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Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δεκαέξι προσλήψεις
Το θέμα θα απασχολήσει
την ερχόμενη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου (22/1)
>> 5

Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου

Στα Τρίκαλα
ο Περιφερειακός
Διαγωνισμός
Εκπ/κής Ρομποτικής
>> 4

Για υποβάθμιση της περιοχής κάνουν λόγο τόσο
ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων όσο και ο Δήμαρχος Τρικκαίων

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

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

Αρ. Πιστ. 506925 QM08
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Σαν Σήμερα
1764
Γίνεται η πρώτη αναφορά
για χρήση επιστολής - βόμβας.
Ο δανός ιστορικός Μπόλε
Λούξντορφ γράφει στο ημερολόγιό του για κάποιον συνταγματάρχη Πόουλσεν, ο
οποίος δέχθηκε ένα πακέτο
στο σπίτι του και όταν το άνοιξε αυτό εξερράγη και τον
τραυμάτισε.
1915
Θορυβώδη συλλαλητήρια
διοργανώνονται στην Πάτρα
και στο Βόλο για την αύξηση
της τιμής του ψωμιού στα 80
λεπτά.
1941
Το υποβρύχιο «Πρωτεύς»,
με κυβερνήτη τον πλωτάρχη
Μιχαήλ Χατζηκωνσταντίνου,
βυθίζει στην Αδριατική το ιταλικό οπλιταγωγό «Σαρδηνία».
1947
Ναυτική τραγωδία σημειώνεται στο νότιο Ευβοϊκό,
που θα μείνει στην ιστορία
ως ο ελληνικός Τιτανικός. Το
ατμόπλοιο «Χειμάρρα», με 544
επιβάτες, που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Πειραιάς, βυθίζεται μεταξύ Νέων
Στύρων και Αγίας Μαρίνας,
με αποτέλεσμα να βρουν το
θάνατο τουλάχιστον 400 άτομα. Ανάμεσα στους επιβαίνοντες είναι 36 πολιτικοί κρατούμενοι και 200 χωροφύλακες.

Η

παγκοσμιοποίηση είναι
μια ιδεολογία που προτάσσει τη νεοφιλελεύθερη παγκόσμια τάξη έναντι των
εθνικών συμφερόντων, όπως
είπε ο ιδρυτής του Παγκόσμιου
Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, Κλάους Σβαμπ. Εξακολουθεί,
δε, να ισχυρίζεται ότι «ζούμε σε
έναν κόσμο παγκοσμιοποιημένο».
Ηγέτες από ολόκληρο τον
πλανήτη, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, κεντρικοί τραπεζίτες και
κορυφαία επιχειρηματικά στελέχη
θα συγκεντρωθούν και πάλι την
προσεχή εβδομάδα στο χιονισμένο ελβετικό θέρετρο του
Νταβός για να συζητήσουν για
την παγκοσμιοποίηση, σε έναν
κόσμο που χαρακτηρίζεται από
περισσότερο προστατευτισμό και
περισσότερο εθνικισμό.
Ο πρωτεργάτης των πολιτικών
προστατευτισμού, ο Αμερικανός
πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, θα
λάμψει διά της απουσίας του,
καθώς έχει να αντιμετωπίσει το
εσωτερικό θέμα του παρατεταμένου shutdown. Απών θα είναι
και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ
Μακρόν, που βρίσκεται αντιμέτωπος με το κίνημα των «κίτρινων
γιλέκων», ενώ στο φετινό φόρουμ
δεν θα παραστεί ούτε η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι
που προσπαθεί να βρει λύση με
το Brexit. Αυτό σημαίνει ότι θα
παρευρεθούν μόλις τρεις από
τους ηγέτες των χωρών του G7:
η Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα
Μέρκελ, ο Ιταλός πρωθυπουργός
Τζουζέπε Κόντε και ο Ιάπωνας
ομόλογός του Σίντζο Άμπε. Εκτός
G7, οι ηγέτες της Ρωσίας και

Νέο status quo στο Νταβός
της Ινδίας θα δώσουν το «παρών», ενώ η Κίνα -της οποίας ο
Σι Τζινπίνγκ αποτέλεσε τον πρώτο πρόεδρο που ήρθε στον κόσμο
της ελίτ το 2017 για να υπεραμυνθεί του ελεύθερου εμπορίου
χωρίς βεβαίως να εισακουστείστέλνει τώρα τον αντιπρόεδρό
της.
Τα πράγματα δείχνουν ότι η
διπλωματία θα είναι αυτή που
θα πρωτοστατήσει και θα ασκήσει
πιέσεις, χωρίς ωστόσο να αναμένεται ότι θα θιχτούν εδραιωμένα συμφέροντα. Ήδη, το διεθνές σκηνικό σκιαγραφείται χαοτικό, με ΗΠΑ και Κίνα να έχουν
επιβάλει αναμεταξύ τους δασμούς ύψους 250 δισ. και 110
δισ. δολαρίων αντίστοιχα. Σε μεταβατική φάση και η Γερμανία, καθώς η Μέρκελ ανακοίνωσε την
παραίτησή της από την πολιτικDISTELO
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θα συγκεντρωθούν και πάλι την
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Νταβός για να συζητήσουν για
την παγκοσμιοποίηση, σε έναν
κόσμο που χαρακτηρίζεται από
περισσότερο προστατευτισμό και
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Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, που βρίσκεται αντιμέτωπος
με το κίνημα των «κίτρινων γιλέκων», ενώ στο φετινό φόρουμ
δεν θα παραστεί ούτε η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι
που προσπαθεί να βρει λύση με
το Brexit. Αυτό σημαίνει ότι θα
παρευρεθούν μόλις τρεις από
τους ηγέτες των χωρών του G7:
η Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα
Μέρκελ, ο Ιταλός πρωθυπουργός
Τζουζέπε Κόντε και ο Ιάπωνας
ομόλογός του Σίντζο Άμπε. Εκτός
G7, οι ηγέτες της Ρωσίας και
της Ινδίας θα δώσουν το «παρών», ενώ η Κίνα -της οποίας ο
Σι Τζινπίνγκ αποτέλεσε τον πρώτο πρόεδρο που ήρθε στον κόσμο
της ελίτ το 2017 για να υπεραμυνθεί του ελεύθερου εμπορίου
χωρίς βεβαίως να εισακουστείστέλνει τώρα τον αντιπρόεδρό
της.
Τα πράγματα δείχνουν ότι η

διπλωματία θα είναι αυτή που
θα πρωτοστατήσει και θα ασκήσει
πιέσεις, χωρίς ωστόσο να αναμένεται ότι θα θιχτούν εδραιωμένα συμφέροντα. Ήδη, το διεθνές σκηνικό σκιαγραφείται χαοτικό, με ΗΠΑ και Κίνα να έχουν
επιβάλει αναμεταξύ τους δασμούς ύψους 250 δισ. και 110
δισ. δολαρίων αντίστοιχα. Σε μεταβατική φάση και η Γερμανία, καθώς η Μέρκελ ανακοίνωσε την
παραίτησή της από την πολιτική
με το κόμμα της να συνεχίζει να
χάνει ψηφοφόρους, το κυβερνοέγκλημα συνιστά σοβαρή απειλή, τα περιβαλλοντικά θέματα
παραμένουν άλυτα και η γεωπολιτική προϋποθέτει αλλαγές.
Η άνοδος των λαϊκιστών σε Ιταλία, Αυστρία, Ουγγαρία και Βραζιλία αλλάζουν τις πολιτικές
ατζέντες, δημιουργώντας νέα
δεδομένα.
Το φετινό Νταβός ίσως λοιπόν
να διαμορφώσει ένα νέο status
quo, που δεν θα χαρακτηρίζεται
από διμερείς συναντήσεις υψηλού προφίλ, αλλά από έντονη
διπλωματία που θα μπορούσε
να καλλιεργήσει νέες ευκαιρίες
και δεδομένα, καθότι οι μεγάλες
σύνοδοι κορυφής δεν έχουν επιφέρει μέχρι στιγμής κάποιο ριζικό
αποτέλεσμα. Το διακύβευμα είναι
η δημοκρατία και τα κοινωνικά
συμβόλαια που θα πρέπει να
διασφαλιστούν με κάθε τρόπο.
Της Έφης Τριήρη
naftemporiki.gr

Το Άγγελμα

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
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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
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της ημέρας

Economist:
Δεν θέλω του κισσού
το πλάνο ψήλωμα
σε ξένα
αναστυλώματα
δεμένο.
Ας είμαι ένα καλάμι,
ένα χαμόδεντρο
μα όσο ανεβαίνω,
μόνος ν' ανεβαίνω.

