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Με το βλέμμα
στα ποτάμια
«Έως τώρα δεν υπάρχουν προβλήματα,
αν και είμαστε σε επαγρύπνηση»
ανέφερε ο κ. Μιχαλάκη
>> 6

Από την περασμένη Δευτέρα
καταγράφεται έξαρση του φαινομένου

«Χτύπησαν»
οι ιώσεις τα σχολεία
Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντάκο
το φαινόμενο δεν εμπνέει ανησυχία
>> 4

Η συζήτηση στην Ολομέλεια διήρκησε 38,5 ώρες και μίλησαν 200 βουλευτές

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

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

Αρ. Πιστ. 506925 QM08
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Σαν Σήμερα
1785
Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος,
από τους Ιδρυτές - Πατέρες
του Αμερικανικού Έθνους, σε
επιστολή προς την κόρη του
εκφράζει την αντίθεσή του
για την επιλογή του αετού ως
συμβόλου των ΗΠΑ. Ο ίδιος
προτιμούσε τη γαλοπούλα.
1821
Αρχίζει η Διάσκεψη της
Βοστίτσας (Αίγιο). Ο Παπαφλέσας ανακοινώνει στους
προκρίτους ότι η επανάσταση
εναντίον των Οθωμανών έχει
οριστεί για τις 25 Μαρτίου.
1936
Το ΚΚΕ μπαίνει για πρώτη
φορά στη Βουλή με το σχήμα
του «Παλλαϊκού Μετώπου»,
λαμβάνοντας 15 έδρες και
73.411 ψήφους. Η σχετική
πλειοψηφία στους «Φιλελευθέρους» με 126 έδρες και
ακολουθεί το «Λαϊκό Κόμμα»
με 72. Ζυμώσεις για το σχηματισμό βιώσιμου σχήματος.
2008
Έρευνα δείχνει ότι σε
κάθε Ευρωπαίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση των «27» αναλογούν σχεδόν 500 κιλά σκουπίδια, κυρίως από την κατανάλωση τροφών και διάφορες
συσκευασίες. «Πρωταθλητές»
αναδεικνύονται οι Έλληνες,
οι Ιρλανδοί και οι Κύπριοι,
βάσει πληθυσμού και έκτασης.

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)

«K

αθιστώ από
τώρα υπεύθυνο τον Τσιτσιπά για τα τάκα τούκα
στις παραλίες το καλοκαίρι», έγραφε ένας φίλος στο
Τwitter, κάνοντάς μας να
γελάσουμε με το σχόλιο
του, που κρύβει πάντως και
μια πικρή αλήθεια. Την
υπερβολή που έχουμε ως
λαός. Τις περισσότερες φορές είναι αυτοκαταστροφική, άλλες πάλι, αρκετά λιγότερες δυστυχώς, αποκαλύπτει ένα φλογερό, ασυγκράτητο πάθθ5 που μάλλον
έχουμε ξεχάσει πόσο πολύτιμο είναι και πόσο το
έχουμε ανάγκη.
Τα τελευταία χρόνια, δεν
ξέρω γιατί, μπορεί να φλερτάραμε πολύ με τον προτεσταντισμό τη δεκαετία
της κρίσης και των μνημονίων, έχει ευδοκιμήσει η
άποψη της εγκράτειας σε
σχέση με την εθνική υπερηφάνεια. Να χαρούμε με
την επιτυχία ενός Έλληνα
αλλά όχι και να νιώσουμε
εθνικά περήφανοι, γιατί η
χώρα αυτή μας πληγώνει
συστηματικά, μας δυσκολεύει τη ζωή, δεν συνδράμει

Μας ήρθε το μπαλάκι κατακούτελα
νεια; Και επίσης, τότε η Ελλάδα λειτουργούσε άψογα;
Ήταν αξιοκρατική; Στήριζε
την αριστεία;
Η εθνική υπερηφάνεια, η
συγκίνηση για μια τόσο μεγάλη επιτυχία, είναι κάτι
που πυροδοτείται με διαφορετικό τρόπο και ένταση
στον καθένα. Δεν ερμηνεύεται και δεν αναλύεται και
δεν χρειάζεται κανείς να
απολογηθεί γι' αυτήν. Είναι
κάτι σαν το πάθος που
φουντώνει ξαφνικά. Ίσως
τελικά αυτό να έχουμε χάσει.
Με τον Τσιτσιπά νιώθω
ότι το ξαναβρήκαμε για λίγες μέρες. Παθιαστήκαμε,
μας έπιασε αμόκ καθώς η
επιτυχία μάς ήρθε από κει
που δεν το περιμέναμε, σαν
να μας χτύπησε κατακούτελα ένα μπαλάκι του τένις.
Κι έτσι χθες το πρωί, με
μια κούπα καφέ στο χέρι,
συντονιστήκαμε σε τηλεοράσεις και σε υπολογιστές

στην προσπάθεια μας να
κατακτήσουμε την επιτυχία.
Δεν θα διαφωνήσω. Αλλά
κάπως έτσι δεν ήταν πάντα;
Άρα, παλιά τι ήταν αυτό
που νιώθαμε; Ας θυμηθούμε
μερικές μεγάλες στιγμές.
Όταν ο Καμπούρης έβαλε
τις βολές στο Ευρωμπάσκετ
του '87 και σηκώθηκε όρθιο
όλο το γήπεδο κι όλη χώρα.
Όταν το 2004 ο Χαριστέας
με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο τέρμα των Πορτογάλων κι εμάς στους δρόμους να ουρλιάζουμε για
το ουρανοκατέβατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Όταν το 2006 παρακολουθούσαμε την Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ στην
Ιαπωνία να συντρίβει την
Dream Team των ΗΠΑ.
Όταν κρεμούσαν στον λαιμό τους το χρυσό μετάλλιο
ο Μελισσανίδης, ο Πετρούνιας, η Στεφανίδη, η Κορακάκη, τι νιώθαμε τότε; Δεν
νιώθαμε εθνική υπερηφά-

-κρυφά στη δουλειά- για να
τον δούμε να παίζει απέναντι στον Ισπανό πρωταθλητή Ράφα Ναδάλ, στον
ημιτελικό της Μελβούρνης.
Έχασε, αλλά εμείς κερδίσαμε! Απεγκλωβιστήκαμε
για λίγο από το τοξικό περιβάλλον των ημερών, τις
κραυγές, τις βρισιές, τις
απειλές, νιώσαμε όμορφα
Ήταν σκέτη χαρά, ήταν
χαρά μπολιασμένη με εθνική υπερηφάνεια, ήταν μόνο
περηφάνια για έναν πιτσιρικά που μιλάει την ίδια
γλώσσα με μας κι έχει μεγαλώσει σ' αυτή τη χώρα;
Δεν ξέρω, δεν το έψαξα και
δεν νομίζω ότι έχει και καμία
σημασία. Ήταν απλά κάτι
που άστραψε και φώτισε
τη μαυρίλα των ημερών.
Της ΓΙΟΥΛΗΣ
ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ
(Από την
“ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”)

Το Άγγελμα
Ο Πρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας
Κυριάκος
Μητσοτάκης κατά
τη συζήτηση στη
Βουλή για τη
συμφωνία των
Πρεσπών:

Η εφημερίδα ΕΣΤΙΑ
στη στήλη “πεννιές,
ειδησούλες, περίεργα”
για τις διαταραχές που
προκαλεί το άγχος στα
ζώα:
```

Η φαντασία γίνεται πληκτική όταν δεν βρίσκει
διέξοδο στην πραγματικότητα
Luca Ronconi, 1933-2015 Iταλός ηθοποιός
και σκηνοθέτης

“To Διεθνές Δίκαιο καθιστά δυσμετάβλητη

“Κι όμως ένας σκαντόχοιρος έπαθε μία λοίμωξη στα
αυτιά, λόγω αυτής ξύπνησε πρόωρα από την χειμερία νάρκη του, προφανώς
αγχώθηκε για την όλη κατάσταση, και του έπεσαν
όχι τα μαλλιά, αλλά τα αγκάθια.”.

κάθε τροποποίησή της.

της ημέρας

```
Η ζωή είναι ένα τριαντάφυλλο του οποίου
κάθε ροδοπέταλο είναι μία ψευδαίσθηση και

