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ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Dr. Κοκκίνης
Φοίβος - Παναγιώτης
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Τηλ.: 24310 30030 • Κιν.: 6974388356
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•Τσίπρας: Η Δημοκρατία δεν εκβιάζεται •Μητσοτάκης: Την ψήφο τη δίνει ο ελληνικός λαός

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.
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Σαν Σήμερα
1707
Το Σκωτσέζικο Κοινοβούλιο επικυρώνει την ένωση της Σκωτίας με την Αγγλία, που θα δημιουργήσει
τη Μεγάλη Βρετανία.
1920
Αρχίζει η Ποτοαπαγόρευση στις ΗΠΑ.
1972
Η ταχεία αμαξοστοιχία
«Ακρόπολις Εξπρές», προερχόμενη από το Μόναχο,
συγκρούεται μετωπικά με
επιβατική αμαξοστοιχία
(«πόστα»), προερχόμενη
από την Αθήνα, μεταξύ των
χωριών Δοξαρά και Ορφανά της Λάρισας, με αποτέλεσμα 17 άνθρωποι να σκοτωθούν και 38 να τραυματιστούν.
1980
Αρχίζει η δεύτερη μεγαλύτερη απεργία του κλάδου των τραπεζοϋπαλλήλων, που θα διαρκέσει έως
τις 25 Φεβρουαρίου. Γνωστή ως απεργία των 39 ημερών, αφορά το ωράριο και
την υπογραφή Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας. Τελικά, η ΟΤΟΕ θα επιβάλλει
τις απόψεις της.

Ε

ξοχο,
πράγματι, το
ποίημα του
Ιωάννη Πολέμη υπό
τον τίτλο «Τι είναι η
πατρίδα μας;». Το
απαγγέλλαμε από
στήθους στο
δημοτικό, τα χρόνια
εκείνα τα παλιά.

Περί πατριωτισμού

Σήµερα κάποιοι θα το
θεωρούν επιεικώς µια
γραφικότητα. Μπορεί και
να είναι έτσι. Αλλά εξακολουθεί να συγκινεί
ακόµη –εάν όχι όλους–
ορισµένους.
Αλλά όχι λίγους ασφαλώς. Αυτά εξ αφορµής
του µακεδονικού ζητήµατος, υπό τη νέα του
µορφή, που τείνει να διαιρέσει εµάς τους Ελληνες σε µειοδότες και
πατριώτες – µία φορά
ακόµη.
Είναι αδιαµφισβήτητο
πως δίχως αίσθηµα πατριωτικό η ανεξάρτητη
Ελλάς δεν θα είχε, ασφαλώς, προκύψει και δεν
θα επιβιώσει. Αλλά οι λέξεις δεν είναι απλώς νεκρά κελύφη κενά περιεχοµένου.
Εχουν την ιστορία
τους και τη διαδροµή
τους -ενίοτε πιο συναρπαστική από τις πλέον
µεγαλειώδεις εκστρατείες- και πρέπει να επαναφορτίζονται, λαµβά-

νοντας υπ’ όψιν τις διαµορφώσεις της κάθε
εποχής.
Δύο στοιχεία προσδίδουν περιεχόµενο στη
λέξη «πατριωτισµός».
Εν πρώτοις, η διαµόρφωση εδραίας εθνικής
ιστορικής συνειδήσεως,
µε ίδια χαρακτηριστικά
ιδιοσυστασίας, εντός
συγκεκριµένων γεωγραφικών ορίων, και στη συνέχεια διεύρυνση της
επιρροής της χώρας
εκτός συνόρων, ανάλογα
προς τον δυναµισµό του
έθνους.
Από την ίδρυση του
ελληνικού ανεξαρτήτου
κράτους, αυτά τα δύο
στοιχεία οδήγησαν στην
ενσωµάτωση µεγάλου
τµήµατος του ελληνισµού στο νέο κράτος
έως ότου η Μεγάλη Ιδέα
συνετρίβη υπό την εδαφική της µορφή στις
ακτές της Ιωνίας.
Μετά το τέλος του Β’
Παγκοσµίου Πολέµου
και την ενσωµάτωση των
Δωδεκανήσων, ολοκληρώθηκε η εδαφική επέκταση της Ελλάδος.
Η προσπάθεια Ενώσεως της Κύπρου απέτυχε

οικτρά. Το µόνον που
απέµεινε ήταν η διεύρυνση της επιρροής της
χώρας µας στην περιφέρεια.
Η ευκαιρία ανέκυψε µοναδική και απρόβλεπτη- µε τη διάλυση της
Γιουγκοσλαβίας.
Αλλά αντί της επιβεβαίωσης της αδιαµφισβήτητης ισχύος της Ελλάδος στην ΠΓΔ της Μακεδονίας, παρακολουθήσαµε µία αδέξια µεταφορά του µυθιστορήµατος «Στα Μυστικά του
Βάλτου» στην πολιτική
ζωή.
Εξοχο το µυθιστόρηµα
της Πηνελόπης Δέλτα,
αλλά όλως διαφόρως
επιτυγχάνονται οι ίδιοι
στόχοι σήµερα.
Το πλέον ηχηρό παράδειγµα είναι, ασφαλώς, η Γερµανία. Δύο
φορές τον περασµένο
αιώνα και υπό τη µοιραία
έλξη του πρωσικού µιλιταρισµού επεχείρησε να
κατακτήσει την Ευρώπη
και στην κυριολεξία την
ισοπέδωσε.
Αλλά εν τέλει επέτυχε
την κατάκτηση της ηπείρου –τουλάχιστον µέχρι

στιγµής– διά της κατισχύσεώς της στον οικονοµικό τοµέα, αφού διαµόρφωσε προηγουµένως όρους µε βάση τα
εθνικά συµφέροντά της
και τη συναίνεση των
εταίρων της.
Αυτή είναι η νέα διάσταση του γερµανικού
πατριωτισµού και όχι κάποιων που αντιµετωπίζουν το όλο θέµα περίπου ως µαθητική παράσταση, χειροκροτούµενη
από ευσυγκίνητους γονείς, µε κατανοητή διάθεση επιεικείας.
Κάποιοι «εκσυγχρονιστές» θα οικτίρουν, βέβαια, τον «πρωτογονισµό» του ελληνικού
λαού. Αυτό που όµως
λησµονούν είναι ότι το
ελληνικό έθνος απέκτησε
συνείδηση της ιστορικότητός του και της αποστολής του χάρις σε µία
τιτάνια προσπάθεια λογίων και µε κατ’ εξοχήν
ενωποιητικό δεσµό την
Ελληνική Ορθοδοξία. Τα
υπόλοιπα δεν συνιστούν
πολιτική ούτε πατριωτισµό.
Του Κώστα Ιορδανίδη
από την «Καθημερινή»

Το Άγγελμα

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

της ημέρας

Spiegel:
Καταγγελία
Παπακώστα:

```

Γιατί το "διαζύγιο"
με τον Καμμένο
βολεύει τον Τσίπρα
```

Μου στέλνουν φωτογραφίες με λιωμένα
κεφάλια
```

(Διότι όλου του γάμου
δύσκολα!)

Ήχος πλ. Α’. Τον συνάναρχον
Τον πενεύφηµον µάρτυν
Χριστού Γεώργιον, Ιωαννίνων
το κλέος και πολιούχον στερρόν,
εγκωµίω άσµασιν ανευφηµήσωµεν·
ότι ενήθλησε λαµπρώς και κατήνεγκεν
εχθρόν, του Πνεύµατος τη δυνάµει
και νυν απαύστως πρεσβεύει,
υπέρ των ψυχών ηµών.
(Αγίου νεομάρτυρος Γεωργίου Ιωαννίνων)

(Λιωμένα μυαλά…)

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
Χτυπάει το τηλέφωνο
στο σχολείο.
- Εμπρός, απαντά η δασκάλα.
- Καλημέρα Σας.
Πήρα να σας πω ότι ο Τοτός
δεν θα μπορέσει να έρθει
σήμερα στο σχολείο.
- Ποιος είναι στο τηλέφωνο
παρακαλώ;
- Ο μπαμπάς μου...

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Τετάρτη 16/1/2019

16

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 2

Ο Τσίπρας και η
Κεντροαριστερά
Το µήνυµα της χθεσινής µέρας,
που θα έχει επιπτώσεις στο µέλλον του τόπου, δεν είναι η επί
θύραις ανασύνθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας ή η υπερψήφιση πρώτα της κυβέρνησης
και µετά της Συµφωνίας των Πρεσπών στη Βουλή
Ο Αλέξης Τσίπρας χθες το
πρωί φρόντισε να τελειώσει την
«αντιµνηµονιακή» συνεργασία
του µε τον Πάνο Καµµένο. Και
το βράδυ να ανοίξει το πεδίο για
συνεργασίες µε όµορους πολιτικά χώρους, βάζοντας την πολιτική ζωή σε µιαν άλλην εποχή
κανονικότητας, µε οδηγό το δοκιµασµένο ευρωπαϊκό µοντέλο.
Και αυτό ασχέτως µελλοντικών
εκλογικών αποτελεσµάτων.
Ο ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ εκτίµησε
κατά την οµιλία του στο Μέγαρο
Μουσικής ότι οι δύο δρόµοι που
αναµετρώνται στην Ευρώπη θα
αναµετρηθούν και στην Ελλάδα,
και κάλεσε σε συσπείρωση στον
πόλο της Σοσιαλδηµοκρατίας,
χωρίς να χρησιµοποιήσει την «ευρωπαϊκή χωροθέτηση» και
ονοµατολογία. Ωστόσο, έτσι άνοιξε το παιχνίδι.
Και αυτό, άσχετα από τον
βαθµό ανταπόκρισης δυνάµεων
από το δηµοκρατικό Κέντρο πριν
από τις εκλογές (αφού ο ΣΥΡΙΖΑ
φέρει τα βάρη της 4ετούς διακυβέρνησης και ορισµένοι µπορεί
να διστάσουν), αφήνει το γήπεδο
της συνεργασίας ορθάνοιχτο για
τις πυκνές πολιτικές διεργασίες
που θα ακολουθήσουν.
Και είναι σωστό το µεγάλο
κόµµα µιας ευρείας παράταξης
να απλώνει το χέρι και να θέτει
τις προοπτικές µιας ευρύτατης
συνεργασίας και συσπείρωσης,
απέναντι στη «χριστιανοδηµοκρατική» νεοφιλελεύθερη λύση.
Αν η συζήτηση γίνεται για τα
προβλήµατα και τις προγραµµατικές λύσεις που τα αντιµετωπίζουν, τότε η πολιτική ζωή της
χώρας θα έχει κάνει ένα βήµα
µπροστά, θα εξοµαλυνθεί, θα
υπάρχουν προσδοκίες φυσιολογικών πολιτικών συµµαχιών, που
θα είναι ίσως ικανές να δίνουν
και κυβερνητικές λύσεις.
Ο Τσίπρας δεν είναι φιλόσοφος. Είναι πολιτικός. Αρα, η πρότασή του απευθύνεται σε συγκεκριµένους χώρους, κόµµατα
και κινήσεις. Και αν από αυτά τα
κόµµατα (Ποτάµι, ΚΙΝΑΛ κατ’ αρχάς) και µικρότερες κινήσεις δεν
αντιµετωπιστεί η πρότασή του
µε τη δέουσα σοβαρότητα, αφήνοντας σε κάθε περίπτωση ανοιχτούς ορίζοντες και διαύλους
για το µέλλον, πολύ εύκολα µπορεί να την πατήσουν.
Και να ψάχνουν χαµένους ψηφοφόρους στις προσεχείς εθνικές κάλπες, όπου τα διλήµµατα
θα τσακίζουν...

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΑΡΟΔΙΚΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ. ΣΤΙΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ
ΒΡΟΧΕΣ Η ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ ΚΑΙ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ - ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ

Τραϊανός Χατζηδημητρίου,
από το «Εθνος»

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 5 ΜΕ
7 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ 8 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΕΩΣ 08 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 6 ΜΕ 8 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

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

ΤΕΤΑΡΤΗ

Σε στάση αναμονής βρίσκονται οι τοπικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της
ΝΔ. Ο λόγος είναι η ψήφος εμπιστοσύνης που συζητείται από χθες στην Βουλή και ολοκληρώνεται απόψε το βράδυ.
Τα “κουκιά” φαίνεται πως είναι μετρημένα για την ψήφο εμπιστοσύνης,
ωστόσο ποτέ κανείς δεν ξέρει, οπότε οι
τοπικές κομματικές οργανώσεις βρίσκονται σε αναμονή των εξελίξεων στην
κεντρική πολιτική σκηνή, ώστε να αναλάβουν τις ανάλογες πρωτοβουλίες.

Προβλήματα λόγω
των ανέμων

Αρχές Φεβρουαρίου
τα ονόματα
Στις αρχές Φεβρουαρίου θα ανακοινωθούν τα ονόματα των υποψηφίων
που θα συγκροτήσουν τα ψηφοδέλτια
της «Λαϊκής Συσπείρωσης» τόσο σε επίπεδο Δήμων, όσο και στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας.
Όπως ανέφερε χθες ο γραμματέας
της Τ.Ο. Τρικάλων του ΚΚΕ κ. Σωτήρης
Σωτηρόπουλος κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των τεσσάρων υποψηφίων
Δημαρχών (σ.σ. σχετικό ρεπορτάζ στο
σημερινό «Π.Λ.») στο μεγαλύτερο ποσοστό τους τα ψηφοδέλτια είναι σχεδόν
έτοιμα, ωστόσο συνεχίζονται οι διεργασίες και οι διαβουλεύσεις.
Αναμένουμε…

σελίδα 3

«Ανακοίνωση των πρώτων
14 υποψηφίων»

∫ Μ.α.Μπ.

∫Ε.Κ.
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« Νέο Ξεκίνημα- ανεξάρτητος Δήμος»
Του υποψηφίου Δημάρχου του Δήμου
Μετεώρων ΘΟΔΩρΗ αΛΕΚΟΥ

Σε αναμονή

Δεν έλειψαν τα προβλήματα χθες
λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν
στην περιοχή. Για παράδειγμα, χθες το
μεσημέρι, λόγω του δυνατού αέρα έσπασε η πόρτα σε γνωστό κατάστημα επί της
οδού Γαριβάλδη.
Ευτυχώς ωστόσο δεν τραυματίστηκε
κανείς.
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Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα και αυτό βγαίνει προς τα έξω!

Λήγει η προθεσμία
Λήγει την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου η προθεσμία για ιδιοκτήτες κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων να υποβάλουν αίτηση για την απαλλαγή τους από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού.
Οι αιτήσεις κατατίθενται στα Τμήματα Εσόδων των δημαρχείων με την προσκόμιση των
παρακάτω απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) για τη διακοπή ηλεκτροδότησης του ακινήτου και υπεύθυνη δήλωση
του/ων ιδιοκτήτη/ών του ακινήτου περί μη χρήσης και ηλεκτροδότησής του (χορηγείται
από την υπηρεσία).

∫Ε.Κ.

Ο «Ράμπο» πήρε το όπλο του υπέρ Σακελλαρίου!
Ο… «Ράμπο» πήρε το όπλο του! Ο λόγος για τον Δημοτικό Σύμβουλο και πρώην αντιδήμαρχο του Δήμου Φαρκαδόνας ο οποίος μίλησε για «παπαγαλάκια» που λένε ότι δεν
είναι τελικά υποψήφιος ως υποψήφιος δήμαρχος ο Γιάννης Σακελλαρίου για τον Δήμο
Φαρκαδόνας. Η δήλωση που έκανε στο «KRHNH LIVE» είναι χαρακτηριστική:
«Μερικά παπαγαλάκια θα πρέπει να σταματήσουν να διαλαλούν ότι ο Γιάννης Σακελλαρίου δεν θα κατεβεί ως υποψήφιος δήμαρχος στις εκλογές του Μάη. Απώτερος στόχος τους, είναι να κάνουν τα παιχνίδια και τα χατίρια, άλλων υποψηφίων, θεωρώντας ότι
θα πλήξουν με αυτόν τον τρόπο τον Γιάννη Σακελλαρίου. Ξεγελιούνται όμως καθώς σήμερα πάνω από 100 άτομα είναι στην διάθεση του κ. Σακελλαρίου για να επιλεγούν ως
υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι. Ο κ. Σακελλαρίου θα πρέπει να ξέρουν ότι θα στηριχτεί
από αυτούς τους ανθρώπους και θα κερδίσει, αλλάζοντας την περιοχή», τονίζει σε δήλωσή του ο κ. Ζαφείρης.
Έτσι ο γιατρός πορεύεται κανονικά με τον «Ράμπο» στο πλευρό του!

∫χρ.παπ.

∫Ε.Κ.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

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

Σήμερα Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019,η
δημοτική κίνηση « Νέο Ξεκίνημα- Ανεξάρτητος Δήμος»,με επικεφαλής τον
υποψήφιο Δήμαρχο του Δήμου Μετεώρων Θοδωρή Αλέκο, προχωράει στην
ανακοίνωση των πρώτων 14 ονομάτων, υποψηφίων του συνδυασμού.
Πρόκειται για ένα μωσαϊκό ανθρώπων
κάθε ηλικίας,διαφορετικών επαγγελμάτων και ιδιοτήτων οι οποίοι βρήκαν σημείο επαφής την ειλικρινή αγάπη τους
για τον τόπο μας, την θέληση για ανιδιοτελή προσφορά στα κοινά, τον ηθικό αγώνα για ένα καλύτερο αύριο.
Ανάμεσά τους τώρα και στην πορεία ολοκλήρωσης του ψηφοδελτίου θα υπάρξουν και πολλοί νέοι που συνεισφέρουν καθημερινά με ριζοσπαστικές ιδέες και καινοτόμες λύσεις στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει καθημερινά ο δημότης,διαμορφώνοντας ένα διαφορετικό πρόγραμμα γεμάτο φρέσκες ιδέες, το οποίο είναι
σε φάση ολοκλήρωσης στις περισσότερες θεματικές ενότητες και θα ανακοινωθεί
εν ευθέτω χρόνω.
Επίσης πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί και η επίσημη ιστοσελίδα του συνδυασμού
,έργο και αυτό εθελοντικής προσφοράς νέων που στηρίζουν τον συνδυασμό. Θα πρόκειται για μια πλατφόρμα στην οποία θα μπορεί εύκολα κανείς να παρακολουθεί τα
νέα του συνδυασμού να δει και να διαβάσει τα βιογραφικά των υποψηφίων,να ενημερώνεται για το πρόγραμμα των δράσεων που θα λαμβάνουν χώρα στην πορεία
του χρόνου, αλλά και να δει αναλυτικά και συνοπτικά το πρόγραμμα και τις προτάσεις του συνδυασμού « Νέο Ξεκίνημα-Ανεξάρτητος Δήμος» σε κάθε θεματική ενότητα.
Ο συνδυασμός «Νέο Ξεκίνημα- Ανεξάρτητος Δήμος» είναι κάτι διαφορετικό από
τους άλλους συνδυασμούς και ποιοτικά και λειτουργικά, έχοντας ως στόχο να εφαρμόσει το μοντέλο αυτοδιοίκησης που ονειρευόμαστε όλοι. Χωρίς εκβιασμούς ,ρουσφετολογικές πρακτικές, αλλά με προσφορά και αξιοπρέπεια στις πράξεις και όχι
στα λόγια.
Σύντομα θα ανοίξουν και τα γραφεία του συνδυασμού ,ενώ σε τακτά διαστήματα θα υπάρχουν διαρκείς ανακοινώσεις για νέες υποψηφιότητες
Η λίστα των 14 πρώτων υποψηφίων με αλφαβητική σειρά έχει ως εξής:
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
1. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
2. ΒΛΙΩΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
3. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ
4. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
5. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ-ΜΕΛΟΣ ΚΚΠΠΘ
6. ΜΠΑΝΤΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
7. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ-ΠΛΑΚΙΑ ΑΝΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
8. ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
9. ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
10. ΝΤΡΟΥΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
11. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
12. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
13. ΤΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
14. ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

4 σελίδα

ΤΕΤΑΡΤΗ
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Παρουσιάστηκαν χθες οι τέσσερις υποψήφιοι Δήμαρχοι που στηρίζει το ΚΚΕ στο ν. Τρικάλων

Ποιοι θα δώσουν τη μάχη με τη «Λαϊκή Συσπείρωση»
• «Πρόκειται για δοκιμασμένους αγωνιστές του εργατικού και λαϊκού κινήματος» ανέφερε ο κ. Σωτηρόπουλος
• Γ. Καΐκης, Βάϊος Καλύβας, Ευαγγέλια Στεργίου και Γιώργος Χαντζιάρας οι «κόκκινοι» υποψήφιοι
ε πιο ισχυρή
“Λαϊκή Συσπείρωση” βάζουμε
περισσότερα εμπόδια στις αντιλαϊκές πολιτικές, δυναμώνουμε τη διεκδίκηση μέτρων
στήριξης των εργατικών – λαϊκών οικογενειών για να ανοίξουμε το δρόμο για βαθιές αλλαγές προς όφελος της λαϊκής πλειοψηφίας». Αυτό ανέφερε, μεταξύ των άλλων, ο
γραμματέας της Τομεακής
Επιτροπής Τρικάλων του ΚΚΕ
κ. Σωτήρης Σωτηρόπουλος,
κατά τη διάρκεια της χθεσινής
εκδήλωσης για την παρουσίαση των υποψηφίων Δημάρχων στους τέσσερις Δήμους του Νομού που στηρίζει
το κομμουνιστικό κόμμα.
Η εκδήλωση έλαβε χώρα
στο ξενοδοχείο «Πανελλήνιον», παρουσία μελών και
στελεχών του ΚΚΕ, όπου δεν
έλειψαν οι αναφορές στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις.
Ως γνωστόν, την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκαν
οι τρεις από τους τέσσερις
«κόκκινους» υποψήφιους που
θα στηρίξει το ΚΚΕ στο ν.
Τρικάλων κ.κ. Γιώργος Καΐκης στο Δήμο Τρικκαίων, Βάϊος Καλύβας στο Δήμο Πύλης, Ευαγγέλια Στεργίου στο
Δήμο Φαρκαδόνας, ενώ χθες
ανακοινώθηκε και το όνομα
του τέταρτου υποψηφίου για
το Δήμο Μετεώρων του Γιώργου Χαντζιάρα. Υποψήφιος
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
με τη “Λαϊκή Συσπείρωση” θα
είναι ο κ. Τάσος Τσιαπλές.

«Μ

«Αγωνιστές του
λαϊκού κινήματος»
«Πρόκειται για δοκιμασμένους αγωνιστές του εργατικού
και λαϊκού κινήματος. Πρωτοπόροι αγωνιστές σε όλα τα
μέτωπα του αγώνα, στους τόπους δουλειάς, στους εργατικούς κλάδους του ιδιωτικού
και του δημόσιου τομέα,

Οι τέσσερις υποψήφιοι Δήμαρχοι που στηρίζει το ΚΚΕ στο ν. Τρικάλων παρουσιάστηκαν χθες το βράδυ
στους αγώνες των αυτοαπασχολουμένων, στον τομέα των
επιστημών. Δραστήριοι στην
υπεράσπιση των εργατικών
και λαϊκών συμφερόντων ως
περιφερειακοί και δημοτικοί
σύμβουλοι» ανέφερε με έμφαση στο χαιρετισμό του, ο
γραμματέας της Τ. Ε. Τρικάλων του ΚΚΕ κ. Σωτήρης Σωτηρόπουλος.
«Το ΚΚΕ και η "Λαϊκή Συσπείρωση" ξεκαθαρίσαμε στο
λαό ότι Περιφέρειες και δήμοι
μέσα από τον "Καλλικράτη"
γίνονται ακόμη πιο ισχυρά εργαλεία προώθησης της καπιταλιστικής ανάπτυξης, δένονται περισσότερο με τις επιχειρήσεις και συμμετέχουν
στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής. Με τον "Κλεισθένη" τα πράγματα γίνονται
ακόμη χειρότερα. Οι εκλεγ-

μένοι της "Λαϊκής Συσπείρωσης" στην Περιφέρεια και
στους δήμους της Θεσσαλίας
ήταν μπροστά σε κάθε λαϊκό
πρόβλημα, το ανέδειξαν στα
πλαίσια του Περιφερειακού
Συμβουλίου και των Δημοτικών Συμβουλίων, έδωσαν μάχες κατά της αντεργατικής αντιλαϊκής πολιτικής. Διεκδικούν υποδομές και έργα ανάσας για το λαό, όπως είναι η
αντιμετώπιση των πλημμυρών,
των πυρκαγιών, μέτρα για την
αντισεισμική θωράκιση» υπογράμμισε με έμφαση.
Από την πλευρά του, ο υποψήφιος Δήμαρχος Τρικκαίων
κ. Γιώργος Καΐκης τόνισε ότι η
ψήφος πρέπει να έχει κριτήριο, διότι συγκρούονται δύο
κόσμοι. «Από την μια πλευρά
ο κόσμος που εφαρμόζει
σκληρές αντιλαϊκές πολιτικές

και από την άλλη ο κόσμος
που συγκρούεται με τις πολιτικές που κυριαρχούν. Ως
«Λαϊκή Συσπείρωση» όλο αυτό
τον καιρό δώσαμε τη μάχη
μέσα και έξω. Δώσαμε τη
μάχη στο πλευρό των εργαζομένων».

Οι υποψήφιοι
Όπως προαναφέρθηκε, ο
κ. Γιώργος Καΐκης θα διεκδικήσει για ακόμα μια φορά το
Δήμο Τρικκαίων, καθώς είναι
Δημοτικός Σύμβουλος Τρικάλων της «Λαϊκής Συσπείρωσης» από το 2002 και υποψήφιος Δήμαρχος από το 2006.
Υπήρξε βαλκανιονίκης στίβου
στα 200 μέτρα και μέλος της
εθνικής ομάδας στίβου. Είναι
μέλος της Επιτροπής Περιοχής Θεσσαλίας και του Τ.Γ
Τρικάλων του ΚΚΕ. Είναι 56

ετών και καθηγητής Φυσικής
Αγωγής στη δημόσια εκπαίδευση.
Το Δήμο Πύλης θα διεκδικήσει ο κ. Βάϊος Καλύβας, ο
οποίος είχε διατελέσει Δημοτικός Σύμβουλος της «Λαϊκής
Συσπείρωσης» στον Δήμο
Γόμφων και υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Πύλης το
2014. Είναι μέλος του Δ.Σ του
Σωματείου Ιδιοκτητών Συνεργείων Αυτοκινήτων Ν. Τρικάλων, μέλος της Γραμματείας
Τρικάλων της ΠΑΣΕΒΕ, ενώ
παλιότερα ήταν μέλος του
Δ.Σ του Σωματείου Ιδιωτικών
Υπαλλήλων Τρικάλων. Είναι
45 ετών και πτυχιούχος Επαγγελματίας Μηχανικός Αυτοκινήτων.
Το Δήμο Φαρκαδόνας θα
διεκδικήσει το στέλεχος του
ΚΚΕ κα. Ευαγγελία Στεργίου.

Η κα. Στεργίου υπήρξε υποψήφια Δήμαρχος Φαρκαδόνας και το 2010 με την «Λαϊκή
Συσπείρωση», ενώ ήταν Δημοτική Σύμβουλος ως το 2014.
Είναι 48 ετών Ειδική Παιδαγωγός και δραστηριοποιείται
στον Σύλλογο Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Τρικάλων και
στην «Πρωτοβουλία Αναπληρωτών».
Τέλος, το Δήμο Μετεώρων
θα διεκδικήσει ο πρόεδρος
του Σωματείου ΕΒΕ κ. Γιώργος Χαντζιάρας, αυτοαπασχολούμενος, ενώ δραστηριοποιείται εδώ και πολλά
χρόνια στο κίνημα των αυτοαπασχολούμενων και μικρών
ΕΒΕ.
Ευαγγελία Κάκια

Προγραμματίζουν το επόμενο χρονικό διάστημα τα μέλη της Γραμματείας Τρικάλων της ΠΑΣΕΒΕ

Δράσεις ενάντια σε κατασχέσεις και κυριακάτικο άνοιγμα
«Η υπεράσπισή της κυριακάτικης αργίας δεν είναι ζήτημα προσωπικής επιλογής του καθενός» αναφέρουν
Κυριακάτικη αργία, η κατάργηση των νόμων που
απελευθερώνουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς 1ης κατοικίας και η κατάργηση του τέλους
επιτηδεύματος και του ΕΝΦΙΑ είναι
ορισμένα από τα θέματα πάνω στα
οποία θα επικεντρωθούν το επόμενο
διάστημα τα μέλη της Γραμματείας
Τρικάλων της ΠΑΣΕ.
Όπως αναφέρουν με αφορμή και
την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την κυριακάτικη αργία «Τα "καλά και συμφέροντα" των πολυκαταστημάτων
και μεγάλων εμπορικών αλυσίδων
ήρθε να διασφαλίσει με πρόσφατη
απόφασή του το Δ' τμήμα του Συμ-

Η

βουλίου της Επικρατείας, αναιρώντας προηγούμενη απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ και κρίνοντας τελικά ως συνταγματική την κατάπτυστη
υπουργική απόφαση της κυβέρνη-

σης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, με βάση την
οποία έχει απελευθερωθεί η λειτουργία των καταστημάτων ως και 32
Κυριακές το χρόνο. Για μία ακόμα
φορά, οι ηγεσίες των ΓΣΕΒΕΕ -

ΕΣΕΕ μένουν έκθετες στα μάτια των
συναδέλφων, καθώς τότε υπόσχονταν ότι οι προσφυγές στα δικαστήρια
θα δώσουν τη "λύση", μακριά από την
οργανωμένη πάλη, αφήνοντας τελικά ανενόχλητη την κυβέρνηση να κάνει τη δουλειά της».
Σύμφωνα με τα μέλη της τοπικής
ΠΑΣΕΒΕ «η υπεράσπισή της κυριακάτικης αργίας δεν είναι ζήτημα
προσωπικής επιλογής του καθενός
αφού οι συνθήκες στην αγορά θα
μας αναγκάσουν τελικά σε δουλειά
νύχτα-μέρα για να εξασφαλίσουμε τα
απαραίτητα. Δεν επιλέγουμε ανάμεσα στην οικονομική ή τη φυσική μας
εξόντωση. Απαιτούμε την κατάργηση των νόμων που απελευθερώνουν

την κυριακάτικη αργία», ενώ καλούν
τους αυτοαπασχολούμενους να προχωρήσουν οργανωμένα και να ενισχύσουν τα κλαδικά σωματεία και τις
ενώσεις ΕΒΕ κόντρα στον συμβιβασμό των ΓΣΕΒΕΕ - ΕΣΕΕ.
Μεταξύ των άλλων, τα μέλη της
ΠΑΣΕΒΕ διεκδικούν τη νομοθετική
κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας, καμία Κυριακή τα μαγαζιά ανοιχτά, την κατάργηση όλων των νόμων
και τις διατάξεις που απελευθερώνουν το ωράριο, τη μείωση κατά
50% των δημοτικών φόρων και τελών
για κέρδη μέχρι 12.000 ευρώ και αύξηση τους για τις μεγάλες επιχειρήσεις κ.ο.κ.
Ε.Κ.
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Υπομονή μέχρι τέλος του μήνα
για τους συνταξιούχους
•Οι ημερομηνίες πληρωμής σε όλα τα Ταμεία (ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Δημόσιο)

Α

ρκετές ακόμη
μέρες θα πρέπει
να κάνουν οι
συνταξιούχοι των
Τρικάλων για να…
ζεστάνουν τις τσέπες
τους! Και αυτό διότι οι
συντάξεις Ιανουαρίου
δόθηκαν πριν τα
Χριστούγεννα, έτσι θα
πρέπει να κάνουν το
κουμάντο τους μέχρι το
τέλος Ιανουαρίου.
Έγιναν γνωστές οι
ημερομηνίες που θα
προχωρήσουν οι
πληρωμές.

Ξεκινάει την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου η πληρωμή των συντάξεων Φεβρουαρίου 2019.
Ειδικότερα οι ημερομηνίες
πληρωμής των συντάξεων είναι οι εξης:
Το Δημόσιο θα καταβάλλει
τις συντάξεις στις 30 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη. Το
ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 30 Ιανουαρίου 2019
ημέρα Τετάρτη. Ο ΟΑΕΕ θα

καταβάλλει τις συντάξεις την
1η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα
Παρασκευή.
Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις
συντάξεις την 1η Φεβρουαρίου
2019 ημέρα Παρασκευή. Το
ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις 30 Ια-

νουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη.
Το ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΕΤΕΑ) θα
καταβάλλει τις επικουρικές
συντάξεις στις 4 Φεβρουαρίου
2019 ημέρα Δευτέρα.
Τα υπόλοιπα Ταμεία του
Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις

30 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη. Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν στις 30 Ιανουαρίου
2019 ημέρα Τετάρτη.
ΧΡ. ΠΑΠ.

•Αποτελεί σημαντικό εργαλείο χρηματοδότησης, καθώς έχουν μειωθεί
δραματικά οι κρατικές επιχορηγήσεις στην περίοδο της κρίσης για τους δήμους

Έ

ργα στο
πρόγραμμα
«Φιλόδημος»
του ΥΠΕΣ (Υπουργείο
Εσωτερικών) και στο
ΕΣΠΑ εντάσσει και
σχεδιάζει να εντάξει
ο Δήμος Πύλης.

Όσον αφορά το πρόγραμμα
«Φιλόδημος», βασικοί στόχοι

σελίδα 5

Εγκαινιάζουν στις
18 Ιανουαρίου ΤΕΕ και ΟΒΙ

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη
για την κατοχύρωση
ευρεσιτεχνιών

Μ

Έργα στο πρόγραμμα «Φιλόδημος»

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ία δορυφορική εστία τεχνολογικής
πληροφόρησης ξεκινούν στις
18 Ιανουαρίου να παρέχουν από
κοινού το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
(ΤΕΕ) και ο Οργανισμός Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), με στόχο τη διευκόλυνση
των μηχανικών να αναπτύξουν και να
κατοχυρώσουν την εφευρετική τους
δραστηριότητα.

Εντάσσει και σχεδιάζει να εντάξει ο Δήμος Πύλης

Αυτά περιλαμβάνουν αποκαταστάσεις υποδομών και
δημιουργία νέων, αλλά και
βελτιώσεις – αναβαθμίσεις
σχολικών κτιρίων.
Μέχρι τώρα, στην εποχή
της κρίσης, οι Δήμοι, λόγω
των μεγάλων περικοπών στις
κρατικές επιχορηγήσεις, είχαν
ως μοναδικό “εργαλείο” το
ΕΣΠΑ, ωστόσο, τώρα προστέθηκε και το «Φιλόδημος».
Επίσης, ειδικά στον Δήμο
Πύλης, εξαιτίας των έντονων
καιρικών φαινομένων και της
κατάστασης των υποδομών,
όλα σχεδόν τα διαθέσιμα κονδύλια του αυτοδιοικητικού
φορέα ξοδεύονταν στην αποκατάστασή τους.
Έργα που έχουν ενταχθεί
είναι για παράδειγμα η επέκταση αποχετευτικού αγωγού
όμβριων υδάτων στα Στουρναραίικα, αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που
έχουν προκληθεί από θεομηνίες, αναβάθμιση των σχολικών μονάδων κλπ.
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του είναι η ενδυνάμωση της
ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης, η βελτίωση
των υποδομών, η αύξηση της
απασχόλησης, η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των δήμων
Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος είναι η περίοδος 2018-2022, με
δυνατότητα παράτασης.
Οι άξονες προτεραιότητας
του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» είναι:
α) Η τοπική ανάπτυξη και η
προστασία περιβάλλοντος,
ήτοι: κατασκευή, βελτίωση και
συντήρηση έργων τεχνικών
υποδομών, προστασίας του
περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής, χρηματοδότηση μελετών των

ανωτέρω και προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και
μηχανημάτων.
β) Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων, ήτοι: κατα-

σκευή, βελτίωση και συντήρηση διοικητικών, κοινωνικών,
αθλητικών και πολιτιστικών
υποδομών και χρηματοδότηση μελετών των ανωτέρω.
Ματθαίος Μπίνας

Στη βιβλιοθήκη αυτή θα μπορούν να απευθύνονται επιχειρήσεις, βιομηχανικές και βιοτεχνικές
μονάδες, ΜμΕ και start-ups, ερευνητές και ακαδημαϊκοί, ανεξάρτητοι εφευρέτες, οι οποίοι έχουν
στη διάθεσή τους ένα καινοτόμο προϊόν (πατέντα),
ένα πρωτότυπο σχέδιο (design), μία νέα μέθοδο
παραγωγής ή μεταποίησης και επιθυμούν κατοχύρωση.
Με τη συνδρομή του οργανισμού ως αρμόδιου
εθνικού φορέα για την έκδοση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Τίτλων Προστασίας Βιομηχανικών
Σχεδίων διασφαλίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα
έχουν αφενός πρόσβαση στις υπηρεσίες τεχνολογικής πληροφόρησης που προσφέρει ο ΟΒΙ,
δηλαδή σε τεχνικές πληροφορίες από Διπλώματα
Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ), και αφετέρου ότι θα αποκομίσουν οι ίδιοι τα οφέλη που προκύπτουν από την
προστασία και παραγωγή της διανοητικής βιομηχανικής ιδιοκτησίας τους.
