας (Ε)
12:00 ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά Καιρός (Ε)
12:50 Άλλη Διάσταση (Ε)
15:00 ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά Καιρός (Ε)
16:00 Δεύτερη Ματιά (Ε)
18:00 ΕΡΤ Ειδήσεις - Δελτίο στη
Νοηματική - Αθλητικά - Καιρός
(Ε)
18:15 Οι Ιδιοφυΐες του Αρχαίου
Κόσμου Κ1 Ε3 (Ε)
19:15 Sportify (Ε)
20:40 Ο Καιρός Στην Ώρα Του (Ε)
20:55 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
22:00 Jamaica Inn E2
23:00 Focus (Ε)
00:30 'Eνα Ξενοδοχείο Δίπλα στη
Θάλασσα Κ3 Ε5
01:20 Sportify
02:45 Οι Ιδιοφυΐες του Αρχαίου
Κόσμου Κ1 Ε2
03:40 'Eνα Ξενοδοχείο Δίπλα στη
Θάλασσα Κ3 Ε5
04:30 Jamaica Inn
05:30 Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα
05:50 Πρώτη Είδηση (Ε)
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16:00
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17:30
18:30
19:30
20:45
21:45
22:45
23:45
02:00
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04:00
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06:00
07:30
09:00
12:00
14:00
15:00
16:00
17:40
18:40
19:55
21:00
22:00
01:00
02:45

17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
21:50
23:00
00:50
01:40
02:50
03:50
04:20
05:10

Καλημέρα Ελλάδα
Το Πρωινό
ANT1 News
Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)
Ρουκ Ζουκ
Κάτι Ψήνεται
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
Still Standing
Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E74
ANT1 News
Η Επιστροφή E52
Πέτα τη Φριτέζα E23 (Ε)
Μια Ζωή Κ2 Ε7
Τhe 2night Show Κ3
VICE Κ6 (Ε)
Μη μου Λες Αντίο (Ε)
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Και οι Παντρεμένοι 'Eχουν Ψυχή
(Ε)

Αλήθειες με τη Ζήνα (Ε)
Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ4 Ε9
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε248
Τροχός της Τύχης
Star News
Lethal Weapon Κ2 Ε6
Αλύγιστος
Penthouse North
Elvis: That's the Way it is

06:00
10:00
11:30
14:00
15:10
16:10
19:45
21:00
00:30
01:30
04:15

06:15
07:00
08:00
09:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
19:00
20:00
21:00
21:30
22:30
23:30
00:30
01:00
02:00
03:30
04:15

Θυρίδα Τηλεπώλησης
Οι Φίλοι Μου Τίγρης και Γουίνι
Η Μικρή Γοργόνα
Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
Τι Λέει;
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Αστέρας Ραχούλας E24 (Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε69
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6
Ε11 (Ε)
Το Τατουάζ Κ2 Ε118
Grey' s Anatomy Κ14 Ε15
World Party (Ε)
Οι Ιστορίες του Αστυνόμου
Μπέκα Κ1 (Ε)
Αυτές Είναι οι Kardashians Κ10
Ε15
Θυρίδα Τηλεπώλησης
Deal (Ε)
Εικόνες (Ε)

Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
'Oσο 'Eχω Εσένα E80
My Style Rocks
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Power of Love Gala
'Oσο 'Eχω Εσένα E79 (Ε)
My Style Rocks (Ε)
Μαζί Σου (Ε)

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

00.50 «Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας»
02.10 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
03.00 Ξένη ταινία «Vengeance is mine»

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα έως 8
πρωί επομένης
Καρανίκας Ιωάννης
Μιαούλη 16,
2431035101
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Βλαχοκώστας
Αποστόλης
Ιουλ. Αδάμ 8,
2431024874

τηλεόραση

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Από τις 5 το απόγευμα
έως τις 10 το βράδυ
Κατσάνος Ευθύμιος
Σιδ. Μεραρχίας 19 κ
Τσακάλωφ
2431026340
Τριανταφύλλου Λίλια
Όθωνος 2
2430022622

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Πιάζα -------------------------------------------Οδ. Καλαμπάκας
Τσιανατέλης --------------------------------------Οδ. Ιωαννίνων
Γιώτας --------------------------------------------Παλαιόπυργος
Γιώτας -----------------------------------------------------Πρίνος
Οικονόμου -----------------------------------------------Λυγαριά
Κανάτας -----------------------------------------------------Πύλη
Παπαποστόλου ---------------------------------------------Νομή
Παππά--------------------------------------------------Χρυσαυγή
Τσεκούρας------------------------------------------------Γλύνος
Τσιάκας----------------------------------------------------Γόμφοι

04.30 Ξένη ταινία «Convict woman»
06.00 «Αρωμα Ελλάδος»
07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα «Ο δούρειος
σκύλος», «Η ωραία κοιμωμένη»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Ο ναός Πόρτα Παναγιά στην Πύλη Τρικάλων»
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου»
(Ε)
19.30 Ελληνική ταινία «Ο καλός μας
άγγελος»
20.40 Ντοκυμαντέρ «Χοροί και λέξεις»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 Δεξιά και αριστερά
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
01.30
02.00
05.00
06.30
07.00

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
ΘΕΛΩ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
NIGHT ZONE
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET

07.00 - 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 Χρώματα Ελλάδας
09.00 – 10.00 Όλο Υγεία
10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις
12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης
13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις
15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά
16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις
18.00 – 18.30 Δελτίο Ειδήσεων
18.30 – 19.30 Κόντρα και Ρήξη
19.30 – 20.00 Κοινωνική σειρά
20.00 – 20.30 Δελτίο Ειδήσεων
20.30 – 21.30 Πολιτιστικό Ημερολόγιο
21.30 – 22.00 Ζούμε όμορφα, ζούμε
Ελλάδα
22.00 – 23.00 Ανατρεπτικό Δελτίο
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 00.30 Δελτίο Ειδήσεων
00.30 – 02.00 Τα άστρα και τα ζώδια
02.00 – 06.00 Τηλεπαρέα
06.00 – 07.00 Videoclips

ΚΡΙΟΣ: Η σημερινή μέρα σας δίνει την ευκαιρία να αλλάξετε τον τρόπο που αντιλαμβάνεστε το ρόλο σας μέσα στη σχέση σας ή σε κάποια συνεργασία. Θέλετε να πετύχετε τους στόχους σας και είστε διατεθειμένοι να προσαρμόσετε τη στάση σας και τη συμπεριφορά σας
στην κατεύθυνση που θα σας διασφαλίσει την
επιτυχία.
ΤΑΥΡΟΣ: Βρίσκεστε σε μία μεταβατική περίοδο που οι όποιες αλλαγές κάνετε είναι φανερές και έχουν αντίκτυπο στη δημόσια εικόνα
σας. Αυτό μπορεί να σας αγχώνει και να νιώθετε περιορισμένοι, ωστόσο αν σκεφτείτε με
ψυχραιμία θα δείτε ότι συμβαίνει μάλλον το αντίθετο, είστε πιο απελευθερωμένοι από ποτέ.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Σήμερα σας απασχολεί η εξέλιξη σας
και ο τρόπος με τον οποίο θα κάνετε το επόμενο βήμα, επομένως είναι μια μέρα που θα
επανεξετάσετε και ενδεχομένως να αναθεωρήσετε κάποιους από τους στόχους σας.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Μια επαγγελματική αλλαγή που θα
σήμαινε βελτίωση των οικονομικών σας, αλλά
και βελτίωση στους όρους με τους είτε εργάζεστε είτε διαβιώνετε αυτή τη στιγμή θα ήταν
το καλύτερο σενάριο για εσάς αυτή τη στιγμή.
ΛΕΩΝ: Υπάρχουν κάποιες σχέσεις στη ζωή σας
που όσο κι αν κάποτε έμοιαζαν με χρυσό, με
την έννοια ότι δε θα έχαναν την αξία τους στο
χρόνο, φαίνεται ότι δε σας ικανοποιούν πια. Δεν
είναι κακό να τις αξιολογήσετε ή να πάρετε το
χρόνο σας για να διαπιστώσετε αν δε σας αφήνουν να εξελιχθείτε ή λειτουργούν επιβαρυντικά.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Καλό θα είναι να επιχειρήσετε μια
αλλαγή στις συνθήκες της ζωής σας και της εργασίας που θα σας επιτρέψει να αποσυμφορηθείτε και να δημιουργήσετε χώρο προκειμένου, αρχικά, να κοιτάξετε την υγεία σας και

