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Αντικατάσταση
οδοφωτισμού
Σε όλο το οδικό δίκτυο
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ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

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

Από όλα τα ταμεία για τις συντάξεις του Φεβρουαρίου

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

Επίσης, αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση:
•ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Η εταιρία μας σας περιμένει με τους γεωπόνους της, στη Σωκράτους 33, για την έγκυρη
πληροφόρησή σας. Τηλ.: 24310 78128 και fax:
24310 78129.
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Σαν Σήμερα
1556
O καταστροφικότερος
σεισμός στην ανθρώπινη
ιστορία πλήττει την επαρχία
Σαντζί της Κίνας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους
830.000 άνθρωποι.
1897
Τούρκοι άτακτοι, γνωστοί
και ως Βασιβουζούκοι, πυρπολούν χωριά της περιοχής
των Χανίων και προβαίνουν
σε βιαιοπραγίες εναντίον των
κατοίκων τους.
1956
Οι κύπριοι μαθητές απέχουν από τα μαθήματά τους,
σε ένδειξη διαμαρτυρίας για
τις συλλήψεις συμμαθητών
τους που διαδήλωναν υπέρ
της ένωσης της Κύπρου με
την Ελλάδα.
1996
Η Ελλάδα υποβάλλει
επίσημα στη Λωζάνη υποψηφιότητα για τη διοργάνωση
των Ολυμπιακών Αγώνων του
2004, με πρόεδρο της Επιτροπής Διεκδίκησης τη Γιάννα Αγγελοπούλου.
2004
Ο πρώην πρωθυπουργός
και επίτιμος πρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ανακοινώνει ότι αποχωρεί από την
ενεργό πολιτική. Είχε εκλεγεί
για πρώτη φορά βουλευτής
το 1946, σε ηλικία 28 ετών.

"Ο Αλέξης Τσίπρας κατάλαβε μετά το πρώτο
οδυνηρό εξάμηνο της
πρώτης φοράς Αριστερά, ότι το «βεστιάριο»
του πολιτικού χώρου που
εκπροσωπεί ήταν παρωχημένο, κοινώς ντεμοντέ,
κυρίως όμως ακατάλληλο να τον κάνει να δείχνει
κληρονόμος της μεγάλης
«προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης".
Ο Αλέξης Τσίπρας
αποτελεί περίπτωση πολιτικού, ομολογουμένως
γοητευτικού, αναμφιβόλως ξεχωριστού, αλλά
πάντως ιδιαιτέρως αμφιλεγόμενου ως προσωπικότητα και υπερεκτιμημένης αξίας ηγετικού
αποτυπώματος.
Αφού κατόρθωσε να
αποδράσει από τις αυταπάτες του αφήνοντας
την ιστορία να ζητάει εξηγήσεις από τους amici
miei (τους «εντιμότατους
φίλους» του όπως τον
Βαρουφάκη, τη Ζωή και
όλα τα καλά παιδιά), ξεκίνησε την ανανέωση της
πολιτικής του «γκαρνταρόμπας» προκειμένου να
γίνει αποδεκτός στα ευρωπαϊκά σαλόνια.
Ο Αλέξης Τσίπρας κατάλαβε μετά το πρώτο
οδυνηρό εξάμηνο της
πρώτης φοράς Αριστερά, ότι το «βεστιάριο»
του πολιτικού χώρου που
εκπροσωπεί ήταν παρωχημένο, κοινώς ντεμοντέ,
κυρίως όμως ακατάλληλο να τον κάνει να δείχνει

Η πολιτική "γκαρνταρόμπα" του Αλέξη Τσίπρα
κληρονόμος της μεγάλης
«προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης».
Ωστόσο η ανανέωση της
«γκαρνταρόμπας» έπρεπε να περιμένει, αφού
για να χωρέσει ο Αλέξης
Τσίπρας στα καινούρια
ρούχα δεν αρκούσαν
μόνο οι καλές του προθέσεις.
Χρειαζόταν να αποδείξει στους «οίκους μόδας»
που θα του έραβαν τα...
«κοστούμια», ότι ήταν
έτοιμος και αποφασισμένος να υπηρετήσει ως
«μοντέλο» το στυλ τους.
Η αλήθεια είναι ότι δεν
δυσκολεύθηκε να το κάνει, κι αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα του
Αλέξη Τσίπρα έναντι των
συντρόφων του: Είναι η...
χαρά του ράφτη, γιατί
έχει αναλογίες κατάλληλες για όλα τα κοστούμια.
Η συνέχεια είναι λίγο
πολύ γνωστή. Εύκολα και
χωρίς τύψεις άρχισε να
πετάει ό,τι του ήταν
άχρηστο και πάντως ότι
δεν ήταν συμβατό με το
νέο στυλ που ήθελε να
λανσάρει στην πολιτική
«πασαρέλα».
Ξεκίνησε να πηγαίνει
ως προσκεκλημένος του
Πιτέλα στο Ευρωπαϊκό
Σοσιαλιστικό Κόμμα,
ώστε να αρχίσει να απο-

κτά τον... αέρα της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, ενώ πέρασε εύκολα τις εξετάσεις από
τον διάδοχο του στην
ηγεσία των σοσιαλιστών,
τον Μπούλμαν, ως «προστατευόμενος»
της
madame Μέρκελ. Ο δρόμος πλέον ήταν ανοιχτός
προκειμένου ο Αλέξης
Τσίπρας να αποκτήσει
την πιστοποίηση της ευρωπαϊκής κεντροαριστεράς. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν ένα μείζον
θέμα μέσω του οποίου
θα επιχειρούσε να εγκλωβίσει ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις, στη λογική του
διαχωρισμού «πρόοδος»«συντήρηση», με σκοπό
να ενισχύσει το προφίλ
του εμφανιζόμενος ως
εκφραστής τους.
Το μείζον θέμα το βρήκε στις Πρέσπες, ή για
να λέμε τα πράγματα
όπως δείχνουν, το «βρήκαν» και του το «έδωσαν». Κι αυτός δεν έχασε
την ευκαιρία. Το «πήρε»
και το έφερε στη βουλή
εφαρμόζοντας
κατά
γράμμα το σχέδιο του.
Να διαλύσει το ΠΑΣΟΚ
για να το ξαναστήσει με
τα ίδια υλικά και τις ίδιες
προδιαγραφές που το
είχε στήσει ο Ανδρέας
Παπανδρέου. Επιπρο-

σθέτως να σκορπίσει ό,τι
έχει απομείνει από τα μικρά κόμματα ώστε στη
συνέχεια να προσθέσει
στη συμμαχία των προθύμων τα απομεινάρια
τους. Προφανώς η συμφωνία των Πρεσπών
αποτελεί το στρατήγημα
του Αλέξη Τσίπρα για
την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού.
Σε... απλά ελληνικά είναι γι αυτόν το τερπνόν
μετά του ωφελίμου. Φέρνει μια συμφωνία που
έχει ως άλλοθι την επίλυση μιας πολυετούς εκκρεμότητας, αλλά που
στην ουσία εξυπηρετεί
τα συμφέροντα τρίτων,
ενώ δια μέσου αυτής της
συμφωνίας επιχειρεί να
καταστεί κυρίαρχος στο
χώρο της κεντροαριστεράς.
Εν ολίγοις η επαναφορά του... ΠΑΣΟΚ περνάει
από τις Πρέσπες δια χειρός Αλέξη Τσίπρα. Αυτό
άλλωστε ήθελαν οι «οίκοι» μόδας του εξωτερικού και τα «ορφανά» του
ελληνικού σοσιαλισμού
προκειμένου να εμποδίσουν την αυτοδυναμία
της Νέας Δημοκρατίας.
Δυστυχώς γι αυτούς δεν
υπολόγισαν το εθνικό συναίσθημα.
Του Χάρη Παυλίδη
news247.gr/
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Το Άγγελμα
Τα διεθνή ΜΜΕ
αποθεώνουν τον Τσιτσιπά:
Βίτσας:

```

«Ενας Ελληνας θεός του
τένις γεννιέται»
```

Αν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ δεν είχαν αλλάξει
θέση η Συμφωνία θα περνούσε με
τεράστια πλειοψηφία

(Με το σπαθί του
και την αξία του!)

(Ναι, αλλά εδώ με τα… διαλύονται
κόμματα!)

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Σωτηρίου Ευαγγελία
Μπίνας Ματθαίος
Κάκια Ευαγγελία

```

της ημέρας

Γρηγόριος ο Θεολόγος
Όταν ήταν άρρωστος, απευθυνόμενος στο σατανά, έγραφε: “Χτύπα το
σώμα, η ψυχή μένει αλώβητη, τη θεϊκή εικόνα θα την παρουσιάσω στο
Χριστό όπως την έλαβα, ανθρωποκτόνε. Και παλαιά έδεσες τον μεγάλο
Ιώβ, αλλά νικήθηκες”.
(Περιοδικό “ο Σωτήρ”,
2013/15.1.2015)

ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Παπαθανασίου Χριστόφορος
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

Ο “Πρωϊνός Λόγος”
κυκλοφορεί και στην
Αθήνα
Γνωστοποιείται ότι ο “Πρωϊνός
Λόγος” διανέμεται πλέον και στην
Αθήνα.
Όποιος επιθυμεί να προμηθευτεί την εφημερίδα μας, μπορεί
να την βρει στα παρακάτω σημεία
πώλησης της πρωτεύουσας:
- Σύνταγμα: Πλατεία Συντάγματος - Ερμού
- Ομόνοια: Έβερεστ
- Ομόνοια: Γιαννακόπουλος
- Πανεπιστημίου 44 (περίπτερο)
- Ακαδημίας - Σίνα (πάγκος)
- Σταδίου 24 (περίπτερο)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Λέει ο ένας φίλος στον άλλο:
- Πήρα προχτές τη γυναίκα μου
σε ένα ματς πυγμαχίας
και από την τρομάρα της έχασε τη μιλιά της.
- Σοβαρά; -του λέει ο άλλος- και τώρα τι θα κάνεις;
- Θα δοκιμάσω να πάω και την πεθερά μου!

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Τετάρτη 23/1/2019
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΡΓΑ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ, ΚΥΡΙΩΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ - ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ. ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ
ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΝΟΤΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ
6 ΜΠΟΦΟΡ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ
ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΤΙΑ ΤΟΠΙΚΑ
7 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 06 ΕΩΣ 16 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 3 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
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Αφαιρώντας το αυγό
από την ομελέτα
Στα τέλη του 2016 ο Μπόρις
Τζόνσον υποστήριζε ότι για την
έξοδο από την Ε.Ε. οι 18 μήνες
είναι «υπεραρκετοί». Στα μέσα
του 2017 ο Λίαμ Φοξ δήλωνε πεπεισμένος ότι η συμφωνία για
το Brexit θα είναι το «ευκολότερο
deal στην ανθρώπινη ιστορία».
Η περιγραφή του πρώην επικεφαλής του ΠΟΕ Πασκάλ Λαμί
ότι θα είναι «σαν να προσπαθείς
να αφαιρέσεις ένα αυγό από
ομελέτα» αποδείχθηκε πιο ακριβής.
118 βουλευτές των Τόρις είπαν
όχι στη συμφωνία της Μέι, στη
μεγαλύτερη κοινοβουλευτική «ανταρσία» από το 2003, όταν 139
βουλευτές των Εργατικών καταψήφισαν τον πόλεμο στο Ιράκ.
Ήταν η κατάληξη 2,5 ετών κακών
χειρισμών και εσφαλμένων υπολογισμών, για τα οποία φέρει
μεγάλη ευθύνη η πρωθυπουργός.
Είναι ωστόσο αμφίβολο εάν κάποιος άλλος στη θέση της θα τα
είχε καταφέρει καλύτερα. Οι Εργατικοί είναι εξίσου διχασμένοι.
Και η ομελέτα έχει δέσει. Ύστερα από 45 χρόνια συμμετοχής,
το θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο λειτουργούν
κρατικός μηχανισμός και επιχειρήσεις στη Βρετανία, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την Κοινότητα.
Όσο γοητευτικό και εάν ακούγεται, το να «πάρεις τον έλεγχο
πίσω» στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον δεν σημαίνει ότι παίρνεις κι αυτό που θέλεις. Σημαίνει ότι στις εμπορικές,
οικονομικές και άλλες διεκδικήσεις είσαι μόνος απέναντι σε ανταγωνιστές ή υποψήφιους εταίρους. Και εάν αυτοί είναι μεγαλύτερες δυνάμεις, τότε οι πιθανότητες αυξάνονται να ακολουθήσεις εσύ τους δικούς τους κανόνες ή τουλάχιστον να κάνεις
περισσότερες υποχωρήσεις.
Οι Brexiteers όχι μόνο δεν ήταν
έτοιμοι για υποχωρήσεις, αλλά
απαιτούσαν το αδιανόητο: όλα
τα οφέλη, χωρίς υποχρεώσεις.
No deal και no Brexit αναδεικνύονται έτσι σε επικρατέστερα
σενάρια και οι φωνές για δεύτερο
δημοψήφισμα πληθαίνουν. Η Μέι
το απορρίπτει.
Θα ήταν «προδοσία» της λαϊκής
εντολής, λέει. Θυμίζει δε ότι το
1997 το οριακό αποτέλεσμα του
δημοψηφίσματος για τη συνέλευση της Ουαλίας έγινε σεβαστό. Ξεχνάει βέβαια ότι η ίδια
τότε στη Βουλή ψήφισε κόντρα
στη λαϊκή ετυμηγορία και ότι
οκτώ χρόνια αργότερα οι Τόρις
ζητούσαν νέο δημοψήφισμα.
Ύστερα από 2,5 χρόνια χάους,
με ψέματα να έχουν ξεσκεπαστεί,
ψευδαισθήσεις να έχουν διαλυθεί
και τη Βουλή, που εξέλεξαν το
2017 οι πολίτες, να αδυνατεί να
συνεννοηθεί, το να τους δώσεις
και πάλι τον λόγο δεν είναι προδοσία. Είναι αναγνώριση ότι μπορεί να άλλαξαν γνώμη. Ίσως τελικά να μη θέλουν να «χαλάσει η
ομελέτα».

Της Νατάσας Στασινού
naftemporiki.gr

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
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Χειμώνας

Από περιτονίτιδα
πέθανε η 14χρονη
από τη Λαμία
Φως στα αίτια θανάτου της
μαθήτριας, που κατέληξε
μετά από χειρουργική επέμβαση για σκωληκοειδίτιδα,
ρίχνει η εξέταση του ιατροδικαστή. Ο πατέρας του παιδιού απείλησε τους γιατρούς
με αγωγές.
Η ιατροδικαστική έκθεση
έδειξε ότι η 14χρονη μαθήτρια έχασε τη ζωή της από
περιτονίτιδα. Όπως φαίνεται, χάθηκε πολύτιμος χρόνος και στο Νοσκομείο της
Λαμίας, αλλά και στη Λάρισα,
με αποτέλεσμα να προκληθούν επιπλοκές μετά το χειρουργείο, που δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν οι
γιατροί, αφού η μαθήτρια
υπέστη και ρήξη στομάχου
εξαιτίας της μόλυνσης.
Η οικογένεια έχει ήδη καταθέσει και μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Τρεις γιατροί οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, έχουν, όμως, αφεθεί ελεύθεροι και η έρευνα
της υπόθεσης συνεχίζεται.
Ο δικηγόρος της οικογένειας, Νίκος Διαλυνάς, δήλωσε σχετικά:
Θεωρώ ότι οι γιατροί της
Λαρίσης, οι οποίοι μετά τη
σύλληψή τους αφέθησαν
ελεύθεροι, αφού προηγουμένως, όμως, απολογήθηκαν, θα πρέπει να πουν όλη
την αλήθεια, η οποία, εξάλλου, θα φανεί από τον ιατρικό φάκελο της μικρής, όπου
θα φαίνεται η κατάσταση με
την οποία έφτασε στη Λάρισα.
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Με το βλέμμα στραμμένο στις προβλέψεις της ΕΜΥ (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία) είναι πάρα πολλοί συμπολίτες μας, αγωνιώντας για τον καιρό
που θα έχουμε το επόμενο χρονικό
διάστημα, αν και ασφαλείς προβλέψεις δεν υπάρχουν για διάστημα πέρα
από 5-7 ημέρες (η ΕΜΥ δίνει δύο δελτία πρόγνωσης: Ένα ακριβές δύο ημερών και ένα γενικό 3-7 ημερών).
Πολύ λογικό είναι αυτό, καθώς έχουμε περάσει ένα παρατεταμένο κύμα
κακοκαιρίας με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και παγετό, αλλά και χιονιάδες
και στα πεδινά, που έχει φέρει σε δύσκολη οικονομικά θέση πολλές οικογένειες, ενώ επίσης πολλές υπέφεραν
από το κρύο. Έτσι, ελπίζουν να μην
έχουμε νέο κύμα κακοκαιρίας, ώστε να
αποφύγουν νέα επιπρόσθετα έξοδα
και ταλαιπωρία. Ο χειμώνας είναι από
μόνος του δύσκολη εποχή, όταν όμως
συνδυάζεται και με “χειμώνα”, για πολλούς είναι ανυπόφορη.

Πάντως, έξω πάμε καλά!

Πανθεσσαλική συγκέντρωση

Για ακόμη μία φορά
στον δρόμο

∫ Μ.Α.Μπ.

Νέο αγωνιστικό
ραντεβού

Πανθεσσαλική συγκέντρωση ενάντια στη «Συμφωνία των Πρεσπών» διοργανώνει για αύριο η Κομματική Οργάνωση Θεσσαλίας του ΚΚΕ. Η συγκέντρωση θα γίνει στην πλατεία ΑΤΑ της
Λάρισας στις 6.30 το απόγευμα, ενώ το παρόν θα δώσουν και
μέλη του ΚΚΕ από τα Τρίκαλα. Η αναχώρηση θα γίνει στις 5 το
απόγευμα από την πλατεία Εθνικής Αντίστασης.
«Όχι στη Συμφωνία Τσίπρα – Ζάεφ, Όχι στα σχέδια ΗΠΑΝΑΤΟ-ΕΕ, Όχι στον αλυτρωτισμό και τον εθνικισμό – Ναι στη
φιλία-αλληλεγγύη και κοινή πάλη των λαών» το βασικό σύνθημα
της συγκέντρωσης του ΚΚΕ.

«Απλώνουμε χέρι σε όλους τους αγρότες», σημειώνουν στελέχη της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ν. Τρικάλων “Η ΑΝΟΙΞΗ” και επισημαίνουν
«αρκεί να είμαστε στην ίδια κατεύθυνση,
να έχουμε τους ίδιους αντιπάλους, δηλαδή τους βιομηχάνους, τους τραπεζίτες,
την κυβέρνηση που εφαρμόζουν τις πολιτικές της ΕΕ που με την ΚΑΠ μας ξεκληρίζουν».
«Είμαστε για μια ακόμη φορά στο δρόμο του αγώνα, όχι εθιμοτυπικά, ούτε ως
επαναστατική γυμναστική, ούτε γιατί δεν
έχουμε τι να κάνουμε. Αναγκαζόμαστε να
είμαστε στους δρόμους, γιατί τα προβλήματα οξύνονται συνεχώς και μόνο με
τους αγώνες μας μπορούμε να βάλουμε
φρένο στην επίθεση που δεχόμαστε» τονίζουν στελέχη της “ΑΝΟΙΞΗΣ”.

Με κεντρικά αιτήματα ν γίνουν μαζικοί μόνιμοι διορισμοί, αποκλειστικά
με βάση το πτυχίο και ολόκληρη την
προϋπηρεσία αυτό το Σάββατο 26 Ιανουαρίου, το Συντονιστικό Αναπληρωτών Αδιόριστων Εκπαιδευτικών καλεί σε νέες κινητοποιήσεις.
Το νέο ραντεβού ορίστηκε για τις 12
το μεσημέρι στα Προπύλαια και όπως
αναφέρουν μεταξύ των άλλων σε
ανακοίνωση τους «αρνούμαστε να
μετρηθούμε σε λίστες ανεργίας, να
στραφούμε στην ανθρωποφαγία και
τον ανταγωνισμό, να δεχτούμε την
απαξίωση των πτυχίων μας, να μπούμε σε ένα ατελείωτο κυνήγι προσόντων για μια θέση ελαστικής εργασίας».

∫Ε.Κ.

∫ Μ.Α.Μπ.

∫Ε.Κ.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

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

4 σελίδα
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Προβάλλουν συνδικαλιστές του κλάδου

Θα τεθεί σε εφαρμογή από την ερχόμενη σχολική χρονιά

Απαιτήσεις της μικρομεσαίας
επιχειρηματικότητας

Αυτοαξιολόγηση
σχολικών μονάδων

•Ρευστότητα, τραπεζικός δανεισμός και επιτόκια
και μη μισθολογικό κόστος είναι οι βασικότερες

•«Στόχος είναι να ενταχθούν περισσότερες δράσεις με
συγκεκριμένο πρόγραμμα στα σχολεία» τονίζεται στην απόφαση
ε στόχο να
ενταχθούν
περισσότερες
δράσεις με συγκεκριμένο
πρόγραμμα στα σχολεία
ξεκινά από την ερχόμενη
σχολική χρονιά η
αυτοαξιολόγηση των
σχολικών μονάδων.

Μ
Ζωτικής σημασίας θέματα για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες (Μμε) είναι η έλλειψη χρηματοδότησης των
Μμε, των επιτοκίων και των τραπεζικών απαιτήσεων, η επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού αλλά και το εργατικό κόστος.
Σύμφωνα με συνδικαλιστές του κλάδου, υπάρχει μεγάλη
ανάγκη για ενίσχυση της ρευστότητας, ωστόσο, καταγράφεται απροθυμία των τραπεζών να δανείσουν χωρίς
εμπράγματες εγγυήσεις, ενώ η διαφορά των ελληνικών επιτοκίων από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.
Επίσης, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα χρειάζεται
“εργαλεία” για να κινηθεί και να αναπτυχθεί επισημαίνουν
συνδικαλιστές, αναφέροντας πως καλό είναι να ιδρυθεί ο
θεσμός των μικροδανείων, αλλά και Αναπτυξιακή Τράπεζα για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και προσθέτουν
πως επιπρόσθετα βάρη για τον κλάδο είναι η βαριά φορολόγηση και το ασφαλιστικό, καθώς και η γραφειοκρατία που προκαλεί συνεχώς προσκόμματα στην επιχειρηματικότητα, αλλά και η αργή απονομή δικαιοσύνης, που
επιπρόσθετα εμποδίζουν και την δημιουργία νέων επενδύσεων.
Θετική διάσταση στην αγορά και στην οικονομία θα έχει
η επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού, καθώς αναμένεται να συμβάλλει τουλάχιστον στην μεταβολή της ψυχολογίας του κλίματος και να παράσχει στις εμπορικές επιχειρήσεις μία μικρή μεν αλλά πολύ αναγκαία ρευστότητα
τονίζεται από συνδικαλιστές του κλάδου, οι οποίοι στην
συνέχεια εκφράζουν επιφυλάξεις επάνω στο μείζον θέμα
του αυξημένου σε σχέση με τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες
μη μισθολογικού κόστους, το οποίο πρέπει να αποτελέσει
μέρος της ατζέντας των προς διευθέτηση και εκλογίκευση θεμάτων.
Ματθαίος Μπίνας

Σύμφωνα με τη σχετική
υπουργική απόφαση για την
υλοποίηση του προγραμματισμού, ο Σύλλογος Διδασκόντων, θα ορίσει ομάδες εκπαιδευτικών που είναι αρμόδιες
για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων.
Οι ομάδες έχουν την ευθύνη για την οργάνωση, την υποστήριξη και την παρακολούθηση της προόδου των συγκεκριμένων δράσεων, καθώς
και για την ενημέρωση του
συλλόγου διδασκόντων για τα
αποτελέσματα των ενεργειών
τους, προκειμένου να ληφθούν
από τον σύλλογο διδασκόντων
σχετικές αποφάσεις.
«Στόχος είναι να ενταχθούν
περισσότερες δράσεις με
συγκεκριμένο πρόγραμμα στα
σχολεία και στο τέλος να γίνεται η εκτίμηση, ώστε στο
νέο προγραμματισμό να ενισχυθούν από την πολιτεία ενδεχόμενες αδυναμίες» αναφέρεται, μεταξύ των άλλων,
στην απόφαση.
Στον προγραμματισμό του

εκπαιδευτικού έργου θα γίνεται αναφορά στο γενικότερο
κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο
λειτουργεί το σχολείο, αποτύπωση των σχέσεων του σχολείου με την τοπική αυτοδιοίκηση, ιδρύματα και φορείς
παιδείας και πολιτισμού, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
(Α. Ε. Ι.), ερευνητικά κέντρα
κ.λπ.
Επίσης, θα καταγράφεται
η υλικοτεχνική υποδομή (εξοπλισμός, κτίριο, αίθουσες,
ύπαρξη χώρων βιβλιοθήκης,
σίτισης, εργαστηρίων, γραφείων, κ.α.) σε σχέση με την

εξυπηρέτηση των αναγκών
της σχολικής κοινότητας.
Ο Σύλλογος διδασκόντων/διδασκουσών του σχολείου προγραμματίζει την υλοποίηση μίας ή περισσοτέρων
δράσεων, ετήσιας ή μικρότερης διάρκειας, και συμπληρώνει το ακόλουθο Σχέδιο και
στη συνέχεια κάνει γραπτή
έκθεση για το παραγόμενο
κατά τη διάρκεια του σχολικού
έτους εκπαιδευτικό έργο της
σχολικής μονάδας για κάθε
θεματικό άξονα και ειδικότερα
στα πεδία των θεματικών αξόνων και παραμέτρων στα
οποία υλοποιήθηκαν δράσεις:

α) αναφέρονται τυχόν διαφοροποιήσεις που προέκυψαν σε σχέση με την Έκθεση
Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου καθώς και δυσκολίες και προβλήματα που
αντιμετωπίστηκαν, β) αποτιμώνται τα αποτελέσματα των
δράσεων που υλοποιήθηκαν,
γ) κατατίθενται συγκεκριμένες
προτάσεις βελτίωσης για το
επόμενο σχολικό έτος και δ)
προτείνονται οι επιμορφωτικές δράσεις που θεωρούνται
απαραίτητες να αναπτυχθούν
από τις δομές υποστήριξης
του εκπαιδευτικού έργου.
Ε.Κ.

Συνολικού προϋπολογισμού 11 εκατ. Ευρώ

Ενεργειακή αναβάθμιση 11 δημόσιων κτιρίων
της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Την ένταξη των έργων στο ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 υπέγραψε ο Περιφερειάρχης
ντεκα δημόσια
κτίρια στη
Θεσσαλία
πρόκειται να
αναβαθμιστούν
ενεργειακά, καθώς ο
Περιφερειάρχης κ.
Κώστας Αγοραστός
υπέγραψε την ένταξη των
έργων στο ΠΕΠ
Θεσσαλίας 2014-202, με
συνολικό προϋπολογισμό
10,96 εκατ. €.

Έ

Τα έργα υποβλήθηκαν από
τους φορείς στην Πρόσκληση
«Ενίσχυση της ενεργειακής
απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία» του ΠΕΠ
Θεσσαλίας 2014-2020 και
μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης εκδόθηκε ο προσωρινός Πίνακας Κατάταξης
των θετικά Αξιολογημένων

Προτάσεων. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 11 έργα που αφορούν σε 11 φορείς της Θεσσαλίας.
Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός:
«Λόγω του μεγάλου ενεργειακού κόστος που δαπανούν τα
δημόσια κτήρια, αλλά και
λόγω της παλαιότητας τους,
αποφασίσαμε ως Περιφέρεια
Θεσσαλίας να προχωρήσουμε
στην υλοποίηση της ενεργειακής αναβάθμισης τους συνολικού προϋπολογισμού 11
εκ. ευρώ. Με τα έργα αυτό αλλάζουμε το περιβαλλοντικό
αποτύπωμα και δημιουργούμε
τις συνθήκες προκειμένου να
έχουμε μικρότερο ενεργειακό
κόστος, προστατεύοντας το
περιβάλλον και εξοικονομώντας χρήματα που μπορούν να

διοχετευτούν σε άλλες δράσεις. Παράλληλα με τα έργα
αυτά δημιουργούμε μόχλευση
στην τοπική οικονομία και στηρίζουμε θέσεις εργασίας».
Οι Αποφάσεις Ένταξης των

έργων στο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας
2014-2020 και συγκριμένα
στον Άξονα Προτεραιότητας 3
«Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον»,

ακολουθούν της έκδοσης του
Πίνακα Αξιολόγησης. Τα έργα
συγχρηματοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
και αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων στη
Θεσσαλία, ως μέρος του κτιριακού αποθέματος, συνεισφέροντας στους στόχους
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης
για την Ενεργειακή Απόδοση. Τα κτίρια θα αναβαθμιστούν σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μεγαλύτερη ή
ίση της Β σύμφωνα με τις
Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης και τις απαιτήσεις της
Πρόσκλησης.
Τα έργα αυτά, αναμένεται
να αποτελέσουν θετικά παραδείγματα για την κινητο-

ποίηση όλης της οικονομίας
στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας. Η μετάβαση
προς μια οικονομία φιλική
προς το περιβάλλον αποτελεί
βασική αναπτυξιακή προτεραιότητα της Περιφέρειας,
καθότι η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας δημοσίων κτιρίων οδηγεί σε μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται.
Με την ολοκλήρωση της
διαδικασίας ένταξης των έργων, ακολουθούν αφενός οι
διαδικασίες για τη δημοπράτησή τους και έναρξη κατασκευής τους, αφετέρου η έκδοση νέας ανάλογης Πρόσκλησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας
2014-2020 με τον προϋπολογισμό που διατίθεται πλέον
για τη δράση αυτή.

τοπικά

Σ

ε… ετοιμότητα οι
συνταξιούχοι των
Τρικάλων αφού
υπήρξε ανατροπή
δεδομένων για την
ημερομηνία πληρωμών.
Έτσι νωρίτερα θα
καταβληθούν οι
συντάξεις Φεβρουαρίου
2019 σύμφωνα με
απόφαση του ΕΦΚΑ.

του Χριστόφορου

Νωρίτερα η πληρωμή
των συντάξεων
•Νωρίτερα κατά μια εβδομάδα οι πληρωμές από
όλα τα ταμεία για τις συντάξεις του Φεβρουαρίου

Παπαθανασίου
Οι συντάξεις του μηνός Φεβρουαρίου 2019 θα καταβληθούν νωρίτερα στους συνταξιούχους, κατά παρέκκλιση
της πάγιας απόφασης για καθορισμένες ημερομηνίες πληρωμών
(Φ.ΕΦΚΑ/51852/
1841/7-12-2016 ΦΕΚ 4026Β’),
προκειμένου να μην υπάρχει
μεγάλη χρονική απόσταση σε
σχέση με τις συντάξεις του
μηνός Ιανουαρίου 2019 που
προπληρώθηκαν στις 19 και
21 Δεκεμβρίου 2018.
Αναλυτικά οι ημερομηνίες
πληρωμής των συντάξεων:
Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ:
• Την Παρασκευή 25/1/
2019 θα καταβληθούν (αντί
της 30ής Ιανουαρίου) οι συντάξεις του μηνός Φεβρουαρίου στους συνταξιούχους
του ΕΦΚΑ που προέρχονται

από το πρώην ΙΚΑ, το Δημόσιο
και λοιπούς φορείς και
• Τη Δευτέρα 28/1/2019 θα

καταβληθούν (αντί της 1ης Φεβρουαρίου) οι συντάξεις του
μηνός Φεβρουαρίου στους συν-

ταξιούχους μη μισθωτούς του
ΕΦΚΑ που προέρχονται από
τον πρώην ΟΑΕΕ και τον ΟΓΑ.

Δοκιμάζονται οι μαθητές
της Καλαμπάκας από την γρίπη
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σελίδα 5

“Μαζί” για τα Τρίκαλα
Υποψήφιοι Σύμβουλοι
1. Βότσιου Παρασκευή
Δικηγόρος-Πρώην Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Τρικκαίων
2. Γκουγκουστάμος Ζήσης
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Τρικκαίων
3. Δρυμούσης Χαράλαμπος
Αστυνομικός
4. Ζαιράκης Δημήτριος
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής-Σύμβουλος Δημοτικής
Κοινότητας Τρικκαίων
5. Ζήρας Αχιλλέας
Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων
6. Κομματάς Στυλιανός
Υπάλληλος ΕΛΤΑ
7. Κωνσταντός Χρήστος
Εκπαιδευτικός – Πρώην Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων
8. Λουλές Γιώργος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Καθηγητής Φυσικής Αγωγής - Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Τρικκαίων
9. Μπουλογεώργος Αθανάσιος
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής - Μέλος Διοικητικού
Συμβουλίου ΕΛΜΕΤ-Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας
Τρικκαίων
10. Παπαευθυμίου Λάμπρος
Σωφρονιστικός Υπάλληλος
11. Σίμος Χαράλαμπος
Οδοντίατρος
12. Σουλιώτης Παύλος
Συνταξιούχος Εργολήπτης Δημοσιών Έργων
13. Τριανταφύλλου Βασίλης
Έμπορος - Μαθηματικός
14. Τριγώνης Κωνσταντίνος
Αρχιτέκτων Μηχανικός – Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος
Δήμου Τρικκαίων
15. Τσικρικάς Ελευθέριος
Καθηγητής Μουσικής

•Ενημέρωση σχετικά με την εποχική γρίπη από
τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Καλαμπάκας για την πρόληψη της

Σ

χεδόν… άδειες
αίθουσες και στην
Καλαμπάκα αφού
η εποχική γρίπη έχει
ρίξει πολλούς μαθητές
στο κρεβάτι αφού
βρίσκεται σε έξαρση.
Έτσι ο Σύλλογος
Εκπαιδευτικών
Καλαμπάκας
προχώρησαν σε…
οδηγίες, ώστε να υπάρξει
όσο είναι δυνατόν
προστασία από την γρίπη
και να γεμίσουν ξανά οι
αίθουσες!

Υποψήφιος Δήμαρχος

Κρεμμύδας Κώστας
Χτίζουμε το αύριο, σήμερα

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Με αφορμή την εμφάνιση
και έξαρση της εποχικής γρίπης, συστήνονται, σύμφωνα
με το ΚΕΕΛΠΝΟ, στις σχολικές μονάδες οι ακόλουθες
οδηγίες με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσής της:
Παιδιά που εμφανίζουν συμπτώματα γρίπης αναμένουν,
σε χώρο όπου δε θα έρχονται
σε επαφή με άλλα άτομα, μέχρι να τα παραλάβουν οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους, οι
οποίοι θα πρέπει να ειδοποιούνται αμέσως.
Συστήνεται για την αποφυγή της εξάπλωσης της εποχικής γρίπης να τηρούνται οι
κανόνες ατομικής υγιεινής,
όπως:

Αποφυγή επαφής χεριών
με τα μάτια, τη μύτη και το
στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης.
Αποφυγή κοινής χρήσης
των μολυβιών, των στυλό, των
μαρκαδόρων και άλλων προσωπικών αντικειμένων.
Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος
του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο.
Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση
στους κάδους απορριμμάτων.
Απαγορεύεται τα παιδιά να
πίνουν νερό απευθείας από
τη βρύση με το στόμα.
Τακτικό πλύσιμο των χεριών

των παιδιών και των εργαζομένων με υγρό σαπούνι και
νερό.
Λήψη μέτρων υγιεινής,
όπως:
•το συχνό πλύσιμο των χεριών
•τον αερισμό των χώρων
•την αποφυγή συνωστισμού
•την τήρηση των κανόνων
αναπνευστικής υγιεινής
•έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής συμβουλής σε περίπτωση
παρατεταμένων ή σοβαρών
συμπτωμάτων γρίπης ακόμη
και σε άτομα που δεν ανήκουν
σε ομάδα αυξημένου κινδύνου
και την έγκαιρη λήψη αντιϊκών
φαρμάκων μετά από ιατρική
συμβουλή.

•οικιοθελή απομόνωση
(π.χ. από το σχολείο ή την
εργασία) για τα άτομα με συμπτώματα γρίπης για την αποφυγή μετάδοσης του ιού.
Επισημαίνεται ότι οι μαθητές πρέπει να είναι απολύτως
υγιείς πριν επιστρέψουν στο
Σχολείο.
Οι παραπάνω οδηγίες πρέπει να τηρούνται και από όλο
το προσωπικό των σχολείων
(εργαζόμενοι στα κυλικεία,
στην καθαριότητα κλπ.)