Κρεμαστινός
για Πρέσπες:

```

Καλώς ήρθατε
στη Βόρεια Μακεδονία
```

Θα συνταχθώ με την άποψη
της ΚΟ του ΚΙΝΑΛ

(Γεμίσαμε… νονούς!)

```

(Γ. Δροσίνης)

(Μάλλον βγαίνουν τα… κουκιά!)

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
Τα παζάρια
-Διάβασες σήμερα Λεβή; ρωτάει ο καθηγητής τον μικρό Εβραίο.
-Μάλιστα κύριε!
-Σε ρωτάω για να μη μου πεις πάλι πως ήσουν στο μαγαζί του πατέρα
σου και τον βοηθούσες......
-Όχι κύριε.
-Καλά, λοιπόν πόσο κάνουν δύο και δύο;
-Τρία.....
-Πρόσεξε!
-Τριάμ

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Σάββατο 19/1/2019
ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ
ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΡΟΧΩΝ ΜΙΚΡΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ
3 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 05 ΕΩΣ
15 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ
Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ 3 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
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Πατροπαράδοτες
βεβαιότητες
Σαν άτομα, είμαστε πάντα βέβαιοι πως έχουμε όλο το δίκιο με
το μέρος μας και πως οι άλλοι,
όλοι οι άλλοι, συνωμοτούν εναντίον μας από φθόνο και μας αδικούν· καταπατούν τα χωράφια
μας, κλέβουν τα ζωντανά μας,
παρκάρουν το αυτοκίνητό τους
στη θέση μας.
Σαν κοινότητα συγχωριανών, είμαστε πάντα βέβαιοι ότι το χωριό
μας είναι το πιο όμορφο στον
νομό ή στη χώρα, με τα γνησιότερα τεκμήρια αρχαιότητας, το
πιο καλό κρασί και την ωραιότερη
παραλία. Σαν άθροισμα κατοίκων
ενός νομού ή μιας περιφέρειας,
είμαστε βέβαιοι ότι η λεβεντιά, η
φιλοξενία, η μπέσα κτλ. είναι αποκλειστικά δικά μας γνωρίσματα.
Ολοι οι άλλοι είναι φθαρμένοι,
εαυτούληδες, ψευτόμαγκες. Και
φυσικά μειωμένης ελληνικότητας,
αρχαίας και νέας.
Σαν Ελληνες, είμαστε βέβαιοι,
έτσι μεγαλώνουμε, έτσι μας μεγαλώνουν, πως έχουμε όλο το δίκιο με το μέρος μας και πως οι
άλλοι, όλοι οι άλλοι, συνωμοτούν
εναντίον μας από φθόνο και μας
αδικούν.
Ο,τι πιστεύουμε για το άτομό
μας, το πιστεύουμε (αναβαθμισμένο εννοείται, εμπλουτισμένο)
και για το εθνικό σύνολο στο οποίο
ανήκουμε. Είμαστε πεπεισμένοι
ότι μας αδίκησε και μας αδικεί η
Ανατολή – και η αδικία αυτή ξεκίνησε πολύ πριν από την αρπαγή
της ωραίας Ελένης, όπως με κάποια ειρωνεία γράφει ο Ηρόδοτος,
απαριθμώντας τις αρπαγές Ελληνίδων από Ασιάτες και Ασιατισσών
από Ελληνες. Είμαστε επίσης πεπεισμένοι πως μας αδίκησε και
μας αδικεί η Δύση, παρότι οφείλει
να μας ευγνωμονεί εις τους αιώνας
των αιώνων και να μεταφράζει
την ευγνωμοσύνη της σε σταθερή
οικονομική ενίσχυση, δίκην ανταμειπτικού επιδόματος: Δέκα ευρώ
κατ’ έτος για κάθε λέξη μας που
έχουν δανειστεί και ξεχρεώσαμε...
Για να μη μας σκώπτουν σαν
ευφάνταστους ισχυρογνώμονες,
αναζητούμε στοιχεία στις δέλτους
της Ιστορίας. Και βρίσκουμε όντως
εκεί πάμπολλες σελίδες πνευματικής λάμψης, ανδρείας, αυτοθυσιαστικού πάθους.
Μόνο που οι «πιο Ελληνες» από
τους Ελληνες δεν βολεύονται με
αυτά. Και ανακαλύπτουν πιστοποιητικά φυλετικής μοναδικότητας
και αυτοδίκαιης εθνικής υπεροχής
εκεί όπου δεν υπάρχουν. Τίποτε
βάναυσο ή άδικο δεν έχουν διαπράξει οι Ελληνες – ούτε καν οι
μισοί Ελληνες κατά των άλλων μισών. Κι ας βρίθει εμφυλίων η ιστορία μας.
Και άλλοι λαοί, πιθανότατα όλοι,
έχουν το ίδιο κουσούρι: να νιώθουν
μοναδικοί, περιούσιοι και αποκλειστικά ενάρετοι και συγχρόνως
αδικημένοι.
Το κακό για εμάς είναι το ίδιο
το καλό μας: η μακραίωνη ιστορία
μας. Αντί να είναι λόγος στοχασμού, καταντάει ένας ψευδολόγος
καθρέφτης που μας ζαλίζει.

Του Παντελή Μπουκάλα
από την «Καθημερινή»

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

ΣΑΒΒΑΤΟ

Για να ξέρουν
πως θα πορευθούν
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Να σπεύσουν
για τις αντιρρήσεις
στους δασικούς χάρτες

Τις ανακοινώσεις για τα ψηφοδέλτια των
βουλευτικών εκλογών από τα κόμματα περιμένουν συμπολίτες μας, ώστε να ξέρουν
στην συνέχεια πως θα πορευτούν πολιτικά.
Δεν μιλάμε για “μεταγραφές” από κόμμα
σε κόμμα, αλλά για ορισμένους και ορισμένες που έχουν εκδηλώσει την επιθυμία
να λάβουν μέρος στα ψηφοδέλτια για το
Κοινοβούλιο, όμως, αν δεν επιτευχθεί αυτό,
θέλουν να ξαναδοκιμάσουν τις δυνάμεις
τους ή να το πράξουν για πρώτη φορά στην
τοπική αυτοδιοίκηση.
Έτσι, ενώ ανακοινώνονται υποψήφιοι και
υποψήφιες σύμβουλοι για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, η συγκεκριμένη μερίδα πολιτικών βρίσκεται σε αναμονή των βουλευτικών ψηφοδελτίων, βλέποντας παράλληλα
άλλους και άλλες να έχουν ήδη αρχίσει τον
εκλογικό αγώνα στους δήμους, αποκτώντας
έτσι ένα προβάδισμα.
Μάλλον πρέπει να βιαστούν λίγο οι υπεύθυνοι των κομμάτων για τα ψηφοδέλτια στα
κεντρικά.

∫
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Πολύ το σκέφτεται για τις Πρέσπες…

Μ.α.Μπ.

Να σπεύσουν οι ενδιαφερόμενοι στα γραφεία - Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη Σ.Υ.Α.Δ.Χ. για να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές των,
διότι η προθεσμία για την διαδικασία αυτή θα λήξει στις
29 Μαρτίου, τονίζει ο διευθυντής Δασών ν. Τρικάλων
Χρήστος Κουτσονάσιος.
«Υπάρχει κίνηση και ενδιαφέρον, όμως, με τους ρυθμούς που προσέρχονται οι πολίτες υπάρχει το ενδεχόμενο να φτάσουμε στις τελευταίες ημέρες της διαδικασίας και τότε να καταγραφεί κοσμοσυρροή, η
οποία, όπως είναι εύλογο, θα δημιουργήσει προβλήματα στους ίδιους τους πολίτες, λόγω αντικειμενικών
δυσκολιών εξυπηρέτησής των» επισημαίνει ο κ. Κουτσονάσιος και σημειώνει «οπότε, καλό είναι, επειδή ουσιαστικά δεν έχει απομείνει πολύς χρόνος, οι πολίτες
να προστρέξουν στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών
και των Δασαρχείων Τρικάλων και Καλαμπάκας, προκειμένου να υποβάλλουν αντιρρήσεις επί των δασικών
χαρτών».

∫ Μ.α.Μπ.

Και στο ΤΕΙ Λάρισας ύποπτος φάκελος

Διαμαρτυρία
κατοίκων

Πέντε νέοι «ύποπτοι» φάκελοι, πανομοιότυποι με αυτούς που
έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους προορισμούς, εντοπίστηκαν από τις Αρχές και ήδη πήραν
τον δρόμο για το Γενικό Χημείο του Κράτους, για ανάλυση.
Οι τέσσερις από τους φακέλους βρέθηκαν στα ΕΛΤΑ Πειραιά,
Σπάρτης, Καλαμάτας και Τρίπολης και ο πέμπτος στα ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα, ενώ όλοι φαίνεται ότι έχουν σταλεί από την
Ινδία, όπως και οι προηγούμενοι (εκτός από δύο).
Με τους σημερινούς, το σύνολο των φακέλων που έχει παραλάβει η Πυροσβεστική Υπηρεσία για το Γενικό Χημείο του Κράτους
ανέρχεται σε 37, ενώ είναι ακόμα δύο (στο Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής και στην Κοζάνη), οι οποίοι είχαν φτάσει στους προορισμούς τους σε προγενέστερο χρόνο και είχαν καταστραφεί, όταν
προέκυψε ο θόρυβος. Υπενθυμίζεται, ότι σε όλους τους φακέλους
που έχουν εξεταστεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους δεν βρέθηκε κάποια σκόνη και απλώς είναι εμποτισμένοι με μία βιομηχανική ερεθιστική ουσία που δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο.
Η έρευνα για τον εντοπισμό του αποστολέα συνεχίζεται από την
Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

στον Πλάτανο
Αγανακτισμένοι δηλώνουν
οι κάτοικοι στον Πλάτανο,
διότι όπως αναφέρουν στον
«Π.Λ.» οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Τρικκαίων
έχουν αφήσει το χωριό στην
τύχη του. Σύμφωνα με καταγγελίες των κατοίκων τα
σκουπίδια στην κεντρική
πλατεία και στη βρύση, αλλά
και τα φύλλα των δένδρων
βρίσκονται εκεί για περισσότερο από 2 μήνες, αφού
κανένας υπάλληλος δεν καθάρισε το σημείο.
Ουδέν σχόλιον!

∫Ε.Κ.

∫χρ.παπ.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

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

4 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ
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Στα Τρίκαλα θα διεξαχθεί ο Περιφερειακός Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Ψηφιακές και κατασκευαστικές δεξιότητες
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου
από τις 10 το πρωί έως και τις 4 το απόγευμα στο κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο
ηφιακές,
προγραμματιστικές αλλά
και κατασκευαστικές
δεξιότητες στη Ρομποτική θα
έχουν τη δυνατότητα να
ξεδιπλώσουν οι μαθητές που
θα συμμετάσχουν στον
Περιφερειακό Διαγωνισμό
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής της
WRO Hellas που γίνει στα
Τρίκαλα την Κυριακή 17
Φεβρουαρίου.

Ψ

Η διοργάνωση του Διαγωνισμού
θα απασχολήσει την ερχόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων που θα γίνει αυτήν
την Τρίτη 22 Ιανουαρίου στις 8.30 το
βράδυ.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε
μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και
Λυκείου και συνδέεται άμεσα με τον
5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής της WRO Hellas, που διενεργείται φέτος υπό την
αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Αθήνα, αλλά και με την
Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής.
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την

Κυριακή 17 Φεβρουαρίου από τις 10
το πρωί έως και τις 4 το απόγευμα
στο κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο
επί της οδού Κατσιμήδου και διε-

νεργείται υπό την αιγίδα του Δήμου
Τρικκαίων.
Σύμφωνα με σχετική εισήγηση «οι
Περιφερειακοί Διαγωνισμοί αποτε-

λούν το πρώτο στάδιο του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής
Ρομποτικής, ο οποίος καταλήγει
στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του Τελικού που θα πραγματοποιηθεί στο
διήμερο 23 & 24 Φεβρουαρίου 2019
στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο
Κλειστό Ολυμπιακό Γήπεδο του Γαλατσίου».
Σημειωτέον, ο Δήμος Τρικκαίων
υποστήριξε τα δημόσια σχολεία των
Τρικάλων με τη δωρεάν διάθεση
200 σετ εξοπλισμού εκπαιδευτικής
ρομποτικής το 2018, αλλά και με την

υποστήριξη διενέργειας δράσεων
κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε τεχνολογίες Science Technology Engineering and Mathematics (STEM)
σε συνεργασία με τη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση World Robotics
Organization (WRO) Ελλάδος.
Πέρυσι, ο περιφερειακός Διαγωνισμός διενεργήθηκε τη Λάρισα και
προσέλκυσε περισσότερες από 50
ομάδες και περισσότερα από 250
παιδιά από όλη τη Θεσσαλία.
Οι δε νικητές στις επιμέρους κατηγορίες του διαγωνισμού, προκρίθηκαν στον τελικό στην Αθήνα, όπου
συμμετείχαν περισσότεροι από 1.000
μαθητές και κερδήθηκαν επιμέρους
βραβεία. Με όμοια διαδικασία θα διενεργηθεί ο επερχόμενος περιφερειακός διαγωνισμός, ο οποίος εκτιμάται ότι θα προσελκύσει το αυξημένο
ενδιαφέρον των μαθητών της Θεσσαλίας, στο σύνολο των κατηγοριών του, ενώ συνιστά σημαντικό κίνητρο ενεργοποίησης των μαθητών
των Τρικάλων για να συμμετάσχουν
σε αυτό, εύκολα στον τόπο τους, χωρίς την ανάγκη μετακίνησης.
Ε.Κ.

Προγραμματίζει η δημοτική Αρχή Τρικκαίων για το επόμενο διάστημα

Εργασίες ανάπλασης στην περιοχή της Ζωαγοράς
•Το έργο θα απασχολήσει την ερχόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (22/1)
ενώ ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 100.000 ευρώ
ργασίες ανάπλασης
πεζοδρομίων και
ηλεκτροφωτισμού
στη οδό Κλειδωνοπούλου
προγραμματίζει για το
επόμενο χρονικό
διάστημα η δημοτική
Αρχή Τρικκαίω με στόχο
την ανάδειξη του αστικού
τοπιού της πόλης.

E

Το έργο θα απασχολήσει
την ερχόμενη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου (22/1)
, ενώ ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 100.000
ευρώ.
Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση «σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάδειξη
του αστικού χώρου της πόλης
των Τρικάλων με προτεραιότητα στην κίνηση των πεζών

και η ποιοτική αναβάθμιση
του αστικού περιβάλλοντος.
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι οι εργασίες ανάπλασης πεζοδρομίων και ο
ηλεκτροφωτισμός στην νησίδα της οδού Κλειδωνοπούλου από την ζωαγορά έως
την περιφερειακή οδό Τρικάλων - Καλαμπάκας. Στο συγκεκριμένο κομμάτι της οδού
Κλειδωνοπούλου, υπάρχουν
και στα δύο τμήματα του δρόμου (δεξιά και αριστερά της
νησίδας) κράσπεδα τα οποία,
στο μεγαλύτερο τμήμα τους
είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Με την συγκεκριμένη
μελέτη θα επιστρωθεί όλο το
αριστερό τμήμα της οδού (έμπροσθεν της ζωαγοράς) με
πλάκες τσιμέντου και θα τσιμεντοστρωθεί, ως υπόβαση,
το απέναντι τμήμα. Οι εργασίες που προβλέπονται είναι
εκσκαφές, καθαιρέσεις, επιχώματα, τσιμεντόστρωση και
πλακόστρωση με πλάκες τσιμέντου».
Τέλος θα κατασκευαστεί
πλήρες δίκτυο ηλεκτροφωτισμού επί τμήματος της νησίδας της οδού Κλειδωνοπούλου που περιλαμβάνει: προμήθεια υλικών, προσκόμισή
τους επί τόπου του έργου και
κατασκευή υπογείου δικτύου
ηλεκτροφωτισμού από πλα-

στικούς σωλήνες διέλευσης
καλωδίων, εγκατάσταση φρεατίων ηλεκτροφωτισμού, τοποθέτηση ιστών ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικά σώματα
και ηλεκτρικού πίνακα (πίλλαρ) για την τροφοδότησή
τους με ηλεκτρικό ρεύμα. Οι
ιστοί θα είναι μεταλλικοί
ύψους 7,00 μέτρων με δύο
βραχίονες και φωτιστικά Na
250W. Θα τοποθετηθούν επί
της κεντρικής νησίδας σε αποστάσεις περίπου 28-30m.
Όλες οι ανωτέρω εργασίες

θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου
της μελέτης και στα συμβατικά τεύχη της μελέτης, τις
ισχύουσες πρότυπες τεχνικές
προδιαγραφές, της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτελέσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και τις έγγραφες
εντολές της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας.
«Συμβατική υποχρέωση του
αναδόχου του έργου από την
κείμενη νομοθεσία είναι η σύν-

ταξη Σχεδίου Ασφάλειας –
Υγείας (Σ.Α.Υ) και η κατάρτιση
Φακέλου Ασφάλειας – Υγείας
(Φ.Α.Υ) για κάθε έργο που κατασκευάζει. Το Σ.Α.Υ. αποσκοπεί στην πρόληψη των κινδύνων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου ενώ το
Φ.Α.Υ. αποσκοπεί στην πρόληψη των κινδύνων κατά τις
ενδεχόμενες μεταγενέστερες
εργασίες καθόλη τη διάρκεια
της ζωής του έργου» αναφέρεται στην εισήγηση.
Ε.Κ.

τοπικά

Στο Δήμο Τρικκαίων για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών

Δεκαέξι προσλήψεις
•Το θέμα θα απασχολήσει την ερχόμενη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου (22/1)

Η

έγκριση
πρόσληψης
έκτακτου
προσωπικού για την
αντιμετώπιση εποχικών
και πρόσκαιρων
αναγκών, είναι ένα από
τα θέματα που θα
απασχολήσουν την
προγραμματισμένη
συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου
Τρικκαίων αυτή την Τρίτη
22 Ιανουαρίου.

Η συνεδρίαση έχει οριστεί
για τις 8.30 το βράδυ και το
Σώμα θα κληθεί να δώσει το
πράσινο φως για την πρόσληψη ατόμων από τους προσωρινούς πίνακες προκήρυξης του ΑΣΕΠ. Δηλαδή, προστίθεται, συνολικά δεκαέξι
(16) άτομα, για τους λόγους
που αναφέρονται ειδικότερα
από τη Διεύθυνση Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης.
Η πρόσληψη θα γίνει με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας δύο μηνών, σύμφωνα και με τα ειδικά τυπικά
προσόντα που προβλέπονται
από τις ειδικές διατάξεις ειδικότητας.

Οι προσλήψεις
Σύμφωνα με την εισήγηση,
οι προσλήψεις αφορούν στις
ειδικότητες, ΔΕ Οδηγοί Απορ-

ριμματοφόρων Επικαθήμενων
(Γ’+ Ε’ κατηγορίας με κάρτα
ψηφιακού ταχογράφου), δύο
άτομα, ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Γ’+Δ’ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), δύο άτομα, ΔΕ
Οδηγοί Απορριμματοφόρων
(Γ’ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), τρία
άτομα, ΥΕ Εργάτες – Συνοδοί
Απορριμματοφόρων, έξι άτομα, ΔΕ Ηλεκτρολόγοι Εγκα-

ταστάτες ή Συντηρητές, ένα
άτομο, ΔΕ Χειριστές Μηχανήματος Έργου (JCB), επίσης
ένα άτομο και ΔΕ Χειριστής
Μηχανήματος Έργου (ΣΑΡΩΘΡΟ), ένα άτομο. Το συγκεκριμένο προσωπικό θα καλύψει εποχικές και πρόσκαιρες
ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας για εξαιρετικούς
λόγους δημόσιας υγείας. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, επιτρέπεται η πρόσληψη

προσωπικού οποιασδήποτε
ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από
τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών,
με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η
διάρκεια δεν υπερβαίνει τους
δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12)
μηνών.
Ε.Κ.

Την Τρίτη 22 Ιανουαρίου, στις 19:00, στο Δημαρχείο, με 47 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Συνεδριάζει το Δημοτικό
Συμβούλιο Πύλης
•Σημαντικά ζητήματα θα απασχολήσουν το Σώμα

Σ

υνεδριάζει το Δημοτικό
Συμβούλιο Πύλης την Τρίτη 22
Ιανουαρίου, στις 19:00, στο
Δημαρχείο, με 47 θέματα στην
ημερήσια διάταξη.

Από τα ζητήματα που ξεχωρίζουν είναι
η αναβάθμιση παιδικών χαρών στον Δήμο
Πύλης, μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», με το οποίο θα επιλυθεί ένα
πρόβλημα, που έχουν αντιμετωπίσει όλοι
οι Δήμοι, και αφορούσε την κατάσταση
των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων, οι
οποίες δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές
της ΕΕ και είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας.
Γενικά ο Δήμος Πύλης εντάσσει έργα στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα, του οποίου οι
βασικοί στόχοι του είναι η ενδυνάμωση
της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης, η βελτίωση των υποδομών, η αύξηση της απασχόλησης, η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των δήμων
Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του
Προγράμματος είναι η περίοδος 20182022, με δυνατότητα παράτασης.
Οι άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» είναι: α) Η
τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος, ήτοι: κατασκευή, βελτίωση και
συντήρηση έργων τεχνικών υποδομών,

προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής, χρηματοδότηση μελετών των ανωτέρω και προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων. β) Κοινωνικές και πολιτιστικές
υποδομές και δραστηριότητες των δήμων,
ήτοι: κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση
διοικητικών, κοινωνικών, αθλητικών και
πολιτιστικών υποδομών και χρηματοδότηση
μελετών των ανωτέρω.
Επίσης, υπάρχουν θέματα που αφορούν
αποκαταστάσεις ζημιών σε υποδομές και
σχολικά κτίρια, ένα χρόνιο ζήτημα που
απασχολεί τον Δήμο, καθώς ξοδεύει το
μεγαλύτερο ποσοστό των κρατικών επιχορηγήσεων σε τέτοιες δράσεις.
Ένα άλλο θέμα αφορά την «Ένταξη του
Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” σε
οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού
και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό», που θα επιλύσει άλλο ένα πρόβλημα
με το εν λόγω πρόγραμμα και την στελέχωσή του.
Το Δημοτικό Συμβούλιο θα συζητήσει
τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, προκειμένου να διατηρηθεί το υποκατάστημα
της ΕΤΕ στην Πύλη.
Τέλος, στην σύγκληση του Σώματος θα
συζητηθεί και η ψήφιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)

Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2019 που αφορά
τον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών,
Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου
Πύλης και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης). Το ΟΠΔ συνοψίζει το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης, το ετήσιο
πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισμό των αυτοδιοικητικών φορέων
και των νομικών προσώπων αυτών που
είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από
την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ)
Ο ΟΤΑ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης) θέτει στόχους καθορίζοντας μηνιαίο
πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και αποτυπώνοντας δια αυτού
τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεών του εσόδων και δαπανών,
σε επίπεδο μήνα και τριμήνου καθώς και
σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιαν.Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.Δεκ.). Για την κατάρτιση του προγράμματος
αυτού λαμβάνεται υπόψη η χρονική πορεία
εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε
άλλο στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί
από τον ΟΤΑ, προκειμένου να αποδοθεί
πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο.
Ματθαίος Μπίνας
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σελίδα 5

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης:
1. Ενέργειες του Δήμου Πύλης για διατήρηση του υποκαταστήματος της ΕΤΕ
στην Πύλη.
2. Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών,
Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, σχετικά με την διόρθωση του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης, οικονομικού έτους 2019.
3. Ψήφιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης,
οικ. έτους 2019 που αφορά τον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών
Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης).
4. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2018.
5. Αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης του Δήμου Πύλης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού
για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας».
6. Αποδοχή συμπληρωματικής πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους, έτους 2018, για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
7. Αποδοχή – κατανομή συμπληρωματικής πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2018, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
8. Αποδοχή χρηματοδότησης για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων
συντροφιάς και για την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισής τους.
9. Αναπροσαρμογή τέλους αμμοληψίας.
10. Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.
11. Απόδοση τακτικής επιχορήγησης στον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών,
Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.
12. Υπογραφή σύμβασης ανάθεσης των υπηρεσιών Βελτίωσης (Αναβαθμίσεων)
– Συντήρησης – υποστήριξης των Εφαρμογών Λογισμικού του Δήμου για το έτος
2019.
13. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού δημοτικών κτιρίων.
14. Έγκριση Κ.Α. για τέλη κυκλοφορίας και παράβολα ΚΤΕΟ του προϋπολογισμού
του Δήμου Πύλης, έτους 2019, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών
ενταλμάτων προπληρωμής.
15. Έγκριση του Κ.Α. 20-7325.001 για την επέκταση δημοτικού φωτισμού, προϋπολογισμού, έτους 2019, του Δήμου Πύλης, να είναι δεκτικός για την έκδοση
χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
16. Έγκριση Κ.Α. για ασφάλιστρα αυτοκινήτων και μεταφορικών μέσων του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2019, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
17. Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στις Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα, Γόμφων
και Φιλύρας– κατανομή πίστωσης.
18. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος
Ανωμάλου Δρόμου στο Αθλητικό Κέντρο «Σκαμνιές» της Τ.Κ. Πηγής – κατανομή
πίστωσης.
19. Αίτηση Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Γόμφων «ΟΙ ΓΟΜΦΟΙ» για
συνδιοργάνωση εκδήλωσης αναβίωσης του Καρναβαλιού των Γόμφων – κατανομή
πίστωσης.
20. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας λήψης απόφασης για παραγραφή οφειλών
του Δήμου προς τρίτους λόγω παρέλευσης πενταετίας.
21. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας λήψης απόφασης για διαγραφή ποσού
από τη Γενική Λογιστική λόγω εξόφλησης του με άλλους Κ.Α. στη Δημόσια Λογιστική.
22. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών,
λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Ψαλλίδα Λάμπρου).
23. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών,
λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Βασιλάρα Βασιλείου).
24. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Πύλης
– σύσταση νέων θέσεων μόνιμου προσωπικού σε εφαρμογή του άρθρου 91 του Ν.
4583/2018 «Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες
των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό».
25. Μίσθωση καταστήματος για τη δημιουργία Κέντρου Τουριστικής Προβολής
Δήμου Πύλης.
26. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. –
Ορισμός νέου.
27. Διατύπωση γνώμης για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)
για τη βελτίωση και ασφαλτόστρωση οδού «Μοσχόφυτου – Πολυνερίου – Μυρόφυλλου»
(Τμήμα: Διασταύρωση προς Βαλκάνο – Πολυνέρι – Παναγία Πολυνερίου – οικισμός
Μυλογόζι) – οδός αρ. 10 του δευτερεύοντος επαρχιακού δικτύου, της Π.Ε.
Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
28. Διατύπωση γνώμης επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Κατασκευή και λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού
Έργου ισχύος 1,5 MW στη θέση Βαθύρεμα του Δήμου Πύλης».
29. Διατύπωση γνώμης σχετικά με την τροποποίηση οδού αναδασμού Παραποτάμου
έτους 1976.
30. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Εθνικού
Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) για τη συμμετοχή του
Δήμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU.
31. Υποβολή πρότασης σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού
Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», Άξονας Προτεραιότητας
(Α.Π. 1) «Αστική Αναζωογόνηση 2018» – Γ΄ Πρόσκληση – Νοέμβριος 2018 του
Πράσινου Ταμείου.
32. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων
χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας».
33. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση
ζημιών σχολικών κτηρίων».
34. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών
δημοτικών κτηρίων».
35. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία
στις Δ.Ε. Πύλης, Γόμφων, Πιαλείας».
36. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντηρήσεις – κατασκευή τεχνικών
υποδομών Δ. Πύλης».
37. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση –
αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων».
38. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Συντήρηση υποδομών οδοποιίας και κατασκευή μικρών τεχνικών στις Δ.Ε. Πύλης,
Πιαλείων και Γόμφων».
39. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Συντήρηση γηπέδου Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου».
40. Παραλαβή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων «Αμμοληψία από τον Δήμο
Πύλης στον Πορταϊκό ποταμό, στον Δήμο Πύλης της Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας
Θεσσαλίας».
41. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών.
42. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής
παραλαβής του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε.
Πιαλείων» – συγκρότηση επιτροπής.
43. Συγκρότηση επιτροπών της παρ. 11 του άρθρου 221 Ν. 4412/2016.
44. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, δαπάνης μέχρι 5.869,41 €.
45. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και
αμφισβητήσεων.
46. Ορισμός οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου.
47. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών εκποίησης ή εκμίσθωσης
πραγμάτων του Δήμου.
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Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο

Πραγματικότητα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
•Για υποβάθμιση της περιοχής κάνουν λόγο τόσο ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων όσο και ο Δήμαρχος Τρικκαίων

Μ

ετά από μια
ταραχώδη
περίοδο
συζητήσεων και
διαβουλεύσεων το νέο
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας αποτελεί
πραγματικότητα, καθώς
ψηφίστηκε από την
Ολομέλεια της Βουλής,
συνεχίζοντας να
προκαλεί ωστόσο
αντιδράσεις.

Για υποβάθμιση Νομού
στον νέο πανεπιστημιακό χάρτη έκανε λόγο ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρήστος Μιχαλάκης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ό,τι
χειρότερο για την περιοχή.
«Υπήρξα ξεκάθαρος από
την αρχή και στάθηκα απέναντι στα σχέδια του Υπουργού αποχωρώντας από την
συνάντηση που είχε προγραμματιστεί. Η ευθύνη βαρύνει
τους τρεις Βουλευτές της Κυβέρνησης που δε διεκδίκη-

σαν, ότι έπρεπε να διεκδικήσουν για τα Τρίκαλα» ανέφερε
ο Αντιπεριφέρειαρχης.
Το ίδιο τόνισε και ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, κάνοντας λόγο για κατάφορη αδικία για τα Τρίκαλα, όταν ο

Υπουργός μοίρασε Σχολές
δεξιά και αριστερά πλην της
δικής μας περιοχής.
«Το νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανοίγει την ψαλίδα
της υποβάθμισης για την περιοχή. Δεν εισακούστηκε η
επιθυμία για την ίδρυση Τμη-

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

μάτων που θα είχαν άμεση
σχέση με τις ιδιαιτερότητες
του Νομού. Ακόμα και το
Ερευνητικό Ινστιτούτο Αρωματικών και Φαρμακευτικών
Φυτών που προβλέπεται στο
νέο Πανεπιστήμιο δεν έχει
σχέση με αυτό που ζητήσαμε»

τόνισε ο κ. Παπαστεργίου με
έμφαση.
Το νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προβλέπει για την περιοχή των Τρικάλων τη λειτουργία μιας νέας Σχολής
Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού
και Διαιτολογίας του Πανεπι-

στημίου Θεσσαλίας και περιλαμβάνει τρία πανεπιστημιακά
τμήματα.
Το υφιστάμενο Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, το νέο Τμήμα Διαιτολογίας & Διατροφολογίας και
το νέο αγγλόφωνο Τμήμα που
θα δημιουργηθεί σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, European
Department of Sports and Exercise Science (Ευρωπαϊκό
Τμήμα Επιστημών του Αθλητισμού).
Επίσης, στο νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δημιουργείται ένα Πανεπιστημιακό
Ερευνητικό Κέντρο, το Π.Ε.Κ.
“Ιάσων”, εντός του οποίου
θα λειτουργούν θεματικά
Ερευνητικά Ινστιτούτα. Στα
Τρίκαλα, στο πλαίσιο αυτό,
θα δημιουργηθούν: Το Ερευνητικό Ινστιτούτο Κινησιολογίας, το Ερευνητικό Ινστιτούτο Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών.
Ε.Κ.

τοπικά

Ομιλία του Χρ. Σιμορέλη στην Ολομέλεια
της Βουλής για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε
Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,
Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, που σήμερα καλούμαστε να επικυρώσουμε, αποτελεί μια ουσιαστική
προσπάθεια να απαντήσουμε στις προκλήσεις του μέλλοντος που αφορούν την
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το νομοσχέδιο
κινείται στην κατεύθυνση της ενίσχυσης
και στήριξης της Δημόσιας Παιδείας και
θέτει την ακαδημαϊκή κοινότητα στο επίκεντρο.
Το σχέδιο που έχουμε σήμερα μπροστά μας είναι αποτέλεσμα ενός ευρύτατου δημοκρατικού διαλόγου, της γνώμης
της Συγκλήτου των Πανεπιστημίων και
των ΤΕΙ λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες
των Ιδρυμάτων. Βρίσκεται λοιπόν στον
αντίποδα του Μνημονιακού σχεδίου «Αθηνά» της κυβέρνησης Σαμαρά. Το σχέδιο
