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Με λήξη την προσεχή Παρασκευή στο θέμα των Πρεσπών

Προαιρετικά
μπορούν να
λειτουργήσουν
Συνδικαλιστικοί φορείς του κλάδου
και η μεγάλη πλειονότητα των
εμπόρων αντιτάσσεται στο μέτρο
κατάργησης της Κυριακάτικης αργίας
>> 5

Για τις προσεχείς εκλογές
στο Δήμο Τρικκαίων

O Κων. Κρεμμύδας
εκλεκτός
του ΚΙΝΑΛ
>> 5

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Κυβέρνηση και αντιπολίτευση στήνουν χαρακώματα για τη μεγάλη μάχη

Dr. Κοκκίνης
Φοίβος - Παναγιώτης
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
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.

Τηλ.: 24310 30030 • Κιν.: 6974388356
e-mail: fivkok@hol.gr
Καποδιστρίου 14 • 1oς Όροφος

Επίσης, αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση:
•ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Η εταιρία μας σας περιμένει με τους γεωπόνους της, στη Σωκράτους 33, για την έγκυρη
πληροφόρησή σας. Τηλ.: 24310 78128 και fax:
24310 78129.
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Σαν Σήμερα
1833
ΟΒασιλιάςΌθωνκαι
ταμέλητηςΑντιβασιλείας
φτάνουν στο Ναύπλιο με
τηναγγλικήφρεγάτα«Μαδαγασκάρη». Τους συνοδεύουν 4.000 βαυαροί
στρατιώτες.
1937
Με τον Αναγκαστικό
Νόμο447τηςδικτατορικής
κυβέρνησης Μεταξά, επιβάλλεται ο υποχρεωτικός
σημαιοστολισμόςδημοσίων
υπηρεσιών,καταστημάτων
καιοικιώνκατάτιςεθνικές
εορτές.
1942
Σεναζιστικήδιάσκεψη
στο προάστιο Βάνζεε του
Βερολίνουαποφασίζεταιη
λεγόμενη «τελική λύση»,
δηλαδή η εξολόθρευση
όλωντωνΕβραίωντηςΕυρώπης.
1955
ΟλυμπιακόςκαιΠαναθηναϊκόςαναμετρώνταισε
φιλικό αγώνα, για την ενίσχυσητηςΕταιρείαςΠροστασίαςΖώων.Οι«ερυθρόλευκοι» επικρατούν με 30, έχοντας ως κορυφαίο
τον Ανδρέα Μουράτη και
σκόρερτονΘέμηΜουστακλή.

Ε

ντός του καθαυτού
ελλαδικού χώρου,
αλλά και ευρύτερα
σε χώρους που δημιουργήθηκαν οι περίφημες εκείνες
αποικίες από ελληνικά φύλα,
όπως Αχαιοί, Αιολείς, Ίωνες,
Δωριείς και νωρίτερα Πελασγοί σε εδάφη των Μικρασιατικών παραλίων, του Ευξείνου Πόντου, της Μέσης και
Εγγύς Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής, της Σικελίας,
της Κάτω Ιταλίας, των παραλίων της Γαλλίας και Ισπανίας και του χώρου της Βαλκανικής, όπου μεταξύ Μητρόπολης και αποικίας υπήρχαν απαρασάλευτοι φυλετικοί δεσμοί, συχνο-αναφέρονταν από τα μυθικά ακόμη
χρόνια προφορικά, το όνομα
ΕΛΛΗΝ-ΕΛΛΗΝΑΣ.
Θεωρούσαν τα προ-ελληνικά και ελληνικά φύλα ως
Γενάρχη τους τον ΕΛΛΗΝΑ,
τον γιο του Δευκαλίωνα και
της Πύρρας, το θρυλικό εκείνο ζευγάρι της Θεσσαλίας
που σώθηκε από τον μεγάλο
θεσσαλικό κατακλυσμό γύρω
στα 12.000 χρόνια πριν από
το σήμερα.
Έτσι από τα αβυσσαλέα
εκείνα χρόνια της Μεσολιθικής Εποχής από ομάδα σε
ομάδα κι από μικρό-οικισμό
σε μικρο-οικισμό κι αργότερα
από Νεολιθικό συνοικισμό σε
Νεολιθικό συνοικισμό και τα
επακολουθήσαντα ΠρωτοΕλλαδικά Μεσο-Ελλαδικά και
Υστερο-Ελλαδικά χρόνια χρησιμοποιούνταν προφορικά ο
μύθος του Γενάρχη Έλληνα
μέσα στα ελληνικά φύλα των
Πελασγών, των Αχαιών, των
Ιώνων, των Αιολέων, των Δωριέων του καθαυτού ελλαδικού χώρου και του αποικιακού.
Γραπτή όμως μαρτυρία για
τη χρήση του ονόματος ΕΛΛΗΝΑΣ και ΕΛΛΑΔΑ δεν
υπήρχε. Στην “Ιλιάδα” του

Η αρχαιότερη γραπτή μαρτυρία για τη χρήση
του ονόματος: ΕΛΛΗΝΑΣ με τη σημερινή σημασία του

Από τον
Γιώργο Ηλ. Ζιάκα
Ομήρου, που προβάλλεται η
κοινή επιχείρηση -κοινή πανστρατιά των Ελλήνων, εναντίον συνασπισμού ξένων δυνάμεων, μ' όλο που χωρίζονταν σε φύλα (Αχαιοί, Δαναοί,
Μυρμιδόνες κ.λπ.) και ανήκαν
σε διάφορες πόλεις-κράτη,
οι περισσότεροι ήρωες της
είναι πανελλήνιες φυσιογνωμίες τιμώνται από όλους τους
Έλληνες και από την ανδρεία
και την ασύγκριτη μαχητικότητά τους αναμένεται η κοινή
και πολυπόθητη νίκη. Πέρα
από το στίχο της Ιλιάδας του
Ομήρου για την “Καλιγύναικα
Ελλάδα” που αναφέρεται σε
μία μικρή πόλη των Φαρσάλων, την Ελλάδα με τις όμορφες γυναίκες, άλλη γραπτή
μαρτυρία δεν υπήρχε για τον
ΕΛΛΗΝΑ. Πρώτος ο Ησίοδος,
όγδοος αιώνας π.Χ., μας διασώζει σ' ένα απόσπασμά του
τον ΕΛΛΗΝΑ ως πατέρα του
Δώρου, που έδωσε το επώνυμο στους Δωριείς, του Αίολου, που έδωσε το επώνυμο
στους Αιολείς, του Ξούθου

ως πατέρα του Αχαιού, που
έδωσε το όνομα στους Αχαιούς και του Ίωνα, που έδωσε
το όνομα στους Ίωνες.
Το απόσπασμα αυτό από
το έπος “Κατάλογοι Γυναικών” του Ησιόδου είναι το
ακόλουθο: “Έλληνος δ' εγένοντο φιλοπτολέμου Βασιλήος
Δώρος τε Ξούθος τε και
Αίολος ιππιοχάρμης”.
Αιώνες βέβαια νωρίτερα
τα υπέροχα αυτά ελληνικά
φύλα συνδέονταν ακατάλυτα
από το “ομόγλωσσο”, “ομόθρησκο”, “ομότροπο”. Αυτό
το πανεθνικό τρίπτυχο οδήγησε τους Πανέλληνες να
εκστρατεύσουν κατά των
Τρώων, που μας είχαν κλείσει
τα Στενά του Ελλησπόντου
και απαγόρευαν στους Έλληνες εμπόρους και ταξιδιώτες να επισκέπτονται τον Εύξεινο Πόντο και τις νότιες
περιοχές της Ρωσίας απ'
όπου μετέφεραν σιτηρά και
άλλα εμπορεύματα.
Με τις μάχες τους τις
σκληρές, τις ηρωικές και
θριαμβικές άνοιξαν τους δρόμους για τους ελληνικούς
αποικισμούς στον Εύξεινο
Πόντο, τα παράλια της Μικράς Ασίας και της Μέσης
Ανατολής.
Αργότερα άλλες ελληνικές
αποικίες ιδρύθηκαν στη Β.
Αφρική, στη Σικελία, στη Νότια Ιταλία (Magna Graecia),
σε μέρη της Γαλλίας και
Ισπανίας και της Βαλκανικής.
Η πανελλήνια Ενότητα εκφράστηκε αργότερα και με
τους Πανελλήνιους Αγώνες,
όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες

με την μεγαλύτερη αίγλη,
που τους τραγούδησε η μεγαλύτερη δόξα της Αρχαίας
Λυρικής Ποίησης, ο Πίνδαρος με τους περίφημους
Ολυμπιακούς επίνικους:
“Όπως τη μέρα δεν υπάρχει στον ουρανό άστρο θερμότερο και φωτεινότερο από
τον ήλιο, έτσι δεν υπάρχει
και αγώνας ανώτερος από
τους Ολυμπιακούς (“μηδ'
Ολυμπίας αγώνα φέρτερον
ανδάσομεν”).
Ή με τα Πύθια στους Δελφούς, τα Ίσθμια στην περιοχή της Ισθμίας, τα Νέμεα
στην απόμερη κοιλάδα της
Νεμέας. Υπήρχαν βέβαια,
μετά τους αποικισμούς και
άλλα κέντρα αγώνων όπως
στη Δήλο τα “Δήλια”, τα “Πανιώνια” στη Μυκάλη της Μ.
Ασίας, τα “Τρόπια” στην Κνίδο της Μ. Ασίας και άλλα σε
άλλες περιοχές του Μεγάλου
Ελληνικού Αποικισμού.
Αιώνια και καμαρωτή η Ελλάδα. Αυτό το όνομα να κυριαρχεί αποκλειστικά στους
Έλληνες.
Με την χαρίεσσα, την αθάνατη ελληνική γλώσσα γράφτηκαν: Η Ελληνική Μυθολογία, τα καταπληκτικά Έπη,
τα Φιλοσοφικά, τα Ιστορικά,
τα φεγγοβόλα επιστημονικά
επιτεύγματα, οι τραγωδίες,
οι πολιτικο-κοινωνικές υποθήκες, τα πνευματικά καταυγάσματα που φώτισαν την
οικουμένη.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Το Άγγελμα

της ημέρας

ΤΑ ΝΕΑ:
Το παράδειγμα

Κυριάκος
Μητσοτάκης,
πρόεδρος ΝΔ

```

«Τα 3 σενάρια
αυτοδυναμίας»
```

(Το εξής ένα,
να ψηφίσει ο λαός!)

Καλύτερο από τις συμβουλές

«Η χώρα δεν αντέχει παρατεταμένη
προεκλογική περίοδο.

