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Η υλοποίηση του έργου απασχόλησε την προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Τα Τρίκαλα
δοκιμάζονται
από τη βροχή

Ανεβαίνουν οι στάθμες των ποταμών
από τις έντονες βροχοπτώσεις
και όλοι είναι σε επαγρύπνηση
>> 7

Είπε ομόφωνα το Δημοτικό
Συμβούλιο Τρικκαίων

«Όχι» ακίνητα
στο «Υπερταμείο»
Μετά το σάλο που προκλήθηκε από
τη μεταβίβαση των αρχαιολογικών χώρων
η Κυβέρνηση ανακάλεσε την απόφαση
>> 4

Η χρηματοδότησή του θα γίνει από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
με συνολικό προϋπολογισμό 1.200.000 ευρώ

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

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

Αρ. Πιστ. 506925 QM08
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Σαν Σήμερα
1837
Ψηφίζεται στην Ελλάδα
ο πρώτος Κώδικας Οδικής
Κυκλοφορίας για τις μετακινήσεις με ζώα.
1908
Θορυβώδες συλλαλητήριο στα Τρίκαλα. Πιεζόμενοι
από τους εφοριακούς να πληρώσουν τους φόρους επιτηδεύματος και οικοδομών, οι
κάτοικοι των Τρικάλων προξενούν καταστροφές σε δημόσια κτίρια.
1913
Πραγματοποιείται η πρώτη παγκοσμίως πολεμική αποστολή ναυτικής συνεργασίας,
στα Δαρδανέλια. Ο υπολοχαγός Μιχαήλ Μουτούσης και
ο σημαιοφόρος Αριστείδης
Μωραϊτίνης πετούν με υδροπλάνο και καταρτίζουν σχεδιάγραμμα των θέσεων του
τουρκικού στόλου, εναντίον
του οποίου ρίχνουν τέσσερις
βόμβες.
1961
Η Μέριλιν Μονρόε χωρίζει με τον τρίτο σύζυγό της
και θεατρικό συγγραφέα Άρθουρ Μίλερ, έπειτα από 4,5
χρόνια έγγαμου βίου. Η ξανθιά σταρ θα πεθάνει ενάμιση
χρόνο μετά, από υπερβολική
δόση βαρβιτουρικών.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Σωτηρίου Ευαγγελία
Μπίνας Ματθαίος
Κάκια Ευαγγελία
ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Παπαθανασίου Χριστόφορος
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

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

Μ

ας γεμίζουν
υπερηφάνεια
σε μια
περίοδο που
ψάχνουμε να βρούμε
«δοκάρια» για να
νιώσουμε ότι
ακουμπάμε κάπου.
Λάνθιμος, Τσιτσιπάς,
Αντετοκούνμπο,
Δασκαλάκης και
πολλοί ακόμη
εκπροσωπούν μια
γενιά Ελλήνων που
πάλεψαν,
προετοιμάσθηκαν
σκληρά, αντίκρισαν
τον υπόλοιπο κόσμο
χωρίς φόβο και
δέος, και πέτυχαν.

Το έχουμε ανάγκη ως
λαός να πιαστούμε από
τα παραδείγματά τους,
σε μια στιγμή που η εθνική μας αυτοπεποίθηση
βρίσκεται στο ναδίρ.
Μπορεί η ιστορία και η
παράδοσή μας να μας
γεμίζουν υπερηφάνεια,
αλλά χρειαζόμαστε ζωντανές αποδείξεις ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και σήμερα.

Κανείς δεν τους διόρισε στην κορυφή
Είναι όμως καλό να θυμόμαστε ότι για κανένα
από τα σύγχρονα είδωλά
μας δεν έφτασε το ταλέντο για να αγγίξουν
την κορυφή.
Προφανώς κανείς δεν
τους διόρισε στην κορυφή. Κανείς δεν ρώτησε
τι ψηφίζουν ή «ποιανού
γιος είσαι;». Δεν βγήκαν
από τις τάξεις της ελληνικής ψευτοελίτ, ούτε
όμως και από κανένα
κομματικό θερμοκήπιο.
Έχουμε πάρα πολλά
ταλέντα, εντός και εκτός
Ελλάδος. Σε κάθε τομέα:
γιατρούς, επιστήμονες,
επιχειρηματίες, τεχνικούς, καλλιτέχνες.
Όσοι έχουν αποφασίσει να μείνουν στη χώρα
το παλεύουν, έχοντας να
αντιμετωπίσουν απίστευτα εμπόδια.
Θαυμάζει κανείς πώς
τα καταφέρνουν, όταν
κάθε μέρα το κράτος είτε

τους φορολογεί παράλογα είτε σκαρφίζεται
κάποιον τρόπο για να κάνει την επόμενη μέρα
αφόρητη γι' αυτούς και
τις δουλειές τους.
Όσοι είναι έξω λατρεύουν τον τρόπο που
μπορούν και λειτουργούν, αλλά θα ήθελαν
πολύ να είναι εδώ, στον
τόπο τους, τα... απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα.
Μιλάνε πολύ για το
πόσο θέλουν να επιστρέψουν, αλλά περιμένουν
μια καλύτερη μέρα νια
να το κάνουν. Χρειαζόμαστε τον επαγγελματισμό τους, την αντιβίωση
στη μιζέρια, το εργασιακό τους ήθος. Είναι όλα
αυτά που, όταν παντρεύονται με το ελληνικό
δαιμόνιο, την ευρηματικότητα και την προσαρμοστικότητα, κάνουν
θαύματα.

Προς το παρόν πάντως, εκτός από εκείνους
που μας κάνουν υπερήφανους διεθνώς, ομολογώ -και ας επαναλαμβάνομαι- πως θαυμάζω ακόμη περισσότερο όλους
εκείνους που έμειναν
στην Ελλάδα και κάνουν
σπουδαία πράγματα στις
πολλές νησίδες αριστείας που άντεξαν την κρίση
και την παρακμή.
Είναι όλοι αυτοί που,
όταν ακούν εκείνο τον
στίχο του Πορτοκάλογλου που λέει «από πείσμα και τρέλα θα ζω στην
έρημη χώρα, ώσπου να
βρω νερό γιατί ανήκω
εδώ», νιώθουν ότι τους
αφορά.
Του Αλέξη Παπαχελά
(Από την
“ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”)

Το Άγγελμα
Η “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”
για την δυνατότητα που
έχουν τα ζευγάρια και το
σχετικό ενδιαφέρον που
έχει εκδηλωθεί να κάνουν
ξεχωριστές φορολογικές
δηλώσεις για τα εισοδήματα που απέκτησαν κατά το
2008:

O 20χρονος τενίστας
Στέφανος Τσιτσιπάς
που προκρίθηκε στον
ημιτελικό του
αυστραλιανού Οπεν:

της ημέρας

Αν στα είκοσι δεν μάθεις,
στα τριάντα δεν κάνεις,
στα σαράντα δεν έχεις
τότε στα πενήντα, ούτε

```

“Μεγάλο ενδιαφέρον για
“φορολογικό διαζύγιο” Μέσα σε τέσσερις ημέρες
2.100 σύζυγοι ζήτησαν να
κάνουν ξεχωριστή δήλωση”

“ Μοιάζει με παραμύθι. Ζω το όνειρο,
ζω αυτό για το οποίο δούλεψα σκληρά.
Όταν ξεκίνησα τη χρονιά με ρώτησαν
ποιος είναι ο στόχος μου και απάντησα
τα ημιτελικά ενός γκραμ σλαμ. Και
όταν το έλεγα, νόμιζα ότι ήμουν τρελός.
Αλλά είναι αλήθεια. Και μόλις συνέβη”.

```

```

(Για να ξέρουμε ποιος πληρώνει το φόρο και ποιος
παίρνει την επιστροφή...)

(Και μαζί του πανηγυρίζει
μία ολόκληρη χώρα...)

θα μάθεις,ούτε θα κάνεις,
ούτε θα έχεις.
Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ.,
Ρωμαίος Αυτοκράτορας
```
Ένα ταξίδι χιλίων χιλιομέτρων
αρχίζει με ένα βήμα.
Λάο Τσε, 6ος αιώνας π.Χ.,
Κινέζος φιλόσοφος

Το ανέκδοτο της ημέρας
Είναι Κυριακή πρωί και τα ζώα στη ζούγκλα ξυπνούν
και μαζεύονται σιγά σιγά στο περίπτερο της πλατείας
για να πάρουν τσιγάρα και εφημερίδες. Ουρά, κόσμος,
πανικός.
Ξαφνικά, ο λαγός από το τέρμα της ουράς προσπαθεί
να περάσει μπροστά. Σπρώχνει, περνάει κάτω από τα
πόδια των άλλων ζώων μέχρι που το σταματάει ο ελέφαντας. "Τι έγινε μεγάλε, εμείς είμαστε ηλίθιοι που περιμένουμε;"
και του τραβάει μια κλωτσιά και τον πετάει 10 μέτρα
πίσω.
Ο λαγός όμως, επίμονος ξαναπροσπαθεί. Καθώς
σπρώχνει τον βλέπει η τίγρης και του λέει:

- "Εσύ είσαι ο
εξυπνάκιας κι
εμείς οι βλάκες;
Ουστ
από
δω!" και με μια μπουνιά το στέλνει αλλά 10
μέτρα μακριά.
Ζαλισμένος και ταλαιπωρημένος πλέον
ο λαγός λέει:
- "Εεεεεεεεεεε κι εγώ
δεν το ανοίγω το περίπτερο
σήμερα!"

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Πέμπτη 24/1/2019
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ
ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ
ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ, ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΘΑ
ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΝΟΤΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 5 ΜΕ
6 ΜΠΟΦΟΡ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ
ΩΡΕΣ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΤΙΑ
7 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 05 ΕΩΣ 16 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΚΕΛΣΙΟΥ.
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Ασφυξία
και ρευστότητα
Οι επιχειρήσεις ψέγουν τις τράπεζες, που δεν δανείζουν. Οι τράπεζες ψέγουν τις επιχειρήσεις,
που δεν είναι ικανές να δανειστούν. Το δυστύχημα είναι ότι το
ένα δεν αναιρεί το άλλο.
Επιχειρηματικοί παράγοντες
επισημαίνουν ότι η Ελλάδα είναι
η μοναδική χώρα της Ευρωζώνης
με αρνητικό χρηματοδοτικό κενό,
τονίζοντας ότι οι ανάγκες για χρηματοδότηση υπερβαίνουν τη διαθεσιμότητα. Υπογραμμίζουν επίσης ότι η ελληνική επιχείρηση
έρχεται πρώτη στην Ευρώπη στον
φόβο απόρριψης του αιτήματος
χρηματοδότησης από τις τράπεζες.
Τραπεζικοί παράγοντες αντικρούουν την κριτική ότι δεν διαθέτουν τους πόρους για να χρηματοδοτήσουν την ελληνική οικονομία. Αντιθέτως, εντοπίζουν
το πρόβλημα στην πλευρά της
ζήτησης για δάνεια και συγκεκριμένα στο γεγονός ότι τα προτεινόμενα projects σε μεγάλο βαθμό
«δεν είναι επιλέξιμα».
Η αδυναμία, ωστόσο, είναι φανερή και επιτείνεται για τις τράπεζες αφενός από το υψηλό απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, αφετέρου από τον παρατεταμένο αποκλεισμό του Δημοσίου από τις αγορές. Ο «λογαριασμός» καταλήγει στις επιχειρήσεις. Κυρίως λόγω των υψηλών
επιτοκίων, έξι στις δέκα εταιρείες
στην Ελλάδα δεν προτίθενται να
ζητήσουν νέο δάνειο στο άμεσο
μέλλον κι έτσι δεν θα τονώσουν
τη ρευστότητα στα ταμεία τους
(έρευνα ΟΕΕ).
Από την άλλη πλευρά, οι ελληνικές επιχειρήσεις υστερούν, με
σημείο αναφοράς την υπόλοιπη
Ευρώπη. Η παραγωγικότητα της
μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας κυμαίνεται περίπου στο 50%
του ευρωπαϊκού μέσου όρου (έκθεση ΣΕΒ). Βεβαίως, η βελτίωση
και ο εκσυγχρονισμός τους δεν
είναι εύκολη υπόθεση μπροστά
στον καθημερινό τους αγώνα για
επιβίωση στην Ελλάδα, γεγονός
που δυσχεραίνει την καινοτομία,
την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη
του ανθρώπινου δυναμικού.
Οι επιχειρήσεις αμφισβητούν
την πρόθεση των τραπεζών να
χορηγήσουν νέα δάνεια και οι
τράπεζες αμφισβητούν τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να τα
εξυπηρετήσουν.
Ως αποτέλεσμα, το επίπεδο
χρηματοδότησης του ιδιωτικού
τομέα στην Ελλάδα συνεχίζει να
συρρικνώνεται, με ρυθμό της τάξης του 1,3% σε επίπεδο έτους
(στοιχεία ΤτΕ). Κι αυτό κόντρα
στο γεγονός ότι οι καταθέσεις
αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά
7,4%, φτάνοντας τα 131,7 δισ.
ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2018.
Η εικόνα είναι σύνθετη αλλά
το πρόβλημα συγκεκριμένο. Σύμπτωμα μιας οικονομίας που δεν
πατά καλά στα πόδια της.

Του Βασίλη Κωστούλα
Από την έντυπη έκδοση
της “Ναυτεμπορικής”

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

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΜΕ: Να συνεχιστεί
ο αγώνας των εκπαιδευτικών

∫Ε.Κ.

Σε συνέντευξη στη Ραδιοφωνική Λέσχη 97,6 ο υποψήφιος Δήμαρχος Πύλης Θεόδωρος Χήρας αναφέρθηκε σε πιέσεις που δέχονται μέλη
του συνδυασμού του, καθώς και στην επικείμενη αποχώρηση του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας από την Πύλη:
« Ανακοινώθηκαν χθες τα πρώτα 10 ονόματα υποψηφίων δημοτικών
συμβούλων, ενώ το 80% του ψηφοδελτίου, το όνομα του συνδυασμού
και οι προγραμματικές μας θέσεις θα ανακοινωθούν σε ανοιχτή εκδήλωση στο Πύλης Μέγαρο την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου στις 12.30
το μεσημέρι. Τις τελευταίες μέρες στον Δήμο Πύλης υπάρχει μια ατμόσφαιρα που δεν συμβαδίζει με τον πολιτικό μας πολιτισμό. Στις εκλογές υπάρχουν πάντα πιέσεις και συνήθως όταν το κατεστημένο νιώθει ότι υπάρχουν αντίπαλοι με δυναμική προσπαθεί να το πολεμήσει
αυτό εν τη γενέσει του και να μην γιγαντωθεί. Οι πιέσεις έχουν ξεπεράσει τα όρια και έχουν φτάσει σε απειλές. Ξέρουμε στο Δήμο Πύλης
ποιος το κάνει και αν συνεχιστεί θα βγούμε να μιλήσουμε με ονόματα.
Εγώ είμαι ένας ανεξάρτητος υποψήφιος, δεν ανήκω σε κάποιο κόμμα, και συνεχίζουμε όλοι μαζί σαν ένας συνδυασμός τοπικής αυτοδιοίκησης για να διεκδικήσουμε αυτό που αξίζει ο Δήμος Πύλης. Δυστυχώς στην Πύλη τα πράγματα δεν πάνε καλά και ακολουθούνε φθίνουσα πορεία. Αυτή τη στιγμή έχουν χαθεί όλες οι υπηρεσίες, κι όπως
δείχνει χάνεται και το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας το οποίο
κλείνει. Έκανα ήδη μια συζήτηση με τον περιφερειακό διευθυντή ώστε
να αποφευχθεί το κλείσιμο του καταστήματος, γιατί δημιουργείται πλέον τεράστιο πρόβλημα, θα οδηγηθεί η Πύλη σε ερήμωση. Το πρόβλημα
είναι ότι δεν μπόρεσε κανείς να αναδείξει την Πύλη ως κέντρο του Δήμου, ώστε να γίνονται οι συναλλαγές εκεί και να υπάρχει κίνηση. Θα
έπρεπε να είχε προβλεφθεί αυτό, έχει ληφθεί η απόφαση και θα εκτελεστεί στο επόμενο διάστημα. Δυστυχώς ο Δήμος Πύλης είναι ουραγός ακόμα και στον τουρισμό, είναι πολλά τα προβλήματα σε χωριά
όπως το Νεραιδοχώρι και το Περτούλι, όπου δεν υπάρχει ούτε καν ένα
περίπτερο.»
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Προχωρά η πρόσληψη
16 ατόμων
στο Δήμο Τρικκαίων

Στην συνέχιση του αγώνα των εκπαιδευτικών για τη μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών, για μόνιμους διορισμούς εδώ και
τώρα 30.000 εκπαιδευτικών καλεί η Πανελλαδική Γραμματεία Εκπαιδευτικών του ΠΑΜΕ: «Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες συνάδελφους
που απήργησαν, που πήραν μέρος στις μεγάλες συγκεντρώσεις
στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο, στην Πάτρα και πολλές ακόμα περιοχές όλης της Ελλάδας, που ταξίδεψαν από κάθε
γωνιά της χώρας για να βρεθούν στα Πανελλαδικά Συλλαλητήρια»,
τονίζει στο κάλεσμά της. «Συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά! Δε δίνουμε καμία ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση και τους συνεταίρους της, σε όλα τα κόμματα που έχουν βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους στα αντιλαϊκά μνημόνια, τις κατευθύνσεις
της ΕΕ, στην πολιτική της ελαστικής εργασίας» σημειώνεται στην
ανακοίνωση.

Χήρας: Οι πιέσεις έχουν
ξεπεράσει τα όρια και έγιναν απειλές
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Δέκα υποψηφιότητες στα βραβεία Όσκαρ
για την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου!

Κοπή βασιλόπιττας της ΝΟΔΕ Τρικάλων.
Την βασιλόπιτα θα κόψει η ΝΟΔΕ Τρικάλων μεθαύριο Σάββατο 26 Ιανουαρίου και
ώρα 12:00 μμ στο Ξενοδοχείο “Πανελλήνιο”.
Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ και βουλευτής Καρδίτσας Κώστας Τσιάρας.
Στους καιρούς που διανύουμε, η βασιλόπιττα είναι πολύ πολιτική και πολύ προεκλογική. Να δούμε τι θα περιλαμβάνει το …φλουρί της.

∫ Μ.α.Μπ.

Συσκέψεις στα χωριά
Σε νέο κύκλο επισκέψεων και συσκέψεων σε χωριά του ν. Τρικάλων προχωρούν από
χθες στελέχη της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ν. Τρικάλων (ΟΑΣΤ) «Η ΑΝΟΙΞΗ».Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, χθες, κλιμάκια της ΟΑΣΤ βρέθηκαν
στην Δημοτική Ενότητα (ΔΕ) Φαλώρειας και στο Κεφαλόβρυσο και στην Μεγάρχη, ενώ
σήμερα είναι στο Αρδάνι, στον Παλαιόπυργο, στην Κρηνίτσα και στην Ζηλευτή. Το απόγευμα λαμβάνει χώρα η πανελλαδική σύσκεψη των ομοσπονδιών στα Φάρσαλα για τον
καθορισμό των κινητοποιήσεων. Αύριο το πρόγραμμα περιλαμβάνει την Χρυσαυγή, το
Μεγαλοχώρι, την Πατουλιά, τους Ταξιάρχες, τον Λόγγο και το Γλίνος από το ένα κλιμάκιο και από το άλλο την Ράξα, το Ρίζωμα και τον Πλάτανο. Τέλος, μεθαύριο Σάββατο, στις 7μμ, πραγματοποιείται παντρικαλινή σύσκεψη στο Μεγαλοχώρι.
Έντονη κινητικότητα καταγράφεται στους αγρότες.

∫ Μ.α.Μπ.

∫χρ.παπ.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

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

Η έγκριση πρόσληψης έκτακτου
προσωπικού για την αντιμετώπιση
εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών
απασχόλησε την προχθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ. Τρικκαίων, ενώ το
θέμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Σύμφωνα με την απόφαση θα
προσληφθούν 16 άτομα και το συγκεκριμένο προσωπικό θα καλύψει
εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες
της υπηρεσίας καθαριότητας για
εξαιρετικούς λόγους δημόσιας υγείας.
Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία,
επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή
πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου της
οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει
τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

∫Ε.Κ.

Η βασιλόπιττα
του Δήμου Πύλης
Εργαζόμενοι, δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι και στελέχη της
Δημοτικής Αρχής είναι καλεσμένοι
στην κοπή της βασιλόπιττας του
Δήμου Πύλης.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται
την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου
στις 20:00, στο κέντρο “Ονείρων
Έπαυλης”.

∫ Μ.α.Μπ.

4 σελίδα

ΠΕΜΠΤΗ

24

τοπικά

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Η υλοποίηση του έργου απασχόλησε την προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Στόχος ένα δεύτερο κολυμβητήριο
•Η χρηματοδότηση του θα γίνει από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με συνολικό προϋπολογισμό 1.200.000 ευρώ
η δημιουργία
ενός δεύτερου
κολυμβητήριου
σχεδιάζει η δημοτική
Αρχή Τρικκαίων, στο
πάρκο του Αγίου
Γεωργίου, συνολικού
προϋπολογισμού 1.
200. 00 ευρώ, σε μια
προσπάθεια να
δημιουργήσει ακόμα
έναν αθλητικό χώρο.

Τ

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου απασχόλησε την προχθεσινή
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία,
ενώ η χρηματοδότηση του
θα γίνει από πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».

Το έργο
Σύμφωνα με την τεχνική
έκθεση, οι εργασίες αφο-

ρούν στο σύνολο των κτηριακών εγκαταστάσεων
και του περιβάλλοντος χώρου που βρίσκονται γύρω
από την κολυμβητική δεξαμενή και αποτελούνται
από δύο αυτοτελή δομημένα κτήρια.
«Οι εγκαταστάσεις που
έχουν κατασκευαστεί την

δεκαετία του ’90 δεν μπορούν να καλύψουν τις σύγχρονες απαιτήσεις για την
λειτουργία ως κέντρο
αθλητισμού και κολύμβησης, τόσο από άποψη
διαρρύθμισης αλλά και
τρόπου κατασκευής και
ενεργειακής απόδοσης»
αναφέρεται στη μελέτη.

Στο πρώτο το οποίο χωροθετούνται λειτουργίες
εξυπηρέτησης των αθλητών και των χρηστών του
κολυμβητηρίου όπως είναι
υποδοχή αθλητών, αποδυτήρια, ντους, αποθηκευτικοί χώροι, ερμάρια
και στο δεύτερο έχουμε
την χωροθέτηση χώρων

διοίκησης και υπηρεσιών
αναψυχής όπως εστιατόριο, κυλικείο με τους αντίστοιχους χώρους υγιεινής.
Πιο συγκεκριμένα στο
κτήριο που θα στεγάσει τα
αποδυτήρια προβλέπονται εργασίες, όπως καθαίρεση των εσωτερικών
τοίχων μαζί με τα πλακίδια
και τα είδη υγιεινής, διάστρωση όλων των χωρών
με πλακίδια και πατητή
τσιμεντοκονία στο χώρο
εισόδου, κ.ά. Όσον αφορά
στην αποχέτευση προβλέπεται η αντικατάσταση
του δικτύου αποχέτευσης
των λυμάτων των διαφόρων υδραυλικών υποδοχέων και των ειδών υγιεινής
Για την θέρμανση του
χώρου καθώς και του νερού της πισίνας προβλέπεται η εγκατάσταση χαλύβδινου λέβητα νερού

και καυστήρα φυσικού αερίου αυτομάτου λειτουργίας ισχύος 500 Kwatt.
Η εγκατάσταση για τον
καθαρισμό - φίλτρανση
του νερού της μεγάλης
πισίνας θα περιλαμβάνει
τέσσερα παράλληλα και
όμοια συστήματα.
Το σύνολο του έργου
θα εκτελεστεί σύμφωνα
τα συμβατικά τεύχη και
στοιχεία όπως ορίζονται
στη Διακήρυξη, τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια
του άρθρου 17 παρ. 4 του
ΚΔΕ, τους Ευρωκώδικες,
τις Πρότυπες Τεχνικές
Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.)
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ.
Υ.Δ.Ε.), τις προδιαγραφές
ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O καθώς
και τις έγγραφες και προφορικές Εντολές της Υπηρεσίας και τον Ν. 4412/201
όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Ε.Κ.

Είπε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων στην προχθεσινή συνεδρίαση

«Όχι» στη μεταβίβαση ακινήτων στο «Υπερταμείο»
•Να σημειωθεί ότι μετά το σάλο που προκλήθηκε από την μεταβίβαση
των αρχαιολογικών χώρων η Κυβέρνηση ανακάλεσε την απόφαση
μεταβίβαση χιλιάδων,
δημόσιων χώρων,
μνημείων και
αρχαιολογικών χώρων στην
Εταιρεία Ακινήτων
Δημοσίου Α.Ε απασχόλησε
την προχθεσινή συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου
Τρικκαίων, με τις
παρατάξεις να εκφράζουν
την έντονη αντίθεση τους.

Η

Ωστόσο, να σημειωθεί ότι μετά
το σάλο που προκλήθηκε από
την μεταβίβαση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων στο
“Υπερταμείο”, η Κυβέρνηση αποφάσισε να ανακαλέσει την απόφασή ως προς τη μεταβίβαση
των 2.330 ακινήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
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 Τρικάλων.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ, τα παραπάνω ακίνητα «εκ του συνόλου των δέκα χιλιάδων εκατόν
δέκα εννέα (10.119) ακινήτων, τα
οποία μεταβιβάσθηκαν στην
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δη-

μοσίου Α.Ε.» με την απόφαση
του υπουργού Οικονομικών με
αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ
2018/19.06.2018 (2320 Β’) εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 196 του ν. 4389/2016,
όπως αυτός ισχύει».

Ψήφισμα κατά
της μεταβίβασης
Το θέμα έθεσε προς συζήτηση
ο επικεφαλής του «Φυσάει Κόντρα για την Ανατροπή» κ. Δημήτρης Παπαθανασίου, όπου ζήτησε τηn έκδοση ψηφίσματος
και έκανε λόγο για ξεπούλημα
της δημοσίας περιούσιας.
«Με αυτή του την παρέμβαση
το “Υπερταμείο” και οι δανειστές
τάσσονται ασφαλώς υπέρ του
κύρους της απόφασης της μεταβίβασης των 10.119 αυτών
ακινήτων που αφορούν χιλιάδες αρχαιολογικούς χώρους και
μνημεία σε όλη την Επικράτεια
και ευθυγραμμίζεται με την αναγκαιότητα η κυριότητα και μεταγενέστερα η εκμετάλλευση
αυτών να περιέλθει σε μια ανώνυμη εταιρεία ώστε να μπορεί να
τα ξεπουλήσει στη συνέχεια
στους δανειστές της χώρας χωρίς ηθικούς φραγμούς και έλεγχο νομιμότητας, όπως άλλωστε
ξεπούλησαν οι τελευταίες κυβερνήσεις ολόκληρο το δημόσιο

πλούτο της χώρας» σημείωσε.
Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» κ. Γιώργος Καΐκης ανέφερε με έμφαση ότι τίποτα δεν μας
κάνει εντύπωση, αφού τα περιμένουμε όλα από αυτή την Κυ-

βέρνηση.
Σημειωτέον, το Σώμα έκανε
ομόφωνα δεκτή την πρόταση
ψηφίσματος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων και ενέκρινε την

αποστολή επιστολής στους εκπροσώπους του «Υπερταμείου»
ιδιωτικοποιήσεων συμμετοχής
τους στην έκτακτη συνεδρίαση
του Δ.Σ..
«Να πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο όλα τα αναγκαία μέτρα
ενημέρωσης των δημοτών. Η
παρέμβαση και η δυναμική παρουσία του Τρικαλινού λαού, ειδικά μπροστά σ’ αυτή τη συγκυρία είναι αναγκαία και κρίσιμη»
τόνισε ο κ. Καΐκης.
Το προβληματισμό του εξέφρασε και ο επικεφαλής της
«Τρίκαλα Συμπολιτεία» κ. Χρήστος Λάππας.
Από την πλευρά του, ο κ. Δημήτρης Χατζηγάκης (Αλλαγή
Πορείας) εξέφρασε την αντίθεση του, στο να μεταβιβαστεί η
περιουσία του Δήμου, λέγοντας ότι είναι πολύ διαφορετικό
το να αξιοποιεί το Κράτος την
περιουσία του και άλλο να την
βάζει ενέχυρο.
Υπέρ της έκδοσης του ψηφίσματος στάθηκε και ο κ. Γιώργος Μητσιούλης (Τρίκκης Πολιτεία), ενώ τέλος ο Δήμαρχος
Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου έκανε λόγο για κακή
οργάνωση.
«Πήραν κωδικούς και δε ήξεραν που να τους εντάξουν» σημείωσε, χαρακτηριστικά.
Ευαγγελία Κάκια

τοπικά
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Σε κινητοποιήσεις
οι εργαζόμενοι στα ΕΛΤΑ
• 24ωρη απεργία είχαν χθες πανελλαδικά και τα Τρικαλινά καταστήματα ήταν
κλειστά • Είναι αντίδραση στους σχεδιασμούς για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία,
που περιλαμβάνουν απολύσεις και κλείσιμο καταστημάτων, αναφέρουν εργαζόμενοι

Κλειστά ήταν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ χθες, λόγω της 24ωρής απεργίας των εργαζομένων σ’ αυτά

Κ

λειστά ήταν χθες όλα
τα καταστήματα των
ΕΛΤΑ στον ν. Τρικάλων, λόγω της 24ωρής απεργίας που προκήρυξε το συνδικαλιστικό όργανο του κλά-

Η

στάση της
Αριστερής
Παρέμβασης στη
Θεσσαλία - Ανταρσία
για την Ανατροπή Π.Ε.
Τρικάλων στις
επικείμενες
αυτοδιοικητικές
εκλογές βρέθηκε στο
επίκεντρο της
προχθεσινής
συνέλευσης των μελών
του σχήματος, σε
τοπικό επίπεδο.

Η συνάντηση έγινε στο ξενοδοχείο «Πανελλήνιο» με
στόχο να καταγραφούν απόψεις και θέσεις ενόψει της
πανθεσσαλικής συνέλευσης
της “Αριστερής Παρέμβασης” που θα γίνει αυτή την
Κυριακή 27 Ιανουαρίου στις
11 το πρωί στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας, στη Λάρισα.
Αυτό που τονίσθηκε είναι
ότι η «Αριστερή Παρέμβαση
στη Θεσσαλία» είναι ότι
«στην πορεία προς τις επερχόμενες μάχες, επιδιώκουμε
να επικαιροποιήσουμε την
πολιτική μας διακήρυξη, με
κατεύθυνση την ενίσχυση
του αντικαπιταλιστικού-αντιδιαχειριστικού χαρακτήρα
της κίνησης» καθώς και ότι
«η πρόταση μας και οι στόχοι
πάλης, δεν απευθύνονται,
ούτε υποτάσσονται στους
συσχετισμούς των οργάνων
άσκησης της αστικής πολιτικής.
Απευθύνονται στον κόσμο
της εργαζόμενης πλειοψηφίας, τους ανέργους και τη
νεολαία, που η αγωνιστική

δου.
Υπήρξε καθολική αγωνιστική κινητοποίηση και δεν λειτούργησε τίποτα στον Νομό
μας στα ΕΛΤΑ, ως αντίδραση
στους σχεδιασμούς για την εν

λόγω κρατική επιχείρηση, ενώ
εργαζόμενοι από τα Τρικαλινά
καταστήματα μετέβησαν χθες
στην Αθήνα στην κεντρική
δράση του κλάδου.
«Ο λόγος για την απεργία»,

όπως αναφέρεται από εργαζόμενους, «είναι οι προτάσεις
για τα ΕΛΤΑ που έχει καταθέσει εταιρεία, η οποία έχει
προσκληθεί να εκπονήσει μελέτη βιωσιμότητάς των, στην

οποία προβλέπεται η απόλυση
2.180 εργαζομένων και το κλείσιμο 215 καταστημάτων μέχρι
το 2021».
Οι εργαζόμενοι στα ΕΛΤΑ
Τρικάλων δηλώνουν πως είναι

συμπαγείς και θα αγωνιστούν
ομόθυμα για την ικανοποίηση
των δίκαιων αιτημάτων τους.
Όπως σημειώνουν εργαζόμενοι στα ΕΛΤΑ, «για μία ακόμη
φορά βαφτίζεται εξυγίανση
και εξορθολογισμός η συρρίκνωση των θέσεων εργασίας
και των δαπανών προσωπικού,
λησμονώντας ή και αποκρύπτοντας ότι οι εργαζόμενοι
στα ΕΛΤΑ, από το 2010 και
έπειτα, έχουν υποστεί μειώσεις
μισθών που ξεπερνούν το 40%!
Στον αντίποδα, όχι μόνο δεν
υλοποιήθηκαν οι δεσμεύσεις
των τελευταίων διοικήσεων για
την άντληση ικανοποιητικών
εσόδων από εναλλακτικές πηγές – δέμα - εκτελωνισμός ενέργεια, αλλά ολοένα και διολισθαίνει ο κύκλος εργασιών,
συνεχίζονται οι ολιγωρίες με
την απώλεια μεγάλων πελατών
και παραμένουν σε δυσθεώρητα ύψη οι οφειλές του ελληνικού δημοσίου από την καθολική υπηρεσία και όχι μόνο».
Ματθαίος Μπίνας

Η στάση της Αριστερής Παρέμβασης στη Θεσσαλία στις επικείμενες εκλογές

Καταγράφηκαν απόψεις και θέσεις
Στη συνέλευση των μελών κατατέθηκαν θέσεις ενόψει της πανθεσσαλικής συνάντησης αυτή την Κυριακή 27/1 στη Λάρισα

Αριστερή Παρέμβαση στη Θεσσαλία-Ανταρσία για την Ανατροπή Π.Ε. Τρικάλων
του πάλη και η ανάδειξη θεσμών επιβολής της λαϊκής
θέλησης μπορεί να δημιουργήσει ρήγματα στην αστική
πολιτική και να επιβάλλει αναγκαίες κατακτήσεις».
Παράλληλα, έγινε και μια
αποτίμηση του έργου που
υλοποιήθηκε τα τελευταία
χρόνια.
«Στόχος μας η ανάδειξη
μιας χάρτας αναγκών και δικαιωμάτων για την εργαζόμενη πλειοψηφία στο πεδίο
της εργασίας, της υγείας,
της παιδείας, της διατροφής
και του περιβάλλοντος.
Μακριά από λογικές «εφικτών» και «ρεαλιστικών» στόχων στο πλαίσιο της καπιταλιστικής σταθερότητας, να
παλέψουμε το ρεαλισμό μιας

αξιοβίωτης ζωής για τους
ανθρώπους του μόχθου, που
δεν μπορεί παρά να είναι
προϊόν σύγκρουσης με τις
δυνάμεις του κεφαλαίου»
ανέφεραν, μεταξύ των άλλων
οι συμμετέχοντες και απηύ-

θυναν κάλεσμα ενότητας και
ένταξης στην προσπάθεια
της “Αριστερής Παρέμβασης”, στους αγωνιστές και
τα ρεύματα με τα οποία παλεύουμε πλάι πλάι στο δρόμο
και στους αγώνες, μακριά

από λογικές «συμφωνιών κορυφής» και αναζήτησης
«προσωπικοτήτων» , επιδιώκουμε την διεύρυνση με
όσους θέλουν να συμβάλλουν στον όμορφο και δύσκολο δρόμο της συλλογικής
πάλης και της οργάνωσης
της δράσης μας, με κριτήριο
την προγραμματική συμφωνία και τη συμφωνία στη δράση του σχήματος , στη βάση
των αποφάσεών με ανοιχτό
και συντροφικό τρόπο.
Ε.Κ.
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ια χρονιά «πλούσια» σε
εκδηλώσεις και
δραστηριότητες υπήρξε η
χρονιά που πέρασε για τον Φιλολογικό,
Ιστορικό, Λογοτεχνικό Σύνδεσμο
(Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) Τρικάλων, ενώ για το 2019
προγραμματίζονται παρόμοιες
δράσεις.