«Αθηνά» να θυμίσω είχε επιβληθεί από τα
πάνω και έθετε σε διαθεσιμότητα ακαδημαϊκό, επιστημονικό και διοικητικό
προσωπικό κατεδαφίζοντας συστηματικά τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.
Το νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όπως
αυτό προκύπτει με τη συνέργεια του
υπάρχοντος ΑΕΙ με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας, εισάγει το ίδρυμα σε
μια νέα εποχή ανάπτυξης. Η δημιουργία
ενός μεγάλου Πανεπιστημίου αυξάνει
τις δυνατότητες διασύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας και της έρευνας με
την τοπική ανάπτυξη και την τοπική κοινωνία.
Το ίδρυμα ενισχύεται ουσιαστικά σε
όλα τα επίπεδα. Σχεδιάζουμε λοιπόν ένα
πανεπιστήμιο με σύγχρονα και καινοτόμα προγράμματα σπουδών σε ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών αντικειμένων, που θα προσφέρει πτυχία με διεθνή
αναγνώριση και επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους του.
Στην προσπάθεια αυτή φυσικά αξιοποιούνται οι υπάρχουσες δομές σε όλες
τις θεσσαλικές πόλεις αλλά υπάρχουν οι
αναγκαίες δεσμεύσεις για οικονομική
ενίσχυση έτσι ώστε το ίδρυμα να λειτουργεί σε σύγχρονες υποδομές και κυρίως χωρίς κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό όπως συνέβαινε στο παρελθόν
ιδιαίτερα με περιφερειακά Τμήματα των
ΤΕΙ.
Συγκεκριμένα στα Τρίκαλα θα έχει την

έδρα της η αναβαθμισμένη πλέον Σχολή
Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας. Αυτή περιλαμβάνει, το υφιστάμενο Τμήμα Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, το Τμήμα Διαιτολογίας και
το Τμήμα Διεθνών Αθλητικών Σπουδών.
Πρόκειται για το πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που θα
λειτουργήσει στη χώρα μας και θα απευθύνεται σε φοιτητές από όλον τον κόσμο.
Ακόμη ιδρύονται το Ινστιτούτο Κινησιολογίας και το Ινστιτούτο Φαρμακευτικών
και Αρωματικών Φυτών (μετά από τροπολογία των βουλευτών Τρικάλων του
ΣΥ.ΡΙΖ.Α, που έγινε δεκτή) καθώς και σημαντικά Διετή Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Αναμένεται επίσης
η χωροθέτηση του υπερυπολογιστή του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα Τρίκαλα,
αναγνωρίζοντας τις επιδόσεις της πόλης
στις ψηφιακές τεχνολογίες και την έξυπνη πόλη.
Επιπλέον για το νομό των Τρικάλων
που έχει αναπτυγμένο τον αγροτικό τομέα είναι σημαντική η δυνατότητα δημιουργίας δομής που θα διασυνδέει την περιοχή μας με το Αβερώφειο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας.
Ακόμη θα ήθελα να κάνω και από το βήμα
της Βουλής μια πρόταση στη σύγκλητο
του νέου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για
ίδρυση Τμήματος Φαρμακευτικής. Ενός
τμήματος που δεν υπάρχει σήμερα στο
ίδρυμα, με έδρα τα Τρίκαλα, την πατρίδα του Ασκληπιού.
Ο σχεδιασμός ενός νέου ιδρύματος για
να είναι ρεαλιστικός και αποτελεσματικός

θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν τις ακαδημαϊκές ανάγκες και τις προοπτικές
ανάπτυξης. Η αλήθεια είναι ότι όλες οι
πόλεις αποκτούν νέα τμήματα, ινστιτούτα, δομές αλλά κυρίως νέες ακαδημαϊκές
προοπτικές. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα φυσικά πλεονεκτήματα του τόπου
μας, να στηρίξουμε αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες μεταξύ των ερευνητικών δομών του ιδρύματος και επιχειρήσεων της περιοχής μας. Οφείλουμε να
δράσουμε ως κοινωνία υποστηρικτικά
στα Τμήματα στο ακαδημαϊκό τους έργο,
στη διοργάνωση συνεδρίων ώστε να γίνουν πόλος έλξης νέων επιστημόνων, καινοτόμων ιδεών και ερευνητικών προγραμμάτων.
Όλο το προηγούμενο διάστημα ήρθαμε αντιμέτωποι με τοπικιστικές κορόνες
από παράγοντες σε όλες τις περιοχές της
Θεσσαλίας. Αρκετοί, κυρίως προερχόμενοι από τη Ν.Δ, προσπάθησαν να μειώσουν τη σημασία του νομοσχεδίου, μίλησαν για απόσυρση ενώ οι ίδιοι είχαν
μείνει άφωνοι μπροστά στο σχέδιο «Αθηνά» όπου τα Τρίκαλα υποβαθμίζονταν
στον ακαδημαϊκό χάρτη.
Βεβαία, η επίθεση που εξαπολύει η Ν.Δ
στη δημόσια εκπαίδευση είναι διαρκής,
όπως διαρκές είναι και το αίτημα της για
ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων με δίδακτρα για τους έχοντες αποκλείοντας
τους οικονομικά αδύναμους. Κεντρικά η
αξιωματική αντιπολίτευση ονειρεύεται
λιγότερη δημόσια Παιδεία και για αυτό
επενδύει συστηματικά στην απαξίωση
των δημόσιων σχολείων και των δημόσιων
Πανεπιστημίων. Αντίθετα για εμάς στο
ΣΥΡΙΖΑ, η Παιδεία αποτελεί ένα μη διαπραγματεύσιμο κοινωνικό αγαθό και για
αυτό και επιδιώκουμε ένα αναβαθμισμένο, δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα επενδύοντας στα δημόσια Πανεπιστήμια,
στην Ερευνά και στην Καινοτομία.
Σε αυτή ακριβώς την κατεύθυνση βρίσκονται και οι απολύτως απαραίτητοι
15.000 διορισμοί εκπαιδευτικών σε βάθος
τριετίας (4.500 στην Ειδική Αγωγή). Μετά
από δέκα χρόνια όπου δεν έγινε κανένας
διορισμός, έρχεται η συγκεκριμένη τροπολογία. Πρόκειται για μια απολύτως συνειδητή πολιτική επιλογή στήριξης της
δημόσιας Παιδείας.
Σας ευχαριστώ

Και άλλη υποψηφιότητα με
τον Κώστα Μαράβα στην ΦΗΚΗ
κ. Γεώργιος Βρατσίστας του Βησσαρίωνα,
έδωσε τα χέρια και θα είναι υποψήφιος
Κοινοτικός Σύμβουλος Φήκης, με τον
Κώστα Μαράβα και την Δημοτική παράταξη με τίτλο
«ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ».

Ο

Πετυχημένος επιχειρηματίας ο ίδιος, στον τομέα του
εμπορίου καυσοξύλων – οικοδομικών υλικών και χωματουργικών εργασιών, για πρώτη φορά κατέρχεται στον στί-

βο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Είναι έγγαμος με την Αγορίτσα Πανάγου και πατέρας
δύο τέκνων.
Δηλώνει ότι: «…Αισθάνομαι

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλούνται τα μέλη του Συνδέσμου, οι βοηθοί τους, οι
συνταξιούχοι συνάδελφοι και οι οικογένειές τους να παρευρεθούν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, που
θα γίνει αύριο Κυριακή 20-1-2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, στην αίθουσα του “Αετών Μέλαθρον”.
Το Δ.Σ.

έτοιμος να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου στα κοινά της
Φήκης. Πιστεύω στις δυνατότητες του Δημάρχου Πύλης κ.
Μαράβα και θα παλέψω για
μία δεύτερη θητεία διοίκησης
από τον ίδιο….».
Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, χαρούμενος για το γεγονός είπε
ότι:

«Χαιρετίζω την συμπόρευση
του Γιώργου Βρατσίστα με
την Δημοτική μου παράταξη.
Η διαδρομή του είναι εγγύηση για την αυριανή μέρα.
Χαίρομαι γιατί νέοι άνθρωποι βγαίνουν στο προσκήνιο
της τοπικής πολιτικής σκηνής.
Του εύχομαι ολόψυχα καλό
αγώνα και καλή επιτυχία».

ΣΑΒΒΑΤΟ

19

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 7

Στη λαϊκή αγορά της Πύλης
ο Θέοδωρος Χήρας

Τη λαϊκή αγορά της Πύλης επισκέφθηκε την Παρασκευή
18 Ιανουαρίου 2019 ο υποψήφιος Δήμαρχος Πύλης κ. Θεόδωρος Χήρας, συνοδευόμενος από υποψήφιους συμβούλους και υποστηρικτές του συνδυασμού του. Ο κ. Θεόδωρος Χήρας συνομίλησε με παραγωγούς, εμπόρους και
καταναλωτές, όπου αντάλλαξε απόψεις με τους συμπολίτες του για τα καθημερινά θέματα που τους απασχολούν.
Η επίσκεψη του υποψηφίου Δημάρχου περιελάμβανε και
υπηρεσίες του Δήμου Πύλης. Η συζήτηση ήταν ουσιαστική
με τους εργαζομένους και περιστράφηκε γύρω από τα
προβλήματα και τις δυσκολίες που βιώνουν. Πιο αναλυτικά,
ο κ. Θεόδωρος Χήρας επισκέφθηκε τη Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης, το
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, το Αστυνομικό Τμήμα, το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας και τα ΕΛΤΑ Πύλης.

Απογευματινό και κοπή
πίτας του Συλλόγου
Κλεινοβιτών “Η ΤΡΙΓΓΙΑ”
Ο Σύλλογος Κλεινοβιτών “Η ΤΡΙΓΓΙΑ” διοργανώνει
Απογευματινό και κοπή πίτας αύριο Κυριακή 20-1-2019
και ώρα 5.00μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου “Αετών Μέλαθρον”.
Θα περάσετε ένα όμορφο απόγευμα και θα διασκεδάσετε με τον καταπληκτικό στο είδος του DJ Σάκη Βαλκανιώτη.
Τιμή κάρτας 8 ευρώ.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

8 σελίδα
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Μ

άλλον προς το τέλος
του Φεβρουαρίου 2019
θα πραγματοποιηθεί η
εξόφληση παραγωγών που δεν
έχουν λάβει το ΟΣΔΕ 2018.

Τα ευρήματα που έχουν εντοπιστεί
για το ζήτημα από τους διασταυρωτικούς ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ,
αφορούν κυρίως το κριτήριο του
ενεργού αγρότη, το αποτέλεσμα
ελέγχου του κριτηρίου του ενεργού
αγρότη, καθόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκκαθάρισης
φορολογίας εισοδήματος από το
Υπουργείο Οικονομικών, δικαιούμενο
ποσό βασικής ενίσχυσης μικρότερο
των 250 ευρώ, στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που δηλώθηκαν
στην Ενιαία Αίτηση ενίσχυσης 2018
που δεν ταυτοποιήθηκαν με τα αντίστοιχα του τραπεζικού ιδρύματος
κατά τη χορήγηση της προκαταβολής, δεν υπήρχε τεκμηρίωση ιδιοκτησίας για το σύνολο ή μέρος των
αγροτεμαχίων που δηλώθηκαν στην
Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2018 σε
σχέση με τα στοιχεία που τηρούνται
στην ΑΑΔΕ. Οι δικαιούχοι παραγωγοί
που εμπίπτουν στις δύο τελευταίες
περιπτώσεις, αν δεν έχουν προβεί
στο διάστημα που μεσολάβησε από
την πληρωμή του Δεκεμβρίου έως
σήμερα, οπότε μπορούσαν, στις

τοπικά

Ίσως έρθει στα τέλη Φεβρουαρίου

Εξοφλήσεις ΟΣΔΕ 2018
Αφορά παραγωγούς που δεν έλαβαν την ενιαία ενίσχυση
του περασμένου έτους για διάφορους λόγους

προβλεπόμενες ενέργειες, ώστε να
επιλυθεί το ζήτημα της μη ταυτοποίησης, δεν θα τους χορηγηθεί το
δικαιούμενο ποσό, ούτε στην πληρωμή αυτή.

Το ΟΣΔΕ
Η υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τους παραγωγούς γίνεται στον ψηφιοποιημένο χάρτη, ο οποίος έχει συνταχθεί βάσει δορυφορικών φωτογραφιών. Αρχικά οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι υποβάλλουν τις δηλώσεις
των εκμεταλλεύσεών τους στους
αρμόδιους φορείς, οι οποίοι αφού
τις επεξεργαστούν, μεταδίδουν τα
δεδομένα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος
με την σειρά του προβαίνει σε ελέγχους δείγματος των αγροτών 5%,
που σε ένα μέρος του είναι τυχαίο
και στο υπόλοιπο βάσει κάποιων
στοιχείων σχετικά με την οικονομική
και αγροτική κίνηση ορισμένων γεωργών και κτηνοτρόφων, και τέλος
αποδίδει τις επιδοτήσεις ΟΣΔΕ, ως
προκαταβολή προς το τέλος του
φθινοπώρου και το υπόλοιπο τον
Δεκέμβριο. Το δείγμα ωστόσο μπορεί
να είναι μεγαλύτερο του 5%, ανάλογα με την επεξεργασία των στοιχείων και των δεδομένων που θα
προκύψουν.
Ματθαίος Μπίνας

Προετοιμάζεται νομοθετική ρύθμιση για παράταση μέχρι 29/3/2019, αναφέρει ο διευθυντής Δασών ν. Τρικάλων Χρ. Κουτσονάσιος

Υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες
• Συνεχίζεται η λειτουργία των γραφείων στην Διεύθυνση Δασών, στην Περιφερειακή Ενότητα και στο Δασαρχείο Καλαμπάκας
Μέχρι 29 Μαρτίου 2019 αναμένεται να παραταθεί η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων

στους δασικούς χάρτες, σύμφωνα
με σχετική νομοθετική ρύθμιση
που θα γίνει, ενημερώνει ο διευ-

θυντής Δασών ν. Τρικάλων Χρήστος Κουτσονάσιος.
Η προθεσμία έληγε στις 15 Ια-

νουαρίου, ωστόσο, δεν έχουν λήξει οι εκκρεμότητες και η νέα παράταση είναι απαραίτητη, προκειμένου να μην αντιμετωπίζουν
προβλήματα και περίπλοκες διαδικασίες στην συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι για το θέμα.
Ο κ. Κουτσονάσιος υπενθυμίζει
πως γραφεία αρμόδια για την
διαδικασία αυτή λειτουργούν στο
κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Τρικάλων στο Γραφείο
301 στον 3ο όροφο και αντίστοιχο
Σ.Υ.Α.Δ.Χ. στο κτήριο όπου στεγάζεται το Δασαρχείο Καλαμπάκας, στην πόλη της Καλαμπάκας
καθώς και στα Γραφεία 3 και 5
της Διεύθυνσης Δασών Τρικάλων,
Κολοκοτρώνη 30 στον 3ο όροφο.
Όπως σημειώνεται από τον κ.
Κουτσονάσιο, για την υποβολή

αντιρρήσεων πρέπει να υπάρχουν
τρεις βασικές προϋποθέσεις:
1)Να συμπληρωθούν τα προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας του κάθε ενδιαφερομένου, στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα μέσω της διαδικτυακής
εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων.
2)Να συμπληρωθούν μέσω της
διαδικτυακής εφαρμογής οι γε-

Ο διευθυντής Δασών ν.
Τρικάλων Χρ. Κουτσονάσιος

ωγραφικές συντεταγμένες (σε
ΕΓΣΑ 87) των κορυφών του πολυγώνου/γεωτεμαχίου, που περικλείει την έκταση, της οποίας αμφισβητεί ο δασικός/χορτολιβαδικός χαρακτήρας, σύμφωνα με
τον αναρτηθέντα χάρτη.
3)Να καταβληθεί το ειδικό τέλος για την υποβολή αντίρρησης.
Οι αντιρρήσεις αφορούν απο-

κλειστικά τη αμφισβήτηση του
χαρακτήρα ή της μορφής των
εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη,
εκτάσεων. Δικαίωμα υποβολής
αντιρρήσεων έχουν:
- φυσικά και Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου,
- το Ελληνικό Δημόσιο
- οι οικείοι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη
θεμελίωση του έννομου συμφέροντός τους, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, στις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό
χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές
και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις.
Ειδικά, κατά της παράλειψης
να περιληφθεί στο δασικό χάρτη
ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή
χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πε-

τρώδης έκταση, αντίρρηση μπορεί να υποβάλλει: - κάθε φυσικό
ή Νομικό Πρόσωπο ή Ο.Τ.Α.
- Περιβαλλοντική Οργάνωση
- άλλα Νομικά Πρόσωπα Μη
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα,
στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία τού
φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά

Ποια γλώσσα μιλούσαν
οι Μακεδόνες την εποχή
του Μ. Αλεξάνδρου;
(Από το βιβλίο μου: «ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΕΝΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗ»,
που κυκλοφόρησε το 2013, σε ανύποπτο χρόνο)
ην απάντηση πρέπει να
την αναζητήσουμε πρώτα
σε μια εκτίμηση της
κατάστασης κατά τον Δ’ αιώνα.
Όταν ο Αλέξανδρος
εκπαίδευσε 30.000 νεαρούς
Πέρσες για να ενσωματωθούν
στο μακεδονικό στρατό,
κανόνισε να «μάθουν τα
ελληνικά γράμματα και να
ανατραφούν σύμφωνα με τα
μακεδονικά πολεμικά ήθη»
(Πλουτ. Αλέξ. 47.3 γράμματά τε
μανθάνειν Ελληνικά και
Μακεδονικοίς όπλοις
εντρέφεσθαι).

Τ

(

Ιωάννη Ε. Ζώη
τ. Εφέτη της τακτικής
δικαιοσύνης

Τα «ελληνικά γράμματα» έπρεπε να
εκφράσουν την ελληνική γλώσσα και
τα μακεδονικά όπλα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν στους αγώνες στο
πλευρό των Μακεδόνων. Επιπλέον,
όταν ο Αλέξανδρος επέστρεψε από
την Ινδία, οργάνωσε κάθε τομέα του
πεζικού να συντίθεται (σε αναλογία)
από τέσσερις Μακεδόνες και δώδεκα
Πέρσες (Αρρ. Ανάβ. 7.23.3-4). Σε ένα
στρατό οργανωμένο με αυτό τον τρόπο η κοινή γλώσσα ήταν πρακτική
ανάγκη και αυτός ήταν ο λόγος που
οι Πέρσες διδάσκονταν ελληνικά.
Εξυπακούεται επομένως ότι η γλώσσα των Μακεδόνων στρατιωτών ήταν
η ελληνική. Υπάρχει μια επιπλέον ένδειξη ότι η γλώσσα του μακεδονικού
στρατού ήταν η ελληνική στην περίπτωση του Κλείτου, όταν ο Αλέξανδρος, φοβούμενος απόπειρα εναντίον
του μέσα στην αναστάτωση, φώναξε
τους φρουρούς του «στη μακεδονική,
καθώς αυτή ήταν το σύνθημα για
σοβαρή αναταραχή» (Πλουτ. Αλέξ
51.4 Μακεδονιστί καλών τους υπασπιστάς, τούτο δε ήν σύμβολον θορύβου μεγάλου). Η χρήση της μακεδονικής έκανε αυτή τη διαταγή μοναδική, και την χρησιμοποίησε ο βασιλιάς μόνο σε μια τέτοια κρίση, επειδή όλες οι άλλες διαταγές ήταν στην
κοινή ελληνική. Εννοείται ότι η συνηθισμένη γλώσσα των Μακεδόνων
στρατιωτών ήταν η ελληνική. Εάν, λοιπόν, οι Μακεδόνες του Δ’ αιώνα μιλούσαν την ελληνική ως δική τους
γλώσσα, πρέπει να συμπεράνουμε ότι
την μιλούσαν και στον Ε’ αιώνα, όταν
ο Θουκυδίδης τους περιέγραψε ως
βαρβάρους, και πιθανόν νωρίτερα,
όταν κατακτούσαν περιοχές και στις
δύο πλευρές του Αξιού ποταμού. Το
νόημα λοιπόν της λέξης μακεδονιστί
γίνεται έτσι ξεκάθαρο. Η «μακεδονική» δεν ήταν μια μη ελληνική γλώσσα,
αλλά διάλεκτος της ελληνικής γλώσσας την οποία ο Αλέξανδρος μιλούσε
για κάποιον ιδιαίτερο σκοπό. Και στην
περίπτωση της διαταγής του, το λεξιλόγιο, καθώς και η προφορά, ήταν

πιθανόν χαρακτηριστικά αυτής της
διαλέκτου. Σε κάποια μεταγενέστερη
φάση, οι Μακεδόνες στρατιώτες έκαναν ειδική υποδοχή στον Ευμένη,
χαιρετώντας τον μακεδονιστί τη
φωνή, δηλ. φωνάζοντας στη μακεδονική διάλεκτο (Πλουτ. Ευμ. 14.5).
‘Ηταν ίσως περισσότερο μια φιλοφρόνηση στον Ευμένη, επειδή ήταν
‘Ελληνας της Καρδίας, αποικίας στη
Θρακική χερσόνησο, και όχι Μακεδόνας από καταγωγή.
Υπάρχει και άλλη ένδειξη ότι το να
«μιλάς μακεδονικά» δεν σήμαινε ότι μιλάς ξεχωριστή γλώσσα, αλλά ότι μιλάς μία διάλεκτο της ελληνικής. Ο
Πλούταρχος (Αντ. 27) μας λέει ότι μερικοί από τους Πτολεμαίους όχι μόνο
δεν έκαναν καμιά προσπάθεια να μάθουν αιγυπτιακά, αλλά σταμάτησαν
ακόμη και «να μιλούν μακεδονικά», το
μακεδονίζειν (δηλ. σε ειδικές περιστάσεις, καθώς η καθιερωμένη γλώσσα ήταν η συνηθισμένη ελληνική).
Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι άλλοι Πτολεμαίοι διατηρούσαν τη χρήση της
μακεδονικής. Αυτό γίνεται πιστευτό
εάν η μακεδονική ήταν διάλεκτος της
ελληνικής, αλλά όχι εάν η μακεδονική ήταν ξεχωριστή γλώσσα. Πάλι,
όταν υπήρχε επικοινωνία ανάμεσα
στη Μακεδονία και στην Ελλάδα,
πολλοί Αττικοί συγγραφείς έγραφαν
«μακεδονικά» (Αθήν. 3.122α), και αυτό
ήταν ζήτημα διαλέκτου και όχι μιας μη
ελληνικής γλώσσας.
Ένας μικρός μόνο αριθμός λέξεων
μπορεί με σιγουριά να συσχετισθεί με
τους Μακεδόνες στην προκλασική
περίοδο της ύπαρξής τους. Από αυτές τα ονόματα των φυλών και των
ομάδων είναι Μακεδνός, Μακέται,
Αργεάδαι, Αέροπες. Τα τοπωνύμια είναι Μακεδονία, Μάκετα, Λεβαία, Βέρης, Αλιάκμων, Πιερία, Ελικών, ‘Ολυμπος, Λείβηθρα, ίσως Αιγίδιον. Τα ονόματα των μηνών είναι Απελλαίος, Αρτεμίσιος, Δίος, Πάναμος, Δαίσιος,
Λώιος, Δύστρος, Ξανδικός, Περίτιος,
Υπερβερεταίος, Αυδναίος, Γορπιαίος.
Θρησκευτικά ονόματα είναι Δία, Εταιρίδια, Θαύλος, Ολύμπια, Ψευδάνωρ,
Αραντίδες, Δάρρων, Θουρίδες. Δεν
υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι λέξεις
αυτές είναι στη συντριπτική πλειοψηφία τους, και πιθανόν χωρίς εξαίρεση, ελληνικές. Δεν έχουν απολύτως
καμιά συγγένεια με όσες είναι γνωστές από τα ιλλυρικά και τα θρακικά.
Μπορούμε να φθάσουμε σε κάποια συμπεράσματα από αυτές τις λέξεις, και επίσης από άλλες μακεδονικές λέξεις οποιασδήποτε χρονολογίας, οι οποίες είμαι σίγουρα ελληνικές. Δεν βρίσκονται στην ιωνική (ή αττική) διάλεκτο. Αυτό δηλώνει ότι δεν
προήλθαν, ούτε και επηρεάσθηκαν,
από τις αποικίες που χρησιμοποιούσαν την ιωνική διάλεκτο, τη Μεθώνη,
τη Δίκαια και τη χερσόνησο της Χαλκιδικής. Επιπλέον αυτό σημαίνει ότι
δεν τις εισήγαγαν στη χώρα άποικοι
ή έμποροι από τη λεκάνη του Αιγαίου.
Ούτε υπάρχουν σ’ αυτές καθόλου ξε-

κάθαρα δωρικά χαρακτηριστικά. ‘Ετσι,
το λεξιλόγιο των Μακεδόνων δεν
επηρεάσθηκε από την παρουσία δύο
βασιλικών οίκων που μιλούσαν τη
δωρική διάλεκτο στη χώρα, ούτε από
τη γειτονική ισχυρή δωρική αποικία,
την Ποτίδαια. Υπάρχουν, όμως, μερικά χαρακτηριστικά στοιχεία της αιολικής διαλέκτου, δηλ. η χρήση του
όμικρον μερικές φορές αντί για το
άλφα και ο διπλασιασμός κάποιων
συμφώνων. Και υπάρχουν μερικά χαρακτηριστικά που η μακεδονική διάλεκτος μοιράζεται με τη θεσσαλική
διάλεκτο που είναι μείγμα της αιολικής και άλλων διαλέκτων, δηλ. το ου
αντί για ωμέγα, η συγκοπή ορισμένων
προθέσεων, ο διπλασιασμός ορισμένων συμφώνων και η πατρωνυμική κατάληξη σε –ιος.
Τελικά, υπάρχουν χαρακτηριστικά
ιδιαίτερα στις μακεδονικές λέξεις,
και αυτά δηλώνουν ισχυρή διάλεκτο
: η χρήση του βήτα αντί του φι, του
δέλτα αντί του θήτα, του γάμα αντί
του κάπα, του αυ αντί του αο, και λέξεις οι οποίες συγγενεύουν περισσότερο με τους ομηρικούς τύπους
παρά με τους κλασικούς. Επομένως
υπάρχουν ισχυροί λόγοι για να συμπεράνουμε ότι η μακεδονική διάλεκτος της ελληνικής ανήκε στην αιολική
ομάδα, ότι αναπτύχθηκε λίγο πολύ σε
απομόνωση από την αρχή τουλάχιστον της πρώιμης εποχής του σιδήρου και ότι οι συγγένειές της με τα
θεσσαλικά αιολικά και τα ανάμεικτα
αιολικά οφείλονταν περισσότερο σε
μια κοινή προέλευση παρά σε οποιαδήποτε κοινή ανάπτυξη ή σε συνεχή
επαφή.
Με βάση τα δεδομένα αυτά, καταλήγουμε στο ακλόνητο συμπέρασμα
ότι οι Μακεδόνες μιλούσαν τη δική
τους ξεχωριστή διάλεκτο της αιολικής. Αυτή η διάλεκτος πολύ λίγο
επηρεάσθηκε από τις διαλέκτους της
ελληνικής που μιλούσαν οι γείτονές
τους στις «ελληνικές πόλεις» της
ακτής της Πιερίας και της χερσονήσου της Χαλκιδικής. Μάλλον οι Μακεδόνες μετέφεραν τη δική τους διάλεκτο στις περιοχές που κατέκτησαν
και στις δύο πλευρές του ποταμού
Αξιού πριν από το θάνατο του Αλεξάνδρου Α’.
Προς το τέλος του Ε’ αιώνα και ραγδαία κατά τη διάρκεια του Δ’ αιώνα
οι τοπικές διάλεκτοι παρήκμασαν και
μια καθιερωμένη ελληνική, γνωστή
αργότερα ως Κοινή, επικράτησε παντού στις περισσότερες χώρες που μιλούσαν ελληνικά. Η Μακεδονία δεν
αποτέλεσε εξαίρεση.
Συμπερασματικά, η γλώσσα των
Μακεδόνων ήταν μια ξεχωριστή και
ιδιαίτερη μορφή της ελληνικής, που
αντιστάθηκε στις εξωτερικές επιδράσεις και ήταν συντηρητική στην
προφορά. Παρέμεινε έτσι μέχρι τον Δ’
αιώνα, όταν υποτάχθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά στην πλημμυρίδα της κοινής ελληνικής.
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Κοπή βασιλόπιτας
από τον Ερυθρό Σταυρό
Σήμερα Σάββατο 19 Ιανουαρίου και ώρα 6:00μ.μ στην αίθουσα «Αίγλη» του Ξενοδοχείου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ, θα γίνει η κοπή της
βασιλόπιτας του Περιφερειακού Τμήματος Τρικάλων.
Την πίτα θα ευλογήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Τρίκκης
και Σταγών κ. Χρυσόστομος
Παρακαλούνται εθελοντές, φίλοι και μέλη να παρευρεθούν.

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

Οι Ηπειρώτες των Τρικάλων κόβουν
την Πρωτοχρονιάτικη πίτα τους
Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Νομού Τρικάλων θα πραγματοποιήσει
την ετήσια κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας αύριο 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, αύριο 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
Η Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων σας προσκαλεί αύριο 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, αύριο 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
Αύριο 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 αύριο 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)

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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Μ

ε λαμπρότητα
τιμάτε η μνήμη
του Αγίου
Αθανασίου στα Τρίκαλα.
Το απόγευμα της
Πέμπτης παραμονή
τελέσθηκε ο
Αρχιερατικός Εσπερινός
επί τη εορτή της μνήμης
του Αγίου Αθανασίου,
αλλά και του Αγίου
Κυρίλλου στον Ιερό Ναό
Αγίου Αθανασίου
Μπάρας Τρικάλων
χοροστατούντος του
Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Τρίκκης
και Σταγών
Χρυσοστόμου.
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Στύλος γέγονας Ορθοδοξίας
•Πλήθος πιστών στην Μπάρα για τον Άγιο Αθανάσιο,
αλλά και σε άλλες ενορίες και χωριά των Τρικάλων

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Σημαντικοί και οι δύο εορ-

CMYK

ταζόμενοι Άγιοι, ο Άγιος Αθανάσιος αν και λαοπρόβλητος
πατριάρχης εν τούτοις εξορίστηκε πέντε φορές συνολικά
από αυτοκρατορικούς παράγοντες που ήταν αιρετικοί ενώ
ο Κύριλλος κι αυτός αγωνίστηκε σημαντικά κατά των αιρέσεων.
Επίσης το προηγούμενο
διήμερο είχαμε πολλές πανηγύρεις τόσο εντός πόλεως
όσο και εκτός, αφού οι περισσότεροι ναοί των Τρικάλων
είναι αφιερωμένοι στον Άγιο
Αθανάσιο. Έτσι πανηγύρισαν
οι ναοί του Αγίου Αθανασίου
σε: Μπάρα, Αγία Μονή, Πυργετό, Καρυές, Κηπάκι, Δροσερό, Λόγγο, Μεγαλοχώρι,
Ράξα, Πετρωτό, Σαρακίνα,
Αύρα, Περδικορράχη, Ξυλοπάροικο, Πρίνος, Κλοκωτό
κλπ.

τοπικά

Μ

νουαρίου στο Μουσείο Τσιτσάνη, σε μια κατάμεστη αί-

θουσα. Οι συγκινησιακές στιγμές μέγιστες, οι αναμνήσεις

περισσότερες. Και η συζήτηση
με τον παρόντα τον σκηνοθέτη,
αλλά και με τον γκουρού της
έρευνας για το λαϊκό τραγούδι στην Ελλάδα, τον δημοσιογράφο Γιώργο Κοντογιάννη,
ξεδίπλωσε πτυχές από τις στιγμές που έζησαν οι τυχεροί παρόντες στο «Χάραμα».
Ακολούθησε μουσική βραδιά με τρικαλινό σχήμα, που
έδωσε τη σκυτάλη την επόμενη ημέρα, σε μια μεγάλη δωρεάν συναυλία: η Μαρία Σουλτάτου, η Κωνσταντίνα Πάλλα
και ο Φώτης Παπαζήσης (από
τα Τρίκαλα οι δύο τελευταίοι),
παρουσίασαν το εξαίρετο
απάνθισμα από τα σπουδαιότερα τραγούδια Ελλήνων συνθετών, όπως τα είχε διαλέξει η
Λίνα Νικολακοπούλου στο ΧΑΡΑΜΑ τη διετία 1994-1996.
Η στιχουργός, μιλώντας στην
ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα του
Πνευματικού Κέντρου Τρικάλων αναφέρθηκε στην ουσία
του λαϊκού τραγουδιού και στα
όσα το κέντρο αυτό συμβόλιζε.
Ενώ ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ.
Δημήτρης Παπαστεργίου, λιτός
στον χαιρετισμό του, τόνισε
τη σημασία της λαϊκής μουσι-

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

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

kg

kg

λίτρα
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Διήμερο εκδηλώσεων και συγκίνηση στα Τρίκαλα
από τον Δήμο Τρικκαίων και το Μουσείο Τσιτσάνη

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

kg
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Χάρ(α)μα μουσικής και συναισθημάτων για τον Βασίλη Τσιτσάνη

ε συγκίνηση και
θύμησες, με
νοσταλγία και
υπερηφάνεια, ο Δήμος
Τρικκαίων το Μουσείο
Τσιτσάνη τίμησαν τον
μέγιστο Ελληνα συνθέτη.

Ο Βασίλης Τσιτσάνης και φέτος, 114 χρόνια από τη γέννησή του και 35 από τον θάνατό
του (γεννήθηκε και πέθανε την
ίδια ημέρα, στις 18 Ιανουαρίου)
τιμήθηκε στην πατρίδα του τα
Τρίκαλα, από τους συντοπίτες
και τους εκλεκτούς καλεσμένους.
Με ένα διήμερο εκδηλώσεων
στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2019,
τα Τρίκαλα για άλλη μια χρονιά
δήλωσαν εμφατικά τη σχέση
της πόλης με το λαϊκό τραγούδι.
Αυτές οι εκδηλώσεις, ήταν
αφιερωμένες σε ένα κέντρο έμβλημα: το Χάραμα. Εκεί όπου
επί 15 σχεδόν χρόνια ο τρικαλινός συνθέτης και στιχουργός φιλοξένησε την Ελλάδα,
περικλείοντας σε αυτή τα τραγούδια του.
Εκεί, όπου χιλιάδες τρικαλινών, καλλιτεχνών, πολιτών, ανθρώπων του λαού που τόσο
στενά συνδέονταν μαζί του,
απόλαυσαν τις στιγμές μιας
μέθεξης με ουσία ελληνική και
λαϊκή.
Το ντοκιμαντέρ του Κυριάκου
Αγγελάκου με τίτλο το ΧΑΡΑΜΑ, όπως παρουσιάστηκε από
την εκπομπή της ΕΡΤ «ΤΑ ΣΤΕΚΙΑ» προβλήθηκε στις 16 Ια-

ΣΑΒΒΑΤΟ

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

κής και του Βασίλη Τσιτσάνη,
όπως αυτά εκφράστηκαν μέσα
από μια τεράστια μουσική προσφορά.
Η συγκίνηση και η χαρά, διαδέχονταν η μία την άλλη και επί
ένα δίωρο, οι εκατοντάδες τρι-

καλινοί και επισκέπτες που βρίσκονται στα Τρίκαλα, απόλαυσαν τη χαρά της παράστασης
που μάγεψε και δείχνει τη σημασία του στίχου και τη ςμουσικής συητν καρδιά των ανθρώπων.

12 σελίδα
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Έρχονται αλλαγές στην θητεία
Τι αλλάζει στην κατάταξη στον Στρατό Ξηράς, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΣ
λλαγές στην κατάταξη των
στρατεύσιμων οπλιτών
ανακοίνωσε το Γενικό
Επιτελείο Στρατού.

Α

Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώθηκε ότι, στο πλαίσιο των αλλαγών
που πραγματοποιούνται, για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας αυτού, ο
αριθμός των Εκπαιδευτικών Σειρών Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) για τον Στρατό Ξηράς (ΣΞ), επανακαθορίζεται από έξι
(6) σε τέσσερις (4) κατ’ έτος (Φεβρουάριο, Μάιο, Αύγουστο, Νοέμβριο).
2. Η αλλαγή προήλθε με σκοπό:
α. Την επίτευξη ισοκατανομής μεταξύ
των κατατασσόμενων οπλιτών.
β. Τη βέλτιστη λειτουργία των Σημείων
Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ) και την αύξηση επιχειρησιακής ετοιμότητας των
Μονάδων παραμεθορίου.
γ. Την αποδοτικότερη εκπαίδευση και
ομαλότερη ενσωμάτωση των νέων οπλιτών σε Μονάδες της παραμεθορίου.
3. Κατόπιν των παραπάνω, η κατάταξη
της 2019 A΄/ΕΣΣΟ στον Στρατό Ξηράς

θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα και με
προηγηθείσα ανακοίνωση, από 4 έως 8
Φεβρουαρίου 2019 και της 2019

Ομάδα Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών
από το Περιφερειακό
Τμήμα Ε.Ε.Σ. Τρικάλων

Β΄/ΕΣΣΟ θα πραγματοποιηθεί το Μάιο
του τρέχοντος έτους, αντί του Μαρτίου.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε
ο Σύλλογος Κρητών Ν. Τρικάλων «Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ»
έσα σε μια «ζεστή» και
οικογενειακή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου
την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019
η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Κρητών Ν. Τρικάλων «Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ».
Για άλλη μια φορά συμπατριώτες και φίλοι του Συλλόγου ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και
με τις οικογένειες τους βρέθηκαν
κοντά στο Σύλλογο, ανταλλάσσοντας ευχές για τη νέα χρονιά.
Την πίτα ευλόγησε και έκοψε ο
πρωτοπρεσβύτερος π. Λάμπρος
Κολώνας, ενώ παρευρέθηκαν ο
Αρχιμανδρίτης Παρθένιος και ο
εφημέριος του Ιερού Ναού Αγ.
Κυριακής π.Παναγιώτης Μίχος.
Η Πρόεδρος του Συλλόγου
μας κα Ιουλία Σταγάκη εκ μέρους του Δ.Σ. ευχαρίστησε φίλους και συμπατριώτες για την
παρουσία τους και ευχήθηκε από
καρδιάς μια Ευτυχισμένη, Δημιουργική και Καλή Χρονιά σε
όλους. Στη σύντομη ομιλία της τόνισε πως η εκδήλωση αυτή, όπως
και οι λοιπές εκδηλώσεις του Συλλόγου, έχουν ξεχωριστή σημασία
καθώς μας κρατάνε ενωμένους,
αποδεικνύοντας πως οι δεσμοί
με την πατρίδα Κρήτη υπάρχουν
και παραμένουν ισχυροί. Με μεγάλη μάλιστα χαρά ανακοίνωσε
σε όλους τον επερχόμενο για τις
26 Ιανουαρίου 2019 ετήσιο χορό
του Συλλόγου, όπου οι καταξιωμένοι κρητικοί καλλιτέχνες Μιχάλης Καλλέργης και Βασίλης Σταυρακάκης θα μας χαρίσουν ένα παραδοσιακό και αυθεντικό κρητικό
γλέντι, που θα κρατήσει μέχρι
πρωίας.
Στη συνέχεια ακολούθησε η

Μ

βράβευση των παιδιών των μελών
του Συλλόγου που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα παιδιά που βραβεύτηκαν είναι:
α) η Δέσποινα Μπουρδάκη του
Αδαμαντίου και της Περιστέρας
για την εισαγωγή της στην Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημί-

ου Θεσσαλίας,
β) ο Δημήτριος Μπαϊραχτάρης
του Σωτηρίου και της Γεωργίας
Καλλιτσουνάκη για την εισαγωγή
του στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και
γ) η Δήμητρα Καλαϊτζάκη του

Αντωνίου και της Αγορίτσας για
την εισαγωγή της στο Τμήμα
Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης του Πανεπιστημίου Δ. Αττικής.
Τυχερή του 2019 υπήρξε η
Πρόεδρος κα Ιουλία Σταγάκη
στην οποία έτυχε το φλουρί, που
αντιστοιχούσε σε ένα χρυσό κόσμημα αγιοκωνσταντινάτο.
Η εκδήλωση, μετά τα εδέσματα και τις άφθονες ρακές, έκλεισε μουσικά με παραδοσιακούς
κρητικούς σκοπούς που μας έπαιξε με τη λύρα της η μικρή Κωνσταντίνα Παντουβάκη και χορευτικά, καθώς μέλη και φίλοι του
