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Dr. Κοκκίνης
Φοίβος - Παναγιώτης
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Το όλο θέμα αφορά στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ
Dr ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΚΑΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
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.

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

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

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

Ασκληπιού 4-Τηλ/Fax:24310 38715-ΤΡΙΚΑΛΑ
Κιν: 6944587743-e mail: pakasioa@gmail.com
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Σαν Σήμερα
1836
Θεμελιώνεται το κτίριο
των Ανακτόρων στο λόφο
της Mπουμπουνίστρας, σε
σχέδια του αρχιτέκτονα
Φρειδερίκου Γκέρτνερ.
Πρόκειται για το σημερινό
κτίριο της Βουλής.
1919
Ιδρύεται η Κοινωνία
των Εθνών, πρόδρομος του
ΟΗΕ.
1935
Ο ποιητής Ανδρέας
Εμπειρίκος δίνει μία ιστορικά σημαντική διάλεξη
«Περί σουρεαλισμού» στη
Λέσχη Καλλιτεχνών, εισάγοντας ουσιαστικά τον
υπερρεαλισμό στον ελληνικό χώρο.
1962
Παραιτείται ο νέος
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιάκωβος Βαβανάτσος, σε βάρος του οποίου υπήρξαν
φήμες για διαβλητή ηθική
συμπεριφορά.
2006
Η «Χαμάς», που αποτελεί «κόκκινο πανί» για τη
Δύση, κερδίζει την πλειοψηφία των εδρών στο νέο
Παλαιστινιακό Κοινοβούλιο.

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)

Έ

νας
σπουδαγμένο
ς στιχουργός,
ο Κώστας Βίρβος απεβίωσε το 2015
έχοντας ζήσει σχεδόν
έναν αιώνα τέχνης-,
έντυσε έμμετρα τον
πόνο και τη συντριβή
σε πολλά ρεμπέτικα
τραγούδια, υμνώντας
κατά κάποιο τρόπο
την πραγματικότητα.

Αν δεν θεωρηθεί ιεροσυλία η εν λόγω αλληγορία, το Χρηματιστήριο καταγράφει στην παρούσα
φάση πιο ανάγλυφα παρά
ποτέ το «κουρασμένο
βήμα» των ελληνικών τραπεζών που δεν είχε υπ’
όψιν του ο Βίρβος όταν
δημιουργούσε τους παραπάνω στίχους το 1951.
Η δυστυχία του πιστωτικού
συστήματος της χώρας
κορυφώνεται, καθώς ο
κλάδος δεν ήταν εκείνος
που δημιούργησε την κρίση. Την υφίσταται ωστόσο
με τρόπο δραματικό.
Τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων δεν οδήγησαν στην
εξυγίανση. Πέρα από την

Από το δούναι έως το
λαβείν, ένα νέο ΑΕΙ δρόμος

Oι τράπεζες υπό το βάρος της ποίησης
απώλεια των κεφαλαίων
τους λόγω του κουρέματος των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, οι τράπεζες προσπαθούν να διαχειριστούν τον ίδιο τον
Καιάδα… ή αλλιώς έναν
σωρό κόκκινων δανείων.
Και δεν είναι εύκολη τούτη
η διαχείριση, καθώς κάθε
δάνειο ή εν πάση περιπτώσει τα περισσότερα
κρύβουν πίσω τους μια
ανθρώπινη ιστορία, τη στέγη που κινδυνεύει να χαθεί, την επιχείρηση που
έκλεισε και οδήγησε στην
ανεργία ένα σεβαστό πλήθος ανθρώπων, ή κάποιους επιτήδειους που «καταχράστηκαν» την εποχή,
τον τόπο, και τον χρόνο
και πάντως προσπαθούν
να εντάξουν εαυτούς στις
δύο προηγούμενες κατηγορίες, ώστε να επωφεληθούν ακόμη και τώρα
μέσα στην κρίση από τη
συγκυρία.
Και όλα τα παραπάνω

δεν διαχωρίζονται μεμιάς.
Και όταν τελικώς αυτό
συμβαίνει, ενδέχεται να
καταγράφονται και αδικίες.
Από την άλλη, η οικονομία ζητά καύσιμα, ρευστά διαθέσιμα, δάνεια για
να κινηθεί. Και οι τράπεζες
δύσκολα μπορούν να ικανοποιήσουν το αίτημα
αυτό, παρά μόνον σε περιπτώσεις επιχειρήσεων
που ούτως ή άλλως θα
μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν και εκτός ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
Έτσι η απόσταση από
την πραγματική ανάκαμψη
της ελληνικής οικονομίας
μεγεθύνεται απειλητικά.
Οι τράπεζες θέλουν κεφάλαια και οι επιχειρήσεις
δάνεια. Όλο αυτό διαμορφώνει ένα εξαιρετικά σύνθετο σκηνικό που επιζητεί
λύση.
Κι έτσι από τους στίχους
του Βίρβου οδηγούμαστε

στον έμμετρο λόγο της
αρχαίας τραγωδίας, όπου
οι θεατές αναμένουν έναν
από μηχανής Θεό.
Και μιας και η οικονομία
της ποίησης σφόδρα διαφέρει από την οικονομία
της αγοράς, η λύση για
τις τράπεζες είναι γνωστή
και δεδομένη και καθόλου
θεόσταλτη: μείωση των
κόκκινων δανείων με κάθε
τρόπο.
Είναι το μόνο φάρμακο,
ο μόνος δρόμος προς τη
θεραπεία και την εξυγίανση. Δρόμος επώδυνος και
σκληρός για όλους. Δεν
αποτελεί όμως μια κάποια
λύση, αλλά τη μόνη λύση.
Της Ειρήνης
Σακελλάρη
Από την έντυπη
έκδοση της
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

Το Άγγελμα

της ημέρας

O “ Ελεύθερος Τύπος”:
Η εκπρόσωπος
Τύπου της Ν.Δ.
Μαρία Σπυράκη:

```

“Στον κατάλογο των
εθνικών μας προϊόντων
εντάσσεται ο γύρος, μετά
τη φέτα και το γιαούρτι,
καθώς σύντομα θα είναι
και με τη… βούλα το
πρώτο ελληνικό
Εγγυημένο Παραδοσιακό
Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ)
στην Ευρωπαϊκή Ενωση”.
```

(Nα ένα καλό νέο για τον
κλάδο της εστίασης...)