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε
σχετικά: «Οι ευρεσιτεχνίες, η προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και η κατοχύρωση των
ερευνητικών αποτελεσμάτων, αποτελούν για κάθε
επιχείρηση και κάθε επιστήμονα ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα. Είναι γνωστό σε όλους μας το ελληνικό παράδοξο, ότι ενώ παράγουμε πολλά ερευνητικά αποτελέσματα η χώρα μας υστερεί στους
δείκτες καινοτομίας που αφορούν τις εφευρέσεις
που περνούν στην αγορά, επιτυχημένα. Με τη
συνεργασία ΤΕΕ και ΟΒΙ που ξεκινάμε, φιλοδοξούμε να συμβάλουμε έμπρακτα στο να αλλάξει
η εικόνα αυτή και να φέρουμε περισσότερα αποτελέσματα για τη χώρα και τους μηχανικούς.
Με τη δύναμη της γνώσης και της έρευνας
μπορούμε να συμβάλλουμε στην οικονομική πρόοδο του καθενός αλλά και όλων μαζί».

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία αύριο στο Δημόσιο
•Με αίτημα την άμεση απόσυρση του συστήματος διορισμών στην εκπαίδευση

Σ

το πλευρό των εκπαιδευτικών στέκεται η ΑΔΕΔΥ, η
οποία εξήγγειλε 24ωρη
απεργία στο Δημόσιο για αύριο Πέμπτη 17 Ιανουαρίου.
Συγκεκριμένα, η Εκτελεστική Επιτροπή της, αφού έλαβε υπόψη της τις
αποφάσεις της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ,

«αλλά και τη μαζική συμμετοχή των
εκπαιδευτικών στις απεργίες της 11ης
και της 14ης του Γενάρη και στα συλλαλητήρια», αποφάσισε ομόφωνα την
κήρυξη 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης για όλο το Δημόσιο, με αίτημα
την άμεση απόσυρση του συστήματος
διορισμών στην εκπαίδευση, που η

κυβέρνηση προωθεί για ψήφιση στη
Βουλή.
Η ΑΔΕΔΥ καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν το
«παρών» και στη συγκέντρωση που
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17
Ιανουαρίου 2019, ώρα 11:00, στη Βουλή.

6 σελίδα

ΤΕΤΑΡΤΗ
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Γ

ια τουλάχιστον δυο
Σαββατοκύριακα
το μήνα θα
αφήνουν την τσάντα στα
σχολεία οι μαθητές όλων
των Δημοτικών Σχολειών
και το τρέχον έτος,
σύμφωνα με νέα
εγκύκλιο του Υπουργείου
Παιδείας.

H τσάντα των μαθητών θα
παραμένει στο σχολείο την
Παρασκευή, πριν από το Σαββατοκύριακο που έχει αποφασιστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, έως
την Δευτέρα.
Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, η δράση απευθύνεται
στους μαθητές όλων των Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων
της χώρας και θα υλοποιηθεί
έως την λήξη του τρέχοντος
διδακτικού έτους.
«Η παραμονή της τσάντας
στο σχολείο δεν αποτελεί μια
συμβολική παρέμβαση, αλλά
επιδιώκεται οι μαθητές και οι
μαθήτριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια
αυτών των Σαββατοκύριακων»
αναφέρεται στη εγκύκλιο και
σημειώνεται «η δράση υλοποιείται με σεβασμό στις
ανάγκες της παιδικής ηλικίας,
με γνώμονα την πολύπλευρη

τοπικά
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Θα εφαρμοστεί η απόφαση στα δημοτικά σχολεία και το τρέχον έτος

Η τσάντα στο σχολείο
•H τσάντα των μαθητών θα παραμένει στο σχολείο
την Παρασκευή πριν από το Σαββατοκύριακο
που έχει αποφασιστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων

ανάπτυξη των παιδιών της
σχολικής ηλικίας (συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοκινητική) και με σκοπό να υπο-

στηρίξει ουσιαστικά τον μειωμένο χρόνο δημιουργικής
επαφής και επικοινωνίας γονέων – παιδιών».

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

Όπως αναφέρει η νέα εγκύκλιος «οι εκπαιδευτικοί του
σχολείου, πριν την έναρξη
υλοποίησης της απόφασης

του Συλλόγου Διδασκόντων,
ενημερώνουν τους μαθητές
και τις μαθήτριες της τάξης
τους για τις ενδεχόμενες με-

ταβολές και προσαρμογές
που θα προκύψουν στη σχολική καθημερινότητα. Ο Διευθυντής/τρια του Σχολείου
ενημερώνει εγγράφως τους
γονείς των μαθητών του σχολείου σχετικά με την απόφαση
του συλλόγου διδασκόντων
και αναρτά ανακοίνωση για
το περιεχόμενο της εν λόγω
απόφασης. Η ίδια ανακοίνωση
αναρτάται και στην ιστοσελίδα
του σχολείου. Ο Διευθυντής
του σχολείου και ο σύλλογος
διδασκόντων μεριμνούν για
την ορθή εφαρμογή της απόφασης. Θέματα που αφορούν
την εφαρμογή της ανωτέρω
Υπουργικής Απόφασης μπορούν να ρυθμίζονται με εγκυκλίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Επίσης, ο Διευθυντής/τρια
του Σχολείου συντάσσει και
διανέμει επιστολή προς τους
γονείς των μαθητών του σχολείου του, για την ενημέρωσή
τους σχετικά με τη δράση και
τον χρόνο υλοποίησης αυτής
και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, πριν την έναρξη της
δράσης, ενημερώνουν τους
μαθητές και τις μαθήτριες της
τάξης τους για την εν λόγω
δράση και τις ενδεχόμενες
μεταβολές και προσαρμογές
που θα προκύψουν στη σχολική καθημερινότητα».
Ε.Κ.

τοπικά
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Κώστας Σκρέκας: Ο κ. Τσίπρας είναι ο ενορχηστρωτής
της αθλιότητας για τη Συμφωνία των Πρεσπών
κ. Τσίπρας είναι ο
ηθικός και
φυσικός
αυτουργός της
επιχειρούμενης
δοσοληψίας και
συναλλαγής με
πρόθυμους να ψηφίσουν
τη Συμφωνία των
Πρεσπών βουλευτές, ο
ενορχηστρωτής μιας
αθλιότητας, μόνο και
μόνο για να καταφέρει να
μείνει στη θέση του
πρωθυπουργού, τόνισε
την Τρίτη ο Τομεάρχης
Περιβάλλοντος και
Ενέργειας της Νέας
Δημοκρατίας, βουλευτής
Τρικάλων, κ. Κώστας
Σκρέκας, σε δηλώσεις
του στο ραδιοφωνικό
σταθμό του Αθηναϊκού Μακεδονικού
Πρακτορείου Ειδήσεων
«Πρακτορείο 104,9 FM».

Ο

"Μια κακή διακυβέρνηση
τεσσάρων χρονών φτάνει σε
ένα κακό τέλος» επισήμανε ο
κ. Σκρέκας και προσέθεσε ότι
ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της διαδικασίας για την

ψήφο εμπιστοσύνης, αυτά τα
οποία γίνονται έπειτα από τέσσερα έτη διακυβέρνησης δεν
είναι σωστά, καθώς η οικονομία δεν πάει καλά, τα εθνικά
θέματα εξελίσσονται ακόμα
χειρότερα και "ο περίεργος
συνεταιρισμός, αυτή η εταιρεία ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ Α.Ε."
όπως είπε χαρακτηριστικά,
διαλύεται με θόρυβο.
Σχολιάζοντας την πρόθεση
βουλευτών εκτός του ΣΥΡΙΖΑ
να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, ο κ.
Σκρέκας είπε: "Σαν απλός πολίτης αναρωτιέμαι δεν υπάρχει ιδεολογία πια; Αυτοί οι άνθρωποι συμπεριλήφθηκαν
στις λίστες κάποιων κομμάτων, αυτά τα κόμματα πρέσβευαν κάποιες ιδεολογικές
αρχές, είχαν μία πολιτική φιλοσοφία. Οι υποψήφιοι, οι
οποίοι ήταν στις λίστες αυτών
των κομμάτων, πήγαν και ζήτησαν την ψήφο των συμπολιτών τους, προτάσσοντας τις
αρχές των κομμάτων τους.
Αυτές οι αρχές για τις οποίες
υποτίθεται ότι επιλέχθηκαν,
ψηφίστηκαν, στηρίχθηκαν από
τους συμπολίτες τους σήμερα

δεν υπάρχουν; Πουλάνε αυτές
τις αρχές για την καρέκλα, για
κάποιο αντάλλαγμα, για τριάντα αργύρια, τόσο εύκολα;
Αυτό ρωτάει ο κόσμος", σημείωσε και διερωτήθηκε:
«Αυτοί οι βουλευτές που θα
πάνε να δώσουν την ψήφο
τους με αυτόν τον τρόπο αν
την άλλη μέρα θα παραμεί-

νουν στις υπουργικές καρέκλες, ή θα μπουν στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ ως αντάλλαγμα, αυτό δεν είναι μία συναλλαγή, μία δοσοληψία;».
Σχετικά με το αίτημα του
προέδρου των ΑΝΕΛ κ. Πάνου
Καμμένου προς τον πρόεδρο
της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη να μην

Υποψηφιότητες Δροσερού
την Δημοτική Ενότητα
Γόμφων, μετά την Πηγή, το
Παλαιομονάστηρο και την
Μουριά, σειρά να βγει μπροστά
έχει η Κοινότητα Δροσερού.

Σ

Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος
Μαράβας συναντήθηκε με την ομάδα
στήριξης της Κοινότητας Δροσερού
και συμφώνησαν σε όλα.
Στον τρόπο κατάρτισης του ψηφοδελτίου, στον τρόπο των απαραίτητων
κινήσεων για την περίοδο μέχρι τις
εκλογές.
Μαζί του συντάσσονται και ενώνουν
τις δυνάμεις τους, ως Κοινοτικοί Σύμβουλοι Δροσερού, για την καινούργια
νίκη (με αλφαβητικά σειρά) οι παρακάτω:
Γεροβασίλη Βασιλική του Φωτίου νυν Πρόεδρος
Γκόγκος Νικόλαος του Γεωργίου Εκπαιδευτικός
Κασσόπουλος Γεώργιος του Θωμά
- Ελεύθερος επαγγελματίας
Παπαθανασίου Μαριάνθη του Αθανασίου – Συνταξιούχος Δημοσίου,
πρώην υπάλληλος Πρωτοδικείου
Σαργιώτης Κωνσταντίνος του Βασιλείου – Ελεύθερος επαγγελματίας.
Ως υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος
κατέρχεται η κυρία Βλάχου Βάννα
του Λάμπρου – Ελεύθερος επαγγελ-

ματίας.
Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος
Μαράβας, χαρούμενος για την εξέλιξη
δήλωσε ότι:
«Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου
όλους τους υποψηφίους της Κοινότητας Δροσερού.
Όλοι τους είναι άνθρωποι καταξιωμένοι στην τοπική κοινωνία. Καλύπτουν
πολλούς επαγγελματικούς χώρους, και
είναι άνθρωποι της γειτονιάς, της καθημερινότητας.

Θα δώσουμε ένα όμορφο αγώνα, με
εντιμότητα, με αποφασιστικότητα.
Θα μιλήσουμε για το έργο μας, θα μεταφέρουμε σπίτι-σπίτι τις ιδέες μας
για το «αύριο».
Το σύνθημα της παράταξης μας ήταν,
είναι και θα είναι «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ».
Με την γλώσσα της αλήθειας και
της ευθύνης.
Εύχομαι ολόψυχα σε όλους καλό
αγώνα και καλή νίκη».

αποδεχθεί συμφωνία που θα
περιλαμβάνει το όνομα Μακεδονία, ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε ότι «οι κορώνες του
κ. Καμμένου καλό θα ήταν να
είχαν μετουσιωθεί σε πράξη
τότε που μπορούσε να αποτρέψει αυτή τη συμφωνία. Αν
η κυβέρνηση αυτή είχε πέσει
έξι μήνες, έναν χρόνο πριν, αν
ο κ. Καμμένος δεν στήριζε
από την αρχή εδώ και τέσσερα χρόνια αυτή την κυβέρνηση, τότε δεν θα είχαμε φτάσει
στο σημείο αυτή η κυβέρνηση
να παραχωρεί και να παραδίδει σε καιρό ειρήνης αυτό για
το οποίο αγωνίστηκαν οι πρόγονοι μας με το αίμα και τη
ζωή τους».
Σχετικά με τη Συμφωνία των
Πρεσπών, είπε ότι "ότι εμείς
θα κάνουμε το παν για να μην
περάσει" από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο κ. Σκρέκας παρατήρησε μάλιστα, ότι αυτή
την περίοδο γίνονται "όργια
αθλιότητας", ένα "στημένο θέατρο", σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία και την παροχή ψήφου
εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.
Τέλος, ερωτηθείς αν η εν-

δεχόμενη υπερψήφιση της
Συμφωνίας των Πρεσπών από
τη Βουλή ανοίγει το δρόμο για
τη διενέργεια των εθνικών
εκλογών, ο κ. Σκρέκας εκτίμησε ότι το ενδεχόμενο των
εκλογών είναι ανά πάσα στιγμή ανοικτό και κατηγόρησε
τον κ. Τσίπρα για αδιαφορία
απέναντι στα προβλήματα της
ελληνικής κοινωνίας. "Ήδη,
εδώ και πολύ καιρό έχουν κατέβει τα μολύβια [...] Κανείς
δεν ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα, όλοι
ασχολούνται με τις εκλογές,
με τις εκλογικές τους περιφέρειες. [...]. Αυτό κάνει κακό
στην Ελλάδα", σημείωσε, αναφερόμενος και στα πρόσφατα
στοιχεία που έδειξαν την υστέρηση έναντι των στόχων για το
δημοσιονομικό πλεόνασμα,
καθώς και την υπέρβαση των
εξόδων.
"Η απόσταση του κ. Τσίπρα
από την ελληνική κοινωνία είναι όση η απόσταση του ουρανού από τη γη. Τόσο μεγάλη απόσταση έχουν. Βλέπετε
μια αναλγησία, μια αλαζονεία,
μια αδιαφορία γι' αυτό.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Αρ. πρωτ. 2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Το Δ.Σ. του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. Τρικάλων προσκαλεί τα μέλη του
στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 6.00 μ.μ.,
στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης Παναγιώτη & Μαρίας Χατζηγάκη - Φ.Ι.ΛΟ.Σ. (Πλατεία Ρήγα Φεραίου), με θέματα
Ημερησίας Διατάξεως:
1) Απολογισμός απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Διάφορα.
3) Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Στη διάρκειά της θα κοπεί και η πρωτοχρονιάτικη πίτα του
Συνδέσμου.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί
την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019, την ίδια ώρα και στον ίδιο
χώρο με οποιονδήποτε αριθμό παρόντων.
Τρίκαλα, 12 Ιανουαρίου 2019
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΑΥΣΙΚΑ ΜΟΥΛΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

8 σελίδα

ΤΕΤΑΡΤΗ
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ατά μέσο όρο τα
3.000 ευρώ στην
τριετία πρέπει να
έχουν επαγγελματίες
αγρότες μέχρι 61 ετών,
για να οριστούν ως
δικαιούχοι στο μέτρο 6.3
«Ανάπτυξη μικρών
γεωργικών
εκμεταλλεύσεων».

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

τοπικά

Πρέπει να έχουν στην τριετία όσοι παραγωγοί ενδιαφέρονται να ενταχθούν
στο μέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

Μέχρι 3.000 ευρώ κατά μέσο όρο

Μέσα στο επόμενο χρονικό
διάστημα αναμένεται να προκηρυχθεί το εν λόγω μέτρο,
που περιλαμβάνει επιδότηση
14.000 ευρώ, ενώ οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει επίσης να κατοικούν σε μικρές
κοινότητες έως 5.000 κατοίκων.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι για το μέτρο 6.3
«Ανάπτυξη μικρών γεωργικών
εκμεταλλεύσεων» είναι όσοι
πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:
1. Έχουν συμπληρώσει το
18ο έτος της ηλικίας τους,
έχουν πλήρη δικαιοπρακτική
ικανότητα και φερεγγυότητα
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Αστικού Κώδικα και δεν έχουν
υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους.
2. Είναι μόνιμοι κάτοικοι των
περιοχών εφαρμογής του
υπομέτρου 6.3
3. Είναι αρχηγοί σε υφιστά-

Φ

αίνεται πως βαίνει
προς περαίωση το
ζήτημα της αξιολόγησης των αιτήσεων για τα
σχέδια βελτίωσης, καθώς αναμένεται στον ερχόμενο Φεβρουάριο να αρχίσει η σχετική
διαδικασία.

μενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
4. Είναι εγγεγραμμένοι στο
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ)
και έχουν υποβάλλει Ενιαία
Αίτηση Ενίσχυσης κατά το
έτος αναφοράς της αίτησης
στήριξης στο υπομέτρο 6.3.
5. Είναι εγγεγραμμένοι στο
ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες
αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι).
6. Έχουν ατομικό αγροτικό

εισόδημα από 0,01 ευρώ έως
και 3.000 ευρώ και συνολικό
οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων
τέκνων από όλες τις πηγές)
έως και 15.000 ευρώ. Το ατομικό αγροτικό εισόδημα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος
των ατομικών αγροτικών εισοδημάτων των διαθέσιμων
φορολογικών στοιχείων των
τριών τελευταίων ετών. Το
συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται ως ο μέ-

σος όρος των συνολικών οικογενειακών εισοδημάτων των
διαθέσιμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των τριών
τελευταίων ετών.
7. Διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να
τα αποκτήσουν μέσω του υπομέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014 –
2020 εντός 36 μηνών από την
ημερομηνία της απόφασης
έγκρισης πράξης.
8. Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 9, με
ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης
τα τρία έτη και μέγιστη τα
τέσσερα έτη με δεσμεύσεις
και χρονικές προθεσμίες, για
την ανάπτυξη των γεωργικών
δραστηριοτήτων τους.
9. Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην
ευρύτερη περιοχή του τόπου
της μόνιμης κατοικίας του/της
αρχηγού της εκμετάλλευσης.
Εκμεταλλεύσεις ή τμήματα
εκμεταλλεύσεων που δεν βρίσκονται στην ευρύτερη πε-

ριοχή του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της εκμετάλλευσης δεν γίνονται
αποδεκτά για τους σκοπούς
του προγράμματος.
10. Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει μέγεθος
παραγωγικής δυναμικότητας
(εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) τουλάχιστον ίσο με
5.000 ευρώ έως και 7.999
ευρώ στην αρχική κατάσταση.
11. Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι:
3.1. Ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή
συνδυασμός τους. 3.2. Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης
έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμη
στα καθεστώτα της ενιαίας
ενίσχυσης.
12. Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι
ιδιόκτητο.
13. Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να
έχει περιληφθεί στην Ενιαία
Αίτηση Ενίσχυσης του έτους

Για τα σχέδια βελτίωσης

Αρχίζει η αξιολόγηση;
Η καθυστέρηση στην αξιολόγηση οφείλονταν στο μη-

τρώο αξιολογητών, ωστόσο,
οδηγίες έχουν βγει για την

αξιολόγηση των αιτήσεων,
οπότε μάλλον οδεύει προ επίλυση το ζήτημα.

Τα Σχέδια Βελτίωσης
Στόχος του μέτρου είναι ο
εκσυγχρονισμός των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και η
βελτίωση της συνολικής τους
επίδοσης, μέσω της καλύτερης χρήσης των συντελεστών
παραγωγής συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής νέων
τεχνολογιών - καινοτομιών,
με στόχο τη στροφή προς την
ποιότητα, τα βιολογικά προϊόντα και τη διαφοροποίηση
της εκμετάλλευσης σε τομείς
όπως τα μη εδώδιμα (nonfood) και ενεργειακά φυτά και
βελτιώνοντας το καθεστώς
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όσον αφορά το περιβάλλον, την εργασιακή ασφάλεια, την υγιεινή και την καλή
διαβίωση των ζώων.

Προσαύξηση
Υπενθυμίζεται πως για την
Προγραμματική Περίοδο

2015-2020 προβλέπεται προσαύξηση του ποσοστού ενισχύσεων κατά 20% για φακέλους νεοεισερχόμενων αγροτών,
βιοκαλλιεργητών,
ομάδων παραγωγών και επενδυτών σε μειονεκτικές περιοχές που εντάσσονται σε Σχέδια Βελτίωσης.
Αυτό σημαίνει πως αν κάποιος δικαιούχος ετοιμάσει
φάκελο για Σχέδιο Βελτίωσης
και δικαιούται αρχικά 40% κάλυψη δαπανών, τότε με την
ιδιότητα του νεοεισερχόμενου
(είναι ενεργός αγρότης για
τουλάχιστον 5 χρόνια) θα επιδοτηθεί τελικά για το 60%
των δαπανών.
Συγκεκριμένα, τα ποσοστά
που προβλέπονται για την ενίσχυση δικαιούχων Σχεδίων
Βελτίωσης προσαυξάνονται
κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες,
υπό τον όρο ότι η ανώτατη
συνδυασμένη στήριξη δεν
υπερβαίνει το 90%, στις κάτωθι περιπτώσεις:
-Νέοι αγρότες, υπό την έν-

αναφοράς.
14. Ως προς τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις ισχύουν
επιπλέον τα ακόλουθα: 6.1.
Μόνο ένας εκ των συζύγων
μπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκμετάλλευσης. Μεταβίβαση της
αρχηγίας γεωργικής εκμετάλλευσης από σύζυγο που είναι
εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ με
την ιδιότητα του επαγγελματία
αγρότη ή έχει τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού στο
ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας
αγρότης, δεν γίνεται αποδεκτή για την ένταξη στο υπομέτρο 6.3 6.2. Το σύνολο της
οικογενειακής εκμετάλλευσης
πρέπει να έχει περιληφθεί
στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης
που ο υποψήφιος έχει υποβάλλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά
το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης στο υπομέτρο
6.3. 6.3. Για τις ανάγκες του
υπομέτρου 6.3, το σύνολο
των ιδιόκτητων αγροτεμαχίων/ζωικού κεφαλαίου της
οικογένειας θεωρείται ότι κατέχεται από τον υποψήφιο
κατά την υποβολή της αίτησης
στήριξης στο υπομέτρο 6.3.
Ματθαίος Μπίνας

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

τοπικά

Εκοιμήθη ο πρώην
Μητροπολίτης Καρπενησίου
κυρός Νικόλαος
κοιμήθη χθες σε ηλικία 90 ετών ο πρώην
Μητροπολίτη Καρπενησίου κυρός Νικόλαος.

Ε
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Κοπή πίτας του Κυνηγετικού
Συλλόγου Τρικάλων
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του
Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων, προσκαλούν τα μέλη του
Συλλόγου στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, την Πέμπτη 17η Ιανουαρίου 2019 και ώρα 19:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του κοσμικού κέντρου «ΠΥΛΗΣ ΜΕΓΑΡΟΝ».
Η παρουσία κάθε μέλους θα είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά
για μας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ Θ. ΤΡΑΓΑΝΗΣ

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ

Ο Νικόλαος Δρόσος γεννήθηκε στη Θήρα το 1929. Αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή Αθηνών το 1956.
Διάκονος χειροτονήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 1958 και Πρεσβύτερος την 1 Ιανουαρίου 1959.
Στις 28 Ιανουαρίου 1979 χειροτονήθηκε Μητροπολίτης
Καρπενησίου και στις στις 3 Φεβρουαρίου 2016 παραιτήθηκε, λόγω γήρατος.
Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στο Καρπενήσι την ερχόμενη Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019.

Το Σάββατο 19 Ιανουαρίου και ώρα
6:00μ.μ στην αίθουσα
«Αίγλη» του Ξενοδοχείου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ, θα
γίνει η κοπή της βασιλόπιτας του Περιφερει-

ΕΒΖ: Δεν θα χάσουν τα λεφτά
τους οι τευτλοπαραγωγοί
Προσπάθειες να πληρωθεί η συνδεδεμένη μέχρι το τέλος
του τρέχοντος μηνός, δεσμεύθηκε ο υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης

ακού Τμήματος Τρικάλων.
Παρακαλούνται εθελοντές, φίλοι και μέλη να παρευρεθούν.

Σ.Ο.Χ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλούμε την Κυριακή
20 Γενάρη και ώρα 12:30 στην κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Ορειβασίας Χιονοδρομίας Τρικάλων που
θα πραγματοποιηθεί στο Χ.Κ. Περτουλίου.

Οι Ηπειρώτες των Τρικάλων
κόβουν την
Πρωτοχρονιάτικη πίτα τους

η ρητή διαβεβαίωση
ότι τόσο η ενίσχυση
για τη συνδεδεμένη
καλλιέργεια, όσο και οι
απαιτήσεις για την
παραγωγή των τεύτλων
είναι απολύτως
διασφαλισμένες για τους
Έλληνες παραγωγούς,
δίνει με ανακοίνωσή της
η διοίκηση της Ελληνικής
Βιομηχανίας Ζάχαρης ΑΕ
(ΕΒΖ).

Τ

Στην ανακοίνωσή της η διοίκηση της ΕΒΖ ενημερώνει
τους παραγωγούς τεύτλων,
προς τους οποίους υπάρχουν
οφειλές για την παραγωγική
περίοδο του 2017-2018, ότι
βρίσκεται σε διαρκή συνεννόηση με τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
και Οικονομίας, προκειμένου
να υπάρξει άμεσα ολοσχερής
εξόφλησή τους.
Προσπάθειες να πληρωθεί η
συνδεδεμένη μέχρι το τέλος
του τρέχοντος μηνός
"Κάνουμε προσπάθεια να
πληρώσουμε τη συνδεδεμένη
στα τεύτλα, ύψους 73
ευρώ/στρέμμα, μέχρι το τέλος
του τρέχοντος μηνός", επισή-

ΤΕΤΑΡΤΗ

Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Νομού Τρικάλων θα πραγματοποιήσει την ετήσια κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας την
Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. σε αίθουσα
του Ξενοδοχείου ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ στα Τρίκαλα, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Τρίκκης & Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
Θα ακολουθήσει Ηπειρώτικη μουσική και χορός.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
μανε μιλώντας στο ΑΠΕ, ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης. Ξεκαθάρισε
πως το συγκεκριμένο πεδίο σε
ό,τι αφορά τους παραγωγούς
τεύτλων είναι και το μόνο που
αφορά αποκλειστικά και μόνο
το υπουργείο του οποίου ηγείται και "για αυτό και απαντώ".
Υπενθυμίζεται ότι η οικονομική εκκρεμότητα της ΕΒΖ

προς τους περίπου 600 τευτλοπαραγωγούς που καλλιέργησαν τεύτλα το 2018, ανέρχεται σε περίπου 1,7 εκατ.
ευρώ και όπως επισήμανε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος των τευτλοπαραγωγών
Κεντρικής Μακεδονίας, Σάκης Πίππας, "υπάρχουν ακόμη
800.000 ευρώ από την αξία
των ασυγκόμιστων τεύτλων
του Έβρου της καμπάνιας
του 2017, αλλά και οφειλόμενα σε ορισμένους παραγωγούς που δεν προχώρησαν σε
συνεργασία με την Συνεταιριστική Τράπεζα των Σερρών".
Μετά την έκδοση της ανακοίνωσης εκ μέρους της διοίκησης της ΕΒΖ, ο κ.Πίππας διευκρίνισε: «Δεν το κουνάμε
ρούπι από τα γραφεία διοίκησης της εταιρείας, στα οποία
και ξεκινήσαμε κατάληψη χθες
νωρίς το απόγευμα. Πάλι μας
ανακοινώνουν αόριστα πράγματα. Εμείς θέλουμε σαφείς
απαντήσεις και όχι ένα ακόμη
"θα". Θέλουμε να ξέρουμε το

ύψος της συνδεδεμένης που
θα πληρωθούμε και πότε θα
την πάρουμε, πότε θα μας
εξοφλήσει η εταιρεία για τις
ποσότητες που παραδώσαμε
φέτος και τι θα γίνει με την
τευτλοκαλλιέργεια στη χώρα
μας, αλλά και την τύχη της
ΕΒΖ συνολικά. Θέλουμε απαντήσεις, με συγκεκριμένες ημερομηνίες και χρονοδιαγράμματα».
Μεταξύ άλλων, ο ίδιος επισήμανε ότι "πρέπει να υπάρξει
πρόβλεψη σχετικά με το τους
τευτλοπαραγωγούς που επένδυσαν στην καλλιέργεια. Ο
μηχανολογικός εξοπλισμός
που έχουν προμηθευτεί οι παραγωγοί, μέσω δανείων στις
περισσότερες περιπτώσεις,
είναι απολύτως εξειδικευμένος και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλα προϊόντα.
Δεν πρέπει να υπάρξει μια
αποζημίωση αν επιλέξουν να
σταματήσουν την καλλιέργεια;".

Η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων και Μικρασιατών Ν. Τρικάλων σας προσκαλεί στην κοπή της Βασιλόπιτας του συλλόγου, για να γλεντήσουμε Ποντιακά. Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019, στην ταβέρνα "ΘΡΑΚΑ" στα Μ. Καλύβια Τρικάλων.
Ώρα προσέλευσης 13:00
Λύρα: Κωνσταντίνος Κουλούμογλου
Νταούλι: Θοδωρής Γενετίδης
Τιμή εισόδου, με πλήρες μενού: 15 ευρώ
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος
Κοσμάς Αποστολίδης

Η Γραμματέας
Νόπη Παπαδοπούλου

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας
στη Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας
Η παράδοση της κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας θα
συνεχιστεί στη Βιβλιοθήκη την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου στις
7:00 μ.μ., παρουσία της κυρίας Κατερίνας Δημουλά.
Σας περιμένουμε όλους!
Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας

10 σελίδα
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Κοπή πίτας στον Ι.Ν Αγίας Μαρίνας στη Χρυσαυγή
Μ
ε την ευχή το
νέο έτος να
είναι
ευλογημένο ο Ιερός
Ναός Αγίας Μαρίνας
στη Χρυσαυγή έκοψε
την περασμένη Κυραική
την πρωτοχρονιάτικη
πίτα.

Μετά την Θεία Λειτουργία,
το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
και οι πιστοί βρέθηκαν στο
Πνευματικό Κέντρο του
Ναού, όπου σε κλίμα αισιοδοξίας και χαράς, ο π. Αθανάσιος ευλόγησε την πίτα,
εύχοντας παράλληλα το
2019 να φέρει υγεία και ειρήνη σε όλον τον κόσμο.
Ευχές για μια καλή και
καρποφόρα πνευματική
χρονιά, έδωσε και από την
πλευρά του ο ακούραστος
Αναγνώστης Νικόλαος Φορτωτήρας, ο οποίος επί σειρά
ετών προσφέρει ασταμάτητα τις υπηρεσίες του στον
Ι.Ν Αγίας Μαρίνας και των
υπόλοιπων Ναών.
ΧΡ.ΠΑΠ.

CMYK

τοπικά

Ευχές για μια χρονιά
χωρίς προβλήματα

ε ετοιμότητα για το
2019 η Πυροσβεστική
Υπηρεσία
Καλαμπάκας, με την ελπίδα
ότι αυτή η χρονιά δεν θα
είναι δύσκολη.

Σ

Άλλωστε αυτή η ευχή είναι
ουσίας, αφού αφορά την υγεία
των πολιτών και την εξασφάλιση
της περιουσίας και την προστασία της φύσης. Στο κλίμα αυτό
έκοψε την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα χθες το πρωί η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμπάκας. Τη βασιλόπιτα ευλόγησε ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος παρουσία των τοπικών
αρχών, της ηγεσίας της ΠΥ Καλαμπάκας και φυσικά των στελεχών της ΠΥ Καλαμπάκας. Ο κ
Θεόκλητος αφού ευλόγησε την
πίτα των Πυροσβεστών ευχήθηκε καλή χρονιά σε όλους. Ευχές
για καλή χρονιά απηύθυνε και ο
Διοικητής της ΠΥ Καλαμπάκας κ.
Τσιορλίδας.
ΧΡ. ΠΑΠ.
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Η Θεσσαλία του 16ου αιώνα
αποκαλύπτεται
στο Διαχρονικό Μουσείο

Η

Θεσσαλία του 16ου αιώνα αποκαλύπτεται
μέσα από την έκθεση «Ελπίδα και Πίστη» του
Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας.

Η έκθεση αναφέρεται στις εξής θεματικές: Τι συνέβη το
1540 και ο πυρετός των ανακαινίσεων απλώθηκε απ’
άκρη σ’ άκρη σε όλα τα μοναστήρια της Θεσσαλίας; Πώς
συγκεντρώθηκαν τόσα κεφάλαια στις πόλεις και την ύπαιθρο; Τι συμπεριφορά επιφύλαξαν οι Οθωμανοί απέναντι
στους μοναχούς των Μετεώρων;
Πώς συνδέεται ο σουλτάνος Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής με τον οικουμενικό πατριάρχη Ιερεμία και τους μητροπολίτες Λαρίσης Βησσαρίωνα και Νεόφυτο;
Τι απέμεινε από τον Τύρναβο της εποχής αυτής, που εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Θεσσαλίας;
Πώς εξελίχθηκαν τα εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας;
Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα βρίσκουν απάντηση στη
νέα περιοδική έκθεση, η οποία συγκεντρώνει αντιπροσωπευτικά έργα του 16ου αιώνα από τα Τρίκαλα, τα Μετέωρα και τη μονή Δουσίκου, την Καρδίτσα, τον Τύρναβο, την
Ελασσόνα και την Αγιά, ευγενική παραχώρηση των Μητροπόλεων της Θεσσαλίας.
Στο βίντεο ‘Ελπίδα και Πίστη’, που έχει αναρτηθεί στον
λογαριασμό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας στο
youtube, αναπαρίσταται η εποχή.
Σημειώνεται, πως την Παρασκευή 1 και το Σάββατο 2
Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί επιστημονική ημερίδα με το
ίδιο θέμα, ανοιχτή στο κοινό.
Οργανωμένες ξεναγήσεις στην έκθεση έχουν προγραμματιστεί στις ακόλουθες ημερομηνίες, ώρα 12 το μεσημέρι: – Παρασκευές: 18 Ιανουαρίου, 1 και 15 Φεβρουαρίου, – Κυριακές: 10 και 17 Φεβρουαρίου.
Διάρκεια έκθεσης μέχρι 28 Φεβρουαρίου

“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

λίτρα

16

•Έκοψε τη Βασιλόπιτα η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμπάκα
παρουσία του Μητροπολίτη Σταγών και Μετέωρων

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

kg

ΤΕΤΑΡΤΗ

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

12 σελίδα
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Αυτοκριτική Γιουνκέρ: «Δεν ήμασταν
αρκετά αλληλέγγυοι προς την Ελλάδα»
• «Λυπάμαι για την επιρροή που δώσαμε στο ΔΝΤ»
ε αυτοκριτική για τα πεπραγμένα των
ευρωπαϊκών θεσμών κατά την περίοδο της
οικονομικής κρίσης και των μνημονίων στην
Ελλάδα προχώρησε ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν
Κλοντ Γιουνκέρ.

Σ

Ο κ. Γιουνκέρ εξέφρασε τη λύπη του για «την έλλειψη αλληλεγγύης προς την Ελλάδα». Με αφορμή την 20η επέτειο
του ευρώ, σημείωσε πως οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
ήταν απαραίτητες, αλλά όπως είπε, λυπάται για τη σημασία που δόθηκε στην επιρροή του ΔΝΤ. «Τη στιγμή που ξέσπασε η κρίση, ήμασταν πολλοί αυτοί που πιστεύαμε πως
η Ευρώπη έχει αρκετές δυνάμεις για να την αντιμετωπίσει
χωρίς την επιρροή του ΔΝΤ», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως εάν η Καλιφόρνια αντιμετώπιζε δυσκολίες
θα απευθυνόταν στις ΗΠΑ, όχι στο ΔΝΤ, και έτσι έπρεπε
να γίνει και στην Ευρώπη.
«Επίσης λυπάμαι για την έλλειψη αλληλεγγύης όταν ξέσπασε αυτό που ονομάσαμε ελληνική κρίση. Δεν ήμασταν
αρκετά αλληλέγγυοι με την Ελλάδα», υπογράμμισε ο Ζ.Κ.
Γιούνκερ, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του
που η Ελλάδα, όπως και η Πορτογαλία και άλλες χώρες
έχουν «βρει μια θέση, ίσως όχι στον ήλιο, αλλά ανάμεσα στις
υγιείς χώρες».
