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Γιατροί και φαρμακοποιοί συνιστούν στους πολίτες να εμβολιαστούν
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου σας προσκαλούν στην
εκδήλωση για την κοπή
της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
που θα πραγματοποιηθεί
την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019 στις 13:00
στο ξενοδοχείο GALLERY ART HOTEL
(εντός συγκροτήματος ΚΤΕΛ).
Mετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Dr. Κοκκίνης
Φοίβος - Παναγιώτης
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Τηλ.: 24310 30030 • Κιν.: 6974388356
e-mail: fivkok@hol.gr
Καποδιστρίου 14 • 1oς Όροφος

Σύμφωνα με το ΚΕΕΛΠΝΟ τα κρούσματα
θα αυξηθούν βαθμιαία μέχρι και τις αρχές της άνοιξης

Dr ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΚΑΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
“Επιστημονικός Συνεργάτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ & ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ” τέως
Επιμελητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
Αθηνών «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ»

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.

Ημέρες λειτουργίας
Δευτέρα: 9π.μ.-1.30μ.μ.
Τρίτη απόγευμα: 6-9μ.μ.

Ασκληπιού 4-Τηλ/Fax:24310 38715-ΤΡΙΚΑΛΑ
Κιν: 6944587743-e mail: pakasioa@gmail.com
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ΙΑΝΟΥΑ

Σαν Σήμερα
1823
Το Ναύπλιο ορίζεται ως
έδρα της κυβέρνησης των
επαναστατημένων Ελλήνων.
1919
Αρχίζει στο Παρίσι η
Διάσκεψη Ειρήνης των Βερσαλλιών, που θέτει και επισήμως τέλος στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Σμύρνη,
με την περιφέρεια του Αϊδινίου, παραχωρείται στην Ελλάδα.
1923
Καθιερώνεται στην Ελλάδα το νέο Γρηγοριανό Ημερολόγιο, που θα ισχύσει από
τις 16 Φεβρουαρίου. Έτσι, η
16η Φεβρουαρίου θα είναι
1η Μαρτίου με το νέο ημερολόγιο.
1953
Η Ελένη Σκούρα γίνεται
η πρώτη Ελληνίδα που διαβαίνει το κατώφλι της Βουλής.
1996
Ο Κώστας Σημίτης εκλέγεται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ διάδοχος του Ανδρέα Παπανδρέου στην πρωθυπουργία
και την προεδρία του κινήματος. Λαμβάνει 86 ψήφους,
έναντι 75 υπέρ του Άκη Τσοχατζόπουλου.

Πειραγμένα σταθμά

Θ

ετικά
υποδέχτηκαν
ειδικοί,
«ειδικοί», πολιτικοί,
δημοσιολόγοι και
μέσα ενημέρωσης
την παρέμβαση της
Ρωσίας στο
Μακεδονικό. Δεν
τους ενόχλησε ούτε
το αύθαδες ύφος
της ανακοίνωσης,
ούτε η απειλή ότι θα
ζητήσει από το
Συμβούλιο
Ασφαλείας την
ακύρωση της
Συμφωνίας των
Πρεσπών, ούτε και η
κριτική στην
ελληνική κυβέρνηση
επειδή δεν έκανε
δημοψήφισμα για το
όνομα που εμείς
επιτρέπουμε (!) να
έχει η γειτονική
χώρα.

Πανηγυρίζουν, βεβαίως, και οι μακεδονομάχοι
που ζητούν δημοψήφισμα και ελπίζουν να
πραγματοποιήσει το
«ξανθό γένος» την υπόσχεσή του και να μπλοκάρει τη Συμφωνία των
Πρεσπών στο Συμβούλιο
Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Δεν ξέρω αν πρόκειται
για παχυλή ανοησία ή
για αχαλίνωτο φανατισμό.
Ενδεχομένως να είναι

Ανόητοι ή φανατικοί;
και τα δύο, γιατί συνήθως
αυτά πάνε πακέτο σε
πολλές περιπτώσεις.
Αναφέρομαι σε όσους
προσπαθούν να πιαστούν
από κάπου για να μην
προχωρήσει η Συμφωνία
των Πρεσπών.
Και καλά η Ρωσία, μεγάλη δύναμη είναι, με
επιρροή στον κόσμο, έχει
κάθε λόγο να ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις
που συμβαίνουν στην ευρύτερη γειτονιά της και
βεβαίως δεν θέλει να
κερδίζουν πόντους στην
περιοχή οι ανταγωνιστές
της, δηλαδή οι Ηνωμένες
Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ενωση.
Δικαιούται να λέει τη
γνώμη της για μια συμφωνία και να εκφράζει
τη διαφωνία της. Δεν δικαιούται όμως να χρησιμοποιεί αθέμιτα μέσα για
να πετύχει τον σκοπό της
(ούτε φυσικά οι οπαδοί
της συμφωνίας δικαιούνται να κάνουν το ίδιο).
Οσοι όμως χαιρετίζουν
τη θέση που παίρνει στο
επίμαχο ζήτημα μήπως
ξεχνούν ότι η ορθόδοξη
Ρωσία, όπως και άλλες
μεγάλες δυνάμεις (ΗΠΑ,

Κίνα), πολλές ευρωπαϊκές χώρες και η ομόδοξη
Σερβία είχαν αναγνωρίσει τη γειτονική χώρα με
την προηγούμενη συνταγματική ονομασία της,
δηλαδή σκέτα Μακεδονία, αποδεχόμενες έτσι
και όλες τις αλυτρωτικές
αναφορές που υπήρχαν
στο τότε Σύνταγμά της;
Να τους θυμίσω ότι
από τον απατεώνα (κυριολεκτικά και όχι μεταφορικά) Γκρούεφσκι (του
έχει δώσει άσυλο ο ακροδεξιός Ορμπαν - τα κόμματα των δύο είναι μέλη
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος, όπως και η
Νέα Δημοκρατία) οργανώθηκε εκείνο το εθνικιστικό τσίρκο ότι τάχα η
σκούφια τους κρατάει
από την αρχαία Μακεδονία, συνεπώς, αφού είναι απευθείας απόγονοι
του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μπορούν να γεμίσουν τις πλατείες και
τους δρόμους τους με
αγάλματα του στρατηλάτη και του αλόγου του.
Με αυτές τις φαιδρότητες και με έναν επιθετικό αλυτρωτισμό εκπαιδεύτηκαν τρεις γενιές

στην ΠΓΔΜ και, σήμερα
που αυτά αποσύρονται,
διάφοροι στην Ελλάδα
πανηγυρίζουν επειδή η
Ρωσία δεν θέλει να αλλάξει τίποτε στην ΠΓΔΜ.
Αναρωτιέμαι πώς είναι
δυνατόν άνθρωποι που
δηλώνουν πατριώτες,
που δεν σηκώνουν μύγα
στο σπαθί τους στα λεγόμενα εθνικά θέματα,
που υποστηρίζουν ότι
όταν προκαλείται η χώρα
επιβάλλεται να απαντά
με τον ίδιο τρόπο και δεν
πρέπει να υιοθετεί λογικές κατευνασμού, γιατί
αυτές ενθαρρύνουν τις
αναθεωρητικές επιδιώξεις των καραδοκούντων
εχθρών του έθνους, να
μην έχουν βγει στα κεραμίδια με το ιταμό ύφος
της ανακοίνωσης του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών που παραπέμπει
στις εποχές όπου κουμάντο στην Ελλάδα έκαναν οι πρέσβεις των ΗΠΑ
(Πιουριφόι και λοιποί
αστέρες).
Του Τάσου Παππά
από την «Εφημερίδα
των Συντακτών»

Το Άγγελμα

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

Der Spiegel:

της ημέρας

Ήχος πλ. Α’-Χαίροις ασκητικών

```

Μαυρωτάς:

Ανοίγει ο δρόμος για την
υπογραφή της συμφωνίας
των Πρεσπών
```

(Να μην πάει και τζάμπα
το ταξίδι της Μέρκελ)

