ΠΕΜΠΤΗ 17
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
†Αντωνίου Μεγαλομάρ-

40

τυρος, και Αχιλλά οσ.
Αν. Ηλ. 7.39’
Δύση 17.31’

KAΘHMEPIΝH EΦHMEPIΔA TΩN TPIKAΛΩN
IΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: M. Tσαρoυχάς και Σία A.B.E.E.
l ΠΡΩΙΝΟΣ ΛOΓOΣ A.E.
l EKΔOTHΣ: Mιχ. Tσαρoυχάς

IΔPYTAI: M. TΣAPOYXAΣ / + BAΣ. TΣAPOYXAΣ
Έτoς ιδρύσεως 13/12/1970 l Eτoς 49
l Aριθμ. Φύλλoυ 13.822 l Τιμή: EYPΩ 1

Θα δικαιούνται οι Δήμοι Πύλης
και Φαρκαδόνας από το Ταμείο
Παρακαταθηκών & Δανείων

Σελήνη 12 ημ.
ΣEΛIΔEΣ
ΔIEYΘYNΣH: ΘEMIΣTOKΛEOYΣ 34 - TPIKAΛA
THΛ. ΔIEYΘYNΣHΣ 23.727 l ΣYNTAΞHΣ 24.230
l e-mail: plogos@otenet.gr l FAX: (24310) 24.953
l www.proinoslogosnews.gr

Οι Τρικαλινοί περνούν την πόρτα του Δ. Τρικκαίων για να ρυθμίσουν τα χρέη

Επιχορήγηση
μελετών για
έργα και δράσεις
Το επόμενο χρονικό διάστημα
θα “τρέξει” σχετικό πρόγραμμα
>> 5

Σε συνεργασία με το Δ. Τρικκαίων

Διήμερο σεμινάριο
από τη Google
>> 6

Κατά τον κ. Ρόμπο μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένονται ακόμα δύο ρυθμίσεις

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.

Αρ. Πιστ. 506925 QM08
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Σαν Σήμερα
1824
Οι πολιτικές αντιθέσεις
μεταξύ των επαναστατημένων Ελλήνων εκφράζονται
με την παρουσία δύο κυβερνήσεων: Η μία έχει την
έδρα της στην Τρίπολη υπό
τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και η άλλη στο Κρανίδι
υπό τον Γεώργιο Κουντουριώτη.
1929
Ο Ποπάι κάνει το ντεμπούτο του σε δεύτερο
ρόλο, σε μία σειρά κόμικς
που δημοσιεύει η εφημερίδα της Νέας Υόρκης
«Evening Journal».
1962
Η διοίκηση του Ολυμπιακού εξαγγέλλει την κατασκευή γηπέδου στου
Ρέντη,
χωρητικότητας
110.000 θέσεων!
1989
Αντιδράσεις και απογοήτευση προκαλεί στην
Ελλάδα η χριστουγεννιάτικη
πρωτοβουλία του Πάπα
Ιωάννη Παύλου ΙΙ να απευθύνει για πρώτη φορά το
εορταστικό του μήνυμα στη
«μακεδονική», όπως λέει,
γλώσσα.

Π

αρότι
πλειοψηφικά
αποφασίστηκε
να στηριχθεί η
συμφωνία, οι Γιώργος
Αμυράς και Γρηγόρης
Ψαριανός
ξεκαθάρισαν πως δεν
θα βάλουν πλάτη σε
αυτήν. Και ο ίδιος ο
Θεοδωράκης κινείται
στο "περίπου"

Μια συμφωνία των Πρεσπών που θα μπορούσε
να περάσει με 148 ψήφους
επί των παρόντων, θα δημιουργούσε πολιτικό πρόβλημα για την κυβέρνηση,
περισσότερο σε επίπεδο
ηθικό, μιας και νομικά δεν
υπάρχει κάτι το μεμπτό.
Η συμφωνία πρέπει να
περάσει με απόλυτη πλειοψηφία επί των παρόντων,
άρα σε περίπτωση αποχής
του Ποταμιού, ή κάποιου
άλλοι κόμματος, πάλι θα
περνούσε.
Αν το Ποτάμι ψηφίσει
"παρών", τότε όλα θα κριθούν στη ψήφο μιας και
οι δυνάμεις που συναθροίζει ο ΣΥΡΙΖΑ φτάνουν
οριακά στο νούμερο 150.
Κοινώς, οι 145 του κυβερνώντος κόμματος, η
Κατερίνα Παπακώστα (με
μια μικρή αμφιβολία εδώ),
οι κ.κ. Κουντουρά, Κόκκαλης, Παπαχριστόπουλος
και ο Σπύρος Δανέλλης.
Ερώτημα, το τι θα κάνει ο
Θανάσης Θεοχαρόπουλος
και η ΔΗΜΑΡ. Ο επικεφα-

Η ομηρία Θεοδωράκη και το Ποτάμι που στερεύει
λής της έχει δηλώσει πως
ναι μεν προτίθεται να
υπερψηφίσει, ωστόσο
μόνο αν εν συνεχεία ο
πρωθυπουργός προκηρύξει εθνικές εκλογές. Δεδομένου ότι η Φώφη Γεννηματά έχει "επιτρέψει" τη
ψήφο κατά συνείδηση για
τη συμφωνία των Πρεσπών, όλα θεωρούνται πιθανά.
Από εκεί και πέρα, το
κύριο πρόβλημα το έχει
το ίδιο το κόμμα του Σταύρου Θεοδωράκη.
Η προβληματική στάση
του Ποταμιού που δεν έχει
ακόμη καθαρή στάση
παρά την προ εβδομάδων
τοποθέτησή του υπέρ της
ψήφου κατά συνείδηση
για τη συμφωνία, αποσταθεροποιεί ακόμη περισσότερο ένα κόμμα που μοιάζει να "στερεύει" δυνάμεων και οράματος.
Είναι ανακόλουθη η στάση και του ιδίου του επικεφαλής του, δεδομένου
ότι προσφάτως έβλεπε θετικά τη λύση του Μακεδονικού, ωστόσο φαίνεται
πως δεν μπορεί να ελέγξει
το "εσωτερικό" του κόμματός του, με μέλη της
ΚΟ να παίρνουν ήδη τον
δρόμο της αποχώρησης
προς ΝΔ μεριά. Το κόμμα
του Σταύρου Θεοδωράκη

μετρούσε άλλωστε τον Σεπτέμβριο του '15, έντεκα
βουλευτές. Από αυτούς,
τρεις έχουν από καιρό φύγει προς τη ΝΔ (που φωνάζει για κυβέρνηση που
"προσηλυτίζει" μη ομοϊδεάτες) και δύο προς το ΚΙΝΑΛ. Σήμερα, οι διαλυτικές τάσεις του κόμματος
αντί να κοπάσουν επανέρχονται πιο έντονες από
ποτέ, με αποτέλεσμα το
Ποτάμι να εμφανίζεται
αποδεκατισμένο, αποπροσανατολισμένο και χαμένο
στο "περίπου".
Από την άλλη, ο ευρωβουλευτής κ. Γραμματικάκης τάσσεται ανοιχτά και
καθαρά υπέρ του "ναι" ζητώντας παύση της μισαλλοδοξίας.
Αυτό δήλωσε και στις
σημερινές δηλώσεις του
στο News 24/7 στους 88,6.
Το ίδιο ζητάει και ο ευρωβουλευτής Μίλτος Κύρκος.
Ψαριανός και Αμυράς
όμως, μοιάζουν να κρατούν "δέσμιο" των Σταύρο
Θεοδωράκη καθώς θέτουν
εαυτόν υπέρ της συνεργασίας με τη ΝΔ και υπό
αυτό το πρίσμα καταψηφίζουν τις "Πρέσπες".
Ωστόσο, στο τελευταίο συνέδριο του Ποταμιού, η
θέση του κόμματος ήταν

ξεκάθαρα υπέρ της συμφωνίας. Αν αυτό δεν είναι
ανακολουθία, τότε τι είναι;
Στην τελική, αν ήταν να
καταψηφίσει τη συμφωνία
των Πρεσπών, γιατί έφυγε
το Ποτάμι από το ΚΙΝΑΛ;
Από εκεί και πέρα, οι
χαρακτηρισμοί περί "αποστασίας" και "προδοσίας",
πέραν από βαρύτατοι, είναι και προσβλητικοί και
δεν τιμούν το πολιτικό επίπεδο της χώρας και των
συνομιλούντων εντός και
εκτός Κοινοβουλίου.
Όποια κι αν είναι η θέση
του καθενός για τα εθνικά
ζητήματα, υπάρχουν νομικές, συνταγματικές διαδικασίες και υπό αυτές
πρέπει να κρίνονται και να
αξιολογούνται.
Οι εκβιασμοί, οι απειλές,
οι δολοφονίες χαρακτήρων τύπου Δανέλλη, δημιουργούν μονάχα αρνητικά τετελεσμένα για το
άμεσο πολιτικό μέλλον της
χώρας και μας γυρνούν
σε εποχές που με αργά
αλλά σταθερά βήματα,
προετοίμασαν καταστάσεις που δεν θα θέλαμε
να ξαναζήσουμε.
Του Χρήστου
Δεμέτης
από το news247.gr
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Liberation:
```

της ημέρας

Οσίου Αντωνίου του Μεγάλου
Ήχος Δ’. Ο εξ Υψίστου

Κωσταράκος:

Ο καθαρός την ψυχήν και την καρδίαν, Άγγελος
επίγειος, βροτός ουράνιος, της παρθενίας διδάσκαλος, της εγκρατείας ηκριβωμένη στάθμη Αντώνιε·
συνών τω Δεσπότη σου και την ασίγητον δοξολογίαν
μακάριε, συν τοις Αγγέλοις και τοις Οσίοις πάσι
και Μάρτυσι, τούτω προσάγων, τους τελούντάς
σου την ιεράν μνήμην πάντοτε, χαλεπώς εκ κινδύνων
και πταισμάτων ελευθέρωσον.
(Εσπερινός Οσίου)

Τσίπρας, ένας
καλλιτέχνης στον κίνδυνο
```

Έγκλημα η υπουργοποίηση
Αποστολάκη

(Οι ακροβασίες οδηγούν
ενίοτε και στο κενό!)