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σε απογευματινές
προβολές
η ταινία μυστηρίου

“ESCAPE ROOM”
Σε βραδινές προβολές
η νέα ταινία
του ΚΛΙΝΤ ΙΣΤΓΟΥΝΤ

“ΤΟ ΒΑΠΟΡΑΚΙ”
βασισμένο σε αληθινή
ιστορία
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Σάββατο και Κυριακή στις 6

η ταινία της Ντίσνεϊ
“Η ΜΑΙΡΗ ΠΟΠΙΝΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ”

στα ελληνικά
Σε βραδινές προβολές
στις 9 για τρίτη βδομάδα
η ελληνική κωμωδία

“ΜΠΑΤΣΕΛΟΡ 3”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ

OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Τίτλος ποιήματος του Καβάφη.
2. Ένα από τα πρόσωπα του
«Συμποσίου» του Πλάτωνος
(αιτ.).
3. Μεταλλικό χημικό στοιχείο.
4. Αγγλικό σύμφωνο (αντίστρ.) - Ο πληθυντικός αντωνυμίας.
5. Γίνονται συχνά οι πολιτικοί.
6. Χωριό της Κορινθίας (αντίστρ.).
7. Θεατρικό του έργο «Η
Κυρά της Αυγής» - Αντιθετικός
σύνδεσμος.
8. Από τα πολλά... λίγα -Ενας
«Ιππόλυτος» της ιστορίας της
τέχνης.
9. Γενέτειρα του Λουκιανού.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Δεν αποκλίνει από το συνηθισμένο.
2. Ξενική έκφραση, που έχει την έννοια της ομοιότητας ή της μίμησης –
Τελείως νηστήσιμο (αντιστρ.).
3. Εργο του αρχαίου αυτού αρχιτέκτονα είναι και το Τελεστήριο στην
Ελευσίνα.
4. Είδος σιδηροδρομικού οχήματος
(αντίστρ.).
5. «Οι δεσποινίδες» της αποτελούν
τον τίτλο γνωστού πίνακα του Πικάσο.
6. Ακρωτήριο της Πελοποννήσου Σχετικά με την αεροπλοΐα διεθνή αρχικά.
7. Επί αψύχων κλαγγή, επί εμψύχων

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

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος
Το Κορίτσι στον Ιστό της Αράχνης

εκπληκτικές σκηνές δράσεις σε
παγωμένο ντεκόρ, στην πόλη και
στη φύση, ωρολογιακά ενορχηστρωμένες για αποτελεσματική αγωνία
Ώρες προβολών καθημερινά
(εκτός Δευτέρας και Σαββάτου)
20.00 & 22.15. Την Κυριακή μια
προβολή, στις 20.00.
Γενική είσοδος 5 €, φοιτητικά –μαθητικά- ανέργων 4 €,
Επίσης το ΣΑΒΒΑΤΟ 12/1 στις
19:55 σε ζωντανή μετάδοση
από την Metropolitan Opera της
Νέας Υόρκης. η σπάνια όπερα του
CILEA «ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΛΕΚΟΥΒΡΕΡ».
ΣΙΝΕΑΚ για τα παιδιά την Κυριακή
13/1 & 20/1
Φερδινάνδος
(κινούμενα σχέδια-μεταγλωττισμένη) 106΄ και σε 3D
12.00 μεσημέρι (κανονική προβολή) 4 €
17.30 απόγευμα 3D προβολή 5
€ss

φωνή (αρχαϊστί) - Καύσιμη ύλη, ξενικάΑντίστροφη γραφή άρθρου.
8. Του Κάλβου είναι είκοσι - Εκφράζουν και επανάληψη.
9. Βυζαντινή μουσική νότα - Γερμανική πόλη.

ΛΥΣΗ (9-1-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΑΕΤΩΜΑ - ΑΧ 2.
ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ 3. ΡΙΝΕΣ - ΚΥΡ 4. ΚΡΕΜΑΣΤΟΙ 5. ΑΝΑ - ΤΙΤΟ 6. ΛΙΛ - ΙΤΕ 7.
ΟΛΟ - ΑΡΔΗΝ 8. ΣΙ - ΕΝΘΕΤΑ 9. ΟΛΟΣΑΣ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΑΔΡΙΑΝΟΣ 2. ΕΡΙΟΝ ΔΙΟ 3. ΤΑΝΤΑΛΟ 4. ΩΜΕΣ - ΕΟ 5. ΜΑΣΑΤΛΑΝ 6. ΑΤ - ΜΙ - ΡΘ 7. ΙΚΕΤΙΔΕΣ 8.
ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ 9. ΚΡΑΧ - ΕΝΑΣ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

Sudoku

Πώς παίζεται
Συμπληρώστε τους αριθμούς ώστε κάθε τετράγωνο με τα εννέα κουτάκια να έχει τους αριθμούς από
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H λύση του προηγούμενου
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1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.
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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

2

5

2

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

EKAB 166, ΔEH βλάβες 1050, OTE βλάβες 121, Άμεση Δράση 100, Πυροσβεστική 199

TELEMACHOS CINEMA

στο Μύλο Ματσόπουλου

ΔHMOTIKEΣ KAI ΔHMOΣIEΣ APXEΣ Ν. TPIKAΛΩN
Nοσοκομείο 2431350100, Δήμου Tρικκαίων: 24313 51100-110,
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 76711-13, 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.