Παρακαλούνται οι Διευθυντές σχολικών μονάδων να ενημερώσουν την εκπαιδευτική
κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικούς, Συλλόγους Γονέων
και Κηδεμόνων).
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την αντικατάσταση
των φωτιστικών
σωμάτων
οδοφωτισμού με νέα
τύπου LED στο οδικό
δίκτυο θα προχωρήσει το
επόμενο χρονικό
διάστημα η Περιφέρειας
Θεσσαλίας, με στόχο τη
βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης.

Ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου (σ.σ. καταληκτική ημερομηνία 21/2/
2019), ενώ ο προϋπολογισμός
του έργου ανέρχεται σε
5.000.000 ευρώ (με ΦΠΑ).
Αντικείμενο της σύμβασης
είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του οδοφωτισμού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, μέσω της αντικατάστασης του μεγαλύτερου μέρους των συμβατικώνφωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά σώματα σύγχρονης
τεχνολογίας LED. Επίσης, καθώς και την προμήθεια και
θέση σε λειτουργία «Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεδιαχείρισης, Μέτρησης Ενέργειας & Προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ».
Κύριος τόπος ή τοποθεσία
εκτέλεσης: Η εγκατάσταση
του προμηθευόμενου εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί στο

τοπικά
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Σε όλο το οδικό δίκτυο προγραμματίζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Αντικατάσταση οδοφωτισμού
•Το έργο έχει ως στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
και ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5.000.000 ευρώ
δίκτυο οδοφωτισμού το οποίο
λειτουργεί σε οδικούς άξονες
αρμοδιότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Σύμφωνα με τη σύμβαση
θα γίνει «προμήθεια και εγκατάσταση 6.500 τεμαχίων
φωτιστικών σωμάτων, σύγχρονης τεχνολογίας LED, με
δυνατότητα κεντρικής τηλεδιαχείρισης σε επίπεδο κόμβου (Pillarcontroller), προμήθεια και εγκατάσταση 200 τεμαχίων φωτιστικών σωμάτων,
σύγχρονης τεχνολογίας LED
που θα συνοδεύεται με 200
τοπικούς ελεγκτές, για την
δυνατότητα κεντρικής τηλεδιαχείρισης σε επίπεδο φωτιστικού σώματος μέσω κόμβων
τηλεδιαχείρισης (Gateways),
προμήθεια και εγκατάσταση
συστήματος Τηλεελέγχου –
Τηλεδιαχείρισης φωτιστικών
σωμάτων που θα καλύπτουν
τις ανάγκες των περιπτώσεων
i, ii & iv, καθώς και την δυνατότητα μελλοντικής τηλεδια-

Αποκατάσταση
πολιτιστικής –
κληρονομίας

χείρισης φωτιστικών LED του
υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροφωτισμού και Κέντρου

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

λογιστών της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, προμήθεια και εγκατάσταση 10 κόμβων κατανεμητή, για την ένταξη στο
σύστημα Τηλεελέγχου – Τηλεδιαχείρισης & Προληπτικής
συντήρησης, επιπλέον ομάδων φωτιστικών σωμάτων του
υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροφωτισμού και εγγύηση
καλής λειτουργίας του συνόλου των προσφερόμενων ειδών από τον οικονομικό φορέα για τουλάχιστον δέκα (10)
έτη».

-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

παρακολούθησης του παραπάνω συστήματος το οποίο
θα αποτελείται από οθόνη

LED 55 ιντσών και προσωπικό
υπολογιστή (PC) κατάλληλο
για σύνδεση στο δίκτυο υπο-

Επίσης, σε εξέλιξη είναι και
ο διαγωνισμός για την αποκατάσταση και ανάδειξη της
πολιτιστικής και θρησκευτικής
κληρονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων (Παλαιό Εργοστάσιο Αποξήρανσης Τρικάλων-Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής Φλαμουλίου Τρικάλων.
Το έργο έχει προϋπολογισμό 1.300.000 ευρώ και αφορά στην επισκευή του κτιρίου
του μηχανουργείου του εργοταξίου των έργων αποξήρανσης της Θεσσαλίας, ενώ
η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του ορίζεται σε 24 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Ε.Κ.

τοπικά
ην έκτακτη
σύγκληση του
Δημοτικού
Συμβουλίου Τρικκαίων
ζητά η «Λαϊκή
Συσπείρωση» με αφορμή
τα όσα έγιναν γνωστά για
την προώθηση της
ένταξης χιλιάδων
δημόσιων ακινήτων,
ανάμεσά τους και
αρχαιολογικοί χώροι,
στην Ελληνική Εταιρεία
Συμμετοχών και
Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), το
γνωστό «Υπερταμείο».

Τ

Σε ανακοίνωση που υπογράφουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» κ. Γιώργος Καΐκης,
Γιώργος Λιατίφης και Κώστας
Τάσιος ζητούν την έκτακτη
συνεδρίαση με την παρουσία
εκπροσώπων του «Υπερταμείου» ιδιωτικοποιήσεων «για
να μάθει το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Τρικαλινός λαός
τους απαράδεκτους σχεδιασμούς από πρώτο χέρι, αλλά
και για να μεταφερθεί σε κυβέρνηση και δανειστές η αποφασιστικότητα του λαού του
Δήμου Τρικκαίων ότι δεν αποδέχεται το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας».
Ενώ, σημειώνουν ότι «με
την προϋπόθεση της αποδοχής της πρόσκλησης τη δημοτικής αρχής από την πλευρά του Υπερταμείου, είναι σημαντικό το Δημοτικό Συμβούλιο να συνεδριάσει ανοιχτά και
με την μαζική παρουσία του
λαού και των φορέων της πόλης. Να πάρει το Δημοτικό
Συμβούλιο όλα τα αναγκαία
μέτρα ενημέρωσης των δημοτών. Η παρέμβαση και η
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Την έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. Τρικκαίων ζητά η «Λαϊκή Συσπείρωση»

Αντιδράσεις για το «Υπερταμείο»
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι τα δημοτικής παράταξης ζητούν να συνεδριάσει το σώμα
και να δοθούν απαντήσεις για την προώθηση της ένταξης δημόσιων ακινήτων

δυναμική παρουσία του Τρικαλινού λαού , ειδικά μπροστά
σ’ αυτή τη συγκυρία είναι αναγκαία και κρίσιμη. Η “Λαϊκή
Συσπείρωση” που στηρίζεται
απ’ το ΚΚΕ , θα δώσει όλες
της τις δυνάμεις , ώστε ο
λαός της πόλης να ενημερωθεί ουσιαστικά και να παραβρεθεί μαζικά διατρανώνοντας αποφασιστικά ότι δε θα
επιτρέψει στο κράτος και στην
κυβέρνηση να ξεπουλήσουν
το δημόσιο πλούτο».

Να δοθούν
απαντήσεις
Συγκεκριμένα, στη σχετική
ανακοίνωση της δημοτικής
παράταξης αναφέρεται μεταξύ πολλών άλλων ότι «δεν
έχει περάσει πολύς καιρός
που η Λαϊκή Συσπείρωση του
Δήμου Τρικκαίων είχε καταγγείλει τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, για την προώθηση της ένταξης χιλιάδων δημόσιων ακινήτων, ανάμεσά

τους και αρχαιολογικοί χώροι, στην Ελληνική Εταιρεία
Συμμετοχών και Περιουσίας
(ΕΕΣΥΠ), το γνωστό ως "Υπερταμείο" των ιδιωτικοποιήσεων, εκ των οποίων τα 20 στην
ΠΕ Τρικάλων. Μεταξύ αυτών
ο αρχαιολογικός χώρος της
αρχαίας Τρίκκης, το Ασκληπιείο Τρικάλων, το παλιό και
νέο δικαστικό μέγαρο, οι πλατείες Δικαστηρίων και πρώην
ΚΤΕΛ και το κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Τρικά-

λων. Τονίζαμε τότε , ότι οι
συγκεκριμένοι σχεδιασμοί εξυπηρετούσαν το στρατηγικό
σχέδιο του κεφαλαίου για
αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας του.
Τότε ,η κυβέρνηση διαβεβαίωνε ότι δεν υπάρχει θέμα με
τους αρχαιολογικούς χώρους
και καθησύχαζε λέγοντας ότι
πρόκειται για παρεξήγηση.
Όμως τώρα, το Υπερταμείο
ανακινεί το θέμα και για τους

αρχαιολογικούς χώρους, γεγονός που συνιστά πρόβλημα».
Επίσης, τονίζεται : «Αποδεικνύεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι
πρόθυμος να πουλήσει και να
παραδώσει ακόμα και αρχαιολογικούς χώρους και άλλα
πολιτιστικά-ιστορικά μνημεία
στους επιχειρηματικούς ομίλους που συνεχώς αναζητούν
επενδυτικές ευκαιρίες για περισσότερα κέρδη».
Ευαγγελία Κάκια

ΝΔ και ΚΙΝΑΛ άλλα έλεγαν το 2008, άλλα το 2019
Για ιδεολογικές κωλοτούμπες μίλησε ο πρώην δήμαρχος Τρικκαίων Χρήστος Λάππας με αφορμή
την συμφωνία των Πρεσπών, ενώ μίλησε με θερμά λόγια για τον Χρήστο Κρητικό
Χρήστος Λάππας είναι ένας πολιτικός που όλα τα
χρόνια που πολιτεύεται χαρακτηρίζεται για το
πολιτικό του θάρρος. Ενίοτε εκφράζει τις
απόψεις του ακόμη και όταν δεν ακούγεται ευχάριστα
στα αυτιά και των… συντρόφων του. Πάντως αυτό που
συμφωνούν όλοι είναι ότι πραγματικά αξίζει κάποιος να
τον ακούσει, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί μαζί του…

Ο

του Χριστόφορου Παπαθανασίου
Το σχόλιο του για τη στάση του ΚΙΝΑΛ, τη Συμφωνία των Πρεσπών και την εμπλοκή του Χρήστου Κρητικού στη διεκδίκηση
του Δήμου Τρικκαίων έκανε σε συνέντευξη του σήμερα στη Ραδιοφωνική Λέσχη 97,6 ο πρώην Δήμαρχος Τρικκαίων Χρήστος
Λάππας:
«Υπάρχουν αυτές οι μετακινήσεις και αλλαγές στο πολιτικό
σκηνικό της χώρας, γιατί έτσι πάντα γίνεται όταν υπάρχουν διάφορες μεταμορφώσεις από τον Σαούλ στον Απόστολο Παύλο
και τούμπαλιν, όταν υπάρχουν ιδεολογικές μεταμορφώσεις, κωλοτούμπες.
Τώρα η Ν.Δ και το ΚΙΝΑΛ από υποστηρικτές που ήταν για μια
λύση του Μακεδονικού με μία σύνθετη ονομασία που θα έχει
και γεωγραφικό προσδιορισμό και κατάργηση του αλυτρωτισμού, βγήκαν στην απέναντι πλευρά με εθνικιστικά ιδεώδη.
Αυτό βέβαια θα έχει συνέπειες.
Γιατί αυτή η έρμη χώρα πάντα να διακατέχεται από προσωπεία και όχι από πρόσωπα; Τώρα λοιπόν θα πληρώσουν
και τα επίχειρα και ο Μητσοτάκης αν είναι η αυριανή κυβέρνηση, θα κληθεί να την εφαρμόσει.
Δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω την ιστορία του ελληνικού πολιτικού συστήματος, άλλο δηλαδή να λέει όταν είναι
στην αντιπολίτευση και άλλο όταν είναι στην κυβέρνηση, αυτή

δηλαδή την ιστορία της αντιπολίτευσης για την αντιπολίτευση
ή ό,τι κάνει η κυβέρνηση εμείς να είμαστε αντίθετοι μόνο και
μόνο γιατί το κάνει η κυβέρνηση, δεν μπορώ να την αντιληφθώ,
είναι έξω από την πολιτική με την οποία εγώ προσεγγίζω τα
πράγματα.
Το ΚΙΝΑΛ έχει διαμορφώσει την πολιτική και τακτική του

σε ένα αντί-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο, αναπαράγοντας ένα παλιό και
ανιστόρητο δίλημμα που έκανε και το ΚΚΕ δηλαδή «τι Πλαστήρας, τι Παπάγος». Έτσι το ΚΙΝΑΛ έχει εγκλωβιστεί σε ένα
αδιέξοδο, όταν δεν έχει την πρωτοβουλία των πολιτικών κινήσεων, όταν δεν έχεις την πολιτική και ιδεολογική κηδεμονία για
να πεις εσύ που πρέπει να πάνε τα πράγματα και να σε ακολουθήσει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος μετά να έρθει μαζί σου; Αν
φυσικά θέλεις να είσαι παρών στην πολιτική.
Προφανώς και στο θέμα του Σκοπιανού και της ονομασίας,
έχει την πιο ξεκάθαρη θέση, ότι έλεγε ως τώρα, αυτό κάνει. Έρχεται η ευνοϊκότερη συγκυρία για να λύσει ένα μεγάλο εθνικό
θέμα. Και αυτή η πόλωση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των
δύο κομμάτων, έχει επιφέρει έναν νέο διχασμό.
Όσον αφορά τα περί δημοψηφίσματος για το Σκοπιανό που
κάποιοι ζητάνε, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και
κατά ειρωνεία του αείμνηστου Καθηγητή Δημητρίου Τσάτσου
για τα θέματα της εθνικής κυριαρχίας επιλαμβάνεται η κυβέρνηση, δεν είναι ζήτημα του λαού.
Ακούω τα νέα ονόματα υποψηφίων Δημάρχων που βγαίνουν
τελευταία. Άκουσα και το όνομα του Χρήστου Κρητικού, είναι
ένας νέος αρκετά συγκροτημένος και οργανωμένος στην σκέψη και την πολιτική του συμπεριφορά.
Αν καταφέρει να πλαισιωθεί από αρκετούς νέους ανθρώπους,
θα είναι ένας συνδυασμός με ενθουσιασμό, πάθος και πολιτικό ήθος. Για το καλό του Δήμου νομίζω πως θα είναι ένα πολύ
ενδιαφέρον Δημοτικό Συμβούλιο.
Η δική μας παράταξη θα μπορούσε να συνεργαστεί μετά τις
εκλογές με αυτή που μπορεί να φτιάξει ο Χρήστος Κρητικός,
τον συμπαθώ περισσότερο από τους υπόλοιπους και είμαι συναισθηματικά πιο κοντά μαζί του γιατί είναι παιδί ενός πολύ καλού μου φίλου».
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Συνδεδεμένες βαμβακιού
και ζαχαρότευτλων

Τρικαλινοί παραγωγοί από σήμερα, σύμφωνα με
αποφάσεις στελεχών της ΟΑΣΤ «Η ΑΝΟΙΞΗ» και αγροτών

•Εκτιμάται πως η πρώτη θα αποδοθεί μέχρι 28/2 και η δεύτερη γύρω στις 30/1
•Δεν έχουν ακόμη καθοριστεί οι τιμές ανά στρέμμα των ενισχύσεων

Π

ρος το τέλος του
ερχόμενου
Φεβρουαρίου
εκτιμάται πως θα
αποδοθεί η ενισχυμένη
βαμβακιού, ενώ αυτή για
τα ζαχαρότευτλα γύρω
στις 30 Ιανουαρίου.

Όσον αφορά το κρίσιμο ζήτημα της τιμής ανά στρέμμα
για τις δύο αυτές συνδεδεμένες, τίποτα ακόμη δεν μπορεί να ειπωθεί και αναμένονται
σχετικές ανακοινώσεις, όμως
εξαρτώνται από τον αριθμό
στρεμμάτων που έχουν καλλιεργηθεί το 2018 και τον συνολικό προϋπολογισμό που
θα διατεθεί, ενώ απαιτείται
και κατώτατο όριο στρεμματικής απόδοσης. Πάντως, την
περυσινή χρονιά η συνδεμένη
βαμβακιού ήταν στα 73,3
ευρώ στο στρέμμα.
Για όσους έχουν υποστεί
ζημιές στις καλλιέργειές τους
και δεν “πιάνουν” το κατώτατο
όριο(πλαφόν), λαμβάνονται
υπόψη από τον Οργανισμό
τα εξατομικευμένα πορίσματα
των ζημιών του ΕΛΓΑ για την
απόδοση της συνδεδεμένης
και ως παράδειγμα ανέφερε

πως εφόσον ο Ασφαλιστικός
Οργανισμός έχει κρίνει πως
μία καλλιέργεια έχει υποστεί
100% ζημιά, τότε η ενίσχυση
καταβάλλεται, ενώ αν αποφανθεί σε μικρότερο ποσοστό, ίσως αυτή χαθεί, ίσως
όχι, διότι εξαρτάται από τον
μέσο όρο στον Νομό της τελευταίας τριετίας στην απόδοση, ωστόσο το «μέτρο» γι’
αυτόν είναι σχετικά υψηλό,
οπότε, ακόμη και 50% απώλειες είναι εφικτό να δώσουν
την επιδότηση.
Εξάλλου, στα εκκοκκιστήρια
διεξάγονται έλεγχοι στο τέλος
της εκκοκκιστικής περιόδου
για την εξακρίβωση και επαλήθευση των στοιχείων πα-

ραδόσεων σε ποσοστό τουλάχιστον 1% επί του συνόλου
των παραγωγών που παρέδωσαν σύσπορο βαμβάκι ανά
εκκοκκιστική επιχείρηση.
Για πολλούς παραγωγούς
η κάθε ενίσχυση είναι σημαντική, καθώς τα εισοδήματά
τους έχουν μειωθεί και τα
έξοδά τους έχουν αυξηθεί,
ενώ έχουν ήδη εισέλθει στην
νέα καλλιεργητική περίοδο,
που σημαίνει πολλά πληρωμές
σε σπόρους, πετρέλαιο, εφόδια κλπ. Για αναπροσαρμογή
του ελάχιστου ορίου αρμόδιο
είναι μόνο το ΥΠΑΑΤ(Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων).
Ματθαίος Μπίνας

•Ξεκινούν να κατεβάζουν τρακτέρ σε πλατείες
χωριών •Η τελική απόφαση για την κύρια δράση
λαμβάνεται αύριο στα Φάρσαλα, στην
πανελλαδική σύσκεψη αγροτικών ομοσπονδιών

Α

ρχίζουν από
σήμερα οι
δυναμικές
κινητοποιήσεις
αγροτών στον ν.
Τρικάλων, σύμφωνα με
τις αποφάσεις που
λήφθηκαν στις
τελευταίες συσκέψεις
στελεχών της
Ομοσπονδίας
Αγροτικών Συλλόγων ν.
Τρικάλων (ΟΑΣΤ) «Η
ΑΝΟΙΞΗ» και
παραγωγών.

Συγκεκριμένα, από σήμερα
Τετάρτη αγρότες ξεκινούν
να “κατεβάζουν” τρακτέρ σε
πλατείες χωριών, ως προειδοποίηση και παράλληλα ως
προετοιμασία για την κλιμάκωση της κινητοποίησης, ενώ
η τελική απόφαση για την
μορφή, τον τόπο και τον χρόνο της κύριας αγωνιστικής
δράσης, θα ληφθεί αύριο
βράδυ σε πανελλαδική σύσκεψη των αγροτικών ομοσπονδιών, που θα πραγματοποιηθεί στα Φάρσαλα.
Οι συσκέψεις που καθόρισαν το προσωρινό αγωνιστικό πλαίσιο στον Νομό μας
και τα αιτήματα για τα οποία
διεκδικείται ικανοποίηση, εντάσσεται στις αποφάσεις της
Πανελλαδικής Επιτροπής
των Μπλόκων (ΠΕΜ) και
πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Κυριακή στην Φαρκαδόνα και προχθές την Δευτέρα στο Μεγαλοχώρι.

Διεκδικήσεις
Οι διεκδικήσεις των αγροτών είναι οι εξής:
-Κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα, που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν εισόδημα για επιβίωση και συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας. Άμεση πληρωμή των αγροτικών προϊόντων

κατά την παράδοσή τους,
να σταματήσει το αίσχος των
«ανοιχτών τιμών». Φτηνά
προϊόντα για τις λαϊκές ανάγκες.
-Αναπλήρωση του χαμένου
εισοδήματος λόγω των πολύ
χαμηλών τιμών παραγωγού
των προϊόντων και των ζημιών στην παραγωγή, για τις
οποίες δεν φέρουν ευθύνη
οι παραγωγοί.
-Μείωση του κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο
πετρέλαιο, μείωση της τιμής
του αγροτικού ρεύματος
κατά 50%, κατάργηση του
ΦΠΑ σε αγροτικά μέσα και
εφόδια, ζωοτροφές, τρόφιμα, είδη λαϊκής κατανάλωσης και υπηρεσίες, κατάργηση των χαρατσιών.
-Κατάργηση του αντιασφαλιστικού νόμου, συντάξεις
αξιοπρέπειας στα 60 χρόνια
για τους αγρότες και στα
55 για τις αγρότισσες, αποκλειστικά δημόσια δωρεάν
Υγεία - Πρόνοια.
-ΕΛΓΑ κρατικός φορέας
που θα καλύπτει και θα αποζημιώνει στο 100% τις ζημιές
απ' όλες τις αιτίες καταστροφής σε φυτική, ζωική παραγωγή και πάγιο κεφάλαιο,
χωρίς καθυστερήσεις.
-Να μην ισχύσουν οι περικοπές στις επιδοτήσεις - ενισχύσεις, κατάργηση όλων
των άμεσων και έμμεσων πε-

ριορισμών της αγροτικής και
κτηνοτροφικής παραγωγής
που επιβάλλει η νέα ΚΑΠ
της ΕΕ, σύνδεση των ενισχύσεων με την παραγωγή,
το ζωικό κεφάλαιο.
-Να αυξηθεί στα 12.000
ευρώ, συν 3.000 ευρώ για
κάθε παιδί, το ετήσιο ακατάσχετο χρηματικό όριο στα
βιβλιάρια των μικρομεσαίων
αγροτών.
-Καμιά κατάσχεση και πλειστηριασμός πρώτης, δεύτερης κατοικίας ή χωραφιού,
από δάνεια που βρίσκονται
στο «κόκκινο», συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι
300.000 ευρώ.
-Να μη μειωθεί το αφορολόγητο όριο που κατέκτησαν
οι αγρότες στα μπλόκα. Αφορολόγητο ατομικό εισόδημα
12.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για
κάθε παιδί, φορολογία σε
κάθε πραγματικό εισόδημα,
κατάργηση των τεκμηρίων.
-Να σταματήσουν τα
«αγροτοδικεία» και η ποινικοποίηση των αγώνων, που
αποσκοπούν στην τρομοκράτηση των μικρομεσαίων
αγροτοκτηνοτρόφων ώστε
να πάψουν ν' αγωνίζονται
για τα δίκαια και ζωτικά αιτήματά τους, ενάντια στην
αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ.
Ματθαίος Μπίνας
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Δ. Τρικκαίων: Με γοργούς ρυθμούς Ευχαριστήρια Επιστολή
το Κέντρο Φροντίδας ΑμεΑ
•Η δωρεά του ζεύγους Δεληλίγκα παίρνει σάρκα και οστά από τον Δήμο
ε γοργούς
ρυθμούς
προχωρά ο
Δήμος Τρικκαίων το
Κέντρο Διημέρευσης –
Ημερήσιας Φροντίδας
ΑμεΑ. Ένα Κέντρο που
ετοιμάζεται να
λειτουργήσει στον χώρο
που προς τιμή τους
δώρισαν η Γιάννα και ο
Μπάμπης Δεληλίγκας
στον Δήμο, προκειμένου
να αναπτυχθεί πλήρως η
συγκεκριμένη δομή
φιλοξενίας των ΑμεΑ.

Μ

Για τον λόγο αυτόν το πρωί
της Τρίτης 22 Ιανουαρίου
2019 πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη υπό τον Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Δημήτρη
Παπαστεργίου. Συμμετείχαν
σε αυτή, ο αντιδήμαρχος κ.
Κώστας Ψύχος, ο ειδικός συνεργάτης κ. Χ. Καλλιάρας και
οι εκπρόσωποι των συλλόγων
ΑμεΑ, «Αρωγή», «Ελπίδα» και
«Συμπαράσταση».
Ο κ. Παπαστεργίου υπενθύμισε το τάχιστο των διαδικασιών από την πλευρά του
Δήμου για την ολοκλήρωση
της δωρεάς, καθώς μέσα σε 4
μήνες (από τον περασμένο
Σεπτέμβριο) προχώρησε κάθε
σχετική διαδικασία. Επίσης,
έγινε η πρώτη εκπόνηση μελέτης από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και,
όπως τόνισε ο κ. Παπαστεργίου, είναι άμεση θέληση του
Δήμου να υλοποιηθεί άμεσα
το έργο.
Για τον λόγο αυτόν, η σύσκεψη αφορούσε σε ένα μικρής διάρκειας χρονοδιάγραμμα για το έργο. Συγκε-

Αξιότιμοι κ. κ. Απόστολε και Γεώργιε Νταϊλιάνη,
Μέσα σε ένα κλίμα απαξίωσης του εκπαιδευτικού μας
έργου, μέσα στα άθλια οικονομικά πλαίσια, στα οποία καλείται να ανταπεξέλθει η Σχολική μας Μονάδα, προσπαθώντας για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών μας, μέσα σε ένα κλίμα μοναξιάς και απομόνωσης από την επίσημη Πολιτεία, η οποία συνεχώς δίνει όλο και λιγότερα χρήματα για τη λειτουργία μας,
ΕΣΕΙΣ, δεχθήκατε να μας στηρίξετε, δωρίζοντάς μας,
ένα ολόκληρο σύστημα επιτραπέζιου ηλεκτρονικού
υπολογιστή, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του Σχολείου μας σε τεχνολογικό εξοπλισμό.
Πέρα από ένα μεγάλο «ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ» που θα θέλαμε να
σας πούμε, ευχόμαστε, αυτή σας η πράξη να γίνει φάρος και να παραδειγματίσει και άλλους συμπολίτες μας,
δείχνοντάς τους τον ένα και μοναδικό δρόμο που οδηγεί σε ένα καλύτερο αύριο: την βελτιωμένη και πρωτοπόρα εκπαίδευση των παιδιών μας.
Με εκτίμηση
Η Διευθύντρια
και ο Σύλλογος Διδασκόντων
του Δημοτικού Σχολείου
Μεγάλου Κεφαλόβρυσου

Η ώρα της κινηματογραφικής πίτας!
Ναι, ήρθε το 2019, τελειώνει ο Γενάρης, έφτασε και η
ώρα για την κοπή πίτας της Κινηματογραφικής Λέσχης Τρικάλων. Φέτος επιστρέφουμε στα… γνωστά λημέρια, στο
φιλόξενο cine café του Μύλου Ματσόπουλου. Την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019, από τις 21:30 και μετά, σας
περιμένουμε όλους για μια βραδιά με πίτα (φυσικά) με ποτάκι, με δώρο, με την καλή παρέα όλων, μελών και φίλων
της Λέσχης, αλλά και όλων, όσοι θέλουν να γνωρίσουν τη
ζεστασιά της όμορφης κινηματογραφικής μας παρέας.
Από το ΔΣ

κριμένα, η μελέτη υποβλήθηκε στους συλλόγους, προκειμένου να τη μελετήσουν και
να εκφέρουν γνώμη επί διαφόρων σημείων της. Ετσι, η
συμμετοχή της κοινωνίας και
δη των άμεσα ωφελουμένων
ατόμων, υλοποιεί την πολιτική
της συνεργασίας που προωθεί ο Δήμος για όλα τα ζητήματα που αφορούν τους

πολίτες. Μέχρι τέλος Ιανουαρίου, και αφού πραγματοποιηθεί και επιτόπια επίσκεψη
στον (1100 τ.μ. έκτασης και
600 τ.μ. εμβαδού των δύο κτισμάτων) χώρο της δωρεάς, θα
γίνει η τελική συζήτηση για τη
μελέτη. Στη συνέχεια το Κέντρο, που θα έχει πρόβλεψη και
υποδομής διανυκτέρευσης,
θα πρέπει να ενταχθεί σε πρό-

Πρόσθετη άσφαλτος
στο Μεγ. Κεφαλόβρυσο

Με 50.000€ προϋπολογισμό ο Δήμος Τρικκαίων από δικά του χρήματα προχωρά στην ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών στο Μεγάλο Κεφαλόβρυσο.
Την περασμένη εβδομάδα ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου υπέγραψε τη σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, τον εκπρόσωπο της εταιρείας «Χατζηγάκης Τεχνική ΑΕ», που προσέφερε έκπτωση 15%
Οι εργασίες που προβλέπονται από τη μελέτη είναι η διαμόρφωση των τμημάτων των οδών, η κατασκευή υπόβασης- βάσης, όπου χρειαστεί και η ασφαλτόστρωσή τους.
Για τις οδούς που θα ασφαλτοστρωθούν έχει ήδη γίνει συνεργασία των υπηρεσιών του Δήμο με τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας, ανάλογα με την
ήδη διαμορφωμένη κατάσταση και τις κατοικίες που υπάρχουν στην περιοχή.

γραμμα, κάτι που θα γίνει με
τη συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Ετσι, τα Ατομα με Αναπηρία
στα Τρίκαλα θα μπορούν να
έχουν έναν χώρο για την ημερήσια φροντίδας τους, με τον
στόχο των δωρητών να εκπληρώνεται, καθώς ο Δήμος
διεκπεραιώνει ζητήματα και
επιλύει προβλήματα.

Συνδέσμος Φιλολόγων
ν. Τρικάλων

Πίτα μετά μουσικής!
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φιλολόγων ν. Τρικάλων εύχεται στα μέλη και τους φίλους του
ένα ευτυχισμένο 2019, γεμάτο υγεία, χαμόγελα και δημιουργικότητα. Για να ξεκινήσει με
το «δεξί» η νέα χρονιά, έχει γίνει πλέον θεσμός
ο Σύνδεσμος Φιλολόγων να κόβει την πίτα του
στα τέλη Ιανουαρίου, μια κοπή πίτας που συνοδεύεται με άφθονη μουσική.
Έτσι, την Κυριακή 27 Ιανουαρίου, στις 7
το απόγευμα, στο γνώριμο και αγαπητό
χώρο της Σουίτα art cafe, ο Σύνδεσμός μας
θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του, συνοδευόμενη από όμορφα δώρα για τους τυχερούς, ανακοινώσεις για τις επικείμενες
εκδηλώσεις του Συνδέσμου, καλή παρέα και
φυσικά όμορφη μουσική.
Κοντά μας φέτος θα είναι δυο δεξιοτέχνες
κιθαρίστες, συνθέτες όμορφων μελωδιών,
πολύ γνωστοί στο Τρικαλινό -και όχι μόνο- φιλόμουσο κοινό. Πρόκειται για τους Γιάννη
Τρικόπουλο και Σαράντη Μούτο, οι οποίοι
προσφέρθηκαν ανιδιοτελώς να μας κρατήσουν συντροφιά με γνωστά τραγούδια της
σύγχρονης ελληνικής σκηνής. Τους ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αδημονούμε να
τους απολαύσουμε.
Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου λοιπόν, στις 7
το απόγευμα, σας περιμένουμε όλους και
όλες, φιλολόγους και φίλους του Συνδέσμου μας, σε μία όμορφη βραδιά.
Το Δ.Σ.

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)

Ανοιχτή πρόσκληση σε κοπή πίτας
Ο προσωρινός Πρόεδρος & τα μέλη του Συνδέσμου
Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (Σ.Α.ΣΜΥ),
προσκαλούν όλους τους Αποφοίτους της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών εν ενεργεία & εν αποστρατεία και τα
μέλη αυτών καθώς επίσης και όσους αγαπούν την Σ.Μ.Υ
στην πρώτη εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας που
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019 και
ώρα 11:00 στην αίθουσα της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Τρικάλων.
Η Παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα
Είσοδος Δωρεάν

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Τρικάλων

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ & ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
Την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 9:30 μ.μ.,
στη μουσική σκηνή ΟΡΦΕΑΣ Αμαλίας 8, Τρίκαλα (τιμή εισόδου 7€ με ποτό).

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.
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Με μεγάλη επιτυχία το απογευματινό του Συλλόγου Κλεινοβιτών
Γ

έμισε η αίθουσα
εκδηλώσεων στο
“Αετών Μέλαθρον”
στο απογευματινό και την
κοπή πίτας του Συλλόγου
Κλεινοβιτών. Πολλές οι
φίλες του συλλόγου που
τίμησαν την εκδήλωση
όπως κάθε χρόνο καθώς
και πολλά μέλη.
Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος του Συλλόγου Δημήτριος Πελεκάνος με τον χαιρετισμό και τις ευχές για καλή
χρονιά, υγεία και ευτυχία για
όλους και το 2019 να φέρει
στον καθένα ότι επιθυμεί.
Στη συνέχεια ο πατήρ Γεώργιος Μούτος, Κλεινοβίτης
και εφημέριος στην Κρηνίτσα
διάβασε την πίτα και έγινε η
κοπή με τον τυχερό του φλουριού μία Εικόνα. Τυχερή η κυρία Μαρία Μουστάκα που κέρδισε το φλουρί και πήρε την
Εικόνα.
Στη συνέχεια άνοιξε ο χορός με το Δ.Σ. του Συλλόγου
και συνεχίστηκε από τις γυναίκες έως αργά το βράδυ.
Όλες οι παρευρισκόμενες κυρίες έμειναν ευχαριστημένες
από την εκδήλωση χόρεψαν
με την ψυχή τους και πέρασαν
ένα όμορφο απόγευμα.
Την εκδήλωση τίμησαν με

την παρουσία τους, η Κατερίνα Σαλταπίδα σύμβουλος
της τοπικής Κοινότητας Κλεινοβού, η πρόεδρος του συλλόγου Καλλιρρόης κ. Έφη
Μπαρμπάτη και πολλά άλλα
μέλη συλλόγων.
Επίσης ο πρόεδρος ευχαρίστησε τους χορηγούς του
απογευματινού, Ζαχαροπλαστείο Στέλλα Πλεσιώτη, Ζαχαροπλαστείο “Μέλισσα”, Αρτοποιεία Διαλεχτού, Χαλβαδοποιείο “Ένα και Κάτι”, Γιάννης Μπουλογιώργος, Αντιπροσωπεία αρτοσκευασμάτων
Αδάμος Γιάννης, Βιομηχανία

CMYK

Μπισκότων “ΒΙΟΛΑΝΤΑ” και
το Κηροπλαστείο Χρήστου
Παναγιώτου για την Εικόνα
της πίτας, καθώς και όλα τα
καταστήματα που πρόσφεραν
διάφορα δώρα για την λαχει-

οφόρο της εκδήλωσης.
Χρόνια Πολλά σε όλους και
ένα μεγάλο ευχαριστώ στους
συμμετέχοντες στο απογευματινό και κοπή πίτας.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

τοπικά
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Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος
ευλόγησε την κοπή της πίτας του Συλλόγου Ηπειρωτών ν. Τρικάλων

οσμοσυρροή στην
κοπή της πίτας του
Συλλόγου
Ηπειρωτών ν. Τρικάλων
την Κυριακή 20
Ιανουαρίου 2019, στην
πανέμορφη αίθουσα του
ξενοδοχείου ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ.

Κ

Μέσα σε μια χαρούμενη, ζεστή και ευχάριστη ατμόσφαιρα, Ηπειρώτες και Τρικαλινοί,
βρήκαν μια καλή ευκαιρία συνεύρεσης, επαφής και διασκέδασης μεταξύ τους. Η αθρόα
προσέλευση μελών και φίλων
του συλλόγου Ηπειρωτών (κυριολεκτικά δημιουργήθηκε το
αδιαχώρητο), ήταν μια ακόμα
επιβράβευση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, που με την
παρουσία του, έχει σφραγίσει
σημαντικές δράσεις στο νομό.
Ο Σεβασμιότατος μετά το
πέρας της τελετής, ως μέλος
του Συλλόγου, ευχαρίστησε
την Πρόεδρο και με πολλή
διάθεση και χαρά εξήρε και
επιβράβευσε το έργο της κα-

λώντας όλους τους παρευρισκομένους να είναι πάντα κοντά της και να στηρίζουν την
ανιδιοτελή και έντιμη προσφορά της επί σειρά ετών.

«Είμαι Ηπειρώτης και θα πορευτούμε όλοι μαζί» τόνισε.
Ικανοποιημένη, αλλά και
συγκινημένη για την αποδοχή,
η Πρόεδρος του Συλλόγου κα.