(Είναι… αγαπημένοι στο στράτευμα!)

```

Για ενημερωτικά κείμενα
και δελτία τύπου στο e-mail:
syntaktes.plogos@gmail.com
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
Κάποτε, ήταν ένας που έτρεχε με 200 χλμ .
και ένας άλλος που έτρεχε με 40 χλμ.
Στο τέλος βρέθηκαν
και οι δυο στο νοσοκομείο .
Τότε ρωτάει αυτός που έτρεχε με 40
σε εκείνον που έτρεχε με 200 .
- Πως κατέληξες εδώ ;
- Έτρεχα πολύ γρήγορα και τράκαρα .
Εσύ ;
- Επειδή έτρεχες τόσο γρήγορα ,
νόμιζα πως ήμουν σταματημένος και κατέβηκα !

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ

Πέμπτη 17/1/2019

Σ Η Μ Ε Ρ Α
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Ικανοποίηση
των εταίρων
Ικανοποίηση για την αποχώρηση
των Ανεξάρτητων Ελλήνων από
την κυβέρνηση, και για τη διαφαινόμενη αναδιάταξη του πολιτικού
σκηνικού, αισθάνονται οι εταίροι
της χώρας, κυβερνήσεις και θεσμοί. Οι αξιωματούχοι που ασχολούνται με την Ελλάδα στις Βρυξέλλες και στις σημαντικές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως και
στις πρεσβείες στην Αθήνα, προσβλέπουν στην παραμονή της κυβέρνησης στην εξουσία με κύριο
στόχο την κύρωση από την ελληνική πλευρά της συμφωνίας των
Πρεσπών, υπέρ της οποίας έχουν
ταχθεί ξεκάθαρα, ενίοτε με άκομψο τρόπο.
Για τη διεθνή κοινότητα, και κυρίως τους Ευρωπαίους εταίρους,
οι τελευταίες πολιτικές εξελίξεις
κινούνται σε θετική κατεύθυνση
και σε ό,τι αφορά το εσωτερικό
πολιτικό σκηνικό. Ειδικότερα, τα
κόμματα της ευρωπαϊκής Αριστεράς και Κεντροαριστεράς ποτέ
δεν είδαν με καλό μάτι την κυβερνητική συνεργασία ανάμεσα
στον ΣΥΡΙΖΑ και τους Ανεξάρτητους Ελληνες, την οποία θεωρούσαν «αναγκαίο κακό» που επιβλήθηκε από τους κοινοβουλευτικούς
συσχετισμούς. Ηταν χαρακτηριστική η ευθεία επίθεση που είχε
εξαπολύσει ο Μάρτιν Σουλτς, ως
πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου,
κατά της συνεργασίας με τους
ΑΝΕΛ τους οποίους είχε χαρακτηρίσει ακροδεξιούς.
Εδώ και αρκετό διάστημα, και
ιδιαίτερα μετά την επανεκλογή
του κ. Τσίπρα τον Σεπτέμβριο του
’15, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλδημοκράτες πίεζαν «προς όλες τις κατευθύνσεις» για σύγκλιση του ΣΥΡΙΖΑ με τον χώρο της Κεντροαριστεράς στην Ελλάδα, προκαλώντας την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ
και μετέπειτα του ΚΙΝΑΛ.
Δεν είναι, δε, μόνον η Κεντροαριστερά, όπως φάνηκε και κατά
την πρόσφατη επίσκεψη της Αγκελα Μέρκελ στην Αθήνα, η οποία
σε δημόσιες τοποθετήσεις αλλά
και ιδιωτικές συζητήσεις ήταν
απρόσμενα θερμή προς τον Ελληνα πρωθυπουργό, λόγω της μεγάλης στροφής που έκανε το καλοκαίρι του ’15 όπως και της υπογραφής της συμφωνίας των Πρεσπών.
Οι Ευρωπαίοι εταίροι, αλλά και
οι Αμερικανοί σύμμαχοι, υπογραμμίζουν τη σημασία που αποδίδουν
στη συμφωνία των Πρεσπών για
την ομαλοποίηση των διμερών
σχέσεων Ελλάδας - ΠΓΔΜ, τη
σταθερότητα στα Βαλκάνια και
την αποτροπή «άλλων επιρροών».
Την περιγράφουν δε ως μοντέλο
επίλυσης και άλλων διενέξεων
στην περιοχή. Και σε μεγάλο βαθμό υπό αυτό το πρίσμα αποτιμούν
τη στάση των Ελλήνων πολιτικών.
Σωστό ή λάθος, δίκαιο ή άδικο,
αυτό είναι το περιβάλλον στο
οποίο καλούνται να κινηθούν οι
τελευταίοι.

ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΔΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΤΟΠΙΚΑ 6 ΜΠΟ-

Του Αθανάσιου Έλλις
από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

ΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 03 ΕΩΣ 15 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 4 ΜΕ 5 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

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

ΠΕΜΠΤΗ

Τέλος του μήνα
ο κανονισμός
για τη λαϊκή

Πάγιες θέσεις
«Οι θέσεις μας είναι πάγιες
και σταθερές και ζητούμε την
ικανοποίηση αιτημάτων μας εδώ
και πολλά χρόνια» τονίζουν στελέχη της ΕΣΕΕ.
«Μείζονος σημασίας για το εμπόριο και την μικρή και μεσαία
επιχειρηματικότητα προβλήματα είναι η ανάγκη θεσμοθέτησης
ενός ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού, το ζήτημα της
καλύτερης πρόσβασης των Μμε
επιχειρηματιών στη χρηματοδότηση, η μείωση και ο εξορθολογισμός των φορολογικών βαρών
και η ανάδειξη της δυσλειτουργικότητας των ενδιάμεσων εκπτώσεων» υπογραμμίζουν στελέχη της ΕΣΕΕ, τα οποία επισημαίνουν «χρειάζεται επιτάχυνση
του ΕΣΠΑ και βέβαια προστασία
της πρώτης κατοικίας των επιχειρηματιών».

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
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Σιμορέλης: Δέχομαι και
εγώ απειλητικά μηνύματα

Στο τέλος του μήνα αναμένεται
να είναι έτοιμος ο νέος κανονισμός λειτουργίας για τη λαϊκή
αγορά βάσει του νέου νόμου
4497/2017 που ορίζει τον τρόπο
λειτουργίας τόσο των λαϊκών
αγορών, όσο και του στάσιμου
πλανόδιου εμπορίου.
Σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Φόρη Ρόμπο με τις
αλλαγές που έγιναν η λαϊκή αγορά έχει μπει σε μια σειρά, ενώ θα
είναι έτοιμος και ο κανονισμός για
την καθημερινή αγορά, αλλά και
την λαϊκή αγορά στην περιοχή
του “Κλωτσοτήρα”.

∫Ε.Κ.
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Αυτό είναι αντάρα, όχι σαν εδώ…

Κοπή πίτας του Κ.Σ. Τρικάλων
Σήμερα στις 19:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του «ΠΥΛΗΣ ΜΕΓΑΡΟΝ» οι τρικαλινοί κυνηγοί θα είναι παρόντες στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου τους.
Πρόκειται για ένα γεγονός που τελευταία αφήνει το αποτύπωμά του όχι μόνο στην κυνηγετική οικογένεια των Τρικάλων, αλλά στη μεγαλύτερη μερίδα της τοπικής κοινωνίας.
Η ευρύτητα της αποδοχής έχει την εξήγησή της και εστιάζεται στο πλούσιο περιβαλλοντικό και κοινωνικό έργο που παρουσιάζει το δραστήριο Διοικητικό Συμβούλιο.
Σε όλα αυτά, αλλά και σε άλλες εκπλήξεις ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σταύρος Τραγάνης
θα αναφερθεί διεξοδικά απόψε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

∫Ω.

Μπαράζ παραβιάσεων στο Αιγαίο
Σε 62 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου προχώρησαν τουρκικά αεροσκάφη σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό
και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ σημειώθηκαν και πέντε εικονικές αερομαχίες μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών.
Συνολικά 10 τουρκικά αεροσκάφη (οκτώ F-16 τα οποία πετούσαν σε τέσσερις σχηματισμούς και δύο CN-235) προέβησαν επίσης σε 15 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.
Έξι από τα τουρκικά μαχητικά ήταν οπλισμένα.
Τα παραπάνω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.

∫Ψ.

∫ Μ.α.Μπ.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

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

Απειλητικό μήνυμα έχει πάρει ο και βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
Χρηστος Σιμορέλης, όπως
αποκάλυψε μιλώντας στη Ραδιοφωνική Λέσχη 97,6:
«Αυτές τις ημέρες όλοι οι
βουλευτές που θεωρούνται
από κάποιους ότι θα ψηφίσουν υπέρ της Συμφωνίας
των Πρεσπών, δέχονται εκφοβισμούς και απειλητικά
μηνύματα. Έχω πάρει και
εγώ ο ίδιος τέτοιο μήνυμα,
που λέει “Να προσέχεις”.
Κατά καιρούς έχω πάρει διάφορα μηνύματα, αλλά
αυτό ήταν τις τελευταίες μέρες. Το έχω γνωστοποιήσει
στην κοινοβουλευτική μας ομάδα, όμως πιστεύω ότι η
δικαιοσύνη πλέον έχει το λόγο για τέτοιου είδους μηνύματα.
Στην αναφορά που έκανε ο φίλος Κώστας Σκρέκας,
σε συνέντευξη του νωρίτερα, ότι τα κάνουμε όλα για να
παραμείνουμε πάση θυσία στις καρέκλες μας, αναρωτιέμαι αν μας το λέει ως ανέκδοτο για να γελάσουμε η
αν όντως το λέει σοβαρά. Θα το πω απλά, κοίτα ποιος
μιλάει. Απαντώντας για τον εαυτό μου θα πω ότι χρόνια δουλεύω και ξέρουν όλοι τι δουλειά κάνω. Πώς γίνεται να είμαι εγώ κολλημένος με την καρέκλα, ενώ δεν
είναι η οικογένεια Σκρέκα; Δεν μπορεί να λένε σε εμάς
φράσεις όπως ότι πρέπει να μας ξεκολλήσουν από την
καρέκλα με μηχάνημα όταν εμείς είμαστε 4 χρόνια στην
εξουσία και αυτοί για ολόκληρες δεκαετίες, σαν αστείο
ακούγεται».

∫χρ.παπ.

Νέες κινητοποιήσεις
Σε νέες κινητοποιήσεις προχωρούν σήμερα δάσκαλοι
και καθηγητές ενάντια στο σχέδιο νόμου για το σύστημα
διορισμών – προσλήψεων μόνιμων και αναπληρωτών.
Η κήρυξε απεργία, και η ΟΛΜΕ τρίωρη στάση εργασίας, δεδομένου ότι η τροπολογία αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα, ενώ όπως ανακοινώθηκε σε περίπτωση
αλλαγής της ημερομηνίας ψήφισης θα υπάρξουν νέες
κινητοποιήσεις.

∫Ε.Κ.

4 σελίδα
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ις οικονομικές τους
εκκρεμότητες με το
Δήμο Τρικκαίων έχουν
αρχίσει να διευθετούν οι
Τρικαλινοί, σε μια
προσπάθεια να κλείνουν σιγά
– σιγά την ψαλίδα των
οφειλών τους.

Τ

Οι Τρικαλινοί περνούν την πόρτα του Δ. Τρικκαίων για να ρυθμίσουν τα χρέη

Διευθετούν τις οφειλές τους
Κατά τον κ. Ρόμπο μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένονται ακόμα δύο ρυθμίσεις

Γεγονός που μεταφράζεται σε
«ζεστό» χρήμα για τα ταμεία του
Δήμου, ενώ σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Φόρη
Ρόμπο μέσα στο επόμενο χρονικό
διάστημα αναμένονται ακόμα δύο
ρυθμίσεις που θα δώσουν την ευκαιρία στους δημότες που οφείλουν μεγάλα χρηματικά ποσά να
περάσουν την πόρτα της οικονομικής υπηρεσίας και να ρυθμίσουν
τα χρέη τους.
Ωστόσο, όπως τόνισε ακόμα δεν
έχει γνωστοποιηθεί το πότε θα τεθούν ισχύ οι ρυθμίσεις αυτές, καθώς θα πρέπει να υπάρξουν ανακοινώσεις από την κεντρική Διοίκηση και στη συνέχεια να ξεκινήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες.
«Βέβαια, υπάρχουν οφειλέτες
που έχουν υπαχθεί σε παλαιότερες
ρυθμίσεις (σ.σ. 120 ή 100 δόσεις)
με το 95% να καταβάλει κάθε μήνα

το προβλεπόμενο ποσό» σημείωσε.
Παρόλα, αυτά – κατά τον κ. Ρόμπο- υφίσταται και ένα ποσοστό
μεγαλοοφειλετών που δεν έχει
μπει στη διαδικασία της αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ξεκίνησε
η διαδικασία
των αδειών

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Φόρης Ρόμπος

Στη συνέχεια, ο κ. Ρόμπος τόνισε ότι ξεκίνησε και η διαδικασία
ανανέωσης των αδειών για τα καταστήματα που καταλαμβάνουν
κοινόχρηστους χώρους.
«Αυτό σημαίνει ότι οι Τρικαλινοί
καταστηματάρχες θα πρέπει να
σπεύσουν έως το τέλος του μήνα
για την ανανέωση των αδειών τους,
προκειμένου να μην έχουν στο
μέλλον πρόβλημα και τους επι-

βληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα» πρόσθεσε, ενώ γνωστοποίησε ότι πολλοί ξεκίνησαν να υποβάλλουν αιτήσεις.
Κατά τον κ. Ρόμπο τα χρήματα
που καταβάλλουν οι καταστηματάρχες, ώστε να εκμεταλλεύονται
τους κοινόχρηστους χώρους είναι
μια πολύ σημαντική πηγή εσόδων
για τα ταμεία του Δήμου.
Ωστόσο, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών δεν παρέλειψε να σταθεί
και στο γεγονός ότι έχουν μειωθεί
σημαντικά οι οφειλές του Δήμου
Τρικκαίων προς τρίτους, ενώ μειώθηκε στο μισό το χρέος (σ.σ. από
50.406.132€
το
2011
σε
26.019.820€ το 2018).
«Και όλα αυτά τη στιγμή που τα
χρήματα που παίρναμε μέσω των
ΚΑΠ έχουν μειωθεί σημαντικά»,
σημείωσε, καταλήγοντας.
Ευαγγελία Κάκια

Για το συνδυασμό του υποψήφιου Δημάρχου Τρικκαίων Κ. Κρεμμύδα

Αρχές εβδομάδας οι ανακοινώσεις
Θα ανακοινωθούν τα πρώτα 20 ονόματα
που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο και το όνομα του συνδυασμού
α πρώτα είκοσι
ονόματα που θα
στελεχώσουν το
ψηφοδέλτιο του
υποψηφίου Δημάρχου
για το Δήμο Τρικκαίων
κ. Κώστα Κρεμμύδα
αναμένεται να
ανακοινωθούν στις
αρχές της ερχόμενης
εβδομάδας.

Τ

Ανακοινώσεις που θα γίνουν με καθυστέρηση μιας
εβδομάδας, διότι είχε προγραμματιστεί αυτή η διαδικασία να γίνει αυτές τις ημέρες, αλλά λόγω των πολιτι-

κών εξελίξεων και την ψήφο
εμπιστοσύνης, αποφασίστηκε να μετατεθεί, δεδομένου ότι το ενδιαφέρον
ήταν στραμμένο στο ελληνικό κοινοβούλιο.
Παράλληλα, θα γίνει η
ανακοίνωση του ονόματος
του συνδυασμού και το έμβλημα, ενώ ετοιμάζεται και
το εκλογικό κέντρο που βρίσκεται επί της Ασκληπιού
24, δεδομένου ότι θα αποτελέσει για το επόμενο χρονικό διάστημα το ορμητήριο της προεκλογικής εκστρατείας.
Σε ό,τι αφορά στα ονόμα-

ίλες και φίλοι χερετιζω την
παρουσια σας εδώ σήμερα
που σηματοδοτεί μια νέα
αρχή το καινούργιο που έρχεται
στην πόλη και τα χωριά που
συγκροτούν τον δήμο στην σημερινή
του μορφή.

Φ

Είμαστε εμείς που δώσαμε δείγματα γραφής στην διοίκηση την χρηστή διαχείριση
την διαφάνεια και την ανάπτυξη του δήμου
οπού και αν ρήξης την ματιάσου στην
πόλη το έργο μας είναι ορατό, και ο χώρος οπού βρισκόμαστε δεν είναι τυχαίος
αλλά ένα δείγμα γραφείς.
Οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας
είναι μεγάλες είναι μεγάλες και το ζητούμενο για μας είναι να διαμορφώσουμε
ξανά μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με
τους πολίτες μια νέα κοινωνική συμμαχία διεκδικώντας την στήριξη των δυνάμεων του δημοκρατικού τόξου και του ευρωπαϊκού προσανατολισμού.
Διεκδικούμε με αξιώσεις την νίκη στις
επερχόμενες εκλογές . Το συνθημα μας εί-

τα που θα ανακοινωθούν –
κατά πάσα πιθανότητα την
ερχόμενη Τρίτη 22 Ιανουαρίου, πρόκειται για πρόσωπα
που είχαν συμμετάσχει στο
συνδυασμό «Τρίκαλα-Συμπολιτεία» του Χρήστου Λάππα, καθώς και νέα στελέχη.
Μεταξύ αυτών, ο Θόδωρος Σπανός, Ζήσης Γκουγκοστάμος, Περικλής Πελεκάνος και Χρήστος Κωνσταντός.
Αναφορικά με τα υπόλοιπα
ονόματα αυτά θα ανακοινωθούν στις αρχές Φεβρουαρίου, όπου θα γίνει και η επίσημη παρουσίαση του συν-

δυασμού και των θέσεων
που θα βασίζονται στους 10
άξονες που είχε παρουσιάσει ο κ. Κρεμμύδας, στην εκδήλωση που είχε γίνει στο
τέλος Νοεμβρίου, όπου έλαβε και το χρίσμα.

Αύριο αποφασίζει
το «ΚΙΝ.ΑΛ.»
Εν τω μεταξύ, αύριο Παρασκευή αναμένεται να οριστικοποιηθεί η απόφαση
στήριξης του υποψηφίου
Δημάρχου στο Δήμο Τρικκαίων και από το «Κίνημα Αλλαγής», καθώς θα συνεδριάσει η Νομαρχιακή Επι-

τροπή.
Η συνεδρίαση θα γίνει το
απόγευμα κεκλεισμένων θυρών με τα μέλη της τοπικής
Ν.Ε. να καλούνται να επιλέ-

ξουν, μεταξύ του Κώστα
Κρεμμύδα και Γιώργου Σπαθή.
Ευαγγελία Κάκια

Γιώργος Σπάθης υποψήφιος δήμαρχος

Εισήγηση στα μέλη
των επίτροπων του συνδυασμού
ναι «ξανά μαζί για την επανεκκίνηση του δήμου , μαζί να αλλάξουμε τα Τρίκαλα».
Η Τ.Α την χρονική συγκύρια που διανεύουμε καλείται να διαδραματίσει κυρίαρχο ρολό στην νέα εποχή στην έξοδο
από την κρίση με όρους κοινωνικής οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.
Εμείς καλούμαστε να διαμορφώσουμε
, για τον δήμο που είναι παραιτημένος για
αρκετά χρόνια τον δικό μας στρατηγικό
σχεδιασμό το δικό μας όραμα να αξιοποιήσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
κάθε περιοχής του δήμου να ανακτήσουμε
το χαμένο έδαφος .
Για την ανασυγκρότηση της πόλης και
των χωρίων στην βελτίωση της καθημερινότητας και την ποιότητα ζωής, στο περιβάλλον το κυκλοφοριακό , στον πολιτισμό
τον αθλητισμό στα έργα υποδομής .

Στόχος μας είναι η αξιοποίηση όλων των
ευρωπαϊκών οικονομικών προγραμμάτων
και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Να κάνουμε την ψηφιακή ζώνη
πρωτοποριακό «εργαλείο» για τους πολίτες.
Είναι η ώρα το επόμενο διάστημα να μιλήσουμε για τις πολιτικές και την έκρηξη
των έργων στην πόλη και τα χωριά να πείσουμε να συνεγείρουμε στο πλευρό μας
τους πολίτες τους εκπροσώπους των φορέων και τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου και στο πλευρό μας και να κάνουμε το
όραμα πράξη.
Από εδώ σήμερα στέλνουμε μήνυμα διαλόγου και ευρύτατης συναίνεσης για το αύριο του δήμου, να κάνουμε τα Τρίκαλα μια
σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη .
Γιατί το αξίζουν , εμείς θέλουμε ξέρουμε και μπορούμε.

τοπικά

Δ

ικαιούχοι επιχορήγησης
μελετών για έργα και
δράσεις από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και
Δανείων(ΠκΔ) είναι οι Δήμοι
Πύλης και Φαρκαδόνας,
σύμφωνα με νέο πρόγραμμα
που πρόκειται να “τρέξει” το
επόμενο χρονικό διάστημα.

Οι δύο Τρικαλινοί αυτοδιοικητικοί
φορείς πληρούν βασικές προϋποθέσεις που είναι: α) µε µόνιµο
πληθυσµό έως 15.000 κατοίκους
που δεν έχουν ενταχθεί στην Α΄
δράση της επιχορήγησης,
β) µε µόνιµο πληθυσµό άνω των
15.000 κατοίκων, των οποίων οι
δηµοτικές και κοινοτικές ενότητες
χαρακτηρίζονται ορεινές κατά ποσοστό από 50% µέχρι 100%, για
την εκτέλεση έργων υποδοµής ή
έργων γενικού συµφέροντος αποκλειστικά και µόνο στις ανωτέρω
ενότητες.
γ) της Α’ και Β’ δράσης αποκλειστικά και µόνο για την εκπόνηση
µελετών για την ωρίµανση και εκτέλεση διαδηµοτικών έργων στους
τοµείς διαχείρισης απορριµµάτων,
διαχείρισης υδάτινων πόρων και
αποχέτευσης.
δ) της χώρας για την αποκατάσταση ζηµιών που προκλήθηκαν
σε υποδοµές και εγκαταστάσεις
αρµοδιότητάς τους από την εκδήλωση καταστροφικών φαινοµένων,
ήτοι σεισµών και πληµµυρών, εξαιτίας των οποίων κηρύχθηκαν σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
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Θα δικαιούνται οι Δήμοι Πύλης και Φαρκαδόνας από το Ταμείο ΠκΔ

Επιχορήγηση μελετών
για έργα και δράσεις
Το επόμενο χρονικό διάστημα θα “τρέξει” σχετικό πρόγραμμα
Η επιχορήγηση
Η συνολική επιχορήγηση για τους
δικαιούχους ∆ήµους των κατηγοριών α, β και δ δεν µπορεί να ξεπερνά ανά ∆ήµο το ποσό των
85.000 ευρώ, ενώ για τους δικαιούχους της κατηγορίας γ δεν µπορεί
να ξεπερνά το ποσό των 15.000
ανά ∆ήµο. Η επιχορήγηση καλύπτει
τη δαπάνη των δικαιούχων Ο.Τ.Α. :
-για την εκπόνηση µελέτης ή
µελετών,
-για την ωρίµανση του έργου στο
οποίο αφορά η µελέτη, που περιλαµβάνει την υποστήριξη όλων των
επιµέρους διαδικασιών ωρίµανσης
αυτού. Η επιχορήγηση για το κόστος των υπηρεσιών ωρίµανσης
του έργου, στο οποίο αφορά η
µελέτη, δεν µπορεί να υπερβαίνει
το 20% του κόστους της µελέτης.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν
από τους δικαιούχους ∆ήµους θα
πρέπει να αναφέρονται σε έργα
υποδοµής ή έργων γενικού ενδιαφέροντος που θα υπηρετούν τις
ευρύτερες ανάγκες των ∆ηµοτών.
Ματθαίος Μπίνας

Ο τρικαλινός που φροντίζει
τους άστεγους της Αθήνας!
Κινητή Μονάδα Φροντίδας για άστεγους και άπορους απέκτησε ο Δήμος Αθηναίων
προσφορά του ομογενή από την Οιχαλία του δ. Φαρκαδόνας Αλέξη Βαϊου

∆

ίπλα στους άστεγους
και άπορους πολίτες
της Αθήνας είναι η
πρώτη κινητή µονάδα φροντίδας του δήµου Αθηναίων,
που αποτελεί δωρεά του οµογενούς από τη Γερµανία, κ.
Αλέξη Βαΐου, ο οποίος κατάγεται από την Οιχαλία Τρικάλων.
Η κινητή µονάδα παρουσιάστηκε αρχές του προηγούµενου µήνα στον Κόµβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του
δήµου Αθηναίων, παρουσία
του δηµάρχου Αθηναίων κ.
Γιώργου Καµίνη και του δωρητή, από την πρόεδρο του
Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του δήµου, κυρία
Ελένη Κατσούλη.

Ο ∆ήµος Τρικκαίων υπενθυµίζει στους πολίτες ότι
έληγε στις 18 Ιανουαρίου
2019 η προθεσµία υποβολής
αιτήσεων για τον µη υπολογισµό δηµοτικών τελών, σε
µη ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα.
Με προφορική ανακοίνωσή
του ο αρµόδιος Υπουργός
ανακοίνωσε την παράταση
της σχετικής προθεσµίας µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2019. Εως
ότου διευκρινιστεί τι θα συµβεί και ποιες ιδιοκτησίες θα
περιλαµβάνονται, ο ∆ήµος

Το όχηµα είναι πλέον έτοιµο
να υποστηρίξει τις επιτόπιες
παρεµβάσεις (streetwork) του
ΚΥΑ∆Α, για τη διενέργεια εξε-

τάσεων, τη διανοµή υγειονοµικού υλικού σε συνεργασία
µε συναρµόδιους φορείς.
«Οι δωρεές από ανθρώ-

πους του µόχθου που δούλεψαν σκληρά στη ζωή τους και
τώρα ανταποδίδουν στην κοινωνία, αποτελούν τεράστια
τιµή και για εµένα, ως δήµαρχο, προσωπικά» δήλωσε ο δή-

Δ. Τρικκαίων:

Απαλλαγή από δημοτικά Τέλη
σε μη ηλεκτροδοτούμενα σπίτια
Τρικκαίων υπενθυµίζει τι
ισχύει µε τη µέχρι τώρα ρύθµιση.
Σύµφωνα µε τον νόµο
4555/2018 (άρθρο 222) και
σε ό,τι αφορά τα παρελθόντα
έτη, οι ιδιοκτήτες κενών και
µη ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων που ως τώρα δεν το
είχαν δηλώσει στον οικείο

∆ήµο, µπορούν να το πράξουν και να απαλλαγούν από
τα Τέλη, για όσο διάστηµα
το ακίνητο δεν ήταν σε χρήση. Απαιτούνται:
- αίτηση στον ∆ήµο Τρικκαίων
- βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από τον ∆Ε∆∆ΗΕ

- υπεύθυνη δήλωση προς
τον ∆ήµο Τρικκαίων, ότι το
ακίνητο δεν χρησιµοποιείται
και δεν ηλεκτροδοτείται.
Πληροφορίες δίνονται στη
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα Εσόδων, τηλ.
24313 51111 κ. Ευθυµία Κουτσούκου.

µαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος
Καµίνης, ευχαριστώντας θερµά τον κ. Βαΐου για τη βοήθειά
του αλλά και για την υποµονή
του ώστε να ξεπεραστούν νοµικές και γραφειοκρατικές δυσκολίες.
Η πρόεδρος του ΚΥΑ∆Α κυρία Ελένη Κατσούλη δήλωσε:
«Είµαι στην ευχάριστη θέση

να πω πως πετύχαµε νοµοθετική ρύθµιση για την εξαίρεση και την απαλλαγή από
τέλη ταξινόµησης, ανοίγοντας
έτσι το δρόµο για τους ΟΤΑ
Α' και Β' βαθµού και τα νοµικά
τους πρόσωπα, προκειµένου
στο εξής να είναι σε θέση να
αξιοποιούν αντίστοιχες δωρεές» τόνισε η κυρία Κατσούλη.
Ο κ. Βαΐου δεν σταµάτησε
στην πολύτιµη προσφορά του
στην Κινητή Μονάδα: έχει δωρίσει ασθενοφόρο, που το
ΚΥΑ∆Α διέθεσε στα ∆ηµοτικά
Ιατρεία, έχει εξοπλίσει τα ∆ηµοτικά Ιατρεία µε δυο οδοντιατρικές έδρες, µε µηχανήµατα υπερήχων. Έχει στείλει
ακόµη και 100 νοσοκοµειακά
κρεβάτια και µηχανήµατα
ΜΕΘ, που το ΚΥΑ∆Α δώρισε
στο νοσοκοµείο Ελπίς.
ΧΡ.ΠΑΠ.
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Διήμερο σεμινάριο θα πραγματοποιήσει η Google σε συνεργασία με το Δήμο Τρικκαίων

Τ

α εργαλεία και τον
τρόπο να
αξιοποιήσουν το
διαδίκτυο για να
αναπτύξουν την
επιχείρησή τους,
ενισχύοντας τη
διαδικτυακή τους
παρουσία όλον τον χρόνο
θα έχουν οι Τρικαλινοί
επαγγελματίες που θα
συμμετάσχουν στα
σεμινάρια που
διοργανώνει η Google σε
συνεργασία με το Δήμο
Τρικκαίων.

Το δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί
την Τρίτη 22 Ιανουαρίου από
τις 630 έως τις 8.30 το βράδυ,
στο Μουσείο «Τσιτσάνη με
θέμα: «Ψηφιακές Δεξιότητες
για τουριστικές επιχειρήσεις».
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της «Grow Greek Tourism
Online», ενώ έχουν δηλώσει
συμμετοχή 80 άτομα. Επίσης,
δύο συνεργάτες της Google
βρίσκονται στην περιοχή και
πραγματοποιούν τις επαφές για
περαιτέρω δράσεις.
Όπως προαναφέρθηκε, το
σεμινάριο απευθύνεται σε επαγ-

“Ψηφιακές Δεξιότητες
για τουριστικές επιχειρήσεις”
•Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται
στον χώρο του τουρισμού ενώ έχουν δηλώσει συμμετοχή 80 άτομα
γελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού, αλλά και σ’ όσους επιθυμούν να αξιοποιήσουν το διαδίκτυο για να αναπτύξουν την
επιχείρησή τους, ενισχύοντας
τη διαδικτυακή τους παρουσία
όλον τον χρόνο.
Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν
να δηλώσουν συμμετοχή στο
“g.co/greektourism-thessalia”,
καθώς λόγω περιορισμένων θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Μέσα από το σεμινάριο, οι
ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για επιτυχημένα παραδείγματα ψηφιακού μάρκετινγκ,
καθώς και για τη χρήση βασικών
διαδικτυακών εργαλείων για την
προώθηση της επιχείρησής

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

τους όλο το χρόνο. Τέτοια εργαλεία είναι η διαμόρφωση μιας
ιστοσελίδας φιλικής προς όλες
τις συσκευές, η παρουσία τους
σε ψηφιακούς τοπικούς καταλόγους, η χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κ.α.
Η πρωτοβουλία «Grow Greek
Tourism Online» της Google
πραγματοποιεί τόσο κατ' ιδίαν
συναντήσεις, όσο και ομαδικά
σεμινάρια σε ψηφιακές δεξιότητες σε συνεργασία με την
Περιφέρεια Θεσσαλίας, με στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής
παρουσίας των επιχειρήσεων
του νησιού όλο το χρόνο.
«Έτσι ο Δήμος Τρικκαίων, με
τη συνεργασία αυτή, συνεχίζει
να επενδύει στην προσπάθεια
ενίσχυσης και αναβάθμισης των
τοπικών επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού, μετά την
αυξανόμενη επιτυχία του “Μύλου των Ξωτικών”» αναφέρει η
δημοτική Αρχή Τρικκαίων.
Σημειωτέον, η πρωτοβουλία
τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εντάσσεται στις δράσεις της Εθνικής Συμμαχίας για
την Ενίσχυση των Ψηφιακών
Δεξιοτήτων και της Εργασίας
στην Ελλάδα.
Ε.Κ.

τοπικά
Την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου συνεδριάζει η ΝΟΔΕ Τρικάλων

Στο προσκήνιο
οι πολιτικές εξελίξεις
ν και όλα είναι στον “αέρα” εν αναμονή των
πολιτικών εξελίξεων, έχει προγραμματιστεί
συνεδρίαση της ΝΟΔΕ (Νομαρχιακή Διοικούσα
Επιτροπή) Τρικάλων για την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου.

Α

Στην ατζέντα της σύγκληση αυτής της ΝΟΔΕ είναι οργανωτικά θέματα, οι εκδηλώσεις, όπως αυτή το Σάββατο 26
Ιανουαρίου στην αίθουσα “Αίγλη” του ξενοδοχείου “Πανελλήνιο” για την κοπή της βασιλόπιττας, με κύριο ομιλητή τον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ
και βουλευτή Καρδίτσας Κώστα Τσιάρα και την χοροεσπερίδα στις 23 Φεβρουαρίου, με την παρουσία του πρώην
προέδρου της Βουλής Ευάγγελου Μεϊμαράκη, σύμφωνα με
τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ Κώστα Τρέλλη.
Επίσης, στην ημερήσια διάταξη είναι και οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες μπορεί να σημαίνουν εκλογές.
Ο μηχανισμός της ΝΔ σε τοπικό επίπεδο έχει τεθεί εδώ και
πολύ καιρό σε εκλογική ετοιμότητα από τα κεντρικά, ώστε
αφενός να βρίσκεται πάντα σε εγρήγορση και αφετέρου να
είναι η συσπείρωση σε υψηλό βαθμό.
Επίσης, στον χώρο της ΝΔ, σε αναμονή βρίσκονται για την
ανακοίνωση των ονομάτων που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο για τις βουλευτικές εκλογές. Ο κ. Κώστας Σκρέκας είναι ο μόνος σίγουρος, ως εν ενεργεία βουλευτής,

όμως και κάποιοι άλλοι φαίνεται πως είναι σχετικά σίγουροι, με αποτέλεσμα και λαμβάνοντας υπόψη πως στα έξι
άτομα του ψηφοδελτίου, οι δύο πρέπει να είναι γυναίκες,
απομένει μία θέση για να την διεκδικήσουν πολλοί και πολλές. Πάντως στην ΝΔ επικρατεί σιγή ιχθύος για το ζήτημα.
Ματθαίος Μπίνας

Δημοπρατείται η προμήθεια
νέου αξονικού τομογράφου
για το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων
Κ. Αγοραστός: «Κάνουμε αντίσταση ποιότητας προσφέροντας
ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες»
Στην προμήθεια νέου αξονικού τομογράφου πρόκειται να
προχωρήσει το επόμενο διάστημα το Γενικό Νοσοκομείο
Τρικάλων μετά την έγκριση που
έδωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός για
τη δημοπράτηση του έργου
««Προμήθεια και εγκατάσταση
Αξονικού Τομογράφου CT 32
τομών».
Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 350.000 ευρώ και
συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Γενικό Νοσοκομείο
Τρικάλων.
Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός τόνισε τα εξής:
«Στηρίζουμε στην πράξη το δημόσιο νοσοκομείο και τη δημόσια υγεία, με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου φροντίδας
προς το κοινωνικό σύνολο.
Τόσο με το παλιό, όσο και με το
νέο ΕΣΠΑ, η αιρετή Περιφέρεια
προμηθεύει με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τα νοσοκομεία

της Θεσσαλίας. Ο ιατρικός εξοπλισμός ενός νοσοκομείου μπορεί να αποτελέσει σημαντικό
παράγοντα της αξιοπιστίας του,
σε συνδυασμό πάντα με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που τον χειρίζεται. Μπορούμε να κάνουμε μια αντίσταση ποιότητας. Να προσφέρουμε δηλαδή ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες ».

Αντικείμενο έργου
Ο Αξονικός Τομογράφος θα
αντικαταστήσει τον υφιστάμενο

αξονικό τομογράφο ο οποίος είναι 15ετίας και παρουσιάζει
συνεχείς βλάβες. Το νέο μηχάνημα θα είναι σύγχρονο τελευταίας τεχνολογίας βελτιώνοντας έτσι κατά πολύ το επίπεδο
της διάγνωσης και αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Νοσοκομείου. Ο
ωφελούμενος πληθυσμός είναι το σύνολο του πληθυσμού
της ΠΕ Τρικάλων, ο οποίος
ανέρχεται σε 131.085 κατοίκους.

Να περιέλθει στις Περιφέρειες το
70% των πόρων της νέας χρηματοδοτικής
περιόδου από το 2020 και μετά, έναντι του
30% της περιόδου 2014-20, πρότεινε ο
Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
κ. Κώστας Αγοραστός σε συνάντηση που
είχε σήμερα με αρμόδια στελέχη του
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στην Αθήνα.
«Για την αποτελεσματικότερη απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων χρειάζονται ευέλικτοι θεσμοί και ταχύτητα. Οι
Περιφέρειες έχουν αποδείξει κατ’ επανάληψη την αποτελεσματικότητά τους, η
οποία είναι βέβαιο ότι θα αυξηθεί εφ’ όσον
έχουν μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας», επισήμανε ο κ. Κ. Αγοραστός σε
στελέχη του ΟΟΣΑ από Καναδά, Αργεντινή, Κίνα και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο κ. Κ. Αγοραστός ανέλυσε την πρόταση της ΕΝΠΕ για τη μετάβαση από την
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στην Περιφερειακή Διακυβέρνηση κρίνοντας επιβεβλημένο «η Ελλάδα να συγχρονισθεί με
την εποχή της και να υιοθετήσει ό,τι ισχύει
στις ώριμες δημοκρατίες και τις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες του πλανήτη,