Συλλόγου, που συμμετέχουν
ενεργά στα χορευτικά τμήματα
εκμάθησης παραδοσιακών κρητικών χορών κρατήθηκαν χέρι με
χέρι και μοιράστηκαν την αγάπη
τους για τους κρητικούς χορούς.
Το Δ.Σ. ευχαριστεί από καρδιάς
τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου που παρευρέθηκαν στην
εκδήλωση αυτή και ανανεώνει το
ραντεβού μαζί τους για τις 26 Ιανουαρίου στον ετήσιο χορό του
Συλλόγου.
Για το Δ.Σ.

Το Περιφερειακό Τμήμα Τρικάλων και οι Εθελοντές της
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ξεκίνησαν μία νέα δομή, τη δημιουργία ομάδας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που
στόχο έχει την εκπαίδευση και την προετοιμασία της για
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως σεισμός, πυρκαγιά
και έκτακτα – απρόβλεπτα περιστατικά .
Στόχο αποτελεί η καθοδήγηση και η άρτια προετοιμασία των εθελοντών τόσο γνωστικά όσο και πρακτικά ώστε
να είναι σε θέση να προστατεύσουν, να ανταπεξέλθουν
και να παρέχουν Πρώτες Βοήθειες στους συνανθρώπους
μας που βρίσκονται σε κίνδυνο και έκτακτη ανάγκη.
Η έναρξη της εκπαίδευσης έγινε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων με τον Επιπυραγό Αναστάσιο Μιχαλόπουλο του Αθανασίου, παρουσία δεκάδων εθελοντών
που απαρτίζουν τη νέα δομή καθώς και της Προέδρου του
Τμήματος. .

CMYK
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4 Επιστροφή στην δράση για την Α’ Ερασιτεχνική, αλλά
σε τρία παιχνίδια ο αγωνιστικός χώρος είναι ακατάλληλος
•(σελ. 8)

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΘΕΣΗ ΜΑΧΗΣ

Θα πρέπει να
ειπωθούν κάποια
πράγματα για τις
μέχρι τώρα μεταγραφές
του ΑΟ Τρίκαλα. Το πιο
εύκολο θα ήταν να βγούμε
και να αρχίσουμε τις…
αναλύσεις ότι οι παίκτες
δεν κάνουν κλικ στους
φιλάθλους και άλλα τέτοια
«ευχάριστα στα αυτιά».
Αλλά είναι έτσι το
ποδόσφαιρο; Σίγουρα όχι.
Διότι το ζητούμενο είναι
όχι η γκρίνια αλλά να
αποδειχτεί ότι διοίκηση και
προπονητής έχουν ένα
αγωνιστικό πλάνο και πάνω
σ’ αυτό δουλεύουν τόσο
αγωνιστικά όσο και
μεταγραφικά.
Αυτό - θέλοντας και μη δεν μπορεί παρά να κριθεί
εκ του αποτελέσματος.
Ελπίζουμε ότι όντως
γνωρίζουν καλά τι κάνουν
και αυτό μακάρι να βγει
γρήγορα στον αγωνιστικό
χώρο, αν είναι δυνατόν
από τον αγώνα
της Κυριακής κόντρα
στον Ηρακλή.

ΜΠΑΣΚΕΤ

Πρωτοβουλία
καρδιάς
σήμερα στην
Καλαμπάκα
με το φιλικό
ευαισθησίας

ΟΡΕΞΗ ΥΠΑΡΧΕΙ

Ο ΑΟΤ αγωνιστικά βλέπει Ηρακλή, ενώ
γίνεται προσπάθεια να φύγει εντελώς
ο πάγος από τον αγωνιστικό χώρο

ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΜΗΝΥΜΑ

•(σελ. 5)

•(σελ. 4)

Το τοπικό μπάσκετ έχει την τιμητική
του μέσα στο Σαββατοκύριακο
•(σελ. 2, 3)
CMYK
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να από τα βασικά
συστατικά της
καλαθοσφαίρισης
είναι η ενέργεια.
Ειδικά στην σύγχρονη εκδοχή
του το άθλημα προϋποθέτει
μπόλικο τρέξιμο, οπότε οι
παίκτες οφείλουν να βρίσκονται
άμεσα και στις δυο πλευρές του
παρκέ.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Με συμβατικές εμφανίσεις λοιπόν
είναι δύσκολο να ανοίξουν τα φτερά
των εκπροσώπων μας, που πήραν
εγκαίρως το μήνυμα, οπότε όταν
μπαίνουν στο παρκέ δεν αφήνουν
να πέσει τίποτα κάτω.
Βέβαια δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν όλα τα πράγματα στην εντέλεια,
ενώ δεν παίζουν και μόνοι τους.
Ωστόσο αυτό που θέλουν να βλέπουν
οι φίλαθλοι είναι συντονισμένη προσπάθεια και όρεξη, οπότε φέτος δεν
έχει παράπονο.
Εννοείται ότι και το ταλέντο είναι
το Α και το Ω, ενώ είναι φανερή και
η προεργασία που έχει γίνει από
την αρχή της χρονιάς.
Οι Τρικαλινοί αθλητές μιλούν την
ίδια γλώσσα και βγάζουν εξαιρετικούς αυτοματισμούς, που είναι δουλεμένοι στην προπόνηση.
Στον καινούργιο κύκλο δουλειάς
υπάρχει το τοπικό ντέρμπι ανάμεσα
στους Μάγους και τον Κρόνο,ενώ η
ΑΕΤ φιλοξενεί τα Σουφλάρια.
Στην επιχώρια αναμέτρηση και οι
δυο ομάδες πάνε με ανεβασμένο
ηθικό. Οι Μάγοι δείχνουν εδώ και
καιρό ότι έχουν βρει βηματισμό, οπότε κλειδώνουν ψύχραιμα τα παιχνίδια.
Τελευταίο δείγμα γραφής η απόδραση από τα Σουφλάρια με άρμα
μάχης την καλή άμυνα.
Και ο Κρόνος όμως ξέσπασε στην
Δεσκάτη οπότε ανέβηκε ψυχολογικά.
Βέβαια οι κιτρινόμαυροι διακρίνονται
από ρεαλισμό και ξέρουν ότι οι πορτοκαλί παίζουν για το πάνω ράφι,
ενώ έχουν ποιότητα.
Ωστόσο θα εξαντλήσουν τις πιθανότητες. Οσο για τους γηπεδούχους
θα δείξουν την απαραίτητη σοβαρότητα για να μπορέσουν να μεγαλώσουν την αλυσίδα.
Από την πλευρά της η ΑΕΤ υποδέχεται τα Σουφλάρια. Οι κόκκινο
φέρουν βαρέως την πρώτη ήττα την
περασμένη αγωνιστική στον Ικαρο
Λάρισας και θέλουν να επιστρέψουν
με ουσία και θέαμα.
Το μάτι των παικτών γυαλίζει αλλά
ξέρουν ότι πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους και να μην κάνουν την παραμικρή έκπτωση, αφού ο αντίπαλος
συνηθίζει να κάνει ζημιές.
Οι καλοί ερυθρόλευκοι όμως θα
βάλουν τα πράγματα στην θέση τους
δύσκολα ή εύκολα.
Να θυμίσουμε όμως τα στοιχεία
του πρώτου γύρου.
Συνήθως τα τοπικά ντέρμπι είναι
απρόβλεπτα και έχουν την δική τους
ομορφιά. Οσοι εντρύφησαν σε αυτά

Με θετική σκέψη

οπότε συνεχίζοντας με μεθοδικότητα
θα προσπαθήσει να διανύσει όλη
την διαδρομή.
Πάντως το μεγαλύτερο παράσημο
που εισέπραξε η ΑΕΤ ήταν η αναγνώριση από τους αντιπάλους, αφού
είδε μια ομάδα, που είχε αρχή, μέση,
τέλος αλλά και βάθος στο ρόστερ.
Στο επίπεδο αυτό ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι συνιστά πολυτέλεια
το να έχει σένα συγκρότημα αρκετούς παίκτες, που είναι σε θέση να
βάζουν την μπάλα στο καλάθι.
Ωστόσο το έμψυχο δυναμικό των
κόκκινων ξέρει ότι το σύγχρονο μπάσκετ θέλει προσήλωση σε πολλούς
τομείς. Ένα ημίχρονο αποδείχτηκε
αρκετό στην ΑΕΤ να φέρει την υπόθεση απολύτως στα μέτρα της και
να δώσει διαστάσεις στην επιτυχία
της.
Κι όμως η εκκίνηση δεν ήταν αυτή
που όλοι είχαν στο μυαλό τους.
Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν υποτονικά και άλλο που δεν ήθελαν οι
γηπεδούχοι, που είχαν στο ρόστερ
τους παιδιά με ενθουσιασμό για να
πάρουν τα πάνω τους.
Το αρχικό 15-8 ταρακούνησε την
ΑΕΤ, που σταδιακά άρχισε να κλείνει
την ψαλίδα. Στα αποδυτήρια δόθηκαν
οι απαραίτητες οδηγίες, μίλησε ο
αθλητικός εγωϊσμός, οπότε το Τρικαλινό συγκρότημα πέτυχε ολική μεταμόρφωση.
Αρμα μάχης ήταν ασφαλώς η άμυνα. Στο κομμάτι αυτό οι ερυθρόλευκοι
πέρασαν χειροπέδες στους αντιπάλους και τους έβγαλαν από τον τρόπο σκέψης τους.
Ετσι στην πορεία φάνηκε η ποιότητα της ΑΕΤ με το κοντέρ να γράφει εντυπωσιακά και να φέρνει διάπλατα χαμόγελα.
Τα δεκάλεπτα: 15-08 , 29-25, 3041 , 35-61
Διαιτητές:Πετρίδης - Καραχρήστος
Ι.
Σουφλάρια (Καστώρης) Γουναράς,
Βλέτσης, Μπίζογλου 5(1), Ιωαννίδης
6(1), Τουλκερίδης 2, Βλαχογιάννης,
Μότσιας, Λινάρδος 9(1) , Βησσαρίου,
Ταμπούρας, Γιαννακόπουλος 5, Νουτσελάρ 8(1)
ΑΕΤ: (Γκότας Χρ.)Μπράμης Κ.
15(4), Ραμμίδης Γ. 4, Καταραχιάς
Κ., Νίτσιος Κ. 3, Παπαγεωργίου Α.
14, Αμπράζης Κ. 2, Μπαλωμένος Α.,
Χρηστάκος Σ. 4, Μπαϊρακτάρης Ε.,
Όκκας Α. 6, Βήτας Θ. 9, Κατούνας
Γ. 4

Συγκινήσεις θα προσφέρει και η 11η αγωνιστική στην Α2 ΕΣΚΑΘ,
με τους εκπροσώπους μας να είναι έτοιμοι για εμπνεύσεις
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι
οι Μάγοι ξεκίνησαν ορεξάτοι αφού
δεν είχαν καμία διάθεση να δώσουν
λαβές για σχόλια και δικαιώματα.
Με υποδειγματική άμυνα εξασφάλισαν μια διαφορά με το καλημέρα,
οπότε στην συνέχεια χωρίς πίεση
έβαλαν αρκετές πινελιές στο παιχνίδι
τους.
Φυσικά ο κόουτς Τσίμας μοίρασε
τον χρόνο συμμετοχής και χαμήλωσε
τους τόνους, αφού ξέρει πολύ καλά
ότι υπάρχουν αρκετές ανταγωνιστικές ομάδες.
Οσο για τον Κρόνο θα προβληματιστεί και θα ψαχτεί για να επιστρέψει
άμεσα σε ελπιδοφόρες εμφανίσεις.
Τα δεκάλεπτα: 3-23. 7-39, 14-55,
26-67
Κρόνος: (Χριστάκος) Μητρούσιας
3, Ψόχιος , Ντιντής , Τόλης 2, Μπακάλης , Βαρμπομπίτης 11, Ζαμπραιλας 5, Ζησόπουλος , Χλωρός 5, Κολώνας .
Μάγοι (Τσίμας): Γρηγορόπουλος
20(2), Διβάνης 9, Μπέφας 12, Παπανδρέου 2, Μπίζιος 6, Κουτιβής 8,
Καλαμπάκας 5, Μερίτσης 1, Ευαγγέλου 2, Ζέρβας 2, Αναστασίου,
Τσιανάκας.

ΑΕΤ και Μάγοι
μένουν στα ψηλά
της βαθμολογίας

Εχει καλό οδηγό

Χωρίς άγχος αλλά με όρεξη θα αγωνιστεί ο Κρόνος
ξέρουν ότι στην διαμόρφωση του
τελικού αποτελέσματος μπορούν να
παίξουν ρόλο πολλοί παράμετροι.
Πρώτα και κύρια είναι τα θέλω και
η ημέρα των παικτών. Αν λοιπόν
βγουν κάποια πράγματα που έχουν
οι πρωταγωνιστές στο μυαλό τους
και σχεδιάζουν στην προετοιμασία
τότε είναι πιο εύκολο να μπει το
νερό στο αυλάκι.
Πάντως πολύ σωστά οι ομάδες
που έχουν βλέψεις λαμβάνουν τα
μέτρα τους, αφού σε τέτοιες συναντήσεις μπορεί να έρθουν παίκτες
από τον πάγκο και να αλλάξουν τους
συσχετισμούς.
Γενικά τα σωματεία που θέλουν
να κάνουν καλό ταμείο σε τέτοιου
είδους ματς θα πρέπει να προσέξουν
ιδιαίτερα τους βασικούς και αναντικατάστατους παίκτες των αντιπάλων
χωρίς να ξεχάσουν το σύνολο των
αθλητών.
Οι Μάγοι φέτος κάνουν πολλά
όνειρα και όπως έδειξαν στην πράξη

Επιχείρηση ανασύνταξης
Τα Φάρσαλα σύμφωνα με το basketblog δυσκολεύονται εσχάτως
στη Β' Εθνική, με τους Θεσσαλούς να μετρούν ένα σερί αρνητικών
αποτελεσμάτων, το οποίο τους έχει θέσει για πρώτη φορά στην
πορεία τους στην καυτή ζώνη.
Μπορεί να εντοπίζεται προβληματισμός, όμως στην ομάδα δεν πτοούνται. Μάλιστα, στη διοίκηση του συλλόγου υπάρχει πλήρης εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Χάρη Φόρου, με τον οποίο θέλουν να πετύχουν τη δική τους αντεπίθεση, αρχής γενομένης από την προσεχή
Κυριακή με τον αγώνα κόντρα στο Ανατόλια, ένα παιχνίδι στο οποίο
πιστεύουν ότι η έδρα θα δείξει ξανά τη δυναμική της και οι πρωτοπόροι
της βαθμολογίας δεν θα έχουν καθόλου εύκολο έργο.
•Σε αγώνα παιδικού: Αίολος 1- Φούντας ΒΑ 73-38, ενώ σε ποδοσφαιρικό θέμα ο Γιώργος Νικλητσιώτης εντάχθηκε στον Νέστο
Χρυσούπολης.

αργά το απόγευμα του Σαββάτου
27 Οκτώβρη 2018 δεν είχαν την παραμικρή διάθεση να κάνουν δύσκολη
την ζωή τους και να παρατείνουν
την αγωνία.
Παίζοντας με ομαδικότητα και ξεκάθαρους ρόλους έφτασαν στην ευρεία νίκη 26-67 επί του Κρόνου.
Γενικά οι παίκτες του Γιάννη Τσίμα
είχαν μια εύκολη διαδικασία αλλά
πρωτίστως φρόντισαν οι ίδιοι να κάνουν το καθήκον τους.
Μέλημά τους όπως φάνηκε από
τα πρώτα λεπτά ήταν να εκτελέσουν
όσα δουλεύουν στις προπονήσεις
και κυρίως να χαρούν το παιχνίδι.
Διότι όταν γίνεται κάτι τέτοιο η
υπόθεση: σκοράρισμα, άμυνα, ριμπάουντ, τάπες, ασίστ γίνεται ασύγκριτα εύκολη.
Στόχος των πορτοκαλί είναι να
ανεβάζουν συνέχεια στροφές για να
εμφανιστούν πανέτοιμοι στα ματς
τα οποία θα κρίνουν την βαθμολογική
διαμόρφωση του χάρτη. Όπως λένε
οι ειδικοί από κάθε αναμέτρηση μια
ομάδα έχει να αντλήσει στοιχεία και
οι Μάγοι είδαν από μέσα πράγματα
που βρίσκονται στο μυαλό τους και
θα τα εφαρμόσουν στο μέλλον.
Συνήθως οι άνθρωποι των ομάδων
όταν κάνουν τους υπολογισμούς
τους εύχονται να είναι σε φόρμα
όσο το δυνατόν περισσότεροι παίκτες.
Στην προκειμένη περίπτωση οι
πορτοκαλί ευτύχησαν να έχουν ζεστή
σχεδόν όλη την αποστολή.
Η πολυφωνία και η σωστή κατανομή των πόντων ήταν λίγα από τα
μυστικά της επιτυχίας.
Μπροστά σ’αυτό το σκηνικό ο Κρόνος δεν μπόρεσε να βρει αντίδοτο
και υποτάχθηκε στην ανωτερότητα
του αντιπάλου.

Στο αντίστοιχο παιχνίδι του πρώτου
γύρου η ΑΕΤ έκανε μια υποδειγματική
εμφάνιση από ένα διάστημα και μετά,
οπότε έβαλε την σφραγίδα της.
Τα Σουφλάρια έκαναν το λάθος
να αγριέψουν την ΑΕΤ η οποία μετά
το πρώτο αναγνωριστικό δεκάλεπτο
έδειξε πτυχές του ταλέντου της αλλά
και της δουλειάς που έκανε καθ’
όλη την διάρκεια της προετοιμασίας.
Οι παίκτες κόλλησαν μεταξύ τους
και την ώρα της δράσης βγάζουν
στον αγωνιστικό χώρο μια εικόνα
υγείας. Ο ένας παίκτης βοηθάει τον
άλλο και όλοι μαζί την ομάδα.
Η ουσία είναι ότι οι ερυθρόλευκοι
κινήθηκαν αθόρυβα το καλοκαίρι,
προέβησαν στις μετεγγραφές που
ήθελαν, κράτησαν τους παίκτες που
επιθυμούσαν και αν και είναι νωρίς
το τμήμα ρολάρει σαν καλοκουρδισμένη μηχανή.
Παραδοσιακά η ΑΕΤ παίζει δυνατά
στην Α2 ΕΣΚΑΘ και είναι φανερό ότι
δεν θέλει να αλλάξει με τίποτα συνήθειες.
Φαίνεται πως οι συντελεστές της
ασπάζονται την ρήση που λέει ότι
εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
Επίσης είναι σημαντικό για μια ομάδα
να σημειώνει εκτός έδρας νίκες. Αυτές ειδικά στην αρχή έχουν τεράστια
αξία, αφού πείθουν τους πάντες ότι
αξίζει τον κόπο, ενώ και η δουλειά
αποφέρει καρπούς.
Το τελικό 35-61 είναι ένα αποτέλεσμα που δείχνει ότι η ομάδα του
κ. Γκότα βαδίζει σε καλό δρόμο,

το πρόγραμμα
Σάββατο 19 Ιανουαρίου
17:00, Δημοτικό κλειστό Τρικάλων:
Μάγοι – Κρόνος 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.
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τοπιΚΑ

Ξανά
μπροστάρης
Μια ακόμη
επιβλητική
εμφάνιση του
δικού μας Κ.
παπανικολάου
στη νίκη του
ολυμπιακού επί
της Χίμκι.
Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε μέσω της άμυνας
του και κατάφερε να κερδίσει σχετικά εύκολα την
Χίμκι με 71-57.
Κορυφαίοι για τους
ερυθρόλευκους η φροντλάιν τους και ο τρομερός
Κώστας Παπανικολάου
με 14 πόντους και 6 ριμπάουντ, που πήρε φωτιά
στο 2ο ημίχρονο.
Απο πλευράς Χίμκι, ο
Μίκι είχε 21 πόντους. Το
basketblog έγραψε μεταξύ άλλων.
Στο πρώτο μέρος,οι
«Ερυθρόλευκοι» μπήκαν
πολύ δυνατά και ξεκίνησαν με ένα 10-3.
Στο δεύτερο μέρος, ο
Ολυμπιακός έλεγξε την
αναμέτρηση και κατάφερε να ανεβάσει γρήγορα
την διαφορά πάνω από
τους 10 πόντους.
Ο Κώστας Παπανικολάου ήταν εξαιρετικός και
με 8 πόντους οδήγησε
τον Ολυμπιακό στον
+20(48-28) και στο 5536 στο τέλος της 3ης περιόδου.
Στο τελευταίο κομμάτι
του παιχνίδιού, η ομάδα
του Μπλατ έκανε 5 λάθη
αλλά η κακή επιθετική
βραδιά της Χίμκι δεν τις
επέτρεψε να κάνει το παιχνίδι «θρίλερ» φτάνωντας
μέχρι το -12(62-50 στο
36').
Εν τέλει ένα μεγάλο
σουτ του Παπανικολάου
και ένα τρίποντο του Βεζένκοφ στο 39', ο Ολυμπιακός έφερε τηνην διαφορά στο +13(68-55)
κλείνοντας το παιχνίδι στο
71-57.
Στο κομμάτι των δηλώσεων ο Παπανικολάου
κράτησε και πάλι χαμηλούς τόνους αποθεώνοντας την ομαδική δουλειά.
Παράλληλα
έδωσε
σήμα για ανάλογη συνέχεια, αφού υπάρχουν
μπροστά αρκετά δύσκολα
παιχνίδια.
Επίσης οι αφοί Αγγελόπουλοι συναντήθηκαν
με τον κόουτς Μπαρτζώκα αναγνωρίζοντας την
προσφορά του.
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Του Αρη Κόντα

Βασίζουν την τοποθέτησή τους στο γεγονός ότι μετέχουν αρκετές αξιόλογες
ομάδες, που είναι καλά δομημένες.
Πραγματικά το κοινό χαίρεται να βλέπει
τους παίκτες σε δράση, που ξέρουν να
κάνουν πολλά πράγματα στον αγωνιστικό
χώρο. Παίζουν λοιπόν υποδειγματική άμυνα
,ενώ όταν πάρουν μπροστά σκοράρουν
κατά βούληση.
Με όλα αυτά συνήθως προκύπτουν μεγάλα σκορ που χαροποιούν τους φιλάθλους. Φυσικά ο συναγωνισμός είναι έντονος για τους εκπροσώπους μας αλλά
αυτό σε τελική ανάλυση μόνο καλό κάνει.
Διότι τα επιτελεία ανακαλύπτουν τις πραγματικές τους δυνατότητες και πάνε μέχρι
τέλους.
Και η 12η αγωνιστική λοιπόν αναμένεται
να έχει μπόλικο ψωμί. Απλά οι συμπολίτες
φίλαθλοι θα πρέπει να κάνουν λίγη υπομονή
μέχρι να δουν τους εκπροσώπους μας σε
δράση. Αυτή την φορά λοιπόν θα παίξουν
στην δεύτερη αγωνιστική κατανομή.
Δεσπόζει φυσικά το τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στους Δαναούς και τους Γόμφους.
Οι γαλάζιοι θέλουν να αφήσουν πίσω τους
την ήττα από την Αναγέννηση και να καλύψουν το χαμένο έδαφος.
Μέσα στην εβδομάδα έγινε και η κοπή
πίτας με την απαραίτητη συσπείρωση, ενώ
διευρύνθηκε και το Δ.Σ με την παρουσία
του Χρ. Τοζάρου.
Οι γηπεδούχοι θα προσπαθήσουν να
παίξουν το μπάσκετ που ξέρουν αναδεικνύοντας τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα. Οσο για τους Γόμφους εδώ και
καιρό έχουν το πόδι πατημένο στο γκάζι
συνδυάζοντας ουσία και θέαμα.
Παράλληλα παίζουν το ίδιο μπάσκετ εντός και εκτός κάτι που τους έχει δώσει
μεγάλες νίκες.
Βέβαια τα επιχώρια ματς έχουν την δική
τους λογική και μεγάλο ρόλο θα παίξουν
η μέρα αλλά και το ποιος το θέλει πιο
πολύ. Με συγκέντρωση, μεγάλα καλάθια
και σωστό διάβασμα θα αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας.
Και οι δυο ομάδες πάντως πρέπει να
σταθούν στο ύψος των περιστάσεων αναδεικνύοντας την αξία του Τρικαλινού μπάσκετ. Πάντως το δίδυμο τα έχει πει αρκετές
φορές φέτος.
Αξίζει να κάνουμε λοιπόν την σχετική
αναδρομή: Ακόμη και οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές Γόμφων και Δαναών δεν θυμούνται
πόσα παιχνίδια έχουν δώσει μεταξύ τους
τα τελευταία χρόνια.
Βέβαια κάθε συνάντηση είναι διαφορετική κάτι που σημαίνει ότι οι αθλητές
πρέπει να προσαρμόζονται στα δεδομένα
της στιγμής και να είναι αστείρευτοι σε
ιδέες. Την φετινή αγωνιστική περίοδο η
κληρωτίδα είχε κέφια και έφερε τις δυο
ομάδες αντιμέτωπες και στο κύπελλο.
Το ματς της 22ης Σεπτέμβρη για τον
δεύτερο τη τάξει θεσμό αποτέλεσε ουσιαστικά το προανάκρουσμα για την συνάντηση του πρωταθλήματος.
Επιχειρώντας καταγραφή να θυμίσουμε
ότι στο κύπελλο οι Γόμφοι είχαν επικρατήσει με 70-59.
Τότε στο πρώτο δεκάλεπτο οι Δαναοί
ήταν πιο ζεστοί χτίζοντας μικρή διαφορά.
Ακολούθως οι Γόμφοι που δεν είχαν
αγωνιστεί πλήρεις ανέβασαν ρυθμούς και
πήγαν με μικρό προβάδισμα στα αποδυτήρια. Στην επανάληψη κάποια στιγμή η
διαφορά ήταν στους 3 πόντους αλλά οι
Γόμφοι κατάφεραν να φτάσουν σε διψήφια
τιμή. Και πάλι οι Δαναοί που δοκίμασαν
σχήματα αντιστάθηκαν πλησιάζοντας στο
σκορ αλλά τα «βουβάλια» ήταν παραγωγικά
στο τελευταίο σκέλος για να διαμορφωθεί
το τελικό αποτέλεσμα.
Τα δεκάλεπτα: 8-12, 30-28, 49-40, 7059
Γόμφοι :(Αλεξίου-Πλακιάς) Καγιαμανίδης
17(3), Τσίγκας 2, Φωτίου Κ.9(2), Ψύρρας
Δ.15, Μάρκος 2, Οικονόμου , Ανδρέου
3(1), Λιάσκος , Στρακάτσαλος 22(2).
Δαναοί (Παναγιώτου)Τζιώρτζιος 3(1),
Σδράκας , Μικαελιάν , Νικολούσιος 11(3),
Σαραντίδης 1, Χατζής , Τζιάννης 13(2),
Ψύρρας Θ. 5(1), Ράρρας , Τσικρίκας 9(3),
Δήμος 11, Κωτούλας 6

Διαφορετική εικόνα
Παραδοσιακά η πρεμιέρα κάθε πρωτα-

_3

Σε δυο δόσεις

Α

ρκετοί δεν διστάζουν να
χαρακτηρίσουν τον φετινό
μαραθώνιο της Α1 ΕΣΚΑΘ
ως έναν από τους
καλύτερους των τελευταίων ετών.

arispenna@yahoo.gr
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Σήμερα ανοίγει η αυλαία της 12ης αγωνιστικής στην Α1 ΕΣΚΑΘ
αλλά οι Τρικαλινές αναμετρήσεις διεξάγονται αύριο
Μάρκος 2, Οικονόμου, Ανδρέου 15(2),
Στρακάτσαλος 8, Κουρέπης 3
Δαναοί ( Παναγιώτου-Μήτσας): Τσικρικάς 10 (1), Μικαελιάν 2, Σαραντίδης,
Χατζής 2, Τζιάννης 11, Ψύρρας 11 ( 2),
Ράρρας, Νικόπουλος 6, Δήμος 6, Κωτούλας
14.

Αποφασισμένη Φαλώρεια

Τα δυνατά τους χαρτιά θα σπεύσουν να παρουσιάσουν Δαναοί και Γόμφοι

Όλα για τη νίκη θα τα δώσει η Φαλώρεια απέναντι στην ΑΕΛ
θλήματος(20 Oκτώβρη) ασκεί την δική της
γοητεία.
Διότι ακόμη και οι ομάδες που δεν το
φωνάζουν θέλουν όσο τίποτα άλλο να ξεκινήσουν με το δεξί.
Κυρίως μια επιτυχία στο αρχικό τζάμπολ
αντανακλά περισσότερο σε ψυχολογικό
επίπεδο. Ειδικά μάλιστα οι νίκες σε ματς
με τοπικό χρώμα δίνουν έναν τόνο παραπάνω.
Οι παίκτες έδειξαν πάντως ότι ήταν προετοιμασμένοι για να ψάξουν κυρίως την
ουσία αλλά και να προσφέρουν θέαμα.
Εννοείται ότι το πλήρες λύσιμο θα επιτευχθεί μέσα από τους μαζεμένους αγώνες.
Πάντως ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι οι
Τρικαλινές ομάδες θα πρέπει να ενεργήσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να κρατήσουν
ψηλά το γόητρο της τοπικής καλαθοσφαίρισης. Κανείς δεν είπε ότι η αποστολή
τους είναι εύκολη, αφού ο συναγωνισμός
είναι έντονος και οι αντίπαλοι ιδιαίτερα
ενισχυμένοι.
Ωστόσο οι δικοί μας και καλά διαβασμένοι είναι και πολλά μπασκετικά χιλιόμετρα κουβαλούν στα πόδια τους.
Ετσι μέλημά τους είναι να παίζουν πάντα
αυτό που πραγματικά μπορούν και με τον
τρόπο αυτό θα κερδίσουν το χειροκρότημα
ανεξαρτήτως αποτελέσματος.
Και μπορεί κάποια πράγματα να φαίνονται εύκολα απ’ έξω αλλά δεν είναι.
Διότι λίγο κάποια σουτ να μην βρουν
στόχο, κάτι να μην υλοποιηθεί σύμφωνα
με το αρχικό πλάνο και μπορεί οι συσχετισμοί να αλλάξουν.
Συνεπώς οι εκπρόσωποί μας πρέπει να
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έχουν άριστα ανακλαστικά για να χαμογελάσουν. Οσον αφορά την Σαββατιάτικη
αναμέτρηση του πρωταθλήματος είχε
πλούσιο υλικό. Αυτή την φορά χαμογέλασαν οι Δαναοί σ’ έναν αγώνα που είχαν
ενέργειες μέχρι τέλους.
Η ιστορία έγραψε 58-62 για τους γαλάζιους που πέρασαν από μια δύσκολη έδρα.
Ηταν ένα παιχνίδι που πρόσφερε συγκινήσεις και είχε εναλλαγές συναισθημάτων.
Οι Γόμφοι ήταν για εύλογο διάστημα στην
θέση του οδηγού φτιάχνοντας διαφορά
που άγγιξε τους 10 ποντους.
Όμως οι Δαναοί δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και έχοντας καθαρό
μυαλό κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή.
Οι γηπεδούχοι είχαν τις απώλειες του τιμωρημένου Καγιαμανίδη, του Φωτίου, ενώ
ο Κουρέπης τραυματίστηκε και έπαιξε
λίγο.
Πρόβλημα αντιμετώπισε κάποια στιγμή
και ο Ψυρρας. Ετσι έμειναν από ενέργεια
κάποια στιγμή(ενώ είχαν στο τέλος 1/7
βολές) και οι ψυχωμένοι Δαναοί που έπαιξαν έξυπνα έβαλαν τα μεγάλα σουτ και
ξεκίνησαν με τον πλέον ιδανικό τρόπο.
Σίγουρα οι Γόμφοι θα μελετήσουν πολύ
το συγκεκριμένο παιχνίδι για να εντοπίσουν
τομείς που επιδέχονται βελτίωσης, ενώ οι
Δαναοί θα χτίσουν πάνω στο συγκεκριμένο
ματς και θα πορευτούν με ταπεινοφροσύνη,
αφού ειδικά στην φετινή Α1 ΕΣΚΑΘ κάθε
συνάντηση θα έχει τα δικά της κουμπιά.
Τα δεκάλεπτα: 16-16, 33-28, 46-39, 5862
Γόμφοι (Αλεξίου-Πλακιάς): Τσίγκας 1,
Λιάσκος, Ψύρρας 23(4), Ροδόπουλος 6(1),
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Δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι δίνει η Φαλώρεια αλλά αυτή την
φορά προσβλέπει σε διαφορετική κατάληξη
σε σύγκριση με τον αγώνα κόντρα στην
Ελασσόνα. Για να γίνει αυτό όμως χρειάζεται μέγα πάθος και κυρίως περιορισμό
των λαθών στο ελάχιστο. Είναι κρίμα οι
πιτσιρικάδες να ιδρώνουν την φανέλα αλλά
εξαιτίας κάποιων φρεναρισμάτων να χάνουν τον στόχο. Βέβαια θα παίξουν απέναντι σε ομάδα με βαριά φανέλα και παρά
τις όποιες αλλαγές θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την συνάντηση ως ντέρμπι.
Να δώσουμε όμως κλίμα από τον αγώνα
του πρώτου γύρου. Παρότι η ΑΕΛ έπεσε
κατηγορίες εξακολουθεί να διαθέτει βαριά
φανέλα και δεν ξέχασε το μπάσκετ που
ήξερε.
Εκ των πραγμάτων η Φαλώρεια είχε δύσκολη αποστολή.
Τα νιάτα της ομάδας έκαναν βέβαια την
προσπάθεια αλλά ηττήθηκαν με 69-45.
Όπως δείχνει το σκορ οι πορτοκαλί
είχαν δυσκολίες στο επιθετικό σκέλος και
άλλο που δεν ήθελαν οι αντίπαλοι για να
φέρουν την υπόθεση στα μέτρα τους.
Γενικά η χρονιά θα είναι δύσκολη για
τα Τρικαλινά χρώματα, που θα πρέπει να
δείξουν χαρακτήρα στα οριακά ματς αλλά
και να ψάξουν και ορισμένες επιτυχίες
εκτός προγράμματος.
Αγωνιστικά ο εκπρόσωπός μας αιφνιδιάστηκε και άργησε να βρει ρυθμό. Στο
δεύτερο δεκάλεπτο αντεπιτέθηκε αλλά
στην συνέχεια δεν μπόρεσε να πάρει κάτι
από την συγκεκριμένη αναμέτρηση.
Τα δεκάλεπτα: 23-5, 36-20, 47-34, 6945
ΑΕΛ (Βαγιόπουλος-Μαίος) Ταμπάρης
15(1), Ριζούλης 1, Παπαευθυμίου , Γκαμπέτας 8, Παπαδούλης 4(1), Μπίνας 25,
Σκριάπας 9, Παναγιώτου 7.
Φαλώρεια (Παλάτος ) Δούγγαρης 2,
Μπαλτός , Μαλακασιώτης 8, Μιχαηλίδης
12(1), Σπάθης 16(2), Πουλιανίτης , Κατσαδούρος 4(1), Παναγιώτου , Μπακάλης
, Μπαρέκας , Διαλεσιώτης 3.

το πρόγραμμα
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 – Γόμφοι.
Διαιτητές: Β. Πιτσίλκας – Γιατρόπουλος.
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Σφαιρική ανάλυση
•Κουβέντα σε βάθος αλλά και αναμνήσεις
στην ειδικότητα πετοσφαίρισης της ΣΕΦΑΑ

Η πιο καλή πάσα
•Πρωτοβουλία καρδιάς σήμερα στην Καλαμπάκα και το φιλικό
ευαισθησίας παρουσία ισχυρών προσωπικοτήτων μαγνητίζει το κοινό

Π

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του κ. Αναγνωστόπουλου
στην ειδικότητα πετοσφαίρισης

Γιατί να μην κάνουν λοιπόν
πρωταθλητισμό άπαντες στον
ευαίσθητο αυτό τομέα; Ασφαλώς
το χαμόγελο που θα εισπράξουν
από τη νεολαία, τους γονείς και
τους φιλάθλους δεν αλλάζεται
με τίποτα.
Ειδικά στις μέρες μας η αλληλεγγύη είναι πιο απαραίτητη
από ποτέ. Από την στιγμή που
υπάρχει αυτό το στοιχείο τότε
πολλά εμπόδια μπορούν να
υπερνικηθούν για να προκύψει
μια μορφή ανακούφισης.

ως το λένε οι
μπασκετικοί;
Μια καλή πάσα
κάνει αρκετό
κόσμο ευτυχισμένο. Με
την λογική αυτή η
οικογένεια του ΑΟΚ δεν
το σκέφτηκε καν.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr

Εξαιρετική δουλειά κάνει η ΣΕΦΑΑ σε όλα τα αθλητικά
κομμάτια.
Από τις τάξεις της έχουν περάσει στελέχη που αγαπούν απίστευτα αυτό που κάνουν, οπότε η εξέλιξή
τους είναι αλματώδης.
Δεν ξεχνούν όμως με τίποτα τους δασκάλους και
τις καταβολές τους.
Ετσι επιστρέφουν σε πρώτη ευκαιρία και σε οικείο
περιβάλλον αναπτύσσουν σκέψεις για το παρόν και
το μέλλον των σπορ, στην προκειμένη περίπτωση για
την πετοσφαίριση.
Φωτίστηκαν λοιπόν πολλές πτυχές, ενώ η σχολή
αποδεικνύεται αθλητική φλέβα χρυσού.
Το ενημερωτικό κείμενο αναφέρει:
Επίσκεψη στην ειδικότητα της Πετοσφαίρισης του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα Τρίκαλα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη το πρωί 16/1 από τον Προπονητή
Πετοσφαίρισης Κων/νο Αναγνωστόπουλο.
Φοιτητές από Αθήνα,Κύπρο και διάφορες πόλεις
της Θεσσαλίας, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με
το νεαρό τεχνικό σχετικά με το πέρασμά του από το
Πανεπιστήμιο και το τι αποκόμισε τα δύο χρόνια στο
διάστημα που υπήρξε στην ειδικότητα από το 2008 –
2010.
Η ανάπτυξη του αθλήματος, οι τρόποι προσέλκυσης
νέων αθλητών καθώς και η διαχείριση της ομάδος
τόσο σε αναπτυξιακές ηλικίες όσο και σε υψηλό
επίπεδο ήταν κάποια από τα σημαντικά θέματα που
αναλύθηκαν.
«Ένιωσα ιδιαίτερη χαρά που βρέθηκα στο γήπεδο
που αφιέρωσα εκατοντάδες ώρες, ο κ.Πατσιαούρας
έχει στην ειδικότητα όλο και περισσότερους φοιτητές,
οι οποίοι είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν το άθλημα και
να προσελκύσουν νεότερους δευτεροετείς και αυτοί
με τη σειρά τους».

Βάρος στην ανάπτυξη
Ο Διευθυντής της Ε.Ο.ΠΕ., Περικλής Μπακοδήμος,
μίλησε στο volleyball.gr για την προώθηση του αθλήματος(κινητοποίηση τον τελευταίο 1,5 χρόνο).
«Καταρχάς άλλαξε ο αριθμός των αποσπασμένων
με πολύ καλύτερη γεωγραφική κατανομή. Σε όλες τις
Περιφέρειες της Ελλάδας υπάρχουν ένας και δύο
ομοσπονδιακοί προπονητές. Αυτό μας δίνει την δυνατότητα να προσθέσουμε στόχους. Εκτός από την λειτουργία των κλιμακίων, μπορούμε και επισκεπτόμαστε
σε εβδομαδιαία βάση σχολεία, να συνεργαζόμαστε
με Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αλλά και με Περιφέρειες
για την εκμάθηση του βόλεϊ σε μικρές ηλικίες. Μία
επίσης σημαντική καινοτομία είναι οι επισκέψεις των
Ομοσπονδιακών προπονητών στα σωματεία. Ιδιαίτερα
στα αγόρια, που αντιμετωπίζουμε αριθμητικό πρόβλημα
και έτσι ευελπιστούμε πως μετά από δύο χρόνια η κατάσταση θα έχει βελτιωθεί αρκετά. Παράλληλα, σε
εβδομαδιαία βάση όλα τα επιλεγμένα παιδιά των αναπτυξιακών Εθνικών ομάδων προπονούνται με ενιαίο
πρόγραμμα από τους Ομοσπονδιακούς προπονητές.
Σε αυτό τον τομέα θα βοηθήσει και η ανάληψη ενός
εκ των δύο ομίλων από τα τελικά του Ευρωπαϊκού
πρωταθλήματος Παίδων Κ18 το 2020.
Το γεγονός ότι οι Εθνικές θα αγωνιστούν στο Ευρωπαϊκό το καλοκαίρι του 2019, μόνο θετικό θα είναι για
το άθλημα και τα παιδιά θα πάρουν παραστάσεις
υψηλού επιπέδου και θα δημιουργηθούν πρότυπα, δίνοντας παράλληλα ψυχολογική τόνωση στα παιδιά
που ασχολούνται ήδη με το βόλεϊ».

Όταν έπεσε στο τραπέζι πρόταση για μια σημαντική κοινωνική
πρωτοβουλία είπε ασμένως το
μεγάλο ναι. Το επιτελείο άρχισε
το τρέξιμο, ενώ τα τηλέφωνα
πήραν φωτιά.
Η ιδέα ήταν εξαιρετική και μόλις βγήκε στον αέρα ενθουσίασε
τους πάντες στον νομό.
Διότι οι λάτρεις του αθλητισμού ξέρουν να αναγνωρίζουν
αξίες και εκτιμούν απεριόριστα
στελέχη, που σε δύσκολες εποχές βγήκαν μπροστά εκτοξεύοντας την Ελλάδα στον αθλητικό
Ολυμπο.
Σήμερα λοιπόν στις 17.30 όλοι
οι δρόμοι θα οδηγούν στην Καλαμπάκα, αφού το κοινό έχει
πολλούς λόγους να βρεθεί στο
«Βλαχάβειο».
Αλλωστε τέτοια ευτυχής συγκυρία δεν προκύπτει κάθε μέρα.
Ολοι θα βάλουν το λιθαράκι
τους στην επιτυχία της εκδήλωσης αλλά τα φώτα θα είναι
στραμμένα σε αγαπημένα πρόσωπα, που πριν λίγα χρόνια τρέλαναν την Ευρώπη.
Αναφερόμαστε στην μυθική
Εθνική του 2004, που ξεκίνησε
την δράση της με χαμηλούς τόνους στα Πορτογαλικά γήπεδα
αλλά στην πορεία ξεπέρασε τον
εαυτό της.
Το περίφημο «Πειρατικό», που
είπε και ο Γιώργος Χελάκης γονάτισε τεράστιες δυνάμεις του
Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
Δικαιολογημένα εκείνη η γενιά
μπήκε στο πάνθεον της ιστορίας,
ενώ ακόμη και σήμερα όλοι υποκλίνονται στην δύναμη της παρέας.
Επίσης δεν είναι τυχαίο ότι
έχουν γραφτεί πολλά ειδικά βιβλία και έχουν γίνει ατέλειωτες
αναλύσεις και να φωτογραφίσουν πλήρως τον άθλο.
Παρά την επική διάκριση όμως
οι πρωταγωνιστές παραμένουν
σεμνοί και προσγειωμένοι, ενώ
σε πρώτη ευκαιρία βρίσκονται
εκεί που τους χρειάζονται.
Τι να πει όμως κανείς και για
τις μπασκετικές δόξες του παρελθόντος; Αυτές μεγάλωσαν
γενιές και γενιές φιλάθλων, ενώ
πέρα από το ταλέντο τους είχαν
και μέγα πάθος.
Πάνω απ’ όλα δεν έμειναν στα
στοιχεία με τα οποία προίκισε
τους αθλητές η φύση αλλά δούλεψαν συστηματικά ατέλειωτες
ώρες για να μείνουν χρόνια στον
αφρό.
Για πολλούς απ’αυτούς τους
πρωταγωνιστές ο νομός Τρικάλων είναι πια ιδιαίτερα γνώριμος,
αφού έχουν έρθει πολλές φορές
στα μέρη μας ανταποκρινόμενοι
στα καλέσματα.
Και στην προκειμένη περίπτωση έκαναν αποδεκτή με χαρά
την πρόσκληση και έτσι θα προCMYK

Ζεστό κάλεσμα

Αστέρια θα γεμίσει σήμερα το «Βλαχάβειο»,
που θα παίξουν για καλό σκοπό
κύψει ένα ξεχωριστό φιλικό, που
θα καταδείξει την πολυφωνία
των συμμετεχόντων.
Ο αγώνας θα είναι μπασκετικός αλλά οι ποδοσφαιρικοί θα
δείξουν, όπως λένε όσοι τους
ζουν από κοντά και τις κρυφές
αρετές τους. Θα μπορούσαν
λοιπόν να διαπρέψουν και με
την πορτοκαλί μπάλα αλλά τους
κέρδισε ολοκληρωτικά η μαυρόασπρη.
Και όλα αυτά υπό το άγρυπνο
μάτι του Γιάννη Ιωαννίδη, ο οποίος δεν θέλει να χάνει ούτε στις
προπονήσεις. Ετσι όταν κάθεται
στην πρώτη θέση του πάγκου
εμφανίζεται ιδιαίτερα απαιτητικός και θέλει να πάντα να λειτουργούν ως καλοκουρδισμένη
μηχανή.
Σε κάθε περίπτωση όλοι θα
γίνουν μια αγκαλιά δίνοντας εξαιρετική πάσα ανθρωπιάς, όπως
είναι και ο τίτλος της μάζωξης.
Είναι φανερό ότι στην εποχή
μας οι ομάδες και όσοι διακονούν τον αθλητισμό έχουν ή πρέπει να έχουν πολυσύνθετο ρόλο.
Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να μένουν περιχαρακωμένοι και να ασχολούνται μόνο
με τους αγώνες και τις προπονήσεις.
Πάνω απ’ όλα επιβάλλεται να
αφουγκράζονται τα ιδιαίτερα ζητήματα της κοινωνίας και να τείνουν σε πρώτη ευκαιρία χείρα
βοηθείας.
Αλλωστε ο κόσμος είναι που
στηρίζει τα τμήματα και έτσι οι
πρωταγωνιστές τους σπεύδουν
σε πρώτη ευκαιρία να μοιράσουν
αγάπη και γενικά να αγγίξουν
ευαίσθητες χορδές.
Με την τακτική τους αυτή βάζουν περισσότερο συνανθρώπους στον ευγενή αγώνα της