στη συνέχεια να μπορέσετε να απολαύσετε περισσότερο χρόνο όπως πραγματικά θα τον επιθυμούσατε.
ΖΥΓΟΣ: Λίγο πριν ο πλανήτης του απρόβλεπτου,
ο Ουρανός, σας αφήσει ήσυχους, όσον αφορά
στις ανατροπές που έχει φέρει τα τελευταία
χρόνια σε σημαντικές σχέσεις και συνεργασίες
στη ζωή σας, κάνει και πάλι αισθητή την παρουσία του με μια νέα γνωριμία που μπορεί να
είναι εντελώς αλλοπρόσαλλη, αλλά εσείς
«τσιμπάτε»…
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Είσαι σε φάση που θέλεις να νιώθεις αποδεκτός και ακολουθείς τη συνταγή του
καλού παιδιού που περιμένει την επιβράβευση του. Σήμερα λοιπόν είναι μια από τις μέρες
που αυτή η επιβράβευση μπορεί να είναι γεγονός, αφού οι εξελίξεις στον επαγγελματικό
σου χώρο σε ευνοούν και αυτό που «ψήνεται»
αναμένεται να είναι γλυκό σαν μπακλαβάς…
ΤΟΞΟΤΗΣ: Ξέρω κόσμο που… θα σκότωνε για
να γινόταν Τοξότης αυτή την περίοδο, αν πάρουμε σαν δεδομένο ότι το χρήμα δεν είναι το
παν.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Μπορεί να αντιμετωπίζεις δυσκολίες, ανταγωνισμό κλπ εσύ όμως βρίσκεις
τρόπο να τα καταφέρνεις και να βγαίνεις νικητής.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Εσύ μπορεί να ετοιμάζεις τις κινήσεις σου για το επόμενο βήμα, αλλά αν δεν
κοιτάξεις και το τι συμβαίνει γύρω σου μπορεί
να φας και κανένα τσουνάμι στη μούρη.
ΙΧΘΕΙΣ: Ουδέν κακόν αμιγές καλού που λένε,
αφού κάποιο προβληματάκι υγείας μπορεί να
φέρει χρήματα στην τσέπη σου είτε με τη μορφή κάποιου επιδόματος ή σύνταξης, είτε μέσω
αποζημίωσης από κάποια ασφαλιστική.
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το 18,6%, μειώθηκε το
επίπεδο της ανεργίας
στην Ελλάδα τον
Σεπτέμβριο του 2018, έναντι
18,9% τον Αύγουστο,
σύμφωνα με τα στοιχεία της
Eurostat που δόθηκαν
σήμερα στη δημοσιότητα.

Σ

Eurostat:

Τα υψηλότερα επίπεδα
ανεργίας της ΕΕ στην Ελλάδα

Τον Νοέμβριο του 2018 (δεν
υπάρχουν στοιχεία για την Ελλάδα), η ανεργία στην ευρωζώνη
μειώθηκε στο 7,9% από 8% τον
Οκτώβριο, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2008.
Στην ΕΕ η ανεργία παρέμεινε
σταθερή στο 6,7%, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από
τον Ιανουάριο του 2000. Ένα χρόνο πριν, το Νοέμβριο του 2017 η
ανεργία στην ευρωζώνη και στην
«ΕΕ των 28» ήταν 8,7% και 7,3% αντιστοίχως.
Συνολικά, τον Νοέμβριο κατα-

ην άποψη και την αισιοδοξία αυτή βέβαια
δεν φαίνεται να συμμερίζονται αρκετοί οικονομολόγοι, εκτός και εκτός συνόρων, που χτυπούν καμπανάκι
για τους κινδύνους που ελλοχεύουν για την ελληνική οικονομία, κατηγορώντας την κυβέρνηση για έλλειψη αξιόπιστου αναπτυξιακού και μεταρρυθμιστικού σχεδίου.
Τα άρθρα και οι αναλύσεις
οικονομολόγων στον ξένο
Τύπο για το τι απειλεί την ελληνική οικονομία και τα εμπόδια που καλείται να αντιμετωπίσει πληθαίνουν τον τελευταίο καιρό, εστιάζοντας στα
υψηλά επιτόκια που ζητούν
ακόμη οι αγορές από την Ελλάδα, γεγονός που δυσχεραίνει την έξοδο της χώρας
στις αγορές για δανεισμό (και
μπορεί προς το παρόν να
έχουμε την ασφάλεια του κεφαλαιακού μαξιλαριού αλλά
αν αυτό αρχίσει να εξανεμί-

Τ

γράφονται 16,491 εκατομμύρια
άνεργοι στην ΕΕ και 13,040 εκατομμύρια άνεργοι στην ευρωζώνη.
Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ καταγράφονται στην
Ελλάδα (18,6% το Σεπτέμβριο) και
στην Ισπανία (14,7%). Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν στην Τσεχία (1,9) και στη
Γερμανία (3,3%).
Μετά την Κροατία, η Ελλάδα
κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση
της ανεργίας στην ΕΕ, μέσα σε
έναν χρόνο, από 20,8% το Σεπτέμβριο του 2017 σε 18,6% το Σε-

πτέμβριο του 2018.
Ειδικότερα στην Ελλάδα, ο αριθμός των ανέργων το Σεπτέμβριο
διαμορφώθηκε στους 887.000. Το
ποσοστό ανεργίας στους άνδρες
διαμορφώθηκε στο 14,8% και στις
γυναίκες στο 23,4%.
Το ποσοστό ανεργίας των νέων
(κάτω των 25 ετών) στην Ελλάδα
μειώθηκε στο 36,6% το Σεπτέμβριο, έναντι 36,8% τον Αύγουστο.
Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα (36,6%), στην
Ισπανία (34,1%) και στην Ιταλία
(31,6%). Τα χαμηλότερα ποσοστά
καταγράφονται στην Τσεχία (4,9%),
στη Γερμανία (6,1%) και στην Ολλανδία (6,9%).
Τον Νοέμβριο η ανεργία των
νέων στην ευρωζώνη μειώθηκε
στο 16,9% και στην ΕΕ στο 15,2%.

Αυξάνονται οι φόβοι για την οικονομία
Παρά την ικανοποίηση της κυβέρνησης για την εξέλιξη
της υλοποίησης της ολιστικής αναπτυξιακής στρατηγικής
ζεται τότε η διαπραγματευτική δύναμη της χώρας απέναντι στις αγορές θα είναι
πολύ μικρή). Έμφαση δίνουν
οι οικονομολόγοι και στο πόσο
ευάλωτη αποδείχθηκε η Ελλάδα σε εξωτερικές πιέσεις,
όπως η ιταλική κρίση, αλλά και
στους κινδύνους που υπάρχουν για δημοσιονομικό
εκτροχιασμό κυρίως λόγω δικαστικών αποφάσεων. Τα προβλήματα των τραπεζών και ο
μεγάλος όγκος των κόκκινων
δανείων που έχουν συσσωρεύσει βρίσκονται επίσης στο
στόχαστρο των αναλύσεων. Η
είσοδος δε της χώρας σε προεκλογικό κλίμα είναι επιπλέον
επιβαρυντικός παράγοντας

για την οικονομία.
Σε εντελώς διαφορετικό κλίμα η Πολιτική Επιτροπή, που
έχει την ευθύνη παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης της διαδικασίας υλοποίησης της αναπτυξιακής
στρατηγικής, η οποία συνεδρίασε υπό τον συντονισμό
του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιάννη Δραγασάκη, και τη συμμετοχή των υπουργών, Έφης
Αχτσιόγλου, Χριστόφορου
Βερναρδάκη, Γιώργου Σταθάκη, Ευκλείδη Τσακαλώτου
και Αλέξη Χαρίτση, κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι το ολιστικό σχέδιο αποδίδει.
Η συνεδρίαση, όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκε

με την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου εφαρμογής της
Στρατηγικής με στόχο:
Α) Την αξιολόγηση της έως
τώρα πορείας, σύμφωνα με
την 1η έκθεση πεπραγμένων
που εκπόνησε η γενική γραμματεία Συντονισμού.
Β) Την παρουσίαση του οδικού χάρτη ενεργειών για το
πρώτο εξάμηνο του 2019.
Η Πολιτική Επιτροπή διαπίστωσε πως η υλοποίηση της
στρατηγικής εξελίσσεται με
ικανοποιητικό τρόπο, και αυτό
αντανακλάται και στις θετικές μακροοικονομικές εξελίξεις που καταγράφηκαν το
2018 σε όλα τα επίπεδα (ΑΕΠ,
ανεργία, απασχόληση, εξαγωγές κ.ά.).
Ακόμη, τόνισε ότι η αναπτυξιακή στρατηγική λει-