Η Συμφωνία των Πρεσπών
πρέπει να περάσει
```

(Φουσκώνει με κύματα το… Ποτάμι!)

Χαίροις ιεραρχών η δυάς, της Εκκλησίας
τα μεγάλα προπύργια, οι στύλοι της ευσεβείας,
ο των πιστών εδρασμός, των αιρετιζόντων η κατάπτωσις, Χριστού οι ποιμάναντες, τον λαόν
θείοις δόγμασιν και ταις ποικίλαις αρεταίς οι εκθρέψαντες· οι της χάριτος διαπρύσιοι κήρυκες·
νόμους
οι προεκθέμενοι, Χριστού τω πληρώματι· οι οδηγοί
προς τα άνω, του Παραδείσου αι είσοδοι·
Χριστόν καταπέμψαι, ταις ψυχαίς ημών
αιτείσθε το μέγα έλεος.
(Στιχηρόν εσπερινού)

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
Δεκαετία 70 σε ένα στρατόπεδο φτάνουν την νύχτα νέοι φαντάροι.
-Το πρωί καταφτάνει σε έναν θάλαμο ο μονιμάς αρχιλοχίας για το
καθιερωμένο σπάσιμο του τσαμπουκά και αρχίζει τους νέους.
Προσοχή! Ανάπαυση! Προσοχή! Ανάπαυση! Αρχιλοχίας! ( σε νεοφερμένο)
-Εσύ παιδί μου γιατί δεν εκτελείς δυνατά;
Φοβάσαι μη σπάσεις τ’ αυγά;
Όχι κύριε αρχιλοχια, έχω υπόταση.
Αρχιλοχίας απευθυνόμενος σε παλιό φαντάρο. Τι είναι υπόταση ρε χαμένε!
-Παλιός!
Πτώση τάσεως κυρ’ αρχιλοχία!

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Παρασκευή 18/1/2019
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ
ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ. ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΛΙΓΕΣ
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ
ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 5
ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΕΩΣ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 04 ΕΩΣ 15 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 4 ΜΕ 5 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

«Υπολείμματα». «Απολειφάδια».
«Γυρολόγοι». «Ματαιόδοξοι φελλοί». «Ρετάλια». «Κουρέλια». Λεξιλόγιο, πολιτικό υποτίθεται, που
αντιγράφει το ήθος των έμμισθων
τρόλαρχων και των γηπεδικών
υβριστών.
Λέξεις βαρυφορτωμένες χολή,
που εξαπολύονται για να απαξιωθούν οι αντίπαλοι όχι μόνο πολιτικά
αλλά γενικά, σαν ανθρώπινες οντότητες. Ειπώθηκε μάλιστα σοβαρά από πολιτικούς εφιαλτικά
ασόβαρους μεν, αξιωματούχους
δε, άρα καθοδηγητές της κομματικής βάσης και πρότυπά της, ότι
το λούσιμο των «μειοδοτών», των
«προδοτών», των «ανθελλήνων»,
των μη δικών μας απλώς, είναι
ύψιστη συμβολή στην πραγμάτωση της δημοκρατίας.
Οπότε; Οπότε στείλε SMS, λαέ.
Στείλε μέιλ. Τύπωσε αφίσες με
κρεμάλες.
Μην αρκείσαι στο δηλητήριο
που ξερνάς όταν, καλυμμένος από
την ανωνυμία ή την ψευδωνυμία,
τρυπώνεις σαν «σχολιαστής» σε
ιστοσελίδες. Βομβάρδισε τους
«εξωνημένους». Τσάκισε τους «τυχοδιώκτες», που αλλάζουν πίστη
και λάβαρο κάθε δεύτερο μήνα.
Ιδού και ο αριθμός του κινητού
τους. Και η ηλεκτρονική τους διεύθυνση.
Μόνο που είναι φανερό, ολοφάνερο, πως η ζυγαριά που κρίνει
το ποιος είναι «πουλημένος» και
ποιος «εθνικά υπεύθυνος» είναι
πειραγμένη. Σαν σε παλιοκαιρινό
μπακάλικο.
Τα σταθμά αλλάζουν ανάλογα
με το ποιο όνομα τοποθετείται
στο τάσι για να μετρηθεί και να
ζυγιστεί. Είναι «δικός μας»; Τότε
είναι αδάμας, η ανιδιοτέλειά του
είναι αυτονόητη και η υπευθυνότητά του πιστοποιημένη, περιττεύει το ζύγισμα.
Είναι αδάμας ακόμα κι αν ήρθε
σ’ εμάς από την άλλη άκρη του
κομματικού φάσματος. Κι όχι με
τη μία, αποφασισμένος, αλλά κάνοντας δυο-τρεις στάσεις σε άλλα
κόμματα, προς αυτοστοχαστική
ανάπαυση, και δηλώνοντας ισάριθμες φορές πιστός του λαβάρου
που τον μάγευε σε κάθε στάση.
Είναι «των άλλων»; Μα πρόκειται
για σκουπίδι. Για κάρβουνο. Ενας
ανταλλαγματίας...
Τι είναι ο Βασίλης Σπανούλης
για τους Παναθηναϊκούς; Μα ένας
προδότης, και μέτριος παίχτης
εδώ που τα λέμε, που για τα φράγκα άφησε την πράσινη φανέλα
για να φορέσει την κόκκινη.
Και τι είναι ο Σπανούλης για
τους Ολυμπιακούς; Το αστέρι. Ο
ηγέτης. Τι είναι ο Ιωάννης Παπαπέτρου, που έκανε την ανάποδη
διαδρομή, από το κόκκινο στο
πράσινο; Για τους γαύρους είναι
βέβαια προδότης, και μέτριος παίχτης εδώ που τα λέμε. Για τους
τριφυλλόφιλους είναι το νέο αστέρι, που μπορεί να γίνει και ηγέτης.
«Δεν είναι ίδια η πολιτική με το
ποδόσφαιρο και το μπάσκετ»; Μα
ναι. Διαφέρουν. Στα γήπεδα τα
χειρότερα τα ζούμε από χρόνια.
Στην πολιτική κονίστρα δεν τα
έχουμε δει ακόμα.

Του Παντελή Μπουκάλα
από την «Καθημερινή»

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ουσιαστικός και ρεαλιστής
ο Κώστας Φαμίσης
Προσκεκλημένος στο κεντρικό δελτίο ειδήωσεων της
ΤV10 ήταν το
βράδυ της Τετάρτης ο υποψήφιος βουλευτής του ΚΙΝΑΛ
για το νομό Τρικάλων Κώστας
Φαμίσης και
του συναδέλφου Γιάννη Πιτσογιάννη.
Ως ήταν αναμενόμενο οι ερωτήσεις εύστοχες και τούτο γιατί αφορούσαν τις προτάσεις του κ. Φαμίση για τον τόπο και την αναπτυξιακή προοπτική του.
Παρά το περιορισμένο του χρόνου ο υποψήφιος βουλευτής, γνωστός Πανεπιστημιακός και επιχειρηματίας έδωσε το στίγμα του τονίζοντας την ανάγκη υλοποίησης άμεσα του αεροδρομίου Μετεώρων
στην Φαρκαδόνα, του Υδροηλεκτρικού Φράγματος Μεσοχώρας, την
ολοκλήρωση του οδικού άξονα Ε-65 από Καλαμπάκα προς ΕΓΝΑΤΊΑ
και την αναθεώρηση της τουριστικής πολιτικής για τα Τρίκαλα που θα
δημιουργήσουν τεράστιες δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης για
το μέλλον...
Προτάσεις ουσίας και ρεαλιστικές από τον αγαπητό Κώστα που γνωρίζει τις ανάγκες του τόπου πολύ καλά κι αυτό δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο αλλά να αφυπνίσει άπαντες τους τοπικούς παράγοντες ώστε ενωμένοι να πετύχουμε αυτό που έχει ανάγκη ο τόπος
και οι πολίτες του...

Ο Οινοποιητικός
Συνεταιρισμός Διόνυσος
σας εύχεται
Χρόνια Πολλά και
σας καλωσορίζει
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Σε αναμονή

Βουλευτής την ώρα της συζήτησης για την ψήφο εμπιστοσύνης έψαχνε
ρολόγια στο τάμπλετ. Είναι πραγματικά λυπηρό το ότι είχε παλιό τάμπλετ!

Όσο περνάει ο καιρός και οι βουλευτικές εκλογές έρχονται όλο και πιο
κοντά, έστω και αν πραγματοποιηθούν τον ερχόμενο Οκτώβριο, τόσο
η ανησυχία για όσους και όσες επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι ή υποψήφιες βουλευτές αυξάνει. Πολύ λογικό είναι αυτό, καθώς
είναι θεμιτό να θέλει κάποιος άνθρωπος να αγωνιστεί για να εκλεγεί βουλευτής.
Πάντως, μέχρι τις επίσημες ανακοινώσεις τίποτα δεν είναι σίγουρο,
πλην ασφαλώς των ενεργεία βουλευτών, οπότε καλό είναι κάνουμε
υπομονή. Θα έρθει η ώρα και τα ονόματα θα γνωστοποιηθούν, οπότε θα
αρχίσει η επόμενη “μάχη”, για την
εκλογή, ενώ μέχρι τώρα διεξάγεται
αυτή της επιλογής.

∫ Μ.Α.Μπ.

Πρόσωπο της χρονιάς 2018 αναδείχθηκε ο Τρικαλινός Βαγγέλης Καραθάνος
Ο Τρικαλινός Βαγγέλης
Καραθάνος αναδείχθηκε
Πρόσωπο της Χρονιάς

2018 στην κατηγορία «Εκπαίδευση-Έρευνα-Καινοτομία». Ο Βαγγέλης Καρα-

αύριο Σάββατο 19-1-19

από τις 11 έως 3 το μεσημέρι
στο μαγαζί του Νίκου Ράγγου
(Δίας) που βρίσκεται επί
της οδού Φιλελλήνων 11
στα Τρίκαλα,
για να πιούμε μαζί
ένα ποτηράκι κρασί.

θάνος είναι ιδρυτής της
Geabit μιας startup που δημιουργεί τεχνολογία αιχμής με σκοπό την αύξηση
της παραγωγής μιας καλλιέργειας.
Η Geabit έχει βραβευτεί
σαν μια από τις 19 νεοφυείς επιχειρήσεις που αλλάζουν τον κόσμο.

Με κάθε μπουκάλι
σας κερνάμε κι ένα ακόμα
Στην Υγειά σας

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

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

Τα Πρόσωπα της Χρονιάς διοργανώθηκαν για
5η συνεχόμενη χρονιά από
το Ινστιτούτο Πρόσωπα και
την εφημερίδα Πελοπόννησος. Το θέμα των φετινών βραβείων ήταν η Πρόοδος.

∫χρ.πΑπ.

4 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Νέα κινητοποίηση πραγματοποίησαν χθες οι Τρικαλινοί εκπαιδευτικοί

Είπαν «όχι» στο νέο σύστημα διορισμών
Δάσκαλοι και καθηγητές ζήτησαν την απόσυρση του νομοσχέδιου και ζήτησαν μόνιμους διορισμούς

ην έντονη
αντίθεση τους
στο νέο σύστημα
διορισμών εξέφρασαν,
χθες για ακόμα μια
φορά οι Τρικαλινοί
εκπαιδευτικοί που
προχώρησαν σε
συγκέντρωση
διαμαρτυρίας, κάτω
από τα γραφεία των
Διευθύνσεων
Πρωτοβάθμιας &
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.

Τ

Δάσκαλοι και καθηγητές
ζήτησαν την απόσυρση του
νομοσχέδιου, διεκδικώντας
μαζικούς και μόνιμους διορισμούς.
«Το σύστημα που ανακοινώθηκε δεν είναι τίποτε
άλλο παρά ένα εμπόριο ελπίδας προς τους χιλιάδες
αδιόριστους εκπαιδευτικούς
και περιφρόνηση των αναπληρωτών που καλύπτουν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες της εκπαίδευσης στις
εσχατιές της χώρας. Συνεχίζουμε και κορυφώνουμε,
αποφασιστικά και διεκδικητικά, τον αγώνα για την
πραγματοποίηση των χιλιά-

έσα στο επόμενο
δίμηνο θα ανοίξει
η ηλεκτρονική
πλατφόρμα για την
υποβολή αιτήσεων για το
επίδομα παιδιού του
ΟΠΕΚΑ του 2019. Μέχρι
τότε βέβαια θα υπάρξει
το επόμενο διάστημα
πληρωμή όσων
υπεβαλλαν αίτηση μέχρι
τις 15 Ιανουαρίου για την
πληρωμή επιδόματος
παιδιού για το 2018.

Μ

Η υποβολή των νέων αιτήσεων για το επίδομα παιδιού
θα πρέπει να γίνει από όλους
εκ νέου και θα βασιστεί στο
εισόδημα που δηλώθηκε στις
φορολογικές δηλώσεις που
υποβλήθηκαν το 2018 (με
βάση τα εισοδήματα του
2017) ,αφου η πλατφόρμα
θα ανοίξει πριν την υποβολή
των νέων δηλώσεων.
Το Επίδομα Παιδιού καταβάλλεται σε 6 διμηνιαίες δόσεις, με βάση τα στοιχεία
της τελευταίας εκκαθαρι-

δων διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών που έχει ανάγκη η δημόσια εκπαίδευση, με
βάση τις θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος» τονίζουν δάσκαλοι και καθηγητές.
Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν μαζικούς και μόνιμους

διορισμούς, προσλήψεις
αναπληρωτών, μόνο όπου
προκύπτουν έκτακτες ανάγκες με συμβάσεις και πλήρη
εργασιακά και ασφαλιστικά
δικαιώματα, καθώς και την
κατάργηση της ωρομίσθιας,
του θεσμού των Αναπληρωτών Μειωμένου Ωραίου και

στις ελαστικής εργασίας.
«Το νέο σύστημα δεν εξυπηρετεί τους αναπληρωτές
που εργάζονται τόσα χρόνια, διότι δε λαμβάνει υπ’
όψιν την προϋπηρεσία, θέτοντας άλλα κριτήρια» ανέφερε σε δηλώσεις του, ο

πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Τρικάλων
κ. Χρήστος Τρικάλης, ενώ
από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Τρικάλων
κ. Νίκος Πασχάλης τόνισε
ότι «είμαστε υπέρ των μόνιμων διορισμών, αλλά με κρι-

τήρια που δε θα υποβαθμίζουν την προϋπηρεσία και
το βασικό πτυχίο. Σαφώς
και θεωρούμε σημαντική την
εξέλιξη των εκπαιδευτικών,
αλλά όλα αυτά πρέπει να
συμψηφίζονται».
Ε.Κ.

Ίδια τα κριτήρια με το 2018
Μέσα στο επόμενο δίμηνο θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα
για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα παιδιού του ΟΠΕΚΑ του 2019
σμένης φορολογικής δήλωσης.
Η απόφαση για τις προϋποθέσεις, τους δικαιούχους
και τη διαδικασία πληρωμής
είναι ίδιες με πέρσι.
Για την πρώτη κατηγορία:
α) εβδομήντα (70) ευρώ
ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο,
β) επιπλέον εβδομήντα (70)
ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο,
γ) επιπλέον εκατόν σαράντα (140) ευρώ ανά μήνα για
το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.
Για τη δεύτερη κατηγορία:
α) σαράντα δύο (42) ευρώ
ανά μήνα για το πρώτο εξαρ-

τώμενο τέκνο,
β) επιπλέον σαράντα δύο
(42) ευρώ ανά μήνα για το
δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο,
γ) επιπλέον ογδόντα τέσσερα (84) ευρώ ανά μήνα για
το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.
Για την τρίτη κατηγορία:
α) είκοσι οκτώ (28) ευρώ
ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο,
β) επιπλέον είκοσι οκτώ
(28) ευρώ ανά μήνα για το
δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο,
γ) επιπλέον πενήντα έξι
(56) ευρώ ανά μήνα για το
τρίτο και κάθε εξαρτώμενο
τέκνο πέραν του τρίτου.
ΧΡ.ΠΑΠ.

τοπικά

Σχεδιάζεται να τοποθετηθούν από τον ΟΤΕ

Οπτικές ίνες στον Δήμο Πύλης
•Θα αυξηθούν κατακόρυφα οι ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων και η
ποιότητα στην τηλεφωνία •Έχουν ήδη εγκατασταθεί στην ΔΕ Γόμφων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Αυξήσεις στους
λογαριασμούς ρεύματος
προαναγγέλλει η ΔΕΗ

Σ

χεδιασμός για
τοποθέτηση
οπτικών ινών
γίνεται για τον Δήμο
Πύλης από τον ΟΤΕ, στο
πλαίσιο της προσπάθειας
εκσυγχρονισμού των
δικτύων επικοινωνίας.

Προς το παρόν, στον Δήμο
Πύλης έχουν εγκατασταθεί
οπτικές ίνες στην Δημοτική
Ενότητα (ΔΕ) Γόμφων, και
σύμφωνα με τον προγραμματισμό, σχεδιάζεται να ακολουθήσουν στην ΔΕ Πιαλείων,
Πύλης και στην συνέχεια στα
ορεινά του αυτοδιοικητικού
φορέα, ενώ για το ζήτημα
υπάρχει σχετική πρωτοβουλία
από τον Δήμο, που επιθυμεί
την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση του έργου.
Όταν τοποθετηθούν οι οπτικές ίνες, θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη από την υφιστάμενη
ταχύτητα μεταφορά δεδομένων, κάτι που θα επηρεάσει
θετικά το διαδίκτυο (internet)
και ασφαλώς πολύ καλύτερη
ποιότητα στις τηλεφωνικές
συνδιαλέξεις.
Αυτό που θα πρέπει να σημειωθεί είναι ότι οι συνδέσεις
οπτικών ινών μέχρι το σπίτι
αποτελούν ουσιαστικά το επόμενο βήμα από την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών
δικτύων που βρίσκεται σε εξέ-

λιξη. Αυτό αφορά το μεγαλύτερο τμήμα του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της χώρας και
η αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών μέχρι την
καμπίνα (σ.σ. το αποκαλούμενο fiber to the cabinet –
FTTC) δίνει τη δυνατότητα
για παροχή συνδέσεων με τη
χρήση της υφιστάμενης υποδομής χαλκού με τις ταχύτητες να φθάνουν -τουλάχιστον
προς το παρόν και ανάλογα
με την περιοχή- έως τα 200
Mbps όσον αφορά στη λήψη
δεδομένων. Υπενθυμίζεται ότι

η ταχύτητα στις συνδέσεις
ADSL μπορεί να φθάσει έως
τα 24 Mbps, ενώ στο VDSL
τα 50 Mbps.
Βάσει του υπάρχοντος πλάνου μέχρι το τέλος του 2019
το 70% των ελληνικών νοικοκυριών θα μπορούν να έχουν
πρόσβαση σε ταχύτητες της
τάξεως τουλάχιστον των 100
Mbps μέσω -τουλάχιστον- του
υφιστάμενου δικτύου χαλκού.
Οι οπτικές ίνες, είναι πολύ
λεπτά νήματα από πλαστικό
ή γυαλί, όπου από μέσα τους,
μεταδίδονται ψηφιακά δεδο-

μένα, υπό μορφή φωτός.
Ένα καλώδιο οπτικών ινών,
περιέχει μέσα του 10άδες ή
και 100άδες πολύ λεπτές τέτοιες οπτικές ίνες, σε διάμετρο, μικρότερη και από μία
τρίχα!
Οι ταχύτητες μετάδοσης
των δεδομένων μέσω των
οπτικών ινών, αφού τα δεδομένα ταξιδεύουν υπό μορφή
φωτός, είναι τεράστια(όσο η
ταχύτητα του φωτός στο συγκεκριμένο υλικό).
Ματθαίος Μπίνας

Τρία νέα έργα συνολικού
προϋπολογισμού 1,2 εκατ. ευρώ
ξεκινούν στην Π.Ε. Τρικάλων
•Δρόμος Παναγιά Πολυνερίου προς Μυρόφυλλο, Κρύας Βρύσης μέχρι
Γλυκομηλιά και συντήρηση δρόμων στη Καλαμπάκα και στα Τρίκαλα

Ε

γκρίσεις τευχών
δημοπράτησης και
αποτελέσματα
διαγωνισμών για έργα
συνολικού
προϋπολογισμού
1.295.000,00 ευρώ για
την Περιφερειακή
Ενότητα Τρικάλων
ενέκρινε η Οικονομική
Επιτροπή της
Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Αναλυτικά τα έργα:

- Έγκριση αποτελέσματος
διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ»,
προϋπολογισμού
240.000,00 €. Με την παρούσα εργολαβία προβλέπονται
εργασίες συντήρησης και βελτίωσης στο οδικό δίκτυο στις
περιοχές των Δήμων Τρικκαίων και Καλαμπάκας, αρμοδιότητας Π.Ε. Τρικάλων.

Γενικά πρόκειται για εργασίες
που αποβλέπουν στη βελτίωση της βατότητας και στην
εξασφάλιση της ασφαλούς
κυκλοφορίας σ’ όλο το οδικό
δίκτυο των δύο περιοχών και
όπου αλλού απαιτηθεί.
- Έγκριση δημοπράτησης
του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΟΔΟΥ ΑΠΟ Δ.Δ.ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΜΕΧΡΙ Δ.Δ.ΓΛΥΚΟΜΗΛΙΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ», προϋπολογισμού 255.000,00 €.
- Έγκριση αποτελέσματος
διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ
ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2018» προϋπολογισμού 800.000,00 €. Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η βελτίωση –

ασφαλτόστρωση τμήματος
της οδού Παναγία Πολυνερίου
– Μυρόφυλλο, μήκους περίπου 2,00 χιλιομέτρων, με αρχή
το πέρας του υπάρχοντος
ασφαλτικού στην έξοδο της
Παναγίας Πολυνερίου.
Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Σε συνεργασία με
τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη,
τους Περιφερειακούς Συμβούλους και τις Υπηρεσίες
μας σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα ουσίας για τους
πολίτες Θεσσαλίας. Ιεραρχώντας τις ανάγκες που προκύπτουν, παρεμβαίνουμε στα
πλαίσια των αρμοδιοτήτων
μας, Αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, για την κάλυψη των ζητημάτων των ανθρώπων της
Περιφέρειάς μας. Τα έργα
αυτά πέρα της χρησιμότητάς
τους στηρίζουν θέσεις εργασίας και δημιουργούν μόχλευση στην τοπική οικονομία».

«Η ΔΕΗ δεν μπορεί πλέον να απορροφά τις επιβαρύνσεις.
Χρειάζεται αύξηση στα τιμολόγια η οποία θα είναι όσο το
δυνατόν μικρότερη και δικαιότερη».
Αυτά επισήμανε χθες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης, σημειώνοντας
ότι το ποσοστό της αύξησης θα είναι μονοψήφιο και τονίζοντας ακόμη ότι θα είναι πιο δίκαιο και αποτελεσματικό
να προστεθεί στα τιμολόγια ρήτρα οριακής τιμής του συστήματος (είναι η τιμή χονδρικής που διαμορφώνεται στην
ημερήσια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας), αντί για την ρήτρα
ρύπων (δηλαδή, το κόστος των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα που επιβαρύνει την ηλεκτροπαραγωγή), που είχε
συζητηθεί πρόσφατα.
Παράλληλα, είναι υπό εξέταση η μείωση του ποσοστού
επιβράβευσης των συνεπών στις πληρωμές καταναλωτών
το οποίο σήμερα είναι 15%.
Ο επικεφαλής της ΔΕΗ προσδιόρισε χρονικά τη λήψη
των αποφάσεων για την αναπροσαρμογή των τιμολογίων
στο επόμενο δεκαπενθήμερο και τη συνέδεσε με τις
επαφές που προγραμματίζονται το Φεβρουάριο με διεθνείς
επενδυτές για την έξοδο της ΔΕΗ στις αγορές η οποία
αποσκοπεί στην άντληση 250-300 εκατ. ευρώ που θα χρησιμοποιηθούν μεταξύ άλλων για την αποπληρωμή ομολόγου
που λήγει το Μάιο. Έξοδος η οποία για να είναι επιτυχής
θα χρειαστεί βελτίωση του περιθωρίου προ φόρων τόκων
και αποσβέσεων της επιχείρησης (EBITDA).
Ο κ. Παναγιωτάκης χαρακτήρισε θετικές τις εξελίξεις
στον τομέα των ληξιπρόθεσμων οφειλών τονίζοντας ότι το
βασικό πρόβλημα είναι οι τελικοί πελάτες, δηλαδή, οι
οφειλές καταναλωτών που έχουν διακόψει την ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεών τους ή έχουν μετακινηθεί σε
άλλο πάροχο. Πρόκειται για 600.000 καταναλωτές η οφειλή
των οποίων κυμαίνεται στα 800 εκατ. ευρώ ανεβάζοντας
τις συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές στη μέση και χαμηλή
Τάση στο επίπεδο του 1,7 δισ. ευρώ. Στα 200 εκατ. ευρώ
κυμαίνονται οι οφειλές του ευρύτερου δημοσίου τομέα
(μαζί με τους οργανισμούς εγγείων βελτιώσεων) και άλλα
400 εκατ. ευρώ είναι οφειλές από μεγάλες βιομηχανίες
που τροφοδοτούνται από το δίκτυο υψηλής τάσης από τα
οποία τα 300 εκατ. είναι οι οφειλές της ΛΑΡΚΟ.
Σε σχέση με τη ΛΑΡΚΟ, ο κ. Παναγιωτάκης σημείωσε
ότι έχουν συμφωνηθεί τα περισσότερα σημεία της νέας
σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ των δύο
εταιριών, ωστόσο, απομένουν να συμφωνηθούν κρίσιμες
λεπτομέρειες σε σχέση με τον τρόπο αποπληρωμής των
οφειλών που δημιουργήθηκαν στο μεσοδιάστημα από την
υπογραφή της προηγούμενης σύμβασης. Εξέφρασε την
ελπίδα να βρεθεί «λευκός ιππότης» που θα αναλάβει την
αναδιοργάνωση και εξυγίανση της εταιρείας ενώ τόνισε
ότι, αν υπάρξει αξιόπιστο σχέδιο διάσωσης της ΛΑΡΚΟ, η
ΔΕΗ θα το εξετάσει με επιχειρηματικά κριτήρια.
Στις 23 Ιανουαρίου, όπως επανέλαβε ο πρόεδρος της
ΔΕΗ, αναμένονται οι προσφορές των επενδυτών για τις λιγνιτικές μονάδες Μεγαλόπολης και Φλώρινας, αν και δεν
μπορεί να αποκλειστεί νέα παράταση. Πάντως, το ισχύον
χρονοδιάγραμμα προβλέπει τη λήψη απόφασης για την
κατακύρωση του διαγωνισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΔΕΗ στις 31 Ιανουαρίου. Όπως τόνισε ο ίδιος, με τη
μείωση του προσωπικού σε εφαρμογή του προγράμματος
εθελουσίας εξόδου, η Μεγαλόπολη γίνεται κερδοφόρα
και ο διαγωνισμός μπορεί να προσελκύσει ικανοποιητικό
τίμημα. Στο πρόγραμμα της εθελουσίας έχουν δηλώσει
συμμετοχή 244 εργαζόμενοι από τη Μεγαλόπολη.
Βασική εκκρεμότητα παραμένει η οριστικοποίηση του
σχεδίου αποζημίωσης των μονάδων με τα λεγόμενα Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος, η οποία αναμένεται τον
Απρίλιο. Στο μεσοδιάστημα, ωστόσο, και σε ορίζοντα λίγων
ημερών, αναμένεται η απάντηση της Κομισιόν στην προκοινοποίηση του μηχανισμού που έγινε πρόσφατα.
Στις εκκρεμότητες περιλαμβάνονται επίσης η τροφοδοσία
με λιγνίτη του σταθμού της Φλώρινας για την οποία η ΔΕΗ
είναι σε διαπραγμάτευση προκειμένου να μειωθεί η τιμή
προμήθειας από το ιδιωτικό λιγνιτωρυχείο της περιοχής.

6 σελίδα
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το κρεβάτι του … πόνου είναι
πολλοί Τρικαλινοί, καθώς το
τελευταίο διάστημα
παρατηρείται έξαρση του
φαινομένου της γρίπης, με τους
γιατρούς και τους φαρμακοποιούς
να συνιστούν στους πολίτες να
σπεύσουν να εμβολιαστούν με τα
αντιγριπικά εμβόλια, προκειμένου
να θωρακίσουν τον οργανισμό
τους.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Τρικάλων κ. Νίκος
Μάνος υπάρχει έξαρση του φαινομένου
και για το επόμενο χρονικό διάστημα
(σ.σ. έως το Μάρτιο) θα αυξάνονται τα
περιστατικά.
Ο κ. Μάνος ανέφερε ότι υπάρχει
επάρκεια αντιγριπικών εμβολίων στα
φαρμακεία των Τρικάλων και κάλεσε
τους πολίτες που ανήκουν στις ευπαθείς
ομάδες του πληθυσμού και δεν έχουν
εμβολιαστεί, να κάνουν το εμβόλιο για
να θωρακίσουν τον οργανισμό τους.
Παράλληλα, ανέφερε ότι τις τελευταίες ημέρες η ζήτηση στα φαρμακεία
του νομού είναι αυξημένη για αντιπυρετικά σιρόπια, καραμέλες για τον λαιμό,
βιταμίνες καθώς και σκευασμάτων για
τη διάρροια και τον εμετό, εξαιτίας των
ιώσεων του ανώτερου αναπνευστικού
και του γαστρεντερικού.
Να σπεύσουν να εμβολιαστούν κάλεσε τους πολίτες και ο διευθυντής της
Ά Παθολογικής του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων κ. Άγγελος Ζορμπάς,
γνωστοποιώντας ότι καθημερινά προσέρχονται στο νοσοκομείο πολλά περιστατικά με αρκετά από αυτά να καταλήγουν σε νοσηλεία.
«Θερίζει η γρίπη και θα πρέπει να
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Γιατροί και φαρμακοποιοί συνιστούν στους πολίτες να εμβολιαστούν

Έξαρση της γρίπης
• Σύμφωνα με το ΚΕΕΛΠΝΟ τα κρούσματα
θα αυξηθούν βαθμιαία μέχρι και τις αρχές της άνοιξης

εμβολιαστούν οι πολίτες. Πέντε άνθρωποι νοσηλεύονται στη ΜΕΘ και καθη-

μερινά έρχονται και άλλα περιστατικά»
τόνισε.

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

ΚΕΕΛΠΝΟ: Μικρή ανοδική τάση
Σύμφωνα με τους αρμόδιους έρχεται

έξαρση της γρίπης, ενώ σύμφωνα με
τα στοιχεία που συγκεντρώνει το Κέντρο
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΕΕΛΠΝΟ) η δραστηριότητα της εποχικής γρίπης στη χώρα μας παρουσιάζει
μικρή ανοδική τάση και τα κρούσματα
θα αυξηθούν βαθμιαία μέχρι και τις αρχές της άνοιξης.
Υπό τα δεδομένα αυτά οι συντάκτες
της νέας επιδημιολογικής έκθεσης του
Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) προειδοποιούν
ότι «η δραστηριότητα της γρίπης στην
Ελλάδα παραμένει σε αυξημένα επίπεδα». Σημειώνουν δε, ότι ο επικρατών
υπότυπος είναι ο Α(Η1Ν1) – που είχε
προκαλέσει και την επιδημία του 2009
– και υπενθυμίζουν ότι ο αντιγριπικός
εμβολιασμός «είναι ο καλύτερος τρόπος
προφύλαξης από τη γρίπη».
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, από
την αρχή του κύματος έως και τα μέσα
της εβδομάδας έχουν νοσηλευτεί συνολικά 35 ασθενείς σε ΜΕΘ. Από αυτούς
οι 21 είναι άντρες και οι 14 γυναίκες με
εύρος ηλικιών από 39 έως και 90 ετών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από αυτούς
μόνον οι τρεις ήταν εμβολιασμένοι, παρότι στην πλειονότητα τους ανήκουν
σε ομάδες υψηλού κινδύνου και άρα
είναι επιρρεπείς σε τυχόν επιπλοκές.
Ενόψει της έξαρσης της εποχικής γρίπης, οι ειδικοί του ΚΕΕΛΠΝΟ υπενθυμίζουν ότι ο αντιγριπικός εμβολιασμός
είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο προστασίας.
Ακόμη και τώρα, το εμβόλιο μπορεί
να είναι αποτελεσματικό και να θωρακίσει όσους έχουν υψηλό κίνδυνο επιπλοκών ενάντια στον ιό.
Ε.Κ.

τοπικά
ε μια άσχημη
διαπίστωση
κατέληξε η
«Πρωτοβουλία Γυναικών
Οιχαλίας» που αφορά
έναν αριθμό κατοίκων
της Οιχαλίας που
δυσκολεύονται ακόμη και
σε καθημερινές ανάγκες.
Για το λόγο αυτό έχουν
αναλάβει την σίτιση του
Κυριακάτικου Τραπεζιού
αναξιοπαθούντων
συμπολιτών τους. Όπως
γράφει το oichalialive.gr,
και δηλώνουν οι κυρίες
που πήραν την
πρωτοβουλία:

Σ

Γεύμα αγάπης
Πρωτοβουλία των «Γυναικών Οιχαλίας» ώστε
να στηριχθούν κάτοικοι του χωριού
που δυσκολεύονται στην καθημερινότητα τους
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Δύο νέες και νεανικές
υποψηφιότητες με τον
Κώστα Μαράβα στην ΦΗΚΗ
Στην Δημοτική Ενότητα Πιαλείων, η Τοπική Κοινότητα Φήκης αποτελεί για τον Δήμαρχο Πύλης κ. Κωνσταντίνο Μαράβα προτεραιότητα στην καινούργια του
μάχη, στις εκλογές του Μάη.
•Η κυρία Κούκλα Μαρία του Στεφάνου, σύζυγος του
κ. Γιώργου Χατζηκύρκα έδωσε τα χέρια και θα είναι
υποψήφια Κοινοτική Σύμβουλος της ΦΗΚΗΣ στον δημοτικό συνδυασμό με τίτλο «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ».

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
«Δυστυχώς στις επισκέψεις
σε συμπολίτες μας διαπιστώσαμε περιπτώσεις πολύ κακής
διαβίωσης που μας στεναχώρησαν αφάνταστα» αναφέρουν, καλώντας παράλληλα
«όλους όσους μπορούν να
συνδράμουν και ιδιαίτερα
τους θεσμούς να κινητοποιηθούν άμεσα μαζί μας για να
εξαλείψουμε αυτές τις δυσάρεστες περιπτώσεις».
Με την ευκαιρία, οι γυναίκες

που έχουν αναλάβει αυτή την
αξιέπαινη πρωτοβουλία, αφού
εύχονται σε όλους «χρόνια
πολλά και καλή χρονιά», δεν
παραλείπουν να ευχαριστήσουν θερμά όλους «όσους
στάθηκαν διπλά μας μέχρι και
σήμερα προσφέροντας με

αγάπη άφθονα υλικά διατροφής για την υλοποίηση του
σκοπού μας. Επίσης ευχαριστούνε θερμά τους ομογενείς μας και κυρίως τον πρόεδρο του Συλλόγου Μεταναστών Οιχαλίας ο οποίος συγκέντρωσε ένα εύλογο ποσό

για την αγορά αγαθών».
Ας συμβάλουμε όλοι, όπως
και όσο μπορεί ο καθένας
μας σε τέτοιες κινήσεις ανθρωπιάς που ανακουφίζουν
στο μέτρο του δυνατού τους
ανθρώπους της διπλανής πόρτας.

Εργάζεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.
Είναι μητέρα τριών τέκνων.
•Επίσης υποψήφιος στην Κοινότητα Φήκης θα είναι ο κύριος Μερτσιωτάκης Βασίλειος του Ιωάννη.

Ένταση στο Κηπάκι μεταξύ Ρομά
•Τραυματισμός ατόμου χθες το μεσημέρι και αστυνομική
δύναμη στην περιοχή για να επέλθει η ηρεμία
ναψαν για τα καλά
τα αίματα χθες το
μεσημέρι στο
Κηπάκι στον οικισμό των
Ρομά, όπου υπήρξε
συμπλοκή με δυο –
ευτυχώς ελαφρά –
τραυματίες.

Ά

Σύμφωνα με πληροφορίες
στο περιστατικό ενεπλάκησαν
περίπου 10 άτομα και το επεισόδιο δεν άργησε να πάρει
άσχημη τροπή, όταν δύο εκ
των εμπλεκόμενων τραυματίστηκαν από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα από γυαλί.
Άμεσα μεταφέρθηκαν με
ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο
Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου
τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και η ζωή τους
δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο.
Στο γύρω περιοχή έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στον οικισμό εισχώρησαν μόνο άντρες της
ΟΠΚΕ.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι αστυνομικοί

Το επάγγελμα του είναι Αστυνομικός.
Είναι παντρεμένος με την κυρία Ευθυμία Καρβούνα και
πατέρας μίας κόρης.
Και οι δύο, για πρώτη φορά ασχολούνται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, ικανοποιημένος για την εξέλιξη δήλωσε ότι:
«Καλωσορίζω στις τάξεις του συνδυασμού μου την κ.
Μαρία Κούκλα και τον κ. Βασίλη Μερτσιωτάκη.
Αισθάνομαι ευτυχής γιατί νέοι άνθρωποι βγαίνουν στο
προσκήνιο της τοπικής πολιτικής σκηνής. Χαίρομαι
γιατί νέες ιδέες έρχονται να μπολιάσουν, να ανθίσουν
και να δημιουργήσουν μαζί μας.
Για την Φήκη, για την Δημοτική Ενότητα Πιαλείων, για
τον Δήμο Πύλης.
Τους εύχομαι ολόψυχα καλό αγώνα και καλή επιτυχία».

προχώρησαν σε δύο προσαγωγές.
Δυνάμεις της Αστυνομίας
έσπευσαν και στο ΓΝΤ όπου
είχαν καταφτάσει συγγενείς
των τραυματισμένων για την
αποφυγή νέου επεισοδίου.

Σύλληψη για
ναρκωτικά
Συνελήφθη στα Τρίκαλα
από Αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων, 57χρο-

νος.
Σε βάρος του συλληφθέντα,
εκκρεμεί απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για παράβαση
του Νόμου περί ναρκωτικών,
με ποινή φυλάκισης 1 έτους.

8 σελίδα
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Μέχρι 31/1/2019 μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις από ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους

Αιτήματα ανακατανομής βοσκότοπων
Μ

έχρι 31
Ιανουαρίου 2019
θα έχουν το
δικαίωμα να υποβάλλουν
αιτήματα ανακατανομής
βοσκοτόπων οι
ενδιαφερόμενοι
κτηνοτρόφοι.

Όπως είναι γνωστό, τα συγκεκριμένα αιτήματα κατατίθενται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) της
Περιφερειακής Ενότητας(ΠΕ),
μέχρι 31 Δεκεμβρίου του κάθε
έτους και εξετάζονται, ωστόσο για φέτος παρατείνεται
μέχρι το τέλος του τρέχοντα
μήνα η προθεσμία υποβολής.
Η ΔΑΟ διαβιβάζει στην Επιτροπή, τυχόν αιτήματα κτηνοτρόφων ή φορέων για χωροταξική ανακατανομή του
βοσκότοπου
Δεν οφείλουν την καταβολή
μισθώματος οι ιδιοκτήτες για
την δική τους βοσκήσιμη γαία
και οι αποκατεστημένοι κτηνοτρόφοι για την βοσκήσιμη
γαία στην οποία έγινε η αποκατάστασή τους. Σε αυτές τις
περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι αιτούνται και λαμβάνουν
από την ΔΑΟ βεβαίωση μη
οφειλής, προσκομίζοντας τα
σχετικά αποδεικτικά.
Για ακίνητα τα οποία διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγρο-

τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων(ΥΠΑΑΤ), τα οποία έχουν
παραχωρηθεί ή παραχωρούνται για βόσκηση, στα οποία
κτηνοτρόφοι έχουν αποκατασταθεί κτηνοτροφικά έχοντας
δικαίωμα χρήσης των ακινήτων για βόσκηση, ο ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος που