Αυτό τονίσθηκε χθες, μεταξύ πολλών άλλων κατά τη διάρκεια της ετήσιας τακτικής
συνέλευσης που πραγματοποίησε ο Φ.Ι.ΛΟ.Σ.
στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης Παναγιώτη
& Μαρίας Χατζηγάκη με θέματα ημερήσιας
διάταξης τον απολογισμό του απερχομένου
Διοικητικού Συμβουλίου, διάφορα θέματα,
καθώς και οι εκλογές για την ανάδειξη νέας
Διοίκησης. Στα δράσεις του Συνδέσμου
στάθηκε η απερχόμενη πρόεδρος κα. Ναυσικά Μουλά που έκανε λόγο πολύ καλή χρονιά με «πλούσιες» δράσεις σε επιστημονικό
επίπεδο και το 2018 απονεμήθηκε το βραβείο
«Φιλίας» για το 2017 στον Τρικαλινό ποιητή
τον Ηλία Κεφάλα, έγιναν παρουσιάσεις βιβλίων και προχωρήσαμε στη έκδοση των

Την ετήσια συνέλευση πραγματοποίησε χθες ο Φ.Ι.ΛΟ.Σ. Τρικάλων

«Πλούσιο» έργο και δραστηριότητες
Στα δράσεις του Συνδέσμου στάθηκε η απερχόμενη πρόεδρος κα. Ναυσικά Μουλά

«Τρικαλινών» κ.α.
Σχετικά με τις επόμενες δράσεις ανέφερε
ότι ο Φ.Ι.ΛΟ.Σ. ακόμα δεν έχει αποφασίσει

κάποιο πρόγραμμα, κάτι που θα γίνει εν
καιρώ.
Στη διάρκειά της χθεσινής ετήσιας συνέ-

Θεόδωρος Χήρας
Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Πύλης

Για να έχει μέλλον πραγματικά
ο Δήμος Πύλης, ο τόπος μας!

CMYK

λευσης κόπηκε και η βασιλόπιτα του Συνδέσμου.
Ε.Κ.
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Τα Τρίκαλα δοκιμάζονται
από την βροχή
•Ανεβαίνουν οι στάθμες των ποταμών από τις έντονες
βροχοπτώσεις και όλοι είναι σε επαγρύπνηση

υνεχίστηκε και χθες η έντονη
βροχόπτωση που σημειώνεται
σε όλα τα πεδινά
διαμερίσματα του Νομού Τρικάλων,
ενώ πάνω από τα 900 μέτρα
σημειώνονται χιονοπτώσεις.

Σ

του Χριστόφορου Παπαθανασίου
Το νέο χιόνι που πέφτει στα ορεινά, έχει
φτάσει ήδη τα 30 εκ. στην περιοχή του
Περτουλίου και του χιονοδρομικού κέντρου, ενώ από την άλλη πλευρά του Νομού στην περιοχή της Καστανιάς, το
χιόνι ακόμη πιο πολύ.
Σε αυτά τα σημεία υπάρχει συχνός
αποχιονισμός από τα μηχανήματα της Πε-

ο απόγευμα της Τρίτης
αναστάτωση υπήρξε το
κέντρο της πόλης και
συγκεκριμένα στην κεντρική
πλατεία των Τρικάλων.

Τ

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου

ριφέρειας Θεσσαλίας, όπως δήλωσε ο
Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρήστος
Μιχαλάκης και επισημαίνει πως, «Μέχρι
στιγμής δεν έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα και λόγο ανησυχίας, παρόλο την συνεχόμενη σταθερή άνοδο της στάθμης
των ποταμών της λεκάνης απορροής
του Πηνειού ποταμού. Βεβαίως επειδή η
έντονη βροχόπτωση συνεχίζεται και σήμερα, η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων
θα είναι σε επιφυλακή και θα παρακολουθεί την εξελισσόμενη κατάσταση και
θα επέμβει εάν χρειαστεί».
Το ανησυχητικό πάντως είναι, εάν στα
ορεινά σταματήσει να χιονίζει και το γυρίσει σε βροχή, τότε τα πράγματα θα δυσκολέψουν πολύ.
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Θανάσης Λιούτας:

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί
να μειώσει την ανεργία
όλις 5.970
νέες θέσεις
εργασίας
δημιουργήθηκαν
τον μήνα
Δεκέμβριο στον
ιδιωτικό τομέα,
σύμφωνα με τα νέα
στοιχεία του
συστήματος
ΕΡΓΑΝΗ.

Μ

Το γεγονός αυτό αποτελεί μια ακόμη περίτρανη απόδειξη ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει μια αναποτελεσματική στρατηγική μείωσης της ανεργίας. Ακολουθούν μια
στρατηγική φαύλου κύκλου, η οποία δεν μπορεί να δώσει καμία λύση.
Ουσιαστικά, η αδυναμία τους να δώσουν λύσεις στα
«κόκκινα δάνεια» και η ακόλουθη αδυναμία πιστωτικής
επέκτασης, καταδικάζουν τις επιχειρήσεις σε στασιμότητα και χρεοκοπία.
Το αποτέλεσμα; Η ανεργία να συνεχίζει να αποτελεί
τον πιο μεγάλο κίνδυνο και την πιο σκληρή απειλή για
την ελληνική κοινωνία.
Και μπορεί ο Τσίπρας να εμπαίζει την ελληνική κοινωνία, λέγοντας ότι η οικονομία είναι το ατού του, η
πραγματικότητα όμως, σαν φως ηλίου, αποκαλύπτει το
θράσος του, τον κυνισμό του και τα ψέματά του.

Κοπή πίτας
Καλούνται όλα τα μέλη του Εξωραϊστικού συλλόγου Μεσαγγαλων να παραβρεθούν στο κόψιμο της
πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Που θα γίνει 27/01/2019 ημέρα Κυριακή και ωρα
11:00 π.μ στην ταβέρνα καράβια στην ομώνυμη περιοχή, οδός Ποσειδώνος στα Μεσάγγαλα.

Αναστάτωση στο κέντρο της πόλης
•Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό στην διάβαση της κεντρικής πλατείας
των Τρικάλων, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί σοβαρά

Σύμφωνα με μαρτυρίες ο πεζός
διέσχιζε τη διάβαση όταν αυτοκίνητο που περίμενε ξεκίνησε λίγο νωρίτερα, προφανώς δεν υπολόγισε
σωστά, ήρθε σε επαφή με άνδρα με
αποτέλεσμα να τον τραυματίσει.
Ο άντρας αιμόφυρτος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Τρικάλων για τις πρώτες βοήθειες, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν χτύπησε σοβαρά.
Στο σημείο έσπευσε και η αστυνομία για την καταγραφή του περιστατικού, ενώ για μερικά λεπτά η κίνηση των οχημάτων διεκόπη.

Ενέργειες σε περίπτωση
τροχαίου ατυχήματος
Τι κάνουμε σε ένα τροχαία ατύχημα:
Τι ορίζει ο Κ.Ο.Κ.
Αν συμβεί ένα οδικό τροχαίο ατύχημα ο οδηγός που εμπλέκεται σε
αυτό θα πρέπει:
α) Να σταματήσει αμέσως στον
τόπο του ατυχήματος, χωρίς όμως
να δημιουργήσει πρόσθετους κινδύνους στην κυκλοφορία.
β) Να λάβει μέτρα κυκλοφοριακής
ασφάλειας και να ειδοποιήσει την
πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή
γ) Να ανταλλάξει τα στοιχεία της
ταυτότητάς του, καθώς και κάθε

χρήσιμη πληροφορία. Σε περίπτωση
μόνον υλικών ζημιών και όταν ο ζημιωθείς δεν είναι παρών, πρέπει
μέσα σε 24 ώρες να τον ενημερώσει
για όλες τις σχετικές πληροφορίες
με τον πιο κατάλληλο τρόπο ή μέσω
του πλησιέστερου Αστυνομικού Τμήματος.
Αν από το Τροχαίο ατύχημα προ-

κλήθηκε θάνατος ή σωματική βλάβη,
κάθε οδηγός και οποιοσδήποτε άλλος που ενεπλάκη θα πρέπει:
Να προσφέρει την αναγκαία βοήθεια και συμπαράσταση στους παθόντες.
Να ειδοποιήσει την πλησιέστερη
αστυνομική αρχή και να παραμείνει
στον τόπο του ατυχήματος έως ότου

φθάσουν εκεί οι αρμόδιες αρχές.
Να εμποδίσει οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων (μετακίνηση οχημάτων, εξαρτημάτων κ.α) στον τόπο
του ατυχήματος, που θα μπορούσε
να δυσχεράνει το έργο της Αστυνομίας.
Βοηθήστε τους συνανθρώπους
και την Τροχαία στο έργο της. Κρα-

τήστε τα στοιχεία ταυτότητας αυτοπτών μαρτύρων, η οποιαδήποτε στοιχεία μπορείτε (όπως φυσιογνωμικά
χαρακτηριστικά, αριθμό κυκλοφορίας, τύπο και χρώμα οχήματος
κ.α,), όσων εγκαταλείπουν τον τόπο
του ατυχήματος.
H φωτογραφία είναι από το
trikala365.gr

8 σελίδα
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Ευχές για υγεία!
•Την βασιλόπιτα έκοψε η Χειρουργική κλινική του Νοσοκομείου Τρικάλων

Τ

ην καθιερωμένη
βασιλόπιτα
έκοψαν οι
γιατροί, το νοσηλευτικό
και βοηθητικό
προσωπικό της
Χειρουργική κλινική του
Γενικού Νοσοκομείου
Τρικάλων στην ταβέρνα
Δίπυλο στα Μανάβικα
το περασμένο Σάββατο.
Ήταν όλοι εκεί, εκτός αυτών που είχαν βάρδια, σε
μια βραδιά γεμάτη κέφι και
φαγοπότι…
Ο διευθυντής κ. Δημήτρης
Παπαγόρας έκοψε την πίτα
και απηύθυνε τις καθιερωμένες ευχές, βοηθούμενος
από την γιατρό και σύζυγό
του κα Μαρία Καναρά.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και οι γιατροί, Γιώργος Νταμπουρλιάκος, Χρήστος Ράμος, Κώστας Γαρούφας, Δημήτρης Παναγιώτου και ο προϊστάμενος
κ. Νίκος Ρίζος.
ΧΡ. ΠΑΠ.

CMYK
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Ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού
στα Εκπαιδευτήρια «Αθηνά»

ην Κυριακή 20
Ιανουαρίου 2019
διεξήχθη ημερίδα
επαγγελματικού
προσανατολισμού στα
Εκπαιδευτήρια «Αθηνά».
Εισηγητής της ημερίδας και
συνεργάτης του
επαγγελματικού
προσανατολισμού του
Σχολείου ήταν ο κ. Στράτος
Στρατηγάκης, ένας ιδιαίτερα
πολυπράγμονας άνθρωπος.

Τ

Ο κ. Στρατηγάκης είναι μαθηματικός, εκπαιδευτικός συντάκτης της

ηλεκτρονικής εφημερίδας Naftemporiki, καθώς και συνεργάτης των
εφημερίδων «Καθημερινή» και
«Έθνος».
Με την ιδιότητά του ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας έδωσε χρήσιμες
συμβουλές σε γονείς και μαθητές
που αφορούσαν στο εξεταστικό
σύστημα, την επιλογή επαγγέλματος, την αποφυγή λαθών στις παραπάνω διαδικασίες καθώς και τις
εναλλακτικές επαγγελματικές διαδρομές των νέων σήμερα.
Αρχικά μίλησε σε γονείς και μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου και στη
συνέχεια στους σημερινούς υπο-

ψηφίους της Γ’ Λυκείου, ξεκινώντας
με το ερώτημα αν αξίζει τον κόπο να
σπουδάσει κάποιος σήμερα. Μέσα
από στατιστικά στοιχεία, όπως επεσήμανε, αποδεικνύεται τελικά ότι η
ανεργία των πτυχιούχων σε σχέση
με τους έχοντες τελειώσει μόνο τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι
σαφώς μικρότερη. Κατόπιν εστίασε
στα κριτήρια επιλογής σπουδών
και επαγγέλματος, δίνοντας έμφαση στο σημαντικότερο αυτών, που
είναι να ακολουθήσουν οι μαθητές,
όπως χαρακτηριστικά είπε, «τον
δρόμο της καρδιάς τους».
Αν λάβουν υπόψη άλλες παρα-

e-mail: kalliagra.avgeri@gmail.com

-Καλαμπόκι συσκευασμένο και χύμα
-Κριθάρι συσκευασμένο και χύμα
-Σιτάρι συσκευασμένο και χύμα
-Βαμβακόπιτα σακιά
πρωτεΐνη 24%, λίπος 6%
-Τριφύλλι Pellet πρωτεΐνη 18-19%
-Ηλιάλευρο
-Ισορροπιστές εισαγωγής

-Μείγμα συντήρησης αγελάδων
ελευθέρας βοσκής ΤΙΜΗ ΕΚΠΛΗΞΗ
-Πίτυρα χοντρά
-Σογιάλευρο συσκευασμένο
και χύμα πρωτεΐνη 46-47%
-Ενσίρρωμα καλαμπόκι
-Σκυλοτροφές
-Ζεόλιθος

Συσκευασμένες Ζωοτροφές για όλα τα ζώα

Πώληση λιανική και χονδρική
CMYK

μέτρους, ισχυρίστηκε ότι κινδυνεύουν να κάνουν λάθη και να ακολουθήσουν ένα επάγγελμα που δεν
θα τους προσφέρει ηθική ικανοποίηση και θα νιώθουν δυστυχείς
στην καθημερινότητά τους.
Ακόμη, έκανε διεξοδική αναφορά
στον τρόπο με τον οποίο μπορούν
να συνδυάσουν διαφορετικά επιστημονικά αντικείμενα, μιας και θα
πρέπει να είναι έτοιμοι και ευέλικτοι
για τις αλλαγές που είναι σίγουρο
ότι θα βιώσουν στην επαγγελματική τους πορεία, αφού ο κόσμος αλλάζει ραγδαία τεχνολογικά τις τελευταίες δεκαετίες.

Μέσα από το οπτικοακουστικό
υλικό και την εμπεριστατωμένη παρουσίαση κέρδισε το ενδιαφέρον
γονιών και μαθητών, οι οποίοι του
απηύθυναν ερωτήματα στο τέλος
της ομιλίας του.
Κλείνοντας, ανέφερε ότι το πολύτιμο «εργαλείο» της δουλειάς
του αποτελεί η εκπαιδευτική ιστοσελίδα “Οδηγός Σταδιοδρομίας”
την οποία ολοκλήρωσε μετά από
χρόνια αναζήτησης και προσωπικού
μόχθου και ανανεώνει συνεχώς με
όλες τις εξελίξεις που προκύπτουν
καθημερινά στον εκπαιδευτικό τομέα.

10 σελίδα
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Απασχόλησαν κυρίως το Δημοτικό Συμβούλιο
Πύλης, στην προχθεσινή του συνεδρίαση

Από τον Δήμο Πύλης, μετά την έγκριση
κατασκευής από το Υπουργείο Περιβάλλοντος

Πιθανή απομάκρυνση υποκαταστήματος
της ΕΤΕ και φράγμα Πύλης

Προώθηση υλοποίησης
του φράγματος Πύλης

Έργα στο “Φιλόδημος” σχεδιάζει να εντάξει ο αυτοδιοικητικός φορέας

•Περιλαμβάνεται στα έργα που έχουν εγκριθεί από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος, μαζί μ’ αυτό του Νεοχωρίτη

Σ

ε χαλαρούς και ήπιους τόνους
κύλησε η συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης, η
οποία περιλάμβανε 47 θέματα στην
ημερήσια διάταξη.

Αντιπολίτευση δεν υπήρξε για ακόμη μία
φορά και τα ζητήματα πέρασαν ομόφωνα,
εκτός από ένα που δεν το ενέκρινε ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Απόστολος
Ζάχος.
Τα θέματα που ήταν απασχόλησαν πρωτίστως το Σώμα, ήταν η πληροφορία πως θα
κλείσει το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ) στην Πύλη, ζήτημα για το οποίο
αποφασίστηκε να αναληφθούν οι δέουσες
πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της συνέχισης λειτουργίας του υποκαταστήματος,
ενώ εκδόθηκε και σχετικό ψήφισμα.
Το άλλο θέμα μείζονος σημασίας ήταν το
φράγμα Πύλης, για το οποίο υπάρχουν θετικές
εξελίξεις και αποφασίστηκε ο Δήμος να προωθήσει το έργο.
Όσον αφορά τα άλλα ζητήματα, άξια μνείας
είναι οι εντάξεις έργων στο «Φιλόδημος», το
οποίο αποτελεί ένα “εργαλείο” δημιουργίας
υποδομών, καθώς με “κουρεμένες” κρατικές
χρηματοδοτήσεις, όπως τονίζουν αυτοδιοικητικοί, δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν
έργα.
Έργα στο πρόγραμμα «Φιλόδημος» του ΥΠΕΣ
(Υπουργείο Εσωτερικών) και στο ΕΣΠΑ εντάσσει

Τ
και σχεδιάζει να εντάξει ο Δήμος Πύλης.
Αυτά περιλαμβάνουν αποκαταστάσεις υποδομών και δημιουργία νέων, αλλά και βελτιώσεις – αναβαθμίσεις σχολικών κτιρίων.
Μέχρι τώρα, στην εποχή της κρίσης, οι Δήμοι, λόγω των μεγάλων περικοπών στις κρατικές επιχορηγήσεις, είχαν ως μοναδικό “εργαλείο” το ΕΣΠΑ, ωστόσο, τώρα προστέθηκε
και το «Φιλόδημος».
Επίσης, ειδικά στον Δήμο Πύλης, εξαιτίας
των έντονων καιρικών φαινομένων και της
κατάστασης των υποδομών, όλα σχεδόν τα
διαθέσιμα κονδύλια του αυτοδιοικητικού φορέα
ξοδεύονταν στην αποκατάστασή τους.
Έργα που έχουν ενταχθεί είναι για παράδειγμα η επέκταση αποχετευτικού αγωγού
όμβριων υδάτων στα Στουρναραίικα, αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που έχουν
προκληθεί από θεομηνίες, αναβάθμιση των
σχολικών μονάδων κλπ.
Ματθαίος Μπίνας

ην δημιουργία του
φράγματος Πύλης
θα “κυνηγήσει” ο
Δήμος Πύλης, όπως
αποφασίστηκε στην
προχθεσινή συνεδρίαση
του Δημοτικού
Συμβουλίου του.
Ο δήμαρχος Πύλης Κώστας
Μαράβας ενημέρωσε το Σώμα
πως έχουν εγκριθεί οι κατασκευές φραγμάτων από τον
αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελλο,
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται της Πύλης και του
Νεοχωρίου για τον ν. Τρικάλων.
Έτσι, αποφασίστηκε να
πραγματοποιηθούν ενέργειες
για την υλοποίηση του εν
λόγω έργου, που αρχικά περιλαμβάνουν επιστολή για τις
προθέσεις του Δήμου, η οποία
μπορεί να και να επιδοθεί άμεσα στον Υπουργό.

Το έργο
Μετά την εξαγγελία ένταξής
του στον σχεδιασμό για την
ορθολογική διαχείριση των
υδάτινων πόρων από τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελλο,
την σκυτάλη πλέον παίρνει ο
αυτοδιοικητικός φορέας. Το
εν λόγω έργο, λόγω των πλημμυρικών φαινομένων που έχει
βιώσει η περιοχή, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς θα είναι και αντιπλημμυρικό.
Μελέτη για το έργο υπάρχει

και ο δήμος Πύλης το προτείνει στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για να ενταχθεί σε
πρόγραμμα χρηματοδότησης
του ΕΣΠΑ.
Για το φράγμα Πύλης, στόχος είναι η χρηματοδότηση,
καθώς το έργο εκτιμάται στα
100 εκ. ευρώ, ποσό που δεν
είναι δυνατό να διατεθεί από
την τοπική αυτοδιοίκηση. Απ'
αυτά, τα 50 αφορούν την ανέγερση του ίδιου του φράγματος και τα άλλα 50 την κατασκευή οδοποιίας, κεντρικής
και παράπλευρης. Πιθανή
πηγή χρηματοδότησης του
μείζονος σημασίας έργου είναι το ΕΣΠΑ.
Οι δυνατότητες του φράγματος Πύλης είναι να αποθηκεύει 64 εκ. κ.μ. νερό και να
είναι ικανό να διαθέσει για
ύδρευση περίπου στα 10. Θα
υδρεύονται η πόλη των Τρι-

κάλων και τα πεδινά χωριά
του δήμου Πύλης, εξοικονομώντας 1,2 εκ. ευρώ σε ηλεκτρική ενέργεια για τα Τρίκαλα ετησίως και 271.000 για
τον δήμο Πύλης. Θα αρδεύονται 80.000 στρέμματα, που
σημαίνει απίστευτη οικονομία
στο κόστος της αγροτικής
παραγωγής. Το κόστος του
έργου εκτιμάται πως θα ξεπεράσει τα 100 εκ. ευρώ.
Από το φράγμα της Πύλης
μπορεί επίσης να παράγεται
με χαμηλό κόστος «πράσινη»
ηλεκτρική ενέργεια αξίας στο
20% αυτής από το υδροηλεκτρικό της Μεσοχώρας, που
σημαίνει έσοδα σε 5-6 εκ.
ευρώ ετησίως. Επίσης, θα είναι και πόλος έλξης επισκεπτών, ενισχύοντας το τουριστικό προϊόν της ευρύτερης
Ματθαίος Μπίνας

Υπογράφηκε για την αναβάθμιση
παιδικών χαρών στον Δήμο Καλαμπάκας

Υ

πεγράφη χθες 23
Ιανουαρίου, στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου
Μετεώρων, η σύμβαση με τίτλο
«Προμήθεια - τοποθέτηση
εξοπλισμού για την αναβάθμιση
παιδικών χαρών στον Δήμο
Καλαμπάκας», ύψους 201.264,40€
(με Φ.Π.Α.), μεταξύ του Δημάρχου
Μετεώρων και του κ. Κων/νου
Τσίντζα, εκπροσώπου της εταιρίας
«ΧΥΤΗΡΙΑ ΤΣΙΝΤΖΑ - URBAN
INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ι.Κ.Ε.».

Στόχος της προμήθειας είναι η βελτίωση και αναβάθμιση πολλών παιδικών
χαρών του Δήμου, ώστε να καταστούν
ασφαλείς χώροι αναψυχής για τα παιδιά
και τους συνοδούς τους. Η διάρκεια της
σύμβασης ορίστηκε στους τέσσερις (4)
μήνες από την υπογραφή της. Οι φορείς
χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο
Εσωτερικών, με το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, και ο Δήμος Μετεώρων.
Δήμος Μετεώρων
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Καινοτομία και συνεργασία Google – Τρικάλων
•Τεράστια συμμετοχή τρικαλινών σε σεμινάριο του παγκόσμιου
κολοσσού στον Δήμο Τρικκαίων για επαγγελματίες του τουρισμού
ε κοσμοσυρροή
και έντονο
ενδιαφέρον, οι
τρικαλινοί και οι
τρικαλινές συνεχώς
επισφραγίζουν τη σχέση
με την τεχνολογία. Αυτή
τη φορά, με το σεμινάριο
που πραγματοποίησε ο
κολοσσός της Google το
Μουσείο Τσιτσάνη, ως
εξειδίκευση της δράσης
Google Grow Greek
Tourism Online.

Μ

Επρόκειτο για δωρεάν δίωρο εκπαιδευτικό σεμινάριο σε
συνεργασία με τον Δήμο Τρικκαίων, που απευθυνόταν σε
επαγγελματίες από τον χώρο
του τουρισμού και σε όσους
επιδιώκουν να αξιοποιήσουν
το διαδίκτυο για να αναπτύξουν την επιχείρησή τους, ενισχύοντας τη διαδικτυακή τους
παρουσία όλον τον χρόνο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η
αίθουσα του Μουσείο είχε γεμίσει από νωρίς, τηρώντας
όλοι τους χρόνους διεξαγωγής του σεμιναρίου, που είχε
ως τίτλο «Ψηφιακές Δεξιότητες για τουριστικές επιχειρήσεις». Και ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου επεσήμανε αυτήν
την πολύ μεγάλη συμμετοχή,
τονίζοντας τη σημασία της
παρουσίας της Google στα
Τρίκαλα, ως εξειδίκευση της
δράσης Google Grow Greek

Tourism Online, που παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο του
2018 από τα Τρίκαλα για όλη
τη Θεσσαλία. Αναφέρθηκε,
επίσης, στο πόσο εντυπωσιακό είναι, η ίδια κοινωνία να
προχωρά μπροστά, οι νέοι,
οι νέες, οι επαγγελματίες, να
ενισχύουν και να διευρύνουν
τις δεξιότητές τους, στη βάση
των εργαλείων της Google.
Ενίσχυσε, δε, αυτή την άποψη,
με την πολύ μεγάλη συμμετοχή σε ένα άλλο σεμινάριο,
αγροτικού χαρακτήρα αυτή
τη φορά, για τα αρωματικά
φυτά, που την ίδια ώρα διεξαγόταν από το Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Το σεμινάριο της Google
είχε θεωρητικό και πρακτικό

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

χαρακτήρα. Αφορούσε στο
μάρκετινγκ, σε τρόπους βελτίωσης της εικόνας της επιχείρησης στον τομέα του τουρισμού και σε μη τουριστική
περίοδο, στη διαμόρφωση
ιστοσελίδων, στη χρήση social
media και άλλων εργαλείων.
Η πρωτοβουλία «Grow
Greek Tourism Online» της
Google πραγματοποιεί τόσο
κατ’ ιδίαν συναντήσεις, όσο
και ομαδικά σεμινάρια σε ψη-

φιακές δεξιότητες σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας
των επιχειρήσεων του νησιού
όλο το χρόνο. Η πρωτοβουλία
τελεί υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εντάσσεται
στις δράσεις της Εθνικής Συμμαχίας για την Ενίσχυση των
Ψηφιακών Δεξιοτήτων και της
Εργασίας στην Ελλάδα.

12 σελίδα
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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. Αύριο 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

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.

Στη Ρουμανία για την προώθηση
των συνεταιριστικών προϊόντων της
Ε.Α.Σ. Τρικάλων ο Αχιλλέας Λιούτας
Μετείχε στο Ελληνορουμανικό Επιχειρηματικό Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι
ις προοπτικές
εξαγωγών στη
Ρουμανία
διερεύνησε ο πρόεδρος
της Ε.Α.Σ. Τρικάλων κ.
Αχιλλέας Λιούτας ο
οποίος μετείχε στο
Ελληνορουμανικό
Επιχειρηματικό Φόρουμ
που πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή 18
Ιανουαρίου 2019, στο
Βουκουρέστι.

Τ

Το Ελληνορουμανικό Επιχειρηματικό Φόρουμ που συνδιοργανώθηκε από την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο της Ρουμανικής πρωτεύουσας και το
Ελληνορουμανικό Επιμελητήριο, μετείχαν επιχειρήσεις από
την Ελλάδα και τη Ρουμανία οι
οποίες ενδιαφέρονται για την
ανάπτυξη ή τη διεύρυνση ήδη
υπαρχουσών εμπορικών συνεργασιών.
Ο κ. Λιούτας και στελέχη
της Ε.Α.Σ. Τρικάλων μετείχαν
σε B2B συναντήσεις οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν στο κτήριο του Επιμελητηρίου Βου-

κουρεστίου, με στελέχη σημαντικών επιχειρήσεων της
Ρουμανία που δραστηριοποι-

ούνται σε τομείς ενδιαφέροντας του Συνεταιριστικού Ομίλου της Ε.Α.Σ.Τ.

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

Πρόσκληση συμμετοχής στην 28η Διεθνή
Επιχειρηματική Έκθεση HERMES EXPO
•Ουάσιγκτον, Φιλαδέλφεια και Νέα Υόρκη στις 8 – 11 Απριλιου 2019
ο Επιμελητήριο Τρικάλων
ενημερώνει τις επιχειρήσεις
μέλη του ότι θα συμμετάσχει,
σε συνεργασία με την Περιφέρεια
Θεσσαλίας, στην 28η Διεθνή
Επιχειρηματική έκθεση HERMES
EXPO η οποία θα πραγματοποιηθεί
σε Ουάσιγκτον, Φιλαδέλφεια και
Νέα Υόρκη στις 8-11 Απριλίου
2019.

Τ

Η HERMES EXPO πραγματοποιείται από
το 1992 και είναι μία Διεθνής Έκθεση δικτύωσης και προβολής επιχειρηματιών,
προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της
Ελλάδας στην αγορά των Ηνωμένων Πο-

λιτειών της Αμερικής, με στόχο την σύναψη εμπορικών συμφωνιών δια της προώθησης των Ελληνικών προϊόντων στην
Αμερικανική Ήπειρο, αλλά και τη δικτύωση
των Ελλήνων επιχειρηματιών. Συμβάλλει δε,
στην ανάπτυξη των επενδυτικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ, Ελλάδας.
Για περισσότερες πληροφορίες και το
πρόγραμμα της έκθεσης μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της www.hermesexpo.com.
Κόστος Συμμετοχής: Η συμμετοχή με περίπτερο 10 τ.μ. επιδοτείται και το τελικό κόστος συμμετοχής για την κάθε επιχείρησηεκθέτη ανέρχεται στο 25% του συνολικού

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ & ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

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.

κόστους. Το κόστος συμμετοχής δεν περιλαμβάνει έξοδα διαμονής και μετακίνησης.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για δήλωση συμμετοχής, καλούνται οι
επιχειρήσεις να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον
τους στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας.
Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων
θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής έως την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Επιμελητήριο Τρικάλων: Αριστείδης Δημήτρης, τηλ. 24310 25004 (εσωτ 105), email: aristidis@trikala-chamber.gr

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΕ
(πρώην ΤΕΒΕ) Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ"
γραφεία Τζαβέλα 16 τηλέφωνο γραφείου 24310 74707
ΜΕΓΑΡΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Τρικάλων
Την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 9:30 μ.μ.,
στη μουσική σκηνή ΟΡΦΕΑΣ Αμαλίας 8, Τρίκαλα (τιμή εισόδου 7€ με ποτό).

Οι εκπρόσωποι της Τρικαλινής Ένωσης παρουσίασαν
τα προϊόντα του Ομίλου εστιάζοντας στα προϊόντα της Συνεταιριστικής Οξοποιίας ΜΕΤΕΩΡΑ που κατέχει τη μερίδα
του λέοντος στην εγχώρια
αγορά και η οποία διαθέτει
προϊόντα ποιότητας (ξύδι, χυμός λεμόνι, μπαλσάμικο, μηλόξυδο κ.α.) και τις πλέον
αξιόπιστες προδιαγραφές ποιοτικής ασφάλειας.
Ο κ. Λιούτας, στις συναντήσεις που είχε, διαπίστωσε ενδιαφέρον για τα προϊόντα της
Ε.Α.Σ.Τ. και συμφώνησε στη
συνέχιση των επαφών, με εκπροσώπους ρουμανικών επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη
εμπορικών συναλλαγών.
Στο περιθώριο του Φόρουμ
ο κ. Λιούτας είχε συναντήσεις με τον Εμπορικό Ακόλουθο στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βουκουρέστι κ.
Αριστοτέλη Ξενάκη, τον πρόεδρο του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Βουκουρεστίου κ. Sorin Dimitriu, καθώς και με άλλους εκπροσώπους φορέων που μετείχαν
σ’ αυτό.

Λήξη διαγωνισμού
Η εταιρεία ΙΚΤΕΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε, μέλος του Δικτύου
AUTOVISION, ανακοινώνει ότι η προωθητική ενέργεια
με δώρο τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2019 ολοκληρώθηκε.
Κατόπιν της κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε τέσσερις τυχεροί νικητές θα λάβουν ως δώρο το ποσό των
τελών κυκλοφορίας των οχημάτων τους για το έτος
2019.
Η εταιρεία ΙΚΤΕΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε συγχαίρει τους κυρίους Σαρμά Βασίλειο, Κανάτα Βασίλειο, Τριγώνη
Αγορή και Ιασωνίδη Γεώργιο και τους εύχεται ευχάριστες και ασφαλείς διαδρομές.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πρόεδρος και το Δ. Συμβούλιο του Σωματείου μας ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) Ν. Τρικάλων σας προσκαλούν στην κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας του Σωματείου
που θα γίνει την Κυριακή 27 Ιανουαρίου
2019 και ώρα 12 το μεσημέρι στο "ΚΕΝΤΡΟ" ΣΤΕΦΑΝΗΣ
στο 5ο χιλιόμετρο Τρικάλων - Καλαμπάκας.
Για τη μεταφορά θα διατεθεί λεωφορείο από την πλατεία
Κιτριλάκι (πρώην Κωστάρτα), ώρα 11.30 το πρωί.
O Πρόεδρος
Tο Δ. Συμβούλιο
Γεώργιος Ρώσσης
τηλέφωνο "ΚΕΝΤΡΟΥ"
24310 85410

εσωτερικά-τοπικά

Άνθρωποι του πολιτισμού υπέρ
της Συμφωνίας των Πρεσπών
•Ποιοι υπογράφουν το κείμενο στήριξης
είμενο στήριξης της
συμφωνίας των
Πρεσπών, υπογράφουν
καλλιτέχνες και
πανεπιστημιακοί, οι όπως
τονίζουν, αντιτίθενται «στην
Ελλάδα του μίσους και του
σκοταδισμού».