στις οποίες το κεντρικό κράτος περιορίζεται στο στενό πυρήνα των αρμοδιοτήτων
του, όπως είναι η εθνική ασφάλεια, η άμυνα, η φορολογία και όλα τα υπόλοιπα είναι δουλειά της Αυτοδιοίκησης». «Η ευελιξία και η ταχύτητα είναι το αντίδοτο στην
πολυνομία και την κακονομία. Πρέπει να
κερδίσουμε το χρόνο γιατί ο χρόνος είναι
χρήμα και θέσεις εργασίας, που τα έχει
ανάγκη η ελληνική κοινωνία, η οποία έχει
πληγεί από την κρίση
περισσότερο από τις υπόλοιπες», σημείωσε ο κ. Κ. Αγοραστός και έκρινε παράλληλα επιβεβλημένη την ταχύτερη ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής στην ελληνική νομοθεσία.
Πάνω από 4 δις έργα στη Θεσσαλία
Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε ειδική συζήτηση για τη Θεσσαλία με τον κ.
Κ. Αγοραστό να παρουσιάζει το έργο που
έχει παραχθεί, τη στρατηγική ανάπτυξης
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Συγκροτήθηκε διαπαραταξιακή
επιτροπή του Δήμου Τρικκαίων
για τις φυλακές
Θα λειτουργεί επικουρικά, συνδράμοντας το έργο της διοίκησης
Την επικουρία και συνδρομή του Δήμου Τρικκαίων μετά από
συνεργασία και υποδείξεις της διοίκησης της Κλειστής Φυλακής Τρικάλων, θα έχει ως μέλημά της η επιτροπή που συστάθηκε την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019. Η επιτροπή συγκροτήθηκε από τέσσερις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων, κατόπιν κατά πλειοψηφίας απόφασης του
Σώματος τον περασμένο Μάρτιο (22/3/2018) και μετά από
πρόταση της παράταξης «Φυσάει Κόντρα για την Ανατροπή».
Στην πρώτη της συνεδρίαση, παρέστησαν οι Μιχάλης Λάππας, πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων, Κώστας ψύχος, αντιδήμαρχος, εκπροσωπώντας τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, Θεοδ. Σπανός, δημοτικός σύμβουλος του συνδυασμού «Τρίκαλα Συμπολιτεία», Χρήστος Αυγέρος, τ. δημοτικός σύμβουλος του συνδυασμού «Φυσάει Κόντρα για την
ανατροπή, Αθανασία Μπρόβα του συνδυασμού «Τρίκκης Πολιτεία», ο προϊστάμενος της Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού
και Αθλητισμού του Δήμου κ. Στεφ. Νταλάσης, ενώ δεν κατόρθωσε να παραβρεθεί ο εκπρόσωπος τους Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων.
Τα μέλη της επιτροπής τόνισαν θα συνεργάζονται με τη διοίκηση των φυλακών Τρικάλων λειτουργώντας επικουρικά, για
την ενίσχυση με υλικό ή με άλλη συνδρομή που τυχόν θα απαιτείται για τη διαβίωση των κρατουμένων.

Κ. Αγοραστός: Στις Περιφέρειες το 70%
των πόρων του νέου ΕΣΠΑ μετά το 2020
Συναντήθηκε με στελέχη του ΟΟΣΑ στο πλαίσιο εκπόνησης της
Στρατηγικής για την Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα

και τις προοπτικές της Περιφέρειας.
«Από το 2015 και μετά έχουν ενταχθεί
σε ευρωπαϊκά προγράμματα περίπου
2.500 έργα προϋπολογισμού άνω των
2,1 δις ευρώ, ενώ αν συναθροιστούν και
όσα έγιναν πριν το 2015, το συνολικό ύψος
των πόρων που απορροφήθηκαν υπερβαίνει τα 4 δις ευρώ», είπε χαρακτηριστικά
κι έκανε ειδική αναφορά στον τομέα του
περιβάλλοντος.
«Η Θεσσαλία είναι κυριολεκτικά μια
«πράσινη» Περιφέρεια, είναι πρωτοπόρος
σε έργα για την προστασία και την ανάδειξη του περιβάλλοντος με πιο εμβληματικό αυτό της λίμνης Κάρλα», υπογράμμισε.
Στρατηγική για την Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα
Σημειώνεται ότι ο ΟΟΣΑ έχει αναλάβει
από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανά-

πτυξης και την υπηρεσία διαρθρωτικών αλλαγών της ΕΕ να εκπονήσει μελέτη με τίτλο: «Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας
μετά το 2020». Η εν λόγω μελέτη θα αποτελέσει μεταξύ άλλων και σημαντική εισροή για τη διαμόρφωση των διαρθρωτικών,
αναπτυξιακών και περιφερειακών πολιτικών της επόμενης προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.
Στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης
πραγματοποιούνται συναντήσεις όπως η
σημερινή με στόχο να καταγραφούν η υφιστάμενη κατάσταση και οι αναπτυξιακές
προοπτικές τομέων και περιφερειών. Οι
συναντήσεις αποσκοπούν στην ενσωμάτωση της υφιστάμενης εμπειρίας για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων και τον εντοπισμό των πλέον αποτελεσματικών διαδικασιών, πολιτικών και προτεραιοτήτων
για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

8 σελίδα
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άλλον έρχεται το 14χιλιαρο ,
καθώς έχει καθοριστεί το
θεσμικό πλαίσιο, που
περιγράφει τις σχετικές
προϋποθέσεις.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση
«το υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020»
εφαρμόζεται σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες της χώρας με πληθυσμό έως και
5.000 κατοίκους όπου η αγροτική δραστηριότητα είναι σημαντική, παρέχοντας στήριξη σε φυσικά πρόσωπα για την περαιτέρω
ανάπτυξη των υφιστάμενων μικρών εκμεταλλεύσεών τους.Σύμφωνα με το πλαίσιο,
δικαιούχοι, θα είναι μόνο κατ’ επάγγελμα
αγρότες, με βασική προϋπόθεση να είναι
ο παραγωγός να έχει κάνει δήλωση ΟΣΔΕ
το 2018.
Δικαιούχοι θα είναι όσοι 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. Ωστόσο μένουν εκτός ετερο-επαγγελματίες αγρότες, ακόμα και αν έχουν
ένα πενιχρό εισόδημα από άλλη απασχόληση.
Όπως τονίζεται στο πλαίσιο σε σχέση με
την τυπική απόδοση «η τυπική απόδοση
ορίζεται ως η ακαθάριστη αξία της παραγωγής και εκφράζεται σε ευρώ. Η συνολική
τυπική απόδοση της γεωργικής εκμετάλλευσης ισούται με το σύνολο των αξιών
κάθε κλάδου παραγωγής, που προκύπτει
πολλαπλασιάζοντας τους συντελεστές τυπικής απόδοσης ανά μονάδα για κάθε κλάδο
παραγωγής (ευρώ/ μονάδα) με τον αντίστοιχο αριθμό των μονάδων (εκτάρια, κεφαλές ζώων, κυψέλες) που προκύπτουν

τοπικά

Πιθανόν έρχεται η προκήρυξη για το 14χιλιαρο

από την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης όπως
έχει δηλωθεί από τον υποψήφιο/δικαιούχο.
Ειδικά για την εφαρμογή του υπομέτρου
6.3, προσδιορίζονται συντελεστές τυπικής
απόδοσης ανά κλάδο σε επίπεδο χώρας.
Στο ΠΑΑ 2014-2020 ορίζεται η παραγωγική

δυναμικότητα, δηλαδή το οικονομικό μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων για
πρόσβαση στο υπομέτρο 6.3 των μικρών
γεωργικών εκμεταλλεύσεων με βάση την
τυπική απόδοση.
Για τους σκοπούς του υπομέτρου 6.3,
στον υπολογισμό της παραγωγικής δυνα-

μικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση)
των καλλιεργειών μονίμων νεαρών φυτειών
(π.χ. νεαρά δένδρα, αμπελώνες) χρησιμοποιείται το 50% της τυπικής απόδοσης που
χρησιμοποιείται για τις φυτείες που έχουν
μπει στην παραγωγή.
Ματθαίος Μπίνας

Τα Τρίκαλα στις τυχερές περιοχές για το Τζόκερ!
Την πρωτιά έχει η Αθήνα, αλλά και στα Τρίκαλα χαμογέλασε η τύχη το 2018

του Χριστόφορου Παπαθανασίου
Δεν πέρασαν αρκετοί μήνες από τότε
που όλος ο νομός Τρικάλων έψαχνε τον τυχερό που σήκωσε κάποια… εκατομμύρια
ευρώ από το ΤΖΟΚΕΡ! Τα σενάρια πολλά,
αλλά αποδείχτηκαν ότι ήταν μόνο λόγια.
Ίσως ο τυχερός τρικαλινός να τα διαβάζει
όλα αυτά και να χαμογελά με τα σενάρια
που είχαν γραφτεί και ίσως και να συνεχίζονται. Το σίγουρο είναι ότι μέσα στο 2018
το Τζόκερ είχε την… τιμητική του στα Τρίκαλα, αν και η Αθήνα αποδείχτηκε η πιο τυχερή πολή!
«Χρυσό» ήταν για όλους τους παίκτες
του ΤΖΟΚΕΡ και το 2018, καθώς το παιχνίδι
του ΟΠΑΠ μοίρασε συνολικά κέρδη ύψους
119.881.290 εκατ. ευρώ. Το αξιοσημείωτο της χρονιάς, είναι ότι η «θεά τύχη» φρόντισε τα μεγάλα
κέρδη της πρώτης κατηγορίας του ΤΖΟΚΕΡ να μοιραστούν σε περισσότερο κόσμο. 27 υπερτυχεροί,
οι περισσότεροι της τελευταίας πενταετίας, μοιράστηκαν κέρδη ύψους 62.669.410 εκατ. ευρώ.

Αττική: Η μεγάλη νικήτρια της χρονιάς
«Χρυσή» περιοχή για το 2018 αναδείχτηκε ο νομός Αττικής με έντεκα νικητές στην πρώτη
κατηγορία, ενώ ακολουθεί ο νομός Θεσσαλονίκης με τέσσερις. Από ένα μεγάλο νικητή είχαν επίσης
οι νομοί Ξάνθης, Λαρίσης, Δωδεκανήσου, Ηλείας, Γρεβενών, Τρικάλων, Κυκλάδων και Μεσσηνίας.

Συνεχίζεται το σερί στην Αττική και το 2019
Φαίνεται ότι το «σύννεφο τύχης» παραμένει επάνω από την Αττική και για το 2019. Το τυχερό
δελτίο του πρώτου τζακ ποτ της νέας χρονιάς που κέρδισε 1,2 εκατ. ευρώ συμπληρώθηκε σε
πρακτορείο στο Παγκράτι.

Στην Αθήνα τον έψαχναν, στα Τρίκαλα τον έπιασαν
Σύλληψη 64χρόνου στην πόλη των Τρικάλων για κλοπές και απάτη
Δεν τα… υπολόγισε σωστά ένας 64χρόνος που έψαχναν στην Αθήνα για κλοπές και
απάτη, διότι η έμπνευσή του να έρθει στα Τρίκαλα αποδείχτηκε η… λάθος κίνηση. Η
Αστυνομία τον συνέλαβε και πλέον ο λόγος είναι στην δικαιοσύνη. Σ
υγκεκριμένα συνελήφθη χθες το μεσημέρι στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς του Τμήματος
Ασφάλειας Τρικάλων, ένας 64χρονος, διότι εκκρεμούν σε βάρος του δύο εντάλματα
σύλληψης κ. Ανακριτών Πρωτοδικείων Πειραιώς και Αθηνών για το αδίκημα των διακεκριμένων
περιπτώσεων κλοπής, καθώς και ένα ένταλμα βίαιης προσαγωγής κ. Ανακριτή Πρωτοδικείου
Πειραιά για το αδίκημα της απάτης.

τοπικά

Διακρίσεις μαθητών των Εκπαιδευτηρίων «Αθηνά»
στον Μαθηματικό Διαγωνισμό «Ο Θαλής»

ΠΕΜΠΤΗ

17

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 9

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, σήμερα 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

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

Κοπή πίτας στη Χριστιανική Ένωση
Επιστημόνων Ν.Τρικάλων

ε υπεύθυνους τους
μαθηματικούς κ. Αμπράζη
Νικόλαο και κ.
Κωνσταντίνου Κωνσταντίνο έγινε
για άλλη μια χρονιά στο Σχολείο
μας η προετοιμασία όλων των
μαθητών και μαθητριών που
ήθελαν να συμμετάσχουν στον 79ο
Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό
«Ο ΘΑΛΗΣ», που διοργάνωσε η
Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία το
Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018 στην
πόλη μας.

Μ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γυμνασίου και του Λυκείου του Σχολείου

μας που διακρίθηκαν στην α’ φάση «Θαλής» είναι:

A’ Γυμνασίου – B’ Γυμνασίου
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΠΑΧΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

Γ’ Γυμνασίου
ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΛΟΥΙΖΑ
ΤΡΥΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΟΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Α’ Λυκείου
ΓΟΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΚΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΙΣΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Β’ Λυκείου
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Γ’ Λυκείου
ΛΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ο Σύλλογος Διδασκόντων συγχαίρει
όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες
που διακρίθηκαν στην α’ φάση και τους
εύχεται καλή επιτυχία στη β’ φάση «Ευκλείδης» που θα διεξαχθεί το Σάββατο 19
Ιανουαρίου 2019.

Υπ. Παιδείας: Προσλήψεις 818
αναπληρωτών εκπαιδευτικών
την πρόσληψη 818
αναπληρωτών εκπαιδευτικών
προχώρησε το υπουργείο
Παιδείας για την κάλυψη κενών σε
σχολεία δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.

Σ

Συγκεκριμένα, για το διδακτικό έτος 20182019 προσλαμβάνονται:
α) 574 εκπαιδευτικοί, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06,
ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ78, ΠΕ79, ΠΕ80,
ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86,
ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΤΕ01 και ΔΕ02, με
χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό,
β) 88 εκπαιδευτικοί, κλάδων/ειδικοτήτων
ΠΕ01.ΕΑΕ, ΠΕ02.ΕΑΕ, ΠΕ03.ΕΑΕ, ΠΕ04.ΕΑΕ,
ΠΕ06.ΕΑΕ, ΠΕ11.ΕΑΕ, ΠΕ78.ΕΑΕ, ΠΕ80.ΕΑΕ,
ΠΕ81.ΕΑΕ, ΠΕ82.ΕΑΕ, ΠΕ83.ΕΑΕ, ΠΕ86.ΕΑΕ,
ΠΕ88.ΕΑΕ ΠΕ89.ΕΑΕ, ΤΕ16.ΕΑΕ, ΠΕ03,
ΠΕ04, ΠΕ08, ΠΕ87, ΠΕ88 και ΠΕ89 στη
Β/θμια ΕΑΕ για την κάλυψη αναγκών εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό,
γ) 16 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων
ΠΕ02.ΕΑΕ, ΠΕ03.ΕΑΕ και ΠΕ04.ΕΑΕ στη
Β/θμια ΕΑΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης της
Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031883
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά
Βίου Μάθηση 2014-2020»,
δ) 34 εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ02.ΕΑΕ,
ΠΕ03.ΕΑΕ, ΠΕ04.ΕΑΕ, ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04
στη Β/θμια ΕΑΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης της
Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μα-

Σήμερα Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 5.30’μ.μ. στο παρεκκλήσι του Ιωάννη του Προδρόμου Τρικάλων θα πραγματοποιηθεί η κοπή της βασιλόπιτας της Χριστιανικής Ένωσης Επιστημόνων Ν.Τρικάλων. Παρακαλούνται τα μέλη και οι φίλοι να παραβρεθούν.

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ
Το Σάββατο 19 Ιανουαρίου και ώρα 6:00μ.μ στην αίθουσα «Αίγλη» του Ξενοδοχείου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ, θα γίνει η κοπή της βασιλόπιτας του Περιφερειακού 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
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
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

θητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019», με
κωδικό ΟΠΣ 5031892 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
2014-2020»,
ε) 29 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ02, στο
πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ένταξη
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα
σχολεία - Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος
2018-2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5031893 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση 2014-2020»,
στ) 9 εκπαιδευτικοί, κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03,
ΠΕ06 και ΠΕ86, για απασχόληση στις Δομές
Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) στο πλαίσιο υλοποίησης της
Δράσης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα», με Κωδικό ΟΠΣ 5002810, του Εθνικού
Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 και
ζ) 68 εκπαιδευτικοί, κλάδων ΠΕ02 και
ΠΕ03, για την εφαρμογή του προγράμματος

Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας εντός των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στο
πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα
Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 5010706, του
ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 20142020. Επίσης διατέθηκαν για πρόσληψη
στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και
Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, πέντε αναπληρωτές
κλάδων ΠΕ82, ΠΕ86, ΠΕ87 και ΤΕ01.19.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη
υπηρεσίας, από την Πέμπτη 17 έως και την
Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019, όπου και θα
τοποθετηθούν, με απόφαση του Διευθυντή
Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων
της περιοχής, στην οποία προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Οι πίνακες των ονομάτων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του υπουργείου
www.minedu.gov.gr.

ΛΕΣΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Κοπή Βασιλόπιτας
Η Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων υπάγεται στις Εθελοντικές Οργανώσεις της Γ. Γ. Πολιτικής Προστασίας.
Οι Ειδικοδυναμίτες που την απαρτίζουν, τα εκπαιδευμένα και
πιστοποιημένα μέλη της επιτελούν ένα σπουδαίο πολύπλευρο κοινωνικό έργο. Η Τράπεζα Αίματος της Λέσχης μας έχει στηρίξει αρκετές δεκάδες συμπολιτών μας.
Η δυναμική Ομάδα Διάσωσης της Λέσχης μας συμμετέχει στην
κατάσβεση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών, στην Έρευνα και Διάσωση αγνοουμένων συμπολιτών μας. Στα δεκαπέντε χρόνια λειτουργίας της είναι παρούσα και συνδράμει ουσιαστικά στο σύνολο
της κοινωνίας μας και φορείς του κρατικού μηχανισμού. Υπενθυμίζουμε για μια ακόμη φορά «Ο Εθελοντισμός είναι Ιδέα. Είναι
τρόπος ζωής. Είναι περίσσευμα ψυχής».
Ευχόμαστε σε όλους ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ με υγεία, ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
και σας προσκαλούμε:
Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:00π.μ. στη Λέσχη
Αξιωματικών Φρουράς Τρικάλων Λ.Α.Φ.Τ.
Καλούνται όσοι υπηρέτησαν στις Ειδικές Δυνάμεις, καθώς και
οι φίλοι των Ειδικών Δυνάμεων να τιμήσουν με την παρουσία τους
την εκδήλωση της κοπής της Βασιλόπιτας της Λ.Ε.Δ.
Με καταδρομικούς Χαιρετισμούς
Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Λ.Ε.Δ.

10 σελίδα
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Των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Τρικκαίων για τον Β. Τσιτσάνη

Ανοιξε η αυλαία
Χθες, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου
«Τσιτσάνη» προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ το «ΧΑΡΑΜΑ»

«Τ

ο Χάραμα: Ένα
κέντρο μακριά από το
κέντρο αλλά μέσα
στην καρδιά όλων εκείνων που
πέρασαν ένα βράδυ της ζωής
τους εκεί και που ακούγοντας
τον Τσιτσάνη, την Μπέλλου και
τον Παπαϊωάννου γίνονταν
αυτόπτες μάρτυρες της
μουσικής ιστορίας που
γραφόταν κάθε βράδυ εκεί και
που αργότερα έγινε μύθος..».
Με την προβολή του ντοκιμαντέρ
για το “ΧΑΡΑΜΑ”, όπως παρουσιάστηκε από την εκπομπή της ΕΡΤ
«ΤΑ ΣΤΕΚΙΑ» άνοιξε χθες η αυλαία
των διήμερων εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Τρικκαίων, στη
μνήμη του μεγάλου Τρικαλινού δημιουργού Βασίλη Τσιτσάνη, καθώς
η 18η Ιανουαρίου είναι η ημέρα γέννησης και θανάτου του μουσικοσυνθέτη.

Χθες, στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Μουσείου «Τσιτσάνη» προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ, ενώ το παρόν

έδωσαν ο σκηνοθέτης κ. Κυριάκος
Αγγελάκος, ο δημοσιογράφος –
ερευνητής και εκδότης του περιο-

CMYK

δικού «ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ», Γιώργος
Κοντογιάννης, ενώ την εκδήλωση
έντυσε μουσικά ορχήστρα με τραγούδια του Τρικαλινού δημιουργού
Για σήμερα έχει προγραμματιστεί
συναυλία με ερμηνευτές τη Μαρία
Σουλτάτου, την Κωνσταντίνα Πάλλα
και τον Φώτη Παπαζήση. Το πρό-

γραμμα περιλαμβάνει ένα απάνθισμα
από τα σπουδαιότερα τραγούδια
που έχουν την υπογραφή των σημαντικότερων Ελλήνων συνθετών
και είναι αυτά που διάλεξε και παρουσίασε η Λίνα Νικολακοπούλου
στο “ΧΑΡΑΜΑ” τη διετία 1994-1996.
Ε.Κ.

τοπικά
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ΤΟ Α3 ΚΑΙ ΤΟ Α4 ΤΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
«ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ» ΣΤΟ ΚΠΕ ΑΓΙΑΣ

ην Παρασκευή 14
Δεκεμβρίου 2018, τα
τμήματα Α3 και Α4
του 4ου Γυμνασίου
Τρικάλων «Γιώργιος
Σεφέρης» με συνοδούς
καθηγητές την κ.
Τζανάκου Γεωργία, την κ.
Παναγοπούλου Αθηνά
και τον κ. Μαντζάνα
Αχιλλέα επισκέφτηκαν
την όμορφη Αγιά της
Λάρισας για
περιβαλλοντικό σκοπό.
Ήμαστε τυχεροί που μας
δόθηκε η ευκαιρία να
λάβουμε μέρος σ’ αυτήν
την εκδρομή, γιατί όχι
μόνο μάθαμε πολλά
πράγματα αλλά και
περάσαμε πολύ ωραία.

Τ

Το πρωί, λοιπόν, της Παρασκευής, όλοι οι μαθητές συγκεντρωθήκαμε έξω από το
σχολείο κατά τις 7:45 και περιμέναμε να φτάσει το λεωφορείο για να ξεκινήσουμε το
ταξίδι μας. Στις 8:00, όλα τα
παιδιά είχαμε ήδη βρει τις θέσεις μας στο λεωφορείο, όταν
μία αστυνομικός ήρθε και μας
μίλησε για το πόσο σημαντικό
είναι να φοράμε ζώνη ασφαλείας στο λεωφορείο, στο αυτοκίνητο ή σε οποιοδήποτε
άλλο μέσο με το οποίο ταξιδεύουμε. Μετά από τη μικρή
ενημέρωση αρχίσαμε κανονικά το ταξίδι μας.
Μετά από μια ώρα περίπου

ΠΕΜΠΤΗ

φτάσαμε στον προορισμό
μας, την Αγιά. Εκεί μας υποδέχτηκαν δύο πολύ καλές κυρίες και μας φιλοξένησαν στο
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκ-

παίδευσης Κισσάβου-Μαυροβουνίου. Οι υπεύθυνες του
ΚΠΕ μας μίλησαν για την βλάστηση του τόπου, για διάφορα φυσικά φαινόμενα της πε-

ριοχής και γενικότερα για το
πανέμορφο αυτό τοπίο.
Λίγο αργότερα, ανεβήκαμε
για μια ακόμη φορά στο λεωφορείο για να πάμε στο Μεταξοχώρι. Εκεί κάναμε μια μικρή βόλτα απολαμβάνοντας
την καταπράσινη φύση του
χωριού. Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε ένα αρχοντικό του
χωριού, το οποίο φιλοξενεί
σημαντικά λαογραφικά εκθέματα και ήταν το πρώτο Παρθεναγωγείο της Θεσσαλίας.

Το ταξίδι μας όμως δεν τελείωσε εκεί. Μετά από αυτή
την αξέχαστη εμπειρία, πήραμε τον δρόμο για την Λάρισα. Εκεί επισκεφτήκαμε το
Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας, στο οποίο είδαμε εργαλεία που χρησιμοποιούσαν
οι άνθρωποι στην Παλαιολιθική, στη Νεολιθική εποχή και
την εποχή του χαλκού, κοσμήματα που φορούσαν οι
γυναίκες της εποχής εκείνης,
αγάλματα και ειδώλια καθώς
και διάφορα έργα τέχνης της
Βυζαντινής και της Οθωμανικής εποχής.
Η τελευταία μας στάση έγι-

νε στο καινούργιο εμπορικό
κέντρο το «Fashion City Outlet», όπου καθίσαμε να φάμε,
να ψωνίσουμε και να ξεκουραστούμε. Κάπως έτσι στις 5
το απόγευμα πήραμε το δρόμο του γυρισμού.
Ειλικρινά, αν μας δινόταν
ξανά η ευκαιρία να ξανακάνουμε αυτή την εκδρομή, θα
το κάναμε, γιατί αποκομίσαμε
καινούριες γνώσεις για πολλά
πράγματα, τα οποία θα θυμόμαστε για πολύ καιρό ακόμη.
Ήταν μια μοναδική εμπειρία!
Έλενα Τσατσαρώνη Τμήμα
Α4

Έναρξη μαθημάτων
Πληροφορικής
Στο 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων θα λειτουργήσει τμήμα υποστήριξης και προετοιμασίας μαθητών/τριών του σχολείου
για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ
Τα μαθήματα απευθύνονται στους μαθητές/τριες της
Γ’τάξης και θα γίνονται μετά το πέρας των μαθημάτων κάθε
Δευτέρα και Τετάρτη από 13:00 μέχρι 14:30 στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Σχολείου.

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

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

kg

kg

kg

λίτρα

από

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

Ώρες Λειτουργίας: 11.00-21.30

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

Ο δρόμος έχει την δική του ιστορία…
•Ή ένα αλλοιώτικο οδοι-πορικό μνήμης απ' τον ΘΥΜΙΟ ΓΡ. ΛΩΛΗ
Οί ζημιες που προκλήθηκαν, για μία ακόμα
φορά, από τις καταρρακτώδεις βροχές και την
υπερχείλιση πολλών ποταμών, το πρόβλημα της
συχνής διακοπής της τηλεγραφικής επικοινωνίας
των Τρικάλων με τόν άλλο κόσμο, η γρίππη που
προκαλούσε πολλούς θανάτους καθημερινά, η επιβολή φορολογίας στους βοσκοτόπους του νομού
για να ενισχυθούν τα έσοδα, του κράτους, ηλειτουργία και οι διαγωνισμοί των Δημοτικών Σχολείων, μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς, η κοινωνική κίνηση και η αναβολή κάποιας μεγάλης μουσικοχορευτικής εκδήλωσης, είναι οι κυριότερες ειδήσεις, απ’ τις ειδησεογραφικές στήλες της εφημερίδας «Θάρρος»,
στο φύλλο της Πέμπτης 17 Ινουαρίου 1919, δηλαδή
εκατό χρόνια πρίν σαν σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων, μεταφέρεται στν σελίδα ετούτη.
Και δίνουν την εικόνα μιάς άλλης εποχής, που
έχει πολλές ομοιότητε, αλλά και διαφορές με αυτή
που βιώνουμε.

βιβλικής καταστροφής, που άφισε στο
μεγαλύτερο τμήμα των Τρικάλων, η πλημμύρα
από την υπερχείλιση του Ληθαίου, τον Ιούνιο του
1907, με εκατοντάδες ανθρώπινα θύματα

CMYK
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4 Στον ΑΟΤ έχουν την προσοχή τους
στον Ηρακλή, ενώ ανακοινώθηκε ο Σμυρλής
•(σελ. 5)

ΑΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο καιρός έπαιξε
τη δική του…
μπάλα στο
ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο
των Τρικάλων. Έτσι δυο
αγωνιστικές έχουν ήδη
αναβληθεί, αλλά υπάρχει
η αισιοδοξία ότι μέσα στο
Σαββατοκύριακο τα
γήπεδα θα είναι έτοιμα
για να φιλοξενήσουν
αγώνες. Βέβαια με τον
καιρό δεν μπορείς να τα
βάλεις, από την άλλη
όμως και η διοργανώτρια
αρχή ήδη ψάχνει
ημερομηνίες και
εμβόλιμες αγωνιστικές.
Και αυτό διότι είναι
αδύνατο ερασιτέχνες
ποδοσφαιριστές
να παίξουν ποδόσφαιρο
με θερμοκρασίες των 30
βαθμών που αναμένονται
κατά τον Μάιο.

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Αγωνιστική αδράνεια στο ερασιτεχνικό μας
ΕΓΙΝΕ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ποδόσφαιρο και ελπίζουν σύντομα
να… ξεπαγώσουν τα πράγματα
•(σελ. 7)

Για τις τρικαλινές ομάδες η Α1 ΕΣΚΑΘ
παραμένει μια πρόκληση

•(σελ. 4)

Πρ. Γωνιά και Φούντας ΒΑ πάλεψαν κατά την διάρκεια
της τελευταίας αγωνιστικής στην Β’ ΕΣΚΑΘ
•(σελ. 2)
CMYK
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Περιμένουν
την επίσημη
Η αρχική εμφάνιση για το
Αμερικάνικο all star δεν
ενθουσίασε το κοινό αλλά δεν
αποκλείεται ευχάριστη
έκπληξη
Εναν μήνα πριν το All-Star Weekend
2019 που ξεκινά στις 15 και ολοκληρώνεται στις 17 Φεβρουαρίου στη
Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, διέρρευσε στο διαδίκτυο μια εικόνα που
εμφανίζει την φανέλα που θα φορέσουν οι παίκτες της μίας εκ των δύο
ομάδων. Τις λεπτομέρειες έχει το
sport 24.
Μαύρη, με το σήμα της Jordan
Brand και το logo της ομάδας του
παίκτη που την φοράει (στην προκειμένη μάλλον πρόκειται για την εμφάνιση του ΛεΜπρόν Τζέιμς των Λος
Άντζελες Λέικες) και με κόκκινα αστέρια στα πλευρά, δεν είναι η φανέλα
που περιμέναμε και οι κριτικές που
δέχεται είναι κυρίως αρνητικές.
Μένει να δούμε αν είναι όντως αυτή
η εμφάνιση που θα φορέσουν οι AllStars του 2019 (εκείνη της δεύτερης
ομάδας θα είναι προφανώς λευκή),
ανάμεσά τους και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που οδεύει προς τον ρόλο
του captain για να επιλέξει εκείνος
τους τέσσερις που θα βρεθούν γύρω
του το βράδυ της 17ης Φεβρουαρίου.

Μυθική
συμφωνία
Μια συμφωνία όχι απλά χρυσή, αλλά
αληθινά μυθική υπέγραψε το ΝΒΑ και
η Ένωση παικτών του καλύτερου πρωταθλήματος του πλανήτη με την εταιρεία Take-Two Interactive Software Inc.,
που βγάζει το επιτυχημένο και χρυσοφόρο video game ΝΒΑ 2Κ. Το ΝΒΑ οι
NBAers και η Take-Two Interactive Software Inc. συμφώνησαν να συνεχίσουν
την συνεργασία τους για τα επόμενα
7 χρόνια έναντι του αστρονομικού ποσού των 1.1 δις δολαρίων! Τάδε έφη
basketblog.
O εκτελεστικός διευθυντής της TakeTwo Interactive Software Inc., Στράους
Ζέλνικ μίλησε για την μυθική συμφωνία
και ανέφερε: «Το ΝΒΑ είναι ένας πολύ
σημαντικός σύμμαχος στην ιστορία
του ΝΒΑ 2Κ franchise, συνεισφέροντας
στην απαράμιλλη επιτυχία του τίτλου
με εκατομμύρια πωλήσεις σε όλο τον
κόσμο».
Το ποσό της νέας συμφωνίας είναι
υπερδιπλάσιο από εκείνο που είχαν
υπογράψει οι 3 πλευρές το 2011,
καθώς οι τρελές πωλήσεις που κάνει
το ΝΒΑ 2Κ αυξάνονται κάθε χρόνο.
Ετσι το νέο deal έφτασε σε αυτό το
απίστευτο ποσό.
Το πρώτο ΝΒΑ 2Κ βρήκε τον Οκτώβριο του 2000 από την εταιρεία Dreamcast και στο πρώτο εξώφυλλο φιγουράριζε ο Αλεν Αϊβερσον. Η δεύτερη
έκδοσή του βγήκε στα τέλη του 2001
και αρχές του 2002 με άλλη εταιρεία
την GameCube. Ο Αϊβερσον ήταν και
πάλι εξώφυλλο, και η φωτογραφία του
φιγουράριζε και στις πρώτες 5 εκδόσεις
παρά το γεγονός ότι το παιχνίδι άλλαζε
χέρια και περνούσε σε άλλες εταιρείες,
αλλά παρέμεινε ως σήμερα ένα σούπερ
επιτυχημένο παιχνίδι με τρελές πωλήσεις και ασύλληπτα κέρδη.
Η τελευταία του έκδοση το ΝΒΑ
2Κ19 βγήκε τον Σεπτέμβριο του 2018
και είχε ελληνικό χρώμα, καθώς η
στάνταρντ έκδοσή του έχει ως εξώφυλλο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ
η 20th Anniversary Edition έχει τον
Λεμπρόν Τζέιμς.

Eίχαν υψηλά εμπόδια
Πρ. Γωνιά και Φούντας ΒΑ πάλεψαν στο μέτρο του δυνατού
κατά την διάρκεια της τελευταίας αγωνιστικής στην Β’ ΕΣΚΑΘ

Γ

έμισαν τις
μπαταρίες τους
οι
πρωταγωνιστές
των ομάδων της Β’
ΕΣΚΑΘ και
επέστρεψαν με την
γνωστή όρεξη
προκειμένου να
υλοποιήσουν τους
στόχους που χάραξαν.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ασφαλώς τόσα χρόνια
στα παρκέ οι περισσότεροι
ξέρουν ότι ειδικά στην συγκεκριμένη κατηγορία δεν
μπορεί να τάζει κανείς λαγούς με πετραχήλια.
Πολύ σωστά οι περισσότερες ομάδες πορεύονται
βήμα- βήμα κάνοντας τις
απαραίτητες διορθωτικές
κινήσεις.
Σίγουρα κάποια σωματεία
εμφανίζονται πιο δυνατά
μετά από έναν σημαντικό
κύκλο δουλειάς, οπότε χαρακτηρίζονται ως φαβορί.
Όμως ειδικά στην καλαθοσφαίριση καθένας έχει
δικαίωμα στο όνειρο.
Το ζητούμενο είναι οι
πρωταγωνιστές να χαίρονται αυτό που κάνουν και να
αποχωρούν με όμορφα συναισθήματα και με το κεφάλι
ψηλά ανεξαρτήτως αποτελέσματος.
Όπως και να’ χει χωρίς
αγάπη για το αντικείμενο
δεν μπορεί να κερδηθεί κανένα στοίχημα.
Στην Β ΕΣΚΑΘ οι πρωταγωνιστές έχουν μεράκι,
οπότε κάθε χρόνο προσπαθούν να κομίζουν κάτι διαφορετικό.
Είναι αλήθεια ότι τα στελέχη σπάζουν το κεφάλι
τους προκειμένου να βαδίσουν σε νέους δρόμους.
Αυτό δεν σημαίνει ότι απεμπολούν τις βασικές τους
αρχές και αξίες.
Αυτή η αγνότητα λοιπόν
γοητεύει τους συμπολίτες
φιλάθλους οι οποίοι νιώθουν ότι κάτι τους λείπει
το διάστημα που δεν υπάρχει δράση.
Ασφαλώς το τοπικό μπάσκετ ασκεί πάντα την δική
του γοητεία στο Τρικαλινό
φίλαθλο κοινό.
Ετσι μπορεί οι μπασκετικοί να ενθουσιάζονται από
τις μεγάλες κατηγορίες
αλλά όμως δεν ξεχνούν
τους φίλους και γενικά τους
δικούς τους ανθρώπους.
Μόνο τυχαίο λοιπόν δεν
είναι το γεγονός ότι φτιάχνουν την δική τους κερκίδα
για να ενισχύσουν ομάδες
και πρωταγωνιστές.