Μιλώντας στην ίδια εκδήλωση ο πρώην επικεφαλής της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Ζαν Κλοντ Τρισέ αναφέρθηκε στις επιτυχίες του ευρώ, σημειώνοντας πως

Ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ
πάνω από όλα βρίσκεται η αξιοπιστία και η σταθερότητά
του αλλά και η ανθεκτικότητά του παρά τους κραδασμούς

που δέχθηκε, αφού όχι μόνο παραμένουν στην ευρωζώνη
τα παλαιότερα μέλη της, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, αλλά έχουν προστεθεί και νέα μέλη.
Παράλληλα, ο Ζ.Κ. Τρισέ τάχθηκε υπέρ της περαιτέρω
εμβάθυνσης της ευρωζώνης, κάνοντας λόγο για ανάγκη
ενός ξεχωριστού προϋπολογισμού, της ολοκλήρωσης της
τραπεζικής ένωσης αλλά και ενός υπουργού Οικονομικών
του ευρώ και της ενίσχυσης της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμών του ευρώ.
Στην ίδια γραμμή, ο νυν πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι σημείωσε πως παρά τη «σημαντική πρόοδο» που έχει επιτευχθεί, η Οικονομική και Νομισματική Ένωση παραμένει
«ημιτελής» και γι' αυτό πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες. «Σήμερα υπάρχει η δέσμευση να ολοκληρώσουμε
αυτό που ξεκινήσαμε πριν από δύο δεκαετίες», ανέφερε.
Ως «σταθερή άγκυρα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας
και ανάπτυξης στην ΕΕ» χαρακτήρισε το ευρώ ο πρόεδρος
του Eurogroup, Μάριο Σέντενο.
Ο Πορτογάλος υπουργός Οικονομικών τόνισε πως τα 20
χρόνια του ευρώ δεν ήταν εύκολα, καθώς το κοινό νόμισμα
δοκιμάστηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης, ενώ βγήκαν στην
επιφάνεια οι ελλείψεις και οι αδυναμίες του.
Ωστόσο, σημείωσε πως «βγήκε πιο ισχυρό» από όλα αυτά
και τώρα η ευρωζώνη βρίσκεται σε φάση μεγέθυνσης, ενώ
παράλληλα οι πολιτικοί έλαβαν» σημαντικές αποφάσεις» το
Δεκέμβριο για την ενίσχυση της σταθερότητας της Ένωσης.

Bloomberg: «Μάθημα από την Ελλ άδα για το
B rexit η ε πίλυση του ονοματολογικού τη ς ΠΓΔΜ»
ν βγουν οι αριθμοί, ο Τσίπρας θα
έχει προσφέρει στην Ελλάδα ένα ειρηνικότερο περιβάλλον και την προοπτική της απολύτως απαραίτητης οικονομικής
επέκτασης στα Δυτικά Βαλκάνια», εκτιμά το πρακτορείο Βloomberg σε κύριο άρθρο του αναφορικά με τη συμφωνία των Πρεσπών. «Αν ο Τσίπρας τα καταφέρει όπως ο Ζάεφ, τότε οι δυό
τους θα αποτελέσουν ένα σημαντικό παράδειγμα για τους ηγέτες της Σερβίας και του Κοσόβου. Τελικά, εξαρτάται από αυτούς να επιτευχθεί πρόοδος στις σχέσεις των δύο τελευταίων βαλκανικών χωρών που παραμένουν σε
ανεπίλυτη διαμάχη» σημειώνει το Bloomberg, τονίζοντας ότι η επίλυση του ονοματολογικού της
ΠΓΔΜ αποτελεί ένα μάθημα για το Brexit από
την Ελλάδα, την κοιτίδα της Δημοκρατίας.
Το Bloomberg υπογραμμίζει ότι η έγκριση από
το κοινοβούλιο της «Μακεδονίας» της αλλαγής
ονομασίας της χώρας, που κατ’ αυτό τον τρόπο παραμέρισε το μεγαλύτερο εμπόδιο της ενσωμάτωσης στους δυτικούς θεσμούς, αποτελεί
απόδειξη ότι τα δυσεπίλυτα πολιτικά ζητήματα
διευθετούνται καλύτερα μέσω των παραδοσιακών παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων
παρά μέσω της άμεσης έκφρασης της λαϊκής
βούλησης, μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg.
«Η Βρετανία του Brexit έχει κάτι να μάθει από
αυτό. Τον Ιούνιο του 2018, ο πρωθυπουργός της
ΠΓΔΜ, Ζόραν Ζάεφ ήρθε σε συμφωνία με τον
Έλληνα ομόλογό του Αλέξη Τσίπρα για τη μετονομασία της χώρας του σε «Βόρεια Μακεδονία», ώστε να διαφοροποιηθεί από την περιοχή της βόρειας Ελλάδας, τον τόπο γέννησης
του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σε αντάλλαγμα, ο
Τσίπρας υποσχέθηκε να άρει τις επί χρόνια υφιστάμενες αντιρρήσεις της Ελλάδας στην ένταξη
της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ.
Η συμφωνία συνάντησε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης στις δύο χώρες. Στην
«Μακεδονία», οι αντιρρήσεις πηγάζουν από
ένα εθνικιστικό πρόγραμμα που εφάρμοζε τον

Ζάεφ προσπάθησε πολύ για να εκπληρώσει τις
δικές του υποχρεώσεις από τη συμφωνία.
Εκτός ΕΕ, οι προοπτικές της μικροσκοπικής και
περίκλειστης χώρας δεν είναι σπουδαίες. Καμία
εθνικιστική προπαγάνδα δεν μπορεί να αποκρύψει την προφανή ανάγκη της οικονομικής ενσωμάτωσης στην Ευρώπη. Η Ρωσία, η μόνη
εναλλακτική λύση έναντι του ΝΑΤΟ και της ΕΕ,
είναι πολύ απομακρυσμένη και πολύ αδύναμη
οικονομικά για να βοηθήσει.

«Α

Μάθημα για το Brexit

πρώην κυβερνών κόμμα VMRO-DPMNE, που
στόλισε τα Σκόπια με αρχαιοπρεπή αγάλματα,
περιλαμβανομένου και ενός του Μ. Αλεξάνδρου.
Η «αρχαιοποίηση» αυτή έγινε στο πλαίσιο των
προσπαθειών του VMRO να οικοδομήσει μια
εθνική ταυτότητα σχεδόν εκ του μηδενός για την
σλαβική πλειοψηφία των κατοίκων της χώρας.
Ωστόσο, η εθνικιστική κυβέρνηση ενεπλάκη σε
σκάνδαλα διαφθοράς (ο ηγέτης του VMRODPMNE έχει διαφύγει στην Ουγγαρία). Το γεγονός αυτό, καθώς και η αλαζονική στάση της
ηγεσίας του VMRO-DPMNE απέναντι στη σημαντική αλβανική μειονότητα, εξώθησε τα αλβανικά κόμματα να στρέψουν την προτίμησή
τους στους φιλοευρωπαίους Σοσιαλδημοκράτες του Ζάεφ. Τον Σεπτέμβριο έγινε δημοψήφισμα για την μετονομασία της «Μακεδονίας».

Οι εθνικιστές μποϋκόταραν τη διαδικασία και
πολλοί που είχαν φύγει από τη χώρα δεν επέστρεψαν για να ψηφίσουν. Το δημοψήφισμα
απέτυχε λόγω της χαμηλής συμμετοχής. Αυτό
όμως δεν σήμανε και το τέλος του ζητήματος
για τον Ζάεφ, που ήταν αποφασισμένος να περάσει τις αλλαγές από το κοινοβούλιο. Χρειαζόταν πλειοψηφία των δύο τρίτων την οποία
δεν διέθετε, παρά το επίμονο φλερτ με τα αλβανικά κόμματα.
Άρχισε να συναντά τον κάθε βουλευτή ξεχωριστά μέχρι να εξασφαλίσει 81 ψήφους, μεταβάλλοντας διαρκώς την ημερομηνία διεξαγωγής της κρίσιμης ψηφοφορίας όσο διαπραγματευόταν. Τελικά, εξασφάλισε τις ψήφους
στις 11 Ιανουαρίου. Αντικειμενικά, είναι προς
όφελος της «Μακεδονίας» το γεγονός ότι ο

Όπως κατάλαβαν πολλοί Βρετανοί μετά από
δυόμιση χρόνια της υπόθεσης Brexit, η προσφυγή στον λαό δεν αποτελεί πάντα τον καλύτερο τρόπο για να επιλυθεί ένα επίμαχο ζήτημα. Η παλαιά και δοκιμασμένη μέθοδος των πολιτικών διαπραγματεύσεων μπορεί κάποιες φορές να αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα.
Ίσως οι υπέρμαχοι της παραμονής να εύχονται
να είχαν έναν δικό τους Ζάεφ, πρόθυμο να πιέσει για τα πιστεύω τους ακόμη και όταν ηττήθηκαν στο δημοψήφισμα. Αν όχι έναν Ζάεφ, τότε
έναν πανούργο Τσίπρα. Ο αριστερός πρωθυπουργός ήρθε σε μειονεκτική θέση μετά την παραίτηση του εταίρου του, Πάνου Καμμένου. Ο
Τσίπρας, όμως, που έχει πλέον μεγάλη πείρα
επικίνδυνων κοινοβουλευτικών ελιγμών, πιθανότατα διαθέτει την απαιτούμενη στήριξη για να
λάβει την ψήφο εμπιστοσύνης και, ακόμη και αν
αυτό δεν γίνει, να περάσει τη συμφωνία με τον
Ζάεφ πριν από τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών.
Η άμεση προσφυγή στον λαό ίσως να είναι κακή
ιδέα, με δεδομένη τη συναισθηματική δηλητηρίαση και την παραπληροφόρηση που συνοδεύουν ένα πολωτικό δημοψήφισμα. Η κοινή
γνώμη μεταστρέφεται μόλις τα οικονομικά
οφέλη (ή τα κόστη) αρχίζουν να γίνονται αισθητά. Σε ορισμένες περιπτώσεις – ιδίως όταν
οι ψηφοφόροι βρίσκονται σε σύγχυση – η αντιπροσωπευτική δημοκρατία λειτουργεί καλύτερα από τα δημοψηφίσματα», καταλήγει το κύριο άρθρο του Bloomberg.
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4 Τελικά δεν θα γίνει ούτε σήμερα ο αγώνας
των Μετεώρων με την Ιτέα, ενώ
ο Γιώργος Βακουφτσής όπως όλα δείχνουν
για προσωπικούς λόγους θα αποχωρήσει
•(σελ. 7)

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

Είναι
ζητούμενο για
τον ΑΟ Τρίκαλα να βρει
γρήγορα αγωνιστικό
ρυθμό. Προφανώς και
δεν φέρουν ευθύνη για
την κακοκαιρία, αλλά
από τη στιγμή που η
βαθμολογική θέση δεν
είναι η πρέπουσα θα
πρέπει να ξεπεράσει
όλα τα… εμπόδια για
να φτάσει στον στόχο.
Τώρα μπροστά είναι ο
αγώνας με τον Ηρακλή.
Είναι μια καλή ευκαιρία
και για τους φιλάθλους
να σταθούν δίπλα
στους παίκτες του ΑΟΤ,
ώστε να βρεθεί ο
κατάλληλος
βηματισμός από όλους,
που θα οδηγήσει
τελικά στην επίτευξη
των στόχων. Πρέπει να
γίνουν ακόμη πολλά.

ΣΤΙΒΟΣ

Η ΣΚΕΨΗ ΣΕ ΗΡΑΚΛΗ
Ο ΑΟΤ ελπίζει ότι από εδώ και πέρα
οι προπονήσεις θα γίνονται χωρίς…
καιρικά εμπόδια, αφού ο αγώνας
που ακολουθεί είναι κρίσιμος
•(σελ. 5)

ΟΛΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΞΙΑ
Στην φετινή Γ’ Εθνική δεν χαρίζεται τίποτα,
έτσι ΑΟΚ και Ίκαροι είναι σε ετοιμότητα
•(σελ. 4)

Ατέλειωτα εύσημα στην Τρικαλινή
οικογένεια στίβου στην γιορτή της ΕΑΣ
•(σελ. 6)
CMYK
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Δείχνει βιονικός
•Αστείρευτες δυνάμεις φαίνεται να έχει
ο Κρις Σίνγκλετον, που μίλησε για αρκετά
μπασκετικά θέματα
Ο Κρις Σίνγκλετον έχει αποτελέσει θέμα στην Ευρωλίγκα,
όχι τόσο για τις επιδόσεις του αγωνιστικά όσο για την ανθεκτικότητά του, καθώς έχει καταφέρει εδώ και 20 μήνες
να παίζει ασταμάτητα, αποκαλούμενος ως ο… μαραθωνοδρόμος της διοργάνωσης και εξηγώντας τα μυστικά του,
όπως και τις αποφάσεις της καριέρας του, αποθεώνοντας
τον Παναθηναϊκό και μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τη
διετία του στην χώρα μας.
Μεταξύ άλλων δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα:
Για το πώς αντέχει στο απαιτητικό πρόγραμμα της Ευρωλίγκα και των εγχώριων διοργανώσεων: «Μπήκα πραγματικά στο πετσί του ρόλου. Ήρθα νωρίς, έκανα θεραπείες
και βοήθησα το κορμί μου. Έκανα περισσότερη προθέρμανση, στην οποία δεν ήμουν συνηθισμένος, αλλά ήξερα
πως έπρεπε να την κάνω, για να μείνω σε φόρμα. Από τη
στιγμή που φτάνεις σε ένα επίπεδο, είναι εύκολο να διατηρηθείς, μπαίνεις απλά σε ένα ρυθμό και έρχεσαι καθημερινά».
Για το πώς προετοιμάζεται: «Έκανα πολλή σωστή δουλειά.
Πέρασα πολλή ώρα στην αίθουσα με τα βάρη, για να κάνω
πιο δυνατά τα γόνατά μου, έκανα ελαφρά βάρη στην πλάτη
μου και ήμουν σίγουρος πως το στήθος μου ήταν σε καλό
σημείο. Αν το στήθος σου είναι σε καλό επίπεδο, τότε το
ίδιο ισχύει και για το υπόλοιπο σώμα σου».
Για την επιλογή να παίξει στον Παναθηναϊκό: «Μου έκαναν
συμβόλαιο τον Ιούλιο και επικοινωνούσαν μαζί μου συνέχεια.
Επέμεναν και με ήθελαν πραγματικά. Η Αρμάνι και η
Μπάρτσα επίσης μιλούσαν μαζί μου, αλλά αποφάσισα να
πάω στην Ελλάδα. Είχα άδεια περίπου 10 ημερών, πριν ενσωματωθώ στον Παναθηναϊκό, κι ένιωθα ήδη σαν στο σπίτι
μου. Οι οπαδοί ήταν πολύ φιλόξενοι και πέρασα υπέροχα».
Γενικά θέλω απλά να συνεχίσω να παίζω, πρέπει να φτιάχνεις μόνος σου τις περισσότερες ευκαιρίες σου. Χτίζεις,
επιπλέον, φιλίες για μια ζωή. Γνωρίζω πως, αν χρειαστώ
τώρα κάτι, υπάρχουν πολλοί που μπορώ να καλέσουν και
αυτό μου έχει χαρίσει το μπάσκετ».

Σταθερά ψηλά
•Σπανούλης και Καλάθης αναγνωρίζονται
από το σύνολο των ειδικών του χώρου
H διοργανώτρια αρχή της Ευρωλίγκας παρουσίασε το
δεύτερο μέρος της ψηφοφορίας των GMs και σε αυτό ξεχωρίζουν οι Βασίλης Σπανούλης, Νικ Καλάθης.
Συγκεκριμένα, o Βασίλης Σπανούλης ψηφίστηκε ως ο
καλύτερος ηγέτης της διοργάνωσης, ενώ ο Νικ Καλάθης
ψηφίστηκε ως ο καλύτερος πασέρ της Ευρωλίγκας.
Στις υπόλοιπες κατηγορίες, ο Μάικ Τζέιμς επιλέχθηκε ως
ο πιο clutch παίκτης και ο Γιαν Βέσελι ως MVP της διοργάνωσης με ποσοστό 50%.
Επίσης, με ποσοστό 43,75% και διαφορά από το δεύτερο
αναδείχθηκε ως ο πιο καθαρός σουτέρ ο Τζέισι Κάρολ, καλύτερος ριμπάουντερ ο Βινσέντ Πουαριέ, ο παίκτης που
θα ήθελε να έχει υπογράψει κάθε ομάδα ο Ντε Κολό, ο παίκτης αποκάλυψη ο Μίσιτς ενώ ως rising star ο Γιοβέλ Ζουσμάν.
Τέλος, στην πρώτη θέση του καλύτερου αμυντικού βρέθηκαν ο Μπράιαντ Ντάνστον, ο Τζέφρι Τέιλορ και ο Γιαν
Βέσελι ενώ οι δύο πιο θεαματικοί παίκτες είναι ο Ντέρικ
Ουίλιαμς και ο Μάικ Τζέιμς.

Θυμήθηκαν τα παλιά
•Εντονη συγκίνηση στην επιστροφή
του Τόνι Πάρκερ στο μπασκετικό του σπίτι
Ο Τόνι Πάρκερ επέστρεψε στον Σαν Αντόνιο για πρώτη
φορά ως αντίπαλος και οι Σπερς τον τίμησαν με ένα ανατριχιαστικό βίντεο. Τάδε έφη superbasket.
Μετά από 17 χρόνια κατά τη διάρκεια των οποίων τίμησε
τη φανέλα των Σπερς, διάστημα στο οποίο κατέκτησε και
τέσσερα πρωταθλήματα, ο Τόνι Πάρκερ αποχώρησε από
το Σαν Αντόνιο και για λογαριασμό των Σάρλοτ Χόρνετς
και προχθές επέστρεψε στο «σπίτι» του ως αντίπαλος.
Οι Σπερς ετοίμασαν ένα βίντεο για την καριέρα του
Γάλλου στο Σαν Αντόνιο, με την κάμερα να συλλαμβάνει
τον Γκρεγκ Πόποβιτς να βουρκώνει από συγκίνηση!
Στο αγωνιστικό κομμάτι πάντως, οι Χόρνετς άλωσαν το
Σαν Αντόνιο με 108-93, με τον Τόνι Πάρκερ να σημειώνει 8
πόντους. Φυσικά κέρδισε τα εύσημα των φιλάθλων, που
ένιωσαν σαν να μην πέρασε ούτε μια ημέρα για τον αγαπημένο τους τρικολόρ αθλητή.

Πολυσύνθετη δουλειά
•Προπονητές που πέρασαν από τα Τρίκαλα συνεχίζουν με ζήλο
και χαμηλούς τόνους για την επίτευξη των στόχων

Ο

υκ ολίγες
φορές οι
φίλαθλοι ένα
από τα πρώτα
πράγματα που ζητούν να
μάθουν όσον αφορά τις
ομάδες είναι για τα
στελέχη που κάθονται
στην πρώτη θέση του
πάγκου.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Από την στιγμή που λάβουν
την συγκεκριμένη πληροφορία
σπεύδουν να κάνουν τις αναλύσεις τους. Αυτό ισχύει διότι
ξέρουν την αγάπη των τεχνικών για την δουλειά τους, την
φιλοσοφία και την αυταπάρνησή τους.
Σε κάθε περίπτωση όμως η
δουλειά τους είναι πολυσύνθετη και απαιτεί υπομονή και
γερά νεύρα. Διότι ακόμη και
ένας κρίκος αν λείψει από την
αλυσίδα μπορεί να γίνει η ζημιά. Επίσης ρόλο παίζει και η
τύχη. Ετσι αν και μια ομάδα
έχει προετοιμαστεί τέλεια είναι
δυνατόν να χάσει το παιχνίδι
από ένα σουτ ή κάποιο λάθος.
Τα Τρίκαλα ευτύχησαν να συνεργαστούν με κόουτς, που
και γνώσεις διέθεταν αλλά
και κίνητρο.
Μέλημά τους επίσης ήταν
να αξιοποιούν το σύνολο των
αθλητών κερδίζοντάς τους με
τον τρόπο τους. Διότι είναι
σημαντική υπόθεση οι παίκτες
να παίζουν για τους προπονητές τους. Μεγάλη βαρύτητα
έδιναν βέβαια και στον έλεγχο
των συναισθημάτων. Ετσι
μετά από σημαντικές επιτυχίες κράτησαν χαμηλούς τόνους σημειώνοντας ότι τίποτα
δεν κρίθηκε και πως οι ανταγωνιστές περίμεναν στην γωνία.
Οσο για τα φρεναρίσματα
έσπευσαν να ανεβάσουν την
ψυχολογία των αθλητών. Σύνθημά τους το: επιτρέπεται να
πέσεις, επιβάλλεται όμως να
σηκωθείς.
Οι σκέψεις αυτές δημιουργήθηκαν μελετώντας κυρίως
το σκηνικό στον Αρη. Ο γνώριμός μας Γιάννης Καστρίτης
κλήθηκε να βγάλει τα κάστανα
από την φωτιά σε μια πολύ
δύσκολη περίοδο.
Μάλιστα ο τρόπος που χάθηκε το ματς στην Κύμη με
απίστευτη ανατροπή από την
ομάδα της Εύβοιας στην επανάληψη φάνηκε να κόβει τα
πόδια των κιτρινόμαυρων.
Πόσο μάλλον όταν οι φίλαθλοι
υποδέχτηκαν στα Μάλγαρα
την αποστολή για να εκφράσουν τους προβληματισμούς.
Ηταν λοιπόν μια λεπτή
γραμμή για την ιστορική ομάδα αλλά ο κ. Καστρίτης κατάφερε να επαναφέρει την
ηρεμία, ενώ επιβεβαιώθηκε
στα λεγόμενά του ότι με ορισμένα αποτελέσματα ψυχο-

Ο Γιάννης Καστρίτης δείχνει να ανεβάζει στροφές στον Αρη
λογίας η εικόνα θα άλλαζε
άρδην.

Πάντα στην πρίζα
Ειδικά για τον Αρη τα χαμόγελα επανήλθαν αλλά όλοι
είναι συγκρατημένοι, αφού ειδικά φέτος η μια ανατροπή
διαδέχεται την άλλη.
Γενικά στο σύνολο των ομάδων οι προπονητές βρίσκονται
στην πρίζα για να μπορέσουν
να τις οδηγήσουν σε ασφαλές
λιμάνι. Στο σημείο αυτό να
δανειστούμε ένα κομμάτι από
το sport 24 για την δουλειά
στην συμπρωτεύουσα του
πρώην κόουτς των Τρικάλων.
Ο Γιάννης Καστρίτης λοιπόν
πήρε την θέση του Βαγγέλη
Αγγέλου στον πάγκο του Άρη,
βρίσκοντας μία ομάδα σε
κακά φεγγάρια, χωρίς δυνατότητα μεταγραφών και στην
ζώνη του υποβιβασμού. Ξεκίνησε με 2 κακές ήττες (από
Χολαργό και Κύμη) και τα
πράγματα έγιναν χειρότερα.
Δύο εβδομάδες αργότερα, τα
δεδομένα έχουν αλλάξει.
Ο Άρης, ο ίδιος Άρης που
ήταν σε κρίση και έμοιαζε να
αδυνατεί να κάνει έστω και
τα απλά, σημείωσε δύο σημαντικές νίκες, παίρνοντας
μία σημαντική ανάσα. Κάνοντας την αρχή κόντρα στον
Ήφαιστο Λήμνου την 12η
αγωνιστική (νίκη με 65-54), οι
“κίτρινοι” έχτισαν σιγά-σιγά
ψυχολογία και στις 12/1 σημείωσαν νίκη με διπλή σημασία μέσα στο Ρέθυμνο (7674) επιστρέφοντας από το 15. Ο Άρης δεν εντυπωσιάζει,
ωστόσο μοιάζει σιγά-σιγά να
αποκτάει μία ταυτότητα υπό
τις οδηγίες του Γιάννη Καστρίτη. Την ταυτότητα μίας
ομάδας που ακολουθεί μία
(περιφερειακή) κατεύθυνση
στην επίθεση και προσπαθεί
να βγάλει από τη μύγα... ξύγκι.
Έχοντας συγκεκριμένες επιλογές στα χέρια του, ο Γιάννης Καστρίτης αποφάσισε να
αλλάξει λίγο την κατεύθυνση
της ομάδας. Έδωσε περισσότερες πρωτοβουλίες στον

Γκάρι Μπελ και αποφάσισε
να αξιοποιήσει περισσότερο
τον – γνώριμό του από την
περσινή σεζόν στην Κύμη –
Γκάρι ΜακΓκί μέσω συνεργασιών με τους Λευτέρη Μποχωρίδη και Δημήτρη Φλιώνη.
Τα αποτελέσματα σιγά-σιγά
άρχισαν να φαίνονται. Στους
4 αγώνες που βρίσκεται ο Καστρίτης στον πάγκο του Άρη,
ο Μπελ εκτινάχθηκε από τους
πόντους 7.7 πόντους στους
12.3 πόντους ανά αγώνα, ενώ
ο ΜακΓκί πήγε από τους 6
πόντους και τα 6.1 ριμπάουντ
στους 9.5 πόντους και τα 9.8
ριμπάουντ ανά αγώνα. Οι διαφορές ίσως μοιάζουν μικρές,
αλλά για μία ομάδα που έχει
επιλέξει να πάει σε χαμηλό
ρυθμό και λίγες κατοχές αυτοί
οι αριθμοί είναι που κάνουν
την διαφορά, προσφέροντας
κίνητρο στους παίκτες όταν
ξέρουν ότι έχουν μεγαλύτερο
ρόλο στην επίθεση.
Πάντως το μεγαλύτερο επίτευγμα του Έλληνα τεχνικού
είναι ότι κατάφερε να συσπειρώσει την ομάδα.
Το βασικό στην περίπτωση
του Καστρίτη είναι ότι αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα
της κατάστασης στον Άρη και
του δύσκολου έργου που έχει
να διαχειριστεί, αφού βρίσκεται στο τιμόνι μίας ομάδας
με ιστορία και παθιασμένους
φιλάθλους. Αυτό φάνηκε και
στην δήλωσή του μετά τον
αγώνα, όταν τόνισε πως “δέχθηκα ένα μήνυμα στο κινητό
από έναν φίλαθλο του Άρη
και φίλο μου. Μου έγραψε
πως για μας, παίκτες και προπονητές ο Άρης είναι η δουλειά μας, αλλά γι’ αυτόν είναι
η αιτία που είναι ακόμα ζωντανός. Αυτό από μόνο του
λέει πολλά.
Δύσκολο έργο όμως έχει
και ο κόουτς Φλεβαράκης
στον Κολοσσό. Το παλεύει
φιλότιμα αλλά οι Ροδίτες δεν
δείχνουν να έχουν την ενέργεια άλλων ετών.
Σαφώς η ήττα από την ΑΕΚ

ήταν φυσιολογική αλλά η ομάδα ψάχνει ξέσπασμα.
Ο έμπειρος κόουτς δήλωσε
μεταξύ άλλων:
Στο συγκεκριμένος ματς,
όπως είναι το πρωτάθλημα,
όταν παίζουν οι έξι πρώτες
ομάδες με τις υπόλοιπες, τα
παιχνίδια αυτά εξαρτώνται κυρίως από αυτούς. Σε πόσο
μέτρια μέρα θα τους βρεις,
πόσο κουρασμένους. Αν θα
τους βρεις σε μία περίοδο
κρίσης. Η ΑΕΚ ξέραμε ότι θέλει μετά από κάποια αρνητικά
αποτελέσματα, να δείξει καλό
πρόσωπο. Αυτό ήταν καλό
για εμάς. Θέλω ο αντίπαλος
να το παλεύει μέχρι τέλους.
Δεν μας άφησε περιθώρια η
ΑΕΚ. Είχαμε διάθεση. Πήραμε
13 επιθετικά ριμπάουντ. Είχαμε ίδιες ασίστ με την ΑΕΚ.
Αυτό λέει πολλά. Αλλά με το
εξωπραγματικό ποσοστό της
ΑΕΚ στα τρίποντα στο πρώτο
ημίχρονο, σε συνδυασμό με
τα δικά μας λάθη, δεν μπορείς
να περιμένεις κάτι καλύτερο.
Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα.
Παίξαμε με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
Τακτικά προετοιμαζόμαστε
για να είμαστε πολύ πιο έτοιμοι στα ματς που θα ακολουθήσουν».
Οσο για τον ΑΣΑ. Καρδίτσας βραχυκύκλωσε στο Μεσολόγγι. Ο Γιάννης Τζήμας
τόνισε ότι το συγκεκριμένο
παιχνίδι ήταν το χειρότερο
της ομάδας του στην φετινή
σεζόν, ενώ στάθηκε και στο
μπασκετικό ξύλο που δέχτηκαν οι παίκτες του στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, το
οποίο όπως τόνισε είχε την
ανοχή των διαιτητών. Επίσης
αναφέρθηκε με πολύ καλά
λόγια στον Χαρίλαο Τρικούπη,
ενώ ανέλυσε το πρωτάθλημα,
αναφέροντας πως στόχος της
ομάδας του είναι η σωτηρία.
• Αποχώρησε από την Αγιά
ο Γ. Σκαραφίγκας (προσωπικοί λόγοι).
Σε αγώνα (Α1 ΕΣΚΑΘ) από
διακοπή: Ελασσόνα- ΑΕΛ 9389.

ΤοΠιΚΑ

Ο

ι θεατές κρίνουν
την επιτυχία μιας
εκδήλωσης από
την εικόνα που
θα δουν την ημέρα της
γιορτής.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ωστόσο για να στηθεί μια αγωνιστική πρωτοβουλία χρειάζονται
πολλά πράγματα.
Πρώτα και κύρια είναι ο συντονισμός, αφού για την επιτυχία
μιας μεγάλης μάζωξης, όπως είναι
ο ημιμαραθώνιος Θανάση Σταμόπουλου εργάζονται αρκετοί
συμπολίτες.
Ασφαλώς ο καθένας πρέπει να
βρίσκεται στην κατάλληλη θέση
την κατάλληλη στιγμή για να δίνουν χείρα βοηθείας στους αθλητές.
Δεν χρειάζεται να κάνουμε εκτενή ανάλυση για να καταδείξουμε
πόσο σημαντική υπόθεση είναι η
συμμετοχή των εθελοντών.
Οι ίδιοι διαπιστώνουν ότι η συγκεκριμένη σύναξη προβάλλει και
με τα παραπάνω τον νομό, οπότε
δεν αφήνουν να πέσει τίποτα
κάτω.
Απαντες αφοσιώνονται ολοκληρωτικά στην αποστολή τους και
αυτό το χαμόγελο των επιφορτισμένων σκλαβώνει τους πάντες.
Μάλιστα όσοι ξέρουν σημειώνουν ότι εκτός από την ποσότητα υπάρχει και ποιότητα. Το
παρόν δίνουν παραδοσιακά σπουδαία ονόματα του χρόνου τα
οποία επιδιώκουν να δώσουν στίγμα και ρυθμό βάζοντας έτσι το
χεράκι τους στην διεξαγωγή ενός
άκρως συναρπαστικού αγώνα.
Κάθε χρόνο είναι αλήθεια ότι
βλέπουμε καινούργια πράγματα,
οπότε και φέτος όλο και κάποια
νέα σημεία αναφοράς θα εντοπίσουμε.
Από την πλευρά τους οι αθλητές συγκεντρώνονται στον στόχο
τους και προσπαθούν να πετύχουν την δική τους νίκη με βάση
τις προδιαγραφές που έχουν.
Το σίγουρο είναι ότι άπαντες
εισπράττουν το θερμό χειροκρό-
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Με το ίδιο μεράκι
•Οι υπεύθυνοι του συλλόγου δρομέων Τρικάλων ετοιμάζονται
από τώρα για τον ημιμαραθώνιο Θ. Σταμόπουλου
από τους πιο γρήγορους της Ευρώπης.
Το γεγονός εξηγεί ότι οι δρομείς τον έχουν σε πρώτη προτεραιότητα στο πλάνο τους.
Επίσης δεν υπάρχει καλύτερο
σκηνικό από το να αγωνίζεται κανείς με φόντο τα υποβλητικά Μετέωρα, που ασκούν τεράστια γοητεία. Εξάλλου πρόκειται για αγώνα που αφορά όλους, αφού το
τρέξιμο δεν έχει ηλικία.

Εκπλητικά μεγέθη

Πολλές εκπλήξεις θα έχει και ο φετινός ημιμαραθώνιος Θ. Σταμόπουλου
τημα αφού οι Τρικαλινοί ξέρουν
να αναγνωρίζουν τις ωραίες προσπάθειες.
Πάντως η διαδρομή καλύπτει
και τα πιο δύσκολα γούστα, ενώ
οι συμπολίτες που ακροβολίζονται
σε επίκαιρα μέρη ξέρουν να δίνουν τον ρυθμό.
Ετσι οι πρωταγωνιστές έχουν
ένα ακόμη λόγο να ξεδιπλώσουν
το σύνολο των αρετών τους για
να ικανοποιήσουν τους πάντες
ξεπερνώντας τον εαυτό τους.
Γενικά η εκδήλωση αποτελεί
αγαπημένη συνήθεια.

Οσοι ρίξουν μια ματιά θα διαπιστώσουν το εντυπωσιακό άπλωμα συμμετοχών κάθε χρόνο.
Πάντως οι υπεύθυνοι χαρακτηρίζουν όλους νικητές, αφού βάζουν το λιθαράκι τους στο να
αποκτήσει η εκδήλωση την απίστευτη φήμη της.
Σε κάθε περίπτωση ο κλασικός
πια ημιμαραθώνιος αποτελεί δυνατό χαρτί του Τρικαλινού αθλητισμού, αφού συζητείται εδώ και
χρόνια μεταξύ των συμμετεχόντων, ενώ οι αναλύσεις των ειδικών
και τα ρεπορτάζ είναι εξόχως τι-

μητικά.
Τίποτα φυσικά δεν είναι τυχαίο
και η βαθιά γνώση για τις αποστάσεις αλλά και το ατέλειωτο
τρέξιμο με την ιδανική φιλοξενία
έχουν βάλει την εκδήλωση στην
καρδιά του κόσμου.
Ετσι όσοι αγωνίζονται νιώθουν
σαν στο σπίτι τους και αυτό το
υπογραμμίζουν στις συζητήσεις
αλλά και στις αναρτήσεις στα
κοινωνικά δίκτυα.
Καθαρά αγωνιστικά ο ο Τρικαλινός ημιμαραθώνιος είναι ο πιο
γρήγορος της Ελλάδας και ένας

Εντυπωσιακά όμως είναι και τα
στατιστικά στοιχεία. Αυτά γοητεύουν τους φίλους του είδους,
που κάνουν ένα νοερό ταξίδι από
την πρώτη εκδήλωση μέχρι την
τελευταία.
Την υπογραφή τους έχουν βάλει αρκετά μεγάλα ονόματα του
χώρου, που αναδεικνύουν την
αξία τέτοιων αγώνων και δίνουν
ξεχωριστή διάσταση με τον συναγωνισμό.
Ουκ ολίγες φορές λοιπόν τα
χρονόμετρα παίρνουν φωτιά, ενώ
οι ειδικοί παρακολουθούν με
άγρυπνο μάτι τις περιπτώσεις
που φλερτάρουν με το σπάσιμο
επιδόσεων, που αντέχουν στον
χρόνο.
Παρά την δίψα για την επιτυχία
όλοι δείχνουν αθλητικό ήθος,
αφού αποχωρούν αγκαλιασμένοι
επιδαψιλεύοντας φιλοφρονήσεις
για τους συναδέλφους τους
Τα καλύτερα λοιπόν είναι μπροστά, ενώ κάθε σύναξη έχει ξεχωριστό αποτύπωμα.
Με νέο στόχο να σπάσει το
ρεκόρ της προηγούμενης χρονιάς, ξεπερνώντας τις 3.000 συμ-
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μετοχές στο σύνολο των διαδρομών, ο Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων ανακοίνωσε την προκήρυξη
του 12ου Ημιμαραθωνίου Δρόμου
Καλαμπάκα-Τρίκαλα “Θανάσης
Σταμόπουλος”, που θα πραγματοποιηθεί στην γνωστή και καθιερωμένη ημερομηνία.
Ο Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων
προκηρύσσει τον 12ο Ημιμαραθώνιο Δρόμο Καλαμπάκα-Τρίκαλα
την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019.
Αφετηρία: Κεντρική πλατεία
Καλαμπάκας
Τερματισμός: Κεντρική πλατεία
Τρικάλων
Μήκος διαδρομής: 21.096μ.

Χρηστικά στοιχεία
Ο Διεθνής Ημιμαραθώνιος Δρόμος Καλαμπάκα–Τρίκαλα, διοργανώνεται κάθε χρόνο στη μνήμη
του δρομέα Θανάση Σταμόπουλου και αποτελεί πλέον έναν από
τους μεγαλύτερους ημιμαραθωνίους, συγκεντρώνοντας χιλιάδες
δρομείς από όλη την Ελλάδα και
το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων
και πολλούς πρωταθλητές. Παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου
τόσο στους συμμετέχοντες, όσο
και στη διαφημιστική προβολή
των εταιριών και επιχειρήσεων
που χορηγούν τη διοργάνωση.