Κ

Όπως τονίζει η Πρωτοβουλία ανθρώπων της Τέχνης & του Πολιτισμού, «στην κοινωνία μας σήμερα
διεξάγεται μια σύγκρουση που υπερβαίνει το στενό πεδίο της πολιτικής
αντιπαράθεσης, υπερβαίνει το τοπίο των πληγωμένων κοινωνικών σχέσεων και ακουμπάει το ουσιαστικό πεδίο των πολιτισμικών σχέσεων. Παρατηρούμε ότι κάποιοι θέλουν λυσσασμένα να γυρίσει η Ελλάδα 100
χρόνια πίσω. Ένα φοβικό, βαθιά οπισθοδρομικό και αντιδραστικό αφήγημα έχει βγει από τα σκοτεινά ντουλάπια της ιστορίας, με αφορμή την
"Συμφωνία των Πρεσπών"».
«Με αυτό το σκεπτικό εμείς που καθημερινά βρισκόμαστε σ' έναν διάλογο με την κοινωνία, μέσα από τη τέχνη, απ' τα τραγούδια, τη μουσική,
τους στίχους, μέσα απ' το θέατρο, τον
χορό, το γράψιμο, την σκέψη, τον κινηματογράφο, μέσα από κάθε ανθρώπινη έκφραση κι ανησυχία, δεν
μπορούμε να μην επικοινωνήσουμε
και σήμερα με τον λαό που δοκιμάζεται από διχαστικές κραυγές, με την
κοινωνία που πληγώνει και πληγώνεται. Θα ήταν υποκριτικό κι ανάξιο του
πολιτισμού μας αν παριστάναμε τους
ανήξερους, τους ανέγγιχτους και τελικά τους αδιάφορους, πάνω σε ένα
θέμα που απασχολεί ολόκληρη την
Ελλάδα», σημειώνει η Πρωτοβουλία
και συνεχίζει:
«Ενώνουμε τη φωνή μας με τη
φωνή των γειτόνων μας που απομονώνουν τους εθνικιστές και τη ρητορική μίσους και στέλνουν μηνύματα
φιλίας και αλληλεγγύης στον Ελληνικό λαό γυρίζοντας την πλάτη στην πατριδοκαπηλία, το τσίρκο με τους
Βουκεφάλες και την ακροδεξιά. Ενώνουμε τη φωνή μας με τα εκατομμύρια των πολιτών του κόσμου που είναι έτοιμοι και έτοιμες να υπερασπιστούν την ελευθερία, τη φιλία, τη δημοκρατία και τις ανθρωπιστικές άξιες
από άκρη σε άκρη του πλανήτη. Στηρίζουμε την συμφωνία των Πρεσπών,
σεβόμενοι την ανεξαρτησία και τα δικαιώματα των λαών. Στηρίζουμε τη
συμφωνία γιατί δεν μας αρκεί να αναφερόμαστε μόνο στον ελληνικό πολιτισμό, αλλά να τον προστατεύουμε,
να τον προάγουμε και να εκφραζόμαστε μέσα από τις βασικές του αρχές. Θέλουμε μια Ελλάδα δημοκρατίας και διαλόγου, αντιθέσεων και
συνθέσεων».
«Είμαστε πολλοί και πολλές αυτοί
που θα αγωνιστούν, θα διεκδικήσουν, θα παλέψουν για να μην γυρίσουμε πίσω. Στο σκοτάδι, στην ξενοφοβία, στον εθνικισμό, στην καταστολή, στον ολοκληρωτισμό. Η "Συμφωνία των Πρεσπών" τερματίζει μια
πολύχρονη διαμάχη μεταξύ δύο χωρών, προσφέροντας στην συνεργασία
και στην αλληλεγγύη των λαών μας.
Έχουμε την ευκαιρία αντί να επικρατήσει ο σκοταδισμός να επικρατήσουν η δημιουργικότητα, η ανεκτικότητα, η αλληλεγγύη. Δεν θέλουμε να
παλεύουμε απλά για να διατηρήσουμε τις όποιες ελευθερίες μας,
αλλά για να τις διευρύνουμε. Να χτίσουμε μια πιο ανοιχτή και δίκαιη κοινωνία για όλους μας», καταλήγει το
κείμενο.
Ακολουθούν οι υπογραφές με
αλφαβητική σειρά:
1. Μαρία Αγαθαγγελίδου, συν.
Εκπαιδευτικός, Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Θεσσαλονίκης.
2. Κυριάκος Αγγελάκος, σκηνοθέτης
3. Τιμούλα Αδαμίχου, στιχουργός
4. Όλγα Αθανίτη, ηθοποιός-μετα-

φράστρια
5. Αλεξάνδρα Αϊδίνη, ηθοποιός
6. Ελένη Αλεξανδράκη, σκηνοθέτης
7. Ηλέκτρα Αλεξανδροπούλου,
φωτογράφος
8. Αλέξης Αλεξίου, Σκηνοθέτης
9. Φιλάρετος Αλικαρίδης, συνταξιούχος πανεπιστημιακός
10. Ρήγας Αξελλός, ηθοποιός,
δημ. σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων
11. Κωστής Αρμπουζης δικηγόρος
Αθηνών
12. Κώστας Αυγέρης, σκηνοθέτης
13. Ηρακλής Βαβάτσικας, μουσικός
14. Πέτρος Βαγιόπουλος, συνθέτης
15. Αλέξης Βάκης, μουσικός
16. Δημήτρης Βάκης, σεναριογράφος
17. Βασίλης Βασιλάκης, ηθοποιός
18. Δημήτρης Βεριώνης, τραγουδοποιός
19. Ελένη Βιτάλη, τραγουδίστριασυνθέτης-στιχουργός.
20. Κωνσταντίνα Βούλγαρη, σκηνοθέτις- σεναριογράφος
21. Δημήτρης Γεωργιάδης, ηθοποιός
22. Κώστας Γιαννάκης, μουσικός
- ενορχηστρωτής
23. Αντώνης Γιαννακός, συγγραφέας
24. Χρήστος Γιαννόπουλος, συνθέτης-στιχουργός-τραγουδιστής
25. Έφη Γιαννοπούλου, μεταφράστρια - κριτικός
26. Λάγια Γιούργου, σκηνοθέτης
27. Γιώργος Γκόνος, κινηματογραφιστής - μοντέρ
28. Μαρία Γοργία, χορεύτρια, χορογράφος, σκηνοθέτις
29. Νίκος Γραικός, καθηγητής ελληνικών στο Παρίσι
30. Νίκος Δασκαλόπουλος, δημοσιογράφος
31. Παντελής Δεντάκης, ηθοποιόςσκηνοθέτης
32. Άντζελα Δημητρακάκη, συγγραφέας
33. Μάγκυ Δούση, σύμβουλος πολιτισμού και επικοινωνίας
34. Ρηνιώ Δραγασάκη, σκηνοθέτης
35. Μαρία Ευσταθιάδη, συγγραφέας και μεταφράστρια.
36. Μαρία Ευσταθιάδη, συγγραφέας-μεταφράστρια
37. Ζαχαρίας Ζαχαρίας ερμηνευτής
38. Γιάννης Ζευγώλης, μουσικός
39. Βάσια Ζήλου. ερμηνεύτρια
40. Κώστας Ζυρίνης σεναριογράφος, σκηνοθέτης
41. Βαγγέλης Θεοδωροπουλος,
σκηνοθέτης - Καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών και
Επιδαύρου
42. Έφη Θεοδώρου, σκηνοθέτης
43. Γιάννης Ιωάννου, συνθέτης ενορχηστρωτής
44. Πέτρος Κακολύρης, εκδότης
45. Θρασύβουλος Καλαϊτζίδης,
εικαστικός
46. Παναγιώτης Καλατζόπουλος,
συνθέτης
47. Κώστας Καλδάρας, συνθέτης
– στιχουργός
48. Έκτωρ Καλούδης Ηθοποιός
ΚΘΒΕ
49. Ανδρονίκη Καλφοπούλου Καπιζιώνη, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων,
συνταξιούχος υπάλληλος του υπ.
Πολιτισμού
50. Νίκος Καμτσής, σκηνοθέτης
51. Μαρία Κανελλοπούλου, ηθοποιός
52. Μαρία Κανελοπούλου, ερμηνεύτρια
53. Αργυρώ Καπαρού, ερμηνεύτρια
54. Άκης Καπράνος, μουσικός κριτικός κινηματογράφου
55. Άννα Καραγεωργιάδου, ερευνήτρια
56. Μανώλης Καραντίνης, μουσικός

57. Ιωάννα Καρυστιάνη, συγγραφέας
58. Χριστόφορος Κάσδαγλης, συγγραφέας-δημοσιογράφος.
59. Βασιλική Κατριβάνου, ψυχοθεραπεύτρια, πρώην βουλευτής
60. Δημήτρης Κλαυδιανός - Μουσικός, μουσικολόγος, καθηγητής
μουσικής
61. Αρετή Κοκκίνου, μουσικός
62. Μαρία Κομνηνού, πανεπιστημιακός, Πρόεδρος της Ταινιοθήκης
της Ελλάδος
63. Βασίλης Κουκαλάνη, ηθοποιός
64. Ρηνιώ Κουρδάκη ερμηνεύτρια
65. Κατερίνα Κουτσογιαννάκη,
Πολιτικές Επιστήμες, Κοινωνική Θεωρία
66. Πόλυ Κρημνιώτη, δημοσιογράφος
67. Αχιλλέας Κυριακίδης, συγγραφέας-μεταφραστής
68. Αντώνης – Morgan Κωνσταντουδάκης, σκηνοθέτης
69. Μάνος Λαμπράκης, θεατρικός συγγραφέας
70. Φωτεινή Λαμπρίδη δημοσιογράφος - στιχουργός,
71. Ειρήνη Λεβίδη, Θέατρο της
Οδού Κυκλάδων
72. Γιώτα Λιαποπούλου ερμηνεύτρια
73. Νίκος Λογοθέτης μουσικοσυνθέτης
74. Αλέξανδρος Λογοθέτης, ηθοποιός
75. Μυρσίνη Λοϊζου
76. Ευγενία Λουπάκη, δημοσιογράφος
77. Γιώργος Μακρής, σεναριογράφος
78. Λιάνα Μαλανδρενιώτη, δημοσιογράφος – μουσικοκριτικός
79. Μανώλης Μαραγκούλης, Πρόεδρος Εφορείας Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
80. Λεωνίδας Μαριδάκης, τραγουδοποιός
81. Ισαβέλλα Μαυράκη, σκηνοθέτης
82. Έφη Μαχιμάρη, ποιήτρια- ραδιοφωνική παραγωγός
83. Ιωάννα Μεϊντάνη
84. Ευτυχία Μητρίτσα, ερμηνεύτρια
85. Κωστής Μουδάτσος,Συγγραφέας
86. Αναστασία Μουτσάτσου, τραγουδίστρια
87. Ηλίας Μπενέτος, μουσικός
παραγωγός
88. Αντώνης Μποσκοΐτης, δημοσιογράφος-σκηνθέτης
89. Τάκης Μπουρμάς συνθέτης
90. Νίκος Μωραΐτης, στιχουργός
91. Αφροδίτη Νικολαΐδου, Σύμβουλος - καθηγήτρια ΕΑΠ
92. Ανδιανός Νόνης, συνθέτης
93. Κώστας Ντάρας Πολιτισμολόγος - Λυών, Γαλλία
94. Νικολίτσα Ντρίζη, ηθοποιός
95. Πένη Ξενάκη, ερμηνεύτρια
96. Αλέξανδρος Οικονομίδης, δημοσιογράφος
97. Νίκος Οικονόμου, δισκογραφικός Παραγωγός /Εκδότης μουσικής
98. Μιχάλης Οικονόμου, ηθοποιός
99. Νίκος Παναγιωτόπουλος, συγγραφέας-σεναριογράφος
100. Μάκης Παπαδημητρίου, ηθοποιός
101. Βαγγέλης Παπαδόπουλος
σκηνοθέτης, ζωγράφος
102. Χρίστος Παπαδόπουλος, στιχουργός-συγγραφέας
103. Νίνα Παπαευαγγέλλου, δικηγόρος Πνευματικών Δικαιωμάτων,
104. Γιάννης Παπαθύμνιος, ηθοποιός
105. Κωστής Παπαϊωάννου, τ.πρόεδρος της επιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα
106. Θανάσης Παπακωνσταντίνου, συνθέτης-στιχουργός,
107. Κωνσταντίνος Παπανικολάου,
Δημοσιογράφος πρ. Γενικός Διευθυντής ΑΝΤΕΝΑ Ραδιο.

108. Σταυρούλα Παπασπύρου,
δημοσιογράφος, κριτικός λογοτεχνίας
109. Ντάνα Παπαχρήστου, Μουσικός – Μουσικολόγος
110. Κρυσταλία Πατούλη, Σύμβουλςο Ψυχικής Υγείας- δημοσιογράφος
111. Παύλος Παυλίδης, τραγουδοποιός-ερμηνευτής
112. Ελένη Πορτάλιου ακαδημαϊκός – ποιήτρια
113. Όμηρος Πουλάκης, ηθοποιός
114. Αυγή Προγκίδη, χορογράφος
115. Θοδωρής Προδρομίδης, εικαστικός καλλιτέχνης, σκηνοθέτης
116. Βαγγέλης Ραπτόπουλος, συγγραφέας
117. Πάολα Ρεβενιώτη, κινηματογραφίστρια/ φωτογράφος
118. Ντόρα Ρίζο, εικαστικός
119. Πετρή Σαλπέα, ερμηνεύτρια
120. Γιώργος Σαμαντάς, κοινωνικός ανθρωπολόγος
121. Γιώργος Σαρηγιάννης, δημοσιογράφος
122. Δημήτρης Σκλάβος, σκηνοθέτης
123. Νίκος Σούλης, σκηνοθέτης
124. Πηνελόπη Σταυροπούλου,
ηθοποιός - συγγραφέας
125. Θανάσης Συλιβός, εκδότης
του Μετρονόμου
126. Λίνα Σωπιάδου-Δάρνακες,ερμηνεύτρια
127. Κοραλία Σωτηριάδου, μεταφραστρια.
128. Καλλιόπη Τακάκη, ηθοποιός
129. Κωνσταντίνος Ταχτσίδης,
μουσικός – δημοσιογράφος
130. Ελπίδα Τοπάλογλου, ηθοποιός
131. Δέσποινα Τσαντέ, δημοσιογράφος
132. Θοδωρής Τσαπακίδης, συγγραφέας-μεταφραστής
133. Δημητρης Τσεκούρας, συγγραφέας
134. Θέκλα Τσελεπή, ραδιοφωνική παραγωγός
135. Ελένη Τσέτη,ερμηνεύτρια
136. Ματθαίος Τσιμιτάκης, δημοσιογράφος
137. Ελεάνα Τσίχλη, σκηνοθέτης
138. Βάσιας Τσοκόπουλος, ιστορικός, Πρόεδρος ΕΕΑ «Μαργαρίτα»
139. Μαρία Φασουλάκη δικηγόρος/σύμβουλος επικοινωνίας/ στιχουργός,
140. Τέλος Φίλης, συγγραφέας
141. Θεόδωρος Φίλος, συγγραφέας – σκηνοθέτης
142. Ελένη Φωτάκη, στιχουργός
143. Φωτεινή Παπαζογλου ερμηνεύτρια -στιχουργός
144. Μενέλαος,Χαραλαμπίδης,
ιστορικός
145. Χαράλαμπος, Χαράλαμπος Ιμβρίδης Γραφείο επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων δήμου ΝεάποληςΣυκεών
146. Χάρης Μαυρουδής, ηθοποιός
147. Χάρης Τζωρτζάκης, ηθοποιός
148. Γιάννης Χάρης, μεταφραστής
149. Πόλυ Χατζημανωλάκη, συγγραφέας
150. Βαγγέλης Χατζησίμος, λυρικος καλλιτεχνης
151. Άννα Χατζησοφια, συγγραφέας-ηθοποιός
152. Χρήστος Χαντζής
153. Χρυσούλα Χρήστου, σκηνοθέτης - ηθοποιός
154. Γιώργης Χριστοδούλου τραγουδοποιός - ερμηνευτής
155. Βάσω Χριστοδουλου, φιλόλογος
156. Δημήτρης Χριστόπουλος, φιλόλογος
157. Γιώργος Χρονάς, ποιητής- εκδότης
158. Άννυ Ψάρρα, Αντ/δρος Δ. Π.
Λ.-Μουσείο Γ.Ι.Κατσίγρα
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Ρεσιτάλ και σεμινάριο πιάνου
στο Μουσείο Τσιτσάνη
•Με τίτλο «Το Λαϊκό Πιάνο»/
ετεροτοπίες, από τον Νίκο Ορδουλίδη
στις 27 Ιανουαρίου 2019

Η θέση του πιάνου στις κλασικές σπουδές συνδέεται με
τον εμβληματικό του ρόλο στην ιστορία της δυτικής
μουσικής, αλλά και με τον σχετικό συντηρητισμό που προκύπτει εξ αυτού. Το σεμινάριο «επιχειρεί» μία εναλλακτική επαναπροσέγγιση του με άξονα το σήμερα προκαλεί,
επομένως, την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος των νέων
σπουδαστών, των πιανιστών και του κοινού. Το εγχείρημα του «λαϊκού πιάνου» εστιάζει στα αστικά λαϊκά ρεπερτόρια, κινούμενο σε δύο αλληλεξαρτώμενους άξονες:
τη δημιουργία ενός ιδιαίτερου πιανιστικού ρεπερτορίου και
την ανάπτυξη μίας εκτελεστικής τεχνικής· και τα δύο με
αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά.
Το ρεσιτάλ είναι χτισμένο επάνω στο σόλο πιάνο. Αποτελείται από ανακατασκευές ορισμένων εκ των πιο δημοφιλών μουσικών σκοπών της ιστορικής δισκογραφίας
των Βαλκανίων και της Μεσογείου, ξεκινώντας ακόμη και
από το μακρινό 1910. Η δομή του αφορά 9 σενάρια, όπως
ονοματίζονται κατά την διάρκεια των βίντεο προβολών, οι
οποίες συνοδεύουν και εναλλάσσονται την ζωντανή εκτέλεση. Με τις βίντεο προβολές, οι οποίες περιλαμβάνουν
εικόνα, ήχο και αφήγηση, εξιστορούνται οι ιστορίες των
δημιουργιών, έχοντας ως βασικό άξονα την ίδια την μουσική τους. Με τον τρόπο αυτόν, με βάση την ιστορική αφήγηση, η πιανιστική ανακατασκευή που εκτελείται στο τέλος κάθε σεναρίου, αποκτάει νόημα εντός αυτής της αφήγησης και του συγκεκριμένου πλαισίου, μεταφέροντας την
όλη συζήτηση για τον κάθε μουσικό σκοπό στο σήμερα –
σε ενεστώτα χρόνο. Το ρεσιτάλ θα πραγματοποιηθεί στο
Μουσείο Τσιτσάνη την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019,
ώρες 20:30 – 23:30

Στον Δημοτικό Κινηματογράφο

escape room
Από την Πέμπτη θα προβάλλεται στην αίθουσα του Δημοτικού Κινηματογράφου στον
Μύλο Ματσόπουλο, η ταινία
“escape room”.
Ψυχολογικό θρίλερ 100’
Ώρες προβολών καθημερινά
(εκτός Δευτέρας) 20.00 & 22.15
Την Κυριακή μια προβολή,
στις 20.00.
Πληροφορίες: Τηλ. 24310
20090,
http://cinemylos.blogspot.com
facebook/Δημοτικος Κινηματογραφος Τρικαλων
Έξι άγνωστοι συναντιούνται
σε ένα escape room γεμάτο με θανάσιμες παγίδες και θα
χρειαστεί να συνεργαστούν μεταξύ τους, ώστε να λύσουν
μια σειρά από περίπλοκους γρίφους και να δραπετεύσουν.
Είδος:Θρίλερ
Χώρα:ΗΠΑ
Σκηνοθέτης:Adam Robitel
Πρωταγωνιστούν:Deborah Ann Woll, Taylor Russell,
Tyler Labine, Logan Miller
Διάρκεια:100
ΚΡΙΤΙΚΕΣ:
Ο Adam Robitel, χωρίς να διεκδικεί δάφνες πρωτοτυπίας,
ξέρει να δημιουργεί απειλητική ατμόσφαιρα μυστηρίου,
με κάποιες ευφάνταστες σκηνές και γρίφους […]. Δημήτρης Αποστολόπουλος IGN Greece
Πειστικό σασπένς και χορταστικό θέαμα στην ταινία που
αντιγράφει αξιοπρεπώς τη λογική του «Saw». Κωνσταντίνος
Καϊμάκης Athens Voice

14 σελίδα

ΠΕΜΠΤΗ

24

τοπικά

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Στην 84η Διεθνή Έκθεση International
Green Week 2019 στο Βερολίνο

Ο Σταύρος Αραχωβίτης
επισκέφθηκε τα ελληνικά περίπτερα

Συνάντηση των Συντονιστών Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων με τον Αναπληρωτή Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλο

Κ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κος Σταύρος
Αραχωβίτης επισκέφθηκε τα περίπτερα της ελληνικής συμμετοχής
στην 84η Διεθνή Έκθεση Πράσινης Εβδομάδας 2019 στο Βερολίνο
και συνομίλησε με τους Έλληνες παραγωγούς και τους εκπροσώπους τους. Τον Υπουργό συνόδευσε ο επικεφαλής του
Γραφείου Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βερολίνο κος
Χρήστος Ντοκομές.
Η 84η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Αγροτικών Παραδοσιακών
Προϊόντων της Γερμανίας INTERNATIONAL GREEN WEEK. ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή (18/01) στο Βερολίνο και θα
ολοκληρωθεί την προσεχή Κυριακή (27/01), με την συμμετοχή 4
επιχειρήσεων από την Ελλάδα
Σκοπός της έκθεσης είναι να παρουσιάσει στο κοινό και να
αναδείξει τα διαφορετικά τοπικά-παραδοσιακά προϊόντα και τη
διατροφική κουλτούρα της κάθε χώρας και της κάθε περιοχής.
Έτσι λοιπόν, οι παραγωγοί και οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν,
έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα μοναδικά παραδοσιακά
προϊόντα τους και τις εκλεκτές σπεσιαλιτέ του τόπου τους στο
κοινό της έκθεσης.
Παράλληλα βλέπουν και αξιολογούν από κοντά τις αντιδράσεις
και τις προτιμήσεις του γερμανικού καταναλωτικού κοινού, αφού
μαζί με τη γευσιγνωσία επιτρέπεται και να πουλήσουν απευθείας
τα προϊόντα τους μέσα στην έκθεση, χωρίς μάλιστα να απαιτείται
ταμειακή μηχανή ή θεωρημένο μπλοκ αποδείξεων.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των διοργανωτών για το
2018, επισκέφθηκαν την έκθεση πάνω από 400.000 επισκέπτες,
οι οποίοι και ξόδεψαν περίπου 46 εκατομμύρια ευρώ για αγορές
ή παραγγελίες, ενώ έλαβαν μέρος συνολικά 1.715 εκθέτες, εκ
των οποίων 555 εκθέτες από 65 χώρες από όλο τον κόσμο.
Στη φετινή INTERNATIONAL GREEN WEEK 2019 η επίσημη
ελληνική συμμετοχή από τη χώρα μας είναι:
ΑΡΜΑΚΑΔΙ: ελαιόλαδο, ελιές, προϊόντα ελιάς (Πάτρα) – Hall
6.2a / stand 107
BIOAGROS: γιαούρτι, γάλα κεφίρ, βιολογικά τρόφιμα (Κρύα
Βρύση Πέλλας) - Hall 6.2a / stand 108
GOJI SPIRIT: προϊόντα με goji berry - φρέσκοι χυμοί, σάλτες,
chutneys, μαρμελάδες (Βραχάτι Κορινθίας) - Hall 6.2a / stand
108
ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ-ΝΥΒΡΙΤΟΣ: κρητικά προϊόντα, μέλι, βότανα, τυρί
(Ηράκλειο Κρήτης) – Hall 6.2b / stand 219
Η επίσημη ελληνική συμμετοχή τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την υποστήριξη
του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου,
ενώ τη διοργάνωση έχει αναλάβει η εταιρία K.L.Ni. Promotion.

ατόπιν πρόσκλησης του Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου, ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας κ. Νικόλαος Ντίτορας μετέβη στις 23 Ιανουαρίου 2019 στην
Αθήνα, προκειμένου να παρευρεθεί σε σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα
την οργάνωση των εργασιών για την εκπόνηση
της 2ης αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών
(ΣΔΛΑΠ) των Υδατικών Διαμερισμάτων της
χώρας, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ για τα Ύδατα.
Στη συνάντηση μετείχαν οι Συντονιστές
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης κ. Ιωάννης Σάββας, Δυτικής Ελλάδας
- Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων κ. Νικόλαος
Παπαθεοδώρου, Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας κ. Βασίλειος Μιχελάκης, Κρήτης κα
Μαρία Κοζυράκη, ο ασκών καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Ομόφωνη απόφαση για τη μείωση των
Δημοτικών Τελών των τρίτεκνων οικογενειών
αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου στην προχθεσινή συνεδρίαση (Δευτέρα
20/1).
Ειδικότερα, η απόφαση που λήφθηκε
και θα σταλεί προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση αναφέρει για μείωση τελών 30% για τους τριτέκνους με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Η
συγκεκριμένη απόφαση είχε συμπεριληφθεί
στις μειώσεις Δημοτικών Τελών του 2015
που αφορούσαν επιπλέον πολύτεκνες οικογένειες και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
Ωστόσο, τότε όπως τόνισε στην εισήγησή
του ο Δήμαρχος Γ. Κωτσός για το σκέλος
που αφορούσε τους τριτέκνους δεν υπήρχε
η σχετική νομοθετική διάταξη και έτσι ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Στην τοποθέτησή της η επικεφαλής της
μείζονος μειοψηφίας Κα Ντούρβα ζήτησε
να γίνει μια πιο εκτενής συζήτηση αν είναι
εφικτό ώστε να συμπεριληφθούν και άλλες
κοινωνικές ομάδες ως προς τους επαγγελματικούς χώρους που απαιτούν πολλά τετραγωνικά όπως κτηνοτροφικοί και βιομηχανικοί χώροι με το Δήμαρχο Κο Γ. Κωτσό
ωστόσο να απαντά ότι υπάρχουν σκέψεις
για ελάφρυνση αντίστοιχων κατηγοριών
μόνο που αυτό θα το συζητήσει το επόμενο

κ.Πολύκαρπος Πολυχρονάκης και εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία
πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, επιβεβαιώνοντας την άψογη συνεργασία όλων
των εμπλεκόμενων φορέων, έγινε εκτενής

παρουσίαση από τους Συντονιστές και των
θεμάτων και ενεργειών που αφορούν στους
Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(ΦΟ.Δ.Σ.Α.) καθώς και στους δασικούς χάρτες.

Αποφάσισε το Δ.Σ. Μουζακίου

Ομόφωνα η μείωση των Δημοτικών
Τελών των τρίτεκνων οικογενειών

Δημοτικό Συμβούλιο που θα προκύψει μετά
την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και τις εκλογές
που θα έχουν πραγματοποιηθεί το Μάιο.
Πρόταση να αυξηθεί το ανώτατο ετήσιο
οικογενειακό εισόδημα ή και το ποσοστό
έκπτωσης ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη διευκόλυνση για τους δικαιούχους έθεσε ο
Δημοτικός Σύμβουλος της Λαικής Συσπεί-

ρωσης Κος Λ. Γιώτης χωρίς ωστόσο να
γίνει δεκτό από το Σώμα.
Τέλος, να τονίσουμε ότι η διαδικασία των
μειώσεων θα κινηθεί με την κατάθεση των
απαιτούμενων εγγράφων στις υπηρεσίες
του Δήμου και μετά την έγκριση της απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

Απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων από τον ΦΠΑ. Υποβολή των δηλώσεων μέχρι 30/01/2019
Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων απέστειλε στους συναδέλφους
ενημερωτική επιστολή, με την οποία τους ενημερώνει ότι η υποβολή
των δηλώσεων είναι μέχρι 30/01/2019 για την απαλλαγή ΦΠΑ των
μικρών επιχειρήσεων. Η επιστολή έχει ως εξής: Ο Εμπορικός Σύλλογος
Τρικάλων σας ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου
Ε.2012/17-1-2019 εγκύκλιος του Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γ. Πιτσιλή με
την οποία παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με την απαλλαγή των
μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ (επισυνάπτεται
στην παρούσα).
Από 1/1/2019 έχει εφαρμογή το νέο καθεστώτος απαλλαγής από
το ΦΠΑ των μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 του σχετικού κώδικα.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής
δήλωσης ΦΠΑ και καταβολής του φόρου αυτού, ανεξάρτητα από την
κατηγορία λογιστικών βιβλίων που τηρείται, όχι μόνο για αυτούς που
κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν παραδόσεις
αγαθών μέχρι 10.000 ευρώ, όπως ίσχυε έως τώρα αλλά και για τους

νέους υποκείμενους, οι οποίοι με την υποβολή της δήλωσης έναρξης
των εργασιών τους επιθυμούν την ένταξη στο καθεστώς αυτό.
Οι αλλαγές που ισχύουν από 1/1/2019 είναι οι ακόλουθες:
Σε ότι αφορά τον προσδιορισμό των ορίου των 10.000 €, που αποτελεί το κριτήριο για την υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς των μικρών
επιχειρήσεων, με σαφήνεια ορίζεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι
μεταβιβάσεις ενσώματων ή άυλων αγαθών επένδυσης, καθώς και οι
απαλλασσόμενες πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.
Προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής των υποκειμένων στο ειδικό
καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων από την έναρξη των εργασιών
τους.
Η υπέρβαση του ορίου των 10.000 € εντός του φορολογικού
έτους, καθιστά υποχρεωτική τη μετάταξη των υποκειμένων στο
κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
Σε περίπτωση προαιρετικής ένταξης στο ειδικό καθεστώς των
μικρών επιχειρήσεων, δεν υφίσταται υποχρέωση παραμονής για δύο
έτη στο εν λόγω καθεστώς.

CMYK

Οι διατάξεις του ειδικού καθεστώτος δεν έχουν εφαρμογή:
α) στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος,
β) στους υποκείμενους στο φόρο που δεν είναι εγκαταστημένοι
στο εσωτερικό της χώρας,
γ) στην παράδοση καινούργιου μεταφορικού μέσου, σύμφωνα με
τις διατάξεις της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 του άρθρου 28
του Κώδικα ΦΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι εφόσον το επιθυμούν υποβάλλουν δήλωση μεταβολών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Επισημαίνεται ότι, για την υπαγωγή
στο ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων, το οποίο είναι προαιρετικό,
η προθεσμία είναι 30 ημέρες από την έναρξη του φορολογικού
έτους ήτοι μέχρι 30 Ιανουαρίου 2019. Εκπρόθεσμη δήλωση, ακόμη
και στη περίπτωση που ο φορολογούμενος πληροί όλες τις προϋποθέσεις, δεν γίνεται δεκτή με συνέπεια την ένταξη του στο κανονικό
καθεστώς ΦΠΑ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

τοπικά

Νέος χρόνος, Λήθη
και Μακεδονία
εγάλη χαρά,
λαμπρές γιορτές,
χιλιάδες
πυροτεχνήματα, πολλές
αγρυπνίες στις Εκκλησίες
μας και “δόξα το Θεό”
μπήκε και το 2019. Ας
είναι ευλογημένο,
καρποφόρο πνευματικά
και ας ευχηθούμε μέσα σ'
αυτό, αν και δεν το
βλέπω, να έχουν καλή
κατάληξη και τα εθνικά
μας θέματα, κυρίως το
Μακεδονικό.

Μ

Υπάρχει όμως μια φοβερή
λέξη που συνοδεύει τον χρόνο
που τρέχει. Η λέξη λήθη, που
σημαίνει τη λησμονιά, το ότι ξεχνάμε δηλαδή από το παρελθόν πολλά πράγματα που σίγουρα θα μας ήταν χρήσιμα για
την καθημερινή μας ζωή αλλά
και για την σωτηρία της ψυχής
μας. Η λήθη μαζί με την ραθυμία και την άγνοια είναι όπως
λένε οι Άγιοι Πατέρες τα τρία
πρωταρχικά πάθη του ανθρώπου από τα οποία γεννιούνται
όλα τα άλλα πάθη μας.
Ξεχνούμε ότι ο Χριστός μας
γεννήθηκε στη γη, έζησε ως τέλειος άνθρωπος, μας δίδαξε
τόσα όμορφα και απλά πράγματα με την ζωή του και τέλος
Σταυρώθηκε για να μας γλιτώσει από τον θάνατο, τον διάβολο και της αμαρτίες μας.
Ποιος από εμάς έχει την παραμικρή διάθεση λίγο να του
μοιάσει στην καθημερινή του
ζωή; όλοι σκεφτόμαστε πώς θα
βολέψουμε τον εαυτούλη μας
για να περάσουμε καλύτερα
και να έχουμε έναν βίο χωρίς
καμιά θλίψη και δοκιμασία.
Ξεχνούμε τις όμορφες στιγμές που περάσαμε με αγαπη-

πρωτ. Αθανασίου Τύμπα, Θεολόγου – Μουσικού
μένα μας πρόσωπα, τα λησμονούμε, ξεχνούμε τις ευεργεσίες
τους, γινόμαστε αχάριστοι
τόσο προς τον Θεό όσο και
προς αυτούς που μας βοήθησαν σε κάποια μας δυσκολία.
Ξεχνούμε μια αρρώστια που
περάσαμε από την οποία κερδίσαμε αρετές όπως η υπομονή, η προσευχή και η πίστη
προς τον Θεό. Οι νεόπλουτοι
ξεχνούν τις δυσκολίες που πέρασαν και καταναλώνουν ασύστολα υλικά αγαθά ενώ από
την άλλη ξεχνούν την αρετή
της ελεημοσύνης. Η ευμάρεια
μας κάνει λίγο πολύ όλους να
λησμονούμε την πνευματική
μας καλλιέργεια, την ιστορία
μας, την αγάπη για την πατρίδα μας.
Δυστυχώς ξεχνούμε πως κάποιοι έχυσαν το αίμα τους για
να πατούμε εμείς σε ελεύθερο
έδαφος. Μιλάμε στα παιδιά
μας για τους ήρωες του εικοσιένα ή γνωρίζουμε την ζωή και
τα κατορθώματα του Παύλου
Μελά; Οι γείτονές μας Αλβανοί
διδάσκονται από το δημοτικό
έως το Πανεπιστήμιο, ότι οι
´Έλληνες είμαστε απόγονοι
των Αρβανιτών. Οι Σκοπιανοί
εδώ και ογδόντα χρόνια μαθαίνουν στα παιδιά τους ότι είναι Μακεδόνες και απόγονοι
του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Όπου να κοιτάξεις στα Σκόπια
αντικρίζεις το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το όνομα Μακεδονία.
Γιατί πέφτουμε στην παγίδα
που μας στήνουν όσοι θέλουν
την παγκοσμιοποίηση; Αυτοί
θέλουν οι λαοί να λησμονούν
την ιστορία τους, ώστε να εξυπηρετούν τα σχέδιά τους που

είναι κυρίως το οικονομικό τους
όφελος. Τα σύνορα των κρατών δεν τους βολεύουν. Προσπαθούν να δημιουργήσουν
κοινή ιστορία για όλους του
Βαλκανικούς λαούς. Ποιο θα είναι το μέλλον μας μέσα στην
ιστορία αν λησμονήσουμε την
ιστορία τριών χιλιάδων ετών;
Θέλουμε να γίνουμε και εμείς
ένα γρανάζι στο σημερινό άδικο για πολλούς λαούς παγκόσμιο οικονομικό σύστημα; Αυτό
είναι το όνειρο των πολιτικών
μας;
Η συμφωνία των Πρεσπών
μπορεί να ψηφιστεί και στην
χώρα μας από όσους βουλευτές γονατίζουν σε όλα τα θελήματα των Αμερικανών και
των Ευρωπαίων. Έχει και ο
λαός ευθύνη που τους ψήφισε.
Στις επόμενες εκλογές ας διορθώσει το λάθος του. Ζήτω η
“δημοκρατία” που δημιουργήσαμε, η οποία για ένα τόσο σημαντικό εθνικό ζήτημα δεν διενεργεί δημοψήφισμα ώστε να
αποφασίσει ο κυρίαρχος λαός,
όπως λένε όλοι οι πολιτικοί
μας.
Ο Γεώργιος Κασιμάτης, συνταγματολόγος, λέγει πως η
συμφωνία αν ψηφιστεί καταργεί την εθνική μας κυριαρχία
στην Μακεδονία διότι, μπορεί
να μιλά για Βόρεια Μακεδονία,
όμως μέσα στο νέο τους σύνταγμα συνεχίζουν να ομιλούν
για Μακεδονικό λαό και Μακεδονική γλώσσα. Ας συνεχίσουμε λοιπόν και το 2019 με
την προσευχή μας αλλά και με
κάθε νόμιμο δικαίωμά μας να
αγωνιζόμαστε για την μη εφαρμογή της συμφωνίας.

Ομοιοπαθητική: Νέα δεδομένα
στο θεραπευτικό πεδίο
Η
ομοιοπαθητική
μπορεί να
εφαρμοστεί είτε ως
εναλλακτική είτε ως
συμπληρωματική θεραπεία.

Η ομοιοπαθητική μπορεί να
εφαρμοστεί ως εναλλακτική θεραπεία όταν:
1. έρχεται ως εναλλακτική θεραπευτική πρόταση μιας άλλης
θεραπείας, χημικής ή μη, η οποία
είτε δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα είτε έφθασε
σε θεραπευτικό αδιέξοδο, είτε ο
ασθενής παρουσιάζει αλλεργική
ή άλλη δυσανεξία στα φάρμακα
της, οπότε πρέπει να εναλλαχθεί
με κάποια άλλη π.χ. χρόνιες υποτροπιάζουσες λοιμώξεις, φαρμακευτικές αλλεργίες κλπ
2. εφαρμόζεται π.χ. σε ασθενείς οι οποίοι λόγω αλλεργικής
υπερεργικής ευαισθησίας και αντίδρασης σε κάποια χημικά φάρμακα, υποχρεούνται να απέχουν
από αυτά και αναζητούν εναλλακτική θεραπευτική παρέμβαση.
Η ομοιοπαθητική μπορεί να
εφαρμοστεί ως συμπληρωματική
θεραπεία όταν:
1. χορηγείται παράλληλα με
μια χημική ή άλλη θεραπεία η
οποία εφαρμόζεται ως κύρια θεραπεία και της οποίας τη δράση
συμπληρώνει. Το φαινόμενο αυτό

Του Βασιλείου Τσιούτσια, φαρμακοποιού

βασίζεται στο γεγονός ότι η ομοιοπαθητική έχει διαφορετικούς
υποδοχείς επενέργειας από αυτούς που έχουν οι χημικές θεραπείες και δρα μέσω της ενίσχυσης της γενικής άμυνας του οργανισμού, γεγονός επιθυμητό σε
κάθε περίπτωση ασθένειας και
θεραπείας.
2. χορηγείται επίσης επί υγιών
ανθρώπων στα πλαίσια της προληπτικής ιατρικής με α^κοπό
την ενίσχυση της άμυνας του
οργανισμού, δηλαδή όταν χορηγείται για να συμπληρώσει τη
φυσική κατάσταση ενός οργανισμού. Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα, στις περισσότερες χώρες διεθνώς όπως ενδεικτικά π.χ. στην
Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική, Καναδά, κλπ, ανήκουν στην
κατηγορία των μη συγταγογραφούμενων φαρμάκων και χορηγούνται άνευ ιατρικής συνταγής.
Στην Ελλάδα τα ομοιοπαθητικά
φάρμακα χορηγούνται είτε ως
συνταγογραφούμενα είτε ως μη
συνταγογραφούμενα, δηλαδή
ΟΤC (Οver The Counter).
1. Τα συνταγογραφούμενα
ομοιοπαθητικά φάρμακα είναι
εκείνα που χορηγεί ο ομοιοπαθητικός ιατρός με ιατρική συν-

ταγή από το ιατρείο του, ύστερα
από τη λήψη του ομοιοπαθητικού
ιστορικού και την πλήρη κλινική
και εργαστηριακή διερεύνηση
του ασθενούς.
2. Τα μη συνταγογραφούμενα ομοιοπαθητικά φάρμακα
(OΤC) χορηγούνται άνευ ιατρικής συνταγής σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα τα
οποία είναι διαγνωσμένα και δεν
χρειάζονται περαιτέρω ιατρική
διερεύνηση όπως ο νόμος ορίζει
για τη χρήση των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων είτε
αυτά είναι ομοιοπαθητικά, είτε είναι χημικά.
Έχοντας ως γνώμονα την απόλυτη προστασία της δημόσιας
υγείας, τονίζουμε ιδιαίτερα, ότι
κάθε πρόβλημα υγείας, μεγάλο ή
μικρό, πρέπει πάντα να είναι αντικείμενο πλήρους ιατρικής διερεύνησης και έτσι θεωρούμε, ότι
τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα είτε χημικά είτε ομοιοπαθητικά, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που
έχουν διερευνηθεί ιατρικό πλήρως μέχρι σήμερα, ώστε η όποια
σημερινή τους κατάσταση να είναι βέβαιο ότι δεν χρήζει περαιτέρω ιατρικής διερεύνησης.