Γενικά δεν μπορούν να
διανοηθούν ότι δεν θα πάρουν άρωμα από τα δυο
τοπικά κλειστά.

Πρ. Γωνιά και Φούντας ΒΑ έδωσαν τις μάχες
τους στην αυλαία της νέας χρονιάς
Πάντως κάθε χρόνο οι
συγκινήσεις δεν λείπουν και
η παράδοση καλά κρατεί.
Αλλωστε ο αθλητισμός
όπως και η ζωή συνεχίζονται. Ασφαλώς είναι αλήθεια
ότι η ζωή τρέχει μ’έτη φωτός και κατά συνέπεια οι
ιθύνοντες των ομάδων πρέπει να ενεργήσουν με τέτοιο
τρόπο ώστε να προλάβουν
το τρένο των εξελίξεων.
Ακόμη και όσα στελέχη
δήλωναν απογοητευμένα
από κάποια δρώμενα, αφού
κάνουν απολογισμό βγαίνουν ξανά μπροστά ή σε
κάθε περίπτωση εκδηλώνουν την διάθεσή τους να
βοηθήσουν τα σωματεία με
την γνώση των πραγμάτων.
Αλλωστε από την στιγμή
που βρίσκονται πολλά χρόνια στα κλειστά ξέρουν
πολύ καλά πρόσωπα και
καταστάσεις.
Κι όλα αυτά μολονότι τα
οικονομικά κάθε άλλο παρά
ανθηρά είναι.
Οι υπεύθυνοι των σωματείων βάζουν βαθιά το χέρι
στην τσέπη αφού δεν τους
πάει η καρδιά να μείνουν
εκτός παρέας.
Γιατί κατά την διάρκεια
των μπασκετικών δρομολογίων έχουν δεθεί όσο τίποτα
άλλο με τις ομάδες τους.
Με βάση τα οικονομικά
μεγέθη λοιπόν θα περίμενε
κανείς περιορισμένες πρωτοβουλίες.
Ωστόσο φαίνεται ότι οι
ιθύνοντες έχουν τον τρόπο
τους και βλέπουν μακριά.
Μέλημά τους είναι να παρουσιάζουν ομάδες με
αρχή, μέση και τέλος, ενώ
οι παίκτες θα ιδρώνουν την
φανέλα.
Αναντίλεκτα οι πρωταγωνιστές θέλουν να νιώθουν
ασφάλεια. Από την στιγμή
που ακούσουν πέντε καθαρά πράγματα τότε συστρατεύονται στον αγώνα παρότι
έχουν γεμάτο πρόγραμμα.
Μάλιστα ορισμένες συνεργασίες ανοίγουν την
όρεξη.

Όπως και να’χει κάθε
πρωτάθλημα είναι διαφορετικό και αυτό φαίνεται να
ισχύει και για την Β’ κατηγορία. Βέβαια υπάρχει αρκετός δρόμος ακόμη αλλά
πολλά μηνύματα έχουν σταλεί.
Επίσης σε κάποια πράγματα είναι να γίνει η αρχή.
Από την στιγμή που δίνουν
το στίγμα κάποιες ομάδες
είναι μαθηματικά βέβαιο ότι
θα ακολουθήσουν και οι
υπόλοιπες προκειμένου να
εμφανιστούν ανταγωνιστικές.
Όπως και να’χει ο φετινός
μαραθώνιος είναι ενδιαφέρον και όσοι είναι στις επάλξεις δεν κάνουν με τίποτα
πίσω.
Εννοείται ότι μεταφέραμε
και θα συνεχίσουμε να το
κάνουμε τα νέα όλων των
τοπικών ομάδων, καθώς και
τις τοποθετήσεις των παραγόντων.
Στο συγκεκριμένο κομμάτι όμως δίνουμε βήμα στα
σωματεία της Β ΕΣΚΑΘ η
οποία θυμίζει κάτι από τα
παλιά αλλά με τις απαραίτητες προσαρμογές που
επιτάσσει η σύγχρονη καλαθοσφαίριση.
Ομολογουμένως στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο και όποιος βρεθεί στην
μέρα του και αναδείξει το
σύνολο των αρετών του θα
αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίας.
Αν μάλιστα τα επιτελεία
χειριστούν σωστά τα νεκρά
διαστήματα και τα όποια
στραβοπατήματα τότε θα
αυξηθούν οι πιθανότητες
για κάτι πραγματικά καλό.
Σε κάθε περίπτωση όταν
ανεβαίνει το επίπεδο κερδισμένοι είναι οι φίλαθλοι,
που έχουν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν γεμάτες
αναμετρήσεις.

Εβγαλαν διάθεση
Το άρωμα της δράσης
έλειψε από τους πρωταγωνιστές της Β’ ΕΣΚΑΘ και

στην επανεκκίνηση κύριο
χαρακτηριστικό ήταν η
ενέργεια που κατέθεσαν οι
ίδιοι αλλά και ο ρυθμός.
Πλέον η λογική υπαγορεύει ότι στις επόμενες αναμετρήσεις το σκηνικό θα είναι πιο πλούσιο, αφού όσο
περιορίζονται οι αγωνιστικές τόσο στενεύουν τα περιθώρια για λάθη.
Πάντως το σίγουρο είναι
ότι το έμψυχο δυναμικό των
σωματείων θα συνεχίσει να
κάνει κατάθεση ψυχής.
Φυσικά αυτοί που κρίνουν
καλύτερα από τον καθέναν
αν αξίζει τον κόπο είναι οι
φίλαθλοι των ομάδων.
Η αλήθεια είναι πάντως
ότι ζεστάθηκαν με τα όσα
είδαν μέχρι τώρα και διαπιστώνουν ότι οι φιλοδοξίες
των σωματείων δεν κρύβονται.
Μεγάλα λόγια βέβαια μην
περιμένετε αφού στο επίπεδο αυτό τα συναισθήματα
αλλάζουν άρδην και δεν
αποτελεί καλό σύμβουλο η
υπεροψία.
Γενικά κάθε συγκρότημα
διαθέτει την δική του διαδρομή και όσοι κρατούν τις
τύχες στα χέρια τους μοχθούν για το καλύτερο.
Ιδέες φυσικά υπάρχουν
πολλές. Αξίζει συνεπώς να
συνεχιστεί το ψάξιμο για
καλύτερες μέρες.
Σε καθαρά αγωνιστικό
επίπεδο η τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου
είχε δύσκολες αποστολές
για τις Τρικαλινές ομάδες.
Το δίδυμο πάλεψε όσο
μπορούσε αλλά παρά το
φιλότιμο δεν κατάφερε να
αλλάξει δραματικά το σκηνικό.
Η Πράσινη Γωνιά κλήθηκε
να αντιμετωπίσει τον πρωτοπόρο Παλαμά. Οι γείτονες και καλά οργανωμένοι
είναι και αξιόλογες μονάδες
διαθέτουν.
Επίσης στο σπίτι τους δεν
δίνουν δικαιώματα.
Ετσι ο εκπρόσωπός μας
χρειάστηκε να κυνηγάει από
νωρίς στο σκορ και δεν μπόρεσε να πάρει κάτι 72-51.
Ωστόσο τέτοια ματς βάζουν τους παίκτες καλύτερα
στο πνεύμα και αναμένεται
πράσινη αντεπίθεση, αφού
υπάρχουν προϋποθέσεις.
Τα δεκάλεπτα: 16-8, 4426, 59-38, 72-51.
Διαιτητές:Τζιατζιάς - Ροδόπουλος
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ΟΜΑΔΕΣ
ΓΑΣ Παλαμά
Κρόνος Τυρνάβου
Ελπίδα. Κ
Φαλάνη
Νέος Κεραυνός
Πρ. Γωνιά
Αγ. Κωνσταντίνος
Φούντας ΒΑ
Φαρκαδόνα

ΓΑΣ Παλαμά (Σερίφης Κ.)
Γαγάτσης 10, Μέλλος 19(1),
Λυτρίβης , Γκόβαρης 8, Σερίφης Ε., Σούμπασης 18,
Σερίφη Χ. 3(1), Μελέτης 1,
Τσιλίκας 6, Καρακώστας ,
Μπιρνάρας 6.
Πράσινη Γωνιά (Τσάτσος
Θεόδωρος) Ντρίτσι , Καρμάλης , Μπάλτος 22, Μπέντας Α., Κριμπόγιαννης 2,
Μαντάς 12, Μπάρδας 4,
Τσιμόγιαννης 2, Τσάτσος
2, Μπλαντής 7(1)
Ωραίες φάσεις εξάλλου
βγήκαν στο ζευγάρι: Φούντας ΒΑ- Κρόνου Τυρνάβου,
που και αυτός είναι από τα
πιο ποιοτικά συγκροτήματα
του τρέχοντος πρωταθλήματος.
Παρά την Τρικαλινή αντίσταση οι φιλοξενούμενοι
απέδρασαν με 46-61.
Στο πρώτο δεκάλεπτο έγιναν δυνατές μάχες αλλά
στην συνέχεια οι Λαρισαίοι
έχτισαν μια διαφορά την
οποία κράτησαν μέχρι τέλους.
Τα δεκάλεπτα: 15-20, 2734, 39-47, 46- 61
Διαιτητές:Γκαρτζονικας
Κ - Γεωργούλας.
Φούντας B.C. (Γ. Φούντας): Μοιριώρης , Μανθελάς 4, Αργυρόπουλος 12,
Μπέκος , Οικονόμου , Σπάθης 1, Παπαντάλιας 2, Μπατατόλης 5, Μπουντούρης
18, Γκιόκας , Τσιχτής 2, Καλαπανίδας 2.
Κρόνος Τυρνάβου(Σαμαντζής-Κακαδιάρης): Μπαράκος, Ντεντα, κακαδιαρης 2,
Τριανταφύλλου 11, Μπουγάτσιας 11, Καλόγηρος 17,
Ρουσιται 8, Ξενοφος 4, Παπαγεωργίου 8, Γκουντελιτσας

Τα αποτελέσματα
Νέος Κεραυνός – Φαρκαδόνα (Αναβολή)
Γ.Σ.Φαλάνης - Ελπίδα
Καρδίτσας (Αναβολή)
Φούντας BC - Κρόνος
Τυρνάβου 46-61
ΓΑΣ Παλαμά - Πράσινη
Γωνιά 72-51
Ρεπό:Αγ. Κωνσταντίνος
Η επόμενη αγωνιστική(10η)
ΓΑΣ Παλαμά- Φαρκαδόνα
Φούντας ΒC - Πράσινη
Γωνιά
Γ.Σ.Φαλάνης- Kρόνος
Τυρνάβου
Αγ. Κωνσταντίνος - Ελπίδα Καρδίτσας
Ρεπό:Νέος Κεραυνός.
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ΤοΠιΚΑ

Θα μελετήσει προτάσεις
Είναι πολύ πιθανό ο Κώστας Κουφός
να αλλάξει χρώμα φανέλας
Η 7η Φεβρουαρίου πλησιάζει, μαζί και η διορία των
ομάδων του ΝΒΑ να προχωρήσουν σε ανταλλαγές είτε
για ενδυνάμωση ρόστερ, είτε για οικονομία, είτε για να
πάρουν draft pick. Μία από τις ομάδες που κινούνται δυναμικά και θα είναι πολύ ενεργές τις επόμενες μέρες,
είναι οι Σακραμέντο Κινγκς, οι οποίοι προσπαθούν να
βρουν έναν ποιοτικό γκαρντ που θα τους βοηθήσει να
διεκδικήσουν την είσοδό τους στα playoffs μετά από
αρκετά χρόνια. Θεωρείται δεδομένο πως οι Κινγκς θα
προχωρήσουν σε αλλαγές στο ρόστερ τους με στόχο να
το ενισχύσουν, έχουν χώρο στο salary cap και δύο καλά
συμβόλαια που μπορούν να λειτουργήσουν ως δολώματα
για τις ομάδες που θα διαπραγματευθούν μαζί τους. Το
πρώτο είναι του Ζακ Ράντολφ, το δεύτερο του Κώστα
Κουφού. Και τα δύο ολοκληρώνονται στο τέλος της τρέχουσας περιόδου, με τους δύο παίκτες να έχουν την εμπειρία για να βοηθήσουν ομάδες που θα στοχεύσουν σε
μια καλή πορεία στα playoffs.
Ο Κουφός σύμφωνα με το sport 24 διανύει την τελευταία
σεζόν του τετραετούς συμβολαίου που είχε υπογράψει
το 2015 αξίας 32.879.000 δολαρίων, θα εισπράξει φέτος
8.739.500 δολάρια και την 1η Ιουλίου θα είναι ελεύθερος
να διαπραγματευθεί με όποια ομάδα θέλει ως unrestricted
free agent. Προς το παρόν είναι μια πολύ ελκυστική περίπτωση backup σέντερ, έστω και αν στο Σακραμέντο παίζει
λίγο (13.5 λεπτά σε 26 αγώνες) σε σχέση με τις προηγούμενες τρεις σεζόν του στην ομάδα.
Σε 670 αγώνες στο ΝΒΑ, από το 2008 έως και σήμερα,
ο Κουφός έχει μέσους όρους 5.8 πόντων (53.6% στα δίποντα, 58.4% στις βολές) και 5.1 ριμπάουντ ανά 16.6
λεπτά με τις φανέλες των Γιούτα Τζαζ, των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, των Ντένβερ Νάγγετς, των Μέμφις Γκρίζλις
και των Σακραμέντο Κινγκς. Σε λίγες μέρες, στις 24 Φεβρουαρίου για την ακρίβεια, θα γιορτάσει τα 30α του γενέθλια και μοιάζει πλέον πολύ πιθανό να σβήσει τα κεράκια
σε νέα πόλη, σε νέα ομάδα, με νέους συμπαίκτες, γιατί
όχι και σε κάποιο franchise με φιλοδοξίες μεγαλύτερες
από αυτές των "Βασιλιάδων".

Μπροστά
το διηπειρωτικό
Η ΑΕΚ βάζει τις βάσεις για κάτι καλό στην
συγκεκριμένη αγωνιστική εκδήλωση
Μέχρι τώρα ξέραμε απλώς ότι η ΑΕΚ θα παίξει στο
τελικό του Διηπειρωτικού τον Φεβρουάριο στην Βραζιλία.
Περισσότερες λεπτομέρειες δεν είχαν γίνει γνωστές κι
ας έχει μείνει μόνον ένας μήνας πλέον για την έναρξη
του event.
Έρχεται, ωστόσο, η ιστοσελίδα basquetplus.com για
να μας λύσει τις απορίες. Σε δημοσίευμά της υποστηρίζει
ότι οριστικοποιήθηκε η μορφή που θα έχει αυτός τελικός,
ο οποίος δεν θα είναι τελικός, αλλά… φάιναλ φορ! Σε
αυτό θα πάρουν μέρος-κατά 99%, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, καθώς προφανώς το υπόλοιπο 1% αφορά μια
επιφύλαξη μέχρι να υπάρξει η επίσημη ανακοίνωση από
τη FIBA-η πρωταθλήτρια Ευρώπης ΑΕΚ (διότι η FIBA αναγνωρίζει το Basketball Champions League ως κορυφαία
διοργάνωση στην ήπειρο και όχι την Ευρωλίγκα, για τους
γνωστούς λόγους), η πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής
Σαν Λορέντζο από την Αργεντινή, αλλά εκτός αυτών και
οι πρωταθλητες της G-League, Όστιν Σπερς (θυγατρική
των Σαν Αντόνιο Σπερς) και η βραζιλιάνικη Φλαμένγκο ως
οικοδέσποινα.
Αρχικά υπήρξε σκέψη να διοργανωθεί final-six με συμμετοχή δύο ακόμα ομάδων, της πρωταθλήτριας Ασίας
Πετροκίμι από το Ιράν και μιας ακόμα βραζιλιάνικης
ομάδας, έτσι ώστε να προσομοιάσει η διοργάνωση με το
παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων στο ποδόσφαιρο, που διεξάγεται με τη συμμετοχή έξι ομάδων. Ωστόσο η ιδέα
αυτή εγκαταλείφθηκε και επελέγη το φάιναλ φορ.
Αυτό το φάιναλ φορ θα διεξαχθεί το διήμερο 16-17 Φεβρουαρίου στην Carioca Arena του Ρίο, εκεί δηλαδή που
φιλοξενήθηκε το τουρνουά μπάσκετ των Ολυμπιακών
Αγώνων του 2016.

All star στα Βόρεια
Στην Θεσσαλονίκη και το «Nick Galis Hall» θα διεξαχθεί
το All Star Game του 2019 το διήμερο 9-10 Φεβρουαρίου,
όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του ο ΕΣΑΚΕ.
Φυσικά όλοι θα βάλουν πλάτη για να προκύψει μια
γιορτή του αθλήματος.
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Δεν τον χόρτασαν
Ο Κώστας Βασιλειάδης έμεινε πολύ λίγο στα Τρίκαλα
και πλέον συνεχίζει την καριέρα του με επιτυχία στην Ισπανία

Ό

ταν οι φίλοι των
μπασκετικών Τρικάλων
άκουσαν για πρώτη
φορά την προοπτική ο
πολύπειρος Κώστας Βασιλειάδης
να ερχόταν στα μέρη μας ψάχτηκαν
αρκετές φορές και τσιμπήθηκαν
ακόμη περισσότερες.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Διότι ήξεραν ότι παίκτες αυτού του
διαμετρήματος είναι λογικό να κοιτάζουν
συνεργασίες με ομάδες από το πάνω
ράφι.
Υπό προϋποθέσεις όμως και μέσα από
τα παιχνίδια της ζωής όλα μπορούν να
γίνουν.
Όπως είναι γνωστό ο σπουδαίος αυτός
παίκτης είπε κάποια στιγμή το μεγάλο
ναι στα Τρίκαλα και θυμόμαστε μάλιστα
ότι εκείνη την περίοδο ήταν τόσο μεγάλη
η αδημονία του κοινού με αποτέλεσμα
οι προπονήσεις να αποκτήσουν μεγαλύτερη προσέλευση.
Πολύ απλά οι λάτρεις του είδους ήθελαν να δουν από κοντά τον Βασιλειάδη
να εκτελεί όσα έκανε με τις φανέλες μεγάλων σωματείων.
Βέβαια ο έμπειρος αθλητής είχε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή τις
προθέσεις του σχετικά με την επόμενη
μέρα, οπότε όταν ήρθε πρόταση από το
εξωτερικό έκανε το σημαντικό βήμα.
Ασφαλώς οι Τρικαλινοί φίλαθλοι δεν
τον χόρτασαν και έφυγε σε μια στιγμή
που είχε αρχίσει να λύνεται πλήρως και
να ανεβάζει στροφές. Αυτά όμως τα
έχει ο αθλητισμός.
Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή του
στα Τρίκαλα γράφτηκε στην ιστορία της
ομάδας άσχετα αν στην πορεία δεν μπόρεσε να σώσει την παρτίδα και σήμερα
χάθηκε από τον χάρτη.
Στις πρώτες του δηλώσεις ο Βασιλειάδης, που τότε βίωσε μια δύσκολη οικογενειακή στιγμή δήλωσε:
Μιλήσαμε με τον πρόεδρο, τον προπονητή και η απόφαση ήταν πολύ γρήγορη».
Για τις προσδοκίες του: «Να ξεκινήσω
να προπονούμαι κανονικά, να έχω αγωνιστικό ρυθμό, κάτι που είναι σημαντικό,
να έχω την ηρεμία μου και μέσα από το
μπάσκετ να ξεχαστώ για όλα τα υπόλοιπα
που συνέβησαν ως τώρα».
Και με την βούλα εντάχθηκε στο δυναμικό του εκπροσώπου μας τον Οκτώβρη του 17. Εννοείται ότι το βιογραφικό
του είναι ιδιαίτερα πλούσιο.
«Η ΚΑΕ Τρίκαλα BC ανακοίνωσε την
απόκτηση του Κώστα Βασιλειάδη ο οποίος δεν άργησε να τεθεί στην διάθεση
του Κώστα Μέξα.
Ο Κώστας Βασιλειάδης που γεννήθηκε
το 1984 στην Θεσσαλονίκη ξεκίνησε την
καριέρα του από τον ΓΑΣ Κιλκίς και το
2000 πήρε μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Την
περίοδο 2004-2005, είχε 14.85 πόντους
μέσο όρο, 3.59 ριμπάουντ και 1.77 ασίστ
με αποτέλεσμα να μετακομίσει για την
Ισπανία και την Μάλαγα, με την οποία
κατακτά το Πρωτάθλημα Ισπανίας.
Το 2007 επιστρέφει στην Ελλάδα για
λογαριασμό του Ολυμπιακού. Την επόμενη περίοδο (2008-09) ο Βασιλειάδης
παίρνει μεταγραφή στον ΠΑΟΚ και πριν
τελειώσει η χρονιά πήγε στην ιταλική
Μοντεγκράναρο. Επόμενες ομάδες η
Ομπραντόριο και η Μπιλμπάο την τριετία
2010-2013 του Φώτη Κατσικάρη.

Ο Κ. Βασιλειάδης συνεργάστηκε με τα Τρίκαλα στην δύσκολη χρονιά τους.
Το καλοκαίρι του 2013 αγωνίστηκε
στην Αναντολού Εφές με την οποία είχε
19 λεπτά μέσο όρο συμμετοχής με 8.86
πόντους, 2.19 ριμπάουντ και 1.62 ασίστ.
Το 2014 υπέγραψε συμβόλαιο με την
ισπανική Ουνικάχα Μάλαγα και στην συνέχεια αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ ενώ μετά
το τέλος της περιόδου 2015-16 αγωνίστηκε για λίγο στο Πρωτάθλημα Ισπανίας
για να βοηθήσει την Ομπραντόριο στην
προσπάθεια της να παραμείνει στην κατηγορία.
Την περσινή σεζόν ο Κώστας Βασιλειάδης αγωνίστηκε με τα χρώματα της
ΑΕΚ. Στο ελληνικό πρωτάθλημα αγωνίστηκε σε 27 παιχνίδια (6,7 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 1,1 ασίστ μ.ο.) και σε 11 στο
Champions League (7,5 πόντοι, 2,3 ριμπάουντ, 0,9 ασίστ).
Σε διεθνή επίπεδο, ο Βασιλειάδης κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Εφήβων 2002 και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων 2003, στο
οποίο συμπεριλήφθηκε στην ιδανική ομάδα του τουρνουά.
Την ίδια διάκριση πήρε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων 2004, στο
οποίο έβαλε τους περισσότερους πόντους. Επίσης κέρδισε το αργυρό μετάλλιο
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων 2005
στην Αργεντινή, όπου συμπεριλήφθηκε
ξανά στην ιδανική ομάδα του τουρνουά.
Μέλος της Εθνικής Ανδρών από το
2005 έως το 2014 με πάνω από 50 συμμετοχές με το εθνόσημο».

Εκανε προσπάθεια
Οι Τρικαλινοί ήθελαν να δουν τον παίκτη σε επίσημη δράση κάτι που έγινε
τον Οκτώβρη του 17.
Η είσοδος του Κώστα Βασιλειάδη στον
αγώνα με το Λαύριο έδωσε πάλι τα ηνία
στα Τρίκαλα (με 3/3 βολές έκανε το 3736), αλλά Βεργίνης και Κουζέλογλου
ανέλαβαν δράση και κάπως έτσι γράφτηκε το 39-44 στο 18'. Ομως τελευταίος
μίλησε ο Τέγιτς για τους γηπεδούχους,
με συνέπεια το ημίχρονο να ολοκληρωθεί
ισόπαλο 49-49.
Στην συνέχεια οι κυανέρυθροι είχαν
ουσία και πήραν αυτό που ήθελαν με
91-79 και τον Βασιλειάδη να μετράει 5
πόντους.
Λίγο καιρό αργότερα, τον Νοέμβρη
του 17 πήγε να κάνει διαφορά στο Θεσσαλικό ντέρμπι στην έδρα του Γυμναστικού.
Ο Μάρεϊ σκόραρε πίσω από τα 6μ.75
και διαμόρφωσε το 11-17 για τα Τρίκαλα

όμως ο Γ.Σ.Λ. - Φάρος ισοφάρισε αρχικά
σε 19-19 με τον Ουέαρ και προηγήθηκε
22-20 με το τρίποντο του Σάφτενααρ.
Οι δυο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ
ως το 26'58" (38-32) όμως οι γηπεδούχοι
έκαναν σερί 11-0 ως το ημίχρονο και
πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους
49-32! Ο Ουέαρ ανέβασε τη διαφορά
στο +18 (61-43, 25'55") με κάρφωμα, οι
φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να μαζέψουν τη διαφορά με τους Τζόουνς,
Τέγιτς όμως ο Γ.Σ.Λ. προηγήθηκε με
65-47 στο τέλος της τρίτης περιόδου.
Ο Διαμαντάκος σκόραρε για το 67-52
όμως οι συνεχόμενοι πόντοι των Μάρεϊ,
Βασιλειάδη κράτησαν τα Τρίκαλα μέσα
στο παιχνίδι (69-61, 33'36").
Ο Τέγιτς έριξε τη διαφορά στους 5
(69-64, 34'11") και ο Ρος σκόραρε για
τρεις μειώνοντας σε 73-70 όμως ο Μαραγκός έκανε το 75-70 στα 51" για το
φινάλε! Παρ' όλα αυτά οι γηπεδούχοι
εκμεταλλεύτηκαν την αστοχία των Τρικάλων και συγκεκριμένα σε σουτ που
επιχείρησαν οι Τέγιτς και Βασιλειάδης.
και επικράτησαν 77-70!
Σε εκείνο το ματς ο Βασιλειάδης είχε
12 πόντους.
Η επόμενη μέρα τον έφερε σε ένα
γνώριμο για τον ίδιο πρωτάθλημα υπογράφοντας στην Τενερίφη.
Ο Φώτης Κατσικάρης είχε αναλάβει
εκείνη την εποχή την ομάδα των Κανάριων Νήσων και φώναξε το «αγαπημένο
παιδί του» για την ενίσχυση της περιφέρειας. Εξάλλου, οι δυο τους είχαν συνεργαστεί από το 2010 έως το 2013
στην Μπιλμπάο.
Καθώς στο συμβόλαιο του Κώστα Βασιλειάδη υπήρχε οψιόν για πρόταση από
ομάδα υψηλού επιπέδου, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, ο 33χρονος σούτινγκ γκαρντ είπε αμέσως το «ναι» σε
Τενερίφη και Κατσικάρη.
Ο Βασιλειάδης αποχαιρέτισε τα Τρίκαλα, έχοντας 9,1 πόντους και 3,1 ριμπάουντ μέσο όρο φέτος στην Α1.
Στην Ισπανία αγωνίστηκε για πρώτη
φορά τη σεζόν 2006-07, ως παίκτης της
Μάλαγα. Το 2009-10 φόρεσε τη φανέλα
της Ομπραντόιρο, ακολούθησε η τριετία
(2010-13) στην Μπιλμπάο, η επιστροφή
στην Ανδαλουσία για λογαριασμό της
Μάλαγα (2014-15), ενώ το 2016 είχε μικρό πέρασμα ξανά από την Ομπραντόιρο(τωρινός του σταθμός).

CMYK

16

ΤΟΠΙΚΑ

_4 ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Τ

ρίβουν τα χέρια
τους οι φίλοι της Α1
ΕΣΚΑΘ αφού
βλέπουν το ένα
σπουδαίο παιχνίδι να
διαδέχεται το άλλο, οπότε
οι συγκινήσεις είναι
πλούσιες.

Γεμάτο πρόγραμμα
Τα σπουδαία παιχνίδια καλά κρατούν στην Α1 ΕΣΚΑΘ
και οι τοπικές ομάδες βρίσκονται σε φάση συναγερμού

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Γιατί σχεδόν όλες οι ομάδες
διαθέτουν σπουδαίους παίκτες
που αν βρεθούν στην μέρα τους
μπορούν να βάλουν την σφραγίδα τους. Να θυμίσουμε ότι το
περασμένο Σάββατο έγινε το
μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στους
Δαναούς και την Αναγέννηση
Καρδίτσας.
Ωστόσο και στον καινούργιο
κύκλο υπάρχει ένα ακόμη σπουδαίο ματς.
Αυτή την φορά έχουμε τοπικό
ντέρμπι με τους Δαναούς να φιλοξενούν τους Γόμφους.
Πάντως ο πρώτος γύρος της
κατηγορίας πέρασε στην ιστορία
και όμιλος δικαίωσε την φήμη
του. Τα περισσότερα ματς ήταν
άκρως ελκυστικά, ενώ τα σχήματα και συστήματα άλλαξαν
με συνοπτικές διαδικασίες.
Η τοπική φωνή είναι ιδιαίτερα
δυνατή. Οι Γόμφοι μετά την αντεπίθεση διαρκείας αναρριχήθηκαν βαθμολογικά, ενώ οι Δαναοί, που για μεγάλο διάστημα
έτρεξαν αλυσίδα εντυπωσιακών
αποτελεσμάτων στις τελευταίες
στροφές είχαν δύσκολες αποστολές, οπότε λύγισαν στους
Σοφάδες και με την Αναγέννηση.
Ωστόσο οι γαλάζιοι έχουν γερές
βάσεις και θέλουν να επιστρέψουν άμεσα. Από την πλευρά
της η Φαλώρεια θα πρέπει να
επιταχύνει για να μην φορτωθεί
με άγχος.
Πάντως τόσα χρόνια που βρίσκονται στην δράση οι εκπρόσωποί μας στην Α1 ΕΣΚΑΘ κάνουν συγκινητικό αγώνα και δεν
σταματούν να ψάχνονται.
Πραγματικά δεν αφήνουν να
πέσει τίποτα κάτω, αφού ξέρουν
πολύ καλά ότι τα λάθη πληρώνονται. Η ίδια η μπασκετική πράξη αποδεικνύει ότι όταν η συνέπεια αποτελεί οδηγό μπορούν
να κερδηθούν πολύ μεγάλα στοιχήματα.
Κοντά στο στοιχείο αυτό να
κρατήσουμε ακόμη και την αξιοπρέπεια. Ομολογουμένως ακόμη
και οι αντίπαλοι βγάζουν το καπέλο σε σωματεία, που ανεξαρτήτως αποτελέσματος ξέρουν
να παλεύουν μέχρι το τελευταίο
σφύριγμα. Σίγουρα δεν βγαίνουν
πάντα στο παρκέ όλα τα στοιχεία
που δουλεύονται στις προπονήσεις. Ακόμη όμως και στις δύ-

Οι Δαναοί άφησαν πίσω τον αγώνα με την Αναγέννηση
και ετοιμάζονται για ένα ακόμη σπουδαίο ματς
σκολες μέρες και στα ανάποδα
αποτελέσματα φαίνεται αν ένα
σωματείο έχει κάνει καλή προεργασία.
Οι φιλοδοξίες φυσικά δεν λείπουν από τα στελέχη, που θέλουν να εμφανίζονται καλύτερα
από αγώνα σε αγώνα.
Αυτό θεωρητικά μπορεί να
φαίνεται εύκολο αλλά η πράξη
άλλα δείχνει.
Διότι ακόμη και ένα κενό να
μείνει, μια ατυχία να προκύψει
μπορούν να έρθουν τα πάνω
κάτω. Όταν όμως υπάρχει επιμονή από ένα διάστημα και μετά
οι μηχανές θα πάρουν μπροστά.
Βέβαια καλό είναι οι ομάδες
μας να έχουν τα λιγότερα δυνατά σκαμπανεβάσματα για να
πετύχουν αποτελέσματα ψυχολογίας. Στην συνέχεια μπορούν
μέσα από την σωστή διαχείριση
να κάνουν τις απαραίτητες προσπεράσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πάντως ότι στον αθλητισμό τα δεδομένα αλλάζουν γρήγορα, οπότε καλό είναι να υπάρχουν έτοιμες απαντήσεις. Φυσικά
και στην τελική ευθεία άπαντες
οφείλουν να έχουν τα ανακλαστικά τους σε ετοιμότητα για
να ολοκληρώσουν όπως το επιθυμούν.
Όλα όμως θα γίνουν στην
ώρα τους και τα επιτελεία προσπαθούν να προσαρμοστούν

Σ

το παρκέ βρέθηκαν
μεσοβδόμαδα δυο ομάδες
του Τρικαλινού ομίλου της
κορυφαίας Θεσσαλικής
κατηγορίας.

Το billkara έγραψε σχετικά:
Συνεχίστηκε την Τρίτη ο αγώνας
που διακόπηκε στην παράταση (στο
3,51 ), μετά το τραγικό συμβάν
στις 24/11/2018 για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α1
ΕΣΚΑΘ, βρίσκοντας νικητή τον
Γ.Σ..Ελασσόνας που επικράτησε της
ΑΕΛ με 93-89. Είναι φανερό ότι οι
ομάδες ξέρουν πολύ καλά ότι κάθε
βαθμός είναι πολύτιμος. Ετσι κάθε
συνάντηση προσφέρει πλούσιο υλικό, ενώ στις εμπνεύσεις του ενός
συγκροτήματος απαντάει το άλλο.
Μένει λοιπόν να δούμε τις επόμενες κινήσεις στην μπασκετική σκακιέρα.

Τις καλές εμφανίσεις θέλουν να συνεχίσουν οι Γόμφοι,
ενώ η Φαλώρεια θα επιχειρήσει αντεπίθεση

στις απαιτήσεις κάθε αγωνιστικής.
Και μπορεί η κατηγορία να είναι ερασιτεχνική αλλά τα στελέχη ενεργούν με επαγγελματική
νοοτροπία. Αλλωστε επένδυσαν
και στα κατάλληλα άτομα, που
διαθέτουν βαθιές γνώσεις στο
αντικείμενό τους.
Μπορεί λοιπόν η βιτρίνα να
είναι τα μεγάλα πρωταθλήματα
αλλά η αδυναμία των συμπολιτών φιλάθλων βρίσκεται στα τοπικά.
Διότι σ’αυτά αγωνίζονται οικεία στελέχη, που προσπαθούν
πάντα για το καλύτερο γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι η
προβολή δεν είναι ανάλογη.
Αυτό όμως καθόλου δεν τους
χαλάει, αφού τους ενδιαφέρει
να χαίρονται το παιχνίδι και να
βάζουν την δική τους πινελιά
στην πρόοδο των ομάδων τους.
Πάντως τα τελευταία χρόνια
παρά τις οικονομικές δυσκολίες
τα επιτελεία των ομάδων ψάχνουν την δουλειά και οργανώνονται όσο καλύτερα μπορούν.
Ετσι το επίπεδο έχει ανέβει,
ενώ μετέχουν παίκτες με καλό
βιογραφικό.
Το στοίχημα όμως αφορά τα
νέα πρόσωπα, που μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι. Φυσικά όσοι
αγωνίζονται κάνουν πάντα θετικές σκέψεις ενώ γνωρίζουν ότι
τα πάντα κρίνονται στο παρκέ.

Εννοείται ότι τα επιτελεία παρότι βρίσκονται στις επάλξεις
και σε ετοιμότητα προσπαθώντας να αναδεικνύουν τα δυνατά
τους στοιχεία και να κρύβουν
αδυναμίες. Αλλωστε κάθε φρενάρισμα κοστίζει ακριβά.
Ειδικά σε κάποιες ομάδες φαίνεται να βγαίνουν κάποια πράγματα, ενώ άλλες επιμένουν ιδιαίτερα στο κομμάτι της συσπείρωσης. Επιπρόσθετα όλοι γνωρίζουν την άγρια ομορφιά συγκεκριμένων αγώνων αλλά και
των τοπικών ντέρμπι. Οσοι μετέχουν σ’ αυτά θέλουν να κερδίζουν και ως εκ τούτου δίνουν
ότι έχουν και δεν έχουν για να
φτάσουν στον αντικειμενικό τους
στόχο.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι
από την στιγμή που οι ομάδες
ψάχνονται αυξάνονται οι πιθανότητες σπουδαίων αναμετρήσεων. Οι συμπολίτες φίλαθλοι
συνήθισαν σε αμφίρροπες συναντήσεις και εύχονται η παράδοση να συνεχιστεί και στον
δεύτερο γύρο, όπου τα τμήματα
πρέπει να δώσουν τα λιγότερα
δυνατά δικαιώματα.
Και μπορεί αρκετοί να θεωρούν ότι μεγάλες αλλαγές δεν
συνηθίζονται στην συγκεκριμένη
κατηγορία αλλά πάντα υπάρχουν
σημαντικά σημεία αναφοράς.
Αρκετοί φίλαθλοι πάντως θέλουν να βλέπουν γενναίο φρε-

σκάρισμα στα ρόστερ.
Η κατηγορία ενδείκνυται για
να συλλέξουν παραστάσεις τα
νέα πρόσωπα.
Το ζητούμενο είναι κάθε ομάδα να παίζει το μπάσκετ που ξέρει με σεβασμό στους αντιπάλους εξαντλώντας τις πιθανότητες.
Εννοείται ότι ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα πέραν όλων
των άλλων αποτελεί κράχτη για
τους φιλάθλους. Ασφαλώς οι
άνθρωποι των ομάδων δεν κρύβουν την ικανοποίησή τους όταν
βλέπουν απλόχερη στήριξη. Από
την πλευρά τους οι παίκτες προσπαθούν να επιβεβαιώνουν σε
πρώτη ευκαιρία τις συστάσεις
και δίνουν τον τόνο στους συναδέλφους τους.
Πάντως η λογική λέει ότι ο
συναγωνισμός θα είναι πιο έντονος στο δεύτερο μισό, οπότε
τα επιτελεία των ομάδων θα
ανακατέψουν αρκετές φορές
την τράπουλα για να προκύψουν
αψεγάδιαστες εμφανίσεις.

Ξεδίπλωμα αρετών
Μέλημα των στελεχών των τοπικών ομάδων της Α1 ΕΣΚΑΘ
είναι να ξεδιπλώνουν το σύνολο
των αρετών τους στην κατάλληλη στιγμή.
Από την στιγμή λοιπόν που
γείρουν την ζυγαριά στο μέρος
τους θα ατενίσουν την συνέχεια

με μεγαλύτερη αισιοδοξία.
Κάθε συγκρότημα βέβαια έχει
την δική του ταυτότητα αλλά
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι
αρχές του μπάσκετ είναι κοινές.
Τα επιτελεία λοιπόν φροντίζουν να κινούνται με μεθοδικότητα και να βγάζουν καινούργιους άσους από το μανίκι τους.
Μέλημά τους είναι να εμφανίζονται στην καλύτερη δυνατή
κατάσταση στους κρίσιμους
αγώνες, όπου οι λεπτομέρειες
παίζουν μεγάλο ρόλο.
Πολύ σωστά πάντως άνθρωποι του χώρου σημειώνουν ότι
δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια
και τέτοια τα καθιστούν οι ίδιοι
οι παίκτες με τον τρόπο που
αγωνίζονται. Ωστόσο οι εκπρόσωποί μας πιστεύουν αυτό που
κάνουν.
Οποιος λοιπόν εκτός από το
βασικό σχέδιο έχει και εναλλακτικό θα μπορέσει να περάσει
στην θέση του οδηγού εκτός
και αν οι ανταγωνιστές κάνουν
τις εμφανίσεις της ζωής τους.
Γενικά η ομαδική προσπάθεια
είναι πάνω απ’όλα αλλά και σε
ατομικό επίπεδο στην Α1 υπάρχουν ισχυρές προσωπικότητες.
Μέσα στην εβδομάδα τα επιτελεία θα δουλέψουν όσο καλύτερα μπορούν.
Οι Δαναοί θα μελετήσουν το
παιχνίδι με την Αναγέννηση προκειμένου να εντοπίσει τα λάθη
που έγιναν προκειμένου να μην
τα επαναλάβει.
Αλλωστε οι Γόμφοι που είναι
ο επόμενος αντίπαλος διάγουν
τα καλά τους φεγγάρια.
Το μεταξύ τους παιχνίδι λοιπόν
αναμένεται να προσφέρει πλούσιο υλικό με τα «βουβάλια» να
ποντάρουν και στην προσαρμογή τους στα εκτός έδρας παιχνίδια. Σε κάθε περίπτωση τα
δυο συγκροτήματα καλούνται
να ενεργήσουν με τέτοιο τρόπο
ώστε να αναδείξουν την ομορφιά
της καλαθοσφαίρισης.
Οσο για την Φαλώρεια καλείται να ανασυνταχθεί, να διορθώσει τα λάθη που έκανε κόντρα
στην Ελασσόνα και να κάνει το
ξέσπασμα κόντρα στην ΑΕΛ.
Ο συνδυασμός πάθους και
ουσίας θα κάνει την διαφορά.
Με την ευκαιρία να παραθέσουμε τα στατιστικά της Τρικαλινής ομάδας που χρωστούσαμε
από τον αγώνα με την Ελασσόνα.
Δούγγαρης , Μπακάλης 6,
Κωνσταντούλας 15(2), Μαλακασιώτης 4, Κόκκαλης , Σπάθης
13(2), Πουλιανίτης , Κατσαδούρος 13(2), Παναγιώτου , Πατιτάκης 4(1), Βιττεμπέργιεν 5(1),
Διαλεσιώτης 5.

Μίλησε η έδρα
Η Ελασσόνα επικράτησε της ΑΕΛ σε αγώνα που είχε διακοπεί την 6η αγωνιστική
Τα δεκάλεπτα: 24-18, 39-35, 6055, 78-78κ.α. , 93-89 παρ.
Διαιτητές: Κοντογιάννης - Γεωργούλης
Γ.Σ.Ε.Ελασσόνας (Σαλεπτσής)
Παρλάντζας , Πάσχος , Σκρέτας ,
Παναγιώτου, Δαουλάρης 27(6), Σολωμός 10, Σαλεπτσής Β. 7(1), Παλάσκας 8, Πισπιρίκος 22(3), Λιάπης
19, Τάμπας , Καραγιάννης
ΑΕΛ:(Βαγιόπουλος) Σκριάπας , Ριζούλης 3, Παπαευθυμίου , Τουρναβίτης 18(4), Γκαμπέτας 38(6), Μπίνας
17(1), Παπαδούλης 3(1), Παναγιώτου
10.
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Μ

πορεί η
αγωνιστική
απραξία να
υπάρχει στον
ΑΟΤ, αφού αναβλήθηκε ο
αγώνας με τον Απόλλωνα
Λάρισας και οι
προπονήσεις γίνονται
κάτω από ιδιαίτερες
συνθήκες λόγο του
καιρικού. Αυτό όμως δεν
σημαίνει ότι η αγωνιστική
ετοιμότητα δεν υπάρχει.
Τώρα που τα πράγματα
έχουν γίνει πιο ομαλά ο
Θωμάς Γράφας έχει
βάλει τους παίκτες του
σε αγωνιστικούς
ρυθμούς, αφού ο αγώνας
της Κυριακής κόντρα
στον Ηρακλή είναι
καθοριστικός.
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Ανεβάζουν στροφές
Στον ΑΟ Τρίκαλα γνωρίζουν πολύ καλά την κρισιμότητα
του αγώνα της Κυριακής κόντρα στον Ηρακλή

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Αυτή τη στιγμή η τρικαλινή
ομάδα βρίσκεται κάτω από
την δεκάδα, που είναι ο στόχος. Έτσι θα πρέπει να κερδίσει βαθμούς, ώστε να βρεθεί
σύντομα εκεί που στοχεύει.
Από την άλλη ο Ηρακλής είναι
φορμαρισμένος με δυο συνεχόμενες νίκες, αλλά ο ΑΟΤ
θα πρέπει να κοιτάξει τις δικές
του ανάγκες και όχι τι θέλει ο
κάθε αντίπαλος.

3 από 4 παιχνίδια εντός
έδρας για το φινάλε
Για το τέλος του πρώτου
γύρου της Φούτμπολ Λιγκ