Και τυχόν παραβίασή της μπορεί να

κάθε αγκάθι είναι μία πραγματικότητα
Αλφρέ Ντε Μυσσσέ, 1810-1857, Γάλλος

σημάνει διεθνή απομόνωση και Διεθνές

συγγραφέας

Δικαστήριο για τη χώρα μας”.

```
Aντιμετώπισε την πραγματικότητα όπως

```

είναι, όχι όπως ήθελες να είναι.

```

Jack Welch, 1935, Αμερικανός manager

(Συμβαίνουν και αυτά...)

(Ας τα έχουμε κατά νου και αυτά...)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Ο Κώστας και ο Γιώργος ανεβαίνουν ένα
κατακόρυφο βράχο σε ένα βουνό .
Από κάτω γκρεμός .
Εκεί που προχωράνε μια χαρά , σπάει ο
γάντζος του Κώστα και πέφτει .
Πανικοβλημένος ο Γιώργος δεν ξέρει τι να
κάνει και φωνάζει :
-Κώστα!!!
-Έλα!!!
Έκπληκτος ο Γιώργος ξαναφωνάζει :
-Eίσαι ζωντανός;;

-Έπεσα
ρεεε!!!
-Έχεις
σπάσει τίποτα;
-Όχι μία χαρά!
-Τί λες και πως
γίνεται αυτό;
-Aκόμα
πέφτωωωω!!!

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Σάββατο 26/1/2019
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.
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Χωρίς δίχτυ
ασφαλείας
Πριν από μερικές ημέρες η Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ,
βλέποντας τη μεγαλύτερη οικονομία
της Ευρώπης να οδεύει προς την
ύφεση, συμπαρασύροντας και την
Ευρωζώνη, απηύθυνε από το βήμα
του Νταβός έκκληση προς τους
ηγέτες της Δύσης να παραμερίσουν
τα εθνικά τους συμφέροντα και να
λάβουν υπ’ όψιν και τα συμφέροντα
των άλλων.
Η Γερμανία εξαρτάται άμεσα από
το διεθνές εμπόριο, γι’ αυτό και η
καγκελάριος Μέρκελ υπερασπίζεται
το ισχύον status quo, ασκώντας έμμεση κριτική στον προστατευτισμό
του Ντόναλντ Τραμπ και στο δόγμα
του «Πρώτα η Αμερική». Το βασικό
θέμα του φετινού Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός ήταν
«Παγκοσμιοποίηση 4.0».
Όπως παραδέχθηκε ο ιδρυτής
και πρόεδρος του WEF Κλάους
Σβαμπ, η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί νικητές και νικημένους και
«τώρα πρέπει να φροντίσουμε τους
νικημένους, εκείνους που έμειναν
πίσω». Η δυσαρέσκεια εκείνων που
έμειναν πίσω, εκείνων που βρίσκονται στην αδύναμη πλευρά του χάσματος της ανισότητας, φουντώνει
τον λαϊκισμό, απειλώντας την ενότητα της Ευρώπης. Η Ευρωζώνη
μετράει ήδη τις πρώτες «πληγές».
Ο εμπορικός πόλεμος φρενάρει τη
γερμανική ατμομηχανή, με το ΔΝΤ
να υποβαθμίζει τις προβλέψεις του
για τη Γερμανία, αλλά και την Ιταλία,
εξαιτίας της πρόσφατης κόντρας
των λαϊκιστών της ιταλικής κυβέρνησης με τις Βρυξέλλες για τον
προϋπολογισμό.
Το ΔΝΤ υποβάθμισε και τις προβλέψεις του για την οικονομία της
Ευρωζώνης, αναμένοντας επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 1,6% φέτος και 1,7% για το 2020. Το ΔΝΤ
εκτιμά ότι η Ευρωζώνη αναπτύχθηκε
1,8% το 2018, χάνοντας τη δυναμική
της μετά την εντυπωσιακή ανάπτυξη
2,4% του 2017.
Τα στοιχεία για την επιχειρηματική
δραστηριότητα σε μεταποίηση και
υπηρεσίες -με τον δείκτη να υποχωρεί σε χαμηλά πεντέμισι ετών τον
Ιανουάριο- δείχνουν ότι η οικονομία
βρίσκεται στο χείλος της στασιμότητας. Η Ευρωζώνη είναι αντιμέτωπη
με τον κίνδυνο μιας νέας ύφεσης
χωρίς το «δίχτυ ασφαλείας» του
προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης των 2,6 τρισ. ευρώ, το οποίο η
ΕΚΤ ολοκλήρωσε τον Δεκέμβριο.
Η ΕΚΤ, εν μέσω εντεινόμενων
προκλήσεων, όπως το Brexit, ο εμπορικός πόλεμος και η επιβράδυνση
της παγκόσμιας ανάπτυξης, δεσμεύθηκε να διατηρήσει τα επιτόκια σε
ιστορικά χαμηλά επίπεδα τουλάχιστον έως το καλοκαίρι του 2019.
Δίχως αμφιβολία, ο Μάριο Ντράγκι
δεν θα διστάσει να επαναφέρει τα
μέτρα νομισματικής στήριξης εάν
κρίνει ότι απειλείται η ανάκαμψη
της Ευρωζώνης. Μόνο που η ΕΚΤ
και κάθε άλλη κεντρική τράπεζα δεν
μπορούν να τα βάλουν με το φάντασμα του λαϊκισμού ή με τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες και τις πολιτικές προστατευτισμού που θα
μπορούσαν να οδηγήσουν τον κόσμο
στο κατώφλι της επόμενης ύφεσης.

Tης ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΤΣΟΒΟΥ
Από την έντυπη έκδοση της
“ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉΣ”

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

ΣΑΒΒΑΤΟ

Φέρνει πρωτοκλασάτα στελέχη;
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Νέες
κινητοποιήσεις

Πολύ καιρό έχει να πραγματοποιήσει κάτι η ΝΕ Τρικάλων του
ΣΥΡΙΖΑ δημοσίως, όπως μία εκδήλωση, μία δράση, κλπ, χωρίς αυτό
να σημαίνει πως δεν λειτουργεί, ίσα – ίσα το αντίθετο, σύμφωνα
με ασφαλείς πληροφορίες.
Για το επόμενο χρονικό διάστημα φαίνεται πως έχει προγραμματιστεί η έλευση πρωτοκλασάτων στελεχών στον Νομό μας, για
τα οποία πληροφορίες (ανεπιβεβαίωτες ασφαλώς μέχρι τώρα), κάνουν λόγο για τον ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδημούλη και έναν
ή μία υπουργό.
Αναμένονται οι σχετικές ανακοινώσεις από την ΝΕ, όπως και η
δημοσιοποίηση του ψηφοδελτίου για τον Νομό μας για τις βουλευτικές εκλογές, το οποίο όμως έχει τρεις μόλις θέσεις κενές, αν
είναι κενές και αυτές.

Νέες κινητοποιήσεις εξήγγειλε η
ΔΟΕ, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα Τριτοβάθμια Ιδρύματα που
περιελάμβανε και την τροπολογίας για
το σύστημα διορισμών στην Εκπαίδευση.
Η Ομοσπονδία καλεί σε συλλαλητήριο την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου
στο Υπουργείο Παιδείας, με τρίωρη
διευκολυντική στάση εργασίας, καθώς
και με τη δυνατότητα στους κατά τόπους συλλόγους της κήρυξης επιπλέον 3ωρης στάσης.

∫ Μ.Α.Μπ.

Λήγει η προθεσμία για το «Νόμο Κατσέλη»
Tελευταία ευκαιρία για χιλιάδες δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια
και ληξιπρόθεσμες οφειλές για να ζητήσουν υπαγωγή στον
«Νόμο Κατσέλη», εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου,
καθώς στις 28 Φεβρουαρίου λήγει η δίμηνη παράταση που έδωσε η κυβέρνηση.
Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα “aftodioikisi.gr” «σύμφωνα με όλες
τις ενδείξεις και από τις πρώτες επαφές που είχαν οι εκπρόσωποι
κυβέρνησης και θεσμών την περασμένη Τρίτη, θεωρείται δεδομένο
ότι σύντομα οι δανειολήπτες να βρεθούν αντιμέτωποι με ένα δυσμενέστερο θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα αφορά λιγότερους».
Παράλληλα, τονίζεται ότι κομβικό σημείο των αλλαγών θεωρείται
το ύψος της αξίας του ακινήτου που θα μπορεί να μπει σε προστασία ενώ και το ύψος του εισοδήματος, αλλά και της περιουσίας του δανειολήπτη θα παίζει καθοριστικό ρόλο, όπως και το
ύψος του δανείου, ιδιαίτερα για εκείνους που θα αναζητούν να λάβουν επιδότηση της δόσης του δανείου τους από το Δημόσιο.
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∫Ε.Κ.

Κάλεσμα
συμμετοχής

Τους θεσμούς έχουμε λησμονήσει…

Παραιτήθηκε από Δήμαρχος ο Γκλέτσος
λόγο Βόρειας Μακεδονίας!

Καμία έκτακτη εγκύκλιος δεν έχει σταλεί στα σχολεία για τα κρούσματα γρίπης, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το υπουργείο Παιδείας.
Σύμφωνα με όσα σημειώνει με δελτίο τύπου, δεν υπήρξε καμία
έκτακτη παρέμβαση για την γρίπη η οποία έχει “χτυπήσει” και τους
μαθητές, όπως και πολύ άλλο κόσμο.
Αναφέρει όμως πως όπως κάθε Δεκέμβριο, έτσι και αυτόν του
2018, απέστειλε σε όλα τα σχολεία της χώρας την εγκύκλιο για τον
εμβολιασμό των παιδιών.

«Από την εποχή του Καποδίστρια μέχρι και σήμερα, πέρασαν στιγμές που οι ελληνικές κυβερνήσεις πιέστηκαν
απάνθρωπα κάποιες φορές και αντίθετα προς τα ελληνικά συμφέροντα. Μια τέτοια στιγμή ζούμε και σήμερα,
όπου ξένα κέντρα και παράκεντρα εξουσίας επιβάλλουν
στο ελληνικό πολιτικό σύστημα με θανάσιμους εκβιασμούς, να παραχωρήσουμε το όνομα Βόρεια Μακεδονία στα Σκόπια. Κάτι τέτοιο θα
ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου και θα ξεκινήσουν μύρια κακά για την χώρα μας. Εύχομαι να διαψευσθώ. Όμως αντιπολιτευόμενος αυτά τα ξένα κέντρα και παράκεντρα
εξουσίας που αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς, παραιτούμαι από τα καθήκοντα του
Δημάρχου Στυλίδας ως ένδειξη διαμαρτυρίας και ίσως μιας κάποιας εμψύχωσης των
νέων ανθρώπων αυτής της χώρας που μπορεί να μην ξέρουν πως παίζονται αυτά τα
σκληρά πολιτικά παιχνίδια».
Έτσι ο γνωστός ηθοποιός από τους… ψίθυρους καρδιάς πέρασε στις δυνατές φωνές της πολιτικής, αφού με την κίνηση αυτή δεν αποκλείεται να περάσει στην κεντρική
πολιτική σκηνή!

«Συνάδελφοι χρειάζεται όλοι να
βάλουμε μπροστά τις πραγματικές
μας ανάγκες, την εμπειρία που έχουμε, γνωρίζοντας ο καθένας μας τις δυσκολίες που υπάρχουν και να συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις» τονίζουν στελέχη της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ν. Τρικάλων “Η ΑΝΟΙΞΗ”, ενόψει της δυναμικής κινητοποίησης με κάθοδο τρακτέρ στην Νίκαια της Λάρισας.
Από την “ΑΝΟΙΞΗ” τονίζεται πως
«είναι ανάγκη οι μικροί και μικρομεσαίοι να αντιταχθούν στην άγρια φορολόγηση, στις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ και τον
ΕΛΓΑ, στον ΕΝΦΙΑ και τα κάθε είδους
χαράτσια, στο υπέρογκο κόστος παραγωγής και τις εξευτελιστικές τιμές
στα προϊόντα που μειώνουν κάθε
χρόνο το εισόδημά μας με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να επιβιώσουμε, να καλλιεργήσουμε και να παράγουμε και στους πλειστηριασμούς
και τις κατασχέσεις».

∫χρ.πΑπ.

∫χρ.πΑπ.

∫ Μ.Α.Μπ.

∫Ε.Κ.

Υπ. Παιδείας: Δεν υπάρχει έκτακτη
εγκύκλιος για την γρίπη

Αμέσως μετά την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών
από την ελληνική Βουλή, ο Απόστολος Γκλέτσος γνωστοποίησε την παραίτηση του από Δήμαρχος Στυλίδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κ. Γκλέτσου

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

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

4 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ
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Από την περασμένη Δευτέρα καταγράφεται έξαρση του φαινομένου

«Χτύπησαν» οι ιώσεις τα σχολεία
• Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντάκο το φαινόμενο δεν εμπνέει ανησυχία
ωστόσο σε αρκετά σχολεία έχει σημειωθεί μεγάλος αριθμός απουσιών
ολλοί είναι οι μικροί μαθητές και
όχι μόνον που ταλαιπωρούνται
το τελευταίο διάστημα, εξαιτίας
των εποχικών ιώσεων, ενώ από την
περασμένη Δευτέρα καταγράφεται
έξαρση του φαινόμενου.

της γρίπης, καθώς και στη μείωση απουσιών
από το σχολείο και κάθε άλλη κοινωνική εκδήλωση. εποχικής γρίπης δε μπορεί να
προβλεφθεί με ακρίβεια, συχνά όμως με την
έναρξη του παρατηρείται αποδιοργάνωση
της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής,
υπέρμετρη αύξηση της κατανάλωσης φαρμάκων και όχι σπάνια αύξηση της θνησιμότητας.

Π

Μάλιστα, σε αρκετά σχολεία του ν. Τρικάλων – κυρίως της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει καταγραφεί και σημαντικός
αριθμός απουσιών.
Σύμφωνα με τον αναπληρωτή προϊστάμενο της τοπικής Διεύθυνσης κ. Κωνσταντάκο το φαινόμενο δεν εμπνέει ανησυχία,
ωστόσο παρατηρείται έξαρση τις τελευταίες ημέρες,
Όπως είπε « σε αρκετά σχολεία ένας μεγάλος αριθμός παιδιών δεν προσήλθε στο
μάθημα και αυτό επειδή τα παιδιά ήταν άρρωστα».
Εν τω μεταξύ, με αφορμή δημοσιεύματα
ιστοσελίδων περί δήθεν έκτακτης εγκυκλίου που εστάλη στα σχολεία για τη γρίπη, το
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενημερώνει ότι δεν εστάλη καμία νέα εγκύκλιος στα σχολεία με αφορμή
τα πρόσφατα κρούσματα γρίπης στον μαθητικό πληθυσμό.
«Διευκρινίζουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως κάνει κάθε χρόνο, απέστειλε τον Δεκέμβριο του
2018 στα σχολεία όλης της χώρας την εγκύκλιο για τον εμβολιασμό των παιδιών, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ» ανα-

φέρεται στην εγκύκλιο.
Σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή του
ΚΕΕΛΠΝΟ, από την αρχή της φετινής περιόδου (Οκτώβριος 2018) έως και τις 20 Ιανουαρίου 2019 καταγράφηκαν 65 σοβαρά
κρούσματα γρίπης, εκ των οποίων τα 64 με
νοσηλεία σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
Εξ αυτών, εμβολιασμένα ήταν τα εννέα
(14%) άτομα. Το ίδιο χρονικό διάστημα καταγράφηκαν συνολικά έξι θάνατοι από ερ-

γαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Οι πέντε
θάνατοι αφορούσαν σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ.
Οι γιατροί επισημαίνουν τη σημασία του
αντιγριπικού εμβολιασμού και τονίζουν ότι
είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης. Το αντιγριπικό εμβόλιο, όταν χορηγηθεί σωστά και έγκαιρα, προφυλάσσει
από τη μετάδοση του ιού, συμβάλλοντας
στην προστασία από τις σοβαρές επιπλοκές

Σημαντικά μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης της γρίπης είναι η συστηματική
εφαρμογή μέτρων ατομικής υγιεινής (π.χ.
συχνό πλύσιμο χεριών), η απομόνωση των
πασχόντων και η αποφυγή συγχρωτισμού σε
κλειστούς χώρους.
Ο αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης είναι ο εμβολιασμός με το αντιγριπικό
εμβόλιο, το οποίο, όταν χορηγηθεί σωστά
και έγκαιρα, προφυλάσσει από τη μετάδοση του ιού της γρίπης, συμβάλλοντας στην
προστασία από τις σοβαρές επιπλοκές της
γρίπης καθώς και στη μείωση απουσιών από
την εργασία, το σχολείο και κάθε άλλη κοινωνική εκδήλωση.
Όπως κάθε χρόνο και επειδή ο ιός της γρίπης μεταλλάσσεται σε διαφορετικούς υποορότυπους, έτσι και για την περίοδο 20182019 η σύνθεση του αντιγριπικού εμβολίου
περιέχει τα εγκεκριμένα στελέχη του ιού,
σύμφωνα με τις συστάσεις του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).
Ε.Κ.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε 17 Δημοτικά Σχολεία του ν. Τρικάλων

Χωρίς προβλήματα τα σχολικά γεύματα
Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντάκο έχει καταγραφεί αύξηση στον αριθμό των παιδιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
ωρίς προβλήματα συνεχίζεται η υλοποίηση
του προγράμματος των σχολικών γευμάτων
στα Δημοτικά Σχολεία του ν. Τρικάλων που
συμμετέχουν στο εγχείρημα.

Χ

Τα σχολεία που έχουν ενταχθεί στην εφαρμογή του μέτρου
είναι στο 9ο, 13ο , 14ο , 16ο, 17ο, , 20ο, 18ο 22ο, 24ο, 25ο
Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων, στο Δημοτικό Σχολείο του Γλίνους, του Διαλεκτού, της Μεγάρχης, του Κεφαλόβρυσου, του
Μεγάλου Κεφαλόβρυσου, του Παλαιόπυργου, και του Ριζώματος (σ.σ. 17 σχολεία).
Σύμφωνα με τον αναπληρωτή προϊστάμενο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων κ. Κωνσταντάκο το τελευταίο διάστημα έχει καταγραφεί και αύξηση στον αριθμό των
παιδιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Όπως είπε, περί τις 1.000 μερίδες μοιράζονται καθημερινά στους μαθητές των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί έως το τέλος της σχολικής χρονιάς, ενώ επεσήμανε την ανάγκη να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές για τη σίτιση των παιδιών τα σχολεία,
αφού απουσιάζουν παντελώς.
Σημειωτέον, το πρόγραμμα απευθύνεται συνολικά σε
153.244 μαθητές, 950 σχολείων, 63 δήμων όλης τη χώρας.
Μετά τον ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, το πρόγραμμα αναπτύσσεται εντός της επόμενης εβδομάδας σε 831
σχολεία όλης της Επικράτειας, καλύπτοντας κατ’ αυτόν τον
τρόπο το 90% των μαθητών, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να
συμμετάσχουν.