ΠΕΜΠΤΗ

24

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 15

“Ο λαός μίλησε.
Η ντροπή μένει”
Ελληνικός λαός,
την περασμένη
Κυριακή (20-12019), με την μεγαλειώδη
συγκέντρωσή του στην
Αθήνα, μίλησε καθαρά
πλέον και αμετάκλητα,
προς πάσαν κατεύθυνση,
σε φίλους και εχθρούς και
είπε ένα βροντερό “ΟΧΙ”
στη συμφωνία των
Πρεσπών και στο
ξεπούλημα της
Μακεδονίας μας.

Ο

Τις αποφάσεις του αυτές τις
είχε πάρει ασφαλώς από πέρυσι ακόμα όταν “εμφανίστηκε” στον ορίζοντα της παρούσης πολιτικής εξουσίας το
θέμα της επικείμενης ως άνω
συμφωνίας. Αυτή άλλωστε την
απόφαση έχει υιοθετήσει και
εφαρμόσει αναλλοίωτα ο Ελληνισμός εδώ και 3.000 χρόνια
ίσα με σήμερα. Αυτή είναι η
ιερή ιστορική παρακαταθήκη,
που μας άφησαν οι πρόγονοί
μας και την οποία, όπως φαίνεται, προδίδουν κατ' αυτάς οι
σημερινοί Έλληνες με πρωτεργάτες τους σημερινούς κυβερνώντες την δύστυχη Πατρίδα... Κάπως έτσι πιστεύουμε ότι θα γράψει, τα τεκταινόμενα τις μέρες μας, γύρω από
το θέμα αυτό ο ιστορικός του
μέλλοντος. Μακάρι να κάνουμε
λάθος!!
Στο σημείο αυτό, μετά την
ως άνω σύντομη εισαγωγή, θα
προσπαθήσουμε να δώσουμε
με πάσαν δυνατήν αλήθειαν, ειλικρίνειαν και αντικειμενικότητα μερικά στοιχεία αναφορικά
με τον πολυσυζητηθέντα αριθμό των συγκεντρωθέντων στην
πλατεία Συντάγματος της πρωτευούσης.
Έτσι με αυτή τη θεώρηση
των πραγμάτων εκκινούντες,
όλοι οι σοβαροί παρατηρητές
συμφωνούν απόλυτα ότι η συγκέντρωση αυτή ήταν καταφανώς μεγαλύτερη ίσως και διπλάσια της περυσινής ομοίας
στον ίδιο χώρο και για τον ίδιο
σκοπό. Άλλοι ομιλούν για περισσότερους από 500.000 συγκεντρωθέντες. Άλλοι για ένα
εκατομμύριο. Άλλοι πάλι τους
ανεβάζουν στο ενάμισι εκατομμύριο κ.λπ., κ.λπ. Και βεβαίως ακούσαμε και τις δύο κυρίες του υπουργείου Προστασίας του -απροστάτευτου όπως
θα δούμε παρακάτω- Πολίτη να
μας μιλούν για -άκουσον, άκουσον- 60.000 έως 100.000. Να είναι καλά οι κυρίες Γεροβασίλη
και Παπακώστα, έστω και με
αυτά τα νούμερα, γιατί έφτασαν στα αφτιά μας και κάποια
άλλα, προερχόμενα από την
πλευρά αυτή, ακόμα μικρότερα. Τελεία και παύλα και ο
“νοών νοείτω”. Τα συμπεράσματα δικά σας!!
Έως εδώ στώμεν καλώς...
Εκείνο όμως το οποίο έχει για
εμάς, αλλά πιστεύουμε και για
ολόκληρο τον ελληνισμό, μεγάλη σημασία και σπουδαιότητα είναι ότι αυτή η λαοθάλασσα της περασμένης Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας
αποτελούνταν από Έλληνες
πολίτες οι οποίοι προέρχονταν από όλα τα πλέον απομεμακρυσμένα σημεία της Ελλάδος και βεβαίως της Υφηλίου

Γράφει και σχολιάζει ο:

Δημήτριος Αθ. Τσέλιος
Υποστράτηγος ε.α.

ολοκλήρου. Ήταν όντως κάτι
το συγκλονιστικό και εξόχως
συγκινητικό να βλέπεις π.χ.
μπροστά σου τον Καρπάθιο
μαζί με τον Κερκυραίο, τον
Θρακιώτη, τον Πινδαίο κ.λπ.,
κ.λπ. τυλιγμένους με την ελληνική σημαία και κατάκοπους
από την κούραση, μπροστά, δίπλα και παραδίπλα από το ναό
της δημοκρατίας μας, στην
πλατεία Συντάγματος και σε
όλους τους διπλανούς και παραδιπλανούς δρόμους, να φωνάζουν μεγαλοφώνως με όλη
τη δύναμη της ψυχής τους για
τα αναφαίρετα εθνικά μας δίκαια και για την ελληνικότητα
της Μακεδονίας μας. Και περισσότερο συγκινητικό και ανθρώπινο ήταν να βλέπεις τις
μητέρες να κρατούν τα μικρά
παιδιά τους από τα χέρια και να
φωνάζουν μαζί με μία φωνή
σαν τις Σουλιώτισσες: “Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική και δεν θα τη χαρίσουμε ποτέ στους Σλαβοαλβανορομά των Σκοπίων ό,τι και αν
κάνουν ό,τι και αν αποφασίσουν οι ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ και όποιοι
άλλοι πολιτικοί τυχοδιώκτες
της Οκάς και της Εθνικής δυστυχίας κ.λπ., κ.λπ.”
Όλα αυτά και άλλα πολλά
παρόμοια που εκφράζουν απόλυτα τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού τα είδαν αλήθεια και τα άκουσαν οι
τριακόσιοι εκπρόσωποί του στο
εθνικό κοινοβούλιο και εάν ναι
όπως πιστεύεται συμβαίνει,
τότε πως θα δικαιολογήσουν τη
θέση τους εκείνοι που παρουσιάζονται ενδοτικοί μεν έναντι
των Σλαβοαλβανορομά των
Σκοπίων, παγερά όμως αδιάφοροι και αρνητικοί έναντι των
ούτω πως διαμαρτυρομένων
Ελλήνων πολιτών;; Μήπως εξακολουθούν να πιστεύουν ακόμα ότι θα τους σώσει η λάσπη
του “ακροδεξιού και πατριδοκάπηλου” που μέχρι σήμερα
“έπεφτε” αφειδώς και χωρίς
ντροπή σε δικαίους και αδίκους;; Τους πληροφορούμε
ότι αυτή έχει τελειώσει και δεν
υπάρχει πια...
Εδώ θα μου επιτρέψετε θαρρώ να αφήσω την περιγραφή
της εθνικής πανδαισίας περί
την Μακεδονίαν και να έλθω σε
ένα άλλο μελανό γεγονός το
οποίο έκανε την εμφάνισή του
εν μέσω του πλήθους στο κέντρο της συγκεντρώσεως και
ντρόπιασε την εθνική μας υπόσταση, τον πολιτικό μας πολιτισμό και την αξιοπρέπεια του
Έλληνα πολίτη. Πρόκειται αγαπητοί μου αναγνώστες για τη

γνωστή υποθέτω σε όλους επέλαση 30 περίπου συντεταγμένων και καταλλήλως εξοπλισμένων κουκουλοφόρων αναρχικών εναντίον των εκτελούντων διατεταγμένη υπηρεσία
αστυνομικών έμπροσθεν του
κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων και σαφώς στην καρδιά
της συγκεντρώσεως των διαδηλωτών.
Η σύγκρουση υπήρξε όντως
σκληρή και όπως είναι ευνόητο
επεκτάθηκε σε όλους τους πέριξ της Βουλής και της εξέδρας
των διαδηλωτών χώρους. Οι
συνέπειες σε βάρος όλων εκείνων οι οποίοι ούτως ή άλλως
ενεπλάκησαν στο πεδίο της
σύγκρουσης είναι θαρρούμε
και αυτές γνωστές και δεν είναι
άλλωστε δική μας υπόθεση να
τις περιγράψουμε εδώ. Μπορούμε όμως, ακολουθούντες
εκείνο τον κώδικα αρχών και
αξιών που μας δίδαξε η Πατρίδα, την οποία υπηρετήσαμε
ενόρκως σε όλη μας τη ζωή, να
κάνουμε με αίσθημα βαθιάς
ευθύνης και χωρίς άλλες σκοπιμότητες τις παρακάτω ερωτήσεις αλλά ταυτόχρονα και
παρατηρήσεις μας;
Πρώτον, η κυβέρνηση έχει
την αίσθηση ότι έλαβε όλα
εκείνα τα αναγκαία μέτρα για
να προστατεύσει πλήρως,
όπως είχε υποχρέωση, το συνταγματικό δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών να πραγματοποιήσουν αόπλως και ησύχως την
ως άνω αναφερομένη ειρηνική
συγκέντρωση διαμαρτυρίας,
δεδομένης της βίαιης διάλυσής
της από τις ομάδες των αναρχικών και από τη χρήση των
επικίνδυνων χημικών μέσων
των δυνάμεων της αστυνομίας;
Η απάντηση των Ελλήνων πολιτών είναι σαφώς αρνητική.
Εμείς εδώ είμαστε...
Δεύτερον, η Ελληνική Αστυνομία μήπως αγνόησε ότι δεν
έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση επικίνδυνων χημικών μέσων καταστολής και αμύνης, εν
μέσω πολυπληθούς και ειρηνικής συγκεντρώσεως Ελλήνων
πολιτών (γυναικών, παιδιών,
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
και μεγάλης ηλικίας κ.λπ.,
κ.λπ.). Και εδώ ο λαός διαπιστώνει λάθη, παραλήψεις και
υπερβάσεις. Και βεβαίως η
απάντηση επί όλων αυτών δεν
είναι δική μας...
Εν τέλει προσωπικά αδυνατούμε να πιστεύουμε εκείνο
που ευρέως κυκλοφορεί μεταξύ των λαϊκών μαζών, ότι δηλαδή το όλο σκηνικό της βίαιης
διάλυσης κ.λπ. της εν λόγω
συγκεντρώσεως εκτυλίχτηκε
με βάση ενός σατανικού σχεδίου κάποιας “αόρατης ανωτέρας” δύναμης. Ο νοών νοείτω!!
Ό,τι όμως και αν συμβαίνει,
όποια εκδοχή και εάν λάβουμε
ως αληθινή, η ντροπή μένει
και πληγώνει βαθύτατα το φιλότιμο, την υπερηφάνεια και
την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Και βεβαίως σε κάθε
περίπτωση για ό,τι έγινε δεν ευθύνονται π.χ. οι ποιμένες της
Πίνδου, ούτε οι αγρότες του
Θεσσαλικού κάμπου κ.λπ.,
κ.λπ., αλλά κάποιοι άλλοι που
νομίζουν ότι κρύβονται πίσω
από το δάκτυλό τους και την
καρέκλα της εξουσίας. Ντροπή
τους!!-

16 σελίδα
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ατά τη σχολική
χρονιά 2018-2019
το 8ο ΓΕΛ
Τρικάλων υλοποιεί το
εγκεκριμένο ευρωπαϊκό
πρόγραμμα
Erasmus+/KA1 Δράση
μαθησιακής
κινητικότητας
προσωπικού σχολικής
εκπαίδευσης με τίτλο
«ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ STEM
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».

Στόχος του προγράμματος
είναι η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις νέες τάσεις
στις ΤΠΕ και τη χρήση φορητών συσκευών στην εκπαίδευση και η επιμόρφωση σε θέματα STEM εκπαίδευσης με
σκοπό τη σχεδίαση ψηφιακής
πολιτικής για την εφαρμογή
της καινοτομίας στο σχολείο
μας.
Μετά την πρώτη από τις
δύο προγραμματισμένες ροές
κινητικότητας στη Λευκωσία
της Κύπρου από 11/11/2018
έως 17/11/2018 με συμμετοχή
σε επιμορφωτικό σεμινάριο
της STEM εκπαίδευσης, ο κύκλος του προγράμματος επιμόρφωσης κλείνει με την
πραγματοποίηση της δεύτερης ροής στην Σάντα Κρουζ
της Τενερίφης (Ισπανία) από
13/01/2019 έως 19/01/2019.
Το σχολείο μας εκπροσωπή-

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

τοπικά

Τo 8o ΓΕΛ Τρικάλων στην Τενερίφη
με το πρόγραμμα Erasmus+

θηκε από τις εκπαιδευτικούς
Ευαγγελία Γκάγκα ΠΕ06 και
Βασιλική Σαρκατζή ΠΕ86 με
συμμετοχή τους σε επιμορφωτικό σεμινάριο στην αγγλική γλώσσα με θέμα: “Let’s
make our school more digital”.

Η κατάρτιση αποσκοπεί στη
σχεδίαση στρατηγικού σχεδιασμού αναφορικά με την
ψηφιακή στροφή του σχολείου με τη βοήθεια εργαλείων
ψηφιακής μάθησης καθώς και
με την αλλαγή παιδαγωγικής
και διαχείρισης προς ένα

ενεργό, δημιουργικό και συνεργατικό μοντέλο μάθησης
(Pedagogy, Technology, Management).
Στο πλαίσιο αυτής της κατάρτισης δόθηκε η ευκαιρία
για συνεργασία και ανταλλαγή
απόψεων και καλών πρακτι-

κών πάνω σε θέματα εκπαίδευσης με εκπαιδευτικούς
από άλλες ευρωπαϊκές χώρες
(Λιθουανία, Γερμανία, Ισπανία,
Λετονία, Εσθονία, Κροατία,
Σουηδία, Πολωνία και Αγγλία).
Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης λειτουργήσαμε σε

περιβάλλον προσωπικής μάθησης σε πλατφόρμες όπως
είναι το Google drive, Google
classroom, WhatsApp, Facebook και Edshelf. Επιμορφωθήκαμε πάνω στις νέες παιδαγωγικές θεωρίες του 21ου
αιώνα με τη μάθηση που βασίζεται στη μέθοδο project,
στο σχεδιασμό καινοτόμων
μαθησιακών σεναρίων, στη
δημιουργία e-textbooks, στη
δημιουργία φωτογραφικών
ιστοριών με τη χρήση κατάλληλων ψηφιακών εφαρμογών.
Παρουσιάστηκε συνολικά η
σχεδίαση ψηφιακής πολιτικής
για την εφαρμογή της καινοτομίας σε κάθε επίπεδο του
σχολείου και θέματα αξιολόγησης της ψηφιακής ωριμότητας στις πλατφόρμες Digital
mirror και Selfie. Τέλος, η κάθε
ομάδα εκπαιδευτικών παρουσίασε την εφαρμογή ενός καινοτόμου σχεδίου στρατηγικής
στηριγμένο στα ψηφιακά εργαλεία με βάση την υπάρχουσα δομή του κάθε σχολείου
και την αλλαγή στην παιδαγωγική.
Για το 8ο ΓΕΛ Τρικάλων
Η συντονίστρια
του προγράμματος
Ευαγγελία Γκάγκα (ΠΕ06)

Κατά 80% μειώθηκε η πλαστική σακούλα
Δ

ωρεάν διανομή
60.000 πλαστικών
ή υφασμάτινων
σακουλών πολλαπλών
χρήσεων σε τέσσερις
δήμους της χώρας ξεκινά
το υπουργείο
Περιβάλλοντος,
χρησιμοποιώντας τα
έσοδα από το «τέλος» της
πλαστικής σακούλας.

Θα ακολουθήσει διεθνής
διαγωνισμός για την αγορά
ακόμα 10 εκατ. σακουλών, που
θα μοιραστούν στους πολίτες
σε βάθος τριετίας. Το υπουργείο υπολογίζει ότι το 2018 η
μείωση της χρήσης πλαστικής
σακούλας άγγιξε το 80% στα
σούπερ μάρκετ και το 60%
στα υπόλοιπα καταστήματα.
Πάντως, το υπουργείο δείχνει
απρόθυμο να ανοίξει τη συ-

ζήτηση για την απαγόρευση
ορισμένων πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης, πριν αυτό
επιβληθεί διά της ευρωπαϊκής
νομοθεσίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που
παρουσίασε ο αναπληρωτής
υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος, τα έσοδα
από το τέλος της πλαστικής
σακούλας το πρώτο εννεάμηνο του 2018 ανήλθαν σε
15.506.583 ευρώ. «Από τα καταστήματα που αποδίδουν περιβαλλοντικό τέλος είμαστε
πλέον στις 63,8 τσάντες/κάτοικο/έτος, ενώ στο σύνολο
της χώρας εκτιμούμε ότι βρισκόμαστε λίγο πάνω από τις
100, πολύ κοντά στον κοινοτικό στόχο των 90 σακουλών/
άτομο έως τις 31.12.2019»,
ανέφερε. «Ο στόχος της χρέωσης της πλαστικής σακούλας

είναι η αλλαγή στη νοοτροπία
των καταναλωτών. Η εισαγωγή
του περιβαλλοντικού τέλους
δεν έγινε για να το εισπράξει
η πολιτεία: το σύνολο των
εσόδων θα διατεθούν στον
Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και από εκεί
στους πολίτες». Σημείωσε δε
ότι ο ΕΟΑΝ πραγματοποίησε
τον Ιανουάριο τους πρώτους
13 ελέγχους του σε καταστήματα για την εφαρμογή της
νομοθεσίας.

1ο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΦΙΛΥΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΗΛ.: 24340 22661
2ο ΚΑΤΑΣΤΜΑ: ΚΑΒΡΑΚΟΥ & ΦΛΕΓΙΟΥ ΓΩΝΙΑ
ΤΗΛ.: 24310 35065 •ΚΙΝ.: 6979 414 939
CMYK

Οπως ανέφερε ο πρόεδρος
του ΕΟΑΝ, Δημήτρης Πολιτόπουλος, ο Οργανισμός προμηθεύτηκε λίγο πριν από το
τέλος του 2018, 48.000 πλαστικές τσάντες, 10.256 πάνινες
(τις οποίες σχεδίασε pro bono
η σχεδιάστρια Σίλια Κριθαριώτη) και 2.380 καροτσάκια
(τύπου λαϊκής). Οι σακούλες
και τα καροτσάκια θα μοιραστούν πιλοτικά σε τέσσερις
δήμους που επελέγησαν ώστε
να έχουν διαφορετικά χαρα-

κτηριστικά: οι Δήμοι Χαλανδρίου, Ναυπακτίας, Βόλβης
και Αλοννήσου. Αυτοί θα τις
διανείμουν με τη σειρά τους
στους δημότες τους, χρησιμοποιώντας αρχικά τα σχολεία, τις κοινωνικές δομές και
τα ΚΑΠΗ. Θα ακολουθήσει
μέχρι τον Απρίλιο διεθνής διαγωνισμός, προϋπολογισμού
10 εκατ. ευρώ, για τη σταδιακή
(σε βάθος τριετίας) απόκτηση
10,8 εκατ. σακουλών πολλαπλών χρήσεων, που θα διανεμηθούν δωρεάν σε όλη τη
χώρα.

Κομβικό έτος
Ο κ. Φάμελλος εκτίμησε ότι
το 2019 θα είναι κομβικό έτος
για την αλλαγή μοντέλου στη
διαχείριση των απορριμμάτων
στη χώρα. «Η μεγάλη αλλαγή
γίνεται τώρα. Οι πολίτες αλλάζουν πολύ γρήγορα καταναλωτική συμπεριφορά, πρέπει να επιταχυνθεί η πρόοδος
και στους υπόλοιπους βαθμούς της κοινωνίας», ανέφερε.

Σημείωσε δε, ότι βρίσκεται σε
συζητήσεις με την ελληνική
βιομηχανία πλαστικών: «Προσπαθούμε να βρούμε μια κοινή
διαδρομή, ώστε να περάσουμε
στην περίοδο της κυκλικής οικονομίας», ανέφερε.
Πάντως, το υπουργείο δείχνει απρόθυμο να ανοίξει τη
συζήτηση για την απαγόρευση
πλαστικών προϊόντων μιας
χρήσης στην Ελλάδα. Σε ερώτηση της «Κ», αν η χώρα μας
πρόκειται να αναλάβει κάποια
πρωτοβουλία πριν την επιβολή
της απαγόρευσης από την
Ε.Ε., ο κ. Φάμελλος απέφυγε
να απαντήσει.
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας κ. Δημήτρης Σύρμος
εκτίμησε ότι «το θέμα δεν είναι
οι απαγορεύσεις, αλλά να λειτουργεί σωστά η ανακύκλωση», υποστηρίζοντας ότι θα
πρέπει να αποκλειστούν από
την αγορά μόνο όσα προϊόντα
δεν ταιριάζουν με τις αρχές
της κυκλικής οικονομίας.

CMYK
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Για να βγουν και οι αριθμοί
* Mε το σπαθί του ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέρασε στην πρώτη
γραμμή της επικαιρότητας ειδικά το τελευταίο διάστημα, αφού
κάνει πράγματα και θαύματα όσον αφορά τον τρόπο που κλειδώνει τα ματς αλλά και περίτεχνες ενέργειες με την ρακέτα
στα χέρια. Χάρη στο συνολικό πακέτο που καταθέτει έχει κερδίσει τον σεβασμό των πάντων στο δικό του μετερίζι.
* Ηδη προχώρησε απίστευτα αλλά ο αθλητής από το γειτονικό Προάστιο θέλει να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου όπως
είναι λογικό εξαντλώντας όλες τις πιθανότητες. Αλλωστε υπάρχει το γνωστό σύνθημα ότι στον αθλητισμό τίποτα δεν είναι
αδύνατο. Στο θέμα αυτό υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά παραδείγματα υπερβάσεων.
* Το πρόσωπο της επικαιρότητας επιδαψιλεύει θετικές κριτικές
από ιερά τέρατα του χώρου και μεταξύ αυτών και του Μακ
ενρό, που όλο κάτι κάτι παραπάνω θα έχει εντοπίσει σε σύγκριση με τους κοινούς θνητούς. Ακόμη όμως και οι αντίπαλοί
του αναγνωρίζουν την μεγάλη του κλάση και την ραγδαία άνοδό του.
* Προς τιμήν του ο Τσιτσιπάς παραμένει σεμνός και προσγειωμένος αφού ξέρει πολύ καλά ότι τα δεδομένα στον αθλητισμό και ειδικά στο δικό του κομμάτι αλλάζουν με κινηματογραφική ταχύτητα. Πολύ σωστά συνεπώς επενδύει στην
διάρκεια.
* Πάντως είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Μόλις ένα άθλημα πάρα τα πάνω του και παρουσιάσει σημαντικές επιτυχίες σχεδόν όλοι σπεύδουν να καταπιαστούν
μαζί του και να μάθουν τα μυστικά του όσο δύσκολα και αν
είναι.
* Το εντυπωσιακό είναι ότι αρκετοί μέσα σε λίγους μήνες θεωρούν ότι έγιναν αυθεντίες στον χώρο και διατυπώνουν ισχυρή άποψη. Εννοείται ότι παίζουν στα δάχτυλα όρους όπως το
σερβίς, ο άσος, το backhand και άλλα παρόμοια. Βέβαια για
να φτάσει ένας αθλητής στο επίπεδο να εκτελεί όλα αυτά τα
στοιχεία τέλεια θα πρέπει να έχει περάσει ατέλειωτες ώρες
στους αγωνιστικούς χώρους συνεργαζόμενος με εξαιρετικούς
δασκάλους.
* Σε κάθε περίπτωση το τένις άρχισε να θυμίζει κάτι από το σκηνικό στο Ευρωμπάσκετ 87. Τότε οι επιτυχίες της Εθνικής έβγαλαν αρκετό κόσμο στον δρόμο και οι πιτσιρικάδες δεν άφηναν την πορτοκαλί μπάλα. Εκείνη η γενιά έδειξε τον δρόμο
σε αρκετούς παίκτες, που έχτισαν καριέρα.
* Βέβαια το τένις είναι ατομικό άθλημα και θέλει ο πρωταγωνιστής να διαθέτει και χάρισμα. Πάντως είναι αλήθεια ότι Τσιτσιπάς και Σάκκαρη άρχισαν να βάζουν το σπορ στις συνήθειες
περισσότερου κόσμου.
* Οσο για τα Τρίκαλα οι τοπικοί σύλλογοι τένις κάνουν χρόνια
τώρα εξαιρετική δουλειά με μεράκι, γνώση και υπομονή. Συστήνουν έτσι στο κοινό αξιόλογα παιδιά που έχουν τα εφόδια για να προχωρήσουν. Ποιος δεν θέλει να δει επιχώρια στελέχη να χαράζουν την δική τους ρότα στο εντυπωσιακό άθλημα.
* Σε λίγες μέρες οι βετεράνοι των Τρικάλων θα κόψουν την πίτα
τους. Φυσικά διανθίζουν την σύναξη με πολλές εκπλήξεις. Η
παράδοση λοιπόν θα συνεχιστεί. Και οι ομόλογοί τους της ΑΕΚ
με τους οποίους διατηρούν ανοιχτή γραμμή προέβησαν σε
ανάλογη πρωτοβουλία με σειρά βραβεύσεων.
* Το ξενοδοχείο «Παντελιδάκη» επισκέφτηκε η Αμιλλα. Για την
εξαιρετική συνεργασία σε επόμενο φύλλο.

01.30: FOX Sports
Xavier - Providence
NCAA College Basketball
02:00 Eurosport 1
Αυστραλιανό Όπεν
Τουρνουά Grand Slam
03:00 COSMOTE SPORT
4 HD
Philadelphia 76ers-San
Antonio Spurs
NBA Regular Season
03:30 FOX Sports
DePaul - Marquette
NCAA College Basketball
05:00 Eurosport 1
Αυστραλιανό Όπεν
Τουρνουά Grand Slam
07:15 Eurosport 1
Αυστραλιανό Όπεν
Τουρνουά Grand Slam
10:30 Eurosport 1
Τσιτσιπάς - Ναδάλ
Ημιτελικός Αυστραλια-

νού Όπεν
13:45 Eurosport 2
Καλλιτεχνικό πατινάζ:
Καλλιτεχνικό Πατινάζ
17:15 COSMOTE SPORT
2 HD
ΟΦΗ-Εργοτέλης ΓΣ
Kύπελλο Ελλάδας
17:30 ΕΡΤ Play1
Εθνικός - Λιλ
Προκριματικά LEN Euroleague Γυναικών
18:00 Eurosport 1
Καλλιτεχνικό πατινάζ:
Καλλιτεχνικό Πατινάζ
19:30 COSMOTE SPORT
1 HD
Παναθηναϊκός ΑΟ-Λαμία
1964
Κύπελλο Ελλάδας
19:30 Novasports 2HD
Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός

EuroLeague
21:30 Novasports 1HD
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ
EuroLeague
21:45 Novasports 4HD
Αρμάνι Μιλάνο - Ζάλγκιρις
EuroLeague
21:45 Novasports 3HD
Τσέλσι - Τότεναμ
Carabao Cup
22:00 Eurosport 2
Six-day Track Championship, Βερολίνο
Ποδηλασία
22:00 Novasports 5HD
Αμιάν - Λιόν
Κύπελλο Γαλλίας
22:00 Novasports 2HD
Ρεάλ Μαδρίτης - Αναντoλού Εφές

Ο ΑΟ Τρίκαλα θα παλέψει την Κυριακή στα Σπάτα
να πάρει την βαθμολογική ανάσα που τόσο έχει ανάγκη
πομένουν τρία
παιχνίδια για τον
ΑΟ Τρίκαλα ώστε
να ολοκληρώσει
τις υποχρεώσεις του για
τον πρώτο γύρο της
Φούτμπολ Λιγκ.

Α

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Την Κυριακή είναι το εκτός
έδρας στα Σπάτα με τον Αήττητο και ακολουθούν τα δυο
εντός, την επόμενη Τετάρτη
το εξ αναβολής με τον Απόλλωνα Λάρισας και κλείνει ο
πρώτος γύρος την πρώτη Κυριακή του Φεβρουαρίου με
τον εντός έδρας αγώνα με τον
Καραϊσκάκη Άρτας. Το σίγουρο είναι ότι η ομάδα των
Τρικάλων έχει μεγάλη ανάγκη
των βαθμών, ενώ το ιδανικό
σενάριο θα ήταν τρεις νίκες,
ώστε να ξεφύγει από τις θέσεις του υποβιβασμού! Βέβαια στους… υπολογισμούς
όλα είναι εύκολα, το ζητούμενο είναι τι γίνεται μέσα στο
γήπεδο. Εκεί θα πρέπει να
φανεί ότι η τρικαλινή ομάδα
ότι όντως μπορεί να τα καταφέρει. Αυτή τη στιγμή τα
πράγματα είναι πολύ δύσκολα
και αυτό είναι κάτι που κανένας δεν μπορεί να το υποτιμήσει, διότι αν το κάνει τότε

Η αναζήτηση ποδοσφαιριστών συνεχίζεται στον ΑΟ
Τρίκαλα. Οι Θεσσαλοί δεν
έχουν ολοκληρώσει τις μεταγραφές και, σύμφωνα με πληροφορίες του FL News, στη
λίστα τους βρίσκεται ο Νταβίντ Άντρονικ που έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από τη Λαμία.
Ο 23χρονος (09/07/95)
Μολδαβός μέσος στο περσινό δεύτερο μισό του πρωταθλήματος είχε τρεις συμμετοχές με την ομάδα της Φθιώτιδας, ενώ φέτος έπαιξε 90 λεπτά στο ματς Κυπέλλου με
τον Βόλο. Προηγουμένως
έπαιξε στη Λιθουανία με την
Άτλαντας (18 ματς, 1 γκολ)
και στην πατρίδα του με τις

Ο ΑΟ Τρίκαλα έχει μπροστά του παιχνίδια πρόκληση
και ελπίζει στην βαθμολογική ανάκαμψη
θα το πληρώσει ακριβά.
Ο Θωμάς Γράφας έχει βάλει
τους παίκτες του σε ρυθμούς
Αήττητου, ελπίζοντας ότι θα
έρθει –επιτέλους – και η πρώτη εκτός έδρας νίκη!

Ο Μπακογιάννης
ορίστηκε για το Αήττητος
– ΑΟ Τρίκαλα
Με τη διεξαγωγή της 14ης
αγωνιστικής συνεχίζεται η
δράση στο πρωτάθλημα της
Β' Εθνικής το τριήμερο 26-28
Ιανουαρίου και η ΚΕΔ/ΕΠΟ
γνωστοποίησε την Τετάρτη
(23/1) τους διαιτητές που θα
σφυρίξουν στο ματς.
Στην αναμέτρηση του ΑΟΤ
στα Σπάτα διαιτητής ορίστηκε
ο Μπακογιάννης από την Αθήνα, ο οποίος ήταν διαιτητής
και στον αγώνα του ΑΟΤ στο
Ηράκλειο με τον Εργοτέλη.
Όλα τα ματς ξεκινούν στις

15.00.
Αναλυτικά οι ορισμοί:
Σάββατο (26/1)
Βόλος – Ηρακλής
Διαιτητής: Πολυχρόνης
(Πιερίας)
Βοηθοί: Γιάντσης (Ημαθίας), Καλυβας (Φθιώτιδας)
4ος: Μαλουτας (Ημαθίας)
Πλατανιάς – Απόλλων Λάρισας
Διαιτητής: Τεβεκέλης (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Αδαμόπουλος
(Μεσσηνίας), Παπαδόπουλος
(Μακεδονίας)
4ος: Αγγελάκης (Μακεδονίας)
Κυριακή (27/1)
Κέρκυρα - Αιγινιακός
Διαιτητής: Καδδας (Αχαΐας)
Βοηθοί: Κακαφώνης (Αχαΐας), Τσιλίκας (Αιτ/νίας)

Στη λίστα του ΑΟΤ ο Άντρονικ
Ο Μολδαβός πρώην μέσος της Λαμίας,
Νταβίντ Άντρονικ απασχολεί τον ΑΟΤ

4ος: Ματσούκας (Αιτ/νίας)
Απόλλων Πόντου – Σπάρτη
Διαιτητής: Τσακαλίδης
(Χαλκιδικής)
Βοηθοί: Μαλανδρής (Χαλκιδικής), Σακκας (Θεσσαλίας)
4ος:
Σιδηρόπουλος
(Έβρου)
Α.Ε. Καραϊσκάκης – Εργοτέλης
Διαιτητής: Ζαμπαλας (Ηπείρου)
Βοηθοί: Πήττας (Ηλείας),
Λιόντος (Ηπείρου)
4ος: Πανυτσίδης (Κοζάνης)
Αήττητος Σπάτων – ΑΟΤ
Διαιτητής: Μπακογιάννης
(Αθηνών)
Βοηθοί: Κοττορος (Δωδεκανήσου), Παγουρτζής (Πειραιά)
4ος: Ντάουλας (Δυτικής Αττικής)
Δόξα Δράμας – ΑΟΧ-Κισσαμικός
Διαιτητής: Θεοδωρόπουλος (Φλώρινας)
Βοηθοί: Δέλλιος (Πέλλας),
Γκιόση (Θράκης)
4ος: Τσοπουλίδης (Ξάνθης)
Δευτέρα (28/1)
Ηρόδοτος – Παναχαϊκή
Διαιτητής: Κατοικος (Αθηνών)
Βοηθοί: Καλλης (Ανατολικής Αττικής), Πλακας (Δυτικής
Αττικής)
4ος: Σωτηριάδης (Λασιθίου).

Σπεράντα Νισπονέρι (39 συμμετοχές, 1 γκολ), Βέρις (2
ματς). Είναι επίσης 8 φορές
διεθνής με την U21 της χώρας
του.
Την Τρίτη (22/01), τέλος,
συζητήθηκε στο Διαιτητικό
Δικαστήριο το αίτημα επιβολής ποινών που έχει καταθέσει σε βάρος της ΠΑΕ ο Λεάντρο Πίντο. Σύμφωνα με το
ρεπορτάζ του FL News που
έδωσε το «παρών» στη διαδικασία, η τρικαλινή ομάδα δεν
εκπροσωπήθηκε. Παρών ήταν
ο δικηγόρος του ποδοσφαιριστή, Λάκης Σημαιοφορίδης.

Για τον Μολδαβό Άντρονικ
γράφουν δημοσιεύματα
για τον ΑΟΤ

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ
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Ζει για
το όνειρό του
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι έτοιμος να
κοιτάξει στα μάτια τον μεγάλο Ράφα Ναδάλ
Ολη η Ελλάδα κινείται στους ρυθμούς του Στέφανου
Τσιτσιπά, ο οποίος ήδη έχει κάνει απίστευτες υπερβάσεις.
Σήμερα όμως στις 10.30 θα ψάξει την μεγαλύτερη στον
ημιτελικό. Διότι ο αντίπαλός του είναι απίστευτα ποιοτικός και δεν συνηθίζει να δίνει δικαιώματα.
Ο συνδυασμός όμως ταλέντου και αύρας του κόσμου
μπορεί να δώσει ώθηση στον τενίστα από το γειτονικό
Προάστιο. Το sport 24 έχει χρήσιμες πληροφορίες, ενώ
ο Στέφανος πιστεύει στον στόχο.
Κι αν το άκουσμα του ονόματος του Ναδάλ ως αντιπάλου... τρομάζει, ο Τσιτσιπάς δεν δείχνει να αγχώνεται,
κάτι λογικό αν σκεφτεί κανείς ότι πριν μερικές ημέρες απέκλεισε τον Ρότζερ Φέντερερ.
Συγκεκριμένα, ο Τσιτσιπάς δήλωσε αναφερόμενος και
σε μία προηγούμενη ήττα του από τον Ναδάλ: "Πείσμωσα πολύ την τελευταία φορά που έχασα. Τότε ήταν που
είπα στον εαυτό μου ότι την επόμενη φορά που θα έχω
την ευκαιρία πρέπει να τα πάω καλύτερα. Είχα πει τότε
ότι μπορώ να τον κερδίσω, επειδή τώρα ξέρω πώς παίζει.
Δεν ήθελα να το πω αυτό με τον τρόπο που βγήκε, αλλά
νιώθω ότι πράγματι μπορώ να το κάνω"!
Κλείνοντας μάλιστα την τοποθέτησή του, ο Τσιτσιπάς
εξήγησε από πού πηγάζει η αισιοδοξία του για το ματς με
τον Ισπανό τενίστα: "Ξέρω πολύ καλύτερα τις τακτικές που
χρησιμοποιεί και θα είναι μεγάλη χαρά να βγω έξω στο
γήπεδο, να παίξω καλό τένις και να φύγω με τη νίκη. Το
θέλω πάρα πολύ".
Οσο για τον Ναδάλ υπογράμμισε ότι ο Τσιτσιπάς έχει
τα φόντα να γίνει από τους κορυφαίους.