Χύτα Νίκη, ευχαρίστησε τον
Σεβασμιότατο λέγοντας πως
αποτελεί πηγή της πνευματικής μας καθοδήγησης και πως
το δύσκολο ποιμαντικό και κοι-

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

νωνικό έργο που επιτελεί, να
επιφέρει πολύτιμους πνευματικούς καρπούς σε όλους. Στη
συνέχεια απευθυνόμενη προς
τους παρευρισκομένους, τους
ευχήθηκε το νέο έτος να αποτελέσει αφετηρία μιας νέας
εποχής και να φέρει υγεία σε
όλους, που είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Η πατρίδα, τόνισε, για τον καθένα μας είναι
μια ζωντανή πραγματικότητα
που είναι δεμένη σφιχτά με τη
ζωή μας. Είναι καημός, είναι
νοσταλγία. Αυτή η νοσταλγία
είναι που πλάθει την ανάγκη
και ωθεί τις ψυχές να δημιουργούμε Συλλόγους, πολιτιστικά σχήματα κ.α., προκειμένου να αναβαθμίσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Η κα
Χύτα τόνισε: «Σήμερα είναι μια
ιστορική μέρα, καθώς ο παλμός της Ελλάδας χτυπάει στην
πλατεία Συντάγματος. Όλοι με
μια φωνή θα βροντοφωνάξουν
ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι Ελληνική».
Ακολούθησε Ηπειρώτικος
χορός με το χορευτικό γυναικών και ανδρών του Συλλόγου,
υπό την επίβλεψη του καταξιωμένου χοροδιδάσκαλου κ.
Δημήτρη Δημουλά.
Την εκδήλωση με την παρουσία τους: οι Βουλευτές

ΣΥΡΙΖΑ κ. Σάκης Παπαδόπουλος, κ. Σιμορέλης Χρήστος, ο
Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, οι περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Μπάρδας, κ. Γακόπουλος, κ. Αναγνωστόπουλος, η πολιτευτής
κα Χρύσα Ντιντή, ο πρόεδρος
του Θεραπευτηρίου Χρονίων
Παθήσεων κ. Ραχιώτης Παναγιώτης, ο πρόεδρος της τοπικής ΝΟΔΕ κ. Κρανιάς, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικάλων κ. Λάππας
Μιχάλης, ο πρώην πρόεδρος
του Συλλόγου Ηπειρωτών Τρικάλων κ. Χύτας Βασίλειος, ο
εκπρόσωπος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος κ. Θανάσης Ευαγγελόπουλος κ.α.
Θερμά συγχαρητήρια σε
όλο το Δ.Σ. Συλλόγου για την
άρτια οργάνωση: Πρόεδρο
Νίκη Χύτα, Γραμματέα Τσατσαρώνη Μαρία, Αντιπρόεδρο
Αμπράζη Σπυριδούλα, Ταμία
Φλώρο Παναγιώτη, Μέλη Ραχιώτη Παναγιώτη και Χύτα Βασιλική
Το φλουρί της πίτας, αντιστοιχούσε σε ένα χρυσό Κωνσταντινάτο, το οποίο κέρδισε
το μέλος του Συλλόγου κ. Λιάρος Τηλέμαχος (γεωπόνος).
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Αδέσποτες μέρες…!!
αίρνω φόρα και ζυγίζω τον καιρό, το κορμί μου
στο κενό να εμπιστευτώ και ξεχνάω πως κι αυτό
τον ουρανό τον έχουν πουλημένο… Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι μου. Μέρες αδέσποτες σφηνώθηκαν στην πόλη μου. Σημαδεύουνε το μέλλον πετυχαίνουν
το παρόν και με στρίμωξαν σ' ατέλειωτο κρυφτό». (Μέρες αδέσποτες- Χρήστος Θηβαίος).
Πλημμύρισε η ζωή μου με αδέσποτες μέρες. Γύρω- γύρω
αδέσποτοι άνθρωποι, μεστοί ανικανότητας, ιδιοτέλειας, συμφέροντος. Το κυριότερο όμως είναι πως με περνούν για ηλίθιο, για άχρηστο, για ευκολόπιστο. Άνθρωπο με κοντή μνήμη που ξεχνάω.
Πολιτικοί-Δημοτικοί «άρχοντες», κληρικοί, δημόσια πρόσωπα, άτομα που θεωρούνται «στυλοβάτες» σε μια κοινωνία
, οδηγοί ενός λαού προς το καλό(;), να ειρωνεύονται, να λοιδορούν, να αποφασίζουν ως αυτοκράτορες, με μέγιστη ψωριάρικη διάθεση.
Κι εγώ να σκύβω το κεφάλι, γιατί με κουνούν σα μαριονέτα, γιατί πιέζουν την ανάγκη μου να ζήσω . Γιατί με απειλούν
με τρόπο αναίσχυντο. Και δακρύζω που είμαι ανίκανος να αντιδράσω. Ο φόβος με έχει κυριεύσει. Στο φόβο μου βάζουν
το μαχαίρι και πιέζουν.
Ξεφτιλισμένοι που με εξευτελίζουν. Η σκέψη μου πλέον δεν
είναι κριτική. Πνίγομαι! Με δελεάζουν με ύλη, βάζοντας με να
υπογράφω κάτι που δεν επιθυμώ. Με τσουρουφλίζει τούτη
η υπογραφή. Σύμβαση για το καλό το δικό μου, μα πιότερο
για των παιδιών μου λένε…..
Είμαι ανίκανος να αντιδράσω. Γιατί εγώ; Τόσοι είμαστε εγκλωβισμένοι στο Άουσβιτς . Τόσοι μπήκαμε στο τρένο της αποδοχής των καθρεφτών και των μπιχλιμπιδιών που πασάρουν
στους ιθαγενείς. Τόσοι κι όμως μόνοι!..... Εγώ θα κάνω την
επανάσταση; Αλλάζει τούτη γκρίζα εικόνα με την χρυσοποίκιλτη κορνίζα που με έχουν βάλει; Με έχουν πείσει πως είναι

«Π

ο παράδεισος! Για ποιους; Για μένα; Για σένα μεροκαματιάρη; Για σένα φοιτητή; που αντί να ξεσηκώνεσαι τσαλαβουτάς
στα ρυάκια της απάθειας με τα θεάματα και το λίγο παντεσπάνι το ψημένο με κλούβια αυγά.
Για σένα πατριώτη του μόχθου που η ελπίδα σου είναι πλέον το τζακ ποτ του τζόκερ; Για μένα τον δασκαλάκο που με
αντιμετωπίζουν σαν σκουπίδι, γιατί ο στόχος είναι να δημιουργούν τούβλα κι όχι ανοιχτά μυαλά. Χτίζουν την καλοπέραση τους . Κι αν ταράξεις τη στάσιμη κολυμβήθρα σε έφαγε το μαύρο φίδι. Σε παρέλυσαν. Ακόμη και το να σκέφτομαι
διαφορετικά είναι φασιστικό λένε κάποιοι.
Όταν μιλήσω τότε αρχίζει το πανηγύρι . Γιατί το έγραψες
αυτό; Γιατί μίλησες; Τώρα θα δεις ! Κι όλοι αυτοί που μου κουνούν το δάχτυλο, εγώ τους έβαλα εκεί που είναι. Απομακρύνθηκα από το ταμείο, τελείωσε το παραμύθι.
Αλήθεια πόσους έχω δει από όλους δαύτους τους « άρχειν
ημάς», να ξεκινούν από χαμηλά; Οι πιότεροι μέσα από τζάκια κι από κάστες ελιτίστικες, αυτές δα που όλοι μας επιθυμούμε να ανήκουμε. Κι αν προσπαθήσεις να μπεις σε πατάνε, σε λιώνουν, σε κάνουν σκουλήκι, υπογράφοντας την ελιτίστικη σκλαβιά σου. Και γύρω από δαύτους τα παρατρεχάμενα κούτσουρα ,να ζεσταίνουν τους θώκους τους. Κι όταν
γίνονται στάχτη, τους αλλάζουν με άλλα πρόθυμα κούτσουρα. Συμφεροντολόγοι, κοντόφθαλμοι πολλοί παροικούντες
στην Ιερουσαλήμ.
Στον ύπνο μου αναζητώ τις κλεμμένες μέρες. Στον ξύπνιο
μου τις βλέπω να μεγαλώνουν. Κι όσο πιο αδέσποτες γίνονται, τόσο βυθίζομαι στο κώμα της αναξιοπρέπειας.
Φταίω ναι φταίω…….!!! Νιώθω το φταίξιμο να με θεριεύει
!!! Τι κάνω γι αυτό; Τι κάνουμε γι αυτό; Είμαστε πολλοί. Όταν
οι μοναχικότητες των αδέσποτων ημερών μας ενωθούν, τότε
να φοβηθούν την οργή μας. Κι αν , όταν διαβάσουν αυτές τις
αράδες , κοροϊδέψουν και χασκογελάσουν, τους υπενθυμί-

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
Τα αποσπάσματα επέλεξε ο Δρ. Θεόδωρος Κ. Γκαλέας
από την εφημερίδα «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ»
Μακεδονία είναι
αποκλειστικά γεωγραφική
περιοχή. Από το 1945 και
μετά οι κάτοικοι της ΠΓΔΜ
εμφανίζονται ως «Μακεδόνες» που
απαρτίζουν τη λεγόμενη
«μακεδονική» εθνότητα, ενώ η
σλαβική γλώσσα που μιλούν έχει
βαπτιστεί «μακεδονική γλώσσα».

Η

Σκοπός της παραπάνω μεθόδευσης είναι η ιστορική κατασκευή και νομιμοποίηση των επεκτατικών βλέψεων του σκοπιανού εθνικισμού σε βάρος των γειτονικών λαών. Επισημαίνεται η ευθύνη των
Μεγάλων που έχουν συμφέροντα στην
περιοχή και αξιοποιούν τον σκοπιανό
αλυτρωτισμό για να τα προωθήσουν.
Στο όνομα του φιλικού προσανατολισμού της τατοϊκής Γιουγκοσλαβίας προς
τη Δύση, η Ελλάδα υποχρεώθηκε να
μην ανακινήσει το ζήτημα που προέκυψε
με τη δημιουργία της πρώην «Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας»
και την κατασκευή της λεγόμενης «μακεδονικής εθνότητας».
Επισημαίνουμε τις ευθύνες των ελληνικών πολιτικών ηγεσιών, που επί δεκαετίες αδράνησαν, όσο τα Σκόπια ήταν
τμήμα της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Και
ενώ τώρα, τόσα χρόνια το θέμα εκκρεμεί,
με χαρακτηριστική προχειρότητα, σπεύδουν να υπακούσουν στις εντολές των
ισχυρών που θέλουν τα Σκόπια στο
ΝΑΤΟ και στην ΕΕ.
Ο σκοπιανός εθνικισμός έχει προκαλέσει μεταλλάξεις και στον εκκλησιαστικό χώρο, αφού συνέπειά του είναι η δημιουργία της σχισματικής «μακεδονικής
εκκλησίας» σε συνδυασμό με τις αλλεπάλληλες διώξεις του κανονικού ποιμενάρχη της περιοχής Αρχιεπισκόπου Αχρίδας Ιωάννη εκ μέρους των τοπικών αρχών. Η Χ.Δ. είναι αντίθετη στην αναγνώριση της ΠΓΔΜ με το όνομα «Μακεδονία»
ή παράγωγό του. Σε κάθε περίπτωση, κα-

μία λύση για την ονομασία δεν μπορεί να
γίνει αποδεκτή, αν τα Σκόπια δεν αποκηρύξουν ρητά και έμπρακτα τον αλυτρωτικό επεκτατισμό τους.
Μέχρι στιγμής, όλες οι «συμβιβαστικές» λύσεις που έχουν προταθεί, απλώς
δικαιώνουν την αντίληψη του σκοπιανού
εθνικισμού ότι το σημερινό κράτος είναι
ένα μόνο τμήμα της ιστορικής Μακεδονίας, που με την προσάρτηση των υπόλοιπων «αλύτρωτων» τμημάτων της θα
βρει την ιστορική του «δικαίωση».
Η Χ.Δ. πιστεύει ότι, όπως και στα Σκόπια, η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να
τεθεί σε Δημοψήφισμα στην Ελλάδα,
ώστε τον τελικό λόγο να τον έχει ο
Λαός.

ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ
ΕΛΕΓΧΕΙ ΚΑΙ ΦΩΤΙΖΕΙ
Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
«Και επήγα πάλιν εις τους φίλους μου
τους Αγίους. Άναψα τα καντήλια και ελιβάνισα λιβάνιν καλόν αγιορείτικο. Και
σκουπίζοντας τα δάκρυα τους είπα: Δεν
βλέπετε που θέλουν να κάμουν την Ελ-

λάδα παλιόψαθα; Βοηθείστε, διότι μας
παίρνουν αυτοί οι μισέλληνες και άθρησκοι ό,τι πολύτιμο τζιβαϊρικόν έχομεν»!
«Γλυκύτερο πράμα δεν είναι άλλο από
την πατρίδα και τη θρησκεία». Μου λέγει:
τι κάνεις αυτού; Αυτές οι θέσεις είναι αδύνατες, τι πόλεμον θα κάμετε με τον
Μπραϊμη; Του λέγω είναι αδύνατες οι θέσεις κι εμείς, όμως, είναι δυνατός ο
Θεός οπού μας προστατεύει».
«Εμείς απ’ ούλα είμαστε αδύνατοι,
όμως ο Θεός φυλάγει τους αδύνατους κι
αν πεθάνωμεν, πεθαίνουμε δια την πατρίδα μας, δια την θρησκεία μας και πολεμούμεν όσο μπορούμε εναντίον της τυραγνίας και ο Θεός βοηθός». «Ξέρετε
πότε να λέγη ο καθείς “εγώ”; Όταν αγωνιστή μόνος του και φκειάση ή χαλάση να
λέγη “εγώ”. Όταν όμως αγωνίζονται
πολλοί και φκειάνουν, τότε να λένε
“εμείς” και όχι εις το “εγώ”.
Και ο Μακρυγιάννης, διαχρονικά βεβαιώνει: Εσύ Κύριε θ’ αναστήσεις τους
πεθαμένους Έλληνες, τους απογόνους
αυτών των περίφημων ανθρώπων οπού
στόλισαν την ανθρωπότητα με αρετήν»!

ζω μια λέξη γεμάτη από παραδείγματα : Ιστορία!!!
Ο αδέσποτος
Δημήτρης Κ. Νούλας

Παρουσίαση βιβλίου
Το
βιβλιοπωλείο
Τσιοπελάκος, το Κέντρο Έρευνας Μουσείο
Τσιτσάνης και οι εκδόσεις Γαβριηλίδης
σας προσκαλούν
στην παρουσίαση της
ποιητικής συλλογής
"Το Μηδέν Σε Φωλιά"
της Κλεοπάτρας Λυμπέρη,
την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου και ώρα 7 το
απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του
μουσείου Τσιτσάνη.
Την ποιητική συλλογή θα παρουσιάσει ο
Ηλίας Κεφάλας, ποιητής

Πηγές ΥΠΕΚΑ: Καμία αύξηση
στα τιμολόγια της ΔΕΗ
Την διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ επανέλαβαν ανώτατες πηγές
του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο περιθώριο
του συνεδρίου Eco Mobility που πραγματοποιείται στην Αθήνα.
Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο μείωσης του ποσοστού έκπτωσης 15% που ισχύει σήμερα για τους συνεπείς στην πληρωμή των λογαριασμών πελάτες της ΔΕΗ οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι αυτό είναι ζήτημα εμπορικής πολιτικής της επιχείρησης στο οποίο δεν εμπλέκεται το υπουργείο.
Πρόσθεσαν ακόμη ότι η ενδεχόμενη υιοθέτηση ρήτρας ρύπων στα τιμολόγια της ΔΕΗ δεν θα οδηγήσει σε σημαντικές
αλλαγές των τιμών της ενέργειας για τους καταναλωτές.
Σημειώνεται ότι και η ίδια η ΔΕΗ υπογραμμίζει πως με την
προσθήκη της ρήτρας δεν θα καλύπτεται το σύνολο του επιπλέον κόστους που έχει επωμιστεί από την αύξηση των τιμών των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα
. Η πηγή ανέφερε ακόμη ότι η ΔΕΗ δεν έχει πρόβλημα χρηματοδότησης σημειώνοντας ότι η εταιρεία δανείζεται επαρκώς τόσο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όσο και
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.
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4 Τα Μετέωρα δοκιμάζονται σήμερα
στην Καρδίτσα από το Μακρυχώρι και
στο ντεμπούτο Τσουκαλίδη θα παλέψουν
•(σελ. 7)

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

Ο ΑΟ Τρίκαλα
βρίσκεται σε ένα
σημείο που δεν
χρειάζεται κάποιος να
μιλήσει για την
κρισιμότητα των αγώνων.
Αυτό είναι εύκολο να το
κατανοήσει κάποιος
κοιτάζοντας τον
βαθμολογικό πίνακα.
Έτσι αντί για… αναλύσεις
θα πρέπει
οι ποδοσφαιριστές του
ΑΟ Τρίκαλα μέσα στον
αγωνιστικό χώρο να
δείξουν τον κατάλληλο
δυναμισμό ώστε να βγει
η ομάδα από την
δυσχερή θέση στην
οποία βρίσκεται. Αυτά
όμως θα πρέπει να
περιμένουμε να δούμε
στην πράξη αν γίνουν, το
γήπεδο είναι καθρέφτης.

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ
Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ; ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Σε δύσκολη θέση ο ΑΟΤ, αλλά
με νίκες μπορεί να φέρει χαμόγελα

•(σελ. 5)

Ο αθλητισμός δείχνει τον δρόμο κάτι που
αποδείχτηκε και στην πρόσφατη πάσα ανθρωπιάς

•(σελ. 4)

Ίκαροι και ΑΟ Καλαμπάκας κοιτάζουν
την δύσκολη συνέχεια της Γ’ Εθνικής
•(σελ. 3)
CMYK
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Ηλεκτρικοί πάγκοι
Δύσκολη είναι η καθημερινότητα
των κόουτς με τον Κολοσσό
να κοιτάζει την επόμενη ημέρα
Κόλλησε απίστευτα φέτος η ομάδα του σμαραγδένιου
νησιού και σε τέτοιες περιπτώσεις πρόβλημα έχει ο εκάστοτε προπονητής.
Το basketa έγραψε για δύσκολες μέρες Φλεβαράκη.
Σε διαζύγιο οδηγούνται ο Κολοσσός με τον Κώστα
Φλεβαράκη, όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες.
Ο λόγος δεν είναι άλλος από την κακή πορεία της ομάδας
της Ρόδου, που δεν διορθώθηκε ούτε όταν στις αρχές
Δεκέμβρη ανέλαβε ο Έλληνας τεχνικός αντί του Νίκου
Βετούλα, ο οποίος είχε αποχωρήσει για να δουλέψει
στον Ιωνικό Νικαίας.
Τον τελευταίο ενάμιση μήνα που ο Φλεβαράκης καθοδηγεί από τον πάγκο, ο Κολοσσός έχει πετύχει μόλις μία
νίκη σε επτά αγώνες και παραμένει καθηλωμένος στην
τελευταία θέση της βαθμολογίας, με έναν αγώνα λιγότερο.
Η αλήθεια πάντως είναι πως σε αυτό το διάστημα αντιμετώπισε εντός έδρας Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και εκτός έδρας
ΑΕΚ, Περιστέρι, πρόγραμμα που δεν το λες και εύκολο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του basketa, το γυαλί στις
σχέσεις των δύο πλευρών φαίνεται πως ράγισε μετά τον
αγώνα με τον ΠΑΟΚ, όταν ο Κώστας Φλεβαράκης έκανε
δημοσίως παράπονα για τη διαιτησία, κάτι που δεν άρεσε
στους διοικούντες, οι οποίοι θεωρούσαν πως η κακή
εικόνα της ομάδας ήταν το βασικό πρόβλημα. Στη συνέχεια
τα αποτελέσματα δεν βοήθησαν και φτάσαμε στο διαζύγιο,
που πρέπει να θεωρείται πλέον σχεδόν δεδομένο.
Το επόμενο ερώτημα αφορά ασφαλώς τον αντικαταστάτη
του Κώστα Φλεβαράκη.
Τα ονόματα που ακούγονται πιο έντονα είναι αυτά του
Βασίλη Φραγκιά και του Βαγγέλη Αγγέλου. Ο πρώτος
έχει δουλέψει και στο παρελθόν στον Κολοσσό, με πολύ
καλά αποτελέσματα μάλιστα, ωστόσο ακούγεται ότι δεν
έφυγε ακριβώς σαν φίλος, όταν έφυγε. Άλλοι, ωστόσο,
υποστηρίζουν πως αυτό δεν θα είναι πρόβλημα. Ο δεύτερος
είναι και πάλι διαθέσιμος μετά την αποχώρησή του από
τον Άρη και του αρέσουν οι… επικίνδυνες αποστολές.
Μια τέτοια είναι, άλλωστε, η παραμονή του Κολοσσού
στην Basket League υπό τις παρούσες συνθήκες.
Σύμφωνα με την ίδια ιστοσελίδα πολύ δυνατά παίζει
και ο Χρήστος Παππάς, πρώην συνεργάτης του κ. Μπαρτζώκα στην Κουμπάν.

Οι πτήσεις συνχίζονται
Νέες εμπνεύσεις από τον Γ. Αντετοκούνμπο,
που λύγισε χαρισματικό αντίπαλο
Στην κορυφή του NBA παραμένουν οι Μιλγουόκι Μπακς
(34-12) του Γιάννη Αντετοκούνμπο, κερδίζοντας με 116106 του Ντάλας Μάβερικς (20-26) του Λούκα Ντόντσιτς.
Μόλις ένα ημίχρονο άντεξαν οι Ντάλας Μάβερικς κόντρα
στους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο
οποίος πραγματοποίησε ακόμα μία εξαιρετική
εμφάνιση(basketblog).
Οι Μιλγουόκι Μπακς πάτησαν γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και με μπροστάρη τον ''Greek Freak'' καθάρισαν
από νωρίς την υπόθεση νίκης. Στο τέλος πήγε να γίνει
ντέρμπι βέβαια όταν οι Ντάλας έτρεξαν σερί 2-14(106101) αλλά οι γηπεδούχοι ψύχραιμα διατήρησαν το υπέρ
τους προβάδισμα και έφτασαν στη νίκη με 116-106.
Ο Έλληνας φόργουορντ είχε 31 πόντους με 9/18 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 10/12 βολές, μάζεψε 15 ριμπάουντ
και μοίρασε πέντε ασίστ αλλά δεν ήταν τυχερός τόσο
αυτός όσο και όσοι παρακολουθούσαν το παιχνίδι,
καθώς δεν βρέθηκε στο ίδιο παρκέ με τον αδερφό
του Κώστα.
Από την πλευρά των ηττημένωνξεχώρισε ο Λούκα
Ντόντσιτς που είχε 18 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10
ασίστ σε 33 λεπτά, καταγράφοντας το πρώτο του triple
double στο NBA με το οποίο είναι πλέον ο 2ος νεότερος
NBAer που το κατορθώνει μετά από τον Μαρκέλ Φουλτζ.
Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι, οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ είχαν εύκολο βράδυ στη Νέα Υόρκη επικρατώντας
των Νικς με 127-109.

Και σε άλλο πόστο
Τεράστια εκτίμηση τρέφει η Μπάμπεργκ στον Νίκο
Ζήση.
Οι Γερμανοί του ζήτησαν να μείνει στην ομάδα αν το
θέλει, σε άλλο πόστο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής ιστοσελίδας «bblprofis.de» η ομάδα της Βαμβέργης
του ζήτησε (αν αποφασίσει να… συνταξιοδοτηθεί) να
παραμείνει στον σύλλογο ως νέος τεχνικός διευθυντής,
καθώς γνωρίζει άριστα το αντικείμενο.

Κινήσεις στην σκακιέρα
Προπονητές που πέρασαν από τα Τρίκαλα προσπαθούν να
ανακατεύουν την τράπουλα για να ανοίξει ο δρόμος των επιτυχιών

Τ

α μαγικά και τα κόλπα τους
δεν τα κάνουν μόνον οι
αθλητές. Και οι προπονητές
σπεύδουν να υλοποιήσουν
ότι περνάει από το χέρι τους
προκειμένου να οδηγήσουν τις
ομάδες τους στο καλύτερο δυνατό
πλασάρισμα.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Αλλα συγκροτήματα βάζουν ψηλά τον
πήχη, οπότε οι κόουτς πρέπει να συνηθίσουν στις απαιτήσεις πρωταθλητισμού.
Γενικά τα τμήματά τους κυνηγούν στόχους είτε για την μέση, είτε για την
ουρά, οπότε μέλημά τους είναι να κάνουν
άψογες κινήσεις στην σκακιέρα της τακτικής.
Θεωρητικά το σκηνικό αυτό μοιάζει
εύκολο αλλά η πράξη άλλα δείχνει.
Ακόμη και ένας κρίκος αν λείψει από
την αλυσίδα μπορεί να γίνει η ζημιά.
Επιπρόσθετα δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι οι τεχνικοί έχουν να διαχειριστούν
πολλές και διαφορετικές προσωπικότητες.
Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να βρίσκουν συνέχεια το κουμπί όλων των
αθλητών και ειδικά των ξένων προκειμένου να παίζουν για την ομάδα.
Οι φίλοι των Τρικάλων έβαλαν στην
καρδιά τους προπονητές που εργάστηκαν σε τοπικούς συλλόγους και συνέδεσαν το όνομά τους με πολύ καλές ημέρες. Αναφερόμαστε σε εποχές δόξας
και βέβαια οι συγκρίσεις με τα τωρινά
δεδομένα προκαλούν μελαγχολία.
Διότι το επιχώριο μπάσκετ έδειξε ότι
έχει θέση στα μεγάλα πρωταθλήματα.
Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι
αρκετοί φίλαθλοι προσβλέπουν σε αναγεννητική πορεία.
Μέχρι τότε όμως παρακολουθούν με
άγρυπνο μάτι και την δουλειά οικείων
προπονητών.
Στο πλαίσιο αυτό ο Γιάννης Καστρίτης
αν και οι πρώτες του μέρες στον Αρη είχαν μεγάλη πίεση φαίνεται ότι κατάφερε
να κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις ενός
ιστορικού συλλόγου και να επαναφέρει
την ηρεμία.
Ετσι οι κιτρινόμαυροι τρέχουν αλυσίδα
επιτυχιών, που επανέφερε τα χαμόγελα.
Μεγάλη μάχη δίνουν ο Κ. Φλεβαράκης
με τον Γ. Τζήμα, ενώ και ο Γ. Σκαραφίγκας παρουσιάζει έργο.
Ας δούμε ξεχωριστά τις προσπάθειές
τους μέσα από τα δικά τους λεγόμενα.
Ο Γιάννης Καστρίτης δεν είχε λόγια
με αυτό που παρουσίασε η ομάδα του
στο δεύτερο ημίχρονο και χαρακτήρισε
τον κόσμο του Άρη καθηλωτικό αμέσως
μετά την σπουδαία νίκη επί του Λαυρίου.
Ο τεχνικός του Άρη επεσήμανε αρχικά:
“Είχαμε να παίξουμε ένα πολύ δύσκολο
παιχνίδι, κυρίως ως προς το πνευματικό
κομμάτι. Πρώτον γιατί προερχόμασταν
από δύο διαδοχικές νίκες και υπήρχε ο
κίνδυνος να αποπροσανατολιστούμε και
δεύτερον γιατί ο Άρης είχε κερδίσει το
Λαύριο στον πρώτο γύρο και ενδεχομένως κάποιοι θα πίστευαν ότι εύκολα ή
δύσκολα θα κερδίζαμε και στην προκειμένη περίπτωση, δίχως να λάβουν υπ’
όψιν τις ποιοτικές προσθήκες που έκανε.
Ευτυχώς τίποτα δεν συνέβη.
Τα παιδιά ήταν πολύ συγκεντρωμένα,
ίσως να είχαμε ένα πρόβλημα στο επιθετικό ριμπάουντ του Λαυρίου στο πρώτο
ημίχρονο, αλλά δεν έχω λόγια για τους

Ο Γ. Σκαραφίγκας με το καλημέρα ανέβασε το επίπεδο του Διαγόρα
παίκτες και αυτό που παρουσίασαν στο
δεύτερο μέρος, ειδικά επειδή το έκαναν
με αυξανόμενη ένταση. Έκαναν κατάθεση ψυχής, θυσίασαν το κορμί τους
και φτάσαμε σε μια πολύ σημαντική νίκη.
Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια σε
όλους τους παίκτες. Είχαμε τραυματίες
και απόντες, αλλά όσο είμαστε ταπεινοί
και δουλεύουμε κάθε μέρα όπως μέχρι
τώρα, θα έχουμε καλή συνέχεια”.

Ποντάρει στο σύνολο
Ολοι οι προπονητές του κόσμου θέλουν ζεστούς τους πάντες. Στο θέμα
αυτό ο κόουτς Καστρίτης ανέλυσε:
Οι Έλληνες παίκτες σκόραραν 48 από
τους 84 πόντους, δύο εξ αυτών ήταν οι
απόλυτοι πρωταγωνιστές της νίκης, αλλά
ο Γιάννης Καστρίτης στάθηκε και πάλι
στο σύνολο: “Την ομάδα προσπαθώ να
την αντιμετωπίσω σαν σύνολο.
Είμαστε μια ομάδα που θέλουμε να
παίζουμε άμυνα, δεν θα βαφτίσουμε κάποιον ηγέτη, όποιος είναι σε καλή μέρα,
σε σωστή θέση, θα παίρνει προσπάθειες.
Είναι ευχής έργον για κάθε ομάδα, ειδικά
για τον Άρη, να έχει Έλληνες που μπορούν να τραβήξουν την ομάδα, όχι μόνο
στο σκοράρισμα, αλλά και σε θέματα
νοοτροπίας. Έχουμε ένα πολύ ωραίο
γκρουπ παικτών και χαιρόμαστε να δουλεύουμε μαζί του”.
Για την παρουσία του κόσμου που και
σήμερα έκανε το Παλέ την καλύτερη
έδρα στην Ελλάδα σχολίασε: “Ο κόσμος
και στο παιχνίδι αυτό ήταν… Τι να πω;
Καθηλωτικός, εκπληκτικός.
Τα παιδιά μας παίρνουν τεράστια ώθηση από τον κόσμο, για να βγάλουν όλη
αυτή την ενέργεια στο αμυντικό κομμάτι.
Επειδή έχω ακούσει πολλές συζητήσεις
μεταξύ τους, θέλουν να παίζουν καλά,
να κερδίζουν και να επιστρέφουν αυτή
τη χαρά στον κόσμο”.
Ολοκληρώνοντας ο πρώην κόουτς των
Τρικάλων εστίασε στην συνέπεια όλων
των παικτών που φροντίζουν να κυνηγούν
κάθε μπάλα.
Από την πλευρά του ο Κώστας Φλεβαράκης είδε τον Κολοσσό να μην μπορεί
να κάνει την υπέρβαση σε γεμάτο ματς.
Παράλληλα απένειμε εύσημα στον αντίπαλο.
Ο κόσμος χάρηκε μπάσκετ και από
τις δυο ομάδες. Δεν νομίζω ότι ήταν
στο σκεπτικό των δυο προπονητών, τόσο
το δικό μου, όσο και του κόουτς Γιατρά,
το επιθετικό παιχνίδι, όμως όταν ο ρυθμός πάει το σκορ ψηλά, τότε το παιχνίδι

οδεύει σε μια άλλη λογική. Πάντως, δεν
νομίζω ότι οι δυο ομάδες ήταν κακές
και στην άμυνα, απλά είχαν ομαδικό
πνεύμα και συνεργασίες στην επίθεση,
με πολλές ασίστ.
Ο Προμηθέας έχει άλλους στόχους
από εμάς, στην ομάδα υπάρχουν εντελώς
διαφορετικά δεδομένα. Είναι παράδειγμα
για όλους αυτό που γίνεται στην Πάτρα.
Το επίπεδο είναι υψηλό και ο Προμηθέας
κοσμεί το ελληνικό πρωτάθλημα.
Εμείς πιστέψαμε σήμερα ότι θα μπορούσαμε να κλέψουμε το παιχνίδι, όμως
στοίχισαν οι πολλές χαμένες βολές (σ.
11/22). Αν η αναλογία σε αυτόν τον
τομέα ήταν διαφορετική, τότε τα πράγματα θα ήταν ακόμη καλύτερα για εμάς.
Επίσης, ο Προμηθέας πήρε πολλά κρίσιμα επιθετικά ριμπάουντ τα οποία μετουσίωσε σε καλάθια.
Εμείς είχαμε φάουλ από το α’ ημίχρονο, όμως τα δώσαμε όλα, παίζαμε για
κάθε πόντο και γι’ αυτό είμαι ικανοποιημένος από τα παιδιά.
Συνεχίζουμε με στόχο να κερδίσουμε
τα παιχνίδια που θέλουμε να κερδίσουμε.
Πρέπει να διαχειριστούμε και την πίεση.
Δεν χρειάζονται σπασμωδικές κινήσεις.
Γενικά δείξαμε ότι αξίζουμε κάτι καλύτερο».
Πολύ δύσκολη αποστολή είχε και ο
γειτονικός ΑΣ. Καρδίτσας.
Ο Γιάννης Τζήμας, μετά το τέλος
του αγώνα με τον Ιωνικό Νικαίας έπλεξε
το εγκώμιο των πρωτοπόρων της Α2.
Ο έμπειρος προπονητής χαρακτήρισε
τιμή που ο ΑΣ Καρδίτσας Μέλι ΑΤΤΙΚΗ
αντιμετώπισε έναν αντίπαλο με σπουδαία
ονόματα και πολύ καλή οργάνωση σε
διοίκηση και προσωπικό, ενώ δήλωσε
πως δύσκολα θα κάνει άλλη ήττα μέχρι
το φινάλε της σεζόν, προβάροντας ήδη
την άνοδό της στην Basketleague.
Ο κ. Τζήμας μίλησε για τις λεπτομέρειες που έγειραν την πλάστιγγα υπέρ
των Νικαιωτών στην αναμέτρηση, τονίζοντας πως η διαφορά στο τέλος ήταν
πλασματική, ενώ στάθηκε τόσο σε κάποια
σφυρίγματα, όσο και σε μερικές φάσεις
που δεν επέτρεψαν τον ΑΣΚ να διατηρήσει την ψυχραιμία του.
Τέλος ο Γιώργος Σκαραφίγκας μετά
το πετυχημένο πέρασμά του από την
Αγιά ξεκίνησε με το δεξί και στον Διαγόρα
Δρυοπιδέων οδηγώντας τον σε μεγάλη
νίκη επί του Ιπποκράτη με οδηγό το μαχητικό πνεύμα, που διαχρονικά τον χαρακτηρίζει.

τΟΠιΚΑ

Σ

χεδόν κάθε
αγωνιστική τα
δεδομένα αλλάζουν
στον βαθμολογικό
χάρτη του γ’ ομίλου της
μπασκετικής Γ’ Εθνικής.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ειδικά στην κορυφή πέφτουν
κορμιά αφού αρκετά σωματεία
δεν κρύβουν τις βλέψεις τους
για την πρωτιά.
Μετά τους Κυριακάτικους
αγώνες τα χαμόγελα ήταν για
τα Γρεβενά, που αθόρυβα αναρριχήθηκαν στην πρώτη θέση.
Ο Πρωτέας επιβεβαιώνει ότι
διαθέτει έμπειρο και σκληροτράχηλο σύνολο, που ξέρει να
γέρνει την ζυγαριά στην πλευρά
του.
Ειδικά στο σπίτι του δεν δίνει
το παραμικρό δικαίωμα.
Πιο κάτω η Λευκάδα που ξεκίνησε ως πρώτο φαβορί θα
σπεύσει να εξαντλήσει τις πιθανότητες αν και συνειδητοποίησε ότι στο επίπεδο αυτό
δεν χαρίζεται τίποτα.
Ιδιαίτερα αξιόπιστες είναι και
οι δυο ομάδες των Ιωαννίνων.
Πιο κάτω υπάρχει ένας όμιλος
ομάδων, που είναι ικανός να
κάνει πολλές ζημιές ειδικά αν
βρεθεί στην μέρα του και λειτουργήσουν υποδειγματικά τα
βαριά χαρτιά.
Στο τοπίο αυτό το Τρικαλινό
δίδυμο αντιλήφθηκε ότι με συμβατικές εμφανίσεις δεν θα ανοίξει τα φτερά.
Οι Ικαροι εστίασαν στην βελτίωση της αμυντικής προσπάθειας, αφού στο κομμάτι αυτό
υπολείπονται αρκετά.
Η συμπεριφορά στο πρόσφατο ματς με τον Εύαθλο άφησε
υποσχέσεις αλλά επιβάλλεται
ανάλογη συνέχεια.