Σύμφωνα με το υπουργείο, συγκριτικά με τον αριθμό των
μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα τη σχολική περίοδο
2017-2018, φέτος, σημειώνεται αύξηση που ξεπερνά το 20%,
γεγονός που αποδεικνύει τη θετική αποδοχή από τους μαθητές, τους γονείς και την εκπαιδευτική κοινότητα.

«Τα πολλαπλά οφέλη του προγράμματος έχουν θετική αντανάκλαση και στην ανάπτυξη της πρωτογενούς εγχώριας παραγωγής, καθώς τα προϊόντα που επιλέγονται για την παρασκευή των γευμάτων, η οποία γίνεται σε συνεργασία με το

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, είναι ντόπια και υψηλής διατροφικής αξίας» αναφέρει το Υπουργείο.
Ε.Κ.

τοπικά

ΣΑΒΒΑΤΟ

Καλεί η ΑΔΕΔΥ τους εργαζόμενους για 13ου & 14ο μισθό

Και σε τοπικό επίπεδο πολλοί εργαζόμενοι έχουν μπει στη διαδικασία
να διεκδικήσουν τα αναδρομικά τους σύμφωνα με τον κ. Κωστίκα

Ν

Ο Δήμος Τρικκαίων γνωστοποιεί
στους εργολήπτες και μελετητές δημοσίων έργων, ότι μπορούν για το επόμενο εικοσαήμερο να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στους νέους καταλόγους
επιλογής με κλήρωση για έργα – μελέτες.
Πρόκειται για το νέο σύστημα ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή
αναδόχων για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών Επιστημονικών
Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων.
Οι ενδιαφερόμενοι Εργολήπτες και
Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό
διαμόρφωση καταλόγους, μπορούν να
υποβάλλουν σχετική αίτηση στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (οδός Απ. Ιακωβάκη 5, Β’ όροφος,
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών), προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π. / πρώην Νομαρχιακά
Μητρώα) ή του μελετητικού τους πτυχίου.
Στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων, στην ενότητα «Προκηρύξεις» εί-

Το αν η απόφαση θα ισχύσει αναδρομικά
για τους εν ενεργεία εργαζομένους στο Δημόσιο θα κριθεί από τη δίκη που θα γίνει στην
Ολομέλεια του ΣτΕ την 1η Φεβρουαρίου 2019.
Πάντως η απόφαση επηρεάζει τόσο τους

υπηρετούντες με έννομη σχέση δημοσίου δικαίου στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ και σε ΝΠΠΔ,
τους υπηρετούντες ΙΔΑΧ, όσο και τους υπηρετούντες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Ε.Κ.

Λαχτάρησαν
15.000 συνταξιούχοι
Από λάθος είδαν μειωμένα ποσά στα ΑΤΜ,
όπου το λάθος διορθώθηκε ώρες μετά

Έ

τα χρήματα στους λογαριασμούς των
15.000 συνταξιούχων που έλαβαν το βράδυ
της Πέμπτης λόγω λάθους μικρότερες συντάξεις από αυτές που έπρεπε να πάρουν.
Πρόκειται κυρίως για νέες συντάξεις που
έχουν εκδοθεί με το νέο σύστημα μετά τον
νόμο Κατρούγκαλου.
Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Εργασίας, ένα από τα αρχεία του ειδικού λογισμικού «χτύπησε» και έγινε λάθος σε περίπου 15.000 συντάξεις.
Συνολικά καταβλήθηκαν 2,6 εκατομμύρια
συντάξεις και όπως τονίζουν από το υπουργείο σε καμία περίπτωση δεν έγινε μείωση
επίτηδες ενώ μέχρι χθες το μεσημέρι κατατεθεί στο σύστημα Δ.Ι.Α.Σ. το σωστό αρχείο ώστε μέχρι το βράδυ να έχει μπει η
διαφορά.
ΧΡ. ΠΑΠ.

σελίδα 5

Για ένταξη
στο νέο σύστημα
ηλεκτρονικής επιλογής
αναδόχων

α ασκήσουν αγωγές ζητώντας τα
αναδρομικά του 13ου και του 14ου
μισθού προτρέπει η ΑΔΕΔΥ τους
εργαζομένους στον δημόσιο τομέα έως
τις 15 Μαρτίου 2019. Σύμφωνα με τη
γνωμοδότηση της ΑΔΕΔΥ, συστήνεται
στις αγωγές να διεκδικηθούν,
ανεξαρτήτως της διετούς παραγραφής,
όλα τα δώρα όλων των ετών από 1-12013 και εξής.

να μικρό σοκ έπαθαν
συνταξιούχοι στα Τρίκαλα,
αλλά και σε όλη τη χώρα, όταν
είδαν στην πληρωμή των συντάξεων
Φεβρουαρίου μειωμένα ποσά στον
λογαριασμό τους. Τελικά μετά από
λίγες ώρες πιστώθηκαν

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Πρόσκληση του Δήμου
Τρικκαίων
σε εργολήπτες
και μελετητές

Να διεκδικήσουν τα αναδρομικά

Στην επιστολή της ΑΔΕΔΥ εκτιμάται ότι έως
τα μέσα Μαρτίου θα έχει δημοσιευθεί η σχετική
απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ για τη συνταγματικότητα περικοπής δώρων και επιδομάτων.
Και σε τοπικό επίπεδο πολλοί εργαζόμενοι
έχουν μπει στη διαδικασία να διεκδικήσουν
τα αναδρομικά τους, ενώ σύμφωνα με τον
πρόεδρο του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων
Τρικάλων κ. Βαγγέλη Κωστικά το 95% των
υπαλλήλων στο Νομό έχει μπει στη διαδικασία.
Κατά τον κ. Κωστίκα η διαδικασία έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό και κρατούν στάση
αναμονής για την εξέλιξη που θα έχει η όλη
διαδικασία.
Όπως αναφέρεται στη σχετική επιστολή της
ΑΔΕΔΥ « επειδή πέραν της συνταγματικότητας
θα κριθεί επιπλέον και η αναδρομικότητα των
απαιτήσεων, κοινοποιείται και η σχετική Γνωμοδότηση προκειμένου να κρίνει ο κάθε αρμόδιος πώς θα υπερασπιστεί καλύτερα τα
συμφερόντων των εργαζομένων που εκπροσωπεί.
«Εξυπακούεται ότι η επαναφορά του συνόλου
του 13ου και 14ου μισθού είναι στην προμετωπίδα των αιτημάτων μας και θα αποτελέσει
αντικείμενο διεκδίκησης και στην επικείμενη
συνάντηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τον Υπουργό Οικονομικών» αναφέρεται στην επιστολή της
ΑΔΕΔΥ.

26

ναι αναρτημένα συνημμένως τα έγραφα:
1. Αίτηση Ενδιαφερομένων
2. Πίνακας Κατηγοριών Δημοσίων
Έργων
3. Πίνακας Κατηγοριών Μελετών.

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.

6 σελίδα
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Σ

ε ετοιμότητα
βρίσκεται η
Περιφερειακή
Ενότητα Τρικάλων,
λόγω της ανόδου της
στάθμης των νερών
του Πηνειού και άλλων
ποταμών, μετά τις
έντονες βροχοπτώσεις
που συνεχίζονται από
χθες στο ν. Τρικάλων.
«Έως τώρα δεν υπάρχουν
προβλήματα, αν και είμαστε
σε επαγρύπνηση προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα»
ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρήστος
Μιχαλάκης και πρόσθεσε ότι
η στάθμη του νερού βρίσκεται σε φυσιολογικά επίπεδα.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον
ίδιο, έχουν σημειωθεί καταπτώσεις βράχων στο ορεινό
οδικό δίκτυο λόγω των βροχοπτώσεων, κυρίως στο οδικό δίκτυο προς Πύρρα και
Μυρόφυλλο, ενώ 18 μηχανήματα της Περιφερειακής
Ενότητας καθαρίζουν τους
δρόμους και απομακρύνουν
τους βράχους.
Επίσης, χθες χιόνισε στα
ορεινά με τις αντιολισθητικές
αλυσίδες να κρίνονται απαραίτητες στα ορεινά από τον
Αμάραντο μέχρι το Χαλίκι.
Σύμφωνα με την ΕΜΥ σήμερα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κεντρική
και Ανατολική Μακεδονία,
τη Θράκη, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαί-

τοπικά
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Σε ετοιμότητα βρίσκεται η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Με το βλέμμα στα ποτάμια
•«Έως τώρα δεν υπάρχουν προβλήματα, αν και είμαστε
σε επαγρύπνηση» ανέφερε ο κ. Μιχαλάκης

ου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη και
από τις απογευματινές ώρες
βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Να σημειωθεί ότι οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την
εξέλιξη των έκτακτων καιρι-

κών φαινομένων στα τακτικά
δελτία καιρού της ΕΜΥ και
στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ
στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Θεόδωρος Χήρας
Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Πύλης

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

CMYK

www.emy.gr.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας
(www.civilprotection.gr) του

Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη, έχει ενημερώσει τις
αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους
της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση
των έντονων καιρικών φαινομένων.
Παράλληλα, η Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη
λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση
των έντονων καιρικών φαινομένων.
Ε.Κ.

τοπικά
ι κάτοικοι του δήμου
Φαρκαδόνας έχουν
αποδείξει πολλές
φορές ότι έχουν την…
οικολογική συνείδηση σε
αυξημένο επίπεδο. Έτσι
δεν αποτελεί έκπληξη ότι
συνεχίζουν με αυτόν τον
τρόπο.

Ο

του Χριστόφορου

Στην εποχή της… μπλε
ανακύκλωσης η Φαρκαδόνα
Νέο ρεύμα ανακύκλωσης μπλε κώδωνα στο Δήμο Φαρκαδόνας,
με τους δημότες να είναι σε… οικολογική εγρήγορση

ΣΑΒΒΑΤΟ
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Ανεξαρτητοποιήθηκε
ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Κωνσταντίνος Δούλαλας

Παπαθανασίου
Στην εφαρμογή προγράμματος χωριστής συλλογής γυάλινων συσκευασιών προς ανακύκλωση, μέσω της ανάπτυξης
δικτύου ειδικών κάδων συλλογής τύπου «κώδωνα», προχωράει ο Δήμος Φαρκαδόνας σε
συνεργασία με την Ελληνική
Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (ΕΕΑΑ).
Οι 15 μπλε κώδωνες εγκαινιάζουν ένα χωριστό ρεύμα ανακύκλωσης γυάλινων συσκευασιών στο Δήμο μας, παράλληλα
με το υφιστάμενο ρεύμα του
μπλε κάδου.
Τοποθετήθηκαν σε κομβικά
σημεία των δημοτικών μας διαμερισμάτων ώστε να εξυπηρετούν τους επαγγελματίες δραστηριοτήτων όπως π.χ. κέντρα
διασκέδασης, μπαρ, καφετέριες, εστιατόρια, κτλ. όπου καταναλώνονται μεγάλες ποσότητες προϊόντων σε γυάλινη
συσκευασία και υπό άλλες συνθήκες θα κατέληγαν στα κοινά
απορρίμματα.
Η αποκομιδή και μεταφορά
του υλικού γίνεται με ευθύνη
της ΕΕΑΑ κάθε 10-15 ημέρες
και προσαρμόζεται αναλόγως
με τις εκάστοτε ανάγκες. Στην
περίπτωση αυτή ειδικά γερανοφόρα οχήματα συλλέγουν τις
γυάλινες συσκευασίες από τους
μπλε κώδωνες και το υλικό μεταφέρεται σε εργοστάσια επεξεργασίας υαλοθραύσματος,
ώστε να καταλήξει στην υαλουργία για ανακύκλωση.

ΤΙ ΠΕΤΑΜΕ
ΣΤΟΥΣ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ
Χαρτιά: κουτιά από τσιγάρα,
λογαριασμούς, εφημερίδες, βιβλία, χαρτοκιβώτια όλων των ειδών, όλα τα περιοδικά, ακόμα
και αυτά με τις γυαλιστερές
σελίδες, όλους τους φακέλους
αλληλογραφίας.
Αλουμινένιες και λευκοσίδηρες συσκευασίες: κουτάκια από
αναψυκτικά και μπίρες, κονσέρβες κάθε είδους, σακουλάκια μέσα στα οποία αγοράζουμε τον καφέ, αλουμινένια μπολ
μιας χρήσης, τα μεταλλικά τα-

ψάκια μιας χρήσης, το κομμάτι
από το αλουμινόχαρτο που χρησιμοποιήσαμε χθες αλλά δεν
χρειαζόμαστε πια, μεταλλικά
αντικείμενα γραφείου, τα κλειδιά που δεν χρειαζόμαστε κ.λπ.
Ολες τις γυάλινες συσκευασίες: βαζάκια από τρόφιμα,
μπουκάλια από ποτά, από αρώματα, από χυμούς, από φάρμακα κ.λπ.
Ολες τις πλαστικές συσκευασίες από: αναψυκτικά,
λάδι, αποσμητικά, απορρυπαντικά, δοχεία από τις μπογιές που
βάφουμε, σακουλάκια από καπνό. Επίσης, τα σπασμένα χαρακάκια του παιδιού, τα νάιλον
από το πακέτο των τσιγάρων, το
φιλμ περιτυλίγματος από τα
τρόφιμα ή τα έντυπα, τα πλαστικά από τα είδη διατροφής
(αλλαντικά, τυριά κ.λπ.) που
πωλούνται συσκευασμένα στο
σούπερ μάρκετ, το κεσεδάκι
από το γιαούρτι, το σακουλάκι
από το ρύζι ή τα μακαρόνια, το
περιτύλιγμα από τις πάνες και
όλα τα σχετικά είδη, τη σακούλα από το απορρυπαντικό πλυντηρίου που τελείωσε, τα παλιά
γάντια κουζίνας που τρύπησαν
κ.λπ.

Πλαστικά αντικείμενα: κρεμάστρες σπασμένες, την πλαστική κουτάλα που χάλασε, τις
πλαστικές σακούλες που δεν θα
χρησιμοποιήσουμε, τα πλαστικά
εργαλεία γραφείου, τις θήκες
από τα CD, τις παλιές κασέτες
που δεν ακούμε κ.λπ.
Συσκευασίες τετραπάκ
Ξύλινες συσκευασίες: κουτάκια από ποτά ή δώρα, οδοντογλυφίδες, ξύλινες κουτάλες
που χάλασαν, κρεμάστρες ρούχων κ.λπ.
CD, DVD - ανεξάρτητα από το
είδος της μουσικής που έχουν.
ΤΙ ΔΕΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ
ΣΤΟΥΣ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ</li>
Τα υλικά που ανήκουν σε
άλλα συστήματα ανακύκλωσης: μπαταρίες, κάθε είδους
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
συσκευές, ελαστικά, μέταλλα,
ρούχα, παπούτσια, πλαστικά
δοχεία από λάδια αυτοκινήτων

ή από φυτοφάρμακα, οικοδομικά υλικά, στρώματα, παλιά έπιπλα, την παλιά δερμάτινη τσάντα, τα οργανικά υπολείμματα
των τροφών, τα κλαδιά από τα
δέντρα.
τις βιοδιασπώμενες σακούλες (αυτές θεωρούνται συμβατικά σκουπίδια και δημιουργούν
μεγάλο πρόβλημα στην ανακύκλωση. Είναι καλύτερα να τις
χρησιμοποιούμε στα κοινά
σκουπίδια γιατί, όταν η σακούλα διασπάται, επιταχύνεται ο
χρόνος αποδήμησης.
τα μικρά χαρτάκια, εισιτήρια
και σκισμένες σελίδες (όχι γιατί δεν ανακυκλώνονται, αλλά
επειδή δεν έχει μεριμνήσει η
ΕΕΑΑ για την ανακύκλωσή
τους).
Αποτσίγαρα από έτοιμα ή
από στριφτά τσιγάρα.
Χρησιμοποιημένες χαρτοπετσέτες και χαρτομάντιλα.

Επιστολή ανεξαρτητοποίησης κατέθεσε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Δούλαλας προς τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης κ. Νάκο Χρήστο.
Μεταξύ των άλλων αναφέρει τα παρακάτω:
«…Κύριε Πρόεδρε,
Ήταν μεγάλη τιμή για μένα, η εντολή των συμπολιτών
μου, να υπηρετήσω τα συμφέροντα του τόπου μας, του Δήμου Πύλης, από την θέση του Δημοτικού Συμβούλου, στην
δεύτερη εποχή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.
Σέβομαι απόλυτα τους θεσμούς και τα πρόσωπα που
τους εκπροσωπούν.
Ποτέ στην ζωή μου δεν ήμουν μίζερος και μηδενιστής.
Όλες μου οι παρεμβάσεις ήταν με γνώμονα το κοινό
καλό.
Κύριε Πρόεδρε,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Νόμου
3852/2010 καθώς και του Ν. 4555/2018, για καθαρά προσωπικούς λόγους καταθέτω δήλωση ανεξαρτητοποίησης
από την Δημοτική Παράταξη «ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ».
Όμως θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς όλους
τους συναδέλφους της παράταξής μου καθώς και προς το
σύνολο του Δήμου – Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων και εργαζομένους.
Δηλώνω ότι θα συνεχίσω να λειτουργώ, ως ανεξάρτητος
Δημοτικός Σύμβουλος, θα εκφράζω τις απόψεις μου και θα
καταθέτω τις προτάσεις μου.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ……».

8 σελίδα
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•Η δυνατή βροχή έφερε εκ νέου πρόβλημα στον
δήμο Φαρκαδόνας στο ύψος της γέφυρας Ζάρκου,
αντίδραση από τον δήμαρχο Θανάση Μεριβάκη
και τον αντιδήμαρχο Ηλία Καραμάνο
Αντίδραση
και από τον αντιδήμαρχο
Ηλία Καραμάνο

Ο

Δήμος Φαρκαδόνας
είναι –και με διαφορά
– από τους Δήμους
της περιοχής μας που όταν
υπάρχει δυνατή βροχή την…
πληρώνει η περιοχή!

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Έτσι νέο πρόβλημα προέκυψε
τις τελευταίες μέρες και όλοι ελπίζουν να σταματήσει η βροχή
ώστε να μην υπάρξει ακόμη με-

γαλύτερο πρόβλημα. Αυτή τη
στιγμή φαίνεται πως η γέφυρα
του Ζάρκου έχει το μεγαλύτερο
πρόβλημα και έτσι οι αρμόδιες
υπηρεσίες ρίχνουν εκεί το βάρος.
Για το θέμα αυτό ο δήμαρχος
Φαρκαδόνας Θανάσης Μεριβάκης
σχολίασε:
Για μια ακόμη φορά γινόμαστε
θεατές ενός έργου που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο στο δήμο
Φαρκαδονας. Το νερό του Πηνειού στη γέφυρα του Ζάρκου
έφτασε στα όρια του. Μια εικόνα
που κάθε χρόνο τη βλέπουμε δύο
και τρεις φορές. Και τα νερά από
ψηλά συνέχεια έρχονται.

Ενώ το θέμα με το «Φράγμα
Νεοχωρίτη» έφερε και την αντίδραση του αντιδημάρχου Δήμου
Φαρκαδόνας Ηλία Καραμάνο, που
εξήγησε πως έχει η κατάσταση:
«ΦΡΑΓΜΑ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ»
Η αναφορά έχει να κάνει με το
γεγονός ότι για πολλοστή φορά
ο Πηνειός, «η ευλογία του κάμπου
μετατρέπεται σε κατάρα». Για μια