είναι το παράδειγμα.

```

Ποιος θα ήθελε να επενδύσει στη χώρα
με ένα τέτοιο κλίμα;».

(Αίσωπος)

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)
-Σταδίου24(περίπτερο)
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«Γιατί να μην το κάνω;»

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
Μ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
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Το ανέκδοτο της ημέρας
Δυο παιδία συζητούν σε μια καφετέρια για το δίπλωμα του αυτοκίνητου που
λίγες μέρες πριν είχαν αποκτήσει.
Λέει ο πρώτος:
- Ρε Γιώργο με την πρώτη πήρες το δίπλωμα;
Και τότε αυτός, με σοβαρότητα και υπερηφάνεια, απαντά:
- Όχι, έβαλα και δευτέρα!

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Σάββατο 19/1/2019
ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ
ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ
ΒΡΟΧΕΣ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ
ΠΙΘΑΝΩΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ:ΑΠΟ ΝΟΤΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3
ΜΕ 5 ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΕΩΣ 6
ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 05
ΕΩΣ 14 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

«Ενα πράγμα που μπορώ να το
κάνω, γιατί να μην το κάνω;» είχε
αναρωτηθεί η Μαρίτσα Μαυραπίδου,
μιλώντας σε δημοσιογράφο το 2015,
ενώ κορυφωνόταν η εισροή απελπισμένων ανθρώπων από τα μικρασιατικά παράλια στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.
Η γερόντισσα ήταν μέλος παρέας
τριών γυναικών που φωτογραφήθηκαν να ταΐζουν ένα προσφυγόπουλο
με μπιμπερό λίγη ώρα αφότου αυτό
και η μητέρα του έφθασαν με άλλους
ταλαιπωρημένους στη Σκάλα Συκαμιάς της Λέσβου. Η φωτογραφία
(του Λευτέρη Παρτσάλη) συγκίνησε
ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
Η Μαρίτσα Μαυραπίδου, η οποία
πέθανε προχθές στα 90, και οι φίλες
της, όμως, δεν θεωρούσαν ότι είχαν
κάνει κάτι παραπάνω από το αυτονόητο.
Την απορία της για την παγκόσμια
συγκίνηση αποτύπωνε η ρητορική
ερώτηση της ευγενικής γερόντισσας.
Ετσι απαντούσε σε όσους ήθελαν
να τη γνωρίσουν, να τιμήσουν τις
τρεις γυναίκες ως σύμβολο ανθρωπιάς και αλληλεγγύης (και για βραβείο Νομπέλ προτάθηκαν). Το ερώτημα, πάντως, δεν είναι απλό· από
την απάντηση κρίνεται η ποιότητα
της κοινωνίας μας.
Τελευταίως έχουμε πιστέψει ότι
το «αφού μπορώ να το κάνω, γιατί
να μην το κάνω;» αφορά κυρίως αντικοινωνικές συμπεριφορές, το «κάνω
ό,τι θέλω»: να σταθμεύω πάνω στη
ράμπα για ΑμεΑ, να καταστρέφω πινακίδες οδικής κυκλοφορίας, να εμποδίζω αυτούς που ζητούν βοήθεια
σε δημόσια υπηρεσία, να επιτίθεμαι
σε αστυνομικούς ή σε τρόλεϊ με βόμβες μολότοφ, να παρουσιάζω τους
πολιτικούς αντιπάλους ή τους οπαδούς αντίπαλης ομάδας σαν εχθρούς
του έθνους που πρέπει να αφανιστούν, να καλλιεργώ το μίσος για
ό,τι με φοβίζει, να επιδιώκω ό,τι με
βολεύει.
Ομως, όταν η Μαρίτσα Μαυραπίδου, η Μιλίτσα Καμβύση, η Στρατούλα Μαυραπίδου, ο υποπλοίαρχος
Κυριάκος Παπαδόπουλος του Λιμενικού Σώματος (ο οποίος πέθανε στα
44 του χρόνια πέρυσι) και αμέτρητοι
άλλοι εθελοντές και επαγγελματίες
βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της
προσφυγικής κρίσης σε όλη την Ελλάδα, επιδίωξαν να κάνουν ό,τι καλύτερο για τον άγνωστο συνάνθρωπό
τους. Χωρίς να θεωρούν την πράξη
τους σπουδαία.
Αντιθέτως, όσοι κοιτάζουν μόνο
το δικό τους συμφέρον είναι συνήθως
αυτοί που κάνουν φασαρία, που διαμαρτύρονται ότι άλλοι τους εξαπατούν, που παρουσιάζουν τον θυμό
και την υστεροβουλία ως σημαντικές
πράξεις αντίστασης.
Σήμερα, που η πολιτική αντιπαράθεση παρασύρει την κοινωνία σε
ακόμη μεγαλύτερη πόλωση, φαίνεται
πόσο εύκολα ενδίδουμε στη γοητεία
του παραπόνου και της σύγκρουσης.
Υιοθετώντας το κριτήριο της Μαρίτσας, ας ρωτήσουμε: εάν οι πολιτικοί
μας ήθελαν να λύσουν προβλήματα,
θα έπρατταν όπως πράττουν τώρα;
Κάνουν ό,τι κάνουν επειδή μπορούν
ή επειδή δεν μπορούν καλύτερα;

Του Νίκου Κωνσταντάρα
από την «Καθημερινή»

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Οι δημοσιευόμενες απόψεις συνεργατών δεν εκφράζουν απαραίτητα
και τις απόψεις της εφημερίδας μας.
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Ένα δεύτερο
κολυμβητήριο
Στη δημιουργία ενός δεύτερου
κολυμβητηρίου προσανατολίζεται
η δημοτική Αρχή Τρικκαίων.
Ο χώρος υπάρχει και αφορά
στην πισίνα που βρίσκεται στο
πάρκο Αϊ Γιώργη.
Το θέμα θα έρθει προς συζήτηση στην ερχόμενη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς θα συζητηθεί η συμμετοχή
του Δήμου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου
Εσωτερικών με τίτλο «Κατασκευή,
επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»,
με την κατάθεση προς χρηματοδότηση
πρότασης
Π/Υ
1.200.000€.

Η «Εικονοκλαστική Σέχτα» ανέλαβε την ευθύνη για την βόμβα στον Άγιο Διονύσιο.
Λογικά διαλέγουν ονόματα ώστε να δυσκολέψουν τους παρουσιαστές ειδήσεων στην εκφώνηση τους.

∫Ε.Κ.

Ασύμφορο

Νέα αποχή

Έχει επισημανθεί πως το ζήτημα με την κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας το
έχουν ουσιαστικά θέσει πολυκαταστήματα.
«Το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές.
Είναι ασύμφορο για μας τους μικρομεσαίους εμπόρους στα Τρίκαλα να λειτουργούν Κυριακάτικα τα καταστήματα» επισημαίνουν συνδικαλιστές και υπογραμμίζουν
«το έχει πλέον αποδείξει και η πράξη:
Όσοι έχουν ανοίξει τις Κυριακές, ουσιαστικά μπήκαν μέσα, διότι αύξησαν τα έξοδα, ιδίως αυτοί που απασχολούν προσωπικό, ενώ οι τζίροι τους παρέμειναν σταθεροί.
Δεν ευθύνεται για την νηνεμία στην αγορά το ότι δεν υπάρχουν αρκετές ώρες λειτουργίας καταστημάτων, αλλά η έλλειψη ρευστού.
Παλιότερα δηλαδή, πριν την κρίση, πως ο κόσμος ψώνιζε; Λειτουργούσαν τα εμπορικά την Κυριακή; Όχι, απλά υπήρχε ρευστότητα και αγοραστική δύναμη, που τώρα
έχουν εκλείψει».

Νέα πενθήμερη αποχή από τις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών από 21 έως 25
Γενάρη, είτε αυτές προγραμματίζονται εντός είτε εκτός ωραρίου εργασίας, προκήρυξε η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας.
Η ΟΣΥΑΠΕ στην ανακοίνωσή της μεταξύ άλλων αναφέρει:
«Οι όποιες αποφάσεις περιφερειαρχών (περιφερειάρχης Αττικής κ.ά.) για διενέργεια εξετάσεων εντός ωραρίου εργασίας όχι μόνο δεν επιλύουν τα υπαρκτά
προβλήματα, αλλά επιφορτίζουν υπαλλήλους και υπηρεσίες και με νέα.
Η αποχή αφορά όλους τους υπαλλήλους των περιφερειών της χώρας, που είναι ενταγμένοι στα Μητρώα Εξεταστών υποψηφίων οδηγών και ως εκ τούτου καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΟΣΥΑΠΕ».
Η συνεχιζόμενη αποχή των εξεταστών έχει φέρει σε απόγνωση τους ιδιοκτήτες των Σχολών Οδηγών, καθώς όπως υπογραμμίζουν οι οικονομικές απώλειες
είναι δυσβάσταχτες.

∫ Μ.Α.Μπ.

∫Ε.Κ.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.
CMYK
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ια την υπογραφή
Μνημονίου Συνεργασίας
και Κατανόησης μεταξύ
του Δήμου Αθηναίων και του
Δήμου Τρικκαίων, θα
συζητήσει το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου
Τρικκαίων στην
προγραμματισμένη
συνεδρίασή του, την
ερχόμενη Τρίτη 22
Ιανουαρίου.

Γ

Στόχος του μνημονίου είναι η σύναψη συνεργασίας μεταξύ των μερών προκειμένου να ενισχύουν τις
πρωτοβουλίες των συμβαλλομένων
δήμων, με σκοπό να δημιουργηθεί
εργαλειοθήκη πιλοτικών εφαρμογών, που στόχο έχουν την υποστήριξη και προώθηση δράσεων με
έμφαση στην ανάληψη πρωτοβουλιών και συνεργασιών που σχετίζονται με αναβάθμιση του Εμπορικού/Ιστορικού κέντρου των δήμων.
Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας αποτελεί βασικό άξονα των
δράσεων ανταλλαγής εμπειριών
σε Προγράμματα αναβάθμισης
των κέντρων πόλεων.
Σύμφωνα με την εισήγηση «οι
στόχοι αυτοί μπορούν να πραγματοποιηθούν με μια σειρά από δραστηριότητες οι οποίες θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όπως τα παρακάτω.
Την ανταλλαγή και παροχή τεχνογνωσίας πάνω σε θέματα και
καλές πρακτικές διάδοσης δράσεων μέσω social media. Τη διοργάνωση ερευνών και επιμορφωτικών δράσεων με στόχο την ενη-

τοπικά

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και Δήμου Αθηναίων

Πιλοτικές εφαρμογές
και προώθηση δράσεων
Στόχος του μνημονίου είναι η σύναψη συνεργασίας μεταξύ των μερών
προκειμένου να ενισχύουν τις πρωτοβουλίες των συμβαλλομένων δήμων
μέρωση, συμμετοχή και εκπαίδευση καταστηματαρχών, κατοίκων
αλλά και επισκεπτών της περιοχής,
τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και events, τη συνεργασία με άλλους φορείς σε εθνικό
και διεθνές επίπεδο. Όπως και τη
συνεργασία για την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και εφαρμογών με θέμα το ανοιχτό περιεχόμενο, πρότυπα, δεδομένα, υλικό,
λογισμικό ή τεχνολογίες στο χώρο
της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων και την
υλοποίηση αυτών.
Επίσης αναφορά γίνεται για ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τον
σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την
υλοποίηση δράσεων, αλλά και τη
συνεργασία για την εκπαίδευση
στελεχών του Δήμου στον τομέα
καθαριότητας, κοινοχρήστων χώρων, κυκλοφορίας, αστυνόμευσης, κ.ά».
Ε.Κ.

Σχεδιάζει να ιδρύσει ο Δήμος Πύλης στην Πύλη, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Κων. Ούτρα

Κατάστημα τουριστικής προβολής
• Στόχος είναι να ενημερώνονται οι επισκέπτες για ότι χρειάζονται • Θα υπάρξει συνεργασία με τον Δήμο Μετεώρων,
καθώς ο κάθε αυτοδιοικητικός φορέας, σε δικό του χώρο, θα προβάλλει και τους δύο Δήμους
ατάστημα για την
προβολή του
τουριστικού
προϊόντος σχεδιάζει να
ανοίξει ο Δήμος Πύλης,
σύμφωνα με τον
αρμόδιο αντιδήμαρχο
Κώστα Ούτρα.

Κ

Το κατάστημα αυτό, εφόσον
εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης που συνεδριάζει μεθαύριο Τρίτη, θα είναι
συνέχιση της συνεργασίας με
τον Δήμο Μετεώρων στο ζήτημα του τουρισμού αναφέρει
ο κ. Ούτρας, εξηγώντας «παλαιότερα, επί Καποδιστριακών Δήμων, λειτουργούσε περίπτερο ενημέρωσης των επι-

σκεπτών στην Ελάτη του τότε
Δήμου Αιθήκων, το οποίο

έκλεισε αργότερα. Τότε είχαμε συνεργασία με τον Δήμο
Καλαμπάκας, όπως ονομαζόταν εκείνη την εποχή, προβάλλοντας ο κάθε αυτοδιοικητικός φορέας τον “εαυτό”
του και παράλληλα τον άλλο».
«Τώρα προτείνουμε ως Δημοτική Αρχή την ίδρυση ενός
καταστήματος στην Πύλη, το
οποίο θα προβάλλει το τουριστικό προϊόν των δύο Δήμων
και θα ενημερώνει τους επισκέπτες για τα καταλύματα,
τα καταστήματα, τους δρόμους, τα αξιοθέατα και όποια
άλλη πληροφορία χρειάζονται» σημειώνει ο κ. Ούτρας,
τονίζοντας «έτσι, ισχυροποιείται και η συνεργασία μας με
τον Δήμο Μετεώρων καθώς
αυτό είναι το ζητούμενο στον
Νομό μας, παρέχοντας πολλές εναλλακτικές προτάσεις
στους επισκέπτες».
Ένας από τους άξονες ανάπτυξης για τον τόπο που προωθεί ο Δήμος Πύλης, είναι ο
τουρισμός και αυτή η πρωτοβουλία εντάσσεται στον σχεδιασμό αυτό, καθώς γίνεται
προσπάθεια να προβληθούν η
φυσική ομορφιά της περιοχής
και οι επιχειρήσεις της, ενώ
παράλληλα εδραιώνεται συνεργασία με τον Δήμο Μετε-

ώρων, ώστε να έρθουν όσο το
δυνατό περισσότεροι επισκέπτες, αναστρέφοντας την
τάση των τελευταίων ετών.
Ο πρωτογενής τομέας και ο
τουρισμός, μπορούν να αποδώσουν ικανοποιητικό εισόδημα στους ενασχολούμενους μ' αυτά, δημιουργώντας
και παράγοντας συνθήκες

ανάπτυξης, που μεσομακροπρόθεσμα θα βγάλουν τη
χώρα από την κρίση, σε συνδυασμό βέβαια και με άλλους
παράγοντες.
Επίσης, η στροφή του ενεργού, εργασιακά, πληθυσμού
του Νομού σε άλλες δραστηριότητες, όπως η γεωργία και
η κτηνοτροφία και ο τουρι-

σμός, από αυτές που ασκούνται μέχρι τώρα, είναι ο μόνος,
τουλάχιστον εύλογος και προφανής, τρόπος πάταξης της
ανεργίας, αύξησης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά

ΚΥΡΙΑΚΗ

20

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 5

Η απόφαση λήφθηκε κατά πλειοψηφία στην προχθεσινή διευρυμένη δημοτική σύσκεψη του κόμματος

Τον Κων. Κρεμμύδα επέλξε το ΚΙΝΑΛ
να στηρίξει για υποψήφιο δήμαρχο Τρικκαίων
•Πλέον ο Γ. Σπαθής θα διεκδικήσει το δημαρχιακό θώκο χωρίς την συνδρομή του πολιτικού φορέα όπου πρόσκειται

Τ

ρίξει στη διεκδίκηση του δημαρχιακού θώκου.
Η απόφαση λήφθηκε κατά
πλειοψηφία και ήταν να δοθεί
ψήφο εμπιστοσύνης στον
Κωνσταντίνο Κρεμμύδα,
αφού όλο το προηγούμενο
χρονικό διάστημα είχε καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να υπάρξει ένα κοινό ψηφοδέλτιο, να είναι ένας
ο υποψήφιος δήμαρχος Τρικκαίων που θα ηγηθεί ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου
που θα συγκροτηθεί στη
«μάχη» για το μεγαλύτερο
δήμο του Νομού Τρικάλων.
Η προσπάθεια να κάνει
πίσω ένας εκ των δύο ενδιαφερομένων «μνηστήρων»
δεν απέδωσε κι έτσι κλήθηκε
το αρμόδιο όργανο του Κι-

ον γεωπόνο Κωνσταντίνο Κρεμμύδα
αποφάσισε τελικώς η διευρυμένη δημοτική
σύσκεψη του Κινήματος Αλλαγής Τρικάλων
να στηρίξει στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές για
τη διεκδίκηση του δημαρχιακού θώκου, αφήνοντας
τον έτερο υποψήφιο από τον ίδιο πολιτικό χώρο και
πρώην δήμαρχο κ. Γιώργο Σπαθή να δώσει μόνος
του την μάχη.

Της Ευαγγελίας Σωτηρίου
Η σύσκεψη του αρμόδιο
οργάνου έγινε το βράδυ της
Παρασκευής στα γραφεία
που διατηρεί το ΚΙΝΑΛ στα
Τρίκαλα, και στην οποία παραβρέθηκαν πέραν του
γραμματέα της νομαρχιακής
επιτροπής Γιώργου Μανώλη
και των μελών αυτής, ο
πρώην δήμαρχος κ. Χρ. Λάππας και νυν δημοτικοί σύμ-

βουλοι.
Η διευρυμένη δημοτική
σύσκεψη (που απαριθμεί
σχεδόν 25 μέλη) κλήθηκε
να αποφασίσει ποιο από τα
δύο της φίλα προσκείμενα
στελέχη Κων. Κρεμμύδα και
Γιωρ. Σπαθή που εκδήλωσαν
το ενδιαφέρον τους να κατέλθουν στις δημοτικές
εκλογές του Μαίου, θα στη-

Τα εμπορικά καταστήματα σήμερα Κυριακή

Ψήφος εμπιστοσύνης για την
ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου

Προαιρετικά μπορούν
να λειτουργήσουν Η
•Συνδικαλιστικοί φορείς του κλάδου και η μεγάλη
πλειονότητα των εμπόρων αντιτάσσεται
στο μέτρο κατάργησης της Κυριακάτικης αργίας

Α

νοικτά, βάσει
νομοθεσίας,
μπορούν να είναι
τα καταστήματα σήμερα
Κυριακή, πρώτη των
χειμερινών εκπτώσεων.

Η δυνατότητα αυτή δίνεται
με βάση σχετική νομοθετική
ρύθμιση που επιτρέπει την
λειτουργία των καταστημάτων
κάποιες Κυριακές τον χρόνο,
οι οποίες στον Νομό μας αποφασίζεται ποιες θα είναι κατόπιν απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη.

Αντίθετοι
Ωστόσο, οι συνδικαλιστικοί
φορείς και η μεγάλη πλειονότητα του εμπορικού κόσμου αντιτάσσονται σ’ αυτήν
την νομοθετική ρύθμιση, ζητώντας τα καταστήματα να
είναι ανοικτά τις Κυριακές
στην περίοδο των Χριστουγέννων.
Συνδικαλιστές του κλάδου
τονίζουν ευθέως πως το ζήτημα με την κατάργηση της
Κυριακάτικης αργίας το
έχουν ουσιαστικά θέσει πολυκαταστήματα και πολυεθνικές, επιχειρήσεις όμως,
που έχουν αρχίσει να αναθεωρούν την στάση τους
αυτή, καθώς διαπιστώνουν
πως τελικά είναι ασύμφορο.
«Λέμε και ξαναλέμε πάντα

τα ίδια και πάντα κανείς δεν
ακούει. Δεν αυξάνονται οι
τζίροι των επιχειρήσεων με
το να λειτουργούν τις Κυριακές. Το ζήτημα δεν είναι αν
κυκλοφορεί κόσμος στην
αγορά, αλλά αν ψωνίζει» υπογραμμίζουν συνδικαλιστές
έμποροι και επισημαίνουν «το
άνοιγμα τις Κυριακές σπρώχνει στο κενό την μικρομεσαία εμπορική επιχείρηση
που προσπαθεί με νύχια και
με δόντια να κρατηθεί ζωντανή μέσα στην κρίση. Η συγκεκριμένη απελευθέρωση σε περίοδο βαθειάς ύφεσηςδεν πρόκειται να αυξήσει τον
τζίρο των εμπορικών επιχειρήσεων».
«Δεν χρειαζόμαστε 10ήμερα εκπτώσεων και λειτουργία

των καταστημάτων τις Κυριακές για να σωθούμε.
Έχουμε ανάγκη από ρευστό,
από πραγματική ανάπτυξη
της οικονομίας» τονίζουν Τρικαλινοί έμποροι με μακρόχρονη και επιτυχημένη παρουσία στον χώρο, υπογραμμίζοντας «ο κόσμος δεν ψωνίζει στις κανονικές ημέρες,
τις Κυριακές θα το πράξει;
Και με τι θα ψωνίσει; Το πόσο
υγιής είναι η αγορά, φαίνεται
από το ότι όλοι περιμένουμε,
είμαστε “κρεμασμένοι” στις
εκπτώσεις και στις εορτές
των Χριστουγέννων και του
Πάσχα. Όμως οι επιχειρήσεις
έχουν ανάγκη από κίνηση
όλο τον χρόνο. Αυτό σημαίνει
υγιής αγορά».
Ματθαίος Μπίνας

νήματος Αλλαγής, να βγάλει
εκείνο τα «κάστανα από τη
φωτιά».
Η εισήγηση λοιπόν που
θα κάνει η νομαρχιακή επιτροπή του κόμματος της
Φώτης Γεννηματά στα κεντρικά, είναι στο δήμο Τρικκαίων να στηριχθεί στο δήμο
Τρικκαίων ο υποψήφιος δήμαρχος κ. Κων. Κρεμμύδαςκαι προφανώς ο κ. Γιώργος
Σπαθής που είχε διατελέσει
δήμαρχος την περίοδο 19982002, θα δώσει αφού πήρε
την απόφαση να ξαναμπεί
στο παιχνίδι για τα δημοτικά
δρώμενα, να δώσει τη μάχη
για το κυνήγι της ψήφου,
χωρίς να είναι έχει την πολιτική στήριξη του κόμματος
όπου ανήκει.

Βουλή, την προηγούμενη Τετάρτη,
έδωσε
καθαρή
απάντηση σε πείσμα όσων
έλεγαν ότι δεν τολμάμε να
ζητήσουμε ψήφο εμπιστοσύνης. Αντίθετα φάνηκε ότι αυτός που δεν τολμά να χρησιμοποιήσει τα κοινοβουλευτικά
όπλα που του παρέχει το Σύνταγμα είναι ο κ. Μητσοτάκης.
Ο Πρωθυπουργός έκανε μια
γενναία πολιτική επιλογή καθώς ήθελε καθαρές λύσεις
και δικαιώθηκε. Η Κυβέρνηση
έχει την πλειοψηφία του απόλυτου αριθμού των Βουλευτών
και έτσι μπορεί να ολοκληρώσει τη Συνταγματική της θητεία και να προχωρήσει μπροστά με σημαντικά νομοθετήματα. Η ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου θα επιτρέψει να γίνουν πράξη παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνικής
πλειοψηφίας και προοδευτικές
θεσμικές τομές.
Το επόμενο διάστημα θα
αναλάβουμε πρωτοβουλίες
για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, θα στηρίξουμε
τα ευάλωτα και μεσαία στρώματα και τη νεανική επιχειρηματικότητα. Παράλληλα θα
διευρύνουμε τα εργασιακά
δικαιώματα που είναι για εμάς
ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Στόχος είναι να προχωρήσουμε στη Συνταγματική
αναθεώρηση, μέσα από εκτενή και δημοκρατικό διάλογο,
μια κορυφαία διαδικασία που
θα φέρει αλλαγή, σε μια σειρά
άρθρων όπως το άρθρο 86
περί ευθύνης Υπουργών. Ακόμη επιδιώκουμε την πλήρη
εφαρμογή της συμφωνίας για
τον εξ ορθολογισμό των σχέσεων Κράτους – Εκκλησίας.
Επίσης έρχονται ρυθμίσεις
για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, τους ελεύθερους επαγ-

γελματίες (120 δόσεις), η νομοθετική πρωτοβουλία για την
προστασία της πρώτης κατοικίας, η επιδότηση ενοικίου
και η αύξηση του κατώτατου
μισθού. Με αυτό τον τρόπο
ενισχύονται τα θεμέλια του
κοινωνικού κράτους και ομαλοποιείται ακόμα περισσότερο
η αγορά.
Έχει ιδιαίτερη αξία ότι για
πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια αυξάνονται οι συντάξεις
(620.000 συνταξιούχοι) και οι
μισθοί (αύξηση κατώτατου μισθού, κατάργηση υποκατώτατου) στη χώρα γεγονός που
μαρτυρά την ανάκαμψη και
τη σταθερότητα της ελληνικής
οικονομίας. Μια σταθερότητα
που για εμάς εμπεδώνεται
μόνο αν μεταφραστεί σε βελτίωση του εισοδήματος των
πολιτών. Παράλληλα γίνονται
συνειδητές πολιτικές επιλογές
στήριξης της Παιδείας (15.000
απόλυτα αναγκαίοι διορισμοί
εκπαιδευτικών, ενίσχυση της
Ερευνάς και των Πανεπιστημίων), της Υγείας (ΤΟΜΥ, πρόσβαση σε όλους) και της Κοινωνικής Ασφάλισης (πλεονασματικός ΕΦΚΑ μακριά από
λογικές ασφαλιστικού Πινοσέτ). Αγαθά που η Ν.Δ, με
βάση τις θέσεις της, είναι έτοιμη να εκχωρήσει στα ιδιωτικά

συμφέροντα, ευνοώντας τις
οικονομικές ελίτ.
Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α έδωσε μάχες
για να βγούμε από τα Μνημόνια και τη σφιχτή επιτροπεία
μετά από οκτώ ολόκληρα χρόνια. Υπάρχει δημοσιονομική
σταθερότητα και παράλληλα
στηρίξαμε τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Σκοπός
μας είναι να συνεχίζουμε ως
κοινωνία προς μια δημοκρατική και προοδευτική κατεύθυνση. Έτσι καλούμε στη διαμόρφωση μιας πλατιάς, αριστερής, δημοκρατικής συμπαράταξης.
Είμαστε αποφασισμένοι να
προχωρήσουμε μπροστά και
να σταθούμε απέναντι στις
νεοφιλελεύθερες και ακροδεξιές δυνάμεις. Απευθυνόμαστε στους πολίτες εκείνους
που αναζητούν προτάσεις μακριά από τις νεοφιλελεύθερες
συνταγές λιτότητας και διάλυσης του κοινωνικού κράτους, σε όλους όσους βρίσκονται απέναντι στην εθνικιστική αναδίπλωση σε Ελλάδα και Ευρώπη. Επιδιώκουμε
να υπάρχει προοδευτική διακυβέρνηση την επόμενη μέρα
στον τόπο μας για να διασφαλίσουμε την οριστική έξοδο από την κρίση, ώστε να
μη γυρίσει πίσω η χώρα μας.
Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά
ακόμα που πρέπει να γίνουν
και θέλουμε δίπλα μας την
Ελλάδα της πρόοδού και της
εργασίας για να πετύχουμε
ακόμη περισσότερα. Παλεύουμε για την περαιτέρω
ανάταξη της οικονομίας, τη
δίκαιη ανάπτυξη, την κοινωνική πλειοψηφία, για τη Ελλάδα των πολλών και όχι των
λίγων.
Σιμορέλης Χρήστος
Βουλευτής Τρικάλων
με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α
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Β

άλσαμο για την
ψυχή το κρασάκι,
ή «Οίνος
ευφραίνει
καρδίαν ανθρώπου»!
Όπως και να το δει
κάποιος το κρασί είναι
απόλαυση ψυχής και
γεύσης!
Κάπως έτσι σκέφτηκαν
χθες από τον Οινοποιητικό
Συνεταιρισμό Διόνυσος και
από τις 11 ως τις 3 το μεσημέρι στο κατάστημα του Νίκου Ράγγου «Δίας» διοργάνωσαν μια εξαιρετική ημέρα
κρασιού.
Εκεί λοιπόν ο Συνεταιρισμός, που έχει ως έδρα τον
Μεσενικόλα Καρδίτσας έκανε γνωστούς σε όλους τους
τα εξαιρετικά τους κρασιά.
Ο <<ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Σ.>>
ιδρύθηκε το 2011 από Αμπελουργούς του Νομού
Καρδίτσας, με έδρα την Τοπική Κοινότητα Μεσενικόλα.
Τα μέλη του ανέρχονται σε
80 και αξιοποιούν έκταση
850 στρεμμάτων.
Σκοπός του συνεταιρισμού
είναι η παραγωγή ποιοτικών
προϊόντων, μέσα από την
αξιοποίηση της παραγωγής
των μελών του αλλά και

τοπικά
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«Οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου»
Παρουσιάστηκαν χθες στο κατάστημα «Δίας» τα εξαιρετικά κρασιά από τον Οινοποιητικό Συνεταιρισμό Διόνυσος

όλων των αμπελουργών του
Νομού.
Για να πετύχει τους στόχους του μίσθωσε τις εγκαταστάσεις του Οινοποιείου
και αποστακτηρίου της
πρώην ΕΑΣ Καρδίτσας αξιοποιώντας το ίδιο έμπειρο
προσωπικό.

Το 2011 ξεκίνησε την παραλαβή σταφυλιών από τους
παραγωγούς της περιοχής
και προχώρησε στην οινοποίηση λευκών και ερυθρών
οίνων , καταφέρνοντας να
έχει το κύριο μερίδιο στην
αγορά της Καρδίτσας και
ένα σημαντικό κομμάτι του

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

Νομού Τρικάλων .
Το 2015 ξεκίνησε την λειτουργεία του Αποσταγματοποιείο παράγοντας ση-

μαντικές ποσότητες αποστάγματος (τσίπουρο).
Σήμερα επεκτάθηκε και
στην αγορά της Φθιώτιδας

ενώ ξεκινά άνοιγμα σε Μαγνησία- Λάρισα.
ΧΡ. ΠΑΠ.

τοπικά

Εορτάστηκαν
τα Θεοφάνεια
Γιόρτασαν τα Θεοφάνεια όσοι
ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο
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Με επιτυχία διεξήχθη χθες στα Τρίκαλα ο “Ο Ευκλείδης”

Ακόνισαν το μυαλό τους
Στο διαγωνισμό συμμετείχαν οι 57 μαθητές, που είχαν προκριθεί από τον «Θαλή»
ο μυαλό ακόνισαν
χθες για ακόμα μια
φορά οι Τρικαλινοί
μαθητές που πήραν
μέρος στη δεύτερη φάση
των πανελλήνιων
μαθητικών διαγωνισμών
της Ελληνικής
Μαθηματικής Εταιρείας
(ΕΜΕ) με την επωνυμία
“Ο Ευκλείδης”.

Τ

του Χριστόφορου Παπαθανασίου

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος όσοι ακολουθούν το
παλαιό ημερολόγια γιόρτασαν χθες με λαμπρότητα την
εορτή των Θεοφανείων.
Οι Παλαιοημερολογίτες μετά την μετά τη τέλεση του Μεγάλου Αγιασμού στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας, κλήρος και
λαός κατευθύνθηκαν με πομπή στη κεντρική πεζογέφυρα
των Τρικάλων για τη ρίψη του Τιμίου Σταυρού. Η κατάδυση
του Σταυρού γίνεται από την ανατολική πλευρά και όχι από
την δυτική όπως γίνεται με όσους ακολουθούν το νέο ημερολόγιο. Την τελετή τέλεσε ο Μητροπολίτης Τρίκκης και
Σταγών των Παλαιοημερολογιτών κ. Κοσμάς.
Μάλιστα ένας τολμηρός έπεσε στο νερό για την ανάδυση
του Τιμίου Σταυρού.
Στην ομιλία του ο κ. Κοσμάς μίλησε για την ονομασία των
Σκοπίων, λέγοντας ότι υπάρχει μια Μακεδονία και είναι ελληνική, ενώ χαρακτήρισε την συμφωνία προδοτική.

Ο Πυργετός είναι μια από
τις πιο δραστήριες συνοικίες των Τρικάλων και αυτό
το δείχνει και στις γιορτές!
Έτσι στο πανηγύρι του Αγίου
Αθανασίου εκτός από τις λατρευτικές εκδηλώσεις υπήρχε και η παροδιασική φιλοξενία για όλους!
Το πρωί της Παρασκευής
τελέστηκε Πανηγυρική θεία
λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Πυργετού Τρικάλων, όπου ο π. Νικόλαος
Χατζιάρας κήρυξε τον Θείο
λόγο.
Μετά την λειτουργία οι πιστοί συγκεντρώθηκαν στο
πνευματικό κέντρο της εκκλησίας, όπου μοιράστηκε
παραδοσιακή νόστιμη φασολάδα από τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Πυργετού.
ΧΡ.ΠΑΠ.

ΚΥΡΙΑΚΗ

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν οι 57 μαθητές, που είχαν
προκριθεί από την πρώτη
φάση των μαθηματικών διαγωνισμών, από τον 79ο
«Θαλή».
Ο «Θαλής» είχε λάβει χώρα
τον περασμένο Νοέμβριο με
τη συμμετοχή Τρικαλινών μαθητών.
Η διαδικασία διήρκησε για
τρεις ώρες με τους συμμετέχοντες να καλούνται να επιλύσουν τέσσερα ζητήματα,
ανάλογα με την τάξη τους, κάποια εκ των οποίων είχαν ιδιαίτερη δυσκολία.
Ο χθεσινός διαγωνισμός
έγινε από το τοπικό παράρτημα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο
χώρο του 7ου Λυκείου Τρικάλων.
Ο Δημήτρης Θεοχάρης,
πρόεδρος του παραρτήματος νομού Τρικάλων, καλωσόρισε τους διαγωνιζόμενους
μαθητές και τους ευχήθηκε
καλή και εποικοδομητική χρονιά, ενώ δεν παρέλειψε να
τους συνεχάρη για την επιτυχία τους και τους ευχήθηκε
νέες επιτυχίες στη ζωή τους.

Όσοι μαθητές προκριθούν
θα λάβουν μέρος από τη δεύτερη φάση που είναι «Ο Ευκλείδης» θα λάβουν μέρος
στο διαγωνισμό «Ο Αρχιμήδης» που θα γίνει στην Αθήνα,
στις 23 Φεβρουαρίου 2019,
προκειμένου να επιλεγούν οι
Εθνικές Μαθηματικές Ομάδες.

Η πρόοδος
της Επιστήμης
των Μαθηματικών
Ως γνωστόν, η Ελληνική
Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ)
ιδρύθηκε το 1918 στην Αθήνα
και σήμερα έχει παραρτήματα
στους περισσότερους νομούς
της χώρας, ενώ αναπτύσσει
πολύπλευρη δραστηριότητα.
Η λειτουργία της βασίζεται
στην εθελοντική προσφορά
των μελών της, της διοίκησής
της, των δεκάδων μελών της
εταιρείας που στελεχώνουν
τις επιτροπές εργασίας στην
Αθήνα και τις άλλες πόλεις
αλλά και όλων των υπόλοιπων
μελών της που συνεισφέρουν
κατά περίπτωση. Σκοπός της
ΕΜΕ είναι η προαγωγή και η

Παραδοσιακή φιλοξενία στον Πυργετό

Ανήμερα της εορτής στον Πυργετό
τίμησαν τον Άγιο Αθανάσιο
με Θεία Λειτουργία και… φασολάδα

διάδοση των διαφόρων κλάδων της Μαθηματικής Επιστήμης. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσα από σειρά
στόχων που έχουν τεθεί και
που είναι σε γενικές γραμμές
οι εξής:
-η πρόοδος της Επιστήμης
των Μαθηματικών
-η ανάπτυξη της ελεύθερης
ανταλλαγής των πληροφοριών μεταξύ των μαθηματικών, των επιστημόνων και της
κοινωνίας.
-η ανάπτυξη και η συντήρηση της επιστημονικής ακεραιότητας και η βελτίωση των

δυνατοτήτων των μελών της.
-η ουσιαστική και συνεχής
βελτίωση της μαθηματικής
εκπαίδευσης και η πρόοδος
της γενικής εκπαίδευσης.
-η προσέγγιση του Έλληνα
μαθηματικού, η ενημέρωσή
του για κάθε πρόσφατη πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και η προσφορά
πρακτικής βοήθειας σε θέματα που τον αφορούν κατά τη
διάρκεια της ακαδημαϊκής,
εκπαιδευτικής και διδακτικής
εργασίας του.
Ε.Κ.

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 σήμερα Κυριακή 20-1-2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, στην αίθουσα του “Αετών Μέλαθρον”.
Το Δ.Σ.
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Το έργο αφορά στον τομέα Α’ και Β’ στο Δήμο Τρικκαίων

Συντήρηση αγροτικών δρόμων
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 300.000 ευρώ

Μ

ε στόχο την πιο
εύκολη πρόσβαση των
αγροτών και
κτηνοτρόφων στις εκτάσεις
τους, η δημοτική Αρχή
Τρικκαίων θα προχωρήσει στο
επόμενο χρονικό διάστημα σε
εργασίες που αφορούν στην
συντήρηση τμημάτων των
αγροτικών οδών των
αγροκτημάτων του τομέα Α’
και Β’ του Δήμου.

Η μελέτη του έργου θα απασχολήσει την συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Τρικκαίων αυτή την Τρίτη 22 Ιανουαρίου στις 8.30 το βράδυ.
Ο προϋπολογισμός του έργου
ανέρχεται στο ποσό των 300.000
ευρώ και η χρηματοδότησή του θα

γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου
Τρικκαίων ( με κατανομή 100.000,00€
το 2018 και 200.000,00€ το 2019).
Σύμφωνα με την εισήγηση «τις
οδούς που θα συντηρηθούν θα υποδείξουν στην Υπηρεσία οι Πρόεδροι
και τα Τοπικά Συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων των Δημοτικών Ενοτήτων, ανάλογα με τις ανάγκες που
θα προκύψουν.
Οι εργασίες που προβλέπονται
από τη μελέτη είναι η διαμόρφωση
των τμημάτων των αγροτικών οδών,
η κατασκευή υπόβασης - βάσης και
όπου είναι απαραίτητο θα κατασκευαστούν μικρά τεχνικά και τοιχία.
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 σύνταξη 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» υπογραμμίζεται, μεταξύ των άλλων.
Ε.Κ.

Έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν οι κτηνοτρόφοι που κάνουν οικοτεχνία

Διάθεση προϊόντων και σε καταστήματα
Διευρύνεται έτσι η αγορά και οι δυνατότητες πώλησης προϊόντων

Κ

αι σε καταστήματα
μπορούν να διαθέσουν τα προϊόντα
τους κτηνοτρόφοι που πραγ-

ματοποιούν οικοτεχνία, τυροκομώντας οι ίδιοι το γάλα.
Οι παραγωγοί από εδώ και
πέρα έχουν την δυνατότητα

να πωλούν τα μεταποιημένα
προϊόντα τους απευθείας
στους πελάτες τους και στην
πλησιέστερη αγορά προς την

κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση, πχ λαϊκή, αλλά και να
τα διοχετεύουν σε ευρύτερο
φάσμα της αγοράς, που περιλαμβάνει την Περιφερειακή
Ενότητα, έδρα της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και της
οικοτεχνίας, αλλά και σε όμορες Περιφερειακές Ενότητες.
Με τον τρόπο αυτό μεγαλώνει
η αγορά για τους παραγωγούς και το εισόδημά τους
και άρα και οι δυνατότητες
επιβίωσης της κτηνοτροφικής
τους εκμετάλλευσης.
Πρόγραμμα “ανάσα” για την
ύπαιθρο είναι αυτό της οικοτεχνίας, το οποίο ενισχύει μικρής κλίμακας μεταποίησης
αγροτικών προϊόντων, αποκλειστικά ιδίας παραγωγής,
από κατά κύριο επάγγελμα
αγρότες.

Τα είδη
Τα είδη των τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής είναι:
1) Προϊόντα δημητριακών,
ιδίως απλά αρτοσκευάσματα
(π.χ. παξιμάδια κ.τ.λ) και ζυμαρικά με κύριο συστατικό
το αλεύρι δημητριακών (π.χ.
τραχανάς, χυλοπίτες κ.τ.λ).
2) Προϊόντα φυτικής προέλευσης με ή χωρίς γλυκαντικές ύλες, ιδίως γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, κομπόστες, ζελέ φρούτων, παστέλια
με ξηρούς καρπούς,πετιμέζι,
μουσταλευριά.
3) Προϊόντα με παρθένα
ελαιόλαδα και διάφορα αρωματικά φυτά, μπαχαρικά, αιθέρια έλαια, χυμούς φρούτων
κ.α. τρόφιμα σε συσκευασία
έως δύο λίτρων.
4) Προϊόντα διατηρημένα
με αλάτι, ξύδι και λάδι τρόφιμα φυτικής προέλευσης, ιδίως
επιτραπέζιες ελιές και προϊόντα ελιάς αλείμματα, τουρσιά, σάλτσες.
5) Προϊόντα διατηρημένα

με ξήρανση τρόφιμα φυτικής
προέλευσης, ιδίως φρούτα
και λαχανικά, ξηροί καρποί,
όσπρια, αρωματικά φυτά.
6) Προϊόντα με μέλι και ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα
φρούτα, μαστίχα, κρόκο κ.α.
τρόφιμα
7) Γαλακτοκομικά προϊόντα,
όπως τυρί, βούτυρο, γιαούρτι,
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας.
Επίσης, είναι δυνατή η συνεργασία δύο ή περισσοτέρων
παραγωγών για την οικοτεχνική παραγωγή.

Διαδικασία εγγραφής
στο Μητρώο
Οικοτεχνών
Η εγγραφή γίνεται μέσω
της ιστοσελίδας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης,
ενώ όποιος προχωρήσει σε
αυτήν θα πρέπει εντός 10
ημέρων να πάει στις κατά τόπους ΔΑΟΚ(Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια-

τρικής) τα εξής δικαιολογητικά:
α) βεβαίωση από τα
Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης για το ίδιο έτους με το
έτος υποβολής της αίτησης
εγγραφής στο ΚΗΜΟ, που να
αποδεικνύει ότι είναι ο ενδιαφερόμενος κατά κύριο επάγγελμα αγρότη
β) αντίγραφο Δήλωσης Καλλιέργειας του ΟΣΔΕ, του ίδιου
έτους με το έτος υποβολής
της αίτησης εγγραφής στο
ΚΗΜΟ
γ) απόδειξη πληρωμής ηλεκτρονικού παραβόλου για την
εγγραφή στο ΚΗΜΟ
δ) Δήλωση συμμόρφωσης
προς τις απαιτήσεις υγιενής.
Το προσωπικό της μονάδας
τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής διαθέτει πιστοποιητικά
υγείας τα οποία φυλάσσονται
στην επιχείρηση και είναι στη
διάθεση των ΔΑΟΚ κατά τον
έλεγχο.
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά

Η αλήθεια για τη Μακεδονία
μέσα από την παιδεία και
το έργο του Αλεξάνδρου
(Από το βιβλίο μου: «ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΕΝΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗ»,
που κυκλοφόρησε το 2013, σε ανύποπτο χρόνο)
Αλέξανδρος μεγάλωσε σε ένα
βασίλειο που βρισκόταν
συνεχώς σε πόλεμο. Είδε ως
καθήκον του να είναι επικεφαλής των
Μακεδόνων στον πόλεμο όχι από
μακριά αλλά στην πρώτη γραμμή της
μάχης. Είδε τη μοίρα της Μακεδονίας
ως τη νίκη στον πόλεμο, και οι άνδρες
του έκαναν τη στρατιωτική δόξα μέρος
των φιλοδοξιών τους.

Ο

(

Ιωάννη Ε. Ζώη
τ. Εφέτη της τακτικής
δικαιοσύνης

Έτσι, μιλούσε για τη νικηφόρα σταδιοδρομία του Φιλίππου ως ένδοξη τόσο γι’ αυτόν όσο και για την κοινότητα των Μακεδόνων.
Η δική του δίψα για δόξα δεν γνώριζε όρια.
Όπως διακήρυξε στους διοικητές του στον
‘Υφασι, «δεν πιστεύω ότι υπάρχει όριο σε έναν
άνδρα με διάθεση για άθλους, εκτός αν οι
άθλοι οδηγούν σε μεγάλα κατορθώματα».
Ήθελε το ίδιο πράγμα και από τους διοικητές
και από τους άνδρες του. Αν ένας άνδρας
σκοτωνόταν στην υπηρεσία του, ο Αλέξανδρος διαβεβαίωνε τους υπολοίπους ότι ο θάνατός του του έφερνε δόξα για πάντα και το
μέρος της ταφής του θα ήταν φημισμένο.
Η ζωή ήταν συναγωνισμός για τα παιδιά στη
σχολή των ακολούθων και για τα παιδιά που
εκπαιδεύονταν ως πολιτοφύλακες στην πόλη
τους, επομένως και στις αστικές υποθέσεις
και στις υπηρεσίες. Δεν υπήρχε μακεδονική
εορτή χωρίς διαγωνισμούς σε δραματικές παραστάσεις, σε ποιητικές απαγγελίες, σε μουσικά γεγονότα και σε αθλητικά γεγονότα, που
μερικές φορές περιλάμβανε εικονικές μάχες
με πλήρη οπλισμό. Ο Αλέξανδρος ήταν ανταγωνιστικός σε όλη τη ζωή του. ‘Ηταν ο πρώτος που ημέρωσε τον Βουκεφάλα, που επετέθη στον Ιερό Λόχο, που ανέβηκε σε μια
ακρόπολη ή σκαρφάλωσε σ’ έναν γκρεμό.
‘Ηταν ο εμπνευστής και συχνά ο διαιτητής σε
συναγωνισμούς άλλων. Μόνο αυτός προήγαγε στρατιώτες και αξιωματικούς, έδινε
δώρα σε πράξεις θάρρους, παρείχε χρυσά
στεφάνια σε πετυχημένους διοικητές και
αποφάσιζε την επετηρίδα των δυνάμεών του,
όπως και την προαγωγή στη θέση του φίλου
ή του σωματοφύλακα. Συναγωνισμός ανάμεσα σε χερσαίες δυνάμεις και σε θαλάσσιες
ήταν μέρος γυμνασίων. Ο Αλέξανδρος ο
ίδιος πίστευε ότι έπρεπε να συγκριθεί με τον
Φίλιππο, τον Κύρο, τον Ηρακλή και τον Διόνυσο και να τους ξεπεράσει όλους. Ο Αρριανός παρατηρεί: «Αν είχε προσθέσει την Ευρώπη στην Ασία θα συναγωνιζόταν τον εαυτό του, μια και δεν θα υπήρχε αντίπαλος!».
Είχε απόλυτη πίστη στην υπεροχή του ελληνικού πολιτισμού. Ο πιο πολύτιμος θησαυρός του ήταν η Ιλιάδα του Ομήρου και είχε
τα έργα των τριών μεγάλων τραγικών στην
Ασία, μαζί με διθυραμβικούς ποιητές και την
Ιστορία του Φιλίστου. Ήταν τα αγαπημένα του
αναγνώσματα. Θαύμαζε τον Αριστοτέλη ως
τον εξέχοντα εκπρόσωπο του πνεύματος και
είχε πόθο να συνομιλεί για φιλοσοφικά θέματα. Το μυαλό του ήταν από μία πλευρά σφυρηλατημένο με τον τρόπο του Αριστοτέλη. Κι
αυτός συνδύαζε μια ευρεία περιέργεια με τη
στενή παρατήρηση και την ακριβή εξήγηση.
Η πίστη του για τις ελληνικές αξίες του καιρού δεν επηρέαζε το σεβασμό του για τις αιγυπτιακές, βαβυλωνιακές και ινδικές ιδέες.
Ένα σημάδι του ελληνικού πολιτισμού ήταν
η ζωντάνια μιας πόλης στην Ευρώπη και στην
Ασία. Ο Αλέξανδρος πίστευε ότι το καλύτερο
μέσο για τη διασπορά του ελληνικού πολιτισμού ήταν η ίδρυση πόλεων παντού στην
Ασία. Στην αρχή, ηγέτες αυτών των πόλεων
ήταν Έλληνες που ήξεραν τις δημοκρατικές
διαδικασίες διακυβέρνησης. Την ίδια στιγμή,
οι νέες γενιές εκπαιδεύονταν στα ελληνικά
γράμματα και στη μακεδονική στρατιωτική μηχανή. Κι αυτά, σε σχολεία που ίδρυσε ο Αλέ-

ξανδρος. Η διαδικασία αυτή ήταν σε καλό
δρόμο, όταν πέθαινε ο Αλέξανδρος, όπως λέει
ο Πλούταρχος στα Ηθικά του. Όταν ο Αλέξανδρος εκπολίτιζε την Ασία, το αναγνωριστικό ήταν ο Όμηρος, και τα παιδιά των Περσών, Σουσίων και Γεδρωσίων συνήθιζαν να
τραγουδούν χορικά του Ευριπίδη και του Σοφοκλή. Χάρη σ’ αυτόν η Βακτρία και ο Καύκασος στράφηκαν στους ‘Ελληνες θεούς.
Στην Αίγυπτο υπήρχε εγχειρίδιο, τέλος του
3ου αιώνα, που ήταν σχεδιασμένο να διδάσκει
την ελληνική ως ξένη γλώσσα. Περιείχε αποσπάσματα από τον Όμηρο και τους τραγωδούς. Οι ανασκαφές στο Αφγανιστάν φανέρωσαν ελληνικούς ναούς, θέατρο και ωδείο
και δίπλα ένα μεγάλο ασιατικό ιερό του 4ου
αιώνα. Ο Αλέξανδρος ήταν ο φορέας του ελληνικού πολιτισμού. Η επιρροή του στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό είναι σημαίνουσα, ακόμη και έως τα δικά μας χρόνια.
Ο Αλέξανδρος είχε βαθιά πίστη στην παραδοσιακή μακεδονική θρησκεία. Τελούσε καθημερινές θυσίες, ακόμη κι όταν ήταν άρρωστος στα τελευταία του, τόσο για τον εαυτό του και τους Μακεδόνες, όσο και σε άπειρες ευκαιρίες. Οργάνωσε εορτές προς τιμή
των θεών με τον πλέον πολυτελή τρόπο. Πίστευε όσο και ο Πίνδαρος, την παρουσία των
ολυμπίων θεών στον κόσμο, και στους άθλους
των ηρώων, του Ηρακλή κα του Αχιλλέα, που
ήταν πρόγονοί του. Οι θεότητες έδειχναν τη
θέλησή τους στους θνητούς μέσα από φυσικά φαινόμενα και μέσα από χρησμούς και
προφητείες που τα εξέφραζαν ένθεοι άνδρες
και γυναίκες. Ήταν ένα πλεονέκτημα του πολυθεϊσμού που δεν είχε περιορισμούς αριθμητικούς και έτσι ο Αλέξανδρος έβλεπε τον
Δία στον Άμμωνα και τον Βήλο και τον Ηρακλή στον Μελκάρθ και στον Κρίσνα. Η προσήλωσή του στον Άμμωνα ήταν πιθανώς
προϊόν των προφητειών που έλαβε στη Σίουα
και εκπληρώθηκαν πλήρως, όταν ο Αλέξανδρος έφτασε στον ωκεανό. Ευχαριστούσε και
τιμούσε συνεχώς τους συνήθεις θεούς, δηλαδή τους ολυμπίους, για να σωθεί ο ίδιος και
ο στρατός του. Ακόμη και στην τελευταία αρρώστια του πίστεψε ότι οι προσευχές του θα
εισακουστούν. ‘Εφυγε από τη ζωή, χωρίς να
ρυθμίσει τη μεταβίβαση της εξουσίας.
Από τις προσωπικές ποιότητες του Αλεξάνδρου, η λαμπρότητα, το εύρος και η ταχύτητα του πνεύματός του ήταν αξιοσημείωτες, ειδικά η στρατηγική του σκέψη. Στα
Γαυγάμηλα και στον Υδάσπη προέβλεψε
ακριβώς τη διαδοχή των κινήσεων των δυνάμεών του και των πληγμάτων που θα επέφεραν στον εχθρό. Ο Πτολεμαίος, αξιόλογος
διοικητής, παρατήρησε: «το αποτέλεσμα
ήταν αυτό που προδίκασε ο Αλέξανδρος» και
με το τέλος των πολύχρονων επιχειρήσεων
γράφει: «καμία από τις επιχειρήσεις που
ανέλαβε ο Αλέξανδρος δεν ήταν πέρα από τις
δυνάμεις του». Στη στρατηγική δεν τον ξεπέρασε κανένας. Ο Αρριανός έγραψε ότι «ο
Αλέξανδρος είχε τη θαυμάσια δύναμη να αρπάζει τη σωστή κίνηση, όταν η κατάσταση φαινόταν νεφελώδης». Από την απόβασή του
στην Ασία ήξερε ότι πρέπει να δημιουργήσει
το δικό του βασίλειο στην Ασία και να κερδίσει την εκούσια συνεργασία των υπηκόων του.
Ήδη από τις Σάρδεις άρχισε την εκπαίδευση
των παιδιών, που θα γίνονταν στρατιώτες του
βασιλείου του. Η οξύνοιά του φάνηκε στην
ανάπτυξη του Ινδού, του Τίγρη και του Ευφράτη. Είδε τους ποταμούς ως πλωτούς
δρόμους εμπορίου και αναδιοργάνωσε την
άρδευση στη Μεσοποταμία. Η ακρίβεια των
υπολογισμών του επαληθεύτηκε σε πολλές
περιπτώσεις και ειδικά στη ναυσιπλοϊα ανάμεσα στον Περσικό και στο δέλτα του Ινδού.
Τα αισθήματά ήταν πολύ δυνατά. Η αγάπη
στη μάνα του ήταν τόση, ώστε ένα δάκρυ της
μπορούσε να σβήσει όλα τα παράπονα του
Αντιπάτρου. Της έστελνε γράμματα και δώρα
και της είπε ότι γυρνώντας στη Μακεδονία θα
της εμπιστευόταν μερικά πράγματα ιδιαιτέρως. Η πίστη του στους φίλους και στη γενιά

του αποδείχθηκε κάποτε λάθος, ενώ το πάθος
του για τον Ηφαιστίωνα ήταν περίπου άνευ λόγου. Αγαπούσε τους στρατιώτες του κι αυτοί
τον αγαπούσαν. Αυτός και οι βετεράνοι του
διασκέδαζαν μαζί. Και οι δύο ήξεραν την αγάπη αυτή έως τις τελευταίες του στιγμές. Όταν
σκότωσε τον Κλείτο, η μετάνοιά του ήταν ειλικρινής. Η συμπόνια του για τη Θηβαία Τιμόκλεια και την οικογένεια του Δαρείου, ο
έρωτάς του προς τη Ρωξάνη, ήταν μοναδικά
και τον οδήγησαν σε ενέργειες που ήταν μοναδικές στην ιστορία.
Ως βασιλιάς της Μακεδονίας και ως βασιλιάς της Ασίας είχε διαφορετικούς ρόλους να
παίξει. Ο τρόπος της ζωής του ήταν ο ίδιος
με των Μακεδόνων του τόσο στον πόλεμο όσο
και στην ειρήνη. Τους καθοδηγούσε με την
πειθώ και όχι με τη βία, και ένα βασικό στοιχείο της πειθούς ήταν ότι τους έλεγε πάντα
την αλήθεια. ‘Ετσι, υποστήριζε τα συνταγματικά δίκαια των Μακεδόνων και η ανταμοιβή του ήταν ότι μπορούσε να πείθει τις συνελεύσεις ότι έπρεπε να ακολουθήσουν την
πολιτική του. Ο ρόλος του ως βασιλιά της
Ασίας ήταν περίπου ο αντίθετος.
Η αυλή του, όπως του Πέρση βασιλέως των
βασιλέων, ήταν η έξαρση της πολυτέλειας και
της υπερβολής. Οι ακροάσεις του ήταν σε ένα
τεράστιο περίπτερο, που το στήριζαν πενήντα χρυσές κολόνες, και ο ίδιος καθόταν σε
χρυσό θρόνο, περιστοιχισμένος από χρυσοστόλιστους φρουρούς και κανένας δεν τολμούσε να τον πλησιάσει. Δεχόταν κινήσεις
υποταγής και κυβερνούσε με το φόβο. Η δύναμη της προσωπικότητάς του ήταν τόση,
ώστε μπορούσε να κρατήσει χωρισμένους
τους δύο ρόλους του, τόσο στο μυαλό όσο
και στη συμπεριφορά του. Πτολεμαίος και Αριστόβουλος είχαν δίκιο όταν θεωρούσαν ως
αληθινό Αλέξανδρο τον Μακεδόνα Αλέξανδρο.
Ο Αλέξανδρος συνδύασε την πρακτικότητά του με μια οραματική πνευματική διάσταση που πήγαζε από τα θρησκευτικά του πιστεύω. Η πνευματική διάσταση της προσωπικότητάς του, του δημιούργησε την υπέρτατη πίστη και τη δύναμη της θέλησης ότι θα
ξεπερνούσε την αντίσταση των Μακεδόνων,
ενώ γινόταν βασιλιάς της Ασίας, και ότι θα
έπειθε τους Ασιάτες με την ειλικρίνεια των
προθέσεών του να τους φερθεί ως ίσους και
συνεταίρους στην εγκαθίδρυση ειρήνης και
ευμάρειας. Οι λαοί της Ασίας δέχτηκαν τον
Αλέξανδρο ως δικό τους βασιλιά και ενσωμάτωσαν τους άθλους του μέσα στη δική τους
λαϊκή παράδοση. Χρωστάμε στον Πλούταρχο, που αντλεί από τον Αριστόβουλο, τη ματιά στην πνευματικότητα του Αλεξάνδρου :
«Πιστεύοντας ότι είχε έρθει από τους θεούς
να γίνει κυβερνήτης και ενωτής της ανθρωπότητας, χρησιμοποιώντας τη δύναμη των
όπλων εκεί που δεν δέχονταν την πειθώ του,
ένωσε όλες του τις δυνάμεις σε έναν και μόνο
σκοπό: να ενώσει σε ευτυχή μείξη τις ζωές,
τους τρόπους, τους γάμους και τα ήθη των
ανθρώπων. Είπε σε όλους να θεωρούν την οικουμένη ως πατρίδα τους», με συνδετικούς
κρίκους μεταξύ τους την ελληνική μόρφωση,
την ελληνική παγκόσμια γλώσσα, την ελληνική
κοινοτική ζωή και την ελληνική πόλη. Γι’ αυτόν κάθε καλός ξένος ήταν Έλληνας και κάθε
κακός Έλληνας ήταν χειρότερος από βάρβαρο.
Ακόμη και ο μη φίλος των Ελλήνων περιβόητος Χένρυ Κίσσιγκερ στο συνέδριο Management of Europe (Παρίσι, Ιούνιος 1992) είπε
για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας: «Πιστεύω ότι η Ελλάς έχει δίκιο να έχει αντιρρήσεις και συμφωνώ με την Αθήνα. Ο λόγος
είναι ότι εγώ γνωρίζω ιστορία, πράγμα το
οποίο δεν συμβαίνει με τους περισσότερους
από τους άλλους συμπεριλαμβανομένων των
περισσοτέρων από την Κυβέρνηση και κυβερνητικών στελεχών στην Ουάσιγκτον. Η
ισχύς στην πλευρά της Ελλάδος είναι η ιστορία της».
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Σ.Ο.Χ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλούμε σήμερα 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 σήμερα 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, σήμερα 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 σήμερα 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, σήμερα 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
Σήμερα 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 σήμερα 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.

Κοπή πίτας
Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ματσουκιωτών Θεσσαλίας “Η ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ” σας προσκαλεί στην καθιερωμένη κοπή βασιλόπιτας στις 27 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12 το μεσημέρι, στο ξενοδοχείο ART GALLERY HOTEL στην περιφερειακή οδό Καρδίτσης-Λαρίσης ΚΤΕΛ Τρικάλων.

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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ο πρόγραμμα που υλοποιείται στο σχολείο μας
δίνει την δυνατότητα να
έρθουν σε επαφή μαθητές και
καθηγητές από την Ιταλία, Βουλγαρία, Τουρκία, Ελλάδα και Πολωνία, να συνεργαστούν και να
εμπλακούν μέσα σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού ,να αποκτήσουν
και να ενισχύσουν δεξιότητες
που αφορούν τα δικαιώματα και
τα καθήκοντα ενός ενεργού Ευρωπαίου πολίτη.Μέσω της εμπειρίας των DEBATE μαθητές και
καθηγητές θα δημιουργήσουν
καινοτόμες μεθοδολογικές προσεγγίσεις μη τυπικής εκπαίδευσης, θα συζητήσουν θέματα Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος μέσα
σε ένα ασφαλές, πολυπολιτισμικό
περιβάλλον και θα προσπαθήσουν
να εντάξουν τον επιχειρηματολογικό διάλογο στα Σχολικά Προγράμματα Σπουδών προσφέροντας έτσι την ανταλλαγή καλών
πρακτικών για την εκπαίδευση.Με
την βοήθεια μίας Συμβούλου σε
θέματα debate από την Σλοβενία
–μία χώρα με τεράστια εμπειρία
στον δημόσιο λόγο μέσα στην
σχολική εκπαίδευση- αυτά τα δύο
χρόνια θα διοργανωθούν διαγωνισμοί debate (tournament) ανάμεσα στους μαθητές όλων των
χωρών πάνω σε ποικίλα θέματα
όπως: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ,
ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΓΕΝΟΣ/ΦΥΛΟ , ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ.
Κατά την 1η Συνάντηση του
προγράμματος, ο Διευθυντής του
σχολείου στο Aydin της Τουρκίας
(Cumhuriyet Anadolu Lisesi) ,η
συντονίστρια του προγράμματος
Sevda Carabacak και οι καθηγη-
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TO 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
To 2Ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων βρέθηκε στο Aydin της Τουρκίας απο 1/12/2018 έως 7/12/2018
για την πρώτη συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ KA229 που έχει θέμα «Enhancing
Active Citizenship Through DEBATE»

τές και μαθητές που συμμετείχαν
στο πρόγραμμα μας ετοίμασαν
μία ζεστή και υπέροχη υποδοχή.
Οι μαθητές φιλοξενήθηκαν σε οικογένειες και βίωσαν την φιλοξενία, τον τρόπο ζωής και της
συνήθειες του Τουρκικού λαού.
Μέσα σε μία εβδομάδα μαθητές
και καθηγητές απέκτησαν δεσμούς φιλίας , συνεργασίας , σεβασμού και έθεσαν τις βάσεις
για ένα πετυχημένο πρόγραμμα
σε όλα τα επίπεδα. Ο διμερής
Διαγωνισμός των DEBATE έγινε
μέσα σε κλίμα συνεργασίας και
ομαδικότητας με τους μαθητές
να χρησιμοποιούν τον δημόσιο
λόγο με σεβασμό προς τους συνομιλητές τους επιχειρηματολογώντας στην Αγγλική Γλώσσα
πάνω στα ακόλουθα motions :
1.Τα μεσα κοινωνικής δικτύωσης
κάνουν καλό παρά κακό και το

αντίθετο 2. Οι γονείς πρέπει ή
δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση
στα προφίλ των παιδιών τους. Η
ομάδα της Ιταλίας πήρε την πρώτη θέση και η ομάδα της χώρας
μας την δεύτερη αλλά ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα η ενεργή
εμπλοκή όλων μας σε μία τέτοια
διαδικασία είχε τεράστιο αντίκτυπο και αποτέλεσμα σε όλους.
Όμως η επίσκεψή μας στην
Τουρκία δεν ήταν μόνο debate.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής
μας εκεί επισκεφτήκαμε πολιτιστικούς χώρους και μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς προστατευμένα από την UNESCO όπως
τα Afrodisias - Pamukkale, τον
αρχαιολογικό χώρο της Εφέσου,
περιηγηθήκαμε στην πανέμορφη
πόλη της Σμύρνης και στο Κουσάντασι, επισκεφτήκαμε τις παραδοσιακές αγορές-παζάρια, γνω-

CMYK

ρίσαμε την πόλη Aydin, γευτήκαμε παραδοσιακά τοπικά φαγητά, χορέψαμε και τραγουδήσαμε
χορούς και τραγούδια από όλες
τις χώρες και γενικά περάσαμε
υπέροχες στιγμές απολαμβάνοντας την έναρξη ενός υπέροχου
ταξιδιού 2 ετών μέσω του προγράμματος δημιουργώντας δυνατούς δεσμούς και φιλίες.
Η ελληνική ομάδα αποτελούνταν από τους εξής μαθητές:
1. Πασχαλίνα Τσιόγκα (1η
Great Debater),
2. Δημήτριος Γουγάς , 3. Ιωάννα Ζάχου ,
4. Αγγελική Παπαχριστοφίλου
και 5. Μαρία Σωτηρίου , οι οποίοι
και διακρίθηκαν με την 2η θέση
και μας έκαναν περήφανους με
το ήθος τους, την ευγενική τους
συμπεριφορά, την στάση τους
απέναντι σε όλους τους συμμετέχοντες και στους συνοδούς
αλλά και με την αγωνιστικότητα
που έδειξαν κατά την διάρκεια
του διαγωνισμού. Τα παιδιά μας
μέσα σε λίγο χρόνο προετοιμασίας και θυσιάζοντας πολύ από
τον ελεύθερο χρόνο τους κατάφεραν για ακόμη μια φορά να
μας προσφέρουν υπέροχες στιγμές. Θα θέλαμε μέσα από την
καρδιά μας να τους δώσουμε
συγχαρητήρια τόσο στους ίδιους
όσο και στους γονείς τους και
ιδιαίτερα να τους ευχαριστήσουμε
δημόσια που μας τα εμπιστεύτηκαν. Επίσης, να ευχαριστήσουμε

τον Διευθυντή του σχολείου μας
κύριο Πέτρο Τζίμα για τη βοήθεια
και την υποστήριξή του σε όλη
τη διάρκεια της οργάνωσης και
υλοποίησης της μετακίνησης.
Η ομάδα των καθηγητών αποτελούνταν από την Ζωή Περιστέρη (Συντονίστρια του Προγράμματος), την Ασημίνα Πέτσα, την
Ελισσάβετ Τσουρβάκα και την
Μελπομένη Παπανικολάου, οι
οποίες κατάφεραν με την συνεργασία τους και τον σεβασμό τους
στην ομάδα να δημιουργήσουν
κλίμα ασφάλειας και ηρεμίας
στους μαθητές μας.

Εμπειρίες των μαθητών
1. Ιωάννα: Ήταν μία πολύ όμορφη εμπειρία, και θα συνιστούσα
στον οποιοδήποτε να την δοκιμάσει και να γευτεί αυτήν την
χαρά. Η σχέση μου με τα αγγλικά
μπορώ να πω ότι δεν ήταν άριστη,
παρόλα αυτά αυτό δεν με κράτησε πίσω. Το πρόγραμμα με
βοήθησε με την γλώσσα, με δίδαξε αυτοπεποίθηση και σιγουριά.
2. Αγγελική: Μπορώ με βεβαιότητα να πω ότι ήταν μία από τις
καλύτερες εμπειρίες της ζωής
μου. Το πρόγραμμα μας δίδαξε
αφοσίωση και μας έμαθε τι πάει
να πει συνεργασία. Γνωρίσαμε
πολιτισμούς, γευτήκαμε διάφορα
φαγητά, χορέψαμε, συναναστραφήκαμε με ανθρώπους άλλων χωρών. Δεν πρόκειται να το ξεχάσω

ποτέ!
3. Δημήτρης: Ήμουν το μόνα
αγόρι στην παιδαγωγική ομάδα
και η αλήθεια είναι ότι αυτό με
φόβισε στην αρχή. Παρόλα αυτά
ποτέ δεν μετάνιωσα για την επιλογή μου αυτή. Η συνεργασία με
τους καθηγητές, και με τους μαθητές ήταν άψογη. Απέκτησα φίλους που είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα τους ξαναδώ.
4. Λίνα: Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία που θα επαναλάμβανα
ξανά και ξανά. Το γεγονός ότι
ήρθαμε σε επαφή με τέσσερις
διαφορετικούς πολιτισμούς, όχι
μόνο διεύρυνε τους ορίζοντες
μας, αλλά μας εφοδίασε πνευματικά για τον μέλλον.
5. Μαρία: Ποτέ δεν περίμενα
ότι ένα τέτοιο ταξίδι θα με άλλαζε
ως άνθρωπο. Όταν περνάς μια
ολόκληρη μέρα με έναν άνθρωπο
από έναν διαφορετικό τόπο σε
φέρνει πολύ κοντά και σε αυτόν
και στον ίδιο του το λαό. Φεύγοντας από την Τουρκία, την αγάπησα πραγματικά, όχι μόνο για
αυτά που είδα, αλλά περισσότερο
για το γεγονός ότι με έκανε καλύτερο άνθρωπο.
Θα θέλαμε να κλείσουμε το
κείμενο αυτό με τα λόγια ενός
μεγάλου DEBATER, τον Νέλσον
Μαντέλα
« Α good leader can engage in
a debate frankly and thoroughly,
knowing that at the end he and
the other side must be closer,
and thus emerge stronger. You
don’t have that idea when you
are arrogant, superficial, and uninformed"(Nelson Mandela)
Οι εκπαιδευτικοί του προγράμματος
Οι συμμετέχοντες μαθητές
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ΚΥΡΙΑΚΗ

20

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 11

Παρών στην εκδήλωση και ο βουλευτής Χρ. Σιμορέλης
Η οικογένεια Σ. Παπαδόπουλου
και Δημ. Σταυρόπουλου με τα παιδιά τους

Το ζεύγος Παπαδόπουλου με τον Πρωτοσύγκελο π. Αλέξιο
και τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Β.Γιαγάκο

Γιόρτασε την ονομαστική του εορτή στο Φρούριο με φίλους, και θεσμικούς παράγοντες

Μια ξεχωριστή βραδιά για τον τρικαλινό βουλευτή Σάκη Παπαδόπουλο
• Ουσιαστικά για τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ από προχθές ξεκίνησε άτυπα και η προεκλογική του εκστρατεία
ε φίλους καρδιακούς
και γνωστούς, που
τον στηρίζουν σε
όλες του τις επιλογές,
γιόρτασε την ονομαστική
του εορτή ο βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων Σάκης
(Αθανάσιος)
Παπαδόπουλος, περνώντας
προχθές μια πολύ καλή
βραδιά στο Φρούριο
Τρικάλων.

Μ

Της

Ευαγγελίας Σωτηρίου
Μαζί με τη σύζυγο του Ρωρώ Παϊζάνου, από νωρίς το απόγευμα της
Παρασκευής έως αργά το βράδυ,
υποδέχονταν φίλους, συγγενείς,
πρώην συναδέλφους όπως ήταν οι
νοσοκομειακοί γιατροί Στ. Μυλωνάς, Αδ. Μπουρδάκης, ο γιατρός Κ.
Χάϊδος, ο πρώην Δήμαρχος Χρ.
Λάππας με τους δημοτικούς συμβούλους Θεοδ. Σπανός, Αχ. Μυσιρλής, Στ. Τραγάνης, και φυσικά
ομοϊδεάτες, όπως ο έτερος βουλευτής Χρ. Σιμορέλης, ο γραμματέας του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ Στ. Νταούλας και ο αναπληρωτής Χρ. Μπάτζιος, ενώ προσωπικώς τις ευχές
του έδωσε και ο Πρωτοσύγκελος
της Ιεράς Μητροπολέως Τρίκκης
και Σταγών π. Αλέξιος, αλλά και ο
πρόεδρος της Συνεταριστικής Τράπεζας Αν. Λάππας, ο πρόεδρος του
Επιμελητηρίου κ. Β. Γιαγιάκος, ο διοικητής του Γ.Ν.Τ Δημ. Παρθένης
κ.ο.κ. Το ανοιχτό κάλεσμα του Σάκη
ήταν φυσικά για την ονομαστική του
εορτή, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να
πει κανείς ότι ήταν και μια απολιτίκ
βραδιά. Άνετα θα μπορούσε να πει
κανείς πως ο Σάκης από προχθές το
βράδυ έκανε μια «άτυπη» έναρξη
του προεκλογικού του αγώνα.
Σ’ έναν τόσο πυκνό πολιτικό χρό-

νο, με μια βδομάδα μετακινήσεων
και διαγραφών βουλευτών, ήταν
λογικό και αναμενόμενο στα «πηγαδάκια» που υπήρχαν, να αναφύονταν και το ερώτημα του χρόνου διεξαγωγής των εκλογών. Φυσικά η απάντηση του Σάκη Παπαδόπουλου ήταν ότι «η κυβέρνηση
έχει στοχοπροσήλωση να φθάσει
στο Σεπτέμβριο για να ξεδιπλώσει
όλα εκείνα τα μέτρα που έχει λάβει
για την επούλωση των όσων έφεραν
τα μνημόνια, θέλουμε να τρέξουν οι
120 δόσεις, να ανέβει ο κατώτατος
μισθός, να αλλάξει ο υπολογισμός
του ΕΝΦΙΑ κ.ο.κ και δεν εξαιρούμε
και το μεγάλο στοίχημα που είναι η
συμφωνία των Πρεσπών, βάζοντας
το εθνικό συμφέρον πάνω από το
πολιτικό».
Φυσικά στην προχθεσινή εκδήλωση του τρικαλινού βουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχαν και οι ανθρώπινες
στιγμές, αφού εκεί ήταν και ο γιος
του Άκης Παπαδόπουλος με την
μελλοντική του σύζυγο Εύη Σταυ-

Ο εφοπλιστής Γαβριήλ Πετρίδης, η Ρωρώ Παιζάνου,
ο Σάκης Παπαδόπουλος και ο κοσμηματοπώλης Γιάννης Πατίλης
ροπούλου (ο γάμος έχει κανονιστεί
για αρχές Μαίου ), οι γονείς της, Δημήτρης και Λιλή Σταυροπούλου,
αλλά και ξεχωριστοί φίλοι του Σάκη
Παπαδόπουλου που ήρθαν από την

Αθήνα για να του ευχηθούν από
κοντά, όπως ο εφοπλιστής Γαβριήλ
Πετρίδης και ο γνωστός κοσμηματοπώλης της Βουκουρεστίου Γιάννης Πατίλης.

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

Γατοτροφή Premium από 24,99

μόνο

Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5kg

από

Αλεύρι τύπου 70% 25kg

από

Hλιέλαιο 10λίτρα

από

11,99€
17,99€
14,99€
2,99€
12,49€
11,99€

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

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

Μέσα από δημοσιεύματα των παλιών τοπικών εφημερίδων

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑΣ
Μία επιλογή από δρώμενα και σχόλια απ’ τον ΘΥΜΙΟ ΓΡ. ΛΩΛΗ
Επισιτιστικά, κοινωνικά
και άλλα του 1919
ίχως κάτι το ιδιαίτερα
ενδιαφέρον κινήθηκε η
ειδησεογραφία κι’ ο
σχολιασμός της εφημερίδας
«Θάρρος» της Κυριακής 20
Ιανουαρίου 1919, -δηλαδή εκατό
ακριβώς χρόνια πρίν σαν σήμερα,
δίνοντας όμως την εικόνα της
τοτινής εποχής. Και μεταξύ άλλων τα
επισιτιστικά με την διανομή ψωμιών
και καλαμποκιού, η λειτουργία των
νυκτερινών κέντρων διασκέδασης επιβεβαίωση του γνωστού «άρτον
και θέαμα θέλει ο λαός», αλλά
παράλληλα και οι παραστάσεις
Καρογκιόζη σε γνωστό κεντρικό
ξενοδοχείο, παρά την πλατεία Ρήγα
Φερραίου και η λειτουργία σχολής
χορού, και τέλος η Πρόσκληση σε
Γενική Συνέλευση των μελών του,
δίνουν το περίγραμμα της
Τρικαλινής ζωής και κίνησης.

Δ

Tοποθεσία, κάτω από το Φρούριο, όπου
λειτουργούσε το Κέντρο «Πόρτ Αρθούρ», σε
ανταγωνισμό με την περιβόητη «Μαρούγγενα»
όπου πριν μερικά χρόνια το παλιό σταθμαρχείο
του υπεραστικού ΚΤΕΛ Τρικάλων

Τα προεδρεία του μεγαλύτερου κάποτε
Σωματείου των Τρικάλων (χαλκουργοί,
καρροποιοί, σαμαράδες, σιδηράδες και άλλοι)
των οποίων τα επαγγέλματα έγιναν
παραδοσιακά και αζήτητα

Φρεσκοψημένα ψωμιά φούρνου
έτοιμα προς διανομή

CMYK
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4 Ο ΑΟΤ φιλοξενεί στις 3μ.μ. τον Ηρακλή
και θέλει τη νίκη, ισόπαλοι οι νέοι με τον Αήττητο
•(σελ. 5)

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

Ο ΑΟ Τρίκαλα
σήμερα θα
πρέπει να στηριχθεί
από τους
φιλάθλους, αφού ο
αγώνας με τον
Ηρακλή μπορεί να
αποδειχτεί
πολύτιμος για τους
στόχους. Άλλωστε
όλες οι ομάδες
έχουν κάνει
προσπάθεια για το
καλύτερο δυνατό
και ο ΑΟΤ δεν
μπορεί να μείνει
μακριά από αυτό.
Έτσι ας ελπίσουμε
ότι σήμερα θα είναι
μια μέρα ανάκαμψης
και βέβαια υπάρχει
μπροστά ακόμη
πολύς δρόμος.

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΧΩΡΙΣ ΑΓΧΟΣ ΜΙΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΚΑΛΙΑ
Η 17η αγωνιστική ήταν… μισή,
Τα Μετέωρα αντιμετωπίζουν σήμερα
στις 3μ.μ. τον Ολυμπιακό Βόλου

•(σελ. 8)

αλλά τα γκολ μπήκαν
•(σελ. 4,6)

Οι θρύλοι του παρελθόντος γοήτευσαν
στο φιλικό ανθρωπιάς στην Καλαμπάκα

•(σελ. 2,3,7)
CMYK
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Μαθαίνει
τους αντιπάλους
Η ΑΕΚ ξεκίνησε την κατασκοπεία
για να εμφανιστεί έτοιμη στο International Cup
Το ενδιαφέρον με το Intercontinental Cup, η διεξαγωγή
του οποίου στο Ρίο ντε Τζανέιρο με τη συμμετοχή και της
ΑΕΚ ανακοινώθηκε πρόσφατα από τη FIBA, είναι ότι θα
γίνει με ομάδες που δεν τις ξέρουμε εδώ στην Ευρώπη.
Με το μπάσκετ της Αργεντινής και της Βραζιλίας ελάχιστα
εξοικειωμένοι είμαστε οι περισσότεροι. Ακόμα και η GLeague, εκπρόσωπος της οποίας θα παίξει σε αυτό το
φάιναλ φορ, είναι άγνωστη. Ξέρουμε παίκτες που έρχονται
από αυτήν, όχι όμως και τις ομάδες.Τάδε έφη basketa.
Οπότε έχει αξία να κάνουμε μια πρώτη γνωριμία μαζί
τους. Με τη Σαν Λορέντζο, την οποία η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στον έναν ημιτελικό, αλλά και με τη Φλαμένγκο και
τους Όστιν Σπερς.
Η Σαν Λορέντζο είναι μια ομάδα με μεγάλη ιστορία. Το
τμήμα μπάσκετ ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1930 και μέχρι
τις αρχές της δεκαετίας του 1970 ήταν από τις κορυφαίες
στην χώρα της. Μέχρι το 1973 είχε κερδίσει 18 τίτλους,
είχε γίνει η πρώτη ομάδα από την Αργεντινή που ήρθε
και έπαιξε αγώνες στην Ευρώπη, όμως από εκείνο το σημείο και μετά άρχισε να παρακμάζει.
Ο πιο γνωστός από τους παίκτες που έχουν φορέσει
τη φανέλα της είναι ο διεθνής Αργεντίνος Βάλτερ Χέρμαν.
Και η Φλαμέγκο είναι ένας σύλλογος με πολύ μεγάλη
ιστορία. Είναι γνωστός κυρίως από το ποδόσφαιρο, όμως
και στο μπάσκετ έχει πλούσιο όσο και ένδοξο παρελθόν.
Έχει αρχίσει να κερδίζει τίτλους από το 1919 και συγκαταλεγόταν πάντα ανάμεσα στις καλύτερες ομάδες της
χώρας, αν και από το 1965, οπότε διεξήχθη για πρώτη
φορά το ενιαίο πρωτάθλημα της Βραζιλίας, είχε σταματήσει
να σηκώνει κούπες. Μέχρι το 2008, οπότε άρχισε μια
χρυσή πραγματικά δεκαετία.
Από τις τάξεις αναδείχτηκε ο Αντερσον Βαρεχάο.
Τέλος οι Οστιν σπέρς ιδρύθηκαν στην πολιτεία της Γεωργίας και το 2005 μετακόμισαν στο Όστιν του Τέξας.
Εκεί πήραν το όνομα Τόρος, που στα ισπανικά σημαίνει
“ταύροι”, και έγιναν η πρώτη ομάδα της D-League με
ισπανόφωνο όνομα. Δύο χρόνια αργότερα η ομάδα αγοράστηκε από τους Σαν Αντόνιο Σπερς και έγινε η θυγατρική
τους, το “φυτώριο” δηλαδή, όπου εκκολάπτονται παίκτες
με προορισμό το ΝΒΑ. Το 2014 άλλαξαν το όνομά τους
και έγιναν Όστιν Σπερς . Μεταξύ άλλων φόρεσαν την φανέλα Ντε κολό, Μαριάνοβιτς.

Και πάλι αδύνατος
Μι ακόμη εκτός έδρας ήττα
για τον Παναθηναϊκό στο Κάουνας
Το ματς της Παρασκευής είχε χαρακτήρα τελικού(sport
24) για τον Παναθηναϊκό, που ταξίδεψε στο Κάουνας με
στόχο τη νίκη που θα τον έβαζε για τα καλά στο παιχνίδι
της οκτάδας, αλλά δεν κατάφερε να "λυγίσει" τη σκληροτράχηλη Ζάλγκιρις.
Οι Λιθουανοί πήραν το ματς (82-69), πήγαν στο 8-11
και έπιασαν στο ίδιο ρεκόρ τους πράσινους μετά τη 19η
αγωνιστική, θα υπερτερούν όμως σε ενδεχόμενη ισοβαθμία
καθώς θα έχουν κερδίσει δις τον Πρωταθλητή Ελλάδας.
Η ομάδα του Ρικ Πιτίνο ήταν ανταγωνιστική στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, προηγήθηκε με έξι
στο τέλος της πρώτης περιόδου, έμεινε στο +4 στο ημίχρονο πετυχαίνοντας 18 από τους 37 πόντους της στο
ανοιχτό γήπεδο, στο φινάλε όμως δεν είχε ούτε το
"καθαρό μυαλό", ούτε τις δυνάμεις για να "ματσάρει" τον
ενθουσιασμό που κατέβηκε από την εξέδρα στο παρκέ
και τους παίκτες της Ζάλγκιρις.
O κόουτς Γιασικεβίτσιους ευχήθηκε δύναμη στον Θ.
Γιαννακόπουλο, που έχει περιπέτεια υγείας,
Από την πλευρά του ο γνώριμός μας Γ. Βόβορας δήωλωσε: Στο τρίτο δεκάλεπτο αυτό που είπαμε ήταν ότι η
Ζάλγικιρς θα προσπαθούσε να πιέσει και θα έπρεπε να
είμαστε επιθετικοί στα πρώτα λεπτά.
Κάναμε εύκολα λάθη και τονώσαμε την αυτοπεποίθηση
της Ζαλγκίρις. Τους δώσαμε την ευκαιρία και δεν σταματήσαμε την μπάλα στα πλαϊνά πικ εν ρολ. Αν θες να κερδίσεις εκτός έδρας δεν πρέπει να κάνεις τέτοια πράγματα.
Σε άλλο θέμα αίσθηση προκάλεσε η νίκη της Μπουντούτσνοστ επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 73-60 θυμίζοντας
κάτι από την μεγάλη σχολή των πλάβι με μεγάλη λάμψη.

Εδωσε τις μάχες του
Ο Τζον Φίλντς έβαλε πλάτη με τα χρώματα των Τρικάλων BC
απέναντι σε μεγαθήρια του είδους

Σ

υνεχίζοντας την αναδρομή
στα πεπραγμένα των
μπασκετικών Τρικάλων να
θυμίσουμε ότι τα επιτελεία
της ομάδας είχαν έφεση στην
ανακάλυψη σπουδαίων παικτών,
που έπαιζαν στην περιφέρεια.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Αντίθετα πιο δύσκολη ήταν η επιλογή
για την θέση του σέντερ. Βέβαια το πρόβλημα είναι γενικό και οι περισσότερες
ομάδες κάνουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις για να καταλήξουν σε εκλεκτούς.
Γενικά καλούνται να δαπανήσουν σημαντικά ποσά για να καλύψουν το συγκεκριμένο πόστο.
Αλλα συγκροτήματα λοιπόν προβαίνουν σε αλχημείες και ανακάτεμα θέσεων
για να αξιοποιήσουν τα αθλητικά προσόντα των πρωταγωνιστών.
Βέβαια οι παίκτες είναι επαγγελματίες
και στο μέτρο του δυνατού μοχθούν για
το καλύτερο.
Στο πλαίσιο αυτό τις δικές του μάχες
στην Τρικαλινή ρακέτα και όχι μόνον
έδωσε ο Τζον Φίλντς.
Θυμόμαστε ότι εκείνη την εποχή στελέχη της ομάδας δεν αποκάλυπταν με
τίποτα το όνομα του εκλεκτού, όταν
ήταν να ντυθεί στα κυανέρυθρα.
Τελικά τίποτα δεν μένει κρυφό και ο
ίδιος έβαλε το κορμί του στην φωτιά
έχοντας καλές αλλά και μέτριες στιγμές.
Κάποια στιγμή εξέφρασε τις ενστάσεις
του στο οικονομικό κομμάτι, ενώ σε
άλλη στροφή είχε περιεκτικό διάλογο
με τον κόουτς Τακιανό.
Ας θυμηθούμε όμως ορισμένα από τα
έργα και ημέρες του συγκεκριμένου
αθλητή.
Ο ερχομός του στα Τρίκαλα έγινε τον
Γενάρη του 2018.
Η ΚΑΕ Τρίκαλα BC ανακοίνωσε την
απόκτηση του Αμερικανού σέντερ Jonn
Fields (2.06). Ο 30χρονος Αμερικανός
(30/03/1998) είναι απόφοιτος του Tennessee (2011) και μετά την αποφοίτηση
του αγωνίστηκε σε Lille (Γαλλία), Liege
(Βέλγιο) και Belfius Mons (Βέλγιο).
Την συγκεκριμένη σεζόν ξεκίνησε στο
Ισραήλ με την Maccabi Hod Hasharon
όπου αγωνίστηκε μόλις σε ένα παιχνίδι
σημειώνοντας ωστόσο 18 πόντους και
μαζεύοντας 15 ριμπάουντ. Στην συνέχεια
έπαιξε με το ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο σε 10
παιχνίδια (7,5 ριμπάουντ, 15,4 πόντους
μ.ο).
Αγωνιστικά προσπάθησε να δώσει λύσεις με το καλημέρα.
Τα Τρίκαλα επέστρεψαν στις επιτυχίες
ύστερα από 8 συνεχόμενες ήττες, καθώς
επιβλήθηκαν με 71-59 του Κοροίβου (49) και ολοκλήρωσαν τον α' γύρο της Α1
στο 3-10, αφού πήραν την πρώτη τους
νίκη υπό τις οδηγίες του Φώτη Τακιανού.
Ο Μάρκο Τέγιτς ήταν ο κορυφαίος των
Τρικάλων, τα οποία στο πρώτο ημίχρονο
έκαναν ό,τι ήθελαν τον Κόροιβο που ηττήθηκε για 6η φορά σε ισάριθμες αναμετρήσεις μακριά από το σπίτι του.
Τα Τρίκαλα μετά τα αναγνωριστικά
πρώτα λεπτά (6-8, 4') πάτησαν το
γκάζι(sport 24) και δεν κοίταξαν στιγμή
πίσω. Η άμυνα των γηπεδούχων έγινε
απροσπέλαστη για τον Κόροιβο, ο Λούντζης και ο Τέγιτς ανέλαβαν δράση στην
επίθεση και τα Τρίκαλα με σερί 14-0
προηγήθηκαν με 20-8 στο 10'. Το σερί
των Τρικάλων έφτασε ως το 21-0 (27-8,
13') και η ομάδα του Φώτη Τακιανού

Σε μια δύσκολη χρονιά ο Φίλντς είχε καλές και μέτριες στιγμές
συνέχισε να κυριαρχεί.
Οι Φιλντς και Τζόουνς πήραν την σκυτάλη στην επίθεση, η άμυνα των Τρικάλων συνέχισε να είναι (υπερ)αποτελεσματική και ο Τάταρης στο φινάλε του
α' ημιχρόνου έγραψε το 41-20 με buzzer
beater τρίποντο.
O Κόροιβος στην τρίτη περίοδο βρήκε
κάποιες λύσεις παίρνοντας ανάσα. Ο
φιλοξενούμενοι μάλιστα με buzzer beater
τρίποντο του Πόσλεϊ, του οποίου η απόδοση ανέβηκε αισθητά, μείωσαν σε 5643 στο 30'. Η ομάδα της Θεσσαλίας
στην έναρξη της τέταρτης περιόδου...
πάτησε και πάλι το γκάζι, καθώς έτρεξε
σερί 7-0 και ξέφυγε με 63-43 (33'), με
τους φιλοξενούμενους να απαντούν μειώνοντας σε 63-51 στο 35'. Οι γηπεδούχοι,
όμως, κράτησαν σε διψήφια απόσταση
τους αντιπάλους τους ως το φινάλε κι
εντέλει πήραν τη νίκη με 71-59.
Στο συγκεκριμένο ματς ο Φίλντς είχε
7 πόντους.

Το πιο παραγωγικό
Με προβλήματα μπήκε ο Μάρτης του
18 για τον εκπρόσωπό μας. Ετσι για το
ματς με τον Παναθηναϊκό είχαν δηλώσει
εννέα παίκτες για το παιχνίδι, με τους
επτά εξ αυτών να παίρνουν χρόνο συμμετοχής. Στην προκειμένη περίπτωση ο
Φίλντς έκανε ίσως την καλύτερη εμφάνιση με τα τοπικά χρώματα.
Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τη λειψανδρία τους με άμυνα
ζώνης, η οποία πάντως ήταν πολύ παθητική.
Γι αυτό κι οι "πράσινοι" βρήκαν πολλά
ελεύθερα σουτ στο α' δεκάλεπτο, τα
οποία όμως δεν εκμεταλλεύτηκαν στο
έπακρο. Το +10 (3-13 στο 6') ήταν κι
απόρροια των 1/9 σουτ εντός παιδιάς
με τα οποία ξεκίνησε η ομάδα του Φώτη
Τακιανού, η οποία σταδιακά βελτίωσε
την απόδοσή της.
Ο Τζον Φιλντς ήταν αυτός που σκόραρε
με μεγαλύτερη συνέπεια, με αποτέλεσμα
τα Τρίκαλα BC να φτάσουν μέχρι το -3
(19-22 στο 12'). Ο Τσάβι Πασκουάλ έκανε
διαρκώς αλλαγές, βλέποντας τους παίκτες του να παίζουν στο... ρελαντί, με
τον Γιώργο Καλαϊτζάκη να παίρνει αρκετό
χρόνο συμμετοχής και τον Ντίνο Μήτογλου να τοποθετείται στο "3".
Ο ρυθμός του αγώνα παρέμεινε χαμηλός, ο Παναθηναϊκός έβγαζε διαρκώς
ελεύθερα σουτ, αλλά με 6/15 τρίποντα

δεν μπορούσε να ξεφύγει σημαντικά.
Το ημίχρονο βρήκε τους φιλοξενούμενους στο +8 (33-41), με την παραδοξότητα να έχουν σημειώσει λιγότερους
πόντους από τα Τρίκαλα στον αιφνιδιασμό (2 έναντι 6) και από λάθη αντιπάλου
(1 έναντι 9).
Μετά την επιστροφή από τα αποδυτήρια, οι "πράσινοι" έδειξαν μεγαλύτερη
διάθεση και όρεξη. Με τον Θανάση Αντετοκούνμπο σε ρόλο πρωταγωνιστή, η
διαφορά αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας
μέχρι το +23 (51-74 στο 33'). Όσο κι αν
πάλευε ο Τζον Φιλντς (σ.σ.: ήταν ο μοναδικός με επιθετικές λύσεις), οι γηπεδούχοι αδυνατούσαν να παρουσιαστούν
εξίσου απειλητικοί με το α' μέρος.
Τα λάθη διαδέχονταν το ένα το άλλο,
τα άστοχα σουτ αποτέλεσαν τον κανόνα
της εμφάνισής τους στο β' μέρος, την
ίδια ώρα που ο Παναθηναϊκός έπαιζε με
περισσότερη ενέργεια.
Η νίκη ήρθε άκοπα για το "τριφύλλι"
(96-66), το οποίο έκανε το "20 στα 20"
στην Α1. Από την άλλη, οι γηπεδούχοι
παρέμειναν στον πάτο της κατάταξης,
σκηνικό που δυστυχώς δεν άλλαξε μέχρι
τέλους.
Οσο για τα στατιστικά του Φιλντς ήταν
εντυπωσιακά με 32πόντους (11/18 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 10/12 βολές, 13
ριμπάουντ).
Σε άλλο ματς τα Τρίκαλα BC δεν απέφυγαν την ήττα από τον ΠΑΟΚ όμως το
συγκεκριμένο παιχνίδι ανέδειξε μια επίδοση με ιστορική χροιά για τη θεσσαλική
ομάδα. Ο Τζον Φιλντς μαζεύοντας 15
ριμπάουντ, ισοφάρισε την κορυφαία επίδοση της 5ετούς ιστορίας της στην κατηγορία.
15 ριμπάουντ είχε μαζέψει στην παρθενική σεζόν των Τρικάλων BC στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα ο Πάτρικ Γιούιν
στο εκτός έδρας παιχνίδι με το Ρέθυμνο
Cretan Kings που έγινε την 1η Δεκεμβρίου 2013.
Όπως και να’χει η ζωή συνεχίζεται και
οι ξένοι δεν μένουν για μεγάλο διάστημα
σε μια ομάδα. Ετσι ο Φίλντς άλλαξε
ήπειρο.
Ο Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ,
αμέσως μετά τα Τρίκαλα, μετακόμισε
στις Φιλιππίνες όπου φόρεσε την φανέλα
της Columbian Dyip.
Στην Α1 πρόλαβε να μετρήσει εννιά
ματς, έχοντας κατά μέσο όρο 10,9 πόντους, 8,1 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

ΤοΠιΚΑ

Τ

ο ζητούμενο στον
αθλητισμό και
στην
καλαθοσφαίριση
είναι όχι πόσες φορές θα
πέσεις αλλά πόσες θα
σηκωθείς. Σίγουρα οι
Ικαροι πραγματοποίησαν
μια κάκιστη εμφάνιση
στον ΠΑΣ Γιάννενα αλλά
δεν είναι καιρός για
δάκρυα.
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Ενας είναι ο δρόμος
Μόνο τη νίκη βλέπουν σήμερα(17.00) οι Ικαροι απέναντι στον σκληροτράχηλο Εύαθλο που θέλει ιδιαίτερη προσοχή

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ισα- ίσα ο εκ των εκπροσώπων μας στην Γ’ Εθνική χρειάζεται ένα αγωνιστικό ξέσπασμα για να πάρει τα πάνω του
και να ατενίσει με άλλο μάτι
την συνέχεια.
Υπό τα πρίσμα αυτό είναι
ιδιαίτερα κομβικό το σημερινό(17.00) παιχνίδι της Μπάρας
απέναντι στον Εύαθλο.
Ο αντίπαλος από το Πολύκαστρο είναι παλιά καραβάνα
του χώρου και κατά καιρούς
έχει κάνει αρκετές ζημιές, ακόμη και σε ομάδες από το πάνω
ράφι.
Αυτομάτως τούτο το στοιχείο
σήμανε συναγερμό στις τάξεις
της τοπικής ομάδας τα στελέχη
της οποίας ξέρουν ότι πρέπει
να μεταμορφωθούν άμεσα
αγωνιστικά πραγματοποιώντας
μια εμφάνιση βγαλμένη από
τα καλύτερά τους.
Πραγματικά δεν πρέπει να
λείψει ούτε ένας κρίκος από
την αλυσίδα σε άμυνα και επίθεση. Επιπρόσθετα το πάθος
επιβάλλεται να ξεχειλίζει, ενώ
απαραίτητο είναι το καθαρό
μυαλό ειδικά στις δύσκολες
στροφές.
Στο διάβα του χρόνου οι Ικαροι έχουν δείξει πως διαθέτουν
τον απαραίτητο μπασκετικό
εγωϊσμό και επιβάλλεται να
τον επιστρατεύσουν στον μέγιστο βαθμό.
Κοινώς η τοπική ομάδα αναζητεί ένα νέο ξεκίνημα και για
να γίνει αυτό οφείλει να είναι
τύπος και υπογραμμός. Διότι
ο αντίπαλος θα περιμένει στην
γωνία προκειμένου να εκμεταλλευτεί Τρικαλινά λάθη.
Στα δύσκολα πάντως οι Ικαροι συσπειρώνονται και αυτό
πρέπει να πράξουν και σήμερα
για να ξεκινήσουν βαθμολογική
αναρρίχηση.
Ολοι στην ομάδα θεωρούν

15

Το καλό τους πρόσωπο πρέπει να δείξουν οι Ικαροι
για να λυγίσουν την αντίσταση του Ευάθλου
ότι η τωρινή θέση στον πίνακα
δεν τους εκφράζει και είναι
αποφασισμένοι να ελέγξουν
την πίεση και να μιλήσουν στον
αγωνιστικό χώρο.
Φυσικά εκτός από την δική
τους δουλειά μελέτησαν και
τον τρόπο παιχνιδιού του αντιπάλου. Ετσι θα σπεύσουν να
τον αναχαιτίσουν δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στα βαριά του
χαρτιά: Ημερίδη και Σιδηρόπουλο. Ωστόσο και οι υπόλοιποι θέλουν μεγάλη προσοχή.
Να θυμίσουμε ότι ο Εύαθλος
προέρχεται από σημαντική νίκη
με 57-47 επί του Ολυμπιακού
Βόλου, οπότε το γεγονός αυτό
αποτελεί ένα επιπρόσθετο καμπανάκι για τους Ικάρους.
Η βάση για τα ροζ φύλλα είναι σε κάθε περίπτωση η θωράκιση των μετόπισθεν και στο
κομμάτι αυτό πρέπει να κάνουν
υποδειγματική δουλειά οι κιτρινόμαυροι.
Αλλωστε κάτι τέτοιο επεσήμανε στις δηλώσεις του και ο
κόουτς Σδράκας: «Ολοι συνειδητοποίησαν ότι πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι και να δουλέψουμε σκληρά για να παρουσιάσουμε αυτά που πραγματικά μπορούμε.
Η θέληση των παικτών στις
προπονήσεις είναι καλό σημά-

ορεξη για μπάλα
οι Νέες των Τρικάλων θα μοχθήσουν
για το καλύτερο στον Διγενή Καρδίτσας
Το άρωμα της μπάλας έλειψε στα ποδοσφαιρικά ταλέντα
των Τρικάλων. Αλλωστε και ο καιρός είχε τα κέφια του.
Όμως τα κορίτσια προσπάθησαν να διατηρήσουν την
φόρμα τους και από την στιγμή που πήραν το πράσινο
φως για δράση θα σπεύσουν να αναδείξουν όσα δουλεύουν στις προπονήσεις.
Όλα αυτά απέναντι σε ενισχυμένο αντίπαλο, οπότε οι
κυανέρυρθες πρέπει να παίξουν έξυπνα για θετικό απολογισμό.
Για την 5η αγωνιστική λοιπόν στην Γ Εθνική και τον 3ο
όμιλο, οι Νέες Τρικάλων θα αγωνιστούν στο γήπεδο Αρτεσιανού με τον Διγενή Καρδίτσας. Το ματς σήμερα Κυριακή 20/1 στις 15.00. Διαιτητές οι Δήμητρα Φραντζή ,
Δημητρίου, Ξηρομερίτης από την Φθιώτιδα.
Τα άλλα ματς:
Πιερίδες Μούσες-Α Ε Ζωγράφου
Μαγνησιακός-Νηρηίδες Φθίας
Εκκρεμεί το Νέες Τρικάλων-Πιερίδες Μούσες (ορίστηκε
για τις 27/1 στις 15.00).
Οσο για τις γυναίκες δεν χαλάρωσαν καθόλου και
ακόμη και με τα χιόνια γυμνάστηκαν σε στεγασμένους
χώρους.

δι.
Το συγκεκριμένο στοιχείο
πρέπει να αποτελέσει οδηγό
για το παιχνίδι απέναντι σ’ έναν
έμπειρο αντίπαλο όπως είναι
ο Εύαθλος, που συνήθως έχει
καλά ποσοστά στα σουτ.
Εμείς όμως κοιτάζουμε την
δική μας εικόνα, οπότε πρώτα
και κύρια πρέπει να φτιάξουμε
την άμυνα, αφού έχουμε μια
από τις χειρότερες στο πρωτάθλημα.
Ετσι θα βάλουμε τις βάσεις
για να ξεδιπλώσουμε το επιθετικό ταλέντο.
Φυσικά στην προσπάθειά
αυτή θέλουμε δίπλα και τον
κόσμο και θα τα δώσουμε όλα
για να χαμογελάσουμε».
Αγωνιστικά εκτός θα είναι
πάλι ο Μούμογλου , ενώ διάστρεμμα υπέστη ο Χατζής και
θα κάνει αγώνα δρόμου.

Αξιοποίηση έδρας
Είναι λογικό οι ομάδες να
ποντάρουν στην δύναμη της
έδρας. Ετσι αυτό θα ψάξουν
και στην προκειμένη περίπτωση
οι Ικαροι.
Αξίζει πάντως να θυμηθούμε
τα μέχρι τώρα πεπραγμένα
στην Μπάρα. Σίγουρα αυτή
που πόνεσε ήταν η ήττα από
τον Παλαμά.
Σήμερα όμως επιβάλλεται
να μπει κιτρινόμαυρη υπογραφή.
Ιδανική εκκίνηση λοιπόν έκαναν οι Ικαροι κόντρα στον
Ολυμπιακό Βόλου(Κυριακή 14
Οκτώβρη 2018) και κέρδισαν
εύκολα.
Το τελικό 85-66 καταδεικνύει
την ανωτερότητα του εκπροσώπου μας αλλά και το γεγονός ότι μπορεί να προσφέρει
γρήγορο και ωραίο μπάσκετ.
Μια κάποια νευρικότητα ήταν
λογικό να υπάρχει στις πρώτες
κινήσεις.
Βέβαια τα σκαμπανεβάσματα
δικαιολογούνται για την εποχή
και έτσι ο Ολυμπιακός μετά
από μια αντεπίθεσή του πέρασε μπροστά 12-13 μετά από
κλέψιμο του Κυριακόπουλου
στα 3.31.
Όταν οι Ικαροι ένιωθαν πίεση
είχαν το καθαρό μυαλό. Ετσι
απάντησε αμέσως με τρίποντο
ο Μούμογλου και ο Φούντας
με γκολ φάουλ έκανε το 1813.
Στα πρώτα λεπτά της δεύτερης περιόδου σημειώθηκαν
εκατέρωθεν καλάθια αλλά ήταν

φανερό ότι οι Ικαροι είχαν πάντα τους κατάλληλους παίκτες
για την κατάλληλη δουλειά.
Και στην γ’ περίοδο οι κιτρινόμαυροι έβγαλαν ενέργεια
και πλέον άρχισαν να παίζουν
μόνιμα με διψήφιες διαφορές.
Βέβαια ο Ολυμπιακός έκανε
τον δικό του αγώνα με τον Ιλτσόγλου να μειώνει σε 58-52
με τρίποντο 1.25 πριν την λήξη.
Από’ κει και πέρα οι κιτρινόμαυροι κοίταξαν μόνο μπροστά
και με τρίποντο του Βλάχου
άνοιξαν την ψαλίδα.
Στην τελική ευθεία οι νικητές
είχαν λυθεί για τα καλά και
αρκετοί παίκτες σούταραν από
μακριά με καλά ποσοστά.
Τα δεκάλεπτα: 18-17, 4636, 61-52, 85-66
Ικαροι: Κολότσιος. Α 8(1),
Βλάχος 21(5), Κολότσιος. Β,
Αργύρης. Ντ 6(2), Στάνκοβιτς,
Ντούρβας 3(1), Τζιοβάρας 3(1),
Μούμογλου 11(1), Φούντας
23(2), Χατζής 2, Μέξης 8,
Μπαρμπαρούσης
Ολυμπιακός. Β: Στύλας
12(2), Ιλτσόγλου 3(1), Κυριακόπουλος 12, Μπόγδανος 17,
Μπουσκολίτης 15(3), Αναστασόπουλος 2, Λουλούδης 5, Παπαϊώννου, Μουστάκας, Ιωνας,
Σκαμάγκας, Χαρχαρής.
Ακολούθως όσοι περίμεναν
έκρηξη των Ικάρων και ροζ
φύλλο προσγειώθηκαν ανώμαλα αφού οι φιλοξενούμενοι Τιτάνες Παλαμά έφεραν τα πάνω
κάτω και απέδρασαν με 78-83
την Κυριακή 11 Νοέμβρη 2018.
Οι κιτρινόμαυροι αγωνίστηκαν χωρίς τους τραυματίες:
Μέξη, Τζιοβάρα. Επίσης από
ιώσεις προέρχονταν οι: Χατζής,
Αργύρης, Κολότσιος. Αλ.
Ετσι κυνηγούσαν από πολύ
νωρίς και δεν μπόρεσαν να αλλάξουν τους συσχετισμούς.
Θα περίμενε κανείς γενικευμένη αντεπίθεση από πλευράς
Ικάρων στην επανάληψη. Όμως
ο Παλαμάς(καλός ο δικός μας
Κατσαδούρος) είχε βρει πια
τα πατήματά του πετυχαίνοντας καλάθια που πλήγωναν
τους κιτρινόμαυρους.
Οσο περνούσε η ώρα το άγχος γινόταν μεγαλύτερο για
τους γηπεδούχους(ανέβηκε
πάντως ο Βλάχος), που έκλεισαν και την γ’ περίοδο από
μειονεκτική θέση.
Τελικά το σκηνικό δεν άλλαξε
και προέκυψε πικρό ποτήρι.
Τα δεκάλεπτα: 15-17, 3336, 51-55, 78-83
Ίκαροι (Μητσιάδης): Κολότσιος Α. 6, Βλάχος 24(5), Κολότσιος Β. 5(1), Αργύρης 8(2),
Μπαρμπαρούσης 1, Χατζής 4,
Ντουρβάς 5(1), Μούμογλου 4,
Φούντας 21(2).
Τιτάνες Παλαμά(Ζαχαρέλης): Τσιαμπάς 12, Τσούμας15(1) , Χανέλι, Ζωιτσάκος
5, Γκογκίδης 17(1), Κατσαδούρος 6(2), Καραϊσκάκης 17(2),
Κουτρούλης, Μακρής 8(2),
Γκαγκανάσιος 3, Αρχοντούλης,
Καραδήμας.
Εύκολα διάβαζε κανείς στα
μάτια των παικτών των Ικάρων
το απόγευμα της Κυριακής 25
Νοέμβρη 2018 την θέληση για
τη νίκη απέναντι στην Μελίκη.
Τελικά ο στόχος επιτεύχθηκε

αφού οι κιτρινόμαυροι κατάφεραν από ένα διάστημα και
μετά να φέρουν την υπόθεση
στα μέτρα τους, οπότε η ιστορία έγραψε 77-66.
Τα δεκάλεπτα: 16-12, 3534, 63-51, 77-66
Ίκαροι (Μητσιάδης): Κολοτσιος Α. 9(1), Βλάχος 7(1), Κολότσιος Β., Αργύρης 5(1), Χατζής 8, Ντούρβας 2, Τζορμπατζάκης, Μούμογλου 12, Φούντας 32(4), Μπαρμπαρούσης,
Στάνκοβιτς 2.
Μελίκη (Ασλανίδης): Λιόλιος
13(1), Μαυρίδης Β. 18(1), Κυριακού, Λέφας 5, Μαγαλιός,
Καρατζάς, Πεϊμανίδης, Σταυρουλάκης 16(4), Κοτζαμπάσης
8(2), Λαπατούρας 4, Καποδίστριας, Ρογγότης 2.
Απαντες έκαναν την αυτοκριτική τους και φρόντισαν να
επιστρέψουν δριμύτεροι στον
Κυριακάτικο αγώνα(9 Δεκέμβρη 2018) με τον ΑΟΚ. Βέροιας.
Ετσι πήραν το ροζ φύλλο
που ήθελαν και στην ούγια
έγραφε 86-64.
Ο εκπρόσωπός μας ξεκίνησε
με Στάνκοβιτς, Κολότσιο, Φούντα, Μέξη και Χατζή και ήταν
φανερό ότι μπήκε με διάθεση
να ξοδέψει ενέργεια.
Αυτό φάνηκε από την πρώτη
φάση του αγώνα.
Στην δεύτερη περίοδο ανακατεύτηκε η τράπουλα και μπήκαν όλοι σχεδόν οι παίκτες στο
παρκέ με δοκιμές σχημάτων.
Οι κιτρινόμαυροι είχαν βρει
για τα καλά ρυθμό με την διαφορά να παίζει κοντά στους
16 πόντους.
Το 44-27 του πρώτου μέρους
έκανε ο Β. Κολότσιος
Ηταν φανερό ότι το ποτάμι
δεν γύριζε πίσω και με την
απαραίτητη ισορροπία οι Ικαροι
στην επανάληψη έκαναν το καθήκον τους.
Τα δεκάλεπτα: 28-17, 4427, 68-45, 86-64
Ικαροι (Μητσιάδης): Κολότσιος Α. 5, Βλάχος 19, Κολότσιος Β. 2, Αργύρης 12, Χατζής,
Ντούρβας, Τσορμπατζάκης,
Μούμογλου 8, Φούντας 16,
Μπαρμπαρούσης, Στάνκοβιτς
14, Μέξης 10.
ΑΟΚ Βέροιας (Ηλιάδης):
Τρομπούκης 2, Ουσουλτζόγλου 4, Καραθανάσης, Γκανάς
3(1), Βλάχος 4, Μαυρίδης 16,
Ιωαννίδης 3(1), Κασαμπαλής
10, Καραδήσογλου 3, Χατζηλαμπρινός 6, Χαραλαμπίδης

11(1).
Την Κυριακή 23 Δεκέμβρη
2018 τα χαμόγελα ήταν για
τους Ικάρους οι οποίοι φρόντισαν να επιβεβαιώσουν τα
προγνωστικά κερδίζοντας 7963 τη Νικόπολη.
Το πρώτο καλάθι του αγώνα
σημείωσε ο Στάνκοβιτς με
«τρύπημα» της άμυνας της Νικόπολης.
Όμως οι φιλοξενούμενοι
αποδείχτηκαν σκληρό καρύδι
για ένα σημαντικό διάστημα
με τον συμπολίτη Τέλη Πελίγκο
να δίνει λύσεις.
Στην επανάληψη το σκηνικό
ήταν ακόμη καλύτερο για τα
Τρικαλινά χρώματα. Οι παίκτες
αγωνίστηκαν με αυτοπεποίθηση, είχαν λύσεις στην επίθεση
και έβγαλαν ενέργεια στην άμυνα.
Tα δεκάλεπτα: 21-24, 4035, 57-45, 79-63
Ικαροι (Μητσιάδης): Κολοτσιος Α. 3, Μέξης 12, Βλάχος
2, Κολότσιος Β., Αργύρης 18,
Χατζής 10, Ντούρβας 2, Κορδέας, Μούμογλου, Φούντας
17, Μπαρμπαρούσης 6, Στάνκοβιτς 9
Νικοπόλη (Παπίρης-Πολίτης): Μίχος Σ., Κοντογιάννης
6, Σουλιώτης Γ. 11(3), Λάππας
2, Παπαχρήστος, Κακιούζης
11(2), Παπαμιχαήλ, Δούβλης,
Μούλας 21(2), Βαβέτσης, Ρέμπης, Πελίγκος 12(2)
Μετά τον αγώνα χώρισαν φιλικά Ικαροι και Δ. Μητσιάδης
και τον διαδέχτηκε ο Κ. Σδράκας.

Το πρόγραμμα
Κλειστό Μελίκης, 17:00, Μελίκη-ΑΟΚ Βέροιας. Διαιτητές:
Γαζέτας-Κουκουλεκίδης
Νέο Κλειστό Ιωαννίνων,
17:00, ΑΓΣ Ιωαννίνων-Δόξα
Λευκάδας. Διαιτητές: Κοϊμτζόγλου-Βασιλόπουλος
Κλειστό Παλαμά, 17:00, Παλαμάς-Νικόπολη Διαιτητές: Καλέσης-Λαδάς
Κλειστό Γρεβενών, 17:00,
Πρωτέας -ΠΑΣ Γιάννινα. Διαιτητές: Αγραφιώτης Ι.-Λουλουδιάδς
Κλειστό Μπάρας, 17:00, Ίκαροι -Εύαθλος Διαιτητές: Σελεβός-Παπαθανασίου (Χλώρος)
Κλειστό Βόλου, 17:00, Ολυμπιακός Βόλου-Μαντουλίδης.
Διαιτητές: Κατωτικίδης-Χατζημπαλίδης
Ρεπό: ΑΟ Καλαμπάκας.

Η Βαθμολογία
1) ΠΑΣ Γιάννινα ---------------19 -----------755-625 --------130
2) Γρεβενά ----------------------19 -----------720-636 --------84
3) Δόξα. Λ -----------------------18 -----------773-661 --------112
4) ΑΓΣ Ιωαννίνων -------------18 -----------750-703 --------- 47
5) Μαντουλίδης ---------------15 -----------764-743 --------21
6) Εύαθλος ---------------------15 -----------679-698 --------19
7) Παλαμάς ---------------------15 -----------711-748 ---------37
8) Ολυμπιακός. Β -------------15 -----------817-833 -------- -16
9) Ικαροι -------------------------14 -----------700-715 -------- -15
10) ΑΟΚ Βέροιας -------------13 -----------631-665 ---------34
11) Μελίκη ----------------------13 -----------684-723 -------- -39
12) Καλαμπάκα ---------------13 -----------684-739 ---------55
13) Νικόπολη ------------------11 -----------641-820 --------179
*Ολυμπιακός Βόλου και ΑΟ Καλαμπάκας έχουν ένα
παιχνίδι περισσότερο.
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Ξεκίνημα με διπλό
•Το Μεγαλοχώρι κέρδισε 2-1 στο Μικρό Κεφαλόβρυσο στην πρώτη αγωνιστική του 2019

Σ

τη δράση
επέστρεψαν
μετά από
αρκετές μέρες οι
παίκτες του Μικρού
Κεφαλοβρύσου και του
Μεγαλοχωρίου
δείχνοντας πως…
διψούσαν για
ποδόσφαιρο, καθώς τα
τρία γκολ που
επιτεύχθηκαν (12)φάνηκαν λίγα μπροστά
στις ευκαιρίες που
χάθηκαν γενικά στο
παιχνίδι και ειδικά από
τους φιλοξενούμενους.

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Η εικόνα της αναμέτρησης
αποζημίωσε τους λίγους φιλάθλους που βρέθηκαν στο
γήπεδο, με τις ομάδες να προσπαθούν σε αθλητικό πλαίσιο
να δημιουργήσουν ευκαιρίες.

Γκίτσας και Βιολάρης προσπαθούν να κερδίσουν την κεφαλιά

Ο αγώνας
Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αιφνιδιάσουν με το
«καλημέρα» από στημένη
φάση όταν μόλις στο 2ο λεπτό
ο Χρυσοστόμου εκτέλεσε κόρνερ από δεξιά αλλά ο Πανέτσος ήταν θεατής της μπάλας
η οποία βρήκε τον «ουρανό»
του δοκαριού του, έχοντας
πλήρη αντίληψη για την πορεία της.
Στο 7’ το Μεγαλοχώρι απείλησε με φάουλ του Τσαρτόλια
το οποίο όμως δεν ανησύχησε
τον Τεντολούρη.
Τρία λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν πολύ
κοντά στο γκολ μετά από εξαι-

ρετική συλλογική προσπάθεια
η οποία όμως τελείωσε άδοξα
χάρη στην θετική επέμβαση
του Τεντολούρη. Ο Κόλιας
συνδυάστηκε με τον Τσαβαλά,
αυτός βρήκε τον Φλώρο από
πλάγια αριστερά και απέναντι
στον τερματοφύλακα των γηπεδούχων, σούταρε, αλλά
βρήκε… απαγορευτικό. Στο
12’ από αντεπίθεση του Μικρού Κεφαλοβρύσου, ο Χρυσοστόμου έβγαλε τη σέντρα
από δεξιά και ο Μπορμπότης
την τελευταία στιγμή έδιωξε
προ του Χουλιάρα.
Στο 15’ από φάουλ του
Μαυρίκου ο Πανέτσος έδιωξε

Οι τυχεροί λαχνοί
του Μεγαλοχωρίου

Στο ημίχρονο του αγώνα η Γιολέννα Μαθιουδάκη έκανε
την κλήρωση της λαχειοφόρου του Μεγαλοχωρίου
Στο ημίχρονο της αναμέτρησης Μικρό Κεφαλόβρυσο
– Μεγαλοχώρι έγινε η κλήρωση της λαχειοφόρου των
φιλοξενούμενων την οποία έκανε η παίκτρια των Τρικάλων
Μαθιουδάκη παρουσία του προέδρου της ομάδας Νίκου
Γεροκώστα.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 1126 (κερδίζει μια τηλεόραση
20’’), 654 (κερδίζει 100 λίτρα πετρέλαιο), 313 (κερδίζει
μια καφετιέρα), 679 (κερδίζει κουρευτική μηχανή), 654,
673 και 326 (από μια μπάλα).

σε κόρνερ το οποίο εκτελέστηκε από αριστερά από τον
Ζαρακώστα ο Μαυρίκος πήρε
την κεφαλιά αλλά ο Κόλιας
έδιωξε με το κεφάλι τον κίνδυνο. Στο 17’ και 18’ οι Τσαρτόλιας και Μαυρίκος δέχτηκαν
σέντρα αλλά η υποδοχή της
μπάλας δεν ήταν η σωστή με
αποτέλεσμα να μην ολοκληρώσουν την ευκαιρία τους.
Στο 20’ ο Τσαρτόλιας από
πάσα του Νταή σούταρε συρτά αλλά απέκρουσε ο Τεντολούρης και στη συνέχεια έδιωξαν οι αμυντικοί. Και η επόμενη προσπάθεια για γκολ
ανήκε στους φιλοξενούμενους
με τον Νταή να σουτάρει δυνατά από πλάγια δεξιά αλλά
να αστοχεί για λίγο. Με σουτ
του Χρυσοστούμου απείλησε
από πλάγια δεξιά και το Μικρό Κεφαλόβρυσο στο 28’
αλλά η μπάλα κατέληξε άουτ.
Στο 31’ νέα σωτήρια επέμβαση του Τεντολούρη όταν ο
Φλώρος βρήκε τον Τσαρτόλια
και αυτός σούταρε δυνατά
με αποτέλεσμα ο γκολκήπερ
των γηπεδούχων να αποκρούσει σωτήρια. Το γκολ όμως
δεν αποφεύχθηκε δύο λεπτά
αργότερα. Στο 33’ ο Τσαρτόλιας συνδυάστηκε με τον Κόλλια και αυτός από πλάγια δεξιά σούταρε εύστοχα κάνοντας το 0-1.
Νέα απειλή του Μεγαλοχωρίου στο 39’ με τον Νταή να
βρίσκει τον Φλώρο, αυτός
απέφυγε και τον τερματοφύλακα αλλά βρέθηκε πολύ πλάγια αριστερά και πλάσαρε
στην εξωτερική πλευρά των
δικτύων του Τεντολούρη.
Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε
με ένα μακρινό δυνατό σουτ
του Τσαβαλά το οποίο έδιωξε
ο Τεντολούρης στην εκπνοή
του 45λέπτου.
Στο ξεκίνημα της επανάληψης λίγο έλλειψε να γίνει το
0-2 όταν από λάθος γύρισμα
CMYK

Κόλιας και Ζαρακώστας μονομαχούν για τη μπάλα

του Σίμου Γ. ο Δ. Τεντολούρης
έδιωξε σωτήρια.
Στο 47’ σέντρα σουτ του
Χρυσοστόμου από δεξιά ο
Πανέτσος με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε.
Στο 54’ το Μεγαλοχώρι αύξησε τον δείκτη του σκορ σε
0-2 όταν ο Φλώρος από δεξιά
έβγαλε τη σέντρα και ο Τσαρτόλιας με κεφαλιά έστειλε τη
μπάλα στ’ αντίπαλα δίκτυα.
Εξαιρετική ευκαιρία χάθηκε
στο 61’ από τον Κόλια όταν
πρόλαβε την έξοδο του Δ.
Τεντολούρη από πάσα του
Τσαρτόλια, αλλά πλάσαρε
ελάχιστα άουτ, ενώ ένα λεπτό
αργότερα οι γηπεδούχοι
αστόχησαν με τον Μαυρίκο,
όταν αυτός σούταρε απευθείας στη σέντρα του Χρυσοστόμου από δεξιά.
Νέα χαμένη προσπάθεια
στο 65’ από το Μικρό Κεφαλόβρυσο και πάλι από σέντρα
του Χρυσοστόμου από δεξιά,
αυτή τη φορά ο Τσιώρης
αστόχησε στο δεύτερο δοκάρι.
Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν
στο 70’ και μάλιστα μπήκαν
στο παιχνίδι μειώνοντας με
τον Χρυσοστόμου, όταν βρέθηκε απέναντι στον Πανέτσο
από πάσα του Αγγελόπουλου
και πλάσαρε εύστοχα κάνοντας το 1-2.
Στο 79’ ο Χρυσοστόμου από
δεξιά έκανε τη σέντρα σουτ
και ο Πανέτσος στο πρώτο
δοκάρι έδιωξε σε κόρνερ δύσκολα. Στο 83’ ο Τσαρτόλιας
«γλίτωσε» την αποβολή όταν
φώναξε στον βοηθό Ντίνο «είσαι τρελός» βλέποντας την
κίτρινη κάρτα.
Στο 87’ ο Τσαβαλάς βρέθηκε στο ύψος της περιοχής
αλλά το τεχνικό σουτ που επιχείρησε ήταν άστοχο. Η σπουδαία ευκαιρία όμως χάθηκε
στο 88’ από τον Χρυσοστόμου. Απέναντι στον Πανέτσο
προσπάθησε να περάσει τη
μπάλα από πάνω του κι ενώ
αυτός είχε απομακρυνθεί από
την εστία του, αλλά ο πορτιέρο του Μεγαλοχωρίου πήδηξε
όσο έπρεπε και «κατέβασε»
τη μπάλα σώζοντας την εστία
του.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΜΙΚΡΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ:
Τεντολούρης Δ., Μητσιάδης
(87’ Σίμος Χρ.), Μπούκας,
Μπζάκος, Μαυρίκος, Χουλιάρας, Γκουζιώτης, Γκίτσας, Σίμος Γ. (55’ Τσιώρης), Ζαρακώστας (55’ Αγγελόπουλος),
Χρυσοστόμου Κ.
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ: Πανέτσος,
Βιολάρης, Ράκος, Ανδρέου,
Μπορμπότης, Τσαβαλάς,
Φλώρος, Τσαρτόλιας, Μουρελάτος (70’ Φώτος), Νταής,
Κόλιας (84’ Μιχαλόπουλος).
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κοντίνος (Τζιότζιος- Ντίνος).

Εναέρια μονομαχία
Τσαρτόλια- Σίμου Γ.

CMYK
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Ψυχωμένη ισοπαλία
•Οι νέοι του ΑΟΤ ισόπαλοι 1-1
με τον Αήττητο Σπάτων

•Ο ΑΟ Τρίκαλα φιλοξενεί στις 3 μ.μ. τον Ηρακλή
και με την στήριξη των φιλάθλων θέλει τη νίκη

Ν

ίκη και μόνο νίκη για τον
ΑΟ Τρίκαλα στο σημερινό
παιχνίδι με τον Ηρακλή,
όπου με την στήριξη των
φιλάθλων ελπίζει το καλύτερο.

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Το πρωί του Σαββάτου ολοκληρώθηκε
την προετοιμασία του ο ΑΟ Τρίκαλα για
τον αγώνα με τον Ηρακλή, σήμερα Κυριακή
20/1 στις 15.00 στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων.
Ο Χρήστος Νιάρος θα είναι εκτός αναμέτρησης καθώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού του.
Από την άλλη, στην αποστολή αναμένονται
και αρκετοί από τους νεοαποκτηθέντες
παίκτες και θα δούμε αν θα χρησιμοποιηθούν κάποιοι απ’ αυτούς με τις πληροφορίες να λένε ότι θα υπάρχουν και νέα
πρόσωπα στον αγώνα. Υπενθυμίζεται ότι
έχουν αποκτηθεί μέχρι τώρα 8 παίκτες οι:
Τάτιτς, Ζακουανί, Ντόσης, Υψηλός, Ντιαλό,
Αϊβάζογλου, Σμυρλής, Λάσκαρης.
Ενώ στον αντίποδα έχουν αποχωρήσει
9 παίκτες οι: Γκόλιας, Κέζος (πήγε σε
ομάδα Β Εθνικής Κύπρου), Μαλάι, Μαντιανί,
Ηλιάδης, Σιαλμάς (πήγε στον Ηρόδοτο),
Ρούνει (πήγε στον Αήττητο Σπάτων), Μακρίδης (πήγε στον Ιωνικό), Γκατσολάρι.
Στις προπονήσεις των Τρικάλων μετέχουν
εδώ και κάποιες ημέρες και τέσσερις ακόμη
ξένοι παίκτες. Δεν αποκλείεται κάποιος ή
κάποιοι απ’ αυτούς να αποκτηθούν. Στα
μεταγραφικά, λέγεται ότι συνεχίζεται η
ανεύρεση και άλλων ποδοσφαιριστών για
την ενίσχυση της ομάδας.

Τέλος ο Γιουκαρής από τον ΑΟΤ
Έληξε η συνεργασία του Ραφαήλ Γιουκαρή με τον ΑΟ Τρίκαλα. Ο παίκτης,
που ήταν από τα βασικά στελέχη εδώ
και δυο μήνες είχε ζητήσει να φύγει από
την ομάδα και τελικά αυτό έγινε δεκτό.

Στιγμιότυπο από το παιχνίδι
Στο γήπεδο της Αγίας Μονής οι νέοι του ΑΟΤ ήρθαν
ισόπαλοι 1-1 με την αντίστοιχη ομάδα του Αήττητων
Σπάτων. Ένα δύσκολο παιχνίδι, όπου ο βαθμός είναι
θετικό αποτέλεσμα.
Στο 45’ οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με πέναλτι
του Σαχσανίδη, και στο 49’ ο Γκοβίνας ισοφάρισε στο
τελικό 1-1.

Ο ΑΟ Τρίκαλα ελπίζει να φτάσει στην κατάκτηση της νίκης κόντρα στον Ηρακλή

Η δράση στην Φούτμπολ Λιγκ
Για την 13η αγωνιστική στην φουτμπολ
λιγκ σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:
ΑΟΧ Κισσαμικός – Καραϊσκάκης 1-0
(66’ Κουσκουνάς)
Απόλλων Λάρισας – Βόλος ΝΠΣ 1-1
(3’ Ηλιόπουλος-69’ Πολέτο
Παναχαϊκή – Πλατανιάς 1-0 (81’ Ελευθεριάδης)
Εργοτέλης – Αήττητος Σπάτων 3-1
(23’ πεν. Έφορντ, 36’ Κουάτεγκ, 75’ Ροβίθης -54’ Σταματάκης)

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-15.00
Αιγινιακός – Ηρόδοτος (14.00)
ΑΟ Τρίκαλα – Ηρακλής
Απόλλων Πόντου – Δόξα Δράμας (ΕΡΤ 3)
Σπάρτη – Κέρκυρα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
2. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
3. AOK ΚΕΡΚΥΡΑ
4. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

29-7
18-10
14-7
17-9

32
24
23
22

5. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
20-14
20
6. ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
12-11
18
7. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ
10-10
17
8. ΗΡΑΚΛΗΣ
14-13
16
9. ΑΟΧ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ
12-12
15
10. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ
13-15
15
11. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
7-14
14
12. ΗΡΟΔΟΤΟΣ
8-20
12
13. ΣΠΑΡΤΗ
8-13
11
14. Α Ο ΤΡΙΚΑΛΑ
10-15
10
15. ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
11-25
9
16. ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ
7-15
9
*Εκκρεμεί το ΑΟ Τρίκαλα-Απόλλων
Λάρισας (30/1)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πλατανιάς-Απόλλων Λάρισας(26/1)
Βόλος ΝΠΣ-Ηρακλής (26/1)
Απόλλων Πόντου-Σπάρτη(27/1)
Κέρκυρα-Αιγινιακός(27/1)
Δόξα Δράμας-ΑΟΧ Κισσαμικός(27/1)
Καραϊσκάκης-Εργοτέλης(27/1)
Αήττητος Σπάτων-Α Ο Τρίκαλα(27/1)
Ηρόδοτος-Παναχαϊκή(28/1)

O ΑΟ Τρίκαλα ανακοίνωσε τον τερματοφύλακα Τάτιτς
Στον ΑΟ Τρίκαλα θα συνεχίσει την
καριέρα του ο Λάζαρ Τάτιτς. Ο 24χρονος Σέρβος τερματοφύλακας αποκάλυψε μόνος του το ντιλ με τους «κυανέρυθρους», αναρτώντας φωτογραφία
από την υπογραφή του συμβολαίου
του στο Instagram. Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η Π.Α.Ε ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ ανακοινώνει τη
προσθήκη του Σέρβου τερματοφύλακα
Lazar Tatić στο ρόστερ της ομάδας. Ο
24χρονος παίκτης ύψους 1.94, είναι
γεννημένος στη 1 Απριλίου 1994 και

Ο Τάτιτς υπέγραψε στον ΑΟ Τρίκαλα

κατάγεται από το Κράλιεβο της Σερβίας,
ενώ μέχρι πρότινος ανήκε στη OFK
Bačka Bačka Palanka η οποία αγωνίζεται για τη Σερβική SuperLiga.
Ο νεαρός τερματοφύλακας έκανε το
ντεμπούτο του στη SuperLiga της χώρας του το 2015 με την ομάδα της F.K.
Jagodina. Το επόμενος έτος έκανε ένα
πέρασμα από την F.K. Radnik Surdulica,
ακολούθησε η FK Napredak Krusevac
και πέρσι φορούσε τη φανέλα της OFK
Bačka Bačka Palanka.

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

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

Άτυχη στιγμή με τον τραυματισμό
του τερματοφύλακα

Τη στιγμή που το ασθενοφόρο οδηγεί τον νεαρό Σφυρίδη
στο νοσοκομείο Τρίκαλων
Μια άτυχη στιγμή είχαμε στο ματς νέων ΑΟ ΤρίκαλαΑήττητος Σπάτων για τον τερματοφύλακα του Αήττητου,
Σφυρίδη. Ο νεαρός συγκρούστηκε με παίκτη των Τρικάλων
και έπεσε στο έδαφος χάνοντας για λίγα δευτερόλεπτα
τις αισθήσεις του. Έτρεξαν όλοι πάνω του και οι γιατροί
του αγώνα, συνήλθε και κλήθηκε και ασθενοφόρο όπου
και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο για εξετάσεις. Πάντως
δεν φαίνεται να είναι κάτι το σοβαρό.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΑΟ Τρίκαλα Κ19: Μπουρούσης, Πούλιος, Γερεντές,
Σκαρλέας, Γκοβίνας, Μπαρτζιώκας (91’ Τσιρογιάννης),
Νικλητσιώτης, Κοντογεώργος (100’ Κακούσιος), Αλμπάνης,
Αλεξανδρής 61’ Κερασιώτης) Βλάχος.
Αήττητος Σπάτων Κ19: Σφυρίδης (80’ Καρλατίρας),
Κουτσουμπέλας (56’ Πρέντι), Μπεκιάρης, Μπρόσι (60’
Σαβατζόγλου), Δώρης, Μπότσι, Παπουτσής, Κολιαστήρας
(85’ Πρίφτη), Χιλάϊ, Ράγια, Σαχσανίδης.
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Σπουδαία νίκη
•Τα Καλύβια κέρδισαν στη
Σαρακίνα το Καστράκι με 2-0

Ο Μπίχτας
«κλείδωσε»
τη νίκη στη
Σαρακίνα
Με νίκη πέρασε από τη Σαρακίνα η ομάδα των Μεγάλων Καλυβίων κερδίζοντας 2-0 το Καστράκι το οποίο δεν αγωνίστηκε
στη φυσική του έδρα, λόγω χιονιού και επί της ουσίας ήταν σαν
ν’ αγωνίστηκε εκτός έδρας.
Αυτή ως γνωστόν ήταν η πρώτη αγωνιστική ύστερα από ένα
μήνα περίπου καθώς την διακοπή
των εορτών την ακολούθησε η
αναγκαστικά διακοπή λόγω των
δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Το Καστράκι αν και προσπάθησε και είχε την μπάλα περισσότερο στην κατοχή του δεν κατάφερε να φέρει το παιγνίδι στα
μέτρα του.
Αντίθετα τα Καλύβια παίζοντας
με αντεπιθέσεις κατάφεραν σε
δύο από αυτές να σκοράρουν
ισάριθμες φορές στο δεύτερο
μέρος και να πάρουν μία πολύτιμη εκτός έδρας νίκη.
Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε και
πολλές φάσεις, αλλά το Καστράκι
είχε φτάσει πολύ κοντά στο γκολ
με τον Γραβάνη στο 27’ όταν
δεν μπόρεσε να νικήσει το αντί-

παλο τερματοφύλακα.
Στο δεύτερο μέρος και στο
51’ ο Οικονόμου ξέφυγε από
πλάγια δεξιά και γύρισε για τον
Νουνό ο οποίος με πλασέ πραγματοποίησε το 0-1 και συνδύασε
την επιστροφή του, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του με γκολ
απέναντι στην πρώην ομάδα του.
Στο 65’ σουτ του Γραβάνη πέρασε άουτ, την ίδια τύχη είχε και
κεφαλιά του Τσιανούλα στο 66’.
Στο 67’ ο Μπίχτας με απευθείας φάουλ έστειλε τη μπάλα στα
δίχτυα του Μπόμπολα γράφοντας
το τελικό 0-2.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΣΤΡΑΚΙ: Μπόμπολας, Αλμπάνης, Σιούτας, Τσιαντούλας,
Μπαούτης, Γραβάνης, Σικόλας,
Μυλωνάς, Ρόμπος, Μπαλογιάννης (65’ Μπούτσος)
ΚΑΛΥΒΙΑ: Μαυρολαχάκης, Κάβρας, Καραλής (75’ λ. τρ. Κοτρώτσιος), Πατρίκαλος, Κάβουρας, Καρανίκας, Κωστόπουλος
(82’ Μακρής), Πατρίκαλος, Οικονόμου, Μπίχτας (90’ Ζέρβας),
Νουνός (92’ Παπαευθυμίου).

Ξεκίνημα με το δεξί
εν ήταν τόσο
εύκολο το
ξεκίνημα του
2019 ή αν θέλετε
η επιστροφή στη δράση
για τον πρωτοπόρο
«Διγενή», όσο μαρτυράει
το σκορ. Ναι μεν δίκαιη η
νίκη επί του Πυργετού με
3-0, αλλά χρειάστηκε ένα
ολόκληρο ημίχρονο για
να βρουν οι παίκτες του
Στέφανου Ψύχου την
ουσία στην προσπάθειά
τους προκειμένου να
κερδίσουν το χθεσινό
παιχνίδι.

Δ

Στο πρώτο ημίχρονο υπήρξε μια ανούσια υπεροχή και
δοκάρι με τον Γκάτη στο 25’
αλλά και όποιες προσπάθειες
έγιναν σταμάτησαν στον εκπληκτικό Γιώργο Ιακωβάκη.
Ο έμπειρος γκολκήπερ του
«Διγενή» χρειάστηκε να επέμβει στο 32’ όταν πρόλαβε την
τελευταία στιγμή κι έδιωξε
προ του Λαγκαδινού.
Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν στο 20’ και 41’ με φάουλ
και σουτ του Φασούλα χωρίς
επιτυχία, ενώ στο 12’ ένα σουτ
του Μακρυγιάννη κατέληξε
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Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (26/1, 15.00)
Αγία Μονή................................- ........................................Πηγή
Δήμητρα ..................................- .................................Καστράκι
Μπάρα .....................................-...................................Νεοχώρι
Πύργος ....................................- .........................Κεφαλόβρυσο
Πυργετός.................................- ........................................Φήκη
Μεγαλοχώρι.............................- ...............................Πορταϊκός
Κρύα Βρύση ............................- ...................................Σαράγια
Γλίνος-Ταξιάρχες .................................................................0-3
Καλύβια-ΑΕΤ .........................................................................3-0

Πριν από το παιχνίδι κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για τον θάνατο του Βαγγέλη Παπαγεωργίου,
πιστού φιλάθλου και «αθλητικογράφου» του Νεοχωρίου
άουτ.
Στην επανάληψη ο «Διγενής» ήταν αποτελεσματικός
ξεκινώντας την «καρποφόρα»
αντεπίθεσή του στο 50’ με
ένα σπάνιο γκολ που πέτυχε ο
Καλαμαράς, ίσως το καλύτερο
της περιόδου, όταν από πλάγιο του Λαγκαδινού μπροστά
στον πάγκο των φιλοξενούμενων με ένα μακρινό διαγώνιο
σουτ σημάδεψε το «Γ» του
Ιακωβάκη κάνοντας το 1-0.

Ο Καλαμαράς πέτυχε ένα
σπάνιο γκολ κι έκανε το 1-0
στο «Μπάμπης Παπαχατζής»

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Καστράκι-Καλύβια ..............................................................0-2
Ταξιάρχες-Μπάρα ..............................................................3-2
Νεοχώρι-Πυργετός ............................................................3-0
Κεφαλόβρυσο-Μεγαλοχώρι ...............................................1-2
Αγ. Μονή-Γλίνος ...........................................................3-0α.α.
ΑΕΤ-Πύργος .................................................................0-3α.α.
Πηγή-Δήμητρα ..........................................................Αναβολή
Πορταϊκός-Σαράγια ..................................................Αναβολή
Φήκη-Κρύα Βρύση ....................................................Αναβολή

•Το Νεοχώρι βρήκε ουσία στην επανάληψη
κερδίζοντας τον Πυργετό με 3-0

Στο 58’ φάουλ Γούτσιου η
μπάλα κατέληξε άουτ πάνω
από την αντίπαλη εστία, ενώ
στο 62’ ο Καραστέργιος με
φάουλ σημάδεψε το δοκάρι
του Πυργετού.
Ο Μακρυγιάννης με πλασέ
από πάσα του Λαγκαδινού
στο 79’ πέτυχε το 2-0 και στο
82’ μετά από σέντρα του Γκάτη, ο Καραστέργιος με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΝΕΟΧΩΡΙ: Ράπτης, Τσιγαρίδας, Γιαννούλας, Γούτσιος,
Σταμέκος, Μακρής (80’ Γεωργούλας), Καραστέργιος,
Μακρυγιάννης, Γκάτης, Καλαμαράς, Λαγκαδινός
ΠΥΡΓΕΤΟΣ: Ιακωβάκης,
Ντόκος, Παπαχρήστος, Ψωμίδης, Τσιάκαλος, Πάτρας,
Πισκόϊας (60’ Μπαλάφας),
Δερμάνης, Φασούλας, Τζάρντο (72’ Κοθράς), Νικολούσιος.

Ο Μακρυγιάννης σκοράρει και κάνει το 2-0

Aποθέωση επιθέσεων
•Σε ιδιαίτερα ανοιχτό παιχνίδι οι Ταξιάρχες σημάδεψαν καλύτερα
και λύγισαν με 3-2 την αντίσταση του Αχιλλέα
ριν την διακοπή
του
πρωταθλήματος
της Α’
Ερασιτεχνικής τα
στατιστικά ήταν
αξιόλογα.

Π

Στο διάστημα της αποφόρτισης με γιορτές και καιρικές
συνθήκες φαίνεται ότι η μπάλα έλειψε από τους πρωταγωνιστές.
Ετσι επέστρεψαν δριμύτεροι με νέες εμπνεύσεις και
αστείρευτες δυνάμεις.
Υπό το πρίσμα αυτό το παιχνίδι Ταξιαρχών- Μπάρας
άνοιξε αρκετά κάτι που μαρτυρά και το τελικό 3-2.
Πάνω απ’ όλα η συνάντηση
είχε το βασικό στοιχείο που
θέλουν να βλέπουν οι φίλαθλοι, δηλαδή τα γκολ.
Γηπεδούχοι και φιλοξενούμενοι έδωσαν πολύ σωστά

έμφαση στην δημιουργία και
στην εκτέλεση, οπότε από
ένα διάστημα και μετά πέρα
από τα τέρματα η μια φάση
διαδεχόταν την άλλη.
Τα χαμόγελα ήταν για τους
οικοδεσπότες του Κ. Γουργούλια, που συνέχισαν και
στο νέο έτος τις αξιόλογες εμφανίσεις στην έδρα τους.
Όμως και ο Αχιλλέας το
πάλεψε γερά μετά και τις
διορθωτικές κινήσεις- ενίσχυση, που έκανε στις διακοπές.
Με όλα αυτά η συνάντηση
απέκτησε άγρια ομορφιά και
κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού μέχρι τέλους.
Οι Ταξιάρχες βρήκαν πρώτοι τον δρόμο προς τα δίχτυα
όταν στο 17’ Παπανδρέου άλλαξε γρήγορα την μπάλα με
τον Αλεξέλη και αυτός με γλυκό τελείωμα με την μία έγραψε το 1-0.
Στο 33’ ο Αχιλλέας έχασε

μεγάλη ευκαιρία. Ο Μ. Ιωάννου κέρδισε πέναλτι που το
εκτέλεσε ο ίδιος. Όμως ο έμπειρος τερματοφύλακας Αναστασόπουλος έπεσε σωστά
στην αριστερή του γωνία και
απέκρουσε.
Στο 40’ ωστόσο οι φιλοξενούμενοι έφεραν την συνάντηση στα ίσα. Μετά από ενέργεια του Χρηστάκη ο πολύπειρος Χρήστος Παππάς με
πλασέ πέτυχε το 1-1.
Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι πίεσαν περισσότερο.
Ετσι στο 52’ ο Μπλέτσας με
εξαιρετική ατομική προσπάθεια έφτασε σε θέση βολής
και με ψύχραιμο σουτ πραγματοποίησε το 2-1.
Στο 70’ ο Παπανδρέου με
φαντασία και πίστη στα πόδια
του σκόραρε μετά από εκτέλεση κόρνερ για το 3-1.
Στο 88’ ο Πλαφάς με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 3-2.

Οι Ταξιάρχες είχαν δυο δοκάρια με Αλεξέλη και Χατζή στο
35’ αλλά και σημαντικές ευκαιρίες πάλι με Αλεξέλη αλλά
και με Μπαλάφα, Μπλέτσα.
Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με δικές τους καλές στιγμές με Πλαφά, Κατσάρα.
Με δεύτερη κίτρινη αποβλήθηκε ο Πάτσος.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Ταξιάρχες: Αναστασόπουλος, Πάτσος, Γεωργιάδης, Τασούλας, Τσιώλης, Μπλέτσας
(75’ Νίκας), Γιουβρής, Αλεξέλης (78’ Γούλας), Χατζής (73’
Γιώτας. Σ), Χασιώτης(68’ Μπαλάφας), Παπανδρέου
Αχιλλέας: Γαλανόπουλος,
Μπαούσης (60’ Παπαγεωργίου), Σταμάτης (46’ Καλτσής),
Παππάς, Καταραχιάς, Θέμελης (70’ Τζούκας), Χρηστάκης,
Κατσάρας, Κυριάκης, Ιωάννου, Πλαφάς

ΤΟΠΙΚΑ
λλο να στο λένε
και άλλο να το
βλέπεις από
μέσα. Για τους
πρωταθλητές Ευρώπης
της Εθνικής(2004) έχουν
γραφτεί κείμενα επί
κειμένων και βιβλία επί
βιβλίων.

Ά

Πολλοί που δεν ξέρουν ίσως
θεωρήσουν ότι όσοι οδήγησαν
την Ελλάδα στον κολοφώνα της
δόξας μπορεί να είναι ακριβοθώρητοι και ντυμένοι στην χρυσόσκονή τους.
Ωστόσο η πράξη άλλα έδειξε
χθες στην Καλαμπάκα.
Είχαν λοιπόν απόλυτο δίκιο
όλοι όσοι έλεγαν σε ανύποπτο
χρόνο ότι οι διεθνείς της εμβληματικής Εθνικής είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας.
Απλοί και προσιτοί και πάντα
με το χαμόγελο στα χείλη.
Ετσι εμφανίστηκαν και στην
μπασκετική γιορτή για καλό
σκοπό. Εβαλαν λοιπόν την υπογραφή τους σ’ έναν αξέχαστο
αγώνα για την ενίσχυση του
1ου Ειδικού σχολείου Καλαμπάκας.
Πολύ απλά δεν χάλασαν χατίρι σε κανέναν, ενώ απέδειξαν
ότι αποτελούν ολοκληρωμένες
προσωπικότητες.
Γιατί δεν είναι μόνον το ταλέντο και το πάθος που καταξιώνουν τους αθλητές αλλά και
το ήθος.
Διαχρονικά ευαίσθητοι λοι-

Κ

άθε αναμέτρηση
θυμίζει μορφή
τέχνης. Η μικρή
αυτή αναφορά
δεν είναι τυχαία και αρκεί
να φέρει κανείς ορισμένα
πράγματα στο μυαλό του
για να την
συνειδητοποιήσει
πλήρως.
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Καθολική αναγνώριση
Οι επιχώριοι αθλητές αλλά και οι υψηλοί καλεσμένοι υπέγραψαν
μια εκδήλωση καρδιάς στην Καλαμπάκα για καλό σκοπό

Ξεχείλιζε ανθρωπιά, ταλέντο και νοσταλγία το χθεσινό φιλικό της Καλαμπάκας
πόν οι πρωταγωνιστές που
αθλητικά γεύτηκαν τα πάντα
στην ζωή τους έσπευσαν με
μεγάλη χαρά στην συγκεκριμένη πρωτοβουλία.
Μάλιστα έδειξαν ότι δεν είναι
μονοδιάστατοι. Ποιος είπε λοι-

πόν ότι δεν παίζουν και το μπάσκετ στα δάχτυλα;
Πραγματικά το «Βλαχάβειο»
τους ταίριαξε γάντι και έκαναν
τα μαγικά τους. Το σκηνικό περιλάμβανε εντυπωσιακά καλάθια, εμπνευσμένες ασίστ, ενώ οι

φίλαθλοι ήθελαν κάρφωμα από
τον Γιούρκα.
Οσο για τον Γιάννη Ιωαννίδη
επιβεβαίωσε για μια ακόμη
φορά ότι είναι γεννημένος προπονητής. Το μυαλό του παίρνει
απίστευτες στροφές μέσα σε

ελάχιστο χρόνο και έδωσε τις
οδηγίες ως μασημένη τροφή
στους παίκτες.
Από την άλλη η τωρινή έκδοση του ΑΟΚ μαζί με παλιά στελέχη, που τίμησαν την φανέλα
έφτιαξαν ένα καλό σύνολο υπό

Ανάδειξη αρετών

τις οδηγίες του Σωκράτη Λαϊάκη.
Απαντες χάρηκαν το παιχνίδι
αλλά πιο πολύ ικανοποιήθηκαν
από τα παιδικά χαμόγελα. Αλλωστε για νιάτα που δοκιμάζονται αγωνίστηκαν.
Αξίζουν λοιπόν πολλά εύσημα
στους εμπνευστές και στον
Δήμο Μετεώρων, που σε τακτά
διαστήματα παρουσιάζουν συνάξεις, που συμβάλλουν στην
ευαισθητοποίηση.
Γενικά ο αγώνας είχε το πακέτο όλο, ενώ στο τέλος όλοι
έγιναν μια αγκαλιά με τα αυτόγραφα να πέφτουν βροχή. Οσο
για τις φωτογραφίες(οι συγκεκριμένες από stagon news) θα
έχουν εξέχουσα θέση σε πολλά
άλμπουμ.
Δεν έλειψαν οι βραβεύσεις,
ενώ στο στοιχείο του βρέθηκε
και ο Περιφερειάρχης κ. Αγοραστός.
Στην παρέα και ο προπονητής
της ποδοσφαιρικής Εθνικής Αγγελος Αναστασιάδης.

Σε χθεσινό αγώνα(μέχρι ολοκλήρωση ύλης) οι Μάγοι επικράτησαν 84-62 του Κρόνου.
Πάντα με όρεξη

Μέσα από το μεστό μπάσκετ οι τοπικές ομάδες της ΕΣΚΑΘ
θα ψάξουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στα σημερινά παιχνίδια

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Όταν λοιπόν οι πρωταγωνιστές έχουν κέφια μπορούν να
δημιουργήσουν απίστευτες καταστάσεις. Τα βλέμματα φυσικά
πέφτουν στη δημιουργικό και
εκτελεστικό κομμάτι, που ώρεςώρες κόβει την ανάσα.
Γιατί μπορεί ορισμένες πάσες και λοιπές ενέργειες να φαίνονται εύκολες αλλά στην πράξη δεν είναι.
Για να φτάσει ένας παίκτης
στο επίπεδο να τροφοδοτεί τον
συνάδελφό του και με κλειστά
τα μάτια που λέει ο λόγος θα
πρέπει να έχει κάνει ατέλειωτες
επαναλήψεις στον αγωνιστικό
χώρο.
Ετσι πέραν όλων των άλλων
θα αποκτήσει και την απαιτούμενη αίσθηση του χώρου. Πολύ
απλά θα δώσει την μπάλα συστημένη στον συνάδελφό του,
οπότε το καλάθι θα είναι εύκολη υπόθεση. Πόσοι και πόσοι φίλαθλοι αλήθεια δεν έχουν θαυμάσει τους περίφημους αυτοματισμούς στο μπάσκετ κατά
τους οποίους κρύβεται η μπάλα.
Το αυθόρμητο χειροκρότημα
αποτελεί την καλύτερη επιβράβευση για τους αθλητές, που
φυσικά παίζουν και για τον κόσμο θέλοντας να μοιράζονται
μαζί τους τα συναισθήματα και
πάνω απ’ όλα την αγάπη για το
μπάσκετ.
Υμνοι όμως αναπέμπονται και
για τους παίκτες που έχουν έφεση στο σκοράρισμα. Δικαίως τα
στελέχη αυτής της κατηγορίας
είναι περιζήτητα. Γιατί το να
βρίσκει κανείς διχτάκι και μάλιστα την στιγμή που η μπάλα ζυ-
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Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται το ντέρμπι
της Α1 ΕΣΚΑΘ ανάμεσα σε Δαναούς και Γόμφους
γίζει πολλά κιλά απαιτεί από
τους άσους των ομάδων ατέλειωτο αριθμό σουτ στις προπονήσεις , εμπιστοσύνη στο χέρι
και άγνοια κινδύνου.
Φωνάζουν από μακριά οι εκτελεστές και οι συνάδελφοί τους
ξέρουν που να στραφούν όταν
αρχίζουν τα δύσκολα.
Ωστόσο και η αμυντική εικόνα
θέλει μαστοριά. Γιατί το να βγάλεις έναν παίκτη από τον συνηθισμένο τρόπο σκέψης δεν είναι
εύκολη υπόθεση. Επιπρόσθετα
χρειάζεται να διαβάσει κανείς τις
σκέψεις του αντιπάλου του για
να είναι ένα βήμα πιο μπροστά
απ’ αυτόν.
Ετσι με εξαιρετικά ανακλαστικά οι αμυντικοί πιέζουν την
κατάλληλη στιγμή και παίρνουν
την πορτοκαλί μπάλα στην κατοχή τους.
Παλαιότερα η αμυντική προσπάθεια αποτελούσε παραμελημένη υπόθεση, αφού οι περισσότεροι ασχολούνταν με τα
στατιστικά και ήθελαν μια μπάλα μόνοι τους.
Η σύγχρονη καλαθοσφαίριση όμως προάγει το ομαδικό
πνεύμα και τις συνεργασίες.
Και μιας και κάναμε λόγο για

μπασκετική τέχνη να συμπεριλάβουμε ακόμη στο κάδρο τις
εντυπωσιακές τάπες, τα καρφώματα και τα κλεψίματα.
Πολλά απ’αυτά τα στοιχεία οι
συμπολίτες φίλαθλοι τα βλέπουν κάθε αγωνιστική στις αναμετρήσεις της ΕΣΚΑΘ.
Η δράση άρχισε χθες λοιπόν
στα πρωταθλήματα αλλά το κυρίως πιάτο είναι σήμερα.
Τα φώτα πέφτουν στην κορυφαία Θεσσαλική κατηγορία, που
περιλαμβάνει παιχνίδια για όλα
τα γούστα.
Παίκτες και ομάδες προσπαθούν να δικαιολογούν τις καλές
συστάσεις, οπότε η μια αναμέτρηση είναι καλύτερη από την
άλλη. Από την στιγμή μάλιστα
που στην μέση μπαίνει και το
βαθμολογικό κίνητρο το οποίο
στον δεύτερο γύρο είναι μεγάλο ο καθένας βιώνει ένα ελκυστικό σκηνικό.
Στο σημερινό πρόγραμμα δεσπόζει το τοπικό ντέρμπι Δαναών- Γόμφων. Οι δυο ομάδες
πραγματοποιούν εξαιρετική χρονιά αναδεικνύοντας τα δυνατά
τους στοιχεία.
Εχουν να παρουσιάσουν λοιπόν εμβληματικές νίκες, που

συνοδεύτηκαν και από μεστές
εμφανίσεις.
Κάτι ανάλογο θέλουν να βιώσουν και στην προκειμένη περίπτωση οι φίλοι των συγκεκριμένων σωματείων αλλά και οι ουδέτεροι, που ξέρουν να αναγνωρίζουν τις αξιόλογες προσπάθειες.
Σίγουρα σε τέτοια ματς οι
ισορροπίες είναι λεπτές και ένας
κρίκος αν λείψει από την αλυσίδα μπορεί να αλλάξει τελείως το
σκηνικό.
Γηπεδούχοι και φιλοξενούμενοι γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ τους αλλά τα ματς αυτού
του είδους ξεκινούν από μηδενική βάση. Συνήθως η ζυγαριά
γέρνει υπέρ των σωματείων που
εκτελούν σωστά μια σειρά πραγμάτων και δείχνουν αντοχή στην
πίεση.
Γιατί υπάρχουν πολλά παιχνίδια που στην εξέλιξή τους προκύπτουν ανατροπές. Τα στελέχη
λοιπόν που κάνουν σωστή διαχείριση και δεν στερέψουν από
εμπνεύσεις θα φτάσουν στο τέλος του δρόμου.
Εννοείται ότι η πολυφωνία
παίζει μεγάλο ρόλο, ενώ σε
εγρήγορση πρέπει να βρίσκονται όλοι οι αθλητές. Ειδικά όσοι
έρθουν από τον πάγκο καλούνται να βάλουν την σφραγίδα
τους ανατρέποντας τους συσχετισμούς.
Η ουσία είναι ότι υπάρχουν
όλες οι προϋποθέσεις να διεξαχθεί ένας αγώνας διαφήμιση
από την αρχή μέχρι το τέλος και
σε τελική ανάλυση ας κερδίσει
ο καλύτερος, που έλεγαν και οι
παλιοί μπασκετικοί.
Την ίδια ώρα στο Δημοτικό η
Φαλώρεια θα δώσει έναν αγώνα
που μοιάζει με τελικό απέναντι

στην ΑΕΛ.
Η φράση μπορεί να φαίνεται
βαριά και να προσδίδει πίεση
στους Τρικαλινούς πιτσιρικάδες
αλλά οι αριθμητικοί συσχετισμοί είναι αμείλικτοι.
Ο εκπρόσωπός μας έχει ανάγκη από ορισμένα μεγάλα αποτελέσματα και από την στιγμή
που δεν χαμογέλασε την προηγούμενη αγωνιστική στο ίδιο
κλειστό με την Ελασσόνα πρέπει
στην προκειμένη περίπτωση να
είναι τύπος και υπογραμμός.
Το έμψυχο δυναμικό καλείται
να βιώσει το ματς όπως όλα τα
άλλα, να περιορίσει τα λάθη
στο ελάχιστο, να τρέξει στο
ανοιχτό γήπεδο, αφού έχει τις
προδιαγραφές και να τελειώσει
ψύχραιμα τις φάσεις. Με την τακτική αυτή όλα θα πάρουν τον
δρόμο τους.
Το πρόγραμμα
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.
Δράση στην Α2
Δουλειά υπάρχει και στην δεύτερη τη τάξει κατηγορία της
Θεσσαλίας.
Ωστόσο σήμερα δεν υπάρχει
Τρικαλινή παρουσία αφού οι εκπρόσωποί μας έπαιξαν χθες.
Όμως θα γίνει σχετική κατασκοπεία στα παιχνίδια: Απόλλωνα. Κ- Ολυμπιακού. Κ(14.00)
και Δεσκάτης- ΕΑΛ(15.00).

Αρκετοί φίλαθλοι έχουν αδυναμία στην Β’ ΕΣΚΑΘ, αφού θυμίζει κάτι από το παλιό αγνό
μπάσκετ με έντονο το στοιχείο
του ρομαντισμού.
Ωστόσο στις μέρες μας οι
ομάδες εμφανίζονται καλά οργανωμένες και ψάχνουν το καλύτερο παρά τον συναγωνισμό.
Οι συγκινήσεις δεν θα λείψουν και αυτή την φορά. Αλλωστε υπάρχει τοπικό ντέρμπι. Η
Φούντας ΒΑ(η Ακαδημία βρέθηκε χθες στο Αλεξάνδρειο:
Αρης- Λαύριο) φιλοξενεί την
Πράσινη Γωνιά και οι δυο ομάδες μέσα σε αθλητικό πνεύμα θα
διεκδικήσουν το ροζ φύλλο.
Κυριακή 20 Ιανουαρίου
13:30, κλειστό Αγ. Θωμά: ΓΣ
Αγίου Κωνσταντίνου – Ελπίδα
Καρδίτσας. Διαιτητές: Λ. Φακίτσας – Λουλέ.
14:30, κλειστό Μπάρας: Ακαδημία Φούντας – Πράσινη Γωνιά.
Διαιτητές: Τατσιόπουλος – Γκουλιώνης.
17:00, κλειστό Φαλάνης: ΓΣ
Φαλάνης – Κρόνος Τυρνάβου.
Διαιτητές: Ν. Καραχρήστος –
Παλιοβάιος.
ΓΑΣ Παλαμά – Φαρκαδόνα
Αναβολή
Ρεπό: Νέος Κεραυνός Λάρισας
Γεμίζουν μπαταρίες
Οι γυναίκες του Αιόλου μετά
την επιτυχία τους την περασμένη αγωνιστική θα γεμίσουν τις
μπαταρίες τους, ενώ γενικά η
αγωνιστική δεν είναι πλούσια.
Κυριακή 20 Ιανουαρίου
14:00, κλειστό Ν. Ιωνίας: Νίκη
Βόλου – Ολυμπιάδα Λάρισας. Διαιτητές: Γ. Τσάλας – Μ. Λιάκου.
14:00, ΕΑΚ Βόλου: Ανάληψη
Βόλου – Απόλλων Καρδίτσας
0-20 α.α.
Ρεπό: Αίολος Τρικάλων.
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Θα παλέψουν
•Τα Μετέωρα αντιμετωπίζουν σήμερα στις 3μ.μ. τον Ολυμπιακό Βόλου

Ο

Α.Σ. Μετέωρα
υποδέχεται σήμερα τον
Ολυμπιακό Βόλου για
την 15η αγωνιστική, της
Γ’ Εθνική (4ος όμιλος) την Κυριακή
20 Ιανουαρίου 2019, 3:00 μ.μ. στο

Δημοτικό Στάδιο Καλαμπάκας «Βασίλης Καρακίτσιος». Χωρίς άγχος και πίεση
θα παλέψουν για το καλύτερο δυνατό.
Ο αγωνιστικός χώρος του Δημοτικού
Σταδίου Καλαμπάκας χάρις στις άμεσες
ενέργειες της δημοτικής αρχής και τον
ιδιαίτερο ζήλο των υπαλλήλων και εργαζομένων στο Δήμο Μετεώρων έχει
καθαριστεί και είναι έτοιμος να φιλοξενήσει τον κυριακάτικο αγώνα. Έναν μεγάλο αγώνα, δύσκολο και πολύ σημαντικό με τον οποίο επιστρέφει ο Α.Σ. Μετέωρα στα γήπεδα για το β’ γύρο του
Πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής (4ος
όμιλος).
Οι παίκτες του Α.Σ. Μετέωρα καλούνται
να αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό Βόλου,
και εμείς ως Διοίκηση
ΚΑΛΟΥΜΕ
όλο το φίλαθλο κόσμο
να δώσει βροντερό «παρών» στον
αγώνα,
να γεμίσει τις κερκίδες του «Βασίλης
Καρακίτσιος»,

Τα Μετέωρα θέλουν την επιτυχία
να στηρίξει με τη θερμή του παρουσία την ομάδα μας που θα κυνηγήσει
το καλύτερο αποτέλεσμα απέναντι σε
ένα δυνατό αντίπαλο.
Σας θέλουμε όλους κοντά μας άνδρες
– γυναίκες – παιδιά.
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΓΩΝΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Δράση για
τον 1ο όμιλο
Μόνο ο πρώτος όμιλος της Β’ Ερασιτεχνικής θα αγωνιστεί σήμερα. Αναλυτικά οι διαιτητές των σημερινών
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

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Ριζαριό
2 Παραληθαίοι
3 Καρυές
4 Ζάρκο
5 Αρδάνι
6 Αμπελάκια
7 Κεραμίδι
8 Κηπάκι
9 Αγ. Οικουμένιος
10 Αγ. Κυριακή
11 Βασιλική
12 Γριζάνο
13 Κρήνη
14 Πετρωτό
15 Ακαδημία 1
16 Λόγγος
17 Αστέρας

Β
28
26
23
22
21
21
19
18
17
16
13
12
11
7
6
3
3

Ν
9
8
7
6
6
6
5
5
5
4
3
3
2
2
1
1
1

Ι
1
2
2
4
3
3
4
3
2
4
4
3
5
1
3
0
0

Η
1
1
2
1
3
2
3
4
5
3
4
5
5
8
7
10
10

ΤΕΡΜ.
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

Κάνουμε γνωστό ότι τιμή του εισιτηρίου
Γενικής Εισόδου ανέρχεται στα 10 ευρώ.
Για τις κυρίες που θα θελήσουν να
παρακολουθήσουν από κοντά το ματς
θα υπάρχει ειδική τιμή στο εισιτήριο του
αγώνα, ανερχόμενη στα 7 ευρώ.
Ενώ η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο
για τους μαθητές θα είναι όπως πάντα
ΔΩΡΕΑΝ.

Ο Τρικαλινός
Νικλητσιώτης στον Νέστο

Την απόκτηση του Τρικαλινού 27χρονου μέσου Γιώργου
Νικλητσιώτη ανακοίνωσε ο Νέστος Χρυσούπολης ομάδα
Γ Εθνικής. Αγωνιζόταν στον Αήττητο Σπάτων με τον
οποίο είχε 7 συμμετοχές αλλά έφυγε λόγω οικονομικών
προβλημάτων.
Η ανακοίνωση του Νέστου: «Ανακοινώνουμε την προσθήκη στο ρόστερ μας του Γιώργου Νικλητσιώτη. Τα
λόγια περιττά. Ολυμπιακός, ΠΑΣ Γιάννενα, ΟΦΗ, Λαμία,
Νίκη Βόλου. Γιώργο καλώς ήρθες στην Νεστάρα μας»
O Νέστος Χρυσούπολης, κοντράρει την Καβάλα στον
1ο όμιλο της Γ Εθνικής για την απ’ ευθείας άνοδο. Έχει
33 βαθμούς έναντι 32 της Καβάλας. Η κωμόπολη της
Χρυσούπολης ανήκει και αυτή στο Νομό Καβάλας.

Η αποστολή του Ηρακλή
για Τρίκαλα
Τέσσερις παίκτες οι οποίοι αποκτήθηκαν πρόσφατα
είναι στην αποστολή του Ηρακλή για τον αγώνα στα Τρίκαλα με τον ΑΟΤ, την Κυριακή 20/1 στις 15.00 Είναι οι
Βιτλής, Ορφανίδης, Γιαγκόζης και Νιαμπουγιού. Η αποστολή της ομάδας της Θεσσαλονίκης απαρτίζεται από
τους: Παναγιώτης Βοσνιάδης, Γιώργος Γιαγκιόζης, Βασίλης Βιτλής, Δημήτρης Κουτρομάνος, Κώστας Καζναφέρης, Guy Gnabouyou, Γιώργος Κούσας, Χρήστος Κουκόλης, Μιχάλης Γιαννίτσης, Νίκος Ζιαμπάρης, Δημήτρης
Στάμου, Μάριος Κωστούλας, Κώστας Παναγιωτούδης,
Πέτρος Ορφανίδης, Μηνάς Πτηνόπουλος, Μάρκος Ντούνης, Silva Cleyton, Χρήστος Ρόβας, Emmanuel Perrone.
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* Πολλές φορές είναι εντυπωσιακές οι συμπτώσεις που προκύπτουν στον αθλητικό χώρο έχοντας την δική τους σημειολογία. Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα λοιπόν υπάρχουν
μπροστά μαζεμένοι σπουδαίοι αγώνες με τους εκπροσώπους
μας να διασταυρώνουν ξίφη με αντιπάλους, που έχουν
ιδιαίτερη διαδρομή στο μετερίζι.
* Στο πλαίσιο αυτό ο ΑΟΤ καλείται να πραγματοποιήσει εμφάνιση
βγαλμένη από τα καλύτερά του για να βάλει θετικό πρόσημο
την ώρα του ταμείου.
* Παράλληλα οι κυανέρυθροι ξέρουν πολύ καλά ότι ο «Γηραιός»
βρίσκεται σε ανοδική τροχιά, οπότε οφείλουν να διαβάσουν
σωστά όλες τις καταστάσεις και τις λεπτομέρειες, που μπορούν
να κάνουν την διαφορά. Γενικά χρειάζεται να είναι σε
επιφυλακή για να ανακατέψουν γερά την τράπουλα αν
παραστεί ανάγκη.
* Οσο για τα Μετέωρα θα φιλοξενήσουν τον Βόλο σε ζευγάρι,
που αναμένεται να προσφέρει συγκινήσεις. Πάντως οι κιτρινομπλέ έχουν την φιλοσοφία τους και θα σπεύσουν να την
υπηρετήσουν όσο καλύτερα μπορούν.
* Επιπρόσθετα και μιας και κάναμε λόγο για συμπτώσεις φίλοι
του Ηρακλή και του Βόλου θα έρθουν στα μέρη μας για να
παρακολουθήσουν από μέσα τα παιχνίδια διαμορφώνοντας
μια εικόνα από τα παλιά. Σε κάθε περίπτωση όλοι πρέπει να
σταθούν στο ύψος τους και να χαρούν το ποδόσφαιρο.
* Αξίζει επίσης να σταθούμε και στον αγώνα δρόμου που
έκαναν οι υπάλληλοι των Σταδίων για να έχουν τους αγωνιστικούς χώρους στην καλύτερη δυνατή κατάσταση τηρουμένων
των αναλογιών πάντα. Ασφαλώς οι τεχνικές ομάδες θέλουν
γήπεδα χαλί αλλά ξέρουν ότι η προσαρμογή στα δεδομένα
της εποχής είναι μεγάλη υπόθεση.
* Σε πρώτη ευκαιρία προκύπτουν περάσματα Εθνικών ομάδων
από την περιοχή μας. Οι πρωταγωνιστές των συγκροτημάτων
δεν το κρύβουν ότι νιώθουν σαν στο σπίτι τους και δημιουργούν
ισχυρούς δεσμούς φιλίας, κάτι που αναμένεται να συνεχιστεί
και στο μέλλον.
* Αγώνας επίδειξης μπάσκετ με καρότσι προγραμματίστηκε
στο ημίχρονο του αγώνα του Χολαργού με τον Ολυμπιακό.
Το συγκεκριμένο άθλημα κερδίζει συνεχώς νέους φίλους,
που αναγνωρίζουν τις φιλότιμες προσπάθειες των πρωταγωνιστών και κυρίως την δύναμη ψυχής τους.
* Από την πλευρά του ο δικός μας Αστέρας μετράει αντίστροφα
για την έναρξη του πρωταθλήματος στο οποίο ο συναγωνισμός
δεν θα λείψει. Παράλληλα οι κιτρινόμαυροι κοιτάζουν και
στο all star όπου παραδοσιακά προκύπτουν τοπικές συμμετοχές.
* Τα τελευταία χρόνια η Στεφανία Λεοντιάδου σαρώνει τις πρωτιές
στον ημιμαραθώνιο Θανάση Σταμόπουλου. Φυσικά δεν αφήνει
τίποτα στην τύχη και προσπαθεί να εμπλουτίζει τις παραστάσεις.
Σήμερα λοιπόν θα αγωνιστεί στον μαραθώνιο του Χιούστον
βιώνοντας μυσταγωγία. Λογικά θα πάρει και φέτος θέση στην
αφετηρία από την Καλαμπάκα μέχρι τα Τρίκαλα.
* Στον φυσικό του χώρο θα κόψει σήμερα την πίτα του ο ΣΟΧΤ.
Η μάζωξη ορίστηκε στις 12.30(Χιονοδρομικό κέντρο Περτουλίου) και θα προκύψουν ωραίες εικόνες.
* Ορισμένα στελέχη συλλόγων ξέρουν να αναγνωρίζουν την
δύσκολη προσπάθεια που γίνεται από τους συναδέλφους
στην εφημερίδα μας. Με τα λόγια τους και με ευγενική χειρονομία(ξέρουν αυτά) μας δίνουν δύναμη για να μεταφέρουμε
τις αγνές προσπάθειες, που χαρίζουν όμορφα συναισθήματα.
Οι επιτυχίες πάντως μόνο τυχαίες δεν είναι.

02:00 Eurosport 1
Αυστραλιανό Όπεν
Τουρνουά Grand Slam
03:30 COSMOTE SPORT 4 HD
Houston Rockets-Los Angeles Lakers
13:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Μπέτις-Τζιρόνα
13:30 Novasports 2HD
Φροζινόνε - Αταλάντα
14:00 COSMOTE SPORT 7 HD
Χίμκι-Τσμόκι Μινσκ
15:00 ΕΡΤ3
Απόλλων Πόντου - Δόξα Δράμας
15:00 Novasports 1HD
ΟΦΗ - Παναιτωλικός
15:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Χάντερσφιλντ-Μάντσεστερ Σίτι
15:30 Novasports 3HD
Έμεν - Αϊντχόφεν
16:00 Novasports 5HD
ΣΠΑΛ - Μπολόνια
16:00 Novasports 4HD
Φιορεντίνα - Σαμπντόρια
16:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Νυρεμβέργη-Χέρτα Βερολίνου
17:00 ΕΡΤ2
Χολαργός - Ολυμπιακός
17:00 ΕΡΤ3
ΑΣΕ Δούκα - Ολυμπιακός
17:00 COSMOTE SPORT 7 HD
Ζενίτ-ΤΣΣΚΑ Μόσχας

17:15 COSMOTE SPORT 2 HD
Βιγιαρεάλ-Μπιλμπάο
17:15 Novasports 2HD
ΑΕΛ - Άρης
17:45 Novasports 3HD
Άγιαξ - Χερενφέιν
18:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Φούλαμ-Τότεναμ
19:00 ΕΡΤ1
Ξάνθη - Ατρόμητος
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD
Σάλκε-Βόλφσμπουργκ
19:00 Novasports 4HD
Κάλιαρι - Έμπολι
19:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Λεβάντε-Βαγιαδολίδ
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Ράγιο Βαγιεκάνο-Ρεάλ Σοσιεδάδ
19:30 Novasports 1HD
ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης
20:30 COSMOTE SPORT 6 HD
Μπασκόνια-Μπαρτσελόνα
21:30 Novasports 2HD
Νάπολι - Λάτσιο
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD
Μπαρτσελόνα-Λεγανές
22:00 FOX Sports
NFC Championship Game
22:00 Novasports 3HD
ΣεντΕτιέν - Λιόν

τοπικά
ο αποτέλεσμα της
ετήσιας
χοροεσπερίδας
δικαίωσε το Δ.Σ του
Συλλόγου Αργιθεατών και
γέμισε με υπερηφάνεια τα
μέλη του.

Τ

Τα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου
με θέληση και διάθεση σκύβουν
στα παλιά “σεντούκια” της λαίκής
μας κληρονομιάς και ψάχνουν
και προβάλλουν για να διατηρηθούν τα λαογραφικά μας εκείνα
στοιχεία, δημοτικά τραγούδια,
χοροί, φορεσιές, ήθη, έθιμα που
αποκαλύπτουν τον τρόπο ζωής
και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
των Αργιθεατών.
Πάνω σ’ αυτούς τους στόχους
κινείται και ο Σύλλογος Αργιθεατών Τρικάλων που τον παρακολούθησαν στη γεμάτη αίθουσα
του πολυτελούς κέντρου “ΑΕΤΩΝ
ΜΕΛΑΘΡΟΝ” δεκάδες μέλη και
φίλοι του Συλλόγου από όλη την
επικράτεια.
Η εκδήλωση άρχισε με την
κοπή της βασιλόπιτας από τον πανοσιολόγιώτατο κ. Κανίνα-πατήρ
Αλέξιο και με το καλωσόρισμα της
προέδρου του Συλλόγου.
Η εμφάνιση των χορευτικών
τμημάτων ήταν άψογη, παρουσιάζοντας το εντυπωσιακό δρώμενο “το ξύρισμα του γαμπρού”
ένα έθιμο που έρχεται από παλιά.
Τα εκθέματα πάνω στην πίστα,
το παραδοσιακό χαλί, η τάβλα με
τα καρεκλάκια, τα σύνεργα του
μπαρμπέρη (κουρέα) το τραγούδι από την χορωδία του Συλλόγου
“ξυράφια από τα Γιάννενα “ οι
κουλούρες του γάμου, η εντυπωσιακή αφήγηση της προέδρου κ.
Έλλης για τον παραδοσιακό γάμο,
επανέφεραν στη μνήμη μας τις
συνήθειες του Αργιθεάτικου γάμου των γονιών μας.
Το όλο έθιμο, έγινε αναβίωση
για να θυμηθούν οι παλιοί και να
μάθουν οι νέοι. Στη συνέχεια τα
χορευτικά μας έδωσαν ξεχωριστή
νότα που εντυπωσίασαν το κοινό
με το ταλέντο τους, με τα Αργιθεάτικα τραγούδια και με τους ιδιαίτερους χορούς της Αργιθέας,
υπό την καθοδήγηση του έμπειρου και υπεύθυνου χορ/λου Παναγιώτη Μάνου.
Έγινε αδελφοποίηση με το Σύλλογο Ηπειρωτών Γαλατσίου- Λαμπρινής Αθήνας. Χόρεψαν μαζί
μας τα τραγούδια τους. Ήταν
ένα πραγματικό αντάμωμα .Υπέροχοι άνθρωποι οι Ηπειρώτες
μαζί με την πρόεδρό τους κ. Γεωργίας Τσουρή μας χάρισαν ευχάριστες στιγμές. Η Πρόεδρος
του Συλλόγου κ. Έλλη στο σύντομο χαιρετισμό της έκανε αναφορά στο πλούσιο κοινωνικό και
πολιτιστικό έργο του Συλλόγου.
Έγινε η βράβευση των Αργιθεατόπουλων, Παλάβρα & Τασιά
των επιτυχόντων στα Α.Ε.Ι και
Τ.Ε.Ι, με Διπλώματα και χρηματικό ποσό προσφορά των φροντηστηρίων Ωμέγα.
Η Αργιθεάτικη ορχήστρα: Γιώργος Μαυραντζάς στο κλαρίνο,
Γρηγόρης Παπαδήμας - Στέλιος
Ευαγγελάκης στο τραγούδι, Σταύρος Τσάκαλος στο βιολί, Τόλης
Μαυραντζάς στα κρουστά και Βα-
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Κορυφαίος ο χορός των Αργιθεατών Τρικάλων 2019

“Αναβίωσαν τα ήθη
και έθιμα της Αργιθέας”

σίλης Μητσιάκης στο λαούτο, ξεσήκωσε τους Αργιθεάτες και τους
φίλους αυτών, οι οποίοι κατέκλυσαν την πίστα με άφθονο κέφι,
χορό και τραγούδι. Ήταν ένα
υπέροχο Αργιθεάτικο γλέντι.
Την εκδήλωσή μας στόλισαν και
οι φουστανελοφόροι της Ράξας,
με τις όμορφες πολεμικές στολές
τους μας θύμισαν άλλες εποχές.
Η πλούσια λαχειοφόρος χάρισε
στον καθένα φεύγοντας και από
ένα δώρο.
Χορηγοί της εκδήλωσης: Τέντες Γιαννακάκης-ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ- Κοντιλόπουλος- Μουζάκι
Παλλάς-Λιούτας Αθανάσιος και
Νίκη- υγρά καύσιμα Μπότης- ταβέρνα παλιά ιστορία- Α/φοί Κρέσσου- Ροδέα- χαλβάς Τάτσιος- Παναγιώτου- Ρίκα Καλαμπαλίκη-χαλβάς Μπουλουγιώργος- Ζοωτροφές Καρδίτσας- Υγρά καύσιμα
Τζάρτζος- Κωσταντούλα Χριστίναπτηνοτροφείο Τζιώρτης- ταβέρνα

Γύρνα πίσω Ιστορία
με την γνώση να διδάξεις
και τα δίκαια να δώσεις
ύστερα τράβα ν' αράξεις.
```
Να ξεστραβωθεί πια τέλος
τούτος έρημος λαός
τώρα δω και δύο αιώνες
ποίος είναι ο εχθρός.
```
Πώς εβρέθηκε μια χούφτα
με ατέλειωτο παρά;
Μήπως φάσουλο-φασούλι
φτιάξαν τέτοιο κουμπαρά.
```
Εξοργίσου Ιστορία
βάλτα πράγματα στη θέση
ποίος έδιωξε τους Τούρκους