προσφοράς και μπαίνουν καλύτερα στην καρδιά των φιλάθλων.

Με νωπό λοιπόν ακόμη το
άρωμα των γιορτών τα επιτελεία
κινητοποιήθηκαν και αξίζουν πολλά μπράβο για την στάση τους.
Εννοείται ότι το μπάσκετ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για
τέτοιες συνάξεις, οπότε η παράδοση καλά κρατεί.
Γιατί χρειάζεται κινητοποίηση
για να αποκτήσει η κοινωνία μας
ένα πιο φωτεινό πρόσωπο.
Διότι οι εικόνες που μελαγχολούν καθημερινά είναι πάρα πολλές. Για την χώρα μας και φυσικά
για την περιοχή μας ήρθαν χαλεποί καιροί αλλά στα δύσκολα
πάντα βρίσκονται λύσεις όταν
υπάρχουν: ανθρωπιά και ανοιχτοί
ορίζοντες.
Στο μέτρο του δυνατού λοιπόν
και ο καθένας με τις δικές του
δυνάμεις πρέπει να κάνει τον
αγώνα του για μια καλύτερη κοινωνία.
Λύσεις μαγικές φυσικά δεν
υπάρχουν και ούτε όλα μπορούν
να γίνουν με το πάτημα ενός
κουμπιού.
Από κάπου όμως πρέπει να
γίνει η αρχή. Από την στιγμή
λοιπόν που ο καθένας μας βρει
έστω και λίγο χώρο στην καρδιά
του για τον πλησίον η κοινωνία
μας θα γίνει λίγο πιο φιλική.
Οι άνθρωποι του αθλητισμού
διακρίνονται για την ευαισθησία
τους και βρίσκονται πάντα στις
κοινωνικές επάλξεις.
Αφού λοιπόν χαλάρωσαν τις
άγιες μέρες βιώνοντας οικογενειακές στιγμές φροντίζουν να
στείλουν ηχηρό μήνυμα και θα
δώσουν την πιο καλή αγωνιστική
παράσταση για τους μικρούς
φίλους, τα αγγελούδια, όπως
τα αποκαλούν χαρακτηριστικά.
Το μπάσκετ έχει την δική του
δυναμική και είναι ιδιαίτερα αγαπητό, πόσο μάλλον όταν παντρεύεται με ιερό σκοπό.

Αριστα σε ρόλο οικοδεσπότη
θέλουν να πάρουν τα στελέχη
των κιτρινομπλέ. Η επίσημη
ανακοίνωση αναφέρει:
Ο Α.Ο. Καλαμπάκας προσκαλεί όλο το φίλαθλο κόσμο
της πόλης σε έναν ιδιαίτερο
αγώνα, έναν αγώνα αγάπης
και αλληλεγγύης.
Με μεγάλη χαρά οι «ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» και οι
«GREEK LEGENTS 2004» ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκληση του ΑΟΚ για ένα Φιλανθρωπικό Αγώνα Μπάσκετ,
του οποίου μέρος των εισόδων
θα διατεθεί για την οικονομική
ενίσχυση και τη στήριξη των
μαθητών του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας.
Τα «ΑΣΤΕΡΙΑ» του ελληνικού
μπάσκετ και της «ΧΡΥΣΗΣ ΕΝΔΕΚΑΔΑΣ» του EURO 2004 θα
αναμετρηθούν σήμερα Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019 στις
5:30 μ.μ. στο Βλαχάβειο Κλειστό Γυμναστήριο Καλαμπάκας
με τους παίκτες του ΑΟΚ, δίνοντας ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μια δυνατή
και μεγάλη «ΠΑΣΑ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ».
Βετεράνοι καλαθοσφαιριστές Εθνικής Ελλάδας: Νάσος
Γαλακτερός, Γιάννης Γιαννούλης, Χρήστος Κωνσταντινίδης,
Παναγιώτης Λιαδέλης, Δημήτρης Παπανικολάου, Γιώργος
Σιγάλας, Νίκος Χατζηβρέττας,
Γιάννης Λάππας. Να σημειώσουμε ότι η λίστα διευρύνεται
συνεχώς, οπότε όσοι ανταποκριθούν στο κάλεσμα μπορούν
να δουν και άλλες εκπλήξεις.
Προπονητής: Γιάννης Ιωαννίδης
GREEK LEGENDS 2004:
Θοδωρής Ζαγοράκης, Κώστας
Κατσουράνης, Άγγελος Μπασινάς, Αντώνης Νικοπολίδης,
Δημήτρης Παπαδόπουλος, Γιούρκας Σεϊταρίδης, Άγγελος
Χαριστέας.
Σας περιμένουμε να είστε
ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ και ΜΑΖΙ να στηρίξουμε τον σκοπό του αγώνα.
Η διοργάνωση τελεί υπό την
αιγίδα του ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ.
Γενική είσοδος: 10 ευρώ
Δωρεάν είσοδος για μαθητές
έως 15 ετών
Στην μικτή ΑΟΚ και ντόπιων
βετεράνων θα αγωνιστούν μεταξύ άλλων οι: Θεοχάρης, Κ.
Αθανασούλας, Δριτσέλης, Μπέλος, Μακρής, Τσαγκρασούλης,
Τσιορλίδας, ενώ ο πρόεδρος
Σ. Φαμίσης στάθηκε στον ευγενή σκοπό της σύναξης.
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ε πάθος και
δύναμη
θέλουν να
παίξουν
αύριο οι παίκτες του ΑΟ
Τρίκαλα ώστε να
φτάσουν στη νίκη κόντρα
στον Ηρακλή. ΣίγουρΑΟ
αγώνα δεν είναι εύκολος,
αλλά οι παίκτες του
Θωμά Γράφα ξέρουν
καλά ότι υπάρχει μεγάλη
ανάγκη για την
κατάκτηση των βαθμών.
Για το λόγο αυτό θα
χρειαστούν και την θερμή
συμπαράσταση των
φιλάθλων.
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Πίστη για την επιτυχία
•Αποφασιστικότητα υπάρχει στον ΑΟ Τρίκαλα για να φτάσουν
στην κατάκτηση των τριών βαθμών αύριο με Ηρακλή

xristoforospap@gmail.com

Αήττητος εντός έδρας
με Ηρακλή ο ΑΟΤ

27 ΙΟΥΝΙΟΥ 1965
(Α’ ΕΘΝΙΚΗ)
ΑΟ Τρίκαλα-Ηρακλής 1-1
(50’ Κλαπανάρας-35’ Τσίγκος)

Οι υπάλληλοι του σταδίου σε καθημερινή βάση δουλεύουν ώστε
να είναι το γήπεδο έτοιμο για την αυριανή μάχη
Ήταν τελευταία αγωνιστική.
Η ομάδα των Τρικάλων ήθελε
έστω και ισοπαλία για να παραμείνει στην Α Εθνική και την
κατέκτησε.

μείνουν στην μεγάλη κατηγορία.

5 ΙΟΥΝΙΟΥ 1966
(Α’ ΕΘΝΙΚΗ)

ΑΟ Τρίκαλα-Ηρακλής 1-0
(63’ Ραχαβέλιας)
Η πρώτη νίκη για τα Τρίκαλα
στην 10η αγωνιστική. Υποβιβάστηκαν όμως και αυτή την αγωνιστική χρονιά από την μεγάλη
κατηγορία.

ΑΟ Τρίκαλα-Ηρακλής 1-0
(66’ πεν. Καλαντζής)
Και σε αυτό το ματς, τα Τρίκαλα με τη νίκη τους εξασφάλισαν την συμμετοχ’ ’η τους
στην Α’ Εθνική και για την επόμενη σεζόν.

29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1967
(Α’ ΕΘΝΙΚΗ)
ΑΟ Τρίκαλα-Ηρακλής 1-0
(86’ Συνάτκας)
Μια αγωνιστική πριν το τέλος
του πρώτου γύρου, τα Τρίκαλα
σημείωσαν την πρώτη νίκη στην
έδρα τους.Δεν κατάφεραν όμως
στο τέλος της σεζόν να παρα-

1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1968
(Α’ ΕΘΝΙΚΗ)

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1973
(Α’ ΕΘΝΙΚΗ)
ΑΟ Τρίκαλα-Ηρακλής 1-0
(7’ Καλαντζής)
Σημαντική νίκη για τα Τρίκαλα
στην προσπάθεια για παραμονή
που τελικά κατάφεραν να πραγματοποιήσουν.

29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1972
(Α’ ΕΘΝΙΚΗ)
ΑΟ Τρίκαλα-Ηρακλής 2-1

Ο ΑΟ Τρίκαλα σε αγωνιστική ετοιμότητα
για τον αγώνα με τον Ηρακλή
(40’ Καλαντζής, 47’ Βακάλης15’ Αϊδινίου)
Με ανατροπή τα Τρίκαλα πήραν τη νίκη. Η σεζόν όμως στο
τέλος έφερε υποβιβασμό από
την Α Εθνική.

22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1981
(Β’ ΕΘΝΙΚΗ)
ΑΟ Τρίκαλα-Ηρακλής 1-0
(33’ Λαγάρας)
Μέσα σε γήπεδο βούρκο, τα
Τρίκαλα πήραν παλικαρίσια νίκη
επί του πρωτοπόρου της βαθμολογίας.

21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000
(Α’ ΕΘΝΙΚΗ)
ΑΟ Τρίκαλα-Ηρακλής 3-3
(60’ Γιοβάνοβιτς, 66’ Γιαχάγια
Μούσα, 89’ Γιαχάγια Μούσα18’ Κυριαζής,38’ Ντεμπά, 50’
Στολτίδης)
Απίστευτο παιχνίδι. Μέχρι το
60’ ο Ηρακλής προηγούνταν 0-

Ο Λάσκαρης στα Τρίκαλα
•Ο Παύλος Λάσκαρης που έφυγε από
τον Αιγινιακό, υπέγραψε στον ΑΟ Τρίκαλα

Π

αίκτης των Τρικάλων είναι και επισήμως ο Παύλος
Λάσκαρης. Ο 22χρονος
αμυντικός χαφ υπέγραψε
στους «κυανέρυθρους»,
έχοντας λύσει προ τριών ημερών το συμβόλαιό του στον
Αιγινιακό. Η ΠΑΕ ανακοίνωσε
την απόκτηση του δεξιοπόδαρου:

«Η Π.Α.Ε ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ ανακοινώνει άλλη μια προσθήκη
στο ρόστερ της ομάδας, τον
Παύλο Λάσκαρη. Ο δεξιοπόδαρος αμυντικός μέσος,
ύψους 1.87, γεννήθηκε στην
Αθήνα στις 19 Μαρτίου 1996
και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας χρονικής διάρκειας 1,5 έτους. Ο 22χρονος
παίκτης αφήνει νωρίτερα

πίσω του την Π.Α.Ε Αιγινιακός και συνεχίζει στη Football
League με τον ΑΟΤ.
Η ποδοσφαιρική του καριέρα ξεκίνησε σε τοπικό επίπεδο και συνεχίστηκε με τη
μεταγραφή του στο Φωστήρα το 2015. Ακολούθησε η
συμμετοχή του στον Ηρακλή
την επόμενη χρονιά, έπειτα
στον ΑΟ Χανιά, στην ομάδα

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ
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ΑΟΧ Κισσαμικός – Καραϊσκάκης Άρτας (15:00, Γήπεδο Περιβολίων)
Διαιτητής: Περράκης (Αθηνών)
Βοηθοί: Νιδριώτης, Νικολάου
(Αθηνών)
4ος: Κατοίκος (Αθηνών)
Παναχαϊκή – Πλατανιάς (15:00,
Γήπεδο Αγυιάς)
Διαιτητής: Κουκούλας (Λέσβου)
Βοηθοί: Γεωργακόπουλος (Πειραιά), Σκορδίλης (Κέρκυρας)
4ος: Αντωνίου (Αν. Αττικής)
Εργοτέλης – Αήττητος Σπάτων
(15:00, Παγκρήτιο Στάδιο)
Διαιτητής: Τσαγκαράκης (Χανίων)
Βοηθοί: Αναστασάκης (Χανίων),
Χρηστάκος (Πειραιά)
4ος: Σωτηριάδης (Λασιθίου)

Κυριακή 20 Ιανουαρίου

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Αύριο ο ΑΟ Τρίκαλα υποδέχεται τον Ηρακλή για την 13η
αγωνιστικής της φουτμπολ λιγκ,
χωρίς να έχει γνωρίσει ποτέ
την ήττα. Μετά από 18 χρόνια,
θα ξανασυναντηθούν στο στάδιο Τρικάλων σε ματς πρωταθλήματος, ο ΑΟ Τρίκαλα και ο
Ηρακλής Θεσσαλονίκης. Τελευταία συνάντηση των δύο ομάδων στα Τρίκαλα το 2000 στην
Α Εθνική. Είναι χαρακτηριστικό
επίσης, ότι ο Ηρακλής δεν έχει
κερδίσει ποτέ τον ΑΟΤ στο στάδιο Τρικάλων σε πρωτάθλημα.
Τα Τρίκαλα σε 8 συναντήσεις
εντός με Ηρακλή έχουν 6 νίκες
ενώ η τελευταία συνάντηση των
δύο ομάδων έληξε ισόπαλη 33 σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι
για όσους το είχαν παρακολουθήσει. Ισόπαλη ήταν και η πρώτη ιστορικά αναμέτρηση των
δύο ομάδων στο Τρικαλινό στάδιο.
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Παίκτης του ΑΟΤ
είναι ο Λάσκαρης
της Βέροιας, ενώ μέχρι πρότινος φορούσε τη φανέλα
του Αιγινιακού».

3 αλλά τα Τρίκαλα κατάφεραν
και ισοφάρισαν σε 3-3.

Ανοίγει η αυλαία
της 13ης αγωνιστικής
Μοιρασμένη σε Σάββατο και
Κυριακή είναι η 13η αγωνιστική
της Φούτμπολ Λιγκ. Αναλυτικά:

Σάββατο 19 Ιανουαρίου
Απόλλων Λάρισας – Βόλος
(15:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο Φιλιππούπολης)
Διαιτητής: Κατσικογιάννης
(Ηπείρου)
Βοηθοί: Τζιουβάρας (Κοζάνης),
Κωτούλας (Κιλκίς)
4ος: Δραγούσης (Κιλκίς)

Σπάρτη – Κέρκυρα (15:00,
Δημ. Στάδιο Σπάρτης)
Διαιτητής: Βεργέτης (Αρκαδίας)
Βοηθοί: Καρβούνης (Μεσσηνίας), Χατζημανώλης (Δωδ/νήσου)
4ος: Τσουκαλάς (Αθηνών)
Απόλλων Πόντου – Δόξα Δράμας (15:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο Καλαμαριάς)
Διαιτητής: Κουναλάκης (Ηρακλείου)
Βοηθοί: Μαυραντωνάκης, Μαυρουδής (Ηρακλείου)
4ος: Μαλούτας (Ημαθίας)
Αιγινιακός – Ηρόδοτος (15:00,
Δημ. «Γ. Παραλυκίδης»)
Διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλλας)
Βοηθοί: Καμπερίδης (Καβάλας),
Έμπλιουκ (Ξάνθης)
4ος: Βουρνέλης (Μακεδονίας)
Τρίκαλα – Ηρακλής (15:00,
Δημ. Στάδιο Τρικάλων)
Διαιτητής: Τσέτσιλας (Γρεβενών)
Βοηθοί: Παγούρας, Δελής (Βοιωτίας)
4ος: Θεοχάρης (Θεσσαλίας)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
2. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
3. AOK ΚΕΡΚΥΡΑ
4. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
5. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
6. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ
7. ΗΡΑΚΛΗΣ
8. ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
9. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ
10. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
11. ΑΟΧ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ
12. ΗΡΟΔΟΤΟΣ
13. ΣΠΑΡΤΗ
14. Α Ο ΤΡΙΚΑΛΑ
15. ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
16. ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ

28-6
17-7
14-7
17-8
17-13
10-10
14-13
11-11
13-15
7-13
11-12
8-20
8-13
10-15
11-25
6-12

31
23
23
22
17
17
16
15
15
14
12
12
11
10
9
9
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Απέναντι σε μεγαθήριο
•Διαδοχικές νίκες για τον Στέφανο Τσιτσιπά,
που ετοιμάζεται για τον αγώνα απέναντι
στον μεγάλο Φέντερερ
Στην επόμενη φάση θα
βρεθεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος επικράτησε του μαχητικού Νικολόζ Μπασιλασβίλι 3-1 σετ
και πλέον στους «16» του
Australian Open θ' αντιμετωπίσει τον Ρότζερ Φέντερερ.
Ακόμα μια μεγάλη επιτυχία για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος απέκλεισε
τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι
με 6-3, 3-6, 7-6(7), 6-4 και
Ικανός για μεγάλα πράγματα
πλέον περιμένει τον Ρόδείχνει ο Τσιτσιπάς, που έχει
τζερ Φέντερερ που κέρδιμπροστά του αγώνα πρόκληση
σε τον Τέιλορ Φριτζ και θα
βρεθεί απέναντί του την
Κυριακή στους «16» του Australian Open! Τάδε έφη gazzetta.
Ο Έλληνας τενίστας, πήρε με άνεση το πρώτο σετ, αλλά έχασε εύκολα το δεύτερο. Στο τρίτο είχαμε το απόλυτο ντέρμπι, με
τον Τσιτσιπά τελικά να το παίρνει και μάλιστα με έναν εντυπωσιακό
πόντο στο φινάλε!
Στο τέταρτο και τελευταίο σετ, ο νεαρός τενίστας αν και θα μπορούσε να το τελειώσει με 6-3 όταν βρέθηκε μπροστά με αβαντάζ,
τελικά κατάφερε να πάρει το σετ και τη νίκη με 6-4.
Πάντως μετανιωμένος για τα... μπινελίκια στον επόπτη του ματς
με τον Μπασιλασβίλι, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ζήτησε συγγνώμη ευχόμενος να μην τα είχε πει ποτέ αυτά τα λόγια.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τα... έχωσε στον επόπτη κατά την διάρκεια του αγώνα με τον Μπασιλασβίλι, με τον Έλληνα τενίστα να
τον αποκαλεί «μ...α».
Ωστόσο, ο Τσιτσιπάς απολογήθηκε και ζήτησε συγγνώμη λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, ήταν στην ένταση της στιγμής. Είπα μερικά πολύ άσχημα πράγματα, μετανιώνω
γι' αυτά που είπα. Αλλά ήθελα εκείνο το σετ πάρα πολύ. Όταν ένιωσα να φεύγει απ' τα χέρια μου, ξέρετε, αισθάνθηκε πολύ απογοητευμένος και δεν σκεφτόμουν τι έλεγα. Μακάρι να μπορούσα
να το αλλάξω και να μην το έλεγα. Δεν ήταν η σωστή συμπεριφορά».
Πάντως ο νεαρός τενίστας μνημόνευσε Αριστοτέλη: Υπεροχής
επιθυμεί η νεότης, η δε νίκη υπεροχή τις». Δηλαδή «Η νεότητα επιθυμεί την υπεροχή, και η νίκη είναι ένα είδος υπεροχής».
Aπό την πλευρά του ο κορυφαίος Ρότζερ Φέντερερ ανυπομονεί για το ματς με τον Στέφανο Τσιτσιπά, για τον οποίο μίλησε με
τα καλύτερα λόγια.
Στον τέταρτο γύρο του Australian Open ο Ρότζερ Φέντερ θα βρει
απέναντί του στον Στέφανο Τσιτσιπά.
Ο Ελβετός μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ελληνα τενίστα λέγοντας: «Είμαι χαρούμενος που έπαιξα μαζί του στο Hopman Cup. Νομίζω ότι έπαιξε πολύ καλά εκεί, όπως και εγώ. Νομίζω ότι ήταν πραγματικά πολύ υψηλού επιπέδου τένις. Σίγουρα
είναι διαφορετικού τύπου παιχνίδι, best of five, σε τέταρτο γύρο
Grand Slam. Χρειάστηκε να δουλέψει σκληρά απέναντι στον Μπασιλασβίλι, γιατί έχει δυνατά χτυπήματα και τον είδα πριν βγω στο
ματς να αμύνεται καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτόν. Παίζει εξαιρετικά και ανυπομονώ για την συνάντηση μαζί του. Νομίζω ότι θα είναι καλό. Μου αρέσει πώς ανακατεύει το παιχνίδι του
και επίσης ανεβαίνει στο φιλέ. Το ίδιο θα κάνω κι εγώ, βέβαια. Νομίζω ότι θα δούμε αθλητικό επιθετικό τένις».

Αντίο από Σάκκαρη
Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε από την Άσλεϊ Μπάρτι στη Μελβούρνη κι αποκλείστηκε από τον τέταρτο γύρο του Grand Slam.
Εκτός συνέχειας του Grand Slam έμεινε η Μαρία Σάκκαρη, που
ηττήθηκε από την Άσλεϊ Μπάτρι με 7-5, 6-1 κι αποχαιρέτησε την
διοργάνωση της Μελβούρνης.
Στο πρώτο σετ, η Ελληνίδα τενίστρια ήταν άκρως ανταγωνιστική
και το έφτασε στην παράταση, ωστόσο δεν έγινε το ίδιο και στο
δεύτερο σετ με την τενίστρια από την Αυστρία (Νο.15) να καθαρίζει εύκολα...

Δηλώσεις συμμετοχής
•Χρηστικά στοιχεία για μια σειρά
σημαντικών μπασκετικών διοργανώσεων
Για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Εφήβων και Νεανίδων η υποβολή δηλώσεων συμμετοχής σωματείων για τους προκριματικούς
και τους αγώνες της Τελικής Φάσης είναι μέχρι τις 5/4/2019 και
οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 8/4/2019. Οι αγώνες της
Β’ Φάσης των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων Εφήβων και Νεανίδων θα διεξαχθούν το διάστημα 20-24/4/2019 και οι Τελικές Φάσεις θα διεξαχθούν το διάστημα 1-5/5/2019.
Για τα πρωταθλήματα Παίδων και Κορασίδων η υποβολή δηλώσεων συμμετοχής σωματείων για τους προκριματικούς και τους
αγώνες της Τελικής Φάσης είναι μέχρι τις 24/5/2019 και οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 27/5/2019. Οι αγώνες της Β’
Φάσης των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων Παίδων και Κορασίδων
θα διεξαχθούν το διάστημα 19-23/6/2019 και οι Τελικές Φάσεις θα
διεξαχθούν το διάστημα 26-30/6/2019.
Για τα Ειδικά Πρωταθλήματα Ανόδου στην Α2 Γυναικών και στον
2οΌμιλο της Γ’ Εθνικής Ανδρών, η υποβολή δηλώσεων συμμετοχής
σωματείων είναι μέχρι τις 24/5/2019 και οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 27/5/2019. Οι αγώνες των ως άνω Ειδικών Πρωταθλημάτων θα διεξαχθούν το διάστημα 26-30/6/2019.

Σε φόρμα διαρκείας
•Πράγματα και θαύματα κάνει στην Ευρωλίγκα
το τελευταίο διάστημα ο Κώστας Παπανικολάου
ν ένας παίκτης του
Ολυμπιακού έχει ανεβάσει
κατακόρυφα την απόδοσή
του το τελευταίο διάστημα
είναι χωρίς δεύτερη σκέψη ο
Κώστας Παπανικολάου.

Α

Ο Έλληνας φόργουορντ αποδίδει καταπληκτικό μπάσκετ και στις δύο πλευρές
του παρκέ βοηθώντας τα μέγιστα την
προσπάθεια των «ερυθρόλευκων».
Ο Παπανικολάου φαίνεται απαλλαγμένος από οποιοδήποτε ίχνος άγχους.
Αντιθέτως αν κάτι χαρακτηρίζει τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται τον Ιανουάριο, αυτό είναι η αυτοπεποίθησή του.
Προσηλωμένος στο στόχο του, συγκεντρωμένος στα όσα χρειάζεται να κάνει και εμφανώς με διαφορετική αντιμετώπιση προς τους διαιτητές, ο «Παπ»
πρωταγωνιστεί στην πορεία του Ολυμ-

Με τρομερή αυτοπεποίθηση και ουσία
αγωνίζεται ο Κώστας Παπανικολάου

πιακού και θυμίζει τον παίκτη που φορούσε την ερυθρόλευκη φανέλα πριν φύγει για την Μπαρτσελόνα.
Ο Παπανικολάου από τότε που μπήκε
ο Ιανουάριος σε τέσσερα ευρωπαϊκά
ματς που έχει δώσει η ομάδα του μετρά
13.7 πόντους με 50% στα δίποντα και
53.8% στα τρίποντα. Ακόμη παίρνει 5.8
ριμπάουντ, δίνει 1.8 ασίστ, κάνει 2 λάθη
και μοιράζει ένα κόψιμο.
Σε όλα αυτά προσθέστε πως παίζει καταπληκτική άμυνα σε έναν από τους καλύτερους επιθετικούς της αντίπαλης
ομάδας, αν όχι τον καλύτερο.
Μπόνους στην παρουσία του τρικαλινού φόργουορντ στην Euroleague είναι
η αναμέτρηση στην Πάτρα κόντρα στον
Προμηθέα για τη Basket League. Σε παιχνίδι που έλειπαν Νίκολα Μιλουτίνοφ
και Γιώργος Πρίντεζης, ο «Παπ» τελείωσε
με 17 πόντους και 6 ριμπάουντ).

Παράγοντες του ΣΕΓΑΣ στο Δημαρχείο Πύλης με...

Αντικείμενο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Ανωμάλου Δρόμου στις «ΣΚΑΜΝΙΕΣ»
υρεία σύσκεψη
έλαβε χώρα χθες
Παρασκευή στο
Δημαρχείο Πύλης
μεταξύ Παραγόντων του
ΣΕΓΑΣ και Στελεχών του
Δήμου Πύλης, με θέμα
συζήτησης Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Ανωμάλου
Δρόμου, το οποίο θα
διεξαχθεί την Κυριακή 24
Φεβρουαρίου 2019 στις
“ΣΚΑΜΝΙΕΣ” Πηγής αλλά
πιο μπροστά και η
διεξαγωγή του
Περιφερειακού
Πρωταθλήματος την
Κυριακή 3/2/19 στον ίδιο
χώρο.

Ε

Διοργανωτές του παραπάνω Πρωταθλήματος είναι ο
ΣΕΓΑΣ –ΕΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
Παρόντες ήταν από τον
Δήμο Πύλης ο Αντιδήμαρχος
Πολιτισμού κ. Γεώργιος Τζιορτζιώτης, η Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Λαμπρινή Οικονόμου, ο Αντιδήμαρχος κ.

Σωτήριος Αγγέλης, η Πρόεδρος του ΟΚΠΑΔ κ. Γεωργία
Καραίσκου, ο Πρόεδρος της
Τ.Κ. Πηγής κ. Βασίλειος Τζιμόπουλος. Ενώ από πλευράς
ΣΕΓΑΣ ήταν ο κ. Δημήτριος
Σούλας Καθηγητής ΤΕΦΑΑ
Τρικάλων, ο κ. Ιωάννης Κοντονάσιος Αντιπρόεδρος ΕΑΣΣΕΓΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ο κ. Αθανάσιος Μπουλογεώργος Τεχνικός Σύμβουλος ΕΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και ο κ. Δημήτριος
Χαχάμης εκπρόσωπος ΣΕΓΑΣ.
Στο τραπέζι της συζήτησης
τονίστηκαν οι ενέργειες που
πρέπει να γίνουν και να δρο-

μολογηθούν εκείνες οι διαδικασίες, βελτίωση του χώρου
για την καλλίτερη διεξαγωγή
των Αγώνων.
Να επισημάνουμε ότι οι
Αγώνες γίνονται για Τρίτη
φορά φέτος σε ένα χώρο
όπως είναι οι «ΣΚΑΜΝΙΕΣ»
Πηγής που πληρούν όλες τις
προϋποθέσεις, με μόνιμες εγκαταστάσεις για την διεξαγωγή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανωμάλου Δρόμου, ενώ ο χώρος είναι κατάλληλος για προπονήσεις.
Οι προηγούμενες διοργανώσεις που έγιναν με άρτιο

τρόπο είχε σαν αποτέλεσμα
να υπάρχει μεγάλη ζήτηση
συμμετοχής, πολλών Συλλόγων από όλη την Ελλάδα.
Το γεγονός αυτό επίσης
βοηθάει στην τουριστική αναβάθμιση όλης της περιοχής
του Ν. Τρικάλων αφού θα επισκεφθούν τα Τρίκαλα περίπου
1400 άνθρωποι, αθλητές, γονείς, συνοδοί, προπονητές.
Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι θα υπάρχει Live μετάδοση από το Site του ΣΕΓΑΣ
όπου θα μπορούν να βλέπου
σε όλη την Ελλάδα τους Αγώνες.

Βρίσκονται παντού
•Επίλεκτα στελέχη του στίβου έχουν πλούσια δράση σε πολλά μέτωπα
ντονη θα είναι η αγωνιστική
δράση στον κλασικό
αθλητισμό τα προσεχές
διάστημα. Από χθες έως και
την Κυριακή σε αγώνες σε όλο τον
πλανήτη. Η περίοδος του κλειστού έχει
ξεκινήσει για τα καλά με πολλούς από
τους πρωταθλητές μας να έχουν ήδη
μπει σε αγωνιστική διαδικασία.

Έ

Όπως είναι ήδη γνωστό, η Κατερίνα Στεφανίδη ξεκίνησε τους αγώνες της χθες στο

Ρίνο, εκεί όπου θα είναι και η Γεωργία Στεφανίδη. Στο Μιραμάς της Γαλλίας θα γίνουν
σήμερα Σάββατο (19/1) οι Μεσογειακοί Αγώνες Κ23), ενώ στις εγκαταστάσεις του Αγίου
Κοσμά θα διεξαχθεί η πρώτη ημερίδα της ΣΕΓΑΣ για τις κατηγορίες Α/Γ . Ημερίδα θα φιλοξενηθεί το Σάββατο (19/1) και στο κλειστό
των Αμπελοκήπων, στη Θεσσαλονίκη.
Την Κυριακή θα γίνει το πρώτο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα της χρονιάς, τα 50χλμ. βάδην Ανδρών και Γυναικών και μαζί ημερίδα βάδην για
όλες τις κατηγορίες.

Εξάλλου, στην Λετονία βρίσκονται ο Κώστας
Βασιλάκης και η Κατερίνα Κουτλή, προκειμένου το Σάββατο (19/1) να τρέξουν 1.000 μ. σε
μίτινγκ στην πόλη Κούλντιγκα, ενώ στον μαραθώνιο του Χιούστον θα τρέξουν την Κυριακή
(20/1) η Στεφανία Λεοντιάδου και ο Δήμος
Μαγγίνας. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, η
Σταματία Σκαρβέλη και ο Γιώργος Κορακίδης
αγωνίζονται ξημερώματα Σαββάτου (19/1) σε
αγώνες στην Βιρτζίνια, ο Ιάσωνας Μαχαίρας
στο Τέξας, ενώ ο Αντώνης Μέρλος τα ξημερώματα της Κυριακής στο Κλέμσον.

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ- ΤΟΠΙΚΑ
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Επιστροφή στη δράση…
•Για τις ομάδες του 1ου ομίλου
ετά από
αρκετές
ημέρες
αγωνιστικής
αδράνειας οι ομάδες του
1ου ομίλου της Β’
Ερασιτεχνικής
επιστρέφουν στη δράση
σε αντίθεση με τα
σωματείου του 2ου
ομίλου τα οποία θα
συνεχίσουν την…
ξεκούρασή τους, καθώς
τα γήπεδά τους
παραμένουν παγωμένα
και χιονισμένα.

Μ

Ακαδημία 1 και Κηπάκι θα ψάξουν για το καλύτερο στους αυριανούς αγώνες
Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Δράση λοιπόν στον 1ο όμιλο με το πρωτοπόρο Ριζαριό
να παίζει στη Χρυσαυγή με
τον Αστέρα σε ένα παιχνίδι
όπου οι παίκτες του Γιάννη Κέφου έχουν το πάνω χέρι, αρκεί να παίξουν σοβαρά.
Στο Ρίζωμα, οι Παραληθαίοι θα δώσουν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι με τις Καρυές.
Στόχος και των δύο ομάδων
είναι να τερματίσουν όσο πιο
ψηλά γίνεται με τους γηπεδούχους να βρίσκονται στην
2η θέση της βαθμολογίας και
τις Καρυές να ακολουθούν

σε απόσταση ανάσας.
Το Ζάρκο θέλει να κερδίσει
την Αγία Κυριακή στο γήπεδο
και από κει και πέρα να εκμεταλλευτεί το αποτέλεσμα στο
Ρίζωμα πλησιάζοντας και άλλο
τις πρώτες θέσεις. Η ομάδα
του Γιάννη Γρίβα έδειχνε μια
σταθερότητα πριν τη διακοπή
των Χριστουγέννων αλλά κανένας δεν γνωρίζει πως θα είναι η επιστροφή στα γήπεδα.
Η Αγία Κυριακή θα επιδιώξει
το θετικό αποτέλεσμα για να
βελτιώσει τη θέση της.
Αμπελάκια και Κεραμίδι θα
βρεθούν στο γήπεδο των Καρυών με στόχο να λύσουν τις
διαφορές τους. Η μικρή βαθμολογική απόσταση που χω-

ρίζει τις δύο ομάδες χαρακτηρίζει το παιχνίδι «ντέρμπι»
και το αποτέλεσμά του θα
εξαρτηθεί από την ετοιμότητα
και τη σοβαρότητα των παικτών.
Τα ίδια ισχύουν και για τον
αγώνα στο Κηπάκι, εκεί όπου
η τοπική ομάδα φιλοξενεί τον
Αγιο Οικουμένιο.
Στη Βασιλική ο «Κεραυνός»
θα επιδιώξει να κερδίσει τη
«Θύελλα» Πετρωτού η οποία
βρίσκεται πιο χαμηλά και έχει
μεγαλύτερη ανάγκη από τους
βαθμούς.
Τέλος, στην Αγία Κυριακή η
Ακαδημία θα υποδεχτεί τον
Λόγγο. Πρόκειται για ντέρμπι
ουραγών στο οποίο και οι δύο

ομάδες «καίγονται» για τη
νίκη.
Οι διαιτητές των αυριανών
αγώνων οι οποίοι θα ξεκινήσουν στις 3μ.μ.:
Γηπ. Κηπακίου: Κηπακι Οικουμενιος
Διαιτ.: Δουλοπουλος (Νταλουκας - Παφης)
Γηπ. Ζάρκου: Ζάρκο - Αγ
Κυριακή
Διαιτ.: Λεωνιδας Σ (Ρατζας
- Καπερωνης)
Γηπ. Χρυσαυγής: Αστερας
- Ριζαριο
Διαιτ.: Μανασης Κ (Τουλουμης - Τζιοτζιος)
Γηπ. Καρυων: Ακ. Αμπελακιων- Κεραμίδι
Διαιτ.: Κοντινος (Αλεξοπουλος - Αργυροπουλος)
Γηπ. Ριζώματος: Παραληθαιοι - Καρυες
Διαιτ.: Κουτσαγιας (Λεωνιδας Κ - Μανασης Μ)
Γηπ. Γριζάνου: Γριζάνο Κρήνη
Διαιτ.: Σταφυλας (Πλοκας Σινδρος)
Γηπ. Βασιλικής: Βασιλική Πετρωτό
Διαιτ.: Πετσας (Καλογριας
- Κωστηρας)
Γηπ. Αγ. Κυριακής: Ακαδημια 1 - Λόγγος
Διαιτ.: Κωτουλας (Σακκας Βουτσελας)
Ρεπό: Αρδάνι
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46-11
39-13
25-13
23-9
26-19
17-17
25-20
21-18
27-24
20-21
14-15
19-21
12-30
8-24
13-22
9-30
6-43

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

Α.Ο.ΣΑΡΑΓΙΩΝ 1979-1980
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-ΘΕΣΗ: 12η

ΒΑΣΙΚΟ ΡΟΣΤΕΡ: ΤΖΟΙΚΟΣ, Χ.ΤΡΙΚΑΣ, ΖΑΡΑΚΑΣ, ΚΟΥΡΕΝΤΑΣ, ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ, ΜΟΥΚΑΣ, ΜΠΟΥΖΑΛΗΣ, ΝΑΣΙΑΚΟΣ, Δ.ΠΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗΣ, Γ.ΤΡΙΚΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΣΚΟΥΡΑΣ,
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΣ, ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ, Κ.ΜΠΑΤΑΛΑΣ
ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΥ [19] γκολ.

Του Θ. Αλεξιάδη

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 17ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΗΓΗ – ΔΗΜΗΤΡΑ
1982-1983
1999-2000
2000-2001
2017-2018

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

0-2
1-0
0-3
1-1

Τζέλης, Γαλάνης
Γιδόπουλος
Τζελής, Μιρίλοβιτς, Γκουγκουλής
Χοτζάι – Τσιαμάντας

ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ – ΓΛΙΝΟΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

2016-2017 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-4 Παπαθανασίου [2], Ράκος, Ψωμάς

Α.Ε.Τ. – ΠΥΡΓΟΣ
1997-1998 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 6-3 Δ.Παπαευθυμίου [2], Βουλόγκας [2], Γκένας,
Βουλγαράκης – Η.Πατάκας, Μυλωνάς,
Λατσάρης
2012-2013 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-1 Γάτσιος [2], Κοντός, Τζέγκας, Μπουζαλής –
Αγγέλης
2014-2015 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Παπανικολάου – Αγγέλης, Κοθράς

ΚΑΣΤΡΑΚΙ – Μ.ΚΑΛΥΒΙΑ
1996-1997
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2008-2009
2010-2011
2011-2012

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Δ’ ΕΘΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

2-1
0-1
1-1
1-2
2-1
1-4

2012-2013 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-0
2013-2014 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-2
2014-2015 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1

Τζιώρας, Σακελλαρίδης – Ντίνας
Α.Χαχάμης
Ζαλαβράς – Αντωνίου
Ντέλλας – Αντωνίου, Παπαστεριάδης
1-0 Γκαγκαστάθης
Κόκκοβας, Αλμπάνης – Μπανάσιος
Παπαγεωργίου – Παπευθυμίου [2], Ρέππας,
Νικολούσιος
Τσικρικάς
Καλτσούδας, Αβραμόπουλος, Β.Αλμπάνης –
Καρανίκας, Οικονόμου
Χ.Παππάς, Παπαγεωργίου
Β.Αλμπάνης – Αβραμόπουλος

ΝΕΟΧΩΡΙ – ΠΥΡΓΕΤΟΣ
1979-1980
1982-1983
1985-1986
1992-1993

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

1995-1996
1996-1997
1998-1999
1999-2000
2008-2009
2009-2010
2015-2016
2016-2017

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΑΣ
1982-1983
1983-1984
2000-2001
2002-2003
2003-2004
2015-2016

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

0-4
0-0
1-2
1-1
1-1
0-4

Κορδαλής [2], Κολώνας, Μαραγκός
Ε.Νίκου – Μόρφος, Βουλόγκας
Γιώτας – Κράβαρης
Φαλτάκας – Κατσαντώνης
Δημητρόπουλος [2], Αλούσι, Κορδέλας

1-1 Τσιάντας – Σιμιτζής
0-0
5-0 Χαρίσης [3], Χατζής, Τσιάντος
3-3 Σ.Ρίζος, Σακελλαρίου, Αλεξίου – Ιακωβάκης,
Αλεξίου, Λιούλιος
2-1 Αναγνώστου, Χριστοδούλου – Νταούλας
3-0 Σακελλαρίου, Ζαρακλάνης, αυτογκόλ
2-1 Αλεξίου, Φιλίππου – Παππάς
1-0 Θεοχαρούλας
0-1 Γιαννάκος
2-0 Παπακυρίτσης, Μαλτέζας
1-0 Γόρδιος
4-1 Τσικρικάς [3], Μακρής – Αγγέλης

ΜΙΚΡΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ – ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1985-1986
1986-1987
1987-1988

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

0-2
0-2
2-0
1-2
0-1
2-2

Χ.Τζελής, Παπαδημητρίου
Π.Κοτρώτσιος, Δ.Βακουφτσής
Γρηγορίου, Κάτσικας
Λ.Γκολίτος – Μεσιακάρης [2]
Μεσιακάρης
Λ.Γκολίτος, Μάμαλης – Μακρής, Ε.Τζελής

1988-1989 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4-2 Μάμαλης [2], Ρεντζελάς, Λ.Γκολίτος –
Πλεξίδας, Παπαγεωργίου
1996-1997 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Γκολίτος, Γκουλιόπουλος – Αχ.Μακρής

ΦΗΚΗ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

1-1
0-1
1-2
2-1
1-4

2008-2009
2010-2011
2011-2012
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

2-1
3-0
2-2
1-0
2-0
2-2

2016-2017 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-3
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-2

Ντίνος – Ντάφος
Τρικάλης
Βαγενάς – Θώμος, Ντάφος
Μερντιάνι, Μακρής – Ζαλαβράς
Μακρής – Πασιάκος [2], Καλτσούδας,
Ζαλαβράς
Μερντιάνι, Μπουκουβάλας – Κοκκώσης
Μακρής, Μπούζδρας, Μερντιάνι
Μακρής, Τσαρουχάς – Σιούτας, Κυργιάζος
Μούτσα
Γκούμας, Νούλας
Σκόνδρας, Δ.Τεντολούρης – Ο. Ζαρακότας,
Αλμπάνης
Ρούκας [2], Ψωμίδης – Θώμος, Αυγέρος,
Γεωργάκης
Ψαρράς, Καραστέργιος – Σκρέκας,
Μερτσιώτης

ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ – ΣΑΡΑΓΙΑ
1989-1990
2000-2001
2014-2015
2015-2016

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

1-2
2-0
2-1
4-2

Κουφουγάζος – Ψωμάς, Τσιόβολος
Κουφουγάζος, Β.Λαμπρογιώργος
Τζιουβάρας, Ν.Τσιαμπαλής – Κρίκας
Κουβελάς, Βαγενάς, Τζοβάρας, Πανάγος –
Ε.Ρίζος, Β.Ρίζος
2016-2017 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΝΧΙΚΗ 1-0 Γ.Πανάγος
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-0

CMYK

28

Α’ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-ΣΧΟΛΙΑ

_8 ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Κουτσουρεμένη…
αγωνιστική
•Δεν θα γίνουν οι αγώνες Φήκη- Κρύα Βρύση,
Πορταϊκός- Σαράγια και Πηγή- Δήμητρα

Μεγαλοχώρι και Καλύβια είναι από τις ομάδες που επιστρέφουν στη δράση μετά από αρκετές μέρες αγωνιστικής απραξίας

«Α

πό ολότελα καλή και η…
Παναγιώταινα» λέει ο σοφός λαός
και στην περίπτωση της Α’
Ερασιτεχνικής βρίσκει εφαρμογή
με κάποια παραλλαγή. Οπότε, από την πλήρη
αγωνιστική αδράνεια ας γίνουν και λιγότεροι
αγώνες σήμερα… μιας και μας έλειψαν οι αγώνες.
Του ΠANOΥΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Το καλό της υπόθεσης είναι
πως ξέρουνε από σήμερα ποιοι αγώνες δεν θα γίνουν, οπότε ούτε εμείς, ούτε οι ομάδες
θα ταλαιπωρηθούν για παιχνίδια που δεν πρόκειται να

γίνουν. Ποια είναι αυτά; ΦήκηΚρύα Βρύση, Πηγή- Δήμητρα
και Πορταϊκός – Σαράγια.
Αν εξαιρέσουμε τις αναμετρήσεις ΑΕΤ- Πύργος και Αγία
Μονή – Γλίνος που δεν θα γι-

Η ΒαθμoλoγΙα
ΟΜΑΔΕΣ
1 Νεοχώρι
2 Πηγή
3 Κεφαλόβρυσο
4 Φήκη
5 Δήμητρα Απόλλων
6 Σαράγια
7 Πυργετός
8 Μεγαλοχώρι
9 Καστράκι
10 Ταξιάρχες
11 Αγία Μονή
12 Πορταϊκός
13 Κρύα Βρύση
14 Καλύβια
15 Πύργος
16 Αχιλλέας
17 ΑΕΤ
18 Γλίνος

B.
37
36
32
31
28
25
24
23
22
20
16