Την ημέρα του αγώνα, χιλιάδες
δρομείς συγκεντρώνονται στην
εκκίνηση του αγώνα κάτω από
τους επιβλητικούς βράχους των
Μετεώρων που περιλαμβάνονται
στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ο τερματισμός βρίσκεται
σε 21,1χλμ (με μήκος διαδρομής
πιστοποιημένο από την AIMS)
στην Κεντρική Πλατεία της πόλης
των Τρικάλων.
Στην κεντρική πλατεία Τρικάλων
διεξάγεται παράλληλα Αγώνας
Δρόμου 5K, που δίνει την ευκαιρία
σε νέους ή λιγότερο προπονημένους δρομείς να πάρουν μέρος
σε ένα αγώνα δρόμου. Παράλληλα στο κέντρο της πόλης διεξάγεται και ο Παιδικός Αγώνας
1K, για παιδιά ηλικίας 9 έως 14
ετών προσφέροντας την ευκαιρία
στους μικρότερους να έρθουν σε
επαφή με την άσκηση και τη χαρά
της συμμετοχής.

Αστέρια για καλό σκοπό

Χαίρονται το βόλεϊ

•Πόλο έλξης θα αποτελέσει το φιλανθρωπικό φιλικό
της Καλαμπάκας με την συμμετοχή πολλών ιερών τεράτων

•Τα στελέχη της Αμιλλας υπηρετούν σωστά το άθλημα και κάνουν θετικό ταμείο

Ο

Α.Ο.
Καλαμπάκας
προσκαλεί όλο
το φίλαθλο
κόσμο της πόλης σε
έναν ιδιαίτερο αγώνα,
έναν αγώνα αγάπης και
αλληλεγγύης.
Με μεγάλη χαρά οι «ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
και οι «GREEK LEGENTS
2004» ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκληση του
ΑΟΚ για ένα Φιλανθρωπικό
Αγώνα Μπάσκετ, του οποίου μέρος των εισόδων θα
διατεθεί για την οικονομική
ενίσχυση και τη στήριξη
των μαθητών του 1ου ΕιδιΟ Χρήστος Κωνσταντινίδης θα υποδεχθεί
κού Δημοτικού Σχολείου
τον Ζαγοράκη και την παρέα του
Καλαμπάκας.
Τα «ΑΣΤΕΡΙΑ» του ελληνικού μπάσκετ και της «ΧΡΥΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Γιάννης Ιωαννίδης
ΣΗΣ ΕΝΔΕΚΑΔΑΣ» του EURO 2004 θα αναGREEK LEGENDS 2004: Θοδωρής Ζαμετρηθούν το ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
γοράκης, Κώστας Κατσουράνης, Άγγελος
2019 στις 5:30 μ.μ. στο Βλαχάβειο Κλειστό
Μπασινάς, Αντώνης Νικοπολίδης, Δημήτρης
Γυμναστήριο Καλαμπάκας με τους παίκτες Παπαδόπουλος, Γιούρκας Σεϊταρίδης, Άγτου ΑΟΚ, δίνοντας ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μια δυνατή
γελος Χαριστέας
και μεγάλη «ΠΑΣΑ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ».
Σας περιμένουμε να είστε ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ και
ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ
ΜΑΖΙ να στηρίξουμε τον σκοπό του αγώνα.
ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Νάσος Γαλακτερός,
Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του
Γιάννης Γιαννούλης, Χρήστος Κωνσταντι- ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ.
νίδης, Παναγιώτης Λιαδέλης, Δημήτρης
Γενική είσοδος: 10 ευρώ
Παπανικολάου, Γιώργος Σιγάλας, Νίκος
Δωρεάν είσοδος για μαθητές έως 15
Χατζηβρέττας
ετών

Φ

ωνάζει από μακριά
ότι το έμψυχο
δυναμικό της Αμιλλας
αγαπάει αυτό που
κάνει και αφοσιώνεται ψυχή τε
και σώματι στο αντικείμενο.

Ετσι ανοίγει η κάνουλα των επιτυχιών. Το δελτίο τύπου αναφέρει:
Πλούσια η αγωνιστική δραστηριότητα για την ομάδα της Άμιλλας το
Σαββατοκύριακο που μας πέρασε.
Το Σάββατο η ομάδα των γυναικών
κέρδισε την ομάδα της Αναγέννησης
Καρδίτσας με 3-0 σετ (25-19, 25-23,
25-20).
Η σύνθεση της Άμιλλας είχε ως
εξής: Μανθοπούλου Ε. Βάρα Σ. Προβίδα Ε. Παππά Κ. Νταράλα Α. Πάνου
Ε. Ιακωβάκη Α. Αδάμου Ε. Παπαστεργίου Ρ. Λιάβα Β. Καμινάρη Φ.
Καρατάσιου Ε. Κουρουμπλή Ε.
Την Κυριακή η ομάδα των κορασίδων η οποία προερχόταν από μια
μεγάλη νίκη επί του Ασκληπιού με 31 πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων
έχασε στο κλειστό της Μπάρας από
την ομάδα του Αλμυρού με 3-0 σετ
(18-25, 18-25, και 14-25).
Το Σάββατο η ομάδα των ανδρών
έχασε εντός έδρας από την ομάδα
του Τυρνάβου με 3-0 σετ (21-25,1925, 22-25) για το πρωτάθλημα της Β’
Εθνικής κατηγορίας.
Την Κυριακή ξεκίνησε και το πρωτάθλημα των Παίδων όπου η ομάδα
της Άμιλλας φαίνεται ότι θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.
Με τον αέρα της υπεροχής απέ-

Τμήματα της Αμιλλας πρωταγωνίστησαν σε γεμάτα παιχνίδια

σπασε το διπλό μέσα στη Λαμία από
την εξίσου δυνατή ομάδα του Γυμναστικού Λαμίας, με 0-3 σετ (24-26,
21-25, 12-25). Η σύνθεση για την

ομάδα των Παίδων: Πετσιάς Α. Κελεπούρης Φ. Ψαρρής Θ. Τέγος Α.
Σπάχος Γ. Ανδρεόπουλος Σ. Πάνος
Ε. Μητάκος Β.

CMYK

16

ΤΟΠΙΚΑ

_4 ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Η

καθημερινότητα των
αθλητών είναι γεμάτη και
ειδικά στα ομαδικά
αθλήματα ο ένας αγώνας
διαδέχεται τον άλλο. Εκ των
πραγμάτων τα στελέχη των
συγκροτημάτων πρέπει να
πορευτούν βήμα- βήμα.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Πρώτα και κύρια είναι οι γεμάτες προπονήσεις μέσα στην εβδομάδα. Οι ειδικοί
θεωρούν ότι αν το κομμάτι αυτό διεκπεραιωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
και χωρίς απώλειες θα αυξηθούν κατακόρυφα οι πιθανότητες επιτυχίας.
Γενικά κάθε κρίκος πρέπει να βρίσκεται
στην θέση του για να ανοίξει η βαθμολογική
κάνουλα. Κατά την διάρκεια των αγώνων
οι πρωταγωνιστές επιδιώκουν να διαβάζουν
σωστά τις καταστάσεις και να δίνουν τα
λιγότερα δυνατά δικαιώματα. Ωστόσο σε
κάποιες περιπτώσεις προκύπτει κακή μέρα
στην οποία δεν βγαίνει τίποτα.
Μετά την λήξη των συναντήσεων ακολουθεί ένα ακόμη κομβικό κομμάτι, αυτό
της ανάλυσης των πεπραγμένων.
Οσοι κερδίζουν πρέπει να συνεχίσουν
να ψάχνονται για να φτάσουν σε ακόμη
καλύτερες μέρες. Οσες ομάδες πάλι φρενάρουν είναι λογικό τα επιτελεία να αναζητούν την αιτία του κακού. Καιρός για
χάσιμο πάντως δεν υπάρχει, οπότε όλα
πρέπει να γίνουν και σωστά και γρήγορα.
Μετά τις Κυριακάτικες συναντήσεις τα
συναισθήματα ήταν ανάμεικτα όσον αφορά
τους εκπροσώπους μας.
Η Καλαμπάκα συνειδητοποίησε ότι η
νίκη απέναντι στην Μελίκη αποτελούσε
μονόδρομο. Παρά την πίεση οι παίκτες
έδειξαν χαρακτήρα, ενώ πέτυχαν και μεγάλα καλάθια, που χρειάζονται αυτές οι
αναμετρήσεις.
Ο ΑΟΚ καλείται να χτίσει πάνω στην
συγκεκριμένη επιτυχία, ενώ το επιτελείο
ξέρει πως η συγκεκριμένη νίκη από μόνη
της αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό. Το
ζητούμενο λοιπόν βρίσκεται στην ανάλογη
συνέχεια με τους κιτρινομπλέ να επιθυμούν
διακαώς να χτίσουν αλυσίδα επιτυχιών.
Βέβαια μπροστά τους έχουν το ρεπό
αλλά δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Σε
κάθε περίπτωση όμως θα κατασκηνώσουν
στο κλειστό για να αναδείξουν και άλλα
πράγματα. Το σημαντικό είναι ότι κέρδισαν
χρόνο και μπορούν να ατενίσουν με αισιοδοξία την συνέχεια.
Από την πλευρά τους οι Ικαροι ήταν
κάτι σαν δυσάρεστη έκπληξη της αγωνιστικής. Κανείς δεν είπε ότι είχαν εύκολη
αποστολή στην έδρα του φορμαρισμένου
και ποιοτικού ΠΑΣ Γιάννενα.
Ωστόσο με βάση το ταλέντο των κιτρινόμαυρων οι φίλαθλοι περίμεναν τουλάχιστον μια σθεναρή αντίσταση.
Όμως η πράξη άλλα έδειξε. Χειρότερη
εκκίνηση δεν γινόταν και η παιδική επίδοση
στην επίθεση στο πρώτο δεκάλεπτο αλλά
και τα αμυντικά κενά έκαναν την υπόθεση
βουνό. Ηταν φανερό ότι χάθηκε και η ψυχολογία, ενώ αντίθετα οι γηπεδούχοι κινήθηκαν με μεγάλη αυτοπεποίθηση.

Μόνιμα στις επάλξεις
•Στην φετινή Γ’ Εθνική δεν χαρίζεται τίποτα, οπότε οι εκπρόσωποί μας
καλούνται να βρίσκονται πάντα σε αυξημένη ετοιμότητα

Αμεση ανασύνταξη καλούνται να κάνουν οι Ικαροι
Και μπορεί το εύρος της ήττας να πόνεσε
αλλά μακροπρόθεσμα η απώλεια μπορεί
να κάνει καλό στην Τρικαλινή ομάδα. Απαντες λοιπόν καλούνται να πεισμώσουν, να
σηκώσουν τα μανίκια για να επιστρέψουν
δριμύτεροι, αφού έχουν τις δυνατότητες.
Σίγουρα δεν ξέχασαν το μπάσκετ που
ξέρουν και ένα- δυο μεγάλα αποτελέσματα
θα αλλάξουν τελείως τον χάρτη.
Φυσικά άπαντες πρέπει να ηρεμήσουν
και να πάρουν τα μέτρα τους, αφού το
προσεχές παιχνίδι με τον Εύαθλο είναι πονηρό και δύσκολο.
Συμπερασματικά οι καλοί Ικαροι μπορούν
να δώσουν τις απαντήσεις τους.

Φυσιολογική εικόνα
Ο νόμος των φαβορί μίλησε στην Κυριακάτικη αγωνιστική.
Για τους λάτρεις του μπάσκετ χρήσιμο
εργαλείο αποτελούν τα φύλλα αγώνα, που
φανερώνουν πολλά αν όχι όλα.
Ας τα δούμε λοιπόν ένα- ένα. Οι Ικαροι
κόλλησαν με το καλημέρα στην Ηπειρο.
Κάποια στιγμή μάζεψαν κάπως την διαφορά
αλλά δέχτηκαν και πολλά γκολ- φάουλ.
Γενικά το εύρος της ήττας ήχησε άσχημα.
Ολοι στην ομάδα επιθυμούν η συγκεκριμένη εμφάνιση να αποτελέσει την τελευταία κακή εικόνα.
Τα δεκάλεπτα: 23-7, 37-28, 58-43, 8155
Διαιτητές: Πράττος-Πλατέλλα
ΠΑΣ Γιάννενα (Κωστόπουλος): Γεωργίου 12, Πανάρας 15(3), Τσίρμπας 3(1),
Πρέντζας 8(2), Καραγκιολίδης 8, Μάντζιος
Π. 1, Μάντζιος Δ. 11, Πάτρας 18(1), Πανταζής 5(1), Γιωτάκης, Πιστιόλης.
Ικαροι (Σδράκας): Μέξης 4, Μπαρμπαρούσης, Κολότσιος Α. 2, Βλάχος 13 (3),
Κολότσιος Β. 6, Αργύρης 9, Χατζής 7,
Ντούρβας, Τζιοβάρας 1, Φούντας 12, Στάνκοβιτς 1.

Με πιο θετικό μάτι βλέπει πλέον την συνέχεια η Καλαμπάκα

Θετική εμφάνιση έκανε η Δόξα Λευκάδας
στην παρθενική συμμετοχή του Γ. Δημητριάδη στο τιμόνι της ομάδας του Ιονίου.
Βέβαια ο Παλαμάς το πάλεψε όπως το
συνηθίζει ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο
αλλά στην πορεία οι γηπεδούχοι με καλή
ψυχολογία και μεγάλα καλάθια πήραν αυτό
που ήθελαν.
Τα δεκάλεπτα: 12-17, 43-35, 64-51, 8878
Διαιτητές: Κρεσταινίτης-Λογοθέτης
Δόξα. Λ (Δημητριάδης): Νικολόπουλος
15(1), Αργυρός 6(2), Φέτσης, Αναγνωστόπουλος 15(1), Τσιαβές 25(1), Γεωργάκης
2, Μακρόπουλος 14, Βλαχάκης 3(1), Κόγκας
2, Ζαμπάκης 6, Κελάριου.
Παλαμάς (Ζαχαρέλης): Χανέλι 7(1), Ζωιτσάκος 6, Γκογκίδης 19(1), Κατσαδούρος
11(2), Καραϊσκάκης 15, Φαλιάκης, Μακρής
7(1), Καραδήμας 13(1).
Ο προσεχής αντίπαλος των Ικάρων, δηλαδή ο Εύαθλος επικράτησε του Ολυμπιακού Βόλου. Τον πρώτο λόγο είχαν οι
άμυνες και το συγκρότημα του Πολυκάστρου κατάφερε να αναχαιτίσει τα βαριά
χαρτιά της ομάδας της Μαγνησίας.
Τα δεκάλεπτα: 23-13, 40-24, 48-37, 5747
Διαιτητές: Κουκουλεκίδης-Τσαρδούλιας
Εύαθλος (Παπαδόπουλος Γ.): Παπαδόπουλος Σ. 5(1), Ημερίδης 14(1), Μαρκόπουλος 3(1), Αθανασίου 2, Γιαμπατζίδης,
Γκαντίδης 4, Τσελέκης 11, Σιδηρόπουλος
13, Κούτουλας 5(1).
Ολυμπιακός Β. (Γκουγκουτούδης): Στύλας 7(1), Κωστούλας 15(1), Ιλτσογλου 3(1),
Κυριακόπουλος 6(1), Μπόγδανος 5(1),
Μπουσκολίτης 5, Σκαμάγκας 3, Αναστασόπουλος 2, Χαρχαρής 1, Λουλούδης.
Κανένα δικαίωμα δεν έδωσαν τα Γρεβενά
στην Νικόπολη. Η ομάδα της Πρέβεζας
χρειάστηκε να κυνηγάει από την αρχή το
σκορ και δεν μπόρεσε να αλλάξει την

μοίρα της. Στο μέτρο του δυνατού πάλεψε
ο δικό μας Τέλης Πελίγκος.
Τα δεκάλεπτα: 14-27, 27-42, 44-64, 5881
Διαιτητές: Κοντογιάννης-Μπούγλος Π.
Νικόπολη (Παπίρης-Πολίτης): Μίχος Σ.
4, Κοντογιάννης 12, Σουλιώτης 9(2), Μίχος
Θ., Παπαχρήστος 2, Κακιούζης 13(3), Παπαμιχαήλ 2, Δούβλης, Μούλας 4, Βαβέτσης,
Ρέμπης 2, Πελίγκος 10(2).
Γρεβενά (Μουρουζίδης): Γρούδος 23(1),
Κλωνάρας 10, Μαλούτας 4, Μιχαηλίδης,
Τζιουβάρας, Γιώτας, Ταμπακάκος 4, Τακίδης 9(1), Μπόζιαρης 7(1), Μακρής 9(1),
Μαλιούρας 15.
Εναλλαγές συναισθημάτων είχε το παιχνίδι ΑΟΚ Βέροιας- ΑΓΣ. Ιωαννίνων. Για
μεγάλο διάστημα οι ομάδες συμβάδιζαν
στο σκορ αλλά οι φιλοξενούμενοι είπαν
τον τελευταίο λόγο. Κορυφαίος παίκτης
ήταν ο Ζαμπέτης με άξιο συμπαραστάτη
τον Θυμνιό.
Τα δεκάλεπτα: 15-16, 29-32, 49-49, 58-

65
Διαιτητές: Τζιοπάνος Γ.-Θρασυβουλίδης
ΑΟΚ Βέροιας (Ηλιάδης): Τρομπούκης,
Καραθανάσης 3(1), Στοΐτσης, Γκανάς, Βλάχος 18(2), Μαυρίδης 5(1), Καραδήσογλου
2, Κασαμπαλής 12, Ιωαννίδης 8(2), Χατζηλαμπρινός 8, Χαραλαμπίδης 2.
ΑΓΣ. Ιωαννίνων (Τσουκανέλης): Κάννης
2, Ζαμπέτης 24(2), Σαχπατζίδης 2, Πρεμέτης, Αντωνίου, Πουρνάρας 12, Χρύσης 5,
Μάκης 2, Παπανικολάου, Θυμνιός 18, Φίλιος
2, Θώδης.
Χαρακτήρα έδειξε η Καλαμπάκα, που
φρόντισε να κάνει σωστά τα βασικά αλλά
και μικρά πράγματα, οπότε έστειλε μήνυμα
για την συνέχεια.
Τα δεκάλεπτα: 14-12, 35-30, 53-49, 6866
Διαιτητές: Δέλλας-Αναστασιάδης
Καλαμπάκα (Κωνσταντινίδης): Σπανός
10(2), Μπαλωμένος, Ρέπας, Γαϊτανίδης 6,
Παουλεάνου, Σούλκο 2, Γκατζιάς 3, Μασάδης 14, Παπακώστας 23 (2), Κιουρτσίδης
10.
Μελίκη (Ασλανίδης): Λιόλιος 2, Μαυρίδης 18(1), Μαγαλιός, Κυριακού, Καποδίστριας, Λαπατούρας 6, Καρατζάς 2, Κοτσάμπασης 17(3), Σταυρουλάκης 17(1),
Πεϊμανίδης, Λέφας 4, Ρογγότης.

Η επόμενη αγωνιστική
(12η, 20/1)
ΓΑΣ Μελίκης-ΑΟΚ Βέροιας
ΑΓΣ Ιωαννίνων-Δόξα Λευκάδας
Τιτάνες Παλαμά-Νικόπολη Πρέβεζας
Πρωτέας Γρεβενών-ΠΑΣ Γιάννινα
Ικαροι -Εύαθλος Πολυκάστρου
Ολυμπιακός Βόλου-Μαντουλίδης
Ρεπό: ΑΟ Καλαμπάκας

Η βαθμολογία
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΠΑΣ Γιάννενα
Γρεβενά
Δόξα. Λ
ΑΓΣ. Ιωαννίνων
Μαντουλίδης
Ολυμπιακός. Β
Εύαθλος
Παλαμάς
Ικαροι
ΑΟΚ Βέροιας
Μελίκη
Καλαμπάκα
Νικόπολη

ΠΟΝ
19
19
18
18
15
15
15
15
14
13
13
13
11

ΑΓ
10
10
10
10
10
11
10
10
10
10
10
11
10

ΝΙΚ
9
9
8
8
5
4
5
5
4
3
3
2
1

ΗΤΤ
1
1
2
2
5
7
5
5
6
7
7
9
9

ΕΠΙΘ
755
720
763
750
764
807
679
711
700
631
684
684
641

ΑΜ ΔΙΑΦ
625 130
636
84
651 112
703
47
743
21
823
-16
698
-19
748
-37
715
-15
665
-34
723
-39
739
-55
820 -179

Συνεχίζουν μια γροθιά
•Οι Δαναοί έκοψαν την πίτα τους σε καλό κλίμα, ενώ θα σπεύσουν να υλοποιήσουν τους στόχους

Σ

την «Παλιά Ιστορία»
στα μανάβικα, ο ΑΣ
Δαναοί Τρίκαλα,
πραγματοποίησε
την κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Οι παίκτες της ανδρικής ομάδας, οι προπονητές και οι άνθρωποι της διοίκησης συναντήθηκαν μέσα σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα και αντάλλαξαν τις
ευχές για το νέο έτος αλλά και
για την καλή πορεία της ομάδας.
Οι Δαναοί ανέβασαν φέτος
τον πήχη και έχουν στόχο να
μπουν στα πλέι οφ. Αυτό τόνισε
ο πρόεδρος του συλλόγου Ευθύμιος Τεντολούρης προς όλους
και ζήτησε να εντείνουν τις προσπάθειές τους ενόψει του δευτέρου γύρου στο πρωτάθλημα

Στιγμιότυπα από την κοπή πίτας των Δαναών
ευχόμενος πάνω απ’ όλα υγεία
αλλά και να ευχαριστιούνται την

συμμετοχή τους στις προπονήσεις και τους αγώνες του σωμαCMYK

τείου.
Παράλληλος στόχος και η ανά-

δειξη των νέων αθλητών της ομάδας με την στήριξη των πιο έμ-

πειρων παικτών.
Μετά την κοπή της πίτας, ακολούθησε ευρεία συζήτηση και
ανταλλάχθηκαν απόψεις απ’
όλους, για την μέχρι τώρα πορεία
αλλά και την συνέχεια στο πρωτάθλημα της Α1 ΕΣΚΑΘ.
Άπαντες εξέφρασαν την πίστη
για ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια στα επόμενα παιχνίδια έτσι
ώστε να κυνηγήσουν τον στόχο
που έχει βάλει η ομάδα και αν
τα καταφέρουν έχει καλώς.
Όλους τους ενώνει η αγάπη για
το άθλημα του μπάσκετ.
Τυχεροί της βραδιάς καθώς
βρήκαν τα φλουριά, ο γυμναστής
της ομάδας Γιώργος Μήτσας και
ο αθλητής Σωτήρης Δήμος. Πήραν ως δώρα αθλητικό ρουχισμό
προσφορά του συλλόγου.

CMYK
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Σε ρυθμούς Ηρακλή
Στον ΑΟ Τρίκαλα προσπαθούν να ξεπεράσουν
τα προβλήματα της κακοκαιρίας και να σκεφτούν αγωνιστικά
Με φιλάθλους
ο Ηρακλής στα Τρίκαλα

Τ

ο χιόνι και η
παγωνιά δεν
δημιούργησαν
πρόβλημα
στον ΑΟΤ μόνο με την
αναβολή του αγώνα
κόντρα στον Απόλλωνα
Λάρισας, αλλά και στις
προπονήσεις. Έτσι
τώρα που τα πράγματα
έχουν καλυτερέψει ο
Θωμάς Γράφας ελπίζει
ότι από σήμερα οι
παίκτες θα μπορούν να
κάνουν κανονική
προετοιμασία, αφού
την Κυριακή υπάρχει
μπροστά το
καθοριστικό παιχνίδι με
τον Ηρακλή.

Μετά από τη σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε
στην
Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων ενόψει της κυριακάτικης
αναμέτρησης μεταξύ του Α
Ο Τρίκαλα και του Ηρακλή,
αποφασίστηκε:
1. Η μεμονωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της ομάδας
του Ηρακλή για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
2. Η λειτουργία εκδοτηρίου
έξω από τη θύρα 10 του Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων
από το οποίο θα μπορούν να
εξυπηρετηθούν οι φίλαθλοι
της φιλοξενούμενης ομάδας.
3. Τα εκδοτήρια θα ανοίξουν
μία ώρα πριν από την έναρξη
του αγώνα (14.00)

Το πρόγραμμα της
τελευταίας αγωνιστικής
του 1ου γύρου

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Ο ΑΟΤ βρίσκεται κάτω από
τη ζώνη του υποβιβασμού,
έτσι ο στόχος δεν μπορεί να
είναι άλλος πέρα από την κατάκτηση των τριών βαθμών.
Η αντίπαλοι είναι σε… καλό
φεγγάρι, αν και είναι σαφές
ότι στην Φούτμπολ Λιγκ δεν
υπάρχει εύκολο παιχνίδι.
Όπως και να έχει για τον ΑΟΤ
το παιχνίδι της Κυριακής είναι
πραγματικά καθοριστικό και
για το λόγο αυτό θα χρειαστεί
και στην θερμή στήριξη των
φιλάθλων για να έρθει εις πέ-

Ο ΑΟ Τρίκαλα έχει στρέψει πλέον την προσοχή του στον αγώνα με τον Ηρακλή
ρας η αποστολή.

Μια ανάσα από τον ΑΟ
Τρίκαλα ο Σμυρλής
Πριν από λίγες μέρες ο Αλέξανδρος Σμυρλής είχε μείνει
ελεύθερος από τον Ηρόδοτο,
όπου ήταν βασικό στέλεχος
της ομάδας της Κρήτης. Ο
25χρόνος επιθετικός είναι κον-

τά να φορέσει όμως τη νέα
του φανέλα, αυτή του ΑΟ Τρίκαλα.
Πέρυσι είχε κάνει μια καλή
σεζόν στην ομάδα της Καλλιθέας, όπου σε 26 συμμετοχές
πέτυχε 6 γκολ. Στο παρελθόν
έχει αγωνιστεί σε ΑΟ Γλυφάδας και Φωστήρα, ενώ έχει

και 8 συμμετοχές με τη φανέλα του Πανιωνίου.

Και επίσημα στις 30/1 το
ΑΟΤ- Απόλλωνας Λάρισας
Στις 30 Ιανουαρίου, όπως
και τα τρία εξ αναβολής παιχνίδια της 11ης αγωνιστικής,
θα διεξαχθεί η αναμέτρηση
ΑΟ Τρίκαλα - Απόλλων Λάρι-

Σάββατο με Αήττητο οι νέοι του ΑΟΤ
Το Σαββατοκύριακο (19,20/01) έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί η 7η αγωνιστική στο πρωτάθλημα Νέων. Ο ΑΟΤ
το Σάββατο στο γήπεδο της Αγίας Μονής θα φιλοξενήσει τον Αήττητο Σπάτων. Το πρόγραμμα:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 19 Ιανουαρίου

Σάββατο 19 Ιανουαρίου

Παναχαϊκή - Εργοτέλης (12:30, Γήπεδο Σαραβαλίου)
Σπάρτη - Ηρόδοτος (13:00, Δημ. Στάδιο «Ν. Παπαδάκος»)
Τρίκαλα - Αήττητος Σπάτων (15:00, Γήπεδο Μονής)

Κυριακή 20 Ιανουαρίου
Πλατανιάς - Κισσαμικός (14:00, Μάλεμε)

Κέρκυρα - Αιγινιακός (12:00, Αθλητικό Κέντρο «Σφακιανάκης»)
Δόξα Δράμας - Απόλλων Πόντου (15:00, Γήπεδο Κουδουνιών)
Βόλος - Ηρακλής (15:00, ΕΑΚ Βόλου)

Κυριακή 20 Ιανουαρίου
Καραϊσκάκης Άρτας - Απόλλων Λάρισας (15:00, Δημ. Γήπεδο
Κωστακίων)

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

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

σας για τη 12η στροφή του
πρωταθλήματος. Το θεσσαλικό ντέρμπι δεν διεξήχθη
λόγω του χιονισμένου αγωνιστικού χώρου και η διοργανώτρια αρχή το όρισε στις 30
Ιανουαρίου.
Η ανακοίνωση:
«Σας γνωρίζουμε ότι ο εξ’
αναβολής αγώνας της 12ης
αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος της FOOTBALL
LEAGUE, μεταξύ των « ΠΑΕ
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ – ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ» θα διεξαχθεί
την Τετάρτη 30-01-2019».

Το πρόγραμμα της 15ης
αγωνιστικής της Football
League ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή την Τρίτη
(15/01). Όπως αποφάσισε η
ΕΡΤ, θα καλύψει τα ματς Ηρακλής - Πλατανιάς, Παναχαϊκή
- Κέρκυρα. Αναλυτικά:

Σάββατο 2 Φεβρουαρίου
Ηρακλής - Πλατανιάς (15:00
ΕΡΤ3)

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου
Σπάρτη - Αιγνιακός
ΑΟΧ Κισσαμικός - Απόλλων
Πόντου
Παναχαϊκή - Κέρκυρα (15:00
ΕΡΤ3)
Εργοτέλης - Δόξα Δράμας
Απόλλων Λάρισας - Ηρόδοτος
Τρίκαλα - Καραϊσκάκης Άρτας
Βόλος - Αήττητος Σπάτων
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ας έχουν κάνει τόσες
φορές υπερήφανους στο
διάβα του χρόνου. Ο
λόγος για τους
Τρικαλινούς αθλητές στίβου οι
οποίοι μαζί με τους προπονητές
τους είχαν την τιμητική τους στην
Κυριακάτικη γιορτή.

Μ

Πραγματικά ο τοπικός στίβος έρχεται
από μακριά και όλοι υποκλίνονται στην
αξιοσύνη των δικών μας στελεχών. Χωρίς
υπερβολή κάθε χρονιά διαθέτουν τον τρόπο να βγαίνουν στην πρώτη γραμμή και
να γεμίζουν το βιογραφικό τους.
Και όλα αυτά χωρίς καμία έπαρση. Με
την συμπεριφορά τους εντός και εκτός
αγωνιστικών χώρων δείχνουν τον δρόμο
και το ενθαρρυντικό είναι ότι στα χνάρια
τους βαδίζουν πολλά νέα παιδιά.
Συνεπώς η σκυτάλη αλλάζει σίγουρα
χέρια και η Τρικαλινή στιβική φωνή θα είναι έντονη και στο μέλλον.
Με σεμνότητα λοιπόν δέχτηκαν όλοι τις
βραβεύσεις και επέστρεψαν στα καθήκοντά τους, αφού θέλουν να βάλουν
πλώρη για νέα κατορθώματα.
Μεταφέροντας κλίμα από την εκδήλωση θα παραθέσουμε το κείμενο του:
Larissanet.
Τους αθλητές και προπονητές των
σωματείων της που διακρίθηκαν σε Πανελλήνια και Διεθνή Πρωταθλήματα για το
2018 βράβευσε η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της
Κυριακής στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό
Κέντρο.
Συνολικά βραβεύτηκαν 57 αθλητές και
25 προπονητές, ενώ τιμητική βράβευση
έλαβαν και οι κκ Γιάννης Κοντονάσιος, Μίμης Παπουλιάκος και Σπύρος Κέλλης για
την διαχρονική προσφορά τους στον
Κλασσικό αθλητισμό.
Στην ομιλία του ο κ. Ηλίας Καφφές τόνισε πως ο αθλητισμός δεν πάει καλά δηλώνοντας πως ο νέος αθλητικός νόμος είναι αποσπασματικός. Περιέχει πολλά
λάθη χωρίς να λύνει τα μεγάλα προβλήματα του αθλητισμού. Απευθυνόμενος
στον Υπουργό Αθλητισμού κ. Βασιλειάδη,
είπε πως αθλητισμός δεν είναι μόνο το
ποδόσφαιρο και oι μεγάλες ομάδες υπογραμμίζοντας πως ο Κλασσικός Αθλητισμός είναι απαραίτητος για την ελληνική
κοινωνία περισσότερο από ποτέ.
Από την πλευρά του ο κ. Βασίλης Σεβαστής δήλωσε πως η Θεσσαλία είναι
μάνα του αθλητισμού στην Ελλάδα καθώς
έχει αναδείξει μεγάλους αθλητές, ενώ συνεχίζει να παράγει ταλέντα και να τροφοδοτεί τις Εθνικές μας Ομάδες σε πολλά αθλήματα. Επεσήμανε πως ο αθλητισμός παραμένει μία παραγωγική, ευεργετική αλλά και ασφαλής δραστηριότητα κυρίως για τα παιδιά, και ευχήθηκε επιτυχίες.
Παραβρέθηκαν οι βουλευτές Νίκος
Παπαδόπουλος και Χρήστος Κέλλας, ο

Ισχυρός
συμβολισμός
Τις αξίες, τα ιδανικά, την ιστορία και
τους συμβολισμούς του Μαραθωνίου
Αθήνας εκφράζει με τον πλέον εμφατικό τρόπο ο ύμνος του Μαραθωνίου, που συνέθεσε ο σπουδαίος
συνθέτης Γιώργος Θεοφάνους.
Η ομοσπονδία κυκλοφόρησε βίντεο, στο οποίο οι βασικοί συντελεστές
μιλούν για τη σημασία του.
"Όταν μου ζήτησαν να γράψω έναν
ύμνο που αναδεικνύει όλα αυτά που
αντιπροσωπεύει ο μαραθώνιος, έπρεπε να ξεκινήσω από κάπου. Κατέληξα πως κάθε δρομέας αν έμπαινε στη
διαδικασία να αναλύσει με το μυαλό
τη διαδρομή δεν θα μπορούσε να κάνει βήμα, θα έπρεπε να τρέξει με την
καρδιά του. Αυτό έκανα όταν ξεκίνησα να γράφω.
Το Νενικήκαμεν δεν είναι απλώς μια
λέξη, αλλά μήνυμα και στάση ζωής. Ο
τρόπος που αποδίδεται είναι ο καλύτερος για να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και να μας κάνει όλους να αναζητήσουμε την δύναμη να συνεχίσουμε και να τερματίσουμε με επιτυχία τον δικό μας προσωπικό μαραθώνιο", ήταν τα λόγια του προέδρου
του ΣΕΓΑΣ, Κώστα Παναγόπουλο.
Ανάλογα τοποθετήθηκε και ο κ. Σεβαστής.

Δόξα και τιμή
•Ατέλειωτα εύσημα στους Τρικαλινούς αθλητές στίβου και
στους προπονητές τους κατά την διάρκεια της γιορτής της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ

Ξεχωριστό κομμάτι στην γιορτή αποτέλεσε
η βράβευση του Γιάννη Κοντονάσιου
από τον Τάκη Χαχάμη

Η ομάδα 4χ400 του ΓΣΤ τιμήθηκε για τις υψηλές πτήσεις

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

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Τιμή στο έργο των προπονητών, που κάνουν δουλειά σε βάθος
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας
Αγοραστός, η επικεφαλής της μείζονος
αντιπολίτευσης του Δήμου Λαρισαίων
κα Ρένα Καραλαριώτου, ο υποψήφιος δήμαρχος Λαρισαίων, μέλος της δημοτικής
παράταξης «Λαϊκή Συσπέιρωση» κ. Πέτρος Κρίκης, ο αντιπεριφερειάρχης κ.
Γιώργος Λαδόπουλος, ο εντεταλμένος
σύμβουλος για θέματα αθλητισμού του
Δήμου Λαρισαίων κ. Γιώργος Κωσταρόπουλος, ο επικεφαλής της Δημοτικής
παράταξης «Νέα Λάρισα» κ. Ντίνος Διαμάντος οι υποψήφιοι περιφερειάρχες
κκ. Δημήτρης Κουρέτας και Τάσος Τσιαπλές ο Γενικός Γραμματέας της ΕΑΣ
ΣΕΓΑΣ κ. Βασίλης Σεβαστής, ο πρόεδρος ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας κ. Ηλίας Καφφές, ο Διευθυντής Τροχαίας Λάρισας κ.
Σεραφείμ Καφετζής.
Πάντως στην εξέλιξη της γιορτής συζητήθηκε το γεγονός ότι δεν έγινε ειδική
μνεία για τον ιστορικό ΓΣΤ, που τέθηκε
στην πρωτοπορία των Θεσσαλικών συλλόγων.
Τα τιμώμενα επιχώρια πρόσωπα είναι:
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

Διάκριση για τον Κ. Ζήκο(ΓΕΑΤ). Η φωτό είναι από το Larissanet
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
ΚΑΪΚΗΣ 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

1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΦΙΛΙΩ ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
2. ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΣ ΒΟΛΟΥ
Η ΝΙΚΗ
3. ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
4. ΓΡΑΤΣΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
5. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΑ
ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
6. ΔΟΥΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
7. ΚΑΡΑΠΤΣΙΑ ΧΑΙΔΩ ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
8. ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
9. ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΣ
ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
10. ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΓΑΣ ΖΕΥΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
11. ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
12. ΚΟΥΤΣΟΦΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΣ ΒΟΛΟΥ
13. ΚΡΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
14. ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣ ΩΡΙΩΝ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
15. ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
16. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
17. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ
ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
18. ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
19. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
20. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
21. ΠΟΜΑΣΚΙ ΓΙΩΡΓΟΣ
22. ΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
23. ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
24. ΤΣΙΜΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ
ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
25. ΤΣΟΜΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Φώτισαν γνώσεις
Κατά γενική ομολογία οι στιβικοί δεν
μένουν στα κεκτημένα τους αλλά αναζητούν νέους δρόμους.