«Η Νέα Δημοκρατία δεν προτίθεται να
αποσύρει κανέναν βουλευτή της στη
συζήτηση που γίνεται για την επικύρωσης
της Συμφωνίας των Πρεσπών. Με βάση την
δήλωση του πρωθυπουργού ότι υπάρχει
άπλετος χρόνος, θεωρούμε πως η δήλωση
αυτή ισχύει και για το λόγο αυτό θα
μιλήσουν από την πλευρά της ΝΔ όλοι όσοι
έχουν ζητήσει το λόγο και έχουν εγγραφεί
στον κατάλογο».
```
(Δεν υπάρχει λόγος αυτή η συζήτηση να
γίνει με βιασύνη, είπε η ίδια.)

Αν ένα παιδί ζει στην κριτική, μαθαίνει να
κατακρίνει. Αν ένα παιδί ζει στην έχθρα,
μαθαίνει να καυγαδίζει. Αν ένα παιδί ζει
στην ειρωνεία, μαθαίνει να είναι ντροπαλό.
Αν ένα παιδί ζει στην κατανόηση,
μαθαίνει να είναι υπομονετικό.
Αν ένα παιδί ζει στην ενθάρρυνση, μαθαίνει
να έχει εμπιστοσύνη. Αν ένα παιδί ζει στον
έπαινο μαθαίνει να εκτιμά. Αν ένα παιδί ζει
στην ασφάλεια, μαθαίνει να πιστεύει. Αν
ένα παιδί ζει στην επιδοκιμασία μαθαίνει να
έχει αυτοεκτίμηση. Αν ένα παιδί ζει μέσα
στην παραδοχή και την φιλία,
μαθαίνει να βρίσκει αγάπη
μέσα στον κόσμο.

Το ανέκδοτο της ημέρας
Μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα ένας
τύπος χτυπάει την πόρτα και λέει:
– Ρε φίλε, μπορείς να έρθεις να με
σπρώξεις;
– Ξέρεις τί ώρα είναι; 5 και τέταρτο!
Περίμενε όμως να ντυθώ και έρχομαι, γιατί και εγώ το έχω πάθει.
Βγαίνει ο άνθρωπος σε δύο λεπτά,
κοιτάει από δω, κοιτάει από κει, δεν
βλέπει κανένα αυτοκίνητο.
Την ώρα που είναι έτοιμος να
ξαναμπεί, ακούει μία φωνή:
– Φίλε εδώ! Στις κούνιες…

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/1/2019
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΤΑ
ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ, ΤΗΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΣΠΟΡΑΔΕΣ. ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ. ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 ΜΕ
8 ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΠΙΚΑ 9
ΜΠΟΦΟΡ ΜΕ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΙΣ ΒΡΑΔΙΝΕΣ
ΩΡΕΣ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 05 ΕΩΣ 13 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΚΕΛΣΙΟΥ.

Είναι τα περιφερειακά πανεπιστήμια οι «δυσπρόσιτες» περιοχές -κατ' αντιστοιχία με τους δασκάλους και καθηγητές-των πανεπιστημιακών; Η θητεία των πανεπιστημιακών σε κάποιο ΑΕΙ της
περιφέρειας αποτελεί το «αγροτικό» τους πριν επιστρέψουν στα
μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή,
για τα δεδομένα της μικρής μας
χώρας, την Αθήνα όπου διαδραματίζονται οι πολιτικοοικονομικές
εξελίξεις;
Το τελευταίο διάστημα, στο
πλαίσιο του σχεδίου απορρόφησης των ΤΕΙ από πανεπιστήμια
της ίδιας περιφέρειας, ιδρύονται
μεμονωμένα τμήματα τα οποία
δεν έχουν τεχνολογικό προσανατολισμό· δηλαδή, δεν έχουν
ως βάση -όπως προβλέπει ο σχεδιασμός του υπουργείου Παιδείας- ένα τμήμα του ΤΕΙ το οποίο
θα καταργηθεί.
Σε μια κορεσμένη τριτοβάθμια
εκπαίδευση όπως η ελληνική, με
415 τμήματα πανεπιστημίων και
ΤΕΙ να έχουν εγγραφεί στο μηχανογραφικό δελτίο του 2018,
για ποιο λόγο χρειάζονται επιπλέον τμήματα; Πόσο μάλλον,
όταν τμήματα με ίδια αντικείμενα
υπάρχουν σε διπλανό (στην κυριολεξία) ΑΕΙ; Ενδεικτικά, στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύεται
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων ενώ το ίδιο ακριβώς αντικείμενο υπάρχει στα αμιγώς οικονομικά ΑΕΙ της Αττικής,
το Οικονομικό Παν. Αθηνών
(πρώην ΑΣΟ-ΕΕ) και το Παν. Πειραιώς.
Στο ίδιο ίδρυμα θα δημιουργηθεί Τμήμα Κοινωνιολογίας, τη
στιγμή που υπάρχει ένα ολόκληρο πανεπιστήμιο στην Αττική το Πάντειο- για τικ κοινωνικές
επιστήμες. Με τα δεδομένα αυτά,
ερώτημα είναι εάν το ΕΚΠΑ συμφώνησε να απορροφήσει το ΤΕΙ
Χαλκίδας για να δημιουργήσει
ένα «μίνι» Πολυτεχνείο, δίπλα
στο ΕΜΠ!
Οι παροικούντες την ακαδημαϊκή Ιερουσαλήμ γνωρίζουν ότι
σε πολλές περιπτώσεις το αντικείμενο των νέων τμημάτων -και
δη στα κεντρικά ιδρύματα- ορίζεται έτσι ώστε να ικανοποιούν
και μη ακαδημαϊκά κίνητρα.
Πολιτικές ή κομματικές συγγένειες, φιλίες ή ακόμη και σχέσεις αίματος ή... έρωτος κρύβονται πολλές φορές πίσω από
όσους διδάσκοντες προσβλέπουν
στο να πάρουν μετεγγραφή από
περιφερειακό στο κεντρικό ΑΕΙ
(μέσω του νεοϊδρυθέντος τμήματος). Δεν λείπουν, βέβαια, και
οι μεγαλοκαθηγητές που επιθυμούν, επιτέλους, να αποκτήσουν
τμήμα στο αντικείμενο τους!
Συνέβη ουκ ολίγες φορές στο
παρελθόν, και ο εμπειρότατος
υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου το γνωρίζει. Ήλθε η
ώρα να σταματήσουμε αυτό το
τροπάρι.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΚΑΣΑ
(Από την “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”)

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

Μέσα στο

Τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης αγροτικών
ομοσπονδιών για τις δυναμικές κινητοποιήσεις αναμένουν
οι αγρότες. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στα Φάρσαλα και τον ν. Τρικάλων εκπροσώπησε
η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων ν. Τρικάλων (ΟΑΣΤ)
«Η ΑΝΟΙΞΗ».
Πάντως, από χθες αγρότες άρχισαν να εμφανίζονται
σιγά σιγά με τα τρακτέρ σε κομβικά σημεία, ανατολικά
του νομού!

Φεβρουαρίου η ρύθμιση
Εντός του Φεβρουαρίου θα νομοθετηθεί η ρύθμιση οφειλών προς τα
ασφαλιστικά ταμεία με τις προδιαγραφές που έχουν περιγράφει και θα
τεθεί σε εφαρμογή τον Μάρτιο.
Σύμφωνα με το «Έθνος» οι θεσμοί
ενημερώθηκαν σχετικά από το υπουργείο Εργασίας στις συναντήσεις, σε
επίπεδο τεχνικών κλιμακίων, των προηγούμενων ημερών.
Η ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία θα δώσει ανάσα σε δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένους που
λόγω της οικονομικής κρίσης δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

∫ Μ.α.Μπ.

Παπαστεργίου: Είχα κάνει πρόταση
στον Κρητικό, αλλά είχε πει
ότι είναι νωρίς για εκείνον
Την πιθανή συμμετοχή στη διεκδίκηση του Δήμου Τρικκαίων
από το Χρήστο Κρητικό σχολίασε σε συνέντευξη στη Ραδιοφωνική Λέσχη 97,6 ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου, λέγοντας :
« Καλό είναι νέα παιδιά να θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά, καλύτερο το να έχουν και μια θετική εμπειρία. Αν το πάρει
απόφαση, θα ευχηθώ καλή επιτυχία. Είναι προφανές όμως ότι
όποιος κατεβαίνει πρέπει να είναι και σχετικός με τα αυτοδιοικητικά, δε νομίζω να υπήρξε τις τελευταίες δεκαετίες υποψήφιος Δήμαρχος Τρικκαίων που να είχε ξεκινήσει από το μηδέν να δοκιμάσει την τύχη του. Από ότι θυμάμαι ο Χρήστος Κρητικός δεν έχει εμφανιστεί στα κοινά, παρόλο που του δόθηκε
ευκαιρία όταν την προηγούμενη φορά εγώ ο ίδιος του είχα κάνει πρόταση να είναι υποψήφιος στο συνδυασμό μου, όμως είχε
απαντήσει ότι ήταν νωρίς για εκείνον.»

Φέρτε σε μένα το Ναδάλ!

∫Ε.Κ.

Στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) θα συμμετέχει ως αναπληρωματικό μέλος- αντιπρόεδρος, η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων κα. Βάσω Κάκλα. Πρόκειται για μια σημαντική απόφαση, δεδομένου ότι τα μέλη
του Συμβουλίου επιλέγονται από τον ίδιο τον Υπουργό, ενώ
να σημειωθεί ότι η κα. Κάκλα δεν είχε αιτηθεί στο να συμμετέχει στην όλη διαδικασία. Προφανώς, τα δείγματα δουλειάς όλο το διάστημα που είναι στο «τιμόνι» της τοπικής
Διεύθυνσης και το γεγονός ότι δεν καταγράφονται σημαντικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε αυτή την επιλογή.

∫Ε.Κ.

∫χρ.παπ.
Ως βαρίδιο από το οποίο έχει απαλλαγεί ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε τον Πάνο Καμμένο το μέλος
της νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Μπάτζιος, μιλώντας σήμερα στη Ραδιοφωνική Λέσχη
97,6:
« Μετά την ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών θα εξομαλυνθεί η κατάσταση και ο ΣΥΡΙΖΑ
απρόσκοπτα θα συνεχίζει πλέον το έργο του,
χωρίς τα βαρίδια του παρελθόντος.
Αυτή τη στιγμή ο Πάνος Καμμένος μας απο-

Να θεωρήσουν τις
κάρτες οι τρίτεκνοι

Στο ΚΥΣΔΕ η Β. Κάκλα

Μπάτζιος: Ο Καμμένος ήταν βαρίδιο για τον ΣΥΡΙΖΑ
γοητεύει, μετά τις τελευταίες δηλώσεις του και
τις συναντήσεις με τον Μπαλτάκο και τον Καρατζαφέρη.
Παρόλο που πολλές φορές τον είχα υποστηρίξει, τώρα δείχνει ότι τα στερνά τιμούν τα
πρώτα, και το μόνο που ελπίζω είναι να διαφυλάξει στοιχειωδώς τη σοβαρότητα και την
υστεροφημία του.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

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

Για εμάς είναι πλέον ανοιχτό το πεδίο να κάνουμε καινούριες συμμαχίες με την κεντροαριστερά, χωρίς να έχουμε ‘ηγεμονική’ διάθεση
παρά το γεγονός ότι είμαστε η μεγαλύτερη ομάδα σε αυτό το χώρο και υποχρεωτικά θα στοιχηθούν δίπλα μας οι υπόλοιποι.»

∫χρ.παπ.

«Να σπεύσουν στα γραφεία μας για
να θεωρήσουν την κάρτα έκπτωσης
του Υπεραστικού ΚΤΕΛ ν. Τρικάλων,
ώστε τα μέλη μας να μπορούν να κάνουν στο 2019 χρήση του ευεργετήματος της εν λόγω επιχείρησης» τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων με Τρία Παιδιά ν. Τρικάλων και
μέλος του ΔΣ της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Τριτέκνων Ιωάννης Λιούλιος.
«Δεν ισχύουν οι κάρτες έκπτωσης
για το Υπεραστικό ΚΤΕΛ ν. Τρικάλων,
σε όσους δεν τις έχουν θεωρήσει,
αφού η ισχύς της περυσινής έχει λήξει στις 20 Ιανουαρίου» υπογραμμίζει
ο κ. Λιούλιος, ο οποίος υπενθυμίζει
πως για ακόμη μία χρονιά το Υπεραστικό ΚΤΕΛ προσφέρει έκπτωση 50%
στα ναύλα για τρίτεκνους σε δρομολόγιά του και εκφράζει τις ευχαριστίες
των οικογενειών με τρία παιδιά γι’
αυτό.

∫ Μ.α.Μπ.

4 σελίδα
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Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμων Τρικκαίων & Αθηναίων

Υποστήριξη και προώθηση δράσεων
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο Δήμων
ε στόχο την
υποστήριξη και
προώθηση
δράσεων με έμφαση στην
ανάληψη πρωτοβουλιών
και συνεργασιών το
Δημοτικό Συμβούλιο
Τρικκαίων ενέκρινε –
κατά πλειοψηφία- την
υπογραφή μνομονίου
συνεργασίας μεταξύ των
Δήμων Τρικκαίων και
Αθηναίων.

Μ

Στόχος του μνημονίου είναι
η σύναψη συνεργασίας μεταξύ των μερών προκειμένου να ενισχύουν τις πρωτοβουλίες των συμβαλλομένων
δήμων, με σκοπό να δημιουργηθεί εργαλειοθήκη πιλοτικών εφαρμογών, που
στόχο έχουν την υποστήριξη
και προώθηση δράσεων με
έμφαση στην ανάληψη πρωτοβουλιών και συνεργασιών
που σχετίζονται με αναβάθμιση του Εμπορικού/Ιστορικού κέντρου των δήμων. Το
παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας αποτελεί βασικό άξονα
των δράσεων ανταλλαγής εμπειριών σε Προγράμματα
αναβάθμισης των κέντρων
πόλεων.
Σύμφωνα με την εισήγηση

«οι στόχοι αυτοί μπορούν να
πραγματοποιηθούν με μια σειρά από δραστηριότητες οι
οποίες θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,
όπως τα παρακάτω. Την ανταλλαγή και παροχή τεχνογνωσίας πάνω σε θέματα και
καλές πρακτικές διάδοσης
δράσεων μέσω social media.
Τη διοργάνωση ερευνών και

επιμορφωτικών δράσεων με
στόχο την ενημέρωση, συμμετοχή και εκπαίδευση καταστηματαρχών, κατοίκων αλλά
και επισκεπτών της περιοχής,
τη διοργάνωση πολιτιστικών
εκδηλώσεων και events, τη
συνεργασία με άλλους φορείς σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο. Όπως και τη συνεργασία για την υποβολή προ-

τάσεων για την υλοποίηση
ερευνητικών προγραμμάτων
και εφαρμογών με θέμα το
ανοιχτό περιεχόμενο, πρότυπα, δεδομένα, υλικό, λογισμικ
ή τεχνολογίες στο χώρο της
εκπαίδευσης, του δημόσιου
τομέα και των επιχειρήσεων
και την υλοποίηση αυτών. Επίσης αναφορά γίνεται για ανταλλαγή τεχνογνωσίας για

τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη
και την υλοποίηση δράσεων,
αλλά και τη συνεργασία για
την εκπαίδευση στελεχών του
Δήμου στον τομέα καθαριότητας, κοινοχρήστων χώρων,
κυκλοφορίας, αστυνόμευσης,
κ.ά».
Ειδικότερα, στόχος του
μνημονίου είναι η ανάγκη δημιουργίας ενός οικοσυστή-

ματος δήμων όπου η τεχνογνωσία μοιράζεται, επιτυχημένες δράσεις επαναλαμβάνονται ενώ αντίθετα αποτυχημένες απόπειρες καταγράφονται και αναλύονται
προκειμένου να αντιμετωπιστούν αλλιώς, η ενίσχυση
προγραμμάτων που αναβαθμίζουν περιοχές στην χωρική
περιφέρεια κάθε δήμου με
δράσεις πιλοτικές αλλά και
«έξυπνες» και η ανάγκη ευαισθητοποίησης ευελιξίας και
εκπαίδευσης φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε
θέματα λειτουργίας της πόλης.
Για την υλοποίηση του ως
άνω αντικειμένου τα μέρη
χρησιμοποιούν ίδιους πόρους
ή πόρους από δωρεές ή χορηγίες και συνεργάζονται για
την ανεύρεση χρηματοδότησης όπου απαιτείται για την
πραγματοποίηση των στόχων του παρόντος. Σε περίπτωση χρηματοδότησης με
συμμετοχή των μερών σε
οποιοδήποτε έργο, εκτός από
το παρόν μνημόνιο συνεργασίας θα υπογράφεται ειδική συμφωνία μεταξύ των δύο
μερών.
Ε.Κ.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Στην Deutche Welle ο Δήμος Τρικκαίων
•Ρεπορτάζ για τις καινοτομίες του Δήμου στην εκπομπή Focus on Europe - Spotlight on People
ε ένα από τα μεγαλύτερα
τηλεοπτικά –
ειδησεογραφικά δίκτυα
του κόσμου φιλοξενήθηκε ο
Δήμος Τρικκαίων. Η γερμανική
Deutche Welle επισκέφθηκε τα
Τρίκαλα στις 10 Δεκεμβρίου
2018, με τον δημοσιογράφο
Gunnar Köhne και τον Ελληνα
συνάδελφό του, Αντώνη
Ρεπανά, καθώς και τον
εικονολήπτη Λευτέρη
Ελευθεριάδη.

Σ

Ο κ. Köhne, που εργάζεται στο δίκτυο επί 19 χρόνια, περιηγήθηκε
στην περιοχή, συνάντησε τον Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Δήμαρχο και την αντιπροσωπεία της γερμανικής – αδελφοποιημένης με τα Τρίκαλα – πόλης
του Αμπεργκ, κ. Μίκαελ Κέρνι, είδε
από κοντά αξιοθέατα, μνημεία, τον

Μύλο των Ξωτικών, τα ηλεκτροκίνητα οχήματα που ετοιμάζονται για
την πόλη, το control room, ενημερώθηκε για το Smart Trikala.
Και στην εκπομπή Focus on Europe - Spotlight on People, που προβλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης

24 Ιανουαρίου 2018, δημοσιοποιήθηκε το ρεπορτάζ από τον Δήμο
Τρικκαίων με τίτλο Greece: Bucking
the crisis with innovation. Αυτό σε
ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «Ελλάδα: σθεναρή αντίσταση στην κρίση με καινοτομία», ενώ ο ελληνικός

τίτλος είναι πιο απλός, αφού ήδη
πολλές από τις τρικαλινές καινοτομίες είναι ήδη γνωστές: Τα «έξυπνα»
Τρίκαλα.
Παρουσιάστηκε, επίσης, η πρωτοεμφανιζόμενη καινοτομία για το
Smart Farming, που ήδη είναι γνωστή στους 1.168.081 επισκέπτες
του Μύλου των Ξωτικών και σύντομα θα δημοσιοποιηθεί εκτενέστερα.
Δείτε τη γερμανική και την ελληνική έκδοση της εκπομπής στους
συνδέσμους
https://www.dw.com/en/greecebucking-the-crisis-with-innovation/av47178166
και
https://www.dw.com/el/%CF%84%CE
%B1-%CE%AD%CE%BE%CF%85%
CF%80%CE%BD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BA
%CE%B1%CE%BB%CE%B1/av47206548

Κατάρτιση
στρατολογικού
πίνακα έτους
2003 στον
Δήμο Τρικκαίων
Από το Τμήμα Δημοτολογίου του Δήμου Τρικκαίων γίνεται γνωστό ότι οι γεννημένοι άρρενες του έτους
2003 κλάσεως (2024), που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου
Τρικκαίων καθώς και των
Δημοτικών Ενοτήτων Παραληθαίων, Φαλώρειας, Εστιαιώτιδας Καλλιδένδρου, Κόζιακα, Παληοκάστρου και
Μεγ. Καλυβιων, ανεξάρτητα
από την Δημοτολογική τους
εγγραφή και τον τόπο γέννησης τους, υποχρεούνται οι
ίδιοι ή ένας εκ των γονέων να
υποβάλλουν στην υπηρεσία
μας που στεγάζεται επί της
οδού Ασκληπιού 18, ή εναλλακτικά στα γραφεία των
Δημοτικών ενοτήτων κάθε
εργάσιμη ημέρα από τις
8:00π.μ. έως τις 14:00μ.μ. και
από τις 28/1/2019 έως τις
15/3/2019 σχετική υπεύθυνη
δήλωση για την κατάρτιση
του Στρατολογικού Πίνακα.
Τα ανωτέρω στοιχεία μπορούν να σταλούν και μέσω
τηλεομοιοτυπίας (FAX) στον
αριθμό 2431077836 και email
στη
διεύθυνση
bzaxos@trikalacity.gr

τοπικά
Τόνισε χθες από τα Τρίκαλα ο γραμματέας του ΚΙΝ.ΑΛ. Μ. Χριστοδουλάκης
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Απεργούν σήμερα
οι Τρικαλινοί οικοδόμοι

«Το Κίνημα αλλαγής
θα είναι η θετική έκπληξη Μ
την επόμενη των εκλογών»
•Η εκδήλωση έγινε σε μια κατάμεστη αίθουσα στο χώρο του «Φρουρίου»,
παρουσία τοπικών στελεχών και μελών που έδωσαν το παρόν

Τ

ην αλλαγή του
πολιτικού σκηνικού
είτε σε κυβερνητικό
επίπεδο, είτε σε επίπεδο
αξιωματικής αντιπολίτευσης,
ώστε να εξασφαλιστεί η
έξοδος της χώρας από την
κρίση με έμφαση στην
κοινωνική συνοχή, τόνισε
χθες μεταξύ των άλλων ο
γραμματέας του «Κινήματος
Αλλαγής» κ. Μανώλης
Χριστοδουλάκης, κατά τα
διάρκεια της κοπής της
πρωτοχρονιάτικης πίτας της
Νομαρχιακής Επιτροπής
Τρικάλων Κινήματος.
Η εκδήλωση έγινε σε μια κατάμεστη αίθουσα στο χώρο του
«Φρουρίου», παρουσία τοπικών
στελεχών και μελών που έδωσαν
το παρόν.
Στο σύντομο χαιρετισμό του,
ο γραμματέας της Νομαρχιακής
Επιτροπής Τρικάλων του ΚΙΝ.ΑΛ.
κ. Γιώργος Μανώλης ευχήθηκε
καλή χρονιά στους παρευρισκόμενους καλώντας τους σε συστράτευση ενόψει αυτοδιοικητικών, ευρωεκλογών και εθνικών
εκλογών.
«Κάνουμε πράξη αυτό που είναι
το ζητούμενο για εμάς, να έρθουμε σε επαφή με τα μέλη, τα
στελέχη και τους φίλους του Κινήματος, με τους δημοκρατικούς
και προοδευτικούς πολίτες που
θέλουν να αλλάξει το πολιτικό
πλαίσιο, είτε σε κυβερνητικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο αξιωματικής
αντιπολίτευσης. Στόχος να ακούσουμε τα προβλήματα των πολιτών και κυρίως να τους γνωστοποιήσουμε τις θέσεις μας και να
κάνουμε αυτό που για εμάς είναι
ξεκάθαρη πολιτική επιλογή. Να
είμαστε χρήσιμοι. Να εξασφαλίσουμε την έξοδο της χώρας από
την κρίση με έμφαση στην κοινωνική συνοχή» δήλωσε με έμφαση, στη συνέχεια ο κ. Χριστοδουλάκης.
Σε ο,τι αφορά στη θέση του
ΚΙΝ.ΑΛ. για τη «Συμφωνία των
Πρεσπών» ο κ. Χριστουλάκης σημείωσε ότι διατυπώσαμε τις κόκκινες γραμμές και τις βασικές
μας θέσεις, επαναλαμβάνοντας
τη θέση του Κινήματος για το
μείζον αυτό πολιτικό ζήτημα.
«Κάνουμε σαφές λοιπόν ότι η
κοινοβουλευτική μας ομάδα συντεταγμένα θα καταψηφίσει τη
“Συμφωνία των Πρεσπών”. Αυτό
είναι απόλυτα σαφές και δεν
υπάρχει κανένα ζήτημα περεταίρω συζήτησης» υπογράμμισε.
Τέλος, ερωτηθείς για το εάν
όσα διαδραματίστηκαν το τελευταίο διάστημα στο ΚΙΝ.ΑΛ. θα
δημιουργήσουν κραδασμούς και
στην πορεία προς τις κάλπες, ο
κ. Χριστοδουλάκης τόνισε ότι «το
Κίνημα δε δημιουργήθηκε ούτε
ως ένωση εταίρων, ούτε ως συμφωνία ηγεσιών. Δημιουργήθηκε
δίνοντας το λόγο στη βάση και
το αγκάλιασαν 212.000 συμπολίτες μας για να εκφράσουν την
αγωνία τους ότι ο προοδευτικός
χώρος, ο χώρος της κεντροαριστεράς πρέπει να εκφραστεί μέσα
από το Κίνημα Αλλαγής και για
αυτό θα διαφυλάξουμε την ενότητας της παράταξης μας».
Ευαγγελία Κάκια

Ο γραμματέας του ΚΙΝ.ΑΛ.
Μ. Χριστοδουλάκης

Ο γραμματέας της τοπικής Ν.Ε.
Γ. Μανώλης

σελίδα 5

ε την ανεργία
στον κλάδο της
οικοδομής να
ξεπερνά το 80% λόγω
της μνημονιακής
πολιτικής που ασκείται
σήμερα οι Τρικαλινοί
οικοδόμοι προχωρούν σε
24ωρη απεργιακή
κινητοποίηση, στο
πλαίσιο της απεργίας
που έχει κηρύξει η
Πανελλήνια Ομοσπονδία
Οικοδόμων.

Κυριότερο αίτημα της κινητοποίησης είναι η αναγνώριση και διανομή των «υπέρ
άγνωστων» ενσήμων, ενώ το
Συνδικάτο Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων του Νομού καλεί τους συναδέλφους
να συμμετέχουν στην συγκέντρωση που θα γίνει στην
Αθήνα.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο
του Συνδικάτου κ. Γιώργο
Μούχα η κατάσταση είναι
απελπιστική αφού ο κλάδος
της οικοδομής έχει υποστεί
καθίζηση με την ανεργία να
αγγίζει και το 80%, ενώ πολλοί
έχουν αναγκαστεί να αλλάξουν επάγγελμα ή να μεταναστεύσουν.
«Με την κινητοποίηση αυτή

απαιτούμε: Να διανεμηθούν
εδώ και τώρα στο ασφαλιστικό μητρώο κάθε δικαιούχου.
Όπως ακριβώς συμβαίνει για
κάθε εργαζόμενο που δουλεύει, ασφαλίζεται και πληρώνει τις εισφορές του στον
ασφαλιστικό φορέα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ προκλητικά κοροϊδεύει τον κλάδο
μας εδώ και τρία χρόνια με
ψεύτικες υποσχέσεις, που μοιράζει ανέξοδα από την αρχή
της διακυβέρνησής της. Έχει
οδηγήσει χιλιάδες συναδέλφους να μην μπορούν να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης ως συνέπεια της
μακρόχρονης ανεργίας και
της μη απόδοσης των ενσήμων τους που έχουν δουλέψει
πραγματικά. Η αναγνώριση
και διανομή των "υπέρ αγνώστων" ενσήμων, που αντιπροσωπεύουν πραγματικές μέρες
δουλειάς και ασφάλισης, για
τις οποίες ο ασφαλιστικός
φορέας (ΕΦΚΑ) έχει εισπράξει
πολλά εκατομμύρια ευρώ σε
εισφορές και συνεχίζει να εισπράττει, είναι η επιστροφή
στους οικοδόμους της κλεμμένης ασφάλισής τους» τονίζουν οι Τρικαλινοί οικοδόμοι.
Ευαγγελία Κάκια

Χορός του Κέντρου
Λαογραφικής Έρευνας
“ΑΠΟΛΛΩΝ”
Το Κέντρο Λαογραφικής Έρευνας “ΑΠΟΛΛΩΝ” σας
προσκαλεί στον ετήσιο χορό του που θα γίνει την
Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12.30 το μεσημέρι
στο κέντρο EVENT ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ (πρώην ΕΡΩΣ πριν το Μεγαλοχώρι) με συνοδεία παραδοσιακής μουσικής
του Κώστα Βακουφτσή.
ΚΕΦΙ - ΧΟΡΟΣ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ για όλους σε ένα ευχάριστο,
ζεστό περιβάλλον, με πλούσιο μενού που περιλαμβάνει
(διπλό πιάτο - διπλή σαλάτα - επιδόρπιο ατομικό γλυκό απεριόριστα ποτά - αναψυκτικά στην τιμή μόνο 15 ευρώ).
Χαρά μας να διασκεδάσουμε μαζί σας, με τις οικογένειές
σας, τους φίλους σας.
Με τιμή
Το Δ.Σ. και ο χοροδιδάσκαλος
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Για τυχόν κρατήσεις: στο 697-2771914.

Η εκδήλωση έγινε σε μια κατάμεστη αίθουσα στο χώρο του «Φρουρίου»,
παρουσία τοπικών στελεχών και μελών που έδωσαν το παρόν

6 σελίδα
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Η «καρδιά» της
θεσσαλικής ρομποτικής
μαθητών στα Τρίκαλα

τοπικά

Για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. στην ΕΛΜΕ Τρικάλων

Στις κάλπες οι καθηγητές
•Μέσα στα επόμενα 24ωρα θα αποφασιστεί
ποια μέρα θα διεξαχθούν οι εκλογές

•Ο Περιφερειακός Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
Θεσσαλίας πραγματοποιείται από τον Δήμο Τρικκαίων,
τη WRO Hellas και τη STEM Robotics Academy

Σ
Π

όλος δράσης για την
καινοτομία και τα
τεχνολογικά
επιτεύγματα μέσω της
ρομποτικής καθίσταται ξανά ο
Δήμος Τρικκαίων. Μετά την
τεράστια άνθιση που γνώρισε ο
κλάδος, κατόπιν της
πρωτοβουίας του Δήμου και
της e-trikala να δωρίσουν 200
κιτ ρομποτικής στα σχολεία,
έρχεται η ώρα των
διαγωνισμών.

Πρόκειται για τον Περιφερειακό
Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Θεσσαλίας για μαθητές Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και
Λυκείων. Αυτός θα διεξαχθεί στα
Τρίκαλα την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα προσέλευσης
10:00, στο κλειστό γυμναστήριο επί
της οδού Κατσιμήδου, στα Τρίκαλα
(https://goo.gl/QnJKeM).
Ο Πανελλήνιος διαγωνισμός ρομποτικής για μαθητές/τριες Δημοτικού
με θέμα «Αρχιπέλαγος Αιγαίο: Η τεχνολογία βοηθά να αναπτυχθούν τα
νησιά», για μαθητές/τριες Γυμνασίου
με θέμα «Οι δρόμοι του κρασιού
στη βόρεια Ελλάδα» (βασική κατη-

γορία) και «Πρωτέας» (παράλληλη
κατηγορία για αρχάριες ομάδες) καθώς και για μαθητές/τριες Λυκείου
με θέμα «Smart Cities», πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ευρύτερης
προσπάθειας για τη διάδοση της εκπαιδευτικής μεθόδου STEM (Science
– Technology – Engineering - Mathematics) και την ένταξή της στο σύστημα διδασκαλίας και εκπαίδευσης
μαθητών στην Ελλάδα.
Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από
τον Δήμο Τρικκαίων, σε συνεργασία
με τους Εκπαιδευτικούς Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς WRO Hellas
και STEM Robotics Academy.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί
μπορούν να ενημερώνονται για τις
λεπτομέρειες των διαγωνισμών και
για τις εγγραφές των ομάδων τους
στον Περιφερειακό, προκριματικό
του Πανελληνίου διαγωνισμού, στον
δικτυακό τόπο https://wrohellas.gr/πανελλήνιος-διαγωνισμός-εκπαιδ-2019/.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Λεωνίδα Ανθόπουλο
(τηλ. 2431351209) και με τον υπεύθυνο Θεσσαλίας κ. Μπαρά Γιάννη
(τηλ. 6936849735, john_baras@yahoo.com).

τις κάλπες θα
προσέλθουν στις
αρχές Φεβρουαρίου
οι Τρικαλινοί καθηγητές
για να εκλέξουν νέα
πρόσωπα σε Διοικητικό
Συμβούλιο και σε
Ελεγκτικό Συμβούλιο στην
τοπική ΕΛΜΕ.

Αυτό αποφάσισε στην πρόσφατη συνεδρίαση του, το απερχόμενο Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Τρικάλων,
ωστόσο η ακριβής ημερομηνία
που θα στηθούν οι κάλπες θα
αποφασισθεί μέσα στα επόμενα
24ωρα.
Και αυτό γιατί, τα μέλη της Διοίκησης κατέθεσε αίτηση προς
τη Διεύθυνση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου ζητούσαν να δοθεί μια ημέρα άδεια
για τη διεξαγωγή της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η
άδεια δόθηκε τελικά από τη Διευθύντρια κα. Βάσω Κάκλα έπειτα
από αρκετό προβληματισμό, δεδομένου ότι τα σχολεία παρέμειναν αρκετές μέρες κλειστά το
προηγούμενο διάστημα, εξαιτίας
της κακοκαιρίας. Τελικά, η συνέλευση θα γίνει στις 6 Φεβρουαρίου.

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

Οι εκλογές των εκπαιδευτικών
διεξάγονται σε μια κρίσιμη περίοδο, καθώς οι μνημονιακές πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί τα
τελευταία χρόνια έχουν υποβαθμίσει την εκπαίδευση με κυριότερα χαρακτηριστικά τη μείωση
των δαπανών, τους μηδενικούς
διορισμούς εκπαιδευτικών κ.ο.κ.
Οι καθηγητές διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Υπολογισμό της διετίας
2016 και 2017 στη μισθολογική
εξέλιξη. Νέο μισθολόγιο για το
2019 που θα αποκαθιστά σταδιακά τα εισοδήματα, θα αίρει
τις αδικίες και θα επαναφέρει το
13ο και 14ο μισθό, την κατάργηση
του Νόμου Κατρούγκαλου (ν.
4387/16) για το ασφαλιστικό και
όλων των αντιασφαλιστικών – αντισυνταξιοδοτικών νόμων.
Σταδιακή αποκατάσταση όλων
των συντάξεων, να σταματήσει
η φορολογική επιδρομή και η καταλήστευση του εισοδήματός
μας. Αφορολόγητο στα 12.000
ευρώ. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ.
Μείωση των συντελεστών του
ΦΠΑ στο 15%.
Επίσης, προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού, για να καλυφθούν
όλα τα οργανικά κενά (Παιδεία,
Υγεία, Αυτοδιοίκηση, Ασφαλιστικά

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”

Ταμεία, Κοινωνικές Υπηρεσίες
κτλ). Κατάργηση της ελαστικής,
ενοικιαζόμενης και εκ περιτροπής
εργασίας. Μόνιμη και σταθερή
εργασία για όλους.
Όχι στις απολύσεις συμβασιούχων συναδέλφων, επέκταση,
αύξηση και μη περικοπή από κανέναν εργαζόμενο του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας, που το λαμβάνει σήμερα.
Επέκταση του θεσμού των Βαρέων – ανθυγιεινών στο Δημόσιο
με ευνοϊκές ρυθμίσεις στα όρια
συνταξιοδότησης και το χρόνο
εργασίας.
Λήψη μέτρων Υγιεινής και
Ασφάλειας στους εργασιακούς
χώρους και την κατάργηση της
τροπολογίας Γεροβασίλη (άρθρο
24Α Ν. 4396/2016) για την αξιολόγηση.
Συνέχιση της απεργίας – αποχής, όχι στις ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων οργανισμών, κοινωνικών
υπηρεσιών και στην εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών,
την κατάργηση της διάταξης για
το 50%+1 για τη λήψη απόφασης
για απεργία, καθώς και την κατάργηση όλων των μνημονιακών
νόμων.
Ε.Κ.

τοπικά
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σελίδα 7

Αναλαμβάνονται από τον Δήμο Πύλης, σύμφωνα με το ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου
ρωτοβουλίες
έχουν ήδη
αναληφθεί και
πρόκειται να αναληφθούν
και άλλες από τον Δήμο
Πύλης, προκειμένου να
μην κλείσει το
υποκατάστημα της
Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδας στην κωμόπολη.

Π

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης έχει λάβει ομόφωνα σχετική απόφαση και έχει εκδώσει
και ψήφισμα για το ζήτημα
αυτό, ενώ έχει συγκροτηθεί
Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται
από τους δήμαρχο Πύλης Κώστα Μαράβα, από τον αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Αθανάσιο
Κωστάκη και τον πρόεδρο του
Εμπορικού Συλλόγου Δήμου
Πύλης Κώστα Βοϊτσίδη.
Σκοπός της Επιτροπής είναι
να πραγματοποιήσει επαφές με
αρμοδίους, ώστε να προωθήσει το αίτημα του Δήμου να μην
κλείσει το υποκατάστημα.
Επιστολή προς τους τέσσερις βουλευτές του ν. Τρικάλων
(Σάκη Παπαδόπουλο, Παναγιώτα Δριτσέλη, Χρήστο Σιμορέλη και Κώστα Σκρέκα)
ετοιμάζονταν χθες από τον κ.
Μαράβα, στην οποία ζητούσε
την συνδρομή τους στο θέμα,
ενώ γίνεται προσπάθεια να
κλειστεί συνάντηση στην Αθήνα με τους αρμόδιους της
Κυβέρνησης, ώστε οι εκπρόσωποι του Δήμου να εκφράσουν τις απόψεις τους.
«Μπορεί οι τράπεζες να είναι ιδιωτικές, όμως είναι πλέον πολιτικό ζήτημα. Δεν είναι
δυνατό να μένει ο Δήμος Πύ-

Πρωτοβουλίες για να μην κλείσει
το υποκατάστημα της ΕΤΕ
•Ζητείται από τους τέσσερις βουλευτές του ν. Τρικάλων να συνδράμουν στην προσπάθεια
•Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται
στην Πύλη για συζήτηση επί
του θέματος ο Περιφερειακός
Διευθυντής της Τράπεζας

λης χωρίς κανένα υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος.
Είναι υποβάθμιση του τόπου
μας. Η πολιτεία να αναλάβει
τις ευθύνες της. Εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση θα κάνουμε τα πάντα για το ζήτημα
αυτό» δηλώνει ο κ. Μαράβας.
Την ερχόμενη Τρίτη, σύμφωνα με τον κ. Μαράβα, αναμένεται ο Περιφερειακός Διευθυντής της ΕΤΕ στην Πύλη,

ώστε να συζητηθεί το σημαντικό αυτό θέμα.

Το ψήφισμα
Στο ψήφισμα του Δημοτικού
Συμβουλίου Πύλης, μεταξύ
άλλων, τονίζονται τα εξής:
«Ζητάμε από τη Διοίκηση
της Εθνικής Τράπεζας, να επανεξετάσει ΑΜΕΣΑ την όποια
σκέψη, – εάν αυτή υπάρχει-,
περί διακοπής της λειτουρ-

Νέα υποψηφιότητα με τον Μαράβα
Βήμα- βήμα, αθόρυβα και με σύνεση, σχεδιάζεται η επόμενη μέρα για την Δημοτική
Παράταξη «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ».
Η κυρία Χαρίκλεια (Χαρά) Καλιώρα του
Φωτίου, Ιατρός Γενικής Ιατρικής, στο Κέντρο Υγείας Πύλης, θα είναι υποψήφια Δημοτικός Σύμβουλος στην Δημοτική Ενότητα Γόμφων, στο πλευρό του Δημάρχου Πύλης κ. Κωνσταντίνου Μαράβα.