Από την πλευρά της η Καλαμπάκα που τα δίνει όλα στην
άμυνα ξέρει ότι πρέπει να ανεβάσει την επιθετική στάθμη για
να μεταφέρει τον πονοκέφαλο
στους αντιπάλους.
Πάντως από την Κυριακή τα
χαμόγελα επέστρεψαν στο
στρατόπεδο των Ικάρων που
ήξεραν ότι η νίκη κόντρα στην
ομάδα του Πολυκάστρου ήταν
μονόδρομος.
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Πορεία βήμα- βήμα
Οι εκπρόσωποί μας στην μπασκετική Γ’ Εθνική ξέρουν πολύ
ότι κάθε αγωνιστική είναι ιδιαίτερη και συνεχίζουν με προσήλωση

Πήρε ανάσες ο ΑΟΚ και θα ψάξει μεγάλα αποτελέσματα

Οι Ικαροι συνεχίζουν με αναπτερωμένο ηθικό
Η πίεση φάνηκε σε μεγάλα
διαστήματα, ενώ οι φιλοξενούμενοι επιβεβαίωσαν ότι είναι
σκληρό καρύδι.
Ειδικά ο πολύπειρος Ημερίδης είχε κάποιο διάστημα απ’ευθείας σύνδεση με το καλάθι.
Και ορισμένοι συνάδελφοί του
είχαν εκνευριστική ευστοχία,
οπότε για 3 δεκάλεπτα οι κιτρινόμαυροι ακολουθούσαν στο
σκορ.
Ωστόσο κανείς δεν ήθελε να
σκέφτεται το αρνητικό σενάριο.
Με καλό επιμέρους σκορ
στην δ’ περίοδο όλα πήραν τον
δρόμο τους, ενώ με το τρέξιμο
κούρασαν τους αντιπάλους.
Πάντως το ζητούμενο βρίσκεται και στην απόσπαση διπλών.
Μπροστά υπάρχει μια δύσκολη αποστολή αφού ο Μαντουλίδης διαθέτει καλό και με αρχές σύνολο, ενώ είναι ανεβασμένος κάτι που έδειξε με την
πρόσφατη επιτυχία.
Κατά διαβολική σύμπτωση οι

Με οδηγό το συναίσθημα
Για την σημαντική φετινή προσπάθεια που γίνεται
στον Ήφαιστο Λήμνου μίλησε(ebasket) ο ιδιοκτήτης της
ΚΑΕ, Παντελής Μπούμπουρας. Συγκεκριμένα είπε:
Για το εγχείρημα με τον Ήφαιστο:
“Σκέφτηκα ότι η Λήμνος πρέπει να βγει από την αφάνεια
και να γίνει ξακουστή σε όλο τον κόσμο. Κάποια στιγμή
όταν ήμουν στην Ουκρανία με τον Παναγιώτη Φασούλα
μου ήρθε αυτή η ιδέα: Να πάρω μια ομάδα και να την
φέρω στη Λήμνο. Αυτό ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα -όχι
μόνο για το οικονομικό κομμάτι- που ούτε καν το είχα
φανταστεί νωρίτερα. Αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ήταν μια
μεγάλη γιορτή γιατί παίξαμε με μια από τις μεγαλύτερες
ομάδες της Ευρώπης. Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί
ο κόσμος της Λήμνου έχει καταλάβει τι κάνουμε. Αυτό
δεν είναι μια επιχειρηματική κίνηση.
Ερχόμαστε από μακριά και είναι μόνο το συναίσθημα
που μας οδηγεί. Είναι ο πρώτος χρόνος και θα στηρίξουμε
την προσπάθεια. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Μας στηρίζει ο κόσμος και στο γήπεδο έρχονται οικογένειες με
μικρά παιδιά. Αυτό μας δίνει χαρά να προχωρήσουμε”.
Σε άλλο θέμα η απομάκρυνση του Γιώργου Μπαρτζώκα
από τον πάγκο της Χίμκι ήταν η έβδομη από την αρχή της
σεζόν σε ομάδες της Ευρωλίγκας!
Την αρχή έκανε η Μπασκόνια, η οποία στα μέσα Νοεμβρίου επανάφερε τον Βέλιμιρ Περάσοβιτς στον πάγκο
της ομάδας στη θέση του Πέδρο Μαρτίνεθ, ενώ λίγες
μέρες αργότερα ο Γιάννης Σφαιρόπουλος ανέλαβε να…
σώσει την Μακάμπι αντικαθιστώντας τον Νέβεν Σπάχια.
Τον Πασκουάλ διαδέχτηκε ο Πιτίνο.

αντίπαλοι των Τρικαλινών ομάδων προέρχονται σχεδόν πάντα
από σημαντικές επιτυχίες.
Οσο για την Καλαμπάκα γέμισε τις μπαταρίες της στο ρεπό
που είχε, ενώ όλοι απόλαυσαν
το φιλανθρωπικό φιλικό.
Πλέον οι κιτρνομπλέ έβαλαν
ξανά μπροστά τις μηχανές,
αφού ξέρουν ότι χρειάζονται
υπερβάσεις.
Στο πλαίσιο αυτό θα σπεύσουν να διαβάσουν όσο καλύτερα μπορούν τον προσεχή αντίπαλο ΑΟΚ Βέροιας προκειμένου να πάρουν νίκη ψυχολογίας
μεταφέροντας παράλληλα την
πίεση στα υπόλοιπα σωματεία.
Όλα φυσικά περνούν μέσα
από την συστηματική δουλειά
και την κοινή προσπάθεια.
Είναι φανερό πάντως ότι το
δίδυμο δεν πρέπει να βλέπει
πολύ μακριά αλλά να πορεύεται
βήμα-βήμα κάνοντας τις σχετικές προσαρμογές.

Πλούσιο υλικό
Δυνατά ζευγάρια περιλάμβανε η πρόσφατη αγωνιστική που
είχαν όλα τα χαρακτηριστικά
του ντέρμπι.
Τα Γρεβενά του Πέτρου Μουρουζίδη, έχοντας πολύ καλή
απόδοση, κυρίως στο πρώτο
ημίχρονο, πήραν από την αρχή
τα..ηνία του αγώνα, φτάνοντας
την διαφορά και μέχρι το +20.
Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν
να μειώσουν στο -6, μέσα στο
κατάμεστο κλειστό των Γρεβενών, όπου οι φίλαθλοι της πόλης έγιναν ο «έκτος» παίκτης
του Πρωτέα.
Μετά την εξέλιξη αυτή οι νικητές άφησαν πίσω του τόσο
τους Γιαννιώτες, όσο και τη
Δόξα Λευκάδας που κατάφερε
στο έξτρα πεντάλεπτο να πετύχει την… άλωση των Ιωαννίνων επικρατώντας με 66-62 του
ΑΓΣΙ.
Πολύ μεγάλο διπλό πήρε ο
Μαντουλίδης στο Βόλο (89-77
τον Ολυμπιακό) και μοιράζονται
την τρίτη θέση της βαθμολογίας
με τους Τιτάνες Παλαμά που
νίκησαν τη Νικόπολη Πρέβεζας
(84-72). Πολύτιμη νίκη και μάλιστα με σημαντική διαφορά
πήρε η Μελίκη επί του ΑΟΚ Βέροιας (74-61), όπως και οι Ίκαροι Τρικάλων που έκαμψαν την
αντίσταση του Ευάθλου με 6660.
Γοητευτική είναι η ανάλυση
των φύλλων αγώνα.

Ο Πρωτέας φρόντισε να μπει
δυνατά στο ντέρμπι με τον
ΠΑΣ,ενώ ήταν ακόμη καλύτερς
στην δεύτερη περίοδο βάζοντας
τις βάσεις της επιτυχίας.
Ακολούθως οι Ηπειρώτες εξαπέλυσαν αντεπίθεση αλλά οι
γηπεδούχοι έφτασαν μέχρι το
τέλος του δρόμου μέσασε πολλά χαμόγελα. Συγκινητική προσπάθεια έκανε ο δικός μας Πάτρας.
Τα δεκάλεπτα: 25-19, 46-28,
60-44, 71-65
Διαιτητές: Αγραφιώτης Ι.Λουλουδιάδης
Πρωτέας Γρεβενών (Μουρουζίδης): Κλωνάρας 11(1),
Γρούδος 15(2), Μαλούτας 14(2),
Μιχαηλίδης 8(2), Τζιουβάρας,
Κολοβός, Συλλάκος 1, Τακίδης
3, Μπόζιαρης 7(2), Σιούμουρας
, Μητρόπουλος Β., Μακρής 8(2),
Μαλιούρας 4.
ΠAΣ Γιάννινα(Κωστόπουλος):
Γεωργίου 20(3), Πανάρας,
Mουζακίτης, Tσίρμπας, Πρέντζας 7, Kαραγκιολίδης 8,
Mάντζιος Π., Mάντζιος Δ. 14,
Πάτρας 15, Πανταζής, Πιστιόλης, Γιωτάκης.
Ο Ολυμπιακός Βόλου δεν
μπόρεσε να διατηρήσει την
έδρα χάνοντας από τον αποτελεσματικό Μαντουλίδη.
Οι γείτονες χρειάστηκε να
κυνηγούν από την αρχή το σκορ
και ακόμη και όταν βρήκαν κάποιο ρυθμό δεν μπόρεσαν να
αλλάξουν το σκηνικό αφού ο
αντίπαλος είχε υποδειγματικές
αντιδράσεις.
Τα δεκάλεπτα: 16-26, 29-55,
59-71, 77-89
Διαιτητές: Κατωτικίδης-Χατζημπαλίδης
Ολυμπιακός. Β (Γκουγκου-

τούδης): Στύλας 10(2), Ιλτσογλου 16(2), Κυριακόπουλος,
Μπόγδανος 23(2), Κωστούλας
15, Μπουσκολίτης 6(1), Σκαμάγκας 3(1), Αναστασόπουλος
3, Χαρχαρής, Λουλούδης 1.
Μαντουλίδης (Νικολαϊδης Ι.Καραμανώλης): Νικολαϊδης
21(2), Τάκης 17(1), Μπέλλος
10(2), Ρεφατλλάρι 6(2), Ψαθάς
4, Ντίαθ, Σίμογλου 7(1), Καλόγηρος 24(2), Φόρογλου, Λαγός,
Μαλανδρής, Καναγκίνης.
Σε καλή μέρα βρέθηκε η Μελίκη που έδειξε ότι ήθελε πολύ
το ροζ φύλλο κόντρα στον ΑΟΚ
Βέροιας. Πάντως το πρώτο μέρος ήταν ντέρμπι με τα όλα
του αλλά στην επανάληψη οι
γηπεδούχοι βρήκαν λύσεις από
περιφέρεια και ζωγραφιστό και
πήραν βαθιά ανάσα.
Τα δεκάλεπτα: 13-11, 37-37,
60-44, 74-61
Διαιτητές: Γαζέτας-Κουκουλεκίδης
Μελίκη (Ασλανίδης): Λιόλιος
22(4), Μαυρίδης Β. 17(1), Κυριακού, Καποδίστριας, Λέφας
10(2), Μαγαλιός, Καρατζάς 3(1),
Πεϊμανίδης, Σταυρουλάκης 9(1),
Κοτζαμπάσης 11(1), Λαπατούρας, Ρογγότης 2.
ΑΟΚ Βέροιας (Ηλιάδης):
Τρομπούκης, Ουσουλτζόγλου,
Στοϊτσης, Γκάνας 2, Βλάχος
27(4), Μαυρίδης 13(3), Ντουλαβέρης, Κασαμπαλής 12, Καραθανάσης, Ιωαννίδης 3, Χατζηλαμπρινός 4, Χαραλαμπίδης.
Στο σπίτι του ο Παλαμάς είναι
ιδιαίτερα αποτελεσματικός και
έκαμψε την αντίσταση και της
Νικόπολης.
Η ομάδα του Χρήστου Ζαχαρέλη αν και αιφνιδιάστηκε στην
αρχή δεν άργησε να συνέλθει
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και πηγαίνοντας το ματς σε μεγάλο σκορ πήρε αυτό που ήθελε.
Ένα ακόμη σπουδαίο παιχνίδι
έκανε ο Κατσαδούρος, ενώ για
την ομάδα της Πρέβαζας έλειψε
πολύ ο Πελίγκος.
Τα δεκάλεπτα: 21-26, 41-32,
65-49, 84-72
Διαιτητές: Καλέσης-Λαδάς
Παλαμάς (Ζαχαρέλης): Ζωϊτσάκος 15(1), Φαλάγγας, Μπακαβέλος, Χανέλι 7(1), Γκογκίδης
15(2), Κατσαδούρος 15(3), Καραϊσκάκης 11(1), Φαλιάκης, Μακρής 6(2), Καραδήμας 15(2),
Γκαγκανάσιος.
Νικόπολη (Παπίρης): Κοντογιάννης 23, Ζήκας, Τζίμας, Παπαχρηστος 2, Κακιούζης 23(4),
Παπαμιχαήλ 10, Ρέμπης 2, Μουλάς 10, Βαβέτσης 3(1), Δουβλής.
Για τους Ικάρους όλα τα λεφτά ήταν στην αντίδρασής τους
στο δ’δεκάλεπτο, οπότε ατενίζουν πιο αισιόδοξα την συνέχεια.
Τα δεκάλεπτα: 13-15, 32-36,
44-45, 66-60
Διαιτητές: Σελεβός-Παπαθανασίου
Ικαροι (Σδράκας): Κολοτσιος
Α. 6, Μέξης 4, Βλάχος 17(5),
Κολότσιος Β., Αργύρης 14(4),
Χατζής, Ντούρβας 9(3), Τζιοβάρας, Φούντας 11(1), Μπαρμπαρούσης 2, Στάνκοβιτς 3(1).
Εύαθλος (Παπαδόπουλος Γ.):
Παπαδόπουλος Σ. 7(1), Ημερίδης 21(1), Αθανασίου 6(2), Γιαμπατζίδης, Γκαντίδης 5(1), Τσελέκης 4, Σιδηρόπουλος 6(2),
Κουτούλας 11(3).
Τέλος το ζευγάρι ΑΓΣ.Ιωαννίνων- Λευκάδας δικαίωσε την
φήμη του. Ο κανονικός αγώνας
δεν έβγαλε νικητή και στην παράταση οι φιλοξενούμενοι με
την εμπειρία τους αποχώρησαν
στεγνοί αλλά μετά από μεγάλο
κόπο.
Τα δεκάλεπτα: 20-20, 33-41,
47-52, 62-62(κ.α.), 62-66
Διαιτητές: Κοϊμτζόγλου-Βασιλόπουλος
AΓΣ Iωαννίνων (Τσουκανέλης): Καννης 2, Ζαμπέτης 16(2),
Σαχπαχίδης, Αντωνίου, Πουρνάρας 3, Xρυσής 13, Mάκης 3,
Παπανικολάου, Θυμνιός 22, Φίλιος 3(1), Θώδης.
Δόξα. Λ (Δημητριάδης): Νικολόπουλος 2, Αργυρός 9(2),
Αναγνωστόπουλος 13(2), Τσιαβές 15(1), Βαγενάς 7(1), Γεωργάκης 8, Μακρόπουλος 6, Βλαχάκης, Φέτσης, Ζαμπάκης 6,
Κόγκας, Κελάριου.

Η επόμενη αγωνιστική
(13η, 27/1)
ΑΟΚ Βέροιας – Καλαμπάκα
Δόξα Λευκάδας – Μελίκη
Νικόπολη – ΑΓΣ Ιωαννίνων
ΠΑΣ Γιάννινα – Τιτάνες Παλαμά
Εύαθλος – Πρωτέας Γρεβενών
Μαντουλίδης – Ίκαροι
ρεπό: Ολυμπιακός Βόλου

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

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

ΠΟΝ
21
20
20
19
17
17
16
16
16
15
14
13
12

ΑΓ
11
11
11
11
11
11
11
11
12
11
11
11
11

ΝΙΚ
10
9
9
8
6
6
5
5
4
4
3
2
1

ΗΤΤ
1
2
2
3
5
5
6
6
8
7
8
9
10

ΕΠΙΘ
791
820
829
812
853
795
766
739
884
758
692
684
713

ΑΜ
701
696
713
769
820
820
775
764
912
784
739
739
904

ΔΙΑΦ
90
124
116
43
33
-25
-9
-25
-28
-26
-47
-55
-191

CMYK
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Με ισχυρό μήνυμα
•Ο αθλητισμός δείχνει τον δρόμο κάτι που αποδείχτηκε και στην
πρόσφατη πάσα ανθρωπιάς, που έγινε σε ζεστό κλίμα στην Καλαμπάκα

Κ

άποιες
πρωτοβουλίες
αφήνουν ισχυρό
αποτύπωμα και
μένουν στην καρδιά του
κόσμου.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και η πρόσφατα εκδήλωση
με τον τίτλο «Πάσα ανθρωπιάς»,
που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το απόγευμα στο «Βλαχάβειο» Καλαμπάκας.
Σε πρώτη φάση μεταφέραμε
το βασικό υλικό και τις βραβεύσεις. Είχαμε υποσχεθεί όμως ότι
θα καταθέσουμε και ορισμένες
ακόμη σκέψεις.
Σε κάθε περίπτωση λοιπόν η
πρωτοβουλία έστειλε ένα ισχυρό
μήνυμα κοινωνικού χαρακτήρα.
Αλλωστε αν δεν βγουν μπροστά
οι άνθρωποι του αθλητισμού ποιοι
θα βγουν; Η ευαισθησία τους
είναι δεδομένη και σε πρώτη ευκαιρία σπεύδουν να ανταποδίδουν
την αγάπη που λαμβάνουν από
τον κόσμο.
Αλλωστε χάρη στην στήριξη
των φιλάθλων ξεπέρασαν πάρα
πολλά εμπόδια και έμειναν για
πολλά-πολλά χρόνια στην πρώτη
γραμμή της επικαιρότητας.
Πραγματικά μεταξύ πρωταγωνιστών και φιλάθλων έχει αναπτυχθεί μια σχέση καρδιάς. Μόνο
τυχαίο λοιπόν δεν είναι το γεγονός
ότι ο κόσμος σε πρώτη ευκαιρία
σπεύδει να σφίξει το χέρι των
μεγάλων μορφών του παρελθόντος και να του απονείμει εύσημα
για την γενικότερη στάση ζωής.
Και καλά οι παλαιότεροι φίλαθλοι. Αυτοί μεγάλωσαν με τις κινήσεις, τις εμπνεύσεις και άλλες
πολλές ενέργειες των κορυφαίων
παικτών στο μυαλό τους.
Οσοι λοιπόν ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα έκαναν πρώτα και
κύρια το ανθρωπιστικό καθήκον
έχοντας την σκέψη στα παιδιά
του 1ου Ειδικού σχολείου.
Ακολούθως αφέθηκαν στην μαγεία του αθλητισμού.
Ετσι απόλαυσαν και πάλι περίτεχνες κινήσεις, θαύμασαν την
ενεργητικότητα και ζωντάνια των
παικτών, που πέρασαν με το σπαθί τους στην ιστορία, ενώ υποκλίθηκαν στο ασυμβίβαστο του
χαρακτήρα τους. Ακόμη και στα
φιλικά δεν αλλάζουν συνήθειες.
Τι να πει όμως κανείς για τη
νεολαία. Οι περισσότεροι πιτσιρικάδες έχουν μια κάποια εικόνα
για ορισμένα από τα ιερά τέρατα.
Φρόντισαν όμως να μάθουν από
δικούς τους ανθρώπους ή παρακολουθώντας αξέχαστα στιγμιότυπα. Αλλωστε αυτά ενέχουν συλλεκτική αξία.
Από την στιγμή που είχαν την
ευκαιρία να δουν από κοντά ολοζώντανους τους αθλητικούς μύθους τους δεν έχασαν την ευκαιρία και φυσικά δικαιώθηκαν για
την επιλογή τους.
Χωρίς υπερβολή κόντεψαν να
πνίξουν από την αγάπη τους
όλους τους πραγματικά σπουδαίους πρωταγωνιστές ποδοσφαίρου και μπάσκετ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι φιλοφρονήσεις έδιναν και έπαιρναν,
ενώ οι εκλεκτοί φιλοξενούμενοι
και πριν και μετά την δράση δεν
χάλασαν χατίρι σε κανέναν.
Γιατί αυτές οι κινήσεις δείχνουν
την γενικότερη αποδοχή του κόσμου στο πρόσωπό τους.

Γ. Ιωαννίδης και Κ. Κατσουράνης
μιλούν για σχήματα και συστήματα

Τα αστέρια της Εθνικής 2004 και οι καλαθοσφαιριστές κλάσης σε παράταξη

Θυμήθηκαν τα παλιά Γ. Ιωαννίδης και Κ. Κορομηλάς

Κράμα παλιών και νέων ήταν η έκδοση της Καλαμπάκας που παρουσιάστηκε

Στο ύψος τους
Ασφαλώς τους υψηλούς καλεσμένους συνοδεύει ένας μύθος.
Ολοι όμως στάθηκαν στο ύψος
των περιστάσεων και κέρδισαν
τους πάντες με την απλότητά
τους αλλά και τις φιλοσοφημένες
συζητήσεις.
Συνεπώς αν πριν την μάζωξη
οι συμπολίτες φίλαθλοι τους είχαν
μια φορά στην καρδιά τους πλέον
τους έβαλαν περισσότερες.
Πάντως όταν οι συμπολίτες συστρατεύονται για τον κοινό σκοπό
μπορούν να κερδηθούν πολλά
στοιχήματα. Τέτοιες κινήσεις πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστούν.
Με όλα αυτά το μήνυμα που
βγήκε είναι ότι από την στιγμή
που προκύψουν παρέες τα ζητήματα αντιμετωπίζονται καλύτερα,
αφού η μοναχική πορεία δύσκολα
φέρνει αποτελέσματα.
Το συμπέρασμα λοιπόν είναι
ότι με λίγα πράγματα αλλά με
μπόλικο μεράκι μπορούμε να πετύχουμε πολλά.
Οσοι λοιπόν διακονούν τον Τρικαλινό αθλητισμό είναι ευαίσθητοι
δέκτες και σε πρώτη ευκαιρία ξέρουν να βάζουν πλάτη για ανθρώπους που δοκιμάζονται.
Ειδικά αν αυτοί είναι παιδιά τότε
δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους
γνωρίζοντας ότι ένα παιδικό χαμόγελο δεν αλλάζεται με τίποτα.
Πραγματικά η συγκίνηση ήταν
μεγάλη στην διάρκεια της σύνα-

Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε η παρουσία
του ομοσπονδιακού τεχνικού Αγγελου Αναστασιάδη

Ο Χρ. Μπαλωμένος μαρκάρει τον Γιούρκα Σεϊταρίδη
ξης με τις δόξες του παρελθόντος
να επιβεβαιώνουν την φήμη τους,
ενώ έδειξαν ότι η αντοχή τους
στον χρόνο μόνο τυχαία δεν ήταν.
Ισα- ίσα φρόντισαν να βάλουν
στέρεες βάσεις, ενώ αφοσιώθηκαν ολοκληρωτικά στο αντικείμενό
τους.
Όταν λοιπόν κάποιος αγαπάει
με πάθος αυτό που κάνει και
χτίζει κάθε μέρα είναι μαθηματικά
βέβαιο ότι θα βιώσει την γλυκιά
δικαίωση, την αναγνώριση του
κόσμου και την υστεροφημία.
Ασφαλώς οι τυχεροί θεατές
έκαναν ένα εξαιρετικό ταξίδι στο
παρελθόν και θυμήθηκαν χρόνια
CMYK

δοξασμένα.
Ο άθλος της ποδοσφαιρικής
Εθνικής τα 2004 δεν ξεχνιέται με
τίποτα. Τότε η επίσημη αγαπημένη
έκανε πράγματα και θαύματα,
ενώ από ένα διάστημα και μετά
ότι έκαναν οι διεθνείς έπιανε.
Φυσικά και στο νομό μας εκείνες τις ημέρες όλοι είχαν βγει
στους δρόμους για τρελά πανηγύρια. Το Σάββατο είχαν την ευκαιρία να σφίξουν το χέρι αρκετών
από εκείνους του πρωταγωνιστές
και να μάθουν ακόμη και άγνωστες λεπτομέρειες.
Πραγματικά βλέποντας συγκεκριμένα στελέχη ποιος δεν έφερε

στο μυαλό του αξέχαστα στιγμιότυπα; Μόνο και μόνο η παρουσία του Αγγελου Χαριστέα
θύμισε με εμφαντικό τρόπο την
κεφαλιά- οβίδα και το τεράστιο
γκολ στον τελικό της 4ης Ιουλίου
στο «Ντα Λουζ» της Λισαβώνας.
Για αρκετούς ποδοσφαιρόφιλους ο χρόνος λες και σταμάτησε
σε εκείνο το μαγικό 57ο λεπτό.
Ακόμη με την ίδια συγκίνηση
θυμάται κανείς τις κούρσες και
πλαγιοκοπήσεις του Γιούρκα Σεϊταρίδη, το εγκεφαλικό παίξιμο
του Κώστα Κατσουράνη. Φυσικά
κέρβερος κάτω από τα γκολπόστ
ήταν ο Αντώνης Νικοπολίδης.
Ασφαλώς θα μπορούσαμε να
γράφουμε με τις ώρες για καθέναν από τους παίκτες εκείνης της
Εθνικής αλλά ο χώρος δεν είναι
ατέλειωτος.
Με την ομάδα των άσων που
κοουτσάρισε ο θρυλικός Γιάννης
Ιωαννίδης αγωνίστηκαν οι ποδοσφαιρικοί Αντώνης Νικοπολίδης,
Άγγελος Χαριστέας, Γιούρκας
Σεϊταρίδης, Κώστας Κατσουράνης, Δημήτρης Παπαδόπουλος
και οι μπασκετικοί Γιάννης Γιαν-

νούλης, Χρήστος Κωνσταντινίδης,
Δημήτρης Παπανικολάου, Γιάννης
Λάππας και Κώστας Τσέλιος.
Αυτοί πάλι και αν έχουν αφήσει
έντονο στίγμα στα μπασκετικά
πράγματα.
Απο την άλλη οι Καλαμπακιώτες
που είχαν προπονητή τον Σωκράτη Λαϊάκη αγωνίστηκαν με τους
Δριτσέλη, Πάλλα, Τσαγκρασούλη,
Μακρή, Θεοχάρη, Αθανασούλα,
Παπακώστα, Μπέλλο, Γκαντιά,
Μπαλωμένο, Σπανό, Οικονόμου,
Γαϊτανίδη.
Διαιτητές της αναμέτρησης
ήταν οι κ.κ. Κορομηλάς, Χλωρός,
Παπαδημητρίου.
Συμπερασματικά η σύναξη πέτυχε τον στόχο της, ενώ πλέον
υπάρχει ανοιχτή γραμμή.
Ετσι σε πρώτη ευκαιρία οι μεγάλες μορφές του αθλητισμού
θα επιστρέψουν στα μέρη μας,
αφού είδαν από μέσα την αγάπη
των δικών μας για τα σπορ αλλά
και την υπέροχη φιλοξενία και
την βαθιά ανθρωπιά.
Τα φωτογραφικά στιγμιότυπα
είναι από την καλή ιστοσελίδα:
Sportrikala.
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Μπορεί να αλλάξει την μοίρα του
•Ο ΑΟ Τρίκαλα έχει τρία παιχνίδια μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου,
όπου είναι στο χέρι του να βρεθεί μακριά από τον υποβιβασμό

Ε

ίναι γεγονός ότι για
αλλού ξεκίνησε στο
φετινό πρωτάθλημα
της Φούτμπολ Λιγκ ο
ΑΟ Τρίκαλα και αλλού
βρίσκεται. Το καλοκαίρι κάποιοι
μιλούσαν για άνοδο στην
Σούπερ Λίγκα, ενώ αυτή τη
στιγμή ο ΑΟΤ βρίσκεται στην
ζώνη του υποβιβασμού που
οδηγεί στην Γ’ Εθνική!

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
1

xristoforospap@gmail.com

Έτσι είναι σαφές ότι από τα λόγια
μέχρι τις πράξεις υπήρξε χαώδες
διαφορά. Από εκεί και πέρα είναι
σαφές ότι έγιναν πολλά λάθη, αλλά
αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία αξία
να μείνει κάποιος στα λάθη, αλλά
να δει τι μπορεί να αλλάξει. Έτσι το
αγωνιστικό κομμάτι είναι αυτό που
κυριαρχεί.
Οι αγώνες με Αήττητο, Απόλλωνα
Λάρισας και Καραϊσκάκη Άρτας απομένουν για το φινάλε του πρώτου
γύρου. Ο ΑΟΤ λοιπόν θα πρέπει
στους αγώνες αυτούς να αλλάξει
την μοίρα του, αν βέβαια μπορεί.
Και σίγουρα αυτό δεν μπορεί να
γίνει με απόδοση όπως αυτή κόντρα
στον Ηρακλή.
Ο ΑΟΤ έχει ανάγκη βαθμών και
όχι βαθμού! Βέβαια όλα αυτά είναι
εύκολα να αναλύονται στο χαρτί,
αλλά πάντα αυτό που μετράει είναι
τι γίνεται στην πράξη και στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί θα πρέπει να
κερδηθεί το στοίχημα και η ομάδα
των Τρικάλων θα πρέπει να δείξει
ότι είναι σε αγωνιστική, αλλά και
ψυχολογική ετοιμότητα για να ανα-

Ο ΑΟ Τρίκαλα καλείται να δείξει δύναμη και πάθος ώστε να ανατρέψει το σκηνικό με την μέχρι τώρα εικόνα του
τρέψει τα γεγονότα.
Ενώ είναι σαφές ότι και οι φίλαθλοι
παγωμένοι βλέπουν τις εξελίξεις και
ενώ περίμεναν φέτος έναν πρωταγωνιστική ΑΟΤ βλέπουν μια ομάδα
που είναι ο κομπάρσος της κατηγορίας και αυτό σίγουρα αδικεί την
ίδια την ομάδα και την δυναμική
της.

Τρία παιχνίδια στοίχημα
Τρεις αναμετρήσεις έχει μπροστά
της η ομάδα των Τρικάλων την εβδομάδα που έρχεται, οι οποίες μπορεί

να της αλλάξουν την εικόνα και τους
στόχους στο τέλος του πρώτου γύρου της Football League. Η ομάδα
της Θεσσαλίας αναζητά την υπέρβαση και να κλείσει ιδανικά το πρώτο
μισό του πρωταθλήματος και το ξεκίνημα γίνεται στα Σπάτα με αντίπαλο
τον Αήττητο την Κυριακή 27 Ιανουαρίου.
Ενδιάμεσα, την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου, υπάρχει το εντός έδρας
παιχνίδι με τον Απόλλωνα Λάρισας
που δεν είχε γίνει λόγω της κακοκαιρίας και στις 3 Φεβρουαρίου

υπάρχει η αυλαία του πρώτου γύρου
πάλι μέσα στα Τρίκαλα, με τον Καραϊσκάκη Άρτας. Αν η ομάδα της
Θεσσαλίας κάνει το απόλυτο, μπορεί
να βρεθεί από τις θέσεις του υποβιβασμού στην πρώτη εξάδα του πρωταθλήματος και να κλείσει εκεί στα
μισά του πρωταθλήματος της Football League.
Άμεσα αναμένονται αφίξεις ποδοσφαιριστών στα Τρίκαλα.
Μεταγραφές στον ΑΟ Τρίκαλα
προανήγγειλε ο Θωμάς Γράφας
μετά από το παιχνίδι με τον Ηρακλή

Τηλεοπτικό το Αήττητος – ΑΟ Τρίκαλα
Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε τη Δευτέρα (21/01) το
πλήρες πρόγραμμα της 14ης στροφής της Football League.
Ο αγώνας του ΑΟ Τρίκαλα στα Σπάτα με την Αήττητο θα
έχει τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ3. Η αυλαία θα ανοίξει
το Σάββατο (26/01) με τα ματς Βόλος – Ηρακλής, Πλατανιάς
– Απόλλων Λάρισας και θα κλείσει τη Δευτέρα (28/01) με
τον αγώνα Ηρόδοτος – Παναχαϊκή. Αναλυτικά:

Σάββατο 26 Ιανουαρίου
Βόλος – Ηρακλής (15:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο Νεάπολης)
Πλατανιάς – Απόλλων Λάρισας (15:00, Δημ. Περιβολίων)

Κυριακή 27 Ιανουαρίου
Απόλλων Πόντου – Σπάρτη (15:00, Γήπεδο Καλαμαριάς)
Κέρκυρα – Αιγινιακός (15:00, ΕΑΚ Κέρκυρας)
Δόξα Δράμας – ΑΟΧ Κισσαμικός (15:00, Γήπεδο Δόξας)
Καραϊσκάκης Άρτας – Εργοτέλης (15:00, Δημ. Αγίων
Αναργύρων)
Αήττητος Σπάτων – Τρίκαλα (15:00 ΕΡΤ3, Δημ. Στάδιο
Σπάτων)

Δευτέρα 28 Ιανουαρίου
Ηρόδοτος – Παναχαϊκή (15:00, Παγκρήτιο Στάδιο)

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

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

και εντός της εβδομάδας αναμένονται δύο αφίξεις. Οι «κυανέρυθροι»
βρίσκονται σε επαφές για την απόκτηση ενός επιθετικού κι ενός μέσου,
με στόχο να τεθούν άμεσα στη διάθεση της ομάδας.
Από εκεί και πέρα, αρκετά ικανοποιημένοι είναι στον ΑΟΤ από την
ισοπαλία με τον Ηρακλή και πλέον
στρέφουν την προσοχή τους στο
επόμενο παιχνίδι. Τη Δευτέρα (21/01)
ο Γράφας έδωσε ρεπό στους παίκτες
του και χθες ξεκίνησε η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Αήττητο.
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Εντός προγράμματος
•Προσπάθεια στο μέτρο του δυνατού
από τις γυναίκες του Ασκληπιού στην
έδρα του πρωτοπόρου Ναυάρχου Βότση

Παρά την φιλότιμη προσπάθεια οι γυναίκες του Ασκληπιού
υποτάχθηκαν στην ανωτερότητα του Ν. Βότση
Με ρεαλισμό αντιμετώπισαν οι γυναίκες του Ασκληπιού
το ματς με τον πρωτοπόρο Ναυάρχο Βότση.
Το επίσημο κείμενο αναφέρει: Την ήττα, με σκορ 3-0,
γνώρισε ο Ασκληπιός από τον πρωτοπόρο Ν. Βότση. Σε
ένα παιχνίδι που δεν είχε τίποτα απολύτως να χάσει ο
Ασκληπιός, προσπάθησε να κοντράρει τον πρωτοπόρο της
βαθμολογίας και να πραγματοποιήσει μια καλή εμφάνιση.
Η γηπεδούχος ομάδα ξεκίνησε πολύ δυνατά στο 1ο σετ
καθώς είχε ένα προβάδισμα 3-4 πόντων το οποία και διατήρησε μέχρι το τέλος κερδίζοντας το σετ με 25-16.
Στο 2ο σετ ο Ασκληπιός ήταν αυτός που ξεκίνησε πιο δυνατά και με πολύ πίεση στο σερβίς έβαλε δύσκολα στο
Ν.Βότση ο οποίος όμως είχε τα όπλα να αντιδράσει και μετ’
το 18-19 πάτησε γκάζι και πήρε το σετ με 25-20.
Το 3ο σετ είχε διαδικαστικό χαρακτήρα καθώς οι γηπεδούχοι πήραν κεφάλι από την αρχή και με συνοπτικές
διαδικασίες πήραν το σετ με 25-13.
Ν. Βότσης: Μυρίδου(Λ), Παπαδοπούλου(Λ), Τριλυράμι,
Μπαλογιάννη, Σφυρίου, Αντύπα, Νότη,Τσιούκαρη, Σπαλέκου, Σακαράκη, Πετροπούλου, Γαιτανίδου .
Ασκληπιός (Γεροβάιος): Βουλγαράκη, Χτζηχριστοδούλου, Λάιου, Αθανασοπούλου, Βογιατζόγλου, Σκέμπη,
Παντόμσκα, Σούλκο, τζίκα, Κοτσίρα(λ).

Κοπή στην φύση
ην καθιερωμένη
Βασιλόπιτα
έκοψαν την
Κυριακή 20
Ιανουαρίου 2019 τα μέλη
του Συλλόγου Ορειβασίας
Χιονοδρομίας Ν.
Τρικάλων στο Χ.Κ.
Περτουλίου,
συνδυάζοντάς την με το
μάθημα της ακαδημίας
χιονοδρομίας και την
εξόρμηση του Τμήματος
Ορειβασίας.