16
16
15
11
5
0
0

N.
12
11
10
10
9
8
7
7
6
6
4
4
5
4
3
1
0
0

I. H.
1
1
3
0
2
2
1
3
1
4
1
5
3
4
2
5
4
4
2
6
4
6
4
6
1
8
3
7
2
9
2 11
1 13
1 13

TΕΡ.
44-5
29-5
31-11
32-13
33-19
27-16
23-18
27-14
27-13
20-20
16-18
18-26
17-29
12-18
12-27
9-41
0-39
3-48

νόταν έτσι και αλλιώς απομένουν οι αναμετρήσεις Καστράκι – Καλύβια, ΤαξιάρχεςΜπάρα, Νεοχώρι- Πυργετός
και Κεφαλόβρυσο- Μεγαλοχώρι, για να γίνουν.
Στο Νεοχώρι, ο «Διγενής»
θα φιλοξενήσει τον Πυργετό
με μοναδικό στόχο τη νίκη
που θα τον κρατήσει στη κορυφή της βαθμολογίας. Ο
«Δικέφαλος» μπορεί να βρίσκεται πιο χαμηλά στον βαθμολογικό πίνακα, αλλά αυτό
δεν τον εμποδίζει ώστε να
προσπαθήσει και να ελπίζει
σε ένα θετικό αποτέλεσμα.
Στο γήπεδό του ξεκινάει
τις αγωνιστικές υποχρεώσεις
του 2019 το Μικρό Κεφαλόβρυσο και οι στόχοι της ομάδας του Γιώργου Παπαζήση
δεν αλλάζουν. Θέλει να τερματίσει όσο πιο ψηλά γίνεται
και για να γίνει πιο εύκολο
κάτι τέτοιο θα πρέπει να κερδίσει το Μεγαλοχώρι το οποίο
έχει τον ίδιο… στόχο.
Το Καστράκι, προκειμένου
να γίνει ο αγώνας θα παίξει
στο γήπεδο της Σαρακίνας.
Εκεί θα αντιμετωπίσει τα Καλύβια με τις δύο ομάδες να
επιδιώκουν τη θετική επιστροφή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, πρώτες στο 2019.
Οι γηπεδούχοι έχουν τον
πρώτο λόγο απέναντι στα Καλύβια τα οποία άλλαξαν προπονητή (Μαργαριτόπουλος
CMYK

αντί Πράπα) αλλά μετά από
τόση αποχή από τα γήπεδα
κανείς δεν ξέρει σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι ομάδες.
Τέλος, οι Ταξιάρχες θα φιλοξενήσουν τον Αχιλλέα Μπάρας. Αισθητή η βαθμολογική
διαφορά των δύο ομάδων
στον βαθμολογικό πίνακα
αλλά το… καλύτερο είναι πρόκληση και για τις δύο ομάδες.
Οι σημερινοί αγώνες οι
οποίοι θα ξεκινήσουν στις
3μ.μ
Γηπ. Σαρακινας: Καστράκι
- Καλύβια
Διαιτ. Κουτσαγιας (Λεωνιδας Κ - Μανασης Μ)
Γηπ.Ταξιαρχών: Ταξιαρχες
- Αχιλλέας
Διαιτ. Λεωνιδας Σ (Σταφυλας - Αλεξοπουλος)
Γηπ. Νεοχωριου: Νεοχωρι
- Πυργετός
Διαιτ. Μανασης Κ (Νταλουκας - Κωτουλας)
Γηπ. Κεφαλ/σου: Κεφαλ/σο
- Μεγαλ/ρι
Διαιτ. Κοντινος (Τζιοτζιος
- Ντινος)
Αγ. Μονη - Γλύνος
3-0α.α
ΑΕΤ - Πύργος
0-3α.α
Φήκη – Κρύα Βρύση
αναβλήθηκε
Πορταϊκός- Σαράγια
αναβλήθηκε
Πηγή – Δήμητρα
αναβλήθηκε

* Ο καθένας αντιλαμβάνεται πόσο σημαντικό είναι να ακούγονται
όσο το δυνατόν περισσότερες δυνατές φωνές στον Τρικαλινό
αθλητισμό. Στην περίπτωση αυτή επιβεβαιώνεται πρώτα και
κύρια ο μύθος που συνοδεύει τον νομό, δηλαδή η μεγάλη
έφεση στα σπορ, ενώ η νεολαία μπαίνει καλύτερα στον
χορό.
* Την δική τους φιλότιμη προσπάθεια λοιπόν κάνουν οι γυναίκες
του Ασκληπιού στην Α2 Εθνική. Από την πρώτη στιγμή είχαμε
γράψει ότι ο τωρινός μαραθώνιος και ποιοτικά συγκροτήματα
διαθέτει και έντονες συγκινήσεις αλλά και πολλές παγίδες.
* Αυτό σημαίνει ότι με συμβατικές εμφανίσεις δεν είναι δυνατόν
να επιτευχθεί η ιδανική συγκομιδή. Χωρίς υπερβολή οι αθλήτριες καλούνται να δίνουν το 100% των αρετών τους για να
ολοκληρώνουν με ψηλά το κεφάλι.
* Ο εκπρόσωπός μας όμως μετά από μια σειρά αγώνων κατάφερε
να βρει βηματισμό και σε πολλές περιπτώσεις μοιάζει με
τρένο, που περνάει με ταχύτητα, τόσο στους εντός, όσο και
στους εκτός έδρας αγώνες.
* Σήμερα (18.00) οι γαλάζιες θα έχουν αποστολή βουνό στην
έδρα του Ναυάρχου Βότση, που δείχνει αχτύπητος. Ωστόσο
το συγκρότημα του κ. Γεροβάϊου αξίζει να συνεχίσει με την
ίδια λογική και στο μέτρο του δυνατού να επιδιώξει να
κοιτάξει στα μάτια τον αντίπαλο.
* Μια μεστή εμφάνιση ανεξαρτήτως αποτελέσματος θα επιβεβαιώσει το γεγονός ότι το νερό μπήκε για τα καλά στο αυλάκι
και οι παίκτριες θα συνεχίσουν με ακόμη καλύτερη ψυχολογία.
* Εξαιρετική δουλειά όμως κάνουν και οι υπόλοιποι τοπικοί εκπρόσωποι στο άθλημα. Ο Φιλαθλητικός Τρικάλων διαθέτει
αρκετά δυνατά χαρτιά τα οποία σπεύδει να αξιοποιήσει σε
κάθε ματς και για τον λόγο αυτό βρίσκεται σταθερά ψηλά.
* Ιδιαίτερα οργανωμένη είναι η Αμιλλα τα στελέχη της οποίας
βλέπουν κάθε μέρα με ικανοποίηση το νέο αίμα να πατάει
γερά στα πόδια του και να αφήνει υποσχέσεις.
* Μεγάλη αγάπη για το αντικείμενο έχει και ο Φιλαθλητικός
Καλαμπάκας. Με πολλές ώρες δουλειάς στο γήπεδο προσπαθεί
να αναδείξει το συνολικό πακέτο συστήνοντας καινούργια
πρόσωπα.
* Μεγάλο κεφάλαιο στον τοπικό αθλητισμό συνιστά η υποδομή.
Χωρίς υπερβολή η ανανέωση των κυττάρων αποτελεί το Α
και το Ω. Οι φίλαθλοι του μπάσκετ ιδίως εύχονται να δουν
άφθαρτα στελέχη να κάνουν τα κόλπα τους και να φτάνουν
ψηλά.
* Παράλληλα οι ίδιοι έχουν στο μυαλό τους την παλιά φουρνιά,
που όχι μόνον δεν βγαίνει από την πρίζα αλλά θυμίζει κάτι
από παλιό κρασί. Ομολογουμένως οι πρωταγωνιστές αποτελούν
οδηγό για τα νιάτα.
* Δεν είναι τυχαίο ότι τόσα χρόνια βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή ξεδιπλώνοντας άμεσα τα ηγετικά τους προσόντα,
ενώ όταν έχουν τρελά κέφια θυμίζουν καλαθομηχανές. Ασφαλώς χαίρεται να τους βλέπει κανείς σε δράση. Συνεπώς η
σκυτάλη πρέπει να περάσει σε σίγουρα χέρια.
* Σίγουρα οι εποχές αλλάζουν αλλά ο Τρικαλινός αθλητισμός
διαθέτει βάσεις και την τεχνογνωσία για να βγάζει από τα
σπλάχνα του ισχυρές προσωπικότητες.
* Η Αγία Μονή ξέρει να παρουσιάζει ξεχωριστές εκδηλώσεις
με νοσταλγικό άρωμα. Στην σημερινή μάζωξη όλοι θα αποχωρήσουν γεμάτοι από το υλικό.
* Συνεχείς συσκέψεις των υπευθύνων για το Πανελλήνιο των
Σκαμνιών.

03:00 COSMOTE SPORT 4
HD
Minnesota Timberwolves-San
Antonio Spurs
05:00 COSMOTE SPORT 7
HD
Demetrius Andrade vs Artur
Akavov
14:30 COSMOTE SPORT 1
HD
Γουλβς-Λέστερ
15:45 ΕΡΤ Play2
Ρέθυμνο - ΠΑΟΚ
15:45 ΕΡΤ Play1
Κύμη - Πανιώνιος
16:00 Novasports 2HD
Ρόμα - Τορίνο
16:30 COSMOTE SPORT 9
HD
Άουγκσμπουργκ-Φορτούνα
Ντίσελντορφ
16:30 COSMOTE SPORT 8
HD
Ανόβερο-Βέρντερ Βρέμης
16:30 COSMOTE SPORT 7
HD
Στουτγκάρδη-Μάιντς
16:30 COSMOTE SPORT 6
HD
Άιντραχτ ΦρανκφούρτηςΦράιμπουργκ

16:30 COSMOTE SPORT 3
HD
Λεβερκούζεν-Γκλάντμπαχ
17:00 ΕΡΤ3
Κηφισιά - Ηρακλής
Volley League
17:00 Novasports 3HD
Μίντλεσμπρο - Μίλγουολ
17:00 COSMOTE SPORT 4
HD
ΑΕΚ-Περιστέρι
17:00 COSMOTE SPORT 1
HD
Μάντσεστερ ΓιουνάιτεντΜπράιτον
17:15 COSMOTE SPORT 1
HD
Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας
17:15 Novasports 1HD
ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπιακός
17:15 COSMOTE SPORT 2
HD
Ρεάλ Μαδρίτης-Σεβίλη
17:30 ΕΡΤ2
Αρης - Λαύριο
18:00 Novasports 4HD
Παρί Σεν Ζερμέν - Γκινγκάμπ
19:00 ΕΡΤ1
Απόλλων - Λεβαδειακός
19:00 Novasports 3HD
Ουντινέζε - Πάρμα

19:30 Novasports 5HD
Σουόνσι - Σέφιλντ Γιουνάιτεντ
19:30 Novasports 2HD
ΠΑΟΚ - Πανιώνιος
19:30 COSMOTE SPORT 3
HD
Λειψία-Ντόρτμουντ
19:30 COSMOTE SPORT 2
HD
Ουέσκα-Ατλέτικο Μαδρίτης
19:30 COSMOTE SPORT 1
HD
Άρσεναλ-Τσέλσι
20:00 COSMOTE SPORT 8
HD
Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μορεϊρένσε
20:45 Novasports 4HD
Τσβόλε - Φέγενορντ
21:00 Novasports 3HD
Μονακό - Στρασβούργο
21:30 COSMOTE SPORT 6
HD
Γκραν Κανάρια-Μούρθια
21:30 Novasports 1HD
Ίντερ - Σασουόλο
21:45 COSMOTE SPORT 2
HD
Θέλτα-Βαλένθια

τοπικά
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Πραγματοποιήθηκε η Κοπή
της Πίτας στη Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας
παράδοση της
κοπής της
Πρωτοχρονιάτικης
πίτας συνεχίστηκε στη
Βιβλιοθήκη την Πέμπτη
17 Ιανουαρίου στις 7:00
μ.μ.

Η

H διευθύντρια κα Πέπη
Κατσιαμάνη ευχαρίστησε του
ς παρευρισκομένους και ευχήθηκε Καλή Χρονιά και στη
συνέχεια, η δωρήτρια της Βιβλιοθήκης κα Κατερίνα Δημουλά και ο Δημάρχος Δήμου
Μετεώρων κος Σινάνης έκοψαν τη Βασιλόπιτα.
Στην εκδήλωση επίσης παρευρέθηκαν η Αντιδήμαρχος
Πολιτισμού κα Λίλα Μπαντέ-

κα, ο υποψήφιος Δήμαρχος
Δήμου Μετεώρων κος Θοδωρής Αλέκος, κτηνοτρόφοι

που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης της
Αμερικανικής Γεωργικής Σχο-

λής και καθηγητές τους, καθώς και μέλη του ΚΑΠΗ Καλαμπάκας.

Tο φλουρί κέρδισε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων κ.

Μιχάλης Λάππας, ο οποίος
επέλεξε να το δωρίσει σε ένα
νεαρό μέλος της Βιβλιοθήκης.

Κοπή πίτας στο παράρτημα
του ΙΕΚ Τρικάλων
στην Καλαμπάκα

ΨΗΦΟ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Στο παράρτημα του ΙΕΚ Τρικάλων στην Καλαμπάκα τα
τμήματα Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικων
Περιηγήσεων και Τεχνικός
Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας έκοψαν

την πίτα παρουσία του Διευθυντή κ. Γκιμούσια Πρ. και
του αντιδημάρχου κ. Παπαγεωργιου Χρ.
Ευχόμαστε καλή χρονιά σε
ολους

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Προμήθεια
αξονικού τομογράφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Τρικάλων στη χθεσινή του συνεδρίαση, αποφάσισε την έγκριση διενέργειας
τευχών δημοπράτησης και επικαιροποίησης τεχνικών
προδιαγραφών για την προμήθεια – εγκατάσταση Αξονικού Τομογράφου 32 τομών, ο οποίος θα αναβαθμίσει την
ποιότητα της ιατρικής απεικόνισης στο νοσοκομείο μας.
Προϋπολογισμός δαπάνης, 350.000,00 €.
Τακτοποίηση οφειλών από τον ΕΟΠΥΥ
O Ε.Ο.Π.Υ.Υ ταχτοποιεί τις οφειλές του στα νοσοκομεία
χωρίς αναβολές, καθυστερήσεις και δήθεν προβλήματα,
όπως γινόταν στο παρελθόν.
Στο Γ.Ν. Τρικάλων, κατατέθηκε το ποσό των 4.373,000
€ που αφορά το έτος 2017, με το οποίο ξεχρεώθηκαν όλες
οι οφειλές προηγούμενων ετών. Μία ακόμα απόδειξη ότι
η κατάσταση στην υγεία αλλάζει – προχωρά.

Κοπή πίτας
στο ΔΙΕΚ Τρικάλων

Το προσωπικό και οι εκπαιδευτές του ΔΙΕΚ Τρικάλων έκοψαν την πίτα τους σε ένα ευχάριστο και όμορφο χώρο στο
κέντρο της πόλης στο "ρακαριο".
Ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά, καλή και δημιουργική χρονιά.

Ζήτησε η Κυβέρνηση, ψήφο εμπιστοσύνης
να δώσει η ολομέλεια, Θέλει να συνεχίσει
το έργο όπου άρχισε, το Εθνικό κι' ευθύνης.
Να δούμε πάλι ξέφωτο το γέλιο ν' αντηχήσει.
```
Άρχισε ο Πρωθυπουργός, οι Αρχηγοί Κομμάτων.
Είπαν, αν είναι σύννομο. Το Σύνταγμα τι λέει;
μα ο Λαός περίμενε, δεκάδων μηνυμάτων
Όχι τι είδαν κι' άκουσαν, και η ψυχή τους κλαίει
```
Για κουρελούδες να μιλούν, είπαν για αποστάτες
για συμφωνίες μυστικές, κι άλλες σκληρές κουβέντες
που ακούς στο πεζοδρόμιο, από τους παραβάτες,
τις λένε εκείνα τα παιδιά, εκείνοι οι "λεβέντες"
```
Στην δευτερολογία τους, πως να το πούμε τώρα,
Η Αντιπολίτευση Εδώ, το μέτρο έχει χάσει
δεν το πιστεύω πια εγώ είμαι σε άλλη χώρα
επαναλήψεις άσχετες, ο κόσμος να χαλάσει
```
Των κλακαδόρων πόνεσαν και ρόζιασαν τα χέρια
να εμψυχώσουν ήθελαν το ηθικό να υψώσουν
του Αρχηγού που μίλαγε και που δεν είχ' ευχέρεια
να κρύψουνε τα λάθη του, το κύρος μην μειώσουν.
```
Τα παλαμάκια δυνατά, ακούγονταν καθάρια
σκεπάζουνε το ρήτορα, μια τραγική ομιλία,
καλά να τάχει ο Θεός αυτά τα παλληκάρια.
κι' οι κουρελούδες είχανε μεγάλη ποικιλία.
```
Την ψυχραιμία έχασε, όλοι το καταλάβαν
και θύμωνε και πήγαινε σε αλλωνών μπαξέδες,
οι παροικούντες τάχασαν, μηνύματα δεν λάβαν
ούτε τι ήθελε να πει, ούτε και για λουφέδες
```
Μόνο επαναλάμβανε φύγετ' αμέσως τώρα
να τελειώνουμε με σας, το κάθε σας πιστεύω
Θα θάψω τις ιδέες σας σε τούτη δω την Χώρα,
Ιδέες Φιλελεύθερες, εγώ θα αριστεύω.
```
Άκουγα της αντιπολίτευσης τους δύο αρχηγούς τους
και νόμισα πως τα γραφτά τα είχανε λαθέψει
Ζητούσανε και άκουγα από τους δύο Ταγού τους
τα ίδια κι είπα όλα αυτά τα έχουνε μπερδέψει
Μίμη Οικονόμου 18-1-2019

30 σελίδα
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Επικρίσεις Ν.Δ.
για τη ρηματική διακοίνωση ΠΓΔΜ
Σ

τη Βουλή ανανεώνουν το
ραντεβού τους με τον
πρωθυπουργό και την κυβέρνηση
ο Κυρ. Μητσοτάκης και η Ν.Δ., καθώς η
Πειραιώς διαμηνύει ότι οι διεθνείς
συμφωνίες συζητιούνται και
κυρώνονται στο Κοινοβούλιο με τη
συμμετοχή όλων των κομμάτων και
όλων των βουλευτών, που
αναλαμβάνουν τις «ιστορικές» ευθύνες
τους.

των Ελλήνων μπροστά στην αγωνία του κ.
Τσίπρα να μείνει για λίγο ακόμη στην εξουσία». Η Ν.Δ. χαρακτηρίζει «πρωτοφανή πολιτική ανωμαλία» το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός στηρίζεται στους «δανεικούς» βουλευτές του κ. Καμμένου, ενώ ο πρόεδρος
των ΑΝΕΛ «παριστάνει ότι πέρασε στην αντιπολίτευση» και προειδοποιεί ότι αυτό δεν
μπορεί να συνεχιστεί για πολύ, καθώς «ακόμα
και η παρακμή έχει τα όριά της».

Την ίδια ώρα, η Νέα Δημοκρατία επιμένει
ότι η ρηματική διακοίνωση, που δημοσιοποίησε από το βήμα της Βουλής το βράδυ της
Τετάρτης ο πρωθυπουργός, όχι μόνο δεν
αλλάζει στο παραμικρό τη συμφωνία των
Πρεσπών, αλλά και ότι την κάνει ακόμα χειρότερη.
Πηγές της Πειραιώς επιμένουν ότι με τη
συμφωνία η Ελλάδα για πρώτη φορά στην
ιστορία της αναγνωρίζει «μακεδονική γλώσσα» και «μακεδονική υπηκοότητα/εθνικότητα»,
καθώς και ότι το κείμενο της διακοίνωσης
επιβεβαιώνει ότι «πλέον το σύνταγμα των
Σκοπίων κάνει αναφορά και σε μακεδονικό
λαό», και μάλιστα δύο φορές, επισημαίνουν
από τη Ν.Δ., υπογραμμίζοντας ότι αν η ελληνική πλευρά δεν αντιδράσει άμεσα, «θα
έχουμε χαρίσει ακόμη μία αποκλειστικότητα
χρήσης του όρου “μακεδονικός”» στους Σκοπιανούς.
Οι ίδιες πηγές έλεγαν ότι το ζήτημα δεν
είναι αν η γλώσσα που μιλούν στα Σκόπια
ανήκει στην ομάδα των νότιων σλαβικών
γλωσσών. Το πρόβλημα είναι ότι για πρώτη
φορά η Ελλάδα την αναγνώρισε ως «μακεδονική γλώσσα».
Μάλιστα, έφερναν ως παράδειγμα τη βουλγαρική γλώσσα που ανήκει στην ίδια γλωσσική
οικογένεια, αλλά κανένας δεν την αποκαλεί
«νοτιοσλαβική».
«Ας πάψει λοιπόν η κυβέρνηση να κρύβεται
πίσω από αφελείς προφάσεις για την πρω-

Νέα σύγκρουση Ν.Δ. - κυβέρνησης προκάλεσε η «πρόσκληση» του κ. Τσίπρα προς
τον κ. Μητσοτάκη σε debate για τη συμφωνία
των Πρεσπών και μέσω ανακοίνωσης με την
οποία το Μαξίμου την παρουσιάζει ως ευκαιρία ώστε οι πολίτες να συγκρίνουν επιχειρήματα, αντί «να υποκύπτουν σε υστερικές
εκδηλώσεις δήθεν πατριωτικού ανταγωνισμού».
Η Πειραιώς κατηγόρησε τον πρωθυπουργό
για «διχαστική αντίληψη», ενώ μίλησε για
«γεμάτη αλαζονεία ανακοίνωση». Πρότεινε
δε στον κ. Τσίπρα αν «βιάζεται» για debate,
να προκηρύξει «εδώ και τώρα» εκλογές και
οι πολίτες να βγάλουν τα συμπεράσματά
τους στα προεκλογικά debates. «Η δε Βουλή
που θα προκύψει από τις εκλογές να αποφασίσει για την κύρωση ή την απόρριψη της
συμφωνίας των Πρεσπών».
Μάλιστα, σε ειρωνικό υστερόγραφο, η
Ν.Δ. καλεί τον κ. Τσίπρα να κάνει debate με
τον Π. Καμμένο. Το Μαξίμου απάντησε κατηγορώντας τον κ. Μητσοτάκη ότι «το βάζει
στα πόδια», προκαλώντας νέα αντίδραση
της Πειραιώς, πηγές της οποίας έλεγαν ότι
ο λόγος που ο κ. Τσίπρας δεν θέλει να απαντήσει σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις από
κοινού με τον κ. Καμμένο λέγεται «ΕΙΣ-ΠΡΑΤΤΩ» (με αφορμή τις καταγγελίες Καμμένου)
και διεμήνυαν ότι θα κληθούν όλοι να απαντήσουν στη Βουλή «ποιος εισέπραξε και τι
από τη συμφωνία».

Κόντρα για το debate

Για «εργαλειοποίηση» του εθνικού
ζητήματος έκανε λόγο ο Κυρ. Μητσοτάκης
τοφανή υποχώρηση που έκανε, αναγνωρίζοντας μακεδονική γλώσσα», υπογράμμιζαν.
Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της «ιθαγένειας»,
έλεγαν ότι είναι έωλος ο ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι προσφέρεται ικανοποιητική διευκρίνιση πως ο όρος nationality σημαίνει
ιθαγένεια και όχι εθνότητα.
«Αν πράγματι nationality στη συμφωνία σημαίνει ιθαγένεια και μόνον, δηλαδή παραπέμπει σε ένα κράτος, τότε αυτονοήτως η
ιθαγένεια θα έπρεπε να ακολουθεί την ονομασία του και να ορισθεί αποκλειστικά ως
βορειομακεδονική.
Και όχι να επιτρέπεται η χρήση του όρου
“μακεδονική” χωρίς γεωγραφικό προσδιορισμό. Αλλη μία ακατανόητη υποχώρηση από
την ελληνική πλευρά», σημείωναν.

Μικροκομματικοί λόγοι
Η Πειραιώς επανέλαβε χθες το «κατηγορώ» του Κυρ. Μητσοτάκη προς τον Αλ.
Τσίπρα από το βήμα της Βουλής το βράδυ
της Τετάρτης, ότι «εργαλειοποίησε» το εθνικό
ζήτημα και υπονόμευσε την εθνική ενότητα
για μικροκομματικούς λόγους. «Αυτά είναι
ψιλά γράμματα για τον κ. Τσίπρα, ο οποίος
από την πρώτη στιγμή εργαλειοποίησε το
ζήτημα και καθύβριζε ως ακροδεξιούς τη
μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων που διαφωνούσαν μαζί του». Στον απόηχο δε της
ψήφου που έλαβε η κυβέρνηση από τους
151, η Ν.Δ. όρισε την κυβέρνηση «κουρελού»
ως «κυβέρνηση Τσίπρα - Ζουράρι - Παπακώστα», μια κυβέρνηση που, όπως επεσήμανε
η Μαρία Σπυράκη, «θυσιάζει τους κόπους

Αύριο Κυριακή ανοίγει τα χαρτιά του για τις «Πρέσπες» ο Θεοχαρόπουλος
Θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή της ΔΗΜΑΡ
Αύριο το μεσημέρι στις 12:00 αναμένεται να
πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της ΔΗΜΑΡ με αντικείμενο τη συμφωνία
των Πρεσπών.
Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με την ομιλία του Θανάση Θεοχαρόπουλου, ο οποίος αναμένεται να
ανοίξει τα χαρτιά του αναφορικά με τη στάση που
θα κρατήσει απέναντι στη συμφωνία.
Ως γνωστό, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής
Φώφη Γεννηματά δεν έχει επιβάλλει κομματική πειθαρχία αναφορικά με το ζήτημα, ωστόσο έχει προειδοποιήσει με συνέπειες όσους αψηφήσουν την
κομματική γραμμή. Η τελική στάση του ΚΙΝΑΛ απέναντι στις «Πρέσπες» θα καθοριστεί την ερχόμενη
εβδομάδα.

όπως παλιά...
ουζερί ταβέρνα

Ρούλα Μπάλτου
Περσεφόνης 2 Τρίκαλα
Τηλ.: 2431100104
CMYK
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Κύρωση των «Πρεσπών»
Στις 30 Ιανουαρίου η ψηφοφορία
μέχρι το τέλος της
επί των προτάσεων κομμάτων και βουλευτών
άλλης εβδομάδας
Αναθεώρηση Συντάγματος:

Το προανήγγειλε ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης

ην Τετάρτη 30 Ιανουαρίου θα γίνει στην
Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος η τελική ψηφοφορία επί όλων των
προτάσεων, τόσο των κομμάτων όσο και μεμονωμένων βουλευτών, οι οποίες έχουν πάνω
από 50 υπογραφές. Στη Γραμματεία της Επιτροπής Αναθεώρησης έχουν κατατεθεί τρεις
προτάσεις κομμάτων και 19 προτάσεις μεμονωμένων βουλευτών.
Όπως αποφασίστηκε χθες ομόφωνα στην Επιτροπή Αναθεώρησης, την ερχόμενη Δευτέρα 21
Ιανουαρίου λήγει η προθεσμία για την κατάθεση συμπληρωματικών προτάσεων με την υπογραφή 50 βουλευτών. Επίσης, μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 24 Ιανουαρίου θα πρέπει να
κατατεθούν από τους γενικούς και ειδικούς εισηγητές οι τελικές προτάσεις των κομμάτων
τους για τις αναθεωρητέες συνταγματικές διατάξεις.
Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης θα γίνει τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου,
οπότε και θα ολοκληρωθεί η συζήτηση των τελευταίων συμπληρωματικών προτάσεων που
έχουν κατατεθεί. Σήμερα, αναπτύχθηκε μέρος
αυτών των συμπληρωματικών προτάσεων βουλευτών.
Η υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Κατερίνα Παπακώστα, τόνισε την ανάγκη μίας σύγχρονης, γενναίας και ορθολογικής αναθεώρησης. Παράλληλα, πρότεινε τροποποιήσεις του
Συντάγματος που θα ενισχύουν το κοινωνικό
κράτος, όπως ειδική προστασία της μητρότητας, των παιδιών των ανάπηρων, καθώς και λελογισμένη ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του
Προέδρου της Δημοκρατίας, ώστε, όπως είπε,
να μην περιορίζονται μόνο στην έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων.
Ο γενικός εισηγητής της ΝΔ, Κώστας Τασσούλας, υπεραμύνθηκε της συμπληρωματικής
πρότασης του κόμματός του για τροποποίηση
του άρθρου 96, ώστε να εξομοιωθούν οι στρατιωτικοί δικαστές με τους τακτικούς δικαστές.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης
του Συντάγματος, Νίκος Παρασκευόπουλος,
επισήμανε την ανάγκη αποσαφήνισης της έννοιας επιείκιας, ώστε η Δικαιοσύνη να γίνει πιο

Τ

εύκαμπτη, πιο ανθρώπινη και πιο δίκαια, όπως
είπε.
Ο γενικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας
Δουζίνας, ο οποίος υπογράφει μαζί με τον Γιώργο Κυρίτση, την Αννέτα Καββαδία και τον Χρήστο Καραγιαννίδη, υπεραμύνθηκε της πρότασής
τους να προστεθούν στις κατηγορίες απαγόρευσης διακρίσεων, ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου.
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κυρίτσης
πρότεινε να συμπεριληφθεί στο Σνταγμα ειδική διάταξη για την κατοχύρωση της προστασίας
των ζώων, καλώντας και άλλους βουλευτές να
προστεθούν στους 31 που έχουν μέχρι στιγμής
υπογράψει.
Ο βουλευτής της ΔΗΣΥ Δημήτρης Κρεμαστινός ζήτησε να απαλειφθεί η συνταγματική
πρόβλεψη ώστε να μην είναι απαραίτητη η γνωμάτευση γιατρών, προκειμένου να αντικατασταθεί πρωθυπουργός, ο οποίος για λόγους
υγείας δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του.
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Κυρίτσης
υπεραμύνθηκε της πρότασης που υπογράφεται από 68 βουλευτές να κατοχυρωθεί συνταγματικά η υποχρέωση της εκτελεστικής
εξουσίας για την προστασία, την ενίσχυση και
την ανάπτυξη των νησιωτικών και ορεινών περιοχών.
Στο ίδιο πνεύμα ήταν και η πρόταση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αντώνη Συρίγου.
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παπαηλιού πρότεινε αποσαφήνιση του άρθρου 22 για
τους όρους εργασίας, ώστε να προστατεύονται και να κατοχυρώνονται οι εργαζόμενοι.
Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μαρία Θελερίτη
πρότεινε να κατοχυρωθεί συνταγματικά η αυτονομία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ο βουλευτής της ΔΗΣΥ Γιώργος Καρράς ανέπτυξε την πρόταση του κόμματός του για την
προστασία της πρώτης κατοικίας. Όπως ανέφερε, είναι ανάγκη να προστεθεί στο Σύνταγμα η υποχρέωση του κράτους να εκδώσει ειδικό
νόμο για τη προστασία της πρώτης κατοικίας,
ο οποίος να καθορίζει και τις ειδικές προϋποθέσεις για να μην αφήνεται στη διάκριση των
εκάστοτε κυβερνήσεων.

ως το τέλος της
ερχόμενης
εβδομάδας
αναμένεται να
επικυρωθεί από το
ελληνικό κοινοβούλιο η
Συμφωνία των Πρεσπών,
όπως προανήγγειλε ο
πρόεδρος της Βουλής,
Νίκος Βούτσης, μιλώντας
σε δημοσιογράφους,
αμέσως μετά τη
συνεδρίαση της
Πολιτικής Γραμματείας
του ΣΥΡΙΖΑ.

Έ

Αυτό σημαίνει πως στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, η Συμφωνία των Πρεσπών θα συζητηθεί σε μία ή
δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και στη συνέχεια θα εισαχθεί στην Ολομέλεια προς
κύρωση.
Υπενθυμίζεται ότι προχθες
το Μέγαρο Μαξίμου σε ανακοίνωσή του διεμήνυσε πως η
Συμφωνία θα εισαχθεί στην
Ολομέλεια, χωρίς διαδικασίες
fast track, ενώ ανακοίνωσε
πως την Κυριακή θα δοθεί
στη δημοσιότητα ολόκληρο
το κείμενο της συμφωνίας,
ώστε «να είναι όλοι σε θέση να
κρίνουν».
Προς αυτή την κατεύθυνση,
ο κ. Βούτσης, διαμήνυσε πως
«θα μιλήσουν όλοι, θα υπάρχει χρόνος για όλους. Όλα τα

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

άλλα είναι περί όνου σκιάς».

150-153 βουλευτές
υπέρ των «Πρεσπών»
Εν τω μεταξύ, μετά και την
προχθεσινή συνεδρίαση του
Πολιτικού Συμβουλίου του Ποταμιού, στο κυβερνητικό στρατόπεδο είναι πιο ήσυχοι.
Αυτό γιατί η ψήφος κατά
συνείδηση που αποφασίστηκε
στο Πολιτικό Συμβούλιο του
Ποταμιού δίνει το “πράσινο
φως” στον Σταύρο Θεοδωράκη και τον Γιώργο Μαυρωτά να ψηφίσουν θετικά, οπότε
μαζί με τους 145 του ΣΥΡΙΖΑ,
τον Σπύρο Δανέλλη, τον Θανάση Παπαχριστόπουλο και
την Έλενα Κουντουρά στο
Μαξίμου μετρούν 150 βουλευτές. Από την πλευρά του,
ο Σπύρος Λυκούδης διάκειται
θετικά, ενώ όπως αποκάλυψε
στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή
«Ακραίως» ο δημοσιογράφος
Τάκης Χατζής, ο βουλευτής
θα εισηγηθεί στα όργανα του
κόμματος θετική ψήφο στην
ψηφοφορία στη Βουλή.
Ερωτηματικό υπάρχει για
τον Θανάση Θεοχαρόπουλο
που αναμένεται να ανοίξει τα
χαρτιά του στη συνεδρίαση
της Κεντρικής Επιτροπής της
ΔΗΜΑΡ την Κυριακή. Η Φώφη
Γεννηματά δεν βάζει κομματική πειθαρχία, αλλά με “αστερίσκους” και όλα θα κριθούν
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Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

τη τελευταία στιγμή.
Το “θρίλερ” για την κύρωση
της Συμφωνίας των Πρεσπών
δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει
ούτε από τη στάση της Κατερίνας Παπακώστα, που όλα
δείχνουν πως θα αποφασίσει
τι θα πράξει λίγο πριν την ψηφοφορία. Στην Ηρώδου Αττικού θεωρούν πως δεν θα καταψηφίσει, ωστόσο οι δυο παρουσίες της στο Μέγαρο Μαξίμου καθώς και τα τηλεφωνήματα που έχουν γίνει με
τον πρωθυπουργό δείχνουν
τους προβληματισμούς που
έχει. Δεν αποκλείεται καταλυτικό ρόλο στην τελική της
απόφαση να παίξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος με τον
οποίον διατηρεί εξαιρετική
σχέση.
Στο Μαξίμου δεν πρέπει
πλέον να ελπίζουν στον Δημήτρη Κρεμαστινό, αφού με
τις δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN τόνισε
πως θα ακολουθήσει την απόφαση της κοινοβουλευτικής
ομάδας. Αν και οι σχέσεις του
Βασίλη Κόκκαλη με τους
ΑΝΕΛ, μετά τη διαγραφή του,
δεν βρίσκονται σε καθόλου
καλό επίπεδο, εντούτοις τον
υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης δεσμεύουν οι δηλώσεις του πως διαφωνεί με τη
Συμφωνία των Πρεσπών.

32 σελίδα
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Κοινή ερώτηση
Δανέλλη με
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Η θεραπεία των δέκα λεπρών

Ο ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΘΕΟΣ
ΚΑΙ Ο ΑΧΑΡΙΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
“...Ουχ ευρέθησαν υποστρέψαντες δούναι δόξαν τω Θεώ..;”

Πιο κοντά στην κυβερνητική πλειοψηφία

Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος

Ο

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Σπύρος Δανέλλης
Ένα βήμα πιο κοντά -μετά την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση- στον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πως βρίσκεται ο ανεξάρτητος βουλευτής Σπύρος Δανέλλης, ο
οποίος συνυπέγραψε ερώτηση έξι βουλευτών της πλειοψηφίας για το μεταφορικό ισοδύναμο.
Στο κείμενο της ερώτησης οι βουλευτές τονίζουν ότι
το μεταφορικό ισοδύναμο αποτελεί μέτρο για την ουσιαστική στήριξη της νησιωτικότητας που προστατεύεται
από το Σύνταγμα, αλλά και από τη Συνθήκη λειτουργίας
της ΕΕ, καθώς και ότι στη χώρα μας επί τέσσερις περίπου
δεκαετίες η εφαρμογή του αποτέλεσε πεδίο προεκλογικών
υποσχέσεων και εξαγγελιών σε βάρος των κατοίκων της
νησιωτικής χώρας.
Μάλιστα σημειώνουν με νόημα ότι η σημερινή Κυβέρνηση
υλοποίησε τη δέσμευσή της απέναντι στους νησιώτες
εφαρμόζοντας πιλοτικά και θεσμοθετώντας για πρώτη
φορά ένα ουσιαστικό μέτρο που απαντά στις ανάγκες
των νησιωτών και στις ανάγκες για ενίσχυση της νησιωτικής
επιχειρηματικότητας. Ακόμα, οι «επτά» ρωτούν τον αρμόδιο
Υπουργό εάν θα επεκταθεί εντός του έτους και με ποιο
χρονοδιάγραμμα το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου
και στην Κρήτη.
Αξίζει να σημειωθεί πως την ερώτηση συνυπογράφουν
οι Βάλια Βαγιωνάκη, Σωκράτης Βαρδάκης, Νίκος Ηγουμενίδης, Εμμανουήλ Θραψανιώτης, Γιάννης Μιχελογιαννάκης, Αντώνης Μπαλωμενάκης

Θεός “πλούσιος
ων εν ελέει και
ακτιρμοίς”,
ανατέλλει τον ήλιον
αυτού επί πονηρούς και
αγαθούς και βρέχει επί
δικαίους και αδίκους”,
χαρίζοντας τις
ευεργεσίες του προς
όλους αδιάκριτα τους
ανθρώπους. Και ο
Κύριος, ο οποίος
“διήλθε την ζωήν αυτού
ευεργετών και ιώμενος
πάντας”, θεράπευε
όλους όσους με πίστη
πρόστρεχαν σ' αυτόν,
αλλά και συγχωρούσε τις
αμαρτίες τους, οι οποίες
συχνά ήταν η αιτία τόσο
της ψυχικής τους
κακοδαιμονίας όσο και
της σωματικής τους
αρρώστιας.
Η θεραπεία των δέκα λεπρών από το θεάνθρωπο Κύριο μας παρουσιάζει με σαφήνεια αυτήν ακριβώς την
αλήθεια, ότι δηλαδή πολλοί
δέχονται τις ευεργεσίες του
Θεού και των ανθρώπων, ενώ
ελάχιστοι αποδίδουν την
οφειλόμενη ευγνώμονα ευχαριστία.
Ο Ευαγγελιστής Λουκάς
με συντομία, ενάργεια και
παραστατικότητα, με δύο χαρακτηριστικές εικόνες μας
παρουσιάζει το θαύμα αυτό:
Καθώς ο Χριστός έμπαινε σ'
ένα χωριό, τον συνάντησαν
δέκα λεπροί άντρες, που στάθηκαν μακριά του και του
φώναζαν δυνατά: “Ιησού, Κύριε, ελέησέ μας!”
Στέκονται μακριά, αλλά ο
Χριστός είναι κοντά τους,
γιατί “εγγύς Κύριος πάσι τοις

επικαλουμένοις αυτόν εν αληθεία”. Πηγαίνετε, τους είπε,
να σας εξετάσουν οι ιερείς,
δοκιμάζοντες έτσι την πίστη
τους. Και καθώς πήγαιναν
καθαρίστηκαν από τη λέπρα.
Και ενώ καθαρίστηκαν όλοι,
ένας μόνο και αυτός Σαμαρείτης -οι Σαμαρείτες ήταν
λαός μιγάς τόσο κατά την
καταγωγή όσο και κατά τη
θρησκεία- γύρισε δοξάζοντας
με δυνατή φωνή το Θεό, έπεσε με το πρόσωπο στα πόδια
του Ιησού και τον ευχαρίστησε. Η πράξη αυτή είναι σημείο και εκδήλωση βαθύτατου σεβασμού και ευγνωμοσύνης, αλλά και ταπείνωσης.
Αρμόζει να εκδηλώνουμε και
στις ευχαριστίες μας ταπείνωση ανάλογη με εκείνη που
δείχνουμε στις δεήσεις και
παρακλήσεις μας.
Ο Κύριος εκφράστηκε με
μεγάλη πικρία για την αχαριστία των εννέα λεπρών, οι
οποίοι δεν επέστρεψαν “δούναι δόξαν τω θεώ” μετά τη
θεραπεία τους. Αυτοί φάνηκαν ανάξιοι της ευεργεσίας
τους και διέρρηξαν κάθε σχέση με τον ευεργέτη τους Κύριο, ενώ ο Σαμαρείτης αποδείχθηκε ευγνώμων και σώθηκε χάρις στη πίστη του.
Η αγνωμοσύνη, δηλαδή η
διαγραφή από τη μνήμη μας
των ευεργεσιών που δεχθήκαμε από άλλους δείχνει
ψυχή αγενή και ακαλλιέργητη.
Οι άνθρωποι συνήθως φέρνουμε στη μνήμη μας πιο καθαρά και ζωηρά τα κακά που
μας έκαναν οι άλλοι παρά
τις ευεργεσίες που δεχθήκαμε. Ο απ. Παύλος τοποθετεί την αγνωμοσύνη μεταξύ

των μεγάλων κακιών: “
Εις καιρούς χαλεπούς
έσονται οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες,
υπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεύσιν απειθείς, αχάριστοι,
ανόσιοι, άστοργοι” (Β’ Τιμόθ.
Γ’,2).
Οι αχάριστοι αποδεικνύονται κατώτεροι ακόμα και από
τα άλογα ζώα, μερικά από
τα οποία εκδηλώνουν την ευγνωμοσύνη τους προς τον
άνθρωπο κατά τρόπο συγκινητικό. Επιπλέον οι αχάριστοι
απογοητεύουν εκείνους, οι
οποίοι έχουν καλή διάθεση
και προθυμία για ευεργεσία
και οι ίδιοι χάνουν κάθε ελπίδα να τύχουν νέας ευεργεσίας.
Αντίθετα, η ευγνωμοσύνη
είναι έργο δικαιοσύνης και
εκδήλωση κατεξοχήν ανθρώπινη, που δείχνει ευγενή, ταπεινή, καλοπροαίρετη και
ενάρετη ψυχή.
Η ευγνωμοσύνη δεν φέρνει
κοντά μόνο δύο ανθρώπους,
τον ευεργέτη και τον ευεργεθέντα, αλλά και οικογένειες
και έθνη και λαούς. Υπάρχουν
πολλές παροιμίες που προειδοποιούν τους ευεργετούντες να πάψουν να ευεργετούν
τους αχαρίστους· γιατί αυτοί
μπορεί να τους ανταμείψουν
με το κακό. “Αγνώμονα ευεργετείν ίσον του τρέφειν όφιν”.
Αλλά υπάρχουν και άλλες
παροιμίες που συνιστούν την
εκδήλωση της ευγνωμοσύνης. Η χριστιανική όμως ηθική
μας αποτρέπει να προφασιζόμαστε ότι δεν ευεργετούμε
εξαιτίας της αχαριστίας των
ευεργετουμένων. Αντίθετα,
μας καλεί να μιμηθούμε το
Θεό “ότι αυτός εστί χρηστός

επί τους αχαρίστους και πονηρούς” (Λουκ. στ. 35).
Δυστυχώς οι άνθρωποι,
ενώ απολαμβάνουμε πλούσιες τις δωρεές του Θεού,
συχνά αποδεικνυόμαστε αχάριστοι και το χειρότερο ατιμάζουμε και βλασφημούμε
το άγιο όνομά του με λόγια
και έργα.
Αν περιδιαβάσουμε με
πνευματικό μάτι τη ζωή μας
θα διαπιστώσουμε πάμπολλες στιγμές που η θεία Πρόνοια και ο άγγελος Κυρίου
μας προστάτευσε από ποικίλους πνευματικούς και σωματικούς κινδύνους. Πόσες
φορές η αγάπη του Θεού
Πατέρα δεν χρησιμοποίησε
μέσα, ανθρώπους, περιστατικά και καταστάσεις προκειμένου να μας παιδαγωγήσει
και να μας οδηγήσει στο δρόμο της αλήθειας και της
ζωής! Πόσες φορές δεν μας