τις χρησιμοποιεί αιτείται και
λαμβάνει βεβαίωση μη οφει-

λής, προσκομίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά.
Στην περίπτωση που ο κτηνοτρόφος μισθώνει ιδιωτική
βοσκήσιμη γαία από ιδιώτη
φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
προσκομίζει στην ΔΑΟ το σχετικό μισθωτήριο και αιτείται
και λαμβάνει βεβαίωση περί
μη οφειλής.

Η τεχνική λύση
Όσον αφορά το ζήτημα με
την τεχνική λύση για τις βοσκήσιμες γαίες, κτηνοτρόφοι
αντιδρούν σ’ αυτήν, όμως καλούνται να υπογράψουν μέχρι
το τέλος του Ιανουαρίου την
κατανομή που τους έχει γίνει,
διαφορετικά χάνουν κάθε δικαίωμα ένστασης να διεκδι-

κήσουν τις εκτάσεις που είναι
πραγματικά κοντά στον στάβλο τους.
Η Ομοσπονδία Κτηνοτροφικών Συλλόγων και Κτηνοτρόφων Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει θέσει τα εξής ερωτήματα προς το ΥΠΑΑΤ:
«1) Σε περίπτωση που γίνει
έλεγχος από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και ο βοσκότοπος που

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

Των τρακτέρ στα σχέδια βελτίωσης

Συνυπολογίζεται
ο εξοπλισμός
•Ποια είναι βασικά κριτήρια για την επιλογή δικαιούχου

Ο

εξοπλισμός που
ενσωματώνεται στο τρακτέρ,
πχ GPS, θα συνυπολογίζεται
στο κόστος του.

Έτσι, αν η επένδυση αυτή ξεπερνά τα
125.000 ευρώ, θα υπάρξει περικοπή μέχρι
το ποσό αυτό στα σχέδια βελτίωσης. Επίσης,
στην αξιολόγηση εξετάζεται η πρώτη εγκατάσταση εντός της τελευταίας 5ετίας βάσει
των εκκαθαριστικών φορολογίας εισοδήματος
των φορολογικών ετών 2011 και 2012 από
τα οποία να προκύπτει για κάθε έτος ότι τα
ατομικά γεωργικά εισοδήματα, περιλαμβανομένων και των ενισχύσεων του πυλώνα Ι,
δεν είναι μεγαλύτερα από τα πάσης φύσης
ατομικά εξωγεωργικά.
Παράλληλα, εξετάζεται η ύπαρξη βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας του κύριου φορέα ασφάλισης σε ισχύ κατά την
ημερομηνία οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης. Στην περίπτωση
που ο υποψήφιος δικαιούχος φυσικό πρόσωπο έχει υποβάλλει αίτημα ασφάλισης
στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ) αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι
σχετικές διαδικασίες, δύναται, αντί της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας, να
προσκομίσει αντίγραφο της αίτησής του ή
έγγραφο του ΕΦΚΑ που να βεβαιώνει την
υποβολή σχετικού αιτήματος. Για τη φορολογική ενημερότητα εξετάζεται η ύπαρξη
αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς
το δημόσιο σε ισχύ κατά την ημερομηνία
οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής αίτησης

στήριξης. Η ύπαρξη βεβαίωσης οφειλής
δεν υποκαθιστά την ενημερότητα για χρέη
προς το δημόσιο.

Παραγωγή Προϊόντων
Εφόσον έχει επιλεχθεί «Βιολογική» ή «Ολοκληρωμένη», ο αξιολογητής ελέγχει εάν η
καταχώρηση υποστηρίζεται από έγγραφο πιστοποιητικό οργανισμό. Τα έγγραφα αυτά
πρέπει να αφορούν στη δήλωση ΟΣΔΕ του
2017. Σημειώνεται ότι η προσκόμιση σύμβασης με πιστοποιητικό οργανισμό δεν 48 αποτελεί έγγραφο πιστοποίησης ενώ συμβάσεις
με πιστοποιητικό οργανισμό για το έτος 2018
δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί μόνο η σύμβαση
ο αξιολογητής ζητά την προσκόμιση επιπλέον
δικαιολογητικών (βεβαίωση συμμόρφωσης,
πιστοποιητικό κ.λπ.). Επιπλέον, η πιστοποίηση
πρέπει να ταιριάζει με την εποχή - έτος της
καλλιέργειας που περιλαμβάνεται στη δήλωση
ΟΣΔΕ 2017. Επισημαίνεται ότι συμβάσεις με
πιστοποιητικό οργανισμό για το έτος 2018
δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά

Ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού
στα εκπαιδευτήρια «ΑΘΗΝΑ»
ην Κυριακή 20
Ιανουαρίου 2019 τα
Εκπαιδευτήρια
“Αθηνά” διοργανώνουν
ημερίδα επαγγελματικού
προσανατολισμού με
ομιλητή τον κ. Στράτο
Στρατηγάκη.

Τ

Ο κ. Στρατηγάκης είναι μαθηματικός – ερευνητής. Είναι
εκπαιδευτικός συντάκτης του
naftemporiki.gr, καθώς και συνεργάτης της Καθημερινής και
του Έθνους. Είναι, επίσης,
σύμβουλος σταδιοδρομίας και
δημιουργός της ιστοσελίδας
“οδηγός σταδιοδρομίας”. Η
ιστοσελίδα αυτή, στην οποία οι
μαθητές των Εκπαιδευτηρίων
“Αθηνά” έχουν αποκλειστική
πρόσβαση, περιλαμβάνει εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες
και αποτελεί ένα βασικό συμβουλευτικό εργαλείο επαγγελματικού προσανατολισμού.

Πρόγραμμα
10:00-12:00 - Α και Β Λυκείου
Τίτλος: Η επιλογή σπουδών και επαγγέλματος στη
νέα εποχή.
- Το εξεταστικό σύστημα.
- Αξίζει τον κόπο να σπουδάσω;
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ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ
ΑΎΡΙΟ 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

Πολλοί πιστεύουν ότι δεν
έχει νόημα να σπουδάσουν,
αφού θα είναι άνεργοι. Την
απάντηση στο ερώτημα δίνουμε μέσα από στοιχεία διεθνών και ελληνικών οργανισμών.
- Τα κριτήρια επιλογής
σπουδών και επαγγέλματος
Με ποια κριτήρια πρέπει να
επιλέξουμε σπουδές;
- Τα λάθη στην επιλογή
Αναλύονται τα συνηθισμένα
λάθη των υποψηφίων.
- Η λήψη απόφασης
Αναλύονται οι τρόποι που οι
άνθρωποι παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή τους.
- Ασκήσεις επιλογής σπουδών

Πρόκειται για ασκήσεις διαφορετικές από τις άλλες,
αφού δεν υπάρχει σωστό και
λάθος. Καθοδηγούμενη αναζήτηση για την επιτυχή επιλογή σπουδών
12:00-14:00 - Γ Λυκείου
Τίτλος: “12 Μύθοι στην
Επιλογή Σπουδών και Επαγγέλματος”
Περιεχόμενο:
- Τα συχνά λάθη που γίνονται στην επιλογή σπουδών και
επαγγέλματος αναλύονται διεξοδικά.
Ακόμη, δίνονται οι σύγχρονες τάσεις στην επιλογή σπουδών, ο συνδυασμός διαφορετικών επιστημονικών αντικειμένων, γιατί ο κόσμος μας

άλλαξε και αλλάζει διαρκώς.
- Ανοίγουμε τους ορίζοντές
μας.
- Παρουσιάζονται οι εναλλακτικές διαδρομές που έχουν
οι νέοι σήμερα, καθώς τα
πράγματα αλλάζουν πολύ
γρήγορα, καινούργια επαγγέλματα δημιουργούνται και
άλλα εξαφανίζονται.
Η παρουσία μαθητών και
γονέων του Λυκείου θεωρείται απαραίτητη.
Επίσης, η είσοδος είναι
ελεύθερη για γονείς και μαθητές της τοπικής κοινωνίας
που θα ήθελαν μία ευρύτερη
ενημέρωση στο θέμα του
επαγγελματικού προσανατολισμού μετά το Λύκειο.

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

ΛΕΣΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Κοπή Βασιλόπιτας

Υψηλή τεχνολογία

Στην Καρδίτσα το πρώτο
ελληνικό εργοστάσιο στέβιας
έσα στους αμέσως
επόμενους μήνες
αναμένεται να ανάψει το
φουγάρο του πρώτου εργοστασίου
παραγωγής γλυκαντικών και
προϊόντων στέβιας επί ελληνικού
εδάφους, όπως επισήμανε
μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο
πρόεδρος του Αγροτικού
Συνεταιρισμού Στέβιας Καρδίτσας,
Γιώργος Κουλοσούσας.

Μ

Η μονάδα είναι εγκατεστημένη στον οικισμό Κόμπελο στο Φανάρι του Δήμου
Μουζακίου στην Καρδίτσα. θα παράγει
γλυκοζίτες στέβιας, στηρίζεται σε ελληνική ερευνητική τεχνογνωσία, που φέρει
ανάλογη πατέντα, έχοντας την «υπογραφή» του ΤΕΙ Θεσσαλίας (Τμήμα Τεχνολόγων), ενώ υποστηρίχθηκε από το
Leader με το ποσό των 130.000 ευρώ.
«Τα υπόλοιπα 370.000 ευρώ που απαιτήθηκαν για την ολοκλήρωση της μονάδας καλύφθηκαν μέσω ιδίας συμμετοχής» υπογράμμισε ο κ. Κουλοσούσας.
Υπογράμμισε δε ότι ο συνεταιρισμός,
που αριθμεί 50 παραγωγούς, πέτυχε
πανευρωπαϊκή πρωτιά, αφού καταφέρνει
«η στέβια στην Ελλάδα να βρίσκεται σε
πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή, από
την καλλιέργεια στον ελληνικό αγρό μέχρι την τελική μεταποίηση και διανομή».
Με βάση τις τελευταίες μετρήσεις από
φορέα της Γερμανίας, «οι πειραματισμοί μάς οδήγησαν σε καθαρότητα του
προϊόντος σε ποσοστό 80%, μέσω του
καινοτόμου τρόπου που αναπτύξαμε για
να παίρνουμε τους γλυκοζίτες από τα
φύλλα. Στόχος μας είναι το ποσοστό
αυτό να ξεπεράσει το 90%-95% και πιστεύουμε ότι δεν βρισκόμαστε μακριά
από την επίτευξή του» επισήμανε μιλών-

Η Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων σας προσκαλεί 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.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας
Το Φιλανθρωπικό Σωματείο “Φίλες της Αγάπης”, θα κόψει την
πρωτοχρονιάτικη πίτα του, την Κυριακή 20-1-2019, στις 11.30 π.μ.,
στην Σταγιάδειο Αίθουσα της Ι.Μ. Τρίκκης και Σταγών (οδός Απόλλωνος). Παρακαλούμε τις φίλες και τα μέλη του Σωματείου να παρευρεθούν.

Κοπή πίτας του ΕΜΟΤ
Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 6 το απόγευμα στην
ταβέρνα Αίγλη του ξενοδοχείου “Πανελλήνιον” ο ΕΜΟΤ θα κόψει
την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Παρακαλούνται τα μέλη και οι φίλοι του να παραβρεθούν.

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
Ο Σύλλογος Γυναικών Αγίου Βησσαρίωνα “ΤΟ ΔΟΥΣΙΚΟ” σας
εύχεται Καλή Χρονιά και σας προσκαλεί στην κοπή της Βασιλόπιτας την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 5:30 μ.μ. στο “ΣΤΕΚΙ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ” στο χωριό μας. Επίσης θα γίνει ανανέωση και
εγγραφή των μελών μας.

Ο.Π.Ο.Π. Πύλης

Κοπή πίτας
Σας προσκαλούμε στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας που
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27/1/2019 και ώρα 18:00, στις
εγκαταστάσεις της Ακαδημίας Αναρρίχησης (Πολυχώρος Γυμνασίου Λυκείου Πύλης)

τας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γεωπόνος του συνεταιρισμού, Ευάγγελος Πολυγένης.

Υψηλή τεχνολογία
Η μονάδα θα παράγει γλυκοζίτες στεβιόλης με εκχύλιση ξερών φύλλων, που
παράγονται από φυτά στέβιας, τα οποία
καλλιεργούνται από τα μέλη του συνεταιρισμού.
Η διαδικασία της μεταποίησης ανταποκρίνεται στα πιο υψηλά στάνταρντ τεχνογνωσίας, καθώς η παραγωγή θα γίνεται με τη χρήση εξειδικευμένης τε-

χνολογίας μεμβρανών και βιομηχανικής
χρωματογραφίας.
Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί
προϊόν πολύχρονης έρευνας του Εργαστηρίου Μηχανικής Μεταποίησης του
ΤΕΙ Θεσσαλίας, το οποίο, με επικεφαλής
τον καθηγητή Κωνσταντίνο Πετρωτό,
παρείχε -και θα συνεχίσει να παρέχει και
κατά το στάδιο της λειτουργίας- αμισθί
την υποστήριξή του στο όλο εγχείρημα.
Ο τεχνολογικός εξοπλισμός φέρει επίσης
ελληνική υπογραφή.

Ο ετήσιος χορός του ΚΑΠΗ
του Δήμου Μετεώρων
Το ΚΑΠΗ του Δήμου Μετεώρων προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του, στο ετήσιο χορό που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο
2 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00 στο Κέντρο «Τσίκαρης», όπου θα
γίνει επίσης και η κοπή της Βασιλόπιτας για το νέο έτος. Ελάτε
να διασκεδάσουμε με την ορχήστρα του Δημήτρη Κιτσόπουλου.
Τιμή Εισόδου: 10 ευρώ με φαγητό, 5 ευρώ για τα παιδιά.
Θα υπάρχει λεωφορείο στο χώρο του ΚΑΠΗ για τη μεταφορά
των μελών στο κέντρο. Ώρα αναχώρησης 19:00.

10 σελίδα
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ΤΟ Β2 ΚΑΙ ΤΟ Β3 ΤΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
«ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ» ΣΤΟ ΚΠΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Σ
τις 18/12/2018, ημέρα
Τρίτη, πραγματοποιήθηκε
από το σχολείο μας, το 4ο
Γυμνάσιο Τρικάλων «Γιώργος
Σεφέρης» μια μονοήμερη
εκπαιδευτική εκδρομή στο ΚΠΕ
Μουζακίου και στην Καρδίτσα.
Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα
εκδρομή με εκπαιδευτικό και
ψυχαγωγικό χαρακτήρα.

Η πρώτη στάση ήταν στο ΚΠΕ Μουζακίου. Πρώτα ξεναγηθήκαμε στο
χώρο με το ενυδρείο και τα βαλσαμωμένα είδη τοπικής πανίδας και στη
συνέχεια παρακολουθήσαμε το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Αειφόρος
Τουρισμός» καθώς και ενημερωτικά
βίντεο σχετικά με τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Επίσης, έγινε λόγος για
το σημαντικό έργο της εκτροπής του
Αχελώου και παίξαμε ένα εκπαιδευτικό
παιχνίδι που μας βοήθησε να καταλάβουμε την έννοια του «Αειφόρου Τουρισμού».
Η δεύτερη στάση μας έγινε στο
Μαυρομάτι, ένα μεγάλο, ημιορεινό οικισμό και ένα από τα πιο ιστορικά χωριά του νομού Καρδίτσας. Εκεί, επισκεφτήκαμε το Μουσείο του Γεώργιου
Καραϊσκάκη, όπου είχαμε την τύχη να
ξεναγηθούμε από τον πρόεδρο του
εκπολιτιστικού συλλόγου, ο οποίος
μας έδωσε πληροφορίες για τη ζωή
και το θάνατο του Καραϊσκάκη. Επι-

πλέον, είχαμε τη μοναδική ευκαιρία
να δούμε από κοντά τα όπλα του μεγάλου αγωνιστή.
Επόμενος σταθμός η Καρδίτσα,
πόλη της Θεσσαλίας, κοντά στα Τρίκαλα, πρωτεύουσα της ομώνυμης Περιφερειακής Ενότητας και έδρα του
Δήμου Καρδίτσας. Εκεί επισκεφτήκαμε
το Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας,
το οποίο έχει εκθέματα Παλαιολιθικής,
Νεολιθικής και Εποχής του Χαλκού.
Ήταν μια υπέροχη εμπειρία που θα
μείνει αξέχαστη σε όλους. Λίγο πριν
την αναχώρηση, κάναμε στάση για
φαγητό, ενώ ακολούθησε ελεύθερος
χρόνος και περιήγηση στο «Παυσίλυ-
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πο», το μεγάλο πάρκο που βρίσκεται
στο κέντρο της πόλης.
Η εκδρομή ήταν πολύ ενδιαφέρουσα
και ενθουσίασε όλους τους μαθητές
του σχολείου μας. Αυτό οφείλεται
στην καλή διάθεση των καθηγητών
μας που ανέλαβαν την υλοποίηση της
εκπαιδευτικής επίσκεψης. Γι’αυτό οφείλουμε τις ευχαριστίες μας στους συνοδούς καθηγητές μας, την κυρία Γεωργία Τζανάκου, την κυρία Γεωργία
Αντωνούλα και την κυρία Νίκη Χριστάνα.
Άρτεμις Ευαγγελακοπούλου, Θεοδώρα Ευθυμιάδη, μαθήτριες της Β’
Τάξης του 4ου Γυμνασίου Τρικάλων

τοπικά

α στήσουν ..
καρτέρι στο
φλουρί και στη
διασκέδαση αποφάσισαν
χθες το βράδυ οι
Τρικαλινοί κυνηγοί και
έδωσαν το παρόν στην
κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας
του Κυνηγετικού
Συλλόγου Τρικάλων.

Ν
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σελίδα 11

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε χθες ο Κυνηγετικός Σύλλογος Τρικάλων

Αφησαν τα… τουφέκια, έκοψαν την πίτα
•Η εκδήλωση έγινε στην αίθουσα του «Πύλης Μέγαρο» με τα μέλη
του Συλλόγου να δίνουν το παρόν και να σχεδιάζουν τα επόμενα βήματα τους

Η εκδήλωση έγινε στην αίθουσα του «Πύλης Μέγαρο»
με τα μέλη του Συλλόγου να
δίνουν το παρόν και να σχεδιάζουν τα επόμενα βήματα
τους, ενώ παραβρέθηκαν τοπικοί και πολιτικοί φορείς.
Για χρονιά ορόσημο έκανε
λόγο ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων κ.
Σταύρος Τραγάνης, τόσο για
την τρικαλινή κυνηγετική οικογένεια, όσο και την πανελλαδική, επειδή έλαβαν χώρα
γεγονότα με θετικό, αλλά και
αρνητικό αντίκτυπο που σημάδεψαν την πορεία του Συλλόγου.
Στη συνέχεια, τόνισε ότι «γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια
να διατηρήσουμε τον Κυνηγετικό Σύλλογο Τρικάλων δυνατό και να υλοποιήσουμε όσα
μαζί σχεδιάσαμε. Δεχόμαστε
όμως ασύμμετρη απειλή,
όπως προείπα και σας καλώ να
αναλάβετε ρόλο θεματοφυλάκα για το σήμερα και το αύριο του Κυνηγετικού Συλλόγου, ένα Σύλλογο που είμαστε
περήφανοι που διοικούμε και
σας εκπροσωπούμε να μην
επιτρέψετε να επικρατήσουν
λογικές που δε συνάδουν με
την κυνηγετική φιλοσοφία, να
μην βρουν πρόσφορο έδαφος
λογικές που οδηγούν το κυ-

CMYK

νήγι σε απαξία και αλλαγή
του τρόπου άσκησης του. Να
μην επιτρέψετε να ευοδοκιμήσουν στην περιοχή μας οντότητας που σκοπό έχουν,
κατά την άποψη μου, τη διάλυση των οργανωμένων κυνηγετικών οργανώσεων».
Χαιρετισμό απηύθυνε και ο
πρόεδρος Ζ’ Κυνηγετικής
Ομοσπονδίας Θεσσαλίας &
Ν. Σποράδων κ. Βασίλειος
Μπαλατσός που στάθηκε στην
ανάγκη να ενισχυθεί ακόμα
περισσότερο το κυνήγι με πολιτικές πρωτοβουλίες, καθώς
και στην μεγάλη προσπάθεια
που καταβάλλουν οι κυνηγοί
για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ τυχόν
διαφορετικές ενέργειες όπως
είναι η λαθροθηρία, δεν είναι
αποδεκτές από τους κυνηγούς.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε
με την κοπή της πίτας ενώ δόθηκαν αναμνηστικές πλακέτες σε επτά μέλη του Συλλόγου που συμπλήρωσαν το 80
έτος της ηλικίας τους.
Πρόκειται για τους Καλόγιαννο Κωνσταντίνο, Μεριβάνη Βασίλειο, Νικλιτσιώτη Δημήτριο, Ντάσκας Κωνσταντίνος, Τζουρτιώτη Αντώνιο,
Τσιάντα Αθανάσιο και Γκουζιώτη Βασίλειο.
Ε.Κ.

12 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

το κάστρο του
Φαναρίου έγινε η
κοπή της πίτας του
Σ.Π.ΟΡ.Τ. παρουσία
μελών και φίλων του
συλλόγου. Της
εκδήλωσης προηγήθηκε
σύντομη πεζοπορία
μέχρι το σημείο
συνάντησης. Στα
σημαντικά σημεία της
εκδήλωσης, η παρουσία
όλων των
διατελεσάντων
προέδρων (7 στον
αριθμό) κατά την
εικοσαετή ιστορία του
συλλόγου.

Σ

Ωφείλουμε ευχαριστίες
στους χορηγούς της εκδήλωσης: Το κατάστημα
Woodland του κ. Α. Τζιώρα,
τις επιχειρήσεις των κκ Β.
Τριανταφύλλου, Κ. Κανταρτζή, Σ. Σιάτρα, Α. Μπαλωμένου για τα δώρα που παρείχαν και τις βιομηχανίες Τρίκκη και Κλιάφα για τα τρόφιμα και τα αναψυκτικά. Θερμές ευχαριστίες και στην
αντιπροσωπεία της Suzuki
του κ. Γ. Καρούτα που χρηματοδότησε το πρόγραμμα
της νέας χρονιάς.
Δυστυχώς δεν έγινε δυνατή η επίσκεψη στο εσωτερικό του κάστρου καθώς
το βρήκαμε κλειστό παρά
την ειδοποίησή μας προς
τον Δήμο Μουζακίου.
Το κάστρο του Φαναρίου
είναι ένα γνήσιο Μεσαιωνικό κάστρο, και μάλιστα από
τα καλύτερα διατηρημένα.
Είναι το μοναδικό καλο-
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Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ Σ.Π.ΟΡ.Τ.

διατηρημένο φρούριο σε
όλη τη δυτική Θεσσαλία και
μέχρι τα τέλη της δεκαετίας
του ’50 υπήρχαν ακέραιες
και οι επάλξεις του.
Δυστυχώς η παραμέληση
του από την πολιτεία και
τους τοπικούς φορείς είχε
ως αποτέλεσμα την λαφυραγώγηση του, καθώς τα
υλικά από τα οποία είναι χτισμένο (κυρίως πέτρα πελεκητή και τούβλα) πρόσφεραν
την πρώτη ύλη για την κατασκευή σπιτιών από τους
ντόπιους, και όχι μόνο. Μέ-

χρι και η Εθνική Τράπεζα
της Καρδίτσας είναι χτισμένη με πέτρες που μεταφέρθηκαν από εδώ! Έστω και
καθυστερημένα όμως ανέλαβε η πολιτεία την διάσωση
του και άρχισε η ανοικοδόμηση του από την 7η εφορία
βυζαντινών αρχαιοτήτων.
Το κάστρο είναι χτισμένο
πάνω στο λόφο του Φαναρίου και τα παλιότερα χρόνια
έλεγχε το πέρασμα από την
Ήπειρο στη Θεσσαλία.
Πρόκειται για μικρό οχυρό, εκτάσεως 2.6 στρεμμά-

των, που ενισχύεται από έξι
προεξέχοντες πύργους, με
ιδιαίτερα ενισχυμένο τον νότιο. Το κάστρο διέθετε δύο
εισόδους, μία στη νότια που
είναι η κύρια και μία βοηθητική στη βόρεια πλευρά.
Η διάμετρος του οχυρού
είναι 100 μ. περίπου. Η περίμετρος του είναι 230 μέτρα. Το ύψος των τειχών
του φτάνει τα δέκα μέτρα και
το πλάτος τους τα δύο.
Στο εσωτερικό του υπάρχουν ερείπια δύο δεξαμενών, καμαροσκέπαστης πυ-

ριτιδαποθήκης, ενός τζαμιού
που πατάει επάνω σε παλιότερο κτίριο με λουτρό, καθώς και δίχωρου κτιρίου
μπροστά στην είσοδο για
τις ανάγκες της φρουράς.
Οι πρώτες εργασίες ανασκαφής έγιναν το 1984 και
διήρκεσαν δύο περίπου χρόνια, οπότε και σταμάτησε
κάθε περαιτέρω προσπάθεια. Μετά την πάροδο μιας
δεκαετίας εντάχθηκε σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα αναστήλωσης κι εντάχθηκε σε
αυτό το 1995, οπότε πλέον
άρχισε ουσιαστικά η αποκατάσταση του μοναδικού αυτού ιστορικού μνημείου.

Πηγή των πληροφοριών:
Καστρολόγος – Τα κάστρα
της Ελλάδας

ΤΑ ΝΕΑ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Για την επόμενη Κυριακή
έχουμε προγραμματίσει ανάβαση στην κορυφή Καπροβούνι των Αγράφων. Περισσότερες πληροφορίες για
τις δράσεις μας στα γραφεία
του συλλόγου – Ομήρου 6,
κάθε βράδυ Παρασκευής
από τις 9 έως τις 10.
Η διεύθυνση της ιστοσελίδας
μας
είναι:
www.trikalasport.gr και στο
τηλέφωνό μας 2431072077.

Χοληστερίνη:

Σύμμαχος ή Eχθρός;
υχνά ανησυχούμε για τα επίπεδα της χοληστερίνης στο αίμα μας καθώς γνωρίζουμε ότι η υψηλή
χοληστερίνη αυξάνει τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα.
Ας δούμε όμως λίγο πιο αναλυτικά τι είναι τελικά η χοληστερίνη, είναι μόνο εχθρός μας ή και φίλος μας.
Η χοληστερίνη, ή -πιο σωστά- χοληστερόλη, συντίθεται
στο ήπαρ από τα διαιτητικά λίπη.
Ο ρόλος της χοληστερόλης στον οργανισμό είναι πολύ
σημαντικός καθώς είναι βασικό δομικό συστατικό της εξωτερικής μεμβράνης των κυττάρων.
Επίσης, η χοληστερόλη και κάποια παράγωγά της
αποτελούν πρόδρομες ουσίες από τις οποίες παράγονται διάφορες ορμόνες όπως η τεστοστερόνη, τα οιστρογόνα, η κορτιζόνη καθώς επίσης και η βιταμίνη D3.
Σημαντικός είναι επίσης ο ρόλος της στο σχηματισμό
των χολικών οξέων που προάγουν την πέψη και απορρόφηση λίπους της τροφής.
Η χοληστερόλη κυκλοφορεί στο αίμα προσδεδεμένη με
πρωτεΐνες σχηματίζοντας λιποπρωτεΐνες, δύο από τις οποίες είναι η HDL (λιποπρωτεΐνη υψηλής πυκνότητας) και η
LDL (λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας).
Η LDL μεταφέρει τη χοληστερόλη από το ήπαρ από
όπου παράγεται, στα κύτταρα που είναι απαραίτητη είτε
ως δομικό συστατικό είτε για την παραγωγή ορμονών.
Εάν όμως τα επίπεδα της LDL είναι αυξημένα, η περίσσεια της LDL επικάθεται στα τοιχώματα των αρτηριών
σχηματίζοντας αθηρωματικές πλάκες οι οποίες υπάρχει
κίνδυνος να φράξουν τις αρτηρίες, και για αυτό έχει χαρακτηριστεί ως ‘’κακή χοληστερίνη’’.
Η HDL μεταφέρει «περίσσεια» χοληστερόλης από περιφερικούς ιστούς και γηρασμένα κύτταρα στο ήπαρ όπου
μετατρέπεται σε χολικά οξέα και στη συνέχεια απομακρύνεται από τον οργανισμό μέσω του εντέρου.
Γι’ αυτό το λόγο η HDL έχει χαρακτηρισθεί ως ‘’καλή χο-

Σ

Βανέσα Μηλιώνη
Μικροβιολόγος - Βιοπαθολόγος
ληστερίνη’’.
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω η χοληστερίνη συμβάλλει στη σωστή λειτουργία του οργανισμού αρκεί να διατηρείται σε φυσιολογικά επίπεδα. Σύμφωνα με τη βι-

βλιογραφία, η συγκέντρωσή της στο αίμα των ενηλίκων
δεν πρέπει να ξεπερνά τα 200mg/dl και παράλληλα η HDL
πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 60mg/dl ενώ η LDL μικρότερη από 100mg/dl.
Ο έλεγχος της χοληστερίνης γίνεται με μια απλή εξέταση αίματος.
Για να διατηρήσουμε τη χοληστερίνη στα φυσιολογικά
επίπεδα πρέπει να γνωρίζουμε τους παράγοντες που συντελούν στην αύξησή της.
Όπως είναι γνωστό, ένας βασικός παράγοντας που ανεβάζει τη συγκέντρωση της χοληστερίνης στο αίμα είναι
η κακή διατροφή που είναι πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά οξέα καθώς επίσης και η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας.
Ο υποθυρεοειδισμός και ο αρρύθμιστος σακχαρώδης
διαβήτης είναι επίσης πιθανόν να ευθύνονται για αύξηση
της τιμής της χοληστερίνης. Φάρμακα επίσης όπως αντισυλληπτικά, θειαζιδικά διουρητικά, αντιψυχωσικά κ.ά. αυξάνουν τη χοληστερίνη.
Τα υψηλά επίπεδα χοληστερίνης στο αίμα, ειδικά σε συνδυασμό με τα χαμηλά επίπεδα της HDL, έχει βρεθεί ότι
αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης αθηροσκλήρωσης και
καρδιαγγειακών παθήσεων.
Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αποτελούν την σημαντικότερη παράμετρο για τη διάγνωση και
την παρακολούθηση των επιπέδων χοληστερίνης στο αίμα.
Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων δεν
πρέπει να ερμηνεύονται ως αριθμητικό αποτέλεσμα.
Αντιθέτως πρέπει να ερμηνεύονται σε σχέση με το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, τα κλινικά ευρήματα και
τα αποτελέσματα άλλων εργαστηριακών εξετάσεων και
πληροφοριών.
Η ορθή ερμηνεία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων
επιτρέπει στον γιατρό να διακρίνει την "υγεία" από τη
"νόσο".
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4 Παραληθαίοι και Ασπρόβαλτος διατηρούν την επαφή τους
με τον αρχικό στόχο στην μάχη της Β’ Ερασιτεχνικής
•(σελ. 7)

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

Ο ΑΟ Τρίκαλα
ξέρει πολύ
καλά ότι ο
αγώνας με τον Ηρακλή
έχει ξεχωριστό
ενδιαφέρον. Αποτελεί
και κίνητρο για τους
φιλάθλους να δουν ένα
σημαντικό παιχνίδι και
να βοηθήσουν την
ομάδα να φτάσει σε μια
σπουδαία επιτυχία.
Βέβαια ο αντίπαλος
βρίσκεται σε ανοδική
πορεία, αλλά αυτό δεν
μπορεί να ενδιαφέρει
τον ΑΟΤ. Έχει τις δικές
του ανάγκες και
σίγουρα θα πρέπει να
φανεί το πάθος και η
δύναμη μέσα στον
αγωνιστικό χώρο. Έτσι
από κάθε άποψη ο
αγώνας της Κυριακής
είναι όντως κρίσιμος!

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΤΙΓΜΗ ΟΙ ΜΑΧΕΣ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
Ο ΑΟΤ καλείται να σηκώσει κεφάλι
στον βαθμολογικό πίνακα
•(σελ. 5)

Πολλά έχουν να κάνουν μπροστά
τους Ίκαροι και ΑΟ Καλαμπάκας

•(σελ. 4)

Σε τοπικό επίπεδο το μπάσκετ
πάντα βγάζει ειδήσεις

•(σελ. 2, 6)
CMYK
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Eξαιρετικός
οδηγός
Εκπληκτικό βράδυ Τετάρτης με τους Μπακς
του Γιάννη Αντετοκούνμπο να «σκαρφαλώνουν»
στην κορυφή της Ανατολής.
Ο «Giannis» έπαιξε 22
λεπτά και πέτυχε 27 πόντους με 11 ριμπάουντ και
οδήγησε(basketblog) τα
«Ελάφια» στην 3η κρίσιμη
περίοδο, όπου πέτυχαν
ένα επιμέρους 41-28. Το
Μιλγουόκι εν τέλει έφτασε στην 3η συνεχόμενη
νίκη με το 101-111 επί
του Μέμφις.
Για τους Γκρίζλις, ο Κάσπι ήταν πρώτος σκόρερ
με 17 πόντους.
Το Ντάλας προηγήθηκε
μέχρι και με 19 πόντους
στο 1ο ημίχρονο αλλά τελικά ηττήθηκε με 101-105
από τους Σαν Αντόνιο
Σπερς.
Ο Λούκα Ντόνσιτς ήταν
εντυπωσιακός με 25 πόντους, 8 ασίστ και 8 ριμπάουντ, ενώ η ομάδα του
Πόποβιτς είχε «πολυφωνία» στην επίθεση με τον
Μάρκο Μπελινέλι να ξεχωρίζει με 17 πόντους.
Στο μεγάλο ντέρμπι της
Ανατολής, οι Σέλτικς επικράτησαν των Ράπτορς
με 117-108.

Aπένειμε
εύσημα
Ο κόουτς της γυναικείας ομάδας του Ολυμπιακού Γ. Παντελάκης(ξεκίνησε από τον Αίολο)
είπε για την ιστορική επιτυχία.
Ήταν κάτι που το ζητούσαμε καιρό. Η ομάδα
μας έπαιζε σταθερά καλά,
σε όλα τα παιχνίδια.
Ήταν κάτι που το είχαμε πει και στην προπόνηση, το είχαμε συζητήσει
και ήμασταν έτοιμοι για
αυτό.
Η Σοπρόν είναι μία
πολύ καλή ομάδα στο
γκρουπ μας και μία ομάδα
που θα πάει στο Final 4
στο τέλος, μία ομάδα με
μεγάλο μπάτζετ αλλά στο
συγκεκριμένο παιχνίδι οι
δικές μου παίκτριες έδειξαν ότι ήταν καλύτερες
μέσα στο γήπεδο.

Σε πολλά μέτωπα
Μαζεμένες υποχρεώσεις έχουν οι συμπολίτες παίκτες άλλων
ομάδων καθώς και οικεία πρόσωπα αλλά στέκονται στο ύψος τους

Ο

ι καλαθοσφαιριστές
ξέρουν ότι στο
ξεκίνημα της νέας
χρονιάς τους περιμένει
μπόλικη δουλειά.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Οσο ο χρόνος στην κλεψύδρα αδειάζει οι ίδιοι γνωρίζουν ότι πρέπει να
συνεχίσουν στα κόκκινα, αφού δεν
υπάρχουν περιθώρια για φρεναρίσματα.
Ισα-ίσα καλούνται να βγάλουν και
άλλους άσους από το μανίκι τους για
να πανηγυρίσουν την επίτευξη των
στόχων τους.
Ηρθε βέβαια και το κύμα κακοκαιρίας, οπότε τροποποιήθηκε το πρόγραμμα σε μεγάλο βαθμό.
Ετσι αρκετά οικεία πρόσωπα κλήθηκαν να δώσουν μαζεμένους αγώνες.
Πραγματικά παίζουν σε πολλά μέτωπα
και προσπαθούν να μοιράζουν σωστά
τις δυνάμεις τους.
Η πράξη δείχνει ότι βρήκαν την συνταγή και γι’αυτό το ζήτημα, οπότε πορεύονται με ανεβασμένο ηθικό.
Με όλα αυτά οι φίλαθλοι συνειδητοποιούν ότι οι πρωταγωνιστές οφείλουν να ψάχνουν νέους δρόμους και
να κάνουν αψεγάδιαστες παρουσίες.
Οι Τρικαλινοί παίκτες άλλων ομάδων
λοιπόν ξέρουν ότι ειδικά αυτή την
εποχή δεν υπάρχουν περιθώρια για
λάθη και επενδύουν στις δεδομένες
παραστάσεις τους.
Πάνω απ’ όλα γνωρίζουν τι πρέπει
να κάνουν και μάλιστα μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου, αφού σε
αρκετές περιπτώσεις οι δεύτερες σκέψεις κοστίζουν.
Πάντως όλες οι κατηγορίες προσφέρουν ελκυστικό υλικό και ο ένας
ποιοτικός αγώνας διαδέχεται τον άλλο.
Είναι φανερό πάντως ότι τα βαριά
χαρτιά πρέπει να βγουν μπροστά και
οι Τρικαλινοί δεν διστάζουν. Από την
πλευρά τους τα στελέχη των ομάδων
τους εμπιστεύονται και δικαιώνονται
πανηγυρικά.
Η εμπειρία δείχνει ότι οι συμπολίτες
παίκτες άλλων ομάδων αποδεικνύονται
λίρα εκατό, αφού ξέρουν που να εστιάσουν και πότε να μιλήσουν. Παίζουν
συνεπώς υποδειγματική άμυνα, ενώ
στην επίθεση είναι σαν έτοιμοι από
καιρό.
Σε κάθε περίπτωση όπου και να κοιτάξουν οι μπασκεκτικοί φίλαθλοι εντοπίζουν γνώριμα στελέχη, που δεν
έχουν συνηθίσει να κάνουν πίσω. Ισαίσα ζουν για τις σύνθετες καταστάσεις,
ενώ προσπαθούν να επιλύουν τάχιστα
τους μπασκετικούς γρίφους που θέλουν οι αντίπαλοι..
Φυσικά τα τοπικά στελέχη βρίσκονται
σε κάθε γωνιά της χώρας.
Πέρα από το ταλέντο τους βέβαια
φημίζονται και για το ήθος τους.
Διαθέτουν λοιπόν ένα ολοκληρωμένο
πακέτο και ως εκ τούτου οι ιθύνοντες
των ομάδων με τις οποίες συνεργάζονται πίνουν νερό στο όνομά του.
Φαίνεται πάντως ότι και στις πρώτες
στροφές του 2019 δεν άλλαξαν συνήθειες, οπότε αναμένεται ανάλογη συνέχεια.
Η αγωνιστική κίνηση λοιπόν ήταν
πλούσια και ας πάρουμε μια γεύση
με την βοήθεια και του ebasket ξεκινώντας από την άκρως ποιοτική Α2
Εθνική.

Σε προγραμματισμένους αλλά και σε εξ αναβολής αγώνες
ο Θ. Κοθράς βρίσκεται στην πρώτη γραμμή
Ο Ερμής Αγιάς αποδεικνύεται πολύ
σκληρό καρύδι. Παρά τα προβλήματα
που αντιμετώπισε μέσα στην εβδομάδα
και τις απουσίες, κατάφερε να επικρατήσει εντός έδρας του Ιπποκράτη
με 74-69 και να πάρει κεφάλι στη μάχη
για την τρίτη θέση.
Οι Θεσσαλοί έφτασαν τις εννέα
νίκες κι έκαναν αποφασιστικό βήμα
για τα πλέι οφ, την ώρα που ο Ιπποκράτης απέκτησε παρέα στην τέταρτη
θέση την Καστοριά και τον Αμύντα.
Βέβαια για τον Ερμή αποχώρησε ο
οικείος κόουτς Γ. Σκαραφίγκας, που
συνεχίζει στον Διαγόρα Δρυοπιδέων.
Εύκολο έργο για τον Ιωνικό, ο οποίος
έφτασε δια περιπάτου στη νίκη επί
του Ψυχικού, ενώ ούτε ο Ηρακλής
δεν συνάντησε ιδιαίτερα προβλήματα
απέναντι στον Διαγόρα Δρυοπιδέων,
στην επιστροφή του Πολυτάρχου.
Ο Χαρίλαος Τρικούπης είναι άλλη
ομάδα με τον Ντίνο Καλαμπάκο στον
πάγκο του, σαρώνοντας όποιον αντίπαλο βρεθεί στον δρόμο της. Tέταρτη
στη σειρά ήταν η Καρδίτσα.
Στο στατιστικό κομμάτι για την Αγιά
σκόραραν: Τσιλούλης 13(1), Λάππας
7(1), ενώ απουσίασαν: Κόμματος,
Τριανταφύλλου.
Στην ήττα της Καρδίτσας είχαμε:
Παπαχρήστος 5, Κακλαμάνος 4, Καλλές 4, Σαριμπαλίδης 6 (2).
Για τον Ιωνικό ο Τσαγκαράκης δεν
χρειάστηκε να ανεβάσει στροφές σημειώνοντας 2 πόντους.
Στη νίκη της Καβάλας επί του Εθνικού ο Προδρόμου πρώην ΑΣΤ είχε
15(2) και ο Χουχούμης 8(2).
Στο διπλό του Αμύντας στον Κόροιβο
ο Βαρδιάνος συνεισέφερε 3(1).
Για τον κεφάτο Ηρακλή ο Αγγελακόπουλος είχε 4, και συμμετοχή ο
Γιαννακίδης. Από πλευράς Διαγόρα ο
πρώην παίκτης του ΑΣΤ Π. Νοέας σταμάτησε στους 6(2).

Για όλα τα γούστα
Ωραίες εικόνες προσφέρει η Β’ Εθνική.