Πανελλήνιο
σκακιού
Το φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκακιού νέων ανδρών-γυναικών (κάτω των 20 ετών), θα διοργανωθεί
από την Σκακιστική Κίνηση Τρικάλων από την Τρίτη 30
Απριλίου μέχρι τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 στα Τρίκαλα.
Οι αγώνες θα γίνουν στον όμορφο χώρο του Κέντρο
Έρευνας – Μουσείο Τσιτσάνη ,που τα τελευταία χρόνια
έχει αναδειχθεί σε κέντρο πολιτισμού για τα Τρίκαλα ,με
την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων
και του Δήμου Τρικκαίων.
Η προκήρυξη των αγώνων θα δημοσιευτεί τις επόμενες
ημέρες ,αλλά για ενημέρωση όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, η Σκα.Κι Τρικάλων, έχει έρθει σε συνεννόηση με ξενοδοχεία της πόλης, ώστε να δίνονται τιμές σε
δίκλινο και σε τρίκλινο με πρωινό.
Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ
6980397777 με τον κ. Τοζάρο Χρήστο.
Άμεσα θα ανέβει και η επίσημη ιστοσελίδα των αγώνων
www.u20chess2019trikala.gr

Πρώτη
με Ηρόδικο
Ο Αστέρας έμαθε τα δρομολόγια στο
πρωτάθλημα και πρώτος αντίπαλος είναι ο
Ηρόδικος
Εδώ και καιρό είχαμε ενημερώσει ότι ήταν θέμα χρόνου η κλήρωση του μαραθωνίου στην καλαθοσφαίριση με
καρότσι.
Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του 22ου πρωταθλήματος μπάσκετ με αμαξίδιο.
Η ομοσπονδία δημιούργησε δύο κατηγορίες (Α1 και Α2),
με τη δεύτερη τη τάξει να παίζεται σε δύο ομίλους. Αν σε
αυτό προσθέσετε το γεγονός ότι μετέχουν 16 ομάδες στο
πρωτάθλημα, με τις δύο καινούριες να είναι η ΑΕΚ και ο
Παναθηναϊκός ΑμεΑ, αντιλαμβάνεστε πόσο διαφορετικό
θα είναι φέτος το παιχνίδι.
Ο Αστέρας Τρικάλων, θα συμμετάσχει στην Α2 κατηγορία. Το πρώτο του ματς θα είναι εντός με τον Ηρόδικο Κομοτηνής. Ακόμη θα παίξουν Πανσερραϊκός- Αργοναύτες, ενώ ρεπό θα έχει η Καβάλα.

Διαφορετικές ομάδες
Ο Κώστας Φλεβαράκης που συνέδεσε το όνομά του με καλές μέρες
των Τρικάλων δεν μπόρεσε να αλλάξει την ροή πραγμάτων στον Κολοσσό
ε ανύποπτο χρόνο
οι ειδικοί του
αθλητισμού και του
μπάσκετ
σημειώνουν ότι για
πολλούς και διαφόρους
λόγους δεν ταιριάζουν
όλοι οι προπονητές με
όλες τις ομάδες του
κόσμου.

Σ

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ακόμη και αν έχουμε να κάνουμε με τεχνικούς υψηλής
κλάσης μπορεί κάτι να στραβώσει και να οδηγήσει στην
απομάγευση, οπότε από εκεί
και πέρα είναι δύσκολο να
μπουν στο σακούλι οι απαραίτητοι βαθμοί.
Ακόμη και ο Μουρίνιο που
κάποια χρόνια πριν όλοι υποκλίνονταν στις καινοτομίες του
στις μέρες μας μοιάζει λιγάκι
παρωχημένος.
Πάντως οι Τρικαλινοί φίλοι
του μπάσκετ θα θυμούνται τον
Κώστα Φλεβαράκη αφού ήταν
ο άνθρωπος, που ανέλαβε στα
πολύ δύσκολα.
Διότι το χτίσιμο μιας ομάδας
ενόψει Α1 φαντάζει βουνό και
πρέπει να εκτελεστούν άμεσα
πολλά πράγματα.
Παρότι λοιπόν οι πιθανότητες δεν ήταν με το μέρος των
κυανέρυθρων ο Μακεδόνας
προπονητής έβαλε την τεχνογνωσία του, το μεράκι και την
δουλειά, οπότε τέθηκαν γερές βάσεις.
Στα χέρια του ο εκπρόσωπός μας απέκτησε διακριτή
αγωνιστική ταυτότητα. Ολοι
ήξεραν λοιπόν ότι τα Τρίκαλα
πίεζαν ιδιαίτερα στην άμυνα,
ενώ είχαν αρκετά τρεξίματα
στην επίθεση με αποτέλεσμα
να προκύπτει πολλές φορές ο
ιδανικός συνδυασμός ουσίας
και θεάματος.
Κάποια στιγμή βέβαια οι σχέσεις τελειώνουν, αφού προκύπτει κόπωση και ίσως και διαφορετική ανάγνωση.
Φυσικά και ο κ. Φλεβαράκης
δεν απέφυγε την κριτική κάποια διαστήματα που ήταν στα
Τρίκαλα αλλά οι ειδικοί αναγνωρίζουν ότι πρόσφερε έργο.
Η ζωή φυσικά συνεχίστηκε
με τον έμπειρο τεχνικό να πάει
στο εξωτερικό. Ακολούθως
έμεινε για μεγάλο διάστημα και
επανήλθε φέτος σε μια δύσκολη χρονιά.
Αξίζει να σταχυολογήσουμε
λοιπόν ορισμένα στοιχεία από
τα έργα και τις ημέρες του στα
Τρίκαλα αλλά και την φετινή
του προσπάθεια στο σμαραγδένιο νησί, στο οποίο δεν
έμελε να μακροημερεύσει.
Ηταν Αύγουστος του 2013
όταν οι κυανέρυθροι φίλαθλοι
είδαν να λύνεται ένα σημαντικό ζήτημα με την σύναψη συνεργασίας ομάδας και Φλεβαράκη.
Στις πρώτες δηλώσεις του ο
ίδιος είχε πει:
«Ήταν ιδιαίτερα τιμητικό

Δύσκολη η μοίρα των προπονητών όπως φάνηκε
στην περίπτωση Φλεβαράκη- Κολοσσού
για μένα το έντονο ενδιαφέρον
των ανθρώπων της ομάδας
στο πρόσωπο μου ώστε να
αναλάβω την τεχνική ηγεσία
των Τρικάλων. Είναι μία ομάδα
που εκπροσωπεί όλη την Θεσσαλία στην Α1 και ο πρωταρχικός στόχος είναι να σταθεροποιηθεί στην μεγάλη κατηγορία. Για να γίνει αυτό όμως
χρειάζεται σκληρή δουλειά,
λίγα λόγια και πάνω απ’ όλα
στήριξη απ’ όλους.
Οι τελευταίες αράδες συμπύκνωσαν την φιλοσοφία του,
ενώ ανάλογες τοποθετήσεις
έκανε αρκετές φορές στο διάστημα που έμεινε στο Δημοτικό.
Οσο για το βιογαφικό του είναι ιδιαίτερα πλούσιο.
Ο Κώστας Φλεβαράκης γεννήθηκε το 1969 στην Θεσσαλονίκη και αγωνίστηκε ως παίκτης στα τμήματα υποδομής
του ΠΑΟΚ ενώ μετέπειτα ανέλαβε προπονητής σε αυτά. Συνέχισε στην ανδρική ομάδα
αρχικά ως βοηθός προπονητή
(με Γκομέζ, Σκάιλς, Σερφ) και
αργότερα έγινε ο πρώτος τεχνικός της.
Αντικαθιστώντας στα μέσα
της περιόδου (1998-99) τον
Σβι Σερφ, ο Φλεβαράκης τα
πήγε περίφημα και σε μόλις
ηλικία 30 ετών οδήγησε στη
κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας τον ΠΑΟΚ επικρατώντας στον ημιτελικό του Άρη και
στον τελικό της ΑΕΚ. Την ίδια
χρονιά η ομάδα βγήκε και στην
Ευρωλίγκα.
Ήταν συνεργάτης του Πέταρ Σκάνζι στο ξεκίνημα της
σεζόν 1999-00, τον διαδέχτηκε
στην συνέχεια και οδήγησε
τον ΠΑΟΚ στον τελικό των
πλέι οφ, αποκλείοντας με μειονέκτημα έδρας και με 2-0 νίκες τον Ολυμπιακό.
Στις αρχές του 2000 πέρασε
τον Ατλαντικό και εργάστηκε
στο τεχνικό επιτελείο των Μιλγουόκι Μπακς. Επιστρέφοντας στην Ευρώπη εργάστηκε
σε Πανελλήνιο (2002-03), τη
Σουηδική Ακροπόλ (2004-05),
Κεραυνό Λευκωσίας (2005-06)
με τον οποίο κατέκτησε το Κύπελλο Κύπρου, Μακεδονικό
(2006-07), την Πολωνική Polpak (2006-07), ΠΑΟΚ (20072008), ΑΕΚ (2008-2010), Ηλυσιακό (2010-2012). Ακολούθως εργάστηκε με επιτυχία
στην Γερμανική Μπραουνσβάιγκ.

Ο Κώστας Φλεβαράκης ήταν
για πέντε χρόνια (2005-2010)
προπονητής της Εθνικής ομάδας της Σουηδίας.
Παράλληλα πέρασε από την
Πολωνική Κοζαλίν, την Αστάνα,
το Ρέθυμνο και φέτος στου
δρόμου τα μισά μετακόμισε
στην Ρόδο.
Απένειμε εύσημα
Οι συνεντεύξεις του κ. Φλεβαράκη αποτέλεσαν σε μεγάλο βαθμό σχολείο και για τους
τοπικούς δημοσιογράφους
από την άποψη ότι φώτιζε με
τον δικό του ξεχωριστό τρόπο
σημαντικές πτυχές.
Μετά από μια σπουδαία επιτυχία επί του Ρεθύμνου αποθέωσε τους παίκτες του.
Πολλά συγχαρητήρια σε όλα
τα παιδιά. Σε έναν μήνα τρελό
με πολύ μεγάλη αναταραχή
μέσα στην ομάδα όσον αφορά
τις αναγκαστικές αλλαγές κατάφεραν μέσα από την δουλειά
και την υπερπροσπάθεια απ’
όλους, την έμφαση στην άμυνα να επανέλθουμε στον δρόμο που ήμασταν πριν. Ξέρουμε τα προβλήματα μας και
αυτά στην προκειμένη περίπτωση δεν βγήκαν καθόλου
στο γήπεδο.
Η επιστροφή του Όβι (Σόκο)
σαφώς βελτίωσε τα πράγματα
όχι μόνο σε πόντους και ριμπάουντ αλλά και σε ενέργεια
και σε ένταση που βγάζει και
που μας έλειψε σε συνδυασμό
με τις άλλες αλλαγές. Συνεχίζουμε έναν αγώνα καθημερινό,
σε κάθε παιχνίδι μέχρι το τέλος
δίνοντας οι παίκτες αυτό που
μπορούν και κάποιες φορές
και κάτι παραπάνω.
Παίξαμε με έναν αντίπαλο
πολύ δυνατό που ξεκίνησε το
πρωτάθλημα με στόχους πολύ
πιο υψηλούς από μας, ήταν και
σε πολύ καλή κατάσταση τελευταία αλλά τα παιδιά με
πολύ πάθος και ομαδικότητα,
λίγα λάθη, πολλές ασίστ, έκαναν χαρούμενους τους πάντες.

Είμαι περήφανος για τον τρόπο που έπαιξαν τα παιδιά καθώς προσαρμόζονται συνεχώς
στα νέα δεδομένα που προκύπτουν.
Για την αντίδραση της ομάδας ενώ βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο σημείωσε: «Είναι
κρίμα που ανακόπηκε μία πορεία από 101% εξωγενείς παράγοντες. Τα παιδιά και όλοι
στην ομάδα ξέρουμε τι έφταιξε και δημιουργήθηκε όλη
αυτή η αναστάτωση. Από εκεί
και πέρα εύχομαι να είναι όλοι
υγιείς, να μπορούμε να δουλεύουμε όλοι μαζί.
Φέτος με τον Κολοσσό η
ομάδα του πάλεψε απέναντι
στον πανίσχυρο Ολυμπιακό.
Ο κ. Φλεβαράκης σημείωσε
μεταξύ άλλων:
Ήταν ένα πρώτο εντός
έδρας παιχνίδι με την καινούρια μας διάταξη που η ομάδα
έδειξε κάποια καλά πράγματα
μέχρι τα τελευταία λεπτά. Εκεί,
η ομάδα μας έδειξε κουρασμένη και όχι ο Ολυμπιακός. Σίγουρα ο αντίπαλος κινείται σε
άλλο επίπεδο.
Η ομάδα ήταν καλύτερη σε
πολλά κομμάτια του παιχνιδιού
και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Χρειάζεται πολλή δουλειά. Δεν μπορούμε να βλέπουμε κάθε παιχνίδι με το
ύφος μίας ομάδας που δεν
έχει τύχη, γιατί κάθε μέρα
φτιάχνεις νοοτροπία, συμπεριφορά, ρόλους και βελτιώνεις τις αδυναμίες σου.
Τον Δεκέμβρη του 18 ο Κολοσσός λύγισε το Ρέθυμνο για
να προκύψουν χαμόγελα χωρίς
όμως συνέχεια. Ο ίδιος εστίασε:
Η ομάδα πέτυχε μία εξαιρετικής σημασίας νίκη. Σαν αποτέλεσμα απέναντι σε έναν βασικό ανταγωνιστή, αλλά και
σαν εικόνα στο μεγαλύτερο
μέρος του ματς. Στο διάστημα
συνύπαρξης βλέπω μία συνεχή βελτίωση στα παιδιά και
αυτό με ικανοποιεί. Κάθε παιχνίδι είναι καλύτερο από το
προηγούμενο.
Στο πρώτο ημίχρονο η εικόνα ήταν εξαιρετική και στις
δύο πλευρές. Υπήρχε πάθος,
ενέργεια και αποφασιστικότητα. Η ομάδα έδειξε συγκέντρωση στην άμυνα, αλλά και
στην επίθεση. Στο δεύτερο
ημίχρονο, φυσικά θα αντιδρούσε το Ρέθυμνο, που είναι
μία καλή ομάδα.
Γενικά χρειάζεται περισσότερη ενέργεια σε όλο το παιχνίδι.

Αρχή για παλαίμαχους
Ξεκίνησε το πρωτάθλημα παλαιμάχων άνω των 40 ετών,
με τον αγώνα ανάμεσα στους Δασκάλους και τους Φίλους
Νοσοκομείου. Οι Δάσκαλοι επικράτησαν με σκορ 5-1 στο
γήπεδο Λεπτοκαρυάς. Τα γκολ για την ομάδα των Δασκάλων πέτυχαν οι Παπαδάκος 2, Τσέλιος, Ρίζος και Τρικάλης με πέναλτι. Για τους φίλους Νοσοκομείου το γκολ
πέτυχε ο Σαλταγιάννης με πέναλτι.
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Καθυστέρησαν αλλά δεν ξέχασαν…
υνέχεια στις θετικές
εμφανίσεις για τα
Μετέωρα τα οποία
απέσπασαν ισοπαλία
χθες στο ΔΑΚ Καρδίτσας
απέναντι στο Μακρυχώρι με
1-1 στο ντεμπούτο του
Τσουκαλίδη στον πάγκο
τους.

Σ

•Με γκολ του Λίτσιου στο 91’ τα Μετέωρα απέσπασαν ισοπαλία 1-1
στο ΔΑΚ Καρδίτσας επί του Μακρυχωρίου στο ντεμπούτο Τσουκαλίδη

Αποστολή: ΠANOΣ
ΓIΔOΠOYΛOΣ
gidopoulosp@yahoo.gr

Η δύναμη, τα διωξίματα και οι
προσπάθειες σώμα με σώμα ήταν
το κύριο χαρακτηριστικό του πρώτου ημιχρόνου αλλά και γενικότερα του αγώνα. Ο βαρύς και σε
κάποια σημεία αντιαθλητικός αγωνιστικός χώρος δεν επέτρεψε
στους παίκτες να παίξουν όπως
μπορούσαν ή ήθελαν και το κύριο
μέλημά τους ήταν να διώξουν τη
μπάλα μακριά από την εστία τους.
Σαφώς πιο… ήσυχοι οι παίκτες
των Μετεώρων, με καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή είχαν το πλεονέκτημα να διαχειριστούν πολύπλευρα το παιχνίδι, σε αντίθεση με την ομάδα του Μακρυχωρίου η οποία ήθελε πάση θυσία τη
νίκη προκειμένου να πάρει βαθμολογική ανάσα.
Η επανάληψη έβαλε δύσκολα
στους φιλοξενούμενους καθώς
ξεκίνησαν την προσπάθειά τους
δεχόμενοι γκολ. Παρότι πίσω στο
σκορ δεν «παραδόθηκαν» και στις
καθυστερήσεις αντέδρασαν θετικά παίρνοντας το ισόπαλο αποτέλεσμα.

Ο Ιωαννίδης προσπαθεί να σταματήσει τον αντίπαλό του

Ο αγώνας
Τα Μετέωρα δημιούργησαν την
πρώτη ευκαιρία στο παιχνίδι με
τον Σκόνδρα να σουτάρει από
πλάγια δεξιά στο 6’ αλλά να στέλνει τη μπάλα άουτ.
Οι γηπεδούχοι στο 22’ απείλησαν με φάουλ του Μυργιώτη το
οποίο κατέληξε ελάχιστα άουτ.
Ένα λεπτό αργότερα ο Τζούνιορ
σούταρε, η μπάλα κόντραρε και
κατέληξε κόρνερ.
Τα Μετέωρα προσπάθησαν να
αιφνιδιάσουν στο 24’ με τον Σκόνδρα να δοκιμάζει το σουτ αλλά
έχασε την ισορροπία του με αποτέλεσμα να περάσει η μπάλα
άουτ, δίπλα από το δεξί δοκάρι
του Γεωργαντζά.
Στο επόμενο λεπτό οι γηπεδούχοι έδειξαν την πρόθεσή τους
να αιφνιδιάσουν, η μπάλα διώχθηκε σε προσπάθειά τους δίνοντας την ευκαιρία στον επερχόμενο Κοτσοβό να σουτάρει και να
στείλει τη μπάλα άουτ από το

Ετσι όπως εξελίχθηκε
το παιχνίδι ο Βαγγέλης Λίτσιος
ήταν η «χρυσή» αλλαγή
με το γκολ που πέτυχε
στις καθυστερήσεις με τον
«μικρό» να δικαιώνεται

Ο Αποστόλης Τεντολούρης, ένας ακόμα ικανός Τρικαλινός
ποδοσφαιριστής, που αγωνίζεται εκτός νομού,
μπήκε αλλαγή στο χθεσινό παιχνίδι

Η ομάδα των Μετεώρων έφυγε αήττητη από το ΔΑΚ Καρδίτσας
αριστερό δοκάρι του Ζαρόπουλου.
Νέα χαμένη προσπάθεια των
Μετεώρων στο 28’ όταν οι αμυντικοί του Μακρυχωρίου έδιωξαν
το μακρινό φάουλ γέμισμα του
Φουρτούνη, ο Ουζούνογλου δοκίμασε το σουτ αλλά στη σωστή
θέση ο Γεωργαντζάς απέκρουσε.
Και η επόμενη προσπάθεια ανήκε στους Καλαμπακιώτες. Στο 32’
ο Μαρούδας από δεξιά γύρισε τη
μπάλα, ο Σκόνδρας βρήκε τον
χώρο να σουτάρει από καλή θέση
αλλά ο Γεωργαντζάς απέκρουσε
με τα πόδια σωτήρια.
Στην εκπνοή του ημιχρόνου οι
γηπεδούχοι προσπάθησαν να
αποκτήσουν πλεονέκτημα στο
σκορ με τον Κρανιώτη να βγάζει
τη σέντρα από δεξιά, αλλά ο

Τζούνιορ δεν μπόρεσε να σουτάρει όπως θα ήθελε από πλεονεκτική θέση, οπότε η προσπάθεια
ολοκληρώθηκε χωρίς ουσία για
τους παίκτες του Απόλλων.
Το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου δεν ήταν αυτό που θα
ήθελαν οι Καλαμπακιώτες, αφού
στο 48’ βρέθηκαν πίσω στο σκορ.
Ο Κοτσοβός εκτέλεσε από πλάγια
το φάουλ, έδιωξαν προσωρινά οι
αμυντικοί των Μετεώρων με τον
Κρανιώτη να σουτάρει αρχικά, η
μπάλα να κοντράρει, αποκτώντας ο Καρδιτσιώτης παίκτης δεύτερο πλεονέκτημα με το οποίο –
αυτή φορά- σημάδεψε τα δίκτυα
του Ζαρόπουλου κάνοντας το 1-0.
Η συνέχεια περιείχε δυνατές
μονομαχίες, αρκετά φάουλ με
τους γηπεδούχους να προσπα-

θούν με κάθε τρόπο να σταματούν
τον ρυθμό του αγώνα προς όφελός τους.
Στο 63’ τα Μετέωρα προσπάθησαν να απειλήσουν με τον Ιωάννου να σουτάρει από πλάγια δεξιά, να διώχνει προσωρινά ο Γεωργαντζάς και να προλαβαίνουν
οι αμυντικοί να διώξουν οριστικά
πριν ο Κιάκος κάνει τη ζημιά. Στη
προσπάθεια αυτή υπήρξαν διαμαρτυρίες από τους Καλαμπακιώτες για παράβαση.
Στο 65’ από σέντρα του Παπαευθυμίου, ο Ιωάννου πήρε την
κεφαλιά αλλά η μπάλα κατέληξε
άουτ.
Στο 79’ ο Απόλλων έχασε καλή
ευκαιρία να «καθαρίσει» το παιχνίδι αλλά ο Κοτσοβός με κεφαλιά
από καλή θέση αστόχησε. Ευκαιρία να ισοφαρίσουν έχασαν τα
Μετέωρα στο 82’ όταν ο Μανώλης
δοκίμασε το πόδι του αλλά η μπάλα κόντραρε και κατέληξε κόρνερ
το οποίο κατέληξε στα χέρια του
Γεωργαντζά.
Το παιχνίδι όμως είχε να προσφέρει έντονες συγκινήσεις στις
καθυστερήσεις του. Τα Μετέωρα
που δεν είχαν παραδώσει τα…
όπλα κατάφεραν στο 91’ να ισοφαρίσουν 1-1, όταν μετά από
φάση διαρκείας η μπάλα στρώθηκε στον Λίτσιο και αυτός με δυνατό σουτ την έστειλε στα δίκτυα του Γεωργαντζά μέσα σ’
έξαλλους πανηγυρισμούς.

Β’ Ερασιτεχνική

Εχουν τον πρώτο λόγο
•Οι πρωτοπόροι στις σημερινές τους υποχρεώσεις
Με προσοχή και αγωνιστική σοβαρότητα, οι πρωτοπόρες ομάδες του
1ου ομίλου έχουν το «πάνω χέρι» στις σημερινές (3μ.μ) εξ’ αναβολής
αναμετρήσεις, οι οποίες είναι:
Γηπ. Κηπακίου:
Κηπάκι – Αρδάνι
Διαιτ. Κουτσαγιας
Παφης – Ανδριοπουλος
Γηπ. Αγ. Κυριακής:
Αγ. Κυριακή – Ριζαριο
Διαιτ. Πετσας
Δουλοπουλος – Παπαγεωργοπουλος
Γηπ. Οικουμενιου:
Οικουμενιος – Κεραμίδι
Διαιτ. Μανασης Μ
Αλεξοπουλος – Τουλουμης
Γηπ. Ζάρκου:
Ζαρκο – Καρυες
Διαιτ. Μανασης Κ
Καπερωνης – Σακκας
Γηπ. Χρυσαυγής:
Αστερας – Πετρωτό
Διαιτ. Ζησης
Σινδρος – Τατσιοπουλος
Γηπ. Καρυων:
Ακ. Αμπελακιων – Λόγγος
Διαιτ. Σταφυλας
Ντινος – Καλογριας
Γηπ. Ριζωματος:
Παραληθαίοι – Ακαδημια 1
Διαιτ. Κοντινος
Νταλουκας – Πλοκας
Γηπ. Γριζάνου:
Γριζανο – Βασιλικη
Γηπ. Λεωνιδας Σ
Κωτουλας – Μαργιωλης
Ρεπό: Κρηνη

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

Β
31
29
25
23
22
21
21
19
18
16
16
15
11
9
7
3
3
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Ν
10
9
7
7
6
6
6
5
5
4
4
4
2
2
2
1
1

Ι
1
2
4
2
4
3
3
4
3
4
4
3
5
3
1
0
0

Η
1
1
1
3
3
3
3
4
5
4
4
5
6
7
9
11
11

ΤΕΡΜ.
50-11
44-14
25-10
26-18
28-22
26-19
19-20
22-19
28-25
16-15
21-23
25-23
14-36
16-23
8-26
10-33
6-47

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ: Γεωργαντζάς, Τζήλος, Σούφης, Γκοντοβάς, Κατσιγάννης, Μυργιώτης, Κρανιώτης, Τσιμπούκας, Κοτσοβός,
Τζούνιορ (65’ Α.Τεντολούρης), Σπυρόπουλος, Αργυρόπουλος (67’ Τσεχαράπης)

ΜΕΤΕΩΡΑ: Ζαρόπουλος, Ιωαννίδης (87’ Λίτσιος), Ζήσης, Φουρτούνης, Γεωργάκης (67’ Συράκος), Παπαευθυμίου, Κιάκος, Ουζούνογλου (63’ Πολυζόπουλος), Μαρούδας, Σκόνδρας, Ιωάννου
(80’ Μανώλης).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Η Νίκη Βόλου επικράτησε με 3-0 του Πιερικού στο Πανθεσσαλικό και παρέμεινε μόνη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας τρεις βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο Ολυμπιακό Βόλου, που επίσης νίκησε εκτός έδρας με 1-0 τον ΓΣ Αλμυρού.

ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΟ Σελλάνων – Φωκικός .........................................2-0
(18’ Τζέκος, 77’ Πατσαρούχας)
ΑΟ Στυλίδας – Θησέας Αγριάς ...............................0-1
(28’ Μπόρας)
Νίκη Βόλου – Πιερικός ...........................................3-0
(55’ Μέτσε, 56’, 81’ Βουκομάνοβιτς)
ΓΣ Αλμυρού – Ολυμπιακός Βόλου .........................0-1
(48’ Σερτζίνιο)
Απόλλων Μακρυχωρίου – ΑΣ Μετέωρα ..................1-1
(48’ Κρανιώτης – 91’ Λίτσιος)
Αστέρας Ιτέας – Οικονόμος Τσαριτσάνης..............2-1
(18’ Γεωργουσόπουλος, 46’ Αλεξίου – 42’ Ντούφας)
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας – Αν. Καρδίτσας.......3-0ά.α.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Νίκη Βόλου
2 Ολυμπιακός Β.
3 Μετέωρα
4 Αστέρας Ιτέας
5 Αλμυρός
6 Θησέας Αγριάς
7 Σέλλανα
8 Μακρυχώρι
9 Πιερικός
10 Τσαριτσάνη
11 Νεοκαισάρεια
12 Στυλίδα
13 Φωκικός
14 Αναγέννηση Κ.

B.
41
38
25
25
23
23
22
18
16
16
14
14
12
1

N.
13
12
7
7
6
7
6
5
4
4
3
4
2
0

I.
2
2
4
4
5
2
4
3
4
4
5
2
6
1

H.
0
1
3
3
4
6
5
7
7
7
7
9
7
14

TΕΡ.
45-4
40-9
22-11
20-14
16-11
15-19
19-15
15-19
18-22
17-24
16-23
13-36
8-21
7-43

•Εκκρεμεί ο αγώνας ΑΣ Μετέωρα – Αστέρας Ιτέας της 14ης
αγωνιστικής που έχει ορισθεί για τις 30 Ιανουαρίου.

Η επόμενη (16η) αγωνιστική:
Κυριακή 27 Ιανουαρίου, 15:00
Αναγέννηση Καρδίτσας – ΑΣ Μετέωρα ...................ΜΑΤΑΙΩΣΗ
Πιερικός .................................– ...................Ολυμπιακός Βόλου
Νίκη Βόλου.............................–.............................ΑΟ Σελλάνων
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας.......– ...............................ΓΣ Αλμυρού
ΑΟ Στυλίδας...........................– ............Απόλλων Μακρυχωρίου
Φωκικός..................................– ...........Οικονόμος Τσαριτσάνης
Θησέας Αγριάς ......................– ...........................Αστέρας Ιτέας
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θόρυβα τρέχει
το πρόγραμμα
στην Β’ ΕΣΚΑΘ
και εκτός από
τις προγραμματισμένες
υποχρεώσεις οι
διοργανωτές βρίσκουν
σε πρώτη ευκαιρία
ημερομηνίες για την
διεκπεραίωση
εκκρεμοτήτων.

Η δική τους διαδρομή
Προγραμματισμένα παιχνίδια αλλά και από αναβολή συνέθεσαν
το σκηνικό στην Β’ ΕΣΚΑΘ, που δίνει το δικό της στίγμα

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Είναι σημαντικό λοιπόν να
μην μένουν κενά και σιγάσιγά το τοπίο να ξεκαθαρίζει.
Ασφαλώς οι ομάδες μας
προσπαθούν να προσαρμόζονται στις αποστολές τους
και μέλημά τους είναι να κάνουν πάντα ένα βήμα πιο
μπροστά. Μέσα από τις διορθωτικές κινήσεις και την τριβή
αυξάνονται οι πιθανότητες για
καλό μπάσκετ και σπουδαία
αποτελέσματα.
Στην προκειμένη περίπτωση
μαζεμένες υποχρεώσεις είχε η
Πράσινη Γωνιά, η οποία εκτός
από το τοπικό ντέρμπι με την
Φούντας ΒΑ κλήθηκε να δώσει
και την αναμέτρηση με τον
Νέο Κεραυνό, που χρωστούσε από την 8η αγωνιστική.
Ετσι οι παίκτες κατασκήνωσαν στους αγωνιστικούς χώρους. Πάντως όλες οι ομάδες
έβαλαν τα δυνατά τους για να
κάνουν θετικό ταμείο.
Μέσα από την ανάλυση που
γίνεται διαπιστώνει κανείς ότι
οι αναμετρήσεις έχουν άγρια
ομορφιά, κάτι που κρατάει σε
εγρήγορση το φίλαθλο κοινό.
Τα φώτα πάντως πέφτουν
δικαίως στους αθλητές, που
δεν μπορούν να φανταστούν
τον εαυτό τους μακριά από το
παρκέ. Ετσι φροντίζουν να
παίζουν στα όρια και να βγάζουν μεγάλη ενέργεια. Πάνω
απ’ όλα επιβεβαιώνουν την
αγάπη τους για τον χώρο:
«Μας αρέσει να βρισκόμαστε
στις αγωνιστικές επάλξεις
αφού απολαμβάνουμε αυτό
που κάνουμε χωρίς ιδιαίτερη
πίεση, ενώ γινόμαστε μια καλή
παρέα».
Αυτή η αύρα βγαίνει σε όλα
τα παιχνίδια, οπότε με το μέγα
πάθος οι αθλητές μιλούν στην
καρδιά των φιλάθλων.
Πρόκειται πάντως για τον

Δεν βλέπουν την ώρα να βρεθούν στο παρκέ για να κάνουν
όσα διδάσκονται στις προπονήσεις.
Ο λόγος για τη νέα γενιά Τρικαλινών ταλέντων, που προσπαθούν να χτίζουν κάθε μέρα
προκειμένου να διεκδικήσουν
το προσωπικό τους όνειρο.
Γιατί έχουν στο μυαλό τους
ιερά τέρατα του χώρου, που
αποτελούν ινδάλματα. Αντλούν
λοιπόν εμπνεύσεις αλλά θέλουν
να καταθέσουν την δική τους
πρόταση.
Πάντως φωνάζει από μακριά
ότι τα Τρικαλινά νιάτα είναι αγωνιστικά πειθαρχημένα και πάνω
απ’ όλα βάζουν το κοινό καλό.
Ετσι προκύπτουν ανοιχτά και
ενδιαφέροντα ζευγάρια με το
ταμπλό να γράφει.
Φυσικά πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.
Αξίζει λοιπόν να παραθέσουμε τα φύλλα αγώνα της 6ης
αγωνιστικής.
Πολλά κέφια είχε ο Αίολος 1

Στιγμιότυπο από την Κυριακάτικη τοπική αναμέτρηση:
Φούντας ΒΑ- Πρ. Γωνιά.
ορισμό της ερασιτεχνικής κατηγορίας, αφού πολλές φορές
οι παίκτες κάνουν αγώνα δρόμου για να φτάσουν στα κλειστά και να πάρουν τις θέσεις
τους εφαρμόζοντας τις οδηγίες των προπονητών.
Όταν λοιπόν αναλαμβάνουν
δράση αφοσιώνονται στο αντικείμενό τους, οπότε ξέρουν
πώς να απλωθούν και πώς να
βρουν τον δρόμο για το αντίπαλο καλάθι.
Πάνω απ’ όλα όμως ιδρώνουν την φανέλα κάτι που
εκτιμούν ιδιαίτερα οι πιστοί
του είδους.
Οσοι πάντως παρακολουθούν συστηματικά τα τεκταινόμενα της κατηγορίας γνωρίζουν τους συνήθεις υπόπτους, ενώ φροντίζουν να ενημερώνονται και για τις πιο
φρέσκες προτάσεις του χώρου.
Φυσικά μέσα από σειρά
αγώνων οι Τρικαλινές ομάδες
έμαθαν τους αντιπάλους τους,
αλλά πάντα υπάρχουν περιθώρια ανίχνευσης επιπλέον
στοιχείων που μπορούν να
κάνουν την διαφορά σε συνδυασμό και με την ημέρα στην
οποία θα εμφανιστούν τα τμήματα.
Η χρονιά λοιπόν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και με ανατροπές, οπότε οι
πιστοί του είδους μπήκαν στο

πνεύμα, ενώ περιμένουν και
άλλους αγώνες που θα ισορροπήσουν σε τεντωμένο σχοινί.
Πάντως οι φίλοι του μπάσκετ στάζουν μέλι για την
όρεξη και την αντοχή στον
χρόνο που έχουν οι υπεύθυνοι
των ομάδων.
Παρά τα σφιχτά οικονομικά
και την πίεση χρόνου όχι μόνον συνεχίζουν να βγαίνουν
στο παρκέ αλλά κομίζουν και
νέα στοιχεία κρατώντας αναμμένη την φλόγα.
Στο πλαίσιο αυτό οι έμπειροι
αθλητές συνεχίζουν να κινούνται στα κόκκινα αγωνιστικά δίνοντας το παράδειγμα
αλλά το ενθαρρυντικό είναι ότι
μπαίνουν στο πνεύμα και παιδιά που αγαπούν το άθλημα
και το υπηρετούν σωστά.
Αν το στήσιμο κάποιας
αθλητικής έκδοσης είναι μια
φορά δύσκολο στα υπόλοιπα
πρωταθλήματα στην συγκεκριμένη κατηγορία είναι περισσότερες.
Όμως οι ιθύνοντες έχουν
εντοπίσει την συνταγή, οπότε
στο διάβα του χρόνου προκύπτει η πολυπόθητη χημεία.
Πάντως στην κατηγορία
υπάρχουν ομάδες διαφορετικών ταχυτήτων, οπότε οι στόχοι ποικίλουν.
Αλλα σωματεία δεν κρύβουν τις προθέσεις τους και

τα δίνουν όλα για την αλλαγή
σελίδας. Άλλες ομάδες πάλι
θέλουν να βάλουν τα πιτσιρίκια τους στα βαθιά, οπότε η
πίστωση χρόνου είναι απαραίτητη.
Το ζητούμενο πάντως είναι
να βγαίνουν προς τα έξω καλές αθλητικές εικόνες.
Πάντως όποιος δεν κρίνει με
βάση τα ονόματα και τις κατηγορίες ξέρει που να στραφεί.
Παρακολουθώντας παιχνίδια της Β’ΕΣΚΑΘ θα μπει άμεσα στο πνεύμα.
Οδηγός βέβαια των στελεχών είναι ο ρεαλισμός.
Όπως ομολογούν οι πιστοί
του είδους η συγκεκριμένη
κατηγορία έχει ένα ξεχωριστό στοιχείο.
Πρόκειται για το μπάσκετ
στην αγνή μορφή.
Πραγματικά στον μαραθώνιο παίζεται ατόφιο μπάσκετ
και οι πρωταγωνιστές θυμούνται σε αρκετές στιγμές τα
νεανικά τους χρόνια στα ανοιχτά γήπεδα. Απλά όσοι συμμετέχουν σε μια κατηγορία
είναι λογικό να κινούνται πιο
οργανωμένα.
Σε κάθε περίπτωση τα καλύτερα είναι μπροστά και μένει να δούμε που θα καθίσει η
μπίλια αλλά και την πλήρη
διαμόρφωση του χάρτη.