συμπαραστάθηκε σαν στοργικός πατέρας στις κακοτοπιές της ζωής!
Οφείλουμε, λοιπόν, να είμαστε ευγνώμονες προς τον
Κύριο και να τον ευχαριστούμε “υπέρ των φανερών και
αφανών ευεργεσιών των εις
ημάς γεγενημένων”. Για τη
λύτρωση που μας προσφέρει,
για την άγρυπνη φροντίδα
του για μας, για τα υλικά και
τα πνευματικά αγαθά που
μας παρέχει.
Αλλά να είμαστε ευγνώμονες και προς όλους εκείνους
οι οποίοι μας συμπαραστάθηκαν με ποικίλους τρόπους
και ιδιαίτερα προς εκείνους
που μας βοήθησαν πνευματικά, τους γονείς μας και
τους πνευματικούς διδασκάλους και πατέρες.-

Maca: “ Μία ρίζα θησαυρός ”
Maca: Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και με υψηλότερα ποσοστά ασβεστίου
από ότι το γάλα, είναι ένας
φυσικός εξισορροπιστής των
ορμονών που κάνει καλό και
στους άνδρες και στις γυναίκες. Λόγω της υψηλής
διατροφικής του αξίας, δεν
είναι μόνο δημοφιλές σαν
ενισχυτής της λίμπιντο και
σωτήρας για τα συμπτώματα
της εμμηνόπαυσης, αλλά
επηρεάζει και μας ανεβάζει
την ενέργεια, αντοχή και ευεξία.
Βοηθάει στο άγχος το
στρες και την κατάθλιψη Μας
απαλλάσσει από την ακμή
/ο ορμονικών διαταραχών.
Επωφελής για θυρεοειδή,
ινομυαλγείες και ορμονική
ισορροπία. Βελτιώνει την

Επιμέλεια:
Τσιουτσια Βασιλείου,
φαρμακοποιού

ανοσία και τον ύπνο. Ανεβάζει την λίμπιντο και τη σεξουαλική ικανοποίηση σε άν-

δρες και γυναίκες. Αυξάνει
το σπέρμα και τη γονιμότητα
και στα 2 φύλλα.
Περιορίζει από τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης,
κολπικής ξηρότητας, εξάψεων και περιόδου, βελτιώνει
την στύση.
Sex και γενετήσια ορμή: η
ρίζα Μaca συνίσταται για
προβλήματα γονιμότητας,
στειρότητας και άλλες σεξουαλικές διαταραχές. Στο
Περού είναι γνωστό εδώ και
πολύ καιρό ως ένα
ισχυρό αφροδισιακό. Οι
έρευνες έχουν δείξει ότι
ενεργεί σε ορισμένες περιοχές του σώματος που παράγουν ορμόνες και ενεργητικές ουσίες, οι οποίες ενισχύουν τη λίμπιντο και το
σθένος.

Γίνεται επίσης συχνά σύγκριση με το Viagra, ωστόσο
το περουβιανό maca δεν μεταβάλλει την κυκλοφορία.
Η εκπληκτική ανύψωση της
λίμπιντο είναι αποτέλεσμα
μιας εντελώς φυσικής ορμονικής εξισορρόπησης.
Είναι ένα ασφαλές φυσικό
προϊόν που θα βελτιώσει το
γάμο σας, την ερωτική και
σεξουαλική σας ζωή ενισχύοντας τη λίμπιντο και την
αντοχή σας, παράγοντας μια
γενικότερη αίσθηση ευεξίας!
Ενέργεια αντοχή: οι αθλητές
σε όλο τον κόσμο αρχίζουν
να προσέχουν αυτή τη ρίζα.
Είναι πραγματικά μια μεγάλη
πηγή ενέργειας,
Η έρευνα έχει δείξει πώς
σαν αποτέλεσμα της εξισορρόπησης των ορμονών, υπο-

στηρίζει και βοηθάει την αποκατάσταση των επινεφριδίων
που παράγουν αδρεναλίνη.
Έτσι, ψάχνετε για ένα υγιεινό
και θρεπτικό προϊόν που θα
ενισχύσει την ενέργεια σας
και θα βελτιώσει την αντοχή
σας, το maca είναι σίγουρα
για εσάς.
Τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης: Έχετε δυσάρεστη
διάθεση και περνάτε από
ενοχλητικές εξάψεις;
Έχετε δυσκολίες στον
ύπνο; Το maca είναι μια φυσική και υγιής εναλλακτική
λύση για να καμφθούν τα
συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, πριν, κατά τη διάρκεια
της και μετά.
Τα χαμηλά ή υψηλά επίπεδα οιστρογόνων είναι ένα
κοινό πρόβλημα για πολλές

γυναίκες, το οποίο έχει συνέπειες στην υγεία τους. Η
ρίζα maca θα επανορθώσει
ριζικά αυτά τα προβλήματα.
Λειτουργεί σαν ρυθμιστική
αρχή που θα φέρει το σώμα
σε σωστή ισορροπία
Ως αποτέλεσμα θα ελαφρυνθεί η επώδυνη εμμηνόπαυση και τα συμπτώματα
της εμμηνόρροιας.
Επίσης, θα αυξήσει την
ενέργεια σας, θα μειώσει το
στρες και θα σας βοηθήσει
να ξεπεράσετε την κατάθλιψη.
Απαλλαγείτε από τις εξάψεις τώρα! Δεν θα απογοητευτείτε, όλα τα πλεονεκτήματα επιτυγχάνονται με πολύ
υγιή τρόπο, είναι μόνο το
αποτέλεσμα της φυσικής εξισορρόπησης των ορμονών!

τοπικά
Τομεάρχης Ενέργειας
και Περιβάλλοντος της
Νέας Δημοκρατίας και
Βουλευτής Τρικάλων κ.
Κώστας Σκρέκας στην ομιλία
του στην Βουλή, κατά τη
συζήτηση του νομοσχεδίου
του Υπουργείου Παιδείας το
οποίο συμπεριλαμβάνει το
νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
υποστήριξε ότι τα Τρίκαλα
αδικούνται κατάφωρα και με
μοναδικό τρόπο.

Ο

Ειδικότερα διαπίστωσε ότι, το
νομοσχέδιο δεν σχεδιάστηκε με
κανένα ακαδημαϊκό, επιστημονικό, αξιοκρατικό, οικονομικό ή άλλο
κοινωνικό κριτήριο. Ανέφερε δε
χαρακτηριστικά ότι «τα μόνα δεδομένα που έχετε χρησιμοποιήσει
αφορούν ρουσφετάκια σε «ημετέρους», πιθανότατα συναδέλφους
σας, που εξυπηρετούν συμφέροντα φίλων ή συντεχνιακών σας συνοδοιπόρων».
Ο κ. Σκρέκας, κατήγγειλε το σχεδιασμό της κυβέρνησης για νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στον οποίο
περιλαμβάνονται τριάντα τέσσερα τμήματα, είκοσι δύο νέα και ένα
με υποσχετική, το οποίο ιδρύεται
στα Τρίκαλα.
Από τα τριάντα πέντε τμήματα
μόλις τα τρία, δηλαδή δύο που θα
ιδρυθούν και ένα με υποσχετική, θα
έχουν έδρα τα Τρίκαλα. Δηλαδή μόλις το 5% των τμημάτων του νέου
Πανεπιστημίου θα έχουν έδρα τα
Τρίκαλα.
Ανέλυσε δε ότι ιδρύονται στη
Λάρισα εννέα τμήματα, εκ των
οποίων επτά νέα, στον Βόλο δεκατέσσερα τμήματα, εκ των οποίων
δύο νέα, στη Λαμία πέντε τμήματα,
εκ των οποίων τρία νέα, στην Καρδίτσα τέσσερα τμήματα, εκ των
οποίων τρία νέα.
Στα Τρίκαλα όμως παραμένουν
να λειτουργούν μόνο δύο τμήματα
και ένα με υποσχετική, και μάλιστα
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Κ. Σκρέκας:

Το Νομοσχέδιο Γαβρόγλου
για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
αδικεί κατάφωρα τα Τρίκαλα

χωρίς καθηγητές, χωρίς φοιτητές,
χωρίς προϋπολογισμό, χωρίς
υπουργικές αποφάσεις. Ενώ κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας «Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Πάτε να κοροϊδέψετε τον λαό των Τρικάλων
και τους συναδέλφους της Βουλής
των Ελλήνων».
Στη συνέχεια υπενθύμισε ότι η
πολιτεία είχε φροντίσει να ιδρύσει

Ανώτατα Πανεπιστημιακά και Ανώτερα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
στην περιφέρεια, ως αντιστάθμισμα
στον κίνδυνο της ερημοποίησης και
της φτωχοποίησης των περιοχών.
Τα Ιδρύματα αυτά από τη μία συνεισέφεραν πολλά στην περιφερειακή ανάπτυξη και από την άλλη
κράτησαν τους νέους στην περιφέρεια της Ελλάδος, αλλά έφεραν

και νέους φοιτητές από τα μεγάλα
αστικά κέντρα.
Υπογράμμισε μάλιστα ότι, τα Τρίκαλα σήμερα διαθέτουν ισχυρά
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σ’
ό,τι αφορά τον τουρισμό, τον αγροτικό τομέα, τη μεταποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Και συνέχισε λέγοντας ότι
«όπως φαίνεται και όπως αποδεικνύεται, στον νέο σχεδιασμό του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα πλεονεκτήματα αυτά δεν λήφθηκαν
καθόλου υπόψη».
Ο κ. Σκρέκας υποστήριξε ότι με
τον τρόπο αυτό τα Τρίκαλα απομονώνονται ακόμα περισσότερο
με ευθύνη της Κυβέρνησης, «ουσιαστικά επιτελείτε έναν πανεπιστημιακό αποκλεισμό της περιφερειακής ενότητας των Τρικάλων»
σημείωσε.
«Είναι απαίτηση και του λαού
των Τρικάλων και των θεσμών των
Τρικάλων να αποσύρετε αυτό το
νομοσχέδιο και να το ξαναφέρετε
σ’ ό,τι αφορά, μεταξύ άλλων και το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» κατέληξε.
Τόνισε επίσης ότι οι αποφάσεις
σ’ ό,τι αφορά την ανώτατη εκπαίδευση θα πρέπει να λαμβάνονται με
ακαδημαϊκά κριτήρια, συνυπολογίζοντας τις τοπικές ανάγκες, και
τις ανάγκες της χώρας για μελ-
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λοντικούς επιστήμονες. Η συμβολή
των επιστημόνων αυτών είναι σημαντική για μια μακρόπνοη, βιώσιμη, αειφόρο ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Ειδικότερα ανέφερε, τα Τρίκαλα
είναι μια «έξυπνη» πόλη, όπου εδώ
και δεκαετίες επενδύει στην καινοτομία και στην έρευνα. Επίσης,
έχουν ισχυρή τουριστική οικονομία
και αποτελούν ένα από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδος και το δεύτερο,
μετά το Άγιο Όρος, θρησκευτικό
προορισμό.
Πέραν δε από τον αγροτικό και
κτηνοτροφικό τομέα, έχουν μερικές
από τις μεγαλύτερες εταιρείες μεταποίησης κτηνοτροφικών προϊόντων στην Ελλάδα. Δίπλα σ’ αυτές έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν
πολλές άλλες μεγάλες, μεσαίες
και μικρότερες μεταποιητικές εγκαταστάσεις.
Τέλος, στα Τρίκαλα σήμερα λειτουργεί το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, το
ΤΕΦΑΑ Τρικάλων. Αυτό το τμήμα
οφείλει να ενδυναμωθεί σ’ ό,τι
αφορά το ακαδημαϊκό περιβάλλον, και να βοηθηθεί με υποδομές
και έμψυχο υλικό. Επισήμανε δε ότι
«Δεν έχει σημασία, να ιδρύουμε
τμήματα στα χαρτιά χωρίς προσωπικό, χωρίς καθηγητές, χωρίς
χρήματα, χωρίς εργαλεία, γιατί μ’
αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζουμε την παροχή εκπαίδευσης
υψηλού επιπέδου σε ανώτατο επίπεδο».
Ο κ. Σκρέκας έκλεισε την ομιλία
του λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία καταψηφίζει το νομοσχέδιο ενώ
κάλεσε τον Υπουργό να το αποσύρει, να το αλλάξει ώστε να το ξαναφέρει πίσω σωστό και δίκαιο.
Δείτε στο παρακάτω σύνδεσμο
την ομιλία του κ. Σκρέκα:
https://www.youtube.com/watch?
v=EWCm0AQ8acw

Το νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ως απειλή ή ως ευκαιρία;
ηφίστηκε προχθες, Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2019,
στη Βουλή, το νομοσχέδιο για τη νέα αρχιτεκτονική
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο χαράσσει μια
νέα εποχή τόσο για το ίδιο το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας όσο και
για τα Τρίκαλα.
Αν και το θέμα δεν αποδείχτηκε να είναι ιδιαίτερα δημοφιλές, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του, όπως κάθε αλλαγή
που επιχειρήθηκε σε αυτή τη χώρα, η νέα αρχιτεκτονική αντιμετωπίστηκε από τους περισσότερους με καχυποψία και χαρακτηρίστηκε -όχι λίγες φορές- από κινδυνολογία.
Με την ιδιότητά μου του πανεπιστημιακού και ταυτόχρονα
του συμβούλου του Δημάρχου Τρικκαίων, βρέθηκα να γνωρίζω από κοντά την εξέλιξη αυτού του θέματος και θα ήθελα να
υπογραμμίσω κάποια στοιχεία που οφείλουμε στα Τρίκαλα να
αναγνωρίσουμε.
Πρώτον, η νέα αρχιτεκτονική ήταν μια σημαντική ανάγκη για
το Πανεπιστήμιο, προκειμένου να μπορέσει να εξασφαλίσει τη
βιωσιμότητά του, καθώς και να ανταγωνιστεί στο διεθνές περιβάλλον και αυτό ήταν και είναι προτεραιότητα. Γιατί αν δεν
υπάρχει το πανεπιστήμιο, δεν υπάρχει θέμα προς συζήτηση.
Δεύτερον, η νέα αρχιτεκτονική έλαβε υπόψη της κυρίως το
υφιστάμενο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας -πράγμα όχι παράλογο,
αλλά θα μπορούσε να λάβει περισσότερο υπόψη τη δυναμική
που έχουν αναπτύξει τα Τρίκαλα-, δεν μπορούσε να αγνοήσει
την κατανομή του πανεπιστημίου στη Θεσσαλία και δεν θερραπεύει την ανισότητα -που επί δεκαετίες χτίστηκε- σε βάρος
των Τρικάλων.
Τρίτον και σημαντικότερο, ενώ η νέα αρχιτεκτονική είχε στην
αρχή αποκλείσει πλήρως τα Τρίκαλα προβλέποντας μόνο ένα
τμήμα (των ΤΕΦΑΑ), ο Δήμος μας ήταν ο μόνος που αντέδρασε
έγκαιρα και πέτυχε να αποκτήσει ρόλο σε μια διαπραγμάτευση, όπου δεν είχε προσκληθεί. Παρέμεινε δε, σε αυτή μέχρι τέλους, αγωνιζόμενη με ρεαλισμό, εκθέσεις και στοιχεία για να
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βελτιωθεί η αρχιτεκτονική για τα Τρίκαλα. Τι επετεύχθη;
1. Τα Τρίκαλα αντί για ένα (1) πανεπιστημιακό Τμήμα, όπως
προβλέπονταν στην αρχή, αποκτά τρία (3). Τα 2 εξ΄αυτών
έχουν δυναμική και είναι ελκυστικά (ΤΕΦΑΑ και ΔιαιτολογίαΔιατροφή) και το τρίτο -με το διεθνή του χαρακτήρα- μένει να
αποδειχθεί. Για κανένα από τα τρία τμήματα δεν είναι δεδομένη
η βιωσιμότητα. Αντίθετα, με το νέο νομικό πλαίσιο, αρκεί μια
απόφαση Υπουργού ή της Συγκλήτου για να το θέσει εκτός μηχανογραφικού, αρκεί μια αδυναμία για να οδηγήσει σε νέο κλείσιμο. Η επιτυχία, θα χτιστεί από τους ακαδημαϊκούς και τη σύνδεση με την αγορά και την κοινωνία μας και χρειάζεται τη συνδρομή όλων.
2. Τα Τρίκαλα δεν είχανε και αποκτούν ερευνητικά ινστιτούτα.
Το ένα, της κινησιολογίας, είχε λειτουργήσει για κάποιο διάστημα στα Τρίκαλα. Εφόσον στελεχωθούν και εξοπλιστούν, μπορούν να προσφέρουν σημαντικά στην έρευνα, στην παραγωγή, αλλά και στην τοπική ανάπτυξη.
3. Τα Τρίκαλα διατηρούν την εξέλιξη της τεχνολογικής εκπαίδευσης (πρώην ΤΕΙ): θα φιλοξενούνται διετή προγράμματα σπουδών, σε θεματικές που σχετίζονται με τη δυναμική της
περιοχής: πρωτογενή τομέα, τεχνολογία, τουρισμό.
4. Τα Τρίκαλα δεν είχανε και αποκτούν την έδρα του υπερυπολογιστή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως αναγνώριση
των διακρίσεων έξυπνης πόλης. Αυτό κι αν είναι δύσκολο να
το κατανοήσει ο καθένας, καθώς οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τι είναι και δεν το παρεξηγώ. Προσωπικά το θεωρώ κορυφαία επιτυχία για τα Τρίκαλα. Αξίζει να ειπωθεί ότι η χώρα
μας σήμερα διαθέτει έναν και μόνο υπερυπολογιστή, που έχει
έδρα στο Υπουργείο Παιδείας και το πολύ να αποκτήσει άλλον
έναν (ή δυο). Ένας υπερυπολογιστής προσφέρεται για εξαιρετικά δύσκολες έρευνες πεδίου όπως, στη φαρμακοβιομηχανία, σε προβλέψεις καιρού και στην κλιματική αλλαγή, σε ιατρικές μελέτες κλπ. Είναι μια ξεχωριστή και μεγάλη επένδυση

-θα την παραλλήλιζα με σύγχρονο εμπορευματικό κέντρο πανευρωπαϊκής κλίμακας- που εφόσον υλοποιηθεί -γιατί το ότι χωροθετείται στα Τρίκαλα δεν τον δημιουργεί κιόλας-, θα αλλάξει την περιοχή μας και συγκρατήστε το.
Θα μπορούσε να είναι καλύτερο το αποτέλεσμα; Η εύκολη
παρατήρηση είναι ότι «οι άλλες πόλεις κέρδισαν περισσότερα
τμήματα». Ωστόσο, πολλά εξ’ αυτών των τμημάτων είναι αμφίβολο αν θα ιδρυθούν μετά από έγκριση της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου και μετά το 2021. Διατηρούμε ως πόλη το περιθώριο στο πλαίσιο του νέου πανεπιστημίου, να διεκδικήσουμε
και εμείς με υποδομές και συνέργειες και άλλα τμήματα. Επιπλέον, σε μια πολυμερή και πολιτική διαπραγμάτευση σαν και
αυτή, είναι δύσκολο να πετύχεις απόλυτα αυτό που επιδιώκεις
και μάλιστα, ξεκινώντας από δυσμενή θέση και χωρίς ισχυρή
υποστήριξη.
Προσωπικά, αισθάνομαι ότι βελτιώνεται η θέση των Τρικάλων σε σχέση με το χθες και το δείχνουν τα παραπάνω στοιχεία και μάλιστα σε ένα ενισχυμένο πανεπιστήμιο. Ωστόσο, αν
παραμείνουν σε ένα χαρτί, δεν θα έχουν καμία απολύτως αξία.
Πρέπει να γίνουν πράξη. Το σχέδιο νόμου ήταν μια ευκαιρία για
τα Τρίκαλα να επανέλθουν στον πανεπιστημιακό χάρτη -και όχι
μόνο-, κάτι που υπερασπίστηκα εξ’ αρχής και το πέτυχαν, ενώ
ήταν μονόδρομος για το Πανεπιστήμιο. Υπήρξε δε, μεγάλη η
πιθανότητα να αγνοηθούμε πλήρως. Τώρα όμως, δίνεται μια
μεγάλη ευκαιρία σε όσους ενεπλάκησαν, διαμαρτυρήθηκαν,
αγωνίστηκαν, διεκδίκησαν, μίλησαν για το νέο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, να αποδείξουν έμπρακτα ότι το εννοούσαν, ώστε
να μην επανέλθουμε σε μερικά χρόνια να το ξανασυζητάμε.
Δρ. Λεωνίδας Ανθόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Διεθυντής ΠΜΣ στη Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων
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06:35 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ
06:45 ΜΑΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
08:00 ΜΑΖΙ ΤΟ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ(συνέχεια εκπομπής)
10:00 ΠΑΜΕ ΑΛΛΙΩΣ
12:00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΕΡΤ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΡΤ ΚΑΙΡΟΣ
12:30 ΕΠΤΑΗ Όλγα Γεροβασίλη στην
εκπομπή «Επτά»
13:30 EUROPE
15:00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΕΡΤ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΡΤ ΚΑΙΡΟΣ
16:00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ«Ρένα
Βλαχοπούλου»
17:00 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΟΔΑΣ - ΝΕΑ
ΕΚΠΟΜΠΗ«Χρυσή μόδα»
17:50 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ«Λάρισα 1984-1985»
19:00 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUPER LEAGUE:
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
20:55 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
22:00 ΚΑΡΙ ΠΙΛΜΠΙ: ΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ
ΚΟΡΙΤΣΙ (Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
23:50 Σ’ ΑΓΑΠΩ (Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
01:40 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUPER LEAGUE:
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
03:50 ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ - GREEKS«Στα Ρινγ»
04:40 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
05:40 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΟΔΑΣ - ΝΕΑ ΕΚΠΟΜΠΗ
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06:45
07:45
08:45
09:45
11:45
13:00
13:45
14:00
15:45
16:45
17:00
19:30
20:45
22:45
00:45
01:45
02:45
03:45
04:30
05:15

Πάτερ Ημών (Ε)
Οι Μεν και οι Δεν
Της Ελλάδος τα Παιδιά
Θα Βρεις το Δάσκαλό σου (Ε)
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7
ANT1 News
Merenda Mania
Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)
Κάτι Ψήνεται
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
Γλώσσα
Ο Πρίγκιπας της Ζαμούντα
ANT1 News
Η Παριζιάνα
30άρης από Σπίτι
Η Επιστροφή
VICE Specials Κ6 (Ε)
Το Τρίτο Στεφάνι
'Eρωτας Κλέφτης
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Και οι Παντρεμένοι 'Eχουν Ψυχή (Ε)

06:45 Φωτιά, Πυροσβέστες! (Firehouse
Tales)
07:15 O Βασιλιάς Τζούλιαν
07:40 Ben And Holly
08:10 Robocar Poli
08:40 Χταποδοναύτες (Octonauts)
09:10 Πέππα, Το Γουρουνάκι (Peppa Pig)
09:25 Κλίο Και Κουκίν (Cleo & Cuquin)
09:45 Κουταβοφιλαράκια (Puppy Dog Pals)
10:15 Σον, Το Πρόβατο (Shaun The Sheep)
10:45 The Garfield Show Παιδική σειρά
11:15 Barbie Στην Περιπέτεια Του
Διαστήματος

τηλεόραση
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12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:40
17:50
18:50
19:55
21:00
22:50
01:00
03:30
04:00

06:00
06:30
07:10
09:00
10:00
13:00
13:50
16:50
17:00
18:00
19:00
20:00
20:50
22:50
01:00
02:30
04:00
05:00
05:10

Ben 10 Παιδική σειρά
Mecard Παιδική σειρά
Tom & Jerry Show
Be Cool Scooby - Doo!
Stars System
Star News
Τα Φιλαράκια (Friends) - 2ος Κύκλος
Τα φιλαράκια - 2ος κύκλος
How I Met Your Mother - 7ος Κύκλος
How I met your mother - 7ος Κύκλος
Ειδήσεις Στη Νοηματική Γλώσσα
House - 1ος Κύκλος
House Κ1
Star News
Ο Κύριος Πόππερ Και Οι Πιγκουΐνοι
Του
Kick - Ass 2: Με Την Πλάτη Στο
Τοίχο
Το Ξέσπασμα (Outbreak)
Ένα Δέντρο Δεν Φέρνει Τα
Χριστούγεννα
Τα Κορίτσια Του Μπέβερλι Χιλς

TV Mall
Η Μικρή Γοργόνα
Πατέρα Κάτσε Φρόνιμα
Οδηγός Καλής Ζωής
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
Ειδήσεις
Καλύτερα Δε Γίνεται!
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Kitchen Lab
Το Σόι σου
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
Το Σόι σου Κ4 Ε26 (Ε)
Πάμε Πακέτο
Μπαμπάς για Γκολ
Checkpoint Alpha
Μετά τα Μεσάνυχτα
Αυτές Είναι οι Kardashians Κ11 Ε6
Θυρίδα Τηλεπώλησης
Εικόνες (Ε)

06:00
10:00
12:00
14:00
14:30
14:40
16:20
17:20
18:40
19:45
21:00
00:45
01:30
01:45
02:30
02:45
03:15
03:30
04:15

Καλημέρα Ενημερωτική εκπομπή.
Σαββατοκύριακο Με Δράση
Goal Χωρίς Σύνορα
Οι Ειδήσεις Του ΣΚΑΪ
Δελτίο Στη Νοηματική.
Ooh La La!
Οι Γλυκές Αλχημείες Ταξιδεύουν
Dot.Ψυχαγωγική εκπομπή.
Food Ν' Friends
Τα Νέα Του ΣΚΑΪ
Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά!
Οι Γλυκές Αλχημείες Ταξιδεύουν (Ε)
Fatal Vows - 1ος Κύκλος
Fatal Vows - 1ος Κύκλος
Dot. (Ε)Ψυχαγωγική εκπομπή
Dot. (Ε)Ψυχαγωγική εκπομπή
Food Ν' Friends (Ε)
Food Ν' Friends (Ε)
Ο Κώδικας Του Ιησού - 1ος Κύκλος
(The Jesus Code - Season 1)
05:00 Happy Traveller (Ε)
05:15 Happy Traveller (Ε)
06:00 Καλημέρα

06:15
07:00
08:00
09:00

News (Ε)
Τηλεαγορές
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Τηλεαγορές

16:00
17:00
19:00
20:00
21:00
21:10
22:10
23:30
23:50
00:30
01:00
02:00
03:30
04:15

Κόντρα και Ρήξη
Τηλεαγορές
Μύθος και Αλήθεια
Πας Μαγειρεύοντας
Δελτίο Ειδήσεων
Κόντρα και Ρήξη
Αχ Πατρίδα μου Γλυκιά!
Δυνατά και Ελληνικά
Δυνατά και Ελληνικά
Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
Ρεπορτάζ στην Ελλάδα
Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Η Νύφη

00.50 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
02.10 Ξένη ταινία «The green promice»
03.40 Ξένη ταινία «Farewell to arms»
05.00 Ντοκυμαντέρ «Η ζωή στους πάγους»
06.00 «Μη μου πεις»
07.00 Μουσικό διάλειμμα
07.30 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.00 Παιδικό προγραμμα «Σεβάχ»
08.30 Face to Face
09.30. Τελεμάρκετινγκ -Κωνσταντινίδης
10.30 “Πνευματική Θεσσαλία”(Επανάληψη)
11.20 Παιδικό πρόγραμμα «Ατλαντίδα»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 TΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 «Πολιτικοί Διάλογοι»
15.30 Ντοκυμαντέρ «Η ζωή στους πάγους»
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Τravel Guide
18.00 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 Εδώ Θεσσαλία - Εδώ Ελλάδα
21.00 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων
21.30 «Τα ….ΣΟΣ στη μουσική»
22.30 Ντοκυμαντέρ «Δράκεια, το διαμάντι
του Πηλίου»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.45 Ξένη ταινία «The condemned»

07.00
15.00
16.00
17.30
18.00
20.00
23.00
01.30
02.00
04.30
06.30

ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΓΑΠΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ASTRA MARKET
ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
NIGHT ZONE
ΑΓΑΠΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

07.00 – 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 Δρόμοι της Παράδοσης
09.00 – 10.00 Όλο Υγεία
10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις
12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης
13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις
15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά
16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις
18.00 – 19.00 Κόντρα και Ρήξη
19.00 – 21.00 Βδομάδα ήταν και πέρασε
21.00 – 23.00 Αθλητικές μεταδόσεις
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 02.00 Τα άστρα και τα ζώδια
02.00 – 06.00 Τηλεπαρέα
06.00 – 07.00 Videoclips

ΚΡΙΟΣ: Ο κυβερνήτης σου Άρης που βρίσκεται
στο ζώδιο σου δέχεται την ευνοϊκή επίδραση
της Αφροδίτης και μαζί σου υπόσχονται μια πολύ
ερωτική Παρασκευή αν μη τι άλλο, αφού το τετράγωνο Ήλιου-Ουρανού το Σάββατο αναμένεται να φέρει απρόβλεπτα γεγονότα και
εκνευρισμό ειδικά στους γεννημένους στο
τέλος του ζωδίου.
ΤΑΥΡΟΣ: Όταν ο Άρης ακουμπάει την Αφροδίτη,
τότε ξυπνάει μέσα σας το τέρας που επιζητά
διακαώς απολαύσεις σαν να μην υπάρχει αύριο. Πόσο μάλλον τώρα που η Αφροδίτη βρίσκεται στον τομέα που αφορά ξεκάθαρα τις σεξουαλικές σας ορμές.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Το βασικό σου πρόβλημα και ταυτόχρονα το βασικό σου πλεονέκτημα είναι η διαίσθηση σου που αυτές τις μέρες δουλεύει σαν
μεταλλωρύχος στα έγκατα της γης που δεν ξέρει τι ώρα είναι.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Το τριγωνάκι Αφροδίτης-Άρη μπορεί να λειτουργήσει πολύ ευνοϊκά σε θέματα
που αφορούν την επαγγελματική σου ζωή ή ακόμα και σε κάποιο θέμα υγείας, όπου μπορεί να
φέρει στο δρόμο σου ανθρώπους ικανούς να
σε βοηθήσουν.
ΛΕΩΝ: Αφροδίτη και Άρης έρχονται να σου θυμίσουν ότι όταν λέμε κρεβάτι δεν εννοούμε μόνο
(!) εκείνο το έπιπλο που πέφτουμε για να κοιμηθούμε… Ερμής και Πλούτωνας απ’ την
άλλη είναι πιθανό να εγείρουν θέματα εμπιστοσύνης στον εργασιακό σου χώρο, αφού μπορεί να βρεθείς αντιμέτωπος με αλήθειες ή με
συμπεριφορές που δεν είχες υπολογίσει.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η απόλαυση Παρθένε μου βρίσκεται μες στα πόδια σου και για την ακρίβεια
μες στο σπίτι σου! Δε χρειάζεται ούτε να στην
προβλέψω εγώ, ούτε να την ψάξεις εσύ. Το σπίτι μάλιστα θα αποτελέσει και το καταφύγιο σου,

αν αυτή η συνάντηση Ερμή-Πλούτωνα σε φέρει αντιμέτωπο με αποκαλύψεις που σε χτυπούν
κατευθείαν στην καρδιά.
ΖΥΓΟΣ: Να θυμάσαι ότι πάνω στα γλέντια, τις
χαρές και τα μεθύσια έχουν ειπωθεί οι μεγαλύτερες αλήθειες. Από εκείνες που σε κάνουν
να πιστεύεις ότι όντως σου βγήκε ξινό…
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Το τρίγωνο της Αφροδίτης με τον
Άρη είναι ιδιαίτερα επιβοηθητικό, αφού οι
εξελίξεις στον εργασιακό σου χώρο έχουν αποτέλεσμα κι αυτό είναι εμφανές στην τσέπη σου.
Το δεδομένο είναι ότι το τοπίο αλλάζει και είναι για το καλό σου.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Η Αφροδίτη από το ζώδιο σας τριγωνίζει τον πύρινο Άρη στον Κριό και αυτό δεν
μπορεί να περάσει ανεκμετάλλευτο. Το πάθος
και η επιθυμία για τον άλλον αναζωπυρώνονται, ο έρωτας γίνεται πηγή χαράς, έμπνευσης
και δημιουργίας.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Δε θα σου πω ότι τη Δευτέρα θα
ξυπνήσεις άλλος, θα ήταν υπερβολή. Όμως οι
όψεις του τριημέρου συμβαίνουν σε σημαντικά σημεία του ωροσκοπίου σου, όπου οι συνειδητοποιήσεις και η αντίληψη που έχεις για
τον εαυτό σου αλλάζουν και μαζί τους αλλάζει
και ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο
γύρω σου.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Άρης και Αφροδίτη σου προσφέρουν τη δυνατότητα να περάσεις ευχάριστα κοινωνικοποιούμενος και κάνοντας νέες γνωριμίες.
Από την άλλη η σύνοδος αναδύει φοβίες και
απωθημένα με τα οποία πρέπει να αναμετρηθείς αν θες να κάνεις νέα, υγιή βήματα.
ΙΧΘΕΙΣ: Ερμής και Πλούτωνας θα σου δημιουργήσουν ερωτηματικά σχετικά με το κατά
πόσο αυτό για το οποίο προσπάθησες ήταν και
αυτό που πραγματικά ήθελες και τότε μπορεί
ακόμα και να αλλάξεις τελείως πορεία.

Χάιδος Ιωάννης
Ασκληπιού 36
2431063833
Νικόλαος Δημ. Τριγώνης
Σαράφη 21
2431026444
Κατσάνος Ευθύμιος
Σιδ. Μεραρχίας
19 κ Τσακάλωφ
2431026340
Καμινιώτης Σόλων
Κονδύλη 52
2431073736
Σαργιώτης Κων/νος
25ης Μαρτίου 12

2431021789
Τσέλιου Κατερίνα

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

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

“ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΟΝΑ”
Για τις ώρες στο 78775

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

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος

Ο Υποψήφιος
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

ρών.
7. Συνηθισμένα ευρήματα ανασκαφών - Ο πληθυντικός αντωνυμίας.
8. Ιταλική πόλη, στην Τοσκάνη
(γεν.) - Βυζαντινή μουσική νότα.
9. Αναφέρεται και τέτοια «ημέρα»
(γεν.).

ΛΥΣΗ (18-1-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΦΑΝΑΤΙΚΟΣ 2.
ΙΛΙΣΟΣ - ΡΙ3. ΛΕΣΟΤΟ - ΩΦ 4. ΟΞΥ
- ΕΦΟΔΟ 5. ΤΑΡΑΜΑΣ 6. ΙΝΟΣ ΡΙΟΝ 7. ΜΔ - ΑΓΡΙΜΙ 8. ΟΡΟΝΟΣΙΑΣ
9. ΣΑΚΑΤΗΣ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΦΙΛΟΤΙΜΟΣ 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 3. ΝΙΣΥΡΟ - ΟΚ 4. ΟΣΑ ΑΝΙΣΑ 5. ΤΟΤΕΜ - ΤΟΜ 6. ΙΣΟΦΑΡΙΣΗ 7. ΟΣΙΡΙΣ 8. ΔΩΡΟ - ΟΓΑ 9. ΣΙΦΟΥΝΑΣ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

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

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

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

H λύση του προηγούμενου

Έναντι Νοσοκομείου
2431074560

6

Γκαβοτζήμα Βασιλική
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Ηρ. Αλβανικού

4

Μετώπου 4
2431024844
Χρυσίδου Αντωνία
Δεληγ. & Κανάρη 20

3

6

9

4

8

1

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Καραντάκος-Δροσερό
Πανάγος-Πύλη
Πρεβέντας-Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Οικονόμου-Γόμφοι
Τσόγιας-Ρίζωμα

7

2431073240

5
Ιωάννου-Οδ. Κονδύλη
Παπαθανασίου Αφοί-Οδ. Μετεώρων
Ντάλας-8χλμ Τρικάλων-Πύλης
Σιούλης-Οδ. Καρδίτσης
Καλαμπανίδας-Αγ. Βησσαρίωνας

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σε απογευματινές
προβολές
η νέα παιδική ταινία

στο Μύλο Ματσόπουλου
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ο μεγαλύτερος από
τους αστερισμούς του ζωδιακού κύκλου.
2. Ακολουθούν την επωνυμία αρκετών επιχειρήσεων Αναφέρονται στο μάθημα
της Γεωγραφίας.
3. Αποφεύγουν τα... σύννεφα.
4. Αγγλικό σύμφωνο -Το
όνομα του πήρε μία διαστροφή (ξεν).
5. Είναι πολλών τα μαλλιά
- Ο,τι και το 4 α' οριζοντίως.
6. Ακάθαρτα ή ανόσια -Δίκαιο, σύμφωνα με μία έννοια (αντιστρ.).
7. Μια «συμφωνία» του Γιάννη Ρίτσου (γεν.).
8. Εκφραση αλλαγής.
9. Αρκετά τα δημοτικά -Κλασική
τραγωδία.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Σχετικά με το παρελθόν.
2. Αποχή και αυτή.
3. Μουσικό έργο του Σαμαρά Γιος του Δία και της Ηρας (με άρθρο).
4. Σχετικό με σκύλο, αλλά και με
ρολόι.
5. «Εν... λόγω», αρχαία έκφραση
που σημαίνει «εν συντομία» - Η νομισματική μονάδα της Ν. Αφρικής.
6. Μεγαλόσωμο πτηνό (καθ.) Εμποδίζει την ανάπτυξη των σιτη-

Πώς παίζεται
Ζαλαβράς Αθανάσιος
Αθ. Διάκου & Τιουσόν
2431023767
Τριανταφύλλου Λίλια
Όθωνος 2
2431022622
Μάνος Νίκος
Τσιτσάνη & Μιαούλη
2431028876
Κελεπούρη Δήμητρα
Καραϊσκάκη 46
2431027277
Μπατατόλης Θανάσης
Ιουλ. Αδάμ 10
2431023000

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

CINE –ΜΥΛΟΣ

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Κουτούλα Μαρία
Φλεγίου 70
2431076140
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Νικόλαος Δημ. Τριγώνης
Σαράφη 21
2431026444
9 το πρωί
έως 2 το μεσημέρι
Τσιμπίδα Στέλλα
Απόλλωνος 13
2431031053

TELEMACHOS CINEMA
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Οριακή άνοδος 0,07%
στο Χρηματιστήριο
Με οριακή άνοδο έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά, σε μία συνεδρίαση που χαρακτηρίσθηκε από μεταβλητότητα, ενώ αυξημένος παρουσιάσθηκε ο τζίρος.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 617,37 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,07%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις
620,25 μονάδες (+0,53%) και κατώτερη τιμή στις
609,17 μονάδες (-1,26%).
Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός
δείκτης κατέγραψε απώλειες σε ποσοστό 2,88%,
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ενώ από τις αρχές του
. 617,37
έτους καταγράφει άνοδο σε ποσοστό 0,66%.
Η αξία των συναλλαγών
ανήλθε στα 63,798
0,07%
εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 41.727.072 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
φαλαιοποίησης σημείωσε
άνοδο σε ποσοστό
0,55%, ενώ ο δείκτης της
μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό
1,62%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha
Bank (+4,40% στις 0,950 ευρώ), της Τέρνα Ενεργειακή (+3,05% στα 5,750 ευρώ), της Jumbo (+2,47% στα
14,100 ευρώ) και του ΟΠΑΠ (+1,95% στα 8,250
ευρώ). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι
μετοχές της Fourlis (-4,75% στα 3,810 ευρώ), της Viohalco (-4,23% στα 2,490 ευρώ), της Πειραιώς (-3,53%
στα 0,6560 ευρώ), των ΕΛΠΕ (-2,63% στα 7,400 ευρώ)
και της ΕΧΑΕ (-1,95% στα 3,520 ευρώ).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο
σημείωσαν οι δείκτες του Εμπορίου (+2,36%) και των
ταξιδιών (+1,67%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (-1,17%) και του Πετρελαίου (-1,07%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η
Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 15.749.369 και
10.472.130 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha
Bank με 9,668 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 7,698 εκατ.
ευρώ.

Ê

Γ.Δ

Δύο πακέτα ρυθμίσεων οφειλών
με δόσεις προετοιμάζει η κυβέρνηση
Από πότε θα ισχύσουν και ποιους θα αφορούν
την τελική φάση
επεξεργασίας δύο
πακέτων ρυθμίσεων
οφειλών με ευνοϊκούς όρους
βρίσκεται η κυβέρνηση,
επιδιώκοντας μέσω αυτών
να προσφέρει,εντός του
2019 βαθιές οικονομικές
«ανάσες» σε εκατομμύρια
οφειλετών σε δημόσιο,
ασφαλιστικά ταμεία και
τράπεζες.

Σ

Μέσω αυτών στοχεύει, από τη
μια μια να εισπράξει πρόσθετα
έσοδα στα κρατικά ταμεία και
από την άλλη να απαλύνει τα ληξιπρόθεσμα βάρη των οφειλετών,
προσδοκώντας εκτός των άλλων
και στην «είσπραξη» ψήφων τους
όταν έρθουν οι εκλογές.

Πρώτο πακέτο ρύθμισης
οφειλών
Το πρώτο πακέτο θα αφορά ευνοϊκή ρύθμιση ληξιπρόθεσμων
οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία με την εξόφλησή
τους να «απλώνεται» σε 36 έως
120 δόσεις χωρίς εισοδηματικά
και περιουσιακά κριτήρια.
Χρήση της νέας Fast Track διαδικασίας θα μπορούν να κάνουν
από τον Μάρτιο τα εκατομμύρια
των οφειλετών στην εφορία αλλά
και 960.000 αυτοαπασχολούμενοι,
ελεύθεροι επαγγελματίες και
αγρότες που έχουν ληξιπρόθεσμα

Το υψηλότερο κατά κεφαλήν
ΑΕΠ καταγράφεται στην Αττική με
22.204 ευρώ (-0,1% σε σχέση με
το 2015) και στις επόμενες δύο
θέσεις στο σύνολο των περιφερειών είναι το Νότιο Αιγαίο με
17.769 ευρώ (-2,8%) και τα Ιόνια
Νησιά με 15.182 ευρώ (+0,3%).
Στις 16.378 ευρώ ανήλθε το
κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα το
2016, οριακά μειωμένο (0,02%)
σε σύγκριση με τις 16.381 ευρώ
το 2015.
Το υψηλότερο κατά κεφαλήν
ΑΕΠ καταγράφεται στην Αττική

χρέη σε ασφαλιστικά ταμεία, τα
οποία δημιούργησαν μέχρι στα
τέλη του 2017.
Οσον αφορά τη ρύθμιση για
τους οφειλέτες των ασφαλιστικών
ταμείων το Υπουργείο Εργασίας
αναμένει την ερχόμενη εβδομάδα
από τους δανειστές το «πράσινο»
φως, για την νομοθέτηση της
σχετικής ρύθμισης ώστε αυτή να
αρχίσει να «τρέχει» από τον Μάρτιο.
Η ρύθμιση, με ισχύ ενός εξαμήνου, θα προβλέπει, κατά πρώτον, «κούρεμα» έως και 50% της
αρχικής οφειλής (λόγω του αναπροσδιορισμού των παλαιών οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών
με τις χαμηλές εισφορές που
προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου) και, κατά δεύτερον, μείωση
των προσαυξήσεων έως και 85%

όπως ισχύει με τον εξωδικαστικό
συμβιβασμό στον οποίο καταφεύγουν για τη διευθέτηση των
οφειλών τους οι επιχειρήσεις.
Από τον επανυπολογισμό θα εξαιρεθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές
του 2017 γιατί τη χρονιά αυτή
ίσχυε ήδη ο νόμος Κατρούγκαλου.
Συνολικά, όπως μάλιστα, σημείωσε πρόσφατα και η υπουργός
Εργασίας σε συνέντευξή της μια
ληξιπρόθεσμη οφειλή (βασική και
προσαυξήσεις) θα έχει μέση μείωση,του οφειλόμενου ποσού εξόφλησης, της τάξεως έως 70%.
Συγκεκριμένα, η ρύθμιση θα
προβλέπει την εξόφληση ληξιπρόθεσμου χρέους μέχρι σε 36
μηνιαίες δόσεις για οφειλές έως
3.000 ευρώ και μέχρι σε 120 μηνιαίες δόσεις για μεγαλύτερες
οφειλές...

Στόχος της ρύθμισης είναι να
απεγκλωβιστούν από το βάρος
των ληξιπρόθεσμων χρεών εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες σε
ασφαλιστικά ταμεία,και κυρίως
περίπου 80.000 αυτοαπασχολούμενοι οι οποίοι ενώ έχουν την
ηλικία συνταξιοδότησης δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη λόγω μεγάλων ληξιπρόθεσμων οφειλών,από πρώην ταμεία όπως τον
ΟΑΕΕ,τον ΟΓΑ,και το ΕΤΑΑ.
Στο ίδιο μήκος κύματος,ανάλογα με το ύψος των οφειλών, θα
κινείται και η ρύθμιση αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών
στην εφορία.

Δεύτερο πακέτο
ρύθμισης οφειλών
Θα μπει σε εφαρμογή το 2ο
εξάμηνο του 2019 και θα αποτελεί μια ολιστική και μόνιμη ρύθμιση αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων χρεών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων σε εφορία,
ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες μέσω ενός απλούστερου εξωδικαστικού συμβιβασμού.
Θα πρόκειται για ρύθμιση με λιγότερες «προσφορές» σε σχέση
με άλλες στο παρελθόν ,με τη διαφορά όμως ότι θα καταστεί πλέον μόνιμη και θα αντικαταστήσει
άλλες σημερινές ρυθμίσεις όπως
π.χ την πάγια ρύθμιση των 12 ή 24
μηνιαίων δόσεων αποπληρωμής
χρεών στην εφορία.

Στις 16.378 ευρώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2016
με 22.204 ευρώ (-0,1% σε σχέση
με το 2015) και στις επόμενες
δύο θέσεις στο σύνολο των περιφερειών είναι το Νότιο Αιγαίο
με 17.769 ευρώ (-2,8%) και τα Ιόνια Νησιά με 15.182 ευρώ
(+0,3%).
Ακολουθούν, η Στερεά Ελλάδα
με 14.727 ευρώ (+3%), η Δυτική
Μακεδονία με 14.361 ευρώ (8,9%), η Κρήτη με 13.811 ευρώ (1,8%), η Πελοπόννησος με

13.579 ευρώ (+1%), η Κεντρική
Μακεδονία με 12.880 ευρώ
(+1,7%), η Θεσσαλία με 12.662
ευρώ (+1,2%), το Βόρειο Αιγαίο
με 12.266 ευρώ (-3,4%), η Δυτική Ελλάδα με 12.058 ευρώ (0,8%), η Ήπειρος με 11.785 ευρώ
(+1,5%) και η Ανατολική Μακεδονία- Θράκη με 11.432 ευρώ
(+1,3%).
Εν κατακλείδι, η διαφορά μεταξύ της πλουσιότερης (Αττική)
και της φτωχότερης (Ανατολική
Μακεδονία- Θράκη) περιφέρειας
της χώρας είναι 6.337 ευρώ.
Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους περιφερειακούς λογαριασμούς, η
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία
(ΑΠΑ) στο σύνολο της χώρας
ανήλθε το 2016 σε 154,044 δισ.

ευρώ και μειώθηκε κατά 1,6% σε
σχέση με το 2015. Η ΑΠΑ αυξήθηκε μόνον σε Στερεά Ελλάδα
(1,6%) και Κεντρική Μακεδονία
(0,1%).
Τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι περιφέρειες της
Δυτικής Μακεδονίας (10,8%),
του Νότιου Αιγαίου (3,5%) και
του Βόρειου Αιγαίου (3,1%).
Όσον αφορά στη συμμετοχή
των περιφερειών στη δημιουργία
της ΑΠΑ, το μεγαλύτερο μερίδιο
κατέχει η Αττική με 47,5% και
ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία
με 13,7%, ενώ τη μικρότερη συμμετοχή έχουν τα Ιόνια Νησιά με
1,8% και το Βόρειο Αιγαίο με
1,4%.

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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IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

ΚΥΡΙΑΚΗ 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 ζ Παραμυθίας, χοροστατούντος και Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου ημών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Πρωί 10:00 π.μ.: Ιερά Παρά-

κληση
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.

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:
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.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΛΕΙΝΟΒΙΤΩΝ “Η ΤΡΙΓΓΙΑ”
Ο Σύλλογος Κλεινοβιτών διοργανώνει απογευματινό και κοπή πίτας αύριο Κυριακή 20-1-2019 και
ώρα 5.00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου “Αετών Μέλαθρον”.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
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.

τοπικά

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων αποφασίζει:
-Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων
από
Δευτέρα
21/01/2019 έως την Παρασκευή 25/01/2019 και κατά τις
ώρες 07:30’-15:30\, στις κάτωθι οδούς του Δήμου /Τρικκαίων:
- Στην οδό Συγγρού και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Ομήρου και Καρδίτσης.
- Στην οδό Συγγρού και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Ομήρου και Καποδιστρίου.
- Στην οδό Θεμιστοκλέους
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Ασκληπιού και Αρ.
Παππά.
- Στην οδό Γρυπάρη και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Παπασωτηρίου και Πύρρου.
- Στην οδό Καβράκου Χρήστου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Ομήρου και
Φλέμιγκ.
- Στην οδό Αλεξάνρειας (κατάληψη μέρους του οδοστρώματος).
- Στην οδό Πλατανιστού και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Ελαφίου και Πλατανιστού (τέρμα).
- Στην οδό Δεληγιάννη και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Ρετου και Καλαμπάκας.
- Στην οδό Αγαμέμνωνος και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Πριάμου και Ειρήνης.
- Στην οδό Πυργετού και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Χαιρεφώντος και Φιλοποιμενος.
- Στην οδό Αρματολικού και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Παλαικαρυάς και Μεσοχώρας.
- Στην οδό Φλέμιγκ και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Θεμιστοκκέους και Καβράκου.
- Στην οδό Καλαμπάκας και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Μανουτίου και Κουτσουφλιάνης (κατάληψη μέρους
του οδοστρώματος).
- Στην οδό Σαΐτη και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Τσακάλωφ και Υπατρου.
- Στην οδό Μοναστηρίου και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών ΚΟυτσομηλιών και Σατωβριανού.
- Στην οδό Αρριανού και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Καρδίτσης και Αγ. Κωνσταντίνου.
- Στην οδό Αχιλλέως και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Τσακάλωφ και Υπατρου.
- Στην Πάροδο Αθ. Διάκου
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Χρ. Περραιβού και
Αθ. Διάκου.
- Στην οδό Αγ. Σοφίας και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Πατουλιάς και Κοσμά Αιτωλού.

Ιερά Παράκληση
Αγίου Ιακώβου
του εν Ευβοία στον
Ιερό Ναό Παναγίας
Επισκέψεως Τρικάλων
Κάθε Δευτέρα απόγευμα
την ώρα του εσπερινού, στον
Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων, θα ψάλλεται
η ακολουθία του Παρακλητικού Κανόνα προς τον Όσιο Ιάκωβο τον εν Ευβοία.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

- Στην οδό Νιοβης και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Ευκλείδη και Ανώνυμος Οδός
2.- Όσον αφορά τις εργασίες
επί της οδού Συγγρού και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Ομήρου – Καρδίτσης και Ομήρου -Καποδιστρίου, η εταιρεία
να έρθει σε απευθείας επικοινωνία με το Αστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων για την τροποποίηση
των δρομολογίων του κατά τις
ώρες πραγματοποίησης των
εργασιών.
- Η κυκλοφορία των οχημάτων, θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα
με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.
- Με μέριμνα και ευθύνη των
εκτελούντων τις εργασίες, σε
συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης,
αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι
προσωρινή και ισχύει μόνο,
από την 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 τεχνική
εταιρεία του αιτούντα, 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.
- 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.

Ένας χρόνος χωρίς
τον Γρηγόρη Σαράφη
Στις 16 Ιανουαρίου έκλεισε ένας
χρόνος από τον θάνατο του αγαπημένου μας Γρηγόρη Σαράφη.
Στο διάστημα αυτό διαπιστώσαμε
πόσο βαθύ είναι το αποτύπωμά του
στην πόλη των Τρικάλων, την πόλη
που ο ίδιος τόσο αγάπησε, ανέδειξε
και τίμησε.
Έφυγε σε μεγάλη ηλικία, όμως μάς
λείπει και θα μάς λείπει.
Η προσωπικότητά του, οι ριζοσπαστικές τομές, οι πρωτοποριακές ιδέες, πρωτοβουλίες και πράξεις για το εμπόριο και την ανδρική
ένδυση, άφησαν ανεξίτηλο σημάδι στην πόλη και αποτελούν
πηγή έμπνευσης σε μάς που συνεχίζουμε στα χνάρια του.
Η οικογένειά του
Οι συνεργάτες του

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
Την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου και ώρα 4:00 μ.μ στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής, στο Βαρούσι,
θα γίνει συνάντηση της υπό σύσταση χορωδίας αντρών και γυναικών της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών.
Τη Χορωδία θα Διευθύνει η Μουσικός Δέσποινα Πλαστάρα.
Κατά την πρώτη συνάντηση ο Σεπτός μας Ποιμενάρχης κ.
Χρυσόστομος θα τελέσει την Ακολουθία του Αγιασμού.
Οι συναντήσεις και οι πρόβες της χορωδίας θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη στις 4:00 μ.μ στο Πνευματικό Κέντρο
του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής στο Βαρούσι.
Προσκαλούνται να προσέλθουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΣΟΥ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Με την ευκαιρία της Εορτής του Οσιομάρτυρος Αναστασίου του Πέρσου και Τιμοθέου του Αποστόλου, τη ΔΕΥΤΕΡΑ 21
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 και από ώρα 9:15 έως 00:15 βραδινή θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου
Στεφάνου Τρικάλων.
Κατά την διάρκεια της Ιεράς Αγρυπνίας θα τεθούν προς προσκύνηση Ιερά Λείψανα Αγίων της Εκκλησίας μας. Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε και λάβετε την ευλογία των Εορταζόντων Αγίων.

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

εκδρομές

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

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα
Διήμερη εκδρομή στην Αθήνα στις 26-27 Ιανουαρίου για παρακολούθηση του θεάτρου Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες -Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος –Ακρόπολη.

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

Τριήμερη εκδρομή στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας
από 8-10 Φεβρουαρίου
Τετραήμερη εκδρομή στην ΚΩΝ/ΠΟΛΗ από
21-24 Φεβρουαρίου (βραδινή αναχώρηση σε ξενοδοχείο 4*)

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

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

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
4ήμερη εκδρομή 14-17 Φεβρουαρίου 2019

ΣΑΒΒΑΤΟ

19

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 37

Γραφείο Τουρισμού

RETOS tours
Aριθμός Μητρώου ΕΟΤ 0727Ε60-00592-1

Πληροφορίες στο Γραφείο μας, Κονδύλη 62
και στα τηλέφωνα 24310 31830, 35539, κιν. 6934708232
2ήμερη εκδρομή στην Ανδριανούπολη Τουρκίας.
Στις 2-3/2/2019 Σάββατο και Κυριακή.
Αναχώρηση: Παρασκευή 23.00

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

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

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

Πληροφορίες στο γραφείο μας και στα τηλέφωνα
24310 30500, 39740, κιν. 6932222325

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

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

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

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
«ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ»
Έδεσσα - Παλαιός Άγιος Αθανάσιος από 2-3/02/2019
«ΠΡΕΣΠΕΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ»
Ψαράδες - Άγιος Γερμανός - Πανάγια Μαυριώτισσα Δισπηλιό - Ομορφοκλησσιά. Από 9-10/02/29
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
Από 14-17/02/2019 (3 διανυκτερεύσεις)

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

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

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

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

«ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2019 - ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ»
ΤΙΡΑΝΑ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΜΠΟΥΤΒΑ – ΚΟΤΟΡ
Από 7-11/03/2019

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

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

«ΡΩΜΗ-ΝΑΠΟΛΙ-ΠΟΜΠΗΙΑ-ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ»
Από 12-17/03/2019
(Σε συνεργασία με το Σύλλογο Απόστρατων Πυροσβεστών)
«ΑΘΗΝΑ - ΣΟΥΝΙΟ»
Έκθεση ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ
Θεατρική παράσταση «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές»
στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Από 30-31/02/2019
«ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ»
Τρίπολη - Στεμνίτσα - Δημητσάνα - Καλάβρυτα (Οδοντωτός)
Aπό 5 - 7/04/2019

ΜΗ.ΤΕ 0727Ε60000017701

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

Όλοι την Κυριακή 20 Ιανουαρίου στην Αθήνα!
«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ»
Από 26-29/04/2019
«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ»
Από 2-5/05/2019

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

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
«ΠΟΛΩΝΙΑ»
ΣΕΓΚΕΤ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ. Από 7-14/05/2019
«ΠΑΤΜΟΣ το νησί της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ»
Από 22-25/05/2019
«ΚΕΑ (ΤΖΙΑ)»
Από 1 - 2/06/2019
«ΚΡΗΤΗ»
ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από 26/06 - 03/07/2019
«ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ»
«Ταξίδι στη Γη του Ήλιου του Μεσονυκτίου»
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.

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

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

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

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

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

ΒΕΡΟΛΙΝΟ 4-ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 14/02
ΒΕRLIN-BERLIN 4*: από 189€
***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
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Σάββατο
19 Ιανουαρίου το απόγευμα στις
5:30 θα Χοροστατήσει και θα
ομιλήσει κατά την Ακολουθία
του Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ευθυμίου
Φωτάδος.
Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου το
πρωί θα Λειτουργήσει και θα
ομιλήσει στον πανηγυρίζοντα
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Μικρού Κεφαλοβρύσου επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου
Πατρός ημών Ευθυμίου του Μεγάλου.
Το απόγευμα στις 7:30 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά
την ακολουθία του Εσπερινού
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων επί τη μνήμη του
υπερφυούς θαύματος της Υπεραγίας Θεοτόκου της επονομαζομένης «Παραμυθίας», πιστό
αντίγραφο της οποίας φυλάσσεται στον Ιερό Ναό και εν συνεχεία θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία.
Κατά την διάρκεια της Αγρυπνίας θα τελεσθεί η Ακολουθία
της Ρασοφορίας του κ. Αναστασίου Γιδόπουλου.
Τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου το
απόγευμα και την Τρίτη 22 Ιανουαρίου το πρωί θα μεταβεί
στην Καρδίτσα όπου θα συμμετάσχει στις εόρτιες εκδηλώσεις
για τα ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμοθέου.
Την Τρίτη 22 Ιανουαρίου το
απόγευμα στις 5:30 θα Χοροστατήσει κατά την Ακολουθία
του Εσπερινού στον Ιερό Ναό
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Τρικάλων. Εν συνεχεία θα ομιλήσει καταλλήλως προς ωφέλεια

τοπικά

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

όλων και πνευματικό ανεφοδιασμό με θέμα: «Άλλο καλός άνθρωπος και άλλο καλός χριστιανός».
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου
Αθανασίου Ζηλευτής επί τη μνήμη του Οσίου Διονυσίου του εν
Ολύμπω.
Την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου
το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων. Στη διάρκεια της Ιεράς Αγρυπνίας θα τεθεί σε
προσκύνηση απότμημα Ιερού
Λειψάνου του Αγίου Λουκά του
Ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας.
Στο τέλος θα μνημονευθούν τα
ονόματα των ασθενών σε σχετική ευχή υπέρ υγείας.
Την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου το
πρωί στο Πνευματικό Κέντρο
του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων θα προεδρεύσει
κατά την πρώτη Ιερατική Σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών για το έτος 2019.
Το απόγευμα στις 4 θα μεταβεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Αγίας Παρασκευής
Τρικάλων και θα τελέσει την
Ακολουθία του Αγιασμού στην
υπό σύσταση χορωδία αντρών
και γυναικών της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών.
Ακολούθως στις 5:30 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά
την Ακολουθία του Εσπερινού
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό
Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στο Γαρδικάκι Τρικάλων.
Την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου το πρωί θα Λειτουργήσει και
θα ομιλήσει στον πανηγυρίζοντα
Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου του
Θεολόγου στο Γαρδικάκι Τρικάλων.

ΔΩΡΕΕΣ
-Η οικογένεια Ιωάννου Β. Καρασιώτου προσέφερε στο Γηροκομείο της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών « Ο
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ » 50 ευρώ εις μνήμην Αποστόλου Ν. Κατσιαφλιάνη.
-Η Οικογένεια Δημητρίου Ν. Κατσιαφλιάνη προσέφερε στο
Γηροκομείο της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών « Ο
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ » 50 ευρώ εις μνήμην Αποστόλου Ν. Κατσιαφλιάνη.

Κοπή πίτας στο Ε’ ΚΑΠΗ Δ. Τρικκαίων
Το Ε’ παράρτημα ΚΑΠΗ Δήμου Τρικκαίων προσκαλεί μέλη
και φίλους στην κοπή της βασιλόπιτας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 στις 10:30, στην
αίθουσα εκδηλώσεων του ΚΑΠΗ.

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

Ζωγράφου 1 πεζόδρομος (έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ.: 24310 78435 • what’s up: 6986 835 554
ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Σουφλέ ζυμαρικών ...................................................................5,50 €
Πρόβειο με πλιγούρι ή τραχανά ................................................6,50 €
Χοιρινό πρασοσέλινο ................................................................5,00 €
Μοσχαροκεφαλή, πατάτες τηγανητές.......................................6,50 €
Σνίτσελ κοτόπουλο στο φούρνο, ρύζι ή πατάτες.......................5,00 €
Κεφτεδάκια με πατατούλες ή με σάλτσα κόκκινη .....................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά ............................................................6,00 €
Μπατζίνα ή μανιταρόπιτα..........................................................5,00 €

ΣΑΛΑΤΕΣ
Κοτοσαλάτα με ζυμαρικό (λευκά ή ολικής) και λαχανικά..........5,00 €
Μαρουλοσαλάτα, φιλέτο κοτόπουλο ψητό, γραβιέρα,
σως εσπεριδοειδών..................................................................5,00 €
Μαρούλι, καρότο, άνηθο, κρεμμυδάκι φρέσκο .........................3,00 €
Χόρτα εποχής...........................................................................3,00 €
Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ
•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

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

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σε αυτόν».
(Μαρκ. 12:31)
«Κανένας δεν νοιάζεται για
μένα. Δεν υπάρχει λόγος να
ζω», είναι συχνά μηνύματα
που ανεβαίνουν στο διαδίκτυο. Έγκυρες στατιστικές
μας πληροφορούν ότι κάθε
χρόνο αυτοκτονούν περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι
στον κόσμο, περίπου ένας άνθρωπος κάθε 4ο δευτερόλεπτα! Ειδικά για τις ηλικίες 1529 ετών, η αυτοκτονία είναι η
δεύτερη αιτία θανάτου παγκοσμίως! Το Facebook για να
φέρει πιο κοντά τους ανθρώπους και να βοηθήσει αυτούς
που βρίσκονται σε συναισθη-

ματική αστάθεια, έριξε το σύνθημα: «Βοήθησε ένα φίλο που
έχει ανάγκη». Εμείς σαν χριστιανοί, σαν παιδιά του Θεού
που κάθε μέρα δεχόμαστε
την αγάπη και την τρυφερή
φροντίδα του Πατέρα μας,
ας μοιραστούμε τις ευλογίες
Του όχι μόνο με την οικογένεια και τους φίλους μας αλλά
και με τον γείτονα, με τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας,
με κάποιον που χρειάζεται
βοήθεια. Μια ζεστή κουβέντα,
λίγη στοργή, μπορεί να τον ενθαρρύνει, να τον παρηγορήσει και να γίνει αφορμή να του
μιλήσομε για Εκείνον, τον Δωρητή της ζωής και για την
αγάπη Του.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• μοσχάρι κοκκινιστό • αρακά
• αρνάκι ψητό • χοιρινό με πιπεριές
• φιλετάκια κοτόπουλο με κάρυ
• πέννες ολικής με ντοματίνια,
ανθότυρο & σάλτσα ντομάτας

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† ΚΗΔΕΙΕΣ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, αδελφό και
θείο

Τον αγαπημένο μας σύζυγο πατέρα
παππού αδελφό και θείο

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΔΗ

Ετών 72
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Σάββατο
19 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11.30 π.μ. εκ
του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν
και συνοδεύσουν την εκφοράν του.
Τρίκαλα 19-1-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελένη Πούλιου. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Γεώργιος και Μερόπη Πούλιου, Άννα και Αχιλλέας Τσιγάρας, Ιωάννα Πούλιου.
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων σήμερα Σάββατο 19-1-2019 και
ώρα 11 π.μ.
2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων
Α’ Κοιμητηρίου.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Μαρκόπουλος
Κων/νος”.

Την πολυαγαπημένη μας, μητέρα, γιαγιά και αδερφή

Ετών 80
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Σάββατο
19 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 01.30μ.μ. εκ
της οικίας μας, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αρδανίου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
να συνοδέυσουν την εκφορά του.
Αρδάνι Τρικάλων 19-1-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Σταυρούλα. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Γεώργιος και Σοφία Παπαστεριάδη, Βάσω και Δημήτριος Κολιός, Γρηγόρης και Σοφία Ππαπαστεριάδη. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ.
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στην οικία μας στο Αρδάνι Τρικάλων σήμερα Σάββατο 19/1/2019 και ώρα 11.30 το πρωί.
2) Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του κ. Παπαγεωργίου.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Χρήστος Παναγιώτου”.

ΣΑΒΒΑΤΟ
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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.

Την αγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ

ΦΩΤΕΙΝΗ Β.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ετών 85
Θανούσα κηδεύουμε σήμερα Σάββατο
19 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12 το μεσημέρι εκ του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου
Μεγάρχης Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
να συνοδεύσουν την εκφορά αυτής
Μεγάρχη Τρικάλων 19-1-2019
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Γεώργιος Ξάρας, Σταυρούλα και Κωνσταντίνος
Κολέτσος, Ευαγγελία Κάβουρα. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ. ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ. ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σειμείωση: Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάρχης Τρικάλων σήμερα Σάββατο 19-1-2019 και
ώρα 11 το πρωί.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Κατσανάκος Αντώνιος”.

Ετών 85
Θανούσα κηδεύουμε σήμερα Σάββατο
19 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 1μ.μ. εκ του
Ιερού Ναού Αγίου Κων/νου και Ελένης Μεγάλου Κεφαλοβρύσου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους Συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν
και συνοδεύσουν την εκφοράν της.
Μεγάλο Κεφαλόβρυσο Τρικάλων 19-1-2019
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Φανή και Χρυσόστομος Καραστέργιος, Βασιλική και Ευάγγελος Ρουσαμάνης, Ζωή και Νικόλαος Τζιορτζιώτης, Κων/να Νταϊλιάνη και Γεώργιος Καραμπίνας. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ.
ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου
Κων/νου και Ελένης Μεγάλου Κεφαλοβρύσου σήμερα Σάββατο
και ώρα 11.30 το πρωί.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Μ. Βράντζα-Σ.
Καλογιάννης”.

† MNHMOΣΥΝΑ
Τελούμε αύριο 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
Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν
και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής
του.
Τρίκαλα 19-1-2019
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.

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

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την
κοίμηση του αγαπημένου μας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΝΤΑΛΟΥΚΑ
Αύριο 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.

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.

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

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πανήγυρις
Παρεκκλησίου Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου Ιερού
Προσκυνηματικού Ναού Αγίων Αναργύρων Τρικάλων
Φέρεται εις γνώσιν των ευλαβών Χριστιανών ότι την 20ήν του
μηνός Ιανουαρίου 2019 πανηγυρίζει μεγαλοπρεπώς το παρεκκλήσιο του Αγίου Ευθυμίου που βρίσκεται εντός του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού Αγίων Αναργύρων Τρικάλων.
Οι τιμητικές εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα κατά το κάτωθι πρόγραμμα:
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΩΡΑ 5:30 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος.
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΩΡΑ 7:30-10:00 π.μ.: Όρθρος και
εν συνεχεία Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά Θείου Κηρύγματος.
Παρακαλούνται οι φιλέορτοι και φιλακόλουθοι Χριστιανοί να προσέλθουν και να λάβουν τη χάρη και ευλογία του Αγίου.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ

Μήνυμα στήριξης στις «Πρέσπες»
από τον Γιώργο Παπανδρέου
Την άποψη που είχε διατυπώσει τον Ιούνιο του 2018 στο
Πολιτικό Συμβούλιο του Κινήματος Αλλαγής, με την
οποία είχε καλωσορίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών, επαναλαμβάνει ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου
σε συνέντευξή του.
O πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του Κινήματος
Δημοκρατών Σοσιαλιστών κλήθηκε να απαντήσει στην εξής
ερώτηση του Δημήτρη Κουκλουμπέρη: «Μέσα στον μήνα,
η Βουλή θα κληθεί να αποφασίσει για την τύχη της Συμφωνίας των Πρεσπών. Με δήλωσή σας τον Ιούνιο του 2018
την είχατε χαρακτηρίσει μια ισορροπημένη συμφωνία, συμπληρώνοντας ότι η συγκυρία αποτελεί πραγματική ευκαιρία. Τι πιστεύετε; Θα κερδίσει η χώρα αυτή την ευκαιρία με την έγκρισή της από το ελληνικό Κοινοβούλιο ή θα
την κλωτσήσουμε ίσως για πάντα;»

ΤΑ ΣΠΑΣΑΜΕ
όλα τζάμπα
Μπριζόλα
χοιρινή
Ελλάς

Λουκάνικα
χοιρινά
Τρικάλων

Αρνί
ολόκληρο

Φέτα Ποπ
ΛΟΦΟΣ
μόνο
το κιλό

4,79
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»

μόνο
το κιλό

3,49

μόνο
το κιλό

3,79

μόνο
το κιλό

5,99

Γάλα Όλυμπος
μόνο

0,80

Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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Η ελευθερία του κλαδέματος

45 χιλ.

35 χιλ.

Ψαλίδια μπαταρίας
για δενδροκομικά &
αμπελουργικά

Δετικό μπαταρίας
Μέχρι και 15.000
δεσίματα την ημέρα

για χρήση σε
αμπέλια
ακτινίδια κ.λ.π.

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

CMYK