μπέρδεμα-Φυσικό αέριο Βλησσάρης Θεόδωρος- Άρτος Κλάντζος Ευάγγελος- Τυροκομικά προίοντα Αμάραντος- Ψησταριά στα
δύο Αδέλφια- φανοποιείο Δημόπουλος- φούρνος Αναγνωστόπουλος-Γκαραγκούνης φυσικί αέριο- καφετέρια Πλάζα- έπιπλα
Μάμαλης- Σακελαρίδης Εμμανουήλ- Τσιρογιάννης Φάνης- Ευρωπενδιτική- Κρεοπωλείο Τζιωρτζιώτης – φροντιστήρια ωμέγα.
Παρευρέθηκαν και τίμησαν την
εκδήλωση μας πάρα πολλοί επίσημοι από τα Τρίκαλα την Καρδίτσα και Αθήνα.Ήτοι: Ο Πανοσιολοηιότατος κ. Κανίνας- πατέρας
Αλέξιος- ο ιερέας Ζιώγας Δημήτριος - ο τ. βουλευτής κ. Ηλίας
Βλαχογιάννης-Τσάκαλος Ιωάννης
αντιδήμαρχος Αργιθέας-Παπαδήμας Ηλίας τ. Δήμαρχος Αργιθέας-Μπίνας Χρυσόστομος εκπόσωπος ΣΜΥ-Τσίγκας Γεώργιος
και Μπάρδας Κων/νος περιφε-