Η Δάφνη Δαφνίου ήταν η μεγάλη
νικήτρια στο ντέρμπι με τον Οίακα
Ναυπλίου. Οι δύο ομάδες ήταν κοντά
στο σκορ για τρία δεκάλεπτα, αλλά
στο τελευταίο η Δάφνη(εξαιρετικός
Τάταρης με 14 πόντους) κατάφερε
να χτίσει μια διαφορά και τελικά πήρε
τη νίκη με 78-65.
Μαζί με τη Δάφνη στην κορυφή του
βαθμολογικού πίνακα βρίσκεται και ο
Τρίτωνας, ο οποίος νίκησε τον Παπάγου εντός έδρας με 87-79. Ο Παπά-

γου(Λεκάκης 2) για τρία δεκάλεπτα
είχε το προβάδισμα (57-63), αλλά στην
τελευταία περίοδο οι γηπεδούχοι έκαναν την αντεπίθεση τους και τελικά
έκαναν την ανατροπή και πήραν τη
νίκη.
Σπουδαία εκτός έδρας πανηγύρισε
ο Δούκας, ο οποίος χρειάστηκε να
κάνει την ανατροπή για να πάρει τη
νίκη κόντρα στον Έσπερο Καλλιθέας.
Οι φιλοξενούμενοι ήταν πίσω στο σκορ
με με 56-52, αλλά τελικά μπόρεσαν
να ανατρέψουν την κατάσταση και
πήραν το ροζ φύλλο αγώνα.
Μεγάλο διπλό στην έδρα του Πρωτέα
Βούλας
πανηγύρισε
το
Παγκράτι(Δερμιτζάκης 9), καθώς κατάφερε να πάρει τη νίκη με 67-60. Το
παιχνίδι ήταν σε όλη τη διάρκεια του
ντέρμπι, αλλά οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν στην τελευταία περίοδο να
κρατήσουν τα ηνία του σκορ και πήραν
τη νίκη.
Βαθιά βαθμολογική ανάσα πήρε ο
Μανδραϊκός(Δέδες 4), ο οποίος νίκησε
εντός έδρας τον ΚΑΟ Κορίνθου(Περωτής 15) με 77-62. Η ομάδα της
Μάνδρας από το δεύτερο δεκάλεπτο
πήρε το προβάδισμα και κράτησε
μέχρι το τέλος τη διαφορά τους και
πήραν μία πολύ σημαντική νίκη.
Η Ανατόλια παρέμεινε στην κορυφή
του Βόρειου ομίλου της Β’Εθνικής Κατηγορίας γι ακόμη μία αγωνιστική, καθώς κέρδισαν και τους Μαχητές Πειραματικού Πεύκων με 77-71.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης συνεχίζει την εκπληκτική της πορεία και
πάει τρένο για την άνοδο.
Ακόμη μία νίκη πανηγύρισε το Αγρίνιο. το οποίο κέρδισε εκτός έδρας
την ΧΑΝΘ με 80-68. Οι φιλοξενούμενοι
στο δεύτερο δεκάλεπτο πήραν διψήφιο
προβάδισμα, αλλά οι γηπεδούχοι έκαναν την ανατροπή (56-54). Στο τελευταίο δεκάλεπτο το Αγρίνιο “ξύπνησε”
και τελικά κατάφερε να φύγει με το
διπλό.
Η Ελευθερούπολη συνεχίζει την
εξαιρετική της πορεία και πήρε ακόμη
ένα ροζ φύλλο αγώνα. Η ΓΣΕ(Χαρισμίδης 2, Καραγιώργος 2) κέρδισε
εντός έδρας τα Φάρσαλα(Γκιουλέκας
17, Λεπενιώτης 16, Δέσπος 11) με 8368 και παρέμειναν στην τρίτη θέση
του βαθμολογικού πίνακα. Μαζί της
είναι και ο Ερμής Λαγκαδά (ένα ματς
λιγότερο), ο οποίος επικράτησε της
Νίκης Βόλου με 79-73.
. Με νίκη συνέχισε τις υποχρεώσεις
του ο Φίλιππος Βέροιας(Κοθράς 18
με 2, Καντάρκος 13), ο οποίος νίκησε

με 71-68 τη Γέφυρα.
Νωρίτερα, ο Έσπερος Λαμίας(Κατσαρές 23 με 2) νίκησε τον Φαίακα
Κέρκυρας με 69-63.
Την Τετάρτη πραγματοποιήθηκαν
εξ αναβολής αγώνες.
Ο Φίλιππος Βέροιας έδωσε συνέχεια
στην εξαιρετική πορεία του στη Β’
Εθνική. Η ομάδα του Δημήτρη
Γκίμα(Κοθράς 22 με 2, Καντάρκος 9
με 1) επικράτησε εντός έδρας των
Ικάρων Σερρών με 65-53, φτάνοντας
στις 6 συνεχόμενες νίκες. Από την
πλευρά τους, οι φιλοξενούμενοι υπέστησαν την έκτη τους σερί ήττα.
Πέμπτη συνεχόμενη ήττα γνώρισαν
τα Φάρσαλα (Γκιουλέκας 17 με 4, Λεπενιώτης 16 με 1, Δέσπος 8), τα οποία
δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν ούτε
το εμπόδιο της ΧΑΝΘ που νίκησε
εκτός έδρας με 84-74, φτάνοντας τις
8 νίκες.
Στο παιχνίδι που έκλεισε τη 12η
αγωνιστική, η Ελευθερούπολη(Χαρισμίδης 8, Καραγιώργος συμμετοχή)
νίκησε στα Πεύκα τους Μαχητές με
69-60 και πανηγύρισε την έβδομη συνεχόμενη νίκη της, κάνοντας πορεία
ανόδου.

Δυνατές μάχες
Εντονος είναι ο ανταγωνισμός στην
Γ’ Εθνική.
Με νίκη συνέχισε τις υποχρεώσεις
του στο πρωτάθλημα και ο Ιωνικός
ΝΦ, ο οποίος νίκησε την Ακράτα(Αμβράζης 3) με 73-65 στο πλαίσιο της
11ης αγωνιστικής του 1ου Νότιου ομίλου της Γ’Εθνικής Κατηγορίας. Η ομάδα του Μάριου Δεσποτάκη πήρε την
10η της νίκη και συνεχίζει να καταδιώκει το Αιγάλεω, που αυτήν την
αγωνιστική δεν έχει αγώνα γιατί αναβλήθηκε το παιχνίδι με τον Κεραυνό
Αιγίου.
Μαζί με τον Ιωνικό ΝΦ στη δεύτερη
θέση βρίσκεται και η Μεγαρίδα(Θέος
6), καθώς πανηγύρισε ακόμη μία νίκη.
Η Μεγαρίδα φιλοξενησε στην έδρα
της τον Έσπερο Πατρών και κατάφερε
να πάρει τη νίκη με 82-70.
Η Αχαγιά(Μακρής 10) ήταν η νικήτρια στο ντέρμπι με τον Ηλυσιακό,
καθώς επικράτησε στην έδρα της με
85-64. Οι γηπεδούχοι είχαν τον πλήρη
έλεγχο και χαμογέλασαν.
Στις νίκες επέστρεψε ο ΟΦΗ, που
κέρδισε εντός έδρας τον Ίκαρο Νέας
Σμύρνης με 76-61. Η κρητική ομάδα
δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα,
πήρε τη νίκη και παρέμεινε στην πρώτη
θέση μαζί με τα Μελίσσια.
Ο δικός μας Γιάννης Καραλής ήταν
σταθερός με 11(2).
Η Ευκαρπία συνεχίζει την εξαιρετική
της πορεία στον 2ο Βόρειο όμιλος
της Γ’Εθνικής κατηγορίας, καθώς πανηγύρισε ακόμη μία νίκη και φιγουράρει μόνη πρώτη στην κορυφή του ομίλου. Η Ευκαρπία κέρδισε εντός έδρας
τον ΓΑΣ Κομοτηνής με 75-59 και έφτασε τους 20 βαθμούς. Ο Χαρτόπουλος
σημείωσε 2 πόντους.
Από εκεί και κάτω ακολουθούν πέντε
ομάδες με 18 βαθμούς. Συγκεκριμένα,
η ΜΕΝΤ που κέρδισε στην παράταση
τον ΒΑΟ(μεστή εμφάνιση από τον
συμπολίτη Στέλιο Γιαννούλη, που είχε
8 με ένα τρίποντο) με 110-106, ο Λεύκιππος Ξάνθης που κέρδισε τον Αίαντα
Ευόσμου με 63-39, ο Πολύγυρος, που
έχασε από τον Αστέρα Σινδού με 6564, ο ΓΑ Κομοτηνής και ο Απόλλωνας
Καλαμαριάς που νίκησε τα Νέα Μουδανιά με 94-60.

τοπιΚΑ

προσβλέπει
σε άπλωμα
Με ένα ιδιαίτερο
πρόγραμμα η Επο
θέλει να ανοίξει
όσο το δυνατόν
περισσότερο
το ποδόσφαιρο
Υπό τον τίτλο «Μπάλα παντού», που δηλώνει με σαφήνεια το πνεύμα, τη φιλοσοφία
και το στόχο της, η Ε.Π.Ο.
κατάρτισε ένα μακρόπνοο
στρατηγικό πλάνο, προσβλέποντας στη διάδοση των ευγενών αξιών του Ποδοσφαίρου σε πλατιά κοινωνικά
στρώματα και την οργανωμένη ανάπτυξή του προς
όφελος του ίδιου του αθλήματος και της κοινωνίας.
Η έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου 2018-2019
οριοθετεί και την εκκίνηση
του εξαετούς (2018-2024)
πλάνου ανάπτυξης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
Οι Εθνικές Ομάδες, το
ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο,
το γυναικείο ποδόσφαιρο, οι
ακαδημίες, η εκπαίδευση
προπονητών και οι κοινωνικές δράσεις είναι τα βασικά
πεδία, στα οποία δίδεται έμφαση μέσω ειδικών προγραμμάτων που υποστηρίζονται από τη FIFA και την
UEFA και υλοποιούνται με
την αγαστή συνεργασία των
Ενώσεων Ποδοσφαιρικών
Σωματείων της χώρας και
δεκάδων κοινωνικών φορέων
και ειδικών.
Αυτή ακριβώς η ευρεία κινητοποίηση του οργανωμένου ποδοσφαιρικού δικτύου
της χώρας, του εξειδικευμένου κι εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού της,
αλλά κι εθελοντών που αγαπούν το ποδόσφαιρο, προορίζεται να διαδραματίσει
κυρίαρχο ρόλο στην επιτυχία
της πανελλαδικής προσπάθειας της Ομοσπονδίας, η
οποία στοχεύει στην ανάπτυξη του Ποδοσφαίρου σε εθνικό επίπεδο, την ανάδειξη
νέων ταλέντων και τη διάδοση του παιχνιδιού, στο πλαίσιο του φιλάθλου πνεύματος,
του "ευ αγωνίζεσθαϊ" και της
ισότιμης συμμετοχής των
δύο φύλων.
Η Τεχνική Επιτροπή της
Ομοσπονδίας προχώρησε
στην επεξεργασία του νέου
αναπτυξιακού προγράμματος «με λογισμό και μ’ όνειρο» και ορίζοντα εξαετίας.
Δεν τέθηκε τυχαία το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.
Το επέβαλαν ουσιαστικοί τεχνικοί και αναπτυξιακοί, αλλά
και συμβολικοί λόγοι, καθώς
το 2024 συμπληρώνονται 20
χρόνια από την «Εποποιία
του EURO 2004».
Η αρχιτεκτονική του νέου
αναπτυξιακού πλάνου ορίζεται από τέσσερις πυλώνες,
φιλοδοξεί, δε, να κινητοποιήσει -μεθοδικά και με σχέδιο- ένα ευρύτατο ανθρώπινο
δυναμικό, το οποίο, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση
της τεχνογνωσίας και όλων
των σύγχρονων εργαλείων
και μεθόδων, θα αναβαθμίσει
την ποδοσφαιρική εικόνα σε
όλη την επικράτεια, προάγοντας τις αξίες που εκπορεύονται από το δημοφιλέστερο
των αθλημάτων, τον «βασιλιά
των σπορ».
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Αθόρυβες κινήσεις
Παρά τα έντονα καιρικά φαινόμενα η μετεγγραφική κινητοποίηση
δεν έλειψε, οπότε η συνέχεια αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον

Ό

ταν η κουβέντα φτάνει
στο θέμα των
μετεγγραφών το
μυαλό των
περισσότερων πάει στο
Καλοκαίρι. Τότε ξεκινάει το
χτίσιμο των ομάδων και οι λάτρεις
του αθλητισμού έχουν συνδέσει
την εποχή με αθρόες προσθήκες.

παίρνουν τις ομάδες τους από το χεράκι.

Με ίδια λογική

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Τα τελευταία χρόνια όμως τα επιτελεία των ομάδων παίζουν δυνατά και
τον Χειμώνα. Προσπαθούν να διαβάσουν ακόμη και πίσω από τις γραμμές
για να εντοπίσουν εκλεκτούς, που μπορούν να μπουν άμεσα στο πετσί του
ρόλου και να συνεργαστούν άψογα
με τον κορμό που υπάρχει.
Φέτος βέβαια με το κύμα κακοκαιρίας
των τελευταίων ημερών τα νέα δεν
κυκλοφόρησαν με την γνωστή ταχύτητα
αλλά τα στελέχη των ομάδων ενήργησαν αθόρυβα όταν έκριναν πως χρειάστηκε ενίσχυση σε νευραλγικές θέσεις.
Ετσι οι φίλαθλοι θα πρέπει να συνηθίσουν κάποιους παίκτες με διαφορετικό χρώμα φανέλας απ’αυτό που τους
ήξεραν μέχρι τώρα.
Και επειδή το ταλέντο Τρικαλινών
παικτών είναι πλούσιο δεν προκαλεί
έκπληξη το γεγονός ότι αρκετοί δέχτηκαν κρούσεις από ομάδες γειτονικών νομών και είπαν το μεγάλο ναι.
Η εφημερίδα μας σας ενημέρωσε
με λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο
σκηνικό.
Με την ευκαιρία να σημειώσουμε
ενδεικτικά ότι το γειτονικό Αγναντερό
έχει πλέον έντονο Τρικαλινό χρώμα.
Εκ των πραγμάτων οι φίλαθλοι θα
διατηρήσουν ανοιχτή γραμμή για να
πληροφορούνται τα κατορθώματά
τους. Και μπορεί οι ειδικοί να λένε ότι
όλα ξεκινούν από την σταθερή 11άδα,
6άδα, 5άδα ανάλογα με τα αθλήματα
αλλά είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο
ότι κάποια στιγμή οι προπονητές θα
πρέπει να κάνουν τα κόλπα τους και
για να δώσουν ανάσες στους βασικούς
αλλά και για να αναδείξουν ξεχωριστά
χαρτιά. Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι
είναι σημαντικό ένας παίκτης να έρχεται
από τον πάγκο και να είναι σε θέση να
ανατρέψει τους συσχετισμούς.
Γενικά όταν μπαίνουν περισσότεροι
πρωταγωνιστές στην αγωνιστική εξίσωση τότε η ομάδα τους καθίσταται
λιγότερο προβλέψιμη.
Αντίθετα αν ένα σωματείο τα περιμένει όλα από συγκεκριμένο αριθμό
παικτών κάποια στιγμή θα στερέψουν
οι εμπνεύσεις και θα χρειαστεί διπλάσια
προσπάθεια για να μείνει στο βαθμολογικό πλάνο.
Ασφαλώς αξίζουν εύσημα όσοι μένουν πολλά χρόνια σε μια ομάδα αλλά
είναι επιτακτική υπόθεση το φρεσκάρισμα και ο εμπλουτισμός του ρόστερ
με στελέχη που είναι σε θέση να κάνουν
την διαφορά.
Επίσης ειδικοί και φίλαθλοι αναθεωρούν απόψεις για αθλητές που έρχονται από τον πάγκο.
Αλλωστε για το θέμα αυτό οι μπασκετικοί το έχουν διατυπώσει περίφημα: Η ουσία δεν βρίσκεται μόνο στο
ποιοι θα ξεκινήσουν τον αγώνα αλλά
στο ποιοι θα τον ολοκληρώσουν.
Κοινώς οι αποτελεσματικοί και με
ολύμπια ψυχραιμία παίκτες είναι πάντα

Και στο διάστημα της διακοπής των πρωταθλημάτων τα ερασιτεχνικά
σωματεία ψάχτηκαν στον μέγιστο βαθμό
μέσα στην σύνθεση όταν οι αγώνες
οδεύουν στην τελική ευθεία.
Όπως και να’χει τα ρεπορτάζ που
αφορούν ενίσχυση είναι από τα αγαπημένα των φιλάθλων.
Στο κομμάτι αυτό εκπρόσωποι του
ποδοσφαίρου, του μπάσκετ και του
βόλεϊ μιλούν την ίδια γλώσσα και κάνουν ανάλογες σκέψεις.
Πάντως η οριστική διευθέτηση μιας
μετεγγραφής προϋποθέτει άψογους
χειρισμούς.
Διότι για να κλείσει κανείς τους εκλεκτούς θα πρέπει να έχει μεταξύ άλλων:
τακτική , αντοχή και επικοινωνιακό χάρισμα. Ειδικά στις μέρες μας οι πρωταγωνιστές θέλουν να ακούν αλήθειες
και όταν νιώσουν ότι βρίσκουν ανθρώπους με τους οποίους μιλάνε την ίδια
γλώσσα δίνουν τα χέρια. Κάποιες περιπτώσεις πάντως αποτελούν έκπληξη,
ενώ άλλα χτυπήματα τα επιτελεία τα
δουλεύουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πραγματικά οι άνθρωποι των
ομάδων κάνουν αγώνα δρόμου για να
αποκτήσουν αξιόλογες μονάδες λύνοντας τα χέρια των προπονητών.
Γιατί οι ιθύνοντες ξέρουν τα δυνατά
και αδύνατα σημεία των τμημάτων,
οπότε εστιάζουν σε παίκτες , που μπορούν να αλλάξουν τους όρους των
παιχνιδιών.
Φυσικά τα συναισθήματα είναι έντονα. Πάντως η χαρά δεν κρύβεται όταν
οι εκλεκτοί επιβεβαιώνουν τις συστάσεις. Πάντως είναι σημαντικό ότι οι
ομάδες κινούνται πλέον όχι για να εντυπωσιάσουν αλλά με βάση τις πραγματικές ανάγκες τους. Αν βέβαια συμφωνήσουν με παίκτες από το πάνω
ράφι τότε ο ενθουσιασμός φτάνει στα
ύψη.
Οσο για τους φιλάθλους έχουν σχεδόν πάντα πλούσιο υλικό για συζήτηση.
Επίσης μέσα από τις προσθήκες αρχίζουν να κάνουν εκτιμήσεις για το πώς
θα διαμορφωθεί ο χάρτης με τα πάνω
και τα κάτω.
Όπως και να’χει στις μέρες μας δύσκολα μια κίνηση θα μείνει κρυφή για
μεγάλο χρονικό διάστημα.
Στους φετινούς μαραθωνίους λοιπόν
μετέχουν αξιόλογα στελέχη, που δίνουν
την αίσθηση ότι διάγουν φόρμα διαρκείας αλλά το σημαντικό είναι να κρατήσουν άσους για την τελική ευθεία.
Ασφαλώς οι προσθήκες δεν κλείνουν
από την μια στιγμή στην άλλη, αφού
σε αρκετές περιπτώσεις χρειάζεται να
γίνουν αρκετές επαφές, αφού οι εκλεκτοί έχουν στα χέρια τους προτάσεις

και άλλων σωματείων.
Η ειλικρίνεια πάντως αποτελεί καλό
σύμβουλο, κάτι που αναγνωρίζουν οι
αθλητές.
Επίσης οι ίδιοι στέκονται ιδιαίτερα
στο κομμάτι της παρέας. Αν μια ομάδα
κινείται σε οικογενειακούς ρυθμούς
μπορεί να δελεάσει πιο εύκολα τους
εκλεκτούς.
Μάλιστα αρκετές από τις φετινές
μετεγγραφές δίνουν την αίσθηση ότι
παίζουν χρόνια σε συγκεκριμένες ομάδες.
Δικαιολογημένα πάντως οι πρωταγωνιστές εισπράττουν το χειροκρότημα
των φιλάθλων, που ξέρουν να αναγνωρίζουν αξίες και ήθος.
Η αγωνιστική εμπειρία δείχνει ότι τα
πρωταθλήματα τραβούν σε μάκρος,
οπότε στο διάβα του χρόνου χρειάζονται όλοι.
Συμβάλλουν λοιπόν από την πλευρά
τους στην διεξαγωγή γεμάτων παιχνιδιών.
Η εμπειρία δείχνει ότι ο κοινός αγώνας κάνει θαύματα και μπορεί να εκτοξεύσει τα συγκροτήματα.
Πάντως είναι λογικό κάθε τοπικό
συγκρότημα να προσπαθεί να υποστηρίξει πιστά τις αρχές του.
Γιατί όταν το δυνατό χαρτί είναι η
άμυνα δεν μπορεί να απεμπολήσει κανείς αυτό το δικαίωμα- δυνατότητα.
Εννοείται ότι όταν ομάδες έχουν
έφεση στο σκοράρισμα θα συνεχίσουν
να παίζουν σε υψηλούς ρυθμούς προς
μεγάλη ικανοποίηση των φιλάθλων.
Οι μοναχικές προσπάθειες όμως δεν
φέρνουν τα ιδεατά αποτελέσματα, οπότε πολύ σωστά τα επιτελεία δίνουν
έμφαση στο αγωνιστικό δέσιμο και
στην ποδοσφαιρική εξωστρέφεια.
Όπως και να’χει δεν λείπουν παίκτες
που τους αρέσουν τα δύσκολα και
προσπαθούν σε πρώτη ευκαιρία να

Μέχρι την διακοπή του πρωταθλήματος είχαν εξαχθεί αρκετά και χρήσιμα
συμπεράσματα.
Οι φίλαθλοι λοιπόν εντόπισαν τις
ομάδες που είχαν διάρκεια και καλά
φεγγάρια αλλά και τα συγκροτήματα,
που τα διέκρινε η έφεση στα σπουδαία
αποτελέσματα.
Αλλα σωματεία παρουσιάστηκαν με
αναλαμπές, ενώ ακόμη και όσα βρίσκονται στις χαμηλές θέσεις δεν ρίχνουν πετσέτα.
Αλλωστε τα αγωνιστικά δρομολόγια
είναι πολλά και συνήθως στο δεύτερο
μισό προκύπτουν αρκετές ανακατατάξεις.
Πολύ σωστά πάντως οι προπονητές
δουλεύουν με τους αθλητές που έχουν
στα χέρια τους και προσπαθούν να
πάρουν το 100%, έστω και αν ο καιρός
έκανε τα κόλπα του.
Μέλημά τους είναι να αξιοποιήσουν
όλους τους πρωταγωνιστές, αφού το
βάθος στο ρόστερ παίζει μεγάλο ρόλο.
Πάντως φαίνονται οι ομάδες που
έχουν συνέχεια στην προσπάθειά τους
και έβαλαν σωστές βάσεις το καλοκαίρι.
Ετσι οι αθλητές και τα απαραίτητα
τρεξίματα διαθέτουν και καθαρό μυαλό
στο στάδιο ανάπτυξης- εκτέλεσης.
Μέλημα όλων βέβαια είναι να συνεχίσουν με την ίδια λογική από εκεί
που σταμάτησαν. Οσοι διακονούν το
ερασιτεχνικό χαίρονται την μπάλα και
αυτό το στοιχείο πρέπει να αποτελέσει
οδηγό και στην συνέχεια.
Γιατί όλες οι ομάδες έχουν και τις
δύσκολες στιγμές τους. Από την στιγμή
όμως που τα στελέχη είναι μια γροθιά
και έχουν χαρακτήρα αυξάνουν τις πιθανότητες για θετικό ταμείο.
Γενικά οι πρωταγωνιστές καλούνται
να κάνουν σωστή διαχείριση σε καταστάσεις πίεσης.
Εννοείται ότι τα φαβορί θα σπεύσουν
να δικαιολογήσουν την φήμη τους και
να συνδυάσουν ουσία και θέαμα.
Οσες ομάδες πάλι είναι πάνω- κάτω
στην μέση του πίνακα θα επιδιώξουν
να κάνουν όσο τα δυνατόν περισσότερες ανατροπές στρέφοντας έτσι πάνω
τους τα φώτα της δημοσιότητας.
Φυσικά όσοι θα παλέψουν για την
παραμονή πρέπει να είναι αποτελεσματικοί και ασυμβίβαστοι ειδικά στα
κομβικά ματς.
Ασφαλώς η μέρα στην οποία θα εμφανιστούν οι ομάδες παίζει μεγάλο
ρόλο, όπως βέβαια η πολυφωνία και
οι ποδοσφαιρικές ιδέες.
Συνεπώς τα καλύτερα είναι μπροστά,
ενώ κατά γενική ομολογία έλειψε η
δράση απ’ όλους.
*Εξάλλου στον Ταυρωπό συνεχίζει
ο Φώτης Στάμος.

Μένει αξέχαστος
Ήταν 16 Ιανουαρίου του 2018 όταν ο τεράστιος Ροναλντίνιο αποσύρθηκε
και επίσημα από την ενεργό δράση, βάζοντας έτσι τέλος σε μια πολυετή
και λαμπρή καριέρα με ρεκόρ, επιτυχίες και τίτλους. Τάδε έφη onsports.
Ουσιαστικά είχε βάλει ανεπίσημο τέλος από το 2015, όταν αγωνίστηκε
για λίγο με την Φλουμινένσε. Στα 37 του όμως αποφάσισε να το πράξει
και με... επίσημο τρόπο. Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο αδερφός
του Ροναλντίνιο, Ρομπέρτο Ντε Ασίς Μορέιρα με λακωνικό τρόπο:
«Αυτός σταμάτησε. Τελείωσε» ήταν τα ανατριχιαστικά και λόγια του
αποχαιρετισμού. Χάρισε όμως απίστευτη ποδοσφαιρική λάμψη
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Ο

σοι εκτίμησαν ότι ο
φετινός μαραθώνιος
της μπασκετικής Γ’
Εθνικής θα έχει
καταστάσεις για όλα τα γούστα
επιβεβαιώνονται.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Σχεδόν όλες οι ομάδες έχουν τις
καλές και τις δύσκολες στιγμές. Το
ζητούμενο φυσικά είναι αντιδρούν ψύχραιμα και να παίζουν το μπάσκετ που
ξέρουν.
Αυτές τις σκέψεις κάνουν οι εκπρόσωποί μας, που πολύ σωστά κοιτάζουν
την δική τους δουλειά.
Μέλημά τους είναι να προσθέτουν
κάθε μέρα ένα λιθαράκι προκειμένου
να βρίσκονται πάντα ένα τουλάχιστον
βήμα πιο μπροστά από τους αντιπάλους. Στην Κυριακάτικη 12η αγωνιστική
δράση θα έχουν οι Ικαροι, που φιλοξενούν τον Εύαθλο και ματιάζουν μόνο
τη νίκη.
Οσο για την Καλαμπάκα έχει το
προγραμματισμένο ρεπό αλλά το Σάββατο όλη η περιοχή θα είναι στο πόδι
για το φιλικό ανθρωπιάς, παρουσία
πολλών ιερών τεράτων μπάσκετ και
ποδοσφαίρου.
Συνεπώς από την περιοχή μας θα
φύγουν οι καλύτερες εικόνες.
Φυσικά το ψάξιμο δεν σταματάει
ποτέ, αφού ακόμη μετά από μεγάλες
επιτυχίες υπάρχουν περιθώρια να προσθέσει κανείς και ορισμένες ακόμη
πινελιές. Φωνάζει από μακριά εξάλλου
πως τα μεγάλα παιχνίδια θα είναι
πολλά , αφού υπάρχει ένας όμιλος
ομάδων που βάζουν ψηλά τον πήχη.
Κρίνοντας τις καταστάσεις από μέσα
διαπιστώνει εύκολα κανείς ότι αρκετά
συγκροτήματα δεν αφήνουν να πέσει
τίποτα κάτω και εξαντλούν τις πιθανότητες.
Επίσης υπάρχουν και οι παλιές καραβάνες του χώρου, που ξέρουν να
αξιοποιούν κάθε ευκαιρία που τους
παρουσιάζεται.
Όλα αυτά τα λαμβάνουν σοβαρά
υπόψιν τους Ικαροι και Καλαμπάκα
προκειμένου να καταφέρουν να γεμίσουν το βαθμολογικό σακούλι στον
μέγιστο βαθμό.
Κάποια συγκροτήματα μάλιστα διαθέτουν τόσο μεγάλη ποιότητα που
αρκούν λίγα λεπτά αγωνιστικής έκρηξης για να βάλουν το νερό στο αυλάκι.
Εννοείται ότι ο όμιλος έχει να παρουσιάσει και αρκετούς ποιοτικούς παίκτες. Για πολλούς και διαφόρους λόγους συγκεκριμένοι αθλητές επιλέγουν
το συγκεκριμένο πρωτάθλημα και φυσικά δεν το μετανιώνουν. Γιατί η ποιότητα δεν λείπει , ενώ οι διοικούντες
πασχίζουν για το καλύτερο.
Πάντως το πρωτάθλημα σίγουρα
δεν είναι της μιας ανάσας κάτι που
σημαίνει ότι χρειάζονται ατσάλινα νεύρα.
Είναι φανερό ότι κανείς δεν μπορεί

Αμεση απάντηση
Οι Ικαροι θέλουν να αντιδράσουν με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο κόντρα
στον Εύαθλο. Στην Καλαμπάκα ετοιμάζονται για το φιλικό ανθρωπιάς

Μόνο η νίκη βρίσκεται στο μυαλό των Ικάρων για το ματς με τον Εύαθλο
να βγει από την πρίζα έστω και για
λίγο, αφού τα περισσότερα παιχνίδια
ισορροπούν σε τεντωμένο σχοινί, με
τις λεπτομέρειες να παίζουν σημαντικό
ρόλο.
Με το δεδομένο αυτό κάθε συγκρότημα που σέβεται τον εαυτό του
οφείλει να κάνει δουλειά σε βάθος.
Κανένα σωματείο φυσικά δεν χτίζεται
με το πάτημα ενός κουμπιού. Ισα- ίσα
θέλει σωστή προεργασία και συνέπεια
μέχρι τέλους.
Η εμπειρία δείχνει ότι η σωστή τακτική αφορά την βήμα- βήμα πορεία
με ορθολογισμό και ανάδειξη του συνόλου των αρετών των ομάδων. Επιπρόσθετα κανένας αγώνας δεν μοιάζει
με τον προηγούμενο αν και η κατασκοπεία είναι υποδειγματική. Τα επιτελεία των ομάδων επίσης γνωρίζονται
πολύ καλά μεταξύ τους, ενώ φροντίζουν να πληροφορούνται άμεσα τις
κινήσεις των ανταγωνιστών.
Ωστόσο σημειώνουν ότι κάθε παιχνίδι έχει ξεχωριστά κλειδιά και από
την στιγμή που μπαίνουν στο παρκέ
φροντίζουν να αποδώσουν αυτά που
μπορούν για να ανοίξουν τον δρόμο.
Πραγματικά όταν οι αθλητές αναλαμβάνουν δράση συγκεντρώνονται στον
στόχο και δίνουν το 100%, αφού θέλουν να δικαιώσουν όσους τους εμπιστεύτηκαν.
Η μεγάλη διάθεσή τους λοιπόν οδηγεί σε αρκετά ανοιχτά ματς και πολλές
φορές ακόμη και σε εναλλαγές συ-

Στην πρώτη γραμμή
Αρκετοί παίκτες κάνουν σπουδαίο πρωτάθλημα στον όμιλο της Γ’
Εθνικής.
Η μάχη στον πίνακα των σκόρε έχει το δικό της χρώμα,ενώ στην
λίστα είναι και αρκετοί Τρικαλινοί.
Τα στοιχεία μέσω: Karditsasportiva:
1.Δημήτρης Μπόγδανος 232 ---------------------------Ολυμπιακός Βόλου
2.Αλέξανδρος Νικολαΐδης 225 ----------------------------------Μαντουλίδης
3.Μπάμπης Ημερίδης 196 ----------------------------------------------Εύαθλος
4.Αντώνης Xρυσής 194 ΑΓΣ ------------------------------------------Ιωαννίνων
5.Ανδρέας Καλόγηρος 193--------------------------------------- Μαντουλίδης
6.Μάκης Θυμνιός 189 --------------------------------------------ΑΓΣ Ιωαννίνων
-.Βασίλης Μαυρίδης 186 ---------------------------------------------------Μελίκη
7. Γιώργος Φούντας 175 ----------------------------------------------------Ίκαροι
8.Χρήστος Γκογκίδης 160 ------------------------------------Τιτάνες Παλαμά
9.Θοδωρής Ιλτσόγλου 152 ------------------------------Ολυμπιακός Βόλου
10.Παναγιώτης Σιδηρόπουλος 147 ----------------------------------Εύαθλος
11.Βασίλης Πάτρας 143 -------------------------------------------ΠΑΣ Γιάννινα
12.Φάνης Παπακώστας 142 ----------------------------------------Καλαμπάκα
13.Αριστοτέλης Πελίγκος 140 ----------------------------------------Νικόπολη
14.Σάκης Γκαντιάς 134 -----------------------------------------------Καλαμπάκα
15.Νίκος Λιόλιος 131 --------------------------------------------------------Μελίκη

σχετισμών.
Πάντως μετά από έναν εύλογο κύκλο
παιχνιδιών μέχρι τώρα οι συμπολίτες
φίλαθλοι αποκρυπτογράφησαν πολλά
στοιχεία για τα υπόλοιπα σωματεία.
Με προσήλωση στον στόχο λοιπόν
τα στελέχη του Τρικαλινού διδύμου
θα σπεύσουν να κρατήσουν τα θετικά
στοιχεία και να τα διανθίσουν, επιδιώκοντας παράλληλα να διαβάσουν ακόμη και πίσω από τις γραμμές, προκειμένου να αυξήσουν τις πιθανότητες
επιτυχίας.
Από την πλευρά τους οι φίλαθλοι
ξέρουν ότι θα δουν αρκετά ντέρμπι
αλλά και αγώνες πρώτης γραμμής,
που θα αναδείξουν τα ιδιαίτερα στοιχεία του μπάσκετ.
Μάλιστα η εμπειρία δείχνει ότι το
προβάδισμα αλλάζει πολλές φορές
χέρια αλλά όσες ομάδες θέλουν να
δώσουν σάρκα και οστά στα όνειρά
τους προσέχουν ιδιαίτερα τις επιδόσεις
ειδικά στον δεύτερο γύρο.
Τα παραδείγματα με ανατροπές
αποτελεσμάτων ακόμη και την ύστατη
ώρα είναι ουκ ολίγα.
Αξίζει πάντως να σταθούμε και στο
γεγονός ότι οι πρωταγωνιστές αποφεύγουν τα μεγάλα λόγια, αφού ξέρουν πολύ καλά ότι η επιτυχία από το
φρενάρισμα δεν είναι μακριά. Επίσης
παραδέχονται και την ποιότητα των
ανταγωνιστών, αρκετοί από τους οποίους διαθέτουν γεμάτο ρόστερ.
Να μην ξεχάσουμε φυσικά και το
απρόβλεπτο στοιχείο της καλαθοσφαίρισης.
Επί της ουσίας η Γ’ Εθνική κερδίζει
όλο και περισσότερο κόσμο, που διαπιστώνει ότι παίκτες, προπονητές και
παράγοντες δεν αφήνουν να πέσει τίποτα κάτω και κυρίως αγαπούν αυτό
που κάνουν.
Παράλληλα μετέχουν ομάδες από
διαφορετικές σχολές που κάνουν ιδιαίτερα όνειρα.
Η πράξη δείχνει πάντως ότι αρκετός
κόσμος έχει δικαίωμα στην ελπίδα και
έτσι δεν λείπουν αποτελέσματα που
μπαίνουν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας με τους φιλάθλους να
σπεύδουν να συλλέξουν λεπτομέρειες.
Σε κάθε περίπτωση ο καλύτερος καθρέπτης είναι το γήπεδο και η δικαίωση
έρχεται μέσα σ’ αυτό.
Γιατί στο παρκέ έχουν έρθει πολλές
φορές τα πάνω- κάτω. Ομάδες που
δεν είναι πάντα στα καλύτερά τους ή
αποτελούν αουτσάϊντερ μεταμορφώνονται με συνοπτικές διαδικασίες βάζοντας θετικό πρόσημο.
Τέτοιες νίκες πάντως αλλάζουν τους
συσχετισμούς στο πρωτάθλημα. Οποιο
CMYK

Στην Καλαμπάκα έχουν ρεπό αλλά ετοιμάζονται για το φιλικό ανθρωπιάς
φαβορί χαλαρώσει και κινηθεί σε ρηχά
νερά κινδυνεύει να εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Επιπρόσθετα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα σωματεία δεν έχουν και
πολλές ευκαιρίες να διορθώσουν λάθη
και χαμένους βαθμούς.
Συνεπώς οι πρωταγωνιστές οφείλουν
να είναι συγκεντρωμένοι ειδικά στα
θεωρητικά βατά ματς. Πολύ σωστά
πάντως οι προπονητές δεν επιτρέπουν
εφησυχασμό, αφού ξέρουν ότι όσο
δύσκολα χτίζεις κάτι καλό, τόσο εύκολα
μπορείς να βρεθείς στο αντίθετο άκρο
φτάνοντας στην απομάγευση.

Διαφορετική εικόνα
Απ’ όποια πλευρά και να το εξετάσει
κανείς η βαριά ήττα στα Γιάννενα πόνεσε τους Ικάρους.
Γιατί πολύ απλά η συγκεκριμένη εικόνα αδίκησε την ποιότητα της ομάδας. Ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο καταγράφηκε μια διστακτικότητα στην
εκτέλεση, οπότε το καλάθι έμοιαζε
σαν τρύπα βελόνας.
Ετσι οι κιτρινόμαυροι χρειάστηκε
να κυνηγούν από νωρίς χίμαιρες.
Τέτοια φρεναρίσματα περιμένουν
οι ανταγωνιστές για να κάνουν εύκολη
την ζωή τους. Όπως και να’χει το ζητούμενο για τους Ικάρους είναι να καταθέσουν μια διαφορετική εικόνα και
να μεταμορφωθούν άμεσα.
Πέρα από τα καθαρά μπασκετικά
στοιχεία ο εκπρόσωπός μας καλείται
να καταθέσει μέγα πάθος και γενικά
χαρακτήρα. Ειδικά σε κάποια ματς
χρειάζεται μεγάλη καρδιά για να γίνει
η προσπέραση.
Πολύ απλά η νίκη των Ικάρων επί
του Ευάθλου αποτελεί μονόδρομο.
Σίγουρα οι φίλαθλοι θέλουν να δουν
καλό μπάσκετ αλλά ξέρουν ότι προέχει
η διασφάλιση του ροζ φύλλου. Συνήθως μετά από άσχημες εμφανίσεις μιλάει ο εγωϊσμός και οι ομάδες δίνουν
την αίσθηση ότι τους άγγιξε κάποιος
με μαγικό ραβδάκι.
Βέβαια στο μπάσκετ υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία. Οι Ικαροι οφείλουν
να είναι άψογοι και στις δυο πλευρές
του παρκέ σημειώνοντας μεγάλα καλάθια και θωρακίζοντας την ρακέτα.
Γιατί ο αντίπαλος ξέρει καλά τα μυστικά του χώρου και διαθέτει παίκτες
που μπορούν να προβληματίσουν έντονα αν βρουν ζεστό χέρι.
Μιλώντας για το παιχνίδι ο προπονητής Κώστας Σδράκας σημείωσε στην
«Σέντρα». «Σίγουρα μας πείραξε η εμφάνιση στα Γιάννενα αλλά δεν μπορούμε να κοιτάζουμε πίσω.
Ολοι συνειδητοποίησαν ότι πρέπει
να σκύψουμε το κεφάλι και να δουλέψουμε σκληρά για να παρουσιάσουμε

αυτά που πραγματικά μπορούμε. Είναι
σημαντικό ότι τα παιδιά έχουν πεισμώσει και δείχνουν μεγάλη θέληση
στις προπονήσεις.
Το συγκεκριμένο στοιχείο πρέπει
να αποτελέσει οδηγό για το παιχνίδι
απέναντι σ’ έναν έμπειρο αντίπαλο
όπως είναι ο Εύαθλος, που συνήθως
έχει καλά ποσοστά στα σουτ.
Εμείς όμως κοιτάζουμε την δική μας
εικόνα, οπότε πρώτα και κύρια πρέπει
να φτιάξουμε την άμυνα, αφού έχουμε
μια από τις χειρότερες στο πρωτάθλημα.
Ετσι θα βάλουμε τις βάσεις για να
ξεδιπλώσουμε το επιθετικό ταλέντο.
Φυσικά στην προσπάθειά αυτή θέλουμε
δίπλα και τον κόσμο και θα τα δώσουμε
όλα για να χαμογελάσουμε». Από την
πλευρά της η Καλαμπάκα είναι πάντα
ανήσυχο πνεύμα και φροντίζει να αναδεικνύει σε πρώτη ευκαιρία την αξία
του αθλητισμού.
Ετσι αποδέχτηκε ασμένως την πρόταση για ενίσχυση του 1ου Ειδικού
Δημοτικού σχολείου.
Μάλιστα η παρέα θα είναι εξαιρετική
και θα μιλήσει στην καρδιά του κόσμου.
Γιατί ποιος δεν θέλει να δει από κοντά
το Σάββατο(17.30, Βλαχάβειο) παλιές
δόξες του μπάσκετ αλλά και τους
πρωταγωνιστές που σήκωσαν την Ελλάδα στο πόδι το 2004;
Οι προαναφερόμενοι θα συγκροτήσουν ομάδα υπό τις οδηγίες του Γιάννη
Ιωαννίδη και θα αντιμετωπίσουν τωρινά
στελέχη του ΑΟΚ αλλά και παλαιότερα.
Δίνοντας το στίγμα του ο προπονητής Χρήστος Κωνσταντινίδης μιλώντας
στην εκπομπή «Στα γήπεδα η Ελλάδα
αναστενάζει» ανέφερε: «Θέλουμε να
βοηθήσουμε από την πλευρά μας την
προσπάθεια του 1ου Ειδικού Δημοτικού σχολείου και οι σκέψεις μας βρίσκονται δίπλα του.
Μιλήσαμε με Ζαγοράκη και Χαριστέα
και αμέσως απάντησαν ότι συστρατεύονται και αυτοί.
Θα είναι ένα παιχνίδι με πλούσιο
υλικό που θα το χαρούμε όλοι και θα
κάνουμε το καθήκον μας. Θέλουμε
τον κόσμο στο γήπεδο, ενώ δεν πρέπει
να ξεχνάμε ότι ο αθλητισμός ενώνει
και βοηθάει τους συνανθρώπους».
Οσο για τη νίκη της προηγούμενης
αγωνιστικής επί της Μελίκης τόνισε:
«Το ροζ φύλλο αποτέλεσε το οξυγόνο
για να συνεχίσουμε την προσπάθειά
μας. Μπορούσαμε να κερδίσουμε και
πιο εύκολα αλλά είχαμε άγχος.
Πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε
τον στόχο μας αλλά θα πρέπει να ψαχνόμαστε συνέχεια για το καλύτερο».
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άθε παιχνίδι
είναι σημαντικό
και χωριστό.
Αλλά αυτό που
θα δώσει ο ΑΟ Τρίκαλα
την Κυριακή κόντρα στον
Ηρακλή είναι πραγματικά
καθοριστικό. Η τρικαλινή
ομάδα έχει ανάγκη των
βαθμών ώστε να πετύχει
τους στόχους της.

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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Μεγάλη αξία
•Ο ΑΟ Τρίκαλα ξέρει πολύ καλά την κρισιμότητα
του αγώνα της Κυριακής κόντρα στον Ηρακλή

xristoforospap@gmail.com

Από την άλλη ο αντίπαλος
βρίσκεται σε καλό φεγγάρι
και είναι φορμαρισμένος. Η
ομάδα των Τρικάλων βρίσκεται
στην τετράδα του υποβιβασμού και έχει και ένα ματς λιγότερο εντός έδρας. Προσπαθεί να ξεκολλήσει από τις επικίνδυνες θέσεις και να βρεθεί
στην πρώτη δεκάδα. Έχουν
σημειώσει 10 γκολ και έχουν
δεχθεί 15 σε 11 αγώνες (3 νίκες, 1 ισοπαλία και 7 ήττες ο