τουργεί ως οδοδείκτης για
την πορεία της οικονομίας τα
επόμενα χρόνια και συνδέεται
ευθέως με τρεις σε εξέλιξη
διαδικασίες:
• Την αποτελεσματική ανταπόκριση της χώρας στις
απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού
Εξαμήνου, στο οποίο η Ελλάδα εντάχθηκε μετά το τέλος
του Προγράμματος.
• Το υπό κατάρτιση Εθνικό
Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων.
• Τη νέα προγραμματική
περίοδο 2021-27.
Στο πλαίσιο αυτό, η Πολιτική Επιτροπή αποφάσισε:
1. Την εντατικοποίηση και
επιτάχυνση της υλοποίησης
των πολιτικών και των δράσεων της αναπτυξιακής στρατηγικής για την ισχυροποίηση
των θετικών παραγωγικών μετασχηματισμών που συντελούνται στην ελληνική οικονομία.
2. Την επικαιροποίηση της
αναπτυξιακής στρατηγικής
αξιοποιώντας την έως τώρα

εμπειρία και στη βάση των
μεγάλων προκλήσεων της 4ης
βιομηχανικής επανάστασης
και της Κλιματικής Αλλαγής.
3. Την ανάληψη πρωτοβουλιών για την προετοιμασία
ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου με ορίζοντα
την επόμενη δεκαετία και την
Ελλάδα 2030.
4. Τον περαιτέρω συντονισμό της εθνικής αναπτυξιακής
πολιτικής με τις διαδικασίες
του ευρωπαϊκού εξαμήνου,
του πλαισίου ενισχυμένης
εποπτείας και την κατάρτιση
του Εθνικού Προγράμματος
Μεταρρυθμίσεων για το 2019,
ώστε να διασφαλίζεται ότι με
συνεκτικό και αποτελεσματικό
τρόπο τίθενται κοινές προτεραιότητες και υπηρετούνται
κοινοί στόχοι.
Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος ακόμα, ο γενικός γραμματέας Συντονισμού, Δημήτρης Παπαγιαννάκος, η γενική γραμματέας Οικονομικής
Πολιτικής, Έλενα Παπαδοπούλου, καθώς και οι Παναγιώτης Κορκολής, γενικός
γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) και Λόης Λαμπριανίδης, γενικός γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Σε προσιτές τιμές

ΑκρIβοΣ ΔημHΤρηΣ

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

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

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

36 σελίδα
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Όπως γράφει η Handelsblatt:

Θρίλερ στον αέρα

Επιείκεια Μέρκελ
προς Τσίπρα λόγω ΠΓΔΜ

Πτήση προς Θεσσαλονίκη
χτυπήθηκε από κεραυνό

Handelsblatt σε
εκτενές άρθρο της
με τίτλο
«Επικίνδυνα δώρα» θέτει
στο μικροσκόπιο την
πολιτική χαμηλών
επιτοκίων της ΕΚΤ,
υποστηρίζοντας ότι οι
χώρες της ευρωζώνης
έχουν εξοικονομήσει
χάρη σε αυτήν τα
τελευταία δέκα χρόνια
1,42 τρις ευρώ.

Η

Π

εριπέτεια στον αέρα βίωσαν οι επιβάτες της
πρωινής πτήσης από την Κολονία για τη
Θεσσαλονίκη.

Το αεροπλάνο της Eurowings που απογειώθηκε με προορισμό το αεροδρόμιο «Μακεδονία» χτυπήθηκε από κεραυνό, με αποτέλεσμα οι πιλότοι να αποφασίσουν προσγείωση στον αερολιμένα της γερμανικής πόλης.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς.
Η συγκεκριμένη πτήση είχε προγραμματισμένη άφιξη
στη Θεσσαλονίκη στις 10:10.

Κανένα πρόβλημα στο «Μακεδονία»
Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», σύμφωνα με όσα είπε στη Voria.gr ο PR Manager της Fraport Greece, Γιάννης Παπάζογλου, ο αερολιμένας δεν έχει επηρεαστεί καθόλου από το νέο κύμα
κακοκαιρίας «Υπατία» και οι προσαπογειώσεις πραγματοποιούνται δίχως κανένα πρόβλημα.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αποχιονισμός στους τροχοδρόμους λειτουργεί σε προληπτικό επίπεδο.

Σε κρίσιμη κατάσταση
τα δίδυμα μετά από
πυρκαγιά στο σπίτι τους
•Σε διαμέρισμα στο οποίο
διέμεναν στην Καλλιθέα

ρίσιμη παραμένει, σύμφωνα με πληροφορίες του
ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κατάσταση των διδύμων που νοσηλεύονται από χθες διασωληνωμένα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων
«Αγλαΐα Κυριακού».
Τα πεντάχρονα δίδυμα, αγόρι και κορίτσι, υπέστησαν
αναπνευστικό έγκαυμα μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε
στο διαμέρισμα στο οποίο διέμεναν στην Καλλιθέα.
Το συμβάν σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης σε διαμέρισμα στην οδό Αναγνωσταρά 23, στην Καλλιθέα, όταν
από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξέσπασε φωτιά στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου όπου βρίσκονταν τα παιδιά.
Στο σημείο επιχείρησαν άνδρες της Πυροσβεστικής, οι
οποίοι κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά, προτού επεκταθεί σε παρακείμενα σπίτια, και να βγάλουν τα παιδιά
από το διαμέρισμα, τα οποία ωστόσο φέρεται να έχουν
υποστεί εισπνευστικά εγκαύματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδιά την ώρα που ξέσπασε η φωτιά ήταν μόνα στο σπίτι, καθώς η μητέρα τους
φέρεται να απουσίαζε.

Κ

Μόνο η Γερμανία, σύμφωνα
με το άρθρο, έχει εξοικονομήσει 368 δις ευρώ από το
2007 ενώ, βάσει πίνακα στοιχείων, η Ελλάδα έχει εξοικονομήσει 55 δισ. ευρώ. «Αυτή η
κατάσταση εξαίρεσης καθιστά μεν τα κράτη ικανά να
δράσουν, τα καθιστά όμως
και απρόσεκτα» σημειώνει η οικονομική εφημερίδα στη μακροσκελή ανάλυσή της, αφού
έτσι γίνονται πιο επιρρεπή στη
συσσώρευση νέων χρεών. Ενδεικτικά σε άλλο πίνακα που

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΧΑΘΗΚΑΝ
ΧΑΘΗΚΕ σκουλαρίκι χρυσό, στην Ενορία της Παναγίας Φανερωμένης. Όποιος
το βρήκε παρακαλείται να
ειδοποιήσει στο τηλέφωνο
6988625918.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά στην
οδό Ασκληπιού έξω από το
κατάστημα “Βλότζου”. Όποιος τα έχασε να επικοινωνήσει
στο τηλ.: 6976797806.
ΧΑΘΗΚΑΝ γυαλιά μυωπίας, στην Αμαλίας. Όποιος
τα βρήκε παρακαλείται να
επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
6944443577, θα δοθεί αμοιβή.
Στο κατάστημα ΚΡΕΣΣΟΣ,
Λαρίσης 71, κάποιος ξέχασε
μπρελόκ καφέ με κλειδί αυτοκινήτου ΒMW. Να περάσει να το πάρει από το κατάστημα.
ΒΡΕΘΗΚΕ φλασάκι λευκό,
στην οδό Κονδύλη. Όποιος
το έχασε μπορεί να περάσει
από τα γραφεία της εφημερίδας μας να το παραλάβει.
ΧΑΘΗΚΑΝ βιβλιάριο τραπέζης και αστυνομική ταυτότητα στο όνομα Αντωνίου
Κωνσταντίνος. Παρακαλείται
όποιος το βρήκε να επικοινωνήσει στο τηλ.: 24310
20768.
ΧΑΘΗΚΑΝ κλειδιά αυτοκινήτου, σπιτιού κ.λπ., κοντά
στην οδό Αβέρωφ, μέχρι την
ΔΕΗ. Όποιος τα βρει παρακαλείται να τα παραδώσει
στα γραφεία της εφημερίδας μας ή στο 6978173416.
ΒΡΕΘΗΚΕ σκυλί, ράτσας
Πόιντερ, στον Πυργετό.
Όποιος το έχασε μπορεί να
επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
6970044636.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά αυτοκινήτου και σπιτιού στην
οδό Χατζηγάκη. Όποιος τα
έχασε να περάσει από ττο
πράρκινγκ της οδού Χατζηγάκη, για να τα παραλάβει.
ΧΑΘΗΚΑΝ γυαλιά ηλίου
μαύρα. Όποιος τα βρήκε να
επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
697506886666.