Η ίδια δηλώνει ότι:
«Σαν ενεργός και υπεύθυνος πολίτης, σαν
νέος επιστήμονας, έχοντας επίγνωση της
σπουδαιότητας και της ευθύνης αυτής της
θέσης, αποδέχθηκα την πρόσκληση του Δημάρχου Πύλης κ. Κωνσταντίνου Μαράβα και
θα είμαι υποψήφια Δημοτικός Σύμβουλος
στις εκλογές του Μάη.
Δεκατρία χρόνια υπηρετώ από την θέση
του γιατρού τους ανθρώπους της περιφέρειας του Δήμου Πύλης.
Αισθάνομαι έτοιμη να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για την Δημοτική Ενότητα Γόμφων,
για τον Δήμο Πύλης, για τους ανθρώπους της και για την πρόοδο…..».
Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, χαρούμενος για την εξέλιξη δήλωσε ότι:
«Υποδέχομαι στις τάξεις του συνδυασμού μου την γιατρό κ. Χαρά Καλιώρα.
Χαίρομαι γιατί η κοινωνική της δράση μέχρι σήμερα είναι εγγύηση για το αύριο.
Για την συνέχεια διοίκησης του Δήμου Πύλης.
Για την δημιουργία ενός καλύτερου αναπτυξιακού περιβάλλοντος που έχει ανάγκη ο τόπος που γεννηθήκαμε, ο τόπος που ζούμε.
Την καλωσορίζω και της εύχομαι καλό δρόμο».

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
κ. ΚΑΛΙΩΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ (ΧΑΡΑΣ) του ΦΩΤΙΟΥ
Ιατρός Γενικής Ιατρικής – Επιμελήτρια Α’ Περιφερειακού Ιατρείου Μουριάς & Ιατρός στο
Κέντρο Υγείας Πύλης.
Μετεκπαιδεύτηκε στα Γιάννινα στην Ρευματολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.
Εξειδικεύτηκε στην Επειγοντολογία του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης.
Συμμετέχει σε εθελοντικές και κοινωνικές δράσεις, ομιλίες σε ομάδες πληθυσμού (ευπαθείς ή μη), Σχολεία, ΚΑΠΗ, Συλλόγους.

γίας του υποκαταστήματός
της, στην ΠΥΛΗ Τρικάλων.
Η σκέψη και μόνο για την
κατάργηση του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στην Πύλη, με δεδομένο
το γεγονός ότι σήμερα είναι
το ΜΟΝΑΔΙΚΟ πιστωτικό
ίδρυμα που λειτουργεί, έχει
επιφέρει μεγάλη αναστάτωση
στην τοπική κοινωνία του
Καλλικρατικού Δήμου Πύλης

και όχι μόνο.
Επειδή πιστεύουμε ότι δεν είναι απαγορευτικά τα έξοδα για
τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του καταστήματός σας
στην Πύλη, επειδή δεν είναι δυνατό όλα να σταθμίζονται με
στενά οικονομικά κριτήρια που
υπακούουν στο βωμό της όποιας “ορθολογιστικής” περιοριστικής πολιτικής, παρακαλούμε να αναθεωρήσετε τυχόν
σκέψεις σας που πλήττουν τον
Δήμο Πύλης.
Η Εθνική Τράπεζα όχι μόνο
δεν πρέπει να κλείσει, αλλά να
οργανωθεί και να στελεχωθεί ώστε να συμβάλλει και να
βοηθήσει με την παρουσία
της στην ανάπτυξη της περιοχής και όχι στον αφανισμό της.
Διαφορετικά θα σταθμίσουμε και εμείς ως Δήμος
συνολικά τις σχέσεις μας με

την Τράπεζά σας και θα πάρουμε τις δικές μας αποφάσεις.
Κλείνοντας, απαιτούμε από
όλους τους αρμόδιους φορείς και κυρίως τους Βουλευτές του Νομού μας να πάρουν
θέση για το σοβαρό αυτό
θέμα, που είναι συνυφασμένο
με την κοινωνική συνοχή και
το μέλλον Όλου του Ορεινού
όγκου της Περιφέρειας.
Με την σιγουριά ότι θα ανταποκριθείτε στο εύλογο αίτημά μας για τη συνέχιση της
κανονικής λειτουργίας του καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στην Πύλη, αναμένουμε την απάντησή σας».
Το ψήφισμα επιδόθηκε από
την επιτροπή του Δήμου Πύλης στον Δ/ντη του υποκαταστήματος ΕΤΕ Πύλης Νικόλαο
Μπαλκίζα.
Ματθαίος Μπίνας

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

η Μαρία Τσιουμάνη- Τσιανάκα
του Ευαγγέλου
Η κυρία Μαρία Τσιουμάνη – Τσιανάκα του Ευαγγέλου θα είναι υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με τον συνδυασμό «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ» και τον Κωνσταντίνο Μαράβα, στις
δημοτικές εκλογές του Μαΐου.
Η κα Μαρία Τσιουμάνη – Τσιανάκα του Ευαγγέλου μεγάλωσε και διαμένει μόνιμα στην
Κοινότητα Παραποτάμου, στην Δημοτική Ενότητα Πιαλείων του Δήμου Πύλης.
Είναι πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Είναι παντρεμένη με τον Δημήτρη Τσιανάκα και μητέρα δύο τέκνων.
Για πρώτη φορά βάζει τον εαυτό της στην δοκιμασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας σε δήλωσή του τόνισε:
«Καλωσορίζω στον συνδυασμό «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ» την κα Μαρία Τσιουμάνη – Τσιανάκα. Πρόκειται για μια αξιόλογη προσωπικότητα του Δήμου μας, με νέες ιδέες, με ορμή
και όρεξη για προσφορά.
Είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή της στον συνδυασμό μας, καθώς αγαπάει πραγματικά τον τόπο που γεννήθηκε.
Χαίρομαι που η Μαρία είναι συνοδοιπόρος μας στην προσπάθεια που κάνουμε, έτσι ώστε
να αλλάξει προς το καλύτερο ο Δήμος Πύλης.
Όλοι μαζί ενωμένοι για τον Δήμο Πύλης».
Η κα Μαρία Τσιουμάνη – Τσιανάκα σε δήλωσή της επεσήμανε: «Με ιδιαίτερη τιμή και
υψηλό αίσθημα ευθύνης συστρατεύομαι με
τον συνδυασμό «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ»
και τον Δήμαρχο Κώστα Μαράβα.
Αποτελεί καθήκον και υποχρέωση να συνεχίσουμε όλοι την προσπάθεια που έχει
κάνει ο Δήμαρχός μας όλα αυτά τα χρόνια.
Τον εκτιμώ σαν προσωπικότητα και θαυμάζω την σεμνότητα που τον διακρίνει και
την αποφασιστικότητα να κάνει έργα και όχι
λόγια.
Θα δώσω τον καλλίτερο μου εαυτό για
να γίνουν πραγματικότητα όλα όσα ονειρεύομαι….».
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Κ

άποιες χαλαρές στιγμές
σίγουρα παίζουν
καθοριστικό ρόλο ώστε
οι εργαζόμενοι να νιώθουν
καλύτερα και να αποδίδουν πιο
αποτελεσματικά. Φαίνεται πως
στην ΔΕΥ Φαρκαδόνας ξέρουν
τον… δρόμο.
Όπως αναφέρει το krinitrikalon πιστοί στο έθιμο οι εργαζόμενοι, συναντήθηκαν στο κοσμικό κέντρο
«Θεσσαλία Παλλάς» σε μια χαλαρή
και γεμάτη διάθεση ατμόσφαιρα για
την κοπή της πίτας
Η μεγάλη οικογένεια της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Φαρκαδόνας, αυτή των εργαζομένων και των πολιτικών προϊσταμένων, συναντήθηκε το μεσημέρι
της Δευτέρας με την παρέλευση
του ωραρίου για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Πιστοί στο έθιμο οι εργαζόμενοι, συναντήθηκαν
στο κοσμικό κέντρο «Θεσσαλία Παλλάς» σε μια χαλαρή και γεμάτη διάθεση ατμόσφαιρα για την κοπή της
πίτας.
Προσκεκλημένοι τους ο δήμαρχος
Φαρκαδόνας και πρόεδρος της
ΔΕΥΑΦ κ. Θανάσης Μεριβάκης, που
ανταποκρίθηκε με θέρμη την πρόσκληση. Ο κ. Μεριβάκης απηύθυνε
τις ευχές τους στο προσωπικό για
υγεία, ενώ στάθηκαν και στο σημαντικό και πολύτιμο έργο που παράγουν οι εργαζόμενοι της επιχείρησης.
Τους παρότρυνε να συνεχίσουν
την προσπάθεια καθώς κι αυτοί με
το έργο τους συμβάλουν για να
προχωρήσει μπροστά η επιχείρηση

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
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Ευχές για ένα χαρούμενο 2019
Ευχάριστο κλίμα στην κοπή της πίτας των εργαζομένων της ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας

και να επιλύονται άμεσα τα προβλήματα.
Στην συγκέντρωση των εργαζομένων η κουβέντα απομακρύνθηκε

από τα εργασιακά θέματα και ζητήματα και το πρώτο ρόλο είχε το φιλικό κλίμα, η ευχάριστη διάθεση και
ψυχαγωγία.

CMYK

Αναφορά έγινε και στις επιτυχίες

τική εργασία των εργαζόμενων και

που είχε η δημοτική επιχείρηση, γε-

της πολιτικής ηγεσίας του Δήμου.

γονός που οφείλεται στη συστημα-

ΧΡ. ΠΑΠ.

τοπικά

ην Τρίτη 22
Ιανουαρίου 2019
στον Ιερό Ναό
Αγίου Αθανασίου
Ζηλευτής Τρικάλων
τελέστηκε Ιερά
Αγρυπνία με την
ευκαιρία της εορτής
του Αγίου Διονυσίου
του εν Ολύμπω.
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Πνευματική ανάταση στην Ζηλευτή
Αγρυπνία στην Ζηλευτή και χειροθεσία σε Σταυροφόρο Οικονόμο του π. Αχιλλέα Οικονόμου

Στην Ιερά Αγρυπνία προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Τρίκκης και
Σταγών κ. Χρυσόστομος,
πλασιούμενος από ιερείς
της περιφερείας.
Πριν το τέλος της Αγρυπνίας ο Σεβασμιώτατος ομίλησε καταλλήλως και Χειροθέτησε σε Σταυροφόρο
Οικονόμο τον π. Αχιλλέα Οικονόμου.
Τέλος παρουσίασε και τον
νέο Ιερέα της Μητροπόλεως
π. Αριστείδη, ερχόμενος με
μετάθεση από Αθήνα και
καταγόμενος από την Ζηλευτή, όπου ασκεί το επάγγελμα του αστυνομικού, ευχόμενο καλό πνευματικό
έργο.
ΧΡ. ΠΑΠ.

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

10 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

25

τοπικά

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΛΗΣ

Σύλληψη για λαθροθηρία
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Πύλης ενημερώνει ότι:
1) την 19-12-2018 οι ομοσπονδιακοί θηροφύλακες Μπέκος Βασίλειος και Τριμίντζιος Αθανάσιος συνέλαβαν στην
περιοχή Αγριελιάς άτομο να κυνηγά χωρίς άδεια θήρας.
Κατασχέθηκε το κυνηγετικό όπλο και ασκήθηκε μήνυση.
Επίσης ασκήθηκε μήνυση και στο άτομο που παραχώρησε
το όπλο (στον παραπάνω) χωρίς να έχει άδεια θήρας.
2) Επίσης στις 15-1-2019 συνελήφθη κυνηγός στην περιοχή της Μεγάρχης σε νυχτερινό καρτέρι μπεκάτσας,
κατασχέθηκε το όπλο και η άδεια θήρας και ασκήθηκε
μήνυση.
Το Δ.Σ.

Άνεργοι θα προσλαμβάνονται
ως εκπαιδευτές σε προγράμματα
κατάρτισης αγροτών
Η απόφαση που ορίζει τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτών στο πλαίσιο της δράσης 1.1.1 «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς
και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Μέτρου Μ01
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 20142020, υπεγράφη από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, Σταύρο Αραχωβίτη.
Το εκπαιδευτικό προσωπικό θα αντλείται από το Μητρώο
Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Mε τη συγκεκριμένη
απόφαση «κατά τη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού
προσωπικού θα πρέπει κατά προτεραιότητα να προτιμούνται οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας του
ΟΑΕΔ, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών» του Οργανισμού, ενώ για τη σειρά προτεραιότητας
θα λαμβάνεται ο χρόνος εγγραφής στο μητρώο ανεργίας.
Οι άνεργοι πέρα από την Περιφέρεια κατοικίας τους
έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν μια ακόμη Περιφέρεια
στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν.

Χρήματα στους λογαριασμούς
των συνταξιούχων
•Από σήμερα θα αρχίσει η καταβολή των χρημάτων
για τις συντάξεις Φεβρουαρίου

Ο

ι συντάξεις του μηνός Φεβρουαρίου 2019 θα
καταβληθούν νωρίτερα στους συνταξιούχους,
κατά παρέκκλιση της πλάγιας απόφασης για τις
καθορισμένες ημερομηνίες πληρωμών
(Φ.ΕΦΚΑ/51852/1841/7-12-2016 ΦΕΚ 4026Β’),
προκειμένου να μην υπάρχει μεγάλη χρονική απόσταση
σε σχέση με τις συντάξεις του μηνός Ιανουαρίου 2019
που προπληρώθηκαν στις 19 και 21 Δεκεμβρίου 2018.
Έτσι ήδη από σήμερα υπάρχουν ουρές στις τράπεζες
των Τρικάλων, αφού έχουν μπει χρήματα σε αρκετούς
συνταξιούχους, ενώ συνέχεια θα υπάρξει και την
Δευτέρα.

του Χριστόφορου Παπαθανασίου
Αναλυτικά οι ημερομηνίες
πληρωμής των συντάξεων:
Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ:
•
Την
Παρασκευή
25/1/2019 θα καταβληθούν
(αντί της 30ής Ιανουαρίου)
οι συντάξεις του μηνός Φεβρουαρίου στους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ που προέρχονται από το πρώην ΙΚΑ, το
Δημόσιο και λοιπούς φορείς
και
• Τη Δευτέρα 28/1/2019
θα καταβληθούν (αντί της
1ης Φεβρουαρίου) οι συντά-

ξεις του μηνός Φεβρουαρίου
στους συνταξιούχους μη μισθωτούς του ΕΦΚΑ που προέρχονται από τον πρώην
ΟΑΕΕ και τον ΟΓΑ.
Τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου
2019, θα πραγματοποιηθεί η
πληρωμή των δικαιούχων του
προγράμματος ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης),
των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.
Το ποσό των 63.128.428,80
ευρώ θα καταβληθεί σε

290.072 δικαιούχους και αφορά περισσότερα από 600.000
άτομα.
Η πληρωμή του ΚΕΑ θα
πραγματοποιηθεί με πίστωση
εξ’ ημισείας στο λογαριασμό
και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις
που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή
υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά
μήνα.
Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς
κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμ-

βανομένων των ηλεκτρονικών
αγορών.
Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ παρακαλούνται να απευθύνονται
στην Τράπεζα με την οποία
συνεργάζονται και μόνο σε
αυτήν για θέματα που σχετίζονται με τον τραπεζικό λογαριασμό τους ή την προπληρωμένη κάρτα αγορών.
Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ
παραμένει ανοιχτή ώστε οιενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ανά
πάσα στιγμή.

Μάλλον προκηρύσσονται το ερχόμενο καλοκαίρι

Σχέδια βελτίωσης
για αρδευτικά
•Στόχος του μέτρου είναι η εξοικονόμηση υδάτινων πόρων

Μ

άλλον μέσα στο
ερχόμενο
καλοκαίρι θα
προκηρυχθούν τα σχέδια
βελτίωσης για αρδευτικά,
όπως εκτιμούν γεωπόνοι.

Σκοπός του μέτρου αυτού
είναι η ορθολογικότερη χρήση του νερού και η μείωση
των απωλειών με την εισαγωγή προηγμένων αρδευτικών συστημάτων και πρακτικών σε επίπεδο εκμετάλλευσης, ώστε να εξοικονομηθεί νερό μέσω της μείωσης της ποσότητας που
αντλείται από τα υπόγεια ή
επιφανειακά υδατικά σώματα και στην αύξηση της αποδοτικότητάς του στη γεωργία.
Θα παρέχεται ενίσχυση
για επενδύσεις που συμβάλουν στην εξοικονόμηση
ύδατος και στην αειφόρο
διαχείριση των υδατικών πόρων συμπεριλαμβανομένης
και της αποθήκευσης του
νερού σε επίπεδο γεωργικής
εκμετάλλευσης.
Δικαιούχοι είναι κάτοχοι
γεωργικών εκμεταλλεύσεων
που κατέχουν την ιδιότητα
του ενεργού γεωργού, όπως
αυτό έχει εξειδικευτεί στην
εθνική νομοθεσία, ή ομάδες
αυτών, φυσικά ή νομικά πρό-

σωπα.
Στο πλαίσιο του εν λόγω
υπομέτρου ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες που αφορούν στις εξής κατηγορίες:
• Αγορά, μεταφορά και
εγκατάσταση καινούργιου
μηχανολογικού και λοιπού
εξοπλισμού με στόχο την
εξοικονόμηση ύδατος
• Επενδύσεις στις έγγειες
βελτιώσεις
• Γενικές Δαπάνες (όπως
αμοιβές για τη σύνταξη και
υποβολή αίτησης στήριξης
και αίτησης πληρωμής, συμβούλων καθώς και αμοιβές
για την έκδοση αναγκαίων
αδειοδοτήσεων)
Μη επιλέξιμες επενδύσεις:
• Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός
• Ο Φ.Π.Α. που ανακτάται
• Οι δαπάνες για απλή
αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού

Επιλεξιμότητα
Οι εν δυνάμει δικαιούχοι
για να κριθούν επιλέξιμοι
για στήριξη θα πρέπει τουλάχιστον την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης στήριξης, να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
τους και να μην είναι συνταξιούχοι. Οι επενδύσεις για

να κριθούν επιλέξιμες για
στήριξη θα πρέπει:
• να πληρούν τους γενικούς όρους επιλεξιμότητας
όταν πρόκειται για άρδευση,
με κυριότερο όρο την ύπαρξη άδειας χρήσης νερού
κατά την αίτηση ενίσχυσης
επενδυτικού, με στόχο την
εξοικονόμηση ύδατος στην
αγροτική εκμετάλλευση.
Επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε υφιστάμενη εγκατάσταση και επηρεάζουν
αποκλειστικά και μόνο την
ενεργειακή απόδοση ή επενδύσεις για τη χρήση ανακυκλούμενων υδάτων εξαιρούνται των όρων και υποχρεώσεων αυτών.
• τουλάχιστον κατά την
ημερομηνία υποβολής της
αίτησης στήριξης να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της Ένωσης, με
εξαίρεση τις υλοποιούμενες
από νέους γεωργούς για τις
οποίες μπορεί να χορηγηθεί
ενίσχυση για 24 μήνες κατ’
ανώτατο όριο από την ημερομηνία εγκατάστασης.
• να πραγματοποιούνται
μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης
• να μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή.
Ματθαίος Μπίνας
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Ατμόσφαιρα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
για τους μαθητές των Εκπαιδευτηρίων «Αθηνά»
ι μαθητές των
Εκπαιδευτηρίων
«Αθηνά» έγιναν
Ευρωβουλευτές στις
αίθουσες των
Εκπαιδευτηρίων Ε.
Μαντουλίδη.

Ο

Επιτροπές, ψηφίσματα, πνεύμα συνεργασίας, συμμετοχή, ανταλλαγή απόψεων αλλά και μοναδικές στιγμές δημιουργικότητας έζησαν οι 200 μαθητές από
14 Σχολεία της Ελλάδας και της
Ομογένειας που συμμετείχαν
στην 3η Προσομοίωση Συνεδρίασης Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που διοργάνωσαν τα Εκπαιδευτήρια Ε.
Μαντουλίδη με την έγκριση του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων και την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην
Ελλάδα και της Αντιπροσωπείας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Ελλάδα.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας οι μαθητές
χωρίστηκαν σε οκτώ επιτροπές.
Με την καθοδήγηση και τις υποδείξεις των Προέδρων κάθε Επιτροπής είχαν τη μοναδική ευκαιρία να ενημερωθούν, να ανταλλάξουν απόψεις, να προβληματιστούν, να εισηγηθούν ψηφίσματα και να προτείνουν λύσεις
επίκαιρων ζητημάτων, παγκόσμιου ενδιαφέροντος.
Η ικανότητα πειθούς, η ισχύς
των επιχειρημάτων, η δύναμη
του λόγου εξασφάλισαν στους
μαθητές τις δυνατότητες να παρουσιάσουν ψηφίσματα, να τα
αντικρούσουν ή να τα υπερασπιστούν, να διατυπώσουν ερω-

τήσεις, να δώσουν απαντήσεις,
να συνοψίσουν θέσεις και τελικά

να ψηφίσουν την τελική μορφή
των ψηφισμάτων της Ολομέλει-

ας.
Κυρίως,όμως, οι μαθητές εί-

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

χαν την ευκαιρία στην ελπιδοφόρα αυτή συνάντηση να συνειδητοποιήσουν την αξία της ευρωπαϊκής τους καταγωγής αλλά
και τη δύναμη της ευρωπαϊκής
τους ταυτότητας. Να εκτιμήσουν τις ευρωπαϊκές αξίες και
ιδιαίτερα τις φιλελεύθερες δημοκρατικές αξίες της ανεκτικότητας και της ισότητας.
Να αντιληφθούν την αξία της
συμβίωσης σε μια πλουραλιστική και πολιτισμένη κοινωνία.
Να αποδεχτούν τέλος τις ευθύνες που έχουν ως ευρωπαίοι
πολίτες, να προβληματιστούν
και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για επείγοντα και επίκαιρα
θέματα.
Υπεύθυνοι καθηγητές για την
οργάνωση και προετοιμασία της
προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου εκ μέρους των Εκπαιδευτηρίων «Αθηνά» ήταν η
κα. Μαργαρίτη Σοφία ( Οικονομολόγος )και ο κ. Ψαρρής Στέφανος (Φιλόλογος).
Οι ¨Ευρωβουλευτές¨των Εκπαιδευτηρίων «Αθηνά» που συμμετείχαν, ήταν Αυγέρης Φίλιππος
(Επιτροπή πολιτισμού και παι-

δείας),Πανουργιά Κωνσταντίνα(Επιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ),Νικολάου Αδριανή
(Επιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ),Κούκια Ευαγγελία (Επιτροπή πολιτικών Ελευθεριών , Δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων),Καββαδία Ειρήνη – Μαρία (Επιτροπή πολιτικών Ελευθεριών , Δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων), ΧατζηπαρασίδηΡένια (Επιτροπή για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα των γυναικών και την Ισότητα των δύο
φύλων),Κωστούλα Νάνσυ (Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των γυναικών και την
Ισότητα των δύο φύλων),ΦατλέΚωνστανίνα(Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των γυναικών και την Ισότητα των δύο φύλων),Παπαποστόλου Νέλλη (Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των γυναικών και την
Ισότητα των δύο φύλων),Κουκουτσέλου Κωνσταντίνα (Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των γυναικών και την
Ισότητα των δύο φύλων),Κύρκος
Θάνος (Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των γυναικών
και την Ισότητα των δύο φύλων),Στεργίου Έμη(Επιτροπή
Βιομηχανίας , Έρευνας και Ενέργειας),Γούσιος Γιάννης (Επιτροπή Βιομηχανίας , Έρευνας
και Ενέργειας),Γκαραβέλλας Αντώνης ((Επιτροπή Βιομηχανίας ,
Έρευνας και Ενέργειας),Αγγελάκη Ειρήνη (Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών υποθέσεων).
Μετά την ολοκλήρωση των
εργασιών απονεμήθηκαν βεβαιώσεις συμμετοχής και βραβεία
στους μαθητές. Τα βραβεία
απένειμαν η κ. Μαρία Σπυράκη,
Ευρωβουλευτής, ο κ. Κώστας
Γκιουλέκας, Βουλευτής Θεσσαλονίκης και ο κ. Γιάννης Δεμιρτζόγλου, Διευθυντής Ζωγραφείου Λυκείου Κωνσταντινούπολης.
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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. Σήμερα 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

Από την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Θετική πρόταση για τη
μοριοδότηση παιδιών τριτέκνων
•Αφορά στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ
ολύ θετική για τους
τρίτεκνους
χαρακτηρίζεται η
πρόταση της υπουργού
Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
Μαριλίζας
Ξενογιαννακοπούλου
σχετικά με όριο ηλικίας
μοριοδότησής των στο
ΑΣΕΠ .

Π

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 μόνοφιλόμουσο 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.

Ο ετήσιος χορός του (Σ.Ι.Σ.Ε.Α.Μ.Η.)
ν. Τρικάλων
Τον ετήσιο χορό του & την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας
θα πραγματοποιήσει ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Συνεργείων Επισκευών Αυτοκινήτων Μηχανημάτων Ηλεκτροτεχνιτών Νομού Τρικάλων το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019 & ώρα 9:00 μ.μ. στο κοσμικό κέντρο “ΝΕΡΑΙΔΑ” (7ο χλμ Τρικάλων Καλαμπάκας) κ καλεί τα μέλη και τους φίλους του Συνδέσμου να τιμήσουν την εκδήλωση με την παρουσίατους.

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας
Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Ν.
Τρικάλων θα πραγματοποιήσει την κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας την Κυριακή 27 Ιανουαρίου και ώρα 11.30 π.μ. στην ταβέρνα
“ΝΙΚΟΛΑΣ”, στην Αγία Κυριακή.
Καλούνται τα μέλη του Συνδέσμου να τιμήσουν με την παρουσία τους την εκδήλωση.

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

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

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Τρικάλων

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

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

Ο πρόεδρος του Συλλόγου
Γονέων με Τρία Παιδιά ν. Τρικάλων και μέλος του ΔΣ της
Πανελλαδικής Ομοσπονδίας
Τριτέκνων (ΠΟΤ) Ιωάννης Λιούλιος, τονίζει πως σύμφωνα
με την πρόταση της Υπουργού
στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, από τώρα και στο εξής θα
μοριοδοτούνται σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ παιδιά τριτέκνων
μέχρι ηλικίας 30 ετών, το τρίτο, ανεξάρτητα από την ηλικία
και την οικογενειακή κατάσταση των δύο πρώτων παιδιών.
Μέχρι τώρα, σημειώνει ο κ.

O πρόεδρος του Συλλόγου
Γονέων με Τρία Παιδιά
ν. Τρικάλων και μέλος του ΔΣ
της ΠΟΤ Ιωάν. Λιούλιος
Λιούλιος, ο υφιστάμενος νόμος που λειτουργούσε ως
“κόφτης” και δεν μοριοδοτούσε τα παιδιά των τρίτεκνων οικογενειών που συμμετείχαν σε κάθε είδους διαγωνισμό προσλήψεων, από
την στιγμή που το πρώτο παιδί υπέρβαινε το 25ο έτος της
ηλικίας.

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)

Κοπή Βασιλόπιτας από
το Μορφωτικό & Εκπολιτιστικό
Σύλλογο Σωτήρα Τρικάλων
Το διοικητικό συμβούλιο του Μορφωτικού & Εκπολιτιστικού
Συλλόγου Σωτήρα Τρικάλων διοργανώνει την εκδήλωση Κοπής
της Βασιλόπιτας του συλλόγου που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019 με ώρα προσέλευσης 19:00 μ.μ. στην
οικογενειακή ταβέρνα "Τζάκι" (Παλαιόπυργος Τρικάλων). Θα εμφανιστούν τα χορευτικά τμήματα του συλλόγου. Ακολουθεί
γλέντι για όλο τον κόσμο με πλήρες μενού για ενήλικες (€12)
και για παιδιά (€5).
ΜΕΣ Σωτήρα Τρικάλων

Ετήσιος χορός του συλλόγου
Κρητών ν. Τρικάλων «Ο Ψηλορείτης»
Η Κρήτη είναι εδώ και χορεύει!

«Πραγματοποιήσαμε παρέμβαση στην Επιτροπή της
Βουλής ως ΠΟΤ, από την
οποία ζητήσαμε την δια βίου
αναγνώριση της τριτεκνικής
ιδιότητας για τις τρίτεκνες οικογένειες στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ» αναφέρει ο
κ. Λιούλιος και σημειώνει
«ασφαλώς πρόκειται για θετική εξέλιξη, όμως έχουμε ακόμη δρόμο για την πλήρη ικανοποίηση των δίκαιων θέσεών
μας».
«Θα μπορούσαν οι κυβερνήσεις να είχαν ψηφίσει την
λήψη μέτρων ουσιαστικής
στήριξης των οικογενειών με
τρία και πάνω παιδιά, που θα
είχαν επιλύσει τα σοβαρά προβλήματα καθημερινότητας

που αντιμετωπίζουμε» αναφέρει ο κ. Λιούλιος και επισημαίνει «η οικονομική κρίση
δεν μπορεί να είναι άλλοθι
για την μη λήψη μέριμνας από
την πολιτεία, καθώς η πλειονότητα των μέτρων που προτείνουμε είναι χωρίς δημοσιονομικό κόστος».
«Η λύση στο δημογραφικό
βρίσκεται στο μέτρο που σχετίζεται με τις δημογραφικές
εξελίξεις και την υπογεννητικότητα, στο πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής της
Βουλής των Ελλήνων του
1993, όπου ως πρώτη εισήγηση είναι ο χαρακτηρισμός
της οικογένειας με τρία τέκνα
ως πολύτεκνη».
Ματθαίος Μπίνας

Η ανεκτίμητη τεράστια αλήθεια με τον
χάρτη που αποδεικνύει τα Σκόπια με το
όνομα «VARDARSKA» (ΒΑΡΝΤΑΡΣΚΑ)

Επέλεξε από το ίντερνετ
ο Δρ. Θεόδωρος Κ. Γκαλέας
Ο χάρτης της Γιουγκοσλαβίας σε Γιουγκοσλάβικο γραμματόσημο του 1939 όπου
δείχνει ότι τα Σκόπια
και η περιοχή τους είχαν την ονομασία
«VARDARSKA» (ΒΑΡΝΤΑΡΣΚΑ) και όχι Μακεδονία που πλαστογραφούν από το 1944 οι Σκοπιανοί!!!
Το ερώτημα είναι: Εφόσον οι γείτονές μας δεν έχουν
«αλυτρωτικούς» στόχους γιατί δεν χρησιμοποιούν οποιοδήποτε άλλο όνομα εκτός από το όνομα Μακεδονία για
την πατρίδα τους;

Ποδαρικό οι Κρητικοί κάνουμε μ’ ένα γλέντι
και φέρνουμε στα Τρίκαλα τη λύρα του Καλλέργη…
Δεν μας τρομάζει η παγωνιά το κρύο απού κάνει
του Σταυρακάκη η φωνή όλους θα μας ζεστάνει…
O Σύλλογος Κρητών Ν. Τρικάλων «Ο Ψηλορείτης» διοργανώνει μεγάλο παραδοσιακό κρητικό γλέντι - ετήσιο χορό
το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019 στο κέντρο «ΠΥΛΗΣ ΜΕΓΑΡΟ»(4ο χλμ Τρικάλων - Πύλης), ώρα 20:30
Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Καλλέργης, ένας από
τους σημαντικότερους λυράρηδες της γενιάς του και ο Βασίλης Σταυρακάκης, μια από τις μελωδικότερες φωνές στην
κρητική παραδοσιακή μουσική!!! Μαζί τους οι μουσικοί Γιώργης Σταυρακάκης (λαούτο), Χαραλάμπης Παρασκάκης
(λαούτο - ασκομαντούρα).
Τιμή εισόδου: 20€ ενηλίκων & 10€ παιδικό
(Στην τιμή περιλαμβάνεται πλήρες γεύμα με απεριόριστο
κρασί & αναψυκτικά)
Σας περιμένουμε για ένα μοναδικό και αξέχαστο κρητικό γλέντι, μέχρι πρωίας!!!
Κρατήσεις θέσεων - Προπωλήσεις: 6948370909
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

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

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 Κωστάρα), ώρα 11.30 το πρωί.
O Πρόεδρος
Tο Δ. Συμβούλιο
Γεώργιος Ρώσσης
τηλέφωνο "ΚΕΝΤΡΟΥ"
24310 85410
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ΣΙΝΕΑΚ για τα παιδιά
και κινηματογραφική
λέσχη για παιδιά
Ο Δημοτικός Κινηματογράφος πραγματοποιεί ειδικές προβολές
για τα παιδιά
(ΣΙΝΕΑΚ) κάθε
Κυριακή στη
αίθουσα του
Δημοτικού Κινηματογράφου στο Μύλο
Ματσόπουλου.
Αυτήν την
Κυριακή
Tad: Το Μυστικό του Βασιλιά Μίδα
(κινούμενα
σχέδια-μεταγλωττισμένη) 85’ και σε 3D
Πραγματοποιούνται οι εξής προβολές:
12.00 πρωί κανονική προβολή (4 €) και ετήσια
κάρτα
17.30 απόγευμα 3D (5 €)
*Κάρτα κοινωνικής αλληλεγγύης
Οι κάτοχοι κάρτας κοινωνικής αλληλεγγύης μπορούν να παρακολουθούν την προβολή στις 12.15 το
μεσημέρι της Κυριακής, με εισιτήριο 2 €.
Όταν η Σάρα, μια όμορφη αρχαιολόγος που πρόσφατα ανακάλυψε ένα στοιχείο που αποδεικνύει την
ύπαρξη του βασιλιά Μίδα, πέφτει θύμα απαγωγής
από κακοποιούς που ελπίζουν να αποκτήσουν το μυθικό χάρισμά του, ο Ταντ μαζί με τους φίλους του,
μια μούμια, έναν παπαγάλο κι ένα σκύλο, θα ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο για να σώσει την αγαπημένη
του φίλη.
Είδος:Κιν. Σχέδια
Χώρα:Ισπανία
Σκηνοθέτης:David Alonso, Enrique Gato
Διάρκεια:85
Οι χιουμοριστικές περιπέτειες του Ισπανού Ιντιάνα
Τζόουνς συνεχίζονται στο ίδιο καλοκουρδισμένο και
απολαυστικό για τους ανήλικους θεατές τέμπο. Χρήστος Μήτσης αθηνόραμα.gr

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Μέρος 1ο
Ο Αγαμέμνων είναι η πρώτη
τραγωδία της τριλογίας του Αισχύλου Ορέστεια (Αγαμέμνων,
Χοηφόροι, Ευμενίδες). Το θέμα
της αντλείται από τον μύθο των
Ατρειδών, όπου μια συζυγική απιστία ήταν η πρώτη αιτία, που σημάδεψε τις επόμενες γενεές με
μεγάλες συμφορές. Ανάμεσα στα
δυο αδέρφια, Ατρέα και Θυέστη,
δημιουργήθηκε σφοδρό μίσος,
όταν ο πρώτος αντιλήφθηκε ότι ο
Θυέστης είχε ερωτικές σχέσεις
με τη γυναίκα του. Και για να τον
εκδικηθεί σκότωσε τα παιδιά του,
χωρίς να γίνει αντιληπτός, και κάποια μέρη από το σώμα τους τα
μαγείρεψε και τα πρόσφερε στον
Θυέστη ως δείπνο παρηγοριάς.
Αυτό όμως μαθεύτηκε και από
τότε βαριά κατάρα έπεσε στους
Ατρείδες (γιους του Ατρέα} Αγαμέμνονα και Μενέλαο.
Εδώ εύλογα τίθεται το ερώτημα: Ο Αισχύλος έγραψε την τριλογία αυτή, για να αναπαραστήσει ένα οικογενειακό δράμα, να
περιγράψει μια συζυγική απιστία
ή να παρουσιάσει μια εγκληματική πράξη; Κάθε άλλο. Από τα γεγονότα ο ποιητής εξάγει ηθικά
συμπεράσματα. Η αρχαία τραγωδία έχει στόχους υψηλούς. Οι
αρχαίοι για μια τραγωδία δεν
έλεγαν ότι παίχτηκε, αλλά «εδιδάχθη» με την έννοια της ψυχικής
προσέγγισης. Κατά τον Αριστοτέλη αποβλέπει εις «την των τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν».
Θυμίζουμε την υπόθεση του έργου με λίγα λόγια.
Ο στρατός των Αχαιών, που
ήταν συγκεντρωμένος στην Αυλίδα με χίλια πλοία, παρέμενε
καθηλωμένος εκεί. Δεν μπορούσε να αποπλεύσει για την Τροία,
λόγω αντιθέτων ανέμων. Η Άρτεμη ήταν οργισμένη κατά των
βασιλέων των Αχαιών, γιατί είχαν
σκοτώσει μια ελαφίνα την ώρα

Του Κωνσταντίνου
Απ. Γιοντζή

που γεννούσε. Και για να εξευμενιστεί και στείλει ευνοϊκούς
ανέμους έπρεπε ο Αγαμέμνων
να θυσιάσει την κόρη του Ιφιγένεια, πράγμα που έκανε.
Αυτό πλήγωσε βαθύτατα τη
γυναίκα του Κλυταιμήστρα, η
οποία τον κατηγόρησε ότι από
πολεμόχαρη διάθεση και αρχηγική φιλοδοξία δεν δίστασε να γίνει φονιάς του παιδιού τους. Ο
Αγαμέμνων ισχυρίστηκε ότι έθεσε τους πατριωτικούς λόγους
υπεράνω των οικογενειακών.
«Πώς θα μπορούσα, λέει, να παρατήσω τα καράβια και να γίνω
προδότης του στρατού μου;» Η
Κλυταιμήστρα όμως δεν τον συγχωρεί και τον εκδικείται. Συνδέεται ερωτικά με τον Αίγισθο και ζει