συνολικός απολογισμός).
Η ομάδα του Ηρακλή έχει
6 πόντους περισσότερους
από τον ΑΟΤ και ένα ματς
περισσότερο και είναι στην
7η θέση. Έχει σημειώσει 14
γκολ και έχει δεχθεί 13 σε 12
αγώνες. (5 νίκες, 1 ισοπαλία
και 6 ήττες ο απολογισμός)

Ο ΑΟΤ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Τρεις νίκες και δύο ήττες ο
απολογισμός των Τρικάλων
στα ματς στην έδρα του.
ΑΟΤ-Δόξα Δράμας 2-3 (10’
Ρούνεϊ, 76’ Γκότοβος -6’ Ανδρέου, 26’ Πέρεθ, 51’ Κρουθ)
ΑΟΤ-ΑΟΧ Κισσαμικός 2-0
(23’ πεν. Συμελίδης, 61’ Συριόπουλος)
ΑΟΤ-Βόλος ΝΠΣ 0-1 (86’
Μάντζης)
ΑΟΤ-Ηρόδοτος 2-0 (11’ πεν.
Συμελίδης, 36’ Σταματάκος)
ΑΟΤ-Αιγινιακός 2-0 (77’ Καπός, 93’ Συμελίδης)

Ο ΑΟΤ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Πέντε ήττες και μια ισοπαλία ο απολογισμός των εκτός
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Απόλλωνα, Μπόρις Γκαρός.

Σενάριο για τον Ισπανό
Γκαρός στον ΑΟΤ
Ο ΑΟ Τρίκαλα συνεχίζει την
προσπάθεια ενίσχυσής του
και σύμφωνα με δημοσίευμα
της εφημερίδας «Live Sport»
είναι πιθανό να εντάξει στο
ρόστερ του τον Μπόρις Γκαρός. Ο Ισπανός επιθετικός
του Απόλλωνα Σμύρνης μετρά
φέτος 6 συμμετοχές με την
«Ελαφρά Ταξιαρχία» και, είτε
θα δοθεί δανεικός, είτε θα
μετακινηθεί ως ελεύθερος.
Ο 30χρονος (22/06/88) Γκαρός πριν τον Απόλλωνα έπαιζε
στη Ρεκρεατίβο Ουέλβα (37
συμμετοχές, 10 γκολ), ενώ
προηγουμένως φόρεσε τη φανέλα των Γκάβα (38 συμμετοχές, 25 γκολ), Λ’ Οσπιταλέτ
(15 συμμετοχές, 1 γκολ), Πρατ
(17συμμετοχές, 4 γκολ) και
Σαντ Αντρέου (3 συμμετοχές).

Πήρε Λάσκαρη

έδρας αγώνων του Α Ο Τρίκαλα.
Απόλλων Πόντου-ΑΟΤ 1-0
(21’ Γεωργιάδης)
Εργοτέλης-ΑΟΤ 3-0 (37’
πεν. Κοζορώνης, 53’ Μπουτσάκης, 76’ Ιατρούδης)
Σπάρτη-ΑΟΤ 2-0 (61’ Φραγκούλης, 92’ Βλαχομήτρος)
Πλατανιάς-ΑΟΤ 2-0 (27’ Νίλι,
48’ Μπιανκόνι)
Κέρκυρα-ΑΟΤ 1-1 (21’ Σιατραβάνης-79’ Συμελίδης)
Παναχαϊκή-ΑΟΤ 2-1 (45’ πεν.
Ελευθεριάδης, 81’ Λουμπαρδέας-61’ Συμελίδης)
Οι σκόρερ: Συμελίδης 5,
Ρούνεϊ 1, Γκότοβος 1, Συριόπουλος 1, Σταματάκος 1, Καπός 1.
Δύο οι προπονητές στον
πάγκο των Τρικάλων. Ξεκίνησε
ο Ντόστανιτς, τον αντικατέστησε ο Γράφας.

Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Δύο νίκες και τρεις ήττες

Ενημερότητα και δελτία
Ευχάριστες εξελίξεις σημειώθηκαν την Πέμπτη (17/1)
στον Ηρακλή, καθώς ξεπεράστηκε το εμπόδιο με την
ασφαλιστική ενημερότητα.
Στον Γηραιό κινήθηκαν άμεσα και κατέθεσαν το έγγραφο στην αρμόδια υπηρεσία της ΕΠΟ, η οποία με τη
σειρά της εξέδωσε τα δελτία των νεοαποκτηθέντων.
Αυτό σημαίνει ότι οι νέοι παίκτες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην αναμέτρηση με τα Τρίκαλα.
Ο Ισπανός τεχνικός των «κυανόλευκων» μπορεί να
υπολογίζει στους, Στεργίδη, Νιαμπούγιου, Παπαθανασίου,
Γιαγκιόζη, Βιτλή και Ορφανίδη.
Οριστικά στον Ηρακλή θα συνεχίσει την καριέρα του
ο Νίκος Καθάριος από τον Λεβαδειακό.

Εποχή μετεγγραφών είναι
η τωρινή, οπότε και χθες δεν
έλειψαν οι ειδήσεις. Παίκτης
για την δεξιά πλευρά της άμυνας είναι ο Παύλος Λάσκαρης
που ήρθε στον ΑΟΤ από τον
Αιγινιακό. Επίσης σύμφωνα
με το FL News ο Συμελίδης
φλερτάρει με Βόλο.

Ο ΑΟ Τρίκαλα όρισε
γενική είσοδο 10 ευρώ

Τα στιγμιότυπα είναι από τη χθεσινή προπόνηση στο βοηθητικό
τα εκτός έδρας ματς του Ηρακλή.
Κέρκυρα-Ηρακλής 1-0 (67′
Σιατραβάνης)
Παναχαϊκή-Ηρακλής 1-0 (11’
Ελευθεριάδης)
Αήττητος Σπάτων-Ηρακλής
0-3 (15’ Πασάς, 39’ Ντούνης,
90’ Παναγιωτούδης)
Δόξα Δράμας-Ηρακλής 20 (9’ Πέρεθ, 40’ Κουσκουνάς)
ΑΟΧ Κισσαμικός-Ηρακλής
0-1 (57’ Περόνε)

Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Τρεις νίκες, μια ισοπαλία
και τρεις ήττες ο απολογισμός
εντός έδρας για τον Ηρακλή.
Ηρακλής-Ηρόδοτος 1-0 (9’
Περόνε)
Ηρακλής-Αιγινιακός 1-1 (86’

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ
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Ρόβας-78’ Πέριτς)
Ηρακλής-Απόλλων Λάρισας
3-4 (10’ Περόνε, 28’ Κλέιτον,
32’ Καλτσάς-17’ Μαρκολίνο,
51’ Πολέτο, 58’ Κοντοές, 87’
Μαρκολίνο)
Ηρακλής-Σπάρτη 3-0 (13’
Περόνε, 54’ Κλέιτον, 60’ Χασομέρης)
Ηρακλής-Καραϊσκάκης 0-1
(38’ Άλεξιτς)
Ηρακλής-Απόλλων Πόντου
0-2 (41’ Αμαραντίδης, 44’ Κυβελίδης)
Ηρακλής-Εργοτέλης 2-1
(23’ Ντούνης, 83’ Περόνε-42’
Μαζουλουξής)
Οι σκόρερ: Περόνε 5, Κλέιτον 2, Ντούνης 2, Ρόβας 1,
Καλτσάς 1, Χασομέρης 1, Παναγιωτούδης, Πασάς 1.

Τρεις προπονητές στον πάγκο του Ηρακλή. Ξεκίνησε ο
Βοσνιάδης, τον αντικατέστησε
ο Ελευθερόπουλος και τώρα
συνεχίζει με Ρόκα.
Ο Α Ο Τρίκαλα, είναι πιθανό
να εντάξει στο ρόστερ του
τον Ισπανό επιθετικό του

Τον Ηρακλή υποδέχεται ο
ΑΟ Τρίκαλα την Κυριακή (20/1,
15:00), σε ένα πολύ σημαντικό
παιχνίδι. Οι «κυανέρυθροι» θέλουν τη στήριξη των φίλων
τους για να πάρουν μια πολύτιμη νίκη και η διοίκηση
όρισε γενική είσοδο 10 ευρώ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Αγώνας για την 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος
Football league 2018-2019
εναντίων του Ηρακλή.
- Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων
- 20/01/2019
- 15:00
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
-> Παιδιά έως 12 ετών: δωρεάν
-> Γενική είσοδος: 10€
*Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας εισέρχονται στις θύρα
που αντιστοιχεί το εισιτήριο
τους».
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Ξέρουν την συνταγή
•Γνωστοί πρωταγωνιστές διακρίνονται
στον πίνακα των σκόρερ
για τον βόρειο όμιλο της Β’ Εθνικής
Αρκετούς λόγους έχουν οι Τρικαλινοί φίλαθλοι να παρακολουθούν τα εθνικά πρωταθλήματα.
Πάντως οι εκτελεστές διαθέτουν την συνταγή για να στέλνουν την μπάλα στο διχτάκι. Το ebasket κόμισε τα στοιχεία:
Η 12η αγωνιστική του Βόρειου ομίλου της Β’ Εθνικής Κατηγορίας έγινε σε δύο δόσεις, καθώς τρία παιχνίδια είχαν
αναβληθεί λόγω των κακών καιρικών συνθηκών. Οι τρεις
αναμετρήσεις πραγματοποιήθηκαν χθες (16/01) και αυτά
έφεραν αλλαγές και στον πίνακα των σκόρερ του ομίλου.
Ο Γιάννης Κακιούζης έμεινε στην κορυφή, αλλά πλέον ο
Σωτήρης Γκιουλέκας είναι σε απόσταση αναπνοής (τους χωρίζουν μόλις 3 πόντοι). Άλμα τεσσάρων θέσεων έκανε ο Φώτης Στυλίδης, ο οποίος από τη δέκατη θέση ανέβηκε στην
έκτη έχοντας 209 πόντους. Τέλος, στην πρώτη δεκάδα μπήκε ο Απόλλωνας Δεληγιώργης, ο οποίος έφτασε τους 192
πόντους και ξεπέρασε τον Γιώργο Αποστολίδη.
Οι 10 πρώτοι σκόρερ:
Α/Α ΟΝΟΜΑ
ΟΜΑΔΑ
ΠΟΝΤΟΙ
1.
Γιάννης Κακιούζης
Ίκαροι Σερρών
273
2.
Σωτήρης Γκιουλέκας
Φάρσαλα
269 (26)
3.
Σωτήρης Καραποστόλου
Ανατόλια
251 (44)
4.
Ευθύμης Κοθράς
Φίλιππος Βέροιας
247 (29)
5.
Μιχάλης Φρουσκλιάς
Νίκη Βόλου
218 (25)
6.
Φώτης Στυλίδης
Ελευθερούπολη
209 (25)
–
Νεκτάριος Μάρουσιτς
Ερμής Λαγκαδά
209 (29)
8.
Στάθης Περούλης
Φαίακας Κέρκυρας
208 (18)
9.
Θέμης Τσακαλέρης
Χαλκηδόνα
196 (7)
10. Απόλλων Δεληγιώργης
ΧΑΝΘ
192 (13)

Εξοδος Ασκληπιού
Με νωπές τις αναμνήσεις από την επική ανατροπή των
γυναικών του Ασκληπιού στα Γιάννενα οι γαλάζιες ετοιμάζονται για μια ακόμη έξοδο στο ξεκίνημα του δευτέρου
γύρου.
Είναι ίσως το πιο δύσκολο παιχνίδι αφού αντίπαλος είναι
ο πανίσχυρος Ναύαρχος Βότσης, που ειδικά στην έδρα του
δεν δίνει το παραμικρό δικαίωμα.
Ωστόσο το συγκρότημα του Νίκου Γεροβάϊου δεν έχει να
χάσει τίποτα και παίζοντας χωρίς άγχος αλλά με αθλητικό
εγωϊσμό θα σπεύσει να πιστοποιήσει την αγωνιστική του
άνοδο.
Όλα αυτά το Σάββατο στις 18.00 σε μια γεμάτη 14η αγωνιστική. Αναλυτικά:

Σάββατο 19/1/2019
Βότση 18.00: ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση-ΑΣ Ασκληπιός (ΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΧΑΓΙΑ)
Ελασσόνας 18.00: ΓΣ Ένωση Ελασσόνας-ΓΣΓ Νίκη (ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΧ.)
ΔΗΓΑ Δράμας 16.00: ΓΣ Δράμας -Ακαδ. Πρωτ/των Πεύκ.
(ΤΕΡΖΙΔΟΥ-ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

Eλκυστικό διήμερο
εν χορταίνονται με
τίποτα τα τοπικά
πρωταθλήματα
μπάσκετ αφού
έχουν το δικό τους χρώμα.

Δ

Ομολογουμένως σε όλες τις
κατηγορίες οι πρωταγωνιστές βάζουν τα δυνατά τους προκειμένου
να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας.
Ετσι προκύπτουν ανοιχτά παιχνίδια που αναδεικνύουν την
ομορφιά του αθλήματος.
Οι έμπειροι παίκτες ξέρουν την
αποστολή τους και αποτελούν
στηρίγματα για τους νεώτερους οι
οποίοι σπεύδουν να πιάσουν από
τα μαλλιά κάθε ευκαιρία.
Και αυτή την αγωνιστική τα
ντέρμπι δεν θα λείψουν και όπως
φαίνεται οι πιστοί του είδους θα
κατασκηνώσουν στα κλειστά,
αφού υπάρχουν μαζεμένοι αγώνες. O χρόνος λοιπόν θα κυλήσει
σαν νεράκι.
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Η Επιτροπή Διαιτησίας της
ΕΣΚΑΘ ανακοίνωσε τους διαιτητές για την αγωνιστική δράση σε
Α1, Α2, Β’ κατηγορία, για τα πρωτάθλημα Γυναικών, Νεανίδων, Κορασίδων και για το Εφηβικό και
Παιδικό πρωτάθλημα των Θεσσαλικών νομών που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 1920 Ιανουαρίου 2019. Αναλυτικά:

Α1 ΕΣΚΑΘ –
12η αγωνιστική:
Σάββατο 19 Ιανουαρίου
16:30, κλειστό Σοφάδων: ΓΣΕ
Ελασσόνας – ΓΣ Σοφάδων. Διαιτητές: Λ. Φακίτσας – Πετρίδης.
17:00, κλειστό «Ι. Πατάκης»: ΓΣ
Νίκαιας – Αστέρας Λάρισας. Διαιτητές: Κοντογιάννης – Γκέκας.
17:00, κλειστό Μουζακίου: Γ.Σ.
Μουζακίου «Γ. Πασιαλής» – ΓΣ
Αμπελώνα. Διαιτητές: Χ. Γκαρτζονίκας – Αθ. Κυρίτσης.
Κυριακή 20 Ιανουαρίου
17:30, κλειστό Αλκαζάρ: Φοίβος Γιάννουλης – Αναγέννηση
Καρδίτσας. Διαιτητές: Ι. Παγώνης
– Λυτροσυγκούνης.
19:00, Δημοτικό κλειστό Τρικάλων: Φαλώρεια – ΑΕΛ. Διαιτητές: Δημουλάς – Χ. Γκαρτζονίκας.
19:00, κλειστό Μπάρας: Δαναοί Τρικάλων – Γόμφοι. Διαιτητές: Β. Πιτσίλκας – Γιατρόπουλος.

•Και αυτό το Σαββατοκύριακο το άρωμα
του μπάσκετ θα είναι έντονο σε όλες τις ηλικίες

Γραμματεία:
Ωραιόπουλος,
Μπαρμπούτης, Τζέλης

Γυναικείο –
6η αγωνιστική:
Κυριακή 20 Ιανουαρίου
14:00, κλειστό Ν. Ιωνίας: Νίκη
Βόλου – Ολυμπιάδα Λάρισας.
Διαιτητές: Γ. Τσάλας – Μ. Λιάκου.
14:00, ΕΑΚ Βόλου: Ανάληψη
Βόλου – Απόλλων Καρδίτσας 020α.α.
Ρεπό: Αίολος Τρικάλων

Νεανίδων ΕΣΚΑΘ –
2η αγωνιστική –
εξ’αναβολής:
Σάββατο 19 Ιανουαρίου
13:30, κλειστό Αλκαζάρ: Σπάρτακος Λάρισας – Ολύμπια Λάρισας. Διαιτητές: Πάνος – Ν. Λάλλας.

ΑΕΤ και Μάγοι συνεχίζουν την προσπάθειά τους
στο πρωτάθλημα της Α2 ΕΣΚΑΘ

Α2 ΕΣΚΑΘ –
11η αγωνιστική:
Σάββατο 19 Ιανουαρίου
17:00, Δημοτικό κλειστό Τρικάλων: Μάγοι Τρικάλων – Κρόνος Τρικάλων. Διαιτητές: Δημουλάς – Ροδόπουλος.
17:30, κλειστό Αλκαζάρ: Νέοι
Αθλητές Ένωσης – Ίκαρος Λάρισας. Διαιτητές: Παζώλης – Αγγέλης.
19:00, κλειστό Μπάρας: ΑΕΤ –
ΑΟ Σουφλαρίων. Διαιτητές: Κ.
Γκαρτζονίκας – Λιλής.
Κυριακή 20 Ιανουαρίου
14:00, κλειστό Καρδίτσας:
Απόλλων Καρδίτσας – Ολυμπιακός Καρδίτσας. Διαιτητές: Κ.
Γκαρτζονίκας – Γ. Παπαδημητρίου.
15:00, κλειστό Δεσκάτης: ΚΑΣ
Δεσκάτης – ΕΑ Λάρισας. Διαιτητές: Αθ. Κυρίτσης – Λιλής.

Β’ ΕΣΚΑΘ –
10η αγωνιστική:
Κυριακή 20 Ιανουαρίου
13:30, κλειστό Αγ. Θωμά: ΓΣ
Αγίου Κωνσταντίνου – Ελπίδα
Καρδίτσας. Διαιτητές: Λ. Φακίτσας – Λουλέ.
14:30, κλειστό Μπάρας: Ακα-

δημία Φούντας – Πράσινη Γωνιά.
Διαιτητές: Τατσιόπουλος – Γκουλιώνης.
17:00, κλειστό Φαλάνης: ΓΣ
Φαλάνης – Κρόνος Τυρνάβου.
Διαιτητές: Ν. Καραχρήστος – Παλιοβάιος.
ΓΑΣ Παλαμά – Φαρκαδόνα
ΑΝΑΒΟΛΗ
Ρεπό: Νέος Κεραυνός Λάρισας

Παιδικό Τρικάλων
20/1
Μπάρα 9.30: ΑΕΤ- Αίολος
Διαιτητές: Τζιατζιάς- Γεωργούλας, Γραμματεία: Ντόβας, Ρεντζελάς, Βήτας. Β
Μπάρα 11.00: Κρόνος- Φούντας ΒΑ
Διαιτητές: Τζιατζιάς-Μιχαηλίδης, Γραμματεία: Πούλιος, Ρεντζελάς, Βήτας. Β
Μπάρα 12.30: Δαναοί- Καλαμπάκα
Διαιτητές: Τασιόπουλος- Γκότας, Γραμματεία: Γκαγκαστάθης,
Μπαρμπούτης, Τζέλης

Εφηβικό Τρικάλων
22/1
Δημοτικό κλειστό 21.40: Φαλώρεια- Ικαροι
Διαιτητές: Λίλης- Γεωργούλας,

Κορασίδων –
5η αγωνιστική –
εξ’αναβολής:
Σάββατο 19 Ιανουαρίου
16:30, κλειστό Παλαμά: Τιτάνες Παλαμά – ΓΣ Φαλάνης. Διαιτητές: Κατσαντώνης – Χριστοφοράκης.
Κορασίδων – 7η αγωνιστική –
εξ’αναβολής:
Κυριακή 20 Ιανουαρίου
19:30, κλειστό Παλαμά: Τιτάνες Σπάρτακος Λάρισας. Διαιτητές: Κατσαντώνης – Μέλλος.

Παιδικό Ν. Καρδίτσας
Σάββατο 19 Ιανουαρίου
14:45, κλειστό Καρδίτσας:
KBA – ΑΣ Καρδίτσας. Διαιτητές:
Γ. Παπαδημητρίου – Μπαράκου.
16:00, κλειστό Φαρσάλων: ΓΣ
Φαρσάλων – Ολυμπιακός Καρδίτσας. Διαιτητές: Κίσσας – Δελιμιχάλης.
Κυριακή 20 Ιανουαρίου
12:00, κλειστό Μουζακίου: ΓΣ
Μουζακίου «Γ. Πασιαλής» – ΓΑΣ
Παλαμά. Διαιτητές: Ν. Χλωρός –
Β. Γκαρτζονίκας.
12:00, κλειστό Σοφάδων: ΓΣ
Σοφάδων – ΓΣ Φαρσάλων. Διαιτητές: Μέλλος – Χριστοφοράκης.

Κυριακή 20/1/2019
ΠΕΑΚ Ιωαννίνων 18.00: ΑΣ Γιάννενα-ΑΣ Ελπίς (ΠΑΥΛΑΚΗΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ)
ΕΑΚ Θεσσαλονίκης 18.00: ΕΟ Σταυρούπολης-ΕΑ Λαρίσης (ΜΠΕΛΛΟΣ ΕΜΜ.-ΤΣΙΟΥΛΑ)
ΔΑΚ Λαγυνών 19.00: ΑΣΚ Λαγκαδά-ΑΟ Καβάλα (ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΚΩΝ.-ΚΑΚΑΤΣΙΟΥ)

Bγαίνουν υποχρεώσεις
Τα πάνω- κάτω έφερε ο καιρός και στα παιχνίδια των γυναικείων πρωταθλημάτων.
Δύο ματς λοιπόν τα οποία εκκρεμούν θα διεξαχθούν την
Κυριακή 20 Ιανουαρίου στην Α Εθνική ποδοσφαίρου γυναικών και ένα την Τετάρτη 23/1. Είναι:
15.00 Προοδευτική Ιωαννίνων-ΑΕΛ
15.00 Άρης-Πανσερραϊκή
15.00 ΑΕΛ-Ελπίδες (23/1)
Εκκρεμούν και οι αγώνες Ελπίδες-ΠΑΟΚ (ορίστηκε για
30/1), ΠΑΟΚ-Εργοτέλης (ορίστηκε για 6/2), ΠΑΟΚ-ΑΕΛ, Τρίκαλα-Άρης, Πανσερραϊκή-Προοδευτική Ιωαννίνων.
Εξάλλου για την 5η αγωνιστική στην Γ Εθνική και τον 3ο
όμιλο, οι Νέες Τρικάλων θα αγωνιστούν στο γήπεδο Αρτεσιανού με τον Διγενή Καρδίτσας. Το ματς την Κυριακή
20/1 στις 13.00. Διαιτητές οι Δήμητρα Φραντζή, Σπύρος Δημητρίου, Γιώργος Ξηρομερίτης από την Φθιώτιδα.
Τα άλλα ματς:
Πιερίδες Μούσες-Α Ε Ζωγράφου
Μαγνησιακός-Νηρηίδες Φθίας
Εκκρεμεί το Νέες Τρικάλων-Πιερίδες Μούσες (ορίστηκε
για τις 27/1 στις 15.00)

Πανάξια το έπαθλο
•Ο πρώην παίκτης των Τρικάλων Κώστας Βασιλειάδης τιμήθηκε
για τις εξαιρετικές του επιδόσεις μέσα στον Δεκέμβριο
Φωνάζει από μακριά πως
η Ισπανία του ταιριάζει γάντι κάτι που παραδέχτηκε
και ο ίδιος. Σε κάθε περίπτωση ταλαιπωρεί αφάνταστα τους προσωπικούς
αντιπάλους.
Το basketblog έγραψε
σχετικά: O Κώστας Βασιλειάδης είχε… πάρει φωτιά τον
Δεκέμβριο και είχε κάνει
πράγματα και θαύματα στο
ισπανικό πρωτάθλημα με την
Ομπραντόιρο και έτσι κατέκτησε τον τίτλο του MVP
της ACB για τον συγκεκριμένο μήνα. Ο «Βάσκος» που
ήταν πραγματικά ασταμάτητος τον Δεκέμβριο, παρέλαβε το βραβείο και η ομάδα του τον αποθέωσε ανεβάζοντας το σχετικό post
στα social media τονίζοντας: «Ο Κώστας Βασιλειάδης ήταν ο MVP του Δεκεμβρίου. Συγχαρητήρια Κώστα»!
Ο Βασιλειάδης είχε μέσο

Διοικητική
ενίσχυση

Στιγμιότυπο από την βράβευση του Κώστα Βασιλειάδη
όρο τον συγκεκριμένο μήνα
23 πόντους με το εμφατικό
56.6% (17/30) στα τρίποντα,
ενώ είχε και 2.3 ριμπάουντ.
Το κορυφαίο ρεσιτάλ το
είχε δώσει παράταση που
δώσει στις 9/12 στο ματς με
την Σαραγόσα. Ο Βασιλειάδης δεν είχε σταματήσει να
φορτώνει το αντίπαλο καλάθι με τρίποντα. Εβαλε 10
σε 18 σουτ, ενώ είχε πετύχει

συνολικά 33 πόντους και
είχε οδηγήσει την Ομπραντόιρο στη νίκη με 78-86.
Μάλιστα σε εκείνο το ματς
είχε απειλήσει να σπάσει το
απόλυτο ρεκόρ εύστοχων
τριπόντων σε ένα ματς της
ACB, που είχε ο Τζέικομπ
Πούλεν, ο οποίος είχε πετύχει 12τριπ. σε αγώνα της
τότε ομάδας του της Μπαρτσελόνα με την Βαγιαδολίδ.

Οι Δαναοί Τρικάλων ενισχύονται
και σε διοικητικό επίπεδο. Ένας παλιός αθλητής του Δαναού, ο καθηγητής κ. Χρήστος Τοζάρος, αποτελεί νέο μέλος στο διοικητικό
συμβούλιο του συλλόγου έτσι ώστε
να συνδράμει και αυτός στην στήριξη και εξέλιξη του σωματείου. Οι
Δαναοί καλωσορίζουν στις τάξεις
τους έναν δικό τους άνθρωπο.

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
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Σε απόσταση… ανόδου
•Παραληθαίοι και Ασπρόβαλτος διατηρούν την επαφή τους με τον αρχικό στόχο
ο αφιέρωμα στις ομάδες
που βρίσκονται στις
κορυφές των δύο ομίλων
της Β’ Ερασιτεχνικής
ολοκληρώνεται σήμερα με τη
βοήθεια του Θόδωρα
Αλεξιάδη(έμεινε μόνος να
συγκεντρώνει τους σκόρερς της
συγκεκριμένης κατηγορίας),
καθώς από το Σαββατοκύριακο οι
περισσότερες από τις ομάδες της
κατηγορίας ρίχνονται στη «μάχη»
της διοργάνωσης πασχίζοντας για
το καλύτερο.

Τ

Του ΠANOΥ ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Σήμερα θ’ ασχοληθούμε με τους Παραληθαίους οι οποίοι βρίσκονται στην
2η θέση του 1ου ομίλου και τον Ασπρόβαλτο ο οποίος ισοβαθμεί στη κορυφή
του 2ου ομίλου με την ομάδα της Ενωσης Δ.Μ την οποία δεν έχει αντιμετωπίσει ακόμα (16η αγωνιστική).
Από την αρχή του πρωταθλήματος οι
Παραληθαίοι έδειξαν τις προθέσεις
τους και αυτές συμβαδίζουν με την
πορεία που κάνουν στο φετινό πρωτάθλημα καθώς βρίσκονται σε τροχιά
ανόδου και συγκεκριμένα στην 2η θέση
της βαθμολογίας, με ελάχιστη διαφορά
(26 έναντι 23) από την κορυφή αλλά και
ίση διαφορά από τις Καρυές οι οποίοι
τους ακολουθούν. Οι αποστάσεις αυτές
αποδεικνύουν πόσο δύσκολη είναι η
προσπάθεια της ανόδου καθώς υπάρχουν ελπίδες σοβαρές, όχι μόνο από τις
συγκεκριμένες ομάδες αλλά και από άλλες που πιθανότητα θα κάνουν την αντεπίθεσή τους στη συνέχεια του πρωταθλήματος μιας και απομένει αρκετός
δρόμος ακόμα.
Η ομάδα του Μάκη Ζαβλανού σαφώς
έχει τις αδυναμίες της, όπως και όλες,
αλλά έχει δείξει αγωνιστική ικανότητα
και διάθεση από το ξεκίνημα, στοιχεία
τα οποία αν διατηρήσει ή βελτιώσει
στους εναπομείναντες αγώνες είναι πιθανό να πετύχει τον στόχο της.
«Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά. Πιστεύω πως έχουν περισσότερες δυνατότητες και πρέπει να τις δείξουν στη
συνέχεια προκειμένου να αυξήσουμε τις
ελπίδες μας να τερματίσουμε όσο πιο
ψηλά γίνεται» τόνισε ο Μάκης Ζαβλανός.
Διαβάζοντας κάποιος τις επιδόσεις
των Παραληθαίων διαπιστώνει πως μετράει μόνο μια ήττα (από τα Αμπελάκια),
ενώ σε δύο αγώνες έφυγαν από το γήπεδο με ισόπαλο αποτέλεσμα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια έχουν κερδίσει με την
δεύτερη καλύτερη επίθεση (39 γκολ) και
την τρίτη καλύτερη άμυνα (με 13 γκολ).

Οι Παραληθαίοι βρίσκονται σε τροχιά ανόδου

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΙ ΣΚΟΡΕΡΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ
Πρώτος στον πίνακα των σκόρερς των Παραληθαίων ο Βασίλης Ρίζος ο οποίος έχει σκοράρει 14 φορές και τον ακολουθεί σε απόσταση
ανάσας ο νεαρός Φώτης Νάκος. Συγκεντρωτικά:
ΕΠΩΝΥΜΟ
Ρίζος
Νάκος Φ
Καρδούλας
Ζάρρας Ν.
Νάκος Α
Κατσινέλης
Βλησάρης

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΕΡ.
Ντραγκότι
8
Κατσαρός
4
Γεωργατσέλης
3
Αγγέλης Σ
2
Δημητρούλης Α.
2
Γεωργολιός
2
Κωσταρέλος
2
Ντέρης
2
Τσιγάρας
1
Γαλάνης
1
Χοτζάϊ
1

Ο Ρομέο Ντραγκότι (αριστερά) είναι ο πρώτος σκόρερ του «Ορφέα»

9η αγωνιστική

10η αγωνιστική

ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΟΙ – ΖΑΡΚΟ..........2-1
Φ. Νάκος [2]

ΡΕΠΟ

2η αγωνιστική
ΑΣΤΕΡΑΣ – ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΟΙ ......1-5
Φ. Νάκος [2], Λ. Ρίζος [2], Ν. Ζάρρας

ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΟΙ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ .....1-1
Δ. Βλησσάρης

5η αγωνιστική
ΛΟΓΓΟΣ – ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΟΙ........1-6
Φ. Νάκος [2],Α. Νάκος, Ε. Καρδούλας, Β. Ρίζος, Ν. Ζάρρας

6η αγωνιστική
ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΟΙ – ΚΡΗΝΗ .........1-1

2

2η
2
2

3η

1

1

4η

5η
1
2
1
1
1

1

6η
2
3

7η
2
1

8η
3
1

9η
1
1
3

10η 11η 12η
1
2

1
1

1
1

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΙ ΣΚΟΡΕΡΣ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΟΥ

1η αγωνιστική

4η αγωνιστική

1η

Ο Νταργκότι έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ του Ασπρόβαλτου καθώς έχει στείλει 8 φορές τη μπάλα στ’ αντίπαλα δίκτυα. Τον ακολουθεί
ο Θέμης Κατσαρός με 4 γκολ και ο Γεωργατσέλης με 3 γκολ. Συγκεντρωτικά:

ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΟΙ

3η αγωνιστική

ΤΕΡ.
14
12
5
4
2
1
1

Ο Ασπρόβαλτος συγκατοικεί με την Ενωση Δ.Μ στη κορυφή του 2ου ομίλου

ΑΓ.ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ – ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΟΙ
.....................................................1-5
Ε. Καρδούλας [3], Β. Ρίζος, Φ. Νάκος

ΚΗΠΑΚΙ – ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΟΙ ........1-3
Ν. Ζάρρας, Γ. Κατσινέλης, Φ. Νάκος

Ο Βασίλης Ρίζος είναι
ο πρώτος σκόρερ για την
ομάδα του Μάκη Ζαβλανού

Ο νεαρός Φώτης Νάκος σκοράρει πολύ συχνά
στους Παραληθαίους

Φ. Νάκος [3], Β. Ρίζος [2], Ν. Ζάρρας, Αθ. Νάκος

7η αγωνιστική
ΚΕΡΑΜΙΔΙ – ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΟΙ ....2-3
Β. Ρίζος [2], Φ. Νάκος

8η αγωνιστική
ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΟΙ – ΑΡΔΑΝΙ ........4-0
Β. Ρίζος [3], Ε. Καρδούλας

2η
1

3η

1

1

οποία συνεχίζει απτόητη την προσπάθειά της ώστε να τερματίσει όσο
πιο ψηλά μπορεί και να κρατάει
αμείωτο το ενδιαφέρον από την
αρχή έως το τέλος του πρωταθλήματος.
Φυσικά και σ’ αυτόν τον όμιλο
υπάρχει έντονος συναγωνισμός
αφού οι διαφορές είναι μικρές, με
την Πιαλεία, την Λυγαριά και το Πρίνος να βρίσκονται πολύ κοντά.

1η αγωνιστική

ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΟΣ

6η
1
1

7η

8η
2
1

9η

10η 11η
2
2
2

1
1

2
1
1
1

ΒΑΛΤΙΝΟ – ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΟΣ ....2-2
Σ. Αγγέλης [2]

Ο Ασπρόβαλτος δεν βρίσκεται
απλά σε τροχιά ανόδου, αλλά μοιράζεται τη κορυφή με την Ενωση
Δ.Μ αφού έχει και αυτός 31 βαθμούς. Ο «Ορφέας» έχει την καλύτερη άμυνα με μόλις 9 γκολ αλλά και
στην επίθεση δεν τα πάει άσχημα καθώς έχει πετύχει 37 γκολ η οποία είναι η 4η καλύτερη στον 2ο όμιλο.
10 νίκες, μια ισοπαλία και μία ήττα
είναι η συγκομιδή της ομάδας η

5η

1

11η αγωνιστική

ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΟΙ – ΓΡΙΖΑΝΟ ......2-2
Β. Ρίζος [2]

4η

2

ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ – ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΟΙ....2-1
Β. Ρίζος

12η αγωνιστική
Ο Θέμης Κατσαρός βοηθάει
τον Ασπρόβαλτο
και με τα γκολ που πετυχαίνει

1η

1
1
1
1

6η αγωνιστική
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΟΣ – ΠΙΑΛΕΙΑ ......2-1
Ρ. Ντραγκότι, Θ. Κατσαρός

7η αγωνιστική
ΤΖΟΥΡΤΖΙΑ – ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΟΣ .0-1
Θ. Γεωργατσέλης

8η αγωνιστική
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΟΣ – ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ .5-0
Ρ. Ντραγκότι [2], Γ. Ντέρης, Θ. Κατσαρός, Γαλάνης

9η αγωνιστική
ΡΕΠΟ

2η αγωνιστική

10η αγωνιστική

ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΟΣ – ΠΡΙΝΟΣ.......3-1
Ρ. Ντραγκότι, Α. Δημητρούλης, Θ.
Γεωργατσέλης

ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΟΣ – ΡΟΠΩΤΟ .....7-0
Θ. Κατσαρός [2], Ρ. Ντραγκότι [2],
Φ.Χοτζάι, Ν. Κωσταρέλος, Α. Δημητρούλης

3η αγωνιστική

11η αγωνιστική

ΓΟΜΦΟΙ – ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΟΣ .....1-6
Γεωργολιός [2], Ν. Κωσταρέλος, Γ.
Ντέρης, Θ. Γεωργατσέλης, Σ. Τσιγάρας

ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΟΣ – ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙ..2-1
Ρ. Ντραγκότι [2]

4η αγωνιστική

ΛΥΓΑΡΙΑ – ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΟΣ ....3-0

ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΟΣ – ΦΩΤΕΙΝΟ....3-0α.α.

13η αγωνιστική

5η αγωνιστική
ΦΙΛΥΡΑ – ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΟΣ ....0-3α.α.

12η αγωνιστική

ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΟΣ – ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΑΚΟΣ.............................3-0 α.α.

CMYK
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Σχολιάζοντας με το...
* Την δική τους γοητεία ασκούν διαχρονικά στους φιλάθλους οι
μετεγγραφές, είτε γίνονται το Καλοκαίρι, είτε τον Χειμώνα.
Βέβαια αυτή την εποχή θέλει πιο προσεκτικό ψάξιμο για να εντοπιστούν οι εκλεκτοί, αφού η δεξαμενή δεν είναι ανεξάντλητη.

Κοντά
Ο φυσιοθεραπευτής Σάκης Κοτρώτσιος βρίσκεται συνέχεια
κοντά στους παίκτες του ΑΟΤ και τους φροντίζει σε τυχόν
τραυματισμούς.

Συχνά
Συχνά πυκνά ο
Θωμάς Γράφας έκανε παρέμβαση στη
χθεσινή προπόνηση
προκειμένου
να
διορθώσει τα… κακώς κείμενα. Και έχει
αρκετά…

* Στο πλαίσιο αυτό οι λάτρεις των ομαδικών σπορ περιμένουν να
μάθουν από πρώτο χέρι τα στοιχεία για κάθε απόκτημα και
στην συνέχεια προβαίνουν σε αναλύσεις επί αναλύσεων εκτιμώντας αν πιάσουν στα συγκροτήματα και αν κάνουν την διαφορά.
* Κάθε 11άδα έχει τα δικά της κλειδιά και δεν πρέπει να λείπει
ούτε ένας κρίκος από την αλυσίδα για να μπορέσει να λειτουργήσει με υποδειγματικό τρόπο πιάνοντας ταβάνι στην απόδοσή
της.
* Συνήθως βέβαια το βάρος στις μετεγγραφές πέφτει στην θέση
του σκόρερ. Ομολογουμένως πρόκειται για το πιο δύσκολο
κομμάτι του παζλ, οπότε οι άνθρωποι των ομάδων ψάχνουν
ατέλειωτες ώρες για να συνάψουν συνεργασία με παίκτες, που
είναι σε θέση να αλλάξουν την ροή των πραγμάτων.
* Είναι αλήθεια ότι λείπουν οι χαρισματικοί γκολτζήδες, που
είναι σε θέση να βρουν δίχτυα ακόμη και με μισή ευκαιρία σύμφωνα με την ποδοσφαιρική διάλεκτο. Για τον λόγο αυτό
άλλωστε κοστίζουν ακριβά.
* Βέβαια οι ειδικοί σημειώνουν πολύ σωστά ότι το σκοράρισμα
είναι ομαδική δουλειά. Ειδικά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο επιβάλλεται να βλέπουν δίχτυα όλοι οι παίκτες. Ετσι σε πολλές
ομάδες πρώτοι σκόρερ αναδεικνύονται παίκτες που αγωνίζονται
στο κέντρο, ενώ και οι αμυντικοί βάζουν το όνομά τους στην
λίστα σκοράροντας κυρίως από στημένες φάσεις.
* Και στον χώρο του μπάσκετ υπάρχει κάτι ανάλογο. Εδώ μεγάλο
κενό εντοπίζεται στους αθλητές που καλύπτουν την θέση του
σέντερ. Δεν υπάρχουν λοιπόν πολλοί ποιοτικοί ψηλοί που θα
γεμίσουν το «ζωγραφιστό» και θα τους νιώσει ο αντίπαλος. Ως
εκ τούτου οι ιθύνοντες σπάζουν το κεφάλι τους για να καλύψουν
το κενό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
* Πολλές φορές μάλιστα παίκτες που είναι τεσσάρια λόγω των
πλούσιων αθλητικών προσόντων καλούνται να γεμίσουν τα
παπούτσια των σέντερ. Γίνονται δηλαδή με τον τρόπο αυτό
κατά συνθήκη ψηλοί και με τον αθλητικό εγωϊσμό και το
ταλέντο τους καθιερώνονται και στο συγκεκριμένο πόστο.
* Αρκετά στελέχη που συνέδεσαν το όνομά τους άμεσα ή
έμμεσα με τα Τρίκαλα συνεχίζουν την προσπάθειά τους σε
άλλες έδρες. Φαίνεται πάντως ότι δεν χάνουν την φλόγα και
το αθλητικό τους κίνητρο.
* Μεταξύ αυτών ο πολύπειρος Γιώργος Βαζάκας ο οποίος παρουσιάζει έργο στον Ασπρόπυργο. Μάλιστα η συγκεκριμένη
ομάδα το τελευταίο διάστημα επιτάχυνε μετεγγραφικά και το
μεγάλο χτύπημα της τελευταίας στιγμής αφορά τον αποκαλούμενο «Πετρογκόλ», δηλαδή τον Αντώνη Πετρόπουλο. Παράλληλα εντάχθηκε στο τιμ ως προπονητής τερματοφυλάκων
ο Σ. Κοψαχείλης.
* Ενας αθλητής που μετέχει τακτικά στον ημιμαραθώνιο Θ. Σταμόπουλου, ο Γιώργος Μίνο είχε μια ξεχωριστή εμπειρία. Βρέθηκε
λοιπόν πριν λίγο καιρό στην Αιθιοπία για να βγάλει μια ξεχωριστή
προετοιμασία με αυθεντικούς δρομείς.
* Συμμετείχε μάλιστα και σε εκδήλωση ανωμάλου δρόμου, που
έγινε σε υψόμετρο 2450 μέτρων. Ο ίδιος μίλησε για απίστευτα
συναισθήματα, ενώ οι διοργανωτές τον περιμένουν.

Πάθος
Ιδιαίτερο πάθος είχαν οι παίκτες στη χθεσινή προπόνηση. Ένα στοιχείο που αν βγει στο
παιχνίδι με τον Ηρακλή θα βοηθήσει πολύ την Τρικαλινή ομάδα.

Δεν άντεξε
Για τον Βαγγέλη Παραπραστανίτη δεν υπάρχει μεγαλύτερο βασανιστήριο από το να περνάει η μπάλα
δίπλα του και να μην την αγγίζει… Κάποιες φορές
όμως δεν κρατιέται αφού τον… προκαλεί.

Το καλύτερο
Ορεξάτοι οι παίκτες του ΑΟΤ προσπαθούν
να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στις
προπονήσεις.
CMYK

02.00 Eurosport 2
Αυστραλιανό Όπεν
Τουρνουά Grand Slam
02:30 FOX Sports
Maple Leafs - Lightning
NHL
04:30 COSMOTE SPORT 4 HD
Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers
NBA Regular Season
15:00 Eurosport 2
Σνούκερ: Masters Λονδίνο
Σνούκερ
18:00 ΕΡΤ Play1
ΓΣ Περιστερίου - Βουλιαγμένη
Ημιτελικός Κυπέλλου Πόλο Ανδρών
18:45 Eurosport 1
Άλμα με σκι
Παγκόσμιο Κύπελλο Ζακοπέιν
19:30 Novasports 3HD
Αναντολού Εφές - Νταρουσάφακα
EuroLeague
20:00 ΕΡΤ Play1
Ολυμπιακός - Γλυφάδα
Ημιτελικός Κυπέλλου Πόλο Ανδρών
20:00 Novasports 4HD
Μπούντουτσνοστ - Ρεάλ Μαδρίτης

EuroLeague
20:00 Novasports 2HD
Ζάλγκιρις - Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ
EuroLeague
20:45 Eurosport 1
Σνούκερ: Masters Λονδίνο
Σνούκερ
21:00 COSMOTE SPORT 7 HD
Σάβες-Πόρτο
Liga NOS
21:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Χόφενχαϊμ-Μπάγερν Μονάχου
Bundesliga
21:45 Novasports 5HD
Νόριτς - Μπέρμιγχαμ
Championship
21:45 Novasports 1HD
Λιλ - Αμιάν
Ligue 1
22:00 Novasports 3HD
Μπασκόνια - Αρμάνι Μιλάνο
EuroLeague
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Χετάφε-Αλαβές
LaLiga Santander
23:15 COSMOTE SPORT 8 HD
Γκιμαράες-Μπενφίκα

τοπικά

Του Κωνσταντίνου
Απ. Γιοντζή

ναίοι έπαθαν μεγάλη πανωλεθρία). «Σωστό μυαλό και νους,
να σοφός μάντης», λέει ο αγγελιοφόρος. Ο μόνος μάντης,
που μπορούμε να εμπιστευθούμε είναι η γνώση και η ευβουλία («γνώμη αρίστη και ευβουλία»).
Οι όροι αυτοί χρησιμοποι-
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ούνται πολύ συχνά από τους σοφιστές, των οποίων η επίδραση
στον Ευριπίδη είναι καταφανής. Μετά από αυτά ο αγγελιοφόρος αποχωρεί.
Ο Μενέλαος τώρα μελετά
τρόπο διαφυγής μαζί με την
Ελένη, αλλά αυτή στην αρχή το
θεωρεί ακατόρθωτο. Γρήγορα
όμως της έρχεται μια ιδέα. Θα
παρακαλέσει τη Θεονόη, αδερφή του βασιλιά, (που είναι μάντισσα και τα ξέρει όλα για τον
Μενέλαο) να μην πει την αλήθεια στον βασιλιά αδερφό
της. Να του πει για τον Μενέλαο
ότι είναι ένας ναυαγός άγνωστος. Η Θεονόη της υπόσχεται
ότι θα τη βοηθήσει και την προτρέπει μάλιστα να βρει τρόπο
διαφυγής. Και να το σχέδιο της
Ελένης. Θα πει στον βασιλιά ότι
ο Μενέλαος πνίγηκε στη θάλασσα. Της το είπε ο ναυαγός,
που ήταν ναύτης στο πλοίο του.
Η Ελένη θα παριστάνει τη θλιμμένη. Θα πενθεί κόβοντας τα
μαλλιά της και θα θρηνεί συνεχώς τον άντρα της.
Ακολουθεί το Α’ στάσιμο του
Χορού, με το οποίο ο Ευριπίδης

καταδικάζει απερίφραστα τον
πόλεμο. Είναι ανόητοι, λέει,