φορά ακόμη ήρθε ο εφιάλτης
των πλημμυρών στο Δήμο Φαρκαδόνας. Μπορεί η κυβέρνηση
και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του νομού μας να έχουν
σημαντικά τρέχοντα εθνικά θέματα να διαχειριστούν, αλλά και
τα δικά μας θέματα, τα τοπικά,
δεν είναι μικρότερης σημασίας.
Πάνε 15 μήνες από τον Οκτώβρη του 2017, όταν είχε επισκεφτεί το νομό Τρικάλων ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτης
Φάμελλος. Συγκεκριμένα επισκέφτηκε τους Δήμους Φαρκαδόνας
και Πύλης στο πλαίσιο της διαβούλευσης του σχεδίου διαχείρισης υδατικών πόρων στη χώρα.
Μας είχε εξηγήσει τότε, ότι οι

CMYK

διαδικασίες πρέπει να τρέξουν
και το σχέδιο να ολοκληρωθεί
μέχρι το τέλος του 2017, ώστε
να υπάρξει η δυνατότητα χρηματοδότησης των έργων μέσω
ΕΣΠΑ. Σε αυτή τη λογική είχε
προτάξει την κατασκευή φραγμάτων (τέσσερα στην περιφερειακή ενότητα Τρικάλων), ώστε να
εξοικονομηθεί νερό για την άρδευση και την ύδρευση.
Μας είχε εξηγήσει τότε ότι, δεδομένης της έλλειψης χρόνου
δεν είναι δυνατό η κυβέρνηση:
«Να ρισκάρει το μέλλον της χώρας με καθυστερήσεις που μπορεί
να προκύψουν, είτε με προσφυγές
στο Συμβούλιο της Επικρατείας,
είτε με αντιδικίες με τους Αιτωλοακαρνάνες, σε ό,τι αφορά το
έργο εκτροπής του Αχελώου».
Εξάλλου, είχε πει, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρηματοδοτεί
τον Αχελώο διότι θεωρεί το έργο
έξω από τη στρατηγική της.
Κάτι ανάλογο είχε συμβεί και
στο Δήμο μας. Στο δημαρχείο
της Φαρκαδόνας, αφού αναφέρθηκε στις πιεστικές προθεσμίες
σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση
έργων, που θα προκύψουν μέσω
της διαβούλευσης για το σχέδιο
υδατικών πόρων στη Θεσσαλία,
επεσήμανε ότι πρόταση της κυ-

βέρνησης είναι η κατασκευή του
φράγματος Νεοχωρίτη.
Συγκεκριμένα αναρωτήθηκε:
«Να συνεχίσουμε με τη μεταφορά
νερών από τον Αχελώο, οπότε
θα έχουμε προβλήματα, είτε με
προσφυγές στο ΣτΕ, είτε με την
άρνηση της Αιτωλοακαρνανίας ή
να διαλέξουμε μία άλλη πρόταση,
που θα φέρει περισσότερα έργα
στη Θεσσαλία, με πολλούς πόλους ανάπτυξης;».
Εξάλλου, το φράγμα Νεοχωρίτη αποτελεί πάγιο αίτημα του
Δήμου Φαρκαδόνας, ο οποίος το
χειμώνα «πνίγεται» από την υπερχείλιση των ποταμών και το καλοκαίρι δεν έχει νερό.
Βέβαια δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός, ότι ο
υπουργός δεν μίλησε για κυβερνητικές αποφάσεις, αλλά για προ-

τάσεις. Ταυτόχρονα, ο κ. Φάμελλος ζήτησε από το Δήμο Φαρκαδόνας αλλά και από τους άλλους
αυτοδιοικητικούς παράγοντες του
νομού να υποβάλλουν έγκαιρα
τις προτάσεις τους και για άλλα
μικρότερα έργα, όπως για παράδειγμα την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τοπικά μικροφράγματα
καθώς στον προϋπολογισμό του
υπουργείου υπάρχει γι’ αυτό το
σκοπό για τη Θεσσαλία το ποσό
των 125 εκατ. ευρώ.
Ο Δήμος Φαρκαδόνας στη πρόταση του υπουργού ανταποκρίθηκε άμεσα και σε σύντομο χρονικό διάστημα κατέθεσε πλήρη
φάκελο με τις προτάσεις του και
ότι υλικό μελετών έχει στα χέρια
του. Από εκεί και μετά εδώ και
15 μήνες είμαστε σε αναμονή.
Και αναμένουμε…
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σελίδα 9

Οι αγρότες της Θεσσαλίας, την ερχόμενη Δευτέρα

Στήνουν μπλόκο στη Νίκαια της Λάρισας
•Οι Τρικαλινοί αναχωρούν από το Μεγαλοχώρι στις 12μ. και από την Φαρκαδόνα στις 1:30μ.μ.
ε δυναμική
κινητοποίηση με τα
τρακτέρ
κατεβαίνουν οι αγρότες
από την Δευτέρα 28
Ιανουαρίου, σύμφωνα με
την προχθεσινή απόφαση
της πανθεσσαλικής
σύσκεψης των
ομοσπονδιών τους στα
Φάρσαλα.

Σ

Ο τόπος είναι η Νίκαια της
Λάρισας, που όπως τονίζουν
οι αγρότες, είναι το «σημείο
αναφοράς για το αγροτικό κίνημα».
Όσον αφορά τους Τρικαλινούς παραγωγούς, έχουν καθοριστεί δύο αφετηρίες, στις
12μμ από το Μεγαλοχώρι και
στις 1:30μμ από την Φαρκαδόνα, στην οποία ήδη από
χθες έχουν συγκεντρωθεί τρακτέρ.
Το σύνθημα των αγροτών είναι «Λέμε όχι στην φτώχεια και
στον αφανισμό, βγάζουμε τα
τρακτέρ στις πλατείες». Το
Σάββατο 26 Ιανουαρίου, η
Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων ν. Τρικάλων «Η ΑΝΟΙΞΗ», διοργανώνει στις 7μμ
σύσκεψη στο Μεγαλοχώρι,
για τον καλύτερο συντονισμό
του αγώνα.

Διεκδικήσεις
Οι διεκδικήσεις των αγροτών είναι οι εξής:
• Φορολογία σε κάθε πραγματικό εισόδημα, κατάργηση
των τεκμηρίων. Αφορολόγητο
ατομικό εισόδημα 12.000
ευρώ, προσαυξημένο με 3.000
ευρώ για κάθε παιδί. Προ-

οδευτική φορολόγηση στο
επιπλέον εισόδημα για τους
μεγαλοαγρότες και τους επιχειρηματίες στο 45%. Κατάργηση των λογιστικών βιβλίων
σε φτωχούς αγρότες με τζίρο
έως 40.000 ευρώ.
• Κατώτατες εγγυημένες
τιμές για τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα, που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν εισόδημα
για επιβίωση και συνέχιση της
αγροτικής δραστηριότητας.
Άμεση πληρωμή των αγροτικών προϊόντων κατά την παράδοσή τους. Φθηνά προϊόντα για τις λαϊκές ανάγκες
ενάντια στην κερδοσκοπία εμπόρων και βιομηχανιών.
• Αφορολόγητο πετρέλαιο,
όπως στους εφοπλιστές - Άμεση μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος κατά 50%

στους μικρομεσαίους αγροτοκτηνοτρόφους.
• Κατάργηση όλων των
άμεσων και έμμεσων περιορισμών της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής που
επιβάλλει η ΚΑΠ της ΕΕ, να
μην ισχύσουν οι περικοπές
στις επιδοτήσεις - ενισχύσεις,
σύνδεση των ενισχύσεων με
την παραγωγή, το ζωικό κεφάλαιο.
• ΕΛΓΑ κρατικός φορέας
που θα καλύπτει και θα αποζημιώνει στο 100% της ζημιάς απ' όλες τις αιτίες καταστροφής σε φυτική, ζωική παραγωγή και πάγιο κεφάλαιο
χωρίς καθυστερήσεις.
• Κατάργηση του αντιασφαλιστικού νόμου. Μείωση
των ορίων συνταξιοδότησης
στα 60 για τους αγρότες και
στα 55 για τις αγρότισσες. Κα-

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

τώτερες συντάξεις 600 ευρώ.
Να ανακληθεί άμεσα η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης στα 67 χρόνια που ισχύει
σήμερα. Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν Υγεία - Πρόνοια.
Να σφραγιστούν όλα τα βιβλιάρια υγείας του ΟΓΑ χωρίς
όρους και προϋποθέσεις.
• Καμιά κατάσχεση και
πλειστηριασμός πρώτης, δεύτερης κατοικίας ή χωραφιού,
από δάνεια που βρίσκονται
στο "κόκκινο", συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι
300.000 ευρώ. Διαγραφή των
τόκων και κούρεμα του κεφαλαίου σε ποσοστό 30% για
επαγγελματικά δάνεια μέχρι
200.000 ευρώ των φτωχών
αγροτοκτηνοτρόφων. Ετήσιο
ακατάσχετο χρηματικό όριο
στα βιβλιάρια των μικρομεσαίων αγροτών στο ύψος του

αφορολόγητου (12.000 ευρώ
+ 3.000 ευρώ για κάθε παιδί).
• Κατάργηση των χαρατσιών του ΕΝΦΙΑ, γεωτρήσεων, ΟΣΔΕ (επιστροφή όλων
όσα κρατήθηκαν μέχρι τώρα),
πιστοποίησης ψεκαστικών
κ.ά., του ΦΠΑ στα αγροτικά
μέσα και εφόδια, ζωοτροφές,
στα τρόφιμα, είδη λαϊκής κατανάλωσης και υπηρεσίες.
• Να εξοφληθούν άμεσα
όλα τα χρωστούμενα σε αγρότες, καθώς και οι δικαιούχοι
εξισωτικών αποζημιώσεων,
επιστροφής φόρου καυσίμων,
νιτρορύπανσης, βιολογικών
καλλιεργειών κ.ά. Το κράτος
να εγγυηθεί την άμεση πληρωμή όλων των χρωστούμενων προϊόντων από εμπόρους,
εξαγωγείς και βιομήχανους,
καθώς και την παροχή από τις
τράπεζες άτοκων καλλιεργη-

τικών δανείων σε νέους αγρότες, μικρομεσαίους αγρότες
και κτηνοτρόφους.
• Ενίσχυση της κτηνοτροφίας και εξασφάλιση των αναγκαίων βοσκήσιμων εκτάσεων.
Δωρεάν κρατική σήμανση
ζώων, νομιμοποίηση σταβλικών εγκαταστάσεων, υποδομές για την αντιμετώπιση ζωονόσων και πρόσληψη γεωτεχνικών.
• Να γίνουν τα απαραίτητα
έργα υποδομής για εξασφάλιση επαρκούς άρδευσης, αντιπλημμυρικά έργα. Να μην
ιδιωτικοποιηθεί η διαχείριση
των νερών όπως προβλέπει η
οδηγία 60/2000 της ΕΕ. Όχι
στην επιβολή πρόσθετου "περιβαλλοντικού" τέλους στο
νερό άρδευσης και ύδρευσης.
Ματθαίος Μπίνας
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Η ΝΟΔΕ, σήμερα στις 12μμ στο Πανελλήνιο

Κόβει τη βασιλόπιτα
• Με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη θα πραγματοποιηθεί η χοροεσπερίδα
στις 23/2• Φιλανθρωπική εκδήλωση για το “Χαμόγελο του Παιδιού”
και με την Έλενα Ράπτη διοργανώνει η ΔΗΜΤΟ Καλαμπάκας αύριο
στις 5:30 στο ξενοδοχείο “Ορφέας”

Τ

ην βασιλόπιτα κόβει σήμερα η
ΝΟΔΕ (Νομαρχιακή Διοικούσα
Επιτροπή) Τρικάλων της ΝΔ, μέσα
σε ένα έντονο πολιτικά κλίμα και με τις
εκλογές, βουλευτικές και
αυτοδιοικητικές ενόψει.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στην αίθουσα “Αίγλη” του ξενοδοχείου “Πανελλήνιο”
στις 12μμ, με κεντρικό ομιλητή τον γραμματέα
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ και
βουλευτή Καρδίτσας Κώστα Τσιάρα.
Τα μέλη της ΝΟΔΕ υπό την προεδρία του
κ. Κώστα Τρέλλη συνεδρίασαν προχθές στα
γραφεία του φορέα, προκειμένου να διοργανωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η
σημερινή εκδήλωση, αλλά και να αρχίσουν
οι διαδικασίες για την ετήσια χοροεσπερίδα
με κεντρικό ομιλητή τον πρώην πρόεδρο
της Βουλής και της ΝΔ Βαγγέλη Μεϊμαράκη,
η οποία θα λάβει χώρα στις 23 Φεβρουαρίου
στο “Art Gallery Hotel”(Υπεραστικό ΚΤΕΛ).
Επίσης, συζητήθηκε και η φιλανθρωπική
εκδήλωση αύριο στην Καλαμπάκα, που διοργανώνει η ΔΗΜΤΟ (Δημοτική Τοπική Οργάνωση) στο ξενοδοχείο “Ορφέας” στις 5:30μμ,
με κύρια ομιλήτρια την βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης Έλενα Ράπτη, η οποία θα αναλύσει
το ζήτημα “Παιδική σεξουαλική κακοποίηση”.
Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν στο
“ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ”, εκπρόσωποι
του οποίου θα δώσουν το παρών στην διορ-

γάνωση.
Ωστόσο, από την προχθεσινή συνεδρίαση
της ΝΟΔΕ, δεν θα μπορούσε να λείψει από
την συζήτηση και το ζήτημα των εκλογών,
βουλευτικών και αυτοδιοικητικών.
Εκτός από το ότι ο μηχανισμός του κόμματος είναι πάντα σε εγρήγορση και ανά
πάσα στιγμή έτοιμος για τις εκλογές, αναλύθηκαν οργανωτικά θέματα, αλλά και άλλα,
όπως η καλύτερη δυνατή, ομόθυμη και συσπειρωμένη πορεία προς τις εκλογές.

Τ

ην προτεραιότητα του
στην ανάπτυξη της Τρικαλινής περιφέρειας
επιβεβαιώνει με καθημερινές
επισκέψεις του ο Μικέλης Χατζηγάκης. Ο Τρικαλινός πολιτικός είναι κάθε μέρα δίπλα
στους πολίτες θέλοντας να
ακούσει τα προβλήματα από
«πρώτο χέρι» και να συζητήσει
λύσεις μαζί με τους πολίτες.
Σήμερα Παρασκευή επισκέφθηκε την Πύλη και είχε συνάντηση με τον Διευθυντή του
υποκαταστήματος της Εθνικής
Τράπεζας και με τον Διευθυντή
του Κέντρου Υγείας. Επίσης,
επισκέφθηκε την λαϊκή αγορά
και μίλησε με παραγωγούς για
τα προβλήματα τους αλλά και
με απλούς δημότες που του
έθεταν τους πολιτικούς τους
προβληματισμούς.
Ο Μικέλης Χατζηγάκης είχε
έντονη αντίδραση για το κλείσιμο του υποκαταστήματος
της Εθνικής Τράπεζας Πύλης
και δεσμεύτηκε να πάρει πρωτοβουλίες – στον βαθμό που
μπορεί – για ενδεχόμενη αναστολή της απόφασης.
Στην συνάντηση που είχε
με τον Διευθυντή του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας Πύλης, κ. Νίκο Μπαλκίζα,
πρώτα ενημερώθηκε για τις λεπτομέρειες της απόφασης για
το κλείσιμο του καταστήματος
και στη συνέχεια συζήτησε τρόπους ενδεχόμενης αναστολής
της απόφασης.
Ο Μικέλης θεωρεί πως τα
στοιχεία δεν δικαιολογούν το
κλείσιμο του υποκαταστήματος
και δεσμεύτηκε να μεταφέρει
αυτό το μήνυμα και στην Ντόρα
Μπακογιάννη και στον Κωστή

Θεσμικές συναντήσεις
Μικέλη στην Πύλη

Χατζηδάκη με τους οποίους
συνεργάζεται στενά για την
κατάρτιση του οικονομικού προγράμματος της ΝΔ. Επίσης, θα
μιλήσει για την αρνητική κατάσταση που επιφέρει μια τέτοια
απόφαση στην ευρύτερη περιοχή της Πύλης σε κορυφαία
στελέχη της Εθνικής Τράπεζας
στα κεντρικά γραφεία στην Αθήνα.
Συγχρόνως, ο Μικέλης Χατζηγάκης συναντήθηκε με τον

Διευθυντή του Κέντρου Υγείας
Πύλης, κ. Μιχάλη Βενιζέλο, για
να ακούσει τα προβλήματα και
τις ανάγκες του Κέντρου. Ο Μικέλης συνεχάρει τον Διευθυντή
και το προσωπικό του Κέντρου
για τις φιλότιμες προσπάθειες
που καταβάλουν παρόλα τα
δυσλειτουργικά προβλήματα
που προέρχονται από το κεντρικό επίπεδο, και δεσμεύτηκε
πως θα είναι δίπλα τους σε ότι
χρειαστούν.

Ματθαίος Μπίνας

Επικρατεί μεταξύ παραγωγών και γεωπόνων και φέτος

Προβληματισμός για την καλλιεργητική περίοδο
• Η χρόνια έλλειψη ρευστότητας και το διαχρονικά αυξημένο
κόστος παραγωγής, προκαλεί προβλήματα στον πρωτογενή τομέα

Προβληματισμός επικρατεί
μεταξύ των γεωργών για την
φετινή καλλιεργητική περίοδο,
λόγω της έλλειψης ρευστότητας που ταλανίζει πολλά μέλη
του κλάδου.
Παράλληλα, και στον χώρο
της διάθεσης αγροεφοδίων
υπάρχει ανάλογη στάση, για
τον ίδιο ακριβώς λόγο.
«Τα έχουμε πει τόσες φορές
όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Έχουμε ασύμφορα αυξημένο
κόστος παραγωγής, στο οποίο
εμείς οι μικρομεσαίοι αγρότες
δεν μπορούμε να αντεπεξέλθουμε» τονίζουν γεωργοί και
υπογραμμίζουν «ας αρχίσουμε
από το βασικό. Το αγροτικό πετρέλαιο. Πως θα μπούμε στα
χωράφια μας να καλλιεργήσουμε με την τιμή που έχει το καύσιμο; Μας επιστρέφουν μέρος
του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, αλλά πότε; Πολύ αργά.
Τώρα έχουμε ανάγκη ρευστού.
Μετά, είναι ο ΦΠΑ στα αγροεφόδια, ο οποίος βρίσκεται στο

24%. Αγοράζουμε σπόρους,
πληρώνοντας σχεδόν το 25%
της αξίας τους σε φόρους. Ακολουθούν τα λιπάσματα, τα φάρμακα, διάφορα εξαρτήματα που
χρήζουν αλλαγής λόγω φυσιολογικής φθοράς, το ρεύμα για
τα ποτίσματα και τέλος κάνουμε
τον σταυρό μας να μας βοηθήσει ο καιρός και επιπλέον, να
“πιάσουν” καλή τιμή τα προϊόντα μας. Είναι γνωστό πως
έχουμε ξεσκέπαστο μαγαζί,
αλλά δεν μπορεί και να είναι
όλα εναντίον μας, όπως η πολιτεία».
Από την πλευρά τους γεωπόνοι τονίζουν πως εντός της
κρίσης, η πίστωση αγροεφοδίων είναι μία πολύ δύσκολη
κατάσταση, εξηγώντας πως δεν
τίθεται θέμα εμπιστοσύνης μεταξύ καταστηματαρχών – πελατών, αλλά ζήτημα οικονομικής αντοχής των επιχειρήσεών
τους.
«Στηρίζουμε όσο αντέχει η
τσέπη μας τους παραγωγούς,

πιστώνοντάς τους. Περιμένουν
και αυτοί και εμείς τις αποδόσεις των ενισχύσεων ή τις πληρωμές από τις πωλήσεις των
προϊόντων τους» επισημαίνουν
γεωπόνοι και σημειώνουν «όταν
στους τραπεζικούς λογαριασμούς των αγροτών αποδίδονται οι ενισχύσεις, έρχονται άμεσα και μέσω της κάρτας μας
πληρώνουν, όμως χρειάζονται
δύο ημέρες για να φανούν τα
χρήματα στους δικούς μας λογαριασμούς. Όλο αυτό το διάστημα τι κάνουμε; Πως πληρώνουμε τους προμηθευτές
μας και τις υποχρεώσεις μας;
Ασφαλώς και δεν ευθύνονται
οι αγρότες για την κατάσταση
αυτή, όμως κάτι πρέπει να γίνει,
κάποια πρωτοβουλία με προσανατολισμό και σχέδιο οφείλει
να αναλάβει η πολιτεία, αδιάφορο ποιο ή ποια κόμματα
έχουν τα ηνία της εξουσίας».
Ματθαίος Μπίνας
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Χορός Γριζανιτών Λάρισας
το κέντρο
«ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ»
πραγματοποιήθηκε
ο ετήσιος χορός των
Απανταχού Διαμενόντων
Γριζανιτών Λάρισας.
Ήταν μια εξαιρετική
βραδιά για τους
Γριζανίτες, η οποία
κύλησε με κέφι και χορό.
Κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης, ο Σύλλογος
βράβευσε τους
επιτυχόντες μαθητές στα
ΑΕΙ και ΑΤΕΙ .

Σ

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου
κ. Δημήτρης Αντωνίου καλωσόρισε τους προσκεκλημένους, αναφέρθηκε στην μακροχρόνια παρουσία του Συλλόγου στα δρώμενα του Γριζάνου και της Λάρισας, στις