μαζί του όλα τα χρόνια , που ο
Αγαμέμνων πολεμούσε στην
Τροία.
Με το άνοιγμα της αυλαίας
(όπως θα λέγαμε σήμερα, γιατί
στο αρχαίο θέατρο δεν υπάρχει
αυλαία) οι θεατές βλέπουν το
μεγαλοπρεπές ανάκτορο του
Αγαμέμνονα στο Άργος, πρω-

τεύουσα των Μυκηνών. Και επάνω στη στέγη του καθισμένο
έναν φρουρό, που με διαταγή της
βασίλισσας παρακολουθούσε
πότε θα ανάψει η φλόγα στο
πλησιέστερο βουνό – αυτό ήταν
το σήμα της άλωσης της Τροίας.
Η Κλυταιμήστρα διεκήρυττε ότι
ανυπομονούσε πότε οι Αχαιοί να
πάρουν την Τροία και να ιδεί τον
Αγαμέμνονα να επιστρέφει. Τα
λόγια της όμως ήταν γεμάτα υποκρισία. Δεν περίμενε τον άντρα
της, όπως η Πηνελόπη τον Οδυσσέα, αφού συζούσε με τον Αίγισθο.
Κάποτε όμως ο φρουρός
βλέπει τις φωτιές να ανάβουν και
πλημμυρισμένος από χαρά αναφωνεί: «Ω φλόγα, καλωσόρισες».
Η φλόγα πρωτοάναψε στο όρος
Ίδη, το υψηλότερο βουνό της
Τροίας, και από εκεί στη Λήμνο,
Άθω, Κιθαιρώνα, ώσπου έφτασε
ως το Άργος – η φρυκτωρία είναι
ο πρωτόγονος τρόπος μετάδοσης μηνυμάτων. Περιχαρής ο
φρουρός εύχεται να ιδεί σύντομα
τον βασιλιά του Αγαμέμνονα να
γυρίζει νικητής στο παλάτι. Όσο
για τη βασίλισσα, λέει, κρατάει το
στόμα του κλειστό, «το ίδιο το παλάτι, αν είχε φωνή, θα τάλεγε
όλα».
Ο Χορός με την πάροδο (είσοδο στη σκηνή) θα πει το τραγούδι του Τρωικού πολέμου). Η
ανήθικη συμπεριφορά του Πάρη
(να καταχρασθεί τη φιλοξενία
του Μενέλαου στη Σπάρτη, να
του πάρει τη γυναίκα του Ελένη,
να αρπάξει ακόμη και θησαυρούς από το παλάτι και να φύγει
για την Τροία) δεν έμεινε ατιμώρητη. Είχε ως συνέπεια την καταστροφή της πατρίδας του Ο Αισχύλος καταδικάζει τις ανομίες
του Πάρη με τα παρακάτω λόγια,
που βάζει στο στόμα του Χορού.
Δίνει μάλιστα στο γεγονός μια ευρύτερη φιλοσοφική διάσταση, με

την οποία εκφράζει τον ιδεώδη
τρόπο ζωής, που πρεσβεύει η ελληνική αρχαιότητα (Μηδέν άγαν.
Μέτρον άριστον). Λέει λοιπόν ο
Χορός: «Η άλογη τόλμη φέρει χαλασμό σ’ εκείνους που το δίκαιο
καταπατώντας αποζητούν τον
πλούτο να χορτάσουν. Ο γνωστικός αρκείται στα όσα του φτάνουν να ζήσει ξένοιαστος κι ευτυχισμένος. »
Ο Αισχύλος δεν καταδικάζει
μόνο τον Πάρη . Δεν εγκρίνει
ούτε τον πόλεμο, που άναψαν οι
Αχαιοί στην Τροία επί δέκα χρόνια και σκοτώθηκαν τόσα διαλεχτά παλικάρια για μια γυναίκα.
Έτσι, βάζει, πάλι, στο στόμα του
Χορού τα παρακάτω λόγια: «Πένθος βασίλευε βαρύ στων Αχαιών
τα σπίτια. Τα παλικάρια τα λαμπρά δεν βλέπαν να γυρίζουν και
μόνο υδρίες με λίγη στάχτη νεκρική τους στέλναν, τη μνήμη
τους για νάχουν. Άλλοι τους εγκωμίαζαν και άλλοι τους θρηνούσαν. Ο ένας τους πως ήτανε
στη μάχη σαν λιοντάρι κι ο άλλος
ότι έπεσε σε τρομερή σφαγή, δίνοντας τη ζωούλα του για αλλουνού το ταίρι. Έγινε η γη η εχθρική των νικητών ο τάφος και σ’
όλους φούντωνε η οργή ενάντια
στους Ατρείδες». Και καταλήγει:
«Δεν θάθελα νάμαι ούτε πορθητής ούτε και σκλάβος να γενώ
στα πόδια του εχθρού μου.»
Είναι ένα θαυμάσιο αντιπολεμικό κήρυγμα. Ο Αισχύλος δεν
απαριθμεί μόνο τα δεινά του πολέμου, αλλά τονίζει και τις ευθύνες εκείνων που τον προκαλούν.
Και αυτοί είναι οι Ατρείδες (Μενέλαος και Αγαμέμνων). Αλλά
όποιος χύνει αίμα, συνεχίζει ο ποιητής, θα έχει κι αυτός την ίδια
τύχη. Και απευθυνόμενος στον
Αγαμέμνονα, λέει: «Κι εσένα, που
το στράτευμα αρμάτωσες για
χάρη της Ελένης, για πολύ μυαλωμένο δε σ’ έχω».

Ένα βιβλίο για την… Κρίση, με ανθρώπινο μήνυμα
Ο συγγραφές και επίτιμος πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων Περικλής Βασιλός παρουσιάζει το βιβλίο του «Κρίση…
Χρονογράφημα στα γεγονότα 2011-20018» με τα έσοδα να πηγαίνουν στο Φιλόπτωχο Ταμείο της Ι.Μ. Τρίκκης και Σταγών
Ο επίτιμος πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων και συγγραφές Περικλής Βασιλός θα παρουσιάσει στο πνευματικό κέντρο της
Ι.Μ. Τρίκκης και Σταγών το νέο του βιβλίο με τίτλο Κρίση… Χρονογράφημα στα γεγονότα 2011-20018. Όπως εξηγεί ο ίδιος, το βιβλίο
αποτελεί, όπως και τα δύο προηγούμενα, μια ακόμη κατάθεση ψυχής προς τους πολίτες αυτής της πόλης που έζησα και αγάπησα,
κατά την ημέρα δε της παρουσίασης του, όλα τα έσοδα της διάθεσης του θα προσφερθούν για τις ανάγκες των Φιλόπτωχων Ταμείων της Ιεράς Μητροπόλεως Τρικάλων, από τους επιτρόπους της δε,
μπορούν, όσοι το επιθυμούν, να το προμηθεύονται στο εφεξής καθημερινά.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης, στους χορηγούς αυτού του
συγγράμματος -Αντιπεριφέρεια Τρικάλων και Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας- που χάριν της δικής τους ευγενικής χορηγίας επιτεύχθηκε διπλός σκοπός, κατά πρώτο, η έκδοση ενός ακόμη πνευματικού πονήματος και κατά δεύτερο, η ενίσχυση του Φιλόπτωχου
Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως Τρικάλων μέσω των πωλήσεων του
στους ναούς.
Την περίοδο 2011-2018, η πατρίδα μας, πέρασε τις πιο δύσκολες
στιγμές στη νεότερη Ιστορία της, έχοντας αποκομίσει ως «δώρο» αυτής . της ζοφερής και τραγικής κατάστασης, ενάμιση εκατομμύριο
ανέργους και πάνω από τρία εκατομμύρια Έλληνες, κάτω του ορίου φτώχειας και εξαθλίωσης, με το χειρότερο σενάριο να έρχεται,
αφού δεν φαίνεται κανένα «φως στο τούνελ»...
Σ' αυτές τις δύσκολες ώρες και ημέρες για την πατρίδα, γράφτηκαν
αυτά εδώ τα χρονογραφήματα, μέσα σε κλίμα συναισθηματικά φορτισμένο αλλά και αισθημάτων αγανάκτησης, για γεγονότα και καταστάσεις που συγκλόνισαν όλους μας και παρέσυραν στο διάβα
τους όλα τα όνειρα και τις προσδοκίες ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, οι οποίοι άνοιξαν τις πόρτες της ξενιτειάς, κι έχασαν έτσι τον
υπέροχο ήλιο, τη θάλασσα και τη ζεστασιά της πατρίδας,αλλά πιο
πολύ, στερήθηκαν την οικογένεια τους και τους φίλους τους... Οι κα-

ταγραφές αυτών των γεγονότων στο παρόν σύγγραμμα, αφορούν
και περιγράφουν πολύ από το δράμα των νεοελλήνων τα τελευταία
χρόνια, όπου οι αυτοκτονίες αυξήθηκαν δραματικά, τα ποσοστά κατάθλιψης αφορούν πλέον μεγάλο πλήθος συνανθρώπων μας, βαριά
κληρονομιά της ανείπωτης κρίσης που συνεχίζει να ταλανίζει τον
τόπο, στερώντας περισσότερο απ' όλα την ελπίδα για το αύριο και
οδηγώντας ένα ολόκληρο λαό σε μαρασμό...
θέλησα να συγκεντρώσω όλα αυτά μαζί σε ένα βιβλίο, ως ένα στοιχείο μαρτυρίας αλλά και κατά-I θέσης προσωπικών απόψεων και συναισθημάτων, αφουγκραζόμενος την καθημερινή αγωνία που εισέπραττα ζώντας σε μια πόλη όπως τα Τρίκαλα, ένα χαρακτηριστικό
αντιπροσωπευτικό δείγμα της κρίσης, του φανερώνει όλη την πίκρα
και την απογοήτευση που «κατάφεραν» να ποτίσουν ένα ολόκληρο
λαό οι πολιτικοί μας, συνεπικουρούμενοι από ξένες Δυνάμεις και ξένα
κέντρα αποφάσεων, που οδήγησαν στο χείλος του γκρεμού την πιο
όμορφη χώρα του κόσμου... Σ' αυτή την πανέμορφη χώρα, του απέραντου ήλιου, της εύφορης γης, του φυσικού πλούτου αλλά και των
φιλοσόφων, των ποιητών, των τεχνών και του πνεύματος, «ασέλγησαν» όλες οι κυβερνήσεις, με τα απανωτά τους λάθη και τις στοχευόμενες «παραλείψεις», πάνω στον ποικίλα προικισμένο ελληνικό λαό, «ασέλγησαν», οι ληστοσυμμορίτες ενός διεθνούς τοκογλυφικού συστήματος, εξευτελίζοντας τα πάντα, ρίχνοντας τον βορά στα
κοφτερά τους δόντια, ταπεινώνοντας τον καθημερινά, τσακίζοντας
αργά και βασανιστικά, οικονομικά και ηθικά, τις όποιες αντιστάσεις
υπήρχαν ακόμη, ως λείψανα θυσίας σε ένα πανίσχυρο οικονομικό
«λόμπυ»...
Ο σκοπός συγγραφής του παρόντος βιβλίου δεν είναι κερδοσκοπικός, αποτελεί μια προσφορά αγάπης από όλους τους συνεισφέροντες χορηγούς του-της Αντιπεριφέρειας Τρικάλων και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας - προκειμένου να καλυφθούν
ανάγκες των φιλόπτωχων Ταμείων του Αγίου Νικολάου Τρικάλων,
επιτελώντας έτσι ένα κοινωνικό και θεάρεστο έργο, που ενισχύει, μαζί

με τον πολιτισμό, και τις αναντίρρητες ανάγκες φτωχών συνανθρώπων μας, που τόσο υπέφεραν και υποφέρουν από την βαθιά κρίση των καιρών που διανύουμε...
ΧΡ. ΠΑΠ.

14 σελίδα
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ο Καπροβούνι είναι ένα άσημο χαμηλό βουνό
(1424μ) νοτιοδυτικά της Καρδίτσας. Όπως
ατενίζουμε από τον κάμπο τ’ Άγραφα βρίσκεται
νότια της κορυφογραμμής της «κοιμωμένης των
Αγράφων» (Μπορλέρο, Πλάκα, Φλυντζάνι και Πέντε
Πύργοι) μετά τον Ίταμο. Εμείς ακολουθούμε τον
δρόμο από την Ραχούλα Καρδίτσας προς Αμάραντο
και Νεράιδα.
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Κάπροι στο Καπροβούνι

Στο διάσελο ανάμεσα Αμάραντο και Νεράιδα φρουρός
είναι ο καπετάν Δίπλας. Αρματωμένος με γιαταγάνι και
καριοφίλι διαφεντεύει τ’ Άγραφα.
Οι σπαθιές του ανέμου και του πάγου έχουν χαρακώσει
το κορμί του. Προσκυνούμε σε δάσκαλε των κλεφτών της
επανάστασης του 21, παραταγμένοι σε στοίχο σου τραγουδάμε τους στίχους που έχεις χαράξει στην συλλογική
μνήμη.
Τρία πουλάκια κάθονται στου Δίπλα το ταμπούρι
μοιρολογούσαν κι’ έλεγαν μοιρολογούν και λένε.
Σήκου Δίπλα μ’ να φύγουμε σ’ άλλα βουνά να πάμε.
Πολλή τουρκιά μας πλάκωσε μαύρη σαν καλιακούδι.
Ας τους πουλί μ’ κι’ ας έρχονται και να περνοδιαβαίνουν
να ιδούν του Δίπλα το σπαθί, του Δίπλα το ντουφέκι.
Το λέν’ οι κούκοι στα βουνά και οι πέρδικες στα πλάγια,
το λέει και ο πετροκότσυφας στα κλέφτικα λημέρια.
Οι κλέφτες σκορπίσανε και γίνανε μπουλούκια.
Ο Δίπλας πάει στ’ Άγραφα κι ο Αντώνης πάει Βάλτο.
Κι ο Νάσος πέρα πέρασε κατά τα Βλαχοχώρια,
για να βαφτίσει ένα παιδί, να πιάσει μια κουμπάρα.
Ο Δίπλας τα ‘βαλε με τους Τούρκους, εμείς με το χιόνι
και τον ανήφορο. Χιόνι συμπαγές, ξεπερνά το μέτρο. Είναι
η πρώτη μας μάχη με το φετινό χιόνι και πρέπει να είναι νικηφόρα.
Όσο η κλίση της πλαγιάς μεγαλώνει τόσο αυξάνουν οι
σπονδές ιδρώτα στο λευκό αφέντη του βουνού. Ευτυχώς
που μας συμπαραστέκονται τα αγριογούρουνα. Παντός
καιρού, ακάματοι εκσκαφείς του βουνού.
Αντικαθιστούν το χιόνι με φρεσκοσκαμμένο χώμα. Αφοσιωμένοι στην εργασία τους δεν οσφραίνονται τον ιδρώτα
μας, δεν ακούν τα ανθρώπινα αγκομαχητά.
Όταν αλαφιάζονται από την παρουσία μας σκορπούν
αστραπιαία.
Τι την θέλετε τόση σεμνότητα κάπροι του Καπροβουνίου,
ούτε μια στιγμούλα για μια πόζα δεν μας παραχωρείτε!
Σας ευχαριστούμε όμως για τον ντορό που μας ανοίξατε,

οδηγεί στην ράχη της πλαγιάς και από εκεί η κορυφή δεν
είναι μακριά.
Με την συμπαράσταση των κάπρων είμαστε νικητές
στην κορυφή.
Ένα τμήμα του πυροφυλακίου στέκει ακόμα εδώ και γίνεται κρεμαστάρι για τα σακίδια. Το γειτονικό της Μάρτσας,
του απέναντι βουνού, έχει υποκύψει στις αντιξοότητες
της κορυφής.
έσα στα σύννεφα ξεπροβάλλουν οι γειτονικές κορυφές.
Πέντε Πύργοι, Παπαδημήτρη, Κόψη Ίταμος και Μάρτσα.
Στον βορά λάμπει λίμνη του Μέγδοβα και στο νότο δια-

γράφεται το οροπέδιο του Δομοκού.
Στο βιβλίο κορυφής καταγράφεται η παρουσία της πολυπληθούς ομάδας μας.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Για την Κυριακή 27/1 έχουμε προγραμματίσει ανάβαση
στην κορυφή Αχλαδιάς των Αγράφων με εκκίνηση από την
Αργιθέα. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του
συλλόγου – Ομήρου 6, κάθε βράδυ Παρασκευής από τις
9 έως τις 10. Η διεύθυνση της ιστοσελίδας μας είναι:
www.trikalasport.gr και στο τηλέφωνό μας 2431072077.

ΔΙΕΚ Τρικάλων

Συνάντηση με το Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 στο
χώρο της Μητρόπολης στην Καλαμπάκα, συνάντηση του Διευθυντή ΔΙΕΚ Τρικάλων κ. Προκοπίου Γκιμούσια παρουσία του
αντιδημάρχου Καλαμπάκας κ. Παπαγεωργίου Χρήστου και καταρτιζομένων του τμήματος Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών Περιηγήσεων με το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Σταγών και Μετεώρων κ.Θεόκλητο όπου συζητήθηκαν θέματα
σχετικά με την παραπάνω ειδικότητα.
Το ενδιαφέρον και η στήριξή του Σεβασμιότατου ήταν έκδηλη
καθ όλη τη διάρκεια της συζήτησης.

CMYK
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ατ’ αρχάς θεωρώ δίκαιο να
αναζητήσουμε τον όρο
«θεολογία» στον
Αριστοτέλη και συγκεκριμένα στο
βιβλίο Λ των Μετά τα Φυσικά,
βιβλίο που θεωρείται πως
περιέχει τη θεολογία του. Ο όρος
«θεολογία» μας είναι γνωστός
σαν όρος που προέρχεται από τη
βιβλική παράδοση, τους Πατέρες
της Εκκλησίας. Εντούτοις, είναι
ένας όρος φιλοσοφικός.

Κ

Υπάρχει διάχυτη η εντύπωση, κάτι
που βεβαιώνεται και σημαίνεται, εν
τέλει, ως πίστη, πως η θεολογία που
έχει παραχθεί έχει τελειώσει με τους
Πατέρες της Εκκλησίας και τις Οικουμενικές Συνόδους και πως δεν υπάρχει
πλέον χώρος για άλλη θεολογία. Κάθε,
άλλη δε προσπάθεια διατύπωσης σύγχρονου θεολογικού λόγου, εμπίπτει
στα πλαίσια της μετανεωτερικότητας,
η οποία αρνείται τους Πατέρες και έχει
την ισχύ της στην μεταπατερική εποχή.
Δεν είναι απλά τα πράγματα, πολλές
φορές. Άλλες φορές είναι. Θέλω να πω
πως, κάποιες φορές πέφτουμε μέσα
στις λέξεις, βυθιζόμαστε στο νόημα
των λέξεων, ενώ αγνοούμε την ουσία
των πραγμάτων. Κατάσταση, με άλλα
λόγια, που κάνει τον Μ. Αθανάσιο να
γράφει στο «Κατά Αρειανών», πως «οὐ
πρότεραι τῶν οὐσιῶν αἱ λέξεις, ἀλλ ̓
αἱ οὐσίαι πρῶται καὶ δεύτεραι τούτων
αἱ λέξεις».
Θεολογία αποκομμένη από το γεγονός της θείας ενανθρώπισης, από
τον πατερικό λόγο και τις Οικουμενικές
Συνόδους, δεν είναι θεολογία, αλλά
ένας ακόμη μεταφυσικός στοχασμός.

ο μήνα Ιανουάριο κοσμούν, μεταξύ των άλλων αγίων, οι τρεις κορυφαίοι ιεράρχες και οικουμενικοί διδάσκαλοι: Βασίλειος ο
Μέγας (1η), Γρηγόριος ο Θεολόγος(25η) και Ιωάννης ο Χρυσόστομος (27η), ενώ στις 30 συνεορτάζονται.
Ο Γρηγόριος γεννήθηκε το
328 στην Αριανζό της Καππαδοκίας. Η μητέρα του Νόννα
ήταν σεμνή και ευσεβής χριστιανή, ενώ ο πατέρας του Γρηγόριος έγινε αργότερα Επίσκοπος Ναζιανζού. Νους ευφυής
και ψυχή ευαίσθητη είχε ιδιαίτερη κλίση και αγάπη από την
παιδική του ακόμα ηλικία, προς
τα γράμματα.
Μετά τις εγκύκλιες σπουδές,
φοίτησε στις σχολές της Καισαρείας Καππαδοκίας, της Καισαρείας Παλαιστίνης, της Αλεξάνδρειας, όπου γνώρισε τον
αρχιεπίσκοπο Αθανάσιο το
Μέγα και το Μέγα Ασκητή Αντώνιο και στη συνέχεια στην
Αθήνα, όπου μετά διετία ήλθε ο
Βασίλειος, τον οποίο είχε γνωρίσει ήδη στην Καισαρεία της
Καππαδοκίας. Από τότε στενότατη φιλία συνέδεσε τους δύο
συμπατριώτες και τους έκανε
διάσημους σ' όλη την Ελλάδα.
Δεν λησμόνησε ποτέ ο Γρηγόριος την Αθήνα και ο κυριότερος
λόγος, για τον οποίο αισθανόταν ευγνωμοσύνη προς αυτή,
ήταν ότι του χάρισε τη φιλία του
Βασιλείου.
Από όλες τις σελίδες που
αφιέρωσε στη φιλία αυτή, οι
δυο αυτοί στίχοι είναι χαρακτηριστικοί: «Τα πάντα μεν κοινά και
ψυχή μία, δυοίν δέουσα σωμάτων διάστασιν».
Μολονότι δεν είχαν ακόμα
βαπτισθεί οι δύο αυτοί φίλοι, λίγες μόνο παραχωρήσεις έκαναν
στις : αθώες τέρψεις και άφηναν
τις αμαρτωλές διασκεδάσεις
στους άλλους φοιτητές.
Δυο μόνο δρόμους γνώριζαν, το πρώτο που οδηγεί προς
τη Σχολή και το δεύτερο και πολυτιμότερο που οδηγεί στο χριστιανικό ναό. Αποτέλεσαν φιλι-
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ΘΕΛΕΙ ΡΙΣΚΟ Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ
Η άρθρωση λόγου, ακόμη και η κίνηση
του σώματος ή μερών του, ως μέρος
της σύνολης λειτουργίας της θείας
αποκάλυψης, υφίσταται στο γεγονός
της σάρκωσης του Θεού Λόγου και στο
μυστήριο που κοινωνεί την παρουσία
των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Όποιος θεολογεί χωρίς τους Πατέρες, όποιος παραγκωνίζει τον θεολογικό λόγο των φωτισμένων, από το
Άγιο Πνεύμα, Πατέρων της Εκκλησίας, δεν έχει αντιληφθεί πως η θεολογία έχει την αρχή της κάπου.
Όμως, η θεολογία έχει και τη συνέχεια της. Τα παραπάνω, επουδενί, δεν
καταργούν τη δυνατότητα παραγωγής
σύγχρονου θεολογικού λόγου, ικανού
να ανταποκριθεί στις σύγχρονες μεταφυσικές προκλήσεις και ανάγκες
της σύγχρονης κοινωνίας και ανθρωπολογίας. Το γεγονός ότι σε κάποια παρελθοντική εποχή ο θεολογικός λόγος
παρήχθη, ακόμη και κατ’ ανάγκη ώστε
να αντιμετωπιστεί κάθε αιρετική κακοδοξία που αρνούταν την αλήθεια των
προσώπων της Αγίας Τριάδος, δεν
σημαίνει το τέλος του θεολογικού λόγου. Κάτι τέτοιο αντιβαίνει στην παράδοση της Εκκλησίας, η οποία παράδοση, δεν συντηρεί απλά ένα γεγονός, μία ευεργεσία, αλλά την εξωθεί
στην αιωνιότητα. Ο καθηγητής Φιλοσοφίας και Θεολογίας Δρ. Ιωάννης
Πλεξίδας, σε συνέντευξη στην Πεμπτουσία, έχει σημειώσει με σαφήνεια
τα εξής: «Η πατερική εποχή έχει κάποια

σημασία, αλλά δεν πρέπει να θεωρείται κλειστή εποχή, δεν θα πρέπει η σύγχρονη θεολογία να εγκλωβίζεται στη
στείρα επανάληψη όσων ειπώθηκαν
από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς».
Μήπως έχουν απαντηθεί όλοι οι
προβληματισμοί και οι μεταφυσικές
ανησυχίες του ανθρώπου; Η σύγχρονη εποχή δεν έχει αναδείξει ζητήματα,
τα οποία οι Πατέρες δεν είχαν αντιμετωπίσει στην εποχή τους; Δεν έχει να
αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις ο άνθρωπος; Ε, λοιπόν, όλα αυτά έχουν μία
συνέχεια. Η έκπληξη του απρόοπτου
και η αποκαθήλωση του δεδομένου,
φέρνουν τον ευαγγελικό και πατερικό
λόγο στην εποχή αυτή. Παραμένει
ίδιος ο λόγος, σταθερό το γεγονός της
σωτηρίας, επίκαιρο το ζήτημα της
σάρκωσης, όμως ο χρόνος έχει ξεφύγει και η αίσθηση του ανεκπλήρωτου,
είναι εκείνη που καταθέτει ενώπιον
της πιο μεταφυσικής σύγχρονης εποχής, τα αναπάντητα του ανθρώπου. Είναι αυτό που λέει ο Μητροπολίτης Γέρων Περγάμου, ότι δηλαδή στις μέρες
μας η θεολογία οφείλει να χρησιμοποιήσει με «σεβασμό το παρελθόν…
αλλά πρέπει επίσης να προσπαθήσει να
προσαρμόσει το παρελθόν στο παρόν,
συνδυάζοντάς το δημιουργικά με ό, τι
ο σύγχρονος κόσμος έχει πετύχει ή
προσπαθεί να πετύχει». Αυτό δεν σημαίνει άρνηση των Πατέρων, αλλά
άπλωμα της θεολογικής σκέψης στο

διάβα των εποχών, έκρηξη του θεολογικού λόγου στην αβεβαιότητα του
χρόνου και στον χρόνο των αβεβαιοτήτων.
Όλα αυτά σχετίζονται με το πρόσωπο του αγίου Γρηγορίου Θεολόγου, η
μνήμη του οποίου τιμάται στις 25 Ιανουαρίου. Ο Γρηγόριος Θεολόγος δεν
θεωρούσε τίποτε δεδομένο. Είχε ανήσυχο πνεύμα και έντονες αναζητήσεις, όπως είχε και τάσεις φυγής. Για
την εποχή του, θεωρώ πως είχε έντονο προοδευτισμό και αυτό φαινόταν όχι
μόνο στα γραπτά του κείμενα, αλλά και
στη σκέψη του. Για την εποχή του ήταν
πολύ μπροστά. Ρίσκαρε. Δεν εγκλώβισε τα θεολογικά πράγματα σε αμιγώς
θεολογικές αντιλήψεις, αλλά μέσα από
την ευρεία χρήση της φιλοσοφίας, και
την ανάδειξη της στα έργα του, ρίσκαρε. Εξάλλου, κατά Γρηγόριο Θεολόγο «θεολογεῖν ἀεὶ σχοινοβατεῖν». Ο
Γρηγόριος δεν δραπέτευσε από την
εποχή του. Την είδε κατάματα και την
αντιμετώπισε. Δεν αναλώθηκε σε μία
εκφραστική στείρας παραδοσιαρχίας,
αλλά μεταμόρφωσε το κάθε τι μέσα
στο φως της αγιοπνευματικής φύσης.
Έπαιξε με τα όρια των αντοχών του.
Έτσι ενεργούσαν οι Πατέρες κι αυτό
φαίνεται στα κείμενα τους. Ήταν ανατρεπτικοί, έπαιρναν το ρίσκο, δεν δείλιαζαν, κάτι που συναντάται στη σημερινή εποχή, η οποία εξορκίζει το
ξένο, το άλλο, το πρωτόγνωρο. Ο Γρηγόριος Θεολόγος, σε πείσμα όσων
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μάχονται τη φιλοσοφία, στα έργα του
χρησιμοποιεί την αρχαιοελληνική φιλοσοφική σκέψη. Δεν φοβάται γι’ αυτό
του το εγχείρημα, αλλά πράττει όπως
ο Μ. Βασίλειος, ο οποίος χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, το παράδειγμα
της μέλισσας, ρουφάει από κάθε λουλούδι κάθε τι χρήσιμο. Αυτός είναι ο
τρόπος του Γρηγορίου. Αυτός είναι ο
τρόπος των Πατέρων. Πιο σύγχρονοι κι
από την εποχή τους. Με πίστη στον Χριστό και αγωνία για την πορεία του ανθρώπου, μεταποιούν αντιλήψεις, ιδέες,
όρους. Ρισκάρουν και αναμετρώνται με
το χρόνο σε μία διαρκή σχοινοβασία.
Πιστεύω πως ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, όπως και οι άλλοι Πατέρες, αν
ζούσαν στη σημερινή εποχή, δεν θα
εξόρκιζαν κανέναν άνθρωπο, καμία
σκέψη και αντίληψη. Πιστεύω πως αν
έρχονταν σήμερα, θα στους συναντούσαμε στις αγορές, στις πλατείες,
στις καφετέριες. Δεν θα κλείνονταν
μέσα στις βαριές πόρτες των Εκκλησιών και δεν θα βολεύονταν σε καμία
θεολογική βεβαιότητα. Θα βρίσκονταν
σε μία διαρκή αγωνιακή πάλη με το
χρόνο, τους ανθρώπους, το περιβάλλον. Θα έπιναν freddo cappuccino, θα
δοκίμαζαν ακόμη και caipirinha, αρκεί
να βρίσκονταν δίπλα στον άνθρωπο.
Εξάλλου, τί νόημα έχει ο θεολογικός
λόγος αν δεν λειτουργεί την αλήθεια
στο παρόν;

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γρηγόριος ο Θεολόγος
Των Θεολόγων ο νους ο ακρότατος
Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος
κό κύκλο, γύρω από τον οποίο
συγκεντρώθηκαν και άλλοι σώφρονες συμφοιτητές, και έτσι
συνέπηξαν τον πρώτο γνωστό
στην ιστορία Χριστιανικό Φοιτητικό Σύλλογο.
Στην Αθήνα παρακολούθησε
κυρίως ρητορική και φιλολογία.
Ήταν τόσο αξιόλογη η απόδοση του στους δυο αυτούς επιστημονικούς κλάδους, ώστε οι
φοιτητικοί σύλλογοι κατά την
τότε δικαιοδοσία τους, του παρεχώρησαν καθηγητική έδρα,
όπου δίδαξε ένα ή δυο έτη.
Η θορυβώδης ζωή των πόλεων δεν ήταν κατάλληλη για το
χαρακτήρα του Γρηγορίου. ο
οποίος εξ ιδιοσυγκρασίας αρεσκόταν στην ησυχία και την
ηρεμία. Προτιμούσε να ζει μακριά από τον κόσμο, γράφοντας
επιστολές και ποιήματα και όταν
πιεζόταν έφευγε.
Ολόκληρη σχεδόν η ζωή του
ήταν μια φυγή σε πολλές φάσεις. Φερόταν από δυο αντίθετες ροπές, η μόρφωση
του, το ενδιαφέρον του για τα
Εκκλησιαστικά πράγματα, το
περιβάλλον του, η θεία φωνή
που συχνά ακουγόταν μέσα του
τον ωθούσαν προς τις ευθύνες.
Αλλά η διάθεση του για μόνωση
και το φιλάσθενο τον απωθούσαν. Όμως με το λίγο χρόνο,
που αφιέρωσε στη διοίκηση και
τη διδαχή, άλλαξε την πορεία
των εκκλησιαστικών πραγμάτων.
Για ένα διάστημα συνασκήτεψε με τον Βασίλειο στον Πόντο. Εδώ έζησαν μέσα σε ένα κλίμα πνευματικής ανάτασης και
προσευχής, μελέτησαν από κοι-

νού τη θεολογία, φιλοτέχνησαν
τη Φιλοκαλία και συνεργάστηκαν στη σύνταξη μοναχικών κανόνων.
Το 362 χειροτονήθηκε ιερέας
και βοήθησε το γέροντα πατέρα
του, Επίσκοπο Ναζιανζού, για
μια δεκαετία. Διαχείριση, φιλανθρωπία και προπάντων διδαχή έπεσαν εξ ολοκλήρου
στους ώμους του.
Το 372 χειροτονήθηκε από το
φίλο του Βασίλειο, αρχιεπίσκοπο Καισαρείας, επίσκοπος ενός
μικρού χωριού των Σασίμων,
όπου όμως ο Γρηγόριος δεν
ανέλαβε ποτέ καθήκοντα. Μετά
το θάνατο των γονέων του ήλθε
στη Σελεύκεια, στη μονή Θέκλης, όπου παρέμεινε επί έτη.
Το 379 εκλήθη στην
Κων/πολη, για να υπερασπίσει
με τη διδαχή του την κινδυνεύουσα Ορθοδοξία. Εδώ κατάφερε με τα κηρύγματα του
και ιδιαίτερα με τους πέντε θεολογικούς λόγους του να ανορθώσει την ορθόδοξη πίστη και
να αυξήσει το ποίμνιο.
Το 381 η Β' Οικουμενική Σύνοδος ανεκήρυξε το Γρηγόριο
αρχιεπίσκοπο Κων/πόλεως.
Έτσι ικανοποιήθηκε ο πόθος
του λαού και πραγματοποιήθηκε ο λόγος του Βασιλείου, που
ήθελε το φίλο του Γρηγόριο
επίσκοπο ολοκλήρου της Οικουμένης.
Όταν όμως κάποιοι επίσκοποι
αμφισβήτησαν την κανονικότητα της εκλογής του, υπέβαλε
την παραίτηση του και αποχώρησε, εκφωνώντας το συγκινητικό Συντακτήριο Λόγο, στον
οποίο φανέρωσε όλο το μεγαλείο της πνευματικής και ηθικής

δυνάμεώς του.
Παρέδωσε το πνεύμα του πι-

σελίδα 15

θανώς το 391 στο κτήμα της
Αριανζού, που είχε ιδρύσει μο-

διάκονος Ι.Μ. Σταγών
& Μετεώρων
π. Ηρακλής Αθ. Φίλιος
(Βαλκανιολόγος, Θεολόγος)

ναστήρι.
Η Εκκλησία τον τίμησε ιδιαίτερα και του απένειμε την προσωνυμία «θεολόγος» για τον
ιδιάζοντα χαρακτήρα της Θεολογίας του.
Τον τίτλο αυτό επεφύλαξε η
Ορθοδοξία σε τρεις μόνο άνδρες, τον Ευαγγελιστή Ιωάννη,
το Γρηγόριο και το Συμεών τον
Νέον, οι οποίοι και αγάπησαν
πολύ και περί αγάπης και φωτός
εθεολόγησαν πολύ.

16 σελίδα
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Διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ για
τις αυξήσεις στα τσιγάρα
Η απόφαση αφορά μόνο τα λαθρεμπορεύματα
Δεν τίθεται θέμα αύξησης της τιμής των τσιγάρων όπως
διευκρινίζουν κύκλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων και τονίζουν πως η απόφαση στο ΦΕΚ αφορά
μόνο τα λαθρεμπορεύματα.
Σύμφωνα με την απόφαση, η αύξηση η οποία θα σημειωθεί περί τα τέλη του Ιανουαρίου και συγκεκριμένα στις
31 του μήνα, αφορά την κοστολόγηση του πακέτου των
20 τσιγάρου περίπου στα 4,20 ευρώ.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το απόσπασμα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, για τον υπολογισμό
από 31 Ιανουαρίου 2019 του ειδικού φόρου κατανάλωσης
(Ε.Φ.Κ.) των τσιγάρων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των
παρ. 6 και 7 του άρθρου 97 του ν. 2960/2001 και με βάση
τα στοιχεία φορολογίας του έτους 2018, ορίζεται ως
Σταθμισμένη Μέση Τιμή (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των
τσιγάρων το ποσό των 209,06 € ευρώ τη φορολογική μονάδα (1 Φ.Μ. = 1.000 τσιγάρα).

Διευκρινίσεις από ΑΑΔΕ
Ωστόσο, από την ΑΑΔε διευκρινίζεται ότι οι τιμές λιανικής
πώλησης καθορίζονται ελεύθερα. Η μέση σταθμισμένη
τιμή που καθορίζεται στην συγκεκριμένη απόφαση, βγαίνει
κάθε έτος και χρησιμοποιείται μόνο ως βάση για τον υπολογισμό των επιβαρύνσεων των τσιγάρων που κατάσχουν
οι τελωνειακές και άλλες διωκτικές αρχές, δηλαδή τα λαθρεμπορεύματα.

Αναλυτικά το ΦΕΚ
“Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 8 του άρθρου 97 του ν. 2960/2001
(ΦΕΚ 265/Α'), «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες η σταθμισμένη
μέση τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων, για τον υπολογισμό
των φορολογικών επιβαρύνσεων αυτών κατ' εφαρμογή των
διατάξεων των παρ. 6 και 7 του ίδιου άρθρου, καθορίζεται με
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
β) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα του άρθρου
7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
γ) της αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β' 968) απόφασης
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)».
2. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και
Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ.3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
3. Την αριθμ.1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41
του ν. 4389/2016.
4. Την ανάγκη καθορισμού της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής
(Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων, βάσει των τηρουμένων από την Υπηρεσία στοιχείων σχετικά με τις φορολογηθείσες ποσότητες και τις λιανικές τιμές πώλησης των προϊόντων
αυτών κατά το έτος 2018.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
αποφασίζουμε:
Για τον υπολογισμό από 31 Ιανουαρίου 2019 του ειδικού
φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) των τσιγάρων, κατ' εφαρμογή
των διατάξεων των παρ. 6 και 7 του άρθρου 97 του ν.
2960/2001 και με βάση τα στοιχεία φορολογίας του έτους
2018, ορίζουμε ως Σταθμισμένη Μέση Τιμή (Σ.Μ.Τ.) λιανικής
πώλησης των τσιγάρων το ποσό των 209,06 € ευρώ τη φορολογική μονάδα (1 Φ.Μ. = 1.000 τσιγάρα).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως”.

Μεταφέρονται οι υπάλληλοι

της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης

M

έχρι τις 31
Ιανουαρίου 2019
θα πρέπει να
ενημερώσουν το
υπουργείο Οικονομίας
και Ανάπτυξης, τα
υπουργεία, οι γενικές και
ειδικές γραμματείες
υπουργείων και οι
αποκεντρωμένες
διοικήσεις για τις κενές
θέσεις που θέλουν να
καλύψουν ή νέες θέσεις
που δημιουργούν,
προκειμένου να
καλυφθούν από
υπαλλήλους της
Ελληνικής Βιομηχανίας
Ζάχαρης, οι οποίοι και θα
μεταταχθούν σε άλλους
φορείς του Δημοσίου.

Όπως αναφέρει η απόφαση
του υπουργείου Οικονομίας,
η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια, η μεταφορά διενεργείται σε θέση συναφούς κλάδου ή ειδικότητας της ίδιας
κατηγορίας, εφόσον αυτός
που ζητάει τη μεταφορά κατέχει τα τυπικά προσόντα του
κλάδου ή της ειδικότητας,
στον οποίο μεταφέρεται.
Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε βαθμό
ανάλογα με τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας του που έχει
διανυθεί στον φορέα προέλευσης και με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην
οποία μεταφέρεται. Κατά τα
λοιπά, για τη βαθμολογική και
μισθολογική κατάταξη του
ανωτέρω προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων 4369/2016 (Α' 33) και
4354/ 2015 (Α' 176), αντίστοιχα. Οι δαπάνες μισθοδοσίας
βαρύνουν τον φορέα υποδοχής βάσει των διατάξεων του
ν. 4354/2015. Οι συνιστώμενες
προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται μετά την καθοιονδήποτε τρόπο αποχώρηση
αυτών των υπαλλήλων.
Προκειμένου η αρμόδια

υπηρεσία του υπουργείου Οικονομίας να προβεί στην έκδοση της κοινής απόφασης
της παρ.3 του άρθρου 23 του
νόμου 4587/2018, η οποία εκδίδεται με πρωτοβουλία του
υπουργείου Οικονομίας και
σε σύμπραξη με τα υπουργεία
Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, οι φορείς
του Δημοσίου πρέπει, έως τις
31 Ιανουαρίου 2019, να γνωστοποιήσουν τις κενές θέσεις
ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου αντίστοιχων τυπικών
προσόντων που θέλουν να
καλύψουν ή τις ανάγκες που
έχουν, πέραν των κενών θέσεων, προκειμένου να καλυφθούν με μεταφορά προσωπικού της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης ΑΕ.
Επισημαίνεται, ότι για τα εν
λόγω αιτήματα μεταφοράς
προσωπικού θα πρέπει να
έχουν εξασφαλιστεί οι αντίστοιχες πιστώσεις.
Υπενθυμίζεται, ότι η σχετική
απόφαση εκδόθηκε κατ'
εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 23 του ν. 4587/2018
(Α' 218) «Πρόγραμμα Μετατάξεων Εργαζομένων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης
σε φορείς της παραγράφου

2 του παρόντα, με αίτησή
τους που υποβάλλεται στο
υπουργείο Οικονομίας και
Ανάπτυξης».
Σύμφωνα με τις παρ. 1 και
2 του άρθρου 23 του ν.
4587/2018 (Α 218/24.12.2018):
«1. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Ανώνυμη Εταιρεία
με την επωνυμία "Ελληνική
Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΕ" δύνανται να μεταφέρονται σε
φορείς της παραγράφου 2
του παρόντος, με αίτησή τους