Τ

Παρουσία δεκάδων νεαρών
αθλητών από τα τμήματα υποδοχής Χιονοδρομίας και Αναρρίχησης, αλλά και πολλών φίλων του συλλόγου πραγματοποιήθηκε μια όμορφη εκδήλωση στις εγκαταστάσεις
του Συλλόγου στο χιονοδρομικό κέντρο, με το σκηνικό να
ντύνουν οι όμορφες εικόνες
του χιονισμένου Κόζιακα και
των αλπικών λιβαδιών του
Περτουλίου.
Στον σύντομο χαιρετισμό
του ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Χάρης Καλλιάρας αναφέρθηκε στην πολύπλευρη
δράση που έχει αναπτύξει ο
ΣΟΧΤ όλα αυτά τα χρόνια,
ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι υποδομές που συνέβαλαν καθοριστικά στην
ανάπτυξη του ορεινού αθλητισμού και τουρισμού στην
περιοχή μας, όπως το Χιονοδρομικό Κέντρο, φτιάχτηκαν

•Σε οικείο χώρο έκοψε την πίτα της η οικογένεια
του ΣΟΧΤ και το χάρηκαν άπαντες

Στιγμιότυπα από την κοπή πίτας του ΣΟΧΤ στο Περτούλι
μετά από πρωτοβουλία και
επίμονη εθελοντική δράση των
ιδρυτικών μελών του συλλόγου, 40 και πλέον χρόνια πριν.
Ο ΣΟΧΤ παραμένει όλα
αυτά τα χρόνια ένα από τα πιο
μαζικά και δραστήρια αθλητικά σωματεία του νομού Τρικάλων με σαφή προσανατολισμό στη διάδοση των ορεινών αθλημάτων στη νέα γενιά
αλλά και την ανάδειξη νέων
αθλητών που θα πρωταγωνιστούν σε εθνικό επίπεδο.
Κλείνοντας ευχαρίστησε το
Δήμο Πύλης και τη διοίκηση
του Χιονοδρομικού Κέντρου

για την διαχρονικά άψογη συνεργασία στα πλαίσια λειτουργίας την αθλητικής ακαδημίας χιονοδρομίας στο Χ.Κ.
Περτουλίου, αλλά και το Δήμο
Τρικάλων για την φιλοξενία
τον υποδομών αναρρίχησης
του Συλλόγου. Χαιρετισμό
στην εκδήλωση απέστειλαν
οι βουλευτές Τρικάλων κα.
Παναγιώτα Δριτσέλη και κ.
Κώστας Σκρέκας.
Τα πλούσια δώρα για τα
τρία φλουριά της πίτας προσέφεραν τα καταστήματα
NoulasMoto.gr, κατάστημα
Woodland, η ταβέρνα ΜΑΡ-

ΓΑΡΙΤΗΣ, ενώ την εκδήλωση
υποστήριξαν η αρτοβιομηχανία «Διαλεχτό» και η «Υδρόγειος Ασφαλιστική» Χρυσός
Χορηγός του Συλλόγου.
Η νέα χρονιά βρίσκει τον
ΣΟΧΤ σε ιδιαίτερα ανοδική
πορεία ειδικά όσων αφορά
τα τμήματα υποδομής. Τη χειμερινή σεζόν συνεχίζονται οι
πλούσιες δράσεις χιονοδρομίας και ορειβασίας σε βουνά
της περιοχής και όχι μόνο.
Καλή και δημιουργική χρονιά σε όλους, με πολλές και
ασφαλείς αναβάσεις, καταβάσεις και σκαρφαλώματα!!!

Προχωρά ακάθεκτος
•Τρέλανε και πάλι κόσμο ο Στέφανος
Τσιτσιπάς, ξεπερνώντας ένα ακόμη εμπόδιο

Διαφήμιση του βόλεϊ
Ο 20χρονος τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε και τον
Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ με 3-1 σετ και προκρίθηκε
στους τέσσερις καλύτερους του πρώτου Grand Slam της
χρονιάς, όπου περιμένει ένα ακόμη μεγαθήριο τον Ράφα
Ναδάλ(Πέμπτη 10.30). Οι ευχές του κόσμου όμως είναι μαζί
του. Ο Έλληνας πρωταθλητής μετά την μυθική πρόκριση(sport 24) επί του "βασιλιά" Ρότζερ Φέντερερ επιβεβαίωσε
ότι βρίσκεται μεταξύ των κορυφαίων του παγκόσμιου τένις.
Ανώτερος στις κρίσιμες στιγμές από τον Ισπανό αντίπαλό
του, κατάφερε να τον πετάξει εκτός και να προκριθεί στα ημιτελικά του Open της Αυστραλίας, επικρατώντας με 7-5, 46, 6-4, 7(2)-6.
Ο Τσιτσιπάς κάνει εκπληκτικές εμφανίσεις, βρίσκεται
στο πικ της φόρμας του και ονειρεύεται να φτάσει ως το τέλος της διαδρομής. Μπορεί και έχει τα φόντα να τα καταφέρει. Ακόμα και αν δεν γίνει όμως, έχει βάλει τις "βάσεις"
για μοναδικά επιτεύγματα στη συνέχεια της καριέρας του.
Και ακόμα είναι μόνο η αρχή.
Στο τέταρτο σετ έγινε τρομερό ματς και οδηγήθηκε στο
τάι μπρέικ. Όλα βρίσκονταν σε μια κλωστή, αλλά εκεί ο Τσιτσιπάς έδειξε το μέταλλό του και έκανε... πάρτι. Με 7-2 έφτασε εύκολα στην κατάκτησή του και πήρε μια μεγαλειώδη πρόκριση στα ημιτελικά. Κανένας Έλληνας στο παρελθόν δεν
τα έχει καταφέρει. Αυτό το παιδί είναι από άλλο πλανήτη και
ταβάνι του είναι ο... ουρανός!

•Την ομορφιά του αθλήματος ανέδειξαν
οι παγκορασίδες Ασκληπιού και Αμιλλας
εν έκανε καρδιά
στους φιλάθλους
να φύγουν από
έναν εξαιρετικό αγώνα,
που καθήλωσε τους
πάντες μέχρι την
τελευταία φάση.

Δ

Το ενημερωτικό κείμενο του
Ασκληπιού αναφέρει:
Με νίκη 3-2, επί της συμπολίτισσας Άμιλλας, ξεκίνησαν τις
υποχρεώσεις τους οι παγκορασίδες του Ασκληπιού.
Σε έναν αγώνα διαφήμιση που
κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον
από την πρώτη φάση και διήρκεσε περισσότερο από δυο ώρες οι
μικρές του Ασκληπιού πιο ψύχραιμες πήραν τη νίκη.
Στο 1ο σετ η Άμιλλα ξεκίνησε
καλύτερα, εκμεταλλεύτηκε τα
λάθη στην υποδοχή και την ολιγωρία του Ασκληπιού και πήρε εύκολα το σετ με 16-25.
Στο 2ο ο Ασκληπιός ξεκίνησε

καλύτερα και είχε ένα μικρό προβάδισμα 2-3 πόντων το οποίο
όμως δεν κατάφερε να διατηρήσει μέχρι το τέλος αφού όταν
προηγήθηκε με 24-21 χαλάρωσε
και έδωσε το δικαίωμα στην Άμιλλα να ισοφαρίσει σε 24-24.Πιο ψύχραιμες οι μικρές του Ασκληπιού
και με περισσότερες επιλογές
πήραν τελικά το σετ με 27-29.
Στο 3ο σετ ο Ασκληπιός συνέχισε με το γκάζι πατημένο, είχε μια
συνεχώς μια διαφορά 5-6 πόντων
για να πάρει τελικά το σετ με 1925. Στο 4ο σετ η Αμιλλα αντέδρασε, ξεκίνησε πιο δυνατά και
διατήρησε το προβάδισμα της
μέχρι το τέλος και κέρδισε το σετ
με 25-18.
Στο 5ο σετ η Άμιλλα ξεκίνησε
καλύτερα πήρε μια μικρή διαφορά 3-1, 6-3 δεν κατάφερε όμως να
την κρατήσεις και ο Ασκληπιός
προσπέρασε 7-8, 9-12 για να πάρει τελικά το σετ με 11-15.
Αμιλλα (Γούλας): Καμινάρη,

Ωραίες εικόνες και υποσχέσεις άφησαν οι παγκορασίδες: Ασκληπιού και Αμιλλας
Ακρίβου, Μανθοπούλου, Καρατάσιου, Χύτα, Λιάβα, Νταράλα,
Παιάνα(λ), Οικοκονομίδη(λ), Προβίδα, Ιακωβάκη.

Ασκληπιός
(Βασίλεβα):
Γκιούρκη, Κόκκαλη, Ταρατόρα(λ),
Μπρουσιάκη, Τζίκα, Κοντοκώστα,
Σούλκο, Παπαγιάννη, Κόκκαλη

Κατά τα λοιπά σε αγώνες των Τρικαλινών ομάδων στα πρωτάθλημα Βόλεϊ είχαμε τα αποτελέσματα:

Β’ Εθνική
Φθία Λαμίας-Άμιλλα Τρικάλων .............................................3-1

Τοπικό γυναικών
Γ Σ Μουζακίου-Φιλαθλητικός Τρικάλων ..............................0-3
Ρεπό η Άμιλλα Τρικάλων
Ο Φιλαθλητικός οδηγεί την κούρσα με 18 βαθμούς.

Παίδες
Άμιλλα Τρικάλων-Φθία Λαμίας .............................................3-1
Η Αμιλλα πρωτοπορεί με 6 βαθμούς.

Παγκορασίδες
Άμιλλα Τρικάλων-Ασκληπιός Τρικάλων ...............................2-3
ΣΠΑ Καρδίτσας-Φιλαθλητικός Τρικάλων .............................1-3

γ’ ΕθΝΙΚη
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Για μια ανάλογη συνέχεια…
•Στο ΔΑΚ Καρδίτσας σήμερα (3 μ.μ) τα Μετέωρα απέναντι στο Μακρυχώρι
•Βακουφτσής: «Είχαμε άριστη συνεργασία στα Μετέωρα. Δεν γίνεται να μην παίζουν
Τρικαλινά παιδιά στον ΑΟΤ. Ελεος…» •Ντεμπούτο Τσουκαλίδη στον πάγκο των Μετεώρων
εποχή…
Τσουκαλίδη
ξεκινάει –
επίσημα- στον
ΑΣ Μετέωρα. Όχι μόνο
γιατί ανακοινώθηκε
χθες η συνεργασία του
με την ομάδα της
Καλαμπάκας, αλλά
γιατί σήμερα θα
καθίσει για πρώτη
φορά στον πάγκο της
ομάδας σε επίσημο
παιχνίδι και αυτό θα
γίνει στις 3μ.μ στο ΔΑΚ
Καρδίτσας, απέναντι
στο Μακρυχώρι, για
την 13η αγωνιστική του
πρωταθλήματος η
οποία είχε αναβληθεί.

ΑΟ Στυλίδας – Θησέας
Αγριάς
Διαιτητής: Ξηρογιάννης
(Βοιωτίας)
Βοηθοί: Παγουράς, Καλαμπούκας (Βοιωτίας)
Νίκη Βόλου – Πιερικός
Διαιτητής: Μπούτσικος
(Μακεδονίας)
Βοηθοί: Κουφός, Μαδίτσης
(Μακεδονίας)
ΓΣ Αλμυρού – Ολυμπιακός
Βόλου
Διαιτητής: Μελτζανίδης
(Ημαθίας)
Βοηθοί: Γιάντσης, Χριστοδούλου (Ημαθίας)
Αστέρας Ιτέας – Οικονόμος Τσαριτσάνης
Διαιτητής: Παπακωνσταντίνου (Φθιώτιδας)
Βοηθοί: Καλύβας, Δόσκορης (Φθιώτιδας)
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας –
Αν.Καρδίτσας
3-0α.α.

Η

Του ΠANOΥ
γIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Η ανακοίνωση του ΑΣ Μετέωρα: «H Διοίκηση του ΑΣ
Μετέωρα ανακοινώνει την
έναρξη συνεργασίας με τον
προπονητή Γεώργιο Τσουκαλίδη. Του ευχόμαστε υγεία
και πολλές επιτυχίες στο νέο
του ξεκίνημα.
Ο Τσουκαλίδης είναι γεννημένος στις 3 Μαΐου 1974
αγωνίστηκε ως ποδοσφαιριστής σε Αγροτικό Αστέρα,
Αστέρα Αμπελοκήπων, Πιερικό, Ναυπακτιακό, Κέρκυρα, Λεβαδειακό, Ρόδο, Χαϊδάρι, Αστέρα Τρίπολης και
Παύλο Μελά.
Ως προπονητής ξεκίνησε
την καριέρα του από τις Ελπίδες Σταυρούπολης, ενώ
έχει εργαστεί, στον Παύλο
Μελά, την Κ20 του Αγροτικού
Αστέρα και τον Κεραυνό Κολχικού από όπου και αποχώρησε πριν από μία εβδομάδα».
Όπως όλοι οι προπονητές,
έτσι και ο κ. Τσουκαλίδης
χρειάζεται το χρόνο του για
να προσαρμοστεί και να βάλει τη σφραγίδα του, ωστόσο
όλοι γνωρίζουν πως ανέλαβε
ένα «βαρύ» φορτίο καθώς ο
Γιώργος Βακουφτσής που
επέστρεψε για προσωπικούς
λόγους στην Ολλανδία, οδήγησε την ομάδα σε ασφαλή
μονοπάτια αναγκάζοντας Τρικαλινούς και αντιπάλους να
παραδεχτούν την επιτυχημένη του παρουσία ως προπονητής. Λογικό λοιπόν είναι
κάποιοι να μπουν στη διαδικασία της σύγκρισης, σίγουρα όμως χρειάζεται χρόνος
και στήριξη για ασφαλή συμπεράσματα και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνάμε πως στο ποδόσφαιρο
όλα αλλάζουν από στιγμή σε
στιγμή.

Ο Γιάννης Κιάκος, από τους πρωταγωνιστές των Μετεώρων (όχι
μόνο για την ασίστ που έδωσε την Κυριακή στον Σκόνδρα στο 1-0)
αλλά και για την γενικότερη εικόνα του. Στη φωτό πανηγυρίζει με
τον Νίκο Σκόνδρα (πίσω του) ο οποίος δεν χρειάζεται συστάσεις…
Ο,τι και να συμβαίνει ένας
είναι ο στόχος των Μετεώρων
στο σημερινό παιχνίδι. Όπως
στα προηγούμενα, όπως και
στα επόμενα. Η αναζήτηση
του καλύτερου.
Το ευχάριστο είναι πως ο
νέος προπονητής των Μετεώρων δεν θα έχει μόνο «φορτωμένους» με άριστη ψυχολογία τους παίκτες του εξαιτίας της πρόσφατης σπουδαίας νίκης αλλά θα έχει
στη… φαρέτρα του και όλους
τους παίκτες.

Ευχαριστώ όλους όσους συνεργάστηκα και σίγουρα η
προσπάθειά μας αυτή θα μείνει στο μυαλό και στην καρδιά
μου. Για λόγους προσωπικούς όμως έπρεπε να αποχωρήσω κάτι που είχαν κάνει
γνωστό από νωρίς. Αφήνω
την ομάδα σε ένα ώριμο στάδιο και σε μια καλή περίοδο.
Μίλησα αρκετά με τον νέο
προπονητή. Είναι πρώην ποδοσφαιριστής, νέος και φιλόδοξος προπονητής. Τα
υπόλοιπα στο γήπεδο».

Βακουφτσής:
«Αστείο να μιλάμε
για Σούπερ Λίγκα και
να μην υπάρχει γήπεδο
για… προπόνηση»

για τον ΑΟΤ και
την… Σούπερ Λίγκα

Αν και απέχει χιλιάδες χιλιόμετρα από τα Τρίκαλα πλέον – βρίσκεται στην Ολλανδία
για προσωπικούς λόγους, σε
δηλώσεις που έκανε χθες
στο «Ράδιο Ζυγός» και στην
εκπομπή «Στα γήπεδα η Ελλάδα αναστενάζει» ο Γιώργος
Βακουφτσής μίλησε «άμεσα»
στους φιλάθλους της Καλαμπάκας και των Τρικάλων.
Δεν ανακάλυψε την… Αμερική, αλλά δεν δίστασε να πει
δημόσια αυτό που υποστηρίζει πάντα σε όσες συζητήσεις
και αν έχουμε κάνει.

για τα Μετέωρα
«Η δουλειά που έγινε στη
Καλαμπάκα ήταν εξαιρετική.
Παρότι «στριμωχτήκαμε»
στην αρχή για να δημιουργήσουμε την ομάδα, κάναμε
σωστές επιλογές, δουλέψαμε
σωστά με νέα αλλά και έμπειρα παιδιά και με τη βοήθεια του Θεού καταφέραμε
να είμαστε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Υπήρξε άψογη
συνεργασία με την διοίκηση
και το έμψυχο δυναμικό και
αυτό φάνηκε στο γήπεδο.

«Δεν γίνεται αυτά τα παιδιά
(Τρικαλινά) να μην μπορούν
να παίξουν μπάλα. Ελεος…
Κατά την προσωπική μου
άποψη θα έπρεπε να έχει
στελεχωθεί ο ΑΟΤ με 10 τουλάχιστον Τρικαλινά παιδιά και
από κει και πέρα ας πλαισιωθούν με αξιόλογους παίκτες
που μπορούν να σταθούν στη
κατηγορία. Ας μπουν οι βάσεις πρώτα για να έρθει και ο
κόσμος στο γήπεδο. Πρέπει
να επιλέξεις τα παιδιά, να τα
δουλέψεις και να τα στηρίξεις
για να πάρεις το καλύτερο.
Αυτό κάναμε στα Μετέωρα.
Δεν μπορείς κάθε χρόνο να
μιλάς για άνοδο στη Σούπερ
Λίγκα και να μην έχεις ένα
σωστό γήπεδο προπόνησης
και αγώνα. Στα Μετέωρα αν
δεν γινόταν το γήπεδο δεν θα
παίζαμε στην κατηγορία.
Τόσο απλό και σοβαρό. Δεν
έχεις υλικοτεχνική υποδομή,
δεν έχεις ντόπιο υλικό, που να
πας; Αστεία ακούγονται όλα
αυτά. Είμαστε όλοι με τον
ΑΟΤ και θέλουμε να δούμε
δικά μας παιδιά» τόνισε ενώ
δεν έκρυψε πως το ποδόσφαιρο δεν θα βγει από τη
ζωή του, αφού είναι μέρος
της.

Ο Γιώργος Βακουφτσής
υποστήριξε μεταξύ άλλων
πως είναι αδιανόητο να μην
υπάρχουν Τρικαλινά παιδιά
στην ομάδα του ΑΟΤ και
«αστείο» να μιλάμε για Σούπερ
Λίγκα τη στιγμή που δεν
υπάρχει γήπεδο προπόνησης

για το μέλλον του
«Στόχος μου είναι να γίνω
κάτοχος διπλώματος UEFA
PRO. Η ζωή μου χωρίς ποδόσφαιρο είναι λίγη. Θέλω να το
κάνω για μένα πρώτα. Δεν
ξέρω πόσο επαγγελματικά θα
το κυνηγήσω αλλά στα γήπεδα θα είμαι. Δεν με νοιάζει
τόσο αν δουλεύω στις καλύτερες ομάδες. Με νοιάζει να
είμαι στα γήπεδα. Με τις γνωριμίες που έχω σίγουρα θα
μπορούσα να δουλέψω σε μεγαλύτερη κατηγορία. Δεν το
επιδίωξα. Δεν έχω τέτοια «κολλήματα»… Αν δεν είχα περάσει από τις σχολές δεν θα
μπορούσα να προπονήσω καμιά ομάδα. Όχι ότι γίνεσαι
προπονητηράς. Η προπονητική είναι εντελώς διαφορετική
με την παρουσία σου ως ποδοσφαιριστής, ακόμα και αν
έχεις παίξει σε υψηλό επίπεδο.
Χρειάζεται πολλή δουλειά, τεράστια αφοσίωση και διάβασμα».
Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα και οι διαιτητές της εξ’
αναβολής 13ης αγωνιστικής:
ΑΟ Σελλάνων – Φωκικός
Διαιτητής: Δημήτριος Κουρλός (Ευρυτανίας)
Βοηθοί: Σπυρίδων Μπύρος,
Θεόδωρος Κατσαρός (Ευρυτανίας)
Απόλλων Μακρυχωρίου –
ΑΣ Μετέωρα
Διαιτητής: Γεώργιος Τασιόπουλος (Θεσσαλίας)
Βοηθοί: Δημήτριος Σακκάς
(Θεσσαλίας),
Μιλτιάδης
Μπουρονίκος (Λάρισας)

Αρχισκόρερ ο Κέρι
Τα 16 γκολ έφτασε ο Λόρι
Κέρι στον 4ο όμιλο της Γ’
Εθνικής μετά το χατ τρικ που
πέτυχε στον αγώνα κόντρα
στην Στυλίδα. Μάλιστα, στο
συγκεκριμένο παιχνίδι ο αρχηγός της Νίκης θα μπορούσε να πετύχει και τέταρτο
όμως άφησε την εκτέλεση πέ-

ναλτι στον Βουκομάνοβιτς αν
και αυτός έχει πάρει τον ρόλο
του πρώτου εκτελεστή από
την άσπρη βούλα.
Θα πρέπει να σημειώσουμε
πως από τα 14 παιχνίδια που
αγωνίστηκε ο 28χρονος επιθετικός, στο ένα αποσύρθηκε
τραυματίας στο 18’ ενώ στο
παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
Βόλου έπαιξε για 45 λεπτά
τραυματίας.
Ακολουθούν με 8 γκολ ο
Φλίγκος και ο Σερτζίνιο του
Ολυμπιακού Βόλου, ενώ στα 7
γκολ ανέβηκε ο Σκόνδρας του
ΑΣ Μετέωρα που πέτυχε και
τα δύο τέρματα της ομάδας
του κόντρα στον Ολυμπιακό
Βόλου.
Αναλυτικά οι σκόρερ του
4ου ομίλου:
16 γκολ
Κέρι (Νίκη Βόλου)
8 γκολ
Φλίγκος (Ολυμπιακός Βόλου)
Σερτζίνιο (Ολυμπιακός Βόλου)
7 γκολ
Σκόνδρας (ΑΣ Μετέωρα)
6 γκολ
Αλεξίου (Αστέρας Ιτέας)
Τζιώρας (Νίκη Βόλου)
Λέντας (ΑΟ Στυλίδας)

Η ΒαθμoλoγΙα
ΟΜΑΔΕΣ
Β
Ν Ι Η ΤΕΡΜ.
1 Νίκη Βόλου
38
12 2 0
42-4
2 Ολυμπιακός Β.
35
11 2 1
39-9
3 Μετέωρα
24
7 3 3
21-10
4 Αλμυρός
23
6 5 3
16-10
5 Αστέρας Ιτέας
22
6 4 3
18-13
6 Θησέας Αγριάς
20
6 2 6
14-19
7 Σέλλανα
19
5 4 5
17-15
8 Μακρυχώρι
17
5 2 7
13-17
9 Πιερικός
16
4 4 6
17-18
10 Τσαριτσάνη
16
4 4 6
16-22
11 Στυλίδα
14
4 2 8
13-35
12 Φωκικός
12
2 6 6
8-19
13 Νεοκαισάρεια
11
2 5 7
13-23
14 Αναγέννηση Κ.
1
0 1 13
7-40
•Δεν υπολογίζεται ο αγώνας Μετέωρα- Αστέρας- Ιτέας.

Πρωτάθλημα ΕΠΣ

Νέα αναβολή
Ούτε σήμερα θα αγωνιστούν στα Γρεβενά οι Μικτές ομάδες της ΕΠΣΤ αφού η ακαταλληλότητα του γηπέδου δεν
το επιτρέπει.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣΤ

Το… ντέρμπι
•Μετέωρα- Νεοχώρι το «ζευγάρι» που ξεχωρίζει
Κέφια είχε χθες η κληρωτίδα του κυπέλλου ΕΠΣΤ. Στην
ημιτελική φάση του θεσμού… αποφάσισε να βρεθούν απέναντι τα Μετέωρα με το Νεοχώρι.
Στο άλλο ζευγάρι, το Ριζαριό θα αναμετρηθεί με την
Πηγή.

CMYK
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Σχολιάζοντας με το...
Ντεμπούτο για Ντόση
Ο Ντόσης έκανε το ντεμπούτο του με την φανέλα του ΑΟΤ
στον αγώνα με τον Ηρακλή και βέβαια ο ίδιος ξέρει ότι έχει βαρύ
φορτίο, αφού θα πρέπει να καλύψει το κενό του Γκόλια.

Ένας αγωνιστικός χώρος ιδανικός για… πατάτες!
Η εικόνα που παρουσιάζει ο αγωνιστικός χώρος στο δημοτικό στάδιο των Τρικάλων είναι αποκαρδιωτικός.
Έτσι είναι σαφές ότι η εικόνα αυτή αδικεί όχι μόνο τον ΑΟ Τρίκαλα, αλλά και γενικότερα την περιοχή μας.
Άλλωστε αν κάποιος δεν γνώριζε ότι είναι γήπεδο για ποδόσφαιρο θα θεωρούσε ότι είναι ένας ιδανικός
χώρος να φυτέψει… πατάτες! Πρέπει να βρεθεί λύση, αλλά ουσιαστική και όχι μόνο υποσχέσεις…

Ομάδα
Μια οργανωμένη και δυνατή ομάδα δεν
φαίνεται μόνο από τα πόσα γκολ πετυχαίνει,
ή πόσα δέχεται, αλλά από τη συνολική
της εικόνα σε όλους τους τομείς. Από τον
πρόεδρο έως τον φροντιστή και για να
έχει επιτυχημένη παρουσία πρέπει όλοι
αυτοί οι άνθρωποι να λειτουργούν με τον
ίδιο στόχο.
Σημαντικό το κομμάτι της ιατρικής στήριξης, σημαντικός και ο ρόλος του φυσιοθεραπευτή ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά
στα προβλήματα των παικτών, εφόσον
χρειαστεί. Ο Κώστας Σακελλάρης, έμπειρος
πλέον στο χώρο, φροντίζει τους παίκτες
του ΑΟΤ, πριν και μετά τα παιχνίδια τους,
όπως στη φωτό, προσπαθώντας να διώξει
τον πόνο από τη μέση του τερματοφύλακα
Γιδόπουλου ο οποίος στάθηκε πολύ άτυχος
παραμονή του αγώνα με τον Ηρακλή.

Μέσα σε όλα
Οι Τρικαλινοί πρωταγωνιστές του μπάσκετ αποδεδειγμένα αγαπούν αυτό που κάνουν. Αλλωστε για τον
λόγο αυτό βρίσκονται τόσα χρόνια στην πρώτη γραμμή.
Ωρες- ώρες δίνουν την αίσθηση ότι δεν χορταίνουν με
τίποτα το άθλημα και είναι μέσα σε όλα. Ετσι εκτός από
τις δικές τους υποχρεώσεις παρακολουθούν αγώνες του
τοπικού. Κώστας Σδράκας, Σάκης Γκαντιάς, Αχιλλέας
Ντούρβας δεν λείπουν σχεδόν από κανένα δικό μας
ντέρμπι, όταν βρίσκουν χρόνο. Ετσι έχουν πολλά να πουν,
αφού η συνεργασία τους κρατάει χρόνια.

Σε αναμονή
Μπορεί οι φίλαθλοι του ΑΟΤ να μην έχουν εντυπωσιαστεί μέχρι τώρα από την πορεία του ΑΟΤ,
αλλά βρίσκονται σε… αναμονή και ελπίζουν στα
καλύτερα.
CMYK

* Ο καιρός συνεχίζει να έχει τα πάνω και τα κάτω του αλλά
οι πρωταγωνιστές των ομάδων εκ των πραγμάτων είναι
προσηλωμένοι στο πλάνο και στην αποστολή τους. Γιατί
ξέρουν πολύ καλά ότι ειδικά αυτή την εποχή δεν έχουν
την πολυτέλεια να χαλαρώσουν ούτε δευτερόλεπτο, αφού
από την μια πρέπει να διατηρήσουν την φόρμα τους, ενώ
από την άλλη ξέρουν ότι δεν υπάρχει χρόνος για διόρθωση
φρεναρισμάτων.
* Ομολογουμένως από εδώ και πέρα κάθε λάθος κοστίζει
διπλά, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το έμψυχο δυναμικό
θα έχει και μαζεμένες υποχρεώσεις λόγω των αναβολών.
* Είναι μαθηματικά βέβαιο λοιπόν ότι η εβδομάδα θα έχει
πλούσιο υλικό, οπότε οι συμπολίτες φίλαθλοι θα διατηρήσουν ανοιχτή γραμμή με έδρες που φιλοξενούν παιχνίδια.
Πάντως το κοινό ξέρει να αναγνωρίζει τις φιλότιμες προσπάθειες.
* Τα Μετέωρα μετά την μεγάλη τους νίκη επί του Βόλου,
που αναγνωρίστηκε ακόμη και από τα ΜΜΕ Πανελλήνιας
εμβέλειας έχει στο καπάκι αποστολή στο Μακρυχώρι.
* Η αναμέτρηση παρουσιάζει υψηλό συντελεστή δυσκολίας
αφού από την μια οι κιτρινομπλέ οφείλουν να τιθασεύσουν
τον ενθουσιασμό από την σημαντική Κυριακάτικη επιτυχία,
ενώ από την άλλη γνωρίζουν ότι ο αντίπαλος θα τα δώσει
όλα για να επιστρέψει μετά την κακή ήττα από την Αγριά.
* Είναι δεδομένο ότι ο εκπρόσωπος μας θα δεχθεί μεγάλη
πίεση, οπότε πρέπει να ενεργήσει μεθοδικά και με ολύμπια
ψυχραιμία. Πάνω απ’ όλα όμως χρειάζεται να έχει μηδενικά
λάθη για να μπορέσει να διεκδικήσει ότι του αναλογεί.
* Δεν μπορούν να περιμένουν τα ταλέντα των μικτών, που
τόσο καιρό έμειναν μακριά από την αγαπημένη τους συνήθεια, ενώ στα Γρεβενά τα χιόνια δεν είναι λίγα. Ασφαλώς
η μπάλα τους έλειψε και μέσα τους διαθέτουν τεράστια
ενέργεια. Παράλληλα βλέπουν κάθε συνάντηση ως γιορτή
και τελικό, οπότε ανεξαρτήτως αποτελέσματος ιδρώνουν
την φανέλα.
* Μακάρι τα παιδιά αυτά να πατήσουν γερά στα πόδια τους
και να πάρουν τις ευκαιρίες προκειμένου κάποια στιγμή
να κάνουν το άλμα στην καριέρα τους.
* Πάντως οι λάτρεις των πρωταθλημάτων παίδων και νέων
δεν πλήττουν ποτέ αφού παρακολουθούν ανοιχτά ματς
στα οποία συνήθως το ένα γκολ διαδέχεται το άλλο.
* Αρκετά ξενιτεμένα Τρικαλινά παιδιά κάνουν και με το παραπάνω το καθήκον τους και στο ποδόσφαιρο ξελασπώνοντας τις ομάδες τους. Αυτό έπραξε και ο Θ. Σαλταπίδας
για λογαριασμό της Ερμιονίδας. Μόλις πέρασε στο παιχνίδι
το «μπουμπούνισε» το γκολάκι, όπως λέει ο θυμόσοφος
λαός.
* Μούμογλου (Ικαροι) και Στούκας (ΑΟΚ) αποκτήθηκαν με
μεγάλες προσδοκίες. Όμως λόγω μαζεμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπόρεσαν να ξεδιπλώσουν την
δεδομένη ποιότητά τους. Τα υπόλοιπα παιδιά βέβαια
κάνουν συγκινητικό αγώνα, αφού θέλουν να ξεπεράσουν
τα εμπόδια και να διατηρήσουν ψηλά το γόητρο του Τρικαλινού μπάσκετ.
* Απίστευτος είναι ο αλτρουϊσμός που δείχνουν στελέχη
των τοπικών ομάδων όλων των σπορ. Πολλές φορές σφίγγουν τα δόντια αν και έχουν ενοχλήσεις από τραυματισμούς.
Δεν θέλουν όμως να στερήσουν λύσεις από τα σωματεία
τους και ξέρουν να θυσιάζονται. Πως λοιπόν οι φίλαθλοι
να μην τα βάλουν στην καρδιά τους;

03:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Oklahoma City Thunder-Portland Trail
Blazers, NBA Regular Season
03:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Oklahoma City Thunder-Portland Trail
Blazers, NBA Regular Season
06:00 Eurosport 1
Αυστραλιανό Όπεν
Τουρνουά Grand Slam
10:30 Eurosport 1
Αυστραλιανό Όπεν
Τουρνουά Grand Slam
13:30 Eurosport 2
Καλλιτεχνικό πατινάζ:
15:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Ατρόμητος Αθ.1923-Απόλλων Σμύρνης,
Kύπελλο Ελλάδας
17:00 Novasports 1HD
Γκεζτέπε - Αντάλιασπορ
Κύπελλο Τουρκίας
17:00 ΕΡΤ3
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
Πρωτάθλημα Χάντμπολ
17:15 COSMOTE SPORT 3 HD
Αστέρας Τρίπολης ΑΓΣ-ΑΕΛ
Κύπελλο Ελλάδας

17:15 COSMOTE SPORT 2 HD
ΑΕΚ-Κισσαμικός ΜΓΣ
Kύπελλο Ελλάδας
18:00 Eurosport 1
Καλλιτεχνικό Πατινάζ
18:00 ΕΡΤ2
Φοίνικας Σύρου - Ολυμπιακός
Volley League Cup
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Ολυμπιακός ΣΦΠ - Ξάνθη ΑΟ
Kύπελλο Ελλάδας
19:30 Novasports 2HD
ΠΑΟΚ - Οπάβα
Basketball Champions League
20:00 Novasports 3HD
Ερυθρός Αστέρας - Βαλένθια
EuroCup
21:00 Novasports 4HD
Ανδόρα - Ζενίτ, EuroCup
21:30 Novasports 1HD
Φουενλαμπράδα - ΑΕΚ
Basketball Champions League
21:45 Novasports 2HD
Μπάρτον - Μάντσεστερ Σίτι
Carabao Cup
22:05 Novasports 3HD
Παρί Σεν Ζερμέν - Στρασβούργο

τοπικά

ίγες σκέψεις για τα
τεράστια θέματα
που ενέσκηψαν
στην πατρίδα μας για την
ονομασία των Σκοπίων
και τα επακόλουθα της
συμφωνίας των
Πρεσπών. Το θέμα
ξεκίνησε επί Τίτο όταν το
1946 συνένωσε διάφορες
εθνότητες στο όνομα της
Γιουγκοσλαβίας. Η νότια
περιοχή, του νέου
κράτους, των Σκοπίων
στα σύνορα με την
Ελλάδα είχε παλαιότερα
την ονομασία Vardarska
Banovina (Επαρχία του
Βαρδαρίου).
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Ο Τίτο έδωσε στην περιοχή
το όνομα αρχικά «Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας»
και μετά το όνομα «Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας», με απώτερο σκοπό
την συνένωση όλων των εδαφών από τα Οθωμανικά Βιλαέτια των περιοχών Μακεδονίας που διασπάσθηκαν το
1912-1913, σε ένα ξεχωριστό
κράτος με το όνομα Μακεδονία. Έκτοτε και όσο κρατούσε
το ενιαίο κράτος της Γιουγκοσλαβίας ουδέποτε από Ελληνικής πλευράς τέθηκε
θέμα διαμαρτυρίας για την
ονομασία. Αυτό ήταν το πρώτο πολιτικό λάθος. Το 1991
πλέον με τον διαμελισμό του
κράτους της Γιουγκοσλαβίας,
στο κρατίδιο αυτό με πρωτεύουσα τα Σκόπια, δεν έδωσαν το αρχικό ιστορικό τους
όνομα, της προέλευσής τους,
δηλαδή Vardarska Banovina.