ρειακοί σύμβουλοι-Λάππας Μιχάλης πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Τρικάλων-Σοφία Τόλια
Δημ. Σύμβουλος Μουζακίου-Μπαλατσούκας Κώστας και Μπαμπάτσικος Γιάννης Δημ.σύμβουλοι
Αργιθέας-Νανά Μαυραντζά Πρόεδρος ΠΟΑΣ-Ζιώζιας Βασίλειος
πρόεδρος αποστράτων Θεσσαλίας-Τσουρή Μαρία πρόεδρος
Συλλόγου Ηπειρωτών Γαλατσίου
Αθήνας- Χρηστάκος Ηλίας και
Κωφού Ιωάννα- Σέμπρος Απόστολος Δημ. Σύμβουλος Αργιθέας- Τσρογιάννης Σωτ. Πρόεδρος
Αμεα Τρικάλων-Κίσσας Δημήτριος
πρόεδρος Κουμπουριανιτών-Κλάρας Ηλίας πρόεδρος συλλόγου
Αργιθ. Μουζακίου- Σιατραβάνης
Κων/νος πρόεδρος Αργ. Λάρισας-Νάκος Σωτήριος Αντιπρόεδρος Συλλ. Αργιθεατών Καρδίτσας και Θεοδωράκη ΠαναγιώταΠατσιαούρας Ηλίας τοπικός πρόεδρος Αργιθέας-Κωφού Γιάννα