που υποβάλλεται στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από τη
δημοσίευση της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης της
παραγράφου 3 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Η
μεταφορά του προσωπικού
του προηγούμενου εδαφίου
διενεργείται, κατά παρέκκλιση
κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, με την ίδια σχέση εργασίας και τα τυπικά προσόντα
που κατέχουν, σε κενή οργανική θέση ή -ελλείψει αυτήςσε συνιστώμενη με την Κοινή
Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 4 προσωποπαγή

θέση φορέων της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 2190/1994
(Α 28), εφόσον συντρέχουν
υπηρεσιακές ανάγκες στους
φορείς αυτούς. Η μεταφορά
γίνεται σε θέση συναφούς
κλάδου ή ειδικότητας της
ίδιας κατηγορίας, εφόσον ο
αιτών τη μεταφορά κατέχει
τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας, στον
οποίο μεταφέρεται. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε βαθμό ανάλογα
με τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας του που έχει διανυθεί
στον φορέα προέλευσης και
με τα τυπικά προσόντα της
κατηγορίας, στην οποία μεταφέρονται. Κατά τα λοιπά,
για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη του ανωτέρω προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων
4369/2016 (Α' 33) και
4354/2015 (Α' 176), αντίστοιχα. Οι δαπάνες μισθοδοσίας
βαρύνουν τον φορέα υποδοχής βάσει των διατάξεων του
ν. 4354/2015. Οι συνιστώμενες
προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση
των υπαλλήλων αυτών».

Κομισιόν: Η Ελλάδα να λάβει μέτρα
κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Ν

α λάβει μέτρα κατά
της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης, στο
πλαίσιο της εφαρμογής
των Ενωσιακών κανόνων
σχετικά με τον καθαρό
αέρα, καλεί την Ελλάδα η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η νομοθεσία της ΕΕ καθορίζει
οριακές τιμές για τους ατμοσφαιρικούς ρύπους, συμπεριλαμβανομένου του διοξειδίου
του αζώτου (NO2), προκειμένου
να εξασφαλιστεί η καλή ποιότητα του αέρα και η προστασία
της δημόσιας υγείας.
Σε περίπτωση υπέρβασης
των εν λόγω οριακών τιμών, τα
κράτη μέλη υποχρεούνται να
εξασφαλίσουν ότι θα εφαρμόζονται σχέδια για την ποιότητα
του αέρα, τα οποία θα προβλέπουν κατάλληλα μέτρα που θα

CMYK

θέτουν τέρμα στις υπερβάσεις
το συντομότερο δυνατόν. Από
το 2010 τα επίπεδα του διοξειδίου του αζώτου στον οικισμό
της Αθήνας υπερβαίνουν τις
οριακές τιμές που καθορίζονται
στην Οδηγία.
Ωστόσο, σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ελλάδα δεν εξασφά-

λισε τη συμμόρφωσή της με
την ετήσια οριακή τιμή για το
NO2 στην Αθήνα για την περίοδο 2010-2014, ούτε κατήρτισε σχέδιο για την ποιότητα
του αέρα, το οποίο να προσδιορίζει τα αναγκαία μέτρα που
θα εξασφαλίσουν ότι η περίοδος υπέρβασης θα είναι όσο

το δυνατόν συντομότερη. Επιπλέον, η Ελλάδα δεν δημιούργησε κατάλληλα σημεία δειγματοληψίας στην περιοχή της
Θεσσαλονίκης για να εξασφαλίσει την ορθή παρακολούθηση
των συγκεντρώσεων NO2.
Τέλος, δεν υπέβαλε επίσης
πλήρη έκθεση για την ποιότητα
του αέρα, όπως απαιτείται από
σχετική απόφαση της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, επειδή η
Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί
ακόμη με όλες αυτές τις υποχρεώσεις της, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή.
Η Ελλάδα έχει προθεσμία
δύο μηνών για να απαντήσει
στις ανησυχίες που εξέφρασε
η Κομισιόν, διαφορετικά η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει
να αποστείλει αιτιολογημένη
γνώμη.

CMYK
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Γνωρίζουν την κρισιμότητα
•Στον ΑΟ Τρίκαλα έχουν στρέψει την προσοχή τους στον αγώνα της Κυριακής με τον Αήττητο
εν χρειάζεται
κάποιος να είναι
άσος στα…
μαθηματικά για
να καταλάβει ότι την
Κυριακή ο ΑΟ Τρίκαλα
έχει να δώσει ένα κρίσιμο
παιχνίδι. Θα βρεθεί στα
Σπάτα για τον αγώνα με
τον Αήττητο και το
ζητούμενο είναι να έρθει
η πρώτη εκτός έδρας
νίκη.

τα γραφεία της ομάδας στο
γήπεδο Σπάτων.
Τιμές εισιτηρίων:
5 ευρώ (θύρα 1 μόνο για τα
μέλη του συνδέσμου και κατόχους κάρτας ανεργίας)
10 ευρώ (θύρες 2 και 3)
20 ευρώ ( θύρα VIP – διάρκειας – προσκλήσεις)».

Δ

Την Τετάρτη
το εξ αναβολής ΑΟΤΑπόλλωνας Λάρισας
Τέσσερα εξ αναβολής παιχνίδια της Football League θα
διεξαχθούν την Τετάρτη
(30/01) και η διοργανώτρια
αρχή όρισε τα γήπεδα και την
ώρα έναρξης. Οι τρεις αναμετρήσεις αφορούν στην 11η
αγωνιστική και η μία στη 12η.
Όλες είχαν αναβληθεί λόγω
κακών καιρικών συνθηκών.
Αναλυτικά:

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Αυτό δεν έχει να κάνει με το
γόητρο αλλά με την ουσία. Ο
ΑΟΤ βρίσκεται σε δυσχερή
βαθμολογική θέση και μόνο με
νίκες κόντρα σε ομάδες που
έχουν τον ίδιο στόχο θα μπορέσει να σηκώσει κεφάλι. Βέβαια ο Αήττητος είναι μια ισχυρή ομάδα στην έδρα του, έτσι
αν ο ΑΟΤ θέλει την επιτυχία θα
πρέπει να μοχθήσει.

11η αγωνιστική
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου

Διάθεση
στις προπονήσεις
Με όλους τους παίκτες στη
διάθεσή του συνεχίζει την
προετοιμασία του ΑΟ Τρίκαλα
ο Θωμάς Γράφας. Η μοναδική
εκκρεμότητα είναι ο τερματοφύλακας Νίκος Γιδόπουλος, ο
οποίος έχει ανεβάσει στροφές
αλλά είναι άγνωστο αν μέχρι
την Κυριακή θα είναι στην

Ο ΑΟ Τρίκαλα γνωρίζει πόσο κρίσιμο είναι το παιχνίδι της Κυριακής στα Σπάτα με τον Αήττητο
διάθεση του προπονητή του.
Η τελευταία εκκρεμότητα με
το δελτίο του Λαμίν Ντιαλό ξεπεράστηκε, με τον 27χρονο
αμυντικό να μπαίνει πλέον στα
αγωνιστικά πλάνα των «κυανέρυθρων».

Ως 20 ευρώ
τα εισιτήρια στον αγώνα
Αήττητος- ΑΟ Τρίκαλα
Τα Τρίκαλα υποδέχεται την
Κυριακή (27/01, 15:00) ο Αήττητος Σπάτων, σε ένα παιχνίδι που χρειάζεται μόνο τη

νίκη. Γι’ αυτό η διοίκηση ζητά
τη στήριξη των φίλων της
ομάδας στο γήπεδο. Τα εισιτήρια κοστίζουν 5, 10 και 20
ευρώ και ήδη έχουν τεθεί στην
κυκλοφορία.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής μεταξύ του Αήττητου και
των Τρικάλων.
Η διάθεσή τους σήμερα
Πέμπτη και αύριο Παρασκευή
από τις 12.00 έως 18.00 από

Αιγινιακός - Βόλος (15:00,
«Γ. Παραλυκίδης»)
Δόξα Δράμας - Καραϊσκάκης Άρτας (15:00, Γήπεδο Δόξας)
Απόλλων Πόντου - Αήττητος
Σπάτων (15:00, Γήπεδο Καλαμαριάς)

12η αγωνιστική
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου
ΑΟ Τρίκαλα - Απόλλων Λάρισας (15:00, Δημ. Στάδιο Τρικάλων)

Αποστολή στην Πάτρα
•Οι Νέοι του ΑΟΤ ετοιμάζονται για την καινούργια αγωνιστική πρόκληση κόντρα στην Παναχαϊκή
Ο χρόνος αποτελεί σύμμαχο για τους
πιτσιρικάδες των Τρικάλων, που λύνονται όλο και περισσότερο ξεδιπλώνοντας τις αρετές τους.
Βέβαια στην ηλικία αυτή η δουλειά και
η αναζήτηση δεν θα πρέπει να σταματάει ποτέ προκειμένου οι παίκτες να
αποκτήσουν τα απαραίτητα στοιχεία και
να τα ξεδιπλώσουν την κατάλληλη στιγμή.
Το Σάββατο λοιπόν 26/1 στις 15.00 η
ομάδα Νέων του Α Ο Τρίκαλα, θα αγω-

νιστεί στο γήπεδο της ΕΠΣ Αχαϊας με
την Παναχαϊκή για την 8η αγωνιστική
στο πρωτάθλημα της φουτμπολ λιγκ.
Είναι η έναρξη του δευτέρου γύρου.
Διαιτητές οι Φωκάς-Σωτηρόπουλος-Ανδριανός (Αχαϊας)

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
12.30 Σπάρτη-Εργοτέλης
15.00 Παναχαϊκή- Α Ο Τρίκαλα
13.00 Ηρόδοτος-Πλατανιάς
14.00 Αήττητος Σπάτων-Κισσαμικός

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

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

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ

12-3

16

2 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ

16-5

15

3 ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ

11-4

12

12-12

12

5 ΗΡΟΔΟΤΟΣ

6-5

11

6 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

10-9

6

7 Α Ο ΤΡΙΚΑΛΑ

5-7

5

2-29

0

4 ΑΟΧ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ

8 ΣΠΑΡΤΗ

03.00: COSMOTE SPORT 4 HD
Washington Wizards-Golden State
Warriors, NBA Regular Season
06:00 Eurosport 2
Αυστραλιανό Όπεν
Τουρνουά Grand Slam
08:00 Eurosport 2
Αυστραλιανό Όπεν
Τουρνουά Grand Slam
08:00 Eurosport 1
Αυστραλιανό Όπεν
Τουρνουά Grand Slam
10:30 Eurosport 1
Αυστραλιανό Όπεν
Τουρνουά Grand Slam
10:45 Eurosport 2
Άλμα με σκι
Παγκόσμιο Κύπελλο Σαπόρο
11.10 COSMOTE SPORT 5 HD
WRC Monte Carlo, SS4 RoussieuxLaborel
Μηχανοκίνητος αθλητισμός
12:00 Eurosport 2
Αλπικό σκι
Παγκόσμιο Κύπελλο Κιτσμπέχελ

14:30 Eurosport 2
Λουτζ: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Γουϊντερμπεργκ, Λουτζ
18:00 Eurosport 1
Καλλιτεχνικό πατινάζ:
19:00 Novasports 2HD
Χίμκι - Μπάγερν, EuroLeague
20:00 Novasports 1HD
Νταρουσάφακα - Μπασκόνια
EuroLeague
20:00 ΕΡΤ Play1
Εθνικός - Οριζόντε
Προκριματικά LEN Euroleague Γυναικών
21:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Χέρτα Βερολίνου-Σάλκε
Bundesliga
21:45 Novasports 1HD
Μαρσέιγ - Λιλ, Ligue 1
22:00 Novasports 3HD
Six-day Track Championship, Βερολίνο, Ποδηλασία
22:00 Novasports 3HD
Μπούντουτσνοστ - Γκραν Κανάρια
EuroLeague
22:00 Novasports 2HD
Μπαρτσελόνα - ΤΣΣΚΑ
CMYK
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Δήμητρα Απόλλων

Eπιμέλεια:
ΠΑΝΟΣ ΓΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ξανά στην Εθνική
ο Παπαδάκος

Ιδιαίτερη τιμή μας διακατέχει πάντα όταν ένα «δικό» μας
παιδί αγωνίζεται με το εθνόσημο και φαίνεται ότι κάτι τέτοιο θα συνεχίσει να γίνεται για πολλά χρόνια ακόμα αφού
ο Θανάσης Παπαδάκος εξελίσσεται σε αναντικατάστατο
μέλος τον μικρών εθνικών ομάδων. Ο Θανάσης κλήθηκε
και πάλι στις προπονήσεις και τα φιλικά με τα γαλανόλευκα,
που θα διεξαχθούν στην Αθήνα από 28 έως 30 Ιανουαρίου. Εδώ και 3 χρόνια ζει και εκπαιδεύεται στο Μπέργκαμο, προπονείται σε υψηλό επίπεδο με την τοπική ομάδα
της Αταλάντα η οποία κατατάσσεται μεταξύ των καλύτερων ακαδημιών στην Ιταλία αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δυστυχώς εξαιτίας του πολύ αυστηρού νόμου σχετικά με την έκδοση δελτίου μετά το 16ο έτος της ηλικίας
του, δεν έχει αγωνιστεί ακόμα στο πρωτάθλημα Ιταλίας
(Κ16) και τυπικά ανήκει ακόμα στο δυναμικό της Δήμητρα
Απόλλων.
Φυσικά και η Αταλάντα έχει τον πρώτο λόγο για να εντάξει τον Παπαδάκο στο δυναμικό της, αλλά δε θα πρέπει να αισθάνεται και πολύ ασφαλής αφού το αστείρευτο ταλέντο του και ποδοσφαιρική του εξέλιξη στη Ιταλία
αλλά και στην Εθνική άρχισαν ήδη να προσελκύουν το ενδιαφέρον κι άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων που
βλέπουν στα πόδια και το μυαλό του ένα αυθεντικό ταλέντο
που μπορεί να εξελιχθεί σε ένα σπουδαίο ποδοσφαιριστή.
Τον Θανάση ποδοσφαιρικά τον διακρίνει η άρτια τεχνική του κατάρτιση το φοβερό του αριστερό πόδι η ντρίπλα
του η διορατικότητα στο παιχνίδι και οι τρομερές κάθετες
και η δυνατότητα να κάνει το απρόβλεπτο ώστε να αποδιοργανώσει ακόμα και τις καλύτερα δομημένες άμυνες
αλλά και τη δυνατότητα να τελειώσει τις φάσεις μόνος του.
Φυσικά υπάρχουν και αδυναμίες αλλά η πολύ όρεξη για
δουλειά που υπάρχει θα τις ελαχιστοποιήσει. Σαν παιδί είναι ιδιαίτερα ταπεινό και πρόσχαρο κάτι που τον κάνει γρήγορα αγαπητό σε οποιοδήποτε περιβάλλον.
Όλη η οικογένεια της Δήμητρα Απόλλων του εύχεται τα
καλύτερα και κάθε επιτυχία σε όλες τις μελλοντικές του
διαδρομές.

✉ gidopoulosp@yahoo.gr

Δεν αρκούσε το τρέξιμο εντός αγωνιστικού χώρου, έπρεπε
οι παίκτες να τρέξουν κι εκτός, για να μαζέψουν τη μπάλα αφού
δεν υπήρξαν βοήθειες έξω από τον αγωνιστικό χώρο.
Αναπόφευκτα λοιπόν ο Μιχάλης Ζαρόπουλος βρέθηκε πολλές
φορές μακριά από την εστία του για να επαναφέρει τη μπάλα

Ο νέος προπονητής των Μετεώρων κ. Τσουκαλίδης,
λογικό ήταν να συμβουλεύεται συχνά πυκνά τον βοηθό του
Νίκο Αγγελάκη, μέχρι να μάθει καλά τους παίκτες του

Η σκούπα δούλεψε αρκετά πριν το παιχνίδι, προκειμένου να
βελτιωθεί ο αγωνιστικός χώρος στα πλάγια

Η κερκίδα του «Διγενή». Πέρα από τον Αντιπρόεδρο της ΕΠΣΤ
Σπύρο Αγναντή ο οποίος κατάγεται από το Νεοχώρι, ο παππούς
και η γιαγιά του Γιάννη Κιάκου (Γιάννης και Ζαχαρούλα),
ο ξάδελφός του και παίκτης του Νεοχωρίου Μακρυγιάννης,
τα μέλη του ΔΣ, Ρίζος και Χασάπης, παρακολούθησαν το χθεσινό
παιχνίδι στο ΔΑΚ Καρδίτσας, παρέα με τον διαιτητή
Βαγγέλη Κοντίνο, ο οποίος κατάγεται από το Μακρυχώρι και
φυσικά υποστήριξε την ομάδα του χωριού του

Γνώριμος στο
Τρικαλινό
ποδόσφαιρο ο
προπονητής του
Μακρυχωρίου
Θάνος Θεοδώρου,
αφού πέρυσι είχε
την τεχνική ευθύνη
του «Διγενή»
στην Γ’ Εθνική,
μέχρι την έναρξη
του πρωταθλήματος
Σε τόσο βαρύ αγωνιστικό χώρο λογικό και αναπόφευκτο
ήταν να γίνουν αρκετά σκληρά μαρκαρίσματα

Πρωτάθλημα Παλαιμάχων

Αποτελέσματα
πρεμιέρας
Στην 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος παλαιμάχων ποδοσφαίρου σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:
Δάσκαλοι-Φίλοι Νοσοκομείου
5-1
Παλαίμαχοι Βασιλικής-Πυροσβεστική
3-3
Παλαίμαχοι Νεοχωρίου-Αστυνομία
1-0
Ρεπό: Πολύτεκνοι

Τη δική τους αγωνία είχαν χθες οι Θανάσης Θώμος (πρόεδρος)
και Γιώργος Ράτζας καθώς η ομάδα έδωσε το πρώτο της παιχνίδι
με νέο προπονητή. Κάθε μεταβατικό στάδιο έχει τις δυσκολίες του

Ο Τρικαλινός αμυντικός του Μακρυχωρίου Στέφανος Τσιμπούκας
έδωσε «μάχες» χθες. Άλλος ένας Τρικαλινός παίκτης
που δεν αγωνίζεται στο νομό του
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Εξάρες με… ανατροπή
•Ο Αγιος Οικουμένιος κέρδισε το Κεραμίδι 6-1

Ο Μαμάτσας πέτυχε δύο γκολ στο χθεσινό παιχνίδι
Ο Μαϊντόπουλος εκτελεί πέναλτι αλλά η μπάλα βρήκε το δοκάρι
ολλά γκολ,
πολλές
ευκαιρίες και
φιλότιμες
προσπάθειες
χαρακτήρισαν το χθεσινό
παιχνίδι στον Αγιο
Οικουμένιο. Εκεί όπου η
τοπική ομάδα κέρδισε με
6-1 το Κεραμίδι, παρότι
οι φιλοξενούμενοι
ξεκίνησαν με γκολ από τ’
αποδυτήρια.

Π

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Ο Ευσταθίου αποφεύγει τον Εμμανουήλ και στη συνέχεια σκοράρει

Ο «Πηνειός» μπορεί να ξεχείλισε στο ξεκίνημα αλλά στη
συνέχεια του αγώνα στέρεψε,
με τους παίκτες του Πάνου
Πέτσα να πετυχαίνουν το ένα
γκολ μετά το άλλο και να «καθαρίζουν» το παιχνίδι από το
πρώτο ημίχρονο.
Οι φιλοξενούμενοι, με αρκετές απουσίες, παρά την βαριά ήττα τους έδειξαν πως
διαθέτουν μια καλή ποδοσφαιρική παρέα η οποία ξέρει
να διαχειρίζεται και τα θετικά
και τ’ αρνητικά αποτελέσματα
και αυτό είναι ένα ζητούμενο
στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.

Ο αγώνας
Αν και οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με πρόθεση να αιφνιδιάσουν στο 1ο κιόλας λεπτό με
τον Ευσταθίου να σουτάρει από
καλή θέση άστοχα, «πλήρωσαν» με το… ίδιο νόμισμα αφού
στο επόμενο λεπτό το Κεραμίδι «άνοιξε» το σκορ με τον Μαργαρίτη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε αδράνεια στην άμυνα του
Αγίου Οικουμενίου και με κοντινό σουτ πέτυχε το 0-1.
Το γκολ φάνηκε πως αφύπνισε άμεσα τους γηπεδούχους οι οποίοι στο 4’ ισοφάρισαν. Ο Μαμάτσας εκμεταλλεύτηκε και αυτός αδράνεια
στην αντίπαλη άμυνα και αφού
βρέθηκε απέναντι στον Εμμανουήλ, τον πλάσαρε εύστοχα κάνοντας το 1-1.
Στο επόμενο λεπτό μάλιστα
η φάση επαναλήφθηκε με τον
ίδιο πρωταγωνιστή , αλλά δεν
είχε το ίδιο τέλος καθώς ο παίκτης του Αγίου Οικουμενίου
«άνοιξε» τη μπάλα και ο τερματοφύλακας του Κεραμιδίου

Ο Μίλτος Παππάς ήταν σταθερός
κάτω από την εστία του Αγίου Οικουμενίου

Φάση από το χθεσινό παιχνίδι
έδιωξε τον κίνδυνο.
Νέα προσπάθεια στο 10’
του Μαμάτσα από πλάγια δεξιά, σούταρε απέναντι στον
Εμμανουήλ και αυτός μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια.

Με τη συμπλήρωση του 15λέπτου οι γηπεδούχοι σήκωσαν
κεφάλι στο σκορ με τον Σ. Πέτσα να βρίσκει τον Ευσταθίου,
αυτός να αποφεύγει τον Εμμανουήλ και ανενόχλητος να
CMYK

πετυχαίνει το 2-1.
Είχε και συνέχεια η προσπάθεια σκοραρίσματος των
γηπεδούχων. Στο 16’ από σέντρα του Μαμάτσα από αριστερά ο Λάμπρος πήρε την κεφαλιά και η μπάλα κατέληξε
στα δίκτυα του Κεραμιδίου
κάνοντας το 3-1.
Στο 19’ νέο τετ-α-τετ των γηπεδούχων με τον Μαμάτσα
να πετυχαίνει ένα υπέροχο
γκολ απέναντι στον Εμμανουήλ ανεβάζοντας τον δείκτη
του σκορ σε 4-1.
Ακολούθησαν δύο αποτυχημένες προσπάθειες των Ευσταθίου και Μαμάτσα στο 25’
και 27’ με προβολή και κοντινό
σουτ, αντίστοιχα, οι οποίες δεν
άλλαξαν το σκορ, όπως και η
κεφαλιά του Λάμπρου από σέντρα του Μαμάτσα στο 30’.
Η πίεση των γηπεδούχων
συνεχίστηκε με φλύαρη όμως
υπεροχή. Στο 44’ ο Χαρχαντής
με κοντινό σουτ, αφού απέκρουσε ο Εμμανουήλ το σουτ
του Ευσταθίου πέτυχε το 5-1.
Στην εκπνοή ο Λάμπρος κέρδισε πέναλτι, το εκτέλεσε ο
Μαϊντόπουλος αλλά σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι.
Αν και βαρύ το σκορ του
πρώτου ημιχρόνου οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να
βγάλουν αντίδραση στο ξεκίνημα της επανάληψης και στο
50’ ο Παππάς αν και βρέθηκε
σε θέση βολής δεν σούταρε
όπως έπρεπε με αποτέλεσμα
ο τερματοφύλακας του Αγίου
Οικουμενίου να μπλοκάρει.
Στο 70’ ο Ντίκας από πλεονεκτική θέση αστόχησε.
Στο 79’ ο Κοντονίνας ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε
6-1, σ’ ένα παιχνίδι που είχε τελειώσει νωρίς, αλλά απέμεινε
η τελική μορφή του σκορ. Στο
81’ ο Τσιούφης δοκίμασε ένα
δυνατό σουτ, αλλά ο Παππάς
βρέθηκε στη σωστή θέση και
απέκρουσε.
Αξίζει να σημειωθεί πως στο
τελευταίο 10λεπτο οι γηπεδούχοι έπαιξαν με 10 παίκτες,
όταν τραυματίστηκε και αποχώρησε ο Ντίκας κι ενώ είχαν
γίνει οι αλλαγές.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ: Παππάς,
Μαϊντόπουλος, Καλύβας, Σικοβέλας (65’ Θάνος), Ντίκας,
Μυλωνάς (46’ Κοντονίνας),

Πέτσας, Χαρχαντής, Μαμάτσας, Λάμπρος (50’ Χιώτης),
Ευσταθίου (46’ Μπανάσιος).
ΚΕΡΑΜΙΔΙ: Εμμανουήλ,
Μπουραζάνας Γ., Νάτσινας,
Τσιούφης, Μπουραζάνας Η.,
Νταλαρίζος, Αυγέρης, Παπ-

πάς Θ., Μαργαρίτης (60’
Σκαρκάλης), Νεοφώτιστος,
Νταλαρίζος Ε. (46’ Μπουραζάνας Η.).
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μανασής Μ.
(Αλεξόπουλος- Παπαγεωργόπουλος).

Χωρίς απώλειες
Ριζαριό και Παραληθαίοι συνέχισαν την προσπάθεια ανόδου κερδίζοντας στην Αγία Κυριακή 5-2 και την Ακαδημία
1 με 3-0, αντίστοιχα.
Αίσθηση προκαλεί η ανοδική πορεία του Ζάρκου αφού
και χθες η ομάδα του Γιάννη Γρίβα νίκησε τις Καρυές με
2-1 και πήρε διαφορά στην 3η θέση της βαθμολογίας.
Το Κηπάκι, κέρδισε το Αρδάνι 2-1 και συνεχίζει την σταθερή του πορεία, ενώ τ’ Αμπελάκια χάνουν έδαφος αφού
έχασαν και από τον Λόγγο 2-3 με την ομάδα του Γιώργου
Τσίνα να κάνει φιλότιμη προσπάθεια ώστε να ξεκολλήσει
από τις τελευταίες θέσεις.
Το Γριζάνο είχε… κέφια χθες κερδίζοντας την Βασιλική
με 5-1, ενώ Αστέρας και Πετρωτό μοιράστηκαν βαθμούς
στο 1-1.

ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Κηπάκι-Αρδάνι ..............................................................2-1
Αγ. Κυριακή-Ριζαριό .....................................................2-5
Άγ. Οικουμένιος-Κεραμίδι............................................6-1
Ζάρκο-Καρυές ..............................................................2-1
Αστέρας-Πετρωτό ........................................................1-1
Αμπελάκια-Λόγγος .......................................................2-3
Παραληθαίοι-Ακαδημία1 ..............................................3-0
Γριζάνο-Βασιλική..........................................................5-1
Ρεπό: Κρήνη

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

B.
34
32
28
23
22
22
21
21
21
18
16
16
11
9
8
6
4

N.
11
10
8
7
6
6
6
6
6
5
4
4
2
2
2
2
1

I.
1
2
4
2
4
4
3
3
3
3
4
4
5
3
2
0
1

H.
1
1
1
4
4
4
5
4
4
5
5
5
6
8
9
11
11

TΕΡ.
55-13
47-14
27-11
27-20
24-20
29-28
34-26
27-21
21-23
30-24
17-20
23-28
14-36
16-26
9-27
13-35
7-48

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ζάρκο....................................- ...............................Κηπάκι
Αγ. Κυριακή ..........................- ............................Αστέρας
Αρδάνι ...................................- .........................Αμπελάκια
Ριζαριό ..................................- .....................Παραληθαίοι
Κεραμίδι................................- ..............................Γριζάνο
Καρυές..................................- ............................Βασιλική
Κρήνη ....................................- .........................Ακαδημία1
Λόγγος ..................................- ............................Πετρωτό
Ρεπό: Άγ. Οικουμένιος
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Πολύπλευρη δράση
Για μια ακόμη αγωνιστική οι Τρικαλινοί καλαθοσφαιριστές άλλων
ομάδων είχαν την συνταγή για ροζ φύλλα κερδίζοντας εύσημα
σφαλώς και δεν
είναι το πιο εύκολο
πράγμα στον
κόσμο να πιάνει
ταβάνι ένας αθλητής σε
κάθε αγωνιστική.

Α

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Σίγουρα το φορμάρισμα είναι
μεγάλη υπόθεση αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν παίζει μόνος του.
Οι ανταγωνιστές περιμένουν
στην γωνία για να τον εκτροχιάσουν, οπότε οι αξιόλογοι
αθλητές καλούνται να πλειοδοτήσουν σε εμπνεύσεις βρίσκοντας παράλληλα αντίδοτο
για την άσχημη μέρα.
Όπως δείχνει όμως η ίδια η
πράξη οι Τρικαλινοί αθλητές
άλλων ομάδων ξέρουν να μπαίνουν στο πνεύμα κάθε συνάντησης και κυρίως να λένε τον τελευταίο λόγο. Ετσι κρατούν εξέχουσα θέση στην καρδιά των φιλάθλων. Γενικά η δράση τους είναι πολύπλευρη καλύπτοντας
και τα πιο δύσκολα θέλω των
προπονητών τους.
Ομολογουμένως αυτή η εντυπωσιακή πολυφωνία τους είναι το στοιχείο που τους καθιστά περιζήτητους.
Και φέτος λοιπόν πορεύονται
με αναμμένες μηχανές.
Μέλημά τους είναι να αποδεικνύονται λίρα εκατό για τα
σωματεία τους. Παράλληλα το
μάτι τους γυαλίζει για νέες επιτυχίες.
Ετσι όσο πλούσιο και να είναι
το βιογραφικό τους δεν τίθεται
θέμα να οπισθοχωρήσουν. Ισαίσα με υπομονή και μεθοδικότητα διεδικούν το κάτι παραπάνω.
Πάντως χωρίς υπερβολή
όποια πέτρα και αν σηκώσει
κανείς θα εντοπίσει Τρικαλινό
στέλεχος ή αθλητή που πέρασε
από την περιοχή και πολιτογραφήθηκε Τρικαλινός.
Και ομάδες της ηπειρωτικής
Ελλάδας έχουν στο ρόστερ
τους συμπολίτες αλλά γενικά
στο σύνολο της επικράτειας
αγωνίζονται οικεία πρόσωπα.
Εξάλλου μόνο και μόνο το γεγονός ότι αρκετοί μένουν για
χρόνια στο δυναμικό συγκεκριμένων ομάδων επιβεβαιώνει το
μέγεθος της εκτίμησης.
Γιατί αν οι ιθύνοντες των σωματείων αντιληφθούν ότι στελέχη κατεβάζουν ταχύτητα πολύ
απλά θα κοιτάξουν για άλλη
επιλογή.

Δικαίως οι Κρητικοί πίνουν νερό στο όνομα του Γ. Καραλή.
Τέτοιος φόβος δεν υφίσταται
για τους Τρικαλινούς οι οποίοι
όταν αναλαμβάνουν μια αποστολή θέλουν να την φέρουν σε
πέρας με επιτυχία. Η ίδια η
πράξη δείχνει ότι διαθέτουν την
τεχνογνωσία.
Αυτό άλλωστε βλέπουν και οι
φίλαθλοι και έχουν βάλει στην
καρδιά τους τα δικά μας παιδιά.
Οι επιχώριοι φίλαθλοι υποκλίνονται στην κλάση και στην
αξιοσύνη συμπολιτών παικτών
που ταξιδεύουν το όνομα των
Τρικάλων σε κάθε γωνιά της χώρας.
Αν και δεν ξεχνούν την γενέθλια γη αποδεικνύουν άμεσα ότι
είναι πολίτες του κόσμου.
Πάντως μόνο τυχαίο δεν είναι
το γεγονός ότι οι πεντάδες των
περισσότερων ομάδων εκκινούν
από τους Τρικαλινούς οι οποίοι
δεν μένουν στα κεκτημένα τους.
Ακόμη και μετά από χρόνια
δράσης προσπαθούν να βελτιώνονται καθημερινά αφού ως
γνωστόν το μπάσκετ εξελίσσεται και αν δεν προσαρμοστεί
σωστά ένας αθλητής τα ίδια τα
πράγματα θα τον ξεπεράσουν.
Ωστόσο οι ίδιοι κάθε άλλο
παρά χθεσινοί είναι στον χώρο.
Ισα-ίσα ξέρουν τα κατατόπια
και εντοπίζουν ασφαλή δίοδο.
Γενικά έχουν μαχητικό πνεύμα και νοοτροπία νικητή γεμίζοντας τον αγωνιστικό χώρο.
Και οι ειδικοί όμως στάζουν
μέλι για την μπασκετοσύνη επιχώριων πρωταγωνιστών.
Δικαιολογημένα λοιπόν οι
συγκεκριμένοι αθλητές χαρακτηρίζονται ως πρεσβευτές του
Τρικαλινού μπάσκετ και συνεχίζουν με την ίδια λογική.
Και φέτος λοιπόν στις κορυφαίες στατιστικές κατηγορίες ,
που φιλοξενούμε σε πρώτη ευκαιρία εντοπίζονται Τρικαλινοί
αθλητές.

Τα μαζεμένα σπουδαία παιχνίδια των Θεσσαλικών πρωταθλημάτων
άνοιξαν την όρεξη των φιλάθλων, που περιμένουν ανάλογη συνέχεια.
Ορίστηκαν αγώνες και διαιτητές σε πρωταθλήματα μπάσκετ της
ΕΣΚΑΘ, το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Ιανουαρίου 2019 .
ΣΑΒΒΑΤΟ 26/01/2019
ΚΛ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ: 17:00 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ-ΔΑΝΑΟΙ(Α1)
Δ/ΤΕΣ: ΠΑΖΟΛΗΣ-ΓΚΕΚΑΣ
ΚΛ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ: 17:00 ΓΟΜΦOI –ΦΟΙΒΟΣ 2002 (Α1)
Δ/ΤΕΣ: ΔΗΜΟΥΛΑΣ-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΟΚΑΣ ΧΡ.
ΚΛ.ΣΟΦΑΔΩΝ: 17:00 ΣΟΦΑΔΕΣ-ΦΑΛΩΡΕΙΑ(Α1)
Δ/ΤΕΣ: ΞΕΡΑΣ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.
ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ: 15:00 E A ΛΑΡΙΣAΣ – ΜΑΓΟΙ ΤΡΙΚ(Α2)
Δ/ΤΕΣ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΧΑΤΖΗΣ
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 17:00 ΚΡΟΝΟΣ-ΑΡΗΣ ΤΡΙΚ(Α2)
Δ/ΤΕΣ: ΛΙΛΗΣ-ΓΚΟΥΛΙΩΝΗΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΠΑΥΛΙΔΟΥ-ΛΙΝΟΥ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

Αναντίλεκτα τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους.
Ας κάνουμε αναδρομή στην
Α2 Εθνική με στοιχεία από το
ebasket.
Το “διπλό” της 14ης αγωνιστικής το πανηγύρισε ο Ερμής
Αγιάς. Οι Θεσσαλοί(Τριανταφύλλου 16, Τσιλούλης 7, Κόμματος 2) παρά την αλλαγή τεχνικής ηγεσίας και την αποχώρηση του Κούκσικς πανηγύρισαν μία σπουδαία εκτός έδρας
νίκη (60-68) επί της Καστοριάς.
O Iωνικός Νικαίας ζορίστηκε
πολύ στην Καρδίτσα. Η ομάδα
του Γιάννη Τζήμα πάλεψε με
όλες τις δυνάμεις, ωστόσο το
σύνολο του Νίκου Βετούλα με
Μαυροκεφαλίδη- Καράμπουλα
απέδρασε 79-88.
Ο Κακλαμάνος είχε 17(3), ο
Σαραιμπαλίδης 8(2), ο Καλλές 6
και ο Παπαχρήστος 2. Για τους
φιλοξενούμενους ο Α. Τσαγκαράκης πρόσθεσε 8(2).
Ο Ηρακλής πέρασε επιβλητικά από τον Αμύντα με 83-65. Για
τους γηπεδούχους ο πρώην
ΑΣΤ Θ. Βαρδιάνος πέτυχε 10 και
για τον «γηραιό»ο Αγγελακόπουλος 8.
Ο Γιώργος Σκαραφίγκας έκανε ντεμπούτο στον πάγκο του
Διαγόρα Δρυοπιδέων ενώ ετοιμάζεται για επιστροφή ως αντίπαλος στην Αγιά για την οποία
επιδαψίλευσε φιλοφρονήσεις.
Για τον Διαγόρα ο γνώριμος
Π. Νοέας είχε 11(3) και για τον
Ιπποκράτη ο πρώην κυανέρυθρος Γ. Χατζηνικόλας 18(2).
Η Καβάλα λύγισε στο ψυχικό
με τον Χουχούμη να είναι εξαιρετικός 22(4), ενώ ο Προδρόμου έγραψε 8(1).
Σειρά εμπνεύσεων
Τα ποιοτικά παιχνίδια συνεχίστηκαν και στην Β’ Εθνική.
Μόνη πρώτη στην κορυφή
είναι η Δάφνη Δαφνίου μετά τη

14η αγωνιστική του Νότιου ομίλου της Β΄Εθνικής Κατηγορίας. Ο πρώην παίκτης των Τρικάλων Δ. Τάταρης είχε 7
Σπουδαία εντός έδρας νίκη
πανηγύρισε ο ΚΑΟ Κορίνθου, ο
οποίος επικράτησε εντός έδρας
του Οίακα Ναυπλίου με 71-65,
ρίχνοντας τον από τις πρώτες
θέσεις της βαθμολογίας. Ο παλιός παίκτης του Αιόλου Ν. Περωτής πέτυχε 4π.
Στο ζευγάρι: Παπάγου- Μανδραϊκού 84-80 ο πρώην άσος
του Αιόλου Δέδες έγραψε 25(5)
για τους φιλοξενούμενος αλλά
δεν άλλαξε την ροή της ιστορίας.
Το δυνατό στην έδρα του
Παγκράτι λύγισε την Ερυθραία
87-79 με τον Δερμιτζάκη να πετυχαίνει 12(1).
Στην παράταση λύγισε ο
Εσπερος Καλλιθέας στην Ελευσίνα 77-71 με τον περσινό παίκτη των Τρικάλων Σκουλούδη να
συνεισφέρει 16π.
Στον Βόρειο όμιλο ο Φίλιππος
Βέροιας συνέχισε το νικηφόρο
σερί του, καθώς ούτε η ΧΑΝΘ
στάθηκε εμπόδιο.
Οι γηπεδούχοι(εκπληκτικός
ξανά ο Τρικαλινός αρχηγός Κοθράς 31 με 7, Καντάρκος 3)
ήταν καλύτεροι και πήραν τελικά τη νίκη με 65-61.
Σπουδαία νίκη πήρε ο ουραγός Μακεδονικός. Ο Μακεδονικός πραγματοποίησε πολύ καλή
εμφάνιση στην έδρα του και νίκησε τον Έσπερο Λαμίας με 7165(Κατσαρές 8).
Στην απώλεια των Φαρσάλων 76-83 από το Ανατόλια είχαμε: Λεπενιώτης 16(1), Γκιουλέκας 14, Δέσπος 12.
Ηττα και για την Ελευθερούπουλη 71-55 στο Αγρίνιο με τον
Χαρισμίδη να έχει 10π.
Το δικό της πιστό κοινό έχει
και η Γ’ Εθνική. Στον πρώτο
όμιλο του Νότου και στην ευρεία επιτυχία της Ακράτας 95-60
επί του Λέοντας ο συμπολίτης
Αμβράζης είχε 8π.
Η Αχαγιά λύγισε την Μεγαρίδα 68-62 με τον Μακρή να πετυχαίνει 6.
Στον άλλο όμιλο Νότου ο
ΟΦΗ νίκησε 79-53 τον ΒΑΟΛ με
τον συμπολίτη Γιάννη Καραλή
να είναι ο κορυφαίος σημειώνοντας 24(5).
Οσο για τον δεύτερο όμιλο
του Βορρά η Ευκαρπία πέρασε
εύκολα με 60-87 από τον ΒΑΟ.
Για λογαριασμό των γηπεδούχων ο Στ. Γιαννούλης είχε 2 και
για τους φιλοξενούμενους ο
Χαρτόπουλος 6(1).

* Αυτή την εποχή οι πρωταγωνιστές των τοπικών ομάδων
πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τους τα καιρικά φαινόμενα και άλλες απρόοπτες καταστάσεις. Γήπεδα χαλιά είναι
δύσκολο να υπάρξουν τηρουμένων των αναλογιών κάτι
που σημαίνει ότι το έμψυχο δυναμικό θα πρέπει να καταβάλει διπλάσια προσπάθεια προκειμένου να σταθεί όρθιο εξασφαλίζοντας αποτέλεσμα.
* Όλα αυτά τα συνυπολόγισε το έμψυχο δυναμικό των Μετεώρων το οποίο κυνήγησε μέχρι τέλους τον στόχο και
δικαιώθηκε. Απαντες έβαλαν πλάτη και η κοινή προσπάθεια είναι από τα χαρακτηριστικά του εκπροσώπου μας.
* Αξίζει όμως να εστιάσουμε και στον χαρακτήρα, αφού δεν
είναι εύκολο να γυρίζει κανείς ένα παιχνίδι σε χώρο, που
δεν ευνοεί τις τεχνικές ομάδες, ενώ ο αντίπαλος διψούσε για βαθμούς.
* Με τα συγκεκριμένα εφόδια πρέπει να συνεχίσουν οι κιτρινομπλέ αφού διαθέτουν σπουδαίες ποδοσφαιρικές αρετές, ενώ είναι εμφανές πως η ομάδα είναι καλά δουλεμένη και με αρχές στο παιχνίδι.
* Απλά κάθε ματς είναι ξεχωριστό και αρκετοί ανταγωνιστές
είναι σε θέση να κάνουν την ζημιά αν εμφανιστούν στην
μέρα τους και τους βγουν πράγματα. Συνεπώς η οικογένεια των Μετεώρων κάνοντας τις απαραίτητες προσαρμογές θα πραγματοποιήσει μια μεστή χρονιά, αφού και η
ψυχολογία είναι ανεβασμένη.
* Γενικά στον όμιλο προκύπτουν συχνά ανατροπές, οπότε οι χαμηλοί τόνοι είναι απαραίτητοι κάτι που συνειδητοποίησαν πλήρως τα παιδιά του εκπροσώπου μας.
* Οσοι είδαν από κοντά τον Αγγελο Χαριστέα στο πρόσφατο