Στο πλαίσιο αυτό ρουφούν κάθε καινούργιο στοιχείο, ενώ παρακολουθούν με
ολοκληρωτική αφοσίωση όλα τα σεμινάρια, που αποτελούν θησαυρό γνώσεων.
Η Κυριακή λοιπόν ήταν γεμάτη και σε
γνωστικό επίπεδο αφού έτρεξε επιμορφωτικό σεμινάριο προπονητών με θέματα:
Α. Ανάπτυξη της κυκλικής ταχύτητας
στις αναπτυξιακές ηλικίες. Eισηγητής:
Κέλλης Σπύρος. Μέλος Δ.Σ ΣΕΓΑΣ. Πρόεδρος Επιτροπής Επιμόρφωσης και Επιστημονικής στήριξης ΣΕΓΑΣ
Β. Ανάπτυξη ταχυδύναμης και άκυκλης ταχύτητας στις αναπτυξιακές ηλικίες.
Εισηγητής: Κουτσιώρας Ιωάννης, Εθνικός Προπονητής ΣΕΓΑΣ Θα συμμετέχει
με σύντομη εισήγηση και ο Τεχνικός
Σύμβουλος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας κ
Χαλίτσιος Χρήστος.
Ολοι λοιπόν έφυγαν με περισσότερα
εφόδια και θα σπεύσουν να μεταλαμπαδεύσουν δεδομένα.

γ’ ΕθΝΙΚΗ-ΤΟΠΙΚΑ
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Πρόωρος… χωρισμός
•Νωρίτερα θα λήξει η συνεργασία του Γιώργου Βακουφτσή
με τα Μετέωρα •Αναβλήθηκε εκ νέου το παιχνίδι ΜετέωραΑστέρας Ιτέας που είχε προγραμματιστεί για σήμερα
παρουσία του
Γιώργου
Βακουφτσή στον
πάγκο των
Μετεώρων σταματάει
πρόωρα. Πιο πρόωρα και
από τα αρχικά του σχέδια,
καθώς προσωπικοί λόγοι
τον θέλουν να επιστρέφει
νωρίτερα στην Ολλανδία με
την οικογένειά του, οπότε
το ταξίδι του στην
Καλαμπάκα τελειώνει εδώ.
Και για να γίνουμε πιο
συγκεκριμένοι; Μετά τον
αγώνα της Κυριακής στην
Καλαμπάκα με τον
πρωτοπόρο Ολυμπιακό
Βόλου.

Η
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Μικτές ΕΠΣΤ

Αναβολή
στην… αναβολή
Ούτε σήμερα θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις των Μικτών
Ομάδων της ΕΠΣ Τρικάλων στα Γρεβενά με τις αντίστοιχες της ΕΠΣΓ.
Η ακαταλληλότητα των αγωνιστικών χώρων οδήγησε σε
νέα αναβολή των αγώνων της 4ης αγωνιστικής στον 4ο Όμιλο του πρωταθλήματος Προεπιλογής Εθνικών ομάδων.

Τμήματα υποδομής ΑΟΤ

Στο «Απ. Καρακούσης»
οι προπονήσεις
Οι προπονήσεις των τμημάτων υποδομής του ΑΟΤ, μέχρι το Σάββατο 19 Ιανουαρίου θα γίνονται στο αθλητικό κέντρο «Απ. Καρακούσης».

Α.Ο. Ροπωτού

Κόβει τη πίτα
και χορεύει

Επιμέλεια: ΠANOΣ
γIΔOΠOYΛOΣ
gidopoulosp@yahoo.gr

Φεύγει ο Βακουφτσής, έρχεται ο Τσουκαλίδης
Η είδηση κυκλοφόρησε χθες
από το stagonsports και επιβεβαιώθηκε από πολλές πλευρές,
οπότε δεν χωράει αμφισβήτηση
εκτός και αν έρθουν τα κάτω…
πάνω. Μάλιστα όπως γράφτηκε
ο διάδοχός του θα είναι ο Γιώργος Τσουκαλίδης.
Η πορεια του Γιώργου Βακουφτσή εξαιρετική έως τώρα
και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Δεν είναι
μόνο οι βαθμοί που λένε την
αλήθεια αλλά και όσοι είδαν
την ομάδα των Μετεώρων να
παίζει προσφέροντας θέαμα και
ουσία.
Σύμφωνα με πληροφορίες του
stagonsports είναι πιθανό από
την Δευτέρα να αναλάβει ο νέος
προπονητής με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για τον κ.
Γιώργο Τσουκαλίδη.
Ως προπονητής ο κ. Τσουκαλίδης ξεκίνησε την καριέρα του
από τις Ελπίδες Σταυρούπολης,
ενώ έχει εργαστεί, επίσης, στον
Παύλο Μελά, την Κ20 του Αγροτικού Αστέρα και τον Κεραυνό
Κολχικό.
Σε αντίθεση με το στάδιο της
Καλαμπάκας, κατάλληλο προς
διεξαγωγή της σημερινής αναμέτρησης της Αναγέννησης με
τον ΓΣ Αλμυρού για την εξ’ αναβολής 14η αγωνιστική στη Γ’
Εθνική είναι το γήπεδο του ΔΑΚ
Καρδίτσας.
Το μεγαλύτερο μέρος του
χιονιού έχει υποχωρήσει από
τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, ενώ και τις επόμενες ώρες
η ηλιοφάνεια στην πόλη μας γίνεται «σύμμαχος» για να λιώσει
και όσο απέμεινε στο χορτάρι.
Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά,
στην Αναγέννηση γίνεται προσπάθεια να κατεβεί κανονικά η
ομάδα στο παιχνίδι, ωστόσο
υπάρχουν πολλές δυσκολίες
που αποτυπώθηκαν και στη Γε-
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νική Συνέλευση της 8ης Ιανουαρίου
Τέλος, ποδαρικό στο 2019
ετοιμάζεται να κάνει ο Απόλλων Μακρυχωρίου στο σημερινό ματς με τον Πιερικό.
Η ομάδα του Θάνου Θεοδώρου καταστρώνει τα πλάνα της
για ένα ματς, του οποίου η σέντρα αναβλήθηκε την Κυριακή
(13/1).
Παρότι το τοπίο των αγωνιστικών χώρων στην περιοχή της
Πιερίας παραμένει αινιγματικό,
αφού παραμένουν επιβαρυμένοι, μέχρι στιγμής όλα δείχνουν
ότι οδεύουμε για σέντρα.
Οι πρωταθλητές ΕΠΣ Καρδίτσας θα επιδιώξουν να επανέλθουν στις επιτυχίες, μετά την
ήττα στην Τσαριτσάνη, σε ένα
ματς όπου το βαθμολογικό αντίκρυσμα είναι μεγάλο.
Ο Πιερικός βρίσκεται ακριβώς στο όριο του υποβιβασμού,
τέσσερις βαθμούς μακριά από
τον Απόλλωνα που θέλει να διατηρήσει ή και να αυξήσει αυτή
τη διαφορά για να κάνει σημαντικό βήμα προς επίτευξη των
στόχων του.
ΑΝΤΙΠΑΛΑ ΝΕΑ
•Σε δύο αποδεσμεύσεις ποδοσφαιριστών προχώρησε η διοίκηση του ΓΣ Αλμυρού. Παύλος
Βανγκέλι και Βαλάντης Κόκκας
δε θα συνεχίσουν στη Βολιώτικη ομάδα που είναι αντίπαλος
των Μετεώρων στον 4ο Όμιλο
της Γ’ Εθνικής.
•Συνεχίζει τη μεταγραφική
του ενίσχυση ο Αστέρας Ιτέας,
καθώς ο Πάρης Ζαννιάς είναι
εδώ και λίγες ώρες παίκτης
των Ερυθρόλευκων.
•Προπονήσεις με τον Πιερικό
κάνει ένας 28χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός, ονόματι Αλσίνο Σόουζα Σάντος, με το πα-

Σύναξη Αρη
Ζεστή εκδήλωση νοσταλγίας ετοιμάζει ο Αρης Αγίας Μονής.
Το Σάββατο(21.00 Χόβολη) θα κόψει πίτα και θα προβάλλει πλούσιο υλικό από τα 40 χρόνια δράσης. Επίσης θα τιμηθούν χορηγοί.

ρατσούκλι «Ζουνίνιο», ο οποίος
έπαιζε στην πατρίδα του και είναι παντρεμένος με Ελληνίδα. Η
ομάδα της Κατερίνης, έχει ήδη
αποκτήσει τον επιθετικό, Νίκο

Ντινόπουλο, ενώ ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον στόπερ,
Τάσο Τεμπερεκίδη, με τον οποίο
ήταν σε ανοιχτή γραμμή τις τελευταίες μέρες.

Η «κακοκαιρία» θέλει… καλοπέραση και οι άνθρωποι του
Α.Ο Ρωποτού «Κεραυνός» οργανώνουν το Σάββατο 26 Ιανουαρίου μια όμορφη εκδήλωση κόβοντας την πίτα του
συλλόγου στις 9 μ.μ στην ταβέρνα «Ο Μάκης» στη Πύλη
Τρικάλων.
Θ’ ακολουθήσει δημοτική βραδιά με πλούσιο χορευτικό
πρόγραμμα, με άφθονο γλέντι και πλούσια λαχειοφόρο.
Γενική είσοδος με φαγητό και ποτό 15 €. Είσοδος για παιδιά 10 €

Ενισχύεται
με Μπαρμπαρούση
το Αγναντερό

Αναβλήθηκε ξανά
ο αγώνας Μετέωρα- Αστέρας Ιτέας
Όπως ήταν λογικό αναβλήθηκε εκ νέου ο αγώνας των Μετεώρων με τον Αστέρα Ιτάες ο οποίος δεν έγινε την περασμένη
Κυριακή και είχε προγραμματιστεί για σήμερα.
Το χιόνι και ο πάγος επιμένουν στο δημοτικό στάδιο της Καλαμπάκας οπότε η ΕΠΟ μετά από αίτηση των Μετεώρων και
της ΕΠΣ Τρικάλων ορθά αποφάσισε την αναβολή.

Η ΒαθμoλoγΙα
ΟΜΑΔΕΣ

Β

Ν

Ι Η

ΤΕΡΜ.
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35
21
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11
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6
5
5
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5
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3
3
2
2
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2 0
2 0
3 3
4 3
4 3
3 5
2 5
2 6
2 7
4 5
4 6
5 6
4 7
1 11

39-7
34-4
19-10
16-12
13-10
16-14
12-14
12-18
13-27
15-16
13-22
8-19
12-22
7-34

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

Στο Αγναντερό θα συνεχίσει ο Μπαρμπαρούσης
Σε μία ακόμη ποιοτική προσθήκη προχώρησε ο ΑΟ
Αγναντερού, στο «παράθυρο» της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου! Η ομάδα του Χρήστου Μπατζιά τα βρήκε σε
όλα με τον Τρικαλινό Κώστα Μπαρμπαρούση, ο οποίος θα
ντύνεται στα «βυσσινί» για το β’ μισό της σεζόν σε Α’ ΕΠΣΚ
αλλά και τους ημιτελικούς κυπέλλου ΕΠΣΚ «Ανδρέας Γεωργίου» κόντρα στον ΑΟ Σελλάνων!
Ο 31χρονος αμυντικός-μέσος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στη Νίκη Καρυών, στη γειτονική Α’ ΕΠΣ Τρικάλων όντας από τους διακριθέντες ποδοσφαιριστές της.
Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής έχει φορέσει επίσης τη φανέλα των Μαύρων Αετών Ελευθεροχωρίου (2015-16) με
τους οποίους κατέκτησε τον τίτλο της Α’ ΕΠΣΤ και την άνοδο στη Γ’ Εθνικής, του Άρη Αγίας Μονής (2016-17) αλλά
και του ΑΟ Δήμητρα-Απόλλων, κουβαλώντας σημαντικές
γι’αυτό το επίπεδο παραστάσεις.
Να σημειώσουμε πως μέχρι πριν από λίγο καιρό προπονητής της ομάδας ήταν ο Φώτης Στάμος, ενώ συμπαίκτες του Μπαρμπαρούση θα είναι και οι Τρικαλινοί Λαφαζάνης, Παπαευθυμίου, Κεχαγιάς και Γκαρνάρας.

CMYK
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Σχολιάζοντας με το...
Ασφάλεια
Αφού πέρασαν απ’ όλα τα σημεία που μπορούσαν
για να προπονηθούν, έκαναν μια προπονητική βόλτα
και από τις αθλητικές εγκαταστάσεις «Football Factory» στις Καρυές οι Νεοχωρίτες.
Πιο ασφαλές χώρος για τις δύσκολες μέρες του
Χειμώνα.

Πάντα
Στο χιονισμένο αλλά εξαιρετικό γήπεδο του Πύργου η δουλειά συνεχίζεται για τους μικρούς
και μεγάλους ποδοσφαιριστές του Βαγγέλη Τσιούκα, οι οποίοι δεν δείχνουν να πτοούνται
από τις καιρικές και γηπεδικές συνθήκες.

Προσπάθεια
Κόντρα σε όλες τις
καιρικές συνθήκες οι
παίκτες και οι προπονητές της Δήμητρας είναι εκεί. Μικροί και μεγάλοι κάνουν προσπάθεια ώστε να νικήσουν
το κρύο και τα χιόνια,
προκειμένου να μείνουν
σε εγρήγορση.

* Από την στιγμή που έγινε το αναμενόμενο και δεν πραγματοποιήθηκε δις το παιχνίδι του ΑΟΤ με τον Απόλλωνα
Λάρισας ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι από εδώ και πέρα ο
όγκος δουλειάς για τον εκπρόσωπό μας θα είναι μεγάλος
με το ένα παιχνίδι να διαδέχεται το άλλο.
* Συνεπώς οι κυανέρυθροι χρειάζεται πέραν όλων των άλλων
να μοιράσουν σωστά τις δυνάμεις τους για να μπορέσουν
να πετύχουν τις επιθυμητές προσπεράσεις. Η εμπειρία
βέβαια δείχνει ότι με συμβατικές εμφανίσεις είναι δύσκολο
να αλλάξει ο χάρτης, οπότε χρειάζονται αψεγάδιαστες παρουσίες.
* Παράλληλα το ενδιαφέρον πέφτει και στις μετεγγραφικές
κινήσεις. Η ανάλυση προηγούμενων πρωταθλημάτων καταδεικνύει ότι χρειάζονται λίγες και καλές προσθήκες την
περίοδο του Ιανουαρίου.
* Διότι οι νεοφερμένοι θα βρουν έναν σταθερό κορμό και
θα σπεύσουν να δέσουν άμεσα με τους υπόλοιπους. Αναμφισβήτητα η σωστή επικοινωνία παίζει μεγάλο ρόλο στα
ομαδικά αθλήματα και είναι φανερό ότι οι πρωταγωνιστές
πρέπει να μιλούν την ίδια γλώσσα.
* Πάντως πολλές φορές από τον Γενάρη και μετά το σκηνικό
αλλάζει άρδην και οι φίλαθλοι παρακολουθούν γεμάτο
πρωτάθλημα. Στο πλαίσιο αυτό και αντεπιθέσεις γίνονται
και ανατροπές, ενώ πολλά αποτελέσματα συζητούνται για
μεγάλο χρονικό διάστημα.
* Ασφαλώς τα βαριά χαρτιά της κατηγορίας φροντίζουν να
μην δίνουν δικαιώματα, ενώ δείχνουν ότι αξιοποιούν
πλήρως τους παίκτες που είναι στα πάνω τους. Ετσι
παίζοντας με ανεβασμένη ψυχολογία γεμίζουν το βαθμολογικό σακούλι.
* Δεν λείπουν όμως και σωματεία που λίγο καιρό πριν
έδειχναν να κινούνται με σβηστές μηχανές. Στο πλαίσιο
αυτό είχαν απώλειες αλλά εσχάτως δείχνουν μεταμορφωμένα βρίσκοντας βηματισμό. Κάποια σημαντικά αποτελέσματα
ανέβασαν την ψυχολογία και παρουσιάζονται ιδιαίτερα επικίνδυνα.
* Με όλα αυτά δεν υπάρχει το παραμικρό περιθώριο υποτίμησης και για τον εκπρόσωπό μας όλα τα παιχνίδια πρέπει
να αντιμετωπιστούν ως ντέρμπι ολκής.
* Οι Τρικαλινοί που διακονούν τον αθλητισμό ξέρουν να παρουσιάζουν αλλά και να στηρίζουν εκδηλώσεις με φιλανθρωπικό χρώμα. Πόσο μάλλον όταν καλεσμένα είναι
στελέχη με μακρά διαδρομή και προσφορά στο αθλητικό
γίγνεσθαι.
* Ολοι λοιπόν θέλουν να δουν από κοντά ανθρώπους των
σπορ, που με τον τρόπο δράσης τους κράτησαν ψηλά την
Ελληνική σημαία. Παράλληλα συνεχίζουν την προσφορά
τους εκτός γραμμών από την πρώτη στιγμή που κρέμασαν
τα παπούτσια τους.
* Ο πρώην προπονητής του Αιόλου Γρηγόρης Γιασάρης ξεκίνησε την προσπάθειά του στον πάγκο της Νίκης Βόλου.
Βέβαια στο πρώτο ματς το ταμείο δεν ήταν θετικό αλλά ο
έμπειρος κόουτς κράτησε την διάθεση των παικτών του.
* Ο ίδιος θα προσπαθήσει να περάσει ορισμένα πράγματα
που αποτελούν την μπασκετική του φιλοσοφία. Γενικά
όμως είναι δύσκολο οι τεχνικοί να κάνουν θαύματα όταν
αναλαμβάνουν ομάδες στην μέση της χρονιάς. Κάθε
κανόνας βέβαια έχει και την εξαίρεσή του.
* Τα σενάρια στην τοπική καλαθοσφαίριση δεν τελειώνουν
ποτέ, όπως και τα όνειρα για μεγάλη σύμπραξη.
* Μπασκετική νοσταλγία στην παρουσίαση του συναδέλφου
Βασίλη Σκουντή για το βιβλίο σχετικά με τον άθλο του ’87.
Σύντομα θα υπάρξουν λεπτομέρειες. Πάντως όλοι αναγνωρίζουν ότι εκείνη η έκρηξη έβαλε το μπάσκετ σε πολλά
Ελληνικά σπίτια.

01.30: FOX Sports
Seton Hall - Providence
NCAA College Basketball
02:00 Eurosport 2
Αυστραλιανό Όπεν
Τουρνουά Grand Slam
02:00 Eurosport 1
Αυστραλιανό Όπεν
Τουρνουά Grand Slam
03:00 Eurosport 2
Σνούκερ: Masters Λονδίνο
Σνούκερ
04:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Denver Nuggets-Golden State Warriors,
NBA Regular Season
18:00 Novasports 1HD
Νίζνι - Μπάνβιτ
Basketball Champions League
19:30 Novasports 2HD
ΑΕΚ - Ντιζόν

Σε δράση
Πάτησαν χιόνι οι ποδοσφαιριστές του Πυργετού προκειμένου να ετοιμαστούν καλύτερα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος της Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας.
Ούτε η παγωνιά, ούτε το
χιόνι στάθηκαν εμπόδιο στους
παίκτες του Ξενοφώντα Πάτρα.
CMYK

Basketball Champions League
20:00 Novasports 4HD
Τουλούζ - Λιόν, Ligue 1
20:45 Eurosport 1
Σνούκερ: Masters Λονδίνο
21:00 Novasports 5HD
Μπαϊρόιτ - Βίρτους Μπολόνια
Basketball Champions League
21:00 Novasports 3HD
Ουλμ - Λοκομοτίβ Κούμπαν
EuroCup
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD
Μπερλίν - Σκρα Μπέλχατοφ
CEV Champions League βόλεϊ Ανδρών
21:30 Novasports 1HD
Ναντέρ - ΠΑΟΚ
Basketball Champions League
22:00 Novasports 2HD
Σεντ Ετιέν - Μαρσέιγ

τοπικά

Ιερείς με προσφορά
στην Καλαμπάκα
ριστείδης
Καραπέτσας,
Πρωτοπρεσβύτερος,
1929-2014. Ποιος δεν
θυμάται τον αείμνηστο
παπα-Αριστείδη για τα
καλά του λόγια που έλεγε
στον κόσμο. Γεννήθηκε
στην Καλαμπάκα το 1929,
από γονείς
Καλαμπακιώτες, Πήγε στο
Δημοτικό Σχολείο και μετά
στο Γυμνάσιο. Μετά πήγε
για 4 έτη στην Ιερατική
Σχολή στο Βόλο.
Παντρεμένος, το 1960, με
την Ευθυμία Μουλά.
Απέχτησε δύο κόρες.
Χειροτονήθηκε ιερέας το
1960.

Α

Για τρία χρόνια μετατέθηκε
στο χωριό Βλαχάβα. Ο Δεσπότης των Τρικάλων, Διονύσιος, το
οποίο υπαγόταν και η Καλαμπάκα τότε, τον μετέφερε στη
Καλαμπάκα, όπου γνώρισε τον
ιερέα Χρήστο Μπέντα και τον
παπα-Γιάννη Πίσπα.
Έτσι οι ιερείς ήταν τρεις στο
ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Η συνεργασία ήταν άριστη.
Είχαν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για να κάνουν την εκκλησία
του Αγίου Βησσαρίωνος στο
κέντρο της πόλεως. Το Εκκλη-

σιαστικό Συμβούλιο ήταν τα
μέλη: Δ.Χ. Λιάπης, Ν.Α. Λάπας,
Δ. Πλιάτσικας, Δ. Τσαντίκος.
Εκτός της μηνιαίας εισφοράς των κατοίκων και της αξιολόγησης δωρεές των Ευεργετών Αθανασίου Δημουλά και
Λεωνίδα Κεραμίδα, ουδείς έτερος τρόπος υπάρχει περί εξεύρεσης ικανών πόρων για την
ανέγερση της εκκλησίας του
Αγίου Βησσαρίωνος.
Οι ιερείς πρόσφεραν μεγάλη
υπηρεσία, μέσα στη φτώχεια
που υπήρχε, το έτος 1960 και
μετά. Και τα ξωκλήσια τα οποία
είναι 12, αυτοί τα συντηρούσαν,

με χρήματα των κατοίκων της
πόλεως Καλαμπάκας.
Ο ιερέας παπα-Χρήστος
Μπέντας, Καλαμπακιώτης, γεννηθείς 1884-1979, Ιωάννης Πίσπας από τον Κλεινοβό, Αριστείδης Καραπέτσας, Καλαμπάκα, γεννηθείς 1929-2014.
Ο γράφων με τον Αριστείδη
ήταν γείτονας μου. Είχαμε άριστες σχέσεις πάντα.
Τους εύχομαι και τους τρεις,
η μνήμη τους να είναι αιώνια.
Πρόσφεραν μεγάλο έργο στη
Καλαμπάκα.
Κλείνοντας, κόσμος της Καλαμπάκας, έλεγε τα καλύτερα

λόγια για τους ευεργέτες Αθανασίου Δημουλά, Λεωνίδα Κεραμίδα και οι ιερείς Παπα-Χρήστος Μπέντας, παπα-Γιάννης
Πίσπας και Αριστείδης Καραπέτσας για την μεγαλοπρεπή
εκκλησία του Αγίου Βησσαρίωνα.
Έξω από την εκκλησία τοποθετήσανε μαρμάρινη πλάκα και
γράφει: Οι ευεργέτες, τα ονόματά τους, τα οποία θα μείνουν για πάντα προς ανάμνησή
μας.
Βασίλειος Δημητρίου
Τσαρουχάς
Καλαμπάκα

ΑΠ’ ΟΣΑ ΔΙΑΒΑΖΩ

Ένα κείμενο του Καθηγητή Χρίστου Θ. Κρικώνη
για την ορθή γραφή τού ονόματος Χρίστος

Τ

ον Φεβρουάριο
του 2012 ο
Καθηγητής
Θεολογίας τού
Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης κ. Χρίστος
Θ. Κρικώνης είχε στείλει
στους Ορθόδοξους
Μητροπολίτες το
παρακάτω κείμενο πρόταση για την ορθή
γραφή τού ονόματος
Χρίστος (και όχι
Χρήστος), που αποτελεί
μια ακόμη επίσημη
συνηγορία τής άποψης
του γράφοντος, ο οποίος
έθεσε δημοσίως το θέμα
αυτό προ πολλών ετών
και ο οποίος κατά
καιρούς το επαναφέρει,
απευθυνόμενος εν
πολλοίς «εις ώτα μη
ακουόντων»!

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΟΥ κ. ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΡΙΚΩΝΗ
Επιτράψατέ μοι, παρακαλώ
να υποβάλω μία σκέψη ως
πρόταση σχετικά με την ορθή
γραφή τού ονόματος «Χρίστος» και «Χριστίνα», κατά
την ονοματοδοσία τών βαπτιζομένων τέκνων χριστιανών.
Κρίνεται ορθόν, και ίσως
επιβεβλημένον, τόσον από
θεολογικής απόψεως, όσον
και από φιλολογικής γραμ-

Επιμέλεια

Νικολάου Κατοίκου
ματικής, οσάκις δίδεται εις το
νεοβαπτιζόμενον το όνομα
«Χρίστος» ή «Χριστίνα», ο τελών το μυστήριον του βαπτίσματος ιερεύς να το αναγράφει στην «Δήλωση Βαπτίσεως» του νέου μέλους τής
χριστιανικής οικογενείας με
την ορθή γραφή, ήτοι «Χρίστος» με -ι- και όχι με -η-.
Και τούτο για δύο λόγους:
α) θεολογικούς, διότι ο νεοβαπτισθείς και γενόμενος μέλος τής νέας εν Χριστώ καινής ζωής, διά της ορθής γραφής «Χρίστος» θα συνδέεται
και διά του ονόματός του
έστω, με τον Θεάνθρωπον
και Σωτήρα μας Ιησούν Χριστον, όπως συμβαίνει άλλωστε τούτο και με την ανάλο-

γον περίπτωση του ονόματος
«Εμμανουήλ» (=ο Θεός μεθ’
ημών!), χωρίς η ονοματοδοσία αυτή να θεωρείται ασέβεια, όπως αφελώς κάποιοι
προβάλλουν.
β) Αλλά και για λόγους
γραμματικούς είναι ορθή η
γραφή αυτή κατά τους διαπρεπείς κλασικούς φιλολόγους Καθηγητάς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και άλλων
Πανεπιστημίων (όπως οι Χρίστος Τσολάκης, Χρίστος Θεοδωρίδης κ.ά.), αλλά και κατά
πολλούς διαπρεπείς πανεπιστημιακούς Καθηγητές άλλων ειδικοτήτων.
Οι κλασικοί φιλόλογοι (Γ.
Μπαμπινιώτης, Λεξικόν, σ.
1990) δικαιολογούν κατά τρόπον απολύτως ορθόν την
γραφή με -ι-, λέγοντες «ότι το
όνομα Χρίστος παράγεται
από το Χριστός - χρισμένος,
με αναβιβασμό τού τόνου,
διότι συνδέεται προφανώς
με το όνομα του Χριστού και
με το κύρος τού Χριστιανισμού...».
Εντεύθεν και «το γεγονός
ότι κατά την παράδοση της
Εκκλησίας οι φέροντες το
όνομα Χρίστος εορτάζουν
κατά την εορτή τού Χριστού,
την εορτή των Χριστουγέννων...».
Όθεν, θεωρώ ότι κρίνεται
σκόπιμον, προκειμένου να
επικρατήσει η ορθή γραφή

τού ονόματος «Χρίστος» με ι-, να συστήσετε, Σεβασμιώτατοι, σε όλους τους ευλαβείς Ιερείς τών Μητροπόλεών
σας να αναγράφουν, κατά
την έκδοση της Δηλώσεως
Βαπτίσεως κάθε νεοβαπτιζομένου, το όνομα «Χρίστος» με
-ι-, δηλαδή με την ορθήν γραφήν.
Έτσι, τα όποια κατόπιν δικαιολογητικά τού προσώπου
αυτού, στηριζόμενα εις την
Δήλωσιν βαπτίσεως του εφημερίου, θα αναγράφονται
αναγκαστικά κατά τον ίδιον
τρόπον σε όλα τα δημόσια έγγραφα, και έτσι θα επικρατήσει η ορθή γραφή τού ονόματος «Χρίστος».
Με την ενέργειάν σας αυτή,
αγαπητοί μου, εφ’ όσον υιοθετήσετε την λογική πρότασή
μου, θα ασκείται εμμέσως
μια εσωτερική ιεραποστολική
κατήχηση, χωρίς να ενοχλείται κανείς, ειδικά στην εποχή
μας κατά την οποία οι Εικόνες
και το Όνομα του Θεανθρώπου βάλλονται μανιωδώς, και
πανταχόθεν επιχειρείται παντοιοτρόπως η απομάκρυνσή
Τους από όλους τους δημοσίους χώρους τής πατρίδος
μας!
Χρίστος Θ. Κρικώνης
Ομότ. Καθηγητής
Θεολογικής Σχολής
Α.Π.Θ.
(16-2-2012)
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ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ
ΔΕΝ τα ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ
ΟΙ ΑΛΛΟΙ
Τόσα λάθη κάνει ο Τσίπρας, μα οι άλλοι δεν κερδίζουν,
μένουνε τα ποσοστά τους, Χαμηλά, και εκνευρίζουν.
τους μνηστήρες π' αγωνιούνε, αν θα πάρουν εξουσία
όπου πάνε πια, δεν πείθει, η εκεί τους, παρουσία.
(η δικιά τους)
```
Κάνει λάθει λεν ο Τσίπρας μα ο Κυριάκος δεν κερδίζει
Ούτε η Φώφη ούτε κι' άλλοι. ο Λαός στραβ' αρμενίζει;
Μήπως είναι ποιο μεγάλα, τα πολλά δικά τους λάθη
κι είχαν κάνει το λαό μας, δίχως όνειρα να πλάθει;
```
Φαίνεται πως ο Λαός μας, αξιοποιεί την μνήμη
και θυμάται τι τραβούσε όταν είχανε ευθύνη
Του φορτώσανε τα λάθη τα δικά τους, να πληρώσει,
και τον ρίξανε σε κώμα, τρόμαξε να αναρρώσει.
```
Εξήντα πέντε Δις του πήραν μέσα στην τετραετία
έκοβαν μισθούς, συντάξεις, δίχως λόγο και αιτία.
πείνασαν Νοικοκυραίοι, κλείσατε επιχειρήσεις
και τα ΜΑΤ τους δέρναν τότε, όσοι είχαν αντιρρήσεις.
```
Δώδεκα χιλιάδες Νέοι, αυτοκτόνησαν, νομίζω
και χιλιάδες μες τους δρόμους διαμαρτύρονταν θυμίζω!
Πως να ξεχαστούνε όλα, όσα έχουμε περάσει;
Κάποιοι πριν την ώρα έχουν, απ την ένδεια γεράσει.
```
Σαν λατέρνες χαλασμένες, χρόνια τώρα προσπαθούνε
να μας πείσουν πως αξίζουν πάλι ηγέτες να βρεθούνε.
Μην ξεχάσουμε το μύθο Σαν καείς με το κουρκούτι
όπως οι παλαιοί, μας λέγαν. να φυσάς και στο γιαούρτι
```
Δεν μας πείθουν μ' όσα λένε πως και πάλι το αξίζουν
να τους δώσουμε την ψήφο. Ασυστόλως λαϊκίζουν.
Μας τρομάζει και η σκέψη να τους δούμε πάλι ηγέτες
είναι οι ίδιοι, μην ξεχνάτε, που μας έκαναν επαίτες.
```
Χρόνια τώρα περιμένω ένα πρόγραμμα ν' ακούσω
για τα δίκια του λαού μας και με λόγια θα τους λούσω
μέσα απ την καρδιά βγαλμένα, ο λαός ν' αναθαρρέψει.
Τόσα χρόνια οι Κυβερνήτες πράγματι τον έχουν ρέψει.
```
Πάντα βάζουνε εμπόδια, κι' όλοι αερολογούνε
τα λεφτά τι έχουν γίνει, πρέπει ν' απολογηθούνε.
εξήντα πέντε δις μας πήραν, τετρακόσια χρεωμένα
και ως τώρα δεν μας είπαν που τα έχουνε χωμένα
Μόνο θέλουνε μας λένε, να ξεχάσουμε τα πρώτα
γιατί έχουν κατά νου τους, να αλλάξουνε την ρότα.
```
Και ο Τσίπρας έχει πάρει και μισθούς μα και συντάξεις
απ την Μύγα ξίγκι βγάζει, άντε αυτά να τα εντάξεις
και στο πρόγραμμα το νέο, για σωστά να τα προτείνεις,
την Κυβέρνηση αν θέλεις, τούτη, να την παρατείνεις.
Δέκα Δις κι αυτός μας πήρε και τα στέρησε στ' αλήθεια
από γέροντες προπάντων που δυστύχησαν τα σπίτια.
Άλλα είπε, άλλα κάνει, Δικαιούται μια ευκαιρία;
της Ελλάδας όπως δείχνει, να αλλάξει την πορεία;
```
Πολλές φορές στην εξουσία Η Δεξιά ήταν για χρόνια,
πριν της εκλογές ερχόταν, μας μιλούσαν με συμπόνια
και μας λέγανε θα λύσουν τα προβλήματα που έχει.
Ο λαός να ευημερήσει, πρέπει σ' όλα να μετέχει.
Πόσες φορές δεν μας γελάσαν,
τι δεν έταζαν να πείσουν
είχαν χρόνο να το κάνουν, τα μαλλιά
μας πριν ασπρίσουν.
```
Οι πολλές φορές του Κέντρου, του ΠΑΣΟΚ,
που Κυβερνήσαν
Μας αυξήσανε το χρέος και προβλήματα δεν λύσαν.
Τον ΟΤΕ μας τον πούλησαν, Τα αεροδρόμια και εκείνα .
Τα Λιμάνια τα 'χει πάρει Μια πολυεθνική της Κίνα.
Όλα τα 'χουν ξεπουλήσει, και το χρέος μεγαλώνει
μπήκαμε σε κατηφόρα, το κακό δεν τελειώνει.
```
Τους μνηστήρες δε τους νοιάζει,
που πηγαίνει το καράβι.
ο καθένας μια καρέκλα, θέλει μόνο να προλάβει
Η Βουλή έγινε Τσίρκο. έχει Κλόουν, Ταξιθέτες
μουσικούς, και ακροβάτες, προ παντός, με Σκηνοθέτες!
Ηθοποιούς, Σεναριογράφους, έχει ρόλο, ο καθένας
δεν τον παίζει όπως πρέπει απ αυτούς σχεδόν κανένας.
Μίμης Οικονόμου
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πρόεδρος της
Νέας
Δημοκρατίας,
Κυριάκος Μητσοτάκης,
από το βήμα της βουλής
στη συζήτηση για την
ψήφο εμπιστοσύνης
προς την κυβέρνηση,
έκανε λόγο για μία
«θλιβερή συναλλαγή», σε
ζωντανή μετάδοση.

«Η σημερινή συζήτηση
στην πραγματικότητα, πρόκειται για την τελευταία πράξη μίας παράστασης που παίζεται εδώ και 4 χρόνια σε
βάρος του ελληνικού λαού
για ένα άθλιο θέατρο που
έστησαν ο πάνος Καμμένος
και ο Αλέξης Τσίπρας με
τρεις στόχους.
Να κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ λίγους μήνες εξουσίας, να κυρωθεί η επιζήμια συμφωνία
των Πρεσπών και να κυρωθεί
ως κοινοβουλευτική ομάδα
τα μόρφωμα των ΑΝΕΛ.
Για να επιτευχθούν αυτοί
οι τρεις στόχοι ζούμε έναν
τραγέλαφο.
Στην αρχή είδαμε να αναβάλλεται η συνάντησή τους,
μετά να ανακοινώνεται ένα
ψεύτικοι διαζύγιο και τελικά
να διεκπεραιώνεται σε ζωντανή μετάδοση μια θλιβερή
συναλλαγή.
Ο κ. Καμμένος, δανείζει 2
βουλευτές του για να σωθεί
ο κ. Τσίπρας τους οποίους

εσωτερικά
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Μητσοτάκης: Την ψήφο εμπιστοσύνης
τη δίνει ο ελληνικός λαός με εκλογές

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης
δεν διαγράφει για να μην χάσει το προνόμιο του ως αρχηγός κοινοβουλευτικής ομάδας».
Οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν χώρισαν, απλά συγχωνεύτηκαν.
Μάλιστα προσπάθησαν να

περάσουν μια τροπολογία
για τα εξοπλιστικά, για τα F16.
Είμαι πολύ περίεργος να
δω αν θα ξαναφέρετε αυτή
την τροπολογία την οποία
κατέθεσε νύχτα ο κ. Καμμέ-

νος και είμαι περίεργος να
δω αν θα την ψηφίσετε.
Ποτέ, καμία κυβέρνηση στη
μεταπολίτευση, δεν επέλεξε
πολιτικό προϊστάμενο του
στρατεύματος, εν ενεργεία
στρατιωτικό.
Εσείς πήρατε εν ενεργεία
ανώτατο αξιωματικό και τον
υπουργοποιήστατε, φορώντας ακόμη τη στολή του.