Για τους ίδιους λόγους, με του
πρώην Γενικού Γραμματέα
τους Τίτο, περιέκοψαν τα προσθετικά «Λαϊκή Δημοκρατία ή
Σοσιαλιστική Δημοκρατία» και
κράτησαν μόνο το όνομα «Μακεδονία». Συνάμα ξεκίνησαν
εθνικιστές της μικρής αυτής
νέας χώρας μια ξέφρενη προπαγάνδα παραποίησης της
ιστορίας με την σύνταξη νέου
συντάγματος, έκδοση σχολικών βιβλίων και χαρτών, ονομασίες οδών, πλατειών και
αεροδρομίου, ψευδεπίγραφων πινακίδων και κιτς αγαλμάτων, κτιρίων με σκοπό να
δημιουργήσουν νέα ιστορία
την ονομαζόμενη Σλαυομακεδονική Ιστορία με βάση
την λαμπρή αρχαία Ελληνική
Μακεδονία των Φιλίππου Β’
και Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Στις 16 Δεκεμβρίου 1991 η
ΕΟΚ πήρε απόφαση μετά τις
ενέργειες της Ελληνικής πλευράς να μην εισαχθεί η νέα
αυτή χώρα των Σκοπίων στους
κόλπους της με την ονομασία
«Μακεδονία». Η ίδια θέση
διατυπώθηκε και μετά την
κοινή σύσκεψη των πολιτικών
αρχηγών υπό του Προέδρου
της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμανλή στις 13 Απριλίου 1992. Έτσι κινήθηκαν
και οι Ελληνοαμερικάνοι με
τον Πρόεδρο τότε Κλίντον για
το νέο κρατίδιο, να μην πάρει
το όνομα «Μακεδονία» αλλά
και ούτε παράγωγο με το όνομα αυτό. Όμως σε όλες τις
αναφορές μας, από τότε για
το κρατίδιο αυτό, υιοθετήσαμε να το ονομάζουμε FYROM

Ιερή Πόλη
Μεσολογγίου
(εικ.1)

(εικ.4) Κοινόν Μακεδόνων
επί Γορδιανού Γ’238-244μ.Χ.

(εικ.5). Φιλίππου
359-336π.Χ.

(πΓΔΜ) που περιείχε το όνομα Macedonia. Αυτό ήταν το
δεύτερο ολέθριο λάθος. Ακόμη και το 2009, μετά ένα χρόνο από τη συνάντηση του
ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι, αντί
να κάνουν προσπάθειες εφαρμογής των αποφάσεων του
ΝΑΤΟ, αυτοί εκδίδουν βιβλία
της ΣΤ’ Δημοτικού και Α’ Γυμνασίου, που παραπλανούν
την παιδική ηλικία. Είναι π.χ.
σαν να ήθελαν οι νεότουρκοι
μετά την καταστροφή και
τον ξεριζωμό της Σμύρνης,
που κατέλαβαν και εποίκισαν
στην πόλη, να ονομαστούν
Ίωνες. Οι κάτοικοι του κρατιδίου των Σκοπίων έχουν ποτιστεί πλέον με φανατισμό από
την παιδική τους ηλικία, ότι είναι απόγονοι του μεγάλου
Αλεξάνδρου. Τόσα Αρχαία ευρήματα, αγάλματα, πινακίδεςνομίσματα με την ελληνική
γλώσσα, Μακεδονικά ανάκτορα, στην κατασκευασμένη
ιστορία τους τα ξεπερνούν.
Ανασκαφές στο χώρο όπου
σήμερα ζουν θα αποδείκνυε
την αλήθεια.
Το τρίτο πολιτικό λάθος
ήταν όταν στο Βουκουρέστι
το 2008 σε κοινή σύσκεψη
χωρών του ΝΑΤΟ η Ελληνική
πλευρά αποδέχθηκε μια σύνθετη ονομασία των Σκοπίων
με το όρο «Μακεδονία», αλλά
βέβαια με τη λήψη μιας σειράς μέτρων καλής θελήσεως
και καλής γειτονίας από την
πλευρά των Σκοπίων. Από
αυτά, τα κυριότερα είχαν να
κάνουν με την τροποποίηση
του Συντάγματός τους, την
άρση των σχολικών ιστορικών βιβλίων που περιλάμβαναν χάρτες μιας Σλαβικής Μακεδονίας με όρια μέχρι τη
Θεσσαλονίκη και γενικά σε
πολιτικό επίπεδο τη σύναψη
σχέσεων καλής γειτονίας με
την ξεκάθαρη απάλειψη αλυτρωτικών βλέψεων προς την
βόρεια εδαφική μας έκταση,
την Ελληνικότατη Μακεδονία.
Και ερχόμαστε στο 2018 που
μέχρι τον Ιούλιο έπρεπε, απαί-

τηση του ΟΗΕ, να λήξει το
θέμα της ονομασίας κοινά
αποδεκτό και από τις δύο
πλευρές, της Ελλάδας και των
Σκοπίων. Έτσι υπογράφτηκε
άρον-άρον η συμφωνία των
Πρεσπών λες και δεν είχαμε
άλλη εναλλακτική λύση για
το κρατίδιο αυτό από την ονομασία «Βόρειος Μακεδονία».
Έλειπε όμως από ην Ελληνική πλευρά το αισθητήριο να
προβλέψει τα επακόλουθα
που θα αξίωναν οι Σκοπιανοί,
όπως το θέμα της γλώσσας
και της Εθνότητας.
Κύριε Μπουτάρη, λίγο πριν
την υπογραφή των Πρεσπών,
αναφερθήκατε σε κάποια ποσοστά της Μακεδονίας. Είπατε ότι μετά τους βαλκανικούς πολέμους του 12’13’δόθηκε στη Ελλάδα από
την ονομαζόμενη Μακεδονία
ποσοστό 51% και τα υπόλοιπα στις τρεις χώρες Αλβανία
Γιουγκοσλαβία και Βουλγαρία. Από ποια Μακεδονία εννοούσατε κύριε Μπουτάρη;
Ρωτήσατε ιστορικούς ποια
ήταν τα όριά της Μακεδονίας; Για ποιους αιώνες λέγατε; Για τον 7ο αιώνα π.Χ. του
βασιλιά Περδίκα Α’ των Μακεδνών –Μακεδόνων που ξεκίνησαν από την Θεσσαλία
προς Βορρά; Μήπως για τα
όρια που δημιούργησαν στους
μεταγενέστερους αιώνες, ορισμένοι από τους βασιλείς
τους, όπως ο Φίλιππος Α’
(621-588 π.Χ.), ο Περδίκας
Β’(448-413 π.Χ), ο Αμύντας
Α’(393-369π.Χ), ο Φίλιππος
Β’(359-339π.Χ) ως ο συνημμένος χάρτης ή ο υιός του Μέγας Αλέξανδρος (336-323π.Χ)
με τη απέραντη μακεδονική
αυτοκρατορία; Για όλους αυτούς σε όλα τα νομισματικά
μουσεία του κόσμου τις πιο
περίοπτες θέσεις κοσμούν
μόνο τα Ελληνικότατα νομίσματα με Ελληνική γραφή.
Για πέντε αιώνες μέχρι που
ανέλαβε ο φίλιππος Β’ τα
όρια της Μακεδονίας αυξάνονταν ή μειώνονταν ανά-

(εικ.2). Νόμισμα «Κοινόν
Μακεδόνων» 185-168π.Χ. επί
του τελευταίου Μακεδόνα
Βασιλέως Περσέως, με Ελληνική
γραφή.

(εικ.6). ΒΑΣΙΛΕΩΣ
ΑΥΔΩΛΕΟΝΤΟΣ
λογα με τις επιδρομές που
έκανε ή δέχονταν από βόρειους λαούς κυρίως τους Ιλλυρίους ή Σλάβους. Και σε
αυτή τη περίπτωση, όπως φαίνεται στον χάρτη (εικ.1), η σημερινή Μακεδονία που μας
ανήκει κατέχει έκταση πάνω
από 80%. Ή μήπως εννοούσατε την Μακεδονία του Μεγάλου Αλέξανδρου που κατελάμβανε όλες τις βαλκανικές
χώρες; Τότε και οι τρεις χώρες στη επικράτεια του, Αλβανία , Σερβία (Σκόπια) και
Βουλγαρία σήμερα θα αντιμάχονταν ποια θα έπαιρνε το
όνομα της Μακεδονίας. Τα
όρια κ. Μπουτάρη ήταν ρευστά. Το 51% του 12’-13’ που
αναφερθήκατε προήλθε από
το Βιλαέτι (περιφέρεια) της
οθωμανικής Αυτοκρατορίας
και όχι από τα όρια της Αρχαίας Μακεδονίας, έστω και
αυτής του Φιλίππου Β’. Οι
Οθωμανοί από το 1800 μέχρι
το 1912 έβαλαν για διοικητικούς τους λόγους, ως όρια μέχρι τα Σκόπια (πόλη που έγινε
πολύ μεταγενέστερα, επί Ρωμαϊκής εποχής). Έτσι προέκυψαν τα ποσοστά από την
Οθωμανική διαίρεση και όχι
από το κράτος των αρχαίων
Μακεδόνων. Εάν οι Τούρκοι
συμπεριλάμβαναν στο βιλαέτι της Μακεδονίας τις προηγούμενες αναφερόμενες χώρες (Αλβανία Γιουγκοσλαβία
Βουλγαρία) όπως αυτές βρίσκονταν στα όρια του κράτους του Μεγάλου Αλεξάνδρου τότε θα μιλούσαμε για
ποσοστό της Μακεδονίας
στην Ελλάδα λιγότερο από
20%.
Οι βόρειοι γείτονές μας στα
Σκόπια από το 1946 και μετά
προσπαθούν με απίθανους
τρόπους να πλαστογραφήσουν την αληθινή ιστορία της
περιοχής, ιστορία που στηρίζεται σε ευρήματα 2.500 χρό-

(εικ.3)
Κοινόν
Μακεδόνων 3ος αιών
μ.Χ. επί Ρωμαϊκής
εποχής.
νων.
Εκμεταλλευόμενοι οι σκοπιανοί τη συμφωνία των Πρεσπών με τον «αρχιτέκτονά»
τους Ζάεφ και τον δικό μας
«ανιστόρητο» Πρωθυπουργό,
βαυκαλίζονται ότι η σλαβική
γλώσσα τους, όπως την ονόμασαν, είναι η Μακεδονική
και το έθνος τους το Μακεδονικό, ξένα προς την Ελλάδα.
Που την βρήκαν την γλώσσα τους, οι πρόγονοι του
Ζάεφ, για να είναι υπερήφανοι
οι σύντροφοί του; Θα τρίζουν
τα κόκαλά τους με αυτά που
ισχυρίζονται σήμερα οι απόγονοί τους. Η Μακεδονική
γλώσσα είναι μία και είναι η
Ελληνική. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη γλώσσα που να την βαφτίζουν Μακεδονική και συγκεκριμένα η σλαβική γλώσσα
που ομιλούν. Η Μακεδονική
γλώσσα είναι η γλώσσα όλου
του αρχαίου κόσμου από την
Ιβηρική χερσόνησο μέχρι Ινδίες και από το ΡουμανίαΠόντο μέχρι την Αίγυπτο. Η
γλώσσα όλης της αυτοκρατορίας του μεγάλου Αλεξάνδρου, η Ελληνική γλώσσα.
Ας μας δείξουν οι σκοπιανοί
μόνο ένα νόμισμα της Μακεδονίας με την γραφή που μιλάνε, από τα χιλιάδες νομίσματα που έχουν χαραχθεί
και εκτυπωθεί σε όλο τον Μακεδονικό χώρο ακόμα και στην
περιοχή όπου ζούνε.
Από τότε που έχουν εμφανιστεί οι Μακεδόνες στον Ελλαδικό χώρο έχει βρεθεί πουθενά κάτι άλλο με άλλη γραφή εκτός από την Ελληνική;
Ας μας απαντήσουν οι Σλάβοι
Σκοπιανοί.
Δεν υπάρχει καλύτερο, ιστορικό τεκμήριο, από το νόμισμα. Έχουν βρεθεί νομίσματα
με αποτυπωμένες τις λέξεις
ΚΟΙΝΌΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ.
Οι Ρωμαίοι επί της δικής
τους Ρωμαϊκής εποχής από
σεβασμό προς τον Ελληνικό
πολιτισμό μέσα στην επικράτειά τους, στον Μακεδονικό
χώρο, εκτύπωναν νομίσματα
με Ελληνική γραφή. Παράδειγμα τα συνημμένα δύο νομίσματα με την γραφή ΚΟΙΝΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ. Το ένα
(εικ.3) του 3ου αιώνα μ.Χ. και
το δεύτερο επί αυτοκράτορα
Γορδιανού το 238-244μ.Χ. Τα
νομίσματα που προβάλλονται
και λαμπρύνουν περισσότερο από οποιαδήποτε άλλα
στις καλύτερες θέσεις, σε όλα

Θεόδωρος Μυλωνάς.
Εκ Τρικάλων
ορμώμενος, Ιστορικός
Συγγραφέας, Συλλέκτης.
τα μουσεία του κόσμου, είναι
τα Ελληνικά νομίσματα και
ανάμεσα σε αυτά τα Μακεδονικά νομίσματα, με Ελληνική
γραφή.
Όσον αφορά το θέμα που
προβάλουν ότι το Μακεδονικό
Έθνος δεν ήταν Ελληνικό και
οι Μακεδόνες δεν ήταν Έλληνες ένα μόνο να λεχθεί. Ο
Φίλιππος Β’ έλαβε μέρος στις
τρεις συνεχόμενες Ολυμπιάδες στους ιππικούς αγώνες το
356 π.Χ. το 352 π.Χ. και το 348
π.Χ. όπου αναδείχθηκε νικητής, γιαυτό τα περισσότερα
νομίσματά που έκοψε, παριστάνουν στον οπισθότυπό
τους έναν ίππο (εικ.5). Αν το
Μακεδονικό Έθνος δεν ήταν
Ελληνικό και ο ίδιος προσωπικά δεν ήταν Έλληνας δεν
ήταν δυνατόν να λάβει μέρος
στους αγώνες.
Τι αλήθεια να μας πουν οι
σκοπιανοί;. Ακόμα στην χώρα
όπου ζουν, την εποχή των αρχαίων Μακεδόνων υπήρχε το
βασίλειο της Παιονίας όπου
γλώσσα ήταν η Ελληνική. Έχει
βρεθεί νόμισμα του αρχαίου
βασιλιά τους του Αυδωλέοντα
με αναγραφή «ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΥΔΩΛΕΟΝΤΟΣ» (315-286π.Χ.)
με ελληνικότατη γραφή, όπως
παρουσιάζεται στο νόμισμα
(εικ.6), το οποίο ανήκει στην
Άλφα Τράπεζα.
Ποια τέλος πάντων είναι η
επιθυμία των Σλάβων Σκοπιανών; Η διαγραφή και καταστρατήγηση της ιστορίας; Εάν
μιλούσαν την Ελληνική γλώσσα όπως οι αρχαίοι Μακεδόνες ή οι πρόγονοί τους Παίονες, τότε θα είχαν κάθε λόγο
να ζητούν να ονομαστεί η
χώρα τους Βόρεια Μακεδονία
ως απόγονοι των Μακεδόνων.
Αξίας περίεργο είναι πως η
Ακαδημία Αθηνών και το
Υπουργείο πολιτισμού δεν πήραν ακόμη θέση σε αυτούς
τους ανήκουστους, ανιστόρητους και πρωτοφανείς σκοπιανούς ισχυρισμούς.
Το όνομα που πρέπει να
διεκδικήσουν για την χώρα
τους είναι ή το όνομα Παιονία
που είχαν οι αρχαίοι πρόγονοί
τους ή το όνομα που χρησιμοποιούσαν οι πρόσφατοι
προγονοί τους, του προηγούμενου αιώνα και ήταν υπερήφανοι γιαυτό, Vardarska
Banovina. και τίποτε άλλο.
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Θεοχαρόπουλος:
Σταύρος Θεοδωράκης:

Όταν διαγράφεις τον πρόεδρο
της ΔΗΜΑΡ, διαγράφεις τη ΔΗΜΑΡ

Εμείς θα συνεχίσουμε

«Η

ΔΗΜΑΡ μένει σταθερή στην υπεύθυνη στάση
επίλυσης του Μακεδονικού», δηλώνει, σε συνέντευξή του, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος.
Ο κ. Θεοχαρόπουλος, περιγράφοντας το σκεπτικό με το
οποίο η Κεντρική Επιτροπή της ΔΗΜΑΡ αποφάσισε την
ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών, δήλωσε στα «ΝΕΑ»:
«Επανειλημμένως έχουμε τονίσει ότι θέλουμε βιώσιμη λύση,
αποδεκτή και από τις δύο πλευρές. Παράταση του σημερινού
τέλματος ενέχει τον κίνδυνο να εξυπηρετήσει μόνο τα Σκόπια,
μέσα από την de facto μονοπώληση του ονόματος "Μακεδφονία".
Η λύση μπορεί να μετατρέψει την Ελλάδα σε παράγοντας
ειρήνης στα Βαλκάνια, ενώ δημιουργεί μια ισχυρή ασπίδα
κατά των εντάσεων της χώρα μας την Τουρκία».
Σε ερώτηση, εάν με την απόφαση αυτή ο ίδιος και η ΔΗΜΑΡ
στηρίζουν την κυβέρνηση, απάντησε: «Τασσόμαστε σταθερά
απέναντι στην κυβέρνηση και υπέρ της επίλυσης του Μακεδονικού. Καταψήφισα στη διαδικασία της ψήφου εμπιστοσύνης...Δεν είναι δυνατόν, όμως, τα μείζονα εθνικά θέματα να
αντιμετωπίζονται υπό το πρίσμα ενός στείρου δικομματισμού».
Αναφερόμενος στις επόμενες κινήσεις στη ΔΗΜΑΡ, ο κ.
Θεοχαρόπουλος σημείωσε: «Όταν διαγράφεις τον πρόεδρο
της ΔΗΜΑΡ, σε ένα πολυκομματικό φορέα, εξαιτίας της απόφασης τη Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος υπέρ της ψήφισης της Συμφωνίας των Πρεσπών, σημαίνει ότι διαγράφεις
τη ΔΗΜΑΡ».
Σχετικά με τον αν υπάρχουν επαφές με τον ΣΥΡΙΖΑ, επισήμανε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην κυβέρνηση και η ΔΗΜΑΡ στην
αντιπολίτευση. Συνεπώς, η μόνη επαφή είναι αυτή της πολιτικής
κριτικής, την οποία καθημερινά ακούμε στην κυβέρνηση».

«Θ

α μπορούσε να υπάρχει καλύτερη συμφωνία. Αυτήν τη
συμφωνία δεν δέχτηκε ποτέ
κανένας από τους προηγούμενους, ούτε ο
κ. Σημίτης, ούτε ο κ. Παπανδρέου ούτε ο κ.
Καραμανλής και την υπογράφει η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Αν είχαμε κάνει εθνική συνεννόηση, θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει
μια πολύ καλύτερη συμφωνία» ισχυρίστηκε
ο εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝ.ΑΛ, Παύλος
Χρηστίδης.
Ο κ. Χρηστίδης εξήγησε γιατί το κόμμα
του θα καταψηφίσει τη συμφωνία των Πρεσπών:
«Η ελληνική Βουλή θα κληθεί να ψηφίσει
την Πέμπτη μια εθνική συμφωνία, την ώρα
που δεν έχουμε δει το σύνταγμα των Σκοπίων.
Στην ρηματική διακοίνωση δυο φορές
αναφέρεται με σαφήνεια ο όρος “μακεδονικός λαός”.
Αυτός είναι ο ορισμός της συμπίεσης και
ενός νέου αλυτρωτισμού, ο οποίος μπορεί
να καλλιεργηθεί στα βόρεια σύνορά μας.
Πουθενά στη συμφωνία δεν αναφέρεται ο
όρος “βορειομακεδονικός”.
Αφού αναγνωρίζουμε Βόρεια Μακεδονία
γιατί όλα γράφονται “μακεδονικά” και όχι
“βορειομακεδονικά”;» διερωτήθηκε και συνέχισε:
«Και αυτά ξεκινάνε από τα εμπορικά σήματα και καταλήγουν μέχρι τα σήματα των
αυτοκινήτων. Αν ο κ. Τσίπρας δε σκεφτόταν
τον κ. Καμμένο περισσότερο από το καλό
της χώρας του θα μπορούσε να είχε κάνει
ένα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών και όλοι

«Τασσόμαστε σταθερά απέναντι στην κυβέρνηση και υπέρ της
επίλυσης του Μακεδονικού», τόνισε ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος
Τέλος, στο αίτημα να παραδώσει την έδρα, ο κ. θεοχαρόπουλος απαντά:
«Η παρουσία μου στη Βουλή είναι αποτέλεσμα της συμφωνία
των κομμάτων ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ για την κοινή εκλογική κάθοδο
το 2015. Από την απόφαση της Φώφης Γεννηματά για διαγραφή
της ΔΗΜΑΡ από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, περάσαμε
στην απαίτηση για την αποχώρηση της ΔΗΜΑΡ και από τη
Βουλή. Και όλα αυτά επειδή η ΔΗΜΑΡ πήρε καθαρή θέση σε
ένα εθνικό θέμα αρχών».

Το μήνυμα ότι το Ποτάμι δεν διαλύεται, αλλά συνεχίζει,
παρά τις αποχωρήσεις βουλευτών του, έστειλε ο επικεφαλής του, Σταύρος Θεοδωράκης.
Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο facebook, σημειώνει:
«Κάποιοι δεν θέλουν να ακούν σε αυτή τη χώρα.
Το έχουμε ζήσει έντονα και το 2014, στο αντιμνημονιακό
αμόκ. Τότε σκηνοθέτης ήταν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.
Το ζούμε σήμερα με αυτό το εθνικιστικό αμόκ, σε σκηνοθεσία αυτή τη φορά της ΝΔ.
Και βεβαίως όταν δεν θες να ακούς σιγά-σιγά, δεν
θέλεις και οι άλλοι να μιλάνε και φτάνεις μέχρι το σημείο
να πιέζεις για να διαλυθεί μια κοινοβουλευτική ομάδα.

Χρηστίδης:

Ο κ. Τσίπρας δεν διασφαλίζει
τα εθνικά συμφέροντα

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝ.ΑΛ,
Παύλος Χρηστίδης
μαζί να διαπραγματευτούμε.
Ο κ. Τσίπρας δεν είχε κανένα ενδιαφέρον
για το ονοματολογικό και διαπραγματεύτηκε
χωρίς να πάρει τίποτα για την πατρίδα μας,
ενώ εκχώρησε τα κυρίαρχα τα οποία ήθελαν
οι γείτονές μας.
Υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τα εξω-

τερικά μας ζητήματα και αυτό φαίνεται στις
σχέσεις μας με την Αλβανία, με την Τουρκία,
με την ΠΓΔΜ.
Εμείς είμαστε απέναντι σε μια συμφωνία
που είναι προβληματική για τα εθνικά μας
συμφέροντα, δεν διασφαλίζει αυτό το οποίο
είναι καλό και για τις επόμενες γενιές της
πατρίδας μας.
Όσο και να προσπαθούν κάποιοι αποσπασματικά να περάσουν, με μια προπαγανδιστική αντίληψη, τα θετικά σημεία, δεν
μπορούμε παρά να πούμε ότι έχουμε υπαναχωρήσει από τις εθνικές μας γραμμές».
Επιτέθηκε στον πρωθυπουργό κ. Τσίπρα,
κατηγορώντας ότι δεν διασφαλίζει τα εθνικά
συμφέροντα.
«Θα κριθούν όλοι οι βουλευτές για την
στάση την οποία θα κρατήσουν και φυσικά
θα κριθούν και όλοι αυτοί που επιχειρούν
να εργαλειοποιήσουν μια συμφωνία για μικροκομματικά οφέλη.
Αυτό έχει κάνει ο κ. Τσίπρας, επιχειρεί να
χτυπήσει την αντιπολίτευση και όχι να διασφαλίσει τα εθνικά συμφέροντα. Υπάρχει
οργή και αυτό το οποίο νιώθει ο ελληνικός
λαός πρέπει να το “βγάλει” στις επόμενες
εκλογές με ειρηνικό και σοβαρό τρόπο».

CMYK

Καμμένος κατά Κουντουρά
για τις δαπάνες του υπουργείου
Τη διαβίβαση στη Βουλή
των στοιχείων
που αφορούν
στις δαπάνες
που έχει κάνει
το υπουργείο
Τουρισμού,
για την προβολή της Ελλάδας στο
εξωτερικό ζήτησε χθες ο
πρώην υπουργός Αμυνας,
Πάνος Καμμένος αφήνοντας να υπονοούμενα για
ενδεχόμενες παρανομίες επί της υπουργίας της
Ελενας Κουντουρά.
Οι βολές του κ. Καμμένου κατά της κ. Κουντουρά
έρχονται μετά το αίτημα του να παραιτηθεί, χαρακτηρίζοντας «casus belli» την παραμονή των στελεχών των ΑΝΕΛ που έχουν διαγραφεί στην κυβέρνηση.
Συγκεκριμένα, ο κ. Καμμένος ζητά να διαβιβαστούν όλα τα σχετικά στοιχεία για τις δαπάνες
τουριστικής προβολής της Ελλάδας στο εξωτερικό
και ειδικότερα των μνημονίων συνεργασίας, τα
στοιχεία για την διεξαγωγή διεθνών διαγωνισμών,
τις εταιρείες που ανέλαβαν τα έργα, τις δαπάνες
για το έτος πολιτισμού Ελλάδας Ρωσίας καθώς
και το βιογραφικό της Αντιπροέδρου του ΕΟΤ Αγγελικής Χονδροματίδου.

εσωτερικά

ΤΕΤΑΡΤΗ

«Πέρασε» από την Επιτροπή
Εξωτερικών και Άμυνας
η Συμφωνία των Πρεσπών
Κ
ατά πλειοψηφία
«πέρασε» από τη Διαρκή
Επιτροπή Εξωτερικών και
Άμυνας της Βουλής το σχέδιο
νόμου για την κύρωση της
Συμφωνίας των Πρεσπών.

Η διήμερη συζήτηση στην Επιτροπή
σημαδεύτηκε από υψηλούς τόνους και
αντιπαραθέσεις, τόσο για την ουσία,
όσο και για τη διαδικασία, αλλά και για τη
σύνθεση της Επιτροπής.
Η Ν.Δ. ζήτησε σήμερα εκ νέου να κατατεθεί το συνολικό κείμενο του συντάγματος της ΠΓΔΜ, καθώς και την επιστολή παραίτησης του Νίκου Κοτζιά από
το ΥΠΕΞ.
Απαντώντας ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος,
εξήγησε ότι «ο συνταγματικός τύπος
που ακολουθούν στη γειτονική χώρα είναι να μην ενσωματώνουν τις τροπολογίες, αλλά να τις παραθέτουν στο τέλος
του συνταγματικού κειμένου. Εξάλλου, οι
τροποποιήσεις στο σύνταγμα παρατί-
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Μαξίμου: «Δώρο»
ενδεχόμενη πρόταση μομφής

«Δώρο» χαρακτήρισε συνεργάτης του Πρωθυπουργού το ενδεχόμενο πρότασης μομφής από πλευράς Ν.Δ. κατά της κυβέρνησης. «Είναι γνωστό πως ο κ. Μητσοτάκης είναι χορηγός της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού στο Κοινοβούλιο, αλλά ότι θα
έκανε τέτοιο δώρο δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε», τόνισε
συνεργάτης του Πρωθυπουργού.
Όπως είπε ο ίδιος, «μία εβδομάδα μετά την ψήφο εμπιστοσύνης, μία δεύτερη νίκη της κυβερνητικής πλειοψηφίας και αυτή τη
φορά με τους εναντίον ψηφίσαντες να είναι πολύ λιγότεροι από
148, είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί».
«Ανυπομονούμε», κατέληξε.

Από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας
θενται στη ρηματική διακοίνωση που
έχει κατατεθεί στη Βουλή».
Επόμενο στάδιο είναι η εισαγωγή της
Συμφωνίας των Πρεσπών στην Ολομέλεια, όπου σήμερα Τετάρτη θα ξεκινήσει
η συζήτηση. Η Συμφωνία εκτιμάται πως
θα τεθεί σε ψηφοφορία μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 24 Ιανουαρίου.

Με βάση το άρθρο 91 παρ. 6 του Κανονισμού της Βουλής, μετά την επεξεργασία και την εξέταση του νομοσχεδίου,
η αρμόδια διαρκής Επιτρoπή συντάσσει
και υποβάλει προς στην Ολομέλεια την
έκθεσή της, στην οποία θα περιλαμβάνεται η θετική εισήγηση της επιτροπής επί
του σχεδίου νόμου.

«Η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι συμφωνημένη»

Φωτίου: Το Μακεδονικό δηλητηρίαζε για χρόνια την εσωτερική πολιτική ζωή
αύξηση του κατώτατου μισθού και η κατάργηση
του υποκατώτατου είναι μία ιστορία συμφωνημένη με τους θεσμούς από τον Σεπτέμβριο» ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου.
Όσον αφορά τη Συμφωνία των Πρεσπών και τις εξελίξεις
γύρω από το ονοματολογικό η κ. Φωτίου σημείωσε: «Το Μακεδονικό, εκτός από την απομόνωση της Ελλάδας στη διεθνή
σκηνή, δηλητηρίαζε για χρόνια την εσωτερική πολιτική ζωή. Η
διαφορά μας με τους γείτονες μπορούσε να λυθεί στις αρχές
της δεκαετίας του '90. Τότε, η διένεξη στο εσωτερικό της ΝΔ
με τον τυχοδιωκτισμό Σαμαρά από τη μια και η επιδίωξη του
ΠΑΣΟΚ να αξιοποιήσει τους φόβους του ελληνικού λαού τότε
για να επικρατήσει πολιτικά από την άλλη, δημιούργησαν μια
αδιέξοδη κατάσταση». «Από το 2007 ΝΔ και ΠΑΣΟΚ ζητάνε σύνθετη ονομασία. Άρα, πώς καπηλεύονται τις διαδηλώσεις στο
Σύνταγμα; Όσοι διαδήλωσαν θεωρούν ότι δεν πρέπει να
υπάρχει ο όρος Μακεδονία στον προσδιορισμό της γειτονικής
χώρας. Τα δύο κόμματα κρύβονται, δεν λένε ότι θέλουν σύνθετη ονομασία για να προσποριστούν ψήφους» πρόσθεσε.
Σύμφωνα με την αναπληρώτρια υπουργό, «ξαναζούμε αυτό
που συνέβη στις αρχές της δεκαετίας του '90. Εθνικιστικές
κραυγές και άκρατη φιλοδοξία για να χτίσουν πολιτικές καριέρες πάνω στο Μακεδονικό. Επίσης, η πολεμική κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών είναι μέρος της προσπάθειάς τους να
ανατρέψουν όσα κατάφερε ο ελληνικός λαός με αυτήν την κυβέρνηση, σ' αυτό επενδύουν και για αυτό κρύβονται».
«Η ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης καλλιεργεί φοβίες που έρχονται από παλιά ταραγμένα χρόνια κι έτσι δίνει

«Η

Η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Θεανώ Φωτίου
χώρο σε εγκληματικά στοιχεία που πήγαν να καταλάβουν τη
Βουλή και επιτέθηκαν σε δημοσιογράφους. Δεν μου αρκεί η
προμετωπίδα τής εναντίωσης στη βία, απ' όπου και αν προέρχεται» τόνισε.
«Η προσπάθεια η δικιά μας που θα ψηφίσουμε τη Συμφωνία
των Πρεσπών γίνεται και για να αποκτήσει η Δημοκρατία το κοινωνικό της πρόσωπο διότι διαφορετικά οι άνθρωποι γίνονται
εύκολα θύματα των γυρολόγων του φόβου» κατέληξε η κ. Φωτίου.

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

Γεροβασίλη: Η Συμφωνία
υπηρετεί με τον καλύτερο
τρόπο το εθνικό συμφέρον
«Η σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων είναι αναγκαία»
Στα Ιωάννινα και στην εκδήλωση παρουσίασης της παράταξης για την Περιφέρεια Ηπείρου με επικεφαλής τον Γιώργο
Ζάψα βρέθηκε η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία μίλησε -μεταξύ
άλλων- και για τη Συμφωνία των
Πρεσπών, την οποία κατά τον
χαιρετισμό της επισήμανε ότι
«επιλύει ένα χρονίζον πρόβλημα
με τρόπο που υπηρετεί με τον
καλύτερο τρόπο το εθνικό συμφέρον, δημιουργεί συνθήκες
εξωστρέφειας, ενισχύει την
ασφάλεια στα Βαλκάνια, προΗ υπουργός Προστασίας του
ωθεί τη συνανάπτυξη, τις εμποΠολίτη Όλγα Γεροβασίλη
ρικές και τις πολιτιστικές ανταλλαγές και ενδυναμώνει τη γεωπολιτική θέση της χώρας μας στην περιοχή».
Η υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε επίσης ότι «η Συμφωνία ταυτόχρονα, μια για πάντα, κλείνει τον δρόμο στην αναγνώριση του γειτονικού μας κράτους, ως Δημοκρατία της Μακεδονίας». Και υπενθύμισε ότι «μέχρι τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας, με την ονομασία "Δημοκρατία της Μακεδονίας" έχει αναγνωριστεί το γειτονικό κράτος
από 140 κράτη παγκοσμίως», όταν μάλιστα, «την ευθύνη διακυβέρνησης -και μάλιστα για πάρα πολλά χρόνια- την είχαν οι ίδιοι
πολιτικοί που σήμερα φορούν, δήθεν, τη στολή του μακεδονομάχου».
Αναφερόμενη στη Νέα Δημοκρατία, η Όλγα Γεροβασίλη υπενθύμισε ότι αν και η παράταξη αυτή ήταν εκ των κύριων εμπνευστών και υποστηρικτών της εθνικής γραμμής, δηλαδή της σύνθετης ονομασίας με γεωγραφικό προσδιορισμό έναντι όλων, «δεν
διστάζει να παραπληροφορεί δημόσια τους συμπολίτες μας για
την εθνότητα και τη γλώσσα των γειτόνων μας», ακόμη και μετά
τη σαφέστατη ρηματική διακοίνωση που «δεν αφήνει κανένα απολύτως περιθώριο για προθέσεις και σκέψεις αλυτρωτισμού και διεκδικήσεων».

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”

32 σελίδα

ΤΕΤΑΡΤΗ

23

τοπικά

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Ένωση Συντακτών Επαρχιακού Τύπου:

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
μετά τις εκλογές
της 19ης Ιανουαρίου 2019

Το 2ο Γυμνάσιο Τρικάλων
στο Kavadarci (πΓΔΜ)
Τ

Με σημαντική συμμετοχή και επιτυχία πραγματοποιήθηκε
η Γενική Συνέλευση των δημοσιογράφων - μελών της Ένωσης
Συντακτών Επαρχιακού Τύπου (Ε.Σ.Ε.Τ.) το Σάββατο 19 Ιανουαρίου στην Αθήνα, σε αίθουσα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
Δημοσιογράφοι μέλη της ΕΣΕΤ, από πολλές περιοχές της
ελληνικής περιφέρειας συναντήθηκαν, συζήτησαν θέματα
που τους απασχολούν. Αποδέχτηκαν τον απολογισμό του
απερχόμενου Δ.Σ. και συμμετείχαν με ιδέες και προτάσεις
στο νέο σχεδιασμό δράσης της Ένωσης για την επόμενη
χρονιά. Τέλος έκοψαν την καθιερωμένη βασιλόπιτα και αντάλλαξαν ευχές για σταθερή εργασία και καλές ειδήσεις.
Στην διάρκεια αυτής της Συνέλευσης η ΕΣΕΤ τίμησε τρία
μέλη της ανακηρύσσοντας τους ως ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ για την
μακρόχρονη προσφορά τους στην δημοσιογραφία και στην
ΕΣΕΤ: Τον Γεράσιμο Κοσμάτο (Σάμο), τον Δημήτριο Παπαγεωργίου (Φθιώτιδα) και τον Λεωνίδα Καρβουνιάρη (Λακωνία).
Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Σ.Ε.Τ. ήταν και
εκλογοαπολογιστική για την εκλογή των νέων οργάνων διοίκησης και ελέγχου της Ένωσης.
Η Ε.Σ.Ε.Τ. η οποία έχει μέλη της δημοσιογράφους σε όλη
την ελληνική περιφέρεια εφάρμοσε για πρώτη φορά με επιτυχία την διαδικασία της επιστολικής ψήφου προκειμένου
να δοθεί η δυνατότητα σε όσα μέλη δεν έχουν τη δυνατότητα
να παραστούν στην Γ.Σ. να συμμετάσχουν στην εκλογική
διαδικασία στέλνοντας την ψήφο τους ταχυδρομικά.
Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το Πειθαρχικό Συμβούλιο
και την Ελεγκτική Επιτροπή, με τριετή θητεία εκλέχτηκαν:

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Το νέο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε
σε σώμα αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τους:
Γιώργο Κουκουλιάτα, Πρόεδρο
Εύη Μιχωλού, Αντιπρόεδρο
Γιώργο Παπούλια, Γ. Γραμματέα
Κώστα Τσιμόπουλο, Ταμία
Σοφία Σιδηροπούλου, Έφορο Δημοσίων Σχέσεων
Τάνια Δούλαλα και Γιώργο Ναστούλη ως μέλη
Αναπληρωματικά μέλη: Γιώργος Κουλουρά, Γιάννης Καρβουνιάρη, Έφη Βαλίλα, Ρένα Τριανταφυλλίδου και Λύσανδρος
Αμιτζόγλου.