φιλανθρωπικό φιλικό «πάσα ανθρωπιάς», που φιλοξενήθηκε στο «Βλαχάβειο» Καλαμπάκας είχαν να το λένε για
την απλότητα του συγκεκριμένου ποδοσφαιράνθρωπου, ο οποίος μόνο και μόνο με το γκολ στον τελικό του
Ευρωπαικού το 2004 έγραψε ιστορία.
* Φυσικά αγαπάει όσο τίποτα άλλο τον βασιλιά των σπορ
και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ είναι να αναλάβει υπεύθυνος
στις Ακαδημίες του Αρη. Τα μάτια του έχουν δει ποδοσφαιρικά πάρα πολλά και ως εκ τούτου είναι σε θέση να
μεταλαμπαδεύσει τις πλούσιες γνώσεις του.
* Πάνω απ’όλα θα αποκαλύψει τα μυστικά του σκόρερ στη
νέα γενιά ταλέντων που κάνει τα δικά της όνειρα. Όπως
διαπιστώνουν ειδικοί και φίλαθλοι η ανάδειξη γκολτζήδων δεν είναι εύκολη υπόθεση, οπότε χρειάζεται δουλειά
σε βάθος, διορατικότητα και υπομονή.
* Καιρός είναι οι ομάδες της χώρας μας να βασιστούν σε
Ελληνόπουλα και να μην καταφεύγουν σε λύσεις αμφιβόλου αξίας από το εξωτερικό, που συνήθως έρχονται και
δεν ακουμπούν.
* Στο γυναικείο μπάσκετ τα κορίτσια του Αιόλου κάνουν την
δική τους φιλότιμη προσπάθεια. Ετσι προκύπτουν και αξιόλογα πλασαρίσματα στο στατιστικό κομμάτι. Η Παπαδημητρίου λοιπόν είναι ψηλά στην λίστα των σκόρερ έχοντας σημειώσει 40 πόντους. Από την πλευρά της η Δριβάλα
έχει έφεση στα τρίποντα φτάνοντας στα 4.
* Εννοείται ότι οι κυανέρυθρες θα συνεχίσουν με συστηματική δουλειά, αφού ξέρουν ότι ο συναγωνισμός είναι
έντονος.
* Για τις 8/2 προγραμματίστηκε η καθιερωμένη γιορτή των
κορυφαίων στον στίβο. Τα Τρικαλινά παιδιά θα έχουν την
τιμητική τους.
* Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας θα διεξαχθεί ο 12ος ημιμαραθώνιος Θ. Σταμόπουλου, ενώ έγινε μάζωξη την Τετάρτη.
* Εναρξη σήμερα του 8ου winter camp.

Δυνατά ζευγάρια
Με ενδιαφέρον αναμένονται οι αγώνες της ΕΣΚΑΘ κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου
ΚΛ.ΠΑΛΑΜΑ: 16:30 ΤΙΤΑΝΕΣ-ΙΚΑΡΟΙ(U21)
Δ/ΤΕΣ: ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ-ΜΠΑΡΑΚΟΥ
ΚΛ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ: 17:00 ΦΑΡΣΑΛΑ-ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚ.(U21)
Δ/ΤΕΣ: ΓΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 27/01/2019
ΕΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: 17:00 ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔ.- ΕΛΑΣΣΟΝΑ
Δ/ΤΕΣ: ΔΗΜΟΥΛΑΣ- ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Κ.
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 15:00 ΠΡ. ΓΩΝΙΑ – ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ ( Β’)
Δ/ΤΕΣ: ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ- ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΡΙΤΕΣ: ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ-ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ-ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ
ΚΛ.ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ : 12:00 ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ- ΟΛ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Π)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ -ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ
ΚΛ.ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ: 15:00 ΓΟΜΦΟΙ –ΟΛ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Π)
Δ/ΤΕΣ: ΛΙΛΗΣ-ΓΚΟΤΑΣ ΑΘ.
ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ: 14:00 ΟΛ. ΒΟΛΟΥ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Α2 ΓΥΝ)
Δ/ΤΕΣ: ΓΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ- ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΧΡ.
ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ: ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ
Στην λίστα και εργασιακοί αγώνες.

CMYK

ΤΟΠΙΚΑ

Διπλή
γυναικεία
δράση
Χορταστικό είναι το πρόγραμμα για τα γυναικεία
συγκροτήματα των Τρικάλων. Στο πλαίσιο της 11ης
ημέρας η ομάδα των Τρικάλων, αγωνίζεται την Κυριακή 27/1 στις 13.15 στα
Γιάννενα με την Προοδευτική Περάματος.
Διαιτητές οι Στεφάνου,
Παπαλαζάρου, Στόλη (Θεσπρωτίας). Ο αγώνας θα
διεξαχθεί στο EPIRUS
SPORT CENTER.
Οι Νέες Τρικάλων στην
Γ΄Εθνική και στον 3ο όμιλο, θα αγωνιστούν με τις
Πιερίδες Μούσες την Κυριακή 27/1 στις 15.00 στο
γήπεδο Ελευθεροχωρίου.
Ο αγώνας είναι από αναβολή.
Διαιτητές : ΔεληγιάννηΝάκας-Μπουρονίκος (Λάρισας).

Μπροστά
στο κοινό
Η δράση στην Α2 Εθνική
βόλεϊ γυναικών καλά κρατεί
και το ένα παιχνίδι είναι καλύτερο από το άλλο.
Συνεπώς ο καθένας αντιλαμβάνεται πόσο δύσκολη
αποστολή έχει ο Ασκληπιός.
Ωστόσο το έμψυχο δυναμικό
δείχνει ότι βρήκε ρυθμό και
προσπαθεί για το καλύτερο
ακόμη και απέναντι στα φαβορί.
Μέσα στην έδρα του πάντως παίζει με μεγάλη αυτοπεποίθηση και χαρίζει πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους.
Αυτό θα ψάξει και το Σάββατο(18.00) που υποδέχεται
τα Πεύκα.
Σίγουρα το ματς θέλει μεγάλη προσοχή και με καθαρό μυαλό και ομαδικότητα το
νερό θα μπει στο αυλάκι.
Τον αγώνα θα σφυρίξουν
οι κκ. Χλωρός- Αθανασόπουλος.
Την ίδια μέρα θα παίξουν:
ΕΑΛ- Γιάννενα, ΚαβάλαΣταυρούπολη, Νίκη- Λαγκαδάς και την Κυριακή: ΕλπίδαΝαύαρχος Βότσης και Νέα
Γενιά Δράμα.
Ρεπό θα έχει η Ελασσόνα.
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Σ

υνήθως στα
περισσότερα
φετινά παιχνίδια
της μπασκετικής
Γ’ Εθνικής ο ένας εκ των
εκπροσώπων μας έπαιζε
εντός έδρας και ο άλλος
εκτός.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Αυτή την Κυριακή όμως το
σκηνικό αλλάζει. Ικαροι και
Καλαμπάκα θα βρεθούν μακριά από το σπίτι τους δίνοντας πονηρά παιχνίδια.
Κατά συνέπεια οφείλουν να
λάβουν τα μέτρα τους και να
πραγματοποιήσουν εμφανίσεις βγαλμένες από τα καλύτερά τους. Διότι πολύ απλά με
συμβατικές εμφανίσεις δεν
θα χαμογελάσουν.
Επιπρόσθετα ο καθένας αντιλαμβάνεται πόσο μεγάλη
υπόθεση είναι η κατάκτηση διπλών. Μια τέτοια εξέλιξη θα
δώσει άλλο αέρα στο τοπικό
δίδυμο.
Μέχρι στιγμής πάντως οι
πρωταγωνιστές προσπαθούν
να έχουν μια μεστή προπονητική εβδομάδα για να μιλήσουν όπως πρέπει την ώρα
της αλήθειας.
Η πράξη επιβεβαιώνει πάντως ότι δεν χρειάζονταν σπασμωδικές κινήσεις. Ισα- ίσα η
εμπειρία δείχνει ότι όσοι είναι
υποδείγματα ψυχραιμίας
αργά ή γρήγορα φέρνουν την
υπόθεση στα μέτρα τους βάζοντας οι ίδιοι τους όρους
του παιχνιδιού.
Επίσης ήταν απαραίτητη και
η μεθοδικότητα. Οποιος είχε
σχέδιο και σωστή πυξίδα φτάνει στο τέλος του δρόμου με
αίσθημα πληρότητας.
Εννοείται ότι τα συγκεκριμένα διδάγματα πρέπει να
αξιοποιηθούν από τους εκπροσώπους μας άμεσα αλλά
και στην συνέχεια του μαραθωνίου.
Ένα ακόμη στοιχείο που
πρέπει να θίξουμε είναι η τήρηση χαμηλών τόνων. Διότι
όποιος βρεθεί στον έβδομο
ουρανό κινδυνεύει να προσ-
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Μακριά από το σπίτι
Ικαροι και Καλαμπάκα ετοιμάζονται για τις εκτός έδρας
αποστολές απέναντι σε Μαντουλίδη και ΑΟΚ Βέροιας

Ικαροι και Καλαμπάκα θέλουν να επιστρέψουν
στεγνοί από τις εξόδους τους
γειωθεί απότομα. Αλλωστε
δεν παίζει μόνος του και οι αντίπαλοι φέτος δεν συγχωρούν
ούτε δίνουν δεύτερη ευκαιρία.
Συνεπώς όσοι βλέπουν κάθε
συνάντηση ως ντέρμπι ολκής
αυξάνουν τις πιθανότητες
υπέρβασης.
Να σταθούμε όμως και στον
μπασκετικό εγωϊσμό μαζί με
το φιλότιμο. Οι Τρικαλινές
ομάδες παραδοσιακά βασίζονται σε στελέχη που τους
διακρίνουν οι συγκεκριμένες
αρετές. Ετσι ακόμη και όταν
στραβώνει η δουλειά κάνουν
κατάθεση ψυχής για ιδανικό
επίλογο.
Σε κάθε περίπτωση οι εκπρόσωποί μας καλούνται να
εντοπίσουν το αντίδοτο αν
και όλα ξεκινούν από την δική
τους εικόνα. Αν αποδώσουν το
μπάσκετ που μπορούν και ξέρουν θα βάλουν το νερό στο
αυλάκι. Φυσικά ο μαραθώνιος
αποδεικνύεται μακράς διαρκείας. Αρκετοί θεωρούν κα-

θοριστικό τον πρώτο γύρο
και τρέχουν με χίλια για βαθμούς.
Ωστόσο στην πορεία κάπου
βγαίνουν από την πρίζα και δίνουν δικαιώματα. Συνεπώς το
Τρικαλινό δίδυμο θα πρέπει να
αναλύσει νηφάλια τα μέχρι
τώρα δεδομένα προκειμένου
στο δεύτερο μισό να αναδείξει όλα τα χαρτιά.
Σε υψηλές στροφές
Η μελέτη των εκτός έδρας
παιχνιδιών καταδεικνύει ότι
για τους εκπροσώπους μας
χρειάζονται υψηλές στροφές,
αποτελεσματικότητα και αντοχή στην πίεση.
Οι Ικαροι καλούνται να ρίξουν στο καναβάτσο τον Μαντουλίδη. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει αρχές στο παιχνίδι της και προέρχεται από
μεγάλο διπλό.
Συνεπώς οι κιτρινόμαυροι
χρειάζεται να δουλέψουν στα
κόκκινα και να αποφύγουν τα

Σε ωραίο κλίμα

νεκρά διαστήματα.
Το πολύ κακό πρώτο δεκάλεπτο στην έδρα του ΠΑΣ
Γιάννενα δείχνει τι δεν πρέπει
να κάνουν οι Ικαροι.
Οσοι είναι κοντά στην ομάδα εκτιμούν ότι αν προκύψει
μια έκρηξη με σημαντικό διπλό τότε το σκηνικό θα αλλάξει σε μεγάλο βαθμό.
Όπως και να’χει θα χρειαστεί μυαλωμένο και αψεγάδιαστο παιχνίδι, αφού ο Μαντουλίδης(διαιτητές: Χρυσάφης- Χατζημπαλίδης) στην
έδρα του σκοράρει με χαρακτηριστική ευκολία χάρη
στους χαρισματικούς εκτελεστές.
Πάντως οι προπονήσεις γίνονται μετ’ εμποδίων, αφού
αρκετοί παίκτες ήταν κλινήρης, όπως ο Αλ. Κολότσιος, ο
Ντούρβας, ενώ προσπαθεί να
επιστρέψει ο Β. Χατζής.
Ολοι όμως θα σφίξουν τα
δόντια, αφού ξέρουν ότι οι
επόμενες μέρες είναι κρίσιμες
προπονητικά.
Δίνοντας στίγμα ο κόουτς
Κώστας Σδράκας σημείωσε
στην «Σέντρα» «Εχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο
παιχνίδι απέναντι σ μια άκρως
ποιοτική ομάδα, που τρέχει
πολύ και διαθέτει ενθουσιασμό. Ακόμη λέει πολλά το γεγονός ότι διαθέτει ορισμένους από τους κορυφαίους
σκόρερ της κατηγορίας.
Αυτό όμως δεν αλλάζει τον
σχεδιασμό μας. Πρέπει να
δώσουμε το 110% των δυνατοτήτων μας και με καλή άμυνα και διάρκεια να ψάξουμε το
διπλό που τόσο θέλουμε».
Η ομάδα θα διανυκτερεύσει
στην συμπρωτεύουσα, ενώ το
Σάββατο θα προπονηθεί στην
Χαλκηδόνα.

Από την πλευρά της η Καλαμπάκα θα παίξει στην έδρα
του ΑΟΚ. Βέροιας(διαιτητές:
Ηλιόπουλος- Τσάνταλη). Τις
δυο ομάδες χωρίζει μισή βαθμολογική ανάσα, οπότε οι κιτρινομπλέ αφήνουν αρκετό
χώρο στο μυαλό τους για την
απόδραση.
Αν συμβεί το ευκταίο σενάριο θα έχουμε να κάνουμε με
νίκη χρυσάφι και μάλιστα απέναντι σε συγκρότημα με τους
ίδιους στόχους.
Ο εκπρόσωπός μας καλείται
πέραν όλων των άλλων να εκμεταλλευτεί την πίεση των
γηπεδούχων και με ορισμένα
μεγάλα καλάθια να φέρει την
υπόθεση στα μέτρα του.
Δίνοντας το στίγμα του ο
κόουτς Χρήστος Κωνσταντινίδης ανέφερε: «Το συγκεκριμένο παιχνίδι ανήκει στην
κατηγορία των συναντήσεων
που πρέπει να έχουν θετικό
πρόσημο για την Καλαμπάκα.
Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο, αφού και η Βέροια καίγεται για βαθμούς και μεταμορφώνεται στην έδρα της.
Ωστόσο τα παιδιά είναι σε
πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση και βγάζουν διάθεση
στο γήπεδο.
Κατά την άποψή μου τέτοια ματς κρίνονται από την
κατάθεση ψυχής και θα εξαντλήσουμε τις πιθανότητες.
Διαβάσαμε την ανάπτυξη
των αντιπάλων και θα χτυπήσουμε στις αδυναμίες τους.
Γενικά εμείς έχουμε μπροστά 13 τελικούς και θα παλέψουμε σε όλους».

Με καλή χημεία
Ξεχωριστή επίσκεψη από την Αμιλλα
στο ξενοδοχείο «Παντελιδάκης»

Λύγισε
ο Τσιτσιπάς
O Στέφανος Τσιτσιπάς πάλεψε όσο μπορούσε απέναντι στον Ραφαέλ Ναδάλ, έδωσε ό,τι μπορούσε
στον πρώτο ημιτελικό Grand
Slam της καριέρας του, αλλά
δεν κατάφερε να κάνει μια
ακόμη υπέρβαση. Ο 20χρονος πρωταθλητής μας, ηττήθηκε σε 1 ώρα και 45 λεπτά αγώνα από τον Ισπανό
με 3-0 σετ και το υπέροχο ταξίδι του στο Australian Open
λαμβάνει τέλος.
Πάντως ο Ισπανός προέβλεψε ότι ο δικός μας εκπρόσωπος θα αναρριχηθεί
στην κορυφή σύντομα.
Οσο για τους κατοίκους
του Προαστίου έκαναν καλή
κερκίδα την ώρα του αγώνα.

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας από την ΜΟ.ΛΕ. Καλαμπάκας.
Η εκδήλωση στο καφέ Ερωφύλη και στην κοπή της βασιλοπιτας έδωσαν
το παρών τα μέλη της Λέσχης τα οποία δέχθηκαν τις ευχές του προέδρου
κ. Σταύρου Μακρή για καλή και ασφαλή δημιουργική χρονιά.
Στην κοπή της πίτας παραβρέθηκαν και χαιρέτησαν τους παρευρισκόμενους ο αντιπεριφερειάρχης κ. Γιάννης Μπουτίνας, ο αντιδήμαρχος κ. Ράντος και η Δημοτική Σύμβουλος κα Φροσυνάκη
CMYK

Στο ξενοδοχείο «Παντελιδάκης» βρέθηκε το
Σάββατο που μας πέρασε, αντιπροσωπεία της
ομάδας των ανδρών της
Άμιλλας αποτελούμενη
από αθλητές, τον πρόεδρο και μέλη του
Δ.Σ. Σκοπός της επίσκεψης ήταν να ευχαριστήσουν τους εκπροσώπους
του Ιδρύματος «Παντελιδάκη» για την συμπληρωματική χορηγία στην Στελέχη της Αμιλλας κατά την επίσκεψη στο ξενοδοχείο
«Παντελιδάκη»
ομάδα της Άμιλλας των
εμφανίσεων των αγώνων. Να σημειωθεί ότι το ίδρυμα «Παντελιδάκης στάθηκε από την αρχή αρωγός,
στην προσπάθεια των ανθρώπων που έστησαν την ομάδα της Άμιλλας, αναλαμβάνοντας να χορηγήσει τις εμφανίσεις των αγώνων στις ανδρικές αλλά και στις
γυναικείες ομάδες του Συλλόγου. Το Δ.Σ., οι προπονητές και οι αθλητές του Συλλόγου της Άμιλλας θέλουν να ευχαριστήσουν θερμά το Ιδρυμα «Παντελιδάκης»
για την προσφορά του, και υπόσχονται να σταθούν άξιοι πρεσβευτές της ευγενούς άμιλλας και του ευ αγωνίζεσθαι στο χώρο του βόλεϊ όπου και δραστηριοποιούνται γαλουχώντας ικανούς αθλητές αλλά και άξιους ανθρώπους.
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Ντιμιτρόφ: Οι επικριτές της Συμφωνίας
των Πρεσπών, κάποια στιγμή θα συμφωνήσουν...
«Οι οργισμένοι διαδηλωτές θα πουν: Φαίνεται ότι είχαν δίκιο»...

Ο

ι υποστηρικτές της
συμφωνίας για το
ονοματολογικό
βρίσκονται "στη σωστή πλευρά
της ιστορίας" και οι επικριτές
της κάποια στιγμή επίσης θα
συμφωνήσουν, δήλωσε στο
Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων
(AFP) ο υπουργός Εξωτερικών
της πΓΔΜ, Νίκολα Ντιμιτρόφ.

Μάλιστα, ο Ντιμιτρόφ κάλεσε τις
άλλες χώρες να ακολουθήσουν το
μοντέλο της Συμφωνίας των Πρεσπών,
λέγοντας ότι πρέπει να αναληφθεί
σύντομα δράση για μια σειρά προβλημάτων, από τις διπλωματικές διενέξεις έως το ζήτημα της Παιδείας
και της Υγείας, ώστε να σταματήσει
η φυγή νέων ανθρώπων από την περιοχή προς άλλες χώρες. "(Η Συμφωνία των Πρεσπών) βάζει τα θεμέλια
για τη δημιουργία ενός κλίματος που
θα κάνει το αδύνατο να γίνεται δυνατό", σχολίασε.
Όπως αναφέρει το πρακτορείο, ο
Νίκολα Ντιμιτρόφ και ο έλληνας τότε
ομόλογός του Νίκος Κοτζιάς είναι
ανάμεσα στους αρχιτέκτονες της Συμφωνίας των Πρεσπών, που συνήφθη
τον Ιούνιο του 2018 και είχε στόχο να
τερματιστεί μια μακροχρόνια διαμάχη
ανάμεσα στις δύο γειτονικές χώρες.
Ωστόσο, επισημαίνει ο συντάκτης

Ο υπουργός Εξωτερικών της πΓΔΜ,
Νίκολα Ντιμιτρόφ
του πρακτορείου, η σαμπάνια που
άνοιξαν οι ηγέτες των δύο χωρών
όταν υπέγραψαν τη συμφωνία ήταν
ουσιαστικά μόνο το πρελούδιο σε μια
πολύμηνη πολιτική κόντρα στο εσωτερικό και των δύο χωρών με εθνικιστές επικριτές της συμφωνίας σε αμφότερες τις χώρες να διαμαρτύρονται
για τη νέα ονομασία.
Το πρακτορείο προσθέτει ότι δεκάδες χιλιάδες άτομα διαδήλωσαν
στην Αθήνα ενόψει της ψηφοφορίας.

Μιλώντας στο AFP από το γραφείο
του στα Σκόπια ο Ντιμιτρόφ είπε ότι
κατά τη γνώμη του οι διαδηλωτές,
ανάμεσά τους και οι επικριτές της
Συμφωνίας στην ίδια του τη χώρα, οι
οποίοι θεωρούν την αλλαγή της ονομασίας μια "υποτιμητική παραχώρηση", μελλοντικά θα αλλάξουν γνώμη.
"Αισθάνομαι ότι βρίσκομαι σίγουρα
στη σωστή πλευρά της ιστορίας για
το συγκεκριμένο θέμα και θεωρώ ότι
μερικά χρόνια αργότερα... ακόμη και
αυτοί που σήμερα είναι οργισμένοι
διαδηλωτές θα πουν: 'Φαίνεται ότι είχαν δίκιο' ", είπε ο Ντιμιτρόφ στο
AFP.
Οι επικεφαλής της δεξιάς και στις
δύο χώρες --ο ηγέτης του VMRODPMNE της αντιπολίτευσης της πΓΔΜ
Χριστιάν Μικόσκι και ο αρχηγός της
Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα Κυριάκος Μητσοτάκης-- χαρακτηρίζουν
αμφότεροι τη συμφωνία "μια εθνική
ήττα, μια εθνική τραγωδία".
"Θα μου άρεσε να μου δινόταν η
ευκαιρία να βοηθήσω σε μια τηλεμαχία
ανάμεσά τους", πρόσθεσε ο Ντιμιτρόφ.

Με το βλέμμα στραμμένο
προς την ΕΕ
Αν η Ελλάδα επικυρώσει τη Συμφωνία, γράφει το AFP, η πΓΔΜ αναμένεται να γίνει σύντομα δεκτή στο
ΝΑΤΟ.

Στη συνέχεια όλα τα βλέμματα θα
στραφούν στις Βρυξέλλες, που πέρυσι
είχαν δηλώσει ότι θα ξεκινήσουν οι
ενταξιακές διαπραγματεύσεις στην
ΕΕ για την πΓΔΜ τον Ιούνιο του 2019.
Η κυβέρνηση των Σκοπίων υπό τον
σοσιαλδημοκράτη Ζόραν Ζάεφ έχει
πολλές φορές τονίσει την προοπτική
μιας μελλοντικής ένταξης στην ΕΕ
στις προσπάθειές της να πείσει τους
πολίτες για το ονοματολογικό.
Ωστόσο, υπάρχει η αίσθηση μειωμένου ενδιαφέροντος για τη διεύρυνση ανάμεσα σε ορισμένες χώρες
μέλη, ειδικά τη Γαλλία, όπου ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει κάνει
εκκλήσεις οι νέες υποψηφιότητες να
εξετάζονται με "μεγάλη προσοχή και
αυστηρότητα".
Αν η ΕΕ δεν τηρήσει την υπόσχεσή
της να ξεκινήσει τις ενταξιακές συνομιλίες, θα υπάρξει "απώλεια της
αξιοπιστίας όλης της διαδικασίας ένταξης. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε
για να καταστεί σχεδόν ντροπιαστικό
για κάθε κράτος μέλος να μην συνταχθεί" με την έναρξη των ενταξιακών
διαπραγματεύσεων των Σκοπίων τον
Ιούνιο, πρόσθεσε.
Ο Ντιμιτρόφ παραδέχτηκε ότι η
χώρα του πρέπει να πραγματοποιήσει
σοβαρές μεταρρυθμίσεις πριν να είναι
σε θέση να ενταχθεί στην ΕΕ. "Αυτό
που εμείς θέλουμε είναι να ξεκινή-

σουμε το ταξίδι", σχολίασε σχετικά.
Το ονοματολογικό έχει ελάχιστα
θετική παρουσίαση στα βαλκανικά
μίντια, μια περιοχή που χαρακτηρίζεται
από σύνθετες διαφωνίες και εντάσεις
ανάμεσα στα γειτονικά κράτη, σχολιάζει το Γαλλικό Πρακτορείο.
Ο Ντιμιτρόφ κάλεσε τις άλλες χώρες να ακολουθήσουν το μοντέλο
της Συμφωνίας των Πρεσπών λέγοντας ότι πρέπει να αναληφθεί σύντομα
δράση για μια σειρά προβλημάτων,
από τις διπλωματικές διενέξεις έως
το ζήτημα της Παιδείας και της Υγείας,
ώστε να σταματήσει η φυγή νέων ανθρώπων από την περιοχή προς άλλες
χώρες.
"(Η Συμφωνία των Πρεσπών) βάζει
τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός
κλίματος που θα κάνει το αδύνατο
να γίνεται δυνατό", σχολίασε.
Πολλές από τις παγιωμένες πολιτικές έριδες στην περιοχή συνδέονται
με ιστορικά εδαφικά ζητήματα, μια
κληρονομιά συχνών εδαφικών αλλαγών σε μια γωνιά της Ευρώπης, η
οποία έχει βιώσει πολλούς πολέμους
και ξένες επεμβάσεις.
"Όταν θα έχει ολοκληρωθεί ο διάλογος για το ποιο είναι το παλαιότερο
έθνος, όλοι οι εκπρόσωποί μας της
νέας γενιάς θα βρίσκονται στη Γερμανία και αλλού", προειδοποίησε ο
Ντιμιτρόφ για το μεταναστευτικό.

Π. Σκουρλέτης: Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τον νόμιμο Πρόεδρο της Βενεζουέλας Ν. Μαδούρο

M

ε τον επιτετραμμένο της πρεσβείας
της Βενεζουέλας
στην Αθήνα, Φρέντι Φερνάντεζ, συναντήθηκε χθες στα
κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ
ο γραμματέα της Κ.Ε.
Πάνος Σκουρλέτης και αντιπροσωπείας του κόμματος,
σε προγραμματισμένη εθιμοτυπική συνάντηση, διάρκειας
μίας ώρας, που συνέπεσε με
τις τελευταίες δραματικές εξελίξεις στη Λατινοαμερικάνικη
χώρα.
Σύμφωναμε τον κ. Σκουρλέτη, ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει την
αμέριστη στήριξη και την αλληλεγγύη του στον νόμιμο

Πρόεδρο της Μπολιβαριανής
Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ύστερα από τη χθεσινή ενέργεια
του ηγέτη της αντιπολίτευσης
και προέδρου της Εθνικής Συνέλευσης της χώρας, Χουάν
Γκουάιδο, να ανακηρύξει τον
εαυτό του προσωρινό Πρόεδρο της χώρας, αμφισβητώντας με αυτό τον τρόπο, η
αντιπολίτευση το αποτέλεσμα
των προεδρικών εκλογών του
περασμένου Μαΐου.
Κατά τον γραμματέα της
Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, «η πράξη

Ο γραμματέα της Κ.Ε. του
ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρλέτης

CMYK

αυτή έρχεται να προστεθεί
σε μια σειρά ενεργειών της
αντιπολίτευσης το τελευταίο
διάστημα, που ως στόχο
έχουν να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνηση και να
εμφανίσουν τον Πρόεδρο της
χώρας ως παράνομο.
Οι ενέργειες αυτές δεν
έχουν σχέση με έναν ειλικρινή
διάλογο που πρέπει να γίνει
μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την εξεύρεση
μιας ειρηνικής λύσης.
Οι νεκροί των δύο τελευταίων ημερών και από τις δύο

πλευρές πρέπει να είναι και
οι τελευταίοι».
Ο Πάνος Σκουρλέτης σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει
«την από καιρό διεθνή πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού της Ισπανίας Θαπατέρο ώστε να προχωρήσει
ένας ειλικρινής και γόνιμος
δημοκρατικός διάλογος μεταξύ των μερών, που θα επαναφέρει τη Βενεζουέλα στη
σταθερότητα. Πάνω από όλα
όμως, πρέπει να γίνουν σεβαστές οι αποφάσεις του
λαού της Βενεζουέλας».

Στην αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχαν η Νατάσα
Θεοδωρακοπούλου, μέλος
της Π.Γ. και επικεφαλής του
Τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, ο Νεκτάριος
Μπουγδάνης, συντονιστής
του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Εξωτερικής Πολιτικής, και τα μέλη της Γραμματείας του Τμήματος Έλενα
Μαράκα και Δημήτρης Ραπίδης.

τοπικά
Στοχεύοντας
την
επικαιρότητα

ΒουλήΝΑΙ...
ΛαόςΟΧΙ...

ς κυριαρχούσα πλέον στην
επικαιρότητα η Συμφωνία των
Πρεσπών, ασκεί σαφώς
καταλυτική επίδραση γενικότερα
στην πολιτική ζωή της χώρας,
ειδικότερα δε στη ζωή και την
ύπαρξη των μικρών λεγόμενων
κομμάτων εκ των οποίων άλλα
διαλύονται και άλλα τείνουν να
διαλυθούν. Κι αν δεν διαλυθούν
τώρα, θα τα διαλύσει μάλλον η
αρνητική και καταδικαστική γι' αυτά
ψήφος του ελληνικού λαού στις
επερχόμενες και δη πολλαπλές
εκλογές. Από συστάσεώς τους
άλλωστε αυτά τα κομματίδια είναι,
ούτως ή άλλως, θνησιγενή.

Ω

Ταυτόχρονα όμως οι επικείμενες εκλογικές αναμετρήσεις είναι σίγουρο ότι θα
καταγράψουν και τη σημαντική φθορά
που υφίσταται ο κυβερνών ΣΥΡΙΖΑ και
λόγω της μη αποδεκτής, απ' τη μεγάλη
πλειοψηφία του λαού, Συμφωνίας των
Πρεσπών. Ό,τι θα φανεί εντονότερα στη
Βόρειο Ελλάδα, στη μία και ελληνική Μακεδονία μας, οι πολίτες της οποίας δεν ανέχονται να υπάρχει πάνω απ' το κεφάλι τους
μια άλλη Μακεδονία έστω και γεωγραφικά ως Βόρεια χαρακτηριζόμενη. Δεν σας
κρύβω λοιπόν πως φίλοι Βορειοελλαδίτες,
με τους οποίους κατά διαστήματα επικοινωνώ, δεν παύουν να τονίζουν και να αναφέρονται στο κλίμα δυσαρέσκειας που επικρατεί στη Μακεδονία μας ακριβώς λόγω
της Συμφωνίας των Πρεσπών. Γεγονός,
μου λένε, που θα αποτυπωθεί εναργώς
στις προσεχείς εκλογές. Τόσο κατά του ΣΥΡΙΖΑ όσο και κατά των ΑΝΕΛ. Που άργησαν πολύ, πάρα πολύ, να αποχωρήσουν και
να άρουν την εμπιστοσύνη τους απ' την Κυβέρνηση. Και βέβαια, η οργισμένη αντίδραση του λαού θα στραφεί, εκλογικά, και
κατά όλων εκείνων των βουλευτών, ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης, που
στήριξαν και στηρίζουν τη Συμφωνία των
Πρεσπών... Να πούμε, επί τη ευκαιρία,
αφού μεγάλος ήταν ο θόρυβος που προκλήθηκε επ' αυτού, πως οι αφίσες που γέμισαν διάφορες πόλεις της Μακεδονίας
κατά σημερινών βουλευτών που ερωτώνται αν αυτοί πρόκειται, δια της ψήφου τους
στη Βουλή, να προδώσουν τη Μακεδονία
μας, δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Υπενθυμίζω, ας πούμε, την αφίσα κατά των Γ. Παπανδρέου και Ε. Βενιζέλου, το 2014, που
έγραφε: “Καταζητούνται απ' τον ελληνικό
λαό οι εντολοδόχοι της Τρόικας και της
συμμορίας τους”. Ή την αφίσα που το
2016, με τη σφραγίδα μάλιστα της ΑΔΕΔΥ,
έγραφε, στρεφόμενη κατά του Γιώργου
Χουλιαράκη: “Καταζητείται ο αόρατος
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Γιώργος Χουλιαράκης, ο γνήσιος εκφραστής και υπηρέτης των μνημονίων και της
εξαθλίωσης των πολιτών”... Ή και άλλες
ακόμα αφίσες κατά πολιτικών προσώπων
προερχόμενων απ' τους κομματικούς χώρους που παρέδωσαν αμαχητί την Ελλάδα στα μνημόνια, υπηρετώντας τα μάλιστα
πιστά... Η ιστορία, βλέπετε, επαναλαμβάνεται τώρα, με διατύπωση στις αφίσες ερώτησης -εσύ θα προδώσεις τη Μακεδονία
μας;- και όχι με διατύπωση θέσης...
Έχει προεξοφληθεί, βεβαίως, η κύρωση
της Συμφωνίας των Πρεσπών στην ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Πάντα, βλέπετε, ανακαλύπτονται οι πρόθυμοι
που συγκροτούν τη δικιά τους συμμαχία,
εν προκειμένω δε τη συμμαχία υπέρ της
Συμφωνίας των Πρεσπών. Όμως η πλειοψηφία της Βουλής, επί του συγκεκριμένου θέματος, βρίσκεται σε απόλυτη δυσαρμονία με τη βούληση του λαού, όπως

αυτή εκδηλώθηκε στα συλλαλητήρια και σε
διάφορες σφυγμομετρήσεις. Αλλά έτσι
ορίζεται η Δημοκρατία στους καιρούς
μας. Οι εκπρόσωποι του λαού κανονίζουν
για την Πατρίδα και τον λαό της, χωρίς τον
λαό. Και όπως οι Έλληνες πολίτες δεν ρωτήθηκαν για τα μνημόνια που προκάλεσαν
και προκαλούν ακόμα, χρόνια οικονομική
ασφυξία, με αποτέλεσμα να είναι, κατά μία
πρόσφατη έρευνα, οι Έλληνες φτωχότεροι
ακόμα και απ' τους πολίτες χωρών ανηκόντων το πάλαι στο σοβιετικό, κομμουνιστικό, στρατόπεδο, έτσι και τώρα δεν ρωτήθηκαν για τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Κατά της οποίας η αντίδραση προσλαμβάνει πλέον τη μορφή καταιγίδας, με τον
χείμαρρο που δημιουργεί να παρασέρνει
στον γκρεμό τους εμπνευστές, διαμορφωτές και υποστηρικτές της. Απλώς για
ένα όνομα. Για την ιστορία μας. Για την
υπερηφάνεια μας...
“Για μένα δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να δεχθώ τον όρο Μακεδονία, υπό οιανδήποτε μορφή αυτός περιέχεται. Το
όνομα είναι η ψυχή μας”. Τάδε έφη ο Ανδρέας Παπανδρέου. Που, ειρήσθω εν παρόδω, το 1993, ως Αρχηγός τότε της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, υπέβαλε
πρόταση δυσπιστίας κατά της, υπό τον
Κων. Μητσοτάκη, κυβέρνησης της Ν.Δ.,
που είχε αποδεχθεί στο όνομα των Σκοπίων
να περιλαμβάνεται η λέξη Μακεδονία. Εννοείται, ως εξ άλλου συνήθως συμβαίνει,
πως η πρόταση ουδεμία είχε τύχη στην
τότε Βουλή. Αλλά ο πόθος των μεγάλων
δυνάμεων είναι διακαής. Τα Σκόπια πρέπει,
πάση θυσία και έναντι παντός τιμήματος,
να γίνουν κατ' αρχήν, μέλος του ΝΑΤΟ κι
ύστερα της Ε.Ε. Αυτό που δεν έγινε το
2008 στο Βουκουρέστι, μετά το βέτο που
προέβαλλε τότε η κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή, επιτυγχάνεται τώρα με την αμέριστη συνδρομή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Μόνο τυχαίο δεν είναι ότι το θέμα άρχισε
και πάλι να ανακινείται και να προωθείται
έκτοτε ραγδαία, ευθύς μετά την επίσκεψη
των Αλέξη Τσίπρα και Νίκου Κοτζιά, τον
Οκτώβρη 2017, στην Ουάσιγκτον, ώσπου
τον Ιούνιο 2018, υπεγράφη στις Πρέσπες
η Συμφωνία. Οπότε και πάνω από τα βόρεια σύνορά μας, προέκυψε η Βόρεια
Μακεδονία. Η δε Ελλάδα αναγνωρίζει,
συνάμα, ότι η ομιλούμενη στα Σκόπια
βουλγαροσλαβική διάλεκτος είναι “γλώσσα μακεδονική”, ενώ οι Σλάβοι των Σκοπίων
αποτελούν “μακεδονική εθνότητα”... Κι
όλα αυτά με τις ευλογίες των μεγάλων δυνάμεων, των οποίων, η εμμονή στο όνομα
Μακεδονία είναι όντως αξιοπερίεργη. Λέγει ο αειθαλής Μίκης Θεοδωράκης: “Είναι
ανάγκη να αντιταχθούμε σ' αυτή την παραχάραξη της ιστορίας και να επαγρυπνούμε για τη διαφύλαξη της εθνικής μας
ακεραιότητας που κινδυνεύει από τις διεθνείς δυνάμεις που στοχεύουν ανοικτά στη
σαλαμοποίηση της περιοχής των Βαλκανίων. Η περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας είναι νωπή. Το επόμενο βήμα θα είναι η χώρα
μας”...
Έχει πάντως μεγάλη σημασία ότι αυτή
η Συμφωνία δεν περνάει έτσι, αδιαμαρτύρητα. Η αντίδραση, σ' αυτήν, του κόσμου
μαρτυράει ότι σ' αυτόν τον τόπο δεν πέθανε ο πατριωτισμός, του οποίου τώρα
βιώνουμε την ανάσταση. Πατρίδα δεν είναι μόνο το έδαφος αλλά και η Ορθοδοξία
και η γλώσσα και η Ιστορία και το όνομα...
Όταν όλα αυτά εκχωρούνται αναίτια και
ανιστόρητα τότε η Πατρίδα μικραίνει κι
άλλο... Κι όμως... Από τα βάθη των αιώνων
η εντολή είναι μία: “Και την Πατρίδα ουκ
ελάσσω παραδώσω”... Αλλά... ψιλά γράμματα όλα τούτα για τους κρατούντες...
ΖΑΧ. Γ. ΖΑΧΟΣ
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Ο ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ σε χωριά των Τρικάλων

"Αυτή η Κυβέρνηση έπρεπε
να φύγει χθες...."
Όσο πιο γρήγορα, τόσα
λιγότερα δεινά στον τόπο.
Κάθε μέρα που μένει αυτή η
παρδαλή πλειοψηφία στην
εξουσία, τόσο θα δυσκολεύει
τη ζωή των Ελλήνων και το
βίο της επόμενης Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας
και του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Ψηφίζουν με βουλευτές γυρολόγους μια εθνικά επιζήμια
Συμφωνία, που αναγνωρίζει
γλώσσα και ιθαγένεια "Μακεδονική" στους Βόρειους γείτονες, κάτι που καμία Ελληνική Κυβέρνηση ΔΕΝ διανοήθηκε να διαπραγματευτεί....
Υπερφορολόγησαν όλους
τους Έλληνες και ιδιαίτερα τη
μεσαία τάξη, για να πετύχουν
δυσθεώρητα πλεονάσματα,
σε βάρος της Ανάπτυξης της
χώρας.
Έκοψαν μέχρι και το ΕΚΑΣ,
από τους ξωμάχους της
ζωής, οι λεγόμενοι "κοινωνικά

ευαίσθητοι Αριστεροί...".
Μόνο μια Κυβέρνηση Νέας
Δημοκρατίας με τον Κυριάκο

Μητσοτάκη, μπορούν να δώσουν ελπίδα, αισιοδοξία και
όραμα στην Πατρίδα μας.... "

Τα χασαπάκια του Υπουργείου Παιδείας,
ή πώς να φέρεις έναν νόμο στα μέτρα σου
ιαβάζοντας την
τελική τροπολογία
για τα κοινωνικά
κριτήρια, διαπίστωσα ότι
αφαιρέθηκε η ανοησία
περί μόνιμης αναπηρίας
67%, η οποία υπήρχε
μόνο στο μυαλό όσων
ερασιτεχνικά έγραψαν το
προσχέδιο, και ισχύει η
αναπηρία 50% (χωρίς την
λέξη "μόνιμη"), με
μοριοδότηση 0,4 κάθε
επιπλέον μονάδας
αναπηρίας. Αυτό εξάλλου
πλησιάζει στο πνεύμα και
γράμμα των νόμων
2643/98 και 4440/16.

Δ

Ως εδώ καλά, θα πει κάποιος.
Μόνο που οι νόμοι αυτοί
έχουν και συνέχεια, προβλέποντας ειδικό ποσοστό θέσεων για τις ειδικές κατηγορίες,
και σωστά, για λόγους που ο
κοινός νους καταλαβαίνει.
Στο Υπουργείο Παιδείας
όμως φαίνεται ότι διαθέτουν
άλλου είδους λογική κι έτσι
εφαρμόζουν μόνο τον μισό
νόμο, χωρίς να προκηρύσσουν ειδικό ποσοστό ή θέσεις γιατί...έτσι τους αρέσει.
Ακολουθούν δηλαδή τις πρακτικές των παλιών χασάπηδων, όταν έκοβαν κιμά και ζητούσες 400 γραμμάρια. "Μισό
κιλό, να τ' αφήσω;"
Για τον λόγο αυτόν, όχι
μόνο δεν μπορώ να συμμεριστώ την χαρά της ΕΣΑμΕΑ,
αλλά αντίθετα εκπλήσσομαι
με την ανακοίνωση της, στην
οποία εκφράζει ικανοποίηση
που το Υπουργείο εφαρμόζει