παραθέτει αναφορικά με τη
συσσώρευση νέων χρεών από
το 2008, η Ελλάδα είναι τέταρτη στην ευρωζώνη με 161
δισ. ευρώ.
Στο ίδιο άρθρο όμως, γίνεται
εκτενής αναφορά και στην
επίσκεψη Μέρκελ στην Αθήνα.
Η εφημερίδα γράφει: «Για τον
Αλέξη Τσίπρα η Άγκελα Μέρκελ ήταν πριν μερικά χρόνια η
'πιο επικίνδυνη πολιτικός της
Ευρώπης'. Όμως στο μεταξύ
η Ελλάδα δεν βρίσκεται στο
πια υπό τον ευρωπαϊκό ζυγό.
Μετά την αρχική περίοδο όπου
οι σχέσεις της γερμανίδας
καγκελαρίου με τον έλληνα
πρωθυπουργό ήταν στον
πάγο, πλέον έχει γίνει για αυτόν σημαντική εταίρος. Λέγεται ότι οι δυο τους τηλεφωνιούνται συχνά. Σε αντίθεση με
την κορύφωση της ευρωκρίσης, όταν η καγκελάριος γινόταν δεκτή με αφίσες που είχαν πάνω τους τη σβάστικα και
μαζικές πορείες, η Άγκελα
Μέρκρλ μπορεί να ελπίζει την
Πέμπτη σε μια φιλική υποδοχή
στην Αθήνα.»

Στη συνέχεια η Handelsblatt
σημειώνει ότι στο περιθώριο
της επίσκεψης θα συζητηθεί
και πάλι το θέμα της διάσωσης
της Ελλάδας. «Η καγκελάριος
ενδέχεται να προειδοποιήσει
τον Τσίπρα να μην αποκλίνει
της μεταρρυθμιστικής του πορείας. Στην αρχή της χρονιάς
ο πρωθυπουργός πήρε πίσω
μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά και το δίκαιο συλλογικών
διαπραγματεύσεων, που η ΕΕ
είχε ζητήσει. Επίσης ανέστειλε την περικοπή συντάξεων και
διένειμε ως 'κοινωνικό μέρισμα' 710 εκατομ. ευρώ σε 1,4
εκατομ. οικογένειες. Πολλοί πιστεύουν ότι η Ελλάδα ήδη
βρίσκεται στο δρόμο για το
επόμενο πακέτο βοήθειας».

«Η Μέρκελ δεν βλέπει
πια τον Τσίπρα
ως παρία»
Σε άλλο σημείο η οικονομική εφημερίδα σημειώνει επίσης ότι η ΕΕ συνεχίζει να είναι
«επιεικής» με την Ελλάδα –
όπως και με άλλες χώρες της
ευρωζώνη κι αυτό, όπως γρά-

φει, «παρά το ότι ο Τσίπρας
έχει εξαγγείλει δεκάδες χιλιάδες προσλήψεις στον δημόσιο
τομέα συνεχίζοντας με τον
τρόπο αυτό το σύστημα πελατειακών σχέσεων, που θεωρείται μια από τις αιτίες της
ελληνικής κρίσης χρέους.
Αλλά ο Τσίπρας έχει επίσης
μπροστά του προσεχώς και
εκλογές. Και η καγκελάριος
δεν βλέπει πια τον πρωθυπουργό ως πολιτικό παρία
αλλά ως πραγματιστή, λόγω
και του συμβιβασμού που δρομολόγησε στο πλαίσιο της διαμάχης για το ονοματολογικό
με τη γειτονική ΠΓΔΜ.
Ο συμβιβασμός αυτός είναι
που αναμένεται να ανοίξει στα
Σκόπια την πόρτα για το ΝΑΤΟ
και την ΕΕ, γεγονότα από τα
οποία η Δύση ελπίζει να επέλθει σταθεροποίηση στα ταραγμένα από διαμάχες Βαλκάνια. Η καγκελάριος θα επιδιώξει λοιπόν κατά την επίσκεψή της να συζητήσει μόνο
εν συντομία για τα πισωγυρίσματα στις μεταρρυθμίσεις –
και θα περάσει γρήγορα στο
επόμενο θέμα»

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

τοπικά

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΠΑΤΡΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΙΤΗ. ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ
ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΥΓΥΡΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.
ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 7-10
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

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

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

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα
Διήμερη εκδρομή στην Αθήνα στις 26-27 Ιανουαρίου για παρακολούθηση του θεάτρου Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες -Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος –Ακρόπολη.
Τριήμερη εκδρομή στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας
από 8-10 Φεβρουαρίου
Τετραήμερη εκδρομή στην ΚΩΝ/ΠΟΛΗ από
21-24 Φεβρουαρίου (βραδινή αναχώρηση σε ξενοδοχείο 4*)

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ:
Πενθήμερη εκδρομή Βελιγράδι-Βουδαπέστη-Βιέννη
από 7 έως 11 Μαρτίου
Τετραήμερη εκδρομή στην ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 8-11 Mαρτίου
(βραδινή αναχώρηση σε ξενοδοχείο 4*)
-Εκδόσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
- Μεταφορές και εκδρομές με σύγχρονα λεωφορεία

ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ –
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ • ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ.:2431 035577 - 22428• FAX: 2431 079293 • KIN.: 6977 589449
www.chictravel.com.gr | email: info@chictravel.com.gr
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 0727 Ε600000 17 100

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΚΘΕΣΗ VAN GOGH ALIVE
Σάββατο 12-1-2019
ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ - ΣΑΜΑΡΙΝΑ
Κυριακή 13-1-2019
Στο Θεσσαλικό Θέατρο Λάρισας
για την παρακολούθηση της παράστασης
«ΤΟ ΧΩΜΑ ΒΑΦΤΗΚΕ ΚΟΚΚΙΝΟ»
Πέμπτη 17/01/2019
ΑγΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Mετά από 97 χρόνια
με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Μητροπολίτη
Προύσης στην Τριγλία Βιθυνίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΟΥΣΑ - ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ
Από 17 - 20/01/2019
ΚΑΡΠΕΝHΣΙ - ΠΑΝΑγIΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ

όσιος
Δομετιανός
γεννήθηκε κατά
τον 6ο αιώνα, επί
αυτοκράτορα Ιουστίνου
Α’. Καταγόταν από την
Μελιτηνή της Μικράς
Αρμενίας του Πόντου.
Οι γονείς του ήταν ο
Θεόδωρος και η
Ευδοκίας, οι οποίοι δεν
ήταν μόνο πλούσιοι σε
υλικά αγαθά, αλλά και
σε αρετές. Πιστοί
χριστιανοί και οι δύο,
του μετέδωσαν την
αγάπη τους προς τον
Ιησού Χριστό και προς
τον συνάνθρωπό τους.
Χάρις στην οικονομική
άνεση των γονέων του,
ο όσιος Δομετιανός
έλαβε την καλύτερη
εκπαίδευση, που
στηριζόταν στην αρχαία
ελληνική σοφία και στην
γνώση της Αγίας
Γραφής. Ο όσιος
Δομετιανός ήταν
φιλομαθής και
επιδόθηκε με ζήλο στις
σπουδές του για
περισσότερη γνώση και
μόρφωση.