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο
Η σύνθεση του νέου Πειθαρχικού Συμβουλίου:
Παπαγεωργίου Ζωή, Σταματία Ράπτη και Νικόλαος Ράπτης
Αναπληρωματικά μέλη: Διονύσης Κλαυδιανός και Μαρία
Νικολαΐδου
Η Ελεγκτική Επιτροπή
Την νέα Ελεγκτική Επιτροπή αποτελούν η Μαρία Βαλσαμοπούλου, η Τζίνα Πανδρούλα και ο Παναγιώτης Καρβουνιάρης
Αναπληρωματικά μέλη: Αλέξανδρος Σωματαρίδης, Δέσποινα
Βερβέρη και Γιώργος Οικονόμου

Ε

πεσε στα χέρια μου
ένα γραπτό μήνυμα,
το οποίο
συντομευμένο το
παραθέτω.
Κάποιος κύριος πήγε να κουρευθή, και έπιασε συζήτησι με
τον κουρέα. Ο οποίος, επειδή
βλέπει να υπάρχη στον κόσμο
μεγάλη δοκιμασία από την πείνα,
τις αρρώστιες, τα ορφανά, και
όλα τα κακά, αρνείται την ύπαρξι
Θεού. Αν υπήρχε Θεός, έλεγε,
δεν θα υπήρχε τόση δυστυχία
στον κόσμο. Ο πελάτης δεν συνέχισε την συζήτησι, πλήρωσε
και έφυγε. Γύρισε όμως ξαφνικά
πίσω και λέγει στον κουρέα· Δεν

ο Σχολείο μας, το
2ο Γυμνάσιο
Τρικάλων, στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
προγράμματος
Erasmus+/Δράση ΚΑ2Στρατηγικές Συμπράξεις
στον τομέα της Σχολικής
Εκπαίδευσης, υλοποιεί
δράση διάρκειας 2 ετών
(Σχολικά Έτη 2018-2020)
με τίτλο “I STOP
BULLYING WITH ART
AND SPORT” και κωδικό
αριθμό 2018-1-ES01KA229-049972_3. Στο
πρόγραμμα εκτός από το
σχολείο μας (εταίρος)
συμμετέχουν επίσης οι
εκπαιδευτικοί οργανισμοί
των χωρών:
•CEIP EL SANTO, La
Solana, Ισπανία - Συντονιστής
του προγράμματος
•HALIL BEDII YONETGEN
ORTAOKULU, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία – Εταίρος
•Istituto Comprensivo Don
L. Milani, Lanciano, Ιταλία Εταίρος
•OOU Goce Delcev,
Kavadarci, ΠΓΔΜ – Εταίρος
Στόχοι του προγράμματος
είναι:
•Η αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού παρεμποδίζοντας τον εκφοβισμό των
μαθητών, ιδιαίτερα των μεταναστών και προσφύγων, και
η διασφάλιση της κοινωνικής
τους ένταξης.
•Η βελτίωση της ποιότητας
της σχολικής εκπαίδευσης και
η ενίσχυση της ευρωπαϊκής
της διάστασης μέσω της ενθάρρυνσης της διακρατικής
συνεργασίας των σχολικών
ιδρυμάτων.
•Η δημιουργία στα παιδιά
γνωστικών κι αξιακών προϋποθέσεων, ώστε να έχουν
θετικές στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές που θα
έχουν ως αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής
ταυτότητας τους.
•Η βαθύτερη κατανόηση
των πολιτιστικών, πολιτισμικών
και θρησκευτικών διαφορών
τους και η διαπολιτισμική τους
ευαισθητοποίηση.
•Η γεφύρωση των διαφορών, η προαγωγή της έννοιας
της ισότητας των λαών και η
απόρριψη της ξενοφοβίας.
•Η ενδυνάμωση των δε-

•Στην 1η συνάντηση του προγράμματος
Erasmus+ “I STOP BULLYING WITH ART AND SPORT”

σμών που συνδέουν τους λαούς και η προώθηση σχέσεων
φιλίας και συνεργασίας.
•Η προαγωγή της εκμάθησης γλωσσών μέσα από την
συνειδητοποίηση των γλωσσικών τους διαφορών.
•Η ανάπτυξη δεξιοτήτων
που αφορούν τη χρήση των
Η/Υ.
•Η καλλιέργεια ατομικών
ικανοτήτων, όπως αυτοπεποίθηση, κριτική σκέψη, αξιοπιστία, υπευθυνότητα, συνέπεια,
προσαρμοστικότητα και πρωτοβουλία μέσω της συμμετοχής τους σε εργασίες και δράσεις.
•Η διάχυση της Ευρωπαϊκής κουλτούρας.
•Η ανάπτυξη παιδαγωγικού
προβληματισμού μεταξύ των
εκπαιδευτικών των χωρών που
συμμετέχουν και η ανταλλαγή
απόψεων και εμπειριών για
τα εκπαιδευτικά συστήματα.

Η 1η συνάντηση των σχολείων που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε, στο OOU Goce Delcev,
Kavadarci, ΠΓΔΜ από 26/1130/12 με απόλυτη επιτυχία.
Από το σχολείο μας στη συνάντηση συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Ουρανία Παπαζεύκου, Ευανθία Αστρίτη και
οι μαθητές-τρίες, Δημήτριος
Γκαντιάς, Απόστολος Καλαντζής, Ευρυδίκη Καρκατσούλα
και Αρχοντούλα Κοζανίτη.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνάντησης οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα
υλοποίησαν δράσεις όπως:
•Παρουσίαση από την κάθε
ομάδα του σχολείου, της πόλης, της χώρας ς με video ή
παρουσιάσεις(presentations
ppt)
•Δράσεις και workshops
σχετικά με την ευαισθητοποί-

ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ

ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Του κ. Δημητρίου Π. Ρίζου, Dr Θεολογίας, Φιλολόγου, Λυκειάρχη
υπάρχουν κουρείς. Ξαφνιάσθηκε
ο κουρέας· Πώς δεν υπάρχουν
κουρείς, εγώ είμαι κουρέας και
πριν από λίγη ώρα εγώ σε κούρεψα. Όχι δεν υπάρχουν κουρείς, διότι αν υπήρχαν κουρείς
δεν θα υπήρχαν άνθρωποι σαν
αυτόν. Και του έδειξε κύριο, που
περνούσε έξω από το κουρείο,
και ήταν με ακατάστατα μεγάλα

μαλλιά και γένια. Το ότι δεν
υπάρχουν κουρείς το αποδεικνύουν αυτοί οι ακούρευτοι μαλλιάδες. Ο κουρέας είπε· Μα είναι
ακούρευτοι επειδή δεν ήρθαν
σε μένα. Τότε συμπλήρωσε ο
πελάτης· Πράγματι δεν υπάρχει
ο Θεός επειδή οι άνθρωποι δεν
πηγαίνουν στον Θεό, όπως μένουν ακούρευτοι όσοι δεν πη-

γαίνουν στον κουρέα.
Ή δυστυχία του ανθρώπου
είναι η απουσία του Θεού από
την ζωή του. Κτίζομε την ζωή
μας και την προγραμματίζομε
χωρίς Θεό. Και βεβαίως όχι τον
οποιοδήποτε Θεό, δημιούργημα
της φαντασίας του ανθρώπου,
αλλά τον αληθινό Θεό, που μας
αποκαλύφθηκε στο πρόσωπο

του Ιησού Χριστού, του δημιουργού μας. Ο οποίος ως δημιουργός και πατέρας μας, μας
έδειξε άπειρη αγάπη, μέχρι που
θυσιάσθηκε για την σωτηρία
μας. Η δυστυχία μας, που οδηγεί
εκατομμύρια ανθρώπους στην
απόγνωσι και απελπισία, δεν
οφείλεται στις αρρώστιες ή στην
οικονομική κρίσι και ανέχεια,

ηση των μαθητών σε θέματα
σχολικού εκφοβισμού(bullying) με εργαλεία όπως το θεατρικό παιχνίδι από τους Peter
Wagner(volunteer in NGO
Council) and Gjoko Naumchev
(member of NGO Council).
•Πολιτιστικές εξορμήσεις
τόσο στην Οχρίδα όσο και
στην πρωτεύουσα της πΓΔΜ
τα Σκόπια.
•Τέλος την τελευταία ημέρα του προγράμματος όλες
οι ομάδες μαγείρεψαν και
ετοίμασαν παραδοσιακές λιχουδιές της πατρίδας τους
και χόρεψαν παραδοσιακούς
χορούς.
Μια εμπειρία που πραγματικά θα μείνει αξέχαστη σε
όλους μας. Ανανεώσαμε το
ραντεβού μας για τη 2η συνάντηση που θα γίνει στο σχολείο μας, στα Τρίκαλα από
11/03/2019 έως 18/03/2019.

αλλ' οφείλεται στην απουσία του
Χριστού από την ζωή μας.
Τώρα, που βρισκόμαστε στην
αρχή μιας νέας χρονιάς, παράτασις ανοχής από τον Θεό, μέχρι
να μετανοήσουμε και να τον
αναζητήσουμε, είναι καιρός να
στραφούμε προς την πηγή και
τον χορηγό της ζωής, τον Ιησού
Χριστό, και όπως λέμε στην θεία
Λειτουργία· 'Την ημέραν πάσαν,
τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον αιτησάμενοι, εαυτούς
και αλλήλους και πάσαν την
ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα'.
Αδελφοί, καλή χρονιά και με
τον Χριστό σωτήρα στην ζωή
μας.

τοπικά

Η ΛΑΟΘΑΛΑΣΣΑ…
ΠΝΙΓΗΚΕ ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ

λα δείχνουν πως
ζούμε στο ρυθμό
της παγίδας των
Πρεσπών, με κύρια χαρακτηριστικά την πόλωση, τον διχασμό, την ανεξαρτοποίηση
βουλευτών, την διάλυση των
μικρών κομμάτων, γιατί φαίνεται πως «είναι πολλά τα λεφτά», την εμφάνιση των ΠΡΟΘΥΜΩΝ, που στήριξαν τον
Τσίπρα, στην ψήφο εμπιστοσύνης και φυσικά και αυτών
που, ενώ δεν βγήκαν βουλευτές με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με
προγράμματα και διακηρύξεις άλλων πολιτικών μορφομάτων, παρά ταύτα είναι πρόθυμοι να δώσουν το «φιλί της
ζωής» σε μια κυβέρνηση που
έχασε την εμπιστοσύνη του
Λαού. Μπορεί να ‘χασε τον
Λαό αλλά κέρδισε την στήριξη των «δολοφόνων των
Λαών» δηλ. των Αμερικανών
και των τοκογλύφων της Ε.Ε.,
στο θέμα της ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΗΣ
συμφωνίας των Πρεσπών. Η
πολιτική ρευστότητα είναι
πραγματικότητα.
Το «Ποτάμι», ως κόμμα,
έπαψε να υπάρχει και φαίνεται
πως το ίδιο μονομάτι, πιθανώς
να ακολουθήσει και η Ένωση
Κεντρώων. Οι ΑΝ.ΕΛ. είναι με
τον «ζουρλομανδία» στο κεφάλι και ο Καμμένος από την
θεία κοινωνία, που έλαβε στην
Μητρόπολη Αθηνών, πέρασε
στα «πολιτικά κέντρα των
Μπουζουκιών», χορεύοντας
πολιτιστικά το «από τα ψηλά
στα χαμηλά». Πληρώνει τα
λάθη του «αμοιβαίου συμφέροντος» ΓΑΜΟΥ με τον ΣΥΡΙΖΑ και γι΄αυτό τέσσερες βουλευτές του σήκωσαν το μαντήλι. Από εδώ και πέρα η λυκοφιλία ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ θα μετατραπεί σε Ρωμαϊκή Αρένα,
όπου εφαρμόζονταν το «ο θάνατός σου η ζωή μου».
Η συμφωνία των Πρεσπών
θα περάσει την Πέμπτη με
διαδικασίες συνοπτικές και
δεν θα κοιτάξουν ούτε τι γράφει το Σύνταγμα ούτε τι γράφει ο κανονισμός της Βουλής.
Η αλλοπρόσαλη πλειοψηφία
της Βουλής, είναι σαν τον
μύλο που τα «αλέθει όλα»,
όπως έδειξε ο ψευτοΑριστερός Πρόεδρος της Βουλής
Ν.Βούτσης, ο γιός του οποίου
αγκάλιαζε και υποδεχόταν τον
έντεκα φορές σε εισόβια, Αρχιεκτελεστή της 17η Νοέμβρη, Δ. Κουφοντίνα.
Δεν τόλμησαν να κάνουν
Δημοψήφισμα και να μιλήσει ο

Ό

Γράφει ο Δρ.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ,
D.Ed, M. Ed, P.H.D.,
Πολιτευτής Τρικάλων

Λαός, γιατί γνωρίζουν πως
σχεδόν το 70% των Ελλήνων
θεωρεί ΠΡΟΔΟΣΊΑ την συμφωνία των Πρεσπών, που έγινε και με την ανοχή του Πάνου
Καμμένου, ο οποίος για να
σωθεί φόρεσε την στολή του
Μακεδονομάχου. Είναι, όμως,
πολύ αργά γιατί στον «Άδη
ουκ εστι ματάνοια».
Κι όμως ο Λαός των Ελλήνων αντέδρασε και στο μεγάλο συλλαλητήριο την Κυριακή
20-01-2019, έδειξε για μια
ακόμη φορά, πως δεν συμφωνεί με την προδοσία της
Μακεδονίας. Λένε πως ένα
εκατομμύριο πολίτες από τον
Έβρο μέχρι την Κρήτη και
από την Ευρώπη μέχρι την
Αμερική συγκεντρώθηκαν για
να πουν το μεγάλο ΟΧΙ στο
Σκοπιανό. Βέβαια η Αστυνομία
του … ΣΥΡΙΖΑ… λέγει πως οι
πολίτες ήταν μόνο 60.000…!
Φαίνεται καθαρά πως άλλα
είναι τα μάτια του Λαού και
άλλα τα μάτια της ΕΛ.ΑΣ…!
Η Λαοθάλασσα, όμως, πνίγηκε στα χημικά…! Στις 2.10
απέσυραν την φρουρά των
Ευζώνων από το Σύνταγμα
και στις 2.30 βομβάρδισαν με
τοξικά την Συγκέντρωση. Αυταρχική ήταν η αντίδραση,
μπροστά στους εκατοντάδες
χιλιάδες διαδηλωτές στην
πλατεία Συντάγματος για την
Μακεδονία. Αντί να περιορίσουν την μία χούφτα αναρχικών και εγκάθετων της ψευτοαριστερής ιδεολογίας, των
λεγόμενων «καλόπαιδων» του
ΣΥΡΙΖΑ, έβαλαν τους αστυνομικούς, που είναι παιδιά
του Λαού και προστάτες των
πολιτών να κάνουν ΧΗΜΙΚΟ…
ΠΟΛΕΜΟ, με εντολή άνωθεν.

Άνοιξαν… ΠΥΡ με ληγμένα
χημικά πριν καλά – καλά ξεκινήσει η εκδήλωση. Ήθελαν
πάση θυσία να διαλύσουν την
συγκέντρωση για να μην φανεί ούτε ο όγκος, ούτε ο παλμός, ούτε να ακουστεί η φωνή
του Λαού. Δεν πρέπει, μόλις
φύγει η Λαίλαπα του ΣΥΡΙΖΑ
και των προθύμων, να λογοδοτήσει στην Δικαιοσύνη οι
δύο γυναίκες Υπουργοί, ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ και ο επικεφαλής των ΜΑΤ, γι’ αυτήν την
απάνθρωπη πράξη.
Τα θύματα της βίαιας επίθεσης ήταν οι αθώοι πολίτες,
που ασκούσαν το Συνταγματικό τους δικαίωμα της νομίμου διαμαρτυρίας, τα μικρά
παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι Ιερείς, οι Μοναχοί του Αγίου
Όρους, οι δημοσιογράφοι, οι
φωτορεπόρτερ και οι πανέλληνες. Γι’ αυτό ο Ιατρικός
Σύλλογος Αθηνών κατέθεσε
μήνυση κατά παντός υπευθύνου.
Περίπου τριάντα αστυνομικοί και δέκα πολίτες πλήρωσαν τον αυταρχισμό του Τσίπρα. Η γαλάζιες Σημαίες της
λαοθάλασσας, έγιναν μαντίλια
στα τρομοκρατημένα πρόσωπα των πολιτών. Η… βροχή με
τα… ληγμένα δακρυγόνα Βραζιλίας, με … εντολή ΑΝΩΘΕΝ,
προκάλεσαν χάος, πανικό,
ενώ από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα. Γι’ όλα πρέπει
να αποδοθούν ευθύνες.
Τα… Χημικά της … κούφιας
πλειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ τινάζουν ψηλά το πολιτικό θερμόμετρο και η ψήφιση της
Συμφωνίας των Πρεσπών από
την κυβέρνησή της… κουρελούς, την Πέμπτη, θα σφύξει
περισσότερο την θηλειά…
γύρω από τους εγκάθετους
της ψευτοκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
– ΠΡΟΘΥΜΩΝ.
Το παρακράτος των «χαιδεμένων παιδιών» ήταν παρόν, αλλά οι πολίτες απτόητοι
τραγουδούσαν το «Μακεδονία
Ξακουστή του Αλεξάνδρου η
χώρα» και έλεγαν τον Εθνικό
μας ύμνο.
Δυστυχώς, οι σύγχρονοι
Ιούδες «ξεπούλησαν την Μακεδονία» και τα αργύρια με τα
βαλιτσάκια, που ταξιδεύουν
από Αθήνα μέχρι την Σαγκάη,
όπως γράφουν τα Μ.Μ.Ε., είναι πολλά…!
Η Αγυρτία της εξουσίας σ’
όλο το Μεγαλείο!
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Αιτήσεις για συμμετοχή
σε εμποροπανηγύρεις
Ο Δήμος Τρικκαίων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους
για συμμετοχή στις θρησκευτικές και επετειακές
εμποροπανηγύρεις του
Δήμου Τρικκαίων 2019, να
υποβάλλουν αίτηση στο
Τμήμα εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου, Γαριβάλδη 8 (Πνευματικό κέντρο).
Οι αιτήσεις υποβάλλονται σύμφωνα
με τις αποφάσεις 241/2018 & 242/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, από 22/1/2019 μέχρι 31/1/2019.
Το έντυπο της σχετικής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης χορηγείται από την υπηρεσία, και αυτή
εκλαμβάνεται ως ολοκληρωμένη προς διεκπεραίωση
εφόσον συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Κατεχόμενη Άδεια Υπαίθριου Εμπορίου σε ισχύ,
σύμφωνα με την παρ.4 του αρ.38 του Νόμου
4497/2017 ή Βεβαίωση συμμετοχής άρθρου 38 παρ.
3 του Νόμου 4497/2017.
β. Πιστοποιητικό υγείας, εφόσον απαιτείται και
γ. Δημοτική Ενημερότητα.
Κάθε πωλητής δεν επιτρέπεται να συμμετέχει ταυτόχρονα σε περισσότερες από μια εμποροπανηγύρεις μεταξύ αυτών που συμπίπτουν ημερολογιακά.
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, τηλ. 2421074771.
1. Μια (1) θέση καθηγητή στη
βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Νομισματική και Τραπεζική Οικονομική» (ΦΕΚ 1593/31-12-2018/τ.Γ’),
ΑΔΑ: ΩΒΝ3469Β7Ξ-ΟΧΟ, Κωδικός
Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP9717
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
τηλ. 2421074898.
1. Μια (1) θέση καθηγητή στη
βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» (ΦΕΚ
1593/31-12-2018/τ.Γ’), ΑΔΑ:
ΩΔΓΞ469Β7Ξ-ΘΚΨ, Κωδικός
Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP9718
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,
τηλ. 2431047071.
1. Μια (1) θέση καθηγητή στη
βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Φυσικής Αγωγής» (ΦΕΚ
1593/31-12-2018/τ.Γ’),
ΑΔΑ:
ΨΓΔΙ469Β7Ξ-ΤΟ0, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP9719
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει
στις 22-03-2019.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα
του Ιδρύματος (www.uth.gr).
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Καθηγητής
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

34 σελίδα
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09:50 Απευθείας
12:00 ΕΡΤΕιδήσεις-ΑθλητικάΚαιρός
12:50 ΆλληΔιάσταση
15:00 ΕΡΤΕιδήσεις-ΑθλητικάΚαιρός
16:00 ΔεύτερηΜατιά
18:00 ΕΡΤΕιδήσεις-Δελτίοστη
Νοηματική-Αθλητικά-Καιρός
18:15 ΟιΙδιοφυΐεςτουΣύγχρονου
ΚόσμουΚ1Ε3
19:15 Sportify
20:40 ΟΚαιρόςΣτηνΏραΤου
20:55 ΚεντρικόΔελτίοΕιδήσεωνΑθλητικά-Καιρός
22:00 ΣτουςΉχουςτουΜπιγκΜπεν
Κ2Ε5
23:00 ΗΕπόμενηΜέρα
00:30 Modus-ΟΔολοφόνοςΜέσα
ΜαςΚ2Ε5(Ε)
01:20 ΟιΙδιοφυΐεςτουΑρχαίου
ΚόσμουΚ1Ε1(Ε)
02:15 ΆλληΔιάσταση(Ε)
04:15 Modus-ΟΔολοφόνοςΜέσα
ΜαςΚ2Ε5(Ε)
04:50 ΑπότονΦρόιντστοΔιαδίκτυο
05:50 ΠρώτηΕίδηση

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

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

ΚαλημέραΕλλάδα
ΤοΠρωινό
ANT1News
ΚωνσταντίνουκαιΕλένης(Ε)
ΡουκΖουκ
ΚάτιΨήνεται
ΑΝΤ1News-Δελτίοστη
ΝοηματικήΓλώσσα
StillStanding
ΓυναίκαΧωρίς'OνομαE83
ANT1News
ΗΕπιστροφήE61
ΜηνΨαρώνειςE2
ΜιαΖωήΚ2Ε15
Τhe2nightShowΚ3
VICEΚ6(Ε)
ΜημουΛεςΑντίο(Ε)
ΤοΚαφέτηςΧαράς(Ε)
ΚαιοιΠαντρεμένοι'Eχουν
Ψυχή(Ε)

ΑλήθειεςμετηΖήνα(Ε)
ShoppingStar(Ε)
ΣτηΦωλιάτωνΚουΚου
ΑλήθειεςμετηΖήνα
ΝτετέκτιβΜονκΚ5Ε3
StarNews
ShoppingStar
ElifΚ2Ε257
ΤροχόςτηςΤύχης
StarNews
LethalWeaponΚ2Ε15
ΗΜέρατωνΗρώων
Κάθαρση

τηλεόραση
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02:45 PersonofInterestΚ4
04:30 PrettyLittleLiarsΚ5
05:30 ChristineΚ3

06:00
06:30
07:20
07:45
10:30
12:15
13:00
15:00
16:50
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
21:50
00:10
01:50
03:00
04:00
04:30
05:10

TVMall
ΟιΦίλοιΜουΤίγρηςκαιΓουίνι
ΗΜικρήΓοργόνα
HappyDayστονAlpha
AlphaΡεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
ΤιΛέει;
ΔελτίοΕιδήσεωνστη
ΝοηματικήΓλώσσα
TotalDreamerE3
Deal
ΚεντρικόΔελτίοΕιδήσεων
'EλαστηΘέσημουΚ3Ε78
ΜηνΑρχίζειςτηΜουρμούρα
Κ6Ε27
ΤοΤατουάζΚ2Ε127
ΜετάταΜεσάνυχτα
ΟιΙστορίεςτουΑστυνόμου
ΜπέκαΚ1(Ε)
ΑυτέςΕίναιοιKardashians
Κ11Ε12
ΘυρίδαΤηλεπώλησης
Deal(Ε)
Εικόνες(Ε)

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

Σήμερα
Αταίριαστοι
ΜαζίΣου
ΟιΕιδήσειςτουΣΚΑΪ
'Oσο'EχωΕσέναE89
MyStyleRocks
ΤαΝέατουΣΚΑΪ
PowerofLove
DeadlyWomenΚ7Ε12
'Oσο'EχωΕσέναE88(Ε)
MyStyleRocks(Ε)
ΜαζίΣου(Ε)

06:15
07:00
08:00
09:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
19:00
20:00
21:00
21:30
22:30
23:30
00:30
01:00
02:00
03:30
04:15

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

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Σαράντης Γεώργιος
Βενιζέλου 15, 2431073071
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Γακιά Έφη
Όθωνος 2, 2431022622

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Καραγιάννης--------------------7χλμ.Τρικάλων-Καλαμπάκας
Κωτούλας ----------------------------------------Οδ.Καρδίτσης
Τζάρτζος -----------------------------------------Οδ.Μετεώρων
Ευθυμίου --------------------------------Οδ.Τρικάλων-Λαρίσης
Γιαννακόπουλος ---------------------------------------Διαλεκτό
Ζουλιανίτης ---------------------------------------------Σερβωτά
Καρανίκας --------------------------------------------Μ.Καλύβια
Λαόπουλος -----------------------------------------Φανερωμένη
Μπάλλας ----------------------------------------------------Πύλη
Σκαρλέας--------------------------------------------------Αρδάνι
Τσιγάρας -------------------------------------------------Βαλτινό

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

08.30
10.00
10.30
14.00
15.00
17.00
18.00
19.00
20.00
20.30
22.30
24.00
01.30
02.00
05.00
06.30

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

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

ΚΡΙΟΣ: Γιαεσάςοιευκαιρίεςπουκρύβειαυτή
η σύνοδος Αφροδίτης-Δία μπορεί να προέρχονταιαπόάγνωστεςωςτώραπτυχέςτηςζωής
σας,ενδεχομένωςκαιαπότοεξωτερικό.Μπορείτενασχεδιάσετεήναπραγματοποιήσετεκάποιοταξίδιστοεξωτερικόκαινακαρπωθείτε
οφέληαπότηνενασχόλησησαςμεκάποιαπνευματικήήαθλητικήδραστηριότητα.
ΤΑΥΡΟΣ: Ευνοείστεανέχετεπρογραμματίσει
καικάποιααισθητικήεπέμβαση,ενώπροσοχή
θαπρέπειναεπιδείξετεστησεξουαλικήσας
συμπεριφορά,αφούπάνωστηντάσησαςγιακαθολικήένωσημετονάλλο,μπορείνααψηφήσετετουςκινδύνουςγιααφροδίσιανοσήματα.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Οικονομικά ωφελημένοι θα μπορούσατεναβγείτεμέσααπόμιανέασυνεργασίαήέναγάμο.Εκμεταλλευτείτεεπίσηςτησημερινήμέραγιαναέρθετεσεεπαφήμεανθρώπουςμετουςοποίουςθαθέλατενααποκαταστήσετετιςσχέσειςσας.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Παράλληλα,στονεργασιακόσας
χώροσήμεραείστεαυτοίπουφέρνουνένανάλλο
αέρα αισιοδοξίας και δημιουργικότητας, εμπνέονταςέτσιτουςσυναδέλφουςσαςκαιγιατί όχι; να βγείτε και οικονομικά κερδισμένοι.
ΛΕΩΝ: Ηάκρωςερωτικήσύνοδοςανάμεσασε
ΑφροδίτηκαιΔίαλαμβάνειχώραστονάκρως
ερωτικό5οοίκοσας,δίνονταςσαςτηνευκαιρίαναπεράσετεμιαμέραγεμάτηπάθος,έρωτακαιδημιουργικότητα.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η σύνοδος ανάμεσα σε Δία και
Αφροδίτηέρχεταιναεντείνειτασυναισθήματα
σαςκαιμαζίτηντάσησαςγιασυμπόνιακαικατανόηση.Θαέχετετηνευκαιρίαναπεράσετε
όμορφεςστιγμέςμετηνοικογένειασας,ενώαπό
τηνάλληοιαγοραπωλησίεςακίνητηςπεριουσίας μπορεί να σας αποφέρουν σήμερα σημαντικάοικονομικάοφέλη.

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

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

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σε απογευματινές
προβολές
η νέα παιδική ταινία

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

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

“ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΟΝΑ”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Οταν δεν είναι έκθετος
είναι... ασκεπής.
2. Ρωμαίος αυτοκράτορας, διώκτης του Χριστιανισμού (αιτ.).
3. Ακόμα περισσότερο,
σύμφωνα με μία έννοια -Οι
σπίλοι, όπως κοινά λέγομαι.
4. Κοινό χρέος.
5. Διαδέχθηκε το Διευθυντήριο στη μετεπαναστατική Γαλλία (γεν.).
6. Μουσική νότα - Αγγλικό
σύμφωνο - Αγγλος φιλόσοφος του 17ου αιώνα.
7. Από λίγα άτομα αποτελείται
(γεν.).
8. Η αιτιατική νησιού του Αιγαίου
(αντιστρ.) -Σύμφωνα από τα... σύμφωνα.
9. Επιπλέει στο νερό.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Ημιπολύτιμος λίθος.
2. Και αυτή... ασκείται.
3. Σκαπτικό εργαλείο -Για να ηχήσει, πρέπει να... ξαναδιαβαστεί.
4. Του «Κ» δορυφόροι -Κωμόπολη της Αχαΐας (αντιστρ.).
5. Κτητική αντωνυμία της καθαρεύουσας (θηλ.).
6. Για κεφάλια προορίζονται
(καθ.) - Είναι τα κονσέρτα για πιάνο του Λιστ.

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

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος

Ο Υποψήφιος

ΛΥΣΗ (22-1-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΠΡΕΛΟΥΔΙΟ 2.
ΛΕΒΕΝΤΙΑΣ 3. ΟΡΑ 4. ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ
5. ΜΥΣΤΙΚΟ 6. ΤΩ - ΝΟ - ΚΕΑ 7. ΔΙΣ
- ΣΠΑΘΙ 8. ΧΑΚΙ - ΝΟ 9.Ο ΑΣΥΝΕΠΗΣ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΠΛΑΣΜΩΔΙΟ 2. ΡΕ
- ΑΥΤΙΚΑ 3. ΕΒΑΝΣ - ΣΑΣ 4. ΝΤΑΡΕΛ -ΧΥ5.Ο ΝΟΤΙΟΣ 6.ΤΥ-ΟΚΠΟΕ7.Δ1ΚΡΟΚΑ8.ΙΑ-ΕΘΝΗ 9.Ο
ΣΤΟΒΑΙΟΣ
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H λύση του προηγούμενου
8

8

6

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

7

9

6

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

5
6

5

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

Sudoku

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

2

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

7. Αναφέρονται για σκάφη (με άρθρο).
8. Συγγραφέας του μυθιστορήματος «Σέργιος Πανίν» - Ηταν και
ο Κούπριν (αντιστρ.).
9. Αμείβεται αδρά. (αντιστρ.) Ομοια γράμματα.

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔHMOTIKEΣ KAI ΔHMOΣIEΣ APXEΣ Ν. TPIKAΛΩN
Nοσοκομείο 2431350100,Δήμου Tρικκαίων: 24313 51100110,Nομαρχία 27445,Nομάρχης 27938,Αναγγελία Πυρκαγιών 1591,KTEO 35852,Tμήμα Yγιεινής 46248,Tμήμα
Kοιν. Πρόνοιας 46233,OAEΔ 27459,A’ βάθμια Eκ/ση 46314,
B’ βάθμια Eκ/ση 46320,ΔEH 27281,1050,ΔEYAT 7671113,Aστικό KTEΛ 76651,ΡΑΔΙΟ Tαξί 18300(απόσταθερά
ήκινητάτηλέφωναχωρίςναπροστεθείκωδικός)ισχύουν
καιταεξής:22111,33111,TAXI Πύλης 2434022446, Φορτοταξί 70222, Tρίκυκλα 25111. KAΛAMΠAKAΣ
(24320): Δημαρχείο 22346,Kέντρο Yγείας 22222,Tαξί
2431022022, KTEΛ 22432, OΣE 22451, Πυροσβεστική
22999, ΔEH 22288, Aστυνομία 76100.ΠYΛHΣ
(24340): Δημαρχείο 22313, Kέντρο Yγείας 22870,
Aστυνομία 22277, ΔEH 41255. ΦAPKAΔONAΣ
(24330): Δημαρχείο 29023, Kέντρο Yγείας 22570,
Aστυνομία 63030, OTE 22099, Πυροσβεστική 61199,
61166.

ΖΥΓΟΣ: Οικονομικάκέρδηπροβλέπονταιγιασας
μέσωτωνκοινωνικώνσαςεπαφών,αλλάκαιτων
νέωνγνωριμιώνπουθακάνετεσήμερα.Ευνοϊκά
ταπράγματακαιστοενδεχόμενοπουθέλετενα
αποκαταστήσετετιςσχέσειςσαςμεκάποιους
κοντινούςσυγγενείς.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Καιμιλώνταςγιααπολαύσειςηόψη
αυτήσαςευνοείχαρακτηριστικάκαιστονερωτικότομέα,αφούυπόσχεταιναανεβάσειτοθερμόμετροτουπάθουςσταύψη.Προσοχήμόνο
στονανεξέλεγκτοτζόγο,είτεαφοράτυχεράπαιχνίδια,είτεμετοχές.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Είστεγενναιόδωροι,γεμάτοιενέργεια, αισιόδοξοι και ακαταμάχητοι. Εκμεταλλευτείτετολοιπόν,γιατίμπορείτεναπροωθήσετετασυμφέροντασας,όποιακιανείναιαυτά.
Τομόνοπουαρκείναπροσέξετεείναιναμην
καβαλήσετετοκαλάμι.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: ΗσύνοδοςΑφροδίτης–Δίαέρχεται
να σας γεμίσει συμπόνια απέναντι στην ανθρώπινηανάγκηκαινασαςκαταστήσειικανούς
σήμεραναβοηθήσετεοποιονδήποτεσαςτοζητήσει.Αυτόβέβαιαείναικαιηπαγίδαπουθαπρέπειναπροσέξετεανδεθέλετεναπέσετεθύμα
εκμετάλλευσης.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Σήμεραείναιμιαιδανικήμέραγια
ναπροωθήσετετασχέδιασαςκαινακυνηγήσετεόσαέχετεευχηθεί.Σεαυτόυπόσχονταινα
συνδράμουνΔίαςκαιΑφροδίτηπουσυναντιούνταιστον11οοίκοσας.Ταυτόχροναευνοούν
καιτιςφιλικέςσαςσχέσεις,δίνονταςσαςμάλιστατηνευκαιρίανατιςαποκαταστήσετεανείχανπληγεί.
ΙΧΘΕΙΣ: Εκμεταλλευτείτε τη σημερινή μέρα
γιαναπροωθήσετεθέματαπουαφορούντηνκαριέρασας,απόταοποίαείναιπολύπιθανόνα
βγείτεοικονομικάωφελημένοιάμεσα.Άνθρωποιμεκύροςκαιεξουσίαέρχονταινασουανοίξουντοδρόμογιαμεγάλαπράγματα!
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Με άνοδο 1,76% έκλεισε
το Χρηματιστήριο
Με ισχυρή άνοδο έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά,
η οποία επανήλθε στα επίπεδα των 630 μονάδων, εν μέσω
βελτίωσης του κλίματος στην αγορά ομολόγων. Μοχλός
της ανόδου της αγοράς απετέλεσε η ανάκαμψη των τραπεζικών μετοχών, ενώ η άνοδος συνοδεύθηκε από σημαντική αύξηση του όγκου των συναλλαγών.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 630,17 μονάδες,
σημειώνοντας άνοδο 1,76%. Η αξία των συναλλαγών
ανήλθε στα 61,334 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
29.663.929 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης
σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,48%, ενώ ο δείΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
κτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε
. 630,17
σε ποσοστό 1,67%.
Από τις μετοχές της
υψηλής κεφαλαιοποίησης,
1,76%
άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές
της
Alpha
Bank(+6,45% στα 0,9900
ευρώ), της Εθνικής
(+4,89% στα 0,9650
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ευρώ),
της
Viohalco(+4,76% στα 2,6400
ευρώ),
της
Fourlis9+4,25% στα 4,170 ευρώ), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ(+3,93% στα 4,3650 ευρώ) και της Eurobank(+2,94%
στα 0,4900 ευρώ).