δραστηριότητες του Συλλόγου και στην προσπάθεια των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την επίτευξη των
στόχων. Ευχαρίστησε τους
χορηγούς του Συλλόγου για
την ηθική και οικονομική στήριξη, τους επίσημους προσκεκλημένους για την παρουσία τους και συνεχάρη
τους επιτυχόντες μαθητές στα
ΑΕΙ και ΑΤΕΙ και τις οικογένειές τους για την προσπάθεια
που κατέβαλαν.
Την εκδήλωση τίμησαν με
την παρουσία τους, ο Βουλευτής Λάρισας, κ. Χρήστος
Κέλλας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, ο κ. Γρηγόρης Παπαχαραλάμπους, ο Δήμαρχος
Φαρκαδόνας, κ. Αθανάσιος
Μεριβάκης, ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Φαρκαδόνας, κ.Ιωάννης Αναγνώστου, οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι του Δήμου Φαρκαδόνας, κ. Κων/νος Κοκκινίδης, κ. Μιχάλης Μπαγιώτης
και κ.Αθανάσιος Παπαδημητρίου, ο υποψήφιος Βουλευτής Μικέλης Χατζηγάκης, γιός
του πρώην Υπουργού κ. Σωτήρη Χατζηγάκη, ο κ. Σωτήριος Κατσαντώνης,Αντιστράτηγός ε.α. ο Δασάρχης Λάρισας, κ. Αθανάσιος Μιχαήλ, ο
Ιατρός Μαιευτήρας- Γυναικολόγος κ. Ηλίας Αλεξανδρής, ο
Διευθυντής των ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ, κ. Βασίλειος Νεχαλιώτης,
ο Διευθυντής Ασφαλιστικής
Εταιρείας κ. Αναστάσιος Κούτσικος, εκπρόσωποι του ΠΑΟ
Μπάρτσα Γριζάνου ο κ. Δημήτρης Δημότσιος με τον κ.
Ευάγγελο Χασιώτη, ο Επίτιμος
Διευθυντής του Λυκείου Φαρκαδόνος, κ. Βάϊος Μαλέκας

και οι Δημοσιογράφοι της
Ελευθερίας ο κ. Σωτήρης Κέλλας και ο κ. Γεώργιος Ρούστας.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, βραβεύθηκαν οι επιτυχόντες Γριζανίτες μαθητές
στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας
του έτους 2018 : 1) Αλεξανδρής Αλέξανδρος του Ηλία,
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής & Αθλητισμού –
Α.Π.Θ. Θες/νικη, 2) Γιαννηνάσιου Κωνσταντίνα του Χαραλάμπου, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών – Πανεπιστήμιο Πειραιά, 3) Γιώτας
Νικόλαος του Ιωάννου, Τμήμα
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – ΑΤΕΙ Θεσσαλίας –
Λάρισα, 4) Δαυλή Χρυσούλα
Κων/νου, Τμήμα Στατιστικής &
Ασφαλιστικής Επιστήμης –
Πανεπιστήμιο Πειραιά, 5) Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης –
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας –
Βόλος, 6) Καραμουσλής Μενέλαος του Παναγιώτη, Τμήμα
Γεωπονίας – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 7)
Κέλλας Βύρωνας του Σωτηρίου, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού –
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας –
Τρίκαλα, 8) Κούτσικος Δημή-

τριος του Γεωργίου, Τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
– ΑΤΕΙ Θεσσαλίας Λάρισα, 9)
Λίτσιου Αικατερίνη του Δημητρίου, Τμήμα Μηχανολόγων
Μηχανικών – ΑΤΕΙ Θεσσαλίας
– Λάρισα, 10) Μανώλη Ιφιγένεια- Μαρία του Δημοσθένη,
Τμημά Οικονομικών Επιστημών – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Κομοτηνή,
11) Παππά Μαρία του Δημητρίου, Τμήμα Κοινωνικής &
Ποιμαντικής Θεολογίας – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Θεσσαλονίκη, 12)
Ρούστας Δημήτριος του Γεωργίου, Τμήμα Νομικής – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Κομοτηνή, 13) Τσιάμη
Ευδοξία του Δημητρίου, Τμή-

CMYK

μα Διοίκηση Επιχειρήσεων –
ΑΤΕΙ Θεσσαλίας – Λάρισα,
14) Τσιάμης Ευάγγελος του
Γεωργίου, Τμήμα Μηχανικών
ΤΕ – ΑΤΕΙ Θεσσαλίας – Λάρισα.
Χορηγοί της εκδήλωσης
ήταν ο υπεύθυνος της επιχείρησης «ΦΕΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» Χ.
ΥΦΑΝΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΓΡΙΖΑΝΟ, κ. Κων/νος Κοκκινίδης, ο
Γενικός Δ/ντης Ασφαλειών κ.
Αναστάσιος Κούτσικος ο
υπεύθυνος της επιχείρησης
ΒΙΟΣΙΛΑΜ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 3ο ΧΛΜ
Λάρισα – Θεσ/νικη κ. Αθανάσιος Λίτσιος και η υπεύθυνη
του «Απολλώνιου Αθλητικού
Συλλόγου» Λάρισας, κ. Έυη
Λίτσιου.
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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 σήμερα 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.

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, αύριο 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.

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας
Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Ν.
Τρικάλων θα πραγματοποιήσει την κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας αύριο 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.

Σκληρή γλώσσα Λυγερού
για την συμφωνία των Πρεσπών
τα Τρίκαλα βρέθηκε
χθες Παρασκευή o
δρ. Ν. Λυγερός και
έδωσε διάλεξη με τίτλο
«Προσύμφωνο των
Πρεσπών και στρατηγική
αλλαγή φάσης. Η
εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα εκδηλώσεων του
μουσείου Τσιτσάνη με
συνδιοργανωτές την
Επιτροπή Μακεδονικού
Αγώνα Τρικάλων και τον
Σύλλογο «Μετεώρων
Λιθόπολις».
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•Εκδήλωση για τη Συμφωνία των Πρεσπών
πραγματοποιήθηκε χθες στο Μουσείο Τσιτσάνη

Ο ομιλητής στην διάλεξή του
χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα
για την συμφωνία των Πρεσπών.
Ο Νίκος Λυγερός είναι Έλληνας ερευνητής και, σύμφωνα
με τον ίδιο, εργάζεται ως μαθηματικός, συγγραφέας, ποιητής, ζωγράφος, σκηνοθέτης,
ασχολείται με τη μουσική, την
κοινωνιολογία, την οικονομία,
την αρχαιολογία, το μάνατζμεντ, τη στρατηγική και τη γεωπολιτική. Έχει γεννηθεί στο
Βόλο το 1968.
Έχει αυτοπροσδιοριστεί ως ο
πλέον ευφυής Έλληνας το κόσμου και σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του, κατέχει
δύο διδακτορικούς τίτλους, ενώ

έχει πραγματοποιήσεις πολλαπλές δημοσιεύσεις. Έχει δεχθεί
έντονη κριτική για τις πολιτικές
θεωρίες του. Συχνά, διάφορα
ΜΜΕ αμφισβητούν τους ισχυρισμούς του.
Το 2018 ήταν ένας εκ των
κεντρικών ομιλητών στα Συλλαλητήρια για τη Μακεδονία.
Υποστηρίζει επίσης ότι το Αιγαίο κρύβει 1,3 δις ορυκτό
πλούτο
Σύμφωνα με τη προσωπική
του ιστοσελίδα υπάρχουν πάνω
από 22.000 γραπτά κείμενα του
ιδίου που περιλαμβάνουν άρθρα πάνω σε θέματα φιλοσοφίας, εκπαίδευσης, μαθηματικών, φυσικής, μυθολογίας, θρησκείας, ιστορίας, αρχαιολογίας,
κινηματογράφου, ζωγραφικής,
μουσικής, πολιτικής, κοινωνιολογίας, στρατηγικής, management, οικονομίας, καθώς και
άλλου είδους κείμενα όπως
ποιήματα, ή λογοτεχνικά αποσπάσματα, στην Ελληνική, Γαλλική ή Αγγλική γλώσσα, αλλά
και πάνω από 2000 σκίτσα ή
πληρέστερα έργα ζωγραφικής.
ΧΡ. ΠΑΠ.

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 αύριο Κυριακή 27
Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:00 στην αίθουσα της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Τρικάλων.
Η Παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα
Είσοδος Δωρεάν

Κοπή πίτας
Σας προσκαλούμε στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας που
θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή 27/1/2019 και ώρα 18:00, στις
εγκαταστάσεις της Ακαδημίας Αναρρίχησης (Πολυχώρος Γυμνασίου Λυκείου Πύλης)

Κοπή πίτας ΚΗΦΗ και Β ΚΑΠΗ
Την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου και ώρα 10:30 θα πραγματοποιηθεί
η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΚΗΦΗ και του Β
ΚΑΠΗ. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε κάθε τρικαλινό, στα μέλη και
τους φίλους των φιλοξενούμενων.

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.

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

η Δήμητρα Κουρεμένου –
Γαλάνη του Κωνσταντίνου
Η κυρία Δήμητρα Κουρεμένου – Γαλάνη του Κωνσταντίνου συναντήθηκε με
τον Δήμαρχο Πύλης κ. Κωνσταντίνο Μαράβα και θα είναι υποψήφια Δημοτική
Σύμβουλος με τον συνδυασμό «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ», στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου, στην Δημοτική Ενότητα Νεράϊδας.
Η κα Δήμητρα Κουρεμένου – Γαλάνη του Κωνσταντίνου είναι
απόφοιτος Λυκείου και το επάγγελμα της είναι η κομμωτική.
Είναι παντρεμένη με τον Ιωάννη Γαλάνη, με καταγωγή από την
Κοινότητα Παραποτάμου - οικισμό ΛΙΛΗ Δημοτικής Ενότητας Πιαλείων.
Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας σε δήλωσή του
τόνισε: «Χαιρετίζω στον δημοτικό συνδυασμό «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ» την κα Δήμητρα Κουρεμένου – Γαλάνη.
Πρόκειται για ένα νέο άτομο, με νέες ιδέες και όρεξη για προσφορά. Και με την δική της παρουσία δείχνουμε ότι στόχος μας
είναι να εκπροσωπούνται όλες οι κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού.
Αισθάνομαι όμορφα που η Δήμητρα είναι συνοδοιπόρος μας
στην προσπάθεια που κάνουμε, έτσι ώστε να συνεχίσουμε το
έργο που ξεκινήσαμε».
Η κα Δήμητρα Κουρεμένου – Γαλάνη σε δήλωσή της επεσήμανε: «Η συμμετοχή στα κοινά και μάλιστα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι υποχρέωση όλων. Με την σκέψη αυτή είμαι δίπλα
στον Δήμαρχο Πύλης κ. Κωνσταντίνο Μαράβα. Θα κάνω ότι χρειάζεται, θα δώσω τον καλύτερο εαυτό μου στην μάχη των εκλογών, έτσι ώστε ο συνδυασμός «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ» να συνεχίσει την διοίκηση του Δήμου».

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 σήμερα 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

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 αύριο 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

τοπικά
ράγματι, η ελληνική
γλώσσα είναι η
μόνη στον κόσμο,
που ομιλείτε κατά τις
συμβατικές τοποθετήσεις
τουλάχιστον επί 4.000
χρόνια. Το γεγονός αυτό
αποδεικνύεται από το ότι
ακόμη και σήμερα
ομιλούμε την ίδια γλώσσα
που ομιλούσε και ο
πάππους μας Όμηρος. Κι
αυτό διότι σχεδόν όλες οι
ομηρικές λέξεις έχουν
διασωθεί στην παραγωγή
των λέξεων, και κυρίως
στα σύνθετα. Αυτό είναι
το μεγάλο μυστικό, για να
μπορέσουμε να την
κατανοήσουμε.
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ΑΠ’ ΟΣΑ ΔΙΑΒΑΖΩ

Π

Μπορεί π.χ. σήμερα να λέμε
«νερό», αλλά τα σύνθετα και οι
παράγωγες λέξεις θα είναι με
το «ύδωρ» (υδραυλικός, υδραγωγείο, ύδρευση, υδροφόρος,
ενυδρείο, αφυδάτωση, υδρωπικία, υδρόψυκτος, υδρογόνο,
υδροστατική, εταιρία υδάτων
κ.λπ.). Μπορεί να λέμε «φωτιά», αλλά τα σύνθετα είναι
όλα με το «πυρ» (πυροσβέστης, πυρασφάλεια, πυρκαγιά, πυρπολητής κ.λπ.). Ακόμη
και λέξεις που σήμερα έχουν
χαθεί, έχουν διασωθεί στα
σύνθετα. Για παράδειγμα, ο
Όμηρος χρησιμοποιεί το ρήμα
«δέρκομαι» (= βλέπω), που
σήμερα έχει χαθεί. Διασώζεται
όμως στην λέξη «οξυδερκής».
Ας δούμε όμως ακόμη μερικά

ΣΑΒΒΑΤΟ

Η μία, συνεχής και ενιαία
ελληνική γλώσσα
Του κλασικού φιλολόγου Αντώνη Αντωνάκου
(Επιμέλεια Νικολάου Κατοίκου)
παραδείγματα: Το βάρος στον
Όμηρο λέγεται «άχθος» και η
γη «άρουρα». Όσο κι αν νομίζουμε ότι αγνοούμε την σημασία των λέξεων σήμερα,
έχουμε τις λέξεις «αχθοφόρος» (για το άχθος) και τις λέξεις «αρουραίος, άροτρον»
κ.λπ. (για την άρουρα). Αλλά
και η άλλη ομηρική λέξη πού
δηλώνει την γη, η «χθων», εξακολουθεί να υπάρχει στην λέξη
«υποχθόνιος». Ο «νόστος»
στην ομηρική γλώσσα είναι η
επιστροφή και το «άλγος» είναι
ο πόνος. Σήμερα χρησιμοποιούμε ευρέως τις λέξεις «νοσταλγία», «αναλγητικά φάρμακα», «νευραλγία», «κεφαλαλγία» κ.λπ.
Το «ους» (γεν. του ωτός)
έγινε «αυτί», η «ρις» (γεν. της
ρινός) έγινε «μύτη» και η «γαστήρ» (γεν. της γαστρός) έγινε «κοιλιά». Εν τούτοις, είναι
κοινές λέξεις σε όλους η ρινίτιδα, η ωτίτιδα και η γαστρίτι-

Ο «Φάκελος Γκαλίντεζ», μια ταινία
στα όρια της πραγματικότητας και
της μυθοπλασίας, ξαναφέρνει το πολιτικό θρίλερ στην αίθουσα προβολών
της Κινηματογραφικής Λέσχης Τρικάλων. Την ερχόμενη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019, η προβολή μας μεταφέρει σε μυστήρια και συνομωσίες,
σε σενάρια και κυνηγητά, σε πολιτικές δράσεις – αποδράσεις – διαδράσεις.
ΥΠΟΘΕΣΗ
Τo 1988 μια Αμερικανίδα φοιτήτρια
ξεκινά έρευνα για το διδακτορικό της
σχετικά με την περίπτωση του Γκαλίντεζ, ενός Βάσκου αυτονομιστή, ο
οποίος ζούσε εξόριστος στη Δομινικανή Δημοκρατία και το 1956 εξαφανίστηκε μυστηριωδώς. Την έρευνά της προσπαθεί να παρεμποδίσει
με κάθε μέσο ένα παλαίμαχο στέλεχος της C.I.A.
ΚΡΙΤΙΚΗ
Μισόν αιώνα μετά την εξαφάνιση
του Jesus de Galindez (έγινε το
1956) και η υπόθεση παραμένει «σκοτεινή». Ο Γκαλίντεζ νομικός, πανεπιστημιακός, μετά τον ισπανικό εμφύλιο πόλεμο ζούσε εξόριστος στη
Δομινικανή Δημοκρατία και τις ΗΠΑ.
Τόσο η ζωή του, όσο και ο θάνατός
του καλύπτονται από ένα πέπλο μυστηρίου. Αποκήρυξε τα κομμουνιστικά του πιστεύω, με αντάλλαγμα
την πανεπιστημιακή του καριέρα;
Ηταν πράκτορας της CIA και του FBI;
΄Η ακριβώς γιατί δε δέχτηκε να
κάνει τίποτα από τα παραπάνω, θανατώθηκε και το πτώμα του εξαφανίστηκε (ποτέ δεν βρέθηκε);
Η ταινία προσπαθεί να ανοίξει τον
φάκελό του. Και το κάνει με μεγάλη
σοβαρότητα. Μακριά από εντυπωσιασμούς. Οι δημιουργοί της δείχνουν να θέλουν ειλικρινά να συνεισφέρουν και αυτοί στην προσπάθεια
να χυθεί φως και να γίνει γνωστή η
αλήθεια. Ολα, σκηνοθεσία, φωτογραφία, υποκριτική, μουσική, μοντάζ,
τα διακρίνει μια μοναδική συνέπεια.
Δεν υπάρχουν υπερβολές. Εχεις την

δα ή η γαστρεντερίτιδα. Όλοι
γνωρίζουμε το αυγό, που στην
κλασική μορφή του ήταν
«ωόν». Σήμερα οι γυναίκες
ομιλούν όχι για τις αυγοθήκες
αλλά για τις «ωοθήκες» τους.
Αν συνεχίσουμε ακόμη, η
έρευνα αποκτά μεγαλύτερο
ενδιαφέρον. «Βρύχιος» στην
αρχαία ελληνική σημαίνει «βυθισμένος στο νερό» και «βρύχια» είναι τα βαθέα ύδατα.
Σήμερα λέμε απλώς «υποβρύχιο». Ακόμη, η λέξη «αυλός» σημαίνει «σωλήνας» και η
λέξη «πυρ», ως γνωστόν, «φωτιά». Η λέξη «πύρ-αυλος» όμως
σήμερα συνδυάζει και τα δύο.
Τη λέξη αυτή βεβαίως δεν θα
μπορούσε να αποδώσει η καθομιλουμένη νέα ελληνική.
Πώς θα μας φαινόταν δηλαδή,
αν λέγαμε «έγινε εκτόξευση
ενός... φωτιοσωλήνα»;
Θα μπορούσα να αναφέρω
σχεδόν όλο το ομηρικό λεξιλόγιο με τα ίδια αποτελέσμα-

Επιμέλεια

τα. Και λέω σχεδόν, διότι κάποιες από τις ομηρικές λέξεις
δεν χρησιμοποιούνται για δύο
λόγους: 1) Σήμερα δεν έχουμε πλούτο λεξιλογίου και 2)
λόγω ελλείψεως του αντικειμένου που εκφράζουν, τις
αγνοούμε. Αυτοί κυρίως είναι
στρατιωτικοί όροι της εποχής
ή κάτι χρονικά ίδιο. Για παράδειγμα, επειδή σήμερα δεν
υπάρχουν ασπίδες, δεν υπάρχει και η λέξη «πόρπαξ», που
είναι η λαβή της ασπίδος. Παρ’
όλα αυτά, αν ψάξουμε με προσοχή, θα δούμε ότι κι αυτές
κάπου διασώζονται. Ο «πόρπαξ», ας πούμε, σήμερα υπάρχει ως «πόρπη».
Για όλους αυτούς τους λόγους το Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης τών Η. Liddell και R. Scott, καταλήγει:
«Είναι ευτυχείς όσοι γνωρίζουν την Ελληνική». Θα μπορούσα να αναφέρω εκατοντάδες γνώμες πνευματικών

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ωρα για ένα πολιτικό θρίλερ

ανθρώπων για την μία, συνεχή
και αδιαίρετη ελληνική γλώσσα, θα αρκεστώ όμως στις
γνώμες τών δύο βραβευμένων με βραβείο Νόμπελ ποιητών μας, Ελύτη και Σεφέρη.
Ο Οδυσσέας Ελύτης είπε:
«Εγώ δεν ξέρω να υπάρχει
παρά μία γλώσσα: Η Ενιαία Ελληνική Γλώσσα... Το να λέει ο
Έλληνας ποιητής, ακόμη και
σήμερα, ο ουρανός, η θάλασσα, ο ήλιος, η σελήνη, ο άνεμος, όπως το έλεγαν η Σαπφώ
και ο Αρχίλοχος, δεν είναι μικρό πράγμα· είναι πολύ σπουδαίο. Επικοινωνούμε κάθε
στιγμή μιλώντας με τις ρίζες