«Για τον κ. Καμμένο ισχύει
η λαϊκή ρήση. Αν δεν ταιριάζατε, δεν θα συμπεθεριάζατε.
Η έξοδος του κ. Καμμένου
από την κυβέρνηση είναι
προφανώς εικονική και οι χειρισμοί προσυνεννοημένοι».
Κ. Τσίπρα, πολιτική για σας
σημαίνει συναλλαγή.
Συναλλαγή για δύο πλειοψηφίες. Κάπως έτσι, καταλήξαμε από τα σενάρια για
μία κυβέρνηση ανοχής, σε
μία κυβέρνηση συνενοχής.
Εσείς κ. Τσίπρα, παραχωρήσατε στους Σκοπιανούς,
Μακεδονική ταυτότητα και
Μακεδονική γλώσσα. Αλήθεια, πότε αποτελούσαν αυτά
μέρος της Εθνικής γραμμής;
Ο κ. Καμμένος, ο οποίος
τώρα σκίζει τα ιμάτια του για

να υπερασπιστεί το όνομα
της Μακεδονίας, ξέχασε ότι
όταν μπορούσε να ρίξει την
κυβέρνηση στη δική μας πρόταση δυσπιστίας, τη στήριξε.
Είστε και οι δύο συνεργοί
σε μία προμελετημένη μεθόδευση.
Είστε υπόλογοι όχι μόνο
στους Μακεδόνες, αλλά και
σε ολόκληρο τον Ελληνικό
λαό και την ιστορία.
«Είπατε ψέματα και εξακολουθείτε να κυβερνάτε με
ψέματα», κατηγόρησε τη
συμπολίτευση ο Κυρ. Μητσοτάκης και συνέχισε:
«Κάνετε εγκαίνια με τα
έργα ζωφραφισμένα σε μουσαμά. 'Αθλιο θέατρο. Κοροϊδεύετε τους Θεσσαλονικείς
στα μούτρα τους», είπε αναφερόμενος στην εκδήλωση
στο Μετρό Θεσσαλονίκης.
Κάθε μέρα παραμονής των
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ σημαίνει και
άλλα προβλήματα για τη
χώρα.
Θα χρειαστεί ειδικό συνεργείο για να ξεκολλήσετε από
τις καρέκλες σας όταν χάσετε την εξουσία.
Ευτυχώς η αυριανή ψηφο-

φορία είναι φανερή κι έτσι
ονομαστικά, όλοι θα αναλάβουν τις ευθύνες τους. Θα
σταθούμε δημόσια απέναντι
σε μία κυβέρνηση η οποία
υψώνει τις δύο τρύπιες σημαίες της.
Τους δύο ιδιότυπους λόγους για τους οποίους προέκυψε αυτό το μόρφωμα.
Ότι δήθεν διώξατε τα μνημόνια και δήθεν ξεκαθαρίσατε το πολιτικό τοπίο.
Κ. Τσίπρα, δεν σας χρειάζονται οι πολίτες να τους
εξηγήσετε πόσο καλά ζουν
και για το πόσο η οικονομία
είναι το ατού σας. Δεν το
επαναλάβατε σήμερα γιατί
οι πολίτες βλέπουν τα χρέη,
βλέπουν τις τρύπες στον λογαριασμό τους.
Όποιος αύριο δώσει ψήφο
εμπιστοσύνης, λέει ναι στη
συμφωνία των Πρεσπών.
Στηρίζει μία κυβέρνηση «κουρελού», χωρίς ατζέντα.
Την ψήφο εμπιστοσύνης
δεν την δίνουν τα κόμματα.
Τη δίνει ανοιχτά και καθαρά
ο λαός, μέσα από τις εκλογές.

Γεννηματά: Για μας είστε κυβέρνηση μειοψηφίας
«Γ

ια μας είστε κυβέρνηση μειοψηφίας. Όχι, δεν
σας εμπιστευόμαστε» ανέφερε η επικεφαλής
του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, στη
συζήτηση επί της πρότασης του πρωθυπουργού για
παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, επικρίνοντας
τον πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτση, πως επιδιώκει να
πείσει τον λαό ότι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ είναι τα δύο
κόμματα στο Κοινοβούλιο και εξαπολύοντας δριμεία
επίθεση προσωπικά στον κ. Τσίπρα.
«Δεν υπάρχει όριο στη γελοιοποίηση. Έπρεπε να είχατε
προκηρύξει εκλογές. Αυτές δίνουν και κλείνουν τα στόματα
περί συναλλαγών. Δεν το κάνετε γιατί φοβάστε τον λαό»
σημείωσε η κ. Γεννηματά και πρόσθεσε ότι «η δεδηλωμένη
προκύπτει από τη βούληση του λαού κι όχι από μεταγραφές
βουλευτών».
Η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής χαρακτήρισε όσα
έγιναν με την αποχώρηση του Πάνου Καμμένου από την
κυβέρνηση προσυνεννοημένη φαρσοκωμωδία και διαζύγιο
που τυπικά διαλύθηκε.
Η κ. Γεννηματά απάντησε και στη δήλωσε του πρωθυπουργού σχετικά με τη συγκρότηση μίας μεγάλης δημο-

Η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά
κρατικής παράταξης απέναντι στη ΝΔ. «Τη δημοκρατική
παράταξη πολλοί την πολέμησαν, τη διεκδίκησαν, αλλά
κανείς απ' αυτούς που σας ακολουθούν δεν μόρεσε να
την εκφράσει» τόνισε και κάλεσε τον κ. Τσίπρα να αφήσει
τα κόλπα και τις κουτοπονηριές περί προοδευτικού πόλου.

CMYK

«Το Κίνημα Αλλαγής θα πρωταγωνιστήσει. Με υπολείμματα
και γυρολόγους δεν προχωράει η χώρα» επισήμανε.
Απαντώντας στον πρωθυπουργό, ο οποίος είχε αποχωρήσει από την αίθουσα, η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής είπε ότι η κυβέρνηση Παπαδήμου ήταν κυβέρνηση
εθνικής συνεννόησης για να σταθεί η χώρα συντεταγμένα
στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και δεν έχει καμία σχέση με τη
«κυβέρνηση -κουρελού», όπως την αποκάλεσε, για την
οποία ο κ. Τσίπρας ζητάει ψήφο εμπιστοσύνης.«Δεν σας
ενοχλεί που μία υπουργός σας μετείχε στην κυβέρνηση
Παπαδήμου;» ρώτησε.
Αναφερόμενη στην ανάληψη του υπουργείου Εθνικής
Άμυνας από τον ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι είναι ντροπή να κρύβεται πίσω
του και να μην υπερασπίζεται την επιλογή του.
Παρόντος του προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη,
η κ. Γεννηματά υπογράμμισε ότι δεν είναι λύση για τη
χώρα το «φύγε εσύ-έλα εσύ». «Καμία άλλη πολιτική από
τη σημερινή του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα εφαρμόσει ο κ. Μητσοτάκης»
παρατήρησε και υποστήριξε ότι χρειάζεται κυβέρνηση
αξιόπιστη και προοδευτική, με συνεννόηση για τα μεγάλα
προβλήματα της χώρας.
«Το διακύβευμα των εκλογών είναι μεγαλύτερο από τη
νομή της εξουσίας. Ο ελληνικός λαός θα κάνει την ανατροπή
και θα αναδείξει ισχυρό το Κίνημα Αλλαγής ή αλλιώς θα
μπλέξουμε σε περιπέτειες και διχασμό» κατέληξε η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής.

εσωτερικά
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Αλ. Τσίπρας: Οι βουλευτές θα σταθούν
στο ύψος της ευθύνης τους
•«Η Δημοκρατία δεν εκβιάζεται - Θράσος να μιλούν για κυβέρνηση-κουρελού»
ητώ με ευθύνη και
σοβαρότητα την
επαναβεβαίωση της
ψήφου εμπιστοσύνης προς αυτή
την κυβέρνηση που έβγαλε τη
χώρα από την κρίση και τα
μνημόνια και μπορεί να ανοίξει
δρόμους προοπτικής για τον
ελληνικό λαό» ανέφερε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
κατά την ομιλία του στην
Ολομέλεια της Βουλής.

«Ζ

Ανοίγοντας τη συζήτηση για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς την
κυβέρνηση, ο κ. Τσίπρας ζήτησε «καθαρές λύσεις» και κάλεσε τους βουλευτές να επιδείξουν «στάση ευθύνης»,
υπενθυμίζοντας ότι αυτή η κυβέρνηση
«έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, διαφύλαξε την κοινωνική συνοχή, αποκατέστησε τη κανονικότητα, στήριξε και
προστάτευσε τους εργαζόμενους».

«Έντιμη η συνεργασία με
τους ΑΝΕΛ - Διαφωνώ με
την επιλογή Καμμένου»
Ο κ. Τσίπρας εξέφρασε την διαφωνία του με την επιλογή του Πάνου
Καμμένου να αποχωρήσει από την κυβέρνηση, δηλώνοντας όμως ότι σέβεται την επιλογή του. «Η διαφωνία του
Καμμένου με εμένα και με την κυβερνητική γραμμή στο ζήτημα της σύνθετης ονομασίας τον οδήγησε να φύγει
από την κυβέρνηση και να αποσύρει τη
στήριξή του. Το είπα και στον ίδιο, θα
το πω και δημόσια: θεωρώ ότι κάνει λάθος, δεν θεωρώ ότι πράττει σωστά,
ούτε θεωρώ ότι η επιλογή αυτή ήταν
αναπόφευκτη. Πιστεύω ότι μπορούσε
να διατηρήσει τη διαφορετική του
άποψη χωρίς να αποσύρει την εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση χωρίς να
την καταψηφίσει. Θα σεβαστώ όμως
παρά την έντονη διαφωνία την επιλογή του» είπε.
Κάνοντας μία αναδρομή στις σχέσεις
των δύο πρώην κυβερνητικών εταίρων, ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι
πολλά από τα «δύσκολα βήματα» που
έχουν γίνει μέχρι σήμερα, έγιναν από
μία κυβέρνηση δύο κομμάτων με εντελώς διαφορετική πολιτική αφετηρία, «μία κυβέρνηση που λοιδορήθηκε
από τους πολιτικούς της αντιπάλους».
«Όλα αυτά τα πετύχαμε από κοινού με
ένα κόμμα που ήταν γνωστές οι μεγάλες ιδεολογικές και πολιτικές μας διαφορές. Θέλω όμως να αναγνωρίσω ότι
το κόμμα αυτό, οι ΑΝΕΛ, συνέβαλε καθοριστικά σε αυτή τη προσπάθεια»
ανέφερε, χαρακτηρίζοντας «έντιμη και
ειλικρινή την συνεργασία με τους Ανεξάρτητους Έλληνες.

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
Εστιάζοντας στο Σκοπιανό, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως εξαρχής
γνώριζε τη διαφωνία του κ. Καμμένου.
«Διαφώνησε από την αρχή με τη σύνθετη ονομασία. Δεν το έκανε τώρα προσχηματικά, αλλά είχε πάντα αυτή τη
στάση, είναι η άποψή του. Διαφωνώ
μαζί του, αλλά την σέβομαι. Έχει μια
καθαρότητα» παρατήρησε.
Αντίθετα χαρακτήρισε «πολιτικά
αγύρτες, αναξιόπιστους και επικίνδυνους για τον τόπο» όσους κοροϊδεύουν
και αλλάζουν τη θέση τους με μοναδικό γνώμονα την αντιπολιτευτική στρατηγική τους. «Υπάρχουν ανάμεσά μας
βουλευτές και κόμματα που πάντοτε
υπερασπίζονταν μια διαφορετική άποψη από αυτήν που αποτελούσε εδώ και
χρόνια την λεγόμενη εθνική γραμμή»
σημείωσε. «Διαφωνώ κάθετα μαζί τους.
Θεωρώ ότι η δική τους θέση θα μας
οδηγεί σε απανωτές εθνικές ήττες,
αλλά τους σέβομαι. Και αυτούς και τις
θέσεις τους» δήλωσε ενώ στη συνέχεια
αναφέρθηκε σε εκείνους οι οποίοι,
όπως είπε, «επί 20 χρόνια διακήρυτταν
μία θέση, την υπερψήφιζαν στις προγραμματικές δηλώσεις των κυβερνήσεών τους και σήμερα, μόνο και μόνο
για να σώσουν το κομματικό μαγαζί,
παριστάνουν ότι διαφωνούν, ψάχνουν
να βρουν επιχειρήματα, εκεί που δεν
υπάρχουν, για να διαφωνήσουν».
«Για όλους αυτούς, θα πω απλά ότι
η στάση τους είναι πολιτικά και ηθικά
ανέντιμη. Δεν διαφωνούν στην ουσία,
αλλά ψάχνουν να εφεύρουν ψεύτικα
δήθεν σκοτεινά σημεία για να ψαρέψουν στα θολά νερά του εκλογικού
τους ακροατηρίου» επισήμανε.

«Αυγή νέας εποχής»
Ο Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι «η

αυγή του 2019 είναι η αυγή μίας νέας
εποχής για τη χώρα μας» καθώς παρά
τις «Κασσάνδρες» η κυβέρνηση πέτυχε την καθαρή έξοδο της χώρας από
τα μνημόνια, αλλά και να ρυθμίσει το
ελληνικό δημόσιο χρέος, κάτι που
όπως παρατήρησε, οι προηγούμενες
κυβερνήσεις δεν πέτυχαν.
«Σε δέκα μέρες από σήμερα συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την
25η του Γενάρη 2015, μια μέρα που ο
τόπος έζησε μια μεγάλη πολιτική ανατροπή» σημείωσε. Πρόσθεσε ακόμη ότι
η πολιτική αυτή αλλαγή «δεν ήρθε ως
κεραυνός εν αιθρία αλλά ήταν αποτέλεσμα της μεγάλης οικονομικής κρίσης
που βίωσε η πατρίδα μας» και κυρίως
«της διαχείρισης της κρίσης από τις κυβερνήσεις των τελευταών ετών που είχαν σαν αποτέλεσμα να οδηγηθεί η
χώρα στην πολιτική χρεοκοπία».

«Έχουμε σημαντικό έργο
να ολοκληρώσουμε»
Επισήμανε παράλληλα πως η κυβέρνηση «έχει μπροστά της συνταγματική θητεία εννέα μηνών με πολύ σημαντικό έργο να ολοκληρώσει» και
ανέφερε συγκεκριμένα:
«Έχουμε μπροστά μας, πρώτα από
όλα, και οφείλουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία αναθεώρησης του
Συντάγματος. Για την ενίσχυση του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων,
για την διεύρυνση της δημοκρατίας και
της λαϊκής συμμετοχής αλλά και για να
βάλουμε ένα τέλος στους θεσμούς της
ατιμωρησίας. Τις διατάξεις για την ευθύνη των υπουργών που είναι κομμένες και ραμμένες στα μέτρα εκείνων
που θέλουν να καταχραστούν την
εξουσία που τους έδωσε ο λαός και

αποτελούν ρυθμίσεις ντροπής για το
κοινοβούλιο την δημοκρατία και το
πολιτικό σύστημα. Την αύξηση του
κατώτατου μισθού και την κατάργηση
του υποκατώτατου μισθού, που θα
δώσει ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες
εργαζόμενους και θα αποτελέσει ένα
ακόμη βήμα στην πορεία που έχουμε
χαράξει για την ενίσχυση του εισοδήματος και της θέσης των εργαζομένων.
Τη ρύθμιση των 120 δόσεων ώστε να
ανακουφιστούν χιλιάδες ελεύθεροι
επαγγελματίες και να δοθεί νέα ώθηση στην οικονομία. Το νόμο για την
προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλά
και τη στήριξη της στεγαστικής πολιτικής. Με την επιδότηση των δόσεων
των δανειοληπτών για δάνεια πρώτης
κατοικίας αλλά και την επιδότηση ενοικίου».
Αναφέρθηκε ακόμη στην ολοκλήρωση της συζήτησης και την υλοποίηση μιας συμφωνίας με την Εκκλησία
«για να επιλυθεί άλλη μια εκκρεμότητα δεκαετιών και οι σχέσεις ΠολιτείαςΕκκλησίας να εξορθολογιστούν και να
μπουν σε στέρεες βάσεις».

Επίθεση στην
αντιπολίτευση
Ο Πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να
ασκήσει δριμεία κριτική στην αντιπολίτευση, η οποία - όπως υποστήριξε βρίσκεται σε «πανικό». «Μέσα στην
παραζάλη και τον πανικό του στρατηγικού αδιεξόδου της αντιπολίτευσης,
ακούσαμε τις τελευταίες μέρες τα μύρια όσα. Η αντιπολίτευση που δεν
τόλμησε να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας, έχει το θράσος να λοιδορεί
ακόμη και αυτήν τη καθαρή, την έντιμη επιλογή. Ακούμε για τεχνάσματα,
για σικέ πλειοψηφίες, για συναλλαγές.... Είστε τόσο τυφλωμένοι, που
περιφρονείτε ακόμα και τους βασικούς κανόνες του δημοκρατικού πολιτεύματος».
«Ο λαός εκλέγει τους αντιπροσώπους του και η Βουλή δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση» πρόσθεσε, ενώ αποκρούοντας τις επικρίσεις κατά της κυβέρνησης αντέτεινε
πως «κυβέρνηση κουρελού ήταν η κυβέρνηση που συγκρότησαν η Ν.Δ. και
το ΠΑΣΟΚ, οι για 40 χρόνια εχθροί, που
σε ένα βράδυ έγιναν φίλοι, διορίζοντας
Πρωθυπουργό έναν μη εκλεγμένο τεχνοκράτη αλλά όχι πολιτικό, χωρίς
λαϊκή νομιμοποίηση».

«Ο κ. Μητσοτάκης να είναι
πιο προσεκτικός όταν
μιλάει για αποστασίες»
Απευθυνόμενος ειδικότερα στον κ.
Μητσοτάκη και σχολιάζοντας τα περί
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Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

«ετερόκλητων συμμαχιών» απάντησε
ότι «μιλούν για αθέμιτες μεταγραφές
αυτοί που το τελευταίο διάστημα έχουν
εγγράψει στη κοινοβουλευτική τους
ομάδα τέσσερις βουλευτές από άλλα
κόμματα: τρεις από το Ποτάμι και
έναν από την Ένωση Κεντρώων». «Δεν
έχετε κανένα απολύτως δικαίωμα εσείς
να κουνάτε το δάχτυλο στην Αριστερά
και να θέτετε ζητήματα πολιτικής ηθικής» πρόσθεσε.
Έκανε επίσης λόγο για «αθλιότητες»,
που, όπως είπε, «ενορχηστρώνονται
εδώ και μέρες από το σκληρό κομματικό μηχανισμό της Ν.Δ.». Συγκεκριμένα μίλησε για «πογκρόμ επιθέσεων,
απειλών και της τρομοκράτησης των
βουλευτών που εκφράζουν την πρόθεση να πράξουν το πατριωτικό τους
καθήκον και ψηφίσουν με βάση τη συνείδησή τους».
«Έχετε στοχοποιήσει δημόσια βουλευτές. Στελέχη σας δίνουν στους
οπαδούς σας τα κινητά τους τηλέφωνα και τις διευθύνσεις τους. Δέχονται
καθημερινά εκατοντάδες απειλητικά
μηνύματα. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε» υποστήριξε και αναφέρθηκε στις
απειλές που- όπως είπε - τον ενημέρωσε ότι δέχεται η υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Κατερίνα Παπακώστα.
Κάλεσε στη συνέχεια τον κ. Μητσοτάκη να είναι «πιο προσεκτικός» όταν
μιλάει για «αποστάτες». «Εσείς ειδικά
θα έπρεπε να είστε πιο προσεχτικός,
λόγω οικογενειακής παράδοσης, όταν
χρησιμοποιείτε αυτόν τον όρο κύριε
Μητσοτάκη. Γιατί ιστορικά ο όρος αυτός έχει καθιερωθεί για να περιγράψει
την κίνηση βουλευτών που στηρίζουν
την κοινοβουλευτική πλειοψηφία να
αποχωρήσουν από αυτήν προκειμένου
να εξυπηρετήσουν τα σχέδια των αντιπάλων της κυβέρνησης και όχι το αντίθετο. Αυτοί που ρίχνουν μια κυβέρνηση είναι ιστορικά οι αποστάτες, όχι
αυτοί που μένουν για να τη στηρίξουν»
πρόσθεσε.

«Οι βουλευτές δεν
θα τρομοκρατηθούν»
Εξέφρασε επιπλέον τη βεβαιότητα
ότι οι βουλευτές δεν θα τρομοκρατηθούν και θα σταθούν στο ύψος της ευθύνης τους.
«Οι βουλευτές δεν θα τρομοκρατηθούν. Θα σταθούν στο ύψος της συνείδησής τους, στο ύψος της ιστορικής
τους ευθύνης απέναντι στον τόπο και
στο πατριωτικό συμφέρον, απέναντι
στην ιστορία, απέναντι στη Σημοκρατία. Γιατί μόνος οδηγός των βουλευτών
είναι η συνείδησή τους και η ευθύνη
τους απέναντι στην ιστορία» υπογράμμισε.
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«Καμπανάκι»
ΠΟΕΔΗΝ για
καρκινοπαθείς
Δύο μήνες αναμονή για
μια διαγνωστική εξέταση
Δύο μήνες είναι η λίστα αναμονής των ασθενών με καρκίνο
προκειμένου να κάνουν τη διαγνωστική εξέταση PET CTSCAN, που ανιχνεύει τον καρκίνο σε πολύ αρχικό στάδιο,
καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ),
τονίζοντας ότι τα μηχανήματα
είναι μόνο έξι και γίνονται 30
εξετάσεις ημερησίως όταν «οι
ανάγκες είναι τουλάχιστον οι
διπλές». Επιπλέον «το ραδιοφάρμακο, απαραίτητο για την
εξέταση, παράγεται μόνο από
μία ιδιωτική μονάδα παραγωγής
κυκλότρου και χρεώνεται 750
ευρώ για κάθε ασθενή. Εάν
δεν υπήρχε ο μονοπωλιακός
χαρακτήρας, η τιμή του ραδιοφαρμάκου θα κόστιζε 250
ευρώ» αναφέρει η Ομοσπονδία.
Η ΠΟΕΔΗΝ κάνει λόγο για
ταλαιπωρία των καρκινοπαθών
και μεγάλη οικονομική επιβάρυνση, αφού όλα τα PET CT
βρίσκονται στην Αττική και τη
Θεσσαλονίκη, πλην ενός που
είναι στην Πάτρα, με αποτέλεσμα, όπως σημειώνει, «πολλοί ασθενείς να αποφεύγουν
να κάνουν την εξέταση PET
CT-SCAN που σώζει ζωές».
Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, με βάση τα διεθνή στάνταρ
θα πρέπει ανά 750.000 κατοίκους να λειτουργεί ένα μηχάνημα PET CT και στα νοσοκομεία θα πρέπει να λειτουργούν
τουλάχιστον 15 μηχανήματα
PET CT. Σήμερα λειτουργούν
6 μηχανήματα στα νοσοκομεία
«Ευαγγελισμός», «Μεταξά»,
«Παπαγεωργίου», «Θεαγένειο», Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου και στο Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών. Ακόμη
και ο ιδιωτικός τομέας, επισημαίνει η ΠΟΕΔΗΝ, που διαθέτει 5 μηχανήματα, τα έχει
αναπτύξει στην Αττική και τη
Θεσσαλονίκη.
«Η εξέταση PET ST-SCAN
χρεώνεται 1.500 ευρώ στον
ιδιωτικό τομέα και εγκρίνεται
από Επιτροπή του ΕΟΠΥΥ. Ο
ασθενής επιβαρύνεται με 450500 ευρώ (15% συμμετοχή +
άλλα έξοδα). Μαζί με τα έξοδα
μετακίνησης σε πολλούς καθίσταται απαγορευτική η εξέταση» υπογραμμίζει η Ομοσπονδία.
Η ΠΟΕΔΗΝ κάνει λόγο για
καθυστέρηση στην ολοκλήρωση
του διαγωνισμού, ώστε το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο
Κηφισιάς να προμηθευτεί μηχάνημα PET CT και ενός κυκλότρου για παραγωγή ραδιοφαρμάκου. Καθυστερεί, επίσης,
σύμφωνα με την Ομοσπονδία,
η προμήθεια κυκλότρου στο
νοσοκομείο «Μεταξά», καθώς
και οι διαδικασίες υποδοχής
της δωρεάς του Ιδρύματος
Νιάρχου για εγκατάσταση ενός
μηχανήματος PET CT και ενός
κυκλότρου στο Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Ιωαννίνων και ενός
κυκλότρου στο Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Ρίου.
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ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ
•ΜΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ - η 151Η- ΘΑ ΖΥΓΙΖΕΙ ΑΙΩΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Μέρος 2ο
Το παρόν σύντομο ιστορικο-πολιτικό αφήγημα αφορά
την καταιγιστικής ταχύτητας “ωρίμανση” του
ζητήματος της ονομασίας της χώρας των Σκοπίων,
η οποία έφθασε “επι ξηρού ακμής”=στην κόψη του
ξυραφιού, επαφιεμένη στην ψήφο (1) ενός Βουλευτού.
Oνομασία ενός κρατικού μορφώματος που έλαβε
σάρκα και οστά το έτος 1944, με την λήξη του Β’
Π.Π., ενταγμένο στην ένωση πολλών βαλκανικών
κρατών την ονομαζόμενη Γιουγκοσλαβία (Νέα
Σλαβοχώρα) . Ο σκοπός σαφής, να αναχαιτισθούν οι
ισχυρές βλέψεις της Βουλγαρίας για κάθοδο στο Αιγαίο
δια της Βαρδαρίας χώρας και της Μακεδονίας μας. Οι
βλέψεις της Βουλγαρίας επίκαιρα υπερενισχύοντο από
την ισχυρή Ρωσία, μεγάλη Ευρασιατική χώρα, νικήτρια
κατά του άξονος Γερμανίας-Ιταλίας-Ιαπωνίας, με τις
προαιώνιες φιλοδοξίες καθόδου στις θάλασσες της
Μεσογείου, αυτήν την φορά με όχημα την
κομμουνιστική Βουλγαρία. Μετά δε την “μοιρασιά”
του ευρωπαϊκού κόσμου στην Γιάλτα σε σφαίρες
επιρροής των μεγάλων δυνάμεων και την έναρξη του
Μακαρθισμού στις ΗΠΑ, εδραιώθη η μετονομασία
της έως τότε ονομαζόμενης ΒΑΡΔΑΡΙΑΣ σε
“Δημοκρατία της μακεδονίας”. Το ζήτημα εγεννήθη
από την εποχή της μεγάλης Βουλγαρίας του Σαμουήλ
(996-1014μ. Χ), εσίγασε επί αιώνες έως έτος 1878,
οπότε με την συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (προαστίου
της Κων/πόλεως) μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, κατόπιν
του νικηφόρου Ρωσο-Τουρκικού πολέμου, επεξετάθηκαν
τα σύνορα της Βουλγαρίας έως τον Όλυμπο, για
χρονικό διάστημα ολίγων μηνών. Επηκολούθησε
λυσσώδες βουλγαρικίνητο κίνημα επιδρομών στην
τουρκοκρατούμενη Μακεδονία με σκοπό την φυσική
εξόντωση του Ελληνικού στοιχείου ή τον βίαιο
εκβουλγαρισμό του.
Ας σημειωθεί δε ότι επροκλήθηκαν (15) δεκαπέντε
Ρωσοτουρκικοί πόλεμοι με απώτερο σκοπό την κάθοδο
της Ρωσίας στην Μεσόγειο, η δε Τουρκία οφείλει
την ύπαρξή της χάρις σε αυτήν την διαχρονική
επιδίωξη της Ρωσίας, επειδή μόνιμα στηρίζεται
οικονομικά, στρατιωτικά, διπλωματικά από τις Δυτικές
δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία και ήδη ΗΠΑ)
από την εποχή του Φλμεράυερ (1790-1861), ως
προμαχώνας κατά της στρατιωτικο-πολιτικής ανάπτυξης
της Ρωσίας. Αυτήν την εκδοχή δεν ήταν σε θέση να
σταθμίση η κυριαρχούσα ανιστόρητη πολιτική,
διπλωματική και πνευματική ελίτ της χώρας την
εποχής της Μικρασιατικής εκστρατείας της Ελλάδος,
με σκοπό την ανάσταση της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας. Δεν είχε συνειδητοποιημένη αυτήν
την πάγια τακτική των δυτικών δυνάμεων έναντι της
Ρωσίας, η οποία ως ομόδοξη κατά το χρισιανικό δόγμα
με την Ελλάδα χώρα θα προσεγγίζετο πολιτικά, θα
συμμαχούσε, θα γινόταν μεγαλύτερη σε δύναμη χώρα
και θα αποτελούσε ποικίλη απειλή. Μάλιστα δε ακόμη
περισσότερο ενισχυμένη αυτή η εκδοχή από την Ρωσική
θέση ότι πρέπει να μετουσωθεί η Μόσχα σε Τρίτη
Ρώμη, μετά την κατάργηση της δεύτερης Ρώμης
(Κωνσταντινούπολης) με την άλωσή της από του
αλόθρησκους τούρκους. Αυτή η εκδοχή ετονίζετο
υπέρμετρα από ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΗΣ
ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΙΝΑΣ, τελευταίου γόνου της
αυτοκρατορικής οικογένειας των Παλαιολόγων του
Βυζαντίου και διάδοχο του θρόνου με τον Ρώσο ΙΒΑΝ
Γ’ το έτος 1472. Και εάν δεν υπήρχε η Τουρκία μεταξύ
Ελλάδος και Τουρκίας θα έπρεπε να εφευρεθεθεί μία
άλλου είδους δύναμη που να αποτρέπει την προσέγγιση
των δύο χωρών και Λαών. Ιδού το μυστικό της
προδιαγεγραμμένης νομοτελειακά Μικρασιατικής
καταστροφής της Ελλάδος, ενώ θα ηδύνατο να
κεφαλαιοποιήσει τα οφέλη των απελευθερωθέντων
εδαφών που είχαν κατακυρωθεί με την ΣΥΝΘΗΚΗ
ΤΩΝ ΣΕΒΡΩΝ.
Ας σημειωθεί εμφαντικά ότι το ενδιαφέρον της
σημερινής Ρωσίας για την ΜΑΚΕΔΟΝΟΠΟΊΗΣΗ
ΤΗΣ ΒΑΡΔΑΡΙΑΣ είναι έντονο, με τον υπουργό
εξωτερικών να δηλώνει επίσημα ότι θα προσφύγει
στον ΟΗΕ κατά της συμφωνίας των Πρεσπών, ο δε
Βούλγαρος πρωθυπουργός θα προτάξει VETO
αναφορικά με την “μακεδονική γλώσσα”, όπου θα
απαιτηθεί, αφού αυτή είναι μία διάλεκτος, ένα
υβρίδιο της βουλγαρικής και όχι ιδιαίτερη γλώσσα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΧΑΝΤΗΣ
ενεργός πολίτης, πρώην Αντιπρόεδρος Συλλόγου
Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων Ν, Τρικάλων

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΙΑΝΙΚΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Η ΣΗΜΕΡΙΝH
ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.
Αυτά αναφέροναι ως προσδιοριστικά στοιχεία του
ερωτήματος γιατί πρέπει να ονομασθεί εξαναγκαστικά
η FYROM ως δημοκρατία τη βόρειας μακεδονίας και
όχι ΒΑΡΔΑΡΙΑ. Στην συνέχεια παρατίθεται υλικό
αναφορικά με το προκείμενο θέμα.
Το πολυεθνικό κρατίδιο των Σκοπίων, του οποίου ο
πληθυσμός αποτελείται από Βούλγαρους κατά 65%
περίπου (αυτοί είναι και που παριστάνουν τους
«Μακεδόνες»), Αλβανούς (το 1/3 του πληθυσμού του),
Σέρβους, Έλληνες (200. 000 υπολογίζονται οι Έλληνες
στα Σκόπια, για τους οποίους δεν μιλά κανείς, σαν να
μην υπάρχουν), αποτελεί μόνιμο παράγοντα αστάθειας
στην περιοχή των Βαλκανίων.
Υπάρχει Σκοπιανό Εθνικό Ίδρυμα Ιστορίας, που
προβάλλει διεθνώς την ανιστόρητη θεωρία της
καταγωγής των Σλάβων-Σκοπιανών από τους
αρχαίους Μακεδόνες.
Ο ιστορικός ηγέτης των Σκοπίων Κίρο Γκλιγκόρωφ,
πρώτος πρόεδρος αυτού του κράτους από το έτος
1991 έως το 1999, μετά την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας,
εδήλωσε δημοσίως την 6 Μαρτίου του 1992, σε
γνήσια συνειδησιακή ειλικρινή εξομολόγηση ότι, “εμείς
οι Σκοπιανοί είμαστε Σλάβοι και δεν έχουμε καμία
σχέση με τους αρχαίους Μακεδόνες και τον Μέγα
Αλέξανδρο”. Στα «Απομνημονεύματα», σ. 259
ξεκαθάρισε: «Είμαστε Σλάβοι. Εχουμε έρθει στα
Βαλκάνια τον 6ο και τον 7ο αιώνα. Εχουμε
εγκατασταθεί στα εδάφη που ονομάζονται Μακεδονία
και από τότε κατοικούμε σε αυτά. Δεν γνωρίζω κατά
πόσο στις φλέβες μας συνεχίζει να ρέει κάποια σταγόνα
αίματος των αρχαίων Μακεδόνων, αλλά, ακόμα κι
έτσι, δεν είναι αυτό που δίνει την ταυτότητα του λαού
μας».). Γνωστόν δε οτι εξεχριστιανίσθησαν από τους
δύο βυζαντινούς ιεραποστόλους ΚΥΡΙΛΟ και
ΜΕΘΟΔΙΟ, χίλια χρόνια αργότερα από την ακμή του
Μακεδονικού κράτους με πρωτεύουσα την Πέλλα.
Στην εδαφική έκταση του Σκοπιανού κράτους δεν
υπάρχουν μνημεία που να προδίδουν στοιχεία ακμής
του Μακεδονικού πολιτισμού, της εποχής του Φιλίππου
και του Μ. Αλεξάνδρου. Η εδαφική έκταση της
Σκοπιανής χώρας απετέλεσε κατακτημένη απο το
κράτος των Μακεδόνων και όχι κοιτίδα του
Μακεδονικού κράτους και πολιτισμού. Η γλώσσα
των Σκοπίων δεν έχει κάποια συγγένεια με την
ελληνιστική του Μ. Αλεξάνδρου. ΥΠΕΞ της ΠΓΔΜ:
«Είμαστε Μακεδόνες, μιλάμε μακεδονικά, είναι
δικαίωμά μας» 01|02|2018 Δεν θα υπάρξει λύση για
το όνομα αν χρειαστεί διαπραγμάτευση για αλλαγή
στην εθνικότητα, τη γλώσσα και την ταυτότητα»,
διεμήνυσε ο υπουργός Εξωτερικών των Σκοπίων μετά
τη συνάντηση με τον Μάθιου Νίμιτς.
Όταν επισήμως δηλώνουν οτι δεν έχουν καμία σχέση
με τους αρχαίους Μακεδόνες, διεκδικούν την
κατάκτηση του ονόματος που εκφράζει ελληνικότητα
και Ελληνισμό. Αυτό δηλοποιεί πρόθεση και στόχευση
ισχυρού αλυτρωτισμού σε βάρος της Ελλάδος, ως
απόλυτη συνέπεια στην από αιώνων βουλιμία των
ποικίλων ενδιαφερομένων από Βορρά ορμωμένων
διαχρονικών εχθρών της Ελλάδος. «Η “μακεδονική”
γλώσσα είναι μια αναγνωρισμένη γλώσσα της ομάδας
των σλαβικών γλωσσών», δήλωσε ο Νίκολα
Ντιμιτρόφ σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον ειδικό

διαμεσολαβητή του ΟΗΕ. Αφού η γλώσσα των
Σκοπίων ανήκει στην ομάδα των σλαβικών γλωσσών,
πως μπορεί να δικαιολογηθεί να ονομασθεί
“μακεδονική” και να θεωρείται δίκαιο για να γίνει;
Τήν 16-2-18, απολογιστικά δηλώνει: “Έχουμε ωριμάσει
και δεν χρειαζόμαστε πλέον ρίζες 2. 000 ετών για
να νιώσουμε αυτοπεποίθηση, καλύτερα να
συνεργαζόμαστε για πράγματα που μετρούν στο
σήμερα ”, και συνεχίζει «Είναι καλύτερο να
συνεργαζόμαστε και να συναγωνιζόμαστε για πράγματα
τα οποία έχουν σημασία σήμερα παρά να
ανταγωνιζόμαστε για το ποίος είχε τις περισσότερες
δοξασμένες νίκες και ήττες στην πλούσια ιστορία μας.