Κατάθεση ψυχής
Για μια ακόμη φορά οι εκπρόσωποί μας έκαναν κατάθεση ψυχής ανεξαρτήτως
αποτελέσματος.
Το τοπικό ντέρμπι: Φούντας ΒΑ- Πρ. Γωνιά την Κυριακή προστέθηκε στην μακρά λίστα αγώνων αυτού του είδους, που τραβούν σε μάκρος και έχουν έντονα συναισθήματα.
Τα χαμόγελα ήταν για τους
γηπεδούχους που επικράτησαν με 58-54.
Η καλή αμυντική προσέγγιση αποτέλεσε το Α και το Ω

για την επιτυχία.
Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν μικρό προβάδισμα στην
πρώτη περίοδο αλλά ήταν φανερό ότι ο αγώνας θα τραβούσε σε μάκρος.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι
δυο ομάδες ήταν ίσα βάρκαίσα πανιά, οπότε άνοιξε η όρεξη του κοινού.
Στην γ’ περίοδο η Φούντας
έχτισε μια μικρή διαφορά, ενώ
το σκηνικό δεν άλλαξε δραματικά και στην τελική ευθεία,
οπότε οι γηπεδούχοι πήραν το
ροζ φύλλο.
Τα δεκάλεπτα: 9-11, 28-28,
44-40, 58- 54
Φούντας B.C. (Γ. Φούντας):
Αργυρόπουλος 4, Μοιριώρης
7(1), Μανθελάς 14(2), Μπέκος
, Σπάθης 2, Οικονόμου 4, Τζιώρας , Μπουντούρης 5, Αφενδρής 14(2), Γκιόκας 8(2), Τσιχτής , Καλαπανίδας .
Πράσινη Γωνιά (Τσάτσος
Θεόδωρος) Ντρίτσι 4, Καρμάλης 6(1), Μπάλτος 2, Μπέντας Α., Μπάρδας 5(1), Μαντάς 23(1), Παπαθανασίου 6(1),
Τσάτσος 8.
Την προηγούμενη ημέρα η
Πράσινη Γωνιά κλήθηκε να
δώσει το εξ αναβολής παιχνίδι με τον ποιοτικό Νέο Κεραυνό του γνώριμού μας Χρήστου Ζαχαρέλη.
Ο αντίπαλος βρέθηκε στην
μέρα του και με πολλές επιθετικές εμπνεύσεις άνοιξε την
διαφορά που κλείδωσε στο
60-94.

Και τέτοιες απώλειες είναι
στο πρόγραμμα, ενώ ο εκπρόσωπός μας που διαθέτει
αθλητικό εγωϊσμό είναι σίγουρο ότι θα επιστρέψει δριμύτερος.
Τα δεκάλεπτα: 6-18, 24-48,
44-70, 60-94.
Διαιτητές:Κουτιβής - Γεωργούλας
Πράσινη Γωνιά (Τσάτσος
Θεόδωρος) Ντρίτσι 3, Καρμάλης 2, Μπάλτος 3, Μπέντας
Α.8, Μπάρδας 5, Μαντάς 9,
Παπαθανασίου , Τατσος 10,
Φιλίππου , Μπέφας 7 , Γιαννόπουλος 13.
Νέος Κεραυνός (Ζαχαρέλης) Τσόγιας 21(2), Χριστιανός 23, Καλαμάκης 6, Ζαφειρούλης 8(1), Νταής 18(4),
Γκουζιώκας , Αγοραστός 8,
Ζαγανίδης 5(1), Ευαγγέλου 5.

Τα αποτελέσματα
ΓΑΣ Παλαμά – Φαρκαδόνα
(Αναβολή)
Φούντας ΒC - Πράσινη Γωνιά 58-54
Γ.Σ.Φαλάνης - Kρόνος Τυρνάβου 61-58
Αγ. Κωνσταντίνος - Ελπίδα
Καρδίτσας 56-63
Ρεπό:Νέος Κεραυνός

Η επόμενη
αγωνιστική(11η)
Κρόνος. Τυρ- Αγ. Κων/νος
Πρ. Γωνιά- Φαλάνη
Φαρκαδόνα- Φούντας ΒΑ
Ν. Κεραυνός- Παλαμάς
Ρεπό: Ελπίδα. Κ.
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Ξανά με διάθεση
Τα δυνατά τους έβαλαν για μια ακόμη φορά
τα ταλέντα που αγωνίζονται στην υποδομή
στο ματς με την ΑΕΤ που κέρδισε με το ευρύ 38-96. Οι νικητές είχαν πολυφωνία, ενώ οι
ερυθρόλευκοι ξέρουν ότι με τέτοια ματς ψήνονται στα δύσκολα και συνεχίζουν πιο σίγουρα.
Τα δεκάλεπτα: 06-21 , 18-48
, 29-74 , 38-96.
Διαιτητές: Τζιατζιάς - Γεωργούλας
ΑΕΤ (Γκότας) Σαβουλίδης ,
Λαναράς, Κωστούλας , Κόκκας.,
Τσιάνας, Μαντούδης, Καράς ©
, Κάλλος , Τσαρουχάς.
Αίολος
1
(Παπαδημητριου)Ιωάννου , Αγγέλης , Πάσχος , Καραθάνος ,
Αποστόλου , Πολύζος , Γκαραβέλας , Ζησόπουλος , Τσιακαρας , Τριανταφύλλου , Μπαϊρα-

κτάρης , Γαρούφας
Ενδιαφέρον δίδυμο συνέθεσαν Κρόνος και Φούντας 2.
Τελικά οι γηπεδούχοι με προσήλωση στην άμυνα επικράτησαν 51-41.
Τα δεκάλεπτα: 17-8, 31-18,
42-30, 51-41.
Διαιτητές:Τζιατζιάς - Μιχαηλίδης
Κρόνος (Χριστάκος) Οικονόμου , Βαλκανιώτη , Χαβίλας , Παπαγγελής , Τσιάρας Σ., Κερίμι ,
Αργυρόπουλος , Τσιάρας Ι. ,
Μαργέλος.
Φούντας 2 (Φούντας Γ ) Μπέσιος , Κυρίτσης , Βερεντζιώτης
, Μητσιάδης , Ζαμπραιλας , Μοιριώρης Κ, Κολοπίτας, Μητσιάδης , Στεργιαδάκης , Τσούγκος

, Μοιριώρης Ι, Κανούλης .
Εχοντας προσήλωση και καλά
στατιστικά η Καλαμπάκα πέρασε με 40-72 από την έδρα των
Δαναών, που έκαναν την προσπάθειά τους.
Τα δεκάλεπτα: 6-17, 18-30,
30-57, 40-72.
Διαιτητές:Tατσιόπουλος Γκότας
Δαναοί (Μητσάς) Σκυλογιάννης , Κοντογιάννης , Σίμος , Λέρας , Μοσχόπουλος , Τσινας ,
Καρανανάς , Τίγκας ,Αλεξίου ,
Ταλαρος , Τσιούνης.
Καλαμπάκα (Σπανός Κ.) Γετερίδης Χ. , Γετερίδης Δ. , Βλάχος , Σταλιάς Μ., Καραπέτσας Β.
Τούλας , Σταυράκης Γ. , Ταμπάκου Κ., Μπουζέκης Ε. , Πα-

Καλό ρυθμό και εμπνεύσεις είχε το παιχνίδι
του παιδικού ανάμεσα στην ΑΕΤ και τον Αίολο 1
λάσκας Ν, , Τάμπας .
Νωρίτερα ο Αίολος 1 επέβαλε τον ρυθμό του και επικράτησε 73-38 της Φούντας ΒΑ. Ολοι
πάντως ετοιμάζονται για τον
καινούργιο κύκλο παιχνιδιών.
Τα δεκάλεπτα: 15-10, 33-20,
56-32, 73-38.
Διαιτητές: Δημουλάς - Γκουλιώνης
Αίολος 1(Παπαδημητριου ,
Μπραχάλας.) Καραθάνος , Αγ-

γελής , Πάσχος , Ράντος , Αποστόλου , Πολύζος , Γαρούφας ,
Ευαγγελακόπουλος , Ζησόπουλος, Τσιακάρας , Τριαντάφυλλου
, Μπλουγούρας .
Φούντας BC (Φούντας Γ.Μπατατόλης) Κολίτσας , Μπαμπούρης , Κουτούμπας , Μανθελάς , Σκουλής , Μπουραζάνης,
Τζιώρας , Μπουντούρης , Καλαπανίδας
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ύμα σπουδαίων και
κρίσιμων βαθμολογικά
αγώνων
πραγματοποιήθηκαν το
τελευταίο διάστημα στον χώρο
της Α1 ΕΣΚΑΘ.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Οι εκπρόσωποί μας έσπευσαν να ανταποκριθούν όσο καλύτερα μπορούσαν αν και ήξεραν ότι δεν έπαιζαν μόνοι τους.
Πάντως αυτοί που χάρηκαν ήταν οι
φίλαθλοι που είδαν σπουδαίες συναντήσεις.
Εν αρχή ήταν το παιχνίδι των Δαναών με την Αναγέννηση. Κ , ενώ ακολούθησε το τοπικό ντέρμπι ΔαναώνΓόμφων.
Οσο για την Φαλώρεια έδωσε δυο
σημαντικές μάχες με Ελασσόνα και
ΑΕΛ.
Σε κάθε περίπτωση το υλικό ήταν
πλούσιο και οι λάτρεις του είδους
αποζημιώθηκαν από το θέαμα και το
πάθος των παικτών.
Πάντως τα επιτελεία δεν μπορούν να
μείνουν για μεγάλο διάστημα στα δεδομένα ενός παιχνιδιού, αφού και η
μπασκετική ζωή συνεχίζεται.
Ηδη άφησαν πίσω τους τα πρόσφατα ματς και έβαλαν πλώρη για τα
προσεχή.
Μέλημά τους είναι να πορευτούν με
βάση την φιλοσοφία που χαρακτηρίζει
τις ομάδες. Στο πλαίσιο αυτό θα δώσουν μεγάλη βαρύτητα στην αμυντική
προσήλωση, ενώ στο δημιουργικό
κομμάτι με καλό διάβασμα και σίγουρες κινήσεις θα επιδιώξουν να μεταφέρουν την πίεση στους αντιπάλους.
Φυσικά μεγάλο ρόλο παίζει και η
πληρότητα. Οι προπονητικές ομάδες
εύχονται όσοι αθλητές ταλαιπωρήθηκαν από τραυματισμούς να συνέλθουν άμεσα για να μπορέσουν τα τμήματα να παίξουν αυτό που μπορούν και
να ξεδιπλωθούν πλήρως.
Γιατί ειδικά σε κρίσιμα ματς τα κενά
μετρούν αν και όσοι είναι στις επάλξεις
κάνουν συγκινητική προσπάθεια δίνοντας ότι έχουν και δεν έχουν.
Ο καθένας λοιπόν αντιλαμβάνεται
ότι πρέπει πέρα από το ταλέντο να γίνει σωστή κατανομή δυνάμεων.
Πάνω απ’ όλα όμως είναι η θέληση
για την επιτυχία και οι σωστές προσαρμογές.
Φυσικά ο περιορισμός των λαθών
στο ελάχιστο είναι καθοριστικό στοιχείο, ενώ κλειδί είναι και το ανακάτεμα της τράπουλας.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται πάντως
ότι με με μια-δυο αναλαμπές κανείς
δεν πάει πουθενά.
Όπως και να’χει ο μαραθώνιος της
Α1 ΕΣΚΑΘ επιβεβαιώνει και με το παραπάνω την φήμη του, ενώ κρατά σε
εγρήγορση τους θιασώτες του είδους. Ποιος αλήθεια δεν θέλει να
φτάσει στο γύρισμα της σελίδας;
Πάντως μακριά από τα πολλά φώτα
της δημοσιότητας τα σωματεία μπάσκετ της επαρχίας κάνουν φιλότιμη
προσπάθεια για να διατηρήσουν ζωντανό το άθλημα.
Για την στάση τους αυτή αξίζουν
πολλά μπράβο, αφού αν οι ιθύνοντες
καταθέσουν τα όπλα τότε το μπασκετικό οικοδόμημα θα αρχίσει να έχει θέματα.
Είναι λογικό τα φώτα να πέφτουν

Εφαρμογή
φιλοσοφίας
Οι εκπρόσωποί μας στην Α1 ΕΣΚΑΘ συνεχίζουν με προσήλωση
για να μπορέσουν να αναδείξουν αρετές και να κάνουν προσπεράσεις

Γόμφοι και Δαναοί ετοιμάζονται για τις νέες αποστολές τους

Δύσκολη υποχρέωση έχει μπροστά η Φαλώρεια
στα συγκροτήματα υψηλού επιπέδου.
Ωστόσο δεν πρέπει να λησμονούμε ότι
οι περισσότεροι καλαθοσφαιριστές
έκαναν τα πρώτα βήματά τους σε
ομάδες εκτός των τειχών.
Φαίνεται λοιπόν ότι οι υπεύθυνοι διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία
αλλά όταν ο αθλητής φτάσει σε μια
συγκεκριμένη ηλικία είναι λογικό να
ψάχνει το κάτι παραπάνω.
Κάπως έτσι βγαίνουν ενισχυμένα
τα συγκροτήματα των μεγάλων πόλεων αλλά η επαρχία δεν παύει να αποτελεί εργοστάσιο παραγωγής ταλέντων.
Αυτό φαίνεται στα μικρά και στα μεγάλα θέματα αλλά και στις συνάξεις
των κλιμακίων.

Με δυνατό σύμβολο
H Ελλάδα είναι έτοιμη να φιλοξενήσει δύο μεγάλα ραντεβού της επόμενης γενιάς του μπάσκετ.
Το Παγκόσμιο U19 στο Ηράκλειο Κρήτης και το Ευρωπαϊκό U18 στο
Βόλο. Πρώτο στη σειρά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Το λογότυπο της
διοργάνωσης εμπνέεται για μία ακόμη φορά από τον Μινωικό Πολιτισμό.
Το λογότυπο έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την μορφή του ταύρου,
ένα εξέχον σύμβολο του Μινωικού πολιτισμού που αντιπροσωπεύει τον
θρύλο του Δία ως σύμβολο δύναμης.

Βέβαια δεν μπορεί πάντα μια συγκεκριμένη πόλη να βγάζει καλή φουρνιά παικτών. Όμως όσοι επιμένουν
θα καταφέρουν να αναδείξουν στελέχη με προοπτικές εξέλιξης.
Σε επίπεδο Θεσσαλίας οι φίλοι του
μπάσκετ είναι λογικό να παρακολουθούν με ενδιαφέρον τα δρώμενα στην
Α1 ΕΣΚΑΘ.
Η κατηγορία αποτελεί τον προθάλαμο της Γ’ Εθνικής και έτσι όπως αντιλαμβάνεται κανείς αρκετά σωματεία
κάνουν αγώνα για να αλλάξουν την
μοίρα τους και να πάρουν το εισιτήριο
της προαγωγής.
Μάλιστα φαίνεται ότι οι Θεσσαλικές
ομάδες διαθέτουν καλές βάσεις, αφού
όταν ανεβαίνουν καταφέρνουν να μονιμοποιηθούν και στην ανώτερη κατηγορία.
Υπάρχουν βέβαια και παραδείγματα
συγκροτημάτων που παίρνουν μεγάλη
φόρα με αποτέλεσμα να φτάνουν κάποια στιγμή ακόμη ψηλότερα.
Όμως οι πρωταγωνιστές των ομάδων της Α1 κρατούν μικρό καλάθι και
τους απασχολεί κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.
Βέβαια κάποια πράγματα φωνάζουν
από μακριά. Όταν λοιπόν μια ομάδα
προβαίνει σε σημαντική μετεγγραφική
ενίσχυση και διατηρεί και τον κορμό
της είναι μαθηματικά βέβαιο ότι αυCMYK

ξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας.
Ασφαλώς τα φαβορί οφείλουν να
στέκονται πάντα στο ύψος των περιστάσεων και να δικαιολογούν τις καλές
συστάσεις, αφού δεν θα τους χαριστεί
τίποτα.
Διότι όλες οι ομάδες κάνουν προσπάθεια και θέλουν να δρέψουν καρπούς αλλά και να παρουσιάσουν υπερβάσεις.
Αν μη τι άλλο όταν ένα αουτσάϊντερ
παίζει με το φαβορί είναι λογικό πως
θα έχει υψηλό κίνητρο.
Από την στιγμή που οι παίκτες του
μπαίνουν στο παρκέ αποφασισμένοι να
βγάλουν όλα όσα έχουν και δεν έχουν
και να εφαρμόσουν το πλάνο τους,
τότε η θετική διάθεση μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή συσχετισμών.
Αν μάλιστα βγουν και ορισμένες
δύσκολες προσπάθειες όλα μπορούν
να γίνουν.
Φυσικά μεγάλο ρόλο παίζει και η
μέρα στην οποία θα εμφανιστούν τα
σωματεία.
Συνεπώς οι ποιοτικές ομάδες οφείλουν να επιβεβαιώνουν πάντα τις αρετές τους.
Πάντως οι φίλοι της κατηγορίας
κρατούν στο μυαλό τους αρκετά παιχνίδια που στις εμπνεύσεις του ενός
απαντάει ο άλλος.
Κοινώς προκύπτει διαφήμιση του
μπάσκετ, ενώ αξίζει να μνημονεύσουμε και την ικανοποιητική προσέλευση
φιλάθλων ειδικά σε κομβικά ματς.
Μάλιστα παρά το ότι οι ομάδες τα
δίνουν όλα για ροζ φύλλα ο κόσμος
στέκεται στο ύψος των περιστάσεων
επιδεικνύοντας φίλαθλη συμπεριφορά.
Ασφαλώς μετά από έναν σημαντικό
κύκλο δουλειάς κανείς δεν θέλει να
αφήσει την δουλειά στην μέση, ενώ γενικά αποτελεί σημαντικό στοίχημα η
καθημερινή βελτίωση.
Αυτή η διάθεση λοιπόν που βγάζουν
οι πρωταγωνιστές αποτελεί καλό σημάδι για το μέλλον.
Όπως και να’ χει η ανάγνωση των
ομίλων καταδεικνύει ότι υπάρχουν χαρισματικές και φιλόδοξες ομάδες,
οπότε οι συναντήσεις υψηλού επιπέδου θα έχουν και συνέχεια.
Γενικά ο συναγωνισμός μόνο καλό
κάνει και όσοι ψάχνονται αργά ή γρήγορα βρίσκουν τον δρόμο τους.
Πάντως ειδικά για την Α1 ΕΣΚΑΘ
πάντως το ζητούμενο βρίσκεται στην
αναβάθμισή της. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για την πρώτη κατηγορία της Θεσσαλίας η οποία αποτελεί τον προθάλαμο για την Γ' Εθνική. Συνεπώς όσα σωματεία μετέχουν
στον μαραθώνιο θα πρέπει να εφαρμόζουν όσο το δυνατόν πιο πιστά τις
αρχές του μπάσκετ.
Αν μη τι άλλο ο κόσμος ξέρει να εκτιμά τις φιλότιμες προσπάθειες. Αν δει
ότι ομάδες έχουν σαφή στόχευση
πολύ απλά θα σπεύσει να παρακολουθήσει και τα επόμενα παιχνίδια.
Αντίθετα αν δεν νιώσει γεμάτος με
το συνολικό πακέτο τότε θα κάνει άλλες επιλογές.
Τα τελευταία χρόνια κάποια σωματεία δείχνουν αποφασισμένα να τραβήξουν μπροστά σε πείσμα των δυσκολιών. Γιατί τα χρήματα δεν περισσεύουν από κανέναν για να γίνουν ηχηρές μετεγγραφές. Με προσεκτική
έρευνα αγοράς όμως στήνονται ανταγωνιστικά σύνολα, που καταθέτουν
εμπνεύσεις και προσπαθούν να φτά-
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σουν μέχρι το τέλος του δρόμου.
Εννοείται ότι οι ιδέες και μάλιστα οι
καλές δεν λείπουν. Μέσα από τις αναλύσεις και τα ερεθίσματα ο πήχης μπορεί να τεθεί ψηλότερα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Ολοι όμως πρέπει να ζουν για το σήμερα και τον αγώνα που έχουν μπροστά.
Σχεδιάζουν πλάνο
Κατά την εξέλιξη των πρωταθλημάτων οι πρωταγωνιστές πρέπει να ελέγχουν τα συναισθήματα και να βάζουν
πλώρη για το επόμενο στοίχημα.
Για να προκύψει θετικό πρόσημο
όμως πρέπει να γίνει σφαιρική δουλειά.
Οι γεμάτες προπονήσεις είναι το Α
και το Ω. Διότι όταν υπάρχει ένα τέτοιο
σκηνικό οι παίκτες ανεβάζουν στροφές
και έτσι παρουσιάζονται πανέτοιμοι
στα επίσημα.
Αντίθετα αν προκύπτουν απουσίες
δεν είναι εύκολο να καταγραφούν
υπερβάσεις.
Σε κάθε περίπτωση πάντως ο καθένας καλείται να είναι συνεπής στην
αποστολή του έχοντας οδηγό την
ομαδική προσπάθεια.
Πέρα βέβαια από την ανάδειξη των
αρετών της κάθε ομάδας μεγάλο ρόλο
παίζει και η σωστή αντιμετώπιση των
αντιπάλων.
Ετσι το σκάουτινγκ δεν λείπει, οπότε την ώρα της αλήθειας τα Τρικαλινά
στελέχη ψάχνουν να εντοπίσουν την
αχίλλειο πτέρνα των ανταγωνιστών.
Γενικά στο αγωνιστικό κομμάτι η εμπειρία δείχνει ότι όποιος δεν λάβει τα
μέτρα του ή ενεργήσει αλαζονικά θα
μείνει με άδεια χέρια.
Πάντως οι φίλαθλοι θέλουν να βλέπουν αμφίρροπες συναντήσεις που να
τραβούν σε μάκρος. Ετσι ανανεώνουν σε πρώτη ευκαιρία το αγωνιστικό ραντεβού.
Από την μέχρι τώρα ανάλυση των
δεδομένων βέβαια συνάγεται ότι οι εκπρόσωποί μας μοχθούν για το καλύτερο και προσπαθούν να εμφανίσουν
σύνολα παντός καιρού.
Να μην ξεχνάμε άλλωστε ότι μεγάλο ρόλο παίζει και η υστεροφημία για
κάθε ομάδα.
Πάντως στον όμιλο υπάρχουν εξαιρετικοί αθλητές που χαίρεται να τους
βλέπει κανείς σε δράση, ενώ τα στατιστικά τα λένε όλα.
Πολύ σωστά όμως οι κόουτς εστιάζουν στην ομαδική δουλειά, ενώ προσπαθούν να κομίζουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τους αντιπάλους
στους παίκτες τους. Ετσι ξέρουν πώς
να κινηθούν και δεν θα καταφύγουν
στην τακτική απόψε αυτοσχεδιάζουμε.
Κοντολογίς η υλοποίηση των βασικών αρχών του μπάσκετ δίνει αέρα στα
πανιά των ομάδων αλλά χρειάζεται έμφαση στα λεγόμενα μικρά πράγματα.
Κοντά σε όλα αυτά να προσθέσουμε και την ευψυχία των αθλητών, που
δεν θέλουν να χάνουν ούτε στον ύπνο
τους.
Υπό το πρίσμα αυτό οι Γόμφοι θα φιλοξενήσουν τον Φοίβο. Γ και πολύ σωστά δεν θέλουν να δώσουν δικαιώματα για να μην κάνουν δύσκολη την ζωή
τους. Φυσικά δεν θέλουν όσα πολύτιμα πέτυχαν μέχρι τώρα να τα απεμπολήσουν.
Ετσι θα κινηθούν από μηδενική βάση
για να μεγαλώσουν την βαθμολογική
συγκομιδή και να κρατήσουν ζεστές τις
ελπίδες για πλέϊ οφ.
Οι Δαναοί έχουν δύσκολη αποστολή στον Αμπελώνα αλλά έχουν την ποιότητα να κοιτάξουν τον αντίπαλο στα
μάτια και να δώσουν άγρια ομορφιά
στο παιχνίδι. Εννοείται ότι καλούνται
να πιάσουν αψεγάδιαστη απόδοση
και στις δυο πλευρές του παρκέ για το
μεγάλο αποτέλεσμα.
Τέλος η Φαλώρεια έχει και αυτή
πολύ δύσκολη έξοδο στους Σοφάδες
και θα ψάξει μια αξιοπρεπή εμφάνιση
δοκιμάζοντας πράγματα για τα οριακά ματς.

30 σελίδα

ΠΕΜΠΤΗ
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ε 18 πόλεις από
τρεις Περιφέρειες
της χώρας (Στερεάς
Ελλάδας, Κεντρικής
Μακεδονίας και
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης) επεκτείνεται σε
πρώτη φάση το δίκτυο
φυσικού αερίου, σύμφωνα
με τον προγραμματισμό
της Δημόσιας
Επιχείρησης Δικτύων
Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ)
που ανακοινώθηκε
σήμερα, με στόχο την
παροχή πρόσβασης σε
φθηνότερη ενέργεια για
νοικοκυριά,
επαγγελματίες και
βιομηχανίες. Ακολουθούν
χρονικά οι Περιφέρειες
Δυτικής Μακεδονίας και
Δυτικής Ελλάδας, ενώ
έχουν ξεκινήσει μελέτες
και για τις Περιφέρειες
Πελοποννήσου και
Ηπείρου.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τις
ανακοινώσεις που έκαναν ο
πρόεδρος της ΔΕΔΑ, Σταύρος
Ραπτόπουλος και η αντιπρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος, Στεφανία Μωσσέ, ο
προγραμματισμός της επέκτασης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου περιλαμβάνει τα
εξής:
Η ανάπτυξη των δικτύων θα
ξεκινήσει από το Καρπενήσι,
την Άμφισσα, τη Θήβα, τη Λειβαδιά, τη Λαμία, τη Χαλκίδα
(Στερεά Ελλάδα), τη Βέροια,
την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, τα
Γιαννιτσά, την Κατερίνη, τις
Σέρρες, το Κιλκίς (Κεντρική
Μακεδονία) και την Ορεστιάδα,
την Καβάλα, την Κομοτηνή, τη

εσωτερικά
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Επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου
σε Στερεά, Μακεδονία, Θράκη
Σε 18 ακόμα πόλεις

Δράμα, την Ξάνθη και την Αλεξανδρούπολη (Ανατολική Μακεδονία - Θράκη).
Το αμέσως επόμενο διάστημα προκηρύσσονται οι διαγωνισμοί για την προμήθεια υλικών, καθώς και για τις κατασκευαστικές εργασίες, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο καλοκαίρι.
Σημειώνεται, ότι σε 6 από
αυτές τις πόλεις (Κομοτηνή,
Ξάνθη, Χαλκίδα, Κατερίνη, Λαμία και Σέρρες), όπου λειτουργεί ήδη μικρό δίκτυο διανομής,
εφαρμόζεται πιλοτικό πρό-

γραμμα, που σημαίνει ότι οι
καταναλωτές μπορούν ήδη να
υποβάλλουν αιτήσεις για τροφοδοσία με φυσικό αέριο. Το
ίδιο θα γίνει στο δεύτερο τρίμηνο του έτους σε άλλες 3
πόλεις (Θήβα, Κιλκίς και Δράμα).
Για αυτές τις περιφέρειες
έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των έργων που θα προέλθει κατά 50% από το ΕΣΠΑ,
ενώ το 35% θα καλυφθεί με
δάνειο από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων και το
υπόλοιπο 15% θα προέλθει

από ίδια κεφάλαια της ΔΕΔΑ.
Για τη Δυτική Μακεδονία και
τη Δυτική Ελλάδα αναμένεται
η πρόσκληση για ένταξη των
επενδύσεων στα Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράμματα
του ΕΣΠΑ, ενώ για την Ήπειρο
και την Πελοπόννησο έχουν
ξεκινήσει μελέτες κόστουςοφέλους.
Ο στόχος που έχει τεθεί στις
πρώτες τρεις Περιφέρειες είναι
έως το 2023 να κατασκευαστούν 1.130 χιλιόμετρα δικτύου
και να υλοποιηθούν 30.800 συνδέσεις.

ΕΡΓΟΣΕ:

Παραδίδεται το τελευταίο τμήμα της γραμμής
Τιθορέα - Λιανοκλάδι - Δομοκός

Τ

ην Τρίτη 22 Ιανουαρίου η ΕΡΓΟΣΕ
πραγματοποίησε τις
αναγκαίες δοκιμαστικές
φορτίσεις στην σιδηροδρομική γέφυρα ΣΓ26 στην Εκκάρα.
Σύμφωνα με την εταιρεία,
δύο συρμοί με βαγόνια-πλατφόρμες που είχαν φορτωθεί
με βαρύ φορτίο σιδηροτροχιών, συνολικού βάρους 800

τόνων οδηγήθηκαν στα τρία
ανοίγματα της γέφυρας και
πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις στατικής συμπεριφοράς
της γέφυρας.
Οι δοκιμές που διήρκεσαν
πάνω από 5 ώρες ήταν απολύτως επιτυχημένες, και όπως
ανέφερε ο ΕΡΓΟΣΕ «η ωραιότερη σιδηροδρομική γέφυρα
της χώρας θεωρείται έτοιμη
να τεθεί σε κυκλοφορία».

Αυτό θα συμβεί την επόμενη
εβδομάδα, όταν το τμήμα «Αγγείες – Δομοκός» (το μόνο
τμήμα που έλειπε μέχρι τώρα
από το έργο κατασκευής της
νέας γραμμής «Τιθορέα-Λιανοκλάδι -Δομοκός») θα δοθεί
σε κυκλοφορία.
Όσον αφορά την γέφυρα

CMYK

της Εκκάρας, η ΕΡΓΟΣΕ υπογραμμίζει την σπουδαιότητα
που έχει η ολοκλήρωση ενός
τόσο σύνθετου και δύσκολου
έργου και αισθάνεται υποχρεωμένη να συγχαρεί όλα τα
στελέχη της που συμμετείχαν
στην μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή του έργου.

Ο προϋπολογισμός των έργων είναι 172 εκατομμύρια
ευρώ.
Για τις άλλες τέσσερις Περιφέρειες που ακολουθούν οι
στόχοι είναι, αντίστοιχα, 850
χιλιόμετρα δικτύου και 15.000
συνδέσεις με προϋπολογισμό
επενδύσεων 109 εκατομμύρια
ευρώ.
Οι περιφέρειες και πόλεις
από τις οποίες ξεκινά το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΔΑ
επελέγησαν με κριτήριο, αφενός την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας αφετέρου
τη γειτνίαση με υφιστάμενους
ή σχεδιαζόμενους αγωγούς
φυσικού αερίου.
Σημειώνεται, ωστόσο, ότι
σε πόλεις που δεν βρίσκονται
κοντά σε αγωγό μεταφοράς,
το φυσικό αέριο θα μεταφέρεται με βυτιοφόρα είτε σε
υγροποιημένη μορφή (LNG σε
Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο) είτε
σε συμπιεσμένη (CNG σε Καρπενήσι, Άμφισσα, Βέροια, Γιαννιτσά και Ορεστιάδα).
Το τιμολόγιο διανομής, που
εγκρίνεται από τη ΡΑΕ ως μονοπωλιακή δραστηριότητα,
όπως τονίστηκε, θα είναι στα
ίδια ή χαμηλότερα επίπεδα σε
σχέση με τα ισχύοντα στις περιοχές όπου υπάρχουν ήδη δί-

κτυα φυσικού αερίου. Η ΔΕΔΑ
δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην κατασκευή και διαχείριση των δικτύων και όχι στην
εμπορία φυσικού αερίου.
Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να απευθυνθούν στους προμηθευτές
που δραστηριοποιούνται στην
αγορά για την υπογραφή σύμβασης προμήθειας. Η διοίκηση
της ΔΕΔΑ τονίζει, ακόμη, ότι
θα εφαρμοστούν προγράμματα
επιδότησης των τελών σύνδεσης καθώς και των εσωτερικών
εγκαταστάσεων, προκειμένου
να εξασφαλιστεί η άμεση διείσδυση του φυσικού αερίου
και σε νοικοκυριά με χαμηλά
εισοδήματα.
Η ΔΕΔΑ δραστηριοποιείται
στις περιοχές εκτός Αττικής,
Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας
όπου λειτουργούν ήδη εταιρείες διανομής.
Η ΕΔΑ Αττικής που πρόσφατα πέρασε υπό τον έλεγχο
(100%) της ΔΕΠΑ μαζί με την
ΔΕΔΑ θα συγκροτήσουν τη θυγατρική ΔΕΠΑ Υποδομών, στην
οποία το Δημόσιο θα διατηρήσει τον έλεγχο και την πλειοψηφία των μετοχών. Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να
κατατεθεί σύντομα στη Βουλή.

εσωτερικά-τοπικά

Την επόμενη εβδομάδα η
υπογραφή για κατώτατο μισθό
- «Πράσινο φως» από Κομισιόν
Τ
ην επόμενη εβδομάδα
πρόκειται να υπογραφεί η
αύξηση του κατώτατου
μισθού, για την οποία είναι
σύμφωνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
όπως αναφέρουν πηγές του
υπουργείου Εργασίας, έπειτα
από την ολοκλήρωση της
συνάντησης της υπουργού Έφης
Αχτσιόγλου, με εκπροσώπους
των θεσμών.

Στη συνάντηση οι δανειστές εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για
το ζήτημα των δικαστικών διεκδικήσεων των αναδρομικών προς τους συνταξιούχους, σε σχέση με την πορεία
του Ασφαλιστικού.
Ειδικότερα, σύμφωνα πάντα με τις
ίδιες πηγές, «η τελική απόφαση για το
ακριβές επίπεδο της αύξησης θα ληφθεί την ερχόμενη εβδομάδα, οπότε
και θα υπογραφεί η σχετική υπουργική απόφαση από την ίδια την υπουργό
Εργασίας».
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η
κ. Αχτσιόγλου ενημέρωσε τους εκπροσώπους των θεσμών για το πόρι-

Ενημέρωσε τους θεσμούς η υπουργός
Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου
σμα της επιτροπής εμπειρογνωμόνων
και την ολοκλήρωση της διαδικασίας
διαβούλευσης σχετικά με την αύξηση
του κατώτατου μισθού και την κατάρ-

γηση του υποκατώτατου μισθού. Στο
πλαίσιο της ενημέρωσης έγινε ανταλλαγή οικονομικών και νομικών επιχειρημάτων από τις δύο πλευρές αναφορικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και την επίδραση της αύξησης του
κατώτατου μισθού σε βασικά μεγέθη
της οικονομίας.
Όπως σημείωναν μάλιστα πηγές από
το υπουργείο Εργασίας, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή επανέλαβε ότι είναι σύμφωνη με την αύξηση του κατώτατου μισθού, σημειώνοντας ότι αυτή θα πρέπει να είναι προσεκτική.
Όσον αφορά το ασφαλιστικό, η ενημέρωση που έγινε αφορούσε την υλοποίηση της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, την πρόοδο της οργανωτικής
συγκρότησης του ΕΦΚΑ και το πλάνο
δράσης για την ψηφιοποίηση του
ασφαλιστικού ιστορικού των ασφαλισμένων.
Επίσης, σύμφωνα με τους κύκλους
του υπουργείου, η κ. Αχτσιόγλου ενημέρωσε τους θεσμούς για τις δικαστικές διεκδικήσεις αναδρομικών από
συνταξιούχους για την περίοδο πριν
από την απόφαση του ΣτΕ του 2015.

ΑΣΕΠ: Τέλη Φεβρουαρίου
τα οριστικά αποτελέσματα για
τις 8.166 θέσεις στους δήμους
Σ
τη δέσμευση ότι
στα τέλη
Φεβρουαρίου θα
εκδοθούν οι οριστικοί
πίνακες των διοριστέων
της προκήρυξης
3Κ/2018 για 8.166
θέσεις στις
ανταποδοτικές
υπηρεσίες των δήμων,
προέβη ο πρόεδρος του
ΑΣΕΠ, Ιωάννης
Καραβοκύρης σε
συνάντηση που είχε με
την ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των εργαζομένων
στο ΑΣΕΠ εκτίμησαν ότι τα

αποτελέσματα θα εκδοθούν
περί τις 10 Μαρτίου. Ο κ. Καραβοκύρης απέδωσε την κα-

θυστέρηση της έκδοσης των
οριστικών αποτελεσμάτων στο
γεγονός ότι ποσοστό 50%-

Πέθανε ο πρώην πρόεδρος
της ΑΔΕΔΥ Σπύρος Παπασπύρος
Εφυγε από τη ζωή, χθες το πρωί, ο Σπύρος Παπασπύρος, πρώην πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ, σε ηλικία 58 ετών.
Ο Σπύρος Παπασπύρος γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου του 1961, στο Στένωμα Ευρυτανίας και σπούδασε κοινωνιολογία και δημόσιο managment στο πανεπιστήμιο Middlesex της Αγγλίας.
Ο εκλιπών διετέλεσε πρόεδρος της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των
δημοσίων υπαλλήλων από το 2000 έως και το 2011, οπότε αποχώρησε οικειοθελώς
δύο χρόνια πριν τη λήξη της θητείας του. Υπήρξε, επίσης, συντονιστής του Ομίλου
Πολιτικού και Κοινωνικού Προβληματισμού «Ακτίδα».