που βρίσκονται εκεί. Στα Αρχαία».
Και τελειώνω με μια από τις
πολλές δηλώσεις τού Γιώργου
Σεφέρη πάνω σε αυτό το
θέμα, που την άντλησα από το
πνευματικό φρέαρ των «Δοκιμών» του: «Από την εποχή που
μίλησε ο Όμηρος ώς τα σή-

Νικολάου Κατοίκου
Καθηγητής Φιλολογίας

μερα, μιλούμε, ανασαίνουμε
και τραγουδούμε με την ίδια
γλώσσα».
Από όλα τα ανωτέρω αναφερθέντα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η ελληνική
γλώσσα είναι ουσιαστικώς μία
και αδιαίρετη κατά την χρονική διάρκεια υπάρξεως του Ελληνισμού. Πανάρχαιες λέξεις,
σχεδόν όλες, ζουν είτε πρωταρχικώς είτε μέσα από τα
σύνθετα και τα παράγωγα.
Ελάχιστες είναι οι λέξεις που
προστέθηκαν από την εποχή
του Ομήρου μέχρι σήμερα.
Επομένως, όποιος θεωρεί τα
Αρχαία Ελληνικά νεκρή γλώσσα, είναι ή αγράμματος ή ύποπτος.
(Από την «Κυριακάτικη Δημοκρατία», 2018)

Δ. Τρικκαίων: Αιτήσεις για δωρεάν
πρόσβαση σε τηλεοπτικό σήμα
Οι κάτοικοι 4 χωριών του Δήμου πρέπει να
πιστοποιηθούν για το μόνιμο της κατοικίας τους

αίσθηση ότι συμμετέχεις και εσύ
στο άνοιγμα του φακέλου. Και κάθε
σελίδα που γυρίζεις είναι μια έκπληξη. Μια καινούρια εμπειρία.
Tips
To πολιτικό αυτό θρίλερ είναι βασισμένο στο μυθιστόρημα «Γκαλίντεζ» του Μανουέλ Βάσκεζ Μονταλμπάν, δημιουργού της σειράς περιπετειών με πρωταγωνιστή τον ιδιόμορφο ιδιωτικό ντεντέκτιβ Pepe Car-

valho.
Info
Τίτλος: Φάκελος Γκαλίντεζ (El Misterio Galindez)
Σκηνοθεσία: Γκεράρντο Χερέρο
Σενάριο: Άνχελες Γκονζάλες &
Λούις Μαρίας
Πρωταγωνιστούν: Σάφρον Μπάροουζ, Χάρβεϊ Καϊτέλ, Έντουαρντ
Φερνάντεζ, Γκιγιέρμο Τολέδο, Ρεϊνάλντο Μιραβάγιες
Χώρα: Ισπανίας -Αγγλία - Ιταλία Πορτογαλία – Κούβα - Γαλλία
Γλώσσα: Ισπανικά, Αγγλικά
Έτος: 2003
Διάρκεια: 115 λεπτά
Πηγή athinorama.gr, rizospastis.gr,
cine.gr
ΠΟΥ, ΠΟΤΕ, ΠΟΣΟ
Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019, στον
δημοτικό κινηματογράφο, μύλος Ματσόπουλου.
Ωρα έναρξης 21.45
Εισιτήρια: Κάρτα μέλους 20 ευρώ
(10 ευρώ για άνεργους/φοιτητές)
συν 2 ευρώ ανά ταινία. Μη μέλη 5
ευρώ.
Δείτε το τρέιλερ στον παρακάτω
σύνδεσμο
http://cine.gr/trailer.asp?id=704759

Στη δεύτερη φάση για την τηλεοπτική κάλυψη χωριών της περιφέρειάς
του, περνά ο Δήμος Τρικκαίων. Μέχρι τις 19 Μαρτίου 2019 οι κάτοικοι των
χωριών Αρδανίου, Γοργογυρίου, Περδικορράχης και Ράξας θα πρέπει να
υποβάλλουν αίτηση στο ΚΕΠ της περιοχής τους ή στο ΚΕΠ του Δημαρχείου
Τρικκαίων για να πιστοποιηθούν ως μόνιμοι κάτοικοι αυτών των χωριών.
Αυτή είναι η διαδικασία που προβλέπεται από το έργο με τίτλο «Πρόσβαση
των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ)
στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας», του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής – Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Ο Δήμος Τρικκαίων κινήθηκε εγκαίρως για να ενταχθεί στο έργο,
κάτι που έγινε τον Σεπτέμβριο του 2018. Στόχος, να δοθεί η δυνατότητα σε
όλους, ει δυνατόν, τους κατοίκους των χωριών, να έχουν τηλεοπτικό σήμα.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου επίσημου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας (διαβατήριο, άδεια παραμονής κα.)
Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του φορολογικού έτους 2017.
Αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο.
Αντίγραφου του λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης
κατοικίας του.
Αίτηση, το κείμενο της οποίας μπορεί κάποιος να «κατεβάσει» από την
ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων (www.trikalacity.gr).
Στην ίδια ιστοσελίδα υπάρχουν και διευκρινίσεις για ειδικότερες περιπτώσεις αιτούντων.
Η αίτηση και όλα τα έγγραφα υποβάλλονται με κάθε δυνατό τρόπο (διά
ζώσης, ταχυδρομικώς, μέσω fax ή μέσω e – mail) στο κοντινότερο ΚΕΠ ή
στο ΚΕΠ του Δημαρχείου Τρικκαίων.
Ο κάθε αιτών όμως, θα πρέπει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών,
να δηλώσει, ποια εταιρεία επιθυμεί για να λάβει τηλεοπτική πρόσβαση: COSMOTE TV (με το πακέτο υπηρεσιών "COSMOTE TV PACK") ή DIGEA (με
το πακέτο υπηρεσιών "DIGEA PACK").
Στη συνέχεια ο Δήμος Τρικκαίων πιστοποιεί την ιδιότητα του αιτούντα ως
μόνιμου κατοίκου των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης. Αν αυτό γίνει επιτυχώς, καταχωρείται η αίτησή του στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιδότησης.
Επισημαίνεται με το εν λόγω πρόγραμμα, δεν δίνεται χρηματικό ποσό στον
αιτούντα, ενώ, ο αυξημένος αριθμός πιστοποιημένων μόνιμων κατοίκων, αυξάνει και τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.
Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι κάτοικοι των παραπάνω περιοχών μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ της περιοχής τους (ΚΕΠ ΔΕ Κόζιακα: 24313
52 626, ΚΕΠ ΔΕ Παληοκάστρου: 24310 87827, ΚΕΠ ΔΕ Παραληθαίων:
2431352714, ΚΕΠ ΔΕ Τρικκαίων: 24313 50 000) ή στη Γραμμή Εξυπηρέτησης
του Δημότη στον τηλεφωνικό αριθμό 2431020000 ή στον Δήμο Τρικκαίων
στον αριθμό 2431351146 (αρμόδιος υπάλληλος κ. Φίλιππος Παπαδημητρίου).
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ην Πέμπτη 24/1/2019 ο
Πρύτανης του
Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας κ. Ζήσης
Μαμούρης και το Πρυτανικό
Συμβούλιο του ιδρύματος
πραγματοποίησαν μια πρώτη
συνάντηση εργασίας με τα
μέλη ΔΕΠ, το λοιπό
διδακτικό/εργαστηριακό και
διοικητικό προσωπικό του
πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Στη συνάντηση αυτή αναφέρθηκε
η σημαντικότητα του εγχειρήματος
συγχώνευσης δύο ιστορικών και
ισχυρών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε
ένα. Το εγχείρημα αυτό έχει ως
στόχο τη δημιουργία ενός άριστου
πανεπιστημιακού ιδρύματος μεγάλου μεγέθους που θα παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στους
νέους ανθρώπους της περιφέρειας
και της χώρας και θα συμβάλλει
στην ανάπτυξη της βασικής και
εφαρμοσμένης έρευνας και την παραγωγή της γνώσης και της καινοτομίας.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας περιέγραψε τα στάδια
υλοποίησης του εγχειρήματος που
περιλαμβάνουν ακροθιγώς τα ακόλουθα:
1. Διασφάλιση της ομαλής διεκπεραίωσης όλων των μισθοδοτικών
διαδικασιών για το σύνολο του προσωπικού του πρώην ΤΕΙ Θεσσα-

τοπικά

Συγχώνευση ΠΘ - ΤΕΙΘ

λίας.
2. Διαδικασίες μετάβασης του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού στα Γενικά Τμήματα και διασφάλιση της ομαλής συνέχισης
όλων των διοικητικών ενεργειών

στο εσωτερικό αυτών των τμημάτων
(εκλεκτορικά κτλ).
3. Άμεσες ενέργειες για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Ένταξης
και διασφάλιση όλων των απαραίτητων συνθηκών για την ολοκλή-

Μ

ε μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η ημερίδα «Βελτιστοποίηση της Διδασκαλίας των Μαθηματικών» που πραγματοποιήθηκε στο 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων, στην αίθουσα
«Απόστολος Γιαννακός». Την ημερίδα διοργάνωσε ο συντονιστής Εκπαιδευτικού
Έργου Μαθηματικών Θεσσαλίας, κ. Κωνσταντίνος Μπουραζάνας σε συνεργασία με το παράρτημα Τρικάλων της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.
Κατά την έναρξη της συνάντησης ο Οργανωτικός Συντονιστής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας, κ.
Γεώργιος Δοδοντσάκης παρουσίασε μια πρόταση αξιολόγησης μαθητών. Ακολούθησε από

CMYK

ρωση των προγραμμάτων σπουδών
πρώτου κύκλου των πρώην τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας.
4. Ορισμός προσωρινών γενικών
συνελεύσεων νέων τμημάτων του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από τη

Σύγκλητο του Ιδρύματος καθώς και
τριμελών επιτροπών προγραμμάτων
σπουδών.
5. Διασφάλιση της εργασιακής
και υπαλληλικής ασφάλειας του διοικητικού προσωπικού του πρώην
ΤΕΙ Θεσσαλίας σύμφωνα και με τις
κείμενες διατάξεις που αφορούν
την ένταξη του προσωπικού.
6. Στη Λάρισα θα λειτουργήσει
άμεσα στελεχωμένο Γραφείο Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με συνεχή παρουσία των
Πρυτανικών Αρχών ώστε να διασφαλισθεί η απαραίτητη όσμωση
και αποτελεσματική διοίκηση του
νέου πανεπιστημιακού συγκροτήματος της Περιφέρειας.
Επισημάνθηκε ότι το εγχείρημα
είναι δύσκολο και προκλητικό και
γι’ αυτό το λόγο αποτελεί δέσμευση
των Πρυτανικών Αρχών και των
συλλογικών οργάνων του όλου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ότι θα καταβληθούν όλες οι απαραίτητες
προσπάθειες ώστε εντός εξαμήνου
όλες οι εκπαιδευτικές, ερευνητικές
και διοικητικές δράσεις του ιδρύματος να επιτελούνται ομαλά, αποδοτικά και ενιαία.
Τη Δευτέρα 28/1/2019 θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχη συνάντηση
στη Λαμία με ΔΕΠ και διοικητικό
προσωπικό του πρώην ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδας.

τον κ. Κωνσταντίνο Μπουραζάνα η παρουσίαση πρότασης βελτιστοποίησης της διδασκαλίας
των Μαθηματικών. Στην συνέχεια οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις δράσεις του παραρτήματος Τρικάλων της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας από τον πρόεδρο κ. Δημήτρη
Θεοχάρη.
Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση ενός εκπαιδευτικού σεναρίου για την εφαπτόμενη γραφικής παράστασης συνάρτησης από τον κ. Αριστείδη Λυμπίκη, μαθηματικό- διευθυντή του ΓΕΛ Φαρκαδόνας.

τοπικά
Ιωάννης ο
Χρυσόστομος, ο
πολυγραφότερος
των εκκλησιαστικών
πατέρων και ο κορυφαίος
εκκλησιαστικός ρήτορας
όλων των εποχών, έχει
απαντήσει, μέσω κυρίως
των ομιλιών του, αλλά και
των ερμηνευτικών του
σχολίων στην Αγία Γραφή,
σε πληθώρα θεολογικών
ερωτημάτων και αποριών.

Ο

Όλα αυτά τα γραπτά κείμενά
του αποτελούν πνευματικό χρυσορυχείο, από το οποίο μπορεί
κανείς να αντλήσει πολύτιμα
ηθικά διδάγματα και ουράνιες διδασκαλίες. Αποτελούν επίσης
κήπο ευόσμων ανθέων, απ' όπου
μπορεί ο αναγνώστης να συλλέξει το νέκταρ των αρετών και
να απολαύσει την ευωδία της
ευσεβείας.
Η χριστιανική φιλία είναι το
θέμα του σημερινού άρθρου. Ο
Ιωάννης ο Χρυσόστομος με γλαφυρότητα, σαφήνεια και πληρότητα, αλλά και με πλούσια
αγιογραφική κατοχύρωση αναλύει από τη χριστιανική άποψη
την αξία της φιλίας και αγάπης
και υποδεικνύει τρόπους με τους
οποίους μπορεί κανείς να την
κατακτήσει.
Η αγάπη είναι το κυριότερο
γνώρισμα των χριστιανών και
χωρίς αυτή όλες οι άλλες αρετές δεν ωφελούν (Ιωάν. ιγ, 35).
Την αξία της ύψιστης αρετής
της χριστιανικής αγάπης αναλύει άριστα ο Απ. Παύλος στον
πιο υπέροχο ύμνο που γράφτηκε ποτέ γι' αυτή: “Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και
των αγγέλων, αγάπην δε μη
έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή
κύμβαλον αλαλάζον...” (Α’ Κορινθ. 13,1...)
Το ζητούμενο όμως είναι πως
θα εγκαθιδρύσουμε την αγάπη
στην καρδιά μας. Για να συμβεί
αυτό είναι ανάγκη να ξεριζώ-

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΣΟΦΙΑ
Ιωάννου του Χρυσοστόμου: η χριστιανική φιλία
Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος
σουμε κακίες και πάθη που την
εμποδίζουν. Η μνησικακία, ο
φθόνος και η χαιρεκακία δεν
αφήνουν τόπο να καθίσει η αγάπη του Χριστού. Δεν αρκεί όμως
μόνο να διώξουμε όσα εμποδίζουν την αγάπη ν' αναπτυχθεί,
αλλά πρέπει να εγκολπωθούμε
και εκείνα που την εγκαθιστούν
στην καρδιά μας.
Όλα τα αγαθά του κόσμου πλούτη, καλοπέραση, απολαύσεις- είναι ανώφελα, αν δεν
έχουμε κανένα που να μας αγαπά και να τον αγαπάμε. Δεν
υπάρχει στη ζωή καλύτερο απόκτημα από τα αγαπητά μας πρόσωπα, και τίποτα χειρότερο από
το να μας μισούν και να μισούμε.
Οι άνθρωποι γεννήθηκαν για
ν' αγαπούν και όχι να μισούν,
όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Και είναι πολλοί οι δεσμοί
που τους συνδέουν φιλικά μεταξύ τους: συγγένεια, γάμος, οικογένεια, γειτονιά, χωριό, πόλη.
Αλλά πάνω απ' αυτά στέκονται
τα δικά μας χριστιανικά μέσα, τα
οποία συσφίγγουν την μεταξύ
μας αγάπη.
Είναι οι δωρεές της θείας Χάρης που απολαμβάνουμε μέσω
των μυστηρίων της Εκκλησίας
μας και ιδιαίτερα το ίδιο πνευματικό τραπέζι, η θεία κοινωνία.
Όπως στον υλικό έτσι και
στον πνευματικό τομέα η αγάπη
σχετίζεται με την ομορφιά. Η
ωραία ψυχή είναι αξιαγάπητη.
Αν ομορφύνουμε την ψυχή μας,
τότε θα αγαπά ο ένας τον άλλον

με θερμότητα. Γιατί η ολοκληρωμένη αγάπη είναι αμοιβαία.
Όταν γίνουμε καλοί χαρακτήρες
με σταθερότητα στην καλοσύνη,
τότε δε θα μας λείψουν τα πρόσωπα που θα μας αγαπούν. Η
γλυκιά γλώσσα και οι καλοί τρόποι μας κάνουν αξιαγάπητους.
Ανάμεσα στους χριστιανούς
πρέπει να υπάρχει ενότητα και
ομογνωμία, κοινό φρόνημα. Να
είναι άνθρωποι “το αυτό φρονούντες”.
Όπως σε μια κιθάρα καταφέρνει ο κιθαριστής μέσα από
διάφορους φθόγγους να συνθέσει μία αρμονική συμφωνία,
έτσι και εδώ: κιθάρα είναι η
αγάπη και φθόγγοι που δίνουν
τον ωραίο σκοπό είναι τα φιλικά
λόγια, τα οποία πηγάζουν από
μία καρδιά που αγαπά.
Όλοι αυτοί οι φθόγγοι της
αγάπης αφίνουν μία και την ίδια
συμφωνία και αρμονία. Μουσικός στην περίπτωση αυτή είναι
δύναμη της αγάπης. Αυτή ρυθμίζει με την κρούση της τη γλυκιά μελωδία.
Αυτή η μελωδία που δίνει η κιθάρα της αγάπης ευχαριστεί
και το Θεό και τους Αγγέλους.
Αυτή καταπραΰνει το θυμό και
καλλιεργεί την ιερή σιγή. Όταν
η αγάπη παίζει το δικό της σκοπό, όλα τα πάθη ηρεμούν και πέφτουν σε ύπνο, όπως τα άγρια
θηρία που τέρπονται και θέλγονται.
Η φιλία είναι ένα ισχυρό φρούριο που ούτε ο διάβολος ούτε οι
άνθρωποι μπορούν να εκπορ-

θήσουν. “Φιλία τείχος αρραγές
και ουδέ διαβόλοις αλώσιμον”.
Αν βρίσκεσαι στον αγαπητικό κύκλο των φίλων θα είσαι ασφαλής
και χαρούμενος και θα προκόπτεις όχι μόνο στα υλικά αλλά
και στα πνευματικά.
Αλλά θα πει κάποιος: Εγώ
προσπαθώ, αλλά ο άλλος αδιαφορεί. Τότε ο μισθός σου θα είναι μεγαλύτερος. Προσπάθησε
να ξεχωρίζεις σαν αξιαγάπητο
πρόσωπο και θα κάνεις φίλους
πολλούς. Δεν υπάρχει κανένας
που, ενώ αγαπάτε, να θέλει να
μισεί.
Ας μάθουμε τα χρώματα τα
οποία πρέπει να αναμίξουμε για
να συντεθεί η εικόνα της φιλίας:
Να είμαστε γλυκομίλητοι και να
μην περιμένουμε την ανταπόκριση των άλλων. Να δίνουμε
τιμή πρώτοι εμείς στους πολλούς, να θεωρούμε τους άλλους υπεροχοτέρους μας και όχι
να νομίζουμε ότι τούτο μας υποτιμά. “Τη τιμή αλλήλους προηγούμενοι”. Ας δίνουμε τα πρωτεία παντού σε άλλους. Ας μη
φέρνουμε στη μνήμη μας κανένα κακό που μας έκαναν οι άλλοι, αλλά μόνο ό,τι καλό.
Τίποτα άλλο δεν δημιουργεί
τόσο φιλικές σχέσεις, όσο η ευχάριστη γλώσσα, το στόμα που
καλολογεί, η ψυχή που δεν έχει
αλαζονεία, το διώξιμο της κενοδοξίας, η περιφρόνηση των τιμητικών διακρίσεων.-
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"Η ΝΔ
δε θα
το επέτρεπε
Σε βάρος
των ιστορικών διπλωματικών μας κεκτημένων, ο
ΣΥΡΙΖΑ και οι
πρόθυμοι της
αντιπολίτευσης ψήφισαν
μια συμφωνία
που αναγνωρίζει μακεδονική ταυτότητα και μακεδονική γλώσσα στους βόρειους γείτονες.
Όλοι αυτοί αγνόησαν τις ιστορικές εθνικές μάχες που έχει δώσει η χώρα. Όλοι αυτοί αγνόησαν
και το Βουκουρέστι.
Εάν και αργά, να θυμηθούν όλοι αυτοί, ότι τότε
όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ ομόφωνα υποχώρησαν
έναντι των πατριωτικών θέσεων της ΝΔ.
Να θυμηθούν, επίσης, ότι από το Βουκουρέστι,
η Ελλάδα είχε εξέλθει ως μια μεγάλη δύναμη, ικανή να αντιστέκεται στις πιέσεις, υπερασπιζόμενη