εκείνοι που πιστεύουν ότι ο πόλεμος μπορεί να λύσει τις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων.
Οι διαφορές λύνονται «λόγοις»,
δηλαδή με τον διάλογο.
Στο Γ’ επεισόδιο εμφανίζεται ο βασιλιάς Θεοκλύμενος
οργισμένος από την άφιξη ενός
Έλληνα ναυαγού – αυτός είναι
ο Μενέλαος που δε γνωρίζει –
και φοβάται μην του αρπάξει ην
Ελένη και φύγει. Βλέπει όμως
κάποια στιγμή την Ελένη σε κατάσταση πένθους. Αυτή του
αραδιάζει τα γνωστά ψεύδη.
Και ακόμη ότι τώρα δεν αρνείται τον γάμο μαζί του.
Ο βασιλιάς τρελάθηκε από τη
χαρά του και της υπόσχεται ότι
θα της κάνει ό,ι του ζητήσει. Η
Ελένη βρήκε την ευκαιρία. Λέει
ότι πρώτα πρέπει να προσφέρει
νεκρικά στολίδια στον άντρα
της, είναι θρησκευτικό καθήκον. Χρειάζεται όμως ένα καράβι με κωπηλάτες. Είναι απαραίτητο να ανοιχτεί βαθιά στη
θάλασσα, όπου πνίγηκε ο άντρας της, και από εκεί να ρίξει

τα δώρα, Θα τη βοηθήσει σ’
αυτό και ο ναυαγός, που του
είπε ότι ήταν ναύτης του ανδρός
της. Ο βασιλιάς, έχοντας και τη
μαρτυρία της Θεονόης, ότι όλα
αυτά είναι αληθινά, ικανοποιεί
προθυμότατα το αίτημά της.
Συγχρόνως δίνει εντολή στους
δούλους να αρχίσουν τις ετοιμασίες για τον γάμο του με την
Ελένη. Και από τη στιγμή εκείνη μπαίνει σε εφαρμογή το σχέδιο απόδρασης.
Στην έξοδο (τελευταία πράξη
του δράματος) παρουσιάζεται
ένας αγγελιοφόρος, ο οποίος
με λόγο εκτενή αλλά ουσιαστικό, χωρίς περιττολογίες, μας μεταφέρει ζωντανές εικόνες από
την απόδραση της Ελένης και
του Μενέλαου. Η Ελένη μεταβαίνει στο λιμάνι, για να πάρει το
καράβι. Μαζί της πηγαίνει και ο
Μενέλαος, για τον οποίο η Ελένη είχε πει ότι τάχα ήταν άγνωστος ναυαγός.
Στο λιμάνι οι Αιγύπτιοι κωπηλάτες, αφού ετοίμασαν το καράβι με όλα τα νεκρικά αφιερώματα, βλέπουν κάποια στιγμή να καταφθάνουν Έλληνες

Bιβλιοπαρουσίαση

Μέρος 2ο (τελευταίο)
8. Συνέπεια λόγων και έργων.
Μία από τις σπουδαιότερες αρετές που πρέπει να χαρακτηρίζουν
κυρίως τους δημόσιους άνδρες
(τους πολιτικούς), αλλά και κάθε
άνθρωπο, είναι αναμφίβολα η
συνέπεια λόγων και πράξεων και
χαίρομαι που ο συγγραφέας θίγει στο βιβλίο του και το ζήτημα
αυτό.
Η τήρηση των λόγων και των
υποσχέσεων είναι ίδιον του σώφρονος και εναρέτου ανθρώπου, είναι η βάση ενός άρτιου ανθρώπου, ενώ η ασυνέπεια, η δυσαρμονία ανάμεσα στη θεωρία
και στην πράξη, φανερώνει κατώτερο ηθικά άνθρωπο, που
αδιαφορεί πρωτίστως για την
υπόληψή του (πρβλ τη λαϊκή
ρήση “όταν λες και δεν το κάνεις,
την υπόληψή σου χάνεις”). Δυστυχώς, οι περισσότεροι άνθρωποι, για διαφόρους λόγους
(ανευθυνότητα, έλλειψη έμπρακτης αρετής, έλλειψη του αισθήματος της τιμής κ.ά.), δεν τηρούν τον λόγο τους ή την υπόσχεσή τους, δεν διακρίνονται
από συνέπεια στη ζωή τους. Το
“είπα-ξείπα” αποτελεί τη συνήθη
τακτική τους.
9. Το μάταιον της εκδίκησης.
Η εκδίκηση δεν είναι αποδεκτή
σήμερα από τις ευνομούμενες
κοινωνίες, γιατί είναι “καρπός
του μίσους και του εγωισμού” και
προς τούτοις “με αυτή (την εκδίκηση) ο άνθρωπος μειώνεται
ηθικά και το κακό διαιωνίζεται”. Η
αγάπη είναι εκείνη που τα πάντα
θεραπεύει με την υποχώρηση
και τη συγχώρεση. Επ' αυτού,
έχουμε τα σοφά λόγια του Σωκράτη που διακήρυξε “ουδαμώς
δει αδικείν... ουδέ αδικούμενον
άρα ανταδικείν”, αλλά και το φωτεινό παράδειγμα του Πιττακού
του Μυτιληναίου, ο οποίος συγχώρεσε τον φονέα του γιου Αλκαίο λέγοντας το μεγαλειώδες,
το χριστιανικό, “συγγνώμη τιμωρίας κρείσσων” και αυτό, παρακαλώ, τον 6ο αι. π.Χ.
10. Η κοινωνική αδιαφορία
της εποχής μας. Στις έκτακτες
και κρίσιμες καταστάσεις της
χώρας μας (σεισμούς, κακοκαι-
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Μέρος 4ο
Στη συνέχεια ο Μενέλαος καλεί και τον αγγελιοφόρο να γνωρίσει την πραγματική Ελένη.
«Αυτή η Ελένη, του λέει, που φυλάγατε, ήταν μια νεφέλη, ένας
ίσκιος.» «Ώστε λοιπόν, λέει ο αγγελιοφόρος, όλος αυτός ο αγώνας στην Τροία έγινε για έναν
ίσκιο;» Με τα λόγια αυτά ο αγγελιοφόρος – στην ουσία ο Ευριπίδης – καταδικάζει τον τρωικό πόλεμο, αλλά και κάθε πόλεμο, δίνοντας έτσι αντιπολεμικό χαρακτήρα στο έργο. Και ο
Σεφέρης με το ποίημα Ελένη,
αντλώντας σύμβολα από την
ομώνυμη τραγωδία του Ευριπίδη, καταδικάζει τον πόλεμο.
Παραθέτω επιλεκτικά μερικούς
στίχους. «Κι ο Πάρης μ’ έναν
ίσκιο πλάγιαζε σα να ήταν πλάσμα ατόφιο κι εμείς σφαζόμασταν για την Ελένη δέκα χρόνια.
Μεγάλος πόνος είχε πέσει στην
Ελλάδα. Τόσα κορμιά ριγμένα
στα σαγόνια ης θάλασσας, στα
σαγόνια της γης τόσες ψυχές
για ένα πουκάμισο αδειανό, για
μια Ελένη». Σημειωτέον ότι ο Σεφέρης έζησε δυο παγκοσμίους
πολέμους και με τη μικρασιατική καταστροφή έχασε την πατρίδα του τη Σμύρνη.
Ο αγγελιοφόρος καταδικάζει και τους μάντεις, που με τις
μαντικές τους απαντήσεις ενθαρρύνουν τους πολέμους,
(όπως συνέβη με την εκστρατεία στη Σικελία, όπου οι Αθη-

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Νικόλαος Παν. Κατοίκος Κλασικός φιλόλογος, τ. Φροντιστής

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ-δοκίμια
Γράφει ο Βασίλειος Κ. Αρβανίτης

ρίες κ.λπ.), οι περισσότεροι πολίτες διαπιστώνουν απουσία του
κράτους και κατηγορούν τους
υπεύθυνους φορείς για έλλειψη
προνοητικότητας και εγκατάλειψη των πολιτών. Δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι το κράτος έχει τη
μεγαλύτερη ευθύνη και την υποχρέωση για την αντιμετώπιση
αυτών των καταστάσεων, αλλά για να είμαστε δίκαιοι- και οι
απλοί πολίτες δεν είναι άμοιροι
ευθυνών, οφείλουν και αυτοί να
συμμέτεχον (να συμμετέχουμε
όλοι μας) ενεργά, όταν εμφανίζονται έκτακτα και σοβαρά περιστατικά που αφορούν στο σύνολο.
Δυστυχώς όμως -όπως επισημαίνει και ο συγγραφέας- ο πολίτης “συνήθως λιποτακτεί, δεν
δείχνει το ανάλογο ενδιαφέρον
και την ευαισθησία του”. Και
αυτό σίγουρα εντάσσεται στην
παρατηρούμενη σήμερα γενικότερη αδιαφορία του σύγχρονου
ανθρώπου για τον συνάνθρωπο.
Υπάρχει μια αποξένωση του ανθρώπου από τον άλλον άνθρωπο,
αλλά και από τον εαυτό του. Το

του Σταγειρίτη φιλοσόφου ότι ο
άνθρωπος είναι “κοινωνικόν ον”
έπαυσε, εν πολλοίς, να ισχύει σήμερα. Και αυτό, σε τελική ανάλυση, οφείλεται στην έλλειψη
καλλιέργειας του έσω ανθρώπου, δηλ. στην έλλειψη πραγματικής παιδείας.
Σ' αυτό, λοιπόν, πρέπει να
στρέψουμε το ενδιαφέρον μας,
αν θέλουμε να διορθωθούν, όσο
βέβαια γίνεται, τα πράγματα...
11. Ο ανθρώπινος παράγων
προέχει. Πολιτισμός είναι το σύνολο των υλικών και πνευματικών
επιτευγμάτων του ανθρώπου δια
μέσου των αιώνων. Σύμφωνα με
τον ορισμό αυτό, ο πολιτισμός
έχει δύο πλευρές: την εσωτερική
πλευρά (πνευματικός-ψυχικός
πολιτισμός) και την εξωτερική
πλευρά (υλικός-τεχνικός πολιτισμός).
“Ο άνθρωπος, στη βαθύτερη
φύση του, είναι ψυχοπνευματικό
ον”. Είναι η κορωνίδα της δημιουργίας, της οποίας η ύπαρξη
αποκτά νόημα με τη διαμόρφωση ενσυνείδητου, ανώτερου επιπέδου, ηθικού, πνευματικού και
καλαισθητικού τρόπου ζωής αυτό, δηλ. που διακηρύσσει και
ο πολιτισμός της κλασικής αρχαιότητας, ο οποίος πρόσεξε
πολύ τον άνθρωπο.
Ο σημερινός πολιτισμός έριξε,
δυστυχώς, όλο το βάρος στον τεχνικό πολιτισμό και υποβάθμισε
τον πνευματικό πολιτισμό.
Αυτό βέβαια -όπως αναφέραμε και παραπάνω- σε καμιά περίπτωση δεν συνιστά μομφή στον
τεχνικό πολιτισμό, γιατί κάθε
αξιόλογο ανθρώπινο δημιούργημα αποτελεί χρήσιμο στοιχείο
του πολιτισμού. Και τα υλικά
αγαθά δημιουργούνται για να

τα απολαμβάνει ο άνθρωπος.
Εκείνο που κακίζεται είναι η υπερτροφία της τεχνικής εις βάρος
της ψυχοπνευματικής καλλιέργειας. Άρα, αυτό που χρειάζεται
είναι η εναρμόνιση των δύο τομέων του πολιτισμού, με προτεραιότητα, βέβαια, στον ανθρώπινο παράγοντα.
12. Η χάρη και η τυραννία της
μόδας. Η λέξη μόδα (από το
ιταλ. Moda, λατ. Modus = τρόπος) σημαίνει την επικρατούσα
κατά περιόδους τάση στην ενδυμασία και γενικότ. Στον τρόπο
συμπεριφοράς και σκέψεως. Η
μόδα καταδυναστεύει το γυναικείο (κυρίως) φύλο. Παρά ταύτα,
οι περισσότεροι άνθρωποι την
ακολουθούν πιστά και συστηματικά, ενώ άλλους τους αφήνει εντελώς αδιάφορους.
Εδώ ο συγγραφέας διερευνά
τα κίνητρα και τα κριτήρια σχετικά με την υιοθέτηση ή την
απόρριψη των επιταγών της μόδας (κίνητρα: μέτρο, σοβαρότητα, αντίθεση προς κάθε νεωτερισμό, φτώχεια, ειδική αμφίεση
λόγω κοινωνικής θέσης κ.λπ.,
για όσους αντιτίθενται στο φαινόμενο αυτό / κριτήρια: σωματομετρικά, είδος κοινωνικής εκδήλωσης, η επιλογή (ο συρμός)
των πολλών κ.ά., για όσους ακολουθούν τη μόδα.
Το δυσάρεστο, εν προκειμένω,
είναι ότι οι περισσότεροι ακολουθούν άκριτα (τυφλά) την
όποια εισαγόμενη μόδα, χάνοντας έτσι και “τη χάρη της καλής
μόδας”, όπου υπάρχει. Έτσι,
έχουμε και ορισμένες απαράδεκτες ακρότητες σχετικά με την
ένδυση των γυναικών και ορισμένες γελοιότητες (καμώματα)
κάποιων νεαζόντων γερόντων

(παλίμπαιδες γέροντες)...
13. Οι γνώσεις και τα άλλα
αγαθά έξω από το καλό χάνουν την αξία τους. Στο δοκίμιο
αυτό ο συνάδελφος Νικόλαος
Κατοίκος ασχολείται με ένα ακόμη πολύ σοβαρό θέμα: η απόκτηση γνώσεων, η διανοητική
ανάπτυξη, όταν δεν συνοδεύεται
από την έννοια του καλού, καταντά κακοήθεια (πονηριά).
Αυτό μας διδάσκει και ο Πλάτων γράφοντας “πάσα επιστήμη
χωριζομένη δικαιοσύνης και της
άλλης αρετής πανουργία, ου σοφία φαίνεται” (Μενέξ 246 e-247 α)
(= Κάθε επιστήμη, αν χωριστεί
από τη δικαιοσύνη και τις άλλες
αρετές, φαίνεται κακία και όχι σοφία). Τρεις δε παράγοντες -κατά
τον συγγραφέα- απομακρύνουν
τη γνώση από την πρώτη θετική
λειτουργία της: η κακία, το συμφέρον και η πλάνη. Αξίζει -νομίζω- να προσθέσουμε εδώ και τη
σπουδαία ρήση του μεγάλου
Γερμανού Ποιητή Σίλλερ (17591805) “Η μονομερής θεραπεία
του νου ερημώνει την ψυχή· την
οδηγεί ψηλά, μα όμως στην παγωνιά της ερημιάς”...
14. Επάγγελμα σημαίνει υπόσχεση προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Ο ελληνικός κόσμος -όπως εύστοχα επισημαίνει
ο συγγραφέας- αντιλαμβάνεται
το επάγγελμα όχι απλώς ως μια
βιοποριστική απασχόληση, αλλά
κυρίως ως υπόσχεση κοινωνικής προσφοράς. Αυτό πιστοποιείται και από το γεγονός ότι η
λέξη “επάγγελμα” πρωτίστως
σημαίνει υπόσχεση (και κατά
δεύτερον, βιοποριστικό επάγγελμα, ό,τι δηλ. σημαίνει η λέξη
και σήμερα). Με αυτή την έννοια,
το επάγγελμα μάς δίνει τη χαρά
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ρακένδυτοι ναυαγοί. Ήταν οι
σύντροφοι του Μενέλαου. Όταν
το πλοίο ξεκίνησε, ο Μενέλαος
προσεύχεται στον Ποσειδώνα
να τους πάει στις ακτές του
Ναυπλίου ασφαλείς. Τότε ακούστηκε μια φωνή: «Προδοσία».
Και αμέσως αρχίζει μέσα στο
πλοίο μάχη αληθινή. Οι Αιγύπτιοι κωπηλάτες βγάζουν τα
κουπιά και με αυτά προσπαθούν να σπάσουν τα κεφάλια
των Ελλήνων.
Οι σύντροφοι του Μενέλαου
βγάζουν τα σπαθιά, που είχαν
κρυμμένα κάτω από τα ρούχα
τους, και αρχίζουν τη σφαγή, Το
καράβι είχε πλημμυρίσει από
αίμα και οι Αιγύπτιοι, για να
σωθούν, ρίχτηκαν μέσα στη θάλασσα. Ο αγγελιοφόρος ήταν
ένας από αυτούς που σώθηκαν.
Το καράβι ήσυχο πλέον και με
ευνοϊκό άνεμο κατευθύνεται
προς την Ελλάδα.
Ο βασιλιάς Θεοκλύμενος σε
έξαλλη κατάσταση θέλει να σκοτώσει την αδερφή του Θεονόη,
που του απέκρυψε τη αλήθεια.
Τη στιγμή εκείνη παρουσιάζονται οι Διόσκουροι – ο από μηχανής θεός του Ευριπίδη.
Ήταν αδέρφια της Ελένης
και είχαν θεοποιηθεί, ως παιδιά
του Δία με μητέρα τη Λήδα. (Στα
μεταγενέστερα χρόνια θεοποιήθηκε και η Ελένη.) Οι Διόσκουροι συνετίζουν τον Θεοκλύμενο, ο οποίος υποτάσσεται
στη θέληση των θεών.

της δημιουργίας και εν ταυτώ τη
χαρά της προσφοράς. Στη συνέχεια, επισημαίνεται ότι “η επαγγελματική αποκατάσταση είναι
σήμερα δύσκολη, γιατί συνυφαίνεται με διάφορα προβλήματα,
όπως: τη σωστή εκλογή του
επαγγέλματος, την εξαφάνιση
πολλών γνωστών επαγγελμάτων,
λόγω της αλματώδους ανάπτυξης της σύγχρονης τεχνολογίας,
και τα προβλήματα της κατάρτισης που απαιτούν συνεχή μετεκπαίδευση, για την οποία οι
νέοι δεν είναι πάντα πρόθυμοι να
την επιδιώξουν”. Το σοβαρότερο,
όμως, επαγγελματικό πρόβλημα είναι η ανεργία, η οποία τα τελευταία χρόνια έλαβε τεράστιες
διαστάσεις και οδήγησε τους νέους (και τους ηλικιωμένους σε
ένα βαθμό) στην απόγνωση και
την απελπισία (με μόνη πλέον διέξοδο τη φυγή στο εξωτερικό
προς αναζήτηση καλύτερης τύχης). Αυτή η κατάσταση δεν αφήνει και πολλά περιθώρια “για
διάθεση προσφοράς μέσα από
το επάγγελμα”.
Οι ευθύνες για το σοβαρό
αυτό κοινωνικό πρόβλημα επιμερίζονται σε πολλούς· την κύρια
ευθύνη, όμως, την έχει η πολιτεία
και υπάρχει επιτακτική ανάγκη να
το αντιμετωπίσει αυτή άμεσα και
με κάθε θυσία. Άλλωστε, η εργασία, βάσει του Συντάγματος,
είναι δικαίωμα του πολίτη και
υποχρέωση του κράτους...
Ολοκληρώνοντας τη σύντομη
παρουσίαση των 14 ως άνω δοκιμίων (κατ' επιλογήν) του βιβλίου του Νικολάου Κατοίκου, επιθυμώ να υπογραμμίσω ότι ο στόχος που είχε θέσει “να προβληματίσει τον αναγνώστη πάνω σε
καίρια θέματα της εποχής μας”
επετεύχθη απολύτως.
Κλείνοντας, συγχαίρω θερμά
τον πολύ αγαπητό συνάδελφο
και φίλο (ακούραστο σκαπανέα
του πνεύματος) Νικόλαο Κατοίκο,
για το πολύ αξιόλογο πόνημά του
και εύχομαι να έχει υγεία και να
συνεχίσει, με τον ίδιο ζήλο, τη
συγγραφική, την πνευματική, γενικότερα και την κοινωνική του
δραστηριότητα...

30 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Δ

εν θα ψηφίσει τη
συμφωνία των
Πρεσπών ο
βουλευτής πλέον της ΝΔ,
Χάρης Θεοχάρης.

«Θα συνταχθώ με τη ΝΔ για
τη συμφωνία των Πρεσπών,
δεν αλλάζω θέση, αλλά ο κ.
Τσίπρας την έφερε με διχαστικό τρόπο. Ο ελληνικός λαός
ήταν έτοιμος για μια συμφωνία
με τα Σκόπια, ωστόσο κατάφερε ο πρωθυπουργός να βάλει το 80% απέναντι».
Ο κ. Θεοχάρης επισήμανε
τους λάθος χειρισμούς του κ.
Τσίπρα «Καταρχήν περιφρόνησε κάθε είδους αντίδραση,
την θεώρησε ακραία, εθνικιστική.
Και δεύτερον, δεν συντονίστηκε με το αίσθημα του ελληνικού λαού. Στο όνομα της
καλής γειτονίας δεν προχώρησε με περισυλλογή, αλλά
τραγουδούσε "happy birthday"’
και έκανε βαρκάδες με τον
Ζάεφ. Αγνόησε τα υπόλοιπα
κόμματα, τα οποία περιφρονεί
σε όλα τα θέματα, αλλά και
σε ένα τόσο σημαντικό εθνικό
θέμα. Θα μπορούσαμε να είχαμε άλλη αντιμετώπιση».
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Θεοχάρης: «Τραυματισμένος»
ο Τσίπρας από την ψήφο εμπιστοσύνης
«Έφτασε να φοβάται ο υπουργός που είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του πολίτη»

Ο βουλευτής της ΝΔ, Χάρης Θεοχάρης
Ο βουλευτής, ο οποίος πρόσφατα προσχώρησε στη ΝΔ,
πιστεύει ότι ο πρωθυπουργός
βγήκε «τραυματισμένος από
την ψήφο εμπιστοσύνης και

με κυβέρνηση- κουρελού δεν
μπορεί να οδηγήσει τη χώρα
με σταθερότητα», ενώ άφησε
αιχμές και για το πρώην κόμμα
του το Ποτάμι σημειώνοντας

πως: «Όχι μόνο ρητορικά, να
λέει ότι δεν στηρίζει την κυβέρνηση, να προχωρήσει και
σε έργα. Είναι αντιφατικό το
δεν σου δίνω ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά στηρίζω τις Πρέσπες. Η ψήφος χωρίς όρους
στη συμφωνία ενισχύει και τη
δυνατότητα της κυβέρνησης
να μακροημερεύσει».
Αναφερόμενος στους έξι
βουλευτές που στήριξαν την
κυβέρνηση στην ψήφο εμπιστοσύνης υπογράμμισε ότι «θα
κριθούν σύντομα από τον ελληνικό λαό».
Ο κ. Θεοχάρης δεν δέχεται
ότι υπάρχει διαζύγιο Τσίπρα –
Καμμένου, αλλά «διευθετήσεις
έκαναν μεταξύ τους για να
έχουν και την πίτα ολόκληρη
και τον σκύλο χορτάτο.
Οι ΑΝΕΛ δεν είναι ούτε στην

συμπολίτευση, ούτε στην αντιπολίτευση. Υπάρχει απαξίωση του κανονισμού της Βουλής
ως θεσμικό κείμενο. Εάν σε
μια επιτροπή υπάρχει εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ, που στηρίζει
την κυβέρνηση, τότε θα περνάνε τα νομοσχέδια και το αντίθετο αν δεν στηρίζει.
Μπορεί να σταθεί κυβέρνηση έτσι;» διερωτήθηκε και πρόσθεσε: «Ηθικά και πολιτικά δεν
μπορεί να συνεχίζει, δεν υπάρχει σταθερότητα. Έφτασε το
Bloomberg να πει ότι πρέπει
να γίνουν εκλογές».
Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι
«δεν λειτουργεί τίποτα σε αυτή
τη χώρα. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ομολογεί ότι
δεν μπορεί να προστατευθεί
και υποβάλλει την παραίτησή
του. Έφτασε να φοβάται ο

υπουργός που είναι υπεύθυνος
για την ασφάλεια του πολίτη».
Τέλος αναφέρθηκε στην επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης τονίζοντας ότι «όπως
πήρε καιρό στον ΣΥΡΙΖΑ να
ξεχαρβαλώσει τη χώρα έτσι
χρειάζεται συστηματική δουλειά και χρόνος για να επανέλθει.
Πολλά μπορεί να γίνουν άμεσα, αλλά χρειάζεται κυβέρνηση
που να θέλει να γίνουν αυτά.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι το 100%
των χρημάτων θα δοθούν για
την φοροελάφρυνση.
Αλλά αντί αυτού αυξάνει τα
επιδόματα, τα οποία παίρνουν
άνθρωποι, οι οποίοι φοροδιαφεύγουν και γι’ αυτό τα δικαιούνται. Δεν στηρίζονται αυτοί που τα έχουν ανάγκη».

Β. Κικίλιας: Δεδηλωμένη δεν υπάρχει
με έξι γυρολόγους βουλευτές
«Τ

ο κλίμα της επίπλαστης πλειοψηφίας που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή,
βρίσκεται σε αναντιστοιχία με
αυτό που αισθάνεται και εκδηλώνει η ελληνική κοινωνία»
δήλωσε o τομεάρχης Άμυνας
της Ν.Δ.Βασίλης Κικίλιας, ο
οποίος ξεκαθάρισε πως είναι
ενάντια σε κάθε ακραία στάση
σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαμαρτυρία του κόσμου κατά

της κυβέρνησης για το θέμα
της συμφωνίας των Πρεσπών.
«Αυτοί οι οποίοι χασκογελούν και πανηγυρίζουν εντός
του Κοινοβουλίου, έχουν πάει
στις εκλογικές τους περιφέρειες να δουν τι γνώμη έχει
γι' αυτούς η ελληνική κοινωνία;
Ή δεν είναι θεμιτό ένας πολίτης να διαμαρτύρεται με mail,
με fax, με τηλέφωνα, με συλλαλητήρια στον βουλευτή
του;» διερωτήθηκε.

Μιλώντας στον Real FM είπε
πως η δεδηλωμένη, όπως τη
γνωρίζουμε, δεν υπάρχει.
«Υπήρχε πριν από τέσσερα
χρόνια σε μια συγκυβέρνηση
δύο πολιτικών κομμάτων, του
ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, που
άθροισαν τις δυνάμεις τους
και πήραν ψήφο εμπιστοσύνης.
Αυτό δεν υπάρχει πλέον.
Σήμερα δεν υπάρχει πλειοψηφία στις επιτροπές και άρα
δεν υπάρχει η δυνατότητα νομοθέτησης με τους 145 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τους
έξι γυρολόγους, οπορτουνιστές, που έτσι θα μείνουν στην

Ιστορία» τόνισε, διερωτώμενος
πού ήταν χθες αυτοί οι βουλευτές να δικαιολογήσουν την
ψήφο τους.
«Θεωρώ ότι ντρέπονται για
την πράξη τους, αλλιώς θα
έβγαιναν να τη δικαιολογήσουν» δήλωσε.
Όσον αφορά τη Συμφωνία
των Πρεσπών, ο κ. Κικίλιας
σημείωσε πως ο κ. Ζάεφ μας
«τρίβει στη μούρη» καθημερινά
ότι οι πολίτες της χώρας του
λέγονται Μακεδόνες.
«Όποιος πιστεύει ότι αυτή
η συμφωνία δεν εκκινεί διαδικασίες αλυτρωτισμού στο μέλ-

λον, δεν κάνει σωστή ανάλυση.
Και επειδή τα Βαλκάνια ήταν
πάντα μια προβληματική περιοχή αστάθειας και βλέπουμε
και άλλα πράγματα να προετοιμάζονται, όπως αμοιβαία
αλλαγή συνόρων μεταξύ χωρών, είναι μεγάλο θέμα.
Υπάρχει ένα ισλαμικό τόξο
που εκτείνεται πάνω από την
Ελλάδα και το οποίο χρηματοδοτείται ποικιλοτρόπως»,
υποστήριξε.
Για τις τις δηλώσεις Μοσκοβισί και άλλων Ευρωπαίων
αξιωματούχων υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών, ο το-

Ο τομεάρχης Άμυνας της Ν.Δ.
Βασίλης Κικίλιας
μεάρχης Αμυνας της ΝΔ είπε
πως ο κ. Μοσκοβισί είναι ένας
αποτυχημένος γυρολόγος πολιτικός που δε βρίσκει στέγη
στη Γαλλία, δεν ασχολείται
μαζί του κανείς στη χώρα του
και προσπαθεί μέσα από τα
απομεινάρια των σοσιαλιστών
να βρει ρόλο.

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

εσωτερικά

Πρωθυπουργικό γραφείο: Όχι σε fast track
διαδικασίες για τις «Πρέσπες»
Στη δημοσιότητα ολόκληρο το κείμενο
της συμφωνίας την προσεχή Κυριακή
ωρίς διαδικασίες fast track
θα εισαχθεί προς συζήτηση και κύρωση στη
Βουλή η συμφωνία των Πρεσπών,
όπως διαμηνύει με ανακοίνωσή
του το Μέγαρο Μαξίμου.
Επίσης, το πρωθυπουργικό
γραφείο, επαναφέρει την πρόταση που διατύπωσε από το βήμα
της Βουλής την Τετάρτη ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας για
τη διεξαγωγή διακαναλικής τηλεμαχίας μεταξύ του ίδιου και του
Κυριάκου Μητσοτάκη με αποκλειστικό αντικείμενο την ίδια τη
συμφωνία.
Ταυτόχρονα ανακοινώνει πως
την Κυριακή θα δοθεί στη δημοσιότητα ολόκληρο το κείμενο της
συμφωνίας, ώστε «να είναι όλοι σε
θέση να κρίνουν».
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σελίδα 31

Συμφωνία Πρεσπών:

Σε 152 - 155 «ναι»
υπολογίζει το Μαξίμου

Χ

Η ανακοίνωση
του πρωθυπουργικού
γραφείου:
Δεν πρόκειται να επιλέξουμε
διαδικασίες fast track, για τη συζήτηση και την κύρωσή της. Και
σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να προωθήσουμε μια κρίσιμη
για το αύριο της Ελλάδας και τη
σταθερότητα στην περιοχή συμφωνία, κρυπτόμενοι.
Αντίθετα, πρόθεσή μας είναι να
ενημερωθεί και ο τελευταίος Έλληνας πολίτης για όλες τις πτυχές
της, ούτως ώστε με νηφαλιότητα
να μπορεί να κρίνει αν αυτή είναι
υπέρ ή κατά των εθνικών μας
συμφερόντων.
Επιδίωξή μας είναι να μάθει
όλος ο ελληνικός λαός την αλήθεια, και να κρίνει με λογική και
ευαισθησία, και με βάση την αλήθεια, και μόνο την αλήθεια, και όχι

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
με βάση κραυγές, συνθήματα,
και εθνικιστικές κορώνες.
Υπηρετώντας αυτή την επιδίωξη, το Υπουργείο Εξωτερικών θα
φροντίσει ώστε να διανεμηθεί την
Κυριακή διά του Τύπου στη δημοσιότητα ολόκληρο το κείμενο
της συμφωνίας. Για να είναι όλοι
σε θέση να κρίνουν, αφού μάθουν.
Ταυτόχρονα, θεωρούμε σημαντικό βήμα για την ενημέρωση
του ελληνικού λαού, τη διεξαγωγή της συζήτησης (ντιμπέιτ) με
τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και με μοναδικό
θέμα τη συμφωνία των Πρεσπών,
που πρότεινε ο πρωθυπουργός
στη χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής. Η πρότασή μας είναι η συζήτηση να είναι διακαναλική, και
να λάβει χώρα στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, σε μέρα και

ώρα που θα συμφωνηθεί.
Οι πολίτες θα έχουν έτσι την ευκαιρία να ακούσουν και να συγκρίνουν επιχειρήματα, και να αντιμετωπίσουν τη συμφωνία των
Πρεσπών, με γνώμονα την αλήθεια, και με κριτή τη συνείδησή
τους, χωρίς να υποκύπτουν σε μικροκομματικά παιγνίδια και υστερικές εκδηλώσεις δήθεν πατριωτικού ανταγωνισμού.
Το ίδιο καλούνται να πράξουν
και όλες οι δημοκρατικές και προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις,
όπως και ο κάθε βουλευτής. Σε τέτοια μείζονα εθνικά θέματα, αυτό
που πρέπει να πρυτανεύει είναι το
πατριωτικό συμφέρον και η βεβαιότητα ότι οι πάντες θα κριθούν
από τον λαό, και την Ιστορία.
Γιατί και σήμερα, όπως και πάντα, εθνικό είναι ό,τι είναι αληθινό.

Σπ. Δανέλλης:

Αν δεν υπήρχε κυβέρνηση που θα έφερνε τη Συμφωνία
των Πρεσπών, δεν θα υπήρχε ούτε Συμφωνία
Αν δεν υπήρχε κυβέρνηση που θα έφερνε τη Συμφωνία των Πρεσπών,
δεν θα υπήρχε ούτε και Συμφωνία, δήλωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής
Σπ. Δανέλλης, εξηγώντας τη στάση του στην ψηφοφορία για την παροχή
ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.
Σε συνέντευξή του ο κ. Δανέλλης χαρακτήρισε τη Συμφωνία των Πρεσπών «μεγάλη ευκαιρία για τον τόπο μας» και επισήμανε ότι το εθνικό
συμφέρον πρέπει να τίθεται πάνω από το μικροκομματικό.
Σημείωσε ακόμη πως «εκείνοι που σκύλευσαν» το κοινοβουλευτικό
σώμα του Ποταμιού και του πήραν βουλευτές, η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ, «είναι υποκριτικό να του κάνουν υποδείξεις και δεν έχουν το δικαίωμα να
του κουνούν το δάκτυλο». Υπενθύμισε παράλληλα πως οι θέσεις του για
το Μακεδονικό είναι «κρυστάλλινες» από το 1992.
Ανέφερε στη συνέχεια ότι από το πρόσφατο Συνέδριο του Ποταμιού
Ο ανεξάρτητος βουλευτής
που αποφασίστηκε προσέγγιση με την Ν.Δ., η ιδεολογία του δεν του επέΣπ. Δανέλλης
τρεπε να συνεχίσει στο Ποτάμι. «Δεν απαλλοτριώνω σε κάνεναν το δικαίωμα της ελεύθερης γνώμης μου», ξεκαθάρισε και εξέφρασε την έκπληξή του για τη δημόσια αντίδραση του Ποταμιού εναντίον του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι άλλα ειπώθηκαν στις κατ' ιδίαν συζητήσεις.
Εκτίμησε πάντως ότι οι Στ. Θεοδωράκης, Γ. Μαυρωτάς και Σπ. Λυκούδης δεν μπορούν να κάνουν τίποτε
διαφορετικό από να δώσουν θετική ψήφο στη Συμφωνία των Πρεσπών.

ετά τη
χθεσινοβραδινή
ψήφο
εμπιστοσύνης από 151
βουλευτές, η κυβέρνηση
θεωρεί ότι είναι σε θέση να
επιτύχει και τον δεύτερο
πολιτικό στόχο της, δηλαδή
την κύρωση της Συμφωνίας
των Πρεσπών επίσης με
τουλάχιστον 151 ψήφους.
Η ψηφοφορία, σύμφωνα με
πληροφορίες, θα διεξαχθεί
την ερχόμενη Τετάρτη ή
Πέμπτη και η πλειοψηφία
αναμένεται να είναι κατά τι
διαφοροποιημένη.

Μ

Με βάση τους κυβερνητικούς
υπολογισμούς, στους 145 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα προστεθούν οι Σπ. Δανέλλης, Κ. Παπακώστα, Θ. Παπαχριστόπουλος
και Ελ. Κουντουρά. Η κυβέρνηση όμως χρειάζεται ακόμα τουλάχιστον δύο ψήφους για την
απόλυτη πλειοψηφία που δημοσίως έχουν θέσει ως στόχο οι
Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Βούτσης, με το σκεπτικό ότι ενδεχόμενη κύρωση της Συμφωνίας
των Πρεσπών με σχετική και
όχι απόλυτη πλειοψηφία, μπορεί
να είναι συνταγματικά αποδεκτή,
αλλά θα αποτελέσει για την κυβέρνηση πολιτικό χτύπημα που
δύσκολα θα αντέξει.
Στην αναζήτηση των επιπλέον
δύο ψήφων, ο ΣΥΡΙΖΑ κοιτά
προς το Ποτάμι και τον πρόεδρο
της ΔΗΜΑΡ Θανάση Θεοχαρόπουλο, ενώ διαμηνύει ότι ακόμα
και αν δεν πάρει από εκεί τις θετικές ψήφους, τότε έχει ως
«back up» τις ψήφους του
πρώην βουλευτή των ΑΝΕΛ και
νυν υφυπουργού Βασίλη Κόκκαλη και του νυν βουλευτή των

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΝΕΛ και πρώην υφυπουργού
Κώστα Ζουράρι. Υπό προϋποθέσεις, εξηγούν κυβερνητικές
πηγές, η Συμφωνία των Πρεσπών μπορεί να κυρωθεί με
πλειοψηφία ως και 154 ψήφων,
υπολογίζοντας προσθετικά
στους 149 τις ψήφους των Στ.
Θεοδωράκη, Γ. Μαυρωτά, Σπ.
Λυκούδη, Θ. Θεοχαρόπουλου,
Β. Κόκκαλη. Ειδικότερα για τον
Κ. Ζουράρι, στο Μαξίμου θεωρούν ότι θα είναι ο πλέον δύσκολος στο να αλλάξει άποψη,
αλλά εκτιμούν ότι μπορεί να γίνει ο 151ος (ή και ο 155ος ) αν
η κυβέρνηση τον χρειαστεί, προκειμένου να προχωρήσει. Ίσως
για αυτόν τον λόγο, ο πρώην
υπουργός Εθνικής Άμυνας και
πρόεδρος των ΑΝΕΛ Πάνος
Καμμένος, σε χθεσινοβραδινή
του εμφάνιση στον τηλεοπτικό
σταθμό Βεργίνα της Θεσσαλονίκης, επικέντρωσε στον κ. Ζουράρι ζητώντας του να προσέξει
να μην γίνει ο 151ος που θα κυρώσει τη συμφωνία.
Σε ό,τι αφορά τη στάση του
Ποταμιού, τα πράγματα παραμένουν περίπλοκα, μετά και τη
χθεσινή φράση του κ. Θεοδωράκη ότι ψήφος υπέρ των Πρεσπών, δεν σημαίνει ψήφος υπέρ
της κυβέρνησης. Στο εσωτερικό
του κόμματος υπάρχουν δύο
τάσεις. Η μια εκπροσωπείται
από τους Γιώργο Αμυρά και
Γρηγόρη Ψαριανό, οι οποίοι
προτίθενται να καταψηφίσουν. Η
άλλη από τους Σταύρο Θεοδωράκη, Γιώργο Μαυρωτά και Σπύρο Λυκούδη που βλέπουν θετικά τη συμφωνία και προσπαθούν
να ζυγίζουν τα πράγματα ώστε
η ψήφος τους να μη χρησιμοποιηθεί ως άτυπη στήριξη από
τον κ. Τσίπρα. Η επιλογή της

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ
ΤΗΛ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 24310 77050, 24310 31616
CMYK

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

αποχής είναι πιθανή, κυρίως
επειδή έτσι μπορεί να υπάρξει
ενιαία εικόνα του κόμματος στη
Βουλή, εφόσον οι κ. Αμυράς
και Ψαριανός πειστούν να μετακινηθούν από το «όχι» στην
αποχή. Σε δηλώσεις του στον
ΑΝΤ 1 πάντως, ο Γ. Αμυράς σημείωσε ότι δεν μπορεί να μείνει
σε ένα κόμμα που θα έχει δώσει
το φιλί της ζωής στον Αλ. Τσίπρα και θα έχει περάσει τη Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία
ο ίδιος καταψηφίζει και αυτό σημαίνει ότι αν επιμείνει υπάρχει το
ενδεχόμενο το Ποτάμι να μείνει
με τέσσερις βουλευτές, χάνοντας τα δικαιώματα κοινοβουλευτικού κόμματος.
Χαμηλότερης έντασης, αλλά
όχι χωρίς προβλήματα είναι και
η κατάσταση στο Κίνημα Αλλαγής. Η κ. Γεννηματά επιβεβαίωσε χθες ότι δεν θα τεθεί θέμα
κομματικής πειθαρχίας, αλλά
σε συζήτηση με τους δημοσιογράφους εκτίμησε χθες ότι κανείς εκ των βουλευτών του Κινήματος Αλλαγής δεν θα «σπάσει» τη γραμμή του «όχι» στη
Συμφωνία των Πρεσπών. Ο λόγος για τον πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ και βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και
κατ΄ επέκταση Κινήματος Αλλαγής Θανάση Θεοχαρόπουλο,
ο οποίος έχει εκφραστεί δημοσίως θετικά για τη συμφωνία,
αλλά τις τελευταίες ημέρες κρατά κλειστά τα χαρτιά του. Σε ό,τι
αφορά τις φήμες για τον κ. Κρεμαστινό, τις διέψευσε χθες ο
ίδιος σημειώνοντας ότι δεν σκέπτεται να ψηφίσει «ναι» στην ψηφοφορία της ερχόμενης εβδομάδας.
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Ο Σύλλογος Ηπειρωτών
Ν. Τρικάλων τίμησε
τον Προστάτη του

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο Μέγας Αθανάσιος, πατριάρχης
Αλεξανδρείας (295-373)
“Αθανάσιον επαινών, αρετήν επαινέσομαι...” (Γρηγ. ο θεολόγος)
Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος

Τ

ο Άγιο Πνεύμα
αναδεικνύει κατά
καιρούς μέσα στην
Εκκλησία άνδρες
επιφανείς, οι οποίοι
καλούνται σε
συγκεκριμένη χρονική
στιγμή να αναλάβουν
ηγετικό ρόλο εναντίον
εχθρών της πίστεως και
της αληθείας, εναντίον
των ποικίλων αιρέσεων
και εχθρών της
Ορθοδόξου Εκκλησίας.
Ένας απ' αυτούς είναι ο
Μέγας Αθανάσιος, ο οποίος
πρωτοστάτησε στην αντιμετώπιση της φοβερής αίρεσης του Αρείου, η οποία
απειλούσε να εξαφανίσει την
Ορθόδοξη πίστη. Από μικρός έλαβε επιμελημένη
μόρφωση, φιλοσοφική και
θεολογική και καλλιέργησε
στο έπακρο τα πλούσια
πνευματικά και ηθικά χαρίσματα με τα οποία ήταν προικισμένος. Πολύ νωρίς ετέθη
υπό την προστασία του πατριάρχου Αλεξανδρείας Αλεξάνδρου και ακολούθησε
αυτόν ως αρχιδιάκονος στην
Α΄ Οικουμενική Σύνοδο της
Νίκαιας (325), όπου, “ηγούμενος του χορού των διακόνων”, παρά το νεαρό της
ηλικίας του, χάρι στην άρτια
μόρφωσή του και την θερμουργό και ακλόνιτη πίστη
του, αναδείχθηκε ένας από
τους πιο θαρραλέους αγωνιστές κατά της αιρέσεως
του Αρείου, το κύριο πρόσωπο της συνόδου και ο
σημαιοφόρος της Ορθοδο-

ξίας.
Από τα νεανικά του χρόνια
φαίνεται ότι σχετίστηκε με
τον άγιο Αντώνιο το Μέγα,
με τον οποίο συνασκήτεψε
και τον οποίο επισκεπτόταν
συχνά κατά τη διάρκεια των
πολλών διωγμών και εξοριών
του.
Μετά τη Σύνοδο της Νικαίας η φήμη του Αθανασίου
εδραιώθηκε τόσο πολύ,
ώστε μετά τον θάνατο του