ταμίας Συλλ. Αργίθεος-Μπαλατσούκας Χρυσόστομος πρόεδρος
Κατουσίου-Πολύζος Νικόλαος επίτιμος πρόεδρος αποδήμων Ελλήνων Γερμανίας-Κρανιάς Βασίλης πρόεδρος τοπ. οργ. ΝΔ-Στεργίου Αντρέας υποψήφιος Δήμαρχος Αργιθέας & πρόεδρος Συλλόγου Στεφανιωτών-Κωτής Γεώργιος τ. πρόεδρος Συλλ. Αργιθ
Τρικάλων- Χασιώτης Γεώργιος
υποψήφιος Δήμαρχος Αργιθέας &
Δημοτικός σύμβουλος-Τσιρογιάννης Φάνης & Τσαούσης Ηλίας
γενικοί γιατροί –Χατζηγάκης Μικέλης & Ντιτή Χρύσα πολιτευτές-Ζορμπάς Παναγιώτης.
Μηνύματα έστειλαν: Ο Κώστα
Τσιάρας βουλευτής ΚαρδίτσαςΚώστας Σκρέκας βουλευτής Τρικάλων-ο δήμαρχος Αργιθέας Λάμπρος Τσιβόλας –Σπηλιόπουλος
Γεώργιος Αστυν. Δ/ντής Τρικάλων
–Γουγουλάκης Νικόλαος πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Τρι-