Ο

Μετέπειτα, νυμφεύθηκε μια
ευσεβή γυναίκα, όμως σε μικρό χρονικό διάστημα η σύζυγός του κοιμήθηκε. Στη συνέχεια, έγινε ιερέας και αφοσιώθηκε εξ ολοκλήρου στην
υπηρεσία της εκκλησίας. Ο
ενάρετος βίος του και η μεγάλη μόρφωσή του τον ανέδειξαν Επίσκοπο Μελιτηνής
σε ηλικία μόλις τριάντα ετών.
Από τη θέση αυτή, ανέπτυξε
μεγάλη κοινωνική προσφορά
προς το ποίμνιό του, βοηθώντας τους φτωχούς, τις χή-

Επιμέλεια:

Λευτέρης Σαββουλίδης
Θεολόγος Α. Π. Θ.
Anatolikathsorthodoxias.blog
spot.com
ρες και τα ορφανά. Ταίριασε
θαυμάσια την πολιτική σύνεση
μαζί με την ασκητική αγωγή.
Όλοι πρόστρεχαν κοντά του,
για τις συμβουλές και τις υποδείξεις του. Όσοι είχαν διενέξεις μεταξύ τους, ζητούσαν
την διαμεσολάβησή του.
Ο αυτοκράτορας Μαυρίκιος, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη του διπλωματική ικανότητα, τον είχε στείλει πολλές
φορές στην περιοχή της Περσίας, προς διευθέτηση διάφορων δύσκολων υποθέσεων. Όπως την αποκατάσταση
στο θρόνο της Περσίας, του
βασιλιά Χοσρόη Α’, που είχε
ανατραπεί, όπου τον κατέστησε υποτελή στη αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης. Μετά από αυτό, ο Μαυρίκιος με τη σύζυγό του, παραχωρούσε κατά καιρούς
στον όσιο Δομέτιανό μεγάλα
χρηματικά ποσά, με τα οποία
ανοικοδομούσε Εκκλησίες, Ιερές Μονές, ορφανοτροφεία,
πτωχοκομεία και άλλα φιλαν-
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θρωπικά ιδρύματα.
Αξιώθηκε από τον Θεό με το
χάρισμα της θαυματουργίας,
κάνοντας με τη χάρη του Ιησού Χριστού πολλά θαύματα.
Ο όσιος Δομετιανός κοιμήθηκε εν ειρήνη το 602 μετά
από ένα ταξίδι του στην Κωνσταντινούπολη και ενταφιάστηκε με μεγάλες τιμές από
τον Πατριάρχη Κυριάκο στο
Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων. Όταν μετά από λίγο καιρό, το ιερό σκήνωμά του μεταφέρθηκε στη Μελιτηνή, έκανε και τότε πολλά θαύματα. Η
Εκκλησία μας εορτάζει και
τιμά την Ιερά του μνήμη στις
10 Ιανουαρίου.
«Ως καθαρός και φωτισμού
θείου πλήρης, την του ποιμαίνειν επιστεύθης φροντίδα, τους άρνας Πάτερ Όσιε
Χριστού του Θεού· όθεν δι’
ασκήσεως, και ποικίλων θαυμάτων, της ιεραρχίας σου,
την χλαμύδα κοσμήσας, της
Εκκλησίας Δομετιανέ, ώφθης
κοσμήτωρ, αυτής προϊστάμενος»
«Του Αγίου Πνεύματος, γεγενημένος δοχείον, εν τω
ύψει έλαμψας, της του Χρι-

Όσιος Δομετιανός
Επίσκοπος Μελιτηνής ο
«Κοσμήτωρ της Εκκλησίας»
στού Εκκλησίας· χάριτι, ιερωσύνης γάρ διαπρέπων,
άπασι, δι’ αρετήν αιδέσιμος
ώφθης, Δομετιανέ τρισμάκαρ, Αρχιερέων το εγκαλλώπισμα»
«Έλαμψας ως άστρον περιφανές, ταις των πανολβίων, αρετών σου μαρμαρυγαίς, και την Εκκλησίαν, αειφανώς πυρσεύεις, ω Δομετιανέ σε, αεί γεραίρουσαν»

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
4ήμερη εκδρομή
14-17 Φεβρουαρίου 2019
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με πρωινό (πλατεία ΤΑΧΙΜ),
ξεναγός

ΠΑΣΧΑ στην «ΚΕΡΚΥΡΑ»

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

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

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

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

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ
Έδεσσα-Παλαιός Άγιος Αθανάσιος από 2-3/2/2019

Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300

ΑγΙΟΙ ΤΟΠΟΙ
7ήμερη εκδρομή από 28/02-06/03/2019

Ημερήσια εκδρομή στην Αράχωβα στο χιονοδρομικό
κέντρο Παρνασσού και στην Ι. Μ. Οσίου Λουκά του Στειριώτη. Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου.

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

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Όσιος Δομετιανός Επίσκοπος Μελιτηνής του Πόντου

2ήμερη εκδρομή
Από 26 - 27/01/2019

«Ταξίδι στη γη του Ήλιου Του Μεσονυκτίου!»
ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΚΑΙ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ
Οδική - αεροπορική 18ήμερη εκδρομή
Από 01/08-18/08/2019
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

για κάθε προορισμό...

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

ΠΕΜΠΤΗ

Απογευματινή εκδρομή στην Ι.Μ. Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην Κονταριώτισσα Πιερίας για την παρακολούθηση
του πανηγυρικού εσπερινού. Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου.
Πληροφορίες στο γραφείο μας και στα τηλέφωνα
24310 30500, 39740, κιν. 6932222325

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

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
(ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΑ-ΣΜΥΡΝΗ-ΑΪΒΑΛΙ-ΕΦΕΣΣΟ-ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ)
6ήμερη εκδρομή
30/4-5/5/2019
4 διαν/σεις με ημιδιατροφή (μία διαν/ση στο Αϊβαλί,
δύο στη Σμύρνη και μία στα Δαρδανέλια), ξεναγός
Τo γραφείο μας είναι συνεργάτης με την WESTERN UNION
(στείλτε και λάβετε εμβάσματα από όλα τα σημεία του κόσμου)
(πληρωμές: ΕΝΦΙΑ – ΕΦΚΑ – ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΔΕΗ - ΤΗΛΕΦΩΝΑ κλπ)

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

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

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

38 σελίδα
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τοπικά

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
ύμφωνα με απόφαση
της Αστυνομικής
Διεύθυνσης
Τρικάλων διακόπτεται
προσωρινά η κυκλοφορία
τροχοφόρων οχημάτων
από Πέμπτη 10/01/2019
έως την Παρασκευή
11/01/2019 και κατά τις
ώρες 07:30'-15:30', στις
κάτωθι οδούς του Δήμου
Τρικκαίων:

Σ

- Στην οδό Συγγρού και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Φλέμιγκ και Καρδίτσης.
- Στην οδό Πύλης και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Διογένους και Αριστοφάνη.
- Στην οδό Ρίτας Παππά και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Σαράφη και Αμαλίας.
- Στην οδό Κουτσομηλιών και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Περάμου και Αινιλιανού.
- Στην οδό Μαυροκορδάτου και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Λιακατα και Βούλγαρη.
- Στην οδό Κανάρη και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Ιάσωνος και Κορωνίδος.
- Στην οδό Αθηνάς Εργάνης και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Αριστοτέλους και Ελευθερίας.
- Στην οδό Ζαβλανίων και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Ζηλευτής και Λαρίσης - Τρικάλων.
- Στην οδό Καστανιάς και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Ελληνοκάστρου και Γαρδικίου.
- Στην οδό Ευθυμένης και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Χρυσαλίδος και Πινδαίων.
- Στην οδό Δραγούμη και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Γ.
Κονδύλη και Θερμοπυλών.
- Στην οδό Έλλης και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Μαβίλη και Φαρμάκη.