απομένουν 3 αγωνιστικές. Για
τον ΑΟΤ όμως τα παιχνίδια
είναι 4, αφού υπάρχει το εξ
αναβολής στις 30 Ιανουαρίου
κόντρα στον Απόλλωνα Λάρισας. Ο ΑΟΤ από τα 4 παιχνίδια
τα 3 τα έχει στην έδρα του. Η
αρχή γίνεται την Κυριακή κόν-

Ο ΑΟ Τρίκαλα βρίσκεται σε αγωνιστική ετοιμότητα, αφού το παιχνίδι με τον Ηρακλή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό
τρα στον Ηρακλή. Στην συνέχεια για την 14η αγωνιστική
θα παίξει το μοναδικό εκτός,

στα Σπάτα με τον Αήττητο.
Την σκυτάλη θα πάρει το εξ
αναβολής για την 12η αγωνι-

στική κόντρα στον Απόλλωνα
Λάρισας και το φινάλε θα έρθει με το εντός για την 15η

Ανακοινώθηκε
επίσημα ο Σμυρλής
από τον ΑΟΤ
Όπως είχε αποκαλύψει χθες ο «Πρωινός
Λόγος» ο Αλέξανδρος Σμυρλής θα φορέσει
την φανέλα του ΑΟ Τρίκαλα, ενώ ήρθε
και η επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ
που αναφέρει:
Τη μεταγραφή του 25χρονου Αλέξανδρου Σμυρλή ανακοινώνει η ΠΑΕ ΑΟ Τρίκαλα. Ο ύψους 1,79 Winger αγωνίζεται
στα αριστερά της επίθεσης. Στα ελληνικά
γήπεδα έχει αγωνιστεί σε Πανιώνιο, Καλλιθέα, Φωστήρα, ενώ μέχρι πρότινος φορούσε τη φανέλα του Ηρόδοτου. Ο δεξιοπόδαρος ακραίος έχει φορέσει τη φανέλα
με το εθνόσημο δυο φόρες με την Εθνική
κάτω των 19.

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

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

αγωνιστική κόντρα στον Καραϊσκάκη. Έτσι είναι ξεκάθαρο ότι ο παράγοντας έδρα
θα παίξει καθοριστικό ρόλο
για την πορεία και την… ψυχολογία της ομάδας!
Οι ορισμοί των διαιτητών
της 13ης αγωνιστικής στη
Football League.
Στον αγώνα Τρίκαλα - Ηρακλής ορίστηκε ο Τσέτσιλας
(Γρεβενών). Αναλυτικά οι ορισμοί:
Σάββατο 19 Ιανουαρίου
Απόλλων Λάρισας - Βόλος
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(15:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο Φιλιππούπολης)
Διαιτητής: Κατσικογιάννης
(Ηπείρου)
Βοηθοί: Τζιουβάρας (Κοζάνης), Κωτούλας (Κιλκίς)
4ος: Δραγούσης (Κιλκίς)
ΑΟΧ Κισσαμικός - Καραϊσκάκης Άρτας (15:00, Γήπεδο
Περιβολίων)
Διαιτητής: Περράκης (Αθηνών)
Βοηθοί: Νιδριώτης, Νικολάου (Αθηνών)
4ος: Κατοίκος (Αθηνών)
Παναχαϊκή - Πλατανιάς
(15:00, Γήπεδο Αγυιάς)
Διαιτητής: Κουκούλας (Λέσβου)
Βοηθοί: Γεωργακόπουλος
(Πειραιά), Σκορδίλης (Κέρκυρας)
4ος: Αντωνίου (Αν. Αττικής)
Εργοτέλης - Αήττητος Σπάτων (15:00, Παγκρήτιο Στάδιο)
Διαιτητής: Τσαγκαράκης
(Χανίων)
Βοηθοί: Αναστασάκης (Χανίων), Χρηστάκος (Πειραιά)
4ος: Σωτηριάδης (Λασιθίου)
Κυριακή 20 Ιανουαρίου
Σπάρτη - Κέρκυρα (15:00,
Δημ. Στάδιο Σπάρτης)
Διαιτητής: Βεργέτης (Αρκαδίας)
Βοηθοί: Καρβούνης (Μεσσηνίας),
Χατζημανώλης
(Δωδ/νήσου)
4ος: Τσουκαλάς (Αθηνών)
Απόλλων Πόντου - Δόξα
Δράμας (15:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο
Καλαμαριάς)
Διαιτητής: Κουναλάκης
(Ηρακλείου)
Βοηθοί: Μαυραντωνάκης,
Μαυρουδής (Ηρακλείου)
4ος: Μαλούτας (Ημαθίας)
Αιγινιακός - Ηρόδοτος
(15:00, Δημ. «Γ. Παραλυκίδης»)
Διαιτητής: Γιουματζίδης
(Πέλλας)
Βοηθοί: Καμπερίδης (Καβάλας), Έμπλιουκ (Ξάνθης)
4ος: Βουρνέλης (Μακεδονίας)
Τρίκαλα - Ηρακλής (15:00,
Δημ. Στάδιο Τρικάλων)
Διαιτητής: Τσέτσιλας (Γρεβενών)
Βοηθοί: Παγούρας, Δελής
(Βοιωτίας)
4ος: Θεοχάρης (Θεσσαλίας)
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Σε καλά φεγγάρια
•Οι γυναίκες του Ασκληπιού δείχνοντας
χαρακτήρα πέρασαν με 2-3 από τα Γιάννενα

Ζωντάνεψε το έπος
•Μοναδικά στιγμιότυπα από το Ευρωμπάσκετ 87 ήρθαν στο φως κατά
την παρουσίαση του βιβλίου του Β. Σκουντή από την Ενωση Συντακτών
ν αναζητήσει
κανείς
ορισμένες
κομβικές και
σημαδιακές ημερομηνίες
στον Ελληνικό αθλητισμό
θα διαπιστώσει ότι ο
αριθμός είναι
περιορισμένος.

Α
Οι γυναίκες του Ασκληπιού όπως παρατάχθηκαν
στο ματς των Ιωαννίνων
Φωνάζει από μακριά ότι οι γαλάζιες έχουν ανεβάσει στροφές
και αγωνίζονται με φοβερή αυτοπεποίθηση.
Το επίσημο δελτίο τύπου αναφέρει:
Με το δεξί ξεκίνησε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στο νέο
χρόνο η ομάδα του Ασκληπιού.Πέτυχε μια μεγάλη και πολύ χρήσιμη νίκη, για τη συνέχεια, επί του ΑΣ Ιωαννίννων με σκορ 2-3.
Σε ένα παιχνίδι που κράτησε περισσότερο από δυο ώρες τα κορίτσια του Ασκληπιού έβγαλαν ενέργεια και δύναμη κερδίζοντας
έναν πολύ δυνατό αντίπαλο αν και βρέθηκαν δυο φορές πίσω στο
σκορ με 1-0 και 2-1.
Στο 1ο σετ η ομάδα των Ιωαννίνων ξεκίνησε καλύτερα, εκμεταλεύθηκε τα λάθη του Ασκληπιού και είχε συνεχώς προβάδισμα
και πήρε τελικά το σετ με 25-21.
Στο 2ο σετ ο Ασκληπιός μπήκε πιο δυνατά και αποφασιστικά,πήρε από νωρίς προβάδισμα 4-1, 8-6, 16-13, 20-17 και κέρδισε το σετ με 23-25.
Στο 3ο σετ υπήρχε μόνο η ομάδα των Ιωαννίνων μέσα στο γήπεδο. Δεν συνάντησε πουθενά αντίσταση για να πάρει εύκολα το
σετ με 25-16.
Στο 4ο σετ έγινε η μεγάλη μάχη καθώς η ομάδα των Ιωαννίνων
ήθελε να τελειώσει το μάτς και ο Ασκληπιός να παραμείνει ζωντανός. Το σετ πήγαινε πόντο και οι εναλλαγές στο προβάδισμα
ήταν συνεχόμενες.Πιο ψύχραιμη και με περισσότερες επιλογές στα
κρίσιμα σημεία η ομάδα του Ασκληπιού πήρε το σετ με 25-27 για
να οδηγηθούμε στο ψυχοφθόρο 5ο σετ.
Ο Ασκληπιός μπήκε καλύτερα και πιο αποφασισμένος, πήρε ένα
μικρό προβάδισμα 1-3, 3-6, 6-8, 8-12 το οποίο και κράτησε μέχρι
το τέλος για να πάρει τελικά το σετ με 10-15 και τη νίκη και κατάφερε να σπάσει έτσι την κατάρα των χαμένων 5ων σετ.
Γιάννενα (Τσιούπης): Μαγκλάρα, Τσελίδη, Μπόζιου,Στεφάνου(λ), Αδάμου(λ), Παπία, Κουκουτή, Κατσόγιαννου, Σαββάογλου,
Ντόρου, Σαρλή, Καρακατσιάνη.
Ασκληπιός (Γεροβάιος): Βουλγαράκη, Γεωργοπούλου, Χατζηχριστοδούλου, Αθανασοπούλου, Κοτσίρα(λ), Βογιατζόγλου,
Σκέμπη, Ραντόμσκα, Ταρατόρα(λ), Σούλκο, Μπρουσιάκη, Γκούρκη.

Σε χειμερινό φόντο
•Τα μέλη του ΣΟΧΤ βρίσκονται σε εγρήγορση
και παίζουν στα δάχτυλα το αντικείμενο

Στα δάχτυλα παίζουν το σκι τα ταλέντα του ΣΟΧΤ
Η οικογένεια του ΣΟΧΤ είναι μονίμως στις επάλξεις.
Ωστόσο αυτή η εποχή είναι η καλύτερη ειδικά για τους πιτσιρικάδες, αφού βρίσκονται στο στοιχείο τους.
Στο πλαίσιο αυτό τα πρώτα μαθήματα πραγματοποίησε
το Σαββατοκύριακο 12 και 13/1 η Ακαδημία χιονοδρομίας
του Συλλόγου Ορειβασίας Χιονοδρομίας Τρικάλων στην πίστα του χιονοδρομικού κέντρου Περτουλίου.
Ο καλός καιρός και το πολύ χιόνι που υπάρχει στην περιοχή, βοήθησαν έτσι ώστε οι μικροί χιονοδρόμοι να ευχαριστηθούν και να απολαύσουν ιδιαίτερα τα πρώτα δύο
μαθήματα. Οσον αφορά την καινούργια σύναξη ο ΣΟΧΤ
ανανεώνει το ραντεβού για την προσεχή Κυριακή όπου θα
πραγματοποιηθεί και η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας
του συλλόγου.
Το ραντεβού σχεδιάστηκε για τις 12.30 στο Χιονοδρομικό κέντρο Περτουλίου

Μια απ’αυτές αφορά εκείνο
το γλυκό και αξέχαστο καλοκαίρι του 1987. Στις 14 Ιούνη
η επίσημη αγαπημένη ολοκλήρωσε ένα θαύμα με βάση
τα δεδομένα εκείνης της εποχής.
Και όταν η κούπα σηκώθηκε στα ουράνια όλοι ύμνησαν
το μεγαλείο και το ταλέντο
του Ελληνα.
Εκείνη η επιτυχία δεν ήταν
τυχαία. Μια εξαιρετική φουρνιά παικτών δούλεψε συντονισμένα, ενώ αποδέχτηκε τον
ρόλο της.
Σίγουρα τα φώτα έπεσαν σε
συγκεκριμένους αθλητές αλλά
όλοι έβαλαν πλάτη για να προκύψει αυτός ο μύθος.
Καθένας εκείνη την εποχή
έζησε με τον δικό του τρόπο
την υπέρβαση.
Οι πιο ευτυχείς ήταν όσοι είχαν μαγικά χαρτάκια και κατέγραψαν από μέσα τα δεδομένα.
Οσοι αρκέστηκαν στην μικρή οθόνη δεν έχασαν ούτε
δευτερόλεπτο από την δράση,
ενώ οι ευχές τους πήραν σάρκα και οστά.
Εκείνος ο άθλος έδειξε τον
δρόμο σε αρκετό νεαρόκοσμο, που τότε τα όνειρά του
είχαν πορτοκαλί χρώμα.
Διόλου τυχαία όλες οι γειτονιές γέμισαν μπασκέτες και
από παντού άκουγες τον ήχος
της μπάλας.
Κάπως έτσι αναδείχτηκαν
σπουδαίοι διάδοχοι, που όμως
δεν ξέχασαν την γενιά του
87. Χαρακτηριστικά ανέφεραν ότι χάρη στους μεγάλους
εκείνους παίκτες έφαγαν και
οι ίδιοι ψωμί.
Κάθε αναφορά σε εκείνα
τα χρόνια προκαλεί συγκίνηση
αλλά και αφορμή για γόνιμο
προβληματισμό σχετικά με το
παρόν και το μέλλον.
Η δική μας Ενωση Συντακτών είχε την έμπνευση και κατάφερε να δώσει άλλη αίγλη
στην εκδήλωσή τους αφού
στο κάλεσμά της ανταποκρίθηκαν ιερά τέρατα του χώρου.
Και όταν ο συγγραφέας ξετύλιξε γνωστά και άγνωστα
περιστατικά άπαντες ένιωσαν
ιερό δέος και νοερά έκαναν
βαθιά υπόκλιση σε εκείνη την
φουρνιά.
Με όλη αυτή την εισαγωγή
θα μπήκατε ήδη στην ουσία
της υπόθεσης.
Τρεις από τους ανθρώπους
που έχουν γράψει ιστορία στο
ελληνικό μπάσκετ, τον αρχηγό της πρωταθλήτρια Ευρώπης εθνικής μας ομάδας του

Το πάνελ της εκδήλωσης με τον Β. Σκουντή, ενώ τον συντονισμό έκανε η δημοσιογράφος Ελένη Παπαθανασίου

Οι πρόεδροι κκ. Χορταργιάς, Κέλλας, ο συνάδελφος Ε. Χούτας
με τα ιερά τέρατα Β. Γκούμα και Π. Γιαννάκη
1987, Παναγιώτη Γιαννάκη,
τον βολιώτη βετεράνο άσος,
δεύτερο σκόρερ όλων των
εποχών στο ελληνικό πρωτάθλημα, Βασίλη Γκούμα και
τον κορυφαίο δημοσιογράφο
στο χώρο του μπάσκετ, Βασίλη Σκουντή, υποδέχθηκε την
Δευτέρα ο Βόλος, στο πλαίσιο
εκδήλωσης που οργάνωσε η
Ένωση Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και
Εύβοιας, στο ξενοδοχείο Park.
Η εκδήλωση, την οποία συντόνισε η δημοσιογράφος, Ελένη Παπαθανασίου, αφορούσε
στην παρουσίαση του βιβλίου
του Βασίλη Σκουντή, με τίτλο
«Είμαστε πια πρωταθλητές»
από τις εκδόσεις «Ελληνοεκδοτική», το οποίο μας ταξιδεύει στο μπασκετικό έπος
του 1987.
Ασφαλώς τα πηγαδάκια
ήταν ατέλειωτα με την συγκίνηση να είναι έντονη, ειδικά
όταν ο αρχηγός μετέφερε τον
παλμό του και το κλίμα της
εποχής.

Γλαφυρή περιγραφή
Στο σημείο αυτό αξίζει να
παραθέσουμε λίγες φράσεις
του Β. Σκουντή:
Ο χρόνος τρέχει, μα το ρολόι έχει μείνει σταματημένο,
εδώ και τριάντα χρόνια, σε
εκείνη τη στιγμή.
Στις δέκα και πέντε το βράδυ της 14ης Ιουνίου του ’ 87,
στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας...
Δώδεκα μέρες ένας ολό-

Πλήθος κόσμου συνέρευσε στο ξενοδοχείο Park
για να θυμηθεί από μεγάλες μορφές τον μπασκετικό άθλο
κληρος λαός ακροβατεί στα
όρια της μαγείας, της ανατριχίλας, του παροξυσμού,
της κατάνυξης, της μέθεξης,
της απόλυτης έκστασης: από
τις 3 έως τις 14 Ιουνίου του
σωτηρίου (για το μπάσκετ,
για τον αθλητισμό, για έναν
ολόκληρο λαό) 1987, οι δώδεκα μέρες που άλλαξαν τον
κόσμο!
Όταν το απίθανο παίρνει
σάρκα και οστά...
Όταν δυνατά γίνονται τα
αδύνατα...
Όταν ο Δαβίδ ξαναρίχνει
στο καναβάτσο τον Γολιάθ...
Όταν η Ελλαδίτσα παίρνει
παραμάζωμα τους κολοσσούς, τινάζει την μπάνκα στον
αέρα και προκαλεί ολούθε
σοκ και δέος...
Εις ανάμνησιν αυτού του
έπους, λοιπόν... Για το χατίρι
των παλιών καιρών, που έλεγε (στην "Καζαμπλάνκα") και η
Ίνγκριντ Μπέργκμαν στον πια-

νίστα...
Για το χατίρι της νοσταλγίας, του ντελίριου και του
τρέμουλου...
Για το χατίρι του χρέους και
της ευγνωμοσύνης προς αυτή
την ομάδα, που μας σήκωσε
από τη γη και μας εκτόξευσε
στον έβδομο ουρανό...
Για το χατίρι των στιγμών,
των εικόνων και των συγκινήσεων, που θα μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένες
και για πάντα αιχμάλωτες
στη συλλογική μνήμη...
Για το χατίρι της "επίσημης
αγαπημένης", που μπορεί να
γκρίζαρε,
να έβγαλε ρυτίδες και να
σκεβρώνει σιγά σιγά, μα όσο
περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο την καψουρευόμαστε!
Μακάρι και στο μέλλον να
προκύψουν ανάλογα κατορθώματα, που θα αποτελέσουν
μόνιμη πηγή έμπνευσης.

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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Ερχεται… θύελλα
ναπόφευκτη η… θύελλα τις
προσεχείς ημέρες. Όχι,
μην πάει το μυαλό σας σε
νέες χιονοθύελλες (αν και
δεν το γνωρίζουμε αυτό), αλλά στις
«μαζεμένες» αγωνιστικές
υποχρεώσεις οι οποίες θα
ταλαιπωρήσουν αρκετά τις ομάδες,
μετά από μια πολυήμερη
ξεκούραση.

Α

•Αρκετές οι αγωνιστικές υποχρεώσεις
που έμειναν πίσω εξαιτίας του χιονιά

Του ΠANOΥ ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Ο χιονιάς και ο πάγος των τελευταίων
ημερών είχε ως συνέπεια να αναβάλλει
αγώνες οι οποίοι θα μπουν «σφήνα» στο
πρόγραμμα και θα επιβαρύνουν σωματικά και ψυχολογικά τους ποδοσφαιριστές, όσο προετοιμασμένοι και αν είναι
γιαυτό. Με τις αντίξοες καιρικές συνθήκες δεν μπορεί να τα βάλει κάποιος. Συμφωνούμε. Εκεί που –πάντα- διαφωνούμε
είναι πως ο νομός μας, με τέτοιες συνθήκες, δεν μπορεί να «σηκώσει» τόσες
ομάδες και αυτό φαίνεται κάθε χρόνο
από τις αποχωρήσεις, τις αδυναμίες και
τις παρουσίες… φαντάσματα. Πρέπει
επομένως να αλλάξει η δομή και η φιλοσοφία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.
Πρέπει κάθε εποχή να παρουσιάζει τι
πραγματικά μπορεί και όχι τι θέλουμε, για
διάφορους λόγους. Τόχουμε γράψει
πάμπολλες φορές, πως λιγότερες ομάδες στις ερασιτεχνικές κατηγορίες, σημαίνει περισσότερος χρόνος, πιο δυνατές
ομάδες, λιγότερα έξοδα, περισσότεροι
φίλαθλοι στα γήπεδα, καλύτερη στελέχωση διαιτητών, προπονητών και παρουσίαση στα ΜΜΕ.
Όλα αυτά βέβαια δεν εξαρτώνται από
μας αλλά φιλτράρονται από την διοργανώτρια αρχή η οποία αποφασίζει με τη
σύμφωνη γνώμη των σωματείων αφού
κάθε φορά στο τέλος οι ομάδες που υποβιβάζονται εύχονται να σωθούν με ένα…
Θαύμα. Και αυτό το… Θαύμα γίνεται.
Μ’ αυτά και μ’ αυτά ακολουθούν αυξημένες υποχρεώσεις για όλες τις ομάδες αφού θα υπάρξουν εμβόλιμες αγωνιστικές, οπότε θα χρειαστεί να γίνουν και
τρία παιχνίδια σε 8 μέρες. Να δούμε βέβαια και πόσα από τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου θα γίνουν καθώς το χιόνι
δεν αποχαιρέτησε πολλά γήπεδα του νομού.
Ετσι όπως εξελίχθηκε η κατάσταση η
Α’ Ερασιτεχνική χρωστάει δύο αγωνιστικές. Την 15η και 16η, αφού το ερχόμενο
Σάββατο θα διεξαχθεί η 17η αγωνιστική
η οποία τυπικά θα σημάνει το τέλος του
α’ γύρου.
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Εχασε το Μακρυχώρι
στον Πιερικό
•Το βαθμό στις αποσκευές έχασε στο 94ο
στην Κατερίνη ο Απόλλων Μακρυχωρίου
Σε εξ’αναβολής ματς που άνοιξε την αυλαία του β’ γύρου για
τους Κυανόλευκους, το 2-1 με ανατροπή κόντρα στον Πιερικό αφήνει πικρή «γεύση» στην ομάδα του Θάνου Θεοδώρου βάσει απόδοσης και εξέλιξης παιχνιδιού, η οποία μπήκε στο 2019 με ήττα
στο φινάλε.
Ο αγώνας που αναβλήθηκε την Κυριακή (13/1) λόγω καιρικών
συνθηκών έλαβε χώρα χθες και ο Απόλλων ευτύχησε να προηγηθεί
στο 44’ με τον Θωμά Μυργιώτη. Ο Πιερικός ισοφάρισε στο 61’ με
τον αμυντικό Στέφανο Κραγιόπουλο, με την ανατροπή να ολοκληρώνεται από τους γηπεδούχους στο 94’ για το 2-1 με τον Σεχολάρι
Με αυτόν τον βαθμό, ο Απόλλων παρέμεινε στους 17 βαθμούς
και πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, ενώ ο αντίπαλός του έφτασε τους 16 βαθμούς και πλησίασε ώστε να βγει από τη διακεκαυμένη ζώνη. Τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής:

Κυριακή 13 Ιανουαρίου
ΑΟ Στυλίδας – ΑΟ Σελλάνων 0-1 (51’ Τζέκος)
Φωκικός – Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 1-1 (69’ πεν. Χατζηστάμου – 6’ Ίτσιος)
Θησέας Αγριάς – Νίκη Βόλου 0-2 (51’ Καρτσαμπάς, 74’ Βουκομάνοβιτς)
Ολυμπιακός Βόλου – Οικονόμος Τσαριτσάνης 4-1 (13’ πεν.
Λώττας, 25’ Ζγκούρι, 71’ πεν. Σερτζίνιο, 85’ Καμπλιώνης – 82’
Μούλτσιας)

Ταλαιπωρήθηκαν αρκετά οι ομάδες του ερασιτεχνικού, αναζητώντας χώρους προπόνησης
και σύντομα θα ταλαιπωρηθούν περισσότερο αγωνιστικά

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

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

Αγ. Κυριακή ...........-....................Κηπάκι
Αρδάνι....................-.....Αγ. Οικουμένιος
Ριζαριό ...................-.....................Ζάρκο
Καρυές...................- .................Αστέρας
Κρήνη.....................- ..............Αμπελάκια
Πετρωτό ................- ..........Παραληθαίοι
Λόγγος...................-...................Γριζάνο
Βασιλική.................-.............Ακαδημία 1
Ρεπό: Κεραμίδι

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πηγή ......................-................Φλαμούλι
Αγία Μονή..............-.....................Γλίνος
Καστράκι................-..................Καλύβια
Ταξιάρχες ..............-.................Αχιλλέας
ΑΕΤ ........................- ..................Πύργος
Νεοχώρι.................- ...............Πυργετός
Κεφαλόβρυσο........-...........Μεγαλοχώρι
Φήκη ......................-...........Κρύα Βρύση
Πορταϊκός .............-..................Σαράγια
Στην Β’ Ερασιτεχνική και συγκεκριμένα στον 1ο όμιλο υπάρχουν σε εκκρεμότητα δύο αγωνιστικές εκείνη που αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας την 3η Ιανουαρίου και η επίσης εξ’αναβολής της
προηγούμενης Κυριακής, ενώ για το 2ο
όμιλο υπάρχει σε εκκρεμότητα μόνο μία
αγωνιστική η 14η.
Την ερχόμενη Κυριακή θα διεξαχθεί η
15η αγωνιστική και στους δύο ομίλους.

Κηπάκι....................-.....Αγ. Οικουμένιος
Ζάρκο.....................- ...........Αγ. Κυριακή
Αστέρας.................- ...................Ριζαριό
Αμπελάκια..............-.................Κεραμίδι
Παραληθαίοι..........-...................Καρυές
Γριζάνο ..................- .....................Κρήνη
Βασιλική.................-.................Πετρωτό
Ακαδημία 1 ............- ...................Λόγγος
Ρεπό: Αρδάνι

1ος ΟΜΙΛΟΣ

2ος ΟΜΙΛΟΣ
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Βυτουμάς...............- ..................Βαλτινό
Τζούρτζια...............- ...........Χρυσομηλιά
Θεόπετρα ..............-.............Ενωση Δ.Μ
Παλ/ρο ...................- ........Ασπρόβαλτος
Φιλύρα ...................- ..................Ροπωτό
Κεφ/κός .................-....................Πρίνος
Φωτεινό..................- ...........Δενδροχώρι
Γόμφοι ...................-..................Λυγαριά
Ρεπό: Πιαλεία

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

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

Κηπάκι....................- ....................Αρδάνι
Αγ. Κυριακή ...........- ...................Ριζαριό
Αγ. Οικουμένιος ....-.................Κεραμίδι
Ζάρκο.....................-...................Καρυές
Αστέρας.................-.................Πετρωτό
Αμπελάκια..............- ...................Λόγγος
Παραληθαίοι..........-.............Ακαδημία 1
Γριζάνο ..................- .................Βασιλική
Ρεπό: Κρήνη

Βαλτινό ..................- ...........Χρυσομηλιά
Ενωση Δ.Μ.............-...............Βυτουμάς
Ασπρόβαλτος ........-...............Θεόπετρα
Ροπωτό ..................-...................Πιαλεία
Πρίνος....................- ...................Παλ/ρο
Δενδροχώρι ...........- ...................Φιλύρα
Γόμφοι ...................-..................Κεφ/κός
Λυγαριά .................-..................Φωτεινό
Ρεπό: Τζούρτζια

Συγχαρητήρια στον Τάσο Αλεξανδρή

ΧΘΕΣ
Αναγέννηση Καρδίτσας – ΓΣ Αλμυρού 0-3 α.α.
Πιερικός – Απόλλων Μακρυχωρίου 1-1 (61’ Κραγιόπουλος,
90+4’ Σεχοχάρι – 44’ Μυργιώτης)
Μετέωρα – Αστέρας Ιτέας
ΑΝΑΒΟΛΗ (30/1)

Η βαθμολογία
ΟΜΑΔΕΣ
1. Ολυμπιακός Βόλου
2. Νίκη Βόλου
3. ΑΣ Μετέωρα
4. Γ.Σ. Αλμυρού
5. Αστέρας Ιτέας
6. Α.Ο. Σελλάνων
7. Απόλλων Μακρυχωρίου
8. Θησέας Αγριάς
9. Πιερικός
10. ΑΟ Στυλίδας
11. Οικονόμος Τσαριτσάνης
12. Φωκικός
13. Αχιλλέας Νεοκαισάρειας
14. Αναγέννηση Καρδίτσας

Β
35
35
21
22
19
18
17
17
16
14
13
11
10
1

Ν
11
11
6
6
5
5
5
5
4
4
3
2
2
0

Ι Η
2 0
2 0
3 3
4 3
4 3
3 5
2 6
2 6
4 5
2 7
4 6
5 6
4 7
1 12

ΤΕΡΜ.
39-7
34-4
19-10
16-10
16-12
16-14
13-16
12-18
17-17
13-27
13-22
8-19
12-22
7-37

Η επόμενη (15η) αγωνιστική

Κυριακή 20 Ιανουαρίου
Σέλλανα –Νεοκαισάρεια
Νίκη Β. –Στυλίδα
Αλμυρός – Φωκικός
Μακρυχώρι – Θησέας Αγριάς
Οικονόμος Τσαριτσάνης – Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0 α.α.
Αστέρας Ιτέας – Πιερικός
ΑΣ Μετέωρα – Ολυμπιακός Β.

Αποσύρθηκε η
Αναγέννηση Καρδίτσας
Πλήγμα αποτελεί για το Καρδιτσιώτικο ποδόσφαιρο η απόσυρση
της Αναγέννησης από την Γ’ Εθνική. Με ανακοίνωσή του την Τρίτη (15/1) το ΔΣ του ΑΣ Αναγέννηση Καρδίτσας 1904, γνωστοποίησε
την αποχώρηση της ποδοσφαιρικής ομάδας από το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής. Έτσι, το ματς με τον Φωκικό (0-0 στο ΔΑΚ) ήταν
και το τελευταίο των “κιτρινόμαυρων”.

Κινητικότητα στα Μετέωρα
Το κομμάτι της ενίσχυσης μελετούν στα Μετέωρα. Ετσι σύμφωνα με το ekalampaka οι κτρινομπλέ έψαξαν την περίπτωση του
Γιώργου Φωτίκα. Ο 19χρονος αμυντικός χαφ προέρχεται από την
Κ19 του ΠΑΟ Αήττητος Σπάτων. Ακόμη έγινε βολιδοσκόπηση στον
Γκατζολάρι.
Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου στις 15.00 τα Μετέωρα θα υποδεχθούν τον Ολυμπιακό Βόλου.

Α’ Ερασιτεχνική

•Από τον Βασίλη Σκούτα προπονητή
και υπεύθυνο των ακαδημιών της ΑΕΤ

Αυξημένες υποχρεώσεις

Πολλά συγχαρητήρια στον δικό μου Τάσο. Είμαι χαρούμενος σαν προπονητής του επί οκτώ χρόνια που αναγνωρίζεται το ταλέντο του καλώντας τον στην Εθνική.
Του εύχομαι ότι καλύτερο για το ποδοσφαιρικό του μέλλον
Βασίλης Σκούτας

Ανέλαβε και τα καλύβια ο Κώστας
Μαργαριτόπουλος
Δεν θα βρίσκεται μόνο στον πάγκο των Καρυών αλλά και των
Καλυβίων ο Κώστας Μαργαριτόπουλος. Μετά το παιχνίδι με το Μεγαλοχώρι, ο Χρήστος Πράπας αποτέλεσε παρελθόν από την ομάδα, οπότε ο Κώστας Μαργαριτόπουλος ήταν ο αντικαταστάτης του.

CMYK
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Σχολιάζοντας με το...
ΣαραντΑΡΗσε!
Μια ξεχωριστή εκδήλωση για τα 40 χρόνια υπαρξής του ετοιμάζει
για το ερχόμενο Σάββατο ο «Αρης» Αγίας Μονής η οποία θα
πραγματοποιηθεί στο καφέ «Χόβολη» στην Αγία Μονή στη διάρκεια
της οποίας θα κοπεί και η πίτα του Συλλόγου.

Μοιρασμένοι
Μοιρασμένοι θα είναι οι φίλαθλοι την ερχόμενη Κυριακή στο νομό. Σπουδαίο παιχνίδι στο
δημοτικό στάδιο με τον Ηρακλή ο ΑΟΤ, επίσης σπουδαίο παιχνίδι στη Καλαμπάκα με τον
Ολυμπιακό Βόλου τα Μετέωρα. Δυστυχώς…

Football Factory
για όλους
Στη διάθεση όλων βρίσκεται το
Football Factory σύμφωνα με τα όσα
μαρτυρούν οι υπεύθυνοι «Κόντρα
στο χιόνι και στην παγωνιά. Ο τελευταίας γενιάς χλοοτάπητας, μας
δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε
το γήπεδο τόσο προσωπικά σε όποιον επιθυμεί, όσο και στα αθλητικά
σωματεία της πόλης. Τις τελευταίες
μέρες μας τίμησαν με την παρουσία
τους ο ΑΟ Τρίκαλα, τα Μετέωρα, το
Νεοχώρι, η Πηγή, τα Μεγάλα Καλύβια, τα Σαράγια, ο Πρόδρομος και
άλλες ομάδες. Και φυσικά, μόνιμα,
η ακαδημία του Ajax Trikala.
Από την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινά και πάλι το τουρνουά 8x8 της
πόλης μας». Μείνετε συντονισμένοι
λοιπόν!

Πότε;
Με πρωτοβουλία της ΕΠΣ Αθηνών πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία της ημερίδα για το αναπτυξιακό πλάνο της
Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας «Μπάλα Παντού»,
παρουσία δεκάδων εκπροσώπων και προπονητών των
ακαδημιών που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα υποδομής
της. Την προσεχή Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί ανάλογη
ημερίδα στην Κατερίνη, έπειτα από πρωτοβουλία της ΕΠΣ
Πιερίας. Στα Τρίκαλα;

Ασύχαστος
Ως νέο μέλος της ΕΠΣΤ ο Δημήτρης Κουτσώνας
βρίσκεται μόνιμα στα γήπεδα. Όχι πως δεν το
θέλει αφού του αρέσει…
CMYK

* Σε ανύποπτο χρόνο είχαμε γράψει και μάλιστα αρκετές
φορές για την περίφημη καθημερινότητα των σωματείων.
Μάλιστα μεταφέραμε και χαρακτηριστικές ατάκες που
έλεγαν δίχως περιστροφές ότι: τα φέρνουμε δύσκολα
βόλτα, αφού έχουμε να αντιμετωπίσουμε μαζεμένα
θέματα. Ωστόσο δεν θέλουν με τίποτα στον κόσμο να
πουν αντίο στον χώρο.
* Ομολογουμένως κάνουν αγώνα δρόμου για να υλοποιήσουν τις προγραμματικές τους δεσμεύσεις και να τρέξουν
το αρχικό πλάνο σύμφωνα με τον επιθυμητό τρόπο. Διότι
αν χαθεί η μαγεία τότε θα χρειαστεί διπλάσια προσπάθεια
για να κερδηθεί το στοίχημα.
* Πάνω απ’ όλα οι παράγοντες θέλουν να κοιτάζουν στα
μάτια τους πρωταγωνιστές, που τους εμπιστεύτηκαν φτιάχνοντας οικογενειακό κλίμα με οδηγό πάντα τις καθαρές
κουβέντες και την αλήθεια.
* Όταν ακόμη και μαγαζιά γωνία με βαριά φανέλα αντιμετωπίζουν σημαντικούς πονοκεφάλους και ρίχνουν την
ποιότητά τους ή προβαίνουν σε αλχημείες για να σταθούν
όρθια ο καθένας αντιλαμβάνεται την κατάσταση στα συμβατικά συγκροτήματα.
* Αξίζουν λοιπόν πολλά εύσημα στους ανθρώπους που δίνουν τις μάχες τους, ενώ έχουν ιδέες και διατηρούν συνεργασία με χορηγούς για να βγαίνει η χρονιά. Ασφαλώς
τα περισσότερα επιτελεία προχωρούν βήμα- βήμα, ενώ η
κοινή προσπάθεια φέρνει μια κάποια ανακούφιση. Ο μοναχικός αγώνας στις μέρες μας δύσκολα οδηγεί σε αποτελέσματα.
* Οι ομάδες που υπηρετούν το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο
έχουν αναμφίβολα την δική τους ιστορία. Δύσκολα λοιπόν
θα μπορούσε να φανταστεί κάποιος συμπολίτης φίλαθλος
τα τοπικά πρωταθλήματα χωρίς συγκεκριμένα σωματεία.
* Παράλληλα οι σύλλογοι της περιοχής μας έχουν το
βλέμμα στραμμένο στο μέλλον κρατώντας τη νεολαία
στον υγιή χώρο του αθλητισμού. Όταν ανανεώνονται τα
κύτταρα τότε παραμένει ζωντανή η ελπίδα για κάτι καλό
σε βάθος χρόνου.
* Το επιτελεί του Αρη Αγίας Μονής είχε την έμπνευση για
ένα ξεχωριστό ταξίδι στην ποδοσφαιρική ιστορία του
συλλόγου. Το υλικό είναι εκ των πραγμάτων πλούσιο και
συλλέχθηκε με μεράκι, οπότε θα ξυπνήσει αναμνήσεις.
* Είναι αλήθεια ότι από τις τάξεις του ιστορικού συγκροτήματος αναδείχτηκαν πολλοί σπουδαίοι ποδοσφαιριστές
οι οποίοι με το ταλέντο και το πάθος τους κέρδισαν την
καθολική αναγνώριση. Πάνω απ’ όλα είχαν διάρκεια στην
απόδοσή τους και δεν αποτέλεσαν κομήτες. Οσοι τους
έζησαν από μέσα σημειώνουν ότι ήταν αρκετά χρόνια
μπροστά για την εποχή τους.
* Με όλα αυτά δικαίως η Αγία Μονή χαρακτηρίζεται ως μια
από τις πιο ποδοσφαιρικές συνοικίες των Τρικάλων και οι
άνθρωποί της αξίζει να συνεχίσουν με την ίδια λογική
γράφοντας νέες σελίδες ιστορίας.
* Σιγά που δεν θα εντόπιζαν οι μπασκετικοί αναγνώστες
την πληροφορία της στήλης για σενάρια που κυκλοφορούν
στον χώρο. Κάποια φαντάζουν πιθανά ως προς την υλοποίησή τους, ενώ άλλα είναι πιο σύνθετα και θέλουν
προσεκτικούς χειρισμούς.
* Πάντως στον Αίολο φαίνεται ότι θα επεξεργαστούν
πλάνο επιστροφής(trikalascore) στις εθνικές κατηγορίες.
* Οι μετεγγραφές καλά κρατούν αυτή την εποχή.
Πάντως το συγκεκριμένο κομμάτι αποτελεί κάτι σαν
λαχείο με τα επιτελεία των ομάδων να εύχονται να
αποδειχθούν λίρα εκατό οι εκλεκτοί τους.

01.30: FOX Sports
Creighton - St. John's
NCAA College Basketball
02:00 Eurosport 2
Αυστραλιανό Όπεν
Τουρνουά Grand Slam
02:00 Eurosport 1
Αυστραλιανό Όπεν
Τουρνουά Grand Slam
03:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Boston Celtics-Toronto Raptors
NBA Regular Season
03:30 FOX Sports
Butler - DePaul
NCAA College Basketball
15:00 Eurosport 2
Σνούκερ: Masters Λονδίνο

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD
Ολυμπιακός-Μπουγιουκσεχίρ
CEV Champions League βόλεϊ
19:00 Novasports 2HD
ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Μπάγερν Μονάχου
EuroLeague
20:45 Eurosport 1
Σνούκερ: Masters Λονδίνο
21:00 Novasports 1HD
Ολυμπιακός - Χίμκι, EuroLeague
21:05 Novasports 3HD
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα
EuroLeague
22:00 Novasports 2HD
Γκραν Κανάρια - Φενερμπαχτσέ
EuroLeague
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Washington Wizards-New York Knicks

τοπικά
Μέρος 1ο
Ο φίλος συνάδελφος Νικόλαος Κατοίκος κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης εκπαιδευτικής του σταδιοδρομίας
έχει να επιδείξει μια πολύ έντονη και πλούσια συγγραφική
και πνευματική, γενικότερα,
δραστηριότητα (αυτοτελή
έργα, πλειάδα άρθρων και εργασιών, που δημοσιεύθηκαν
σε εφημερίδες και περιοδικά-ομιλίες, διαλέξεις, οργάνωση πνευματικών-πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.ά.).
Πρόσφατα εξέδωσε το
πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του
“Ο σύγχρονος άνθρωπος δοκίμια” από τις εκδόσεις
ΦΑΩΣ Καρδίτσας, σελ. 191.
Το βιβλίο περιλαμβάνει 44
δοκίμια, όλα σύντομα, περιεκτικά και ποικίλου περιεχομένου. Το δοκίμιο είναι ένα δύσκολο λογοτεχνικό είδος, που
προϋποθέτει ευρυμάθεια, βαθύτητα σκέψεως και συγγραφική ικανότητα “ου την τυχούσαν”, από την πλευρά του
συγγραφέα. Και τέτοια στοιχεία-προσόντα φαίνεται ότι
διαθέτει ο κ. Νικόλαος Κατοίκος, όπως πιστοποιείται από
τα εξαιρετικά δοκίμια που μας
πρόσφερε με το νέο βιβλίο
του.
Ας προσπαθήσουμε τώρα
να προσεγγίσουμε μερικά από
τα δοκίμια αυτά.
1. Ο πνευματικός άνθρωπος. Με τον τίτλο πνευματικός
άνθρωπος δεν νοείται -όπως
συνήθως πιστεύεται- ο άνθρωπος που έχει ως επάγγελμά του μια πνευματική
απασχόληση και τίποτε περισσότερο. Το περιεχόμενο
του όρου είναι ευρύτερο και
ουσιαστικότερο. Πραγματικά,
πνευματικός άνθρωπος είναι ο
άνθρωπος που ασχολείται με
τα πνευματικά ζητήματα της
εποχής του, τα μελετά και
προβληματίζεται πάνω σ'
αυτά. Είναι ο άνθρωπος των

ταν ένας λαός δεν
διδάσκεται από την
ιστορία, δυστυχώς
εκείνη επαναλαμβάνεται. Άλλωστε οι αρχαίοι Έλληνες κατοχύρωσαν το ρητό ότι η επανάληψις, είναι η μήτηρ πάσης
μαθήσεως.
Και όταν δεν μαθαίνουμε
από τα λάθη μας, η επανάληψη των γεγονότων της ιστορίας ίσως είναι ο μοναδικός
τρόπος να αφυπνισθεί ένα
έθνος.
Όταν οι Έλληνες επλησίασαν τον Χριστό και Εκείνος
είπε ότι «ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα
δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου» (Ιω. 12,23). Από εκείνη τη
στιγμή Χριστιανισμός και Ελληνισμός έγιναν έννοιες αν όχι
ταυτόσημες σίγουρα συνοδοιπόροι.
Ο Θεός είχε προνοήσει πριν
από αυτό το συναπάντημα, οι
Έλληνες να είναι έτοιμοι από
αιώνες πριν. Από τους Έλληνες φιλοσόφους μέχρι τον
Μέγα Αλέξανδρο που προφητεύθηκε από τον Προφήτη Δανιήλ, όλοι εργάστηκαν ως πρόδρομοι της ελεύσεως του Μεσσία Χριστού.
Η εξάπλωση του αρχαίου
Ελληνικού πνεύματος, γλώσσας και παιδείας, σε όλο τον
τότε γνωστό κόσμο, ήταν μία
εκ Θείας Πρόνοιας “παγκοσμιοποίηση” στην Ελληνικό-
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Bιβλιοπαρουσίαση
Νικόλαος Παν. Κατοίκος Κλασικός φιλόλογος, τ. Φροντιστής

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ-δοκίμια
Γράφει ο Βασίλειος Κ. Αρβανίτης
γραμμάτων, της τέχνης και
της επιστήμης. Ακόμη, είναι ο
έντιμος άνθρωπος “ο ανθρωπιστής, ο ειλικρινής, ο αγωνιστικός, ο υπεύθυνος, ο ακέραιος”. Τέλος, είναι ο άνθρωπος που εκφορείται από γνήσιο θρησκευτικό πνεύμα, που
εξωτερικεύεται με πράξεις
αγάπης, καλοσύνης, συμπαράστασης και αλληλεγγύης,
ανιδιοτελούς φιλίας και θυσίας. Με την έννοια αυτή, ο
πνευματικός άνθρωπος στην
εποχή μας είναι (δυστυχώς) είδος εν ανεπαρκεία. Λίγοι είναι
σήμερα οι πνευματικοί άνθρωποι, ενώ είναι τόσο απαραίτητοι.
2. Όχι στους ηθικούς συμβιβασμούς. Εύστοχα ο συγγραφέας αποφαίνεται ότι “ο
εκούσιος και αβασάνιστος ηθικός συμβιβασμός καταδικάζεται διαρρήδην, γιατί εκτροχιάζει τον άνθρωπο από την
πορεία του προς την τελείωση”. Και ποιος, στ' αλήθεια,
έντιμος άνθρωπος θα μπορούσε να διαφωνήσει σ' αυτό.
Αλλά και η θέση του ότι οι μικροσυμβιβασμοί μπορούν να
δικαιολογούνται σε ορισμένες περιπτώσεις, τίθεται, γενικά, σε σωστό πλαίσιο, μόνο
που ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος ο άνθρωπος, συνηθίζοντας στους μικροσυμβιβασμούς, να αρχίσει να προβαίνει σε σοβαρούς και ασυγχώρητους ηθικούς συμβιβασμούς...
3. Η πολλαπλή αξία του
Αρχαίου Θεάτρου. Το θέατρο

είναι καθαυτό δημιούργημα
της Αρχαίας Ελλάδας. Οι παραστάσεις δραματικών έργων
είχαν τεράστια μορφωτική
αξία. Ιδιαίτερα η τραγωδία
(το σοβαρό δράμα, με σπουδαία υπόθεση, το προελθόν
από την ωδή (“διθύραμβο”)
προ τιμήν του Διονύσου), η
οποία τόνιζε τη σύγκρουση μεταξύ των φυσικών επιθυμιών
του ανθρώπου και των αιωνίων νόμων, μεταξύ του ανθρωπίνου και του θείου νόμου,
προκαλούσε στην ψυχή των
θεατών τον φόβον και τον
έλεον (οίκτο), “που διαμορώνουν ψυχές, ενώ τα τραγικά
πρόσωπα της σκηνής ερμηνεύουν την τραγικότητα του
ανθρώπου”, τη μοίρα της ανθρώπινης φύσης.
Στ' αλήθεια, στα έργα των
γιγάντων της τραγικής τέχνης
(Αισχύλου, Σοφοκλή, Ευριπίδη) συναντούμε βαθυστόχαστα νοήματα σχετικά με τη δικαιοσύνη, την αλήθεια, τη
φρόνηση, την ευσέβεια, την
υπακοή “στα άγραπτα κ'
ασφαλή θεών νόμιμα” (Σοφ.
Αντιγ. 455-455) κ.ά. Για τη μεγάλη αυτή αξία του αρχαίου
θεάτρου καθιερώθηκαν και
τα “θεωρικά” δηλ. τα χρήματα
που ελάμβαναν από το δημόσιο ταμείο οι άποροι πολίτες
(από την εποχή του Περικλέους), για να αγοράζουν εισιτήριο για το θέατρο (2 οβολοί).
4. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αυτονόητο χρέος του πολιτισμέ-

νου ανθρώπου. Η αλόγιστη
καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, που αποτελεί το
κοινό σπίτι όλων μας (αφού είναι ο φυσικός χώρος, μέσα
στον οποίο ζούμε και κινούμαστε όλοι) έχει λάβει, τα τελευταία χρόνια, τεράστιες διαστάσεις. Αυτό -κατά τον συγγραφέα- “αποτελεί ένα από τα
μεγαλύτερα ανθρώπινα προβλήματα και ένα από τα θανάσιμα αμαρτήματα του πολιτισμού μας”. Η ζωή μας κινδυνεύει από τη μόλυνση, τη
ρύπανση, τα καυσαέρια, την
καταστροφή και αποτελεί επιτακτική ανάγκη η προστασία
του περιβάλλοντος από την
πολιτεία, αλλά και από όλους
μας, γιατί κανένας δεν είναι
αμέτοχος σ' αυτό το παγκόσμιο, το στυγερό έγκλημα”.
Φύλακες γρηγορείτε, λοιπόν·
οι καιροί ου μενετοί...
5. Η άγαν ελευθερία. Το
επιρρ. Άγαν, εν αντιθέσει προς
το επίρρ. Λίαν, χρησιμοποιείται κυρίως επί ψεκτικής υπερβολής και σημαίνει καθ' υπερβολήν, υπέρ το δέον, εις μέγιστον βαθμόν.
Η υπερβολή, σε κάθε περίπτωση, είναι κακή. Έτσι, ο
Δημόκριτος (απ. 178) διδάσκει “πάντων κάκιστον η ευπετείη παιδεύσαι την νεότητα”
(δηλ. ο χειρότερος δάσκαλος
της νεότητας είναι η ευκολία). Και σήμερα Πολιτεία,
κοινωνία και οικογένεια δεν
αντιμετωπίζουν ψύχραιμα και
παιδαγωγικά τη “χρυσή ελπίδα του μέλλοντος”. Χαρακτη-

ριστικά επί του προκειμένου
είναι όσα γράφει ο Άγγελος
Τερζάκης “Η σημερινή ανταρσία των παιδιών είναι, σ'
ένα τουλάχιστον ποσοστό της,
έργο των σύγχρονων γονιών,
που θέλησαν ν' αντιδράσουν,
συχνά ασύνειδα στην παλιά
εκείνη τάξη πραγμάτων. Καταπιεζόμενοι του χτες, έπεσαν
σ' έναν άκριτο φιλελευθερισμό απέναντι στα παιδιά τους.
Τ' άφησαν ουσιαστικά ακυβέρνητα εκεί που θα 'πρεπε με
κατανόηση και σύνεση να χαλαρώσουν τα γκέμια”. Επίσης, πολύ σημαντικά είναι
όσα λέει ο Πλάτων στην “Πολιτεία” (Η, 564) για την υπερβολική ελευθερία. “Η άγαν
ελευθερία έοικεν ουκ εις άλλο
τι ή εις άγαν δουλείαν μεταβάλλειν και ιδιώτη και πόλει”
(δηλ. η αχαλίνωτη, η ασύδοτη
ελευθερία φαίνεται ότι δεν
οδηγεί σε τίποτε άλλο παρά
στη δουλεία και για τα άτομα
και για την πόλη).
6. Το αίτημα του άρτιου ανθρώπου σήμερα. Αίτημα κάθε
εποχής είναι ο άρτιος (ο ολοκληρωμένος, ο τέλειος) άνθρωπος. Τον άρτιο άνθρωπο,
τον “καλόν κ' αγαθόν” αναζητούσαν οι αρχαίοι Έλληνες·
τον άρτιο άνθρωπο, τον “προς
παν έργον αγαθόν εξηρτισμένον” (Β΄ Τιμόθ. 3,17), ζητούσε ο χριστιανισμός· τον
άρτιο άνθρωπο, περισσότερο μάλιστα από κάθε άλλη
φορά, απαιτεί και η εποχή
μας και το απαιτεί επιτακτικά,
γιατί, λόγω της υπερτροφι-

Τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Θεός
Του Ιερομ. Γεωργίου Αλευρά στην Romfea.gr
Δικαίου της Ιεράς Σκήτης Καυσοκαλυβίων Αγίου Όρους

τητα, ώστε να ευδοκιμήσει μετέπειτα ο σπόρος του Ευαγγελίου δια της Ελληνικής
γλώσσας.
Σε μία εποχή που όλος ο κόσμος κλυδωνίζεται από παγκόσμιες κρίσεις εξαιτίας της
κακίας και της αμαρτίας του
ανθρώπου, σε μία εποχή που η
μικρή μας Ελλάδα μοιάζει έρμαιο στα χέρια των «ισχυρών»,
των αγορών, των πολιτικών,
των εχθρών που επιβουλεύονται κομμάτια από την αιματοβαμμένη πατρίδα μας, θα αντλήσουμε δύναμη από την Κυρία Θεοτόκο και τους Αγίους

μας, γιατί πάντα, όπως έλεγε ο
Άγιος Παΐσιος, ο Θεός αφήνει
λίγο τα πράγματα για να φανούν οι διαθέσεις όλων, αλλά
Εκείνος έχει τον τελευταίο
λόγο.
Ο Άγιος Παΐσιος είναι ο κατεξοχήν Άγιος που ο Θεός τον
φώτισε για τα Εθνικά μας θέματα. Ας τον ακούσουμε:
«Κι αν μου πουν ότι δεν
υπάρχει κανείς Έλληνας, εγώ
δεν ανησυχώ. Μπορεί ο Θεός
να αναστήσει έναν Έλληνα.
Φτάνει και ένας». Ακόμη πίστευε : «Και ένας Χριστιανός
να μείνει μόνο, ο Χριστός θα

κάνει το σχέδιό Του». Όταν άλλοι μιλούσαν για δυσάρεστες
μελλοντικές εξελίξεις στο
Έθνος και έσπερναν τον φόβο,
ο Γέροντας μετέδιδε αισιοδοξία και ελπίδα. Μιλούσε για
αναστημένη Ελλάδα και για
ανάκτηση της Αγια Σοφιάς.
«Υπάρχει και Θεός. Τον Θεό
που τον έχεις βάλει»; είπε σε
κάποιον κληρικό που έβλεπε το
μέλλον της Πατρίδας ζοφερό.
(«ΒΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ» του Ιερομονάχου Ισαάκ σελ.475)
Πίστη και ελπίδα χρειάζεται
ο Έλληνας γιατί πρέπει όλοι τα
σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Ο Άγιος Νεκτάριος
σε μόλις λίγες γραμμές μαρτυρεί για την αποστολή των Ελλήνων: «Τὸ Ἑλληνικὸν ἔθνος
ἀληθῶς πρὸς τὸν σκοπὸν
τοῦτον ἐκλήθη ἀπὸ καταβολῆς
κόσμου καὶ πρὸς τοῦτον μαρτυρεῖται διαπεπλασμένον· ὁ
Θεὸς ἐν τῇ θείᾳ αὐτοῦ προνοίᾳ
διέπλασεν
αὐτὸ
ὀφθαλμὸν τοῦ σώματος τοῦ
συγκροτουμένου ὑφ᾿ ἁπάσης
της ἀνθρωπότητος· ὡς ὄργα-

νον τοιοῦτον ἐν τῷ σώματι
τῆς ἀνθρωπότητος ὁ Ἕλλην
ἐκλήθη ἵνα ἐργασθῇ καὶ ἐν
τῷ ἔργῳ τῆς ἀναγεννήσεως».
Έυχομαι το νέος έτος που
ανέτειλε να δώσει ειλικρινή
μετάνοια σε όλους μας και
την εξ ύψους δύναμη. Οι δοκιμασίες είναι η κάμινος που θα
καθαρίσει τους Έλληνες από
τα βάρη του παρελθόντος.
«ὥσπερ δοκιμάζεται ἐν καμίνῳ ἄργυρος καὶ χρυσός,
οὕτως ἐκλεκταὶ καρδίαι παρὰ
Κυρίῳ». (Παρ. 17,3).
Οφείλουμε μέσα σε αυτές
τις δοκιμασίες, να σταματήσουμε να κατηγορούμε τους
άλλους για τα δεινά μας και να
ρίχνουμε την ευθύνη πάντα
σε αυτούς που κυβερνούν ,
αλλά πλέον πρέπει ο καθένας
μας ατομικά να σηκώσει το
βάρος της ευθύνης που του
αναλογεί.
Όλοι μιλούν ότι ζούμε στις
έσχατες ημέρες, για τον ερχομό δεινών και του Αντιχρίστου. Όμως μέσα από τα λεγόμενα των Αγίων Πορφυρίου
και Παϊσίου, έρχεται η Δόξα
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κής ανάπτυξης του τεχνικού
πολιτισμού και της έλλειψης
“φρόνησης και αρετής” (έλλειψης, δηλ., εσωτερικού πολιτισμού), κινδυνεύουμε, και
ως άτομα και ως κοινωνία, να
οδηγηθούμε σε πλήρη αλλοτρίωση από κάθε ανώτερη
ηθική αξία, δηλ. στο χάος και
την καταστροφή...
7. Άνθρωπος και μηχανή.
Αναμφίβολα, ζούμε σε μια υλιστική και αντιπνευματική εποχή, σε μια εποχή, στην οποία
ο άνθρωπος κυριαρχείται από
υλόφρονα αντίληψη για τη
ζωή και παραθεωρεί τις ηθικές
αξίες. Ο άνθρωπος πίστεψε
ότι ο τεχνικός πολιτισμός θα
έλυνε όλα τα προβλήματα
που δυσκολεύουν τη ζωή του
και έριξε όλο το βάρος στην
ικανοποίηση των υλικών αγαθών, που υπόσχεται και προσφέρει η μηχανή, ο μηχανικός
πολιτισμός. Αυτός, όμως, ο
πολιτισμός διέψευσε τις ελπίδες του. Αντί να τον απαλλάξει από τις ποικίλες ανάγκες
του, δημιουργεί συνεχώς νέες
(αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι
πρέπει να απαξιώσουμε τις
σημαντικές ωφέλειες που εξασφάλισε στον άνθρωπο η μηχανή, αφού αυτή “λιγόστεψε
τον σωματικό μόχθο του ανθρώπου και έφερε την τέρψη
και την άνεση”). Εκείνο, όμως,
που είναι πολύ σημαντικό και
πρέπει να το τονίσουμε είναι
ότι και αν κάποτε καταφέρει ο
τεχνικός πολιτισμός να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες του
ανθρώπου, δεν θα μπορέσει
να δώσει λύση στο υπαρξιακό
του πρόβλημα, αφού το ψυχικό κενό θα παραμένει πάντοτε... Εκείνο επομένως, που
χρειάζεται είναι η ισόρροπη
ανάπτυξη του εξωτερικού (τεχνικού) και του εσωτερικού
(ψυχικού) πολιτισμού.
(Συνεχίζεται)

του Χριστού της Αλήθειας των
Ελλήνων !!!
Ας μη λησμονούμε αυτό που
είπε ο Έλλην ιστορικός Πολύβιος:
“Όλβιος όστις της ιστορίης
έσχεν μάθησιν “. Ευτυχής, δηλαδή Μακάριος αυτός που
γνωρίζει την ιστορία.
Πόσον μάλλον αυτός που
γνωρίζει την Εκκλησιαστική
ιστορία. Μπορεί με ματιές στο
παρελθόν να ξεδιαλύνει τα
“σύννεφα” και να δει καθαρά
το μέλλον. Μπορεί να ερμηνεύει, μπορεί να παραδειγματίζεται, μπορεί να αποφεύγει
λάθη και να επαναλαμβάνει τα
σωστά.
Άλλωστε ο ίδιος ο άνθρωπος
είναι ο συγγραφέας της ιστορίας του. Με μια διαφορά, που
βρίσκεται στα λόγια του Σέρβου Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς:
“Οι άνθρωποι νομίζουν ότι η
ιστορία είναι μάχες, πόλεμοι,
καταστροφές, συνθήκες ακόμη
και εφευρέσεις. Αδυνατούν να
αντιληφθούν ότι είναι Θεϊκό
σχέδιο που έναν μοναδικό σκοπό έχει. Να διδαχτούν οι άνθρωποι από τα λάθη τους και
να πορευτούν προς Εκείνον
αφού η Σωτηρία του ανθρώπου περνά από Εκείνον “.
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Επιστολή παραίτησης υπέβαλε
το βράδυ της Δευτέρας η
Κ. Παπακώστα - Δεν έγινε δεκτή

εσωτερικά

Σκουρλέτης: Η κυβέρνηση
χωρίς τον Καμμένο
έχει μεγαλύτερη συνοχή
«Μ
ην υποτιμάτε τα
χαρακτηριστικά της
πολιτικής συγκυρίας
που είναι μια διαδικασία
αναδιάταξης του πολιτικού
σκηνικού» σημείωσε ο γραμματέας
του ΣΥΡΙΖΑ.

Η υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Κατερίνα Παπακώστα
Επιστολή παραίτησης υπέβαλε η υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Κατερίνα Παπακώστα, στη διάθεση
του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, το βράδυ της Δευτέρας, η οποία ωστόσο δεν έγινε δεκτή.
Όπως προκύπτει στην επιστολή παραίτησης της, η κ.
Παπακώστα προχώρησε σε αυτή την κίνηση προκειμένου
να μη μείνει καμία «σκιά περί ανταλλαγμάτων» και «αμαύρωσης των ανιδιοτελών και πατριωτικών θέσεών της»
ενόψει της ανανέωσης της ψήφου εμπιστοσύνης της κυβέρνησης.
Παράλληλα, υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη της προς
την κυβέρνηση χωρίς όρους, τονίζοντας ότι «αυτή πρέπει
να πορευτεί σε ορίζοντα Οκτωβρίου 2019, ώστε να ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις που είναι ζωτικής σημασίας
για τη χώρα, για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες».
Φωτογραφίζοντας ότι σχετικές αιτιάσεις περί «ανταλλαγμάτων» που προέρχονται από μερίδα της αντιπολίτευσης και δη από τη ΝΔ, η κ. Παπακώστα αναφέρει ότι
διαγράφηκε από τη Νέα Δημοκρατία «επειδή παραμένω
πιστή στις πολιτικές αρχές που θέσπισε ο Κωνσταντίνος
Καραμανλής» και προσθέτει: «Επειδή "ειδήμονες" από
το παρελθόν σε συναλλαγές και ανταλλάγματα, μεταξύ
των οποίων και οικονομικά, βυσσοδομούν και συκοφαντούν, προσπαθώντας να παραπλανήσουν τον λαό σε
πλείστα όσα, αλλά και να αμαυρώσουν τις ανιδιοτελείς
και πατριωτικές θέσεις μου, θέτω την παραίτησή μου
από τη θέση της Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη
στη διάθεσή σας», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Ολόκληρη η επιστολή παραίτηση που κατέθεσε η κ.
Παπακώστα στον πρωθυπουργό και δεν έγινε αποδεκτή:
«Κύριε πρωθυπουργέ,
Διαγράφηκα από τη Νέα Δημοκρατία επειδή παραμένω
πιστή στις πολιτικές αρχές που θέσπισε ο Κωνσταντίνος
Καραμανλής.
Ίδρυσα το κόμμα της Νέα Ελληνικής Ορμής και συμμαχώ μαζί σας γιατί θεωρώ ότι η Κυβέρνηση αυτή πρέπει
να πορευτεί σε ορίζοντα Οκτωβρίου 2019, ώστε να ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις που είναι ζωτικής σημασίας
για τη χώρα, για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.
Επειδή "ειδήμονες" από το παρελθόν σε συναλλαγές
και ανταλλάγματα, μεταξύ των οποίων και οικονομικά,
βυσσοδομούν και συκοφαντούν, προσπαθώντας να παραπλανήσουν τον λαό σε πλείστα όσα, αλλά και να αμαυρώσουν τις ανιδιοτελείς και πατριωτικές θέσεις μου,
θέτω την παραίτησή μου από τη θέση της Υφυπουργού
Προστασίας του Πολίτη στη διάθεσή σας».

Την εκτίμηση ότι η κυβέρνηση έχει
τώρα «μεγαλύτερη πολιτική συνοχή σε
αυτή την πλειοψηφία από ό,τι η προηγούμενη και αυτό πατά στη στάση του
καμμένου σε διάφορα θέματα» διατύπωσε ο Πάνος Σκουρλέτης.
«Μην υποτιμάτε τα χαρακτηριστικά
της πολιτικής συγκυρίας που είναι μια
διαδικασία αναδιάταξης του πολιτικού
σκηνικού» συμπλήρωσε ο γραμματέας
του ΣΥΡΙΖΑ.
Μιλώντας ξανά για τον Πάνο Καμμένο
αρχικά είπε ότι «αν γύριζε ο χρόνος
πίσω θα κάναμε ξανά την ίδια επιλογή»
για να προσθέσει στη συνέχεια ότι «επειδή είμαστε απελευθερωμένοι από το
μανδύα του προγράμματος ο κ. Καμμένος δεν θα έπρεπε να κάνει αυτή την
επιλογή (σ.σ. να άρει την εμπιστοσύνη
του στην κυβέρνηση) παρά την πολύ
σοβαρή διαφωνία του στο εθνικό θέμα».
Κληθείς να τοποθετηθεί επί των δηλώσεων Καμμένου για τον Νίκο Βούτση
απάντησε ότι «δυστυχώς αυτό που λέτε
ως προς το ύφος δεν το συναντά μόνο
κανεις στις δηλώσεις Καμμένου αλλά
και αλλού στον πολιτικό κόσμο».
Ερωτηθείς για το αν η κυβέρνηση θα
κάνει δεκτή την υπερψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών με λιγότερους
από 151 βουλευτές, ο Πάνος Σκουρλέτης
απάντησε ότι «δεν υπάρχει δυνατότητα
να μην κάνεις αποδεκτό το αποτέλεσμα

Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ
Πάνος Σκουρλέτης
μιας ψηφοφορίας. Πολιτικά είναι από
εκεί και πέρα τα προβλήματα. Πλησιάζουμε σε αυτή τη στιγμή και επιδιώκουμε
να πάρει 151 ψήφους τουλάχιστον. Αυτή
είναι η στόχευσή μας, ο καθένας να
αναλάβει την ευθύνη του. Εμείς έχουμε
πει οτι είναι μια ιστορική στιγμή, δεν
πρέπει να πάει χαμένη αυτή η ευκαιρία,
αυτή την πίεση πρέπει να την αισθανθούν
όλοι».
«Θα πρέπει να άσκηηθεί η μάξιμουμ
πολιτική πίεση σε όλα τα κόμματα και
όλους τους πολιτικούς χώρους» συμπλήρωσε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ενώ
όταν κλήθηκε να διευκρινίσει αν θα επηρεαστεί ο χρόνος των εκλογών αν δεν

υπάρχουν 151 θετικές ψήφοι για τη Συμφωνία των Πρεσπών απάντησε ότι «το
εν ευθέτω χρόνω αφορούσε το θέμα
της ψήφου εμπιστοσύνης και όχι τις
Πρέσπες».
Όσον αφορά τη στάση του Ποταμιού
και το ενδεχόμενο να απέχει ή να ψηφίσει
«παρών» για τις Πρέσπες μετά την αποστασία Δανέλλη, ο πρώην υπουργός
Εσωτερικών τη χαρακτήρισε «ανώριμη
και παιδιάστικη». «Δεν μπορώ να συμψηφίσω μια πατριωτική ευθύνη που επιτάσσει η ψήφιση μιας ιστορικής συμφωνίας και την αντίδραση περί Δανέλλη».
Χαρακτήρισε, δε, «αστειότητες» τα
όσα λέγονται για δεσμεύσεις της κυβέρνησης προκειμένου να προχωρήσει
η Συμφωνία των Πρεσπών. «Εμείς από
το '90 έχουμε τη στάση αυτή, το ΚΙΝΑΛ
αυτό είναι ανακόλουθο».
Σε νέα ερώτηση για το θέμα των εκλογών ο κ. Σκουρλέτης είπε ότι «σημασία
έχει πέρα από το θέμα της Συμφωνίας
που έχει μεγάλη σημασία με πόσους
ψήφους θα κυρωθεί, σημασία έχει να
προχωρήσει και μια σειρά μέτρων προς
όφελος της κοινωνίας. Όλα μπορεί κανείς
να τα συνυπολογίσει αλλά η επιθυμία
και ο σχεδιασμός είναι να έχουμε 151
και στις δύο ψηφοφορίες και να πάμε
μέχρι το τέλος της θητείας της προβλεπόμενης».
Ο Πάνος Σκουρλέτης χαρακτήρισε,
τέλος, «σύγχρονα τρίκυκλα» τις αφίσες
με τα πρόσωπα βουλευτών που θα ψηφίσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν γίνει συλλήψεις αφισοκολλητών αλλά «προφανώς
γίνονται έρευνες για να δουν με ποιου
εντολές αναρτώνται οι αφίσες αυτές».

Γεροβασίλη: Εχουμε στοιχεία και
ονόματα για όσους απειλούν βουλευτές
Τους λόγους για τους οποίους η
κυβέρνηση ζητεί ψήφο εμπιστοσύνης
εξήγησε στη Βουλή η υπουργός Προστασίας του Πολίτη Ολγα Γεροβασίλη.
«Ζητάμε την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης όχι επειδή βγάλαμε τη χώρα
από τα μνημόνια (…) αλλά για να ολοκληρώσουμε όσα έχουν δρομολογηθεί
και ξετυλίγονται μπροστά μας, δηλαδή
την αναθεώρηση του Συντάγματος,
την αύξηση του κατώτατου μισθού, η
ρύθμιση των 120 δόσεων, ο νόμος
της προστασία της α’ κατοικίας, η
υλοποίηση της ιστορικής συμφωνίας

CMYK

με την Εκκλησία», είπε στην εισαγωγική
της τοποθέτηση η κυρία Γεροβασίλη.
Η υπουργός χαρακτήρισε επωφελή
τη συμφωνία των Πρεσπών ενώ ήταν
ιδιαίτερα επικριτική για τα απειλητικά
μηνύματα εναντίον βουλευτών που
πρόκειται να ψηφίσουν τη συμφωνία,
επιτιθέμενεη μάλιστα στον κ. Κ. Μητσοτάκη επειδή, όπως είπε, δεν τις
καταδικάζει.
«Αυτές οι πρακτικές όμως δεν θα
περάσουν», ανέφερε η κυρία Γεροβασίλη σημειώνοντας ότι η οι Αρχές
έχουν ήδη «στοιχεία και ονόματα» για
τους δράστες των απειλών.

εσωτερικά
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Τσίπρας: Θα ξεπεράσουμε τις
δυσκολίες - Μοσκοβισί: Η Ελλάδα
δικαιούται ένα πλήρες success story
ίμαι πολύ
αισιόδοξος ότι
τις επόμενες
μέρες η ελληνική Βουλή
θα εξασφαλίσει τη
σταθερότητα της χώρας,
γιατί είμαστε σε μια πολύ
σημαντική περίοδο,
είμαστε στο μονοπάτι της
ανάπτυξης και η πολιτική
σταθερότητα είναι πολύ
σημαντική». Αυτό
ανέφερε ο
πρωθυπουργός, Αλέξης
Τσίπρας, στον σύντομο
διάλογο που είχαν με τον
Ευρωπαίο επίτροπο
Οικονομικών, Πιέρ
Μοσκοβισί, μπροστά στις
τηλεοπτικές κάμερες,
κατά την έναρξη της
συνάντησής τους. «Είμαι
αισιόδοξος», σημείωσε,
«ότι θα ξεπεράσουμε τις
πολιτικές δυσκολίες,
όπως καταφέραμε να
ξεπεράσουμε τις
οικονομικές δυσκολίες
στο παρελθόν».

«Ε

Ο κ. Μοσκοβισί είπε ότι η
επίσκεψή του αφορά περισσότερο την οικονομία και πως
στις συναντήσεις που θα έχει
με τους επικεφαλής του επιχειρηματικού και τραπεζικού
τομέα το μήνυμά του είναι
θετικό. «Γιατί βλέπουμε ότι η
Ελλάδα τώρα προχωρά ως
κανονικό μέλος στην Ευρωζώνη» τόνισε, επισημαίνοντας

Ο κ. Μοσκοβισί βρέθηκε στην Αθήνα προκειμένου
να μιλήσει για την ελληνική οικονομία σε δείπνο
του Ελληνογαλλικού Εμπορικού Επιμελητηρίου
ότι «η Ελλάδα και ο λαός της
αξίζουν και δικαιούνται ένα
πλήρες successs story». Ο
Ευρωπαίος επίτροπος δήλωσε ότι η επίσκεψή του πραγματοποιείται κατόπιν πρόσκλησης από το Ελληνογαλλικό Επιμελητήριο και πως γίνεται σε μια κρίσιμη στιγμή,
εξηγώντας ότι δεν παρεμβαίνει σε καμία ψηφοφορία και
πως είναι γνωστό ότι η Κομισιόν καλωσορίζει το γεγονός
ότι υπάρχει συμφωνία για το
ονοματολογικό, μεταχειριζόμενος τον όρο «Μακεδονία».
Σε αυτήν την αποστροφή, ο κ.
Τσίπρας παρατήρησε: «Αλλά
την επόμενη φορά που θα είστε εδώ, είστε υποχρεωμένος
να πείτε "Βόρεια Μακεδονία",

όχι "Μακεδονία", αυτό είναι
το σημαντικότερο για εμάς».
Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «είναι ιστορικό
βήμα και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι τις επόμενες μέρες η
ελληνική Βουλή θα εξασαφαλίσει τη σταθερότητα της χώρας γιατί είμαστε σε μια πολύ
σημαντική περίοδο, είμαστε
στο μονοπάτι της ανάπτυξης
και η πολιτική σταθερότητα είναι πολύ σημαντική». «Είμαι
πολύ αισιόδοξος για το μέλλον» ανέφερε ο πρωθυπουργός, «γιατί ξεπεράσαμε τις
δυσκολίες και τώρα έχουμε τη
δυνατότητα για ακόμα μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στο μέλλον, περαιτέρω
μείωση της ανεργίας -που εί-

ναι το σημαντικότερο για εμένα- και να προσπαθήσουμε
να έχουμε αύξηση των επενδύσεων στην Ελλάδα». Διότι,
όπως πρόσθεσε, αυτό είναι
επίσης σημαντικό, προκειμένου να έχουμε αυτούς τους
ρυθμούς ανάπτυξης. «Είμαι
αισιόδοξος ότι θα ξεπεράσουμε τις πολιτικές δυσκολίες όπως καταφέραμε να ξεπεράσουμε τις οικονομικές
δυσκολίες στο παρελθόν» σημείωσε.
Ο κ. Μοσκοβισί εξήγησε ότι
η επίσκεψή του αφορά περισσότερο την οικονομία και
ότι θα συναντήσει τους επικεφαλής του επιχειρηματικού
και τραπεζικού τομέα «και το
μήνυμα μου είναι θετικό». «Γιατί βλέπουμε», τόνισε, «ότι
τώρα η Ελλάδα προχωρά σαν
κανονικό μέλος της Ευρωζώνης». «Χαιρετίζουμε φυσικά
τα δημοσιονομικά αποτελέσματα, τις μεταρρυθμίσεις..»
επισήμανε και έκανε λόγο για
τη δυνατότητα της Ελλάδας
να δημιουργεί και να πετυχαίνει στόχους, να δημιουργεί
θέσεις εργασίας και να φέρνει
κοινωνικά μέτρα για τους πολίτες που υπέφεραν τόσο
πολύ από την κρίση, όπως
είπε. Δήλωσε αισιόδοξος ότι
θα επιτευχθεί με την ελληνική
κυβέρνηση και τον ελληνικό
λαό «ένα πλήρες success story, γιατί η Ελλάδα το αξίζει και
το χρειάζεται».

Ν. Βούτσης: Το κοινοβουλευτικό έργο θα προχωρήσει
ο κοινοβουλευτικό
έργο θα προχωρήσει με βάση το Σύνταγμα και τον Κανονισμό
της Βουλής, ανέφερε ο
Πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, κληθείς να
σχολιάσει τις αναφορές της
αντιπολίτευσης για τη σύνθεση της Επιτροπής που
θα συζητήσει τη Συμφωνία
των Πρεσπών.
«Σήμερα διεξάγεται μια
πολύ σημαντική διαδικασία
στη Βουλή. Όλοι όσοι θέλησαν να μιλήσουν θα πάρουν

το λόγο», ανέφερε ο Νίκος
Βούτσης και πρόσθεσε: «Σήμερα είναι αυτή η διαδικασία. Όταν έρθει η Συμφωνία
των Πρεσπών, και η διαδικασία στην Επιτροπή και η
διαδικασία στην Ολομέλεια,
θα είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό,
όπως άλλωστε γίνεται πάντα με όλες τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Σήμερα,
δεν είναι αυτή η ατζέντα,
αλλά η παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση».

Τ

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
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ΤΗΛ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 24310 77050, 24310 31616
CMYK
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Φ. Κουβέλης:

Ανακατάταξη ολόκληρου
του πολιτικού σκηνικού
Ο υπουργός
Ναυτιλίας και
Νησιωτικής
Πολιτικής,
Φώτης
Κουβέλης

Την εκτίμηση ότι οι πολιτικές εξελίξεις δημιουργούν ανακατάταξη σε ολόκληρο το πολιτικό σκηνικό διατύπωσε ο
υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτης Κουβέλης.
Κληθείς να σχολιάσει τις απειλές που δέχονται μέλη του
Κοινοβουλίου με αφορμή την ψηφοφορία για την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, τόνισε ότι οι συγκεκριμένοι βουλευτές δεν πρόκειται να επηρεαστούν και δεν θα
αλλάξουν τη στάση τους.
Ο κ. Κουβέλης είπε, «η υπόθεση της Συμφωνίας των Πρεσπών τέμνει πια το πολιτικό σύστημα, ανακαθορίζει συσχετισμούς και αυτός ο ανακαθορισμός των συσχετισμών
αντανακλά και στη συγκεκριμένη διαδικασία της ψήφου
εμπιστοσύνης».
Σύμφωνα με τον υπουργό, ο αριθμός των 151 ψήφων στη
Βουλή δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να πορευτεί
μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου-αρχές Οκτωβρίου. «Άλλωστε
εκείνα που θα έρθουν στη Βουλή ως νομοθετήματα αφορούν σε μέτρα και ρυθμίσεις οι οποίες θα γίνουν δεκτές
από μεγαλύτερο αριθμό βουλευτών από εκείνους που αποτελούν την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ» σημείωσε.
Σχολιάζοντας τις κατηγορίες περί «αποστατών και προδοτών» που αποδίδονται σε βουλευτές οι οποίοι προτίθεται
να στηρίξουν την κυβέρνηση, επισήμανε ότι «κάθε βουλευτής έχει το δικαίωμα να μιλάει, να αποφαίνεται και να
ψηφίζει με βάση την πολιτική και τη γενικότερη συνείδησή του. Όλα αυτά περί αποστασίας έχουν σχέση με γεγονότα που αφορούν στο πολύ μακρινό παρελθόν. Η έκφραση της γνώμης του κάθε βουλευτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να οριοθετείται και να περιορίζεται με τα
στοιχεία τα οποία αναφέρονται στη λέξη και στο περιεχόμενο της λέξης αποστασία. Η κατηγορία του αποστάτη είναι μία εύκολη και τετριμμένη κατηγορία που αποδίδεται σε κάθε βουλευτή επειδή ψηφίζει κατά τη συνείδησή του. Κι όταν λέω συνείδηση, δεν αναφέρομαι σε τίποτα άλλο παρά στην επιλογή του να σταθμίζει και να αξιολογεί την ψήφο του στη βάση των συγκεκριμένων δεδομένων που προσδιορίζουν την πολιτική του στάση απέναντι
σε κρίσιμα ζητήματα, όπως της ψήφου εμπιστοσύνης προς
την κυβέρνηση, είτε της θετικής ψήφου για τη Συμφωνία
των Πρεσπών».
Αναφερόμενος στις απειλές που δέχονται βουλευτές,
υπογράμμισε ότι «πρόκειται για ένα απαράδεκτο και επικίνδυνο γεγονός, διότι πλήττει τη λειτουργία της Δημοκρατίας. Όποιος δέχεται τις απειλές αυτές, μπορεί να πληγώνεται, αλλά δεν επηρεάζεται» υποστήριξε ο υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

32 σελίδα

ΠΕΜΠΤΗ

Στον Δημοτικό
Κινηματογράφο

Ο Υποψήφιος
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τοπικά

ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ
•ΜΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ - η 151Η- ΘΑ ΖΥΓΙΖΕΙ ΑΙΩΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Μέρος 2ο (τελευταίο)
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΚΟΠΙΩΝ: ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ.

Από την Πέμπτη θα προβάλλεται στην αίθουσα
του Δημοτικού Κινηματογράφου στον Μύλο Ματσόπουλο, η ταινία
Ο Υποψήφιος
Κοινωνική 113’
Ώρες προβολών καθημερινά (εκτός Δευτέρας)
20.00 & 22.15
Την Κυριακή μια προβολή, στις 20.00.
Πληροφορίες:
Τηλ.
24310 20090, http://cinemylos.blogspot.com
facebook/Δημοτικος Κινηματογραφος Τρικαλων
Η άνοδος και η πτώση
του γερουσιαστή Γκάρι
Χαρτ, που προπορευόταν
στη διεκδίκηση της προεδρίας των Δημοκρατικών
το 1988, μέχρι που η καμπάνια του στιγματίστηκε
από μια εξωσυζυγική περιπέτεια.
Σκηνοθέτης:Jason Reitman
Πρωταγωνιστούν:Hugh
Jackman, Vera Farmiga,
J.K. Simmons, Mark O'Brien
Διάρκεια:113
ΚΡΙΤΙΚΕΣ:
2018-12-20
Από τα πιο συμπαθητικά
πολιτικά δράματα των τελευταίων χρόνων. Έλενα
Χρηστοπούλου Πρώτο
Θέμα
Πολυπρισματική εστίαση,
θαυμάσια ατμόσφαιρα, και
εντυπωσιακή αμεροληψία
οπισθογραφούν την ιστορία του γερουσιαστή Γκάρι
Χαρτ, που μέσα σε λίγες
μέρες έγινε από προπορευόμενος προεδρικός
υποψήφιος των Δημοκρατικών, ένας παραιτηθείς
μοιχός (ίσως). Τατιάνα Καποδίστρια toSpirto.net
2018-12-18
2018-12-16
Νευρικό filmmaking, ρεπορτάζ που συχνά θυμίζει
ντοκιμαντέρ και συμπαθητικοί β' ρόλοι (ο Τζ. Κ. Σίμονς ξεχωρίζει άνετα ως
υπεύθυνος της καμπάνιας
του Χαρτ). Γιάννης Ζουμπουλάκης Το Βήμα
2018-12-14
Ο Υποψήφιος, ένα αξιοπρεπές δράμα στη μακρά
παράδοση του κινηματογραφικού στοχασμού των
Αμερικανών κινηματογραφιστών πάνω στις πολιτικές
τους αξίες, προβάλλει τα
ολισθήματα του παρελθόντος στο σήμερα, καλύπτοντας και τις δύο πλευρές,
χωρίς πυγμή ή εξάρσεις,
αλλά με διακριτικό χειρισμό. Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος LiFO

Απερρίφθη στο παρελθόν η ονομασία των Σκοπίων
ως Σλαβομακεδονία, η οποία συνύφαινε την ιδιότητα
του λαού ως σλαβικής προέλευσης που την κατοικεί
σήμερον, (περί το 70% είναι Σλαβο-βουλγαρικής
εθνότητας, εγκατασταθέντος περί τον 7ο αιώνα
Μ.Χ.), με τήν ιστορική γεωγραφική έκταση
τμήματος της αρχαίας Μακεδονίας, του κράτους
του Φιλίππου και Μ. Αλαξάνδρου. Η ονομασία
της Σκοπιανής χώρας (Βαρδαρίας) ως Β.
Μακεδονίας, εμπεριέχει έδαφος τμήμα της αρχαίας
ιστορικής και ταυτόχρονα γεωγραφικής Μακεδονίας.
Όμως ο Σκοπιανός λαός που την κατοικεί σήμερον
είναι εντελώς ξένος ως προς αυτήν,
πανθομολογημένο κατ’ επανάληψη από Σκοπιανούς
επισήμους, όπως αυτά εκτίθενται στο ειδικό κεφάλαιο
της παρούσης.
Η παγκόσμια πρακτική στην ονομασία των κρατών
είναι να ονοματοδοτούνται με το όνομα και τον
πολιτιστικό χαρακτήρα του λαού που κατοικούνται
και όχι διαφορετικά. Παραδέίγματα: Είναι δυνατόν
να ονομάζεται σήμερον η Ιταλική μεγαλόνησος
Σικελία, η οποία υπήρξε αρχαία ελληνική χώρα,