Αντιθέτως, πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo(2,14% στα 13,700 ευρώ) και του ΟΛΠ(-0,13% στα
14,920 ευρώ). Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Τραπεζών
(+4,84%) και των Τηλεπικοινωνιών (+2,90%), ενώ απώλειες σημείωσε μόνο ο δείκτης των Προσωπικών Προϊόντων(-0,90%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 9.020.607 και
5.398.113 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο ΟΠΑΠ με 19,896 εκατ. ευρώ και
ο ΟΤΕ με 6,360 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν μετοχές, πτωτικά και παρέμειναν
σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές:
ΑΝΕΚ+10,19%, Τεχνική Ολυμπιακή+10,00%, ΕΛΒΕ Ενδυμάτων+9,52% και Χαϊδεμένος+9,50%. Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις9,70%, Ειδησεοφωνική Ελλάς-9,60%, CPI -7,92% και Βιοκαρπέτ-3,85%.

Ê
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Οι θεσμοί «σκανάρουν» αποκρατικοποιήσεις,
«κόκκινα» δάνεια και αναδρομικά
εκίνησαν χθες τα
ραντεβού των
επικεφαλής των
κλιμακίων των θεσμών με
το οικονομικό επιτελείο,
στο πλαίσιο της
μεταμνημονιακής
παρακολούθησης.

Πού σημειώνονται
καθυστερήσεις

Ξ

Στο «τραπέζι» των συναντήσεων, που θα πραγματοποιούνται στο κτίριο του υπουργείου Δικαιοσύνης, αναμένεται να βρεθούν τα «κόκκινα δάνεια», οι δικαστικές αποφάσεις και οικαθυστερήσεις στις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις.
Τα κλιμάκια αναμένεται να παραμείνουν στην Αθήνα έως την
Παρασκευή. Αμέσως μετά, το
ΔΝΤ, εκπρόσωπος του οποίου
μετέχει στην αποστολή, θα εκδώσει σχετική αναφορά.
Η έκθεση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, με βάση την οποία το
Eurogroup της 11ης Μαρτίου
θα εγκρίνει την εκταμίευση των
ANFAs και SNPs (τα κέρδη από
ελληνικά ομόλογα που διακρατούν η ΕΚΤ και ευρωπαϊκές εθνικές τράπεζες), θα δημοσιοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου.

«Κόκκινα δάνεια»
Κατά τη χθεσινή συνάντηση η
συζήτηση αφορούσε τα χρηματοπιστωτικά, κυρίως τα «κόκκινα»
δάνεια, νέο σχήμα που θα αντικαταστήσει τον «νόμο Κατσέλη».
Στο συγκεκριμένο θέμα και η
ελληνική πλευρά δείχνει, μετά
από πολλούς μήνες αναμονής,
να θέλει να επιταχύνει τα πράγματα αν και πλέον είναι αμφίβολο αν υπάρχει ο χρόνος να είναι
έτοιμο στην ώρα του. Το σχέδιο
που επεξεργάζεται εδώ και περίπου τρεις μήνες του ΥΠΟΙΚ με
το ΤΧΣ για τη μεταφορά «κόκκινων» δανείων σε οχήματα ειδικού
σκοπού (SPV) και την παροχή εγγυήσεων από το κράτος έναντι
κεφαλαιακών ζημιών των εμπορικών τραπεζών, έχει το πλεονέκτημα ότι έχει ήδη εφαρμοστεί
στην Ιταλία και εξ αυτού εκτιμά-

ται ότι δεν θα χρειαστεί πολλές
εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές όπως η ΕΚΤ και ο
SSM και κυρίως την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Ωστόσο, σε αυτή τη φάση, είναι ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα δεν
μπορεί να κάνει την απόπειρα
εξόδου στις αγορές πριν ανακοινώσει επίσημα ένα σχέδιο
για τα «κόκκινα» δάνεια.
Ένα επιπλέον «αγκάθι» αποτελεί και το γεγονός ότι η ΕΚΤ
θέτει σταδιακά σε λειτουργία
και τα μέτρα για τα νέα «κόκκινα»
δάνεια στέλνοντας τις νέες υποχρεώσεις που θα πρέπει να εκπληρώσουν οι τράπεζες σε επίπεδο προβλέψεων. Το γεγονός
αυτό κάνει επιτακτική τη ρύθμιση του τεράστιου σημερινού
υπολοίπου των «κόκκινων» δανείων.
Από την πλευρά τους, οι δανειστές θέλουν να «δέσουν» το
συγκεκριμένο σχέδιο και με τις
δύο σχετικές πρωτοβουλίες που
θέλει να προωθήσει η ελληνική
πλευρά για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους: Την παράταση
της προστασίας της πρώτης κατοικίας με ένα καθεστώς διάδοχο του νόμου Κατσέλη-Σταθάκη
και την επέκταση για όλους της
ρύθμισης οφειλών σε 120 δόσεις
για Δημόσιο και ιδιώτες.
Στόχος των δανειστών είναι οι

όποιες ρυθμίσεις αποφασιστούν
να μην επιβραδύνουν το ρυθμό
μείωσης των «κόκκινων» δανείων
ενώ η συνολική συμφωνία με
τους Θεσμούς καθυστερεί και
την έναρξη λειτουργίας του νέου
διευρυμένου στεγαστικού επιδόματος αφού ένα μέρος θα
κατευθύνεται σε δόσεις δανείων.

Δικαστικές αποφάσεις
Ενα δεύτερο σημαντικό θέμα
της χθεσινής συνάντησης ήταν ο
καταρχήν σχεδιασμός για την
εκτίμηση του κόστους και την κάλυψη της δαπάνης που μπορεί
να προκύψει από αναδρομικά
σε μισθούς και συντάξεις που θα
επιδικάσει το ΣτΕ καθώς και το
δημοσιονομικό χώρο για την κάλυψή τους.
Το σημείο αυτό ανησυχεί ιδιαίτερα τους δανειστές καθώς
μπορεί να τινάξει στον αέρα την
προσπάθεια επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του
ΑΕΠ ως το 2022.
Γι’ αυτό στο θέμα των δικαστικών αποφάσεων αναμένεται
να προτείνουν και εναλλακτικές
λύσεις με αλλαγές στην κατεύθυνση της οικονομικής πολιτικής
για να υπάρχει ο απαραίτητος
δημοσιονομικός χώρος ώστε να
καλυφθούν οι όποιες απαιτήσεις. Το πιο πιθανό είναι το κόστος και η κάλυψη των δικαστικών αποφάσεων για το 2019 –
2020 να ενσωματωθεί στο νέο
ΜΠΔΣ 2020 -2023 ως εναλλακτικό σενάριο έστω με στόχο να
διασφαλιστεί σε κάθε περίπτωση
ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος.

Παράλληλα, οι επικεφαλής
των κλιμακίων των θεσμών είναι
δεδομένο πως θα απαιτήσουν
νέα δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα για τα ζητήματα που παρουσιάζουν σημαντικές καθυστερήσεις.
Πιο αναλυτικά:
* Στον τομέα των αποκρατικοποιήσεων καθυστερεί ακόμη η
υπογραφή της σύμβασης για το
ΔΑΑ Ελευθέριος Βενιζέλος, η
σύμβαση παραχώρησης της
Εγνατίας Οδού και ο διαγωνισμός για την παραχώρηση των
περιφερειακών λιμανιών. Εν αναμονή είναι ο διαγωνισμός για το
Καζίνο, που θα ενεργοποιήσει
μετά από πέντε χρόνια την επένδυση στο Ελληνικό ενώ και ο διαγωνισμός για ΕΛ.ΠΕ. είναι κοντά
στο τέλος του.
* Στον τομέα της ενέργειας θα
πρέπει μέσα στο πρώτο τρίμηνο
να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση
των τεσσάρων μονάδων της ΔΕΗ
σε ιδιώτες με βάση τη συμφωνία
που έγινε στο τέλος του τρίτου
Μνημονίου.
* Ανησυχία υπάρχει ακόμη για
την πρόθεση της κυβέρνησης
για αύξηση του κατώτερου μισθού. Η ελληνική πλευρά θα περάσει από ανάκριση και για τα
κριτήρια με βάση τα οποία θα γίνει η αύξηση αλλά και για το
θέμα της επανόδου των συλλογικών συμβάσεων και του θεσμού της μετενέργειας.
* Σε επίπεδο ΑΑΔΕ δεν έχει
ολοκληρωθεί ακόμη η στελέχωση του «δεύτερου ΣΔΟΕ» που θα
ασχολείται με εισαγγελικές παραγγελίες, αλλά και η ολοκλήρωση της στελέχωσης των υφιστάμενων υπηρεσιών της ανεξάρτητης αρχής.
* Στις αλλαγές στο Δημόσιο η
πιο βασική, που είναι η τοποθέτηση ανεξάρτητων γενικών
γραμματέων, θα πρέπει να περιμένει μάλλον μέχρι το καλοκαίρι χάνοντας για δεύτερη
φορά την προθεσμία που έχει
συμφωνηθεί με τους Θεσμούς
από την πρώτη αξιολόγηση.
* Προσλήψεις, μισθολόγιο Δημοσίου και καθετί που θα θυμίζει
παροχές θα είναι θέματα συζήτησης μεταξύ Θέσμιων και οικονομικού επιτελείου αναφορικά
με τα έτη 2019 -2020.
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Ενδεικτικές ιδιότητες
των βοτάνων για το διαβήτη
Του Βασιλείου Τσιούτσια, φαρμακοποιού
ανάγκη για την
πρόληψη και
αντιµετώπιση των
υψηλών επιπέδων
ζαχάρου στο αίµα αφορά
όλο και µεγαλύτερο
κοµµάτι του πληθυσµού.
Τα στατιστικά στοιχεία
καταδεικνύουν πως το
10% των ανδρών και το
9.6% των γυναικών άνω
των 25 ετών στην
Ευρώπη πάσχουν από
διαβήτη.

Η

Η επιστηµονική κοινότητα
προσπαθώντας να αντιδράσει στο φαινόµενο αυτό µελετά την αποτελεσµατικότητα
νέων φαρµάκων όπως οι σιταγλιπτίνες, για την αντιµετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη.
Η αλλαγή του τρόπου ζωής
αποτελεί πάντα την πρώτη
γραµµή άµυνας για την αντιµετώπιση του διαβήτη. Η ισορροπηµένη διατροφή σε συνδυασµό µε την άσκηση µπορούν αποδεδειγµένα να οδηγήσουν σε αναστροφή της
ασθένειας στους προδιαβητικούς αλλά και στη µείωση
του ρυθµού εξέλιξης αυτής σε
πιο προχωρηµένα στάδια. Για
τους περισσότερους όµως ανθρώπους µε ζάχαρο η αλλαγή
των συνηθειών, η απώλεια βάρους, η προσεκτική δίαιτα και
η άθληση αποτελούν στόχους
µακρινούς και δύσκολα υλοποιήσιµους. Για τον λόγο αυτό
η µόνη λύση σε πολλές περιπτώσεις είναι τα φάρµακα.
Τι γίνεται όµως µε το δυσβάστακτο κόστος των φαρµάκων; Αυτό ήταν ίσως ένα
από τα τφώτα ερωτήµατα τα
οποία θέλησαν να απαντήσουν οι επιστήµονες οι οποίοι
ενδιαφέρθηκαν για την αντιµετώπιση του διαβήτη µε περισσότερο φυσικές µεθόδους.
Μην ξεχνάτε πως φυσικά συστατικά αποδεδειγµένα συµβάλλουν στην διαχείριση χρόνιων νοσηµάτων όπως τα καρδιαγγειακά, γιατί λοιπόν να
µην υπάρχουν και φυτικές ουσίες οι οποίες βοηθούν στην
αποτελεσµατική µείωση των
επιπέδων ζαχάρου;
Τον περασµένο Ιανουάριο
δηµοσιεύτηκε µία από τις πρώτες µελέτες που υποστήριξε
πως η χρήση Κινεζικών βοτάνων επιβραδύνει την εξέλιξη
του διαβήτη. Στη συνέχεια,
την περασµένη εβδοµάδα, στο
περιοδικό Journal of Agricultural and Food Chemistry δηµοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσµατα έρευνας η οποία είχε
σαν αντικείµενο την επίδραση
τεσσάρων βοτάνων σε µηχανισµούς της ινσουλίνης.
Τα βότανα που επιλέχθηκαν ήταν η ρίγανη (Οriganum
vulgare), η γκαλέγκα, το τζυµνεµα, η µαντζουράνα (Οriganum majorana), το δενδρολίβανο (Rosmarinus officinalis)
και η Μεξικάνικη ρίγανη (Lippia graveolens). Η υψηλή περιεκτικότητα των φυτών αυτών
σε πολυφαινόλες είναι εκείνη
η οποία ευθύνεται για την
δραστικότητα τους. Τα βότανα µελετήθηκαν ως προς την
ικανότητά τους να εµποδίζουν

εσωτερικά
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τη δράση δύο ενζύµων, της διπεπτιδυλ-πεπτιδάσης 4 (DΡΡ4) και της τυροσινικής φωσφατάσης (ΡΤΡ1Β).
Εν συντοµία η DΡΡ-4 παίζει
ρόλο στην έκκριση της ινσουλίνης (και στη µειωµένη έκκριση γλυκογόνου), ενώ η
ΡΤΡ1Β στην αυξηµένη ευαισθησία των κυττάρων στην
ινσουλίνη. Μάλιστα ο µηχανισµός αναστολής της DΡΡ-4 είναι πολύ µελετηµένος καθώς
σε αυτόν βασίζεται και η δράση µίας ολόκληρης κλάσης
φαρµάκων, των σιταγλιτττινών. Το πεδίο των αναστολέων της ΡΤΡ1Β είναι λιγότερο
µελετηµένο. Επιπλέον λόγω
της µεγάλης διακύµανσης
στην περιεκτικότητα των πολυφαινολών ανάλογα µε τις
συνθήκες καλλιέργειας των
βοτάνων, διερευνήθηκε ξεχωριστά η δράση των φυτών παραγωγής σε θερµοκήπιο και
σε κοινές καλλιέργειες εξωτερικού χώρου.
Τα αποτελέσµατα της µελέτης ήταν ενθαρρυντικά µε
το δενδρολίβανο και την Μεξικανική ρίγανη θερµοκηπίου
να είναι οι περισσότερο αποτελεσµατικοί αναστολείς της
DΡΡ-4. Αντίστοιχα το δενδρολίβανο, η Μεξικανική ρίγανη
και η µαντζουρανα κοινής παραγωγής ήταν είχαν τη µέγιστη δράση ως προς την αναστολή της ΡΤΡ1Β.
Οι µελέτες φυσικά βρίσκονται ακόµη σε πρώιµο στάδιο, σε µια εποχή όµως που το
κόστος της υγείας είναι δυσβάσταχτο για πολλούς είναι
εξαιρετικά ελπιδοφόρο το γεγονός πως καθηµερινά βότανα τα οποία χρησιµοποιούνται
στην µαγειρική µπορεί να ανοίξουν έναν νέο δρόµο στην αντιµετώπιση µίας εξελισσόµενης νόσου όπως ο ζαχαρώδης
διαβήτης.

Εκτός λίστας 2.392 ακίνητα

Οκτώ φορείς ζητούν επιπλέον
εξαιρέσεις από το Υπερταμείο

υπουργός Οικονοµικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος
εξουσιοδοτήθηκε από το
Κυβερνητικό Συµβούλιο
Οικονοµικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ)
για την ανάκληση της µεταβίβασης
2.392 ακινήτων αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος µε ΦΕΚ που
δηµοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Ο

Η εξουσιοδότηση της ανάκλησης είναι
αποτέλεσµα του ότι 2.330 ακίνητα εµπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 196
του ν. 4389/2016.
Οπως σηµειώνεται στο ΦΕΚ, το ΚΥΣΟΙΠ «αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει
τον υπουργό Οικονοµικών να ανακαλέσει εν µέρει τη µε αριθµό ΥΠΟΙΚ
0004586 ΕΞ 2018/19.06.2018 (2320 Β)
απόφασή του µε την οποία µεταβιβάστηκαν στην ανώνυµη εταιρεία µε την
επωνυµία Εταιρεία Ακινήτων ∆ηµοσίου
10.119 ακίνητα κυριότητας του Ελληνικού ∆ηµοσίου, κατά το µέρος αυτής µε
το οποίο µεταβιβάστηκαν στην εν λόγω
εταιρεία 2.330 ακίνητα, τα οποία διαλαµβάνονται στον ως άνω, υπό στοιχείο
15 κατάλογο, τα οποία εξαιρούνται της
µεταβίβασης σύµφωνα µε το αρ. 196 του
ν. 4389/2016, όπως ισχύει και όπως
αυτά εξειδικεύονται µε Κωδικό Αριθµό

Εθνικού Κτηµατολογίου (ΚΑΕΚ)».
Από την πλευρά του, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ), που είχε προσφύγει για την εξαίρεση των 2.392 ΚΑΕΚ
από τη λίστα του Υπερταµείου στο ΣτΕ,
θεωρεί ότι είναι σηµαντικό που η λέξη η
οποία χρησιµοποιείται στο ΦΕΚ είναι
«ανάκληση», ωστόσο κρατά µία επιφύλαξη µέχρι την έκδοση της υπουργικής
απόφασης Τσακαλώτου, που είναι και η
εφαρµοστέα, «για να σιγουρευτούµε ότι
δεν υπάρχει κανένα σκοτεινό σηµείο µε
το θέµα της διαχείρισης των ακινήτων,
που είναι και το µεγάλο επίδικο, το
σηµείο τριβής και η µεγάλη απαίτηση
θεσµών και Υπερταµείου, το οποίο µάλιστα παρενέβη στο ΣτΕ για να µην εξαιρεθούν τα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
ακίνητα από τη λίστα».Πάντως το υπουργείο Πολιτισµού πραγµατοποιεί σήµερα
εσπευσµένα συνέντευξη Τύπου µε θέµα
τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να
προβεί «για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς».
Στο µεταξύ, αν και όπως γράψαµε η
σηµερινή εκδίκαση της προσφυγής στο
ΣτΕ του ΣΕΑ και των ∆ήµων Πατρέων και
Σπάρτης έχει αναβληθεί, στο ∆’ Τµήµα
του ΣτΕ θα συζητηθούν σήµερα οι αιτήσεις ακύρωσης από την υπαγωγή στο
Υπερταµείο και των 10.119 ακινήτων του

∆ηµοσίου, όπως κατατέθηκαν από επτά
δήµους (Αλίµου, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Ιωαννιτών, Κερατσινίου–∆ραπετσώνας, Χανίων, Χαλανδρίου και Ωραιοκάστρου)και τον ∆ικηγορικό Σύλλογο
Χανίων.

Οκτώ φορείς ζητούν
επιπλέον εξαιρέσεις
Οι οκτώ φορείς υποστηρίζουν ότι είναι
αντισυνταγµατικές, παράνοµες και αντίθετες στη διεθνή σύµβαση της Γρανάδας
οι δύο κυβερνητικές αποφάσεις µε τις
οποίες µεταβιβάζονται προς εκποίηση αρχαιολογικοί χώροι, µνηµεία, µουσεία,
προστατευόµενες περιοχές Natura και
Ramsar, δασικές εκτάσεις, αιγιαλοί κ.λπ.
10.119 ακινήτων του ∆ηµοσίου. Γι' αυτό
ζητούν να ακυρωθούν οι επίµαχες αποφάσεις του ΚΥΣΟΙΠ (18 Ιουνίου 2018) και
του υπουργού Οικονοµικών (19 Ιουνίου
2018).
Κατά τη συζήτηση, µάλιστα, θα προταθεί, σύµφωνα µε πληροφορίες, η έκδοση προδικαστικής απόφασης: Αυτό
αναµένεται να εισηγηθεί η πάρεδρος
∆ήµητρα Μαυροπόδη, ζητώντας µε την
έκδοση προδικαστικής απόφασης να δίδεται ρητή προθεσµία στην κυβέρνηση να
στείλει πλήρεις φακέλους µε στοιχεία και
τις απόψεις της διοίκησης

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ

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

ΒΡΕΘΗΚΕ πορτοφόλι χρώµατος καφέ µε κάρτα της Εθνικής Τράπεζας στο όνοµα Ιωάννης Τριανταφύλλου στη γέφυρα
του Ασκληπιού. Όποιος το έχασε να περάσει από τα γραφεία
να το παραλάβει.
ΒΡΕΘΗΚΕ γατάκι χρώµατος καφέ στην οδό Έλληνος. Όποιος το έχασε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
6981907459.
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 ∆ΕΗ. 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.

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

Γραφείο Τουρισμού

RETOS tours
Aριθμός Μητρώου ΕΟΤ 0727Ε60-00592-1

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

KOYRENTAS TOYRS MAΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕI!
Aρ. Αδ. ΕΟΤ: 0727Ε60000016800
Με τους στρατεύσιμους στα κέντρα παρουσιάσεως
σε Θήβα - Αυλώνα - Μεγάλο Πεύκο και Τρίπολη
στις 6 Φεβρουαρίου
και στην Κάλυσο Αλεξανδρούπολης στις 7 Φεβρουαρίου
Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία μας
1. Κονδύλη 39 Τρίκαλα • Τηλ.: 24310 25043
Κιν. 6932317722, 6975541596

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

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ
MINIBUS 19-20 ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ –
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ • ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ.:2431 035577 - 22428• FAX: 2431 079293 • KIN.: 6977 589449
www.chictravel.com.gr | email: info@chictravel.com.gr
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 0727 Ε600000 17 100
«ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ»
Έδεσσα - Παλαιός Άγιος Αθανάσιος από 2-3/02/2019
«ΠΡΕΣΠΕΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ»
Ψαράδες - Άγιος Γερμανός - Πανάγια Μαυριώτισσα Δισπηλιό - Ομορφοκλησσιά. Από 9-10/02/29

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...

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
Από 14-17/02/2019 (3 διανυκτερεύσεις)

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

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

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ
ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΥΓΥΡΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

«ΡΩΜΗ-ΝΑΠΟΛΙ-ΠΟΜΠΗΙΑ-ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ»
Από 12-17/03/2019
(Σε συνεργασία με το Σύλλογο Απόστρατων Πυροσβεστών)

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 7-10
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

«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

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

ΤΕΤΑΡΤΗ

23

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 37

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Από τον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων γίνεται γνωστό πως κάθε εβδομάδα στο Παρεκκλήσιο της
Αγίας Ειρήνης επί της οδού Καραϊσκάκη 2, κοντά στα Δικαστήρια, θα τελούνται οι εξής ακολουθίες:
-ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ, ΩΡΑ 5:00μ.μ. Παράκλησις της Αγίας
Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης.
-ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ, ΩΡΑ 7:30-9:00π.μ. Όρθρος και Θεία
Λειτουργία.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Ιερές Πανηγύρεις στην πόλη των Τρικάλων
από 25 έως 30 Ιανουαρίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη των Τρικάλων πανηγυρίζουν οι κάτωθι Ιεροί Ναοί και Παρεκκλήσια:
25 Ιανουαρίου, Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου: Γαρδικάκι.
30 Ιανουαρίου, Τριών Ιεραρχών: (Παρεκκλήσιο Ιερού
Ναού Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων).

Κλειστά τα Γραφεία
της Ιεράς Μητροπόλεως
Γίνεται γνωστόν ότι τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως, επί της οδού Απόλλωνος 19, θα παραμείνουν κλειστά
αύριο Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 λόγω ιερατικής συνάξεως.
Από Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 κανονικό πρόγραμμα λειτουργίας 09:30-13:00 εκτός Σαββάτου και
Κυριακής.

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

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

«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ»
Από 26-29/04/2019

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

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

ΜΗ.ΤΕ 0727Ε60000017701

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

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

Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
«ΠΟΛΩΝΙΑ»
ΣΕΓΚΕΤ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ. Από 7-14/05/2019
«ΠΑΤΜΟΣ το νησί της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ»
Από 22-25/05/2019
«ΚΕΑ (ΤΖΙΑ)»
Από 1 - 2/06/2019
«ΚΡΗΤΗ»
ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από 26/06 - 03/07/2019
«ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ»
«Ταξίδι στη Γη του Ήλιου του Μεσονυκτίου»
Οδική - Αεροπορική 18ήμερη εκδρομή
Από 01/08 - 18/08/2019
Γίνονται δεκτά τα δελτία του εκδρομικού προγράμματος
του ΟΓΑ (τετραήμερα)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Αναχώρηση λεωφορείου κάθε Τετάρτη.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡIΩΝ –
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

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

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

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»
Πληροφορίες, προγράμματα & δηλώσεις συμμετοχής στο γραφείο μας,
Κονδύλη 18 – Τρίκαλα και στα τηλ. 2431036588-30168 •e-mail: lipastr@otenet.gr
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ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Λέγει προς αυτόν (τον
Θωμά) ο Ιησούς· Εγώ είμαι η
οδός και η αλήθεια και η
ζωή· ουδείς έρχεται προς
τον Πατέρα, ειμή δι' εμού»
(Ιωαν.14:6)
Θα έχεις ίσως και συ αναρωτηθεί μερικές φορές, τι είναι αλήθεια; ποιος μας λέει
την αλήθεια; Η αλήθεια και το
ψέμα δεν εκφράζεται μόνο
με το λόγο μας αλλά και με τις
εκδηλώσεις και πράξεις της
ζωής μας. Ζούμε στην εποχή
της εικόνας. Πολλές όμως
από τις εικόνες που βλέπομε
καθημερινά είναι παραποιημένες και διαστρεβλωμένες.
Οι εικόνες της ευτυχίας των
ανθρώπων, της χαράς, της
αγάπης είναι επίπλαστες και
ψεύτικες. Πρόσωπα που φαίνονται γελαστά, χαρούμενα,
έχουν μέσα τους θλίψη, απογοήτευση, μίσος και κακία.

τοπικά

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Μην ψάχνεις λοιπόν να βρεις
την αλήθεια σε αυτά που βλέπεις και ακούς. Στρέψε τα
μάτια σου και άνοιξε τα αυτιά
σου στο Λόγο του Θεού, την
Αγία Γραφή. Εκεί θα βρεις την
αλήθεια. Και η αλήθεια είναι
ένα Πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός.

ΔΩΡΕΕΣ
-Ο κ. Αθανάσιος Κουβάτας
προσέφερε στις “Φίλες της
Αγάπης” 30 ευρώ, στη μνήμη
της συζύγου του Ευδοξίας
Κουβάτα.
-Στην Τράπεζα Αγάπης του
Ιερού Ναού Αγ. Αθανασίου
Αγ. Μονής προσέφεραν:
Γιάννης και Κική Τσαγκούλη, 50€, εις μνήμη Γεωργίου
Μπουτσιμέα.
Το Συμβούλιο εκφράζει τις
πιο θερμές του ευχαριστίες.

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

Ιερές Αγρυπνίες

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα 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.
Αύριο 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.

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Με την ευκαιρία της Εορτής του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου αύριο ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 και από ώρα
21:15 έως 00:15 βραδινή θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό
Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων.
Κατά την διάρκεια της Ιεράς Αγρυπνίας θα τεθούν προς προσκύνηση Ιερά Λείψανα Αγίων της Εκκλησίας μας.

Aύριο Πέμπτη

Επαναρχίζουν οι συναντήσεις
στον Άγιο Αθανάσιο
Γίνεται γνωστό ότι αύριο Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019, επαναρχίζουν στο Πνευματικό Κέντρο του Αγ. Αθανασίου Μπάρας
Τρικάλων, οι συναντήσεις ορθοδόξου προβληματισμού, κατά
τις οποίες οι κ.κ. Γιώργος Αποστολάκης και Ζαχαρίας Ζάχος
αναπτύσσουν διάφορα θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας.
Οι συναντήσεις γίνονται κάθε Πέμπτη στις 8 το βράδυ. Ευπρόσδεκτοι είναι οι πάντες.

στην πόλη και χωριά των Τρικάλων
Ιερά Αγρυπνία
έως 24 Ιανουαρίου 2019
προς τιμή του Αγίου Λουκά του Ιατρού
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη και σε χωριά των Τρικάλων
θα τελεσθούν οι κάτωθι Ιερές Αγρυπνίες:
και για την σωτηρία της Πατρίδος μας
Σήμερα Τετάρτη 23 Ιανουαρίου, και κάθε Τετάρτη, από 9:0012:30 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.
Αύριο 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.

Κάθε Τετάρτη από 9:00 έως 12:15 βραδινή στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Τρικάλων τελείται Ιερά Αγρυπνία Ιερουργούντος
του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος
στο τέλος αναγιγνώσκει ευχή υπέρ υγείας όλων των ασθενών αδελφών. Στη διάρκεια της Ιεράς Αγρυπνίας τίθεται προς προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά, Επισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας του Ιατρού.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• λαζάνια με κοτόπουλο
• καλαμαράκι κοκκινιστό με κοφτό μακαρόνι
• χοιρινό κατσαρόλας λεμονάτο
• ψαρόσουπα • μαυρομάτικα
• μοσχάρι με μανιτάρια

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΓΑΡΔΙΚΑΚΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πανήγυρις Ιερού Ναού
Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου
συνοικίας Γαρδικάκι Τρικάλων
Την 25ην Ιανουαρίου 2019 Πανηγυρίζει μεγαλοπρεπώς
ο Ιερός Ναός Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στη Συνοικία Γαρδικάκι Τρικάλων.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα κατά το κάτωθι πρόγραμμα:
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΩΡΑ 5:30 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας και
Θείου Κηρύγματος Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ. Μετά
το πέρας θα προσφερθεί φιλοξενία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΩΡΑ 7:30 έως 10:30 π.μ.:
Όρθρος και εν συνεχεία Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία μετά Θείου Κηρύγματος ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ και το Ύψωμα του Αγίου.
ΩΡΑ 5:00 μ.μ.: Εσπερινός και εν συνεχεία ο Παρακλητικός Κανόνας προς τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο.
Κατά την διάρκεια της πανηγύρεως θα εκτεθεί σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου που φυλάσσεται στον Ιερό Ναό.
ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟYΛΙΟ

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
Μοσχαράκι κοκκινιστό με ταλιατέλες.......................................5,00 €
Χοιρινό με ανανά και πατάτες ή ρύζι ........................................5,00 €
Χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι..................................................6,00 €
Γεμιστά με ρύζι και αρωματικά βότανα.....................................4,00 €
Ρεβυθάδα στη γάστρα με σπανάκι και πιπεριά..........................4,00 €
Γίγαντες φουρνιστοί ή φασολάκια ............................................4,50 €
Κεφτεδάκια με πατατούλες ......................................................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά ............................................................6,00 €
Πλαστός με γιαούρτι ή ξυνόγαλο.....................5,00€+1,00€+1,00€

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

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και
γιαγιά

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΓΡΗΓ.
ΔΗΜΟΡΑΓΚΑ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΘΑΝΑΣΑΡΑ

Ετών 55
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 και ώρα
3.00μ.μ., εκ του Ιερού Ναού Ζωοδόχου
Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά του.
Τρίκαλα 23-1-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεωργία Μπουκοβάλα. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Άρτεμις Δημοράγκα, Γρηγόρης Δημοράγκας. Η ΓΟΝΕΙΣ: Αρτεμησία Δημοράγκα, Βασιλεία Μπουκοβάλα. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Μαρία Δημοράγκα και Σωτήριος Μπεμπέζας, Γιάννα Δημοράγκα και
Ηλίας Κωσταρέλλος, Γιάννα Μπουκοβάλα και Μανώλης Λιγνός.
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου
Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, σήμερα Τετάρτη 23 - 1 - 2019 και
ώρα 2.00μ.μ.
2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων
του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
3) Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα
να δοθούν στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ “ΦΛΟΓΑ”.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

Oμιλία στην Γ.Ε.Χ.Α.
Αύριο 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.

Ετών 94
Θανούσα κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 23 Ιανουαρίου και ώρα 11.00π.μ.,
εκ του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου εκ
Μετσόβου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά της.
Τρίκαλα 23-1-2019
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Βασιλική και Χρήστος Ντιντής, Καλλιόπη και
Ευάγγελος Τσιτσούλας, Γεώργιος Θανασάρας. TA ΕΓΓΟΝΙΑ:
Γρηγόρης, Δαμιανός-Φανή, Χαράλαμπος-Κάτια, ΔήμητραΕυάγγελος, Στυλιανή, Δήμητρα, Αγγελική. ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ. ΟΙ
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η Σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων σήμερα Τετάρτη 23-1-2019 και
ωρα 10:30 το πρωί.
2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων
του Α’ Νεκροταφείου Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Κατσανάκος”.

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

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

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

Τελετές

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΤΗΛ.: 6932 403 990
1) ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 54 .........................................ΤΗΛ.: 24310 26258
2) ΒΑΣ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 10.......................................ΤΗΛ.: 24310 27800
3) 4ο Χλμ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ...................ΤΗΛ.: 24310 38990
4) ΒΑΛΤΙΝΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.....................................ΤΗΛ.: 24310 25207
5) ΡΙΖΩΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ......................................ΤΗΛ.: 24310 96200
e-mail: panagiotoumix@yahoo.gr

ΤΕΤΑΡΤΗ
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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 σήμερα Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 στις 10:30, στην
αίθουσα εκδηλώσεων του ΚΑΠΗ.

σελίδα 39

Ευχετήριο
Στην αγαπητή μας ΙΟΥΛΙΑ
ΑΠ. ΡΩΣΗ που έλαβε επάξια
το πτυχίο της Νομικής Σχολής
συγχαίρουμε θερμά και της
ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία και επιτυχίες στην καριέρα της.
Οικογένεια
ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΑΛΛΑΝΤΖΗ

Πρόσκληση-Ανακοίνωση
Ο Σύλλογος Εφημερίδων Ν. Τρικάλων διεξάγει εκλογές
αύριο Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019, στην αίθουσα της
Ομοσπονδίας ΕΒΕ, στην οδό Απόλλωνος 8, και ώρα 2 μ.μ.
μέχρι 5 μ.μ. Καλεί όλα τα μέλη να προσέλθουν.
Επίσης όσοι δεν είναι μέλη του συλλόγου μπορούν να
έρθουν να ψηφίσουν και να εγγραφούν στο σύλλογο. Η
εγγραφή είναι δωρεάν.
Με εκτίμηση το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος
ο Γεν. Γραμματέας
Κωτούλας Γεώργιος
Κωσταρέλος Χρήστος
Σημείωση: Γίνεται γνωστό στα μέλη του Συλλόγου ότι
η κοπή πίτας θα γίνει το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου και ώρα
10.30 το βράδυ σε αίθουσα του ξενοδοχείου “Αετών Μέλαθρον”.

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 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.

Τσίπρας με Ερντογάν,
στις αρχές Φεβρουαρίου
Μια ημερομηνία στο τριήμερο μεταξύ 5 και 7 Φεβρουαρίου αναζητείται από τα επιτελεία του Αλ. Τσίπρα και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για τη συνάντηση των δύο ηγετών στην Τουρκία. Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο εκπρόσωπος του κ. Ερντογάν είχε παραπέμψει στις αρχές Φεβρουαρίου. Η συζήτηση αυτή
πραγματοποιείται ενώ η ρητορική των Τούρκων αξιωματούχων παραμένει σε υψηλούς τόνους.
Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει κανένα τετελεσμένο σε Αιγαίο, Ανατ.
Μεσόγειο και Κύπρο, προειδοποίησε για ακόμη μια φορά ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Χουλούσι Ακάρ. «Θα συνεχιστεί με αποφασιστικότητα και χωρίς καμία παραχώρηση η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων μας, τα οποία πηγάζουν από το διεθνές δίκαιο», είπε και επισήμανε ότι «στο Αιγαίο, στην Ανατ. Μεσόγειο και στην Κύπρο οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις λαμβάνουν
όλα τα μέτρα και η κατάσταση παρακολουθείται στενά. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε κανένα βήμα και κανένα τετελεσμένο στο
οποίο δεν θα συμμετέχει η Τουρκία». Λίγο αργότερα, με άλλη
αφορμή, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου επαναλάμβανε ότι η Αγκυρα θα προχωρήσει σε γεωτρήσεις στην Ανατ. Μεσόγειο αλλά και γύρω από την Κύπρο.

ΤΑ ΣΠΑΣΑΜΕ
όλα τζάμπα
Μπριζόλα
χοιρινή
Ελλάς

Λουκάνικα
χοιρινά
Τρικάλων

Αρνί
ολόκληρο

Φέτα Ποπ
ΛΟΦΟΣ
μόνο
το κιλό

4,79
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

μόνο
το κιλό

3,49

μόνο
το κιλό

3,79

μόνο
το κιλό

5,99

Γάλα Όλυμπος
μόνο

0,80

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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