- Στην οδό Νταή Δημητρίου και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Δερβενακίων και Λάκμωνος.
- Στην οδό Έλλης και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Μαβίλη και Δεινοκράτους (κατάληψη
μέρους του οδοστρώματος)
- Στην οδό Ιάσονος και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Αθηνάς Εργάνης και Ασκληπιού.
- Στην οδό Στεργιοπούλου και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Μετεώρων και Αριστοτέλους.
- Στην οδό Παπαϊωάννου Σοφία
και στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Αβέρωφ και Κλειδωνοπούλου.
- Στην οδό Συμωνίδη καί στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Δεληγιώργη και Χ. Τρικούπη.
- Στην οδό Αρίστιππου και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Λιακάτα και Βούλγαρη.
- Στην οδό Δεληγιώργη και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Κωλέττη και Κανάρη.
- Στην οδό Κοραή Αδαμαντίου
και στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Χαρ/ Τρικούπη και Κανούτα.
- Στην οδό Μακρή Λεωνίδα και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Βαρβάκη και Αρσάκη.
- Στην οδό Ορθοβουνίου και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Κακοπλευρίου και Γαρδικίου.
- Στην οδό Καλαμπάκας και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Μανουτίου και Κουτσουφλιάνης
(κατάληψη μέρους του οδοστρώματος).
- Στην οδό Μ. Αλεξάνδρας και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Μαυροκορδάτου και Βαλαωρίτου.
- Στην οδό Αγίας Παρασκευής
και στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Νεραϊδοχωρίου και Φιλύ-

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Ο Φαρισαίος σταθείς προσηύχετο... Ευχαριστώ σοι,
Θεέ, ότι δεν είμαι καθώς οι
λοιποί άνθρωποι» (Λουκ.
18:11)
Ο Τσάρος Αλέξανδρος της
Ρωσίας με μια πράξη καλής
θέλησης, έδωσε χάρη σε πολιτικούς κρατούμενους μετά
από μια αποτυχημένη εξέγερση. Όταν ο αγγελιοφόρος έφερε το μήνυμα της χάρης στη φυλακή, οι κρατούμενοι ξέσπασαν σε ζητωκραυγές όλοι, εκτός από έναν
που δήλωσε: «Εγώ δεν έχω
ανάγκη από τη χάρη του Τσάρου. Θα μείνω στη φυλακή και
θα εκτίσω την ποινή μου».Ένα
τέτοιο δώρο και να μην το δεχ-

θεί! Αυτή η στάση χαρακτηρίζεται από εγωισμό και αυτοδικαίωση. Γ αυτήν όμως εγκλωβίζονται πολλοί άνθρωποι
όταν έρθουν σε επαφή με το
μήνυμα της χάρης του Θεού.
Αισθάνονται ότι δεν είναι ένοχοι απέναντι στον Θεό, και
συγκρίνοντας τον εαυτό τους
με τους άλλους, τον βρίσκουν
πολύ καλύτερο. Έχουν «το
σύνδρομο του Φαρισαίου»!
Αυτό όμως τους κάνει να μην
αναγνωρίζουν ότι είναι αμαρτωλοί, να μη δέχονται τη δωρεάν σωτηρία δια του αίματος
του Χριστού και έτσι να μένουν έξω από τη χάρη Του,
χαμένοι για την αιωνιότητα!
(Ρωμ. 3:23-24).

ρας.
- Στην οδό Αρριανού και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Καρδίτσης και Αγ. Κωνσταντίνου.
- Στην οδό Καραγιάννη Λέλα
και στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Ηρακλέους Ρετου και Ηρακλέους.
- Στην οδό Ουγκώ Βίκτωρος και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Καποδιστρίου και Φλέμιγκ.
3.- Οι εργασίες οι οποίες θα λάβουν χώρα επί των οδών:
- Πύλης, και στο τμήμα αυτής
μεταξύ των οδών Διογένους και
Αριστοφάνους,
- Κανάρη και στο τμήμα αυτής
μεταξύ των οδών Ιάσωνος και Κορωνίδος,
- Ζαβλανίων και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Ζηλευτής
και Λαρίσης - Τρικάλων,
αυτές θα λάβουν χώρα εναλλάξ στο κάθε ρεύμα κυκλοφορίας
και η κίνηση θα πραγματοποιείται
εκ παραδρομής απφ το εναπομείναν ελεύθερο τμήμα σύμφωνα
με τις υποδείξεις του συνεργείου
και την σήμανση που θα έχει τοποθετηθεί στα εν λόγω σημεία.
- Όσον αφορά τις εργασίες επί
της οδού Συγγρού και στο τμήμα
αυτής μεταξύ των οδών Φλέμιγκ
και Καρδίτσης, η εταιρεία να έρθει σε απευθείας επικοινωνία με
το Αστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων, για την
τροποποίηση των δρομολογίων
του κατά τις ώρες πραγματοποίησης των εργασιών.
- Η κυκλοφορία των οχημάτων,
στις υπόλοιπες οδούς θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς
σύμφωνα με τις υποδείξεις των
τροχονόμων ή την προς τούτο
υπάρχουσα σήμανση.
- 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 ανάρτηση 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 τεχνική εταιρεία
του αιτούντα, για την ορθότητα
της τοποθέτησης της προβλε-

πόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα
λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων
κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευση της,
σύμφωνα με το άρθρο 109 του
Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.
- Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με
τις ποινές που ορίζονται από τον
Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε - αντικαταστάθηκε
και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
- Η εκτέλεση της παρούσης
ανατίθεται στο προσωπικό της
Ελληνικής Αστυνομίας.
Επίσης σύμφωνα με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Τρικάλων για την διεξαγωγή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων
από 09:00' ώρα της Τετάρτης
09/01/2019 μέχρι εκδόσεως νεότερης Απόφασης μας, με την
χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων (και στα δύο -2- ρεύματα
κυκλοφορίας) στο κάτωθι οδικό
δίκτυο εδαφικής μας αρμοδιότητας:
ΕΘΝΙΚΟ:
Α) ΑΠO ΤΟ 42° ΧΛΜ. (ΟΡΘΟΒΟΥΝΙ) ΈΩΣ ΤΟ 65° ΧΛΜ. ΤΗΣ
Ε.Ο. ΤΡΙΚAΛΩΝ - ΙΩΑΝΝIΝΩΝ
(Α/Κ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ - ΕΙΣΟΔΟ
ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ).
Β) ΑΠΟ ΤΟ 18° ΧΛΜ.(ΘΕΣΗ
ΚΑΜΑΡΑ) ΕΩΣ ΤΟ 75° ΧΛΜ. ΤΗΣ
Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΡΤΑΣ (ΓΕΦΥΡΑ ΑΛΕΞΙΟΥ).
Γ) ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ
Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΡΤΑΣ (22°
ΧΛΜ.) ΜΕ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟ ΠΥΛΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΜΕΣΟΧΩΡΑ (55° ΧΛΜ.).
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ:
Δ) ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΕΙΝΩΝ Τ.Κ. - Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ.
Ε) ΑΠΟ ΤΟ 35° ΧΛΜ ΕΩΣ ΤΟ 68°
ΧΛΜ. ΤΗΣ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ- ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΟΙΠΟ ΕΠΑΡΧ.
ΔΙΚΤΥΟ Τ.Κ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ.
- Η παρούσα απόφαση είναι
προσωρινή και ισχύει, από την
ανάρτηση της στο διαδίκτυο για
το προειρημένο χρονικό διάστημα.
- Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με
τις ποινές που ορίζονται από τον
Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε - αντικαταστάθηκε
και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
- Η εκτέλεση της παρούσης
ανατίθεται στο προσωπικό της
Ελληνικής Αστυνομίας και στις
αρμόδιες Υφιστάμενες Υπηρεσίες μας.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

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

• παστίτσιο
• φιλετάκια κοτόπουλο με σάλτσα πορτοκαλιού
• χοιρινό λεμονάτο
• τορτελίνια τυριού με κρέμα τυριού
• μοσχαρόσουπα
• μαυρομάτικα φούρνου

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πρόγραμμα
Ενοριακής και Μυστηριακής ζωής
ΜΗΝΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Όρθρος: 7:30 π.μ. - Εσπερινός: 5:00 μ.μ.
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ: Συνάντηση Νέων: 8:30μ.μ
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ: Ιερά Παράκληση: 6:00μ.μ.
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ: Όρθρος-θεία Λειτουργία: 7:30-9:30 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
(Μετά τα Φώτα)
7:30-10:30 π.μ.: Όρθρος-θεία
Λειτουργία
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (Οσίου
Αντωνίου του Μεγάλου)
7:30-9:30 π.μ.: Όρθρος-Θεία Λειτουργία
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
(Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρείας)
7:30-9:30 π.μ.: Όρθρος-Θεία Λειτουργία
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (Οσίου
Ευθυμίου του Μεγάλου)
7:30-10:30 π.μ.: Όρθρος-Θεία
Λειτουργία

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ:
Εις τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου
της επονομαζόμενης «παραμυθίας»
Την Κυριακή 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ και
από ώρας 7:30μ.μ. έως 12:30 νυκτερινή, θα τελεσθεί Πανηγυρική
Αρχιερατική Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου της

επονομαζόμενης Παραμυθίας, χοροστατούντος και Ιερουργούντος
του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
ημών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Πρωί 10:00 π.μ.: Ιερά Παράκληση
Απόγευμα 6:00μ.μ.: Εσπερινός
Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων Αγίου
Ιωάννου του Χρυσοστόμου)
7:30-10:30 π.μ.: Όρθρος-Θεία
Λειτουργία
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (ΤΩΝ
ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ)
7:30-10:30 π.μ.: Όρθρος-Θεία
Λειτουργία Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου ημών
κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΡΩΙ 9.30π.μ.-12.30μ.μ.
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 6.00-10.00μ.μ.

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

Ζωγράφου 1 πεζόδρομος (έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ.: 24310 78435 • what’s up: 6986 835 554
ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ουρά μοσχαριού, γιουβέτσι στην πήλινη γάστρα........................6,50€
Συκώτι μόσχου ψημένο σε χυμό ροδιού με ρύζι ή πουρέ ..........5,00€
Χοιρινό πρασοσέλινο .................................................................5,00€
Μουσακά ή παπουτσάκια ...........................................................5,00€
Κοτόπουλο με μπάμιες...............................................................5,00€
Μπιφτεκάκια κοτόπουλου με βραστά λαχανικά .........................5,50€
Κεφτεδάκια με πατατούλες ή με κρέμα τυριού..........................5,00€
Μπακαλιάρο σκορδαλιά .............................................................6,00€
Κοτόπιτα ή κρεατόπιτα ..............................................................6,00€

ΣΑΛΑΤΕΣ
Μαρούλι, καρότο, κρεμμυδάκι φρέσκο, άνηθος ........................3,00€
Κοτοσαλάτα με ζυμαρικά (λευκά ή ολικής) και λαχανικά...........5,00€
Μανιτάρια πλευρώτους ψητά, κρέμα βαλσαμικού .....................5,00€
Χόρτα εποχής ...........................................................................3,00€
Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† ΚΗΔΕΙΕΣ
Την πολυαγαπημένη μας μητέρα,
γιαγιά και αδελφή

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΔΕΛΗ
Ετών 70
Θανούσα κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη
10 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ.
εκ του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής
Σαραγίων Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν
την εκφορά της.
Τρίκαλα 10-1-2019
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χαρίκλεια Δελή και Γεώργιος Παπαχρήστος, Γεώργιος Δελής και Μαρία Πασσιά. Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Κων/νος Δελής. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων σήμερα Πέμπτη 10-1-2019 και
ώρα 10.30 το πρωί.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο “Μ. Βράντζα-Σ. Καλογιάννης”.

Τον πολυαγαπημένο μας θείο

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΧΡ.
ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ
ΠΛΗΡΗ ΗΜΕΡΩΝ
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη
10 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11.00π.μ.,
εκ του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού
Αγίου Νικολάου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν
την εκφορά του.
Τρίκαλα 10-1-2019
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Μητροπολιτικό Ιερό
Ναό Αγίου Νικολάου, σήμερα Πέμπτη 10 - 1 - 2019 και ώρα
10.30 το πρωί.
2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων
του 1ου Νεκροταφείου Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΛΕΙΝΟΒΙΤΩΝ “Η ΤΡΙΓΓΙΑ”

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 Σύλλογος Κλεινοβιτών διοργανώνει απογευματινό και
κοπή πίτας την Κυριακή 20-1-2019 και ώρα 5.00 μ.μ. στην
αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου “Αετών Μέλαθρον”.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΠΕΜΠΤΗ
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Από τον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων γίνεται
γνωστό πως κάθε εβδομάδα στο Παρεκκλήσιο της Αγίας Ειρήνης επί της οδού Καραϊσκάκη 2, κοντά στα Δικαστήρια, θα
τελούνται οι εξής ακολουθίες:
-ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ, ΩΡΑ 7:30-9:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Αναβολή ομιλίας στη ΓΕΧΑ
Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019 ομιλία στη ΓΕΧΑ λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Κοπή πίτας
Οι Συνταξιούχοι Υπάλληλοι του ΟΤΕ Ν. Τρικάλων καλούν τα
μέλη τους, στην κοπή της βασιλόπιτας που θα γίνει στο Φρούριο Τρικάλων, σήμερα Πέμπτη, 10-1-2019 και ώρα 18.00.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Γίνεται γνωστόν ότι τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως,
επί της οδού Απόλλωνος 19, λόγω των άσχημων καιρικών
συνθηκών, θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019.
Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Γραφείο Τελετών

“ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ”
εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο

Κατσανάκος Αντώνιος
Μικρό Κεφαλόβρυσο Τρικάλων
τηλ. 2431088445, 6979619930, 6938779069

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ

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

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

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

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

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»

Τιμές σοκ λόγω
ονομαστικής εορτής

Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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