κοιτίδα σημαντική ελληνικού και παγκόσμιου
πολιτισμού (Αισχύλος-Αρχιμήδης), με κάποιο επίσημο
όνομα ελληνικό, αφού ήδη κατοικείται από Ιταλούς;
Είναι δυνατόν να ονομασθεί η Μ. Ασία Ελλάδα,
(σημερινή Τουρκία), όπου ήκμασε αρχαίος ελληνικός
πολιτισμός και μεταγενέστερα ο βυζαντινός με καθαρά
ελληνοχριστιανικό χαρακτήρα; Είναι δυνατόν να
ονομάζεται μέρος της Αιγύπτου Ελλάδα, επειδή
κάποτε κατακτήθηκε από τον Έλληνα Μακεδόνα
Βασιλέα Μ. Αλέξανδρο, ο οποίος μάλιστα ίδρυσε
την πόλη Αλεξάνδρεια που διατηρεί τιμητικά αυτό
το όνομα αμετάλλακτο για εικοσιτέσσερες αιώνες,
οι δε επίγονοί του (Πτολεμαίος Α’- 2ος αιώναςΠΧ)
ίδρυσαν την ξακουστή Αλεξανδρινή βιβλιοθήκη;
Είναι δυνατόν να ονομάζεται Βουλγαρία η Ελλάδα,
επειδή περιστασιακά επεκτάθηκε ιμπεριλιαστικά στον
ελληνικό χώρο μεταξύ των ετών 996-1014 μ. Χ
όπως και το 1878 με την βραχύβια συνθήκη του Αγ.
Στεφάνου, μετά την λήξη του νικηφόρου
Ρωσοτουρκικού πολέμου, ή Βουλγαρία να ονομάζεται
Ελλάδα, επειδή για κάποιους αιώνες ήταν αυτή η
χώρα υποτελής στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία; Είναι
δυνατόν να ονομασθεί η Ελλάδα Γερμανία, επειδή
κατεκτήθη από την δεύτερη και η κατοχή διετηρήθη
επι τέσσερα έτη 1941-1944; Είναι δυνατόν και νοητό
να ονομάζονται Τουρκία τα σημερινά κράτη των
Βαλκανίων, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, το
Μαυροβούνιο, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Αυστρία
έως τα πρόθυρα της Βιέννης, μέρος της Ισπανίας,
επειδή κάποτε η Οθωμανική αυτοκρατορία στην
πλήρη της επέκτασή είχε κατακτήσει αυτές τις χώρες;
Όμως ονοματίζεται η Αλάσκα ως επικράτεια των
ΗΠΑ (Αμερική) επειδή κατοικείται σήμερον απο
Αμερκανούς και όχι ως χώρα των (αποδεκατεσθέντων)
Εσκιμώων, ούτε και “παλαιά Ρωσία”, από την
οποία αγοράσθηκε η έκταση της πολιτείας της
Αλάσκας το έτος 1867.
Ποτέ και πουθενά στον κόσμο δεν είναι ιστορικά
καταγεγραμμένο να προδιαγράφεται το όνομα του
κράτους, ο χαρακτήρας και τα προσδιοριστικά
στοιχεία του Λαού από την γεωραφική έκταση
όπου εγκαθίσταται και κυριαρχεί.
Δέν διαφοροποιείται, δεν μεταλλάσσεται ο πολιτισμός,
ο ψυχισμός, ο εθνοτισμός, η γλώσσα, το θρήσκευμα
ενός Λαού υπό την επίδραση του τόπου που κατοικεί.
Τούτο ισχύει και δια τον Σκοπιανικό Σλαβικό
Λαό. Δεν Μακεδονοποιήθηκε με την εγκατάστασή
του στην συγκεκριμένη εδαφική έκταση κατά το
7ο αιώνα ΜΧ., η οποία απετέλεσε στην αρχαιότητα
κατακτημένη χώρα του Μακεδονικού Βασιλείου και
όχι η Μητρόπολη του Ελληνικού κράτους των
Μακεδόνων. Διατηρήθηκε ίδιος αυτός ο Λαός
(Σλαβικός) που ήταν όταν ήλθε και εγκαταστάθηκε
στην Βαρδαρία χώρα, με εξαίρεση τον εκχριστιανισμό
του από τους Ιεραποστόλους Κύριλλο και Μεθόδιο,
όπως συνέβη και με την μεγάλη Σλαβική χώρα την
Ρωσσία. Κάθε απόπειρα οικειοποιήσεως του Μέγα

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

Αλέξανδρου, του κράτους του, της Ιστορίας του, του
πολιτισμού του, της δόξας του, είναι φανερή πρόθεση
και προσπάθεια αρπαγής από ανίκανους φυσικούς
ιδιοκτήμονες. Αυτό πρέπει να γίνει ακράδαντα πιστευτό
από εμάς ώστε να διαχυθεί αυτή η αντίληψη προς
κάθε κατεύθυνση και να εξαλειφθεί η φαινομενική
αφελής κρίση:”για ένα όνομα κάνετε έτσι;”.
Μήπως π. χ. υπήρξε κάποια περίπτωση λευκών
εποίκων κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας, στην
αφρικανική ήπειρο, στην Ινδία, στην Αυστραλία,
στην Λατινική Αμερική, στην Β. Αμερική ν’
αποβάλλουν οι ευρωπαίοι έποικοι τα προγονικά
χαρακτηριστικά τους, να μεταλλαχθούν πολιτισμικά
και να ενταχθούν στην ανθρωποβιοκοινωνία των
ανθρώπων που κατέκτησαν με αιτία την αλλαγή
του τόπου; Το εντελώς αντίθετο συνέβη. Διετήρησαν
αυτούσια όλα τα προσδιοριστικά πολιτιστικά και
λοιπά στοιχεία και ουδεν απερρόφησαν απο τους
πληθυσμούς των χωρών που εποίκησαν. Ονομάτισαν
δε την νέα χώρα με το όνομα της πατρίδας τους
που άφησαν, κουβαλώντας τον πολιτισμό, την
παράδοση, την ταυτότητα του Λαού.
Στο προκείμενο θέμα δεν δικαιολογείται ο
Σλαβογενής Σκοπιανικός Λαός να ονομασθεί
μακεδονικός, επειδή ουδεμία ιστορική, πολιτιστική,
γενεολογική και αιματολογική σχέση και συγγένεια
εχει με τους φυσικούς απογόνους και φορείς των
χαρακτηριστικών στοιχείων, των αρχαίων
μακεδόνων του 4ου αιώνος Π. Χ. Φιλίππου και
Μ. Αλεξάνδρου, που είναι οι σημερινοί Έλληνες,
γεγονός που το ομολόγησαν ήδη με αφοπλιστική
ειλικρίνεια οι ίδιοι οι Σκοπιανοί επίσημοι κατα
καιρούς. (κεφ. Ρητορικές Σκοπιανών) .
Είναι δε πολιτικο-διπλωματικό παράδοξο να
διατυμπανίζουν Έλληνες, αιρετοί άντιπρόσωποι
του Ελληνικού Λαού στο Ελληνικό κοινοβούλιο,
ότι δεν μπορούν να επιβάλλουν σ’ ένα κράτος το
πως θα ονομάζεται- (κατά το έτος 2018 ως και στο
παρελθόν, εξέχον μέλος της αξιωματικής
αντιπολίτευσης), - έστω και αν έχει τον όρο
Μακεδονία.
Φαίνεται ότι δεν έχει Σημασία για τις δύο αυτές
θέσεις των Ελλήνων πολιτικών- (αντιπολίτευσης και
κυβέρνησης) -ότι έχουν αρπαγεί από το Ελληνικό
εθνικό ιστορικό περιουσολόγιο οι όροι της
Μακεδονίας από το κράτος των Σκοπίων. Αν αυτό
δεν είναι παγκόσμια πρωτοτυπία παραδείγματος προς
αποφυγή, βασισμένο στην ανικανότητα των
διαχειριστών της κρατικής εξουσίας, τότε βεβαιότατα
είναι ένα προσχεδιασμένο έγκλημα, για το οποίο δεν
υπάρχει απολογητικός λόγος. Άς μην παραβλέπουμε
δε το ανάλογο και εντελώς όμοιο στην ουσία του
Ευρωπαϊκό προηγούμενο της επιβολής της Γαλλίας
επι της Αγγλίας, προκειμένου να εισέλθει στην
ΕΕ, την ονομασία ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (UK)
και ΟΧΙ ΩΣ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, από τον λόγο
ότι μία επαρχία της Γαλλίας απέναντι από την
βρετανική νήσο ονομάζεται Βρετάνη. ΑΥΤΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΙΔΑΝΙΚΟ
ΠΡΟΤΥΠΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΑΝΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΤΩΝ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ, ως όπλο στην Ελληνική

Πολιτική και Διπλωματία για αποτροπή της
“μακεδονοποίησης” των Σκοπίων.
Ο βουλευτής των και Η’ αντιπρόεδρος της
Βουλής, , σε κείμενό του αναφορικά με την Συμφωνία
των Πρεσπών την11-1-2019, με τίτλο «Μακεδονία
σακατεμένη», αναφέρει ότι αυτή καταστρέφει τὴν
ἀρτιμέλεια τῆς ἱερῆς Γαίας Μακεδονίας. Καὶ, ἐμᾶς
τὶς-τοὺς Μακεδόνισσες-Μακεδόνες μᾶς ἀκρωτηριάζει:
τὸ Ἀκέραιον τῆς σωματοψυχῆς μας γίνεται πιὰ
σερνάμενο σακατιλίκι. Ἐς αἰεί; Άν κάποιοι μοῦ
κλέψουν ἀπὸ βιβλίο μου, παράγραφο ἢ φράση, ἐπίσης
καὶ αὐτοὶ τιμωροῦνται, γιὰ «κλοπὴ πνευματικῆς
ἰδιοκτησίας». Ποιὰ ποινὴ προβλέπεται γι’ αὐτούς,
ποὺ μᾶς ἔκλεψαν τὸ ὄνομα; Ἡ διεθνής τους
ἀναγνώριση, ὡςνομιμοποιημένωνλωποδυτῶν!!
Η Ελληνική ευαισθησία για αποτροπή μιάς τέτοιας
εξέλιξης δεν είναι ένας εθνικιστικός ρομαντισμός.
Είναι εθνική αναγκαιότητα στην διαφαινόμενη
απειλή κατά της εθνικής ακεραιότητας της χώρας
μας από τον μόνιμο διαχρονικά ποικιλόμορφο
αλυτρωτικό ιμπεριαλισμό των βορείων γειτόνων
μας, ευθέως δι’ εαυτούς ή εμμέσως για κρυπτόμενους
πάτρωνές τους. Η Ιστορία έχει καταγράψει πολλές
φορές την εκδήλωση αυτού του αλυτρωτισμού με
πολεμικές και άλλες εχθρικές ενέργειές των εις βάρος
της Ελλάδος. Στην τρέχουσα χρονική περίοδο οι ΗΠΑ
και όλοι οι άλλοι με κοινά και όμοια συμφέροντα, δια
των πιέσεων προς την Ελλάδα τους δικούς των στόχους
πρωτίστως υπηρετούν.
Είναι αυτονόητο ότι η Ελλάδα πρέπει να προτάξει
την πρέπουσα γραμμή στα εθνικά της συμφέροντα,
τα οποία δεν είναι άλλα από την διαφύλαξη του
ονόματος και της ιστορίας της Μακεδονίας,
αναγνώριση της χώρας των Σκοπίων με το ιστορικό
της όνομα ΒΑΡΔΑΡΙΑΣ, με έκφραση τυπικής
εννοίας και ουσίας Σλαβικού χαρακτήρα εθνότητας,
Γλώσσας, Εθνικής συνείδησης και με αυτό να
εισέλθει ισότιμα στην χορεία των κρατών του
ΝΑΤΟ και της ΕΕ, χωρίς ουδεμία αντίρρηση από
μέρους της Ελλάδας.
Η επιμονή των ένθερμων όψιμων (Δυτικών)
φίλων των Σκοπιανών να δοθεί το όνομα
Μακεδονία στα Σκόπια, με κατάφωρη αδικία
στην Ελλάδα, ενέργεια διαμετρικά αντίθετη με
τις κατά καιρούς φιλελληνικές θέσεις των,
καταδεικνύει την ασυνέπειά των στην υποχρέωση
τήρησης φιλικών και συμμαχικών υποσχέσεών
των, ταυτόχρονα δε και μέγιστη αχαριστία προς
την Ελλάδα για τις θυσίες Της στους συμμαχικούς
πολέμους στον βωμό υπεράσπισης των Δυτικών
αξιών της ελευθερίας και της Δημοκρατίας.
Μετά απ’ αυτά τα ιστορικά δεδομένα πως είναι
δυνατόν να θεωρηθεί ότι “ήταν δίκαιο και έγινε
πράξη” και να αναγνωρισθεί μια έκταση εδάφους, η
Βαρδαρία χώρα, η οποία απετέλεσε μέρος του
βασιλείου της αρχαίας Μακεδονίας, που το όνομά
της ως”Δημοκρατία της Μακεδονίας” χαλκεύθηκε
το έτος 1945, με ραδιούργες πολιτικές
σκοπιμότητητες
στην
αντιπαλότητα
Γιουγκοσλαβίας και βουλγαρίας, στα μόνιμα
ενδιαφέροντα αυτών των χωρών καθόδου των
στο Αιγαίο με την κατάκτηση της Μακεδονίας;
Με την υπο ψήφηση συμφωνία των Πρεσπών η
ΒΑΡΔΑΡΙΑ ΧΩΡΑ μετατρέπεται εις Όλον, με το
διεθνώς ανεγνωρισμένο όνομα (Βόρεια) μακεδονία
και η πραγματική μας ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ θα είναι στην
παγκόσμια αφάνεια, επειδή κάθε αναφορά θα
αναγράφεται και θα προφέρεται με το προσωνύμιο
του Ελληνικού κράτους. ΌΛΑ ΔΕ ΑΥΤΑ με αιτία
μία ψήφο στην Ελληνική Βουλή, την 151η του
κυρίου ΚΩΣΤΑ ΖΟΥΡΑΡΙ.
Κύριε Ζουράρι δεχθείτε το κέλευσμα (παράκλησηπροτροπή) του Ελληνικού Λαού που η γοερή φωνή
του φωνάζει να εκφέρει την γνώμη του δια
δημοψηφίσματος. Έχετε πλήρη επίγνωση των
επερχομένων δεινών στην χώρα με αυτήν την
συμφωνία. Είσθε πνευματικός άνθρωπος,
διανοούμενος, Ελληνο-εθνολάτρης και πρέπει να
πράξετε το επίκαιρο επιτακτικό σας καθήκον προς
την Πατρίδα, τον όπου ΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ. Μην
υπερψηφίζετε την Συμφωνία των Πρεσπών

τοπικά

Κ. Αγοραστός: Τα συναρμόδια Υπουργεία κρατούν
σε «ομηρία» πάνω από 70.000 που περιμένουν
να δώσουν εξετάσεις για άδειες οδήγησης
α συναρμόδια
Υπουργεία
έχουν την
απόλυτη ευθύνη για το
αδιέξοδο που έχει
δημιουργηθεί με τις
εξετάσεις για τη
χορήγηση αδειών
οδήγησης και την
«ομηρία» περισσότερων
από 70.000 που
περιμένουν να δώσουν
εξετάσεις», επισήμανε ο
Πρόεδρος της Ένωσης
Περιφερειών Ελλάδας
(ΕΝΠΕ), Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας κ. Κώστας
Αγοραστός σε
συνάντηση που είχε
σήμερα το απόγευμα με
εκπροσώπους
εκπαιδευτών οδήγησης.

«Τ

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος ο Πρόεδρος και μέλη
του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης, ο Αντιπρόεδρος του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, οι Πρόεδροι
και μέλη του ΔΣ του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης και των σωματείων Κεντρικού και Νότιου
Τομέα Αθήνας, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, ενώ παρέστησαν οι Αντιπεριφερειάρχες Μεταφορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
κ. Κ. Πάλλας και Ροδόπης κ.
Ν. Τσαλικίδης.
Ο κ. Κ. Αγοραστός μετέφερε στους εκπροσώπους
των εκπαιδευτών οδηγών την
πληροφόρηση που είχε από
τον Υπουργό Μεταφορών κ.
Χρ. Σπίρτζη ότι το σχετικό
Νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών έχει κατατεθεί στη Γενική Γραμματεία
της Κυβέρνησης κι έχει απο-

σταλεί στα συναρμόδια
Υπουργεία και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Στο
πλαίσιο αυτό, δήλωσε ότι
προτρέπει δημόσια:
-«τους εξεταστές να ξεκινήσουν αμέσως τις εξετάσεις
-και την Κυβέρνηση να αναστείλει την εφαρμογή του
άρθρου 65 του Νόμου
4530/2018».
Για το νέο Νομοσχέδιο, αν
και το πλήρες κείμενό του δεν
έχει περιέλθει ακόμη σε γνώση των Περιφερειών, όπως
διευκρίνισε, ο Πρόεδρος της

ΕΝΠΕ προέβη στην εκτίμηση
με βάση όσα έχουν δει το
φως της δημοσιότητας ότι
«είναι εξαιρετικά δύσκολο να
εφαρμοστεί και πάντως θα
χρειαστεί μεγάλο χρονικό
διάστημα κατά το οποίο δεν
είναι δυνατόν να μην γίνονται
εξετάσεις για τη χορήγηση
αδειών οδήγησης οχημάτων».
«Μέχρι να ψηφιστεί και να
λειτουργήσει η όποια νέα νομοθετική πρωτοβουλία, προέχει να λειτουργεί η κοινωνία.
Σήμερα έχει δημιουργηθεί
εκρηκτικό μείγμα στην κοινωνία και δημιουργούνται

Έφτασε, αδέλφια, η ώρα
«Όταν μου πειράξουν την
πατρίδα και τη θρησκεία μου,
θα μιλήσω, θα’ νεργήσω κι’ ό,τι
θέλουν ας μου κάνουν»
(Στρατηγός Μακρυγιάννης)
Έφτασε αδέλφια η ώρα. Η μεγάλη ώρα
της ομολογίας, η μεγάλη της Κρίσεως
ώρα!
Έφτασε η ώρα να φωνάξουμε δυνατά με
όλη τη δύναμη της ψυχής μας και να απαιτήσουμε δικαιοσύνη και σεβασμό στην
Ιστορία αυτού του αιματοβαμμένου τόπου, της αγαπημένης μας πατρίδας.
Έφτασε η ώρα να διαλαλήσουμε προς
κάθε κατεύθυνση και με κάθε τρόπο ότι δεν
ανεχόμαστε άλλο την κοροϊδία, ότι δεν συμμετέχουμε στα βρώμικα παιχνίδια των ισχυρών, ότι δεν συμφωνούμε στην επιχειρούμενη μειοδοσία των αρχόντων.
Έφτασε η ώρα να προτάξουμε τα στήθια
μας και να πολεμήσουμε γενναία για την
υπεράσπιση του Δικαίου και της Αλήθειας,
να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας, να
αγωνιστούμε σθεναρά για την προάσπιση
των αξιών του Γένους μας.
Έφτασε η ώρα να μιλήσουμε κι εμείς, να
απευθυνθούμε στους κυβερνήτες και με λε-

βεντιά και ανδρειοσύνη να ζητήσουμε να
σταματήσει το ψέμα και το ξεπούλημα, να
σταματήσει η δοσοληψία και η συναλλαγή,
να σταματήσει η προδοσία.
Έφτασε η ώρα να διαφεντέψουμε στη γη
μας. Να γίνουμε νοικοκυραίοι στα σπίτια
μας, κύριοι και όχι δούλοι. Αφέντες κι όχι
σκλάβοι.
Έφτασε η ώρα να σηκωθούμε όρθιοι,
γενναίοι και δυνατοί, μαχητικοί και αποφασισμένοι. Να φωνάξουμε για την πατρίδα, να φωνάξουμε για τη Μακεδονία, να
φωνάξουμε για το όνομά μας, την καταγωγή μας, τη γλώσσα μας, την ταυτότητά
μας.
Έφτασε αδέλφια η ώρα.
Έφτασε η ώρα να μιλήσουμε, να ‘νεργήσουμε. Κι ότι θέλουν ας μας κάνουν.
Γ. Μηλιώτης, εκπαιδευτικός

συνθήκες κοινωνικού αυτοματισμού», είπε χαρακτηριστικά και αναγνώρισε πως οι
εκπαιδευτές «αναλαμβάνουν
μεγάλο κοινωνικό φορτίο και
πολλοί εξ αυτών έχουν πλέον
περιέλθει σε οικονομικό αδιέξοδο καθώς χωρίς έσοδα,
καλούνται να ανταποκριθούν
στις φορολογικές και άλλες
υποχρεώσεις τους»
Ο κ. Κ. Αγοραστός κατέστησε για ακόμη μια φορά
σαφές πως «το Υπουργείο
Μεταφορών είναι απόλυτα
υπεύθυνο για το ότι
-Δεν έχει καταβληθεί η
αμοιβή για την πρόσθετη εργασία στους εξεταστές από
τον Απρίλιο του 2018 και
μετά.
-Παρά τις αθρόες συνταξιοδοτήσεις και παρά το ότι
έχουν αυξηθεί οι ανάγκες για
νέα διπλώματα οδήγησης, ο
αριθμός των εξεταστών μειώνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια λόγω του ότι
έχουν σταματήσει οι εξετάσεις για την πιστοποίηση
νέων εξεταστών.
-Έχει δημιουργήσει σύγχυση με το Νομοσχέδιο που
εξαγγέλλει επί εννέα μήνες,
χωρίς ακόμη να το έχει καταθέσει στη Βουλή».
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Επίσκεψη Βλαχογιάννη
σε Αστυνομική Διεύθυνση και
Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων

Την Αστυνομική Διεύθυνση και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων, επισκέφθηκε σήμερα εθιμοτυπικά ο τ. Νομάρχης
και Βουλευτής Τρικάλων Ηλίας Γ Βλαχογιάννης, με την ιδιότητα του Συντονιστή του Τομέα Προστασίας του Πολίτη της
Νέας Δημοκρατίας.
Αφού αντάλλαξε ευχές για τον καινούργιο χρόνο με τους
επικεφαλής και το προσωπικό, μετέφερε τις ευχές της Νέας
Δημοκρατίας και του Τομεάρχη Μαξίμου ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ και
τους συγχάρηκε για το σπουδαίο και δύσκολο έργο που επιτελούν.
Η Νέα Δημοκρατία και ο Πρόεδρος μας Κυριάκος ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, εκτιμούν ιδιαίτερα την σημαντική προσφορά σας
στην Κοινωνία και την Πατρίδα.
"Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι και ως Κυβέρνηση θα
είμαστε δίπλα σας και σε συνεργασία με τη φυσική σας ηγεσία και τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους σας,θα προσπαθήσουμε για την καλύτερη δυνατή επίλυση των θεσμικών
και οικονομικών προβλημάτων σας", τόνισε μεταξύ άλλων ο
κ. Βλαχογιάννης.

34 σελίδα
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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 ΙΔΙΟΦΥΙΕΣΤΟΥΑΡΧΑΙΟΥΚΟΣΜΟΥ
(Α’ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΔΟΣΗ)Eπεισόδιο1«Σωκράτης(469–399π.Χ.)»
(Socrates)
19:15 SPORTIFY
20:40 ΟΚΑΙΡΟΣΣΤΗΝΩΡΑΤΟΥ
20:55 ΚΕΝΤΡΙΚΟΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ+
ΑΘΛΗΤΙΚΑ+ΚΑΙΡΟΣ
22:00 JAMAICAINNΕπεισόδιο3ο
(τελευταίο)
23:00 FOCUSΟΚώσταςΜπακογιάννης
στο«FOCUS»τηςΕΡΤ1
00:30 MODUS-ΟΔΟΛΟΦΟΝΟΣΜΕΣΑ
ΜΑΣ(B'KΥΚΛΟΣ)Eπεισόδιο3
01:20 ΙΔΙΟΦΥΙΕΣΤΟΥΑΡΧΑΙΟΥΚΟΣΜΟΥ
(Α’ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΜΕΤΑΔΟΣΗ)
02:20 ΑΛΛΗΔΙΑΣΤΑΣΗ
04:20 JAMAICAINN
05:30 ΣΑΝΣΗΜΕΡΑΤΟΝ20όΑΙΩΝΑ
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
00:00
01:00
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

ΚαλημέραΕλλάδα
ΤοΠρωινόΣτονΑΝΤ1
Ant1News
ΚωνσταντίνουΚαιΕλένης(Ε)
RoukZouk
ΚάτιΨήνεται
Ant1News-ΔελτίοΣτηΝοηματική
Γλώσσα
StillStanding
ΓυναίκαΧωρίςΌνομα
Ant1News
ΗΕπιστροφή
ΠέταΤηΦριτέζα(Ε)
ΜιαΖωή(Kadin)-2osΚύκλος
The2NightShow-3οςΚύκλος
ΠέταΤηΦριτέζα(Ε)
ViceSpecials-6οςΚύκλος(Ε)
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
Blackhat

00:45 ΟΠεζοναύτης(TheMarine)
01:15 ΣεΕπικίνδυνοΈδαφος(OnDeadly
Ground)
02:30 PersonOfInterest-4οςΚύκλος
03:30 EastwoodDirects:TheUntoldStory
04:15 Christine-3οςΚύκλος
05:00 ΜαύροΤριαντάφυλλο(Karagul)4οςΚύκλος
06:00 ΑλήθειεςΜεΤηΖήνα(Ε)

06:00
06:30
07:20
07:45
10:30
12:15
13:00
15:00
16:50
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
21:50
23:00
00:50
02:00
02:50
03:00
04:00
04:30
05:10
06:00

ΘυρίδαΤηλεπώλησηςΤηλεαγορά
ΟιΦίλοιΜουΤίγρηςΚαιΓουίνι
ΗΜικρήΓοργόνα
HappyDayΣτονAlpha,VI
AlphaΡεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
ΤιΛέει;
ΔελτίοΕιδήσεωνΣτηΝοηματική
Γλώσσα
ΜηνΑρχίζειςΤηΜουρμούρα,VI
Deal,III
ΚεντρικόΔελτίοΕιδήσεων
ΈλαΣτηΘέσηΜου,ΙΙΙ
ΜηνΑρχίζειςΤηΜουρμούρα,VI
(Ε)
ΤοΤατουάζ,II
Grey'sAnatomy,XIV
Αναρχία(Anarchy)
ΟδηγόςΚαλήςΖωής(Ε)
ΑυτέςΕίναιΟιKardashians,XΙ
ΑυτέςΕίναιΟιKardashians,XI
ΘυρίδαΤηλεπώλησης
Deal,III(Ε)
Εικόνες,IV(Ε)
ΘυρίδαΤηλεπώλησης

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

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

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

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

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα έως
8 πρωί επομένης
Κελεπούρη Δήμητρα
Καραϊσκάκη 46
2431027277
08:00 π.μ. – 23:00
μ.μ.
Μάνος Νίκος
Τσιτσάνη & Μιαούλη
2431028876

τηλεόραση

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Από τις 5 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ
Τζήμα Όλγα
Απόλλωνος 25
2431039120
Σαργιώτης Κων/νος
25ης Μαρτίου 12
2431021789

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Μεσιακάρης ----------------------------------------Οδ.Ριζαριού
Κατσάνας---------------------------------------------Μ.Καλύβια
Κουβελάς--------------------------------------------------Γόμφοι
Κουτσίρας ---------------------------------------------------Ράξα
Χατζής -------------------------------------------------Ταξιάρχες
Οικονόμου ----------------------------------------Παλαιόπυργος
Παπαγεωργίου--------------------------------------------Αρδάνι
Γραμμένου ----------------------------------------------Πετρωτό
Τσιώκας -----------------------------------ΜικρόΚεφαλόβρυσο

01:00 ΠολιτιστικόΗμερολόγιο
02:00 ΚεντρικήΕλλάδαΚαλησπέρα
03:30 ΚοινωνίακαιΠολιτισμός(Ε)

00.50«ΤοΜαγκαζίνοτηςΘεσσαλίας»
02.10«ΗΩρατηςΜαγνησίας»
03.00Ξένηταινία«Vengeanceismine»
04.30Ξένηταινία«Convictwoman»
06.00«ΑρωμαΕλλάδος»
07.45Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
08.20«ΚαλημέραΘεσσαλία»
09.30Τελεμάρκετινγκ
10.30Παιδικόπρόγραμμα«Οδούρειος
σκύλος»,«Ηωραίακοιμωμένη»
12.00«Μημουπεις»
13.00ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00Ντοκυμαντέρ«ΟναόςΠόρτα–
ΠαναγιάστηνΠύληΤρικάλων»
14.40ΤοΜαγκαζίνοτηςΘεσσαλίας
16.00Τελεμάρκετινγκ
17.00«ΗΩρατηςΜαγνησίας»
18.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
18.40Τελεμάρκετινγκ
19.00«Καρέ-καρέμαθήματασκίτσου»(Ε)
19.30Ελληνικήταινία«Οκαλόςμας
άγγελος»
20.40Ντοκυμαντέρ«Χοροίκαιλέξεις»
21.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
21.45Δεξιάκαιαριστερά
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

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

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
20.30–21.30ΠολιτιστικόΗμερολόγιο
21.30–22.00Ζούμεόμορφα,ζούμε
Ελλάδα
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: Σήμεραέχετετηδυνατότητανακάνετε
τιςκινήσειςεκείνεςπουθασαςβοηθήσουννα
επανακτήσετετηναυτοπεποίθησησαςκαινα
αντιμετωπίσετετυχόνπλήγματαπουμπορείνα
δέχτηκετοκοινωνικόσαςπροφίλήηεπαγγελματικήσαςεικόνατοπροηγούμενο διάστημα.
ΤΑΥΡΟΣ: Γιαεσάςησημερινήμέραείναιστην
πραγματικότητασυνέχειατηςχθεσινήςκαιμάλιστασεακόμαπιοβελτιωμένηέκδοση,αφού
θαμπορέσετεναβάλετετοτραίνοστιςράγες
καιναδείτεποιοιθαείναιοισυνεπιβάτεςσας
σεαυτότοταξίδι.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Οπόλεμοςμέσασουκαλάκρατεί,
όσοκιανπροσπαθείςναδείχνειςότιέχειςκρατήσειαποστάσειςαπόταόσασυμβαίνουνγύρω
σουκαιότιδιατηρείςτηνψυχραιμίασου.Δεν
τολεςκαιλάθοςσαντακτική,απλάέχεικιαυτή
ταμειονεκτήματατης.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Οιπροδοσίες,ηκατάρρευσητης
εμπιστοσύνηςσου,τααπωθημέναπουδενεκφράστηκανότανθαήθελες,οιτσακωμοί,τα
σκληράταλόγια,οιχωρισμοί,όλαείναικεφάλαιααυτούτουμαθήματοςκαιθεςδεθες
θαταδιαβάσεις.
ΛΕΩΝ: Σήμεραλοιπόνθασεβοηθούσεναμαζέψειςπληροφορίεςσχετικάμεπράγματαπου
θασουάρεσανναασχοληθείςκαιπουενδεχομένωςναμπορούσανναεπιφέρουνμιαμεγάληαλλαγήστηνεργασιακήσουπορεία.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Μιαπολύωραίαμέραείναιησημερινήαφούεκτόςτουότιθαμπορούσενα
αποδειχτείπολύπαιχνιδιάρικηκαισεξουαλική,ανείσαιμόνοςθαμπορούσεναφέρειστη
ζωήσουμιανέαγνωριμίαμεδιάρκεια.Δεσου
μιλάωγιακεραυνοβόλουςέρωτεςπουπολλές
φορέςσβήνουνσανπυροτεχνήματα.

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σε απογευματινές
προβολές
η νέα παιδική ταινία

“ΑΣΤΕΡΙΞ - ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΜΑΓΙΚΟΥ ΖΩΜΟΥ”
Σε κανονικές προβολές
η νέα ταινία του
ΝΑΙΤ ΣΙΑΜΑΛΑΝ

“GLASS”
ΣΑΜΙΟΥΕΛ
ΤΖΑΚΣΟΝ-ΜΠΡΟΥΣ
ΓΟΥΙΛΙΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Προβάλλεται η νέα
ελληνική
κωμωδία του
ΝΙΚΟΥ ΖΑΠΑΤΙΝΑ

“ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΟΝΑ”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ρήμα που σχετίζεται και
με τα... γεράματα.
2. Η μητρική γλώσσα του
Ιησού και των Αποστόλων
(γεν.).
3. Το γνωστότερο έργο
του Γάλλου αυτού συγγραφέα είναι ο «Βίος του Ιησού».
4. Βελγική πόλη - Συνηθισμένο το ευαγγελικό.
5. Μέλος του πληρώματος.
6. Ξεκαθαρίζει απορίες -Ξενική απάντηση.
7. Ακολουθείται από ρήμα - Πρόθεση - Από τα πέντε... δύο.
8. Σύνολο διασημοτήτων, μεταφορικά.
9. Δίκαιη, σύμφωνα με μία έννοια
(αντιστρ.) -Ρουμάνοι οι κάτοικοί
του.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Σημαίνει, στη βιολογία, τη διαφορά μεταξύ των ατόμων ενός και
του αυτού είδους.
2. Ηρωίδα ποιήματος του Βιτσέντζου Κορνάρου (γεν.).
3. Τίτλος ταινίας του Ακίρα Κουροσάβα - Ομοια γράμματα - Του «Κ»
δορυφόροι.
4. Παράβαση ηθικού νόμου.
5. Αποφατική η σημασία του
(επιρρ.) - «...πρόσωπα ζητούν συγγραφέα», τίτλος θεατρικού έργου

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

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος

Ο Υποψήφιος

Πώς παίζεται
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1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.
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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

8
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3

Φερδινάνδος
(κινούμενα σχέδια-μεταγλωττισμένη) 106’ και σε 3D
12.00 μεσημέρι (κανονική
προβολή) 4 €
17.30 απόγευμα 3D προβολή 5 €

Sudoku

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

2

Από τα πιο συμπαθητικά
πολιτικά δράματα των τελευταίων χρόνων
με Πολυπρισματική εστίαση, θαυμάσια ατμόσφαιρα και
ερμηνείες.
Ώρες προβολών καθημερινά (εκτός Δευτέρας)
20.00 & 22.15. Την Κυριακή
μια προβολή, στις 20.00.
Γενική είσοδος 5 €, φοιτητικά –μαθητικά- ανέργων 4 €,
ΣΙΝΕΑΚ για τα παιδιά την
Κυριακή
20/1

του Λουίτζι Πιραντέλο.
6. Μουσική νότα - Ο Ροδανός, στη
γλώσσα του -Η πρώτη λέξη παλιών
αλφαβηταρίων.
7. Ενας Ιωάννης της αγγλικής
ιστορίας.
8. Συνεχόμενα στο αλφάβητο - Αρθρο - Μετατρέπει τον κλητήρα σε...
ολυμπιονίκη.
9. Σύνδεσμος με τη σημασία του
«εντούτου».
ΛΥΣΗ (16-1-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: Ι. ΛΙΜΟΚΤΟΝΩ 2.
ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ 3. ΜΑΛ - ΛΜ 4. ΕΤΙΚΕΤΑ 5. ΡΙΣ -ΡΟΝΤΟ 6. ΜΑΤΗΝ - ΔΟΣ
7. ΑΛΗΘΙΝΗ 8. ΥΔ - ΙΣΙΑ 9. ΡΑΜΣΗΣ
- ΔΑ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΛΑΜΕΡΜΟΥΡ 2.
ΙΜΑΤΙΑ - ΔΑ 3. ΜΑΛΙΣΤΑ 4. ΟΡ - ΗΛΙΣ
5. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 6. ΤΛ - ΤΟ - ΘΙΣ 7.
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 8. ΝΙΜ - ΤΟΝ 9. ΩΣ - ΝΟΣΗΜΑ

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

CINE –ΜΥΛΟΣ

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.

ΖΥΓΟΣ: Σήμεραέχειςτηνευκαιρίανασυνειδητοποιήσειςποιεςείναιοιλεπτομέρειεςεκείνεςπουδενεπιτρέπουνσεμιασχέσηήσεμία
συνεργασίανακυλήσειόπωςθαήθελεςκαι
νακάνειςμεχειρουργικήακρίβειατιςτομές
εκείνες που μπορούν να διορθώσουν τα
πράγματα.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Σήμεραείναιμιαμέραπουμπορείναλειτουργήσειπολύθετικάείτεστηδιεύρυνσητουκοινωνικούσουκύκλου,είτεακόμακαισεμιαγνωριμίαμουμπορείνασουπροσφέρειτηνεμπειρίατουδιαφορετικούπουψάχνεις.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Μιαπολύκαλήσυγκυρίαγιαναπροωθήσειςεργασιακάθέματαείναιησημερινή,
αφούφαίνεταιότιδιαθέτειςκαιτουςπόρους,
αλλάκαιταψυχικάστοιχείαπουαπαιτούνται
γιανακαταφέρειςσημαντικάπράγματα.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Σήμεραμπορείτενααξιοποιήσετε
όλα τα ταλέντα σας και να αποδείξετε σε
όλους,καικυρίωςστουςεαυτούςσας,ότιένας
Αιγόκερως που δημιουργεί με την καρδιά
τουμπορείναείναιένας«καλλιτέχνης»που
αντιλαμβάνεταιτιςανάγκεςτουκοινούτουκαι
ξέρειπωςνατογοητεύσει.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Μέσααπότοντρόποπουδιαχειρίζεστεταθέματαμέσαστοασφαλέςπεριβάλλοντουσπιτιούσαςμπορείτενακαταλάβετεπολλάπράγματακαιγιατοντρόπομε
τονοποίοαντιδράτεκαισεπιοεπισφαλήπεριβάλλοντα.
ΙΧΘΕΙΣ: Χρειάζεσαιαέρα,νααναπνεύσεις,γιατίνομίζειςότιόλοιέχουνπέσειπάνωσουκαι
τοφορτίοείναιβαρύ.Έναταξιδάκιλοιπόν,μια
αλλαγήπεριβάλλοντοςθαμπορούσενααποκαταστήσειτηνηρεμίαμέσασουκαικαλάθα
κάνειςνατοεπιδιώξεις.
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Εικόνα στασιμότητας
στο Χρηματιστήριο

Ê

Eικόνα πλήρους στασιμότητας παρουσίασε η χρηματιστηριακή αγορά στο κλείσιμο της χθεσινής συνεδρίασης, με τους επενδυτές να τηρούν στάση
αναμονής.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε χωρίς μεταβολή
στις 622,76 μονάδες. Πιο συγκεκριμένα, ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 627,06 μονάδες (+0,69%) και κατώτερη τιμή στις 618,01 μονάδες (-0,77%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 43,101
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 26.342.577 μετοΓ.Δ. 627,06
χές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε
άνοδο σε ποσοστό
+0,69%
0,09%, ενώ ο δείκτης της
μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
σοστό 0,52%.
Από τις μετοχές της
υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές
της Aegean Arlines (+1,94%), της Viohalco (+1,53%)
και της Coca Cola HBC (+1,41%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Alpha Bank
(-4,19%), της Σαράντης (-3,03%), της Πειραιώς (2,22%) και της ΑΔΜΗΕ (-2,00%).
Από τους επιμέρους δείκτες τη μεγαλύτερη άνοδο
σημείωσαν οι δείκτες της Τεχνολογίας (+1,78%) και
του Εμπορίου (+1,61%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Τραπεζών (-2,00%) και
των Ταξιδιών (-0,43%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η
Αlpha Bank και η Eurobank με 6.648.868 και 6.405.698
μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο
ΟΤΕ με 6,866 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 6,796
εκατ.
Ανοδικά κινήθηκαν 36 μετοχές, 41 πτωτικά και 40 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν
οι μετοχές Αφοί Κορδέλλου +9,55% και Revoil
+7,72%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση οι μετοχές
Lavipharm -10,71% και Fieratex -9,69%.

Στουρνάρας: Να προχωρήσουν
άμεσα τα δύο σχέδια
για τα «κόκκινα» δάνεια
μεση λύση για τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια ζήτησε ο
διοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, σε ομιλία
του σε εκδήλωση, που οργάνωσε η
Τράπεζα Πειραιώς για την παρουσίαση
των Αρχών Υπεύθυνης Στρατηγικής.

Ά

Μάλιστα προκρίνει την επιλογή δημιουργίας
asset protection scheme (APs).