το εθνικό συμφέρον.
Επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, η κατάσταση άλλαξε και την
ιστορική αυτή κατάκτηση δεν την υπερασπίστηκαν.
Την υποχώρηση αυτή, κυβέρνηση της ΝΔ, με
τη διπλωματική της αριστεία, το πατριωτικό της
σθένος και την ιστορική της ευθύνη, ποτέ δε θα
επέτρεπε.
Τελικά, αγνοώντας την ιστορική εθνική γραμμή,
ο ΣΥΡΙΖΑ και οι πρόθυμοι της αντιπολίτευσης δεν
ξέρω τι περίμεναν να πετύχουν, ξέρουμε όμως
όλοι ότι αυτό που θα λάβουν είναι η πολιτική απομόνωση και η ήττα σε κάθε επίπεδο.
Λιούτας Θανάσης"

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΟΝΤΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
την επί του όρους
ομιλία του ο
Χριστός μακάρισε
τους “πεινώντας και
διψώντας την
δικαιοσύνην” και τους
υποσχέθηκε ότι θα τους
χορτάσει. Ο αγ.
Γρηγόριος Νύσσης λέει:
ότι αυτή η δικαιοσύνη
δεν αναφέρεται στη
διοίκηση, διανομή ή
διαχείριση αγαθών, αλλά
είναι η απόλαυση της
“ευαγγελικής τραπέζης”,
δηλ. “δικαιοσύνη” είναι
η αιώνια ζωή, την οποία
“πεινούσε και διψούσε”
ο άρχοντας της
σημερινής παραβολής.
Η ατέλεστη τελειότητα.

Σ

Ο άνθρωπος αληθινά “πεινούσε” για τη σωτηρία του,
αφού από τα νιάτα του είχε
τηρήσει τις εντολές του
Θεού. Η γνήσια όμως απόκτηση της αρετής “ου κόρω
περιορίζεται”, κατά τον άγιο
Γρηγόριο. Ο Χριστός υπόσχεται σ' αυτούς που πεινούν
την αιώνια ζωή “πλησμονήν
εξάπτουσαν την όρεξιν, ουκ

Του Γεωργίου Δ. Κατσικά
αμβλύνουσαν”. Και όταν ανοίγει η όρεξη, ακόμη και η “τέλεια των τελείων τελειότης”
κατά τον αγ. Ιωάννη της Κλίμακος, είναι “ατέλεστη”.
Σ' αυτήν την τελειότητα
κάλεσε ο Χριστός τον πλούσιο άρχοντα ζητώντας του να
μοιράσει όλα τα υπάρχοντά
του στους πτωχούς και να
τον ακολουθήσει. Τέτοιες
κλήσεις απευθύνονται “στους
κραταιούς του Θεού”. Αλλά
για να σηκωθεί κανείς από τη
γη σφόδρα, χρειάζεται να εί-

ναι αποφασισμένος να κόψει και την πιο μικρή κλωστή,
που τον δένει στη γη. Και από
ότι φαίνεται, στον πλούσιο
δεν ήταν απλώς κλωστές,
αλλά σχοινιά, που τον κρατούσαν δεμένο με τα υπάρχοντά του. Και αντί να χαρεί
ακούγοντας το κορυφαίο κάλεσμα, “περίλυπος εγένετο”.
-Βαθμοί ελευθερίας. Οι
μηχανικοί στις μελέτες μιλάνε για “βαθμούς ελευθερίας”
των κτιρίων, τους οποίους
εκείνοι ρυθμίζουν. Οι κατ' εικόνα Θεού κτισθέντες άνθρωποι, τους “βαθμούς”
τους επιλέγουμε μόνοι μας.
Ο Χριστός κάλεσε τον
πλούσιο στον ύψιστο βαθμό
ελευθερίας με τις λέξεις:
“Δεύρο ακολούθησέ με, μη
σήμερον μεν, αύριον δ' ου”.
Και το πιο μικρό πράγμα που
κρατάμε, “εις τιμήν και δόξαν
του εγώ”, θα γίνει αφεντικό
μας και θα μας εμποδίζει να
χαρούμε την ελευθερία του
Κυρίου ελευθερωτή μας.
Η παραβολή αυτή φυσικά
δεν είναι ούτε μία υποχρεωτική πρόσκληση στη μοναχική αφιέρωση, ούτε ένας γε-

ρός κόλαφος κατά των πλουσίων. Και οι δύο παρερμηνείες όζουν ανελεύθερου
πνεύματος.
Ο Χριστός ξέρει καλά την
ασθένεια της ανθρώπινης
φύσης, που δεν έχουν πάντοτε σχέση με τα χρήματα.
Αυτά βέβαια είναι κολλητικώτερα και δυσκόλως αποσπάται κάποιος απ' αυτά,
τόσο δύσκολα, ώστε ο Χριστός έκανε την παρομοίωση
με τη δυσκολία που έχει μία
καμήλα να περάσει την τρύπα βελόνας.
Όμως δεν έλειψαν και
πλούσιοι που τα κατάφεραν,
όπως οι άγιοι Αβραάμ, Ιώβ,
Ζακχαίος κι άλλοι πολλοί,
μεταξύ των οποίων ακόμη
και βασιλείς, ηγεμόνες που
έγιναν μοναχοί.
-Ο “πλούτος” που υψώνει
τείχος. Υπάρχουν όμως
εκτός της φιλαργυρίας κι
άλλα πάθη, προκαταλήψεις
και προσκολλήσεις -όλα καρποί της φιλαυτίας και του
εγωισμού- που κόβουν τα
φτερά σε υψιτεπείς εραστές
της αιωνίου ζωής. Κάποτε ο
αγ. Αντώνιος στην ερώτηση

αδελφών “πώς θα σωθούμε;” τους υπέδειξε τον δρόμο της ταπείνωσης, “αν κάποιος σε ραπίσει στη δεξιά
σιαγόνα, στρέψε του και την
άλλη”.
Εκείνοι απάντησαν: “Δεν
μπορούμε να το κάνουμε
αυτό”. Τότε τους ξαναλέει,
αρχίζοντας τις εκπτώσεις
“υπομείνετε το ένα ράπισμα”,
ούτε αυτό μπορούμε του
λένε. “Τότε τουλάχιστον, μην
ανταποδώσετε το χτύπημα”,
δίνοντάς τους μία τελευταία
ευκαιρία, ούτε αυτό μπορούμε, είπαν οι τάχα πεινασμένοι για σωτηρία.
Τότε στρέφεται ο Άγιος
στον υποτακτικό του και του
λέει: “Φτιάξε τους λίγο κουρκούτι να φάνε, γιατί είναι άρρωστοι”, κατόπιν λέει σ' αυτούς: “Το ένα δεν μπορείτε,
τ' άλλο δεν θέλετε, τι να σας
κάνω; Χρειάζεσθε πολλή
προσευχή”. Επομένως, μπορεί κάποιος να μην είναι
πλούσιος σε χρήματα, αλλά
σε δικαιολογημένα πείσματα,
σε αυτοδικαίωση και ετερομεμψία, σε αδιόρατη κενοδοξία και να καμαρώνει ότι εκ

νεότητός του εφύλαξε όλες
τις εντολές του Θεού, αλλά
τελικά να είναι κολλημένος
σε δικαιώματά του, που δεν
είναι τίποτε άλλο παρά αμαρτωλά θελήματά του.
Και όσο κολλάει σ' αυτά,
τόσο γίνεται όχι μόνο καμήλα, αλλά κατά τον αββά Ποιμένα, υψώνει “τείχος χαλκούν ανάμεσα αυτού και του
Θεού”.
Τότε ποιος μπορεί να σωθεί; Για τους “κάτω συρομένους και επιθυμούντας των
γήινων” δεν υπάρχει σωτηρία, λέει ο αγ. Θεοφύλακτος.
Μόνο όταν κάποιος σηκώσει
τα μάτια του στον Θεό, εμπιστευθεί το θείο θέλημά Του
και ζητήσει τη βοήθειά του,
υπάρχει ελπίδα να πλησιάσει
σε τέτοιους “βαθμούς ελευθερίας”, ώστε να μπορεί να
τον ακολουθήσει ολόκαρδα.
Υ.Σ. “Τότε ποιος μπορεί να
σωθεί;” Αυτός δε είπε, “Εκείνα που είναι αδύνατα εις
τους ανθρώπους, είναι δυνατά εις τον Θεόν”. (Λουκ.
ιη’).

16 σελίδα
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Δ. Τρικκαίων: Σημαντικότατη ημερίδα
από τους Ανώνυμους Αλκοολικούς
Και δράση της τοπικής ομάδας σε συνεργασία με την Ομάδα Εθελοντών

Έ

να σημαντικό θέμα που αφορά σε συνανθρώπους
προσεγγίζουν ο Δήμος Τρικκαίων και οι «Ανώνυμοι
Αλκοολικοί», με ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019. Η ημερίδα έχει ως τίτλο
«Βρίσκοντας τη λύση στους Αλκοολικούς Ανώνυμους - Οι
εμπειρίες μας» και θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων,
στις 11:00. Παραλλήλως, πραγματοποιείται και συνάντηση
στον χώρο της Ομάδας Εθελοντών, την προηγούμενη ημέρα.

Σε σχετική ανακοίνωση, επισημαίνονται τα εξής:
«Οι Αλκοολικοί Ανώνυμοι είμαστε άνδρες και γυναίκες οι οποίοι με
το Πρόγραμμα Αυτοβοήθειάς μας, αναρρώνουμε καθημερινά από
την ασθένεια του αλκοολισμού. Είμαστε μια παγκόσμια αναγνωρισμένη
Αδελφότητα, η οποία έχει δείξει πολύ αξιόλογα αποτελέσματα στην
αντιμετώπισή του. Λειτουργούμε σε όλο τον κόσμο εδώ και 84 χρόνια
και στην Ελλάδα περισσότερα από 30 χρόνια, με ομάδες ή άτομα
(loners) διάσπαρτα σε όλη την χώρα.
Έχοντας στην σκέψη μας στον αλκοολικό που ακόμα πίνει και
υποφέρει και με κίνητρο τον πρωταρχικό σκοπό μας που είναι η μεταφορά του μηνύματος μας, διοργανώνουμε ημερίδα την Κυριακή 3
Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:00 με 13:30 στην πόλη των Τρικάλων,
με θέμα “Βρίσκοντας την λύση στους Αλκοολικούς Ανώνυμους - Οι
εμπειρίες μας”. Μέλη μας θα μοιραστούν πώς κατάφεραν μέσα από
το Πρόγραμμα των ΑΑ να σταματήσουν να πίνουν και να έχουν
σήμερα μια καλή και ποιοτική ζωή. Θα μιλήσει επίσης ψυχίατρος της
πόλης των Τρικάλων με μεγάλη κλινική εμπειρία επί του αλκοολισμού
ο οποίος θα αναφερθεί σχετικά και στο πως λειτούργησαν οι ΑΑ
υποστηρικτικά στην ανάρρωση των ασθενών του».
Η ημερίδα θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα του ΔΣ του Δήμου
Τρικκαίων και διοργανώνεται από την ομάδα Αλκοολικών Ανωνύμων
Τρικάλων.
Επίσης, η ομάδα το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου και ώρες 17:00 με
18:30 θα πραγματοποιήσει επίσης ανοιχτή προς το κοινό συγκέντρωση,
στο κτήριο φιλοξενίας ομάδων εθελοντών του Δήμου στην οδό Στρατηγού Σαράφη 44 (κοντά στο Φρούριο) όπου πραγματοποιεί τις
τακτικές συναντήσεις της.
Με ιδιαίτερη χαρά σας περιμένουμε στην ημερίδα μας, να ακούσετε
τις ιστορίες μας, το πως βρήκαμε λύση και να απαντήσουμε στις
ερωτήσεις σας για το ποιοί είναι Αλκοολικοί Ανώνυμοι».

Το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα της ημερίδας είναι το ακόλουθο:
Συντονισμός: Βασίλης (Ομάδα ΑΑ - Αθήνα)
11:00 - 11:15: Χαιρετισμός - Προοίμιο

11:15 - 11:30: “Η ιστορία των Αλκοολικών Ανωνύμων”
Ποτούλα (Ομάδα ΑΑ - Χαλάνδρι)
11:30 - 12:00: “Η ταυτότητα των ΑΑ”
Γιώργος (Ομάδα ΑΑ - Αθήνα)
12:00 - 12:30: “Ο Αλκοολικοί Ανώνυμοι από την σκοπιά της Ιατρικής”
Περικλής Στοφόρος, Ψυχίατρος
12:30 - 12:45: “Εμπειρία - Δύναμη - Ελπίδα”
Νίκος (Ομάδα ΑΑ - Τρίκαλα)
12:45 - 13:00: “Μια μέρα την φορά”
Μάχη (Ομάδα ΑΑ - Καστοριά)
13:00 - 13:15: Μοιράσματα μελών Αλκοολικών Ανωνύμων
13:15 - 13:30: Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Αλκοολικοί Ανώνυμοι Ελλάδας

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

Ομάδα γονέων από το Κέντρο
Κοινότητας του Δήμου Πύλης με
θέμα: Επικοινωνία στην οικογένεια
Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πύλης πρόκειται να υλοποιήσει Ομάδα Γονέων με θέμα
«Επικοινωνία στην
Οικογένεια». Η
ομάδα γονέων
αφορά γονείς που έχουν παιδιά στην προσχολική και
σχολική ηλικία. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση και η ενθάρρυνση των γονέων στο δύσκολο και πολύπλοκο έργο
τους λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες ζωής.
Η ομάδα γονέων έχει στόχο να δυναμώσει το ρόλο κάθε
γονέα ώστε να βοηθήσει το παιδί να ωριμάσει συναισθηματικά και να ανεξαρτητοποιηθεί.
Η ομάδα γονέων θα ξεκινήσει το Φεβρουάριο με συχνότητα μία φορά το μήνα, θα έχει βιωματικό χαρακτήρα
και η συμμετοχή των γονέων είναι δωρεάν.
Στο πλαίσιο των συναντήσεων οι γονείς θα έχουν τη
δυνατότητα να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, τις σκέψεις,
τα συναισθήματα και τους προβληματισμούς με άλλους
γονείς και να συζητήσουν θέματα που τους αφορούν:
Εκπαίδευση στην Επικοινωνία
Επίλυση συγκρούσεων και όρια
Αδερφικές Σχέσεις
Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των παιδιών
Θα ακολουθήσει νέο δελτίο τύπου για την ακριβή ημερομηνία έναρξης, την ώρα και το χώρο που θα πραγματοποιηθεί η ομάδα γονέων.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχών
στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης, Δ/νση Ερμού 5 ή
στο τηλ: 2434350303.

CMYK
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Ολοι στον χορό

Πάντα χέρι - χέρι

Με καλπασμό

Μετά από μαζεμένες αναβολές
και ψαλιδισμένη αγωνιστική ανακοινώθηκε
πλήρες πρόγραμμα για την Α’ ΕΠΣΤ (σελ 3)

Και φέτος η Περιφέρεια στηρίζει
απλόχερα τον 12ο δυναμικό ημιμαραθώνιο
Θανάση Σταμόπουλου (σελ 2)

Εντυπωσιακή εμφάνιση και επίτευξη ορίου για
Γλασκώβη από τον Κώστα Ζήκο (ΓΕΑΤ) (σελ 2)

ε τεταμένη
προσοχή, με
διάθεση στις
προπονήσεις οι
οποίες ολοκληρώνονται
σήμερα και με την ελπίδα
για ένα νικηφόρο
αποτέλεσμα ο Α.Ο
Τρίκαλα είναι έτοιμος να
αντιμετωπίσει αύριο στα
Σπάτα τον Αήττητο.

Μ

Η προσοχή στα Σπάτα
•Ολοκληρώνεται σήμερα η προετοιμασία

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Ιδιαίτερη ανάλυση δεν χρειάζεται για να καταλάβουν και
οι… τελευταίοι πως ο συγκεκριμένος αγώνας μοιάζει με
«τελικό» και αυτό διότι μια νίκη
στα Σπάτα όχι μόνο δίνει τους
τρεις πολύτιμους βαθμούς
στην ομάδα του Θωμά Γράφα
και την θετική ψυχολογία για
την δύσκολη – έτσι και αλλιώς- συνέχεια, αλλά αφήνει
στον πάτο τον Αήττητο με τη
διαφορά να μεγαλώνει. «Τελικός» λοιπόν και για τους γηπεδούχους ο αυριανός αγώνας
γεγονός που πρέπει να αφυπνίσει ακόμα περισσότερο την
Τρικαλινή αποστολή, ώστε να
βγάλει στο γήπεδο την εικόνα
που πρέπει πετυχαίνοντας τον
μοναδικό στόχο που έχει.
Μπορεί τα Σπάτα να βρίσκονται πιο χαμηλά στην βαθμολογία και η παρουσία τους
στο σπίτι τους να μην αποτελεί
το φόβητρο, σίγουρα όμως
πρόκειται για μια επικίνδυνη
ομάδα αν δεν αντιμετωπιστεί
ανάλογα.
Η αλήθεια είναι πως η προσοχή για το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν τεταμένη και πως η
δουλειά που έγινε, έστω και αν
δεν βοήθησαν όσο έπρεπε οι
καιρικές και κατ’ επέκταση γηπεδικές συνθήκες, ήταν τέτοιες ώστε οι «ετοιμοπόλεμοι»
παίκτες του Θωμά Γράφα να
μπορούν να βγάλουν το 100%
των δυνατοτήτων τους.

Η προετοιμασία
Ολοκληρώνεται σήμερα το
μεσημέρι η προετοιμασία του
ΑΟΤ, στο τέλος της οποίας ο
κόουτς της ομάδας θα ανακοινώσει τους παίκτες που θα
απαρτίζουν την αποστολή, σύμφωνα πάντα με την ετοιμότητα,
την σκοπιμότητα αλλά και την
υγεία των ποδοσφαιριστών του.
Στα Σπάτα δεν θα ταξιδέψει ο
τερματοφύλακας Νίκος Γιδόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στο
στάδιο της αποθεραπείας μετά
το πρόβλημα που αντιμετώπισε
στη μέση του παραμονές του
αγώνα με τον Ηρακλή, πρόβλη-

Στο βοηθητικό γήπεδο έγινε και χθες η προετοιμασία του ΑΟΤ

Ο Χρήστος Νιάρος προπονήθηκε
χθες και την ερχόμενη εβδομάδα
αναμένεται να είναι έτοιμος
μα που του στέρησε τις ελπίδες
συμμετοχής, ενώ είναι αμφίβολο
αν ο Θωμάς Γράφας πάρει μαζί
του τον Χρήστο Νιάρο, ο οποίος
μόλις χθες μπήκε στις προπονήσεις, ξεπερνώντας το πρόβλημα που αντιμετώπισε στο
γόνατό του. Ακόμα και αν αυτό
γίνει είναι εξαιρετικά απίθανο να
συμμετάσχει στον αγώνα, κάτι
που είναι πιθανό να γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στον εξ’ αναβολής αγώνα με τον Απόλλων
Λάρισας.
Οι υπόλοιποι παίκτες είναι
στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας.

«Ηρθαν» παίκτες…
Πολλές και διάσπαρτες, μακριά από τα τοπικά ΜΜΕ οι πληροφορίες για την ενίσχυση της
ομάδας, προκειμένου να βοηθηθεί στη συνέχεια. Πληροφορίες «θέλουν»
τον 21χρονο πρώην ποδοσφαιριστή του Αιγινιακού Ιλία
Μαρκόφσκι να παίρνει θέση φορ
στα Τρίκαλα μετά από συμφωνία

δανεισμού από τον ΠΑΟΚ.
Με πληροφορίες του FL
News, στη λίστα των Τρικάλων
βρίσκεται ο Νταβίντ Άντρονικ
που έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από τη Λαμία.
Ο 23χρονος (09/07/95) Μολδαβός μέσος στο περσινό δεύτερο μισό του πρωταθλήματος
είχε τρεις συμμετοχές με την
ομάδα της Φθιώτιδας, ενώ φέτος έπαιξε 90 λεπτά στο ματς
Κυπέλλου με τον Βόλο. Προηγουμένως έπαιξε στη Λιθουανία
με την Άτλαντας (18 ματς, 1
γκολ) και στην πατρίδα του με
τις Σπεράντα Νισπονέρι (39 συμμετοχές, 1 γκολ), Βέρις (2 ματς).
Είναι επίσης 8 φορές διεθνής με
την U21 της χώρας του.
Η συνέχεια από βδομάδα. Και
θα επιβεβαιώσει ή θα διαψεύσει
τις ειδήσεις και φυσικά η παρουσία στο χόρτο θα δείξει την
αξία τους και την προσφορά
τους αν τελικά αποκτηθούν.

Εισιτήρια δύο επιλογών
την Τετάρτη
Μετά τη γενική είσοδο των 10
ευρώ στον αγώνα με τον Ηρακλή, η διοίκηση του ΑΟΤ επέστρεψε στα 5 ευρώ για την
πλευρά της κερκίδας προς την
ΣΜΥ.
Την Τετάρτη (30/01) θα διεξαχθεί το εξ αναβολής παιχνίδι
του ΑΟ Τρίκαλα με τον Απόλλωνα Λάρισας για τη 12η αγωνιστική. Η διοίκηση των «κυανέρυθρων» εξέδωσε ανακοίνωση
για τα εισιτήρια του αγώνα, που
κοστίζουν 5 και 10 ευρώ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Αγώνας για την εξ αναβολής
12η αγωνιστική του πρωταθλήματος Football league 20182019 εναντίον του Απόλλων Λά-

ρισας
– Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων
– 30/01/2019 (νέα ημερομηνία)
– 15:00
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
-> Παιδιά έως 12 ετών: δωρεάν
-> ΘΥΡΑ 4: 10€
-> ΘΥΡΑ 1: 5€
*Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας εισέρχονται στις θύρα που
αντιστοιχεί το εισιτήριο τους».

Το πρόγραμμα
της 14ης αγωνιστικής