Τον λόγο στην Ιστορία
και ποιος έμεινε με φέσι.
```
Ξέρω πως σε βάλανε
βαθιά μέσα στον Άδη
μα είσαι πάντα ανατολή
δεν τρέμεις το σκοτάδι.
```
-Αυτοί που μαγαρίζανε
την χώρα επί αιώνες
οι ίδιοι είναι σήμερα
που δίνουν Παρθενώνες```
-Αυτοί που πάντα πούλαγαν
την ιερή μας γη
και σε πολέμους πάντοτε

γινότανε λαγοί```
Ποιος εκράτησε πατρίδα
μα και τόσα ιερά;
Τον λόγο πάρε της τιμής
και πέστο φανερά.
```
Ποιοι γυρνούσανε με ξένους
και διχάζαν το λαό
και με ντόπιες συμμορίες
φέρνανε το σπαραγμό;
```
Αμέτρητα εγκλήματα
τόνοι αθώο αίμα
και γινήκαν τσιφλικάδες.

Ο κολίγος ούτε στρέμμα.
```
ΕΔΩ οργίσου άγρια.
Ποιος σκότωσε ΑΝΤΥΠΑ
βγάλε φωνή κατάβαθα
και με τον λόγο χτύπα.
```
-Ματαιόδοξα σκουπίδια
κάναν την Ελλάδα σκόνη
και από το εικοσιένα
πάντοτε βαρά κανόνι```
Μίλησε για το σαράντα
φασιστών την κατοχή
ποίος έδωσε το αίμα

κάλων-Παναγιώτα Βράντζα βουλευτής Σύριζα.
Η χοροεσπερίδα ήταν άψογα
οργανωμένη από το Δ.Σ του Συλλόγου, οι οποίοι είναι: Έλλη Τσιρογιάννη, Βασίλειος Μαναός, Νίκος Καλομπάτσος, Κωτή Παναγιώτα, Χάρης Σιαματάς, Σβεντζούρη Γεωργία. Θα ήταν παράλειψή μας να μην ευχαριστήσουμε τον εθελοντή φωτογράφο Κωστάκη Αθανάσιο τέως Δ/ντής Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου που για
τέταρτη χρονιά καλύπτει την εκδήλωσή μας.
Ο ΧΟΡΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΑ ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΣΗ ΤV 10 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΩΡΑ
“8” το βράδυ.
Έλλη Τσιρογιάννη
Πρόεδρος Αργιθεατών Τρικάλων
Αντιπρόεδρος
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Αργιθεάτικων Συλλόγων

και ξανά σε κατοχή.
```
-Χούντες ψευτοδημοκράτες
και με ξένων πάντα πλάτες
καταντήσαν την Ελλάδα
δίχως σύνορα και φράχτες```
Συνεχίζει ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
το ταξίδι της κουτάλας
ο λαός τρώει σκουπίδια
και τα δάκρυα για άλας.
```
Το στολίδι του πλανήτη
της σοφίας και αρετή
τώρα δω και δύο αιώνες
μία χώρα για ντροπή.
Δ. Κοτρώνας

30 σελίδα
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Γ

ια εθνική υποχώρηση στο θέμα
της συμφωνίας των Πρεσπών
έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΝΔ,
Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ομιλία του
από το Ηράκλειο Κρήτης. Σημείωσε
επίσης ότι «ξυπνούν έτσι ακραίες
συμπεριφορές και ανοίγουν νέες
πληγές».

«Η συμφωνία των Πρεσπών συνιστά εθνική
υποχώρηση. Έγινε βεβιασμένα και πρόχειρα.
Χωρίς εθνική συναίνεση και ερήμην Βουλής
και λαού. Δεν κλείνει έτσι μια παλιά πληγή,
αλλά ανοίγουν νέες. Ξυπνούν ακραίες συμπεριφορές, και οι δύο λαοί εμποδίζονται να
βρουν μαζί μία βιώσιμη λύση», είπε ο κ. Μητσοτάκης.
«Δεν θα βαδίσω εγώ σε δρόμο άλλον εκτός
από εκείνον της Κρήτης και των προγόνων
μας. Η συμφωνία αναγνωρίζει δήθεν "μακεδονική" ταυτότητα και γλώσσα στα Σκόπια
και σπέρνει τον αλυτρωτισμό. Γιατί αυτός
είναι που κάνει προβληματικό το όνομα και
όχι το αντίθετο.
Η απόδειξη των όσων λέω, βρίσκεται ακόμη
και στη ρηματική διακοίνωση που μας εμφάνισε ο κ. Τσίπρας στη Βουλή. Την παρουσίασε
ως ένα κείμενο που υποτίθεται ότι καθησυχάζει τις εθνικές ανησυχίες. Στο επίσημο
αυτό ντοκουμέντο αναγράφεται ο όρος "μακεδονικός λαός". Καταψηφίζω, λοιπόν, τη
Συμφωνία των Πρεσπών. Και το λέω από την
Κρήτη, που έχυσε αίμα στην Μακεδονία, ενώ
η ίδια ήταν σκλαβωμένη», είπε ο πρόεδρος
της ΝΔ.
Ο κ. Μητσοτάκης επιτέθηκε επίσης στην
κυβέρνηση καταλογίζοντάς της «βρώμικα
κόλπα» με στόχο λίγη ακόμη εξουσία.
«Κατέβηκα στο νησί μας, την Κρήτη, για
να πάρω λίγο καθαρό αέρα αλήθειας. Γιατί
το πολιτικό κλίμα στην Αθήνα βάρυνε πολύ

Τ

ην εκτίμησή του ότι
αν χρειαστεί, θα βρεθούν 151 βουλευτές
για την ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών εκφράζει
σε συνέντευξή του ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Κωστής
Χατζηδάκης και σημειώνει
ότι «ακόμα και αν δεν ψηφίσουν οι βουλευτές από το
Ποτάμι και τη ΔΗΜ.ΑΡ. θα
βρεθούν κάποιοι από τους
ΑΝ.ΕΛ να ψηφίσουν. Διότι
έτσι ή αλλιώς είναι ένα σικέ
διαζύγιο».
«Δείτε τη φωτογραφία που
κυκλοφορεί του κ. Παπαχριστόπουλου στη Βουλή, μετά
την ψηφοφορία για ψήφο
εμπιστοσύνης, σηκώθηκε και
πανηγύριζε με τις γροθιές
του υψωμένες.
Δεν υπάρχει προηγούμενο
στον τραγέλαφο και την εξαπάτηση του κόσμου. Ο βουλευτής αυτός θεωρητικά εί-

εσωτερικά

Κυρ. Μητσοτάκης:

Η συμφωνία των Πρεσπών
συνιστά εθνική υποχώρηση

Ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης
από το ψέμα και την υποκρισία. Και η ατμόσφαιρα της Βουλής έχει μολυνθεί πολύ από
τα βρώμικα κόλπα μιας κυβέρνησης, που

κάνει τα πάντα για λίγη ακόμη εξουσία», είπε
χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια της ομιλίας του ο κ. Μητσο-

τάκης αναφέρθηκε στη φοροκαταιγίδα που
έχει φέρει η κυβέρνηση και δεσμεύτηκε ότι
«θα ξαναστήσουμε στα πόδια της τη μεσαία
τάξη αλλάζοντας τη ρότα της οικονομίας.
Αντί ο εθνικός πλούτος διαρκώς να συρρικνώνεται και ένα μικρό μέρος του να μοιράζεται σε επιδόματα, το συνολικό εισόδημα
θα αυξάνεται. Έτσι μόνο ωφελούνται όλοι,
με προτεραιότητα στους πιο αδύναμους».
«Οι πιο αδύναμοι ξέρουν ότι μειώθηκε το
αφορολόγητο, καταργήθηκε το ΕΚΑΣ και με
τον ΦΠΑ αυξήθηκαν παντού οι τιμές, από τα
καύσιμα και τα τρόφιμα μέχρι το νερό και το
ρεύμα», συμπλήρωσε.
Επιτιθέμενος προσωπικά στον πρωθυπουργό είπε ότι «το κοστούμι του υπεύθυνου και
μετριοπαθούς πολιτικού δεν ταιριάζει στον
Αλέξη Τσίπρα».
«Κάποιοι τις τελευταίες μέρες θέλουν να
τον παρουσιάσουν και ως κεντροαριστερό.
Σε λίγο θα μας πουν ότι είναι και βενιζελικός,
ενώ είναι αγκαλιά με τον Παπαχριστόπουλο,
τον Ζουράρη, την Παπακώστα, και τους γνωστούς Πολάκηδες.
Έχει και η γελοιότητα τα όριά της» επεσήμανε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
και πρόσθεσε: «μπορεί το καρναβάλι που
επέβαλε στην πολιτική ο κ. Τσίπρας ακόμη
και να διασκεδάζει κάποιους, αλλά εμένα θα
μου επιτρέψετε να μην συμμετέχω».

Χατζηδάκης:

Σικέ το διαζύγιο Τσίπρα - Καμμένου
Ο κ. Χατζηδάκης εκτιμά
ότι θα πάμε σε εκλογές τον
Μάιο «διαφορετικά θα ξεμείνουν απο αφήγημα» και
συμπληρώνει: «Θα χάσουν
τις δημοτικές, θα χάσουν
τις περιφερειακές, θα χάσουν τις ευρωεκλογές. Τι
θα πουν μετά; Αν πάνε σε
εκλογές τον Οκτώβριο, θα
χάσουν με ακόμη μεγαλύτερη διαφορά. Θα πάνε, λοιπόν, τον Μάιο με την ελπίδα
μήπως κερδίσουν και τίποτα

ναι της αντιπολίτευσης, δεν
διαγράφηκε από το κόμμα
του, υπερψήφισε την κυβέρνηση και είναι έτοιμος να
ψηφίσει και τη Συμφωνία
των Πρεσπών. Ε, αν χρειαστεί, θα βρεθούν και άλλοι!
προσθέτει».
Αναφερόμενος στη ρηματική διακοίνωση της πΓΔΜ
υπογραμμίζει ότι «και στο
θέμα αυτό ο κ. Τσίπρας κορόιδεψε για άλλη μια φορά
τη βουλή και το λαό. Διότι
μέσα στη ρηματική διακοίνωση, για την οποία πανηγύρισε ο πρωθυπουργός,
δύο φορές αναφέρεται η
φράση «μακεδονικός λαός»
φαρδια-πλατιά!».

«Δεν υπάρχει προηγούμενο στον τραγέλαφο και την εξαπάτηση
του κόσμου», λέει ο αντιπρόεδρος της ΝΔ.

CMYK

από τη σύγχυση που μπορεί
να προκαλέσουν οι πολλαπλές κάλπες».
Τέλος επισημαίνει ότι «τα
σύννεφα στον διεθνή ορίζοντα για την οικονομία πυκνώνουν. Η Ελλάδα παραμένει εκτός επενδυτικού
χάρτη. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις αγκομαχούν» και
αναρωτιέται «τι μπορεί η κυβέρνηση Τσίπρα-ΖουράριΠαπακώστα να συνεισφέρει
σε όλα αυτά;».

εσωτερικά

Στη Βουλή η συμφωνία των Πρεσπών
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Τσίπρας:

Πατριωτικό καθήκον
η κύρωση
των «Πρεσπών»
ε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης ο
πρωθυπουργός χαρακτηρίζει
«ιστορικό βήμα για τις δύο χώρες τη
συμφωνία των Πρεσπών», και επιμένει ότι
είναι «πατριωτικό καθήκον» η κύρωσή της.
Κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη για
διγλωσσία και για επικίνδυνο παιχνίδι «με
την ακροδεξιά και την πολιτική του μίσους
για να κερδίσει κάποιο πρόσκαιρο
εκλογικό όφελος».

Σ

Χθες το πρωί τκατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου με το οποίο κυρώνεται, και τίθεται
σε ισχύ, η συμφωνία που έχει υπογραφεί στις
Πρέσπες, από τους υπουργούς Εξωτερικών
των δύο χωρών (Κοτζιά – Ντιμιτρόφ) παρουσία των Πρωθυπουργών Αλέξη Τσίπρα και Ζόραν Ζάεφ, στις 17 Ιουνίου 2018.
Η πρόθεση του προέδρου της Βουλής είναι
η διαδικασία να προχωρήσει άνετα και όχι με
τη στενή ερμηνεία του κανονισμού της Βουλής,
αναφορικά με την κύρωση των συμβάσεων.
Για τον λόγο αυτόν, οι λεπτομέρειες της δια-

δικασίας θα συζητηθούν στη διάσκεψη των
προέδρων της Βουλής τη Δευτέρα στις 12.00.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το σχέδιο νόμου
εισάγεται στην αρμόδια επιτροπή Άμυνας και
Εξωτερικών, στις 17:00 της Δευτέρας. Η συμφωνία αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου.
Το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο προς συζήτηση υπογράφει το Σύνολο
του υπουργικού συμβουλίου εκτός των υπουργών που τοποθετήθηκαν από τους ΑΝΕΛ έστω
αν και στην πορεία διαγράφηκαν.

Ο Αλέξης Τσίπρας εκτιμά ότι οι Πρέσπες θα λειτουργήσουν ως καταλύτης για τη συμπόρευση
των προοδευτικών δυνάμεων στην Ελλάδα και
στο ερώτημα της εφημερίδας πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένας προοδευτικός πόλος απαντά:
«Στην Ελλάδα η περιπέτεια των Μνημονίων έχει
προκαλέσει τεκτονικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σύστημα. Έτσι σε ένα τμήμα του προοδευτικού μεσαίου χώρου υπάρχει σήμερα κρίση
πολιτικής εκπροσώπησης. Το βάρος της συγκρότησης ενός προοδευτικού πόλου πέφτει εκ
των πραγμάτων στην μεγαλύτερη δύναμη, αλλά
θέλουμε να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση χωρίς ηγεμονισμούς. Επιδιώκουμε τον
διάλογο με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις
πάνω σε κάποιους σταθερούς άξονες: την αντιπαράθεση με την ακροδεξιά, την δίκαιη ανάπτυξη, την ενίσχυση της εργασίας και του εισοδήματος των εργαζομένων, την οικοδόμηση ενός
νέου κοινωνικού κράτους, τις αναγκαίες τομές για
την εμβάθυνση και την ενίσχυση της ποιότητας

Η συμφωνία είναι «καταλύτης για τη συμπόρευση
των προοδευτικών δυνάμεων»
, τονίζει ο πρωθυπουργός
της δημοκρατίας και των θεσμών. Αυτές είναι οι
βάσεις ενός σχεδίου που μπορεί να συσπειρώσει
την μεγάλη προοδευτική πλειοψηφία της κοινωνίας».
Ο πρωθυπουργός μιλά για την κριτική που του
ασκούν η Φώφη Γεννηματά και ο Σταύρος Θεοδωράκης, για τη σχέση του με τον Πάνο Καμένο,
για τις ευρωεκλογές και το δίλημμα των εθνικών
εκλογών τον Οκτώβριο.

«Ναι» στη συμφωνία των Πρεσπών από τον Σπύρο Λυκούδη
«Ναι» στη συμφωνία των
Πρεσπών, όταν έρθει προς
κύρωση στη Βουλή, θα ψηφίσει ο βουλευτής του Ποταμιού, Σπύρος Λυκούδης.
Σε ανακοίνωση της πολιτικής κίνησης του κ. Λυκούδη
«ΜΕΤΑρρυθμιστές της Αριστεράς», αναφέρεται, μεταξύ
άλλων ότι «από την πρώτη
στιγμή έχουμε υποστηρίξει ότι
η Συμφωνία έχει θετικό κεντρικό άξονα, γιατί απαντά στην
εδώ και χρόνια βασική εθνική
επιδίωξη να έχει η γειτονική
χώρα σύνθετη ονομασία
erga omnes».
«Η Συμφωνία αποτέλεσε
προϊόν αναπόφευκτου συμβιβασμού γιαυτό είχε και έχει
προβλήματα που απαιτούν συνεχή παρακολούθηση.
Είμαστε όμως σήμερα
μπροστά σε ένα μείζον και

μεγάλη Ευρωπαϊκή οικογένεια
και ο πρωταγωνιστικός ρόλος
που μπορεί να παίξει στην περιοχή απαιτούν τη λύση του
προβλήματος» τονίζεται.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Ο βουλευτής του Ποταμιού,
Σπύρος Λυκούδης
χρόνιο πρόβλημα της εξωτερικής μας πολιτικής του οποίου η εκκρεμότητα αποβαίνει
διαχρονικά εις βάρος μας.
Αυτή η εκκρεμότητα πρέπει να
σταματήσει.
Η θέση της χώρας μας στη

«Το Πολιτικό Συμβούλιο των
ΜΕΤΑρρυθμιστών της Αριστεράς στη συνεδρίαση του
για το θέμα της Συμφωνίας
των Πρεσπών και μετά από πολύωρη συζήτηση, κατέληξε
στα παρακάτω:
Α) Το θέμα των σχέσεων
της Ελλάδας με την Π.Γ.Δ.Μ.,
μετά από πολυετείς εντάσεις
και αντιπαραθέσεις βρέθηκε
την τελευταία περίοδο και με
την νέα ηγεσία της γειτονικής
χώρας, σε προοπτική επίλυσης
των διαφορών.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ
χειρίστηκε το ζήτημα με στοιχεία πολιτικής αφροσύνης

αφού το ενέταξε στους μικροκομματικούς της υπολογισμούς.
Αντί εξαρχής να επιδιώκει
την συναίνεση των κομμάτων
της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στην βάση κοινής εθνικής θέσης, επεδίωξε την εκμετάλλευση του θέματος για
να δημιουργήσει προβλήματα
στους πολιτικούς της αντιπάλους.
Συμπαρέσυρε έτσι και οδήγησε την αξιωματική αντιπολίτευση σε αδικαιολόγητες
εθνικιστικές οξύτητες για να
φτάσουμε σήμερα σε ένα νέο
εντελώς ανώφελο και αχρείαστο εθνικό διχασμό.
Β) Τις επόμενες μέρες η
Συμφωνία των Πρεσπών θα
έρθει στη Βουλή προς κύρωση. Το θέμα θα συζητηθεί σε
πολιτικό κλίμα οξύτατης πό-

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

λωσης, αυτό ακριβώς που
έπρεπε να αποφευχθεί για ένα
ζήτημα μείζονος εθνικής σημασίας.
Πάνω στο σώμα της Συμφωνίας διαμορφώνονται και
εξελίσσονται πολιτικοί σχεδιασμοί με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες, μακριά και
πέρα από τις «εθνικές ευαισθησίες» που υποκριτικά διατυπώνονται ένθεν κακείθεν.
Οι ΜΕΤΑρρυθμιστές της
Αριστεράς εκφράζουν την πολιτική τους αποστροφή απέναντι σε αυτό το νοσηρό κλίμα
που εμποδίζει να διαμορφωθεί
δημιουργικά και ανεπηρέαστα
η πολιτική σκέψη.
Γ) Από την πρώτη στιγμή
έχουμε υποστηρίξει ότι η Συμφωνία έχει θετικό κεντρικό
άξονα, γιατί απαντά στην εδώ
και χρόνια βασική εθνική επι-

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

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

δίωξη να έχει η γειτονική χώρα
σύνθετη ονομασία erga
omnes.
Η Συμφωνία αποτέλεσε προϊόν αναπόφευκτου συμβιβασμού γιαυτό είχε και έχει προβλήματα που απαιτούν συνεχή
παρακολούθηση.
Είμαστε όμως σήμερα μπροστά σε ένα μείζον και χρόνιο
πρόβλημα της εξωτερικής μας
πολιτικής του οποίου η εκκρεμότητα αποβαίνει διαχρονικά εις βάρος μας.
Αυτή η εκκρεμότητα πρέπει
να σταματήσει.
Η θέση της χώρας μας στη
μεγάλη Ευρωπαϊκή οικογένεια
και ο πρωταγωνιστικός ρόλος
που μπορεί να παίξει στην περιοχή απαιτούν τη λύση του
προβλήματος».
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Η θεραπεία των δέκα λεπρών

GDPR ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ - ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ

Μ

Σ

ία συχνή παραβίαση του Κανονισμού για
την προστασία των Προσωπικών
Δεδομένων είναι η άνευ συγκατάθεσης
ανάρτηση φωτογραφιών. Η πρακτική αυτή
ακολουθείται κατά κόρον από τα κέντρα
διασκέδασης.

Καταρχάς ας ξεκινήσουμε από τη σημασία των προσωπικών δεδομένων. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή
ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Ταυτοποιήσιμο φυσικό
πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να
εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα. Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων
που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση των αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η
ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή
διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός,
η διαγραφή ή η καταστροφή.
Κάθε μορφή επεξεργασίας από τις παραπάνω, η οποία
γίνεται κατά παράβαση ίου Κανονισμού συνιστά παραβίαση
των προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η παραβίαση της
ασφάλειας η οποία οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ αδείας κοινολόγηση
ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που
διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο
τρόπο σε επεξεργασία.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ανάρτηση φωτογραφιών χωρίς τη συγκατάθεση του ατόμου που φαίνεται
στις φωτογραφίες συνιστά παραβίαση των προσωπικών
του δεδομένων, διότι μέσα από τις φωτογραφίες αυτές
μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα του. Επομένως είναι
απαραίτητη αρχικά η ενημέρωση του πελάτη σχετικά με
το λόγο για τον οποίο φωτογραφίζεται και στη συνέχεια
η συγκατάθεση του στη φωτογράφιση και στην ανάρτηση
των φωτογραφιών αυτών.

Μαρία - Δήμητρα Παπαδάκη
Δικηγόρος Τρικάλων
Εξειδικευμένη στον Κανονισμό για την
Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων / DPO

το θαύμα της
θεραπείας των
δέκα λεπρών
αναδεικνύεται μία μεγάλη
αρετή, η ευγνωμοσύνη
καθώς και η αντίθετή της
κακία, η αχαριστία. Δέκα
λεπροί θεραπεύτηκαν από
τον Κύριο την ίδια στιγμή
από απόσταση με τον
παντοδύναμο λόγο του.

Όμως μόνο ένας και αυτός
αλλοεθνής Σαμαρείτης δεν
ξέχασε το μεγάλο του ευεργέτη και γύρισε χαρούμενος
και διαλαλώντας το θαύμα να
τον ευχαριστήσει, ενώ οι άλλοι
εννιά Ιουδαίοι τον λησμόνησαν
μέσα στο πανηγύρι της χαράς
τους. Τον ευγνώμονα αντάμειψε ο Κύριος χαρίζοντάς
του και τη σωτηρία της ψυχής
του, ενώ οι εννιά αγνώμονες
θεραπεύτηκαν μόνο από τη
σωματική λέπρα, όχι όμως
και από την ψυχική.
Ευγνωμοσύνη είναι να αναγνωρίζουμε το καλό που μας
έκανε κάποιος και να εκφράζουμε με λόγια και έργα την
ευχαριστία μας και τα αισθήματα της αγάπης μας προς
αυτόν. Ευγνωμοσύνη οφείλουμε προς κάθε ευεργέτη,
ιδιαίτερα όμως προς τους γονείς και διδασκάλους, προς
τους πνευματικούς πατέρες
και πρωτίστως και κυρίως
προς το Θεό, από τον οποίο
προέρχεται “πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον”.
Αγνωμοσύνη ή αχαριστία
είναι η διαγραφή από τη μνή-

Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος
μη μας των ευεργεσιών που
δεχθήκαμε από άλλους. Η
αγνωμοσύνη μαρτυρεί αγενή
ψυχή και ποταπό φρόνημα.
Οι ηθικολόγοι προσπαθούν
να εξηγήσουν το φαινόμενο
της αγνωμοσύνης με τα εξής:
Η αχαριστία είναι καρπός της
φιλαυτίας των ανθρώπων, η
οποία τους ωθεί στο να θυμούνται πιο ζωηρά και καθαρά
τα κακά που έπαθαν από τους
άλλους παρά τα καλά, έστω
κι αν τα δεύτερα είναι πολλαπλάσια από τα πρώτα. Σωστά
λέει ο λαός ότι, αν κουβαλήσεις κάποιον στους ώμους
σου εκατό μέτρα και τον αφήσεις ένα, θα δυσαρεστηθεί
και θα διαμαρτυρηθεί.
Οι αγνώμονες πιστεύουν ότι
η ευγνωμοσύνη είναι γνώρισμα δουλόφρονος και υποτελούς, ενώ η ευεργεσία σπάνια γίνεται με ανιδιοτέλεια
από τους ασκούντες αυτήν.
Τέλος κάποιοι πιστεύουν ότι
η ευγνωμοσύνη συχνά υποκρύπτει επιθυμία για μεγαλύτερη ευεργεσία στο μέλλον
και έτσι καταντάει κολακεία
και εκμετάλλευση.
Αλλά οι αγνώμονες θεωρούνται και από αυτά τα ζώα
κατώτεροι, μερικά από τα
οποία εκδηλώνουν την ευγνωμοσύνη τους προς τον άνθρωπο κατά τρόπο συγκινητικό.
Επιπλέον οι αγνώμονες απογοητεύουν εκείνους που δείχνουν προθυμία να τους ευεργετήσουν. Σύμφωνα με την Π.