Στο πλαίσιο αυτό τόνισε ότι πρέπει να προχωρήσουν και τα δυο σχέδια για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων: και αυτό του ΤΧΣ
και του υπουργείου Οικονομικών, αλλά και
αυτό της Τράπεζας της Ελλάδος. Μάλιστα η
πρόταση της ΤτΕ παρουσιάζεται σήμερα και
αύριο σε επενδυτές στο Λονδίνο.
Όπως εξήγησε τα NPEs πρέπει να μειωθούν, γιτί η εκκρεμότητα αυτή τρομάζει τις

Επαγγελματίες από 53 κλάδους
εντάσσονται στο καθεστώς υποχρεωτικής αποδοχής πληρωμών με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες και πρέπει εντός τριών μηνών να τοποθετήσουν μηχανήματα POS για τις συναλλαγές αυτές.
Αυτό προβλέπει κοινή απόφαση
του υπουργού Οικονομίας Γιάννη Δραγασάκη, του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας Στέργιου Πιτσιόρλα και της
υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνας
Παπανάτσιου. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι υποχρεούνται επίσης να
αποδέχονται πληρωμές και με άλλα
ηλεκτρονικά μέσα (e-banking κ.λπ.),
ενώ παράλληλα θα πρέπει να δηλώσουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων επαγγελματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους θα
πρέπει να συγκεντρώνουν όλες τις εισπράξεις από τους πελάτες λιανικής
είτε αυτές πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα είτε με μετρητά.
Συγκεκριμένα ο κατάλογος με τις 53
δραστηριότητες που έχουν πλέον τις
παραπάνω υποχρεώσεις έχει αναλυτικά ως εξής (καταγράφονται και οι Κω-

Ο διοικητής της ΤτΕ προκρίνει την επιλογή
δημιουργίας asset protection scheme (APs)

δικοί Αριθμοί Δραστηριότητας-ΚΑΔ):
18.12 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες
18.13 Υπηρεσίες προεκτύπωσης και
προεγγραφής μέσων
18.14 Βιβλιοδετικές και συναφείς
δραστηριότητες
18.20 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
25.61 Κατεργασία και επικάλυψη
μετάλλων
25.62 Μεταλλοτεχνία
33.11 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων
33.15 Επισκευή και συντήρηση
πλοίων και σκαφών
33.19 Επισκευή άλλου εξοπλισμού
35.30 Παροχή ατμού και κλιματισμού
37.00 Επεξεργασία λυμάτων
38.11 Συλλογή μη επικίνδυνων
απορριμμάτων
38.12 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων
38.31 Αποσυναρμολόγηση παλαιών
ειδών
39.00 Δραστηριότητες εξυγίανσης
και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

αγορές με αποτέλεσμα να προκαλείται έντονη αστάθεια και μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές των τραπεζικών μετοχών. Ο ίδιος έκρινε
ότι είναι θετικό το Κυπριακό μοντέλο, επιδότησης της δόσης, που προωθείται για την ανακούφιση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών
τα οποία αδυνατούν ν΄ανταπεξέλθουν στις
υποχρεώσεις τους.
Ωστόσο και τα δύο σχέδια, όπως διευκρίνισε, είναι αναγκαίο να εγκριθούν από την Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαικής Επιτροπής.
Για το θέμα της πλήρους κάλυψης των δανείων από προβλέψεις, ο κ. Στουρνάρας σε ό,τι
αφορά τα παλαιά δάνεια, είπε ότι είναι θέμα
των τραπεζών και του SSM να συμφωνήσουν
για τον τρόπο, ενώ για τα νέα δάνεια που θα
χορηγήσουν οι τράπεζες τόνισε ότι οι σχετικές ρυθμίσεις είναι γνωστές εδώ και καιρό.

52.10 Αποθήκευση
53.10 Ταχυδρομικές δραστηριότητες με υποχρέωση παροχής καθολικής
υπηρεσίας
53.20 Άλλες ταχυδρομικές και ταχύ
μεταφορικές δραστηριότητες
58.19 Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες
58.21 Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές
58.29 Έκδοση άλλου λογισμικού
59.11 Δραστηριότητες παραγωγής
κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων
61.90 Άλλες τηλεπικοινωνιακές
δραστηριότητες
62.02 Δραστηριότητες παροχής
συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
62.03 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων
62.09 Άλλες δραστηριότητες της
τεχνολογίας της πληροφορίας και
δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών
63.11 Επεξεργασία δεδομένων,
καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες
70.22 Δραστηριότητες παροχής
επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων
συμβουλών διαχείρισης
71.20 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
74.10 Δραστηριότητες ειδικευμένου
σχεδίου
74.30 Δραστηριότητες μετάφρα-

σης και διερμηνείας
74.90 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
77.31 Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού
77.32 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού
77.33 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου
(συμπεριλαμβανομένων των
ηλεκτρονικών υπολογιστών)
77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση
εξοπλισμού πλωτών μεταφορών
77.39 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού
και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.
80.10 Δραστηριότητες παροχής
ιδιωτικής προστασίας
80.20 Δραστηριότητες υπηρεσιών
συστημάτων προστασίας
81.10 Δραστηριότητες συνδυασμού
βοηθητικών υπηρεσιών
81.30 Δραστηριότητες υπηρεσιών
τοπίου
82.11 Συνδυασμένες διοικητικές
δραστηριότητες γραφείου
82.19 Αναπαραγωγή φωτοτυπιών,
προετοιμασία εγγράφων και άλλες
ειδικευμένες δραστηριότητες
γραμματειακής υποστήριξης
82.91 Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και
εμπορικών πληροφοριών

Σε προσιτές τιμές

ΑκρIβοΣ ΔημHτρηΣ

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

Τηλ.: 24310 88217 • Κιν.: 6983 287 352
Εξυπηρέτηση σε Τρίκαλα και Καλαμπάκα
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ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
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36 σελίδα
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Προειδοποίηση ΕΟΦ για
29 προϊόντα που πωλούνται
μέσω διαδικτύου ως φάρμακα
και συμπληρώματα διατροφής

Διήμερο Κινηματογραφικό Εργαστήριο
του Βασίλη Λουλέ στο Μουσείο Τσιτσάνη
•Με τίτλο «Αρχειακά τεκμήρια και ανθρώπινες ιστορίες στο ντοκιμαντέρ»
ιήμερο Κινηματογραφικό
Εργαστήριο διοργανώνει ο
σκηνοθέτης Βασίλης Λουλές
στο Μουσείο Τσιτσάνη. Το
εργαστήριο έχει ως τίτλο «Αρχειακά
τεκμήρια και ανθρώπινες ιστορίες
στο ντοκιμαντέρ» και θα υλοποιηθεί
το διήμερο Σάββατο και Κυριακή 910 Φεβρουαρίου 2019 (Σύνολο 15
ώρες). Εχει βιωματικό χαρακτήρα
και κινείται στον χώρο του
ανθρωποκεντρικού ντοκιμαντέρ.

Δ

ατάλογο με 29
προϊόντα που
διακινούνται μέσω
Διαδικτύου ως φάρμακα,
ιατροτεχνολογικά
προϊόντα,
συμπληρώματα
διατροφής, ή καλλυντικά
χωρίς να έχουν
αξιολογηθεί από τον
Εθνικό Οργανισμό
Φαρμάκων (ΕΟΦ) ως
προς την ασφάλεια και
την αποτελεσματικότητά
τους, έδωσε στη
δημοσιότητα ο
Οργανισμός, εφιστώντας
την προσοχή των
καταναλωτών.

Κ

«Τα προϊόντα, που διακινούνται μέσω διαδικτύου,
ARTROVEX, SUGANORM, RECARDIO,
PSORIMILK,
BIORETIN, GEMODERM,
TINEDOL,
BACTEFORT,
NICOIN, FORTE LOVE, ALCOBARRIER, HONDROCREAM, DIETONUS, EROGAN,
EL-MACHO, ONE TWO SLIM,
CHOKOSLIM/CHOCOLATE
SLIM, WELLTOX, REVOMUSCLE, BLACK-MASK, VALGOSOCKS, VALGUS PRO, COLLAMASK, MACHOMAN, VARICOBOOSTER, MAXISIZE,
HAIR MEGASPRAY, FITOSPRAY, TONUS ELAST,
δεν έχουν αξιολογηθεί από
τον ΕΟΦ ως προς την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα που προβάλλουν, δεν
διαθέτουν σχετική έγκριση
του ΕΟΦ (ως φάρμακα) και
δεν έχουν γνωστοποιηθεί ή πιστοποιηθεί βάσει των κείμενων διατάξεων (ως συμπληρώματα διατροφής, καλλυντικά και ιατροτεχνολογικά
προϊόντα)».
Ο ΕΟΦ τονίζει ότι στις ιστοσελίδες μέσω των οποίων
προωθούνται τα ανωτέρω
προϊόντα δεν υπάρχουν τα
στοιχεία επικοινωνίας του
υπεύθυνου κυκλοφορίας αυτών, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα προϊόντα προβάλλονται με θεραπευτικές ενδείξεις
παραπέμποντας σε φάρμακο, ενώ δε διαθέτουν σχετική
έγκριση του Οργανισμού.
Ο Οργανισμός προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην
προμηθεύονται προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες και αναξιόπιστες
πηγές του Διαδικτύου και να
δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα
εξής:
1) Σε ιστοτόπους που ο καταναλωτής καλείται να αποστείλει συμπληρωμένη φόρμα

επικοινωνίας ή να επικοινωνήσει με κάποιο τηλεφωνικό
κέντρο, χωρίς να γνωρίζει τα
πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
της εταιρείας που είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία του
εκάστοτε προϊόντος.
2) Σε ιστοτόπους που φαίνονται ως ελληνικοί, χωρίς
απαραίτητα να είναι (η περιγραφή των προϊόντων και τα
ανηρτημένα σχόλια «καταναλωτών» παρέχονται μεν στην
ελληνική γλώσσα, αλλά είναι
προφανές ότι προέρχονται
από αυτόματη μετάφραση,
καθώς περιέχουν σωρεία συντακτικών και ορθογραφικών
λαθών).
3) Σε ιστοτόπους που προωθούν σκευάσματα με «θεαματικά» αποτελέσματα ενάντια σε ασθένειες (π.χ. καρκίνο,
διαβήτη), τη σεξουαλική δυσλειτουργία, την αύξηση του
σωματικού βάρους κ.λπ.
Υπενθυμίζεται ότι η αγορά
προϊόντων αρμοδιότητας
ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες και
αναξιόπιστες πηγές του Διαδικτύου μπορεί να θέσει σε
σοβαρό κίνδυνο την υγεία του
καταναλωτή, ενώ σε καμία
περίπτωση δεν επιτρέπεται η
πώληση φαρμάκων μέσω Διαδικτύου.

Οι συμμετέχοντες θα δουλέψουν με
«πρώτη ύλη» ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, που υπάρχουν στο κτήριο του
πρώην Διοικητηρίου.
Τα επιλεγμένα τεκμήρια θα μελετηθούν
από την ομάδα ώστε να έρθουν στο
φως οι ανθρώπινες ιστορίες που σκιαγραφούνται μέσα (και πίσω) από αυτά τα
ντοκουμέντα, που πολύ συχνά λέμε ότι είναι «απρόσωπα».
Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα
γνωρίσουν τους τρόπους για να «ζωντανέψουν» οι ιστορίες αυτές και θα επιχειρήσουν (ως άσκηση) να χτίσουν το ΣΕΝΑΡΙΟ ενός ή περισσότερων ιστορικών/ανθρωπολογικών ντοκιμαντέρ που
θα βασίζονται επάνω τους.
Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ.
Το Εργαστήριο ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ σε εκπαιδευτικούς, σε απόφοιτους ή σπουδαστές Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών Επιστημών, σε αρχειονόμους ή εργαζόμενους σε Αρχεία, σε κινηματογραφιστές
και ηθοποιούς, και σε όσους ασχολούνται με την έρευνα, την προφορική ιστορία και την αφήγηση.
Βασικός ΣΤΟΧΟΣ αυτού του Εργαστηρίου είναι η καλλιέργεια ενός «άλλου
βλέμματος» πάνω στα τεκμήρια της Ιστορίας και στα βιώματα των ανθρώπων που
είναι φορείς της. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν μεθοδολογικά εργαλεία χρήσιμα για τις δικές τους ερευνητικές, εκπαιδευτικές ή καλλιτεχνικές
δραστηριότητες.

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
ΧΑΘΗΚΑΝ κλειδιά αυτοκινήτου μάρκας Toyta, στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου. Όποιος γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει στο τηλ.:
69797784156.
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.

Το Εργαστήριο αυτό μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για μια ολοκληρωμένη επιστημονική έρευνα-μελέτη του αρχειακού υλικού των παλαιών Φυλακών
Τρικάλων.
Για τη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν
τη σχετική Δήλωση Συμμετοχής και τα καταβάλουν δίδακτρα μέχρι την Πέμπτη 24
Ιανουαρίου 2019.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στην
ιστοσελίδα του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΣΙΤΣΑΝΗ
http://www.mouseiotsitsani.gr/νέα/διημερο-κινηματογραφικο-εργαστηριο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ
Ο Βασίλης Λουλές είναι σκηνοθέτης κινηματογράφου. Γεννήθηκε στα Τρίκαλα.
Είναι δημιουργός των ντοκιμαντέρ «Φιλιά
εις τα παιδιά», «Συναντήσεις με τη μητέρα μου Λέλα Καραγιάννη», «Πέρασα κι

εγώ από κει κι
είχα παπούτσια
από χαρτί», κ.ά.
Οι ταινίες του τιμήθηκαν με βραβεία σε κινηματογραφικά φεστιβάλ, μεταδόθηκαν από ξένα και
ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια, και χρησιμοποιούνται ως
εκπαιδευτικό υλικό σε Πανεπιστήμια.
Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με ντοκιμαντέρ προσωπικών αφηγήσεων, καταγράφοντας μαρτυρίες απλών ανθρώπων. Από το 2014 και μετά κάνει συχνά
περιοδείες στην Αμερική προσκεκλημένος από γνωστά Πανεπιστήμια για να δείξει τις ταινίες του και να μιλήσει με τους
θεατές. Πραγματοποιεί Εργαστήρια Κινηματογράφου.

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙτΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙτΣΑ-τΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

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

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

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

πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

εσωτερικά

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

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.
Δρομολόγιο στις 8 Φεβρουαρίου για την κατάταξη
νεοσυλλέκτων στην Ξάνθη - Κομοτηνή- Αλεξανδρούπολη.

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

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
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Υπερταμείο: Δεν διεκδικούμε
αρχαιολογικούς χώρους ή μνημεία
υδεμία κυριότητα έχει ή
πρόκειται να αποκτήσει
είτε η ΕΤΑΔ είτε η ΕΕΣΥΠ
επί των ακινήτων του Δημοσίου
που εμπίπτουν σε εξαιρέσεις
σύμφωνα με τη νομοθεσία (σ.σ.
έχουν χαρακτηριστεί ως αρχαιολογικοί ή κοινόχρηστοι χώροι και
μνημεία).
Αυτό επισημαίνεται από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και
Περιουσίας (υπερταμείο), σε συνέχεια πρόσφατων αναφορών που
έγιναν στον Τύπο με αναληθείς και
συγκεκριμένες στοχεύσεις μέσω
παρερμηνειών, σχετικά με την παρέμβαση της ΕΕΣΥΠ στο Συμβούλιο της Επικρατείας συνολικά
για τις 14 αιτήσεις ακύρωσης που
ασκήθηκαν σχετικά με το ζήτημα
της μεταβίβασης 10.119 ακινήτων
προς την Εταιρεία Ακινήτων του
Δημοσίου.
Ειδικότερα, από το υπερταμείο
ανακοινώθηκαν τα εξής:
«Κατόπιν σχετικού ερωτήματος
του Συμβουλίου της Επικρατείας,
η παρέμβαση της ΕΕΣΥΠ έχει σκοπό την αποκατάσταση της αλήθειας και σε καμία περίπτωση τη
διεκδίκηση των αναφερόμενων
ακινήτων.
- Από την πρώτη στιγμή που ανέκυψε το ζήτημα, πάγια θέση της
ΕΕΣΥΠ είναι ότι, λαμβάνοντας
υπόψη τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 196, ν. 4389/2016) και τις εκδοθείσες αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών οι οποίες προ-

Ο

βλέπουν ρητά την εξαίρεση των
ακινήτων που έχουν χαρακτηριστεί
ως αρχαιολογικοί ή κοινόχρηστοι
χώροι και μνημεία από τη μεταβίβαση στην ΕΤΑΔ, ουδεμία κυριότητα έχει ή πρόκειται να αποκτήσει
είτε η ΕΤΑΔ είτε η ΕΕΣΥΠ επί των
ακινήτων που εμπίπτουν σε εξαιρέσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία.
- Η διαδικασία επανεξέτασης
των ακινήτων και των συνακολούθων ενεργειών του υπουργείου
Οικονομικών, που είναι και ο μοναδικός μέτοχος της ΕΕΣΥΠ, είναι
σε εξέλιξη σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υπουργική απόφαση».

Κύκλοι ΥΠΟΙΚ: Δεν έχει
γίνει καμία μεταβίβαση
μέχρι σήμερα
«Δεν έχει γίνει καμία μεταβίβαση ακινήτου μέχρι σήμερα», τονίζαν κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών, μετά τον ντόρο που έχει
προκληθεί ότι το Υπερταμείο εξακολουθεί να διεκδικεί αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία.
«Γίνεται λόγος για έναρξη διαδικασίας ελέγχου και ταυτοποίησης των ακινήτων από το ΥΠΟΙΚ
και τους συναρμόδιους φορείς, οι
οποίες αφού ολοκληρωθούν, θα
καταλήξουν στην τελική λίστα των
ακινήτων που δεν εμπίπτουν στις
εξαιρέσεις. Τα μη εξαιρούμενα
ακίνητα και μόνο αυτά μπορούν να
μεταβιβαστούν (με μεταγραφή και
όχι αυτόματα) στην θυγατρική
εταιρεία της ΕΕΣΥΠ, δηλαδή την

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ
ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΥΓΥΡΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

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

ΠΕΜΠΤΗ

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

Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ
(ΕΤΑΔ)», διευκρινίζουν πηγές του
ΥΠΟΙΚ.
Οι ίδιες πηγές, που κάνουν λόγο
για «σίριαλ πολιτικής σκοπιμότητας
και σκόπιμης άγνοιας», αναφέρουν αναλυτικά:
«Τη χθεσινή δήθεν αποκάλυψη
εθνικού σκανδάλου από τον βουλευτή του ΚΙΝΑΛ κ. Μανιάτη, η
οποία σχετίζεται με τα μνημεία και
την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών
και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), ακολούθησε σειρά δημοσιευμάτων της
ίδιας λογικής. Ως εκ τούτου και
παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο
Οικονομικών έχει απαντήσει εκτενώς και επανειλημμένως, επισημαίνονται τα εξής:
Μία απλή ανάγνωση του εγγράφου της παρέμβασης που
άσκησε η ΕΕΣΥΠ ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, επιβεβαιώνει και για κάποιον που δεν γνωρίζει νομικά, ότι
δεν εκφράζει κάποια άποψη, μόνο
τάσσεται υπέρ των θέσεων του Ελληνικού Δημοσίου.
Όπως όλοι γνωρίζουμε καμία
μεταβίβαση ακινήτου δεν έχει γίνει
μέχρι σήμερα.
Ούτε στο κείμενο του νόμου
της ΕΕΣΥΠ (άρθρα 196 και 209 του
ν.4389/2016), ούτε στην Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε τον
Ιούνιο (ΦΕΚ 2320/Β’/ 19.6.2018), γίνεται λόγος για «αυτόματη» μεταβίβαση των ακινήτων. Αντιθέτως,
γίνεται λόγος για έναρξη διαδικα-

σίας ελέγχου και ταυτοποίησης
των ακινήτων από το ΥΠΟΙΚ και
τους συναρμόδιους φορείς, οι
οποίες αφού ολοκληρωθούν, θα
καταλήξουν στην τελική λίστα των
ακινήτων που δεν εμπίπτουν στις
εξαιρέσεις. Τα μη εξαιρούμενα
ακίνητα και μόνο αυτά μπορούν να
μεταβιβαστούν (με μεταγραφή και
όχι αυτόματα) στην θυγατρική
εταιρεία της ΕΕΣΥΠ, δηλαδή την
Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ
(ΕΤΑΔ).
Επί της ουσίας αυτό που συμβαίνει είναι ότι, κατόπιν κλήσης της από
το ανώτατο δικαστήριο της χώρας,
η ΕΕΣΥΠ παρεμβαίνει υπέρ του Δημοσίου, προκειμένου να επιβεβαιώσει και η ίδια ότι καμία μεταβίβαση
ακινήτου δεν έχει συντελεστεί και ότι
το άρθρο 196 του ν. 4389/2016 και
η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προβλέπουν ρητά την εξαίρεση αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, μουσείων κλπ από τη μεταβίβαση στην ΕΤΑΔ.
Ενημερώνουμε, τέλος, ότι η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου
Οικονομικών, κατά τη διεξαγωγή
της διαδικασίας ελέγχου που προβλέπει ο νόμος για όλα τα ακίνητα,
έχει ήδη εισηγηθεί την εξαίρεση
του συνόλου των ακινήτων που
υπέδειξε το Υπουργείο Πολιτισμού, η οποία θα πραγματοποιηθεί
εντός των επόμενων ημερών, μετά
τη συνεδρίαση του ΚΥΣΟΙΠ, με
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών».

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

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

Όπως και αν το φανταστείτε… μ’ εμάς θα το ζήσετε !!!
Το γραφείο Γενικού Τουρισμού ΛΙΠΑΣ TRAVEL διοργανώνει τις
παρακάτω οδικές εκδρομές:

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

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

ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ-ΣΑΜΑΡΙΝΑ
Κυριακή 20/01/2019
ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ
Έδεσσα-Παλαιός Άγιος Αθανάσιος από 2-3/2/2019
ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ
Τρίπολη-Βυτίνα-Στεμνίτσα-Δημητσάνα-Καλάβρυτα
3ήμερη εκδρομή 15-17/02/2019
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
«Ταξίδι στη Γη του Ήλιου Του Μεσονυκτίου!»
ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΚΑΙ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ
Οδική - αεροπορική 18ήμερη εκδρομή
Από 01/08-18/08/2019

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

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
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

38 σελίδα
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Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα 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.
Αύριο 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
«Χάρις και ειρήνη πληθυνθείη εις εσάς διά της επιγνώσεως του Θεού και του
Ιησού του Κυρίου ημών» (Β'
Πετρ. 1:2).
Πρόσφατα με την βοήθεια
των drones η φωτογραφία
από ψηλά έχει αποκτήσει μια
ξεχωριστή θέση. Τις περισσότερες φορές οι λήψεις είναι
εξαιρετικές και πρωτότυπες.
Προσφέρουν στα μάτια μας
μια όψη του κόσμου που οι περισσότεροι δεν έχουμε ποτέ
δει ή φανταστεί. Η οπτική γωνία είναι τελείως διαφορετική.
Αν έχεις τη δυνατότητα αγαπητέ μας φίλε, δες με την
βοήθεια του internet μερικές

τοπικά

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

αεροφωτογραφίες. Θα εντυπωσιαστείς. Κάτι όμως πολύ
πιο σημαντικό θα σου συμβεί,
αν θελήσεις με τη βοήθεια της
προσευχής να βρεθείς μπροστά στο θρόνο του Θεού. Η
αγάπη Του θα σε αγκαλιάσει
και τότε θα δεις την καθημερινότητα σου από μια άλλη
οπτική γωνία, αυτή της αγάπης και του ενδιαφέροντος
που ο Θεός έχει για σένα. Θα
νοιώσεις δυνατός, σίγουρος,
γιατί Αυτός, ο μεγάλος Θεός
θέλει να είναι ο Πατέρας σου.
Το φορτίο της ζωής σου θα
χάσει το βάρος του και η ειρήνη θα κατακλύσει την καρδιά σου. Δοκίμασε το, σήμερα!

Ολοκληρώθηκε η δίκη της
υπόθεσης των υποβρυχίων
Με καταδίκες και αθώωσεις ολοκληρώθηκε μετά από δικαστική διαδικασία που κράτησε περίπου τρία χρόνια η υπόθεση των υποβρυχίων, μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις εξοπλιστικών προγραμμάτων που ερευνήθηκε από τη Δικαιοσύνη.
Από το σύνολο των 27 κατηγορουμένων, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων έκρινε ενόχους 20 από αυτούς, ενώ αθώωσε τους υπόλοιπους επτά κατηγορουμένους.
Οι κατηγορίες που αντιμετώπιζαν κατά περίπτωση οι κατηγορούμενοι ήταν παθητική και ενεργητική δωροδοκία, καθώς
και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η σύμβαση για τα υποβρύχια
είχε υπογραφεί επί υπουργίας Άκη Τσοχατζόπουλου, για την
οποία ο πρώην υπουργός έχει καταδικαστεί με την κατηγορία
του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Μεταξύ των κατηγορουμένων ήταν πρώην γενικοί γραμματείς του υπουργείου Εθνικής Αμυνας στη διεύθυνση εξοπλισμών, επιχειρηματίες, τραπεζίτες και στρατιωτικοί.

Προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας οχημάτων
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων
αποφασίζει:
- Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας και απαγόρευση
στάθμευσης οχημάτων για
την Κυριακή 20/01/2019 και
κατά τις ώρες 13:00’ μέχρι πέρατος του αγώνα,
Α) Στο τμήμα της οδού Κοσμά Αιτωλού, από τη διασταύρωσή της με την οδό
Κατσιμήδου μέχρι τη διασταύρωσή της με την οδό
Βασιλείου Τσιτσάνη,
Β) Στο τμήμα της οδού Κατσιμήδου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Βασιλείου Τσιτσάνη μέχρι τη διασταύρωσή της με την οδό
Σπάρτης και
Γ) Καθ’ όλο το μήκος της
οδού Εξηνταφώτη.
- Την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων, για την
Κυριακή 20/01/2019 και κατά
τις ώρες από 13:00’ μέχρι πέρατος του αγώνα, στον υπαίθριο χώρο πίσω από το πέταλο (Θύρα 10- πρώην 9) του
Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων.
- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες –
εναλλακτικές οδούς σύμφωνα
με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο
υπάρχουσα σήμανση.
- Με μέριμνα και ευθύνη
των διοργανωτριών αρχών και
της γηπεδούχου ομάδας, σε
συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι

Ιερές Αγρυπνίες
στην πόλη των Τρικάλων
έως 18 Ιανουαρίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη των Τρικάλων θα τελεσθούν
οι κάτωθι Ιερές Αγρυπνίες:
Σημερα 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.
Αύριο 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.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• μπούτικοτόπουλομεσάλτσαμπύρας
• χοιρινόμεμανιτάρια
• τορτελίνιατυριούμεσάλτσαναπολιτάνα
• γιουβαρλάκιασούπα
• παστίτσιο• μπάμιες

ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου
κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι
προσωρινή και ισχύει μόνο,
από την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο και την τοποθέτηση
της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.
Η ισχύς της παρούσας στην
εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από
το Διοικητή του Τμήματος
Τροχαίας Τρικάλων σε συνεργασία με συναρμόδιους
φορείς και υπηρεσίες, για την
ορθότητα της τοποθέτησης
της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για
την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με το άρθρο 109
του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και
την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4
Ν.3861/2010.
- Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με
τις ποινές που ορίζονται από
τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως
τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και
με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
- Η εκτέλεση της παρούσης
ανατίθεται στο προσωπικό
της Ελληνικής Αστυνομίας.-

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πρόγραμμα
Ενοριακής και Μυστηριακής ζωής
ΜΗΝΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Όρθρος: 7:30 π.μ. - Εσπερινός: 5:00 μ.μ.
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ: Συνάντηση Νέων: 8:30μ.μ
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ: Ιερά Παράκληση: 6:00μ.μ.
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ: Όρθρος-θεία Λειτουργία: 7:30-9:30 π.μ.
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.

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

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

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

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
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού, αδελφό και θείο

ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΚΑΤΙΔΙΩΤΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Ετών 82
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη
17 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00μ. εκ
του Ιερού Ναού Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
να συνοδεύσουν την εκφορά του
Τρίκαλα 17-1-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελευθερία. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Μοναχός Σεριδος Κατιδιώτης, Χρήστος και Χρυσούλα Κατιδιώτη. Η ΕΓΓΟΝΗ:
Ελευθερία. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Τρικάλων σήμερα Πέμπτη 17-1-2019 και ώρα
11.30 το πρωί.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Τζέλης Ιωάννης”.

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

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:

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.

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

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.

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

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

Τελετές

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΤΗΛ.: 6932 403 990
1) ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 54 .........................................ΤΗΛ.: 24310 26258
2) ΒΑΣ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 10.......................................ΤΗΛ.: 24310 27800
3) 4ο Χλμ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ...................ΤΗΛ.: 24310 38990
4) ΒΑΛΤΙΝΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.....................................ΤΗΛ.: 24310 25207
5) ΡΙΖΩΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ......................................ΤΗΛ.: 24310 96200
e-mail: panagiotoumix@yahoo.gr
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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 5:30μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΩΡΑ 7:30 έως
10:30π.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

Ιερές Πανηγύρεις
στην πόλη και χωριά των Τρικάλων
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.

Αγνοείται ο χειριστής του διθέσιου
αεροπλάνου που κατέπεσε
ανοικτά του Μεσολογγίου
Συνεχείς έρευνες πραγματοποιούνταν χθες κοντά
στην περιοχή του Κρυονερίου, ανάμεσα στο Αντίρριο και
το Μεσολόγγι, μετά την αναφορά στις Αρχές ότι χάθηκε ένα μικρό μονοκινητήριο αεροπλάνο.
Συγκεκριμένα ιδιώτης ειδοποίησε Πυροσβεστική και
Αστυνομία ότι πρόκειται για ένα διθέσιο αεροσκάφος τύπου Τσέσνα.
Στο σημείο μετέβησαν τρία οχήματα από την Πυροσβεστική και ένα περιπολικό από το ΑΤ Μεσολογγίου, ενώ
πλωτά σκάφη του Λιμενικού ερευνούσαν την ευρύτερη
θαλάσσια περιοχή του Κρυονερίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μονοκινητήριο επέβαινε
μόνο ο χειριστής, ο οποίος και αγνοείται.

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
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Η ελευθερία του κλαδέματος

45 χιλ.

35 χιλ.

Ψαλίδια μπαταρίας
για δενδροκομικά &
αμπελουργικά

Δετικό μπαταρίας
Μέχρι και 15.000
δεσίματα την ημέρα

για χρήση σε
αμπέλια
ακτινίδια κ.λ.π.

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

CMYK