γέροντα Πατριάρχη Αλεξάνδρου, το ίδιο έτος (325) ανέβηκε στο θρόνο της Αλεξανδρείας ο Αθανάσιος με
την ψήφο όλων των χριστιανών “ψήφω κλήρου και λαού
παντός, ου κατά τον ύστερον νικήσαντα πονηρόν τύπον”, όπως λέει χαρακτηριστικά Γρηγόριος ο θεολόγος.
Ο Αθανάσιος στα σαρανταέξι χρόνια της αρχιερατείας του αναδείχθηκε “στύλος της Εκκλησίας” και ο
κατεξοχήν “πατήρ της Ορθοδοξίας”. Εξαιτίας της Ορθοδόξου πίστεώς του και
των αγώνων του κατά του
Αρειανισμού, εξορίστηκε
πέντε φορές και παρέμεινε
στην εξορία, μακριά από το
θρόνο του περισσότερα από
δεκαέξι συνολικά χρόνια.
Συκοφαντήθηκε, διώχθηκε,
εξορίστηκε, καθαιρέθηκε,
υπέστη τόσες ταλαιπωρίες
όσες κανείς άλλος πατέρας
της Εκκλησίας. Καθημερινά
διέτρεχε τον κίνδυνο να τον
εξοντώσουν. Ο αγωνιστής
της ορθοδόξου πίστεως πατριάρχης δεν κάμφθηκε και

δεν υποχώρησε ακόμη κι
όταν η φοβερή αίρεση του
Αρείου κατέλαβε όλους σχεδόν τους θρόνους και τα
θυσιαστήρια των ορθοδόξων
και φαινόταν ότι απέμεινε
μόνος εναντίον όλων. Τότε
ο Αθανάσιος έκανε πραγματικότητα το μύθο του Άτλαντα. Κράτησε στους
ώμους του το “αιώνιον βάρος” της Ορθοδοξίας, γιατί
είχε ακράδαντη πεποίθηση
ότι αγωνιζόταν υπέρ της
αληθείας.
Το 366 επιστρέφει οριστικά από την τελευταία του
εξορία, για να περάσει τα
τελευταία χρόνια της ζωής
του αδιατάρακτα, ανάμεσα
στο αγαπημένο του ποίμνιο
μέχρι τις 2 Μαΐου του 373,
ημερομηνία εκδημίας του
προς τον Κύριο. Δεν πρόλαβε όμως ο Αθανάσιος να
δει να δικαιώνονται πλήρως
οι αγώνες του υπέρ της Ορθοδοξίας. Αυτό συνέβη οχτώ
χρόνια αργότερα στη Β΄
Οικουμενική Σύνοδο (381).
Ο Αθανάσιος δεσπόζει ως
εκκλησιαστική ηγετική μορφή της εποχής του, όχι μόνο
ως μαθητής υπέρ της Ορθοδοξίας, αλλά και ως συγγραφέας. Με τη διδασκαλία
του και τα συγγράμματά του
έθεσε τη σφραγίδα της θεολογικής σκέψης του όχι
μόνο στους συγχρόνους του
αλλά και στου μετέπειτα θεολόγους. Και αυτοί ακόμη
οι μεγάλοι της Εκκλησίας
φωστήρες και οικουκενικοί
διδάσκαλοι Γρηγόριος ο Θεολόγος και Βασίλειος ο Μέ-

γας, αντλούσαν “ώσπερ από
πηγής” από τα έργα του,
όπως παρατηρεί εύστοχα ο
Μ. Φώτιος.
Ο Αθανάσιος διακρίθηκε
και για την άγια ζωή του,
αφού κατέστησε τον εαυτό
του “τύπον εναρέτου και ευσεβούς ανδρός”, έτσι ώστε
το όνομά του να αποβεί ταυτόσημο με την αρετή, όπως
σημειώνει ο Γρηγόριος ο
Θεολόγος: “Αθανάσιον επαινών, αρετήν επαινέσομαι·
ταυτόν γαρ εκείνον τε ειπείν
και αρετήν επαινέσαι”. Έτσι
ο Αθανάσιος επιβαλλόταν
με λόγια και έργα στην κοινή
συνείδηση των χριστιανών,
ώστε ορθώς να πιστεύεται
“όρον επισκοπής είναι τον
εκείνου βίον και τρόπον, νόμον δε ορθοδοξίας τα εκείνου δόγματα”.
Το κύρος του ως “πατρός
της Ορθοδοξίας” διατηρήθηκε ακέραιο και μετά το
θάνατό του, και τα συγγράμματά του απέκτησαν οικουμενικό κύρος, γιατί περιείχαν
τη γνήσια και αυθεντική διδασκαλία της Εκκλησίας και
χρησιμοποιήθηκαν αργότερα από μεταγενέστερους
εκκλησιαστικούς πατέρες
και οικουμενικές Συνόδους
για τη διατύπωση της ορθής
πίστεως.
Η εκκλησιαστική ιστορία
τον ονόμασε Μέγα και η Εκκλησία τον κατέταξε στη χορεία των αγίων της. Το απολυτίκιο της γιορτής του τον
ονομάζει “στύλο της Ορθοδοξίας”.

Μπάμπης Δεληλίγκας:
Την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 με κάθε ευλάβεια και
λαμπρότητα και σε κλίμα θρησκευτικής κατάνυξης, τελέσθηκε Μέγας πανηγυρικός Εσπερινός, μετ' αρτοκλασίας
και Θείου Κηρύγματος, στον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου
Πηγής.
Ο Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας, υπήρξε ένα από τα
θύματα του παιδομαζώματος. Ήταν σεμνός και φορούσε
πάντα την πατροπαράδοτη μακριά φουστανέλα του χωριού
του, και κεντητό γιλέκο, με το οποίο εικονίζεται στις εικόνες-αγιογραφίες. Κράτησε μέσα στην ψυχή του άσβεστη
και ριζωμένη βαθειά τη χριστιανική πίστη. Παντού κήρυττε
το όνομα του Χριστού. Όλα αυτά όμως όπως είναι φυσικό
προκάλεσαν τη δίωξή του. Πριν το θάνατό του υπέστη
μαρτυρικά βασανιστήρια από τους διώκτες του χριστιανισμού, τους Τούρκους, για να απαρνηθεί τη Χριστιανική
Πίστη. Ακόμα και όταν έφτασε η ώρα του απαγχονισμού
του, δεν λύγισε και κάνοντας το σταυρό του είπε «Εγώ
Χριστιανός είμαι και Χριστιανός πεθαίνω, προσκυνώ τον
Χριστό".
Την μνήμη του ένδοξου Νεομάρτυρα τίμησε με την
αθρόα προσέλευσή του, πλήθους κόσμου, αποκομίζοντας
πολύτιμους πνευματικούς καρπούς από τη δράση του
Αγίου, ο οποίος δίδαξε σε όλους μας, ότι η πίστη και οι
αξίες μας δεν πρέπει να συμβιβάζονται και να προδίδονται,
για ιδιοτελείς και εφήμερους σκοπούς.

Ξεπουλιέται η Μακεδονία και οι υπεύθυνοι αδιαφορούν
Θυσιάζουν την Μακεδονία και την
Ελλάδα για την καρέκλα τους. Ελληνίδες και Έλληνες πρέπει να αντισταθούμε στο σοβαρό εθνικό ζήτημα της
Μακεδονίας. Δεν υπάρχει έξω από τα
σύνορα της Ελλάδας καμία άλλη Μακεδονία.
Η Μακεδονία είναι μια και είναι Ελληνική, να το καταλάβουν αυτό όλου
τους, εντός και εκτός συνόρων.
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Ελληνικής
Δημοκρατίας, κ. Πρωθυπουργέ της
Ελλάδας, κ.κ. Πρόεδροι των κομμάτων,
Αν πραγματικά αγαπάτε την Ελλάδα,
καθίστε όλοι μαζί σ’ ένα τραπέζι και
αποφασίστε να οδηγήσετε την χώρα
σε δημοψήφισμα για την Μακεδονία,
για να αποφασίσει ο κυρίαρχος Ελληνικός λαός.
Μπάμπης Δ. Δεληλίγκας
Πρ. Αντινομάρχης Τρικάλων
και Αντιδήμαρχος Τρικκαίων

τοπικά

Προβιοτικά κατά της
παχυσαρκίας και του διαβήτη
όρος προβιοτικά
αναφέρεται σε
μικροοργανισμούς
οι οποίοι είναι ωφέλιμοι
για την ανθρώπινη υγεία
και δεν πρέπει να
συγχέεται με τον όρο
πρεβιοτικά, ο οποίος
αναφέρεται σε άπεπτους
ολισακχαρίτες, η
κατανάλωση των οποίων
μπορεί να προωθήσει την
ανάπτυξη των ωφέλιμων
μικροοργανισμών.

Ο

Μπορούν οι μικροοργανισμοί του εντέρου να παίξουν
ρόλο στην παχυσαρκία;
Το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για τον
πιθανό ρόλο της σύστασης
της εντερικής μικροχλωρίδας
και της χορήγησης προβιοτικών, στην παχυσαρκία και
στον διαβήτη τονώθηκε το
2006 από μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Νature και έδειχνε πως οι παχύσαρκοι άνθρωποι έχουν διαφορετική
σύσταση εντερικής μικροχλωρίδας σε σχέση με αυτούς που είχαν φυσιολογικό
βάρος. Μάλιστα, σύμφωνα με
την έρευνα, καθώς οι παχύσαρκοι έχαναν βάρος, άλλαζε
και η σύσταση της εντερικής
τους μικροχλωρίδας πλησιάζοντας αυτή των νορμοβαρών, προτείνοντας πως η σύσταση του εντέρου συνδέεται
με κάποιον τρόπο με το σωματικό βάρος.
Επιδράσεις της χορήγησης προβιοτικών
Οι περισσότερες από τις
μελέτες που υπάρχουν στην
βιβλιογραφία έχουν διενεργηθεί σε ζώα και όχι σε ανθρώπους. Μια τελευταία μελέτη που δημοσιεύθηκε σε

Του
Τσιουτσια Βασιλείου,
φαρμακοποιού

έγκριτο επιστημονικό περιοδικό εξέτασε τα αποτελέσματα που θα μπορούσε να έχει η
χορήγηση καθημερινής δόσης προβιοτικών σε ποντικούς. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η χορήγησης προβιοτικών οδηγούσε στην αύξηση της ορμόνης GLΡ-1, η
οποία καταστέλλει την όρεξη,
σε μείωση των προσλαμβανόμενων θερμίδων από τους
ποντικούς και στην αύξηση
της ευαισθησίας τους στην ινσουλίνη, προστατεύοντας με
αυτόν τον τρόπο από την ανάπτυξη παχυσαρκίας και διαβήτη. Οι συγγραφείς μάλιστα
πρότειναν πως η αύξηση της
GLP-1 προκαλείται από την
αύξηση παραγωγής βουτυρικού ανιόντος από τα «καλά»
βακτήρια του εντέρου.
Υπάρχουν παρόμοιες μελέτες σε ανθρώπους;
Αρκετές μελέτες έχουν σχεδιαστεί για να εξετάσουν την
επίδραση της χορήγησης
προβιοτικών σε ανθρώπους.
Μια σχετικά τελευταία μελέτη,
έδειξε πως η καθημερινή κατανάλωση γάλακτος πλούσιου

σε προβιοτικά μπορούσε να
μειώσει την λιπώδη μάζα σε
υπέρβαρους ανθρώπους σε
σχέση με αυτούς που λάμβαναν γάλα χωρίς προβιοτικά.
Το σωματικό τους βάρος, επίσης, μειώθηκε σε σχέση με
την ομάδα ελέγχου.
Μια άλλη μελέτη, εξέτασε
την επίδραση χορήγησης προβιοτικών σε γυναίκες, για 4
εβδομάδες πριν γεννήσουν. Οι
ερευνητές παρακολούθησαν
τις γυναίκες για 6 μήνες μετά
τον τοκετό αλλά και τα παιδιά
για τα πρώτα χρόνια της ζωής
τους. Οι ερευνητές σημείωσαν πως η αύξηση του βάρους των παιδιών των γυναικών που λάμβαναν προβιοτικά, ρυθμιζόταν καλύτερα για
τα πρώτα 4 χρόνια της ζωής
τους, σε σχέση με την ομάδα
ελέγχου. Η διαφορά ήταν πιο
εμφανής ανάμεσα στα παιδιά που τελικά έγιναν υπέρβαρα.
Η χορήγηση προβιοτικών
τελικά προστατεύει από την
παχυσαρκία και τον Διαβήτη;
Σαφέστατα, οι μελέτες βρίσκονται σε αρκετά πρώιμο
στάδιο, οι περισσότερες από
αυτές διενεργούνται σε ποντικούς, και τα όποια συμπεράσματα δεν μπορεί να είναι
ασφαλή. Χρειάζονται, άλλωστε, πειστικότερες προτάσεις
και αποδείξεις για τον τρόπο
που μπορούν οι μικροοργανισμοί του εντέρου να παίξουν
ρόλο σε πολυπαραγοντικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία
και ο Διαβήτης. Ωστόσο, τα
αποτελέσματα των τελευταίων
μελετών είναι ενθαρρυντικά
και πολλά υποσχόμενα και
νέες ευρύτερης κλίμακας μελέτες αναμένονται με έντονο
ενδιαφέρον.

Δεκαετής κάθειρξη για πρώην
διευθυντή της Εταιρίας
Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ
•Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για υπηρεσιακή
απιστία σε βαθμό κακουργήματος
ε δεκαετή κάθειρξη καταδικάστηκε
πρώην διευθυντής της Εταιρίας
Αξιοποίησης και Διαχείρισης της
Περιουσίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ο
οποίος κάθισε στο εδώλιο του Τριμελούς
Εφετείου Κακουργημάτων
κατηγορούμενος για οικονομικές
ατασθαλίες στη διαχείριση κυλικείων του
Ιδρύματος, την περίοδο 2008-13, με την
προκληθείσα ζημιά για το Πανεπιστήμιο
να προσεγγίζει το 1 εκατ. ευρώ,
σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Σ

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για υπηρεσιακή απιστία, σε βαθμό κακουργήματος,
αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου, ενώ αποφάσισε η έφεση
να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, με συνέπεια
να αφεθεί ελεύθερος ενόψει της δευτεροβάθμιας δίκης.
Πρόκειται για τον επί σειρά ετών διευθύνοντα σύμβουλο της Εταιρίας, στις αρμοδιότητες του οποίου περιλαμβάνονταν οι μισθώ-

σεις των πανεπιστημιακών κυλικείων. Η παραπομπή του σε δίκη στηρίχθηκε στα αποτελέσματα έρευνας που διενήργησαν ελεγκτές
του ΣΔΟΕ, κατόπιν καταγγελιών που έφτασαν
στις διωκτικές Αρχές. Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκαν πέντε κεντρικά κυλικεία του ΑΠΘ
(ανάμεσα στα οποία αυτά της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, της Πολυτεχνικής Σχολής, του
Τμήματος Νομικών - Οικονομικών).

Στοχεύοντας
την
επικαιρότητα
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Παραλογισμού
αποθέωση...

α λοιπόν που όλα αυτά τα τραγελαφικά που διαδραματίζονται στο
πολιτικό σκηνικό της χώρας και που θαρρώ ότι αποτελούν την αποθέωση
του παραλογισμού, δεν μας επιτρέπουν να πλήξουμε... Έχουμε θέματα
να συζητάμε, έστω μεταξύ τυρού και αχλαδίου... Έτσι, για να μη μας πιάνει
κατάθλιψη και στενοχώρια... Και βέβαια, προεξάρχει των συζητήσεών μας το
περιβόητο διαζύγιο που επήλθε ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και στους ΑΝΕΛ... Σε
μια εποχή άλλωστε όπου παρατηρείται έξαρση των διαζυγίων, θα 'λεγε κανείς
ότι ο ιδιότυπος και εντελώς ετερόκλητος γάμος μεταξύ των δύο, μέχρι
πρότινος, κυβερνητικών εταίρων, άντεξε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα...
Τέσσερα χρόνια δεν είναι και λίγα... Και μάλιστα όταν πρόκειται για πάντρεμα
δύο κομμάτων έχοντα παντελώς διαφορετική, αντίθετη, ιδεολογική αφετηρία...
Που ενώθηκαν, βλέπετε, με τα δεσμά του... γάμου, με φόντο πάντα την
κατάληψη και τη διατήρηση της αξιοζήλευτης εξουσίας... Η οποία πάντοτε
αποτελεί έναν άρρηκτο συνεκτικό ιστό...

Ν

Αλλά το περασμένο καλοκαίρι επήλθε η
Συμφωνία των Πρεσπών... Η, δι' αυτής, εκχώρηση του ονόματος Μακεδονία μαζί δε και
της μακεδονικής γλώσσας και ταυτότητας
στους Σκοπιανούς, κατ' ουσίαν δε η εκχώρηση αυτής της ίδιας της ιστορίας μας, λειτουργεί πλέον ως ο καταλύτης του επελθόντος διαζυγίου ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και
στους ΑΝΕΛ ώστε, ευθύς με το ξεκίνημα του
2019, να τεκταίνονται ραγδαίες πολιτικές, εν
Ελλάδι εξελίξεις... Τα μικρά λεγόμενα κόμματα τείνουν τώρα, μαζί με τον γάμο των μέχρι χθες εταίρων, να διαλυθούν κι αυτά...
Βουλευτές φεύγουν απ' το ένα κόμμα για να
πάνε στο άλλο, μήπως και κατ' αυτόν τον
τρόπο καταφέρουν να επιζήσουν παρατείνοντας την πολιτική τους διαδρομή και παρουσία...
Αλλά ταυτόχρονα, Υπουργοί, εκλεχθέντες
με τη σημαία των ΑΝΕΛ, εξακολουθούν να
παραμένουν κολλημένοι στην υπουργική
τους καρέκλα, αρνούνται να υπακούσουν
στα κελεύσματα του αποδυναμωμένου πια
Αρχηγού τους και ήδη απελθόντος Υπουργού Άμυνας, και παρέχουν ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση δήθεν για να ολοκληρώσει το έργο της, κατ' ουσίαν δε για να
εξασφαλίσουν την περαιτέρω πολιτική τους
επιβίωση... Βοηθούν, προς αυτή την κατεύθυνση όμως, αποτελεσματικά και την κυβέρνηση που, προφανώς, αναζητά διαρκώς σωσίβια μάλιστα δε δια θρυλούμενων
μεθόδων που φαίνεται να έχουν τον χαρακτήρα συναλλαγής... Γιατί στην πολιτική
δεν ισχύει το τζάμπα αφού, για να δώσεις
πρέπει και να πάρεις... Απαξιώνονται έτσι στα
μάτια του κόσμου τόσο η πολιτική όσο και οι
πολιτικοί... Συνάμα όμως η κυβερνώσα τον
τόπο Αριστερά, δι' όσων δρομολογεί, χάνει
μάλλον το... περίφημο ηθικό πλεονέκτημα
που υποτίθεται πως διατηρούσε έναντι των
άλλων παλαιών κομμάτων. Μπορεί μεν να
μην έχει δοθεί, τουλάχιστον μέχρι τώρα, η εντύπωση ότι τούτη η κυβέρνηση είναι μπλεγμένη με τη διαπλοκή, που προκαλεί την απόλυτη σήψη του δημόσιου πολιτικού μας
βίου, πλην όμως οι συναλλαγές που γράφεται, λέγεται και ακούγεται ότι έγιναν και
γίνονται προκειμένου αφ' ενός κάποιοι πολιτικοί, άνευ ουδενός πολιτικού εκτοπίσματος, να εξακολουθήσουν να υπάρχουν και
αφ' ετέρου, έναντι παροχής από αυτούς ψήφου εμπιστοσύνης, μια ετοιμόρροπη και
εύθραυστη κυβέρνηση να συνεχίσει την παραμονή της, έστω για ελάχιστο ακόμα χρονικό διάστημα, στους θώκους της εξουσίας, συνιστά σαφώς την αποθέωση της διαπλοκής... H οποία σαφώς δεν ορίζεται αποκλειστικά ως χρηματική. Πρόκειται για τη συνήθη τακτική που, κατά περιόδους, ακολουθούσαν και οι προηγούμενοι, δεχόμενοι
έτσι τα φαρμακερά βέλη της Αριστεράς ως
αντιπολίτευσης, η οποία ως συμπολίτευση,
επιχειρεί τις ίδιες μεθοδεύσεις μήπως και παρατείνει την παραμονή της στην εξουσία...
Κάτι, εξάλλου, που αποτελεί επιδίωξη και του
διεθνούς κατεστημένου, με το οποίο και έχει
ταυτισθεί απολύτως η Αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ,
προωθώντας τις σκοπιμότητες της Ε.Ε.,
του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ που, τουλάχιστον σ'
αυτή τη φάση, διακαώς επιθυμούν την επι-

κύρωση και απ' το Ελληνικό Κοινοβούλιο της
Συμφωνίας των Πρεσπών ως αντίβαρο στη
διείσδυση της Ρωσίας στην περιοχή. Γι'
αυτό, εξάλλου, ήρθε εσχάτως στην Αθήνα η
Α. Μέρκελ, γενόμενη δεκτή απ' τον, μέχρι
πριν τέσσερα χρόνια κατ' αυτής ωρυόμενο
Έλληνα Πρωθυπουργό, με ένθερμούς εναγκαλισμούς και περιπαθείς ασπασμούς. Ανάλογες παλαιότερες επισκέψεις στη χώρα μας
διάφορων επιφανών εκφραστών του διεθνούς κατεστημένου, εθεωρούντο από την
τότε... επαναστατημένη Αριστερά, απαράδεκτες παρεμβάσεις στα εσωτερικά μιας
ανεξάρτητης χώρας, όπως υποτίθεται ότι είναι η Ελλάς... Πυρίκαυστη βεβαίως κατά τον
Κώστα Ζουράρι... Που ναι μεν, ως... γνήσιος... Μακεδονομάχος, αντιτίθεται στη Συμφωνία των Πρεσπών, ως αυτοχαρακτηριζόμενος όμως Αριστερός στηρίζει, ομού μετά
τον Θαν. Παπαχριστόπουλο, την κυβέρνηση,
χωρίς να διαγράφονται απ' την ΚΟ των
ΑΝΕΛ... Ώστε ο αίρων την εμπιστοσύνη του
απ' την κυβέρνηση Π. Καμμένος, να μπορεί
να εμφανίζεται στη Βουλή ως Αρχηγός κόμματος, που όμως εξελίσσεται σε κομματίδιο... Μαζί βεβαίως με όλα τα λοιπά μικρά
κόμματα, που γίνονται αποκόμματα... Ο δε
ΣΥΡΙΖΑ που, όσο ήταν εκτός εξουσίας, είχε
τα χαρακτηριστικά ενός καθαρόαιμου αριστερού κόμματος, τώρα, μετά την, δια της
λαϊκής ψήφου, αναρρίχησή του στην εξουσία, μεταλάσσεται, καθώς εμπλουτίζεται με
τους εκ των ΑΝΕΛ αποβληθέντας, σε... αριστεροδεξιό κόμμα... Για να καταστεί όμως
περισσότερο ελκυστικό στον... προοδευτικό,
λεγόμενο, χώρο, στοχεύει στον εμπλουτισμό
του και με προσωπικότητες προερχόμενες
απ' τη λεγόμενη... Κεντροαριστερά... Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι το βράδυ της περασμένης Κυριακής, στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών, ο Αλ. Τσίπρας απηύθυνε λόγο περί
της... ιστορικής σημασίας της Συμφωνίας
των Πρεσπών ακριβώς ενώπιον ενός υποτίθεται... κεντροαριστερού ακροατηρίου αποτελούμενο και εκ προσωπικοτήτων προερχόμενων απ' τον χώρο του πάλαι ποτέ διαλάμψαντος ΠΑΣΟΚ... Μήπως και μ' αυτόν τον
τρόπο διεμβολίσει κι άλλο ένα κόμμα εξαφανισμένο μεν πια απ' τα πολιτικά μας
πράγματα, συνυφασμένο δε με τη διαπλοκή,
τη σήψη, τη διαφθορά...
Άλλωστε και τα ορφανά του Σημίτη επιζητούν, για να επιβιώσουν κι αυτά, πολιτική
στέγη... Oυδείς βεβαίως λόγος έγινε για τους
έμπροσθεν του Μεγάρου Μουσικής διαμαρτυρόμενους κατά της Συμφωνίας των
Πρεσπών πολίτες, που η αριστερή προπαγάνδα σπεύδει να ταυτίσει με την ακροδεξιά... Ό,τι ακριβώς θα επαναληφθεί μετ'
επιτάσεως και για τους Έλληνες που πρόκειται να συγκεντρωθούν μεθαύριο Κυριακή
στο Σύνταγμα, στο μεγάλο συλλαλητήριο για
τη Μακεδονία... Θα παραστούν, λένε, και οι
ΑΝΕΛ... Οι οποίοι δεν ενθυμούμαι να παρέστησαν στα περσινά συλλαλητήρια... Όντως
τραγέλαφος... Ο παραλογισμός σε όλο του
το μεγαλείο... Ο λαός πια δεν δικαιούται να
είναι απαθής... Έρχονται, εξάλλου εκλογές...
ΖΑΧ. Γ. ΖΑΧΟΣ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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
19:15 ΗΕΠΟΜΕΝΗΜΕΡΑΟΚώστας
Γαβρόγλουστην«ΕπομένηΜέρα»
μετονΆρηΡαβανό
20:40 ΟΚΑΙΡΟΣΣΤΗΝΩΡΑΤΟΥ
20:55 ΚΕΝΤΡΙΚΟΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ+
ΑΘΛΗΤΙΚΑ+ΚΑΙΡΟΣ
22:00 ΣΤΑΤΡΑΓΟΥΔΙΑΛΕΜΕ
ΝΑΙ«Πατώνταςστηνπαράδοση»
00:00 ΣΤΑΤΡΑΓΟΥΔΙΑΛΕΜΕ
ΝΑΙ(συνέχειαεκπομπής)
01:10 ΙΔΙΟΦΥΙΕΣΤΟΥΑΡΧΑΙΟΥΚΟΣΜΟΥ
(Α’ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΜΕΤΑΔΟΣΗ)
02:05 ΑΛΛΗΔΙΑΣΤΑΣΗ
04:05 ΣΤΑΤΡΑΓΟΥΔΙΑΛΕΜΕΝΑΙ

06:00
10:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:15
17:30
18:30
19:30
20:45
21:45
00:00
00:45
01:00
01:45
02:00
02:45
03:00
03:45
04:00
04:30
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
23:00

ΚαλημέραΕλλάδα
ΤοΠρωινόΣτονΑΝΤ1
Ant1News
ΚωνσταντίνουΚαιΕλένης(Ε)
RoukZouk
ΚάτιΨήνεται
Ant1News-ΔελτίοΣτη
ΝοηματικήΓλώσσα
StillStanding
ΓυναίκαΧωρίςΌνομα
Ant1News
ΗΕπιστροφή
ΟΘησαυρός
ΠέταΤηΦριτέζα(Ε)
ΗΕπιστροφή(Ε)
ViceSpecials-6οςΚύκλος(Ε)
Vice-7οςΚύκλος
Εγκλήματα(Ε)Κωμικήσειρά
ελληνικήςπαραγωγής1998.
ΤοΤρίτοΣτεφάνι(Ε)
ΜηΜουΛεςΑντίο(Ε)
ΈρωταςΚλέφτης(Ε)
ΤοΚαφέΤηςΧαράς(Ε)
ΤοΚαφέΤηςΧαράς(Ε)
ΚαιΟιΠαντρεμένοιΈχουνΨυχή
(Ε)
ΠάτερΗμών(Ε)

ΑλήθειεςΜεΤηΖήνα(Ε)
ShoppingStar(Ε)
ΣτηΦωλιάΤωνΚουΚου
ΑλήθειεςΜεΤηΖήνα
ΝτετέκτιβΜονκ-4οςΚύκλος
StarNews
ShoppingStar
Elif-2οςΚύκλος
ΤροχόςΤηςΤύχης
StarNews
LethalWeapon-2οςΚύκλος
LethalWeapon-κύκλος2
Transporter3

18

τηλεόραση

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

01:00 ΤοΞέσπασμα(Outbreak)
01:15 ΣεΕπικίνδυνοΈδαφος(OnDeadly
Ground)
03:30 EastwoodDirects:TheUntold
Story

06:00 ΘυρίδαΤηλεπώλησης
06:30 ΟιΦίλοιΜουΤίγρηςΚαιΓουίνι
(MyFriendsTiger&Pooh)
07:20 ΗΜικρήΓοργόνα(TheLittle
Mermaid)
07:45 HappyDayΣτονAlpha,VI
10:30 AlphaΡεπορτάζ
12:15 Ειδήσεις
13:00 Ελένη
15:00 ΤιΛέει;
16:50 ΔελτίοΕιδήσεωνΣτηΝοηματική
Γλώσσα
17:00 ΜηνΑρχίζειςΤηΜουρμούρα,VI
(Ε)
18:00 Deal,III
19:00 ΚεντρικόΔελτίοΕιδήσεων
20:00 ΈλαΣτηΘέσηΜου,ΙΙΙ
21:00 ΟιΘαλασσιέςΟιΧάντρες
23:10 ΦωςΣτοΤούνελ
01:00 CheckpointAlpha,IV
02:00 ΟδηγόςΚαλήςΖωής(Ε)
02:30 ΜετάΤαΜεσάνυχτα(Ε)
03:00 ΑυτέςΕίναιΟιKardashians,XI
04:00 ΘυρίδαΤηλεπώλησης
04:30 Deal,III(Ε)
05:00 ΘυρίδαΤηλεπώλησης
05:10 Εικόνες,IV(Ε)
06:00 TVMall

01:00
02:00
03:30
04:15

ΠολιτιστικόΗμερολόγιο
ΚεντρικήΕλλάδαΚαλησπέρα
ΚοινωνίακαιΠολιτισμός(Ε)
ΗΝύφη

00.50ΤοΜαγκαζίνοτηςΘεσσαλίας
02.10«ΗΩρατηςΜαγνησίας»
03.00Ξένηταινία«Thestranger»
04.35Ξένηταινία“Τhelastride»
06.00«ΑρωμαΕλλάδος»
07.45Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
08.20«ΚαλημέραΘεσσαλία»
09.30Τελεμάρκετινγκ
10.30Παιδικόπρογραμμα«ΗΠαναγία
τωνΠαρισίων»
12.00«Μημουπεις»
13.00ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00Ντοκυμαντέρ«Σταάδυτατου
Ευβοικού»
14.40ΤοΜαγκαζίνοτηςΘεσσαλίας
16.00Τελεμάρκετινγκ
17.00Παιδικόπρόγραμμα«Ηιστορίατου
Μωυσή»,«Οσερίφηςτου
διαστήματος»
18.00Γεγονότα-ΔελτίοΕιδήσεων
18.40Τελεμάρκετινγκ
19.00«Καρέ-καρέμαθήματασκίτσου»
(Ε)
19.30Δεξιάκαιαριστερά
21.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
21.45«ΠολιτικοίΔιάλογοι»
23.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
23.40«ΚαλημέραΘεσσαλία»

ΚΡΙΟΣ: Εχετετηδυνατότητανακάνετεέρευνααγοράς,ανσκέφτεστεναπροβείτεσεκάποιοδαπανηρόέξοδο,ωστόσογιαόλαταπαραπάνωθασαςπρότειναναμηνκαταλήξετεσε
οριστικήαπόφασησήμερα,αφούηαντίθεσηΣελήνης-Αφροδίτηςμπορείναμαςπαρασύρεισε
αλόγισταέξοδα.
ΤΑΥΡΟΣ: Παρόλοπουημέραδενείναιιδιαίτερααπαιτητική,εσείςθαπρέπειναείστειδιαίτερα προσεκτικοί, αφού η αντίθεση της
ΑφροδίτηςμετηΣελήνημπορείνασαςδημιουργήσειδυσαρέσκειαμέσαστογάμο,ακόμα
καισεμιασυνεργασία.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Σήμεραέχετετηντάσηνακρίνετε
καινασυγκρίνεστε,πράγμαπουδεθασαςπροσφέρειτίποταπερισσότεροαπότοναεστιάζετεστιςόποιεςελλείψειςμπορείναέχετεκαι
ναεξιδανικεύετεάτομααπλάγιαέναθετικό
τουςχαρακτηριστικόήταλέντο.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Σήμεραέχετετηντάσηνασκέφτεστετοπαρελθόν,νακάνετεμιααναδρομή
γιαναδείτετισαςέφτασεωςεδώκαιτιπρέπειναδιορθώσετε.
ΛΕΩΝ: Άλλοαγάπηκαιάλλοσεξ,υποστήριζε
κάποτετο«θρυλικό»συγκρότηματωνHi5και
δίκιοείχαν.Κιεσείςτοξέρετεότιείχανδίκιο,
αλλάτινακάνουμεπουστηνανάγκησαςναζείτεκαταστάσειςαπόλυτεςκαιολοκληρωτικές
τασυγχέεταικαικαταλήγετεμπερδεμένοι.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η προσοχή σας σήμερα είναι
στραμμένησεθέματαπουαφορούντηνκαριέρα
σας.Θέλετενατρέξετεκάποιεςεκκρεμότητες
γιανατελειώνετεπιογρήγοραήακόμακαινα
κάνετεσυζητήσειςπροκειμένουνααναδιαρθρώσετελίγοκάποιουςόρουςμετουςοποίουςεργάζεστε,γιατίδενβρίσκετετοχρόνοπου
χρειάζεστεναπεράσετεμετηνοικογένειασας.
ΖΥΓΟΣ: Ανπροσπαθείτενασυνεννοηθείτεμε

άλλουςγιαναπρογραμματίσετεκάποιοταξίδι,σήμεραμάλλονθααπογοητευτείτε,ανδεν
βγάλετεκαιταμαχαίρια.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Είναι ξεκάθαρο ότι θέλετε με
κάθετρόποναελέγξετετουςπάντεςκαιτα
πάντακαιταδύσκολαξεκινούνγιασαςότανδεν
τακαταφέρνετε.Αυτόςείναικαιολόγοςπου
νιώθετετηνισορροπίασαςνακλονίζεταισήμερα.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Νέοιάνθρωποιέρχονταιστηζωή
σας,κάποιασχέσηανανεώνεται,μιασυνεργασία
αυξάνειτοκύροςσαςκαιτιςευκαιρίεςγιαεπαγγελματικήεξέλιξηήακόμακαινέαμέλημπορείναπροστεθούνστηνοικογένειασας.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Οιδικοίσαςάνθρωποιφαίνεταινα
είναιδίπλασαςκαιδιατεθειμένοινασαςβοηθήσουνείτεανόντωςαυτόπουθασαςπροβληματίσειείναιθέμαυγείας,είτεγιανασας
χαλαρώσουναπότηνπίεσηπουμπορείνανιώθετε.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Οιερωτικέςσαςσχέσειςείναιαυτέςπουσαςπροβληματίζουνείτεεπειδήθεωρείτεότιέρχονταισεαντίθεσημεταόνειρα
καιτιςεπιδιώξειςσας,είτεεπειδήσαςστερούν
απότοχρόνοπουθαθέλατεναπεράσετεμε
τουςφίλουςσας,ήακόμα,ανείστεαδέσμευτοι,επειδήσαςαπογοητεύειτογεγονόςότιδεν
μπορείτεναβρείτεένανάνθρωποπουθαμπορείνασεβαστείταπροσωπικάσαςόριακαινα
λειτουργήσεικαισανφίλοςμέσαστησχέση.
ΙΧΘΕΙΣ: Υπάρχουνκάποιοιάνθρωποιπουδεβρίσκονταιαπέναντισας,αλλάδίπλασας,γιανα
σαςτονώσουντηναυτοπεποίθησηκαινασας
δώσουντοσυναίσθηματηςσιγουριάςπουχρειάζεστεγιαναμηνιώθετεμετέωροι.Πιστέψτε
στονεαυτόσαςκαιθαδείτεότιόλαμπορείτε
ναταδιορθώσετε!

TELEMACHOS CINEMA
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
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ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
Λαζαροπούλου Βανέσα
Καλαμπάκας 30, 2431076066
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Σαπουνάς Νικόλαος
Σαράφη 18, 2431023885

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Πιάζα -------------------------------------------Οδ.Καλαμπάκας
Τσιανατέλης --------------------------------------Οδ.Ιωαννίνων
Γιώτας --------------------------------------------Παλαιόπυργος
Γιώτας -----------------------------------------------------Πρίνος
Οικονόμου -----------------------------------------------Λυγαριά
Κανάτας -----------------------------------------------------Πύλη
Παπαποστόλου ---------------------------------------------Νομή
Παππά--------------------------------------------------Χρυσαυγή
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ΠΑΡΑΘΥΡΟΣΤΗΘΕΣΣΑΛΙΑ
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ΚΕΝΤΡΙΚΟΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
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ASTRAMARKET
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ΕΛΛΗΝΙΚΗΤΑΙΝΙΑ
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NIGHTZONE
ΠΑΡΑΘΥΡΟΣΤΗΘΕΣΣΑΛΙΑ
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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
20.30–21.30ΠάμεΔιακοπές
21.30–22.00Ζούμεόμορφα,ζούμε
Ελλάδα
22.00–23.00ΑνατρεπτικόΔελτίο
23.00–00.00ΚόντρακαιΡήξη
00.00–00.30ΔελτίοΕιδήσεων
00.30–02.00Ταάστρακαιταζώδια

στο Μύλο Ματσόπουλου
OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Συχνά παραλογίζεται.
2. Στις όχθες του υπήρχε
η κρήνη Καλλιρρόη - Από
τα τρία τα... μισά.
3. Αφρικανικό βασίλειο Κατάληξη ρωσικών επιθέτων (μία γραφή).
4. Είδος χημικής ένωσης
- Τη χαρακτηρίζει ορμητικότητα (αιτ.).
5. Προέρχεται από ψάρια.
6. Κατάληξη εθνικών ονομάτων - Ελληνικό ακρωτήριο
(καθ.).
7. Τόσα χρόνια έζησε ο Τσέχοφ
- Τίτλος θεατρικού έργου του
Ζαν Ανούιγ (αντιστρ.).
8. Παθολογική κατάσταση
(γεν.).
9. Γίνεται κάποιος και στον πόλεμο.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Τον χαρακτηρίζει μια αρετή.
2. Νοσοκομείο της πρωτεύουσας.
3. Ανήκει στα Δωδεκάνησα (αιτ.)
- Αμερικανική... συμφωνία.
4. Ο πληθυντικός αντωνυμίας
(αντιστρ.) - Ετσι μοίρασε η αλεπού του μύθου (αντιστρ.).
5. Αντικείμενο λατρείας-Ξενικό

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

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος

Ο Υποψήφιος

ΛΥΣΗ (17-1-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΠΑΡΑΚΜΑΖΩ
2. ΑΡΑΜΑΪΚΗΣ 3. ΡΕΝΑΝ 4. ΑΤ ΡΗΤΟ 5. ΛΟΣΤΡΟΜΟΣ 6. ΛΥΣΗ ΝΟ 7. ΑΣ-ΜΕ - ΝΤ 8. ΓΑΛΑΞΙΑΣ 9.
ΙΣΗ - ΙΑΣΙΟ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ 2.
ΑΡΕΤΟΥΣΑΣ 3. ΡΑΝ - ΣΣ – ΛΙ 4.
ΑΜΑΡΤΗΜΑ 5. ΚΑΝ - ΕΞΙ 6. ΜΙ ΡΟΝ - ΙΑ 7. ΑΚΤΗΜΟΝΑΣ 8. ΖΗ ΤΟ - ΤΣΙ (ΚΛΗΤΗΡΑΣ) 9. ΩΣΤΟΣΟ
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H λύση του προηγούμενου
2

2
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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
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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

6

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

ανδρικό όνομα (αντιστρ.).
6. Πανηγυρίζεται από φιλάθλους.
7. Θεός των αρχαίων Αιγυπτίων.
8. Μερικές φορές ευχαριστήριο,
αλλά πάντοτε... ευχάριστο (αντιστρ.) -Ασφαλιστικά αρχικά.
9. Επικίνδυνο μετεωρολογικό
φαινόμενο.

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

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

Τηλ. 24310 20090
http://cine-mylos.
blogspot.com
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Κάτω από τις 620 μονάδες
το χρηματιστήριο
Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στη χρηματιστηριακή
αγορά, η οποία υποχώρησε κάτω από τα επίπεδα των
620 μονάδων, υπό το βάρος των ρευστοποιήσεων στις
τραπεζικές μετοχές.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 616,96 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,93%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις
613,76 μονάδες (-1,45%) και υψηλότερη τιμή στις
624,26 μονάδες (+0,25%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 43,086 εκατ.
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
33.045.881μετοχές.
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
Ο δείκτης υψηλής κε. 616,96
φαλαιοποίησης σημείωσε
πτώση σε ποσοστό
0,94%, ενώ ο δείκτης της
μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε πο0,93%
σοστό 0,96%.
Από τις μετοχές της
υψηλής κεφαλαιοποίΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές τουΟΠΑΠ (+3,02%),
της Τέρνα Ενεργειακή (+2,57%) και της Fourlis
(+1,27%).

Ê

Γ.Δ

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Alpha Bank (-9,54%), της Εθνικής (-4,20%)
και της Πειραιώς (-3,55%).
Από τους επιμέρους δείκτες τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Ταξιδιών (+2,62%) και των Πρώτων Υλών (+1,65%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Τραπεζών (-6,11%) και των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (-1;54%),
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η
Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 10.557384 και
9.683.114 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Αlpha
Bank με 10,116 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 5,284 εκατ.
ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 42 μετοχές, 56 πτωτικά και 33 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λεβεντέρης+13,51% και Λανακάμ+9,71%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ΑΕΓΕΚ-18,93%
και ΣΙΔΜΑ-12,58%,

Σε εφαρμογή από τον Μάιο
το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο
ε την υποχρέωση της
δήλωσης, μέσω ηλεκτρονικής
εφαρμογής, από όλους τους
Ελληνες πολίτες της κινητής και
ακίνητης περιουσίας τους, με
εξαίρεση μόνον των τραπεζικών τους
καταθέσεων, μπαίνει σε εφαρμογή
από τον ερχόμενο Μάιο, μετά από
καθυστέρηση ετών, το ηλεκτρονικό
περιουσιολόγιο.

Μ