Διαθήκη, “αχαρίστου ελπίς ως
χειμέριος πάχνη τακήσεται και
ρυήσεται ως ύδωρ άχρηστον”.
Επομένως η αγνωμοσύνη
είναι αντικοινωνική εκδήλωση,
η οποία καταδικάζεται τόσο
από την κοινή συνείδηση όσο
και από το θείο νόμο. Ο Κύριος, όπως προαναφέραμε,
εκφράστηκε με μεγάλη πικρία
για τους εννιά λεπρούς οι
οποίοι δεν επέστρεψαν “δούναι δόξαν τω Θεώ”.
Η αγνωμοσύνη κλιμακώνεται ως ακολούθως: Παράλειψη του καθήκοντος της ευχαριστίας, η οποία βέβαια δείχνει σκληρό άνθρωπο και στερημένο ευγενικών αισθημάτων. Η κορύφωση της αγνωμοσύνης είναι η εχθρική στάση του ευεργετηθέντος προς
τον ευεργέτη του και εκδήλωση αυτής με λόγια και
έργα. Η ανταπόδοση του κακού στο καλό. Η συμπεριφορά
αυτή δείχνει κακό και διεστραμμένο χαρακτήρα, ο
οποίος έχει χάσει κάθε ίχνος
ντροπής και ανθρωπιάς. Εδώ
έχει εφαρμογή η αρχαιελληνική ρήση: “τη αχαριστία δοκεί
έπεσθαι αναισχυντία”. Ο Ιουδαϊκός λαός ευεργετήθηκε
ιδιαίτερα από το Θεό κι όμως
έδειξε άκρα αχαριστία. Δικαιολογημένο το παράπονο
του Κυρίου, όπως αυτό εκφράζεται σε τροπάριο της Μ.
Εβδομάδας. “...Λαός μου τι
εποίησά σοι και τι μοι ανταπέδωκας! Αντί του μάννα χο-

λήν, αντί του ύδατος όξος,
αντί του αγαπάν· με σταυρώ
με προσηλώσατε.
Η ευγνωμοσύνη είναι έργο
δικαιοσύνης που εκδηλώνεται
με έργα και λόγια και δεν
είναι εξόφληση ηθικής υποχρέωσης, αλλά ένδειξη ευγενούς διάθεσης και ανθρωπίνων αισθημάτων. Υπάρχουν
πολλές παροιμίες και γνωμικά
που προειδοποιούν τους
ευεργετούντες να μην ευεργετούν τους αχαρίστους,
όπως: “αγνώμονα ευεργετείν
ίσον του τρέφειν όφιν”. Αλλά
υπάρχουν και πολλές που συνιστούν την ευγνωμοσύνη και
την ευεργεσία.
Ο απόστολος Παύλος συγκαταλέγει την αγνωμοσύνη
ανάμεσα στις μεγάλες κακίες:
“εις καιρούς χαλεπούς έσονται οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεύσιν
απειθείς, αχάριστοι, ανόσιοι,
άστοργοι”. (Β΄ Τιμόθ. 8,2).
Σε καμία περίπτωση όμως δεν
πρέπει, χρησιμοποιώντας ως
πρόσχημα την αχαριστία των
ευεργετουμένων, να αποφεύγουμε να ευεργετούμε τους
έχοντες ανάγκη με λόγια και
με έργα κατά περίπτωση. Καθήκον μας είναι να μιμούμαστε το Θεό “ότι αυτός εστί
χρηστός επί τους αχαρίστους
και πονηρούς” (Λουκ. 6,35)
και “ανατέλλει τον ήλιον αυτού
επί δικαίους και αδίκους”,
αλλά και τον Κύριο “ος διήλθεν ευεργετών και ιώμενος...”
(Πραξ. 10,18).

Οι ΑΝΕΛ και το «Επιχείρημα της Ολισθηρής Πλαγιάς»
Μέρος 1ο

Η

κυβερνητική
σύμπραξη ενός
«καθ’
ομολογίαν» αριστερού
κόμματος (ΣΥΡΙΖΑ) κι
ενός από συστάσεως
δεξιόστροφου (ΑΝΕΛ)
προκάλεσε
αντιτιθέμενες
αξιολογήσεις τόσο για
την αποτελεσματικότητα
του κυβερνητικού έργου
όσο και για την πολιτική
ορθότητα και ηθική του
εγχειρήματος. Τους
προβληματισμούς για το
εγχείρημα πυροδοτούσε
κατά καιρούς και η
πολιτική συμπεριφορά –
τακτική του προέδρου
των ΑΝΕΛ που άγγιζε τα
όρια του
αντισυμβατικού.

Τους τελευταίους μήνες η
επαμφοτερίζουσα στάση των
ΑΝΕΛ στο θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών και η απειλή του «μένω – φεύγω» επέτεινε το κλίμα αβεβαιότητας
και τροφοδότησε τη σεναριολογία για όσα δυνητικά μπορούν να συμβούν στην πολιτική σκηνή και στα εθνικά θέματα. Στο κλίμα αυτό της ρευστότητας δεν λείπουν κι εκείνοι που εντρυφούν σε θέματα
αξιολόγησης της ηθικής συμ-

«Η μέγιστη ευτυχία του μέγιστου αριθμού
ανθρώπων αποτελεί το θεμέλιο της ηθικής και
της νομοθεσίας»
(Bentham)

ΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ
απροσδιόριστα τελικά αποτελέσματα (πολιτική επιβίωση
ΑΝΕΛ / εθνική ήττα) τα οποία
θα προσδιορίσουν σε τελευταία ανάλυση και το χαρακτήρα της αρχικής πράξης
(μη ψήφιση της συμφωνίας
των Πρεσπών).

α. Οι εννοιολογικές
αναφορές
περιφοράς και επικαλούνται
το «επιχείρημα της ολισθηρής πλαγιάς» στην προσπάθειά τους να προοικονομήσουν το τελικό αποτέλεσμα.
Μία αναλυτική αναφορά στο
«επιχείρημα της ολισθηρής
πλαγιάς» θα αναδείκνυε την

αξία του ως ερμηνευτικού
εργαλείου σε πολλά θέματα
και όχι μόνο της πολιτικής
επικαιρότητας. Δηλαδή, η μη
ψήφιση της συμφωνίας των
Πρεσπών από τους ΑΝΕΛ (θετική / αρνητική πράξη) θα
μπορούσε να συνοδευτεί από

1. «Αν οι Βρετανοί εγκαταλείψουν την Ε.Ε., νέα αιτήματα για δημοψηφίσματα
εξόδου είναι αναπόφευκτα.
Βρισκόμαστε σε ολισθηρή
πλαγιά…..». (Μάρτιν Σουλτς).
2. «Η νομιμοποίηση του
γάμου μεταξύ των ομοφυλόφιλων μπορεί να μας οδη-

γήσει σε άλλα δεδομένα, τα
οποία δεν βρίσκονται μακριά
από την ολισθηρή πλαγιά…»
(Δημοσίευμα εφημερίδας).
Ο έντυπος και ηλεκτρονικός
τύπος βρίθει δημοσιευμάτων
που κυριαρχεί ο όρος «ολισθηρή πλαγιά» ή το «επιχείρημα της ολισθηρής πλαγιάς» (Slippery slope argument). Ένας όρος που έχει
εφαρμογή στην Ηθική (αναζήτηση της ηθικής πράξης)
αλλά και σε ένα ευρύτατο πεδίο όπου συγκρούονται οι επιλογές με τα προσδοκώμενα
αποτελέσματα.

β. Τα στάδια
Στην απλούστερη μορφή
του το επιχείρημα της ολισθηρής πλαγιάς θα μπορούσε
να σημαίνει: Αν επιτρέψουμε
σε ένα θέμα την πρακτική Α
(που είναι αθώα, αβλαβής ή
στοιχειωδώς κατακριτέα),
αυτή μπορεί να οδηγήσει ενδεχομένως στην πρακτική Ω
(που χαρακτηρίζεται ως απαράδεκτη, επικίνδυνη και φυσικά ανεπιθύμητη). Οι «ολισθηρές πλαγιές» είναι πολλές
και προκαλούν μεγάλα διλήμματα τόσο στον καθημερινό
άνθρωπο όσο και στους ειδικούς επιστήμονες. Το παρακάτω παράδειγμα, ίσως φωτίσει καλύτερα τον όρο και
τη χρήση του.

* Η απόφαση της κυβέρνησης για αύξηση των μισθών
(Α) προκάλεσε τις αντιδράσεις
των οικονομολόγων και κοινωνιολόγων. Οι ειδικοί διαβλέπουν σε αυτήν την απόφαση έναν εθισμό των υπαλλήλων – εργατών στο εύκολο
χρήμα (Β) που νομοτελειακά
οδηγεί στην αποδοχή μιας
υλιστικής βιοθεωρίας (Γ).
Αυτή με τη σειρά της απειλεί
με αποδόμηση των ηθικών
αξιών (Δ) με αποτέλεσμα την
αποδυνάμωση του κοινωνικού ιστού (Ε). Έτσι, όμως,
θα αυξηθούν τα αντικοινωνικά φαινόμενα (ΣΤ), γεγονός
που θα σημάνει την εκβαρβάρωση των ανθρώπων (Ζ)
και την κυριαρχία μιας χαοτικής κατάστασης (Η)….. Άρα
η αύξηση μισθών (Α) μπορεί
να οδηγήσει τελικά στον αφανισμό των κοινωνιών (Ψ) και
όχι απίθανο του ίδιου του ανθρώπου, ως βιολογικού είδους (Ω).
Η λογική του επιχειρήματος
της «ολισθηρής πλαγιάς»
εδράζεται στην πεποίθηση
πως μια αθώα και ηθική επιλογή μπορεί να οδηγήσει σε
ανεπιθύμητα – επικίνδυνα
αποτελέσματα που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή να
αποφευχθούν.
Συνεχίζεται

τοπικά

Παίζουν τα ρέστα
Είναι φανερό πως αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης περισσότερο αποτέλεσε καιροσκοπική ψήφο πολιτικής
επιβίωσης παρά απαρχή ζυμώσεων και διεργασιών στον
ευρύτερο κεντροαριστερό χώρο.
Η επιβίωση έχει απ’ όλα. Δεξιά, αριστερά, κυνισμό, υποκρισία, γελοιοποίηση. Σήμερα το θέμα δεν είναι αν οι εκλογές θα γίνουν 31 Μαρτίου, 26 Μαΐου ή στο τέλος της τετραετίας. Είναι βέβαιο πως η ήττα θα είναι συντριπτική
και συνάμα και το πολιτικό ανήθικο ήθος που καλλιέργησαν.
Η κυβέρνηση στο εξής θα είναι άεργη και πολιτικά έωλη.
Η πρόκληση ωστόσο αφορά την ελαστικότητα της συνείδησης, τον εφιάλτη, το Δούρειο ίππο, που τα ίδια τα
κόμματα επιλέγουν στις τάξεις τους.
Ο περιρρέον πολιτικός κυνισμός λαμβάνεται από τους
πολίτες ως θέατρο παραλόγου. Η κυβερνώσα Αριστερά,
στερημένη ιδεολογίας και περιεχομένου, χωρίς καινοτόμες πολιτικές απαντήσεις και με ανυπόληπτους συνοδοιπόρους, στρέφεται στο εσωτερικό όλο και περισσότερο, στις ανήθικες πρακτικές της μεταπολίτευσης,
υποδαυλίζοντας τις αντιθέσεις, μεγαλώνοντας τα χάσματα
και ενισχύοντας τον πελατειασμό.
Στο δε εξωτερικό ακολουθεί πιστά τις επιταγές των ιδεοληψιών της. Διεθνιστές και ελληνοφοβικοί, είναι οι
υπέρμαχοι της άκρατης παγκοσμιοποίησης στην ελευθεριάζουσα πολιτική, κοινωνική και οικονομική έκφανση,
συνεπικουρούμενοι από τη διαμόρφωση των επιθυμιών
του διεθνούς παράγοντα, οι ευχαριστίες του οποίου αποδεικνύουν το προφανές. Η αποστολή είναι συμπεφωνημένη. Η συμφωνία έτσι κι αλλιώς θα περάσει. Εκλογές κατόπιν. Ο ψυχαναγκασμός της εκτέλεσης ενός έωλου συλλογικού καθήκοντος οδηγεί τους καθ’ έξιν προπαγανδιστές να υιοθετούν ιδεολογήματα και έννοιες που παρερμηνεύουν την πραγματικότητα.
Οι παγκοσμιοποιημένες ελίτ εξυπηρετούνται καλύτερα από μια οσφιοκάμπτουσα διεθνιστική Αριστερά,
παρά από μια συντηρητική Δεξιά. Οι κοσμοπολίτικες ελίτ,
αεικίνητες και χωρίς χωροταξική ταυτότητα, ουδέποτε κινδύνευσαν από τα διεθνιστικά κελεύσματα της ναρκισσιστικής Αριστεράς, αφού ταυτίζονται με αυτά, ενώ αντίθετα πολιτικές συντηρητικότερες ενίοτε τις αναγορεύουν ως λαϊκίστικες.
Συχνά μάλιστα επισείουν τον κίνδυνο του φασισμού
προσδοκώντας ένα συνολικό πολιτικό ανασχεδιασμό
στην ΕΕ στη βάση του “ανοικτού” και του “ρευστού”. Αλλά
αυτές οι ελίτ, οι κυρίαρχοι των media και οι διανοούμενοι της πολυπολιτισμικής και μετανεωτερικής Αριστεράς,
άνοιξαν την πόρτα της αυθαιρεσίας και της λιτότητας στην
Ευρώπη. Τα Βαλκάνια αποτελούν το νότιο διάδρομο των
ευρωπαϊκών αγορών και έπρεπε έστω και με παστρικό
τρόπο να τακτοποιηθούνε. Από τον Α’ παγκόσμιο πόλεμο ακόμη. Ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιοσύνη, εγκληματικότητα, trafficking και ναρκωτικά μπορούν να περιμένουν. Η CEFTA να λειτουργεί και οι αγορές. Μια οποιαδήποτε συμφωνία αρκούσε αλλά η συγκυρία με τους διεθνιστές μας, τους βόλεψε. Η διασφάλιση του πολιτικού
τους μέλλοντος και η διαρκής παρουσία στα πολιτικά
πράγματα της χώρας είναι τα αφανή αργύρια. Για τους
ευρωπαίους, ο πρώην συνοδοιπόρος των κυβερνώντων
παραμένει, όχι άδικα, λαϊκιστής και εθνικιστής, ενώ ο λαϊκίστικος ΣΥΡΙΖΑ του ’15, συστημικός πλέον, τείνει στην
σοσιαλδημοκρατία, καθώς η ιδεολογική ένδεια και η πολιτική μετάλλαξη σε καρικατούρα του παλαιού ΠΑΣΟΚ,
τον οδήγησαν σε de facto κυβίστηση. Πλέον παίζουν τα
ρέστα τους. Στην έσχατη σύγκρουση με το λαό επιδιώκουν να διασώσουν το σαρκίο της ενοχής τους.
Νικόλαος Χρ. Γκίκας

20

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 33

Κ Σκρέκας: Ο κ. Τσίπρας ξαναγράφει με
τους Σκοπιανούς την Ελληνική Ιστορία
αναγράφετε την ελληνική ιστορία που
διδάσκονται τα Ελληνόπουλα στα ελληνικά σχολεία» ανέφερε σε ομιλία του
στην Βουλή ο Τομεάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος της
Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Τρικάλων κ. Κώστας
Σκρέκας εξαπολύοντας επίθεση
για την στάση που τηρεί στο
Σκοπιανό ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Βουλευτές που τον στηρίζουν.
Αναφερόμενος ειδικότερα
στη Συμφωνία των Πρεσπών,
επέκρινε την ύπαρξη της επιτροπής η οποία θα αποτελείται
από Έλληνες και από Σκοπιανούς ειδικούς η όποια θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, τα ελληνικά βιβλία της ελληνικής ιστορίας που διδάσκονται τα Ελληνόπουλα επί δεκαετίες στα ελληνικά σχολεία. Και ανέφερε
χαρακτηριστικά «Ποια είναι
αυτά τα ιστορικά γεγονότα που
διδάσκονται τα Ελληνόπουλα
σε ελληνικά σχολεία, τα οποία
χρήζουν αλλαγής και τα οποία
θα πρέπει να τα ξαναγράψετε
με τη συμφωνία των Σκοπιανών
ειδικών» Εγκάλεσε τον Υπουργό λέγοντας «Γιατί δεν λέτε την
αλήθεια στον ελληνικό λαό και
στους Έλληνες Βουλευτές της
συμπαράταξής σας, που πρό-

«Ξ

Πέρασε, πρόσφατα, από την
Βουλή, η νέα Αρχιτεκτονική
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δημιουργώντας πολλές
πικρίες και απογοητεύσεις
στους πολίτες των Τρικάλων.
Το στήσιμο αυτού του Ιδρύματος ξεκίνησε ανορθόδοξα
και, δυστυχώς, συνεχίζει να
πορεύεται … στραβά … !
Κατ’ ευφημισμόν ονομάζεται
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, γιατί στην ουσία είναι Πανεπιστήμιο του Βόλου και της Λάρισας. Τα Τρίκαλα, ήταν και
παραμένουν «οι φτωχοί συγγενείς» της Πανεπιστημιακής
αυτής Κοινότητας. Ο Βόλος
και η Λάρισα πήραν περίπου
23 σχολές και τα Τρίκαλα πήραν και παίρνουν μόνο μία, …
στολισμένη με Εργαστήρια και
Ινστιτούτο Βοτανικής … !
Ο Γαβρόγλου και ο ΣΥΡΙΖΑ
έριξαν στάχτη στα μάτια των
Τρικαλινών και την μερίδα του
… Λέοντος την έδωσαν πάλι
στην Λάρισα και στον Βόλο.

Ανοιχτή επιστολή

Προς τους αξιότιμους Βουλευτές Ν. Τρικάλων
Λαμβάνω το θάρρος και σας αποστέλλω
αυτή την επιστολή για να σας γνωστοποιήσω τη
δική μου επιθυμία και βούληση, ενός ψηφοφόρου σας, σχετικά με την επικείμενη ψηφοφορία
στη Βουλή για την κύρωση της Συμφωνίας των
Πρεσπών.
Πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι στα κρίσιμα
εθνικά θέματα δεν νοείται κομματική γραμμή.
Πρέπει επίσης να ξέρετε ότι η επιθυμία της
πλειοψηφίας του ελληνικού λαού βρίσκεται σε
πλήρη αντίθεση με όσα εσείς, ακολουθώντας την
στενή κομματική γραμμή, έχετε δηλώσει κατά
καιρούς.
Ακόμη, πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι στην ελληνική Βουλή σάς εξέλεξε ο ελληνικός λαός για
να υπερασπιστείτε τα συμφέροντά του.
Όπως κι εσείς θα έχετε διαπιστώσει, ο λαός
μας έχει κατ' επανάληψη εκφραστεί. Θεωρεί ότι

ΚΥΡΙΑΚΗ

η Συμφωνία αυτή περιπλέκει περισσότερο τα
πράγματα και δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα επιλύει.
Αυτό έχει πολλάκις επισημανθεί σε όλους τους
τόνους από έγκριτους και ευρείας αποδοχής
ακαδημαϊκούς άνδρες, επιστήμονες, ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών κ. ά.
Αυτή η άποψη εκφράζει απόλυτα και τον ελληνικό λαό.
Σας παρακαλώ λοιπόν, πριν ψηφίσετε, να αναλογιστείτε όλα τα παραπάνω και κυρίως το γεγονός ότι ενδεχόμενη θετική σας ψήφος, θα βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με όσα ο λαός
που σας εξέλεξε επιθυμεί.
Μετά τιμής,
Γ. Μηλιώτης
Εκπαιδευτικός, ψηφοφόρος

κειται να ψηφίσουν και να κυρώσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών;». Ο Τρικαλινός Βουλευτής κατέκρινε ακόμη την Κυβέρνηση διότι αποκρύπτει τις
συνέπειες της κατάπτυστης και
πραγματικά επιζήμιας Συμφωνίας, τις οποίες συνέπειες θα
αρχίσουμε να βλέπουμε τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια».
«Ξαναγράφετε την ελληνική

ιστορία με τη συμφωνία των
Σκοπιανών ιστορικών και γι’
αυτό πανηγυρίζετε» συνέχισε
απευθυνόμενος στον Υπουργό
Παιδείας. «Συγχαρητήρια, κύριε
Υπουργέ. Ελπίζουμε τουλάχιστον στην ανοιχτή συζήτηση
που θα γίνει για την κύρωση της
Συμφωνίας των Πρεσπών να
μας πείτε, ποια είναι τα στοιχεία
της ελληνικής ιστορίας, ποια
είναι τα στοιχεία των απελευθερωτικών πολέμων που έγι-

ναν, στους οποίους Έλληνες
πρόγονοί μας έχασαν τη ζωή
τους, έδωσαν το αίμα τους για
να απελευθερώσουν τη Μακεδονία και τώρα εσείς θέλετε
να αλλάξετε με τη βοήθεια σκοπιανών «ειδικών». Να μας τα πείτε αυτά για να τα μάθει κι ο Ελληνικός λαός»
Ο κ. Σκρέκας αποδοκίμασε
επίσης την Κυβέρνηση λέγοντας «Απορώ πραγματικά, πώς
αύριο-μεθαύριο θα εξηγείτε και
θα ξεχωρίζετε σ’ έναν επισκέπτη
στην Ελλάδα ότι ο Μακεδόνας
δήθεν Ζάεφ είναι κάτι διαφορετικό από τον Μακεδόνα Μεγάλο Αλέξανδρο. Θα του φέρνετε τη Συμφωνία των Πρεσπών
του κ. Τσίπρα και θα του λέτε ότι
το γράφει στο άρθρο 10 παράγραφος 2 γραμμή 3;»
Ο κ Σκρέκας αύριο Κυριακή
μαζί με εκατοντάδες χιλιάδες
πολίτες θα είναι στο Συλλαλητήριο για την Μακεδονία, στην
Αθηνά στην Πλατεία Συντάγματος, για να δηλώσουν έμπρακτα την αντίθεσή τους στη
Συμφωνία των Πρεσπών.
Δείτε στο παρακάτω σύνδεσμο την ομιλία του κ. Σκρέκα:
https://www.youtube.com/wat
ch?v=0ERddZjQ62w.

Παρέμβαση για το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας του Δρ. Κώστα Πατέρα

Μας υποβάθμισαν και μας έβαλαν στο περιθώριο. Η ερχόμενη, νέα κυβέρνηση της Ν.Δ.
έχει υποχρέωση να επανεξετάσει την Αρχιτεκτονική του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και
να αποκαταστήσει την αδικία.
Γι’ αυτό ευθύνονται οι Αρχές
του τόπου, πλην της περιφέρειας, που έπεσαν στην παγίδα του Υπουργού Παιδείας

και άργησαν να αντιληφθούν,
ότι τους κορόϊδευε. Κυρίως,
όμως, ευθύνονται οι τρεις Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Παπαδόπουλος, Δριτσέλη, Σιμορέλης,
που ψήφισαν το νομοσχέδιο,
βάζοντας … θηλειά … στο λαιμό της Ανωτάτης Παιδείας
των Τρικάλων.
Το τραγικό δε είναι, πως οι
τρεις βουλευτές, «φουκαράδες» κατά την άποψη του
πρώην συνεταίρου τους, Πάνου Καμμένου, έβγαλαν και
φωτογραφία, χαμογελαστοί
και την έστειλαν στα Μ.Μ.Ε.,
υμνώντας ταυτόχρονα το νέο
Πανεπιστημιακό … έκτρωμα
στην Θεσσαλία.
Θα τους θυμίσω κάτι που
έγραφε ο Αίσωπος. Κάποτε,

κατά τον Αίσωπο, ένα χωριατόπαιδο έπιασε σαλιγκάρια
και τα έβαλε στα κάρβουνα, να
τα ψήσει. Τα σαλιγκάρια έβγαζαν έναν ήχο, που το χωριατόπαιδο, τον εξέλαβε ως τραγούδι και με αγανάκτηση είπε
το περίφημο «ΤΩΝ ΟΙΚΙΩΝ
ΥΜΩΝ
ΕΜΠΙΠΡΑΜΕΝΩΝ
ΥΜΕΙΣ ΑΔΕΤΕ…», δηλαδή είπε
στα σαλιγκάρια πως «ενώ τα
σπίτια τους καίγονταν, αυτά
τραγουδούσαν».
Γι’ αυτό το Θεσσαλικό Πανεπιστήμιο, το 1991 κάθισαν
σταυροπόδι, στην κεντρική γέφυρα της πόλης, οι Θρησκευτικές και Πολιτικές αρχές μαζί
με τον Λαό των Τρικάλων;
Ασφαλώς όχι.
Αιδώς Αργείοι του ΣΥΡΙΖΑ … !

34 σελίδα
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Μαζί το Σαββατοκύριακο
Πάμε Αλλιώς
Με Αρετή και Τόλμη
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Λίμνη Ευβοίας
Το Αλάτι της Γης (Ε)
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Προσωπικά E10 (Ε)
Ιστορικοί Περίπατοι (Ε)
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Super League Day
Ποδόσφαιρο: Ξάνθη ΑΟ Ατρόμητος Αθηνών (Ζ)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Αθλητική Κυριακή
Ποδόσφαιρο: Ξάνθη ΑΟ Ατρόμητος Αθηνών
Από Πέτρα και Χρόνο
Το Αλάτι της Γής
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)

Πάτερ Ημών (Ε)
Οι Μεν και οι Δεν (Ε)
Της Ελλάδος τα Παιδιά (Ε)
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 (Ε)
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
Χτυποκάρδια στο Θρανίο
ANT1 News
Εξολοθρευτής: Γένεσις
Μην Ψαρώνεις E1 (Ε)
Η Επιστροφή E56 (Ε)
Το Τρίτο Στεφάνι (Ε)
'Eρωτας Κλέφτης (Ε)
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Και οι Παντρεμένοι 'Eχουν Ψυχή
(Ε)

The Land Before Time
Φωτιά, Πυροσβέστες!
Ο Βασιλιάς Τζούλιαν
Super Wings
Polly Pocket
Οι Ευχούληδες: Το Πάρτι
Συνεχίζεται
Πέππα, το Γουρουνάκι
Η Μάσα και ο Αρκούδος
Μπόμπι και Μπιλ
PJ Masks
Miraculous Lady Bug
Barbie στην Περιπέτεια του
Διαστήματος (Barbie: Star Light
Adventure)
Μαλλιά Κουβάρια: Η Σειρά
Wabbit: New Looney Tunes
Scooby-Doo! Η Κατάρα του
Τέρατος της Λίμνης (Scooby-

τηλεόραση
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Doo! Curse of the Lake Monster)
Traction
Star News
Τα Φιλαράκια Κ2 Ε23
New Girl Κ2 Ε7
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Μια Νύχτα στο Μουσείο
Star News
Ο Κυρ Γιώργης Εκπαιδεύεται
Στα Καλά Καθούμενα
Ray
Τα Κορίτσια του Μπέβερλι Χίλς

TV Mall
Η Μικρή Γοργόνα
Ραντεβού στον Αέρα
Kitchen Lab (Ε)
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
Ειδήσεις
Καλύτερα Δε Γίνεται!
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Kitchen Lab
Το Σόι σου Κ4 Ε29 (Ε)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
Total Dreamer E1
Bake Off Greece
Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η
Επιστροφή του Βασιλιά
Αυτές Είναι οι Kardashians Κ11
Ε7
Θυρίδα Τηλεπώλησης
Εικόνες (Ε)

06:00 Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά
10:00 Ακραίως
12:00 Τα Νέα των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων. Ready?
12:30 Eco News
13:00 Goal Χωρίς Σύνορα
14:00 Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
14:40 Ooh La La!
16:20 Happy Traveller
17:20 dot.
18:40 Food n' Friends
19:45 Τα Νέα του ΣΚΑΪ
21:00 My Style Rocks Gala
01:30 Fatal Vows Κ1 Ε4
02:30 dot. (Ε)
03:15 Food n' Friends (Ε)
04:15 Ο Κώδικας του Ιησού E3
05:00 Happy Traveller (Ε)
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Θέμα Υγείας (Ε)
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Αναζητώντας τις Ρίζες Μας
Δελτίο Ειδήσεων
Σπορ στη Θεσσαλία
Super Sport
Δυνατά και Ελληνικά
Δυνατά και Ελληνικά
Εδώ Μακεδονία. Η Εξουσία

Ακούει;
02:00 Τα Παντελόνια είναι Περίεργα
Ρούχα (Ε)
04:00 Η Νύφη

01.30 Ξένη ταινία «The personals»
03.00 Ξένη ταινία «Τelepresence on line»
04.35 Ξένη ταινία «Assassin»
06.00 «Μη μου πεις»
07.00 Μουσικό πρόγραμμα
07.30 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων(E)
08.00 Ντοκυμαντέρ «Το Καθολικό της
Μονής Αγίου Γεωργίου στο
Μεταξοχώρι Αγιάς»
08.30 “Πνευματική Θεσσαλία”
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα
«Παιχνιδοιστορία»
11.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
12.00 Θεία λειτουργία
12.45 «Εδώ Θεσσαλία - Εδώ Ελλάδα»
14.45 Ελληνική ταινία «Γκολ στον
έρωτα»
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Τravel Guide
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 Εν λευκώ
20.30 Ντοκυμαντέρ «Ανδίτσαινα,
αναζητώντας τον παράδεισο»
21.00 ΓΕΓΟΝΟΤΑ -ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21.30 Στη Σέντρα
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 Ξένη ταινία «Η τάξη της φυλακής
Raiker»

ΚΡΙΟΣ: Προσοχή χρειάζονται και οι χειρισμοί
σου στις επαγγελματικές σου υποθέσεις καθώς προκειμένου να επιβληθείς ξεστομίζεις
πράγματα τα οποία θα τρέχεις να τα μαζέψεις
και δε θα μπορείς.
ΤΑΥΡΟΣ: Πρόσεξε όμως τον τρόπο με τον
οποίο θα διαχειριστείς ενδεχόμενες αποκαλύψεις που αφορούν το άτομο σου, τα επαγγελματικά σου σχέδια και τις κινήσεις σου γενικότερα, αφού μπορεί να τα κάνεις ακόμα χειρότερα.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Βρίσκεσαι την κατάλληλη στιγμή στο
κατάλληλο μέρος και μπορείς να διαχειριστείς
ευνοϊκά θέματα που σε απασχολούν, όπως η
ρύθμιση κάποιου δανείου, από την άλλη όμως
μπορεί να καταλάβεις και που…μπάζει το πράγμα και ενδεχομένως να βρεθείς αντιμέτωπος
με εκπλήξεις στην προσωπική σου ζωή.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Κατά τ’ άλλα, τα νεύρα σου…
κρόσσια και οι συγκυρίες δεν υπόσχονται ότι
θα καταφέρεις να ελέγξεις τη γλώσσα σου, η
οποία σπάει κόκκαλα και μπορεί να επιφέρει
ρήξεις σε σημαντικές σχέσεις. Στο άλλο άκρο
όμως μπορείς να έχεις τα κατάλληλα επιχειρήματα για να…πάρεις τη δουλειά!
ΛΕΩΝ: Μπορεί να βρεθείς αντιμέτωπος με αλήθειες ή με συμπεριφορές που δεν είχες υπολογίσει. Από την άλλη μια εξέλιξη θα ρίξει τα
φώτα στο δρόμο που οδηγεί στο εξωτερικό, κι
εκεί θα πας. Τώρα θα γυρίσεις; Δε θα γυρίσεις;
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Όπως και να έχει οι μέρες είναι
φορτισμένες και το καλό με σένα είναι ότι είναι στο χέρι σου όλη αυτή την ενέργεια να τη
χρησιμοποιήσεις ποοολύ δημιουργικά!
ΖΥΓΟΣ: Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να περάσεις όμορφα με τους αγαπημένους σου αυ-
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ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΑΝΙΔΕΙΝ
DOLCE VITA
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ASTRA SPORT
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΡΕΝΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
NIGHT ZONE
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 Ελληνική ταινία
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

απόγευμα έως 8 πρωί
επομένης
Βαρελά Χρυσούλα
Απόλλωνος 25
2431039120
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.

Καλαμπανίδας-Αγ. Βησσαρίωνας
Καλαντσής-Πηγή
Καλκαντέρας-Φήκη
Καραντάκος-Δροσερό
Κωλέτσιος-Πύλη
Κωτούλας-Μεγαλοχώρι
Λαόπουλος-Φανερωμένη
Μερεντίτης-Πύλη
Μπαρτζίγκας-Φήκη
Οικονόμου-Μικ. Κεφαλόβρυσο
Πανάγος-Πύλη
Παπαβασιλείου-Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Παππά-Χρυσαυγή
Πρεβέντας-Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Σκρέκας-Μεγάρχη
Τζέλης-Μεγαλοχώρι
Τουρτούνης-Ρίζωμα
Τσεκούρας-Γλίνος
Μπαλάφας Γεώργιος-Παραπόταμος
Μπαλάφας Γεώργιος Μ. Καλύβια

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σε απογευματινές
προβολές
η νέα παιδική ταινία

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Σχετίζεται με τις εμπορικές συμφωνίες και με τις κοινωνικές σου γνωριμίες,
οι οποίες μπορεί να παίξουν αναμορφωτικό
ρόλο. Το δεδομένο είναι ότι το τοπίο αλλάζει
και είναι για το καλό σου.

“ΑΣΤΕΡΙΞ - ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΜΑΓΙΚΟΥ ΖΩΜΟΥ”

ΤΟΞΟΤΗΣ: Ερμής-Πλούτωνας και Ήλιος-Ουρανός αλλάζουν τον τρόπο που αντιλαμβάνεστε την έννοια της σχέσης, τα ρήματα «ανήκω» και «κατέχω» και σας σπρώχνουν στο λάκκο με…τις ανασφάλειες σας για να αναμετρηθείτε.

Σε κανονικές προβολές
η νέα ταινία του
ΝΑΙΤ ΣΙΑΜΑΛΑΝ

“GLASS”

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η αρχή γίνεται από το σπίτι
σου, από την οικογένεια σου. Εκεί αποκαλύπτεις πρώτα τις νέες πτυχές σου και μάλιστα
με τρόπο εκκωφαντικό.