60% των δικαιολογητικών που
έχουν καταθέσει οι υποψήφιοι
έχουν λάθη και αποκλίσεις σε
σχέση με αυτά που αρχικώς είχαν δηλώσει.
Οι εργαζόμενοι στις Υπηρεσίες Καθαριότητας των δήμων σε όλη τη χώρα πραγματοποίησαν τετράωρη στάση
εργασίας, από 07:00-11:00, με
αφορμή τις «τραγικές καθυστερήσεις» του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) στην έκδοση
των οριστικών αποτελεσμάτων των επιτυχόντων της προκήρυξης πρόσληψης μόνιμου
προσωπικού.
Σύμφωνα με την ΠΟΕ-ΟΤΑ,
«η συνεχιζόμενη κοροϊδία του
προέδρου και της διοίκησης
του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.),
εις βάρος των υποψηφίων,
των εργαζομένων και των Υπηρεσιών των δήμων, πρέπει να
λάβει οριστικό τέλος. Δεν θα
επιτρέψουμε να παίζονται στις
πλάτες των υποψηφίων και
των εργαζομένων "βρώμικα"
μικροπολιτικά παιχνίδια και
ταυτόχρονα να "ανοίγουν την
όρεξη" στα μεγάλα ιδιωτικά
επιχειρηματικά-εργολαβικά
συμφέροντα να "καταπιούν"
τις υπό διάλυση Υπηρεσίες
Καθαριότητας των δήμων».
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ
Αριθμ. Πρωτ. : 863
Ταχ. Δ/νση: Ευθ. Βλαχάβα 1
Ταχ. Κωδ. : 42200- Καλαμπάκα
E-mail:info@dimosmeteoron.com
Ιστοσελίδα: http://www.dimosmeteoron.com

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού
εξοπλισμού Δ. Καλαμπάκας»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό άνω των ορίων με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται στους όρους
της διακήρυξης και για την ανάδειξη προμηθευτή της Δημόσιας Σύμβασης
για την Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού Δ. Καλαμπάκας εκτιμώμενης αξίας 315.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. (καθαρή αξία 254.032,27 €)
1) Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας αρχής: Δήμος Μετεώρων , Δ/νση
Τ.Υ. Περ/ντος & Πολ/μιας, Ταχ. Δ/νση: Ευθ. Βλαχάβα 1, Τ.Κ. 42 200 Καλαμπάκα, Τηλ. 2432350200, email: info@dimosmeteoron.com, Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Ιστοσελίδα: www.dimosmeteoron.com
2) Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής .
3) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.dimosmeteoron.com.
4) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών,
εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
5) Δικαιούμενοι συμμετοχής:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,
2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή1 για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
6) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13,
στους όρους της διακήρυξης και στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013, ως
εξής:
- Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 17/01/2019
ημέρα Πέμπτη προσωρινός αριθμός αναφοράς 2019/S 014-028156
- Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 23/01/2019 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 7:00 π.μ.
- Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 26/02/2019
ημέρα Τρίτη και ώρα 23:59 μ.μ.
- Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Την
τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών και συγκεκριμένα 04/03/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
- Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ:69704,69725,69726,69729,69730,69731,
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
7) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν
και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ(8) μηνών από
την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού
9) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
10) Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 με χρηματοδότηση από πιστώσεις του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (αριθ. εναρ. έργου 2017ΣΕ05500010)
11) Εγγυήσεις:
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού
χωρίς Φ.Π.Α. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής2, για ποσό που θα
καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μόνο για το προσφερόμενο είδος ή τα είδη
για τα οποία συμμετέχει χωρίς το Φ.Π.Α.
Αναλυτικά τα απαιτούμενα ποσά αριθμητικά και ολογράφως της εγγύησης συμμετοχής ανά είδος συμμετοχής έχουν ως κάτωθι:
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (€)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (€)
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ
Α1
900,00
Εννιακόσια
Α2
1.759,00
Χίλια επτακόσια πενήντα εννέα
Α3
890,00
Οκτακόσια ενενήντα
Α4
900,00
εννιακόσια
Α5
496,00
Τετρακόσια ενενήντα έξι
A6
136,00
Εκατόν τριάντα έξι
12) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
15) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (www.promitheus.gov.gr), καθώς και στο
site του Δήμου www.dimosmeteoron.com, ενώ η παρούσα περίληψη στις
εφημερίδες, το διαύγεια και τον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου.
Καλαμπάκα 22/01/2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΣΙΝΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

32 σελίδα
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«Ζυγίζει» την πρόταση μομφής η Ν.Δ.

Π

άνω στο τραπέζι κρατάει η Ν.Δ. την πρόταση
μομφής κατά της κυβέρνησης, την οποία
μπορεί να υποβάλει ανά πάσα στιγμή. Μια νέα
πρόταση μομφής θα καθυστερούσε την ψήφιση της
συμφωνίας των Πρεσπών, καταδεικνύοντας ότι η
Ν.Δ. χρησιμοποίησε όλα τα μέσα που είχε στη
διάθεσή της για να αποτρέψει την ψήφισή της.
Ταυτόχρονα, θα έφερνε σε δύσκολη θέση τους
«προθύμους» βουλευτές και κυρίως τους
«δανεικούς» από τους ΑΝΕΛ, καθώς θα
αναδεικνυόταν η υποκρισία της στάσης τους.

Επαναλαμβάνοντας ότι πρόκειται για μια κακή συμφωνία,
προχθές το βράδυ από τη Θεσσαλονίκη, όπου μετείχε σε
ευρεία σύσκεψη στελεχών με στόχο τη στήριξη του Ν. Ταχιάου για τον Δήμο Θεσσαλονίκης, ο Κυρ. Μητσοτάκης
υπογράμμισε ότι η Ν.Δ. προσέρχεται στη σημερινή «κρίσιμη
για την εξέλιξη του εθνικού θέματος» συζήτηση «συντεταγμένα, με νηφαλιότητα και αποφασιστικότητα», προκειμένου να εξηγήσει γιατί η συμφωνία είναι κακή, ενώ τόνισε
ότι «θα κάνει ό,τι μπορεί για να αποτρέψει την κύρωσή
της».

Ο Κυρ. Μητσοτάκης, προχθές το βράδυ, μετείχε
σε ευρεία σύσκεψη στελεχών, με στόχο τη στήριξη του
Ν. Ταχιάου για τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Συσκέψεις
«Οι προτάσεις δυσπιστίας δεν προαναγγέλλονται», σημείωνε χαρακτηριστικά συνεργάτης του προέδρου της
Ν.Δ. για το ενδεχόμενο να κατατεθεί ακόμα και σήμερα
πρόταση δυσπιστίας (χωρίς αυτό να αποκλείει και την αυριανή ημέρα), καθώς αυτό θα σήμαινε αυτομάτως τη διακοπή της συζήτησης και τη μετάθεση της ψήφισης από
την Κυριακή μέχρι την ερχόμενη Τρίτη, δηλαδή θα καθυστερούσε την ψήφιση στους χρόνους που θέλει η κυβέρνηση.
Πρακτικά, θα δινόταν ακόμη περισσότερος χρόνος στη

Βουλή και στους βουλευτές να συζητήσουν εξαντλητικά
επί της συμφωνίας.
Οι συσκέψεις με αυτό το αντικείμενο δίνουν και παίρνουν
το τελευταίο 24ωρο στην Πειραιώς, καθώς ζυγίζονται τα
υπέρ και τα κατά μιας τέτοιας κίνησης. Σχετική συζήτηση
έγινε, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», και σε σύσκεψη
υπό τον Κυρ. Μητσοτάκη με τη συμμετοχή των βουλευτών
της Ν.Δ. που μετέχουν στην Επιτροπή Εξωτερικών και
Αμυνας το απόγευμα της Δευτέρας στη Βουλή.
Ο πρόεδρος της Ν.Δ., πάντως, δεν άνοιξε τα χαρτιά του

και αρκέστηκε στην αναφορά στα υπέρ και τα κατά μιας
τέτοιας κίνησης.
Υπενθυμίζεται ότι το κορυφαίο αυτό κοινοβουλευτικό
όπλο χρησιμοποίησε η Πειραιώς και τον περασμένο Ιούνιο,
παραμονές της υπογραφής της συμφωνίας στις Πρέσπες,
για να καταδείξει πως έκανε ό,τι μπορούσε θεσμικά για να
εμποδίσει την υπογραφή της.
Παρομοίως, μια τέτοια κίνηση τώρα θα εξέπεμπε και και
πάλι το ίδιο μήνυμα στην κοινωνία – που είναι στην πλειονότητά της αρνητική έναντι της συμφωνίας.
Ταυτόχρονα, θα αποδεικνυόταν η στήριξη της συμφωνίας
από μια ετερόκλητη ομάδα βουλευτών και θα ενισχυόταν
το επιχείρημα της Ν.Δ. για «κυβέρνηση κουρελού» με
πλειοψηφία «δανεικών» βουλευτών από τους ΑΝΕΛ, καθώς
θα αναδείκνυε ακόμη ένα παράδοξο: βουλευτές, που δεν
θα στηρίξουν τη συμφωνία των Πρεσπών, θα ψήφιζαν
κατά της πρότασης δυσπιστίας (με αντικείμενο τη συμφωνία).
Ο κ. Μητσοτάκης χθες τόνισε ότι όλοι οι βουλευτές «θα
βρεθούν αντιμέτωποι με τη συνείδησή τους –και υπόλογοι,
βέβαια, στην Ιστορία– για τις αποφάσεις που θα πάρουν»,
ενώ χαρακτήρισε «αδιανόητο» το γεγονός ότι η Βουλή καλείται να αποφασίσει το «οριστικό, αναθεωρημένο και κωδικοποιημένο κείμενο του σκοπιανού συντάγματος, όπως
προέκυψε μετά τη διαδικασία αναθεώρησης».
Στα αρνητικά της υποβολής νέας πρότασης δυσπιστίας
και μάλιστα μόλις μία εβδομάδα αφότου η κυβέρνηση
έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης με 151 βουλευτές, είναι ότι θα
συσπείρωνε τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ θα κατέληγε
σε ακόμη μία εύκολη «αριθμητικά» νίκη στη Βουλή για τον
Αλ. Τσίπρα, την ώρα μάλιστα που υποτίθεται ότι στόχευσή
της είναι να εμποδίσει την ψήφιση μιας συμφωνίας η
οποία, όμως, έχει προεξοφληθεί από τους συσχετισμούς
που έχουν διαμορφωθεί.

Αλ. Χαρίτσης: Καλ οδε χούμενη
μία πρόταση δυσπιστίας από τη Ν.Δ.

Η

κατάθεση πρόταση δυσπιστίας από
τη Νέα Δημοκρατία είναι καλοδεχούμενη από την κυβέρνηση, τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης, σημειώνοντας ότι το ενδεχόμενο
αυτό θα έχει διπλό κέρδος για την κυβέρνηση.
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε ότι με το ενδεχόμενο αυτό «η κυβέρνηση θα καταγάγει μία
ακόμη κοινοβουλευτική νίκη, γιατί η πρόταση
αυτή δεν θα περάσει και ταυτόχρονα θα
υπάρξει περισσότερος χρόνος ώστε η Συμφωνία των Πρεσπών να συζητηθεί ακόμη
πιο αναλυτικά σε σχέση με τη διαδικασία
που προβλέπεται από τον κανονισμό της
Βουλής και οι Έλληνες πολίτες να είναι
πλήρως ενημερωμένοι».
Για τη δήλωση του Πάνου Καμμένου ότι
θα στηρίξει πρόταση μομφής, ο υπουργός
Εσωτερικών είπε ότι «ο καθένας, πόσο μάλλον ο αρχηγός ενός πολιτικού κόμματος,
κρίνεται, και κρίνεται αυστηρά, από το Κοι-

Ο υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης
νοβούλιο και κυρίως από τον ελληνικό λαό
και από την Ιστορία, σε σχέση με όσα έκανε

το προηγούμενο διάστημα και τον τρόπο
που λειτουργεί σήμερα».
Ο υπουργός Εσωτερικών μίλησε επικριτικά
για πολιτικά πρόσωπα που «έπαιξαν ρόλο
στη χάραξη της εθνικής γραμμής για το
Μακεδονικό, αλλά σήμερα δεν παίρνουν
θέση για το ζήτημα», λέγοντας ότι «είναι
μία πολύ κακή εξέλιξη και δείχνει ακριβώς
την προσπάθεια κάποιων πολιτικών προσώπων να υπεκφύγουν από τις ευθύνες
τους και τον ρόλο τον οποίο πρέπει να παίξουν σε αυτή την προσπάθεια».
Σχετικά με το συλλαλητήριο της περασμένης Κυριακής, ο κ. Χαρίτσης κατηγόρησε
τη Νέα Δημοκρατία για συμπόρευση με
την άκρα Δεξιά και για κάλυψη των επεισοδίων, ενώ πρόσθεσε ότι «η ελληνική αστυνομία έπρεπε να κρατήσει μία αμυντική
στάση και αυτό έπραξε, απέναντι σε μία
οργανωμένη προσπάθεια εισβολής και κατάληψης της Βουλής».
Επιπλέον, ο υπουργός Εσωτερικών ση-

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

μείωσε πως η Συμφωνία των Πρεσπών, «η
ολοκλήρωση δηλαδή αυτής της πολύ μεγάλης εθνικής εκκρεμότητας εδώ και τρεις
δεκαετίες, παραπέμπει στη δυνατότητα της
χώρας να προχωρήσει προς το μέλλον,
έχοντας λύσει τις εκκρεμότητές της με το
παρελθόν».
«Από εκεί και πέρα, η δουλειά που έχει
κάνει η κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες,
μετά την έξοδο από το μνημόνιο και τις
εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη, είναι να υλοποιούμε μέτρα ελάφρυνσης τα οποία αίρουν μέρος των αδικιών
της μνημονιακής περιόδου.
Και αυτό σιγά-σιγά ο ελληνικός λαός το
αναγνωρίζει. Αυτή η πορεία που ξεκίνησε
τον Αύγουστο του 2018 πρέπει να συνεχιστεί
και να ολοκληρωθεί», επεσήμανε.

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

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

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

εσωτερικά
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Νίμιτς: Βαθιές και πιθανώς επικίνδυνες
συνέπειες αν απορριφθούν οι Πρέσπες
ην άποψη ότι «εάν η Συμφωνία
των Πρεσπών δεν τεθεί σε ισχύ,
οι συνέπειες της αποτυχίας, θα
ήταν βαθιές και για τις δύο πλευρές
εκφράζει ο ειδικός διαμεσολαβητής
του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς.

Τ

Σε συνέντευξή του, ο βετεράνος Αμερικανός διπλωμάτης και προσωπικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα του
ΟΗΕ στις συνομιλίες μεταξύ Ελλάδας και
πΓΔΜ, εκφράζει την άποψη, ότι «εάν η Συμφωνία των Πρεσπών δεν τεθεί σε ισχύ, οι συνέπειες της αποτυχίας, θα ήταν βαθιές και
πιθανόν και οι δύο πλευρές θα μπορούσαν
να επανεξετάσουν πολλά στοιχεία τα οποία
είχαν συμφωνηθεί. Δεν πιστεύω ότι θα ήταν
πιθανή μια "ταχεία λύση" σε σχέση με αυτήν
τη συμφωνία που έτυχε προσεκτικής διαπραγμάτευσης. Μπορώ να προβλέψω πολλά διαφορετικά σενάρια τα οποία θα μπορούσαν να είναι δυνατά, μερικά από αυτά
αρκετά επικίνδυνα».
Ο κ. Νίμιτς τονίζει, ότι η καλύτερη εκτίμησή
του είναι πως η επίτευξη μιας νέας συμφωνίας «θα απαιτούσε χρόνια, όχι μήνες, δεδομένου ότι όλα τα ζητήματα (συμπερι-

Ο ειδικός διαμεσολαβητής του ΟΗΕ
Μάθιου Νίμιτς
λαμβανομένης της αλλαγής του ονόματος
του κράτους έναντι όλων - erga omnes) θα
είναι και πάλι στο τραπέζι, δεδομένου ότι είναι πιθανό να υπάρξει διαφορετική πολιτική

δυναμική και στις δύο χώρες καθώς και αλλαγές στο περιφερειακό και παγκόσμιο περιβάλλον».
Ο κ. Νίμιτς επισημαίνει ότι «τα δύο μέρη
εργάστηκαν με καλή πίστη για να επιλύσουν
αυτή τη διαμάχη από την υπογραφή της ενδιάμεσης συμφωνίας τον Σεπτέμβριο του
1995, σχεδόν 25 χρόνια προσπάθειας. Τελικά
επιτεύχθηκε συμφωνία μετά από τόσα χρόνια έντονων συζητήσεων και σκληρών διαπραγματεύσεων, διότι η κάθε πλευρά πίστευε ότι είχε επιτύχει τα ουσιώδη στοιχεία
των εθνικών της συμφερόντων και ότι η ειρήνη, η ασφάλεια και η φιλία ήταν πιο πιθανό
να συμβούν με τη συμφωνία αυτή παρά με
τη συνέχιση της διαμάχης».
Ωστόσο, υπογραμμίζει, αυτή είναι η προσωπική του γνώμη για το μέλλον και μπορεί
άλλοι να έχουν διαφορετικές εκτιμήσεις.
Απαντώντας στην ερώτηση «αν από τα
Ηνωμένα Εθνη αναγνωρίζεται ‘μακεδονική
γλώσσα», ο κ. Νίμιτς τονίζει ότι στον επίσημο
κατάλογο με τα ονόματα χωρών, συμπεριλαμβανομένων και γλωσσών που έχουν
συνταχθεί από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων
των Ηνωμένων Εθνών για τα Γεωγραφικά
Ονόματα(United Nations Group of Experts on

Ευ. Αποστολάκης: Οι στιγμές είναι κρίσιμες
και επιβάλλουν ενότητα και εθνική συνεννόηση
τη Χίο μετέβη χθες ο υπουργός
Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος
Αποστολάκης, όπου παρέστη
στην τελετή αποκαλυπτηρίων ομοιώματος του θωρηκτού «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ», που πραγματοποιήθηκε στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου
Χίου. Το ομοίωμα αποτελεί προσφορά
του κοινωφελούς ιδρύματος «Μαρία
Τσάκος».
Στον χαιρετισμό του, ο κ. Αποστολάκης συνεχάρη το ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» τόσο για τις πρωτοβουλίες του
σχετικά με τη διατήρηση των ναυτικών
παραδόσεων και τη συμβολή του στην
ενίσχυση της ναυτικής εκπαίδευσης
της νεολαίας όσο και για τη δημιουργία
του πρώτου ιδιωτικού Μη Κερδοσκοπικού Επαγγελματικού Λυκείου Ναυτικής Κατεύθυνσης που λειτουργεί στη
χώρα, -το «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών» στη Χίοεκφράζοντας την ευχή η εν λόγω πρωτοβουλία να βρει μιμητές.
Με την ευκαιρία της επίσκεψής του
στη Χίο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
επισήμανε την ανάγκη ενότητας και
εθνικής συνεννόησης. «Κατόπιν του τιμητικού καλέσματος του κ. πρωθυπουργού, αποδέχθηκα όπως αναλάβω
την πολιτική ευθύνη της ηγεσίας των
Ενόπλων Δυνάμεων, διότι ως στρατιώτης έχω μάθει να υπηρετώ την πατρίδα
και να μην αποφεύγω το καθήκον, όσο
βαρύ και δύσκολο και αν είναι.
Όπως έκανα όλα αυτά τα χρόνια, θα
το κάνω μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες. Οι στιγμές είναι άλλωστε κρίσιμες και επιβάλλουν ενότητα και εθνική συνεννόηση» ανέφερε.
Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας είναι εδώ, είναι δυνατές, είναι αξιόπιστες, και είναι
έτοιμες να εκτελέσουν την αποστολή

Σ

Geographical Names (UNGEGN) και στο
λήμμα «πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία
της Μακεδονίας», υπάρχει αναφορά σε
«μακεδονική» γλώσσα (mk: Macedonian).
Αναλυτικά, «το 1992, η ομάδα εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών για τα γεωγραφικά ονόματα (UNGEGN) άρχισε να
ενημερώνει τους επίσημους καταλόγους των
ονομασιών χωρών, συμπεριλαμβανομένων
των γλωσσών, που ξεκίνησε το 1986 και ο
κατάλογος αυτός διατηρείται σε επικαιροποιημένη βάση και είναι προσβάσιμος από
τον ιστότοπο για 194 χώρες.
Το έργο αυτό αναλήφθηκε κατόπιν αιτήματος της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών
για την Τυποποίηση των Γεωγραφικών Ονομάτων. Στη σελίδα 94 του παρόντος εγγράφου υπάρχει η εγγραφή για την "Πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας" και η καταχώριση υπό τον τίτλο "Γλώσσα" είναι «μακεδονική" (mk: Macedonian")».
Ο κ. Νίμιτς προσθέτει πως «σε ανεπίσημη
βάση, εάν κάποιος αποκτήσει πρόσβαση στο
Google / Translate, το οποίο χρησιμοποιείται σε ολόκληρο τον κόσμο, η "μακεδονική"
είναι μία από τις γλώσσες που αναφέρονται.
Φυσικά αυτό είναι εντελώς ανεπίσημο».

Μαξίμου:

Ο Νίμιτς βάζει τέλος
στο παραμύθι Μητσοτάκη
περί επαναδιαπραγμάτευσης
των «Πρεσπών»
Σχόλιο του Μαξίμου με αφορμή
την παρέμβαση του Μάθιου Νίμιτς.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης
τους στο ακέραιο και να προασπίσουν
την εθνική ακεραιότητα της πατρίδας
μας. Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό
τους, κρατώντας ψηλά τη σημαία της
αποτροπής, της ισχύος και της υπερηφάνειας, ώστε να προασπίσουν την
ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή
ευθύνης της πατρίδας μας».
«Θα πράξω ό,τι είναι απαραίτητο για
τη διασφάλιση του αξιόμαχου των Ενόπλων Δυνάμεων και την ανάδειξη του
ρόλου της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και πάροχο ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων.
Για αυτό, άλλωστε, ασκούμε ενεργή
στρατιωτική διπλωματία, έχοντας αναλάβει έναν ρόλο κλειδί στην προώθηση
αμυντικών συνεργειών και πρωτοβου-

λιών ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια» κατέληξε ο κ.
Αποστολάκης.
Με την ευκαιρία της παρουσίας του
στη Χίο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
επισκέφθηκε τα πληρώματα επιφυλακής
SAR των SUPER PUMA της Πολεμικής
Αεροπορίας, το παράκτιο περιπολικό
«ΣΤΑΜΟΥ» του Πολεμικού Ναυτικού, τα
πλοία του Λιμενικού Σώματος ΠΛΣ-171
και Ν/Γ 578 και την έδρα της 96ης Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής, συνοδευόμενος -κατά περίπτωση- από τον αρχηγό ΓΕΣ, αντιστράτηγο
Αλκιβιάδη Στεφανή, τον αρχηγό ΓΕΝ,
αντιναύαρχο Νικόλαο Τσούνη και τον
αρχηγό του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, αντιναύαρχο
Σταμάτιο Ράπτη.
CMYK

«Ο κ. Μητσοτάκης μέχρι πριν από λίγες ημέρες κορόιδευε όλην την Ελλάδα και χάιδευε τα συλλαλητήρια, αποκρύπτοντας ότι είναι υπέρ της σύνθετης ονομασίας με χρήση του όρου «Μακεδονία»», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του
το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού, με αφορμή την παρέμβαση του Μάθιου Νίμιτς.
Και προσθέτει, «τις τελευταίες ημέρες ο κ. Μητσοτάκης
πήγε την κοροϊδία ένα βήμα παραπέρα, ισχυριζόμενος ότι
δήθεν θα κάνει το παν για να μην περάσει η Συμφωνία των
Πρεσπών και εν συνεχεία ο ίδιος θα την επαναδιαπραγματευθεί με την πΓΔΜ».
«Όχι ότι θα του δοθεί ποτέ η εντολή από τον ελληνικό
λαό», υπογραμμίζει η ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου,
«αλλά τον καλούμε να διαβάσει τη δήλωση του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ, Μάθιου Νίμιτς, ο οποίος επί της ουσίας βάζει τέλος στο παραμύθι του κ. Μητσοτάκη περί δήθεν επαναδιαπραγμάτευσης, αφού υπογραμμίζει ότι μία νέα
συμφωνία "θα απαιτούσε χρόνια", ενώ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ότι θα τεθεί σε επαναδιαπραγμάτευση και
το erga omnes, που για πρώτη φορά πέτυχε ελληνική κυβέρνηση με τη Συμφωνία των Πρεσπών».
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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 ΟιΙδιοφυΐεςτουΑρχαίουΚόσμου
Κ1Ε1(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
02:45
04:30
05:30

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'EχουνΨυχή
(Ε)

ΑλήθειεςμετηΖήνα(Ε)
ShoppingStar(Ε)
ΣτηΦωλιάτωνΚουΚου
ΑλήθειεςμετηΖήνα
ΝτετέκτιβΜονκΚ5Ε3
StarNews
ShoppingStar
ElifΚ2Ε257
ΤροχόςτηςΤύχης
StarNews
LethalWeaponΚ2Ε15
ΗΜέρατωνΗρώων
Κάθαρση
PersonofInterestΚ4
PrettyLittleLiarsΚ5
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;
ΔελτίοΕιδήσεωνστηΝοηματική
Γλώσσα
TotalDreamerE3
Deal
ΚεντρικόΔελτίοΕιδήσεων
'EλαστηΘέσημουΚ3Ε78
ΜηνΑρχίζειςτηΜουρμούραΚ6
Ε27
ΤοΤατουάζΚ2Ε127
ΜετάταΜεσάνυχτα
ΟιΙστορίεςτουΑστυνόμου
ΜπέκαΚ1(Ε)
ΑυτέςΕίναιοιKardashiansΚ11
Ε12
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

00.50«ΤοΜαγκαζίνοτηςΘεσσαλίας»
02.10«ΗΩρατηςΜαγνησίας»
03.00Ξένηταινία«Vengeanceismine»
συναίνεση

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα έως 8
πρωί επομένης
Σιμορέλης Βασίλης
Κονδύλη 6
2431070669
08:00 π.μ. – 23:00
μ.μ.
Κοντός Νικόλαος
Ασκληπιού 17

τηλεόραση

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

2431034412
Από τις 5
το απόγευμα
έως τις 10 βράδυ
Βασδέκης Σπύρος
25ης Μαρτίου 22
2431077297
Ζυγουράκης Κων.
Έναντι Νοσοκομείου
2431079140

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Λιάπης-----------------------------------Οδ.Τρικάλων-Καλ/κας
Νταϊλιάννη ------------------------------------------Οδ.Λαρίσης
Ντόκος--------------------------------------------Οδ.Καρδίτσης
Παππάς------------------------------------------------Οδ.Πύλης
Κατσιάκος-----------------------------------Συνάτικας(Ρόγγια)
Κέμος -----------------------------------------------------Σωτήρα
Μίντζας ---------------------------------------Παλαιομονάστηρο
Τσινάκης--------------------------------------------Φανερωμένη

04.30Ξένηταινία«Convictwoman»
06.00«ΑρωμαΕλλάδος»
07.45Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
08.20«ΚαλημέραΘεσσαλία»
09.30Τελεμάρκετινγκ
10.30Παιδικόπρόγραμμα«Οδούρειος
σκύλος»,«Ηωραίακοιμωμένη»
12.00«Μημουπεις»
13.00ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00Ντοκυμαντέρ«ΟναόςΠόρτα
ΠαναγιάστηνΠύληΤρικάλων»
14.40ΤοΜαγκαζίνοτηςΘεσσαλίας
16.00Τελεμάρκετινγκ
17.00«ΗΩρατηςΜαγνησίας»
18.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
18.40Τελεμάρκετινγκ
19.00«Καρέ-καρέμαθήματασκίτσου»
(Ε)
19.30Ελληνικήταινία«Οκαλόςμας
άγγελος»
20.40Ντοκυμαντέρ«Χοροίκαιλέξεις»
21.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
21.45Δεξιάκαιαριστερά
23.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
23.40«ΚαλημέραΘεσσαλία»

08.30
10.00
10.30
14.00
15.00
17.00
18.00
19.00
20.00
20.30
22.30
24.00
01.30
02.00
05.00
06.30
07.00

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

07.00-08.00ΚινούμεναΣχέδια
08.00–09.00ΧρώματαΕλλάδας
09.00–10.00ΌλοΥγεία
10.00–12.00Τηλεπωλήσεις
12.00–13.00ΔρόμοιτηςΠαράδοσης
13.00–15.00Τηλεπωλήσεις
15.00–16.00Ορθά–Κοφτά
16.00–18.00Τηλεπωλήσεις
18.00–18.30ΔελτίοΕιδήσεων
18.30–19.30ΚόντρακαιΡήξη
19.30–20.00Κοινωνικήσειρά
20.00–20.30ΔελτίοΕιδήσεων
20.30–21.30ΠολιτιστικόΗμερολόγιο
21.30–22.00Ζούμεόμορφα,ζούμε
Ελλάδα
22.00–23.00ΑνατρεπτικόΔελτίο
23.00–00.00ΚόντρακαιΡήξη
00.00–00.30ΔελτίοΕιδήσεων
00.30–02.00Ταάστρακαιταζώδια
02.00–06.00Τηλεπαρέα
06.00–07.00Videoclips

ΚΡΙΟΣ: Ακόμακιανέχετεπαράποναήαπωθημένακαισαςδοθείσήμεραηαφορμήναταεκφράσετε,καλύτερααρκεστείτεστονακερδίσετεχρόνολέγονταςκάτιτύπου«υπάρχουνπράγματαγιαταοποίαδενείμαιέτοιμοςναμιλήσωσήμερα,αλλάθατοκάνωσύντομα».
ΤΑΥΡΟΣ: Οιπαρανοήσειςπουθαδημιουργήσει
τοτετράγωνοτουΕρμήμετονΟυρανόενδεχομένωςνααγγίξουνγιασαςτονευαίσθητοτομέα
τηςυγείας,γι’αυτόμηνπάρετετοιςμετρητοίς
οποιαδήποτεδιάγνωσησαςγίνεισήμεραείτεθετική,είτεαρνητική,αλλάκαλύτεραναπάρετεκαι
μιαδεύτερηγνώμη.
ΔΙΔΥΜΟΙ: ΤοτετράγωνοτουκυβερνήτησαςΕρμή
μετονΟυρανόπρόκειταινακάνεισήμερακάπως
πιοδογματικέςτιςαπόψειςσαςκαιαυτόμπορεί
ναπροκαλέσειάσχημεςαντιδράσειςείτεμιλάμεγιατιςερωτικέςήτιςφιλικέςσαςσχέσεις,είτε
γιατιςσυλλογικότητεςστιςοποίεςδραστηριοποιήστε.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Δενείναιώραναβγάλετετονεκνευρισμόσαςκατάπρόσωπο,αφούσεένατέτοιοενδεχόμενοοιπιθανότητεςλένεότιθακαταλήξετεναμαζεύετετις…δαγκάνεςσας.
ΛΕΩΝ: Καλόθαείναιναδιατηρήσετετηνψυχραιμία
σαςαπέναντιστουςσυνεργάτεςσας.Προβλήματα
μπορείναδημιουργηθούνκαιστιςμετακινήσεις
σας,ενώμπορείναβρεθείτεαντιμέτωποιμεξαφνικέςακυρώσειςκάποιωνταξιδιών.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: ΠολύδημιουργικάαναμένεταιναεπηρεάσειτησκέψησαςτοτετράγωνοτουΟυρανού
προςτονκυβερνήτησας,Ερμή,αφούθαδείτεότι
θασκεφτείτεπράγματαμοναδικάσταοποίαθα
μπορείτεναβάλετετηδικήσαςπροσωπικήσφραγίδα!
ΖΥΓΟΣ: Ενδεχομένωςησυγκεκριμένηόψηνασηματοδοτείαπλώςμιαμετακόμιση,όμωςσεκάθε
άλλη περίπτωση θα χρειαστεί να επιδείξετε
ψυχραιμίααπέναντισταγεγονόταπουθαπροκύψουν.Σεμιαπιοαισιόδοξηερμηνεία,μπορεί

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

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Τοναδέχεταιέναςπλανήτηςπουδιελαύνειτοκομμάτιεκείνοτουωροσκοπίουμαςπου
έχεινακάνειμετηνευρικήμαςενέργειατηνηλεκτρικήενέργειατουΟυρανού,καταλαβαίνετεότι
καθιστάτηνκατάστασηωςεκτάκτουανάγκης.

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σάββατο-Κυριακή
η παιδική ταινία

ΤΟΞΟΤΗΣ: ΤοτετράγωνοΕρμή-Ουρανούέρχεται
ναανατρέψεικάποιααπόταδεδομένασαςστον
ερωτικότομέα,όπουμπορείνανιώσετεότιοιβάσειςμιαςσχέσηςδενείναιτόσοσταθερέςήότι
μιανέαγνωριμίαδενακολουθείτηνπεπατημένηκαισαςπροκαλείναανακαλύψετεάλλαόρια
καιάλλεςαξίεςπάνωστιςοποίεςθαπρέπεινα
χτίσετε.

“ΑΣΤΕΡΙΞ”
στα ελληνικά
Σε κανονικές προβολές

“ΧΟΝΤΡΟΣ ΚΑΙ ΛΙΓΝΟΣ”
η άγνωστη ιστορία
για το πιο διάσημο
κωμικό δίδυμο
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Προβάλλεται η ταινία
του ΝΑΙΤ ΣΙΑΜΑΛΑΝ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Δενείναιεύκολοσανδιαδικασίαγια
ένανΑιγόκερω,αφούενδεχομένωςναβρεθείτε
απέναντιστοκατεστημένο,ναδείξετετηναντίδρασησαςσεοποιονδήποτεπροσπαθείνασας
χειραγωγήσεικαινακάνετετηνεπανάστασησας
απέναντισεκανόνεςπουδεσαςδίνουνχώρονα
αναπνεύσετε.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Είναικάποιεςμέρεςπουμπροστά
στηνενστικτώδηανάγκησαςνααντιδράσετεκαι
ναδιαφοροποιηθείτεείστεικανοίναπείτεακραία
πράγματακαιναπαραθέσετεπαράλογαεπιχειρήματα.ΜετονκυβερνήτησαςΟυρανόνατετραγωνίζειτονΕρμήησημερινήμέραδεθαμπορούσενααποτελείεξαίρεση.

“GLASS”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΙΧΘΕΙΣ: ΤοτετράγωνοτουΕρμήμετονΟυρανό
έρχεταιναδοκιμάσεικάποιεςφιλικέςσαςσχέσειςκαιναεμπλέξειτονπαράγονταχρήμαμέσα
σ’αυτές.Δενείναιηκατάλληληστιγμήούτενα
δανείσετε,ούτεναδανειστείτε,ενώεπιφυλακτικοί
θαπρέπειναείστεκαιστιςδοσοληψίεςπουθα
έχετεμεάλλεςοργανώσειςήομάδεςπουανήκετε.

CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

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

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Σχετίζονται με την οινοπαραγωγή.
2. Το «πέρασμα» του από
τον Καίσαρα έμεινε ιστορικό
(αιτ.).
3. Θεατρικό του έργο ο
«Καλιγούλας» - Αραβικό άρθρο.
4. Στην περιοχή του ποταμού αυτού έγινε η Μάχη της
Γαλλίας κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο -Εύκολα... μαυρίζει.
5. Ο Σαλβαντόρ του...σουρεαλισμού (αντιστρ.) - Αρχαίος σύνδεσμος (αντιστρ.).
6. Από τα πολλά... λίγα -Δίφθογγος.
7. Συνθέτης του μελοδράματος «Ο
μυστικός γάμος».
8. Χρησιμοποιείται επεξηγηματικά
- Στο βουνό αυτό πέθανε ο Ααρών.
9. Παλιά ονομασία Αράβων και
μουσουλμάνων.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Στοιχείο προβιβασμού.
2. Γαλλική... λέξη - Σκληρό και ανθεκτικό (αντιστρ).
3. Περιεκτικά, σύμφωνα με μία έννοια - Βραβευμένη με Μπούκερ
Ινδή συγγραφέας (αντιστρ.).
4. Το «χαίρε» γνωστής προσευχής
των καθολικών (αντιστρ.) - Τα λάθη
του ζημιώνουν άλλους (αιτ.).
5. Είναι πολλές ελληνικές πόλεις.

escape room
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H λύση του προηγούμενου
9

6
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1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.