Αυτή ακριβώς είναι και η προσέγγισή μας για τη
διαφορά που έχουμε με την Ελλάδα”. {Εδώ παρενθετικά
πρέπει να επισημανθεί ότι η βουλιμία αρπαγής του
ονόματος και της Ιστορίας της Μακεδονίας δεν αφορά
“ τα πράγματα τα οποία έχουν σημασία σήμερα”,
τα οποία υπηρετούνται ΑΠΡOΣΚΟΠΤΑ ΜΕ ΤΟ
ΟΝΟΜΑ BARDASKA, για την ένταξη των Σκοπίων
στο ΝΑΤΟ και ΕΕ}
Ο δήμαρχος Σκοπίων Πέτρε Σιλέγκοφ δηλώνει
(5/5/2018) ότι «Αρκετά από τα μνημεία διαστρεβλώνουν
και παρερμηνεύουν ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα
όχι μόνον της Μακεδονίας αλλά και του κόσμου», και
προσθέτει ότι “ο Αλέξανδρος ουδέποτε υπήρξε μέρος
της κανονικής ιστορίας της χώρας του”. Συνεπώς οι
σκοποί που στοχεύονται να υπηρετηθούν με το όνομα
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ είναι πολύ βαθύτεροι των εμφανιζομένων,
βεβαιότατα εις βάρος του Ελληνισμού.
ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΖΑΕΦ την 21-9-2018: «Δεν υπάρχει άλλη Μακεδονία
πέρα από τη δική μας». Το πρακτορείο ΜΙΑ των
Σκοπίων μετέδωσε τις ακόλουθες δηλώσεις του
πρωθυπουργού των Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ, από τις
ΗΠΑ.: «ένα μέρος της γεωγραφικής ενότητας της
Μακεδονίας είναι στην Ελλάδα, ένα στην Βουλγαρία
και το βόρειο τμήμα είναι στη χώρα μας». Ειδικότερα,
εδήλωνε πριν την ανασκευή του δημοσιεύματος την
21-9-2018: «Το βόρειο τμήμα της Ελλάδας είναι
Ελλάδα, το δυτικό τμήμα της Βουλγαρίας είναι
Βουλγαρία. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ. Δεν υπάρχει άλλη
στον κόσμο. Και γνωρίζοντας την προοπτική και το
μέλλον αυτό πρέπει να το κάνουμε για τις επόμενες
γενιές, για τα παιδιά μας. Και για αυτό πιστεύω ότι
είναι ένας σοβαρός λόγος για να ενωθούμε».
Στην ίδια συνέντευξη ο Ζάεφ επαναλάμβανε ότι η
κύρωση της συμφωνίας θα έχει ως αποτέλεσμα ο
«μακεδονικός λαός» να έχει μία διεθνώς αναγνωρισμένη
πατρίδα με αναγνωρισμένη «μακεδονική» γλώσσα,
ενώ κανείς δεν θα μπορεί κατόπιν να αρνηθεί «τη
μακεδονική μαςταυτότητα». Ο Ζάεφ, πάντως,
αναγνώριζε ότι η προσθήκη του «Βόρεια» στο όνομα
της χώρας δεν γίνεται εύκολα αποδεκτή από τους
πολίτες.
Η συμφωνία των Πρεσπών, από την υπογραφή της
την17-6-2018 έως την 21-9-2018, σε διάστημα μόλις
τριών μηνών, μετήλλαξε το όνομα των Σκοπίων από
Gorna Μακεδονία σε Μακεδονία της Ευρώπης και
σήμερον σε μία και μοναδική Mακεδονία, των
Σκοπίων. Αν αυτός ο αφορισμός του Ζάεφ, (απόλυτα
πολιτικού και εθνικιστικού χαρακτήρα), δεν είναι
διακήρυξη προς τους πολίτες της Βαρδαρίας περί
φανερού αμείωτου αλυτρωτισμού κατά της Ελλάδος
και αιτία καταγγελίας της συμφωνίας των Πρεσπών,
τι άλλο θα ήθελε να ιδεί η πολιτική και πνευματική
Ηγεσία της Ελλάδος, για να εγερθεί από την πολιτική
ύπνωση; Δεν είναι αυτή η διακήρυξη συγκαλυμένο
casus beli και σαφής αιτία έγκαιρης καταγγελίας της
συμφωνίας, για πρόληψη μελλοντικών χειρίστων
εθνικών δεινών; Δεν φαίνεται καθαρά ότι αυτήν την
τακτική του Ζάεφ την καλύπτουν και την ενισχύουν οι
προστάτες και πάτρωνές του, οι οποίοι σε όλες τις
περιπτώσεις λεκτικής αναφοράς για την ΒαρδαρίαΣκόπια, την αποκαλούν μονίμως παράνομα Μακεδονία;
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η απλή, αλλά κατανοητή
ανάγνωση των ανωτέρω καταδεικνύει τις κρυφές
και δόλιες σκοπιμότητες σε βάρος της Μακεδονίας
και ολοκληρου τις Ελλάδος. Κάποτε η Μακεδονία
εκινδύνευσε από τον Πανσλαβισμό, τώρα κινδυνεύει
από τον παναμερικανισμό.

Συνεχίζεται

τοπικά

«Στα όπλα» Τσίπρας – Μητσοτάκης
για την υπουργοποίηση Αποστολάκη
Η
επιλογή του
Κυριάκου
Μητσοτάκη να
στηλιτεύσει την επιλογή
του Αλ. Τσίπρα να ορίσει
έναν εν ενεργεία
ανώτατο αξιωματικό ως
διάδοχο του Πάνου
Καμμένου στο Υπουργείο
Άμυνας έβαλε φωτιά
στην ήδη τεταμένη
συζήτηση για την παροχή
ψήφου εμπιστοσύνης
προς την κυβέρνηση.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε
πως «ποτέ καμία κυβέρνηση
στην μεταπολίτευση δεν επέλεξε για πολιτικό προϊστάμενο εν ενεργεία αξιωματικό.
Με εξαίρεση τον Χηνοφώτη ο
οποίος πρώτα όμως παραιτήθηκε, μετά εξελέγη βουλευτής
και μετά ανέλαβε υπουργικά
καθήκοντα και όχι στο υπουργείο Αμυνας. Εσείς πήρατε
εν ενεργεία ανώτατο αξιωματικό και τον υπουργοποιήσατε. Ο τελευταίος που είχε
συμβεί το ίδιο ήταν ο Σπαντιδάκης, την 21η Απριλίου
1967».
Στο θέμα επανήλθε, μετά
την ολοκλήρωση της ομιλίας
του Προέδρου της Ν.Δ., ο
Πρωθυπουργός, προκαλώντας μάλιστα την αντίδραση
της Προέδρου του ΠΑΣΟΚ
Φώφης Γεννηματά που περίμενε να ανέβει στο βήμα. Ο κ.
Τσίπρας έκανε λόγο για κολοσσιαίο ατόπημα του κ. Μητσοτάκη, σχολιάζοντας πως
«άθελά του συνέκρινε τον μέχρι χθες αρχηγό ΓΕΕΘΑ Βαγγέλη Αποστολάκη με τον πραξικοπηματία της χούντας
Σπαντιδάκη.
«Δεν σας επιτρέπω να προσβάλετε έναν άνθρωπο που
έχει υπηρετήσει τις Ένοπλες
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Δανέλλης για ψήφο
εμπιστοσύνης: Γνώμονάς μου
οι αρχές και η συνείδησή μου
Τους λόγους που τον ώθησαν να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση περιέγραψε ο βουλευτής Σπύρος
Δανέλλης, στην πρώτη του τοποθέτηση έπειτα από τη διαγραφή του από την
ΚΟ του Ποταμιού.
«Γνώμονας μου ήταν πάντα να τηρώ
τις αρχές μου και να λειτουργώ με
βάση τη συνείδησή μου» τόνισε ο χαρακτηριστικά, μιλώντας στη Βουλή.
Ο βουλευτής
Ο κ. Δανέλλης, σημείωσε πως με
του Ποταμιού
βάση τα πιστεύω του δεν μπορούσε να
Σπύρος Δανέλλης
πράξει αλλιώς.
Προειδοποίησε δε ότι η Δημοκρατία
μπορεί να γίνει εύκολο θύμα και θήραμα και κάλεσε όσους
πιστεύουν στον κοινοβουλευτισμό να είναι εξαιρετικά προσεχτικοί.

Καμμένος: Λάθος του
πρωθυπουργού η στήριξη της ήδη
νεκρής συμφωνίας των Πρεσπών
Η σύγκριση Αποστολάκη με τον χουντικό Σπαντιδάκη και η μάχη των δύο αρχηγών στη Βουλή
Δυνάμεις με τον στρατηγό
της χούντας», είπε. «Η σύγκριση είναι ντροπή και πρέπει
να ανακαλέσετε. Προσβάλετε
το δημοκρατικό φρόνημα των
Ενόπλων Δυνάμεων. Η μόνη
σχέση που έχουν οι δύο είναι
ότι κατάγονται από το Ρέθυμνο. Αλλά, εσείς κ. Μητσοτάκη μας λέγατε ότι οι πολίτες
δεν θυμούνται τον Λαμπράκη
και τώρα θυμηθήκατε εσείς
τον χουντικό Σπαντιδάκη, τον
αυλικό του βασιλιά;».
Ο κ. Μητσοτάκης σήκωσε το
γάντι που πέταξε ο Πρωθυπουργός, επιμένοντας ότι ήταν
λάθος του νυν Υπουργού Άμυνας να αποδεχθεί την πρόταση του Πρωθυπουργού, αλλά
προσθέτοντας ότι τιμά την πορεία του ως αξιωματικού. «Ο
τελευταίος εν ενεργεία ανώτατος αξιωματικός που ανέ-

λαβε θέση στο υπουργείο Αμυνας ήταν πράγματι ο Σπαντιδάκης γιατί καμία κυβέρνηση
της μεταπολίτευσης δεν παραβίασε τον άγραφο κανόνα
μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Το κάνατε
εσείς. Σέβομαι τον ναύαρχο
ως αξιωματικό και αρχηγό ΓΕΕΘΑ. Θεωρώ, όμως, ότι έκανε
μεγάλο λάθος που δέχτηκε
την θέση. Την ευθύνη όμως
έχετε εσείς κυριε Τσίπρα. Και
να μας πείτε πόσο στοίχισε το
σώου με τις υπερπτήσεις την
ημέρα της παράδοσης παραλαβής», ήταν η απάντηση του
προέδρου της ΝΔ.
Η μάχη για το πρόσωπο
του νέου Υπουργού Άμυνας
έκλεισε με τον κ. Τσίπρα, να
κατεβάζει κι αυτός, κατά τι,
τους τόνους: «Δέχομαι την
μερική ανάκληση της αιχμής

Στ. Θεοδωράκης: Η απόφαση Δανέλλη δεν είναι
η εξύψωση της πολιτικής αλλά η κατάντια της
«Αυτό που κάνετε δεν είναι
έγκλημα, είναι λάθος και αυτό
είναι χειρότερο», δήλωσε από
το βήμα της Βουλής ο επικεφαλής του Ποταμιού, Σταύρος
Θεοδωράκης απευθυνόμενος
στον Σπύρο Δανέλλη, ο οποίος
τέθηκε εκτός Κ.Ο. του Ποταμιού μετά την γνωστοποίηση της
απόφασής του να δώσει ψήφο
εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση παρά την κομματική γραμμή.
«Θέλω να απευθυνθώ στον
Σπύρο Δανέλλη. κ. Δανέλλη
αυτό που κάνετε δεν είναι έγκλημα, είναι κάτι χειρότερο, είναι λάθος! Στο έγκλημα μπορεί
να υπάρχει πάθος, ένστικτο,
απερισκεψία. Στο λάθος όμως
υπάρχει σκέψη, μελέτη, υπολογισμός», είπε χαρακτηριστικά
ο κ. Θεοδωράκης κατά την
έναρξη της ομιλίας του.
Στη συνέχεια σημείωσε ότι
«μερικά πράγματα έχουν παρεξηγηθεί στο δημόσιο διάλογο για το Ποτάμι. Πρόκειται
για ένα κόμμα διαφορετικό από
τα άλλα. Δεν έβαλε αφίσες και
δεν ξόδεψε δανεικά και αγύρι-
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Ο επικεφαλής του Ποταμιού,
Σταύρος Θεοδωράκης
στα. Κάναμε ένα κόμμα αλλιώς.
Ανοιχτό, σύγχρονο, αντιγραφειοκρατικό! Η ηγεσία που θα
υψώνεται ως βαρύ χέρι πάνω
από στελέχη και μέλη δεν ήταν
ποτέ το μοντέλο μας».
«Η κόκκινη γραμμή μας ήταν
μία: Δεν δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Tο
Ποτάμι παραμένει στην αντιπολίτευση και δεν κάνει τα ρεπό

του κ. Καμμένου. Η απόφαση
του κ. Δανέλλη να δώσει ψήφο
εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση δεν είναι η εξύψωση της πολιτικής. Είναι η κατάντια της»,
συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Θεοδωράκης αναφέρθηκε επίσης στην ομιλία του
προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου
Μητσοτάκη και στο σημείο που
έκανε λόγο για «κυβέρνηση
κουρελού». «Ακουσα να αποσπά το έντονο χειροκρότημα
των βουλευτών της ΝΔ. Αναρωτιέμαι αν το "κυβέρνηση κουρελού" χειροκροτήθηκε από
τους βουλευτές που τους τελευταίους μήνες προσχώρησαν στη Νέα Δημοκρατία».
«Αντιστοίχως η κυρία Γεννηματά αναφέρεται σε «κυβέρνηση με υπολείμματα και γυρολόγους. Αναρωτιέμαι τι λένε
γι’ αυτούς τους χαρακτηρισμούς ο κ. Μπαργιώτας, ο κ.
Αχμέτ και ο κ. Καρράς. Εκτός αν
οι χαρακτηρισμοί ισχύουν μόνο
αν γυρολόγοι έχουν ως προορισμό τον ΣΥΡΙΖΑ», πρόσθεσε
ο κ. Θεοδωράκης.

εναντίον του προσώπου. Οι
Ένοπλες Δυνάμεις έχουν υψηλό φρόνημα. Δεν μπορείτε να
δημιουργείτε εντυπώσεις. Το
μήνυμα της τοποθέτησης του
Αποστολάκη είναι μήνυμα
ισχυρό εναντίον όσων απειλούν την κυριαρχία της χώρας
μας. Λυπάμαι που αυτό δεν το
καταλάβατε», απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Λάθος του πρωθυπουργού η στήριξη
της ήδη νεκρής συμφωνίας των Πρεσπών», αναφέρει σε μήνυμά του στο twitter, ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, Πάνος Καμμένος, σχολιάζοντας τη συζήτηση επί
της πρότασης για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βουλή.
Στο ίδιο tweet ο Πάνος Καμμένος επιτίθεται και στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την
αναφορά που έκανε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον νέο υπουργό Εθνικής Αμυνας, Ευάγγελο Αποστολάκη, στην ομιλία του στη Βουλή.

Ο πρόεδρος
των ΑΝΕΛ,
Πάνος Καμμένος

Μεγαλώνει με ταχείς ρυθμούς η αγορά
ανταλλαγής κατοικιών στην Ελλάδα
Με ρυθμό αύξησης 100% κατ’ έτος κινείται η
διαδικτυακή κοινότητα ανταλλαγής κατοικιών
στην Ελλάδα, η οποία ήδη αριθμεί 1.100 μέλη,
εκ των οποίων 440 έχουν ήδη προχωρήσει στην
καταχώριση του ακινήτου τους στην πλατφόρμα HomeExchange, η οποία αποτελεί παγκοσμίως την πρώτη επιλογή για τη σχετική υπηρεσία. Οπως σημειώνουν στελέχη της πλατφόρμας, η ζήτηση για φιλοξενία στην Ελλάδα είναι πολλαπλάσια της υφιστάμενης προσφοράς,
η οποία επί του παρόντος εστιάζει στο κέντρο
της Αθήνας και στην Κρήτη.
Συνολικά στην Ελλάδα, το 2018 πραγματοποιήθηκαν ανταλλαγές κατοικιών μεταξύ 7.200 μελών. Οσον αφορά τις χώρες από τις οποίες έχει
εκφραστεί το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για χρήση
των υπηρεσιών ανταλλαγής κατοικιών στην Ελλάδα, αυτές είναι η Γαλλία, οι ΗΠΑ και η Ολλανδία. Με βάση τα στοιχεία της πλατφόρμας, το 23%
των επισκεπτών που βρέθηκαν στην Ελλάδα
προήλθε από τη Γαλλία, ενώ ακολούθησαν με 16%
οι χρήστες από τις ΗΠΑ και με 10% εκείνοι από
την Ολλανδία.
Οπως επισημαίνουν στελέχη της αγοράς ακινήτων, η HomeExchange (αποτελεί τη μετεξέλιξη της GuesttoGuest) αποτελεί το «δεύτερο
κύμα» της οικονομίας διαμοιρασμού, μετά την
αρχή που έγινε με εταιρείες, όπως η Airbnb, όπου
τελικά κυριάρχησε το μοντέλο της επιχειρηματικής συναλλαγής. Αντιθέτως, διαθέτοντας 400.000
κατοικίες σε 187 χώρες, η πλατφόρμα HomeExchange εστιάζει στη δωρεάν ανταλλαγή κατοικιών/δωματίων μεταξύ των εγγεγραμμένων ιδιοκτητών, χωρίς δηλαδή την καταβολή αμοιβής/ενοικίου στον ιδιοκτήτη, όπως γίνεται στην περίπτωση άλλων σχετικών πλατφορμών. Αντιθέτως, τα
μέλη της HomeExchange μπορούν να επιλέγουν
το ακίνητο της αρεσκείας τους για την πραγματοποίηση των διακοπών τους ή τη διαμονή τους
σε κάποια άλλη χώρα (δεν υπάρχει κάποιος χρονικός περιορισμός), χωρίς κόστος.
Μέχρι πρότινος, μοναδική υποχρέωσή τους
ήτ21αν να διαθέτουν αντίστοιχα το δικό τους ακίνητο, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται ή πόσο
μεγάλη ή μικρό είναι. Ωστόσο, πλέον ούτε αυτό
θα είναι προαπαιτούμενο, καθώς η HomeExchange περνάει στο επόμενο στάδιο της ανάπτυξής της υπηρεσίας, με στόχο να «χτυπήσει»

τον ανταγωνισμό και κυρίως να προσελκύσει
τους ανθρώπους νεαρής ηλικίας, που ταξιδεύουν
συχνά και μέχρι σήμερα έκαναν σχεδόν αποκλειστικά χρήση ανταγωνιστικών πλατφορμών,
όπως η Airbnb.
Ειδικότερα, για να επιτευχθεί ο στόχος αύξησης στο 1 εκατ. χρήστες/μέλη έως το 2020, η
HomeExchange θα επιτρέπει πλέον τη χρήση των
υπηρεσιών της και από μέλη που δεν διαθέτουν
κάποιο ακίνητο. Ο ενδιαφερόμενος γίνεται μέλος
της κοινότητας και φιλοξενείται στο σπίτι όπου θα
γίνει δεκτός. Αυτό συνήθως αφορά την παραχώρηση όλου του ακινήτου, ή έστω ένα μέρος αυτού κατόπιν συνεννόησης. Αντίστοιχα, ο ιδιοκτήτης που θα κάνει αποδεκτό το αίτημα φιλοξενίας,
θα εισπράξει έναν αριθμό πόντων ανταμοιβής (κάτι
αντίστοιχο με τα ταξιδιωτικά μίλια), τους οποίους
θα μπορεί στη συνέχεια να εξαργυρώσει ο ίδιος
για όποιον προορισμό επιθυμεί. Με τον τρόπο
αυτό εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί ο αριθμός των διανυκτερεύσεων παγκοσμίως, μεγεθύνοντας τη
σημερινή κοινότητα.
Παράλληλα, αυτή η νέα έκδοση της HomeExchange είναι το πρώτο πρόγραμμα με ενισχυμένα χαρακτηριστικά εγγύησης all-inclusive. Συγκεκριμένα, πλέον, τα μέλη της υπηρεσίας μπορούν
να επωφεληθούν από πρόσθετη επαλήθευση
ταυτότητας, βελτιωμένη υποστήριξη ακύρωσης,
αποζημιώσεις ιδιοκτησίας που καλύπτονται μέχρι
ένα εκατ. δολάρια και 24ωρη βοήθεια σε όλο τον
κόσμο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Πρόκειται για ένα νέο επίπεδο ασφάλειας και άνεσης, το
οποίο η εταιρεία εκτιμά πως θα επιτρέψει στην κοινότητα να ακμάσει και να αναπτυχθεί.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα η HomeExchange αποτελεί την υπ’ αριθμόν ένα πλατφόρμα ανταλλαγής κατοικιών, καθώς προχώρησε σε
σειρά εξαγορών ανταγωνιστικών εταιρειών το
2018, με αποτέλεσμα σήμερα το παγκόσμιο μερίδιο αγοράς της να ξεπερνά το 70%.
Ενα από τα πλεονεκτήματα της εν λόγω υπηρεσίας ανταλλαγής είναι ότι οι ιδιοκτήτες δεν υποχρεούνται να δεσμεύσουν το ακίνητό τους σε αυτήν όταν πραγματοποιούν την εγγραφή τους. Αυτό
σημαίνει ότι μπορούν να μένουν ή να μισθώνουν
το ακίνητό τους (ακόμη και σε άλλες πλατφόρμες,
όπως η Airbnb) και παράλληλα να το διαθέτουν
και για μια πιθανή ανταλλαγή.
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08:00 ΠΡΩΤΗΕΙΔΗΣΗ(συνέχεια
εκπομπής)
09:50 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
12:00 ΕΡΤΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΕΡΤΑΘΛΗΤΙΚΑΕΡΤΚΑΙΡΟΣ
12:50 ΑΛΛΗΔΙΑΣΤΑΣΗ
15:00 ΕΡΤΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΕΡΤΑΘΛΗΤΙΚΑΕΡΤΚΑΙΡΟΣμετηΣταυρούλα
Χριστοφιλέα
16:00 ΔΕΥΤΕΡΗΜΑΤΙΑ
18:00 ΕΡΤΕΙΔΗΣΕΙΣ/ΔΕΛΤΙΟΣΤΗ
ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
18:15 AMERICANTITANSWILLIAM
CLARKVSMARCUSDALY
19:15 SPORTIFY
20:40 ΟΚΑΙΡΟΣΣΤΗΝΩΡΑΤΟΥ
20:55 ΚΕΝΤΡΙΚΟΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ+
ΑΘΛΗΤΙΚΑ+ΚΑΙΡΟΣ
22:00 ΗΕΠΟΜΕΝΗΜΕΡΑ
23:00 ΗΕΠΟΜΕΝΗΜΕΡΑ
00:30 MODUS-ΟΔΟΛΟΦΟΝΟΣΜΕΣΑ
ΜΑΣ(B'KΥΚΛΟΣ)
01:20 ΗΜΗΧΑΝΗΤΟΥΧΡΟΝΟΥ
02:05 ΑΛΛΗΔΙΑΣΤΑΣΗ
02:20 ΣΤΑΑΚΡΑ"ΠαπαϊωάννουΛέρτας"
04:05 MODUS-ΟΔΟΛΟΦΟΝΟΣΜΕΣΑ
ΜΑΣ(B'KΥΚΛΟΣ)
04:50 ΑΠΟΤΟΝΦΡΟΪΝΤΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
05:50 ΠΡΩΤΗΕΙΔΗΣΗ

06:00
10:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:15
17:30
18:30
19:30
20:45
21:45
22:45
23:45
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00

06:00
07:30
09:00
12:00
14:00
15:00
16:00
17:40
18:40
19:55
21:00
22:00
00:45
01:15

ΚαλημέραΕλλάδα
ΤοΠρωινόΣτονΑΝΤ
Ant1News
ΚωνσταντίνουΚαιΕλένης(Ε)
RoukZouk
ΚάτιΨήνεται
Ant1News-ΔελτίοΣτη
ΝοηματικήΓλώσσα
StillStanding
ΓυναίκαΧωρίςΌνομα
Ant1News
ΗΕπιστροφή
ΜηνΨαρώνεις
ΜιαΖωή(Kadin)-2osΚύκλος
The2NightShow-3οςΚύκλος
Vice-6οςΚύκλος(Ε)
ΜηΜουΛεςΑντίο(Ε)
ΤοΚαφέΤηςΧαράς(Ε)
ΚαιΟιΠαντρεμένοιΈχουνΨυχή
(Ε)
ΚαλημέραΕλλάδα

ΑλήθειεςΜεΤηΖήνα(Ε)
ShoppingStar(Ε)
ΣτηΦωλιάΤωνΚουΚου
ΑλήθειεςΜεΤηΖήνα
ΝτετέκτιβΜονκ-4οςΚύκλος
StarNews
ShoppingStar
Elif-2οςΚύκλος
ΤροχόςΤηςΤύχης
StarNews
LethalWeapon-2οςΚύκλος
ΗΔιάσωση(TheMartian)
ΟΠεζοναύτης(TheMarine)
ΑγγελικήΕκδίκηση(Kite)

τηλεόραση

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
02:30
03:15
04:15
05:00

PersonOfInterest-4οςΚύκλος
PersonOfInterest-4οςΚύκλος
Christine-3οςΚύκλος
ΜαύροΤριαντάφυλλο(Karagul)4οςΚύκλος
06:00 ΑλήθειεςΜεΤηΖήνα(Ε)

06:00 TVMallΤηλεαγορά
06:30 ΟιΦίλοιΜουΤίγρηςΚαιΓουίνι
(MyFriendsTiger&Pooh)
07:20 ΗΜικρήΓοργόνα(TheLittle
Mermaid)
07:45 HappyDayΣτονAlpha,VI
10:30 AlphaΡεπορτάζ
12:15 Ειδήσεις.
13:00 Ελένη
15:00 ΤιΛέει;
16:50 ΔελτίοΕιδήσεωνΣτηΝοηματική
Γλώσσα
17:00 ΑστέραςΡαχούλας(Ε)
18:00 Deal,III
19:00 ΚεντρικόΔελτίοΕιδήσεων
20:00 ΈλαΣτηΘέσηΜου,ΙΙΙ
21:00 ΜηνΑρχίζειςΤηΜουρμούρα,VI
(Ε)
21:50 ΤοΤατουάζ,II
23:00 Grey'sAnatomy,XIV
00:00 ΜετάΤαΜεσάνυχτα
00:50 Αναρχία(Anarchy)
01:40 ΟιΙστορίεςΤουΑστυνόμου
Μπέκα,Ι(Ε)
02:50 ΑυτέςΕίναιΟιKardashians,XΙ
04:00 ΘυρίδαΤηλεπώλησηςΤηλεαγορά
04:30 Deal,III(Ε)
05:10 Εικόνες,IV(Ε)
06:00 ΘυρίδαΤηλεπώλησης

06:00
10:00
11:30
14:00
15:00
15:10
16:10
19:45
21:00
00:30
01:30
02:30
05:00
06:00

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

Σήμερα
Αταίριαστοι
ΜαζίΣου
ΟιΕιδήσειςΤουΣΚΑΪ
ΔελτίοΣτηΝοηματική
ΌσοΈχωΕσένα
MyStyleRocks
ΤαΝέαΤουΣΚΑΪ
PowerOfLove
DeadlyWomen
ΌσοΈχωΕσένα(Ε)
MyStyleRocks(Ε)
ΜαζίΣου(Ε
Σήμερα

News(Ε)
BeaPredator(Ε)
ΚοινωνίακαιΠολιτισμός(Ε)
Τηλεαγορές
ΗΝύφη
ΚεντρικήΕλλάδαΚαλησπέρα
Τηλεαγορές
ΔελτίοΕιδήσεων
Τηλεαγορές
ΗΝύφη
News
ΔελτίοΕιδήσεων
ΚόντρακαιΡήξη
Αγροτόραμα
ΔυνατάκαιΕλληνικά
ΔελτίοΕιδήσεων(Ε)
ΠολιτιστικόΗμερολόγιο

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Παπαστεργίου Ανδρέας
Απόλλωνος 5, 2431021341
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Τραικάπης Μιχαήλ
Στουρνάρα 7, 2431026886

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Λιάπης-----------------------------------Οδ.Τρικάλων-Καλ/κας
Νταϊλιάννη ------------------------------------------Οδ.Λαρίσης
Ντόκος--------------------------------------------Οδ.Καρδίτσης
Παππάς------------------------------------------------Οδ.Πύλης
Κατσιάκος-----------------------------------Συνάτικας(Ρόγγια)
Κέμος -----------------------------------------------------Σωτήρα
Μίντζας ---------------------------------------Παλαιομονάστηρο
Τσινάκης--------------------------------------------Φανερωμένη

02:00 ΚεντρικήΕλλάδαΚαλησπέρα
03:30 ΚοινωνίακαιΠολιτισμός(Ε)
04:15 ΗΝύφη

00.30«ΚαλημέραΘεσσαλία»
01.40ΤοΜαγκαζίνοτηςΘεσσαλίας
03.00«ΗΩρατηςΜαγνησίας»
03.50Ξένηταινία«Redbelt»
05.25Moυσικοδιάλειμμα
06.00«ΑρωμαΕλλάδος»
07.45Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
08.20«ΚαλημέραΘεσσαλία»
09.30Τελεμάρκετινγκ
10.30Παιδικόπρόγραμμα«Τοφάντασμα
τουΚάντερβιλ»,«Σιμπάντ»
12.00«Μημουπεις»
13.00ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00Ντοκυμαντέρ«ΜονήΚανάλων»
14.40ΤοΜαγκαζίνοτηςΘεσσαλίας
16.00Τελεμαρκετινγκ
17.00«ΗΩρατηςΜαγνησίας»
18.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
18.40Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Καρέ-καρέμαθήματασκίτσου»
(Ε)
19.30«ΘεσσαλώνΓη»
21.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
21.45“FacetoFace“
23.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
23.40«ΚαλημέραΘεσσαλία»

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

ΠΡΩΙΝΗΑΤΖΕΝΤΑ
ΜΥΣΤΙΚΑΤΩΝΓΕΥΣΕΩΝ
ASTRAMARKET
ΚΟΝΤΡΑΚΑΙΡΗΞΗ
ΠΑΡΑΘΥΡΟΣΤΗΘΕΣΣΑΛΙΑ
ASTRAMARKET
ΚΕΝΤΡΙΚΟΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΟΛΑΓΙΑΤΗΝΥΓΕΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRAMARKET
ΕΛΛΗΝΙΚΗΤΑΙΝΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΤΑΙΝΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
NIGHTZONE
ΠΑΡΑΘΥΡΟΣΤΗΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRAMARKET

07.00-08.00ΚινούμεναΣχέδια
08.00–09.00ΧρώματαΕλλάδας
09.00–10.00ΌλοΥγεία
10.00–12.00Τηλεπωλήσεις
12.00–13.00ΔρόμοιτηςΠαράδοσης
13.00–15.00Τηλεπωλήσεις
15.00–16.00Ορθά–Κοφτά
16.00–18.00Τηλεπωλήσεις
18.00–18.30ΔελτίοΕιδήσεων
18.30–19.30ΚόντρακαιΡήξη
19.30–20.00Κοινωνικήσειρά
20.00–20.30ΔελτίοΕιδήσεων
20.30–22.00ΕκΒαθέων
22.00–23.00ΑνατρεπτικόΔελτίο
23.00–00.00ΚόντρακαιΡήξη
00.00–00.30ΔελτίοΕιδήσεων
00.30–02.00Ταάστρακαιταζώδια
02.00–06.00Τηλεπαρέα
06.00–07.00Videoclips

ΚΡΙΟΣ: Παράτηναντιδραστικήφύσησας,σήμεραψάχνετεταπατήματασαςμεπιοδιαλλακτικότρόπο,εστιασμένοιστοπωςθαδιατηρήσετετηνψυχραιμίασαςστηνπροσπάθειασαςναδιαχειριστείτετουςκλυδωνισμούςπουδέχεστεείτεσεοικογενειακόεπίπεδο,είτεσεθέματακαριέρας.
ΤΑΥΡΟΣ: Τρελά μπορεί να φαντάζουν σε
όλουςτουςυπόλοιπους,έναςΤαύροςόμως
ότανεπιλέξειτηνπορείατου-πράγμαπου
μπορείνατουπαίρνειαρκετόχρόνο–βλέπειμόνομπροστάκαικινείταιαποφασιστικά.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Σήμεραηενέργειασουχάνεται
στιςβαθιέςπροσωπικέςσουσκέψεις.Κάποιεςαπόαυτέςτιςαποφεύγειςεπιμελώς
καιόπωςμπορείςναδειςεκτουαποτελέσματοςμόνοάγχοςμπορούννασουπροκαλέσουνκαιτίποταάλλο.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Οιανθρώπινεςσχέσειςκαιτασυναισθήματαμαςαλλάζουνκαιαυτόείναιμια
σκληρήαλήθειαπουμπορείνατηναρνούμαστεενστικτωδώςαπότότεπουείμαστε
παιδιά,αλλάδενπαύειναείναι…νόμος.
ΛΕΩΝ: Μπορείναπιστεύειςότιταέχειςσχεδιάσειόλατέλειακαιότιέχειςανταποκριθείστιςευθύνεςσουόπωςθαέπρεπε.Πάνταυπήρχανκαιθαυπάρχουνπαράγοντεςπου
είναι πάνω απ’ τις δυνάμεις μας να τους
ελέγξουμε.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Μετονακατηγορείςτονεαυτόσουγιαταλάθηήτιςπαραλείψειςσουδε
θαπαςπουθενάκαιηαλήθειαείναιότισήμερασεκαίειναδειςπουθαπας.Θεςστόχοκαιτονθεςξεκάθαρο.
ΖΥΓΟΣ: Ησημερινήμέρασεθέλειναψάχνεις
τοσυμφέρονσου.Τοσυμφέρονσουαπόμια

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

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ρήμα έσχατης ένδειας.
2. Ο τίτλος του πρώτου
μυθιστορήματος του Γεωργίου Δροσίνη.
3. Παλαιότερος Γάλλος
σκηνοθέτης - Συνεχόμενα
στο αλφάβητο.
4. Μπαίνει και σε μπουκάλι.
5. Συνηθισμένη η φλεγμονή της (καθ.) - Είδος
μουσικής σύνθεσης (ξεν.).
6. Λόγιο επίρρημα με τη
σημασία του «αδίκως» Προστακτική από την Κυριακή Προσευχή.
7. Σημαίνει και τη γνήσια.
8. Τα αρχικά ενός υπουργείου Λέξη που καθοδηγεί και το... ταξί.
9. Ο Σέσωστρις των αρχαίων Ελλήνων - Ο,τι και το 2 β' καθέτως.
ΚΑΘΕΤΑ
1. «Η μνηστή του...», τίτλος μυθιστορήματος του Ουόλτερ Σκοτ.
2. Οι αρχαίοι τα φορούσαν - Μικραίνει το... τόσο.
3. Συνηθισμένη απάντηση.
4. Ξενική διάζευξη -Πρωτεύουσα της αρχαίας Ηλείας.
5. Και αυτή ορκίζεται.
6. Γραφή του 330 - Αρθρο -Ομηρική ακροθαλασσιά.

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

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος
Το Κορίτσι στον Ιστό της Αράχνης

ΛΥΣΗ (14-1-2018)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ 2.
ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ 3. ΡΟΥΠΙΑ - ΔΕ 4. ΠΙ
-ΚΤΕΛ 5. ΣΚΥΤΑΛΗ 6. ΝΙΣΑΦΙ - ΑΝ
7. ΙΟΣ - ΕΚΑ 8. ΑΑ - ΑΔΟΞΟ 9. ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΠΕΡΠ1ΝΙΑΝ
2. ΟΔΟΙ - ΙΟΛΗ 3. ΝΟΥ -ΣΣΣ 4. ΤΥΠΙΚΑ - ΑΤ 5. ΟΑΙ - ΥΦΑΔΙ 6. ΠΡΑΚΤΙ ΚΟΣ 7. ΟΔ - ΤΑ -ΕΞΙ 8. ΡΟΔΕΛΑ - ΟΜ 9. ΑΣΕΛΗΝΗ

Sudoku

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

5

3

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

9

8

9

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

6

4
6

εκπληκτικέςσκηνέςδράσειςσε
παγωμένο ντεκόρ, στην πόλη και
στηφύση,ωρολογιακάενορχηστρωμένες για αποτελεσματική αγωνία
Ώρες προβολών καθημερινά
(εκτόςΔευτέραςκαιΣαββάτου)
20.00&22.15.ΤηνΚυριακήμια
προβολή,στις20.00.
Γενικήείσοδος5€,φοιτητικά–μαθητικά-ανέργων4€,
Επίσης το ΣΑΒΒΑΤΟ 12/1 στις
19:55σεζωντανήμετάδοση
από την Metropolitan Opera της
Νέας Υόρκης. η σπάνια όπερα του
CILEA«ΑΝΤΡΙΑΝΑΛΕΚΟΥΒΡΕΡ».
ΣΙΝΕΑΚγιαταπαιδιάτηνΚυριακή
13/1&20/1
Φερδινάνδος
(κινούμενα σχέδια-μεταγλωττισμένη)106΄καισε3D
12.00μεσημέρι(κανονικήπροβολή)4€
17.30απόγευμα3Dπροβολή5
€ss

7. Σύγχρονο βασίλειο.
8. Γαλλική πόλη - Αρθρο ή αντωνυμία.