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

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Μάλιστα το τετράγωνο του κυβερνήτη σου Ουρανού με τον Ήλιο είναι πιθανό
να σε ωθήσει στο να ξεσπάσεις απέναντι σε
ανθρώπους τους κοντινού σου περιβάλλοντος
στην προσπάθεια σου να προστατευτείς και να
θέσεις νέα όρια.
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. Σε αυτό
συνηγορούν και ο Ήλιος με τον Ουρανό,
αλλά γιατί να είναι πρόβλημα, όταν εσείς ζείτε για να ονειρεύεστε;

“ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΟΝΑ”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Εκτελείται... επί τόπου.
2. Πλεονέκτημα και αυτό.
3. Αναφέρονται και για το
πρόσωπο - Είναι αρκετά
φαρδύ.
4. Ενα ειδικό βιβλίο (γεν.).
5. Ονειρο... πολύ παλιό Ακατάστατες οι ώρες εργασίας της (αντιστρ.).
6. Τίτλος ποιητικής συλλογής του Γιάννη Ρίτσου Λέξη της αρχαίας για τη
γη (αντιστρ.).
7. Ονομαστός «ορεινός»
της Γαλλικής Επανάστασης
- Αγγλικό σύμφωνο.
8. Τον Μάο... ακολουθούσε - Είδος χορταρικού.
9. Δίφθογγος - Συνηθισμένο το
ασημένιο.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Τουρκική πόλη στη Μαύρη Θάλασσα.
2. Περίοδος της ζωής -Συντομογραφία ανέμου -Μουσική νότα.
3. Ενας από τους «καταραμένους
ποιητές» του Πολ Βερλέν.
4. Αναφέρεται και αυτή η κυκλοφορία.
5. Μονολεκτική ερώτηση (αντιστρ.) - Τριγωνικού σχήματος όργανο.
6. Αναπαραγωγικά κύτταρα -

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

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος

Ο Υποψήφιος

Πώς παίζεται

Κολοκοτρώνη 26

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

Κουβελάς-Γόμφοι
Τσιάκας-Γόμφοι
Τσιόγκας-Φωτάδα
Τσιούτσιας-Αγ. Κων/νος
Τσόγιας-Ρίζωμα
Κατσάνας-Μ.Καλύβια
Δευτέρα 21 Ιανουαρίου
Κωτούλας Παν. Οδ. Λαρίσης
Μπάκος-Οδ. Καλαμπάκας
Παπακώστας-Οδ. Καρδίτσης
Ανυφαντής-Πηγή
Βαλοτάσιος-Ταξιάρχες
Μερεντίτης-Πύλη
Μπαρτζίγκας-Φήκη
Παπαβασιλείου-Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Σκρέκας-Μεγάρχη
Τουρτούνης-Ρίζωμα
Τσιούτσιας-Αγ. Κων/νος
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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

& Αχιλλέως

2

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

Sudoku

Ρίζου Ντίνα

2431023888

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

Συνθετικό στρατιωτικών παραγγελμάτων.
7. Τα διαθέτουν αρκετά σπίτια Σύμβολα ποιότητας.
8. Παλαιότερος Πορτογάλος
πρόεδρος.
9. Αντιδιαστέλλεται προς το «αισθητόν».
ΛΥΣΗ (19-1-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΠΑΡΘΕΝΟΣ 2.
ΕΠΕ - ΝΗΣΙΑ 3. ΡΕΑΛΙΣΤΕΣ 4. ΑΡ
- ΣΑΝΤ5. ΣΓΟΥΡΑ - ΑΡ 6. ΜΙΑΡΑΙΣΟ 7. ΕΑΡΙΝΗΣ 8. ΤΡΟΠΗ 9.
ΑΛΣΗ-ΑΙΑΣ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ 2.
ΑΠΕΡΓΙΑ 3. ΡΕΑ - Ο ΑΡΗΣ 4. ΛΟΥΡΙ 5. ΕΝΙ - ΡΑΝΤ 6. ΝΗΣΣΑ - ΗΡΑ
7. ΟΣΤΑ - ΟΣΟΙ 8. ΣΙΕΝΑΣ - ΠΑ 9.
ΑΣΤΡΙΚΗΣ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Πιάζα-Οδ. Καλαμπάκας
Παπαθανασίου Αφοί-Οδ. Μετεώρων
Ευθυμίου-Οδ. Τρικάλων-Λαρίσης
Παππάς-Οδ. Πύλης
Ιωάννου-Οδ. Κονδύλη
Κωτούλας Παν.-Οδ. Λαρίσης
Ντόκος-Οδ. Καρδίτσης
Σαλταγιάννης-Οδ. Ριζαριού
Νταούλας-Οδ. Πύλης
Σιούλης-Οδ. Καρδίτσης
Λιάπης-Οδ. Τρικάλων-Καλ/κας
Νταϊλιάννης-Οδ. Καλαμπάκας
Αρβύθης-Οδ. Πύλης
Σταυρόπουλος-Οδ. Καρδίτσης
Νταϊλιάννη-Οδ. Λαρίσης
Στραπάτσας-Κόκκινος Πύργος
Τσιανατέλης-Οδ. Ιωαννίνων
Βουτσελάς-Οδ. Καρδίτσης
Ανυφαντής-Πηγή
Βότσιος-Μέλιγος

TELEMACHOS CINEMA

CINE –ΜΥΛΟΣ

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Παππάς Ανέστης
απόγευμα έως 8 πρωί
Βας. Τσιτσάνη 29
επομένης
2431031615
Βασδέκης Σπύρος
Δευτέρα 21 Ιανουαρίου
25ης Μαρτίου 22
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5
2431077297

τές τις μέρες, αλλά μπορεί να μάθεις και πράγματα όχι απλά που δε γνώριζες, αλλά είναι ικανές να σου κλείσουν το σπίτι… Ας μην είμαστε όμως κινδυνολόγοι. Υπάρχει και το σενάριο να είναι ένα βαρβάτο θετικό νέο. Ας είμαστε
αισιόδοξοι.
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ε αναμμένα
κάρβουνα κάθονται
κυβέρνηση και
Θεσμοί λόγω της
δημοσιονομικής βόμβας
που μπορεί να φτάσει
ακόμη και στα 29 δισ.
ευρώ και προκύπτει από
δικαστικές αποφάσεις
αναγνώρισης
αναδρομικών σε
συνταξιούχους και
δημοσίους υπαλλήλους
για παράνομες
περικοπές συντάξεων και
δώρων.

Σ

Την ώρα που αναμένονται οι
αποφάσεις του Συμβουλίου
της Επικρατείας οι Θεσμοί
ζήτησαν από την κυβέρνηση
να περιγράψει πως σκοπεύει
να αντιμετωπίσει το πιθανό
κόστος.
Σύμφωνα με υψηλόβαθμη
πηγή του οικονομικού επιτελείου ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος
Χουλιαράκης και η υπουργός
Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου
έχουν εκπονήσει μελέτη για
τις δημοσιονομικές επιπτώσεις και σχέδιο για την κάλυ-

Δημοσιονομική «βόμβα» έως 29 δισ.
ευρώ από δικαστικές αποφάσεις
Το σχέδιο της κυβέρνησης για τον κίνδυνο εκτροχιασμού ζητούν οι Θεσμοί

ψη του κόστους.
Η καταβολή του ποσού μπορεί να γίνει σε βάθος χρόνου,
είπε η πηγή, προσθέτοντας ότι
η επιβάρυνση δεν θα είναι
μόνιμη, αλλά εφάπαξ.
Ιδιαίτερα για το θέμα των

δώρων των δημοσίων υπαλλήλων, η ίδια πηγή είπε ότι σε
περίπτωση που το ΣτΕ αποφανθεί πως πρέπει να αποκατασταθούν, η κυβέρνηση μπορεί να καταθέσει νομοσχέδιο
για να αντιμετωπίσει το πρό-

βλημα.
Ουσιαστικά, αν η αναγνώριση αναδρομικών από τα δικαστήρια για συνταξιούχους
και δημοσίους υπαλλήλους
καλύψει μεγάλη χρονική περίοδο, το κόστος, όπως προκύπτει από τα σενάρια που
έχουν εκπονήσει τα ίδια τα αρμόδια υπουργεία, θα είναι
απαγορευτικό και δεν θα μπορεί να αντιμετωπιστεί ούτε με
σταδιακή εξόφληση.
Ειδικότερα:
• Για τις συντάξεις, το κόστος ενδέχεται να εκτιναχθεί
ακόμη και στα 24 δισ. ευρώ
ενώ, σύμφωνα με πιο μετριοπαθείς υπολογισμούς, κυμαίνεται μεταξύ 9 και 12 δισ.
ευρώ. Σε ετήσια βάση, το κόστος εκτιμάται σε 4,5 δισ.

ευρώ. Στην περίπτωση λοιπόν που κριθεί τελεσίδικα ότι
θα πρέπει να επιστραφούν
ποσά συντάξεων από το 2012
έως και το τέλος του 2018, το
κόστος αγγίζει τα 24 δισ.
ευρώ. Εάν κριθεί ότι οι επιστροφές αφορούν το διάστημα από την πρώτη απόφαση
του ΣτΕ (Ιούνιος 2015) έως και
το τέλος του 2018, φθάνουν
τα 9 με 12 δισ. ευρώ. Τέλος,
εάν η περίοδος επιστροφών
αφορά το διάστημα από την
απόφαση του ΣτΕ έως την
ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, τότε το κόστος εκτιμάται κάτι λιγότερο από 4,5
δισ. ευρώ.
• Για τα δώρα των δημοσίων υπαλλήλων υπολογίζεται
ότι το ετήσιο κόστος είναι

640-800 εκατ. ευρώ. Ετσι, αν
αναγνωριστούν αναδρομικά
από το 2015, η δημοσιονομική
επιβάρυνση φτάνει τα 1,9-2,4
δισ. ευρώ, ενώ αν αναγνωριστούν από το 2012 θα είναι
3,8-4,8 δισ. Ακόμη υψηλότερη
εκτίμηση είχε κάνει ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος στο προεδρείο
της ΑΔΕΔΥ, ανεβάζοντας το
ετήσιο κόστος για την αποκατάσταση των δώρων των δημοσίων υπαλλήλων στο 1,6
δισ. ευρώ και αυτό είναι κάτι
που δεν μπορεί να το αντέξει
ο προϋπολογισμός. Γι’ αυτό
προφανώς και είπε χθες η
υψηλόβαθμη πηγή ότι σε μια
τέτοια περίπτωση θα χρειαστεί νέος νόμος.

Με βάση την εμπορική αξία ο νέος νόμος Κατσέλη
«Δεν θα χρειαστεί παράταση» στο ισχύον σύστημα
Συνεχίζονται οι επαφές μεταξύ κυβερνητικών στελεχών
και εκπροσώπων των τραπεζών, καθώς και σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων με τους εκπροσώπους των θεσμών, για
το νέο σχήμα που θα αντικαταστήσει τον «νόμο Κατσέλη» για την προστασία της
α΄ κατοικίας. Αυτό προέκυψε
από την ευρεία υπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθη-

κε στο υπουργείο Οικονομικών ενόψει της άφιξης τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου των επικεφαλής των κλιμακίων των
εταίρων.
Το νέο σχήμα περιλαμβάνεται στις 16 δράσεις για την
αξιολόγηση της οικονομίας
στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής παρακολούθησης, και
σύμφωνα με κυβερνητικό
αξιωματούχο που μετείχε στη

σύσκεψη, για την ένταξη στο
νέο σχήμα θα λαμβάνεται υπόψη η εμπορική αξία του ακι-

νήτου και όχι η αντικειμενική.
Ο ίδιος παράγοντας εκτίμησε, παράλληλα, ότι δεν θα

χρειαστεί νέα παράταση για
τον «νόμο Κατσέλη» που λήγει
στις 28 Φεβρουαρίου, λέγοντας χαρακτηριστικά πως
«υπάρχουν πολλές τεχνικές
λεπτομέρειες που πρέπει να
συζητηθούν, αλλά θα προλάβουμε».
Σημειώνεται ότι, όπως είχε
αναφέρει χθες αξιωματούχος
του υπουργείου Οικονομικών,
το νέο σχήμα θα βρίσκεται
κοντά στο κυπριακό μοντέλο
«Εστία», με την επιδότηση
από το κράτος των δόσεων
του δανείου.
Όσον αφορά στην τοποθέτηση των νέων γενικών γραμματέων στο Δημόσιο, που επίσης αποτελεί μια από τις 16
δράσεις, στέλεχος του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης απέδωσε την καθυστέρηση και στον φόρτο
εργασίας του ΑΣΕΠ. «Είναι
φορτωμένο το ΑΣΕΠ», σημεί-

ωσε χαρακτηριστικά, ενώ σε
ερώτηση εάν θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα στις επικείμενες συναντήσεις με τα κλιμάκια των θεσμών, απάντησε
ότι «έχουμε καλύψει τα 5 από
6 (σ.σ. προαπαιτούμενα) που
είχαμε». Εκτιμώντας έτσι ότι
θα υπάρξει κατανόηση από
τους επικεφαλής των κλιμακίων.
Στη συνάντηση μετείχαν ο
υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, η
υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, η υπουργός
Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, ο
υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογήρου, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης και
ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Δημήτρης Λιάκος.

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-

τοπικά

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

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 σήμερα 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 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.
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.

Έφυγε για πάντα ο 90χρονος
Αργύρης Σπυρόπουλος!
ραγματοποιήθηκε
εχθές στις 2 μμ,
στα Μεγάλα
Καλύβια, η κηδεία του
90χρονου Αργύρη
Σπυρόπουλου. Η
νεκρώσιμη ακολουθία
τελέσθηκε στον Ιερό Ναό
Αγίου Νικολάου του
χωριού από τον
Αιδεσιμότατο Κύριο
Νικόλαο Χανίκα.

Π

Τον επικήδειο εκφώνησε ο
Μεγαλοκαλυβιώτης Κύριος
Χρήστος Παπαπολύκαρπος ο
οποίος αναφερόμενος επιγραμματικά στον συγχωριανό
Αργύρη Σπυρόπουλο είπε τα
ακόλουθα:
Πρόκειται για τον συνάνθρωπό μας και φίλο μας, παρόντα σε αλλοτινές εποχές
που τα Μεγάλα Καλύβια αντιστάθηκαν σθεναρά και έδιωξαν οριστικά τα γουρνοκούμασα.
Ο Αργύρης Σπυρόπουλος
κατατάσσεται στους μπροστάρηδες εκείνων των εποχών
που συνέβαλε αποφασιστικά
στα προσδοκώμενα.
ΠροΧθές, θα λέγαμε, ως ο
τελευταίος των «Μοiκανών»,
εγκατέλειψε τα εγκόσμια και
πέταξε στους ουρανούς. Εκεί
σε ένα διαρκές κάλπασμα στα

Ο Αργύρης Σπυρόπουλος με το θρυλικό LANTZ
στον αγώνα ενάντια των "επενδυτών" της άλλοτε ΕΛΒΙΚ
αχανή του σύμπαντος.
Ποιος ξέρει αν εκεί, σε κάποια όαση του αστρικού χάους, συναντήσει και κάποιους από τους εν ζωή συνεργάτες και ανταγωνιστές στο
πολυποίκιλο επάγγελμα και
τα δρώμενα, που αποτελούν
παρακαταθήκη στην ιστορία
και παράδοση του τόπου μας
Εκεί όπου έθεσε και την

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 προ-

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

σέλθουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ανεξίτηλη σφραγίδα του.
Αν προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε το πορτραίτο
του Αργύρη Σπυρόπουλου θα
διαπιστώσουμε το ανήσυχο
του χαρακτήρα του αφού, μέχρι τέλος της γόνιμης πορείας του, στην κυριολεξία όρ-

γωνε την κεντρική και βόρεια
Ελλάδα με τα αλωνιστικά του
συγκροτήματα. Φυσικά πάντα
με πνεύμα καλής θελήσεως
και συνεργασίας.
Η μεγάλη του ευαισθησία
στις μηχανές τον όπλισε με
δύναμη και αυτοπεποίθηση
δημιουργώντας ένα αξιόλογο μουσείο μηχανοκίνητων με
προεξάρχοντα τα ΛANTZ και
ΧANOMAK.
Πέρα όμως από αυτήν την
ιδιαιτερότητα ο Αργύρης είχε
και τις θρησκευτικές του ευαισθησίες. Η βαθιά του πίστη
στο Θεό τον οδήγησε στους
Αγίους Τόπους για προσκύνημα. Εκεί του δόθηκε η ευκαιρία προσέγγισης της άλλοτε φλεγόμενης Βάτου.
Η οικογένειά του θα πρέπει
να αισθάνεται υπερήφανη για
τον άνθρωπό της, πατέρα και
παππού που τόσο λάτρευε
και αγαπούσε.
Αγαπητέ μας Αργύρη, στον
ύστατο χαιρετισμό μας και
μια ευχή για το μεγάλο σου
ταξίδι.στην αιωνιότητα.
Νάναι αυτό καλό και άνετο.
Νάναι ελαφρό το χώμα της
Μεγαλοκαλυβιώτικης γής που
ζύμωσες και αγάπησες.

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, αύριο 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

τοπικά-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

Όταν οι υποχρεώσει είναι αυξημένες και δεν
επιτρέπουν χρόνο για ξεκούραση, έχετε ανάγκη από κάτι που θα τονώσει τις δυνάμεις σας,
θα οξύνει τις αισθήσεις σας και θα αναζωογονήσει το πνεύμα σας. Το γκουαράνα είναι το
ιδανικό τονωτικό, φυσικό και άκρως αποτελεσματικό.
Το γκουαράνα είναι το βραζιλιάνικο όνομα
του Paullinia sorbilis, ενός φυτού που φυτρώνει στη Νότια Αμερική και κυρίως στις περιοχές του Αμαζονίου. Οι ιδιότητες του γκουαράνα
έγιναν γνωστές το 1700, όταν ο βοτανολόγος
Βον Πάουλους συνάντησε μία φυλή Ινδιάνων, που έδειχνε μια πρωτοφανή αντοχή στις
σκληρές συνθήκες ζωής της ζούγκλας.
Το γκουαράνα είναι ένα μεγάλο αναρριχώμενο φυτό, που αναπτύσσεται σε έδαφος
από πυρίτιο και άργιλο και φτάνει περίπου 1012 μέτρα ύψος. Έχει πολλά φύλλα, μικρά λευκά άνθη και κόκκινους καρπούς που περιέχουν
σπόρους καστανού χρώματος. Ορισμένοι τοπικοί συνεταιρισμοί συλλέγουν και επεξεργάζονται το γκουαράνα και στη συνέχεια το
πουλάνε στη διεθνή αγορά. Η επεξεργασία
πραγματοποιείται ως εξής:

Του Βασιλείου Τσιούτσια,
φαρμακοποιού
•οι καρποί συλλέγονται, όσο είναι ακόμα
κλειστοί, και οι σπόροι τους ξεφλουδίζονται
ένας-ένας πριν υποστούν ζύμωση,
•στη συνέχεια, πλένονται, μένουν στο νερό
περίπου 6 ώρες κι έπειτα μπαίνουν σε φούρνους από άργιλο όπου καβουρδίζονται τουλάχιστον 3 μέρες σε σταθερή θερμοκρασία. Η
φωτιά τροφοδοτείται από ξύλο muruci, ένα δέντρο που απελευθερώνει μία σκουρόχρωμη ρητίνη, η οποία ευθύνεται για τη διατήρηση του
αρώματος. Αμέσως μετά, οι σπόροι είναι έτοιμοι για θρυμματισμό και μετέπειτα πώληση σε
μορφή σκόνης.
Σήμερα, το εν λόγω φυτό καταναλώνεται ως
τονωτικό και διεγερτικό ποτό. Στη Βραζιλία, είναι γνωστό ως «το ελιξίριο της νιότης», αφού
οι κάτοικοι πιστεύουν ότι χαρίζει ψυχοσωματική ευεξία και μακροζωία, ενώ το υπουργείο
υγείας της χώρας το θεωρεί ως ένα από τα κυριότερα θεραπευτικό βότανα. Η επιστημονική
εξήγηση για τη δράση του γκουαράνα στη σε-

Γραφείο Τουρισμού

RETOS tours
Aριθμός Μητρώου ΕΟΤ 0727Ε60-00592-1

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)
«ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2019 - ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ»
ΤΙΡΑΝΑ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΜΠΟΥΤΒΑ – ΚΟΤΟΡ
Από 7-11/03/2019
«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
«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ»
Από 26-29/04/2019
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Guarana: Γνωστό και ως «το ελιξίριο της νιότης»

Πληροφορίες στο Γραφείο μας, Κονδύλη 62
και στα τηλέφωνα 24310 31830, 35539, κιν. 6934708232

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

ΚΥΡΙΑΚΗ

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
Απογευματινή εκδρομή στην Ι.Μ. Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην
Κονταριώτισσα Πιερίας για την παρακολούθηση του πανηγυρικού εσπερινού. Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου.
Ημερήσια εκδρομή στα Λουτρά Πόζαρ και στην Έδεσσα. Την
Κυριακή 3 Φεβρουαρίου.
Απογευματινή εκδρομή στην Ι. Μ. Αγίου Στεφάνου Μετεώρων
για την παρακολούθηση του πανηγυρικού εσπερινού προς Τιμήν
του Αγίου Χαραλάμπους. Το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου.

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

ξουαλική διάθεση και τη νεανική εμφάνιση, στηρίζεται στην παρουσία της γκουαρανίνης,
μιας ουσίας που επιδρά θετικά στην ανδρική
ορμόνη τεστοστερόνη, ενώ παράλληλα βοηθάει στην ανανέωση των κυττάρων και την ενίσχυση του οργανισμού.
Η αναζωογονητική του δράση οφείλεται
στην περιεκτικότητα του σε καφεΐνη, η παρουσία της οποίας είναι 2-5 φορές μεγαλύτερη από ό,τι σε ένα φλιτζάνι καφέ, αλλά απελευθερώνεται πολύ πιο αργά, γι' αυτό και δεν
βλάπτει. Πέρα από την καφεΐνη, οι σπόροι περιέχουν κι άλλα βασικά συστατικά, όπως:
•την ξανθίνη, μία ουσία φυτικής προέλευσης, και τα παράγωγά της, τη θεοβρωμίνη και
τη θεοφυλλίνη, που έχουν διεγερτική και αναζωογονητική δράση,
•τις μεθυλοξανθίνες, οργανικές ουσίες που
περιέχουν άζωτο και είναι σε θέση να διεγείρουν το μυϊκό σύστημα και να εξαφανίσουν την
αίσθηση της κούρασης,
•τις τανίνες, που ευνοούν την έκκριση
αδρεναλίνης, στις πολυφαινόλες, αντιοξειδωτικές ουσίες που καταπολεμούν τις ελεύθερες
ρίζες και προλαμβάνουν τη γήρανση.

•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

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

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

«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
4ήμερη εκδρομή 14-17 Φεβρουαρίου 2019

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ»
Από 2-5/05/2019

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

ΜΗ.ΤΕ 0727Ε60000017701

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΛΟΝΔΙΝΟ 4-ΗΜΕΡΕΣ

«ΠΟΛΩΝΙΑ»
ΣΕΓΚΕΤ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ. Από 7-14/05/2019

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

«ΠΑΤΜΟΣ το νησί της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ»
Από 22-25/05/2019

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

ΠΑΡΙΣΙ 5-ΗΜΕΡΕΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 12/02
IBIS OPERA / BWESTERN RONCERAY 3*: από 359€

«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.

ΠΑΣΧΑ στην «ΚΕΡΚΥΡΑ»

(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)

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

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

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

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

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

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

ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡIΩΝ –
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

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

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

38 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ

20

τοπικά

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Ιερές Αγρυπνίες

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
στην πόλη και χωριά των Τρικάλων
Τρίκκης και Σταγών
από 20 έως 24 Ιανουαρίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη και σε χωριά των Τρικάλων
θα τελεσθούν οι κάτωθι Ιερές Αγρυπνίες:
Σήμερα Κυριακή 20 Ιανουαρίου, επί τη μνήμη του υπερφυούς
θαύματος της Υπεραγίας Θεοτόκου της επονομαζομένης
«Παραμυθίας», πιστό αντίγραφο της οποίας φυλάσσεται στον
Ιερό Ναό, από 7:30-12:30 βραδινή στον Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν
συνεχεία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου. Τους ύμνους θα ψάλει η εκ Θεσσαλονίκης Χορωδία
«Φιλαθωνίται».
Αύριο Δευτέρα 21 Ιανουαρίου με την ευκαιρία της εορτής
του Αγίου ενδόξου Οσιομάρτυρος Αναστασίου του Πέρσου,
από 8:30-12:30 βραδινή στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Στεφάνου Τρικάλων ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία Θεία Λειτουργία.
Την Τρίτη 22 Ιανουαρίου με την ευκαιρία της εορτής του Οσίου Διονυσίου του εν Ολύμπω, από 8:30-12:30 βραδινή στον Ιερό
Ναό Αγίου Αθανασίου Ζηλευτής Τρικάλων ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου. Κατά την διάρκεια της Αγρυπνίας θα τεθεί προς προσκύνηση Ιερό Απότμημα Λειψάνου του Οσίου Διονυσίου του εν Ολύμπω.
Την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου, και κάθε Τετάρτη, από 9:00-12:30
βραδινή στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων ο Όρθρος και εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης
και Σταγών κ. Χρυσοστόμου. 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 με την ευκαιρία της εορτής του
εν Αγίοις Πατρός Ημών Γρηγορίου του Θεολόγου από 9:0012:30 βραδινή στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων ο Όρθρος και εν συνεχεία Θεία Λειτουργία.

Το Εσπερινό Κήρυγμα της Τρίτης
και η σύναξη νέων στην Ιερά
Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών
Την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 περί ώρα 5:30 μ.μ. στον Ιερό
Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων θα τελεσθεί Αρχιερατικός Εσπερινός Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου. Εν συνεχεία
θα ομιλήσει καταλλήλως προς ωφέλεια όλων και πνευματικό
ανεφοδιασμό με θέμα: «Άλλο καλός άνθρωπος και άλλο καλός
χριστιανός».
Επίσης το βράδυ της ίδιας ημέρας ώρα 8.30 μ.μ. στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, καί κάθε Τρίτη, θα γίνεται η σύναξη νέων, φοιτητών και εργαζομένων. Κατ’ αυτήν
θα γίνεται διάλογος για θέματα που έχουν να κάνουν με την
πνευματική αφύπνιση και τον σύγχρονο προβληματισμό.
Σας αναμένουμε μετά πολλής χαράς!

Kήρυγμα Ευαγγελίου
Κάθε Κυριακή πρωί και ώρα 10.30 και βράδυ 7-8 μ.μ. και
κάθε Πέμπτη και ώρα 7-8 μ.μ. στην Ελεύθερη Ευαγγελική
Εκκλησία, οδός Βαλαωρίτου 4, γίνεται κήρυγμα Ευαγγελίου.
Είσοδος ελεύθερη.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα 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.
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 όλων και πνευματικό
ανεφοδιασμό με θέμα: «Άλλο
καλός άνθρωπος και άλλο καλός χριστιανός».
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγί-

Ομιλία στον Ελεήμονα Σαμαρείτη
Αύριο Δευτέρα 21-1-19 στη ορθόδοξη Αδελφότητα του Ελεήμονος Σαμαρείτου Στουρνάρα 11 Τρίκαλα στις 5.30 μμ θα ομιλήσει ο π. Χαρίτων Μανιτάρας, ιεροκήρυξ της Μητροπόλεως
με επίκαιρον θέμα.

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.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• χοιρινά εσκαλόπ με κρέμα τυριών
• μπιφτέκια σχάρας • χοιρινό πρασοσέλινο
• αγκινάρες αλά πολίτα
• φασολάκια χάντρες με χωριάτικο
λουκάνικο στο φούρνο

ου 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.

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

Oμιλία στην Γ.Ε.Χ.Α.
Την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 5.30 μ.μ. στην
αίθουσα της “ΓΕΧΑ”, οδός Βύρωνος 24, θα γίνει ομιλία από
τον Πανοσ. Αρχιμανδρίτη π. Μιχαήλ Σαντοριναίο, Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, με θέμα: “Η
Ορθοδοξία μέσα απ' τα θαύματα”.
Προσκαλείσθε να την παρακολουθήσετε.

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
ΚΥΡΙΑΚΗ
Πρόβειο με πατάτες στο φούρνο .........................................6,50 €
Κατσικάκι ή αρνάκι με πατάτες στη γάστρα .........................8,00 €
Σολωμός ψημένος με πορτοκάλι και εστραγκόν,
βραστά λαχανικά .................................................................8,00 €
Μοσχάρι κατσαρόλας με λαχανικό π γίδα βραστή................7,00 €
Μοσχαροκεφαλή με πατάτες τηγανητές ..........................6,50 € €

ΣΑΛΑΤΕΣ
Caprese με ντοματίνια, φρέσκια μοτσαρέλα, βασιλικό.........5,00 €
Ζυμαρικά ολικής, κοτόπουλο φιλέτο ψητό,
λαχανικά βραστά .................................................................5,00 €
Χωριάτικη παραδοσιακή με φέτα και ελιές..........................5,00 €
Χόρτα εποχής ......................................................................3,00 €

ΡΟΦΗΜΑΤΑ-ΠΟΤΑ
Εσπρεσο, Καπουτσίνο, Freddo εσπρέσο/καπουτσίνο
+ νερό 0,50ml ....................................................................1,80 €
Αναψυκτικά 330ml ..............................................................1,50 €
Νερό 0,50ml........................................................................0,50 €
Μπύρα ΑLFΑ, FΙΧ 330ml......................................................1,80 €
Μπύρα ΚΑΙΖΕΡ, ΗΕΙΝΕΚΕΝ ..................................................2,00 €
Κρασί λευκό/ροζέ 500ml .....................................................4,00 €
ΔΕΥΤΕΡΑ
Μοσχάρι λεμονάτο, ρύζι ή πουρέ.........................................5,00 €
Παστίτσιο με ελαφριά μπεσαμέλ..........................................5,00 €
Κοπανάκια κοτόπουλου με σως ΒΒQ, πατάτες τηγανητές....5,00 €
Χοιρινή πανσέτα φούρνου με βότανα, πατάτες ή ρύζι..........5,00 €
Αρακάς με μυρωδικά ή φασολάκια ......................................4,00 €
Κεφτεδάκια με πατατούλες .................................................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά .......................................................5,00 €
Τυρόπιτα χωριάτικη με φέτα και αυγό ή γαλατόπιτα............5,00 €

ΣΑΛΑΤΕΣ
Κοτόπουλο ψητό με μπρόκολο, αρωματικές πιπεριές,
λαχανικά..............................................................................5,00 €
Τόνος, ρόκα, μπρόκολο, πιπεριές φλωρίνης, μαγιονέζα ......5,00 €
Λάχανο, καρότο, ελιές.........................................................3,00 €
Χόρτα εποχής ......................................................................3,00 €
Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† ΚΗΔΕΙEΣ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού και αδερφό

ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΘΩΜΑ
ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟ

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα και
παππού

ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΑΡΑ
ΣΥΝ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΟ
Ετών 96
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Κυριακή
20 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11.30π.μ.
εκ του Ιερού Ναού Αγίου Κων/νου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Τρίκαλα 20-1-2019
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Θανάσης και Φρόσω Τσιάρα, Χρήστος και Βάσω
Τσιάρα, Κων/νος Τσιάρας. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ευαγγελία, Άρης, Εβελίνα, Μαριάνα. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου
Κων/νου Τρικάλων σήμερα Κυριακή 20-1-2019 και ώρα 11.00
το πρωί.
2) Η ταφή θα γίνει στο χωριό Σπαθάδες.
3) Αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν σε ευαγή ιδρύματα.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Μ. Βράντζα-Σ.
Καλογιάννης”.

Eτών 74
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Κυριακή
20 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι εκ του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Χρυσαυγής Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν μαζί μας τις προς τον Ύψιστων δεήσεις.
Χρυσαυγή Τρικάλων 20-1-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ξανθή. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κων/νια Καρυδοπούλου και
Χρήστος Μοσχόπουλος, Γρηγορία Καρυδοπούλου. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αχιλλέας, Θωμάς, Θοδωρής, Μαρία. ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ. ΟΙ
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό 20/1/2019
και ώρα 11.30 το πρωί.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Γεροκώστας Βάϊος”.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 και από ώρα 9.30μ.μ. έως
12.30π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ζηλευτής Τρικάλων θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ.κ.
Χρυσοστόμου επί την εορτή του Οσίου Πατρός ημών Διονυσίου του εν Ολύμπου και κατά τη διάρκεια της Ιεράς
Αγρυπνίας θα τεθεί προς προσκύνηση απότμιμα Ιερού Λειψάνου του Οσίου Πατρός ημών Διονυσίου.
Εκ του Ιερού Ναού

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

σελίδα 39

-Η οικογένεια Χρήστου Τόλια προσέφερε 50 ευρώ, σε
άπορη οικογένεια στη μνήμη
του αγαπημένου τους Μιχάλη
Σπανού.
-Ο κ. Βαγγέλης Κυπριζλής
και η κ. Γιούλη Παύλη προσέφεραν 50 ευρώ σε άπορη οικογένεια στη μνήμη του αγαπημένου τους Μιχάλη Σπανού.
-Ο κ. Βασίλειος και η κ. Ειρήνη Γιουβρή, κάτοικοι Τρικάλων (οδός Δερβενακίων

12), προσέφεραν το ποσό των
πενήντα (50) ευρώ, υπέρ των
Ιερών Ναών: Αγίου Αθανασίου, Αγίου Νικολάου και Αγίας
Παρασκευής της πρώην κοινότητας Μεγαλοχωρίου του
τέως Δήμου Εστιαιώτιδας και
ήδη του Δήμου Τρικκαίων, για
φιλανθρωπικούς σκοπούς και
εις μνήμην των γονέων των,
Ευθυμίου Αικατερίνης, Όλγας και Γεωργίου, καθώς και
όλων των αδελφών των.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Μόνον πίστευε» (Λουκ.
8:50)
Όχι, πίστεψε. Αλλά πίστευε.
Συνεχώς. Ασταμάτητα. Κάθε
λεπτό. Και είναι αυτό κάτι περισσότερο από προτροπή ή
συμβουλή του Χριστού. «Ξέρω
το πρόβλημα. Ακούμπησε το
σε Μένα. Άφησε το στα χέρια
Μου. Πίστεψε ότι σε αγαπάω
και ότι θέλω και μπορώ να
λύσω το πρόβλημα που σε
βαραίνει». Αγαπητέ μου φίλε,
ήρθαμε στη ζωή για να κάνομε μια εκλογή, την πιο σημαντική, και να φύγουμε. Να πάρουμε μια θέση μπροστά στον
αναστημένο Ιησού Χριστό. Να

διαλέξουμε σκοτάδι ή φως.
Αλήθεια ή ψέμα. Γη ή ουρανό.
Φθαρτά και πρόσκαιρα ή αιώνια. Μαζί Του, στην παρουσία Του, ή μακριά από Αυτόν,
στο σκοτάδι. Μπροστά σ' αυτό
το δίλημμα εσύ ρωτάς: Εγώ τι
μπορώ να κάνω; Μόνον ένα,
αλλά σημαντικό, μεγάλο. Να
πιστέψεις πως είσαι αμαρτωλός, που σημαίνει, χαμένος για
πάντα. Πως για τις αμαρτίες
σου εσύ δεν μπορείς να κάνεις
τίποτε. Μόνο ο αναστημένος
Χριστός μπορεί να σε βοηθήσει, να σε σώσει. Και αυτό,
κατά χάριν. Εσύ, μόνον πίστευε!

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

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

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

Τελετές

20

ΔΩΡΕΕΣ

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό και θείο

ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Ετών 68
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Κυριακή
20 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12η μεσημβρινή, εκ του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Κάτω Λεχωνίων Βόλου.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά του.
Κάτω Λεχώνια Βόλου 20-1-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελένη. Η ΚΟΡΗ: Έφη. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Δημήτρης
και Ματίνα Αντωνίου, Αθηνά χήρα Ευαγγ. Κακοσαίου. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κάτω Λεχωνίων Βόλου, σήμερα Κυριακή 20 - 1 - 2019
και ώρα 11.30π.μ.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

ΚΥΡΙΑΚΗ

Γεροβασίλη: Δεν ήταν λάθος
η συγκυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ
Η σύγκλιση προοδευτικού μετώπου είναι τώρα απαραίτητη από
ποτέ, καθώς η φετινή είναι χρονιά μεγάλων εξελίξεων με εθνικές αναμετρήσεις, ευρωεκλογές, και εκλογές της αυτοδιοίκησης τόνισε
η υπουργός Προστασίας του Πολίτη Όλγα Γεροβασίλη, επισημαίνοντας πάντως ότι η κυβέρνηση έχει την απόλυτη κοινοβουλευτική στήριξη με 151 βουλευτές και ψήφο εμπιστοσύνης πολύ νωπή.
Η κ. Γεροβασίλη υποστήριξε ότι δεν ήταν λάθος η συγκυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ, καθώς γνώριζαν εκατέρωθεν τις ιδεολογικές
διαφορές τους, όμως με τις ανάλογες υποχωρήσεις προχώρησαν
«προκειμένου να βγάλουμε τη χώρα από τα αδιέξοδα και τον κύκλο των μνημονιακών πολιτικών. Όταν φτάσαμε στο μείζον εθνικό θέμα όπου είναι ταυτοτική πια η διαφορά μας επήλθε η ρήξη»
πρόσθεσε.
Η υπουργός Προστασίας του Πολίτη επισήμανε ότι «η πλειοψηφία της κυβέρνησης θα ενισχύεται διαρκώς στην ψήφιση των
νομοσχεδίων που έρχονται, διότι είναι δύσκολο να πει κανείς όχι
στις 120 δόσεις, στην επιδότηση ενοικίου, στην κατάργηση του υποκατώτατου και κατώτατου μισθού» και εκτίμησε ότι οι εκλογές θα
γίνουν τον Οκτώβριο του 2019.
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