4

3

2

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

2

6
8

(κινούμενα σχέδια
-μεταγλωττισμένη) 85’
και σε 3D
12.00 μεσημέρι
(κανονική προβολή) 4 €
17.30 απόγευμα
3D προβολή 5 €

Sudoku

Πώς παίζεται

5

Tad: Το Μυστικό
του Βασιλιά Μίδα

ΛΥΣΗ (23-1-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ 2.
ΜΑΞΙΜΙΑΝΟ 3. ΕΤΙ - ΕΛΙΕΣ 4. ΘΑΝΑΤΟΣ 5. ΥΠΑΤΕΙΑΣ 6. ΣΙ - ΑΡ - ΛΟΚ
7. ΤΕΤΡΑΔΑΣ 8. ΚΑΣΟ - ΩΑ 9. ΣΗΜΑΔΟΥΡΑ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΑΜΕΘΥΣΤΟΣ 2. ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ 3. ΑΞΙΝΑ ΤΑΜ 4. ΛΙ - ΑΚΡΑΤΑ 5. ΥΜΕΤΕΡΑ 6.
ΠΙΛΟΙ - ΔΥΟ 7. ΤΑ ΙΣΑΛΑ 8. ΟΝΕ ΡΩΣΟΣ 9. ΑΣΟΣ - ΑΑ

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

2

Ψυχολογικό θρίλερ 100’
Πειστικό σασπένς,
χορταστικό θέαμα
απειλητική ατμόσφαιρα
μυστηρίου και ευφάνταστες σκηνές
Ώρες προβολών καθημερινά (εκτός Δευτέρας)
20.00 & 22.15.
Την Κυριακή μια
προβολή, στις 20.00.
Γενική είσοδος 5 €,
φοιτητικά –μαθητικάανέργων 4 €,
ΣΙΝΕΑΚ για τα παιδιά
την Κυριακή
27/1 & 3/2

6. Είναι και ο λαγός (καθ.) διέπεται και αυτή από φυσικούς νόμους.
7. Εμείς οι δύο, αρχαϊστί -Είδος
μνημείου.
8. Τραβάει του... μάκρους, στη γενική (αντιστρ) - Συνηθισμένο «πρόσωπο» σε παιδικό παραμύθι.
9. Σύμβολο... βραδυπορίας.

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.

νατύχετευποστήριξηςαπόανθρώπουςπουδεν
υπολογίζατεωςτώρα.

ΠΕΜΠΤΗ
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Οριακή άνοδος
για το Χρηματιστήριο

Ê

Σε υποτονικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές στη χρηματιστηριακή αγορά η οποία κινήθηκε
με περιορισμένες διακυμάνσεις και με χαμηλό τζίρο.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 631,32 μονάδες, σημειώνοντας μικρή άνοδο 0,18%.
Ενδοσυνεδριακά κινήθηκε σε εύρος 5,55 μονάδων.
Κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 632,41 μονάδες
(+0,36%) και κατώτερη τιμή στις 626,86 μονάδες (0,52%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 29,686
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 16.917.894 μετοΓ.Δ. 631,32
χές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε
0,18%
άνοδο σε ποσοστό
0,38%, ενώ ο δείκτης της
μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,54%.
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
Από τις μετοχές της
υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη
άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo (+1,31%
στα 13,880 ευρώ), της Eurobank (+1,22% στα 0,4960
ευρώ), της Coca Cola HBC (+1,21% στα 29,300 ευρώ)
και της ΔΕΗ (+1,09% στα 1,3900 ευρώ).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Alpha Bank (-2,22% στα 0,9680 ευρώ), της
Πειραιώς (-1,90% στα 0,6180 ευρώ), της Aegean Airlines (-1,70% στα 7,510 ευρώ) και της Μυτιληναίος (1,47% στα 8,0200 ευρώ). Από τους επιμέρους δείκτες,
τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες του Εμπορίου (+2,96%) και των Τροφίμων (+1,18%),
ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες
της Τεχνολογίας (-1,07%) και των Βιομηχανικών Προϊόντων (-1,01%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η
Eurobank και η Πειραιώς με 6.660.433 και 2.213.137
μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο
ΟΠΑΠ με 5,783 εκατ. ευρώ και η Τιτάν με 3,911 εκατ.
ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 46 μετοχές, 43 πτωτικά και
38 παρέμειναν σταθερές.

ις έντεκα αλλαγές στη
φορολογική νομοθεσία
που έχει στην ατζέντα
της για τη φετινή χρονιά η
κυβέρνηση, σύμφωνα με τις
τελευταίες εξαγγελίες,
παραθέτει, με ανακοίνωσή
του, το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Πειραιώς.
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Σύμφωνα με το επιμελητήριο, οι
πρώτες διατάξεις, που αναμένονται στη Βουλή μέσα στις επόμενες εβδομάδες, περιλαμβάνουν
τις εξής 11 αλλαγές:
1. Επικαιροποίηση αντικειμενικών αξιών
Είναι βασική μεταμνημονιακή
υποχρέωση της χώρας, ενώ ήδη
έχει ψηφιστεί η διάταξη που επιβάλλει τον επανακαθορισμό των
τιμών ζώνης, ύστερα από σχετική
εισήγηση ορκωτών εκτιμητών.
Μέχρι το τέλος του μήνα, ή στις
αρχές Φεβρουαρίου, αναμένεται
να εκδοθεί και η υπουργική απόφαση με την οποία θα ανατίθεται
το έργο της επικαιροποίησης των
αξιών σε συγκεκριμένους εκτιμητές ανά τη χώρα.
2. Δεύτερη μείωση συντελεστών ΕΝΦΙΑ
Η φετινή μείωση του ΕΝΦΙΑ, η
οποία έχει ήδη νομοθετηθεί και θα
αποτυπωθεί στα εκκαθαριστικά
του 2018, έχει ημερομηνία λήξης
στο τέλος του έτους. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι θα ψηφίσει
διάταξη που θα φέρνει μεγαλύτερη έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ του
2020. Έτσι, φέτος, η μεγαλύτερη
έκπτωση μπορεί να φτάσει στο
30% για τους έχοντες περιουσία
έως 60.000 ευρώ, το μέγιστο
ποσό έκπτωσης μπορεί να ανέλθει στα 100 ευρώ, ενώ ελάφρυνση εξασφαλίζουν οι έχοντες ατομική περιουσία έως και 200.000
ευρώ περίπου.
3. Ψήφιση των χαμηλότερων
συντελεστών στα διανεμόμενα
κέρδη
Η Βουλή έχει ψηφίσει τη σταδιακή μείωση συντελεστών για
τα αδιανέμητα κέρδη των επιχειρήσεων και -ως γνωστόν- η πρώτη μείωση θα αποτυπωθεί στις φορολογικές δηλώσεις του 2020.
Εκκρεμεί, η ψήφιση της μείωσης
των συντελεστών στα διανεμόμενα κέρδη των επιχειρήσεων από
το 15%, που είναι σήμερα, σταδιακά, στο 10%. Είναι πιθανό, η
σχετική συζήτηση να γίνει και
μέσα στην εβδομάδα με τους εκπροσώπους των θεσμών, ενώ το
επιχείρημα της άμεσης νομοθέ-

Οι 11 φορολογικές αλλαγές που
έχει στην ατζέντα της η κυβέρνηση
Οι πρώτες διατάξεις που αναμένονται στη Βουλή
μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με το ΕΒΕΠ

τησης - εφόσον αποφασιστεί - είναι το να ξεκαθαρίσει το τοπίο για
τους υποψήφιους επενδυτές,
όσον αφορά στην πολιτική φορολόγησης των νομικών προσώπων μέχρι και το 2022.
4. Φόρος στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις
Μία ακόμη εκκρεμότητα που θα
πρέπει να κλείσει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα αφορά
στη χρονική επέκταση της εθελοντικής εισφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας ενδεχομένως και
μέχρι το 2022, αλλά και την αντιμετώπιση του θέματος της φορολόγησης των κερδών από μερίσματα που επαναπατρίζονται
(σ.σ.: εξετάζεται το ενδεχόμενο
φορολόγησής τους με έναν συντελεστή της τάξεως του 10%15%).
5. Αύξηση ελάχιστου ορίου
ηλεκτρονικών πληρωμών
Οι συντελεστές που σήμερα
κυμαίνονται από 10%-20%, σχεδιάζεται να αυξηθούν στο 15%25%. Η αύξηση θα αφορά τις
ηλεκτρονικές συναλλαγές του
2019. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης
των ηλεκτρονικών πληρωμών σχεδιάζεται και η μείωση του επιτρεπόμενου ορίου πραγματοποίησης
συναλλαγών με μετρητά. Το όριο
διαμορφώνεται σήμερα στα 500
ευρώ και σχεδιάζεται να μειωθεί

στα 300 ευρώ.
6. Νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών
Η νέα ρύθμιση θα μπει απ'
αυτή την εβδομάδα στο τραπέζι
των διαβουλεύσεων με τους θεσμούς, ενώ θα προσφέρει έως και
120 δόσεις. Το πιθανότερο είναι
ότι η ρύθμιση θα αφορά τις οφειλές του 2018 και ότι θα υπάρχουν
συγκεκριμένες προϋποθέσεις ένταξης για όσους έχουν αποκλειστικά οφειλές προς την εφορία.
7. Αλλαγές στην εξωδικαστική
ρύθμιση οφειλών
Μετά την εγκύκλιο που εξέδωσε το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) στην
οποία επισημαίνονται συγκεκριμένες διατάξεις του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία, οι
οποίες τροποποιήθηκαν με το άρθρο 45 του ν. 4587/2018 αναμένεται αντίστοιχη και από την ΑΑΔΕ
που θα αφορά τη ρύθμιση οφειλών στην εφορία. Επιγραμματικά,
αναμένονται οι εξής πέντε αλλαγές:
α) Η απαρτία πιστωτών β) Η
συμμετοχή μικρών πιστωτών γ) Η
προθεσμία υποβολής της αίτησης
ρύθμισης δ) Οι Οφειλές που δεν
προέρχονται από επιχειρηματική
δραστηριότητα ε) Η αναστολή
αναγκαστικών μέτρων είσπραξης
8. Θέσπιση πλαισίου για την
αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών
Εδώ και αρκετούς μήνες, η
ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με τις τράπεζες, εξετάζει ένα νέο πλαίσιο
σταδιακής αποδέσμευσης των
τραπεζικών λογαριασμών ανάλογα με την πορεία αποπληρωμής

των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Αυτό το νέο πλαίσιο αναμένεται
ότι θα συνδυαστεί με τη ρύθμιση
των ληξιπρόθεσμων οφειλών,
ώστε να δοθεί η ευκαιρία επανένταξης των οφειλετών στην
αγορά.
9. Αλλαγές στην εκκαθάριση
των φορολογικών δηλώσεων
Εκτός από τη δυνατότητα υποβολής ξεχωριστών φορολογικών
δηλώσεων από τους παντρεμένους, το υπουργείο Οικονομικών
και η ΑΑΔΕ εξετάζουν μια ακόμη
μεγάλη αλλαγή στη φετινή διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.
Αυτή προβλέπει ότι ατομικό
εκκαθαριστικό θα λαμβάνουν όχι
μόνο οι παντρεμένοι που θα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ότι επιθυμούν ξεχωριστή
υποβολή φορολογικών δηλώσεων
μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου,
αλλά όλοι οι παντρεμένοι ανεξαιρέτως.
10. Νέο νομοθετικό πλαίσιο
για το περιουσιολόγιο
Το υφιστάμενο νομοθετικό
πλαίσιο εξαιρεί από το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο μια σειρά
από περιουσιακά στοιχεία, μεταξύ των οποίων και τις καταθέσεις
στις τράπεζες.
Ναι μεν έχει αρθεί πλήρως το
τραπεζικό απόρρητο, όσον αφορά στον φοροελεγκτικό μηχανισμό, αλλά απαιτείται τροποποίηση
του νόμου, ώστε να επιτραπεί η
δημιουργία μιας «ατομικής μερίδας» για κάθε φορολογούμενο,
στην οποία θα εμφανίζονται ακίνητα, εισοδήματα, μετοχές καταθέσεις και όλα τα υπόλοιπα
περιουσιακά στοιχεία.
11. Κατάργηση μείωσης αφορολογήτου
Η μείωση της έκπτωσης φόρου
από την 1η/1/2020 αποτελεί δομικό στοιχείο του προϋπολογισμού του 2020, καθώς το μέτρο
συνοδεύεται και από ένα πακέτο
μειώσεων στους συντελεστές φορολόγησης των φυσικών προσώπων, όπως τη μείωση του βασικού
συντελεστή της φορολογικής κλίμακας από το 22% που είναι σήμερα, στο 20%, αλλά και θέσπιση
νέας κλίμακας υπολογισμού της
εισφοράς αλληλεγγύης, που επιφέρει τον μηδενισμό της επιβάρυνσης για τους έχοντες εισοδήματα έως και 30.000 ευρώ.
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Αγαπημένε μου αδελφέ μου
Γιάννη.
O απροσδόκητος και ξαφνικός θάνατός Σου μας αιφνιδίασε όλους.
Στις 18-1-2019 ημέρα Παρασκευή μου τηλεφώνησες
γεμάτος ζωτικότητα και αφού
μου ρώτησες όπως συνηθίζεται, για την υγεία εμού και της
οικογένειάς μου έμαθες για
την καλή υγεία μας και με βεβαίωσες για την καλή Σου
υγεία και της οικογένειάς Σου,
μου εξέθεσες τον προβληματισμό για όσα συμβαίνουν
στην φίλτατη πατρίδα Ελλάδα
με τις αχρείαστες και άλογες
ακραίες εντάσεις και στα σύνορα της από τις συνεχείς
απειλές των γειτονικών λαών
και δη της εξ ανατολών Τουρκίας, καταλήξαμε σε εκείνο
που είχε πεί ο μεγάλος ανιδιοτελής αγωνιστής του απελευθερωτικού αγώνα του λαμπρού αγώνα 1921 Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης: Ότι δηλαδή ο
Χριστός και ο Θεός μας μαζί
με την Μεγάλη, Αξεπέραστη
Παρθένο μητέρα Του, την «
ΠΑΝΑΓΙΑ » μας «υπόγραψαν»
την ελευθερία και προστασία
της πατρίδας μας και ότι η ΠΑΝΑΓΙΑ άπλωσε πάνω στην
χώρα μας και τον πιστό και ευσεβή αυτό Λαό της το « επαναφόρι» της ως ομπρέλα προστασίας.
Αρκεί εμείς να ζητάμε και να
τιμάμε την βοήθεια να το θέλομε Να αγαπάμε την πατρίδα
μας και να επιδιώκομε το γενικό κοινό συμφέρον της μακρυά από ιδιοτελείς προσωπικές και άλλες διχαστικές
συμπεριφορές και επιδιώξεις,
μικρότητες, έριδες, διαμάχες
και να εργαζόμαστε σε όλους
τους τομείς για ανάπτυξη,
πρόοδο και όραμα να αποτελέσει η χώρα πρότυπο παιδείας, δημοκρατίας, αλληλοσεβασμού και αγάπης για να
είμαστε το «φώς του κόσμου»
όπως δίδαξε ο αρχηγός της
ζωής μας Ιησούς Χριστός. Να
μήν ξεχνάμε την μαύρη Σκλαβιά 400 χρόνων και εκείνους
που θυσιάστηκαν για την ελευθερία μας.
Οι αείμνηστοι γονείς μας
με καμάρι έλεγαν ότι ήσουν το
χαρισματικό παιδί.
Και το απέδειξες με την πορεία της ζωής Σου.
Τελείωσες Δημοτικό, Γυμνάσιο και παιδαγωγική Ακαδημία ως διδάσκαλος με άριστα.
Όταν η πατρίδα μας είχε
ανάγκη της συνδρομής έσπευσες στο κάλεσμά της. Κατά
την Ιταλογερμανική κατοχή
έσπευσες και οργανώθηκες
με άλλα Ελληνόπουλα σε αγώνα αντίστασης για την απελευθέρωση της πατρίδας μέχρι που ήλθε η πολύπαθη
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Επικήδειος λόγος

Για τον συνταξιούχο
διδάσκαλο Ιωάννη Αθ.Τσιάρα
ελευθερία.
Κατά τον καταραμένο εμφύλιο πόλεμο που προκάλεσαν άμυαλοι άνθρωποι, ενώ είχαν υπογραφεί διεθνείς και
εσωτερικές της χώρας συμφωνίες, την οδήγησαν με ξένα
συμφέροντα και ανόητες κοσμοθεωρίες σε πρωτοφανή
ανελέητο σπαραγμό του λαού
μας.
Τότε αγωνίστηκες με πάθος και αυτοθυσία όπου και
όπως μπορούσες για την συμφιλίωση και με την παροχή
κάθε έμπρακτης βοήθειας
ακόμη και με εράνους για την
παροχή βοήθειας όπου χρειάζονταν και στους φυλακισμένους αδίκως ή δικαίως.
Ως διδάσκαλος, μετά την
εκπλήρωση τα στρατιωτικής
θητείας σου, στην δημόσια
εκπαίδευση με ζήλο και χωρίς
υπολογισμό κόπων, θυσιών
και κακουχιών σε απρόσπελα
χωρίς συγκοινωνία χωριά,
έσπευσες και δίδαξες στα Ελληνόπουλα όχι μόνο γνώσεις
αλλά και όλα τα διδάγματα
του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού και δημοκρατικού
ήθους, για την εμπέδωση στις
καρδιές των μαθητών πνευματικών αξιών πίστης, ελπίδας
και αγάπης. Και όπου δεν
υπήρχε σχολικό κτίριο και ως
σχολείο χρησίμευαν Καλύβες
Εσύ με φλογερό πάθος ως
πατέρας «Κοσμάς» εξήγησες
τα αγαθά της παιδείας και
της μόρφωσης χαρακτήρων,
άναψες το ενδιαφέρον των
κατοίκων και με την δική Σου
καθοδήγηση και πολλαπλή
βοήθεια και συνδρομή ακόμη
και εξ ιδίων και εράνων, επέτυχες την χορήγηση δωρεών
χρημάτων από κατοίκους. Ανεγέρθηκαν σχολικά κτίρια. Υπηρέτησες αρχικά στο « Καμνάι»
(Αγιο Νικόλαο ) Πύλης. Μετατέθηκες στο χωριό «Λαζαράδες» Σερβίων όπου μαζί με
στρατιώτες που υπηρετούσαν εκεί, προσφέρατε πολύτιμη βοήθεια στους χειμαζομένους τότε, μετά την εμφύλιο
πόλεμο, κατοίκους και κτίστηκε Σχολείο.
Οι κάθε φορά επιθεωρητές
των Σχολείων, εκτιμώντας τις
ικανότητές Σου σε τοποθέτησαν σε Σχολεία που είχαν
ανάγκη σχολικής στέγης.
Ετσι στην συνέχεια τοποθετήθηκες στα Δημοτικά Σχολεία που λειτουργούσαν τότε,

πολλές φορές χωρίς σαδκάλους,χωρίς σχολικά κτίρια ή
ελληπή: α) Αγιας Τριάδος
πρώην «Τραχανιώτη» των Αντιχασίων όπου εγκαταστάθηκες με όλη την οικογένειά
σου, την αείμνηστη σύζυγό
σου Ευαγγελία( Λίτσα) μαζί με
τα τρία νήπια τότε παιδιά Σας
στιβαγμένοι σε ένα μικρό σπιτάκι, χωρίς καν τα χρεώδη.
Με την συμπαράσταση της
συζύγου σου με παρότρυνση
των κατοίκων για οικονομική
βοήθεια επέτυχες την ανέγερση δημοτικού Σχολείου,
από το οποίο αποφοίτησε
πλειάδα μαθητών που καταξιώθηκαν επαγγελματικά, κοινωνικά και οικογενειακά.β)
στην συνέχεια στο Δημοτικό
Σχολείο Καλοχωρίου πρώην
Μανδραβελίου Αντιχασίων
όπου εγκαταστάθηκες μαζί
με όλη την οικογένειά σου
και τα τρία ανήλικα παιδιά
Σας.
Με την συμπαράσταση της
συζύγου σου εξήγειρες τους
κατοίκους για οικονομική βοήθεια και επέτυχες την ανέγερση σχολικού κτιρίου.
Ετσι καταργήθηκαν οι καλύβες που χρησίμευαν ως
Σχολεία.
Αποφοίτησαν και από το
Σχολείο αυτό πλειάδα μαθητών,που καταξιώθηκαν.
γ) Στο Σχολείο Γόμφων Τρικάλων όπου έγινε ανακαίνιση
του Σχολικού κτιρίου, δ) Στο
τρίτο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων δίπλα από τα Δικαστήρια όπου με την συνδρομή
των γονέων των μαθητών δημιουργήθηκε νέα πτέρυγα.
Αποφοίτησαν και από εκεί
πλειάδα μαθητών που λάμπρυναν την πόλη των Τρικάλων και την χώρα μας σε
όλους τους τομείς. ε) Στο δημοτικό Σχολείο Γριζάνου –
Φαρκαδόνας όπου επίσης παράλληλα με την διδασκαλία
της μάθησης των σχολικών
προγραμμάτων επέτυχες την
καλλιέργεια και ανάπτυξη
φρονήματος στους μαθητές
Ελληνοχριστιανισμού ήθους

με όλες τις αξίες πολιτισμού
και αλτροισμού στους μαθητές για την δημιουργία ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.
Οπου υπηρέτησες παράλληλα με τα καθήκοντα διδασκαλίας στους μαθητές τον
εκκλησιασμού και την σωματική άσκηση και ψυχαγωγία
ακόμη και την διδασκαλία μουσικής παίζοντας μαντολίνο και
ο ίδιος.
Παρείχες συμβουλή έμπρακτη στον αγροκτηνοτροφικό πληθυσμό για τους τρόπους καλλιέργειες κηπευτικών και αγροτικών προιόντων
με απόδοση και εκτροφή των
ζώων με κατάλληλες τροφές
και στέγαση ώστε να έχουν
πραγματική απόδοση. Οι συνάδελφοι σε αγάπησαν και
συνεργάστηκαν μαζί Σου χωρίς εξαίρεση.
Ολοι οι γονείς των μαθητών
συνεργάστηκαν μαζί Σου και
έχουν να λέγουν με σεβασμό
στο πρόσωπό Σου.
Με την αείμνηστη σύζυγό
σου στην Λίτσα δημιούργησες
μία εξαίρετη οικογένεια με
τρία τέκνα όλα καταξιωμένα.
1) Τον Αθανάσιο ο οποίος
σπούδασε μηχανικός.
Απέκτησαν δύο εξαίρετα
κορίτσια που σπούδασαν και
αυτά με την άγρυπνη φροντίδα της συζύγου του Φρόσως.
2. Τον Χρήστο, διδάσκαλο
σε Δημοτικό Σχολείο των Τρικάλων παντρεμένο με την
εξαίρετη δασκάλα Βάσω. Απέκτησαν δύο εξαίρετα τέκνα
την Εβελίνα και τον Αρη, τα
οποία σπούδασαν και συνεχίζουν.
3) Τον Κωνσταντίνο, έγκριτο νομικό δικηγόρο του Δικη-

γορικού Συλλόγου Τρικάλων.
Ησουν το δεύτερο κατά σειρά τέκνο από τα εννέα τέκνα
των αείμνηστων γονιών μας
Αθανασίου και Βασιλικής, το
γένος Βόκα.
Συμπαραστάθηκες στους
γονείς μας μέχρι την εκδημία
τους και σε όλα τα αδέλφια με
απόλυτη αφοσίωση σε κάθε
ανάγκη.
Και ενώ όλα καλά, ξαφνικά
στις 19-1-2019 το απόγευμα
αγαπημένε μας Γιάννη δέχθηκα τηλεφώνημα από τα παιδιά Σου, ότι στην αγκαλιά αυτών και της νύφης Φρόσως
απολύτως ήρεμα χωρίς να
ασθενήσεις, για να μην κουράσεις κανένα, ενώ εσύ προσέφερες τα πάντα, έφυγες
από τον κόσμο αυτό στέλνοντας μάλιστα χαιρετισμό προς
όλους. Θέλησες το σώμα σου
να δοθεί στο χώμα του χωριού μας Σπαθάδες και εκεί θα
κοιμηθείς περιμένοντας την
ανάσταση.
Όμως το πνεύμα και η ψυχή
σου πορεύεται να συναντήσει
την αγαπημένη σου σύζυγο
Ευγαγγελία, τους προσφιλείς
ευσεβείς γονείς μας, Αθανάσιο, που ήταν υιός Ιερέα Γεωργίου Τσιάρα και ψάλτης,
την μητερα μας Βασιλική και
τα αδέλφια μας που έχουν
προαβιώσει, όλοι μαζί και τον
παππού Σας ιερέα Παπαγιώργη Τσιάρα,να ψάλλετε
τον θριαμβευτικό τρισάγιο
ύμνο των αγγέλων « Αγιος,
Αγιος, Αγιος, κύριος Σαβαώθ, πλήρης ο ουρανός και η
γή της δόξης Σου» ακολουθώντας τις ψαλμωδίες της μελωδικής χωρωδίας όλων των
Αγίων του και κάτω από αυτούς που μας φυλλάτουν και

σκεπάζουν.
Σήμερα για λογαριασμό
Σου και για λογαριασμό όλων
των προσφιλών οικείων Σου
ευχαριστούμε από καρδιάς
τους ευσεβεστάτους Ιερείς
που με κατάνοιξη έψαλαν την
εξόδιο ακολουθία, προσευχήθηκαν για σένα και για
όλους εμάς, τον Ιεροψάλτη
που έψαλε και συνέδραμε
τους ιερείς, όλους και όλες
που προσήλθαν να αποτίσουν
φόρο τιμής, όλους που δεν
μπόρεσαν να έλθουν ή δεν
έμαθαν και να Σε ευχηθούμε
όλοι μαζί καλό ταξίδι στην αιώνια ζωή. Και να θυμάστε τον
μακαρισμό τού Ιησού.
Οι χριστιανοί πρέπει να είναι
το φώς του κόσμου όπως έλεγες.
Μαζί τις οικογένειες των
παιδιών σου Σε ασπάζονται τα
αδέλφια μας Κων/νος, Μαρία,
και Ευθαλία με τις οικογένειές τους.
Σε ασπάζομαι ταπεινά και
εγώ ο αδελφός Σου μαζί με
την λατρευτή σύζυγό μου
Ιωάννα και τα τρία παιδιά μας.
1) Βασίλειο,
2) Παναγιώτη και 3) Ελευθερία Τσιάρα, με τις οικογένειές τους,
Καλό ταξίδι με την ελπίδα
Ανάστασης. Αμήν.
Με πολύ πόνο
ο αδελφός Σου
Λεωνίδας
Συνταξιούχος Δικηγόρος

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙτΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙτΣΑ-τΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

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

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

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

πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

τοπικά-εκδρομές

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

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

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

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

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ:
Πενθήμερη εκδρομή Βελιγράδι-Βουδαπέστη-Βιέννη
από 7 έως 11 Μαρτίου

ΠΕΜΠΤΗ

24

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 37

Γραφείο Τουρισμού

RETOS tours
Aριθμός Μητρώου ΕΟΤ 0727Ε60-00592-1

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

ΜΗ.ΤΕ 0727Ε60000017701

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
07-08-09-10 ΜΑΡΤΙΟΥ
4 ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΤΙΜΗ 105,00 ΕΥΡΩ

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

Η τιμή περιλαμβάνει μεταφορά- 2 Διανυκτερεύσεις με πρωινό & Ξεναγό.

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ
(ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ) & ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ (ΜΗΛΕΣΙ)
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 24/02, Τιμή: 20,00 ανά άτομο
ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡIΩΝ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Πληροφορίες & Δηλώσεις Συμμετοχής: 24310 73137 - 2432 22250

Τετραήμερη εκδρομή στην ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 8-11 Mαρτίου
(βραδινή αναχώρηση σε ξενοδοχείο 4*)
-Εκδόσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
- Μεταφορές και εκδρομές με σύγχρονα λεωφορεία

e-mail: kteltrik@otenet.gr - hypertourskalampaka@gmail.com

•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

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

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

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

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

ΠΑΣΧΑ στην «ΚΕΡΚΥΡΑ»

«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ»
Από 26-29/04/2019
«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

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

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
ΜΗ.ΤΕ 0727Ε60000017701

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

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

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

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

ΠΑΡΙΣΙ 5-ΗΜΕΡΕΣ

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

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

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

ΡΩΜΗ 3-ΗΜΕΡΕΣ

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

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 14/02
ΑΝGLOAMERICANO 4*: από 199€

ΒΕΡΟΛΙΝΟ 4-ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 14/02
ΒΕRLIN-BERLIN 4*: από 189€
***Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου 145,00ευρώ***
***Οι τιμές είναι ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο****

ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡIΩΝ –
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

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

Τα πάντα για το παιδί
από παιχνίδια έως γραφική ύλη
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 87 - ΤΡΙΚΑΛΑ - ΤΗΛ.: 24310 27357

38 σελίδα

ΠΕΜΠΤΗ

24

τοπικά

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Ιερές Πανηγύρεις στην πόλη Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
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).

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 σήμερα 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.

Σήμερα Πέμπτη

Επαναρχίζουν οι συναντήσεις
στον Άγιο Αθανάσιο
Γίνεται γνωστό ότι σήμερα 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.

Εγγραφή νέων μελών στον
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η εγγραφή νέων Μελών
στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό σε κάθε γωνιά της Ελλάδος.
H Γενική Συνέλευση για τη διενέργεια νέων, ανοιχτών και δημοκρατικών αρχαιρεσιών στον Ε.Ε.Σ., η πρώτη μετά την έγκριση
του νέου Καταστατικού του, έχει οριστεί για την Κυριακή 17
Φεβρουαρίου 2019.
Μην ξεχάσετε συνεπώς να εγγραφείτε έως τις 7 Φεβρουαρίου 2019 ώστε να αποκτήσετε πλήρη δικαιώματα εκλέγειν και
εκλέγεσθαι (έχετε τη δυνατότητα να θέσετε υποψηφιότητα
τόσο για το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο όσο και για τα Διοικητικά Συμβούλια των Περιφερειακών Τμημάτων του Ε.Ε.Σ.
ανά την ελληνική επικράτεια).

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

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα 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

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Διότι τούτο είναι χάρις, το
να υποφέρη τις λύπας δια την
εις τον Θεόν συνείδησιν, πάσχων αδίκως» (Α' Πετρ. 2:19)
«Η συμπεριφορά ενός νέου
που ήταν πραγματικός χριστιανός με οδήγησε στον Χριστό»,
μας διηγήθηκε ένας φίλος, ανώτερος στρατιωτικός. «Στο τάγμα μου υπηρετούσε ένας στρατιώτης που διακρινόταν για το
ήθος του, την ευγένεια του
αλλά κυρίως γιατί, όταν του δινόταν η ευκαιρία, μας μιλούσε
για τον Χριστό. Φαντάζεσθε το
καψόνι που τραβούσε στο στρατώνα. Ένα βράδυ, όταν τον
είδα να προσεύχεται πριν κοι-

μηθεί και για να τον εκνευρίσω,
του πέταξα τις αρβύλες μου. Με
είδε αλλά δεν είπε λέξη. Το
άλλο πρωί όμως, βρήκα τις αρβύλες μου γυαλισμένες δίπλα
στο κρεβάτι μου. Αυτή η απάντηση του στη σκληρή συμπεριφορά μου, με συγκλόνισε! Τον
πλησίασα, γίναμε φίλοι και χάρις σ' Αυτόν γνώρισα τον Χριστό που έγινε και δικός μου Σωτήρας. Ο απ. Παύλος έγραφε:
«Μη νικάσαι από το κακό αλλά
νίκα δια του αγαθού το κακό»
(Ρωμ.12:21). Για να μπορείς
όμως να κερδίζεις μια τέτοια
νίκη, πρέπει Ο Xριστός να ζει
στην καρδιά σου.

Νέο τουρκικό στρατηγικό δόγμα
δεν «βλέπει» όρια στο Αιγαίο
Στο πλαίσιο των πάγιων αμφισβητήσεων της Τουρκίας στον χώρο
του Αιγαίου εντάσσεται και το νέο στρατηγικό δόγμα της Τουρκικής
Ακτοφυλακής για την περίοδο 2019-23 που δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της, καθώς -μεταξύ άλλων- αναφέρει πως στην
περιοχή αυτή δεν υπάρχουν όρια δικαιοδοσίας, που να έχουν καθιερωθεί με συμφωνίες.
Συγκεκριμένα, στην 15η σελίδα αναφέρει πως: Οι επιχειρήσεις
της Τουρκικής Ακτοφυλακής στη στεριά είναι μέσα από τα σύνορα, αλλά η περιοχή ευθύνης στη θάλασσα του Αιγαίου δεν περιορίζεται από χωρικά σύνορα. Ειδικότερα, από τη στιγμή που δεν
υπάρχουν καθορισμένα -με συμφωνίες με την Ελλάδα- θαλάσσια
σύνορα και δεν υπάρχουν όρια. Πρόκειται για ένα ακόμα... λιθαράκι στον άξονα της «Μπλε Πατρίδας», που αναφέρουν το τελευταίο χρονικό διάστημα οι κυβερνώντες της Τουρκίας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα news.gr.
Ο διοικητής της Τουρκικής Ακτοφυλακής, ναύαρχος Αχμέτ Κεντίρ, στον πρόλογό του, αφού τονίζει και αυτός με τη σειρά του τη
σημασία της «Μπλε Πατρίδας», επισημαίνει πως ανάμεσα στις αποστολές που αναλαμβάνει πλέον η διοίκησή του είναι και αυτή την
προστασίας υποδομών στρατηγικής σημασίας, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου και του
Αιγαίου.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• παστίτσιο
• μοσχάρι γιουβέτσι
• χοιρινό με σάλτσα μουστάρδας
• κανελόνια με σπανάκι, ντομάτα & φέτα
• κοτόσουπα • αρακά

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.
Αύριο Παρασκευή 25 Ιανουαρίου το πρωί θα Λειτουργήσει και θα ομιλήσει
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό
Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στο Γαρδικάκι Τρικάλων.

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά αυτοκινήτου, μάρκας SEAT, στην οδό Βύρωνος 52. Όποιος τα έχασε παρακαλείται να τα παραλάβει από
τα γραφεία της εφημερίδας μας.
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 ΔΕΗ. Όποιος τα βρει παρακαλείται να τα παραδώσει στα γραφεία της εφημερίδας μας ή στο 6978173416.
ΒΡΕΘΗΚΕ σκυλί, ράτσας Πόιντερ, στον Πυργετό. Όποιος το
έχασε μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6970044636.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά αυτοκινήτου και σπιτιού στην οδό Χατζηγάκη. Όποιος τα έχασε να περάσει από ττο πράρκινγκ της οδού
Χατζηγάκη, για να τα παραλάβει.

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

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

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

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού, αδελφό και θείο

ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΚΑΡΓΙΩΤΗ
Ετών 83
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη
24 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 2:30μ.μ. εκ
του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους
στο Ριζαριό Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.
Ριζαριό Τρικάλων 24-1-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ευαγγελή. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Κωνσταντίνος και Μαρίνα Καργιώτη, Χρυσούλα και Ευάγγελος Φουντουκίδης. ΤΑ
ΕΓΓΟΝΙΑ: Μαρίλια, Παναγιώτης. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ.
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Ριζαριού σήμερα Πέμπτη 24-1-2019 και ώρα
01.30μ.μ.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Τζέλης Ιωάννης”.

Oμιλία στην Γ.Ε.Χ.Α.
Σήμερα 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.

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

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

ΠΕΜΠΤΗ
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ του Λαζάρου και της Αγγελικής, το γένος Παππά, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής και κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΠΑΥΛΙΝΑ ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ του
Ηλία και της Μαρίας, το γένος Σιόζιου, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα
γίνει στο Γενέσι Τρικάλων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
Σήμερα 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

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.

Διαφωνούν με την απόφαση
αποχώρησης από το ΚΙΝΑΛ
19 μέλη της ΔΗΜΑΡ
•Ζητούν σύγκλιση της Κεντρικής Επιτροπής
«Η απόφαση ακύρωσης της συμμετοχής της ΔΗΜΑΡ στο Κίνημα Αλλαγής από την Εκτελεστική Επιτροπή της δεν μας καλύπτει και ζητάμε την άμεση σύγκλιση της ΚΕ που θα αποφανθεί τελικά για το ζήτημα αυτό και ταυτόχρονα θα αποφασίσει για τον πολιτικό προσανατολισμό και τον οδικό χάρτη της
περαιτέρω πορείας της ΔΗΜΑΡ», δηλώνουν 19 μέλη της ΔΗΜΑΡ εκλεγμένα στην ΚΠΕ του Κινήματος Αλλαγής, ανάμεσά
τους και ο γραμματέας του τομέα επικοινωνίας του ΚΙΝΑΛ, Σταμάτης Μαλέλης.
Σημειώνουν ότι η συμμετοχή της ΔΗΜΑΡ στη Δημοκρατική
Συμπαράταξη το 2015 ελήφθη με απόφαση της ΚΕ της ΔΗΜΑΡ
και το ίδιο όργανο πρέπει να αποφασίσει και για τα επόμενα
βήματα.

ΤΑ ΣΠΑΣΑΜΕ
όλα τζάμπα
Μπριζόλα
χοιρινή
Ελλάς

Λουκάνικα
χοιρινά
Τρικάλων

Αρνί
ολόκληρο

Φέτα Ποπ
ΛΟΦΟΣ
μόνο
το κιλό

4,79
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»

μόνο
το κιλό

3,49

μόνο
το κιλό

3,79

μόνο
το κιλό

5,99

Γάλα Όλυμπος
μόνο

0,80

Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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Η ελευθερία του κλαδέματος

45 χιλ.

35 χιλ.

Ψαλίδια μπαταρίας
για δενδροκομικά &
αμπελουργικά

Δετικό μπαταρίας
Μέχρι και 15.000
δεσίματα την ημέρα

για χρήση σε
αμπέλια
ακτινίδια κ.λ.π.

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

CMYK