9. Επιρρηματική κατάληξη Μπορεί να είναι και χρόνιο.

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ: 05.55ανταπ.17.48απευθ.ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 08.27απευθ.14.18ανταπ.16.15απευθ.23.55ανταπ.ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:22.04απευθ.19.46.ΑΠΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 05.11 ανταπ. 10.22 ανταπ. 16.17
απευθ.18.04ανταπ.ΠΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑ:08.35απευθ.21.14
απευθ.ΠΡΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ:06.11.08.35.17.48.21.14
ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ: 05.30. 07.56. 13.03. 19.10.
20.30

TELEMACHOS CINEMA

στο Μύλο Ματσόπουλου

ΔHMOTIKEΣ KAI ΔHMOΣIEΣ APXEΣ Ν. TPIKAΛΩN
Nοσοκομείο 2431350100,Δήμου Tρικκαίων: 24313 51100110,Nομαρχία 27445,Nομάρχης 27938,Αναγγελία Πυρκαγιών 1591,KTEO 35852,Tμήμα Yγιεινής 46248,Tμήμα
Kοιν. Πρόνοιας 46233,OAEΔ 27459,A’ βάθμια Eκ/ση 46314,
B’ βάθμια Eκ/ση 46320,ΔEH 27281,1050,ΔEYAT 7671113,Aστικό KTEΛ 76651,ΡΑΔΙΟ Tαξί 18300(απόσταθερά
ήκινητάτηλέφωναχωρίςναπροστεθείκωδικός)ισχύουν
καιταεξής:22111,33111,TAXI Πύλης 2434022446, 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.

σχέση,απόμιασυνεργασία,τηχρησιμότηταπουμπορείναέχειστηζωήσουκάθεκοινωνικήσουσχέση.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Όπωςμπορείςναδειςοιανθρώπινεςσχέσειςπερνούναπόφάσεις.Το
πρόβλημαόμωςείναιότιπαίρνειςπολύπροσωπικάτιςεπιλογές,ταλάθη,τιςσυμπεριφορέςκαιτιςαντιδράσειςτωνάλλων.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Ηλέξηόριοδενείναικιαπότις
αγαπημένεςσου,όμωςκαλόθαείναισήμερα
ναβάλειςυπενθύμισηστοκινητόσουκάθε
μίαώραγιανασταματάςκαινατηθυμάσαι
γιαλίγο.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ναι,μπορείηκατάστασηστα
ερωτικάσουναμηνείναισταθερή.Ακόμακαι
ησχέσησουμεταπαιδιάσουανέχειναπερνάειδιακυμάνσεις.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ηρευστότηταόσοναφοράκάποιαθέματαοικογενειακήςφύσεωςκαιοι
απαιτήσειςπουμπορείναέχουναπόσαςκάποια μέλη της οικογένειας σας πέφτουν
στουςώμουςσαςκαιηαλήθειαναλέγεται
καλύτεραναασχοληθείτεάμεσα,χωρίςνα
χάνετεχρόνοκαιναδείτεπωςμπορείτενα
βοηθήσετετηνκατάσταση,παράνατααφήσετεναχρονίζουν.
ΙΧΘΕΙΣ: Καιταφώταπέφτουνσήμεραστο
κομμάτιτηςεπικοινωνίας.Ναθυμάσαιότιοι
παρεξηγήσειςείναιγιατουςανθρώπουςκαι
κάποιεςφορέςοισυγκυρίεςείναιτέτοιεςπου
δεγίνεταινατιςαποφύγεις.Από‘κεικαιπέρα
όμωςείναιθέμαυπευθυνότηταςκαιεπιλογήςτοανθαεπιλέξειςνατιςλύσειςήθατις
αφήνειςνασουχαλάνετηδιάθεση.
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Έως τις 28 Φεβρουαρίου οι βεβαιώσεις αποδοχών στο taxisnet

Πτώση 1,13%
στο χρηματιστήριο

Ê

Σε πτωτική τροχιά, για δεύτερη συνεχή συνεδρίαση, κινήθηκε η χρηματιστηριακή αγορά, υποχωρώντας προς τα επίπεδα των 620 μονάδων, με
την αγορά να παρακολουθεί τις πολιτικές εξελίξεις
με φόντο τη διαδικασία της ψήφου εμπιστοσύνης
προς την κυβέρνηση.
Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν και
χθες οι τραπεζικές μετοχές.
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
O Γενικός Δείκτης Τιμών
έκλεισε στις 622,78
Γ.Δ. 622,78
μονάδες, σημειώνοντας
πτώση 1,13%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή
1,13%
στις 617,11 μονάδες (2,03%).
Η αξία των συναλλαΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
γών ανήλθε στα 50,974
εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 11 εκατ. ευρώ
αφορούν πακέτα, ενώ διακινήθηκαν 38.276.271 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε
πτώση σε ποσοστό 1,22%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό
0,41%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης,
τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της
Σαράντης (+3,13% στα 7,2600 ευρώ), της Μυτιληναίος (+2,67% στα 7,700 ευρώ), της Ελλάκτωρ
(+1,43% στα 1,2780 ευρώ) και του ΟΠΑΠ (+1,01%
στα 8,00 ευρώ).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι
μετοχές της Εθνικής (-7,41% στα 1,00 ευρώ), της
Alpha Bank (-6,25% στα 1,0500 ευρώ) και της Πειραιώς (-3,55% στα 0,7210 ευρώ).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη
άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Βιομηχανικών Προϊόντων (+1,57%) και του Εμπορίου (+0,80%), ενώ
τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των
Τραπεζών (-5,06%) και των Πρώτων Υλών (-2,23%).

Τέλος Μαρτίου
η υποβολή δηλώσεων
Για πρώτη φορά φέτος οι σύζυγοι θα έχουν τη δυνατότητα
να υποβάλλουν ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις
ρκετούς μήνες νωρίτερα και
συγκεκριμένα στο τέλος Μάρτη θα
κληθούν οι πολίτες να
καταθέσουν τις φολορογικές τους
δηλώσεις φέτος.

Α

Μάλιστα με απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή δίνεται προθεσμία έως τις 28 Φεβρουαρίου στους εργοδότες και τα ασφαλιστικά ταμεία για να υποβάλουν ηλεκτρονικά
στο Taxisnet τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, καθώς και τις βεβαιώσεις αμοιβών από
επιχειρηματική δραστηριότητα του 2018.
Εξαιρετικά για τις βεβαιώσεις εισοδημάτων
από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής
ορίζεται η προηγούμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και
νομικών οντοτήτων.
Η ΑΔΔΕ ξεκινά τις διαδικασίες με σκοπό την
έγκαιρη προετοιμασία για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Στόχος της
ηγεσίας της ΑΑΔΕ είναι η υποβολή των δηλώσεων να ξεκινήσει το τρίτο δεκαήμερο του
Μαρτίου.

Σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι θα
δουν και φέτος στο βασικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης προσυμπληρωμένα τα
στοιχεία που αφορούν τις αποδοχές τους,
τους φόρους που παρακρατήθηκαν και αναλογούν, τους τόκους καταθέσεων, τις δόσεις
των δανείων που κατέβαλαν το 2018 καθώς και
τα στοιχεία για τα αυτοκίνητα και τις κατοικίες

τους και τα τεκμήρια.
Επίσης για πρώτη φορά φέτος οι σύζυγοι θα
έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις. Για να γίνει
αυτό ο ένας από τους δύο συζύγους ή τα μέρη
Συμφώνου Συμβίωσης να υποβάλει ανέκκλητη δήλωση στην Δ.Ο.Υ στην οποία υπάγεται
έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Λήγει η προθεσμία για την υποβολή «πόθεν έσχες»
Έως τις 25 Ιανουαρίου η καταχώρηση
από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς
των υπόχρεων υποβολής «πόθεν έσχες»
Λήγει στις 25 Ιανουαρίου 2019
η προθεσμία που έχουν οι ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς να καταχωρίσουν στην ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή (www.pothen.gr),
τους υπόχρεους υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) 2018 (χρήση 2017).
Όπως ενημέρωσε η γενική επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης,
Μαρία Παπασπύρου και τα όργανα ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του ν.

3213/2003, μετά την παρέλευση
της προθεσμίας θα είναι αδύνατη
η καταχώριση της κατάστασης
υπόχρεων σε ΔΠΚ («πόθεν
έσχες») προσώπων από τους φορείς αυτών, όπως και η διόρθωση
λαθών, ενώ τυχόν παράλειψη καταχώρισης της κατάστασης υπόχρεων επιφέρει ποινικές κυρώσεις, για τον κατά περίπτωση αρμόδιο.
Αναλυτικές οδηγίες και χρήσιμα αρχεία βρίσκονται στην αρχι-

κή σελίδα www.pothen.gr, ενώ
για τυχόν πρόσθετα ερωτήματα
και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο
Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων
ΠΟΘΕΝ (ΚΕΥ-ΠΟΘΕΝ) στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4802100.
Να σημειωθεί ότι η ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής
Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομι-

κών Συμφερόντων (ΔΟΣ) παραμένει εκτός λειτουργίας προκειμένου να προσαρμοστεί στις διατάξεις του ν.4571/2018. Όλες οι
υποχρεώσεις υποβολής των ΔΠΚ
και ΔΟΣ του έτους 2018 καθώς
και επανυποβολής των ετών 2016,
2017 και 2018 θα μπορούν να εκπληρωθούν από τις 18 Φεβρουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2019 με
την επαναλειτουργία της εφαρμογής.

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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ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν οι επισκέπτες
στα μουσεία της χώρας
τον περασμένο Σεπτέμβριο
Αύξηση 13,6% σημειώθηκε στον αριθμό των επισκεπτών στα
μουσεία της χώρας τον Σεπτέμβριο πέρυσι, ενώ οι επισκέπτες ελεύθερης εισόδου αυξήθηκαν κατά 16,9% και οι εισπράξεις κατά 14%.
Το 9μηνο πέρυσι παρατηρήθηκε αύξηση κατά 8,5% στους επισκέπτες των μουσείων και κατά 5,6% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου, ενώ οι εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση 12%.
Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, στους αρχαιολογικούς χώρους
παρατηρήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο αύξηση των επισκεπτών
κατά 13,6%, ενώ ο αριθμός των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου
παρουσίασε μείωση 22,2%, και οι αντίστοιχες εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση 12%. Το 9μηνο καταγράφηκε αύξηση των επισκεπτών κατά 14,5% και αύξηση κατά 11,7% των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου, ενώ οι εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση 12,9%.

Τριάντα ψήφοι υπέρ...
για τα Μάρμαρα του Παρθενώνα

Τα Ελγίνεια. Ο όρος θεωρείται αδόκιμος
στη διεθνή νομική κοινότητα, καθώς υπονοεί την αποδοχή
της ύπαρξης νόμιμης κυριότητας του Ελγιν
Είναι παράξενο πώς μετακομίζοντας –κυριολεκτικά–
στην άλλη άκρη της Γης, μπορείς και πάλι να αισθανθείς
πολύ κοντά στην Ελλάδα,
μέσα από τυχαία περιστατικά.
Ιανουάριος 2019 και στη
νομική σχολή του Πανεπιστημίου Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνιας οι φοιτητές ετοιμάζονται
να παρακολουθήσουν το μάθημα «Δίκαιο Τέχνης και Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Ανάμεσά τους κι εγώ, η μοναδική
Ελληνίδα. Λίγες ημέρες πριν
έχω λάβει ένα email από την
καθηγήτρια, με το οποίο μου
ζητούσε να ετοιμάσω μια παρουσίαση των αιτημάτων της
Ελλάδας σχετικά με τα Μάρμαρα
του
Παρθενώνα
(«Parthenon Marbles») που
βρίσκονται στο Βρετανικό
Μουσείο. «Αναφέρομαι φυσικά στα Ελγίνεια. Ο όρος αυτός, όμως, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Θεωρείται αδόκιμος στη διεθνή νομική κοινότητα, καθώς υπονοεί την
αποδοχή της ύπαρξης νόμιμης κυριότητας του Ελγιν»,
έλεγαν οι οδηγίες.
Στην αίθουσα βρίσκονται
τριάντα συμφοιτητές μου, μεταξύ των οποίων δύο Αγγλοι
και μία πρώην νομική σύμβουλος του Βρετανικού Μουσείου. Πριν αρχίσω την εισήγηση, η καθηγήτρια αποφασίζει να κάνει μια δημοσκόπηση. «Ποιοι από εσάς πιστεύουν πως τα Μάρμαρα
πρέπει να επιστρέψουν στην
Ελλάδα;». Τριάντα χέρια σηκώνονται στον αέρα χωρίς δισταγμό.
Οι συμφοιτητές μου όχι
μόνο θεωρούσαν αυτονόητη
την ορθότητα της επιστροφής των Μαρμάρων στην Ελλάδα, αλλά είχαν περισσότε-

τοπικά-εσωτερικά
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ρα επιχειρήματα κι από εμένα.
Είναι συγκινητικό να συνειδητοποιείς πως πολλές μικρές και μεγάλες διαχρονικές
μάχες δεν πάνε χαμένες, αλλά
δημιουργούν μια παγκόσμια
κοινή αντίληψη δικαίου. Στο
κλείσιμο της κουβέντας, ζητήσαμε τη γνώμη της πρώην
συμβούλου του Βρετανικού.
«Δεν θέλω να σχολιάσω το αυτονόητο. Εδώ έχουμε την απόδειξη πως ό,τι είναι νόμιμο δεν
είναι και ηθικό».

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Άγιοι Μάρτυρες Πεύσιππος, Ελάσιππος και Μέσιππος οι αυτάδελφοι
και Νεονίλλα η μάμμη αυτών εκ Καππαδοκίας της Μικράς Ασίας
ι άγιοι
Πεύσιππος,
Ελάσιππος και
Μέσιππος ήταν
τρίδυμοι αδελφοί και
έζησαν κατά τους
Αποστολικούς χρόνους.
Καταγόταν από την
Σινασό την Καππαδοκία
της Μικράς Ασίας. Το
επάγγελμά τους ήταν η
εξημέρωση των άγριων
και ατίθασων αλόγων,
αλλά και η εκπαίδευση
τους. Ήταν περιζήτητοι
και ξακουστοί σε όλη
την περιοχή της
Καππαδοκίας. Σε
αυτούς απευθύνονταν
όλοι όσοι είχαν κάποιο
πρόβλημα με τα άλογά
τους.

Ο

Αγαπούσαν πολύ τα άλογα, αλλά και τα άλογα τους
εμπιστευόταν. Τα φρόντιζαν και τα προστάτευαν,
ακόμα και τα θεράπευαν
όταν ήταν άρρωστα. Δεν
ήταν όμως μόνο γνωστοί
ως γητευτές των αλόγων,
αλλά ήταν και πολύ επιδέξιοι
ιππείς. Αν και ανατράφηκαν
σε ειδωλολατρικό περιβάλλον, κάτι συνηθισμένο για
την εποχή τους, δεν ήταν
θερμοί στις λατρευτικές εκδηλώσεις.
Υπήρχε μια μεγάλη εορτή
προς τιμή του Νεμεσίου
Διός, στην οποία διεξάγονταν αγώνες ιππασίας. Σε
αυτή συμμετείχαν και οι άγιοι Πεύσιππος, Ελάσιππος
και Μέσιππος, όπου οι θεατές περίμεναν με θέρμη για
να τους δουν. Οι άγιοι Πεύσιππος, Ελάσιππος και Μέ-

Επιμέλεια:

Λευτέρης Σαββουλίδης
Θεολόγος Α. Π. Θ.
Anatolikathsorthodoxias.blog
spot.com

σιππος, είχαν καλέσει και
την γιαγιά τους Νεονίλλη
να παραβρεθεί, η οποία έμενε στην Μαλακόπη.
Η αγία Νεονίλλη είχε γίνει
χριστιανή, και ως ήταν φυσικό, τους μίλησε για τον Ιησού Χριστό, πως είναι ο
Υιός του Θεού, για την διδασκαλία Του, για την θυσία
Του και για την Ανάστασή
Του. Τους είπε ότι δεν πρέπει να προσκυνούν τα είδωλα, ούτε να τιμούν τα
αγάλματα των ψεύτικων
θεών. Οι άγιοι Πεύσιππος,
Ελάσιππος και Μέσιππος,
πίστεψαν αμέσως στο Χριστό, γιατί πριν λίγες μέρες
είχαν δει στον ύπνο τους,
αυτά ακριβώς που τους έλεγε η γιαγιά τους.
Την επόμενη ημέρα, καθώς οι αγωνιζόμενοι ήταν
έτοιμοι για τον αγώνα, τους
ζητήθηκε να θυσιάσουν
στον θεό Δία, για να έχουν
νίκη στον αγώνα. Οι άγιοι

Άγιοι Μάρτυρες Πεύσιππος, Ελάσιππος και Μέσιππος
οι Τρίδυμοι εκ Καππαδοκίας
Πεύσιππος, Ελάσιππος και
Μέσιππος, αρνήθηκαν να
θυσιάσουν, και μετά από
θερμή προσευχή, ύψωσαν
τα χέρια τους στον ουρανό,
και αφού επικαλεστήκαν το
όνομα του Ιησού Χριστού,
κατακρήμνισαν τα είδωλα
του σταδίου. Στη συνέχεια,
ομολόγησαν την πίστη και
την αγάπη τους στον μόνο
αληθινό Θεό, τον Ιησού Χριστό.
Ενώ οι θεατές περίμεναν
με αγωνία την συμμετοχή
τους στον αγώνα, ξαφνιάστηκαν από την ομολογία
τους αυτή. Βλέποντας δε
τον θρυμματισμό των ειδώλων, εξοργίστηκαν. Αμέσως
τους συνέλλαβαν, αλλά
τους παρακαλούσαν να αρνηθούν τον Χριστό και να
θυσιάσουν στα είδωλα. Αυτοί όμως αρνήθηκαν, όπου

με θάρρος και γενναιότητα
ομολόγησαν ξανά την πίστη τους στον Ιησού Χριστό.
Οι ειδωλολάτρες τότε θέλοντας να εκδικηθούν, τους
έριξαν στη φωτιά. Στην ίδια
πυρά, έριξαν και την γιαγιά
τους, αγία Νεονίλλη, μόλις
την αντιλήφθηκαν να παραβρίσκεται στο σημείο. Η Εκκλησία μας εορτάζει και
τιμά την μνήμη τους στις 16
Ιανουαρίου.
Εις τον Πεύσιππον, Ελάσιππον και Μέσιππον.
«Καν ώσιν ιππείς, κλήσεων σημασία, πεζοί τρέχουσι τρίδυμοι τρεις προς φλόγα»
Εις την Νεονίλλαν.
«Νεονίλλα γραυς· αλλά
πυρ ανημμένον, ως περ τις
ακμάζουσα καρτερεί νέα»

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ

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

ΧΑΘΗΚΕ σκουλαρίκι κρίκος στην περιοχή ΙΚΑ. Όποιος τα βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6986942429
ΧΑΘΗΚΑΝ γυαλιά μυωπίας. Όποιος τα βρήκε παρακαλείται να
επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6974602555.
ΧΑΘΗΚΑΝ γυαλιά πρεσβυωπίας με θήκη. Όποιος τα βρήκε παρακαλείται να ειδοποιήσει στο τηλέφωνο 6944721241.
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.

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

εσωτερικά

ΤΕΤΑΡΤΗ
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ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS Την Παρασκευή θα καταβληθούν

τα προνοιακά αναπηρικά
επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ

Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500 •
www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300
Ημερήσια εκδρομή στην Αράχωβα στο χιονοδρομικό
κέντρο Παρνασσού και στην Ι. Μ. Οσίου Λουκά του Στειριώτη. Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου.
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

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

ην προσεχή
Παρασκευή θα
καταβληθούν, για
πρώτη φορά από τον
Οργανισμό Προνοιακών
Επιδομάτων και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, τα
προνοιακά αναπηρικά
και διατροφικά
επιδόματα, καθώς και
τα επιδόματα
στεγαστικής συνδρομής
και ομογενών, στο
σύνολο των δικαιούχων
της χώρας.

Τ

Η επικείμενη πληρωμή, η
οποία θα πραγματοποιηθεί
για όλους τους δικαιούχους
την ίδια ημέρα, αφορά τα
προνοιακά αναπηρικά επιδόματα για τους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο 2018 και τα
διατροφικά επιδόματα για
τον μήνα Δεκέμβριο.
Η αμέσως επόμενη πληρωμή θα γίνει τον Φεβρουάριο και θα αφορά στα δια-

τροφικά επιδόματα του Ιανουαρίου 2019. Θα ακολουθήσει η καταβολή του Μαρτίου, στην οποία θα πληρωθούν τα προνοιακά αναπηρικά επιδόματα του διμήνου Ιανουάριος - Φεβρουάριος
2019 και τα προνοιακά διατροφικά επιδόματα του Φεβρουαρίου 2019.
Με το πέρας του πρώτου
τριμήνου του 2019, τα προνοιακά αναπηρικά επιδόματα
θα καταβάλλονται πλέον

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

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

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
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

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
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΙΤΗ ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΦΕBΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

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

ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2019
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ
ΞΑΝΘΙΩΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
09-11/03/2019
(Διαμονή στο 5*ASTIR EGNATIA ALEXANDROUPOLIS GRECOTEL)

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

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

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

ΟΙ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΜΗ.ΤΕ 0727Ε60000017701

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

ΛΟΝΔΙΝΟ 4-ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 14/02
QUEENS PARK 3*: από 379€
CORYS HYDE PARK 4*: από 419€

ΠΑΡΙΣΙ 5-ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 12/02
IBIS OPERA / BWESTERN RONCERAY 3*: από 359€

ΡΩΜΗ 3-ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 14/02
ΑΝGLOAMERICANO 4*: από 199€

ΒΕΡΟΛΙΝΟ 4-ΗΜΕΡΕΣ
«Ταξίδι στη Γη του Ήλιου Του Μεσονυκτίου!»
ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΚΑΙ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ
Οδική - αεροπορική 18ήμερη εκδρομή
Από 01/08-18/08/2019

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

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

ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ-ΣΑΜΑΡΙΝΑ
Κυριακή 20/01/2019

ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ
Τρίπολη-Βυτίνα-Στεμνίτσα-Δημητσάνα-Καλάβρυτα
3ήμερη εκδρομή 15-17/02/2019

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΕΚΘΕΣΗ VAN GOGH ALIVE
Σάββατο 19/01/2019

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

κάθε μήνα, σε σταθερή ημερομηνία, κοινή για όλη την
Ελλάδα. Όλα τα άτομα με
αναπηρία θα λαμβάνουν τα
επιδόματα που δικαιούνται
ενιαία, με διαφάνεια και ηλεκτρονικές διαδικασίες, αναφέρεται σε ανακοίνωση του
ΟΠΕΚΑ.
Στην πρώτη πληρωμή της
ερχόμενης Παρασκευής θα
καταβληθούν 122,21 εκατ.
ευρώ σε 171.275 δικαιούχους συνολικά. Εξ αυτών οι

154.726 είναι δικαιούχοι προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων όπως επίσης επιδομάτων ομογενών και στεγαστικής συνδρομής. Οι υπόλοιποι 16.549 είναι δικαιούχοι
διατροφικών επιδομάτων.
Όπως αναφέρει ο ΟΠΕΚΑ
σε ανακοίνωσή του: «Όλοι θα
συνεχίσουν να εισπράττουν
ακριβώς τα ίδια ποσά καθώς
για την χορήγησή τους ακολουθείται το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τα ποσά
που καταβάλλονται παραμένουν τα ίδια χωρίς καμία
απολύτως μεταβολή».
Σημειώνεται πως τα αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα μηνός Ιανουαρίου
2019 του πιλοτικού προγράμματος, που καταβάλλονται σε δικαιούχους στην
Αττική, την Θεσσαλονίκη και
την Αχαΐα στο πλαίσιο της πιλοτικής διαδικασίας, θα καταβληθούν κανονικά και
όπως προβλέπεται στις 30 Ιανουαρίου.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 14/02
ΒΕRLIN-BERLIN 4*: από 189€

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

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

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

***Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου 145,00ευρώ***
***Οι τιμές είναι ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο****

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

ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡIΩΝ –
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

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

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

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

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
στην πόλη και χωριά των Τρικάλων
Τρίκκης και Σταγών
από 17 έως 21 Ιανουαρίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη και σε χωριά των Τρικάλων
πανηγυρίζουν οι κάτωθι Ιεροί Ναοί και Παρεκκλήσια:
17 Ιανουαρίου, Οσίου Αντωνίου του Μεγάλου: Παραπόταμος.
17 Ιανουαρίου, Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου εξ Ιωαννίνων: Παρεκκλήσιο Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων.
18 Ιανουαρίου, Αγίου Αθανασίου Μεγάλου: Μπάρα, Αγία
Μονή, Βαλτινό, Καρυές, Περδικορράχη, (Δροσερό, Κηπάκι, Δενδροχώρι, Πρίνος, Ξυλοπάροικο, Ρίζωμα, Αθαμανία).
20 Ιανουαρίου, Οσίου Ευθυμίου του Μεγάλου: Παρεκκλήσιο
Ιερού Προσκυνηματικού Ναού Αγίων Αναργύρων Τρικάλων, Παρεκκλήσιο Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων, Φωτάδα, (Φλαμούλι, Μικρό Κεφαλόβρυσο).
21 Ιανουαρίου, Παναγίας Παραμυθίας: Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Νικολάου Τρικάλων.

Ιερές Αγρυπνίες
στην πόλη των Τρικάλων
από 16 έως 18 Ιανουαρίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη των Τρικάλων θα τελεσθούν
οι κάτωθι Ιερές Αγρυπνίες:
Σημερα Τετάρτη 16 Ιανουαρίου, με την ευκαιρία της εορτής
του Οσίου Αντωνίου του Μεγάλου από 8:00-12:30 βραδινή στον
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων ο Εσπερινός, ο
Όρθρος και εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και
Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Την ίδια μέρα θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία από 9:00-12:30 βραδινή στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων
Τρικάλων ο Όρθρος και εν συνεχεία Θεία Λειτουργία, με την
ευκαιρία της εορτής του Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου του εξ
Ιωαννίνων.
Αύριο Πέμπτη 17 Ιανουαρίου με την ευκαιρία της εορτής του
Αγίου Αθανασίου από 9:00-12:30 βραδινή στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων ο Όρθρος και
εν συνεχεία Θεία Λειτουργία.
Την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 8:30-12:30 βραδινή, με την
ευκαιρία της εορτής του Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου, στον
Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Τρικάλων ο Εσπερινός, ο
Όρθρος και εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και
Σταγών κ. Χρυσοστόμου.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΛΕΙΝΟΒΙΤΩΝ “Η ΤΡΙΓΓΙΑ”
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

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Τετάρτη 16 Ιανουαρίου το απόγευμα στις 5:30 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά την
ακολουθία του Εσπερινού πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου
Αντωνίου Παραποτάμου.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων επί τη μνήμη του Οσίου Αντωνίου του Μεγάλου
Την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου
το απόγευμα στις 6 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά
την ακολουθία του Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό
Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων.
Την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου το πρωί θα Λειτουργήσει
και θα ομιλήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων.

Το απόγευμα στις 5 θα Χοροστατήσει κατά την Ακολουθία του Μεθεόρτου Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
Μπάρας Τρικάλων. Εν συνεχεία, επικεφαλής του Ιερού
κλήρου και του λαού, θα προεξάρχει της Ιεράς Λιτανείας
της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Αθανασίου. Μετά το πέρας της Ιεράς Λιτανεύσεως θα τελέσει
το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Τρικάλων επί τη μνήμη του Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου.

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο π. Χαρίτων Μανιτάρας
την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου το πρωί θα Λειτουργήσει
στο Βαλτινό.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Οι ποτέ μη όντες λαός,
τώρα δε λαός του Θεού, οι
ποτέ μη ηλεημένοι, τώρα δε
ελεηθέντες» (Α' Πετρ.2:10)
«Η κοινωνία μας έχει καταντήσει ζούγκλα» είναι μια συνηθισμένη έκφραση. Η διαφθορά,
η βία, η αμαρτία σε όλες τις
μορφές της, βασιλεύει. Όμως,
μέσα σ' αυτή τη ζούγκλα της
αμαρτίας και του κακού, υπάρχει μια εξαίρεση. Είναι οι πραγματικοί χριστιανοί, οι πιστοί του
Χριστού, που ξεχωρίζουν. Είναι
οι λυτρωμένοι Του, το φως και
το αλάτι της γης (Ματθ.5:1314)- Γι' αυτούς ο Χριστός, πριν

φύγει από τον κόσμο προσεύχεται στον Πατέρα Του να τους
φυλάξει από τον πονηρό (Ιωαν.
16:14-15). Μέσα στη σκλαβωμένη από την αμαρτία κοινωνία,
ζει αυτός ο λαός για τον οποίο
ο απ. Πέτρος γράφει: «Σεις είστε γενιά εκλεκτή, έθνος άγιο...
λαός τον οποίο ο Θεός απέκτησε για να εξαγγείλετε τις
αρετές Εκείνου ο Οποίος σας
κάλεσε από το σκοτάδι στο
θαυμαστό Του φως» (Α' Πετρ.
2:9). Αγαπητέ μας φίλε, πίστεψε στον Ιησού Χριστό για να
ανήκεις και συ σ' αυτόν τον άγιο
λαό του Θεού.

Εσπερινός στη μνήμη
του προστάτη των Ηπειρωτών
Σήμερα Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 18:00, ο Σύλλογος Ηπειρωτών Νομού Τρικάλων τελεί Μέγα πανηγυρικό
εσπερινό, μετ’ αρτοκλασίας, στον ιερό ναό της Ζωοδόχου Πηγής στα Σαράγια, στη μνήμη του ένδοξου Προστάτη των Ηπειρωτών, Νεομάρτυρα Αγίου Γεωργίου εξ’ Ιωαννίνων, ο οποίος
εδίδαξε σε όλους μας, ότι η πίστη και οι αξίες δεν πρέπει να
συμβιβάζονται και να προδίδονται για ιδιοτελείς και εφήμερους
σκοπούς. Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

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.
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 Πα-

ραμυθίας, 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.

?? ?????????? ???
??????????
?????????? ?„?
11:00 ??? 24:00
delivery?„?

Ζωγράφου 1 πεζόδρομος (έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ.: 24310 78435 • what’s up: 6986 835 554
ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Μοσχαράκι κοκκινιστό με ταλιατέλες.......................................5,00 €
Χοιρινό με ανανά και πατάτες ή ρύζι ........................................5,00 €
Χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι..................................................6,00 €
Γεμιστά με ρύζι και αρωματικά βότανα.....................................4,00 €
Ρεβυθάδα στη γάστρα με σπανάκι και πιπεριά..........................4,00 €
Γίγαντες φουρνιστοί ή φασολάκια ............................................4,50 €
Κεφτεδάκια με πατατούλες ......................................................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά ............................................................6,00 €
Πλαστός με γιαούρτι ή ξυνόγαλο.....................5,00€+1,00€+1,00€

ΣΑΛΑΤΕΣ
Χωριάτικη παραδοσιακή ...........................................................5,00 €
Ψητά λαχανικά, ντοματίνια, παξιμάδι κυθήρων.........................5,00 €
Λάχανο, καρότο, ελιές..............................................................3,00 €
Χόρτα βραστά εποχής...............................................................3,00 €

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.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• σουτζουκάκια
• μεσογειακήμακαρονάδα
• μοσχάριγιουβέτσι
• καλαμαράκιακοκκινιστά
• φασολάκια• ψαρόσουπα

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚ.
ΠΟΛΥΖΟΥ
Ετών 88
Θανούσα κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη
16 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12η μεσημβρινή, εκ του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου
Πυργετού Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά της.
Πυργετός Τρικάλων 16-1-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Νικόλαος Πολύζος. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Λίτσα Πολύζου και Γεώργιος Μησιάρης, Ιωάννης Πολύζος και Νόνη Αρβανίτη. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Παναγιώτα, Βασιλική, Γεωργία. ΤΑ
ΑΔΕΛΦΙΑ: Ευανθία Μπουλογεώργου, Αργυρώ Παπαμιχαήλ, Ελισάβετ Παπαμιχαήλ, Αικατερίνη Παπαμιχαήλ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Αγίου Αθανασίου Πυργετού, σήμερα Τετάρτη 16 - 1 - 2019 και ώρα 11.30π.μ.
2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων
του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Πυργετού Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

† ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν
καθ' οιονδήποτε τρόπο στο πένθος μας
για τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας
μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΘ.
ΠΕΤΡΙΛΟΥ
Ευχαριστούμε θερμά
Άγιος Βησσαρίωνας Πύλης 16-1-2019
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Παναγιώτης και Κάτια Πετρίλου, Ελένη και Αλέξης Αλεξίου. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μελίνα-Βίκη,
Αθανασία, Αικατερίνη. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Φέρεται εις γνώσιν των ευλαβών Χριστιανών ότι την 18ην
του μηνός Ιανουαρίου 2019 εορτάζει μεγαλοπρεπώς ο Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων.
Οι τιμητικές εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα κατά το κάτωθι
πρόγραμμα:

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΩΡΑ 08:00 μ.μ -12:30 βραδ.: Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αντωνίου του
Μεγάλου ιερουργούντος του Σεπτού μας Ποιμενάρχου μας
κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΩΡΑ 6:00μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και
Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
ΩΡΑ 09:00 μ.μ -12:30 βραδινή.: Ιερά Αγρυπνία.

Κατά την διάρκεια της Πανηγύρεως θα τεθεί για προσκύνηση
απότμημα του Ιερού Λείψανου του Αγίου Αθανασίου.

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

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

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
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Την 18ην Ιανουαρίου 2019 Πανηγυρίζει μεγαλοπρεπώς
ο Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου στην Αγία Μονή Τρικάλων.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα κατά το κάτωθι πρόγραμμα:
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΩΡΑ 5:30 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΩΡΑ 7:30 έως 10:30
π.μ.: Όρθρος και εν συνεχεία Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά Θείου Κηρύγματος.
ΩΡΑ 5:00 μ.μ.: Εσπερινός και εν συνεχεία ο Παρακλητικός Κανόνας.
ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΩΡΑ 7:30 π.μ.- 10:30 π.μ.: Η ακολουθία του Όρθρου και
εν συνεχεία Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, μετά
Θείου Κηρύγματος, ιερουργούντος του Σεπτού Ποιμενάρχου μας κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
ΩΡΑ 5:00 μ.μ: Μεθέορτος Αρχιερατικός Εσπερινός. Εν
συνεχεία εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, Λιτάνευση του Ιερού Λειψάνου και της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Αθανασίου πέριξ του Ιερού Ναού προεξάρχοντος του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ. Ακολούθως το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου υπό του Σεπτού μας Ποιμενάρχου κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Τελετές

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΞ’ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ
ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΑΡΑΓΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Αύριο Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 εορτάζει και πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος
Γεωργίου του εξ’ Ιωαννίνων, του Ιερού Ναού Ζωοδόχου
Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
Την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 6.00μ.μ. θα τελεσθεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος.
Την Τετάρτη το βράδυ και ώρα 9.15μ.μ. έως 12.15μ.μ.
θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία.
Την Πέμπτη το πρωί, από 7.30π.μ. έως 9.30π.μ. θα τελεσθεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
Την Πέμπτη το απόγευμα και ώρα 5.00μ.μ. θα τελεσθεί
μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου.
Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

Ο Μοσκοβισί σήμερα
στην Αθήνα για σειρά επαφών
Ο Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί θα βρίσκεται στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου.
Ο Επίτροπος Μοσκοβισί θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο.
Θα συναντηθεί επίσης με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα
(μεταξύ 14.45 και 15.30) και μετά το πέρας της συνάντησης θα ακολουθήσουν σύντομες δηλώσεις στον Τύπο.
Ακολούθως ο Επίτροπος θα συναντηθεί με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη, την Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έφη
Αχτσιόγλου, τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γιώργο Σταθάκη.

ΤΑ ΣΠΑΣΑΜΕ

Δευτέρα 13/1 όλα τζάμπα
Μπριζόλα
χοιρινή
Ελλάς

Λουκάνικα
χοιρινά
Τρικάλων

Αρνί
ολόκληρο

Φέτα Ποπ
ΛΟΦΟΣ
μόνο
το κιλό

4,79
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»

μόνο
το κιλό

3,49

μόνο
το κιλό

3,79

μόνο
το κιλό

5,99

Γάλα Όλυμπος
μόνο

0,80

Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936

ν
λαιώ ν
α
π
ά
ω
Αγορ ν-σιδήρ
λλω ηγών ά
τ
ε
μ
ορτ των
φ
ι
κα
ημά
ν
α
χ
μη

Η ελευθερία του κλαδέματος

45 χιλ.

35 χιλ.

Ψαλίδια μπαταρίας
για δενδροκομικά &
αμπελουργικά

Δετικό μπαταρίας
Μέχρι και 15.000
δεσίματα την ημέρα

για χρήση σε
αμπέλια
ακτινίδια κ.λ.π.

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

CMYK