Παρόλο που σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Οικονομικών και
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί στο σύνολό του το αργότερο στα τέλη του 2018 και
παρότι στην προκήρυξη διενέργειας και
υλοποίησης του έργου,μέσω ΕΣΠΑ,που
εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 γινόταν
λόγος για πλήθος περιουσιακών πληροφοριών (κινητής και ακίνητης περιουσίας
όλων των Ελλήνων πολιτών) που θα υποχρεωθούν να δηλώσουν όλοι οι φορολογούμενοι, το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε εν τέλει να δηλωθεί η ακίνητη και κινητή περιουσία των Ελλήνων, αλλά να
εξαιρεθεί η δήλωση των τραπεζικών τους
καταθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Απαντώντας, τον Ιανουάριο του 2017 σε
ερώτηση βουλευτή στη Βουλή, διευκρίνισε,
ότι για τη σύνταξη του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου δεν θα απαιτηθούν από τους
φορολογούμενους στοιχεία που έχουν να
κάνουν με τις τραπεζικές τους καταθέσεις.

ύμφωνα με τα στοιχεία
αυτά, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα
4,205 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 4,434 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017.
Πρωτογενές πλεόνασμα 1,48
δισ. ευρώ εμφάνισε σε ταμειακή
βάση ο Προϋπολογισμός το 2018
έναντι 1,838 δισ. ευρώ το 2017,
σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά,
το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 4,205 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 4,434 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Σ

Όλοι οι Έλληνες πολίτες θα δηλώσουν τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά τους στοιχεία
Αντιθέτως, θα κληθούν να δηλώσουν
ηλεκτρονικά και υπό μορφή «πόθεν έσχες»
ακίνητα, σκάφη, ΙΧ, εταιρικά μερίδια, μετρητά, τιμαλφή, συμμετοχές σε επιχειρήσεις, έντοκα γραμμάτια, αμοιβαία κεφάλαια
εξωτερικού, μετοχές εταιρειών που έχουν
συσταθεί με τις διατάσεις του ν.δ
2687/1953(Α 317) και του Ν.27/1975 κλπ.
Στόχος της δημιουργίας του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου είναι η δημιουργία
μιας βάσης δεδομένων για την περιουσιακή κατάσταση του κάθε Ελληνα πολίτη,
ώστε να γνωρίζει το ελληνικό κράτος το οικονομικό προφίλ του κάθε φορολογούμενου και τις μεταβολές που τυχόν θα επέρ-

χονται ανά έτος στα περιουσιακά του στοιχεία.
Μάλιστα, όπως έχει ειπωθεί στο παρελθόν, όσοι δεν δηλώσουν τα πραγματικά
τους περιουσιακά στοιχεία η δηλώσουν ανακριβή ο εντοπισμός τους θα οδηγεί σε κατάσχεση υπέρ του δημοσίου των στοιχείων
που θα αποκρυβούν.
Ακόμη, αν από τους φορολογικούς ελέγχους υπάρξουν ενδείξεις για αδικαιολόγητο πλουτισμό και απόκρυψη εσόδων όσοι
εντοπιστούν θα κληθούν να υποβάλλουν
συμπληρωματικές δηλώσεις εισοδήματος
ανά έτος καταβάλλοντας επιπλέον φόρους.

Προϋπολογισμός: Στα 1,48 δισ. ευρώ
το ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα
Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού
διαμορφώθηκαν σε 50,792 δισ.
ευρώ, από 48,415 δισ. ευρώ πέρυσι.
Όσον αφορά τις δαπάνες του
τακτικού προϋπολογισμού, στις
οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 3,182 δισ.
ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών
(έναντι 2,124 δισ. ευρώ πέρυσι),

αυτές διαμορφώθηκαν σε 52,237
δισ. ευρώ, από 53,128 δισ. ευρώ

την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017.

Σε προσιτές τιμές

ΑκρIβοΣ ΔηΜHτρηΣ

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

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

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

36 σελίδα
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Σαράντος Καργάκος:
Η προφητεία του 1992
επαληθεύεται σήμερα...
έθανε την περασμένη Δευτέρα και κηδεύτηκε
την Τετάρτη μια κορυφαία, σύγχρονη,
πνευματική προσωπικότητα. Ο Σαράντος
Καργάκος, ιστορικός, φιλόλογος και συγγραφέας
πλείστων όσων βιβλίων. Ο Σαράντος Καργάκος είχε
δώσει διαλέξεις και στα Τρίκαλα, προσκεκλημένος
διάφορων φορέων. Σ' ένα βιβλίο του, που είχε
εκδοθεί το 1992, ο απελθών είχε προφητεύσει: “Η
Ελλάς και πάλι θα υποχωρήσει, θα δεχθεί τον όρο
Νέα Μακεδονία ή Βόρεια Μακεδονία”...

Π

Σε συνέντευξή
του, πριν ένα χρόνο περίπου ο Σαράντος Καργάκος
είχε πει:
«Για αυτό το ζήτημα, που το είχα
ονομάσει "σκοπιανή εμπλοκή" σε βιβλίο μου που εκδόθηκε το 1992, ήμουν ανήσυχος από τότε. Στον επίλογο αυτού του βιβλίου είχα γράφει τα εξής: "Είμαι ανήσυχος διότι ο "ρεαλισμός" στο τέλος θα νικήσει. Η Ελλάς και
πάλι θα υποχωρήσει, θα δεχθεί τον όρο Νέα Μακεδονία
ή Βόρεια Μακεδονία, ωστόσο δεν πρέπει να υποκύψει". Δυστυχώς υποκύψαμε. Ο όρος FΥRΟΜ ήταν παγιδευτικός
διότι μέσα σε αυτό το μακροσκελές όνομα το μόνο που
έμενε ήταν η Μακεδονία. Αναγνώριζαν τους Σκοπιανούς
ως Μακεδόνες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σαράντος Καργάκος.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο ιστορικός είχε
τονίσει: «Οι Σκοπιανοί υπήρξαν ανώτεροι ημών ως λαός
και ως ηγεσία Παρά το γεγονός ότι το 1992 πεινούσαν,
έμειναν σταθεροί στις θέσεις τους, διότι μπορεί να ήταν
γυμνοσκελείς, αλλά από διπλωματία ήξεραν. Μονοπωλούν
το όνομα της Μακεδονίας, την ιστορία της Μακεδονίας μας
και όποιος μονοπωλήσει το όνομα θα διεκδικήσει μονοπώλιο και για το έδαφος» είχε τονίσει ο Σαράντος Καργάκος. Μάλιστα, είχε κάνει λόγο για φόβο των Ελλήνων
να πουν όη η Μακεδονία τους ανήκει. «Φοβόμαστε εμείς
οι Έλληνες να πούμε ότι η Μακεδονία είναι δική μας; Γιατί;» διερωτήθηκε και αναφέρθηκε στις μεγάλες δυνάμεις,
που έχουν ως απώτερο σκοπό να διασπάσουν τα κράτη
που έχουν Ιστορία και παραδόσεις. «Να μην ξέρει ο λαός
την Ιστορία του και την παράδοσή του, αυτός είναι ο στόχος τους» είχε τονίσει ο ιστορικός.
Ευτυχώς που ο Σαράντος Καργάκος έφυγε πριν δει την
Ελλάδα να μικραίνει κι άλλο... Φτωχαίνουμε δυστυχώς...
Αιωνία του η μνήμη...
Α.Κ.

τοπικά

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων
αποφασίζει:
- Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας οχημάτων για
το χρονικό διάστημα Πέμπτη
17/01/2019,
Παρασκευή
18/01/2019 και Δευτέρα
21/01/2019 και κατά τις ώρες
07:30’ - 15:30’ των ημερών
αυτών, στις κάτωθι οδούς
του Δήμου Τρικκαίων:
1. Στην οδό Συγγρού και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Ομήρου και Καρδίτσης.
2. Στην οδό Νεραϊδοχωρίου
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Θεόπετρας και
ανώνυμης οδού.
3. Στην οδό Θεμιστοκλέους και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Ασκληπιού
και Αρ. Παππά.
4.Στην οδό Κόντογλου
Φώτη και στο τμήμα αυτής
μεταξύ των οδών Αγγ. Σικελιανού και Γ. Σεφέρη
5. Στην οδό Αρματολικού
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Παλαιοκαρυάς και
Μεσοχώρας.
6. Στην οδό Φλέμιγκ και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Θεμιστοκκέους και Καβράκου.
7. Στην οδό Αχιλλέως και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Τσακάλωφ και Ύπτρου.
8. Στην οδό Καβράκου Χρήστου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Ομήρου και
Φλέμιγκ.
9. Στην οδό Δεληγιάννη και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Ρετου και Καλαμπάκας.
10. Στην οδό Αγαμέμνωνος και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Πριάμου και
Ειρήνης.
11. Στην οδό Αγ. Σοφίας και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Πατουλιάς και Κοσμά
Αιτωλού.
12. Στην οδό Νιόβης και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των

οδών Ευκλείδη και ανώνυμης οδού.
13. Στην οδό Στεργιοπούλου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Μετεώρων
και Αριστοτέλους.
14. Στην οδό Καλαμπάκας
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Μανουτίου και Κουτσουφλιάνης (κατάληψη μέρους του οδοστρώματος).
15. Στην οδό Αγ. Παρασκευής και στο τμήμα αυτής
μεταξύ των οδών Νεραϊδοχωρίου και Φιλύρας.
16. Στην οδό Αριστίππου
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Λιακάτα και Βούλγαρη.
17. Στην οδό Αρριανού και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Καρδίτσης και Αγ. Κωνσταντίνου.
18. Στην οδό Ουγκώ Βίκτωρος και στο τμήμα αυτής
μεταξύ των οδών Καποδιστρίου και Φλέμιγκ.
- Επιπρόσθετα, όσον αφορά τις εργασίες επί της οδού
Συγγρού και στο τμήμα αυτής
μεταξύ των οδών Ομήρου και
Καρδίτσης, η εταιρεία να έρθει σε απευθείας επικοινωνία
με το Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Τρικάλων για την τροποποίηση
δρομολογίων του κατά τις
ώρες πραγματοποίησης των
εργασιών.
- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις των
τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα και με
τις υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών και
την σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού.
- Με μέριμνα και ευθύνη
των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το
Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων,
να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας

κινδύνου κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι
προσωρινή και ισχύει μόνο,
από την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο και την τοποθέτηση
της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.
Η ισχύς της παρούσας
στην εδαφική δικαιοδοσία
της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από
το Διοικητή του Τμήματος
Τροχαίας Τρικάλων και την
εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών, για την ορθότητα της
τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με το άρθρο 109
του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.
Επίσης αποφασίζει:
- Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας τροχοφόρων
οχημάτων για την Παρασκευή
18/01/2019 και κατά τις ώρες
17:00’ έως 18:15’, στις κάτωθι οδούς του Δήμου Τρικκαίων:
- Στην οδό Κονδύλη και
στο τμήμα αυτής από την
συμβολή της με την οδό Σωκράτους έως και την οδό Σολωμού.
- Στην οδό Σωκράτους και
στο τμήμα αυτής μεταξύ της
οδού Τσιουσόν και της οδού
Κονδύλη.
- Στην οδό Τιουσόν και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Αθαν. Διάκου και της
οδού Σολωμού.
- Στην οδό Βλαχάβα και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Σολωμού και της οδού
Κρυσταλλη.
- Στην οδό Σολωμού και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Βλαχάβα και Κονδύλη.
- Η κυκλοφορία θα διεξά-

γεται από παρακαμπτήριες
οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή
την προς τούτο υπάρχουσα
σήμανση.
- Με μέριμνα και ευθύνη
των αρμοδίων προς διοργάνωση των εκδηλώσεων, Υπηρεσιών, σε συνεννόηση με
το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά
περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας
κινδύνου κ.λ.π.
- 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.-

Δασικοί χάρτες
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.

Παράταση για
τις αντιρρήσεις
Παράταση, έως τις 29 Μαρτίου 2019, στην προθεσμία
υποβολής αντιρρήσεων, αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων και υπαγωγής στις διατάξεις της εξαγοράς-χρήσης
εκτάσεων δασικού χαρακτήρα
για γεωργική εκμετάλλευση,
επί των αναρτημένων δασικών
χαρτών, δίνεται με τροπολογία που κατατίθεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης
"Ενδυνάμωση Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και
αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις".
Όπως, σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, η παράταση δίνεται για λόγους ισονομίας στη
διάρκεια της ανάρτησης σε
σχέση με τις παλαιότερες
αναρτήσεις δασικών χαρτών,
αλλά και για τις αντικειμενικές
δυσκολίες που παρατηρήθηκαν με τις καιρικές συνθήκες
για τους πολίτες.

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

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

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

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

Απογευματινή εκδρομή στην Ι.Μ. Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην Κονταριώτισσα Πιερίας για την παρακολούθηση
του πανηγυρικού εσπερινού. Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου.

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

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
4ήμερη εκδρομή 14-17 Φεβρουαρίου 2019

Διήμερη εκδρομή στην Αθήνα στις 26-27 Ιανουαρίου για παρακολούθηση του θεάτρου Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες -Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος –Ακρόπολη.

(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με πρωινό (πλατεία ΤΑΧΙΜ), ξεναγός

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

4ήμερη εκδρομή (Καλαμάτα-Μεθώνη-Κορώνη-Πύλος-Σπήλαιο
Δυρού-Γύθειο-Σπάρτη-Μυστράς) (3 διαν/υσεις με πρωινό)
28/2 - 3/3/2019

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

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

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)

Τετραήμερη εκδρομή στην ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 8-11 Mαρτίου
(βραδινή αναχώρηση σε ξενοδοχείο 4*)

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

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

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

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

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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H τροπολογία που καθορίζει
τον τρόπο πρόσληψης
15.000 εκπαιδευτικών
Την τελική του μορφή πήρε σήμερα το σύστημα μονίμων διορισμών για 15.000 εκπαιδευτικούς, για την επόμενη τριετία.
Έτσι, σύμφωνα με σχετική τροπολογία που έχει καταθέσει το
υπουργείο Παιδείας, το σύστημα διορισμών έχει ως εξής:
Α. Ακαδημαϊκά Προσόντα: εκατόν είκοσι (120) μονάδες
κατ' ανώτατο όριο
•Διδακτορικό δίπλωμα: σαράντα (40) μονάδες.
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: είκοσι (20) μονάδες.
•Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός
(1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: οκτώ (8) μονάδες.
•Δεύτερο πτυχίο ΑEΙ: επτά (7) μονάδες.
Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα
από ένα (1) έως δέκα (10), το γινόμενο των μονάδων που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού του πτυχίου, με
στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, με συντελεστή δύο μονάδων και πέντε δεκάτων (2,5) της μονάδας και με
ανώτατο όριο τις είκοσι πέντε (25) μονάδες. Σε περίπτωση που
η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.
•Άριστη γνώση έως δύο (2) ξένων γλωσσών: επτά (7) μονάδες για καθεμία (1) εξ αυτών.
•Πολύ καλή γνώση έως δύο (2) ξένων γλωσσών: πέντε (5)
μονάδες για καθεμία (1) εξ αυτών.
•Καλή γνώση έως δύο (2) ξένων γλωσσών: τρεις (3) μονάδες για καθεμία (1) εξ αυτών.
•Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
Α’ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά
Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου): τέσσερις (4) μονάδες.
Επιμόρφωση ΑΕΙ ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που
εποπτεύεται από το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών που
πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7)
μηνών: δύο (2) μονάδες.

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.
ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 7-10
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

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

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

AM.EOT 0727E60000012200

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Ταξίδια εκδρομές Εσωτερικού & Εξωτερικού / Private Group / Συλλόγων-Σωματεία
Κρατήσεις Ξενοδοχείων με σύστημα οn line / Transfer airport
Το γραφείο μας διαθέτει σύστημα POS για όλες τις συναλλαγές σας με κάρτα

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

Όλοι την Κυριακή 20 Ιανουαρίου στην Αθήνα!
Η Επιτροπή Μακεδονικού Αγώνα Τρικάλων καλεί τους πατριώτες και δημοκράτες συμπολίτες να συμμετάσχουν στο παλλαϊκό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας που θα γίνει στην
Αθήνα την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019. (Τιμή εισιτηρίου 15€).
Ώρα αναχώρησης 07:00πμ, από κεντρική πλατεία Τρικάλων (έμπροσθεν πρώην
Κωστάρα)
Η ώρα της επιστροφής θα καθοριστεί καθοδόν για την Αθήνα (σύμφωνα με τις εντολές της Αστυνομίας).
Για κατοχύρωση θέσεων και εισιτηρίου δηλώστε συμμετοχή στο γραφείο μας!
Επιτροπή Μακεδονικού Αγώνα Τρικάλων

ΜΗ.ΤΕ 0727Ε60000017701

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΜΠΑΝΣΚΟ – ΚΡΕΣΝΑ – ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
23-24-25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις / ξεναγήσεις, διαμονή σε σουίτες, πρωινό &
ημιδιατροφή (γεύμα) σε πλούσιο μπουφέ, Ξενοδοχείο 4* COMPLEX & SPA RESORT.(αποκλειστικότητα του γραφείου μας)

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΜΠΑΝΣΚΟ – ΚΡΕΣΝΑ – ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
ΑΠΟΚΡΙΕΣ – ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 9-10-11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις / ξεναγήσεις,δ ιαμονή σε σουίτες, πρωινό &
ημιδιατροφή (γεύμα) σε πλούσιο μπουφέ, Ξενοδοχείο 4* COMPLEX & SPA RESORT. (αποκλειστικότητα του γραφείου μας)

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΣΟΦΙΑ- ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΡΙΛΑ-ΒΙΤΟΣΑ-ΚΡΕΣΝΑ-ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
ΕΚΔΡΟΜΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 23-24-25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή στη Σόφια της Βουλγαρίας
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις / ξεναγήσεις, διαμονή σε ξενοδοχείο 4*, πρωινό & ημιδιατροφή (γεύμα).

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

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

ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡIΩΝ –
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

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

38 σελίδα
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Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Σταγών και Μετεώρων
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος σήμερα
Παρασκευή 18 Ιανουαρίου θα
χοροστατήσει κατά τον Όρθρον, θα λειτουργήσει και θα
ομιλήσει στον πανηγυρίζοντα
Ενοριακό Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Θεόπετρας.
Την Κυριακή 20 Ιανουρίου,
θα χοροστατήσει κατά τον
Όρθρον και θα λειτουργήσει
στον Ενοριακό Ιερό Ναό Αγ.

Κων/νου και Ελένης Καλαμπάκας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου
στην Βαρλαάμειο αίθουσα και
ώρα 6:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί, από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Θεόκλητο, η κοπή της Βασιλόπιτας για τους κύκλους μελέτης
της Αγίας Γραφής της Μητροπόλεώς μας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα 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.

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

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Διδάσκαλε, δεν σε μέλει
ότι χανόμεθα; Και σηκωθείς επετίμησε τον άνεμον
...και έγεινε γαλήνη μεγάλη»
(Μαρκ.4:38-39)
Ο θόρυβος της φουρτούνας και της καταιγίδας δεν
ξύπνησε τον Κύριο. Τον ξύπνησε όμως αμέσως, η
φωνή των τρομαγμένων μαθητών. Μια σκηνή που μας
αποκαλύπτει την αγάπη και
το ενδιαφέρον του Κυρίου
για τις ανάγκες μας. Μέσα
στους δυνατούς θορύβους
και την ταραχή του κόσμου,
ο Ιησούς ακούει και την πιο
αδύνατη φωνή της προσευχής μας και είναι έτοιμος να
ανταποκριθεί στην ανάγκη
μας. Μια μεγαλειώδη εικόνα
αυτής της αγάπης και της
άμεσης επέμβασης Του
στην κραυγή της καρδιάς
που ζητάει τη βοήθεια Του,
μας δίνει ο Γολγοθάς. Μέσα
στην οχλαγωγία και το μίσος

του πλήθους που παρακολουθούσε τη σταύρωση,
μέσα στην εγκατάλειψη και
στον ανείπωτο πόνο της ψυχής Του, άκουσε τη φωνή
του ληστή: «Κύριε θυμήσου
με..» και έδωσε αμέσως την
απάντηση «σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο» (Λουκ. 23:42-43). Φίλε
μου, μην αμφιβάλλεις και
μην αναρωτιέσαι αν ο Κύριος θα ακούσει τη φωνή
σου την ώρα της ανάγκης
σου. Θα την ακούσει και θα
σε σώσει γιατί σε αγαπά.

ΔΩΡΕΑ
-Η κ. Χριστίνα Μπέλλα
προσέφερε 50 ευρώ, στην
Τράπεζα Αγάπης του Ι.Ν.
Αγίου Κωνσταντίνου και
Ελένης, εις μνήμην του
κουμπάρου της Κωνσταντίνου Γούλα.

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

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.

ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
(ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ)
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Κάθε Παρασκευή απόγευμα την ώρα του εσπερινού, στο παρεκκλήσιο του Αγίου Στυλιανού του Παφλαγόνος που βρίσκεται
στο υπερώο του Ιερού Ναού Παναγίας Επισκέψεως, θα τελείται
ο Παρακλητικός Κανόνας του Αγίου Στυλιανού ο οποίος έχει
το χάρισμα να θεραπεύει τα άρρωστα παιδιά και να καθιστά
ευτέκνους άτεκνες γυναίκες.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Ιερές Πανηγύρεις
στην πόλη και χωριά των Τρικάλων
έως 21 Ιανουαρίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη και σε χωριά των Τρικάλων
πανηγυρίζουν οι κάτωθι Ιεροί Ναοί και Παρεκκλήσια:
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.

Ιερά Αγρυπνία
Σημερα 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

• φιλετάκια κοτόπουλο με παπαρδέλες
• μοσχάρι με μελιτζάνες & φέτα στο φούρνο
• λαχανοντολμάδες αυγολέμονο
• ρεβύθια στο φούρνο
• σπανακόρυζο

•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.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
(Αθανασίου Πατριάρχου
Αλεξανδρείας)
7:30-9:30 π.μ.: Όρθρος-Θεία
Λειτουργία
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
(Οσίου Ευθυμίου του Μεγάλου)
7:30-10:30 π.μ.: Όρθρος-Θεία
Λειτουργία
ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ:
Εις τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου της επονομαζόμενης
«παραμυθίας»
Την Κυριακή 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
και από ώρας 7:30μ.μ. έως 12:30
νυκτερινή, θα τελεσθεί Πανηγυρική Αρχιερατική Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν της Υπεραγίας
Θεοτόκου της επονομαζόμενης
Παραμυθίας, χοροστατούντος
και Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου ημών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.

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

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

Ζωγράφου 1 πεζόδρομος (έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ.: 24310 78435 • what’s up: 6986 835 554
ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Σουπιές με χόρτα .....................................................................7,00 €
Χοιρινό σελινάτο, αυγολέμονο με ρύζι μπασμάτι ......................5,00 €
Μελιτζάνες ιμάμ στο φούρνο με καραμελωμένα λαχανικά .......5,00 €
Γίγαντες φουρνιστοί ή μπάμιες φούρνου..................................4,50 €
Μυδοπίλαφο .............................................................................5,00 €
Ρολλό κοτόπουλο φούρνου με πατάτες ....................................6,00 €
Κεφτεδάκια με πατατούλες ......................................................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά ............................................................6.00 €
Χορτόπιτα νηστίσιμη με γιαούρτι πρόβειο ή ξυνόγαλο .......5,00€+1,00€+1,00€

ΣΑΛΑΤΕΣ
Χωριάτικη σαλάτα παραδοσιακή με φέτα και ελιές...................5,00 €
Ψητά λαχανικά, ντοματίνια, παξιμάδι κυθήρων.........................5,00 €
Λάχανο, καρότο, ελιές, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ...................3,00 €
Χόρτα εποχής, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.................................3,00 €

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 πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και παππού

ΙΩΑΝΝΗ ΕΞΑΡΧΟ
Ετών 86
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12.00μ.
εκ του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου
Αγρελιάς Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Αγρελιά Τρικάλων 18-1-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Σοφία. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Μαρία και Αχιλλέας Στουκογεώργος, Αθανάσιος και Ευανθία Έξαρχου, Νικόλαος και Μαρία Έξαρχου. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ. ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρελιάς Τρικάλων σήμερα Παρασκευή 18-1-2019 και
ώρα 11.00 το πρωί.
2) Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα “Ευάγγελου Γκιντέρσου”.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Άρχων Μιχαήλ”.

† MNHMOΣΥΝΑ
Τελούμε αύριο Σάββατο 19 Ιανουαρίου
2019 στον Ιερό Ναό Αγίου Aθανασίου Μπάρας, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση
της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου,
πατέρα, γαμπρού, αδελφού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦ.
ΜΙΧΑΛΗ
Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη
του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του.
Τρίκαλα 18-1-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ιωάννα Μπέλτσιου. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αναστασία Μιχάλη, Στέφανος Μιχάλης. Η ΠΕΘΕΡΑ: Ελισσάβετ Μπέλτσιου.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Πόπη και Στέλιος Δούκας, Μάκης και Στεφανία
Μπέλτσιου. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού.
Τελούμε την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019
στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων
Τρικάλων, 40ήμερο Μνημόσυνο για την
ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΥΑΓΓ.
ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΚΗ

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

Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν
και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής
του.
Τρίκαλα 18-1-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ευαγγελία Ζιώγα – Μπουκουράκη. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
Ευάγγελος Μπουκουράκης, Απόστολος Μπουκουράκης και
Ιωάννα Παλάσκα. Η ΕΓΓΟΝΗ. Η ΑΔΕΛΦΗ: Σοφία Μπουκουράκη - Κουκουρίκου. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ/
Σημείωση: Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την
κοίμηση του αγαπημένου μας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΝΤΑΛΟΥΚΑ
Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019 στον
Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Δροσερού
Τρικάλων, τελούμε μνημόσυνο για την
ανάπαυση της ψυχής του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ευαγγελία. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Ευθαλία - Θωμάς, Μαρία, Νικολέτα. Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Νικόλαος. ΟΙ
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

•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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Πανήγυρις Παρεκκλησίου
Αγίου Ευθυμίου Μικρού
Κεφαλοβρύσου Τρικάλων
Φέρεται εις γνώσιν των ευλαβών Χριστιανών ότι την 20ην του μηνός Ιανουαρίου 2019 πανηγυρίζει μεγαλοπρεπώς το
Ιερό Παρεκκλήσια του Αγίου Ευθυμίου
που βρίσκεται στο Κοιμητήριο του χωρίου Μικρό Κεφαλόβρυσο Τρικάλων.
Οι Ιερές Ακολουθίες θα λάβουν χώρα
κατά το κάτωθι πρόγραμμα:
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΩΡΑ 5.00 μ.μ. (Παρεκκλήσιον του Αγίου Ευθυμίου): Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας και θείου Κηρύγματος.
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΩΡΑ 7:30-10:30 π.μ. (Κεντρικός Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου): Η ακολουθία του Όρθρου και εν συνεχεία Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία μετά θείου Κηρύγματος, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ και το ύψωμα του Αγίου.
Ακολούθως θα προσφερθεί παραδοσιακή φιλοξενία
στο Πνευματικό Κέντρο του Ναού.
Παρακαλούνται οι φιλέορτοι και φιλακόλουθοι Χριστιανοί να προσέλθουν και να λάβουν τη χάρη και ευλογία του
Αγίου.

Πανήγυρις
Ιερού Ναού Αγίου Ευθυμίου
Φωτάδας Τρικάλων
Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019 εορτή του Αγίου Ευθυμίου εορτάζει και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ευθυμίου Φωτάδας Τρικάλων.
Αύριο Σάββατο 19 Ιανουαρίου και ώρα 5.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Μετά το πέρας των θρησκευτικών εκδηλώσεων θα προσφερθεί φιλοξενία στους πιστούς.
Το πρωί της Κυριακής και ώρα 7.30 θα ψαλεί ο όρθρος
και στη συνέχεια θα τελεσθεί πανηγυρική θεία Λειτουργία
μετ' αρτοκλασίας.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας και ώρα 6 θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου.
Παρακαλείται το φιλέορτο κοινό όπως προσέλθει και τιμήσει τον Άγιο.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Φωτάδας

Παραιτήθηκε από
τους ΑΝΕΛ η Χρυσοβελώνη
•Επιστολή προς τον Π. Καμμένο με αιχμές
Την παραίτησή της από μέλος των
Ανεξάρτητων Ελλήνων ανακοίνωσε η
υφυπουργός Εσωτερικών Μαρίνα
Χρυσοβελώνη, μία ημέρα μετά την
ψήφο εμπιστοσύνης.
Η κ. Χρυσοβελώνη, παρότι δεν είναι βουλευτής, επέλεξε το δρόμο
της παραίτησης καθώς επέλεξε να
Η υφυπουργός
παραμείνει στη θέση της υφυπουρΕσωτερικών
γού, ενώ αφήνει αιχμές κατά του
Μαρίνα Χρυσοβελώνη
Πάνου Καμμένου. «Η θέση μου είναι
πως οι προσωπικές σας επιλογές για
θέματα που αφορούν κρίσιμα ζητήματα της χώρας, την πορεία
της κυβέρνησης, καθώς και η ατομική σας συμπεριφορά, ιδίως
έναντι των συναδέλφων σας και εμού, δεν μου αφήνουν κανένα
άλλο περιθώριο».

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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