μόνο ένα μέρος του νόμου,
«ενσωματώνει», όπως αναφέρει στοιχεία του ν.4440/16.
Πραγματικά δεν μπορώ να
καταλάβω ποια ικανοποίηση
μπορεί να νιώσει κάποιος όταν
η Διοίκηση αρνείται να εφαρμόσει την υφιστάμενη νομοθεσία, ή την εφαρμόζει κατά
το δοκούν.
Τέλος, θα ήθελα να ρωτήσω
την ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας τι πρόκειται να κάνει
αν κάποιος ασθενής εκπαιδευτικός, ας πω με σκλήρυνση κατά πλάκας, μιας και την
γνωρίζω στο πετσί μου εδώ
και 28 χρόνια, πάρει ποσοστό
40% από μια επιτροπή ΚΕΠΑ,
επειδή θα έχει την ατυχία να
περπατάει (βλέπετε, η νομοθεσία που έχει θεσπιστεί
ΜΟΝΟ αυτό το πρόβλημα θεωρεί σημαντικό σε αυτήν την
πάθηση). Θα τον αφήσει
εκτός διορισμών ή θα τον
στείλει, αν είναι χαμηλά στους
πίνακες, σε κάποιο νησί της
άγονης γραμμής, χωρίς σχεδόν καμία από τις ιατρικές ή
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την υπ' αριθμ. 33/2018 διάταξη
της Ειρηνοδίκου Τρικάλων περί τροποποίησης καταστατικού σωματείου
(διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)
τροποποιήθηκαν όλες οι διατάξεις
του καταστατικού του επαγγελματικού
σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΠΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΩΔΙΜΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ» και ήδη μετά την τροποποίηση του σε «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ», που εδρεύει
στα Τρίκαλα και με σκοπούς τους
αναφερόμενους στο καταστατικό του,
που αποτελείται από 24 άρθρα.
Τρίκαλα, 23 Ιανουαρίου 2019
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

θεραπευτικές παρεμβάσεις
που πρέπει να έχει; Βλέπετε
κύριοι και κυρίες του Υπουργείου Παιδείας, η πρόταξη
των εκπαιδευτικών με ΣΚΠ
που είχε θεσπιστεί το 2003 με
τον νόμο 3194 είχε μια λογική
προστασίας, για την οποία
αδιαφορήσατε παντελώς…
Με την μόνιμη ελπίδα κάποτε να σοβαρευτούμε, καλημέρα σας.
Κώστας Μιχαλάκης,
Φιλόλογος-Ιστορικός
Γενικός Γραμματέας
της Ελληνικής Εταιρίας
για την ΣΚΠ
Πρ. μέλος του Δ.Σ.
της Ευρωπαϊκής
Πλατφόρμας για την ΣΚΠ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Το Επιμελητήριο Τρικάλων προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση δύο(2) γραφείων
που θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του
Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων και
των Συνδικαλιστικών Σωματείων Καλαμπάκας ως κάτωθι:
Α. Εμπορικό Σύλλογο Τρικάλων:
σόγειο γραφείο τουλάχιστον 100τμ ως
κύριος χώρος και τουλάχιστον 90 τμ
βοηθητικοί χώροι σε κεντρικό σημείο
της πόλης των Τρικάλων
Β. Συνδικαλιστικά Σωματεία Καλαμπάκας: Γραφείο ισόγειο ή 1ος
όροφος 40-70 τμ σε κεντρικό σημείο
της πόλης της Καλαμπάκας
Κατάθεση προσφορών έως την
15/2/2019 στα γραφεία του Επιμελητηρίου (Βενιζέλου 1 –Τρίκαλα)
Διεξαγωγή διαγωνισμού: Δευτέρα
18/2/2019
Η πλήρης διακήρυξη είναι διαθέσιμη στα γραφεία του Επιμελητηρίου και
στην ιστοσελίδα www.trikala-chαmber.gr στην κατηγορία Επικαιρότητα
/προκηρύξεις- διαγωνισμοί
Ο Πρόεδρος
ΓΙΑΓΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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πρώην πρωθυπουργός
σημειώνει ότι η
διαπραγμάτευση για
το ζήτημα της ονομασίας της
ΠΓΔΜ «έγινε υπό όρους
αδικαιολόγητης βιασύνης και
όταν, προφανώς, άλλοι είναι
εκείνοι που επείγονται για την
διευθέτηση του θέματος.
Οπωσδήποτε όμως όχι η
Ελλάδα».

Παρέμβαση για τη Συμφωνία
των Πρεσπών έκανε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής,
λίγες ώρες πριν από την ψήφιση
της Συμφωνίας από την ελληνική
Βουλή.
Ο πρώην πρωθυπουργός στη
δήλωσή του στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
τόνισε πως δεν αξιοποιήθηκε από
την ελληνική πλευρά η απόφαση
της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ
στο Βουκουρέστι, ενώ επισημαίνει
πως η κριτική της Νέας Δημοκρατίας προς τη Συμφωνία των Πρεσπών είναι τεκμηριωμένη.
Παράλληλα, ο Κώστας Καραμανλής σημειώνει ότι η διαπραγμάτευση για το ζήτημα της ονομασίας της ΠΓΔΜ «έγινε υπό
όρους
αδικαιολόγητης
βιασύνης και όταν, προφανώς, άλλοι είναι εκείνοι που επείγονται
για την διευθέτηση του θέματος.
Οπωσδήποτε όμως όχι η Ελλάδα».

τοπικά
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Καραμανλής: Δεν αξιοποιήθηκε
το «Βουκουρέστι», τεκμηριωμένη
η κριτική της ΝΔ στις «Πρέσπες»
Επιπλέον, ο πρώην πρωθυπουργός τονίζει ότι «η κυβέρνηση όφειλε να σεβαστεί την ευαισθησία
και να αφουγκραστεί τις εύλογες
ανησυχίες της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών, αλλά και να
διαμορφώσει με δική της πρωτοβουλία συνθήκες στοιχειώδους
εθνικής συνεννόησης».
«Δεν είναι επιτρεπτό εθνικά θέματα τέτοιας σημασίας να οδηγούν
σε οξύτητα που ευνοεί διχαστικό
κλίμα», καταλήγει.

Ολόκληρη η δήλωση του
Κώστα Καραμανλή:

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής

Παραμένουν στα χαρακώματα ΚΙΝΑΛ - ΔΗΜΑΡ

Σ

ε μάχη χαρακωμάτων
εξελίσσεται η σχέση μεταξύ
ΚΙΝΑΛ και ΔΗΜΑΡ μετά το
διαζύγιο των δύο πλευρών, με
αφορμή τη θετική στάση του κ.
Θεοχαρόπουλου στη συμφωνία των
Πρεσπών. Η τελευταία συνεδρίαση
της Εκτελεστικής Επιτροπής της
ΔΗΜΑΡ επισφράγισε, έπειτα από τη
διαγραφή του προέδρου του
κόμματος την αποκόλληση από το
ΚΙΝΑΛ, με την ψηφοφορία να είναι
11 υπέρ και 5 κατά. Το σκεπτικό του
κ. Θεοχαρόπουλου, που έχει εκθέσει
άλλωστε σε όλες τις τελευταίες δημόσιες
παρεμβάσεις του, είναι πως «από τη στιγμή
που διεγράφη ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ,
διεγράφη και η ΔΗΜΑΡ μαζί».

Αποστάσεις
Στη Χαρ. Τρικούπη κάθε άλλο παρά ασπάζονται
αυτή την προσέγγιση, σημειώνοντας πως η διαγραφή Θεοχαρόπουλου δεν συνεπάγεται και τη
διαγραφή του κόμματος και η ΔΗΜΑΡ εξακολουθεί
να είναι μέρος του Κινήματος Αλλαγής. Την άποψη
αυτή φαίνεται πως ασπάζονται αρκετά στελέχη
της ΔΗΜΑΡ.
Χθες, με ανακοίνωσή τους 19 μέλη του κόμματος,
συμπεριλαμβανομένου του γραμματέα επικοινωνίας του ΚΙΝΑΛ Σταμάτη Μαλέλη, παίρνουν αποστάσεις απο την απόφαση, ζητώντας να συγκληθεί
Κεντρική Επιτροπή της ΔΗΜΑΡ για να αποφασίσει
την παραμονή στο ΚΙΝΑΛ.
Μεταξύ άλλων, σημειώνουν πως «δηλώνουμε
ότι η απόφαση ακύρωσης της συμμετοχής της
ΔΗΜΑΡ στο ΚΙΝΑΛ από την Εκτελεστική Επιτροπή
δεν μας καλύπτει και ζητάμε την άμεση σύγκληση
της Κ.Ε. 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».
Στη Χαρ. Τρικούπη δεν υπάρχει αμφιβολία πως
πολλά στελέχη της Δημοκρατικής Αριστεράς επιθυμούν να παραμείνουν στο Κίνημα Αλλαγής.
Πηγές του κόμματος σημειώνουν χαρακτηριστικά
πως «θα φανεί το αμέσως επόμενο διάστημα».
Κατηγορούν, δε, τον κ. Θεοχαρόπουλο για «πα-

«Όπως έχω ήδη επισημάνει, η
κα Μπακογιάννη έχει περιγράψει
με ακρίβεια την πολιτική της τότε
Κυβέρνησης, που οδήγησε στην
απόφαση της Συνόδου Κορυφής
του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι.
Απόφαση που προσέφερε ένα
ιδιαίτερα αποτελεσματικό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα στη Χώρα

μας, το οποίο δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκε όπως έπρεπε.
Η κριτική της Νέας Δημοκρατίας
για την προκείμενη συμφωνία είναι
ισχυρή και πλήρως τεκμηριωμένη.
Ιδίως μάλιστα όταν η όλη διαπραγμάτευση έγινε υπό όρους
αδικαιολόγητης βιασύνης και όταν,
προφανώς, άλλοι είναι εκείνοι που
επείγονται για την διευθέτηση του
θέματος. Οπωσδήποτε όμως όχι
η Ελλάδα.
Τέλος, όφειλε η Κυβέρνηση να
σεβαστεί την ευαισθησία και να
αφουγκραστεί τις εύλογες ανησυχίες της μεγάλης πλειοψηφίας
των πολιτών, αλλά και να διαμορφώσει με δική της πρωτοβουλία
συνθήκες στοιχειώδους εθνικής
συνεννόησης.
Δεν είναι επιτρεπτό εθνικά θέματα τέτοιας σημασίας να οδηγούν
σε οξύτητα που ευνοεί διχαστικό
κλίμα».

Προσλήψεις 700 ατόμων για στελέχωση
των κλειστών ΜΕΘ ζητά η ΠΟΕΔΗΝ
«Αυξάνονται οι διασωληνωμένοι
ασθενείς εκτός εντατικής» τονίζει

ζάρια» προκειμένου να εξασφαλίσει την επανεκλογή του.
Σε αυτό το πλαίσιο σημειώνουν πως ήδη κυβερνητικά στελέχη έχουν προτείνει στον πρόεδρο
της ΔΗΜΑΡ μία θέση στο Επικρατείας και μαζί
χαρτοφυλάκια στον επικείμενο ανασχηματισμό
σε στελέχη της ΔΗΜΑΡ, όπως ο κ. Χατζησωκράτης.
Από την πλευρά του ο κ. Θεοχαρόπουλος «επιστρέφει» τις κατηγορίες περί «παζαριού», εμμένοντας στην κατηγορία πως η κ. Γεννηματά δεν
αποδέχθηκε την πρότασή του να είναι υποψήφιος
σε κάποια περιφέρεια με σταυρό.
Οσον αφορά τα στελέχη που μειοψήφησαν στις
προηγούμενες ψηφοφορίες, από την Αγίου Κωνσταντίνου εκπέμπουν πως αυτό συμβαίνει σε όλες
τις δημοκρατικές διαδικασίες και δεν συνεπάγεται
αποχώρησή τους από το κόμμα.
Σε κάθε περίπτωση, η διαμάχη μεταξύ των δύο
πρώην συνοδοιπόρων αναμένεται να έχει αρκετά
επεισόδια ακόμα.

Συσκέψεις
Την ίδια ώρα στο ΚΙΝΑΛ ετοιμάζονται ήδη για
το συνέδριο του ερχόμενου Μαρτίου. Μετά την
αποσαφήνιση πως το «ΠΑΣΟΚ δεν διαλύεται», γίνονται αλλεπάλληλες συσκέψεις για να βρεθεί η
χρυσή τομή με την οποία το ΚΙΝΑΛ θα γίνει ενιαίο
κόμμα. Αγκάθι;
Τι θα κάνει ο Γιώργος Παπανδρέου με το ΚΙΔΗΣΟ, ένα θέμα που αναμένεται να απασχολήσει το
τετ α τετ που θα έχει το επόμενο διάστημα με
την κ. Γεννηματά.
CMYK

Την αύξηση διασωληνωμένων ασθενών εκτός Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, σε λίστα αναμονής, καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία και στο φαινόμενο αυτό «πέραν των
λιγοστών λειτουργούντων κλινών ΜΕΘ, συμβάλλει το αντιεμβολιαστικό
κίνημα που αναπτύσσεται στη χώρα μας».
Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία με σχετικό κείμενο που αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα της, «παρατηρείται φέτος νέοι άνθρωποι με λοιμώξεις να
βρίσκονται στη λίστα αναμονής για ΜΕΘ».
Η ΠΟΕΔΗΝ προσθέτει ότι «χθες βράδυ στη λίστα αναμονής για ΜΕΘ
ήταν 60 ασθενείς. Οι 30 ήταν πάνω από 5 ημέρες στη λίστα, ενώ γεμάτες
είναι και οι κλίνες ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα συμβεβλημένες με το Δημόσιο».
Η ΠΟΕΔΗΝ καλεί την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας «να λειτουργήσει
τις 150 κλειστές κλίνες ΜΕΘ των νοσοκομείων που είναι εξοπλισμένες», σημειώνοντας ότι «απαιτούνται προσλήψεις 600 νοσηλευτών και 100 γιατρών».
Τέλος, σημειώνεται ότι χθες έως σήμερα το πρωί, στην εφημερία του
Αττικού Νοσοκομείου εξετάστηκαν 900 ασθενείς, έγιναν 212 εισαγωγές και
οι ώρες αναμονής για εξέταση ήταν πάνω των έξι ωρών. «659 ασθενείς νοσηλεύονται σε θαλάμους, 122 νοσηλεύονται σε ράντζα και φορεία στους
διαδρόμους. 15 ασθενείς που έχουν εισαχθεί παραμένουν στην βραχείας
νοσηλείας που είναι χωρίς ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν υπάρχει
χώρος ούτε σε διάδρομο κλινικής», σημειώνει η ΠΟΕΔΗΝ.
Που καταλήγει ως εξής: «Το ακτινολογικό μηχάνημα του ΤΕΠ παραμένει
χαλασμένο για 20.000 ευρώ. Οι ασθενείς εκτάκτων περιστατικών χάνονται
στους πολυδαίδαλους διαδρόμους του Αττικού Νοσοκομείου για να κάνουν
ακτινογραφία». Ο μαγνητικός τομογράφος είναι «τρία χρόνια χαλασμένος.
Τα ΤΕΠ λειτουργούν με ελάχιστο και δανεικό προσωπικό από άλλα τμήματα.
Δεν γνωρίζουν τη λειτουργία του ΤΕΠ με αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζονται
τα προβλήματα».

εσωτερικά
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Ευκλ. Τσακαλώτος: Όχι στον πατριωτισμό
που βρίσκεται αγκαλιά με τον εθνικισμό
«Δ

εν ξέρω αν μπορούμε να είμαστε όλοι πατριώτες με τον ίδιο
τρόπο. Ούτε ξέρω αν υπάρχει
πατριωτισμός που να μπορεί να ξεφύγει από
τον εναγκαλισμό του με τον εθνικισμό και τη
μισαλλοδοξία» ανέφερε, μιλώντας στην
Ολομέλεια, ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος και πρόσθεσε: «Αυτό
που ξέρω είναι ότι μπορούμε να είμαστε περήφανοι για όσα έδωσε η Ελλάδα στην τέχνη, τη φιλοσοφία και τη Δημοκρατία. Αλλά
εμείς του ΣΥΡΙΖΑ κοιτάμε μπροστά.
Είμαστε περήφανοι και γιατί θέλουμε τη
Θεσσαλονίκη να γίνει το κέντρο των Βαλκανίων, κέντρο που δεν θα μπορέσει να γίνει αν κοιτάζει μόνο στον νότο και αν δεν έχει
τον χώρο να επεκταθεί- όχι με την έννοια της
διείσδυσης που ήθελε ο κ. Σημίτης- αλλά με
πραγματική αντίληψη συνανάπτυξης».
«Στην Ευρώπη, οι συντηρητικές παρατάξεις κατέφυγαν τη γλύκα του εθνικισμού. Όχι
μόνο για την οικονομική κρίση και τις ανι-

Ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος
σότητες. Ήταν και η αίσθηση ότι δεν ανήκουμε πουθενά, ότι δεν υπάρχει Δημοκρα-

ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. «Αν είμαστε πολίτες του κόσμου, κατανοούμε καλύτερα πώς μπορούμε να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερο εμπόδιο στην
προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων, από
τον φραξιονισμό και τον τοπικισμό.
Μπορούμε να είμαστε πολίτες του κόσμου
γιατί μόνο τότε καταλαβαίνουμε ποιες αξίες
μπορούν να ενώνουν τον κόσμο» υπογράμμισε για να συμπληρώσει:
«Προφανώς και δεν λύνονται τα προβλήματα εξωτερικής πολιτικής με αυτόν
τον τρόπο μόνο. Ασφαλώς και πρέπει να
υπάρξει και ρεαλισμός.
Υπάρχουν και όρια -όμως- και στον ρεαλισμό. Γιατί οποιαδήποτε συμφωνία αφήνει
το ένα μέρος σε κακή κατάσταση, δεν είναι
συμφωνία, θα σου ξαναβγεί μπροστά».

τία, ότι κανένας δεν μας ακούει. Και αυτό μεταστράφηκε σε εθνικισμό» σημείωσε ο
υπουργός Οικονομικών και τόνισε: «Σήμερα,
η ΝΔ έχει μετακινηθεί ακόμα πιο δεξιά.
Στις ανισότητες που υφίστανται βάζει
απέναντι μια νέα εικόνα για τις κοινότητες
και το έθνος, μια εικόνα εθνικιστική.
Το κάνει αυτό γιατί δεν μπορεί να δώσει
στους πολίτες νέες θέσεις εργασίας, δεν
μπορεί να τους δώσει ισότητα, σχολεία, νοσοκομεία».
«Ξέρουμε ότι δεν μπορεί ο εθνικισμός να
είναι η απάντηση απέναντι στην κατάρρευση του νεοφιλελευθερισμού και του μεσαίου χώρου, του κέντρου.
Μπορεί να υπάρχει και άλλη λύση πέρα
από τον Σαλβίνι, τον Σαμαρά και τον Όρμπαν. Και αυτή τη λύση πρέπει να αναζητήσουμε» επισήμανε.
Ο κ. Τσακαλώτος υποστήριξε πως για να
βρούμε αυτόν τον δρόμο πρέπει πρώτα να
μελετήσουμε πέρα από τα σύνορά μας,

Στα 50 ευρώ η αύξηση του κατώτατου μισθού
στον ιδιωτικό τομέα, από 1η Φεβρουαρίου
Μικρότερες αυξήσεις ζητούν οι δανειστές
ε αύξηση του κατώτατου μισθού
κατά 50 ευρώ μεικτά, από 1ης Φεβρουαρίου (και στην ταυτόχρονη κατάργηση του υποκατώτατου μισθού) καταλήγει οριστικά, σύμφωνα με πληροφορίες,
το υπουργείο Εργασίας μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους και τη συνάντηση που
είχε η υπουργός Εφη Αχτσιόγλου με το επιτελείο των εκπροσώπων των θεσμών που
βρίσκονται στην Αθήνα για τη δεύτερη
αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας στα
πλαίσια της μεταμνημονιακής εποπτείας.
Η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 50
ευρώ μεικτά μεταφράζεται σε αύξηση 8%
(δηλαδή, ο κατώτατος μισθός των 586
ευρώ το μήνα και ο υποκατώτατος των 510
ευρώ μετά την κατάργησή του) θα φτάσουν
τα 633 ευρώ, δηλαδή συν 47 ευρώ μεικτά.
Εάν η αύξηση κινηθεί στο 10%, κατώτατος

Σ

και υποκατώτατος μισθός θα αυξηθούν
κατά 58,6 ευρώ φτάνοντας τα 644,6 ευρώ
μεικτά.
Εκτός των παραπάνω, όποια αύξηση τελικώς κι αν επιλεγεί, αυτή θα συμπαρασύρει προς τα πάνω κι ένα πλήθος επιδομάτων και παροχών που χορηγούνται σε
300.000 δικαιούχους (επίδομα ΟΑΕΔ, εποχιακό επίδομα, σε μητέρες κλπ)

Μικρότερες αυξήσεις
ζητούν οι δανειστές
«Διαβασμένοι» και με στοιχεία εμφανίστηκαν χθες στη διαπραγμάτευση που είχαν με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Εργασίας οι δανειστές, για διάφορα θέματα (προαπαιτούμενα), με κυρίαρχο αυτό της
σχεδιαζόμενης αύξησης του κατώτατου
μισθού στον ιδιωτικό τομέα...
Οι δανειστές δεν περιορίστηκαν απλώς

στην ενημέρωση από πλευράς υπουργείου
για τις προθέσεις του, αλλά είχαν τη δική
τους άποψη, καταθέτοντας στοιχεία για τις
επιπτώσεις που θα έχει η αύξηση του κατώτατου μισθού σε βασικά μεγέθη της οικονομίας.
Με ένα λόγο, ζήτησαν περιορισμένες
αυξήσεις και μάλιστα αυτές να συνδεθούν

με τη μέση παραγωγικότητα της οικονομίας.
Αντιθέτως, το υπουργείο Εργασίας προσκόμισε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία μια
αύξηση πέριξ του 8% θα λειτουργήσει
ευεργετικά για τα εισοδήματα των εργαζομένων που υπέστησαν καθίζηση τα χρόνια της κρίσης, αλλά και για την ίδια την αγορά, καθώς θα αυξηθεί η ζήτηση.

Κόντρα Βούτση- Σταμάτη για τα επεισόδια έξω από τη Βουλή
Αντικείμενο σφοδρής και εν πολλοίς προσωπικής αντιπαράθεσης
μεταξύ του Νίκου Βούτση και του Δημήτρη Σταμάτη έγιναν πριν από
λίγη ώρα στην Ολομέλεια, τα επεισόδια της Κυριακής στο πλαίσιο
του συλλαλητηρίου για το Μακεδονικό.
Όλα ξεκίνησαν όταν κατά την τοποθέτησή του ο κ. Βούτσης έκανε λόγο για σχέδιο επίθεσης από μερικές εκατοντάδες φιλοφασίστες σε πέντε διαφορετικά σημεία έξω από την Βουλή. «Δείτε τις
εκθέσεις κ. Σταμάτη να καταλάβετε τι έγινε! Τρέφεστε με ψέματα!
Αυτό που έγινε τη Κυριακή και ελπίζω και πιστεύω ότι δεν θα ξαναγίνει και είχε σχέση με απολύτως αμυντική στάση της αστυνομίας σε 5 σημεία ήταν κάτι πολύ κακό, συνταρακτικό και χωρίς προηγούμενο. Δείτε τις σχετικές εκθέσεις της ΕΛ.ΑΣ.
Μην τα κρύβετε γιατί το πρόβλημα έρχεται και επανέρχεται! Όσοι
θεωρούν ότι η λήθη είναι βάλσαμο για την ιστορική διαδρομή, αποδείχθηκε ότι έρχονται μπροστά μας τα φαντάσματα του παρελθόντος και η δημοκρατία πρέπει να μείνει όρθια με στυλοβάτες τα
κόμματα που την εκπροσωπούν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος.
Απαντώντας ο Δ. Σταμάτης, άφησε αιχμές για την κυβέρνηση συνδέοντας εμμέσως πλην σαφώς τα όσα συνέβησαν με αυτή. «Οι προβοκάτορες που έδρασαν ήταν βολικοί πάρα πολύ βολικοί για τη κυβέρνηση. Μέσα σε 10 λεπτά μπορούσαν να τους είχαν διαλύσει.
Ήμουν κοντά και τους είδα να περιφέρονται! Αν κάποιος επιχειρήσει
να κάνει προεκλογική συγκέντρωση μπορούν να τη διαλύσουν αυτό
μας λέτε; Και οι πολίτες ήταν ανυπεράσπιστοι», είπε.

Σήμερα στις 2.30
το μεσημέρι η ψηφοφορία
για τις Πρέσπες

Σήμερα, τελικώς, περί τις 2.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία για τη Συμφωνία των Πρεσπών,
ύστερα από ομόφωνη απόφαση της
Διάσκεψης των Προέδρων.
Χθεσινή συζήτηση έληξε στη 1:30 τα
ξημερώματα και θα συνεχιστεί σήμερα
το πρωί.

CMYK

34 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09:50 Απευθείας
12:00 ΕΡΤΕιδήσεις-ΑθλητικάΚαιρός
12:50 ΆλληΔιάσταση
15:00 ΕΡΤΕιδήσεις-ΑθλητικάΚαιρός
16:00 ΔεύτερηΜατιά
18:00 ΕΡΤΕιδήσεις-Δελτίοστη
Νοηματική-Αθλητικά-Καιρός
18:15 ΟιΙδιοφυΐεςτουΣύγχρονου
ΚόσμουΚ1Ε2
19:15 ΗΕπόμενηΜέρα
20:40 ΟΚαιρόςΣτηνΏραΤου
20:55 ΚεντρικόΔελτίοΕιδήσεωνΑθλητικά-Καιρός
22:00 ΣταΤραγούδιαΛέμεΝαιΚ2
00:50 ΟιΙδιοφυΐεςτουΣύγχρονου
Κόσμου
01:50 ΆλληΔιάσταση(Ε)
03:50 ΣταΤραγούδιαΛέμεΝαι
05:35 ΣανΣήμερατον20όΑιώνα
05:50 ΠρώτηΕίδηση

06:00
10:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:15

ΚαλημέραΕλλάδα
ΤοΠρωινό
ANT1News
ΚωνσταντίνουκαιΕλένης(Ε)
ΡουκΖουκ
ΚάτιΨήνεται
ΑΝΤ1News-Δελτίοστη
ΝοηματικήΓλώσσα
17:30 StillStanding
18:30 ΓυναίκαΧωρίς'OνομαE85
19:30 ANT1News
20:45 ΗΕπιστροφήE63
00:00 ΕπανάληψηΕλληνικού
Προγράμματος
01:00 VICEΚ6(Ε)
02:00 Εγκλήματα
03:00 ΜημουΛεςΑντίο(Ε)
04:00 ΤοΚαφέτηςΧαράς(Ε)
05:00 ΚαιοιΠαντρεμένοι'Eχουν
Ψυχή(Ε)

06:00
07:30
09:00
12:00
14:00
15:00
16:00
17:40
18:40
19:55
21:00
23:00

ΑλήθειεςμετηΖήνα(Ε)
ShoppingStar(Ε)
ΣτηΦωλιάτωνΚουΚου
ΑλήθειεςμετηΖήνα
ΝτετέκτιβΜονκΚ5Ε5
StarNews
ShoppingStar
ElifΚ2Ε259
ΤροχόςτηςΤύχης
StarNews
LethalWeaponΚ2Ε17
ΠολύΣκληρόςγιαναΠεθάνει
4.0
01:45 Scream4
04:00 ΝαμεΘυμάσαι

06:00 ΘυρίδαΤηλεπώλησης

25
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
23:10
02:00
04:00
04:30
05:10

06:00
10:00
11:30
14:00
15:10
16:10
19:45
21:00
21:55
00:00
02:00
03:00
05:15

06:15
07:00
08:00
09:00
16:00
17:00
19:00
20:00
21:00
21:10
22:10
23:30
23:50
00:30
01:00
02:00
03:30
04:15

τηλεόραση
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ΟιΦίλοιΜουΤίγρηςκαιΓουίνι
ΗΜικρήΓοργόνα
HappyDayστονAlpha
AlphaΡεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
ΤιΛέει;
ΔελτίοΕιδήσεωνστηΝοηματική
Γλώσσα
TotalDreamerE5
Deal
ΚεντρικόΔελτίοΕιδήσεων
'EλαστηΘέσημουΚ3Ε80
ΚορίτσιαγιαΦίλημα
ΦωςστοΤούνελ
'EτεροςΕγώ
ΘυρίδαΤηλεπώλησης
Deal(Ε)
Εικόνες(Ε)

Σήμερα
Αταίριαστοι
ΜαζίΣου
ΟιΕιδήσειςτουΣΚΑΪ
'Oσο'EχωΕσέναE91
MyStyleRocks
ΤαΝέατουΣΚΑΪ
ΚύπελλοΑγγλίας:PreGame
ΚύπελλοΑγγλίας:ΆρσεναλΜάντσεστερΓιουνάιτεντ
Sliver
'Oσο'EχωΕσέναE90(Ε)
MyStyleRocks(Ε)
ΜαζίΣου(Ε)

News(Ε)
Τηλεαγορές
ΚοινωνίακαιΠολιτισμός(Ε)
Τηλεαγορές
ΚόντρακαιΡήξη
Τηλεαγορές
ΜύθοςκαιΑλήθεια
ΠαςΜαγειρεύοντας
ΔελτίοΕιδήσεων
ΚόντρακαιΡήξη
ΑχΠατρίδαμουΓλυκιά!
ΔυνατάκαιΕλληνικά
ΔυνατάκαιΕλληνικά
ΔελτίοΕιδήσεων(Ε)
ΡεπορτάζστηνΕλλάδα
ΚεντρικήΕλλάδαΚαλησπέρα
ΚοινωνίακαιΠολιτισμός(Ε)
ΗΝύφη

00.50ΤοΜαγκαζίνοτηςΘεσσαλίας
02.10Ξένηταινία«Thegreen
promice»
03.40Ξένηταινία«Farewelltoarms»
05.00Ντοκυμαντέρ«Ηζωήστους
πάγους»
06.00«Μημουπεις»
07.00Μουσικόδιάλειμμα
07.30Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
08.00Παιδικόπρογραμμα«Σεβάχ»
08.30FacetoFace

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Ζαλαβράς Αθανάσιος
Αθ. Διάκου & Τιουσόν
2431023767
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Μυλωνά Φωτεινή
Λεπτοκαρυά Τρικάλων
2431024733

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Μεσιακάρης ----------------------------------------Οδ.Ριζαριού
Κατσάνας---------------------------------------------Μ.Καλύβια
Κουβελάς--------------------------------------------------Γόμφοι
Κουτσίρας ---------------------------------------------------Ράξα
Χατζής -------------------------------------------------Ταξιάρχες
Οικονόμου ----------------------------------------Παλαιόπυργος
Παπαγεωργίου--------------------------------------------Αρδάνι
Γραμμένου ----------------------------------------------Πετρωτό
Τσιώκας -----------------------------------ΜικρόΚεφαλόβρυσο

09.30.ΤελεμάρκετινγκΚωνσταντινίδης
10.30“Πνευματική
Θεσσαλία”(Επανάληψη)
11.20Παιδικόπρόγραμμα«Ατλαντίδα»
12.00«Μημουπεις»
13.00TΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00«ΠολιτικοίΔιάλογοι»Εκπομπή
πολιτικηςεπικαιρότηταςμετον
ΓιάννηΚολλάτο(E)
15.30Ντοκυμαντέρ«Ηζωήστους
πάγους»
16.00Τελεμάρκετινγκ
17.00ΤravelGuide
18.00Γεγονότα-ΔελτίοΕιδήσεων
18.40Τελεμάρκετινγκ
19.00ΕδώΘεσσαλία-ΕδώΕλλάδα»
21.00Γεγονότα–ΔελτίοΕιδήσεων
21.30 «Τα….ΣΟΣστημουσική»Μουσικήεκπομπή
22.30Ντοκυμαντέρ«Δράκεια,το
διαμάντιτουΠηλίου»
23.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
23.45Ξένηταινία«Thecondemned»

07.00
15.00
16.00
17.30
18.00
20.00
23.00
01.30
02.00
04.30
06.30

ASTRAMARKET
ΚΟΝΤΡΑΚΑΙΡΗΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΤΑΙΝΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΓΑΠΗΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ASTRAMARKET
ΚΩΔΙΚΑΣΜΥΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
NIGHTZONE
ΑΓΑΠΗΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ

07.00–08.00ΚινούμεναΣχέδια
08.00–09.00ΧρώματαΕλλάδας
09.00–10.00ΌλοΥγεία
10.00–12.00Τηλεπωλήσεις
12.00–13.00ΔρόμοιτηςΠαράδοσης
13.00–15.00Τηλεπωλήσεις
15.00–16.00Ορθά–Κοφτά
16.00–18.00Τηλεπωλήσεις
18.00–18.30ΔελτίοΕιδήσεων
18.30–19.30ΚόντρακαιΡήξη
19.30–20.00Κοινωνικήσειρά
20.00–20.30ΔελτίοΕιδήσεων
20.30–21.30ΠάμεΔιακοπές
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

KΡΙΟΣ: Θαμπορέσετεναμιλήσετεανοιχτάγια
τασχέδιασαςκαιναβρείτεσυνοδοιπόρουςκαι
υποστηρικτέςπουθακάνουντηνπραγματοποίησητουςπιοεύκολη.
ΤΑΥΡΟΣ: Μπορείνασαςοδηγήσεισεσυνειδητοποιήσειςσχετικάμετηνκατάστασηστη
δουλειάήτογάμοσαςκαιναβγάλεικάτωαπ’
τοχαλάκιπράγματαπουθάβατεεπιμελώςκαι
μεταοποίαθαπρέπειναασχοληθείτεγιανα
μπορέσετενατααντιμετωπίσετε.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Οισυναλλαγέςμετοεξωτερικόμπορείνααποδειχτούνιδιαίτεραεπικερδείς,ενώ
θαέχετετηνευκαιρίαναοργανώσετεκαικάποιοταξίδιπουθασαςδώσειαέραανανέωσης.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Μπορεί να είναι μια περίοδος
εσωστρέφειας,αλλάείναιαπόλυταχρήσιμη,δεδομένουότιτοπροηγούμενοδιάστημαπεριμένατετουςάλλουςνασαςδώσουνλύσειςκαι
απαντήσεις.
ΛΕΩΝ: Γιατουςαδέσμευτουςδίνειτηνευκαιρίαγιαγνωριμίεςπουδεμένουνστηνεξωτερικήεμφάνιση,αλλάεπιζητούνκαιέναπεδίο
επικοινωνίας. Προωθήστε και θέματα που
αφορούννέεςσυνεργασίες,οιοποίεςμπορεί
νααποδειχτούνιδιαίτεραεπικερδείς.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Σίγουρααπόεργασιακήςαπόψεωςτοδιάστημαείναιπιοέντονο,ωστόσοδεθα
πρέπεινααμελήσετεκαιθέματαπουαφορούν
τηνυγείακαιτηφυσικήσαςκατάσταση,γι’αυτό
ησωστήδιατροφήκαιηγυμναστικήθαπρέπει
ναμείνουνψηλάστιςπροτεραιότητεςσας.
ΖΥΓΟΣ: Δεσαςαρκούναπόμόνατουςτασυναισθήματα,ούτεόμωςαπόμόνητηςηεπικοινωνία.Ταθέλετεκαιταδύοκαιείστεέτοιμοινααγοράσετεκαιναπουλήσετετονοποιονδήποτεγιατονεπόμενομετονοποίοθατα
έχετεσεκαλύτερηισορροπία.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Μπορείτοπροηγούμενοδιάστη-

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σάββατο-Κυριακή
η παιδική ταινία

“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

“GLASS”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

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

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Συνηθίζονται και από
αστυνομικά όργανα.
2. Μια εξέλιξη δυσάρεστη.
3. Γαλλικό... όνομα -Ορος
της άρσης βαρών (άκλ.).
4. Αναφέρονται και αυτά τα
προσόντα - Ομόηχα φωνήεντα.
5. Εκφράζει συμπέρασμα Λέξη που θυμίζει τον Κύλωνα (γεν.).
6. Τόσα χρόνια έζησε ο
Λούθηρος - Είδος υφάσματος.
7. Ο ρόλος του είναι βοηθητικός
(καθ.) - Δηλώνει και αναπλήρωση.
8. Στοιχείο ζωτικότητας, μεταφορικά (καθ.) - Βαλκανικά νομίσματα
(αντιστρ.).
9. Ποταμός της Γαλλίας, που χύνεται στη Μάγχη -Κυριαρχεί στον
αραβικό κόσμο (αντιστρ.).
ΚΑΘΕΤΑ
1. Από το Δημόσιο χορηγούνται.
2. Το αναφερόμενο σε ανώτερο
κρατικό λειτουργό.
3. Χρησιμοποιείται τον χειμώνα Ομοια γράμματα.
4. Ομοια σύμφωνα - Από τα τρία...
τρία.
5. Συνηθισμένη γαρνιτούρα φαγητών - Σύμφωνα από τα... σύμφωνα.
6. Πλήρωσε για τη στειρότητά
της.

escape room
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H λύση του προηγούμενου
3

1

2

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

8

9

8

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

9

3

4

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

Sudoku

Πώς παίζεται

2

Tad: Το Μυστικό
του Βασιλιά Μίδα

ΛΥΣΗ (24-1-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ 2.
ΡΟΥΒΙΚΩΝΑ 3. ΚΑΜΥ - ΑΛ 4. ΑΙΝ ΑΣΗΜΙ 5. ΝΤΑΛΙ - ΓΑΡ 6. ΟΑ - ΑΙ 7.
ΤΣΙΜΑΡΟΖΑ 8. ΗΤΟΙ - ΩΡ 9. ΣΑΡΑΚΗΝΟΙ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ 2.
ΜΟ - ΙΛΙΣΙΑ 3. ΠΥΚΝΑ 4. ΑΒΕ - ΤΑΜΙΑ 5. ΛΙΜΑΝΙΑ 6. ΩΚΥΣ - ΡΟΗ 7.
ΝΩ - ΗΡΩΟ 8. ΑΜΑΝΕ - ΖΩΟ 9. ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ

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

1

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

7. Επίρρημα που συνηθίζουν οι
Κρητικοί - Στο νησάκι αυτό βρίσκεται το Μέγαρο του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της Βενετίας (αντιστρ.).
8. Μοναχικό τάγμα που ίδρυσε το
1540 ο Ιγνάτιος Λογιόλα.
9. Η σημασία του είναι χρονική ή
τοπική - Εκβάλλει στη λίμνη Μπαλκάς του Καζακστάν.

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

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

TELEMACHOS CINEMA

facebook/Δημοτικος

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.

μαναασχοληθήκατευπερβολικάμεταθέματασυγγενικώνσαςπροσώπωνκαιναέχετεχάσειτηνεπαφήμεόσασυμβαίνουνστοάμεσο
περιβάλλον σας, όμως τώρα μπορείτε να
αφιερωθείτεστουςδικούςσαςανθρώπους,να
ακούσετεόσατουςαπασχολούνκαιναξαναβρείτε τις μεταξύ σας ισορροπίες. Αν σκοπεύετε να μετακομίσετε, επίσης είναι μια
καλήπερίοδος.
ΤΟΞΟΤΗΣ: ΗνέαθέσητουΕρμήσαςέρχεται
«ταμάμ»ανασχολείστεμετοεμπόριο,γράψιμοήτηνεπικοινωνία,αφούσαςδίνειτηδυνατότηταναγνωρίζετετιχρειάζονταιοιάλλοιπριν
καντοκαταλάβουνοιίδιοι.Παράλληλαθαέχετετηνευκαιρίαναοργανώσετεκάποιοταξίδι,
όπωςκαιναπροωθήσετεθέματασπουδών.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Οιεπενδύσειςμπορούννααποφέρουνκέρδη,πουμπορείναείναιαργά,αλλά
είναισίγουρακαισταθερά.Γενικότεραόμως
μπορείτεναεπινοήσετεκαινέεςπηγέςεσόδωνπουμεεπιμονήθασαςδώσουνμιααίσθηση
οικονομικήςασφάλειας.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Θέλετεναβρείτεμιανέασχέση
ήναέρθετεπιοκοντάμετονάνθρωποσαςκαι
ναξεπεράσετεενδεχόμεναπροβλήματα,θέλετεναξεκολλήσετεαπόμιαδουλειάπουσας
πνίγειήναβρείτεκάποιαπιοεπικερδή,τώρα
είναιηστιγμήπουμπορείτενααντιληφθείτετι
καιπωςπρέπειναγίνει.
ΙΧΘΕΙΣ: Είναιλογικόμετάτηνυπερέκθεσητου
προηγούμενουδιαστήματοςναχρειάζεστεμια
φάσηπερισυλλογήςκαιεσωστρέφειας.Εκμεταλλευτείτετηνόμωςγιαναπροετοιμάσετετα
επόμεναβήματασας.Δεναργείηστιγμήπου
θαβγείτεκαιπάλιμπροστάκαιτότεθαπρέπειναξέρετετιθέλετεκαιπωςθατοκερδίσετε.

5
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Σταθεροποιητικές

τάσεις
στο Χρηματιστήριο

Ê

Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη χθεσινή συνεδρίαση, με τον τζίρο να κινείται σε χαμηλά επίπεδα.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 632,34
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
μονάδες, σημειώνοντας
Γ.Δ. 632,34
μικρή άνοδο 0,16%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 32,244
εκατ. ευρώ, ενώ διακινή0,16%
θηκαν 19.256.432 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
άνοδο σε ποσοστό
0,13%, ενώ ο δείκτης της
μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,79%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη
μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Μυτιληναίος(+1,75%), της Aegean Airlines (+1,20%)
και της Eurobank (+1,0+%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη
πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς(-1,29%),
των ΕΛΠΕ (-1,16%) και της Jumbo (-0,86%).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο
σημείωσαν οι δείκτες των Πρώτων Υλών (+4,57%) και
των Βιομηχανικών Προϊόντων (+1,28%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες του Εμπορίου (-4,32%) και των ΧρηματοοικονομικλωνΥπηρεσιών (-0,63%)
Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η
AlphaBank και η Eurobank διακινώντας 4,929.615 και
3.463.762 μετοχές αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο
ΟΤΕ με 6,034 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 4,707
εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 40 μετοχές, 46 πτωτικά και 37 παρέμειναν σταθερές.

Κυβερνητικός αξιωματούχος:

Στόχος να κλείσουν όλες οι εκκρεμότητες
με τους θεσμούς έως τις 27 Φεβρουαρίου
ανέφερε πως η κυβερνητική
θέση είναι ότι η συγκεκριμένη
κίνηση θα έχει θετικές συνέπειες για την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα,
και όχι αρνητικές.
Παραπέμποντας στο παράδειγμα της Πορτογαλίας
και λέγοντας χαρακτηριστικά
ότι «και στην Πορτογαλία οι
θεσμοί έλεγαν τα ίδια, αλλά
προχώρησαν οι Πορτογάλοι
και είχαν δίκιο οι Πορτογάλοι».

ε επισκόπηση των
έως τώρα
συζητήσεων και των
εκκρεμοτήτων που
υπάρχουν θα
προχωρήσουν το
οικονομικό επιτελείο και
οι επικεφαλής των
κλιμακίων των θεσμών,
με την κυβέρνηση να
επιζητεί να έχουν κλείσει
όλα τα «μέτωπα» έως τις
27 Φεβρουαρίου.

Σ

Τη συγκεκριμένη ημερομηνία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
θα δημοσιοποιήσει την έκθεσή της για την αξιολόγηση
της ελληνικής οικονομίας στο
πλαίσιο της μεταμνημονιακής
παρακολούθησης και την υλοποίηση των 16 δράσεων, προκειμένου το Eurogroup της
11ης Μαρτίου να εγκρίνει την
εκταμίευση των κερδών από
τα ελληνικά ομόλογα που διακρατούν η ΕΚΤ και οι εθνικές
ευρωπαϊκές τράπεζες (ANFAs και SNPs).
Όπως ανέφερε κυβερνητικός αξιωματούχος στο περιθώριο των σημερινών επαφών με τα κλιμάκια των θεσμών (με αντικείμενο την
ενέργεια, το Δημόσιο, τα
«κόκκινα» δάνεια και τα δημοσιονομικά), το θέμα της
αντιμετώπισης των «κόκκινων» δανείων δεν θα περιλαμβάνεται στην έκθεση της
Κομισιόν.
Ωστόσο, η κυβέρνηση θέλει να λάβει το συντομότερο
δυνατόν την έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DGcomp)
για το σχέδιο με τις κρατικές
εγγυήσεις και την επιδότηση
των δόσεων.

Σύμφωνα, παράλληλα, με
άλλες πληροφορίες, το σχέδιο για τις 120 δόσεις προς
την εφορία (το οποίο έχει συζητηθεί σε επίπεδο τεχνικών
κλιμακίων) θα ενταχθεί στο
κυοφορούμενο γενικότερο
εξωδικαστικό πλαίσιο για τα
«κόκκινα» δάνεια και το διάδοχο σχήμα του «νόμου Κατσέλη» και εκ του λόγου αυτού δεν έχει τεθεί σε επίπεδο
επικεφαλής.
Ειδικά για το νέο σύστημα
που θα αντικαταστήσει τον
«νόμο Κατσέλη», η κυβέρνηση
θα αποστείλει στους θεσμούς
κείμενο με τους βασικούς
άξονες της δικής της πρότασης, καθώς και ερωτήσειςαπαντήσεις.
«Για παράδειγμα», είπε ο
συγκεκριμένος παράγοντας,
«θα απαντούμε στο πώς θα
αντιμετωπιστούν οι κακοπληρωτές που θα αξιοποιήσουν
το νέο σύστημα και δεν θα θέλουν να πληρώσουν μέχρι να
ενταχθούν στη νέα ρύθμιση;».
Σχετικά, τέλος, με την αύξηση του κατώτατου μισθού,
ο κυβερνητικός παράγοντας

«Πόθεν έσχες» και για τους
αποσπασμένους σε γραφεία
βουλευτών ή κομμάτων
Με τροπολογία στο νομοσχέδιο για το ΑΣΕΠ
Στους υπόχρεους δήλωσης «πόθεν έσχες» εντάσσονται οι υπάλληλοι που
αποσπώνται σε γραφεία
βουλευτών και κομμάτων
της Βουλής των Ελλήνων
και του Ευρωκοινοβουλίου, όπως και του Έλληνα
επιτρόπου στην Κομισιόν
για τη γραμματειακή υποστήριξη του έργου τους, με
τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ, ενίσχυση και
αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις».
Οι υπάλληλοι αυτοί θα πρέπει να υποβάλλουν τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης εντός 90 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης του ψηφισμένου νόμου στο ΦΕΚ. Προβλέπεται, επίσης,
ότι υπόχρεοι υποβολής «πόθεν έσχες» θα είναι και οι διοικητικοί,
αναπληρωτές διοικητικοί, τομεακοί και ειδικοί τομεακοί γραμματείς, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν στο άμεσο μέλλον τους γενικούς γραμματείς των υπουργείων. Με την ίδια τροπολογία, εξαιρείται το διοικητικό προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από το νέο σύστημα κινητικότητας για ένα χρόνο, διάστημα κατά το οποίο θα εξακολουθούν να ισχύουν οι ειδικές διατάξεις για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του εν λόγω προσωπικού. Από το νέο σύστημα κινητικότητας εξαιρείται, ακόμα, το
διοικητικό προσωπικό της Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης μέχρι την έκδοση του οργανογράμματος της υπηρεσίας. kΟρίζεται, τέλος, ότι το έργο των
νομικών συνεργατών που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Τμήμα Διαρκή Κώδικα Νομοθεσίας-«Ραπτάρχης» του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δεν είναι ασυμβίβαστο ούτε αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.

Σε προσιτές τιμές

ΑκρIβοΣ ΔημHτρηΣ

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

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

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

36 σελίδα
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Προσωρινή στένωση
οδοστρώματος
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων αποφασίζει:
- Την προσωρινή στένωση
του οδοστρώματος από Παρασκευή 25/01/2019 έως και
Σάββατο 23/02/2019, και
κατά τις ώρες 07:00’ - 17:30’
στην Ε.Ο. Λαρίσης – Τρικάλων. από τη γέφυρα Πηνειού έως τον Κόμβο Τυρνάβου
(20ο έως το 22ο χλμ) (εδαφικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Τρικάλων).
- Συγκεκριμένα, κινητό εργοτάξιο θα μετακινείται με
την πρόοδο των εργασιών.
Οι εργασίες θα λάβουν
χώρα κυρίως στο αριστερό
τμήμα του οδοστρώματος
και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας (εκατέρωθεν της
νησίδας). Μετά το τέλος των
εργασιών της κάθε ημέρας
το οδόστρωμα θα παραδίδεται κανονικά στην κυκλοφορία.
- Η κίνηση των οχημάτων
θα διεξάγεται εκ περιτροπής
από το υπόλοιπο ελεύθερο
τμήμα της οδού σύμφωνα με
τη σήμανση και τις υποδείξεις του συνεργείου.- Οι εργασίες πραγματοποιούνται για λογαριασμό
της εταιρείας «SOLIS Α.Ε.»
και κατά την πραγματοποίηση των εργασιών να ληφθούν από το συνεργείο
όλα τα προβλεπόμενα μέτρα
για την απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων.
- Με μέριμνα και ευθύνη
των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το
Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων,

να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας
κινδύνου κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει
μόνο, από την ανάρτησή της
στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα
ανωτέρω σήμανσης για το
προειρημένο χρονικό διάστημα.
Η ισχύς της παρούσας
στην εδαφική δικαιοδοσία
της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας,
από το Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων και
την τεχνική εταιρεία, για την
ορθότητα της τοποθέτησης
της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, όπως
αυτή προκύπτει από την
υποβληθείσα μελέτη, ως και
για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με το άρθρο 109
του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.
- Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99
(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε
και ισχύει, καθώς και με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
- Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
ΧΑΘΗΚΕ στις 22-1-2019 στη θέση Ξεροπόταμος (Μύκανη
Καλαμπάκας), Σέττερ, θυληκό, ασπρόμαυρο. Φοράει κίτρινο
μπίπερ με πορτοκαλί κολάρο. Όποιος το βρει παρακαλείται
να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6974325126.
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.

τοπικά

Εκτακτο Δελτίο
Επικίνδυνων
Καιρού
Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων εξέδωσε χθες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σε συνέχεια του Εκτακτου Δελτίου
Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Τρίτη. Σύμφωνα
με το δελτίο της ΕΜΥ:
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που τοπικά θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις,
θα εκδηλωθούν σήμερα Παρασκευή (25-01-2019) από τις
πρωινές ώρες στη δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την
ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής),
την Εύβοια και γρήγορα στην
κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά
του βορείου Αιγαίου και από
το μεσημέρι θα επεκταθούν
στην υπόλοιπη νησιωτική
χώρα.
Το Σάββατο (26-01-2019)
τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη,
τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την
Κρήτη και από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία θα εξασθενήσουν.
Χιονοπτώσεις κατά τόπους
πυκνές, θα σημειωθούν την
Παρασκευή στα ορεινά και τα
ημιορεινά της Ηπείρου, της
Δυτικής Στερεάς και της Δυτικής Μακεδονίας.
Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι,
που η ένταση τους θα φθάνει
τα 8 και στο Αιγαίο, την Παρασκευή, τοπικά, τα 9 μποφόρ.

ΨΗΓΜΑΤΑ
ΧΡΥΣΟΥ
«Κύριε, δίδαξον ημάς να
προσευχώμεθα» (Λουκ. 11:1)
Στους μαθητές του Χριστού
η προσευχή δεν ήταν άγνωστη. Σαν Ιουδαίοι προσεύχονταν τρεις φορές την ημέρα αλλά αυτή η προσευχή
τους είχε καταντήσει ένας
τύπος, μια τυπική επανάληψη
κάποιων λόγων συνήθως από
τους Ψαλμούς. Στην προσευχή του Ιησού όμως διέκριναν κάτι άλλο πέρα από
τον τύπο. Για τον Χριστό, η
προσευχή ήταν το οξυγόνο
της ψυχής Του, η ζωντανή επικοινωνία με τον Πατέρα Του,
η ίδια η ζωή Του και αυτό αντανακλούσε στο πρόσωπο
Του. Αυτό διέκριναν οι μαθητές Του. Μετά την Πεντηκοστή, το Αγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος που ζει στις καρδιές
των πιστών, στις καρδιές μας,
μας διδάσκει πώς να προσευχόμαστε, τι να ζητούμε
από τον Θεό τον Πατέρα μας,
αλλά και Αυτό προσεύχεται
για μας «με στεναγμούς αλάλητους», που δεν εκφράζονται
με λόγια (Ρωμ. 8:26). Η προσευχή μας δεν είναι ένας τύπος αλλά μια ζωντανή επικοινωνία με τον επουράνιο Κύριο
μας, η έκφραση μιας μοναδικής σχέσης αγάπης και ενότητας μαζί του. Είναι η πηγή
της παρηγοριάς, της δύναμης
και της χαράς μας.

Επικήδειος αποχαιρετισμός
ην Κυριακή 20
Ιανουαρίου 2019 έγινε
η εξόδιος ακολουθία
του Βασίλη Αντωνίου στον
ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου
Λεχωνίων Βόλου. Μετά την
νεκρώσιμη ακολουθία
διαβάστηκε από τη Ντίνα
Κελεπούρη ο
αποχαιρετισμός στο Βασίλη:

Τ

Αγαπημένε κουμπάρε Βασίλη.
“Όταν πληροφορήθηκα το σοβαρό
πρόβλημα της υγείας σου, δεν πίστεψα
ότι θα ερχόταν η σημερινή μέρα που θα
σε αποχαιρετούσα με απίστευτη θλίψη.
Θλίψη γιατί έφυγες από κοντά μας πρόωρα, θλίψη για όσα δεν έζησες ενώ αγαπούσες τόσο τη ζωή, θλίψη γιατί στερήθηκες την ξεκούραση και τα ταξίδια
δίπλα στην αγαπημένη σου σύζυγο Ελένη στα χρόνια της σύνταξης και των αναμνήσεων και για όσα δεν πρόλαβες να
χαρείς από την ζωή της κόρης σου της
Εφης.
Γενναίος, περήφανος και αξιοπρεπής, άξιο τέκνο της πατρίδας σου της
Ρούμελης ξεκίνησες νέο παιδί από την
ιδιαίτερη πατρίδα σου το Λούτσι και πήγες να εργαστείς και να σπουδάσεις
στην Αθήνα, γεμάτος όνειρα και δύναμη για να τα πραγματοποιήσεις.
ρέθηκες στα Τρίκαλα σαν έφεδρος
αξιωματικός και γνώρισες την Ελένη, την
αγάπησες, παντρευθήκατε, αποκτήσατε μια όμορφη, έξυπνη και ταλαντούχα
κόρη την Έφη και ζήσατε τόσα χρόνια
μια πολύ αγαπημένη οικογένεια μέχρι
σήμερα στα Τρίκαλα αλλά και στο Βόλο
που έγινε η δεύτερη πατρίδα σας.
Εργάσθηκες ακούραστα Βασίλη και
σε πολλές δουλειές και παντού διακρίθηκες για την αγάπη γιαυτό που αναλάμβανες, την εντιμότητά σου, την αποτελεσματικότητά σου, την εργατικότητά σου είτε στην αρχή στο μαγαζί σου
στην οδό Ομήρου είτε σαν υπάλληλος
στο στρατό και τέλος σαν καθηγητής
στην τεχνική εκπαίδευση.
Δεν θα ξεχάσω όταν ερχόσουν στη
Θεσσαλονίκη για να τελειώσεις τη ΣΕΛEΤΕ ενώ ταυτόχονα δούλευες. Υπήρ-

ξες ένας εξαίρετος, ακούραστος και συνειδητοποιημένος εργαζόμενος από μικρό παιδί με πάντα έντονο ενδιαφέρον
για την δουλειά σου και με προτάσεις
για τη λειτουργικότητα και τη βελτίωσή
της.
Όμως, Βασίλη, θέλω να τονίσω πιο
πολύ την ανθρώπινη διάσταση της προσωπικότητάς σου, που εμείς οι φίλοι σου
την ξέρουμε πολύ καλά. Υπήρξες ένας
εξαιρετικός οικογενειάρχης, ένας στοργικός πατέρας, ο καλύτερος σύζυγος
αφού πάντα βοηθούσες την Ελένη σε
όλα. Υπήρξες ένας θαυμάσιος γιος και
αδελφός, συμπαραστάτης στους γονείς
σου και στα αδέλφια σου.
Υπήρξες ένας πιστός και υποστηρικτικός φίλος, πάντα με χιούμορ και
καλή διάθεση. Πόσες φορές σου ζητούσαμε πληροφορίες για τόσα θέματα
τεχνικής φύσεως και ερχόσουνα πάντα
να βοηθήσεις όπου μπορούσες. Δεν αρνήθηκες ποτέ στήριξη όταν σου ζητήθηκε.Και το πιο σημαντικό. Υπήρξες
ως το τέλος γενναίος μαχητής.
Η αγωνιστικότητα ήταν στο DNA σου,
δεν τα παράταγες εύκολα. Με γενναιότητα και πίστη έδωσες τη μάχη σου με
την δύσκολη αρρώστια. Ημουν σίγουρη
ότι θα νικούσες και σ’ αυτή τη μάχη, τη
δυσκολότερη από όλες τη μάχη για τη
ζωή όπως είχες βγει νικητής από τόσες
μάχες.
Και νίκησες.Μέχρι τη τελευταία στιγμή ήσουν ήρεμος παρά την σωματική και
ψυχική ταλαιπωρία που σε υπέβαλε η
κατάσταση της υγείας σου. Η τύχη
όμως σε εγκατέλειψε την τελευταία
στιγμή.Πολέμησες μέχρι το τέλος σε μια
άνιση μάχη με συμπαραστάτες πάντα
στο πλευρό σου την σύζυγό σου και την
κόρη σου.
Αντίο Βασίλη,όλοι εμείς που σε γνωρίσαμε αισθανόμαστε φτωχοί χωρίς
την παρουσία σου, το χιούμορ σου γιαυτό δεν θα πάψεις στιγμή να είσαι ανάμεσα μας.
Εύχομαι να είναι αιώνια η μνήμη σου
και ο χρόνος να απαλύνει τον πόνο της
οικογένειάς σου και να γεμίσει το κενό
της παρουσίας σου”.

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙτΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙτΣΑ-τΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

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

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

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

πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

εκδρομές

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500 •
www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300
Απογευματινή εκδρομή στην Ι.Μ. Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην
Κονταριώτισσα Πιερίας για την παρακολούθηση του πανηγυρικού εσπερινού. Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου.
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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

Ημερήσια εκδρομή στα Λουτρά Πόζαρ και στην Έδεσσα. Την
Κυριακή 3 Φεβρουαρίου.

KOYRENTAS TOYRS MAΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕI!

Απογευματινή εκδρομή στην Ι. Μ. Αγίου Στεφάνου Μετεώρων
για την παρακολούθηση του πανηγυρικού εσπερινού προς Τιμήν
του Αγίου Χαραλάμπους. Το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου.

Aρ. Αδ. ΕΟΤ: 0727Ε60000016800

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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

ΜΗ.ΤΕ 0727Ε60000017701

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

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

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

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
Από 14-17/02/2019 (3 διανυκτερεύσεις)
«ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2019 - ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ»
ΤΙΡΑΝΑ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΜΠΟΥΤΒΑ – ΚΟΤΟΡ
Από 7-11/03/2019
«ΡΩΜΗ-ΝΑΠΟΛΙ-ΠΟΜΠΗΙΑ-ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ»
Από 12-17/03/2019
(Σε συνεργασία με το Σύλλογο Απόστρατων Πυροσβεστών)
«ΑΘΗΝΑ – ΑΚΡΟΠΟΛΗ»
Έκθεση LEONARDO DA VINCI
Θεατρική παράσταση «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές»
στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Από 30-31/03/2019
«ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ»
Βυτίνα – Δημητσάνα – Στεμνίτσα
Κρουαζιέρα στη διώρυγα Κορίνθου - Αρχαία Κόρινθος Καλάβρυτα (Οδοντωτός). Από 5 – 7 /04 /2019

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

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

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

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

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

«ΚΕΑ (ΤΖΙΑ)»
Από 1 - 2/06/2019
«ΧΙΟΣ»
Από 14 – 17/06/2019

«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.

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

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 7-10
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

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

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

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»
ΜΗ.ΤΕ 0727Ε60000017701

4ήμερη εκδρομή 14-17 Φεβρουαρίου 2019

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

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

Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

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

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

ΡΩΜΗ 3-ΗΜΕΡΕΣ
«ΚΡΗΤΗ»
ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από 26/06 - 03/07/2019

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

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

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

«ΠΟΛΩΝΙΑ»
Κρακοβία – Βαρσοβία - Νόβισαντ – Βουδαπέστη - Μπάνσκα
Μπίστριτσα Μπρατισλάβα – Βελιγράδι.
Από 29/05 – 06/06/2019

(A.M. EOT 0727661-005461)

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

«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019

«ΠΑΤΜΟΣ το νησί της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ»
Από 08 – 11/05/2019

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 14/02
ΑΝGLOAMERICANO 4*: από 199€

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

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

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

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

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

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

ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡIΩΝ –
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

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

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

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

38 σελίδα
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος
ΕΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, σύμφωνα με το Καταστατικό
του ΕΕΣ και με την απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου,
ληφθείσα κατά τη συνεδρίαση αυτού της 10ης Ιανουαρίου 2019,
για διεξαγωγή στις 17/02/2019 Περιφερειακών Συνελεύσεων
ταυτόχρονα σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα του ΕΕΣ, για την
εκλογή των Περιφερειακών Συμβουλίων τους, συγχρόνως και
με την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης του ΕΕΣ για την
εκλογή Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Επιτροπής Δεοντολογίας, καλεί τα Μέλη του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ σε
Περιφερειακή Συνέλευση που θα συγκληθεί την 17η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Κυριακή, με ώρα έναρξης διεξαγωγής
της την 10 π.μ., στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), με τηλ. 2431351185, με θέμα Ημερήσιας
Διάταξης:
-Εκλογή 9 Μελών και 2 Αναπληρωματικών Μελών για το Περιφερειακό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (άρθρο 26 του Καταστατικού ΕΕΣ).
Σε περίπτωση μη απαρτίας, στην ως άνω Περιφερειακή Συνέλευση, θα συγκληθεί Α’ Επαναληπτική Σύνοδος αυτής,
στις 24 Φεβρουαρίου 2019, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
Ερυθρού Σταυρού 5-Τρίκαλα
24/1/2019
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επιθυμούντες να υποβάλουν υποψηφιότητα
για το Περιφερειακό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος
ΕΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ παρακαλούνται να καταθέσουν (ώρες: από
07.30 έως 14.40) αίτηση υποψηφιότητας μετά συνημμένων δικαιολογητικών αυτοπροσώπως στην έδρα του Περιφερειακού
Τμήματος ΕΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Δ/νση: Ερυθρού Σταυρού 5, μέχρι
7/02/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μεσημβρινή.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη
έδρα του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
(Δ/νση: Ερυθρού Σταυρού 5, τηλ 2431027430, e-mail:
trikala.dpt@redcross.gr.), στις ώρες: από 07.30 έως 14.40)

ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Σταγών και Μετεώρων
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Παρασκευή 25 Ιανουαρίου το πρωί θα Λειτουργήσει και θα ομιλήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στο Γαρδικάκι Τρικάλων.

ΔΩΡΕΕΣ
-Η οικογένεια Αθανασίου Βενέτη προσέφερε το ποσό των
30 ευρώ στον Σύλλογο Γονέων
Παιδιών με Νεοπλασματική
Ασθένεια «Φλόγα» εις μνήμην
του πρώην Δημάρχου και αγαπητού εξαδέρφου Δημητρίου
Κουτή.
-Ο κ. Γεώργιος Μπαλοδήμος
προσέφερε στο Γηροκομείο
της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 50 ευρώ εις μνήμην
Αποστόλου Ν. Κατσιαφλιάνη.
-Ο κ. Στέργιος Μπαλοδήμος
προσέφερε στο Γηροκομείο

της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 50 ευρώ εις μνήμην
Αποστόλου Ν. Κατσιαφλιάνη.
-Ο κ. Σωτήριος Μερτσιώτης
προσέφερε στο Γηροκομείο
της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 50 ευρώ εις μνήμην
Βασιλικής Πινακούλια.
-Ο κ. Νίκος και η κ. Αναστασία Παπαϊωάννου προσέφεραν
στις “Φίλες της Αγάπης” 50
ευρώ, εις μνήμην της αδελφής
τους Νίτσας Χριστοδούλου-Παπαϊωάννου.

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).
IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

(ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ)

Πρόγραμμα

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενοριακής και Μυστηριακής ζωής

Κάθε Παρασκευή απόγευμα την ώρα του εσπερινού, στο παρεκκλήσιο του Αγίου Στυλιανού του Παφλαγόνος που βρίσκεται
στο υπερώο του Ιερού Ναού Παναγίας Επισκέψεως, θα τελείται
ο Παρακλητικός Κανόνας του Αγίου Στυλιανού ο οποίος έχει
το χάρισμα να θεραπεύει τα άρρωστα παιδιά και να καθιστά
ευτέκνους άτεκνες γυναίκες.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ανακοινώνεται ότι με την ευκαιρία της εορτής της Υπαπαντής του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού την
Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία από ώρα 8 έως
12:30 βραδινή με αρτοκλασία και Θείο Κήρυγμα.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

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.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

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

• φιλετάκια κοτόπουλο με χυλοπίτες
• λαχανοντολμάδες αυγολέμονο
• φιλέτο καλαμάρι γεμιστό • ρεβύθια φούρνου
• μανιτάρια γεμιστά με σπανάκι στο φούρνο
• χοιρινό με δαμάσκηνα

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

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

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος την Κυριακή 27 Ιανουρίου, θα χοροστατήσει κατά τον Όρθρον,
θα λειτουργήσει και θα ομιλήσει στον Ενοριακό Ιερό Ναό
Αγ. Μηνά Κρύας Βρύσης.
Την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου,το απόγευμα και ώρα 6μ.μ.
στην Βαρλαάμειο αίθουσα,
θα ευλογήσει και θα κόψει την
Βασιλόπιτα για τους καθηγητές και μαθητές της Σχολής

Βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεώς μας
Την Τρίτη 29 Ιανουαρίου
θα μεταβεί στον Βόλο όπου
και θα λάβει μέρος σε Αρχιερατικό συλλείτουργο επί τη
μνήμη της ανακομιδής των
Ιερών Λειψάνων του Αγίου
Πατρός ημών Ιγνατίου του
Θεοφόρου, στη συνέχεια θα
ευχηθεί επί τη ονομαστική
του εορτή τον Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Δημητριάδος
και Αλμυρού κ. Ιγνάτιο.

Ιερές Πανηγύρεις
στην πόλη των Τρικάλων
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).

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
Σουπιές με χόρτα .....................................................................7,00 €
Χοιρινό σελινάτο, αυγολέμονο με ρύζι μπασμάτι ......................5,00 €
Μελιτζάνες ιμάμ στο φούρνο με καραμελωμένα λαχανικά .......5,00 €
Γίγαντες φουρνιστοί ή μπάμιες φούρνου..................................4,50 €
Μυδοπίλαφο .............................................................................5,00 €
Ρολλό κοτόπουλο φούρνου με πατάτες ....................................6,00 €
Κεφτεδάκια με πατατούλες ......................................................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά ............................................................6.00 €
Χορτόπιτα νηστίσιμη με γιαούρτι πρόβειο ή ξυνόγαλο .......5,00€+1,00€+1,00€

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

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† ΚΗΔΕΙΕΣ
Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και
γιαγιά

ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ
ΚΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
Ετών 87
Θανούσα κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 και ώρα
2.00μ.μ. εκ του Ιερού Ναού Κοιμήσεως
Θεοτόκου Δροσερού Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά της.
Δροσερό Τρικάλων 25-1-2019
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αχιλλέας και Ελένη Κασσοπούλου, Ιωάννα και
Κων/νος Χατζέλας. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Δήμητρα, Κρυσταλλία, Δημήτρης, Χριστίνα. ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: Γεωργία, Ιωάννα. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως
Θεοτόκου Δροσερού Τρικάλων σήμερα Παρασκευή 25-12019 και ώρα 1.00μ.μ.
2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Άρχων Μιχαήλ».

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά αδελφή και θεία

ΑΓΛΑΪΑ ΓΕΩΡ.
ΤΑΤΣΙΟΥ
Ετών 91
Θανούσα κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12η
μεσημβρινή, εκ του Ιερού Ναού Γεννήσεως Θεοτόκου Δενδροχωρίου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά της.
Δενδροχώρι Τρικάλων 25-1-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεώργιος Τάτσιος. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αθανάσιος και
Μαρία Τάτσιου, Λεμονιά και Νικόλαος Νικολίτσας. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γεώργιος, Αναστασία, Κωνσταντίνος, Γεωργία. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Γεννήσεως
Θεοτόκου Δενδροχωρίου Τρικάλων, σήμερα Παρασκευή 25 1 - 2019 και ώρα 11.00 το πρωί.
2) Ο καφές θα προσφερθεί από την οικογένεια στο καφενείο
του Μπακάλη στο Δενδροχώρι Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

† MNHMOΣΥΝΑ
Τελούμε αύριο Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019 στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής
Σαραγίων Τρικάλων, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας πατέρα, παππού, αδελφού
και θείου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣ.
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΝΤ/ΧΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ
Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν
και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής
του.
Τρίκαλα 25-1-2019
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρία Ντινοπούλου και Γιάννης Πολύζος. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Άννη, Θανάσης. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Βασιλική Σωτ. Ντινοπούλου, Αθανάσιος και Μαργαρίτα Καρανάσιου. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ.
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα “ΑΚΑΚΙΕΣ”.

Τελούμε αύριο Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου
Λεπτοκαρυάς Τρικάλων, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του
αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΛΤ.
ΝΤΑΜΑΤΗ
Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη
του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του.
Λεπτοκαρυά Τρικάλων 25-1-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Στεφανία Νταμάτη. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Θεόδωρος και
Παρασκευή Νταμάτη, Μιλτιάδης και Παρασκευή Νταμάτη,
Ελευθέριος Νταμάτης, Μαρία και Στέφανος Πατουλιώτης. ΤΑ
ΕΓΓΟΝΙΑ. ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα “ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ”.

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

Τελετές

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

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

KENTΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΚ ΔΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 25,
ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ.: 2431025526
Κιν.: 6985906780
kekdias1@outlook.com

Δίπλωμα αναγνωρισμένο από το υπουργείο Αγροτικής
ανάπτυξης και τροφίμων, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, έναρξη επιχείρηση κρεοπωλείου ή εργασία με
επαγγελματικά δικαιώματα κρεοπώλη, απασχόληση σε
χώρους επεξεργασίας και παραγωγής προϊόντων
κρέατος, σε σούπερ μάρκετ, σε ξενοδοχειακές μονάδες κ.λπ.

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
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