Με δύο αγώνες ξεκινάει σήμερα (3 μ.μ) η 14η αγωνιστική
της Football League. Πρόκειται
για την αναμέτρηση του ΝΠΣ
Βόλος με τον Ηρακλή (ΕΤ 3) και
τον αγώνα του Πλατανιά με τον
Απόλλων Λάρισας.
Αύριο, θα γίνουν τα παρακάτω παιχνίδια:
Κέρκυρα – Αιγινιακός
Απόλλων Πόντου – Σπάρτη
Α.Ε. Καραϊσκάκης – Εργοτέλης
Αήττητος Σπάτων – ΑΟ Τρίκαλα
Δόξα Δράμας – ΑΟΧ-Κισσαμικός
Ενώ την Δευτέρα θα ολοκληρωθεί η δράση με το παιχνίδι
Ηρόδοτος- Παναχαϊκή.

ΑΝΤΙΠΑΛΑ ΝΕΑ
. Παίκτης της Κέρκυρας με
κάθε επισημότητα είναι από
χθες ο Γιάννης Πασάς. Ο 28χρονος μέσος είχε υπογράψει ήδη
προσύμφωνο με τους Φαίακες
μετά την αποχώρησή του από
τον Ηρακλή και έβαλε την υπογραφή του και στο συμβόλαιό
του που θα τον κρατήσει στο
νησί μέχρι το 2020.
. Πολύ κοντά στον δανει-

σμό του Πάρη Μπάμπη από
την ΑΕΚ βρίσκεται ο Απόλλων Πόντου, ενώ συζητά και
για έναν ακόμη ποδοσφαιριστή, τον Γιώργο Γιαννούτσο.
. Ο Γηραιός ανέβασε τους
τόνους της αναμέτρησης προ
ημερών, τόσο μετά την άρνηση
των γηπεδούχων να δώσουν εισιτήρια, όσο και με την άρνηση

της ΚΕΔ να ορίσει αξιολογημένο
διαιτητή. Βέβαια, στο ποδοσφαιρικό τμήμα πρέπει να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στο
αγωνιστικό σκέλος και να δείξουν καλό πρόσωπο. Ο τεχνικός,
Μανουέλ Ρόκα για πρώτη φορά
θα έχει στη διάθεσή του τον νεοαποκτηθέντα αμυντικό, Εστέμπαν Μουνιόθ.

Πρωτάθλημα Νέων

Αποφασισμένοι
και προετοιμασμένοι
Στην Πάτρα θα βρεθούν σήμερα οι Νέοι του ΑΟΤ αφού στις 3
μ.μ θ’ αντιμετωπίσουν την Παναχαϊκή. Η ομάδα του Μανώλη Κοτσίρα είναι έτοιμη να παλέψει για το καλύτερο γνωρίζοντας πως
οι γηπεδούχοι διαθέτουν ένα ισχυρό σύνολο, ωστόσο έχουν εμπιστοσύνη στη δουλειά που έκαναν όλη την εβδομάδα, αλλά κυρίως στις δυνατότητές τους.

ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Σπάρτη - Εργοτέλης (12:30, Γήπεδο Αμυκλών)
Ηρόδοτος - Πλατανιάς (13:00, Γήπεδο Ρωμανού Ελιάς)
Αήττητος Σπάτων - ΑΟΧ Κισσαμικός (14:00, Γήπεδο Αγίας Μαρίνας)
Παναχαϊκή - ΑΟ Τρίκαλα (15:00, Γήπεδο «Κεραυνός Αγίου Βασιλείου»)

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

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

Μαζί για την επιτυχία
ρόκειται για μια
αγαπημένη και
άκρως επιτυχημένη
εκδήλωση, που
αναδεικνύει σε πρώτη
ευκαιρία την εξωστρέφεια
του Τρικαλινού αθλητισμοί.

Π

O Kώστας Ζήκος τρέλανε χθες τα χρονόμετρα
Με το καλημέρα των αγωνιστικών υποχρεώσεων έδειξε ότι φέτος θα είναι η χρονιά του.
Ο Τρικαλινός Κώστας Ζήκος, ο πρωταθλητής
της ΓΕΑ Τρικάλων έκανε τρομερή επίδοση με 6.67
και κατέρριψε το ατομικό του ρεκόρ μπαίνοντας
πολύ δυνατά στην χειμερινή σεζόν.
Δεύτερος τερμάτισε ο Παναγιώτης Τριβυζάς
του Ολυμπιακού με 6.70 και τρίτος ο Κύπριος Ανδρέας Χατζηθεωρής με 6.78. O Κώστας Ζήκος
έπιασε το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
της Γλασκώβης καθώς το όριο που έχει θέσει η
ΕΑΑ για συμμετοχή στη διοργάνωση είναι 6.78.
"Ήμουν σε καλή κατάσταση και ήθελα να κάνω
μια ανάλογη κούρσα, ωστόσο .είχα λίγο άγχος γιατί τις περασμένες ημέρες ταλαιπωρήθηκα από μία
ίωση. Η χρονιά επικεντρώθηκε στον κλειστό στίβο με στόχο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γλασκώβης. Αν τελικά συμπεριληφθώ στην ομάδα
θέλω να κυνηγήσω μια καλή εμφάνιση. Ο επόμενος αγώνας μου θα γίνει στο Πρωτάθλημα", είπε
ο αθλητής του Β. Κατσιάβα.
Δυναμική εμφάνιση και από τον Β. Καϊκη (ΓΕΑΤ)
που πήρε πρωτιά στα 200μ με αξιόλογη επίδοση
κοντά στο ατομικό ρεκόρ 22.01, ενώ ήταν να τρέξει και 400άρι. Επίσης ο Λαγός του ΓΣ Τρικάλων
πρώτευσε στα 800 μέτρα με χρόνο 1.53.20.
Σε επόμενο φύλλο και άλλα στοιχεία για την
ημερίδα του ΣΕΦ.

Με το σπαθί του λοιπόν ο ημιμαραθώνιος Θ. Σταμόπουλου
βρίσκεται πολύ ψηλά στην εκτίμηση πρωταγωνιστών, ειδικών
και φιλάθλων.
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι κάθε χρόνο τα βαριά
ονόματα βρίσκουν τρόπο να έρχονται στα μέρη μας, ενώ η αλυσίδα μεγαλώνει και με νέες δυνατές αθλητικές φωνές.
Απαντες ξεδιπλώνουν την τέχνη τους και τερματίζουν με ψηλά
το κεφάλι στην πιο γρήγορη διαδρομή και βάσει στατιστικών.
Πάντως το βασικό μυστικό της
επιτυχίας βρίσκεται στην κοινή
προσπάθεια. Και φέτος λοιπόν οι
φορείς του Νομού ανοίγουν την
αγκαλιά τους για να κυλήσουν
όλα υποδειγματικά.
Το δελτίο τύπου αναφέρει:
Την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου
πραγματοποιήθηκε συνάντηση

•Και φέτος η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα είναι αρωγός
στον 12ο ημιμαραθώνιο Θανάση Σταμόπουλου

Στιγμιότυπο από την συνεργασία στην Περιφέρεια
με μέλη του Συλλόγου δρομέων
μεταξύ του αντιπεριφερειάρχη
κ. Χρήστου Μιχαλάκη, του περιφερειακού συμβούλου κ. Ντίνου
Μπάρδα και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου
μας, με θέμα τη διοργάνωση του
12ου Ημιμαραθωνίου Καλαμπάκα-Τρίκαλα «Θανάσης Σταμόπουλος» που φέτος θα διεξαχθεί

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 18ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ – ΠΗΓΗ

03.00 COSMOTE SPORT 4
HD
Houston Rockets-Toronto
Raptors
NBA Regular Season
04:00 FOX Sports
All-Star Skills, NHL
Παγκόσμιο Κύπελλο Σαπόρο
09:45 COSMOTE SPORT 5
HD
WRC Monte Carlo, SS9 Agnieres en Devoluy-Corps
Μηχανοκίνητος αθλητισμός
14:00 COSMOTE SPORT 2
HD
Σεβίλη-Λεβάντε
14:00 ΕΡΤ2
Ολυμπιακός - Βουλιαγμένη
Πρωτάθλημα Πόλο Ανδρών
16:00 Novasports 2HD
Σασουόλο - Κάλιαρι
16:00 Eurosport 2
Καλλιτεχνικό πατινάζ
16:30 COSMOTE SPORT 8
HD
Μάιντς-Νυρεμβέργη
16:30 COSMOTE SPORT 7
HD
Φράιμπουργκ-Χόφενχαϊμ
16:30 COSMOTE SPORT 6
HD
Βόλφσμπουργκ-Λεβερκούζεν
16:30 COSMOTE SPORT 3
HD
Γκλάντμπαχ-Άουγκσμπουργκ

16:30 COSMOTE SPORT 1
HD
Ντόρτμουντ-Ανόβερο
17:15 COSMOTE SPORT 2
HD
Ατλέτικο Μαδρίτης-Χετάφε
17:15 Novasports 1HD
ΠΑΣ Γιάννινα - Απόλλων
17:30 ΕΡΤ2
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ, Basket League
18:00 Novasports 4HD
Ναντ - Σεντ Ετιέν
19:00 Novasports 3HD
Σαμπντόρια - Ουντινέζε
19:00 ΕΡΤ1
Παναιτωλικός - Ξάνθη
19:30 COSMOTE SPORT 3
HD
Βέρντερ Βρέμης-Άιντραχτ
19:30 COSMOTE SPORT 2
HD
Λεγανές-Έιμπαρ
19:30 Novasports 2HD
Πανιώνιος - ΑΕΚ, Super
League
20:45 Novasports 4HD
Αϊντχόφεν - Χρόνιγκεν
21:00 Novasports 3HD
Ντιζόν - Μονακό
21:30 Novasports 1HD
Μίλαν - Νάπολι
21:45 COSMOTE SPORT 2
HD
Μπιλμπάο-Μπέτις

στις 17 Μαρτίου 2019.Τον Σύλλογό μας εκπροσώπησε τριμελής
επιτροπή αποτελούμενη από τον
πρόεδρο Βαγγέλη Διβάνη, τον αντιπρόεδρο Χρήστο Λίπα και το μέλος Νικόλα Οικονομίδη.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο πρόεδρος του Συλλόγου
μας, ανέλυσε τη μεγάλη δυναμι-

κή που έχει αποκτήσει ο αγώνας,καθώς είναι ο μεγαλύτερος
επαρχιακός Ημιμαραθώνιος της
χώρας, αλλά και τις αυξημένες
απαιτήσεις της διοργάνωσης σε
όλα τα επίπεδα. Με την σειρά του
ο αντιπεριφερειάρχης αρχικά
αναφέρθηκε στην μεγάλη προσπάθεια που κάνει ο Σύλλογος
Δρομέων Τρικάλων όλα αυτά τα
χρόνια για την ανάδειξη του αγώνα και στην συνέχεια ανέπτυξε
όλες τις λεπτομέρειες της φετινής συνδρομής της Περιφέρειας
Θεσσαλίας. Έτσι, για άλλη μια
χρονιά ο αγώνας θα διεξαχθεί
«Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας
Θεσσαλίας» καθώς η προσφορά
της κρίνεται κομβική για την άρτια διεξαγωγή της διοργάνωσης.
Επίσης η ημερομηνία για την
ετήσια γενική συνέλευση ορίστηκε την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου
στις 6 μ.μ., στον χώρο της αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Τρικκαίων.

1984-1985 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-2 Παζαϊτης [2], Ζήκος, Καλαμποκίνης, Χριστάκος –
Μπένιας, Ρήγας
1994-1995 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Κ.Κακαϊτσας, Α.Μόκκας
1995-1996 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Μόκκας – Σβάνας, Καπέλας
1996-1997 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-2 Α.Καπέλας, Αντωνίου – Λόζιος, Χατζής
1998-1999 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 6-1 Σίμος [2], Πέτσας [2], Ζωγράφος, Μαντέλας –
Τσιρογιάννης
1999-2000 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 6-0 Κόκκοβας [3], Μούσα, Ζωγράφος, Καλαμποκίνης
2000-2001 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Πέτσας [2] – Λαζαρίνας
2008-2009 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-3 α.α.
2015-2016 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Ξαγαράς [2]
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-0

ΔΗΜΗΤΡΑ – ΚΑΣΤΡΑΚΙ
2006-2007
2007-2008
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014

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

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

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

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

3-0
2-2
0-4
2-1

Χασιώτης, Καλαμάρας, Νικλητσιώτης – Κεραμάς
Καραλής, Μπαρμπαρούσης
Γιδόπουλος, Αλμπάνης
Γκαντιάς [2], Τασιούλας
Ρούκας
Ρετζιλάς, Αλμπάνης, Κωτούλας – Αβραμόπουλος,
Β.Αλμπάνης
Τσιγαρίδας, Τσικρικάς, Τσιγάρας
Ράπτης, Παπανδρέου – Α.Αλμπάνης, Χ.Σίμος
Μπαούτης [2], Γραβάνης, Χότζα
Καλαμάρας, Στεργίου – Ε.Γιαννούλας

2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012

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

1978-1979
1981-1982
1982-1983
1985-1986
1986-1987
2000-2001
2003-2004

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

3-1
1-1
2-0
1-1
1-2
4-0
1-2

1980-1981
1984-1985
1992-1993
1994-1995
2003-2004
2009-2010

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

1-2
7-1
2-1
4-0
2-5
2-3

2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

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

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

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

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

1977-1978
1985-1986
1986-1987
1993-1994
1994-1995

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

3-0
3-0
3-1
4-1
1-5

1995-1996
1996-1997
2016-2017
2017-2018

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

0-2
3-0
2-1
4-1

Βουκουλάι [2], Κράβαρης, Φιλίππου – Τέλλιος
Ράπτης
Δερμάνης, Κατσαφλιάνης – Καπνουτζής [2]
Καπέλας – Ηλιόπουλος

ΠΥΡΓΟΣ – ΜΙΚΡΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ
Πετώσης, Δουλόπουλος, Χρυσοχόος – Αγγελάκης
Κρομμύδας – Καλογράνας
Ευθυμίου, Δουλόπουλος
Μηνάς – Κ.Παπαβασιλείου
Καρνάβας – Λ.Γκολίτος [2]
Καρνάβας [2], Λιούλιος, Κουκουσούλης
Μηλίτσης – Μανίκας, Καρνάβας

ΠΥΡΓΕΤΟΣ – ΦΗΚΗ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΑΣ – ΝΕΟΧΩΡΙ
1982-1983 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-0
1983-1984 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-3 Τζάρτζος, Χ.Κωνστάντος – Αλεξίου, Σακελλαρίου,
Παπαευαγγέλου
1984-1985 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Κορδαλής – Παπαευαγγέλου
1985-1986 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-0 Κορδαλής
1986-1987 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Κωνστάντος – Χαρίσης, Λίτσιος
1988-1989 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-2 Κορδαλής, Νικολίτσας – Κ.Μπούτας, Ν.Κράβαρης
1989-1990 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 …………..
1997-1998 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Μαγουλιώτης, Καρνάβας – Αγγελάκης
1998-1999 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Ραούνος, Ευαγγέλου – Σταμούλης
2000-2001 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Παπανικολάου – Σακελλαρίου
2001-2002 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-2 Τσιόβολος, Γιαννίτσης
2002-2003 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Ψωμάς [2] – Τσιόβολος
2003-2004 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Βαρνακιώτης, Ψωμάς
2004-2005 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Σιακαβάρας [2] – Θεοδώρου
2005-2006 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Γραμματικόπουλος, Τσιώλης
2006-2007 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-1 Γάτσιος [2], Ψωμάς [2], Κράβαρης – Κ.Γιουβρής

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

Χ.Ιακωβάκης – Μπέσσας, Κάβαλος
…………
Ντόντος, Ιακωβάκης – Τσαντήλας
Ε.Τσίγκας [3], Γαλάνης
…………
Παπαρίζος, Ιακωβάκης – Κωστόπουλος, Κ.Γιουβρής,
Μπαντής
Γ.Ιακωβάκης
Στεφόπουλος, Καραϊσκος
Τσικρικάς
Τσερέπης, Ζαφιερόπουλος, Τεντολούρης

ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ – ΣΑΡΑΓΙΑ
0-0
1-0 Νουνός
4-0 Μόκκας [2], Τσιγαρίδας [2]
3-3 Λάιος [2], Μερτσιώτης – Καλαικούδας, Κεφαλάς,
Τέντος

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ – ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ
Χ.Τζελής, Κ.Παπαγεωργίου, Δ.Βακουφτσής
Μεσιακάρης [2], Τζελής
Μακρής, Βακουφτσής, Τζελής – Περγαντής
Ανδρέου [2], Αχ.Μακρής, Τζελής – Κ.Κουφουγάζος
Τζελής – Κουφουγάζος [2], Πρεβέντας, Χαρίσης,
Β.Λαμπρογιώργος
Χαρίσης, Κερασοβίτης
Μπαλντούνας, Καρράς, αυτογκόλ
Σ.Ανδρέου, Καραϊσκος – Τσάκας
Ράκος, Τσαβαλάς, Τσαρτόλιας, Παύλου – Ι.Βαγενάς

CMYK

A’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΠΙΚΑ
ν μια ομάδα, από
το γκρουπ των
πρωτοπόρων,
μπορεί να είναι
περισσότερο χαλαρή,
αυτή είναι το Νεοχώρι.
Όχι πως έχει τους
βαθμούς στις αποσκευές
του, αλλά με μια σοβαρή
και πειθαρχημένη
εμφάνιση μπορεί να
ξεπεράσει το εμπόδιο
του «Αχιλλέα» στη Μπάρα
και αυτό θα επιδιώξει να
κάνει, παρά το γεγονός
πως οι γηπεδούχοι
«καίγονται» για βαθμούς.

Α

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Για την Πηγή η οποία δοκιμάζεται στην Αγία Μονή, το
Μικρό Κεφαλόβρυσο που παίζει στον Πύργο, την Φήκη που
θα φιλοξενηθεί στον Πυργετό
και την Δήμητρα που υποδέχεται το Καστράκι, οι υποχρεώσεις τους απαιτούν περισσότερη αγωνιστική διάθεση. Πόσες θα τα καταφέρουν,
θα το γνωρίζουμε σήμερα το
απόγευμα, καθώς το «μπέρδεμα» των τελευταίων ημερών από την κακοκαιρία επηρέασε. Άλλες περισσότερο
και άλλες λιγότερο.
Γεγονός πάντως είναι πως ο
χρόνος πιέζει την διοργανώτρια αρχή ώστε να βγάλει εις
πέρας στον προγραμματισμένο χρόνο τις υποχρεώσεις και αναγκαστικά θα δούμε «σφήνα» αγωνιστικές. Αυτό
δεν θέλουμε να καταλάβουμε
είναι για ποιο λόγο να υπάρχουν τόσες ομάδες στην Α’
Ερασιτεχνική και αυτό που
καταλαβαίνουμε είναι γιατί
τόση χρονική πίεση αφού δεν
υπάρχουν μπαράζ, από τη
μια, και από την άλλη αφού
τρέχουν για να προλάβουν
γιατί η εβδομάδα που τελει-
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Πεινασμένες…
•Ψάχνουν… τροφή, στη στροφή
του πρωταθλήματος οι πρωτοπόρες ομάδες
Συνεχίζουν την προσπάθεια…
αναρρίχησης Μεγαλοχώρι
και Μικρό Κεφαλόβρυσο
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Β Ερασιτεχνική

Ξεχωρίζει το ντέρμπι
Ανάμεσα στο Ριζαριό και τους Παραληθαίους
Στο Ριζαριό θα είναι στραμμένα αύριο το πρωί τα περισσότερα βλέμματα της Β’ Ερασιτεχνικής. Και δικαιολογημένα αφού ο πρωτοπόρος «Γίγας» θα φιλοξενήσει
τους Παραληθαίους στο ντέρμπι κορυφής του 1ου ομίλου,
με το βαθμολογικό κίνητρο να είναι μεγάλο, όπως και στον
αγώνα Ζάρκο – Κηπάκι με τους γηπεδούχους να θέλουν
νίκη για να αυξήσουν τις ελπίδες ανόδου. Στον Λόγγο
υπάρχει ενδιαφέρον παραμονής όπως και στην Αγία
Κρυαική.
Στον 2ο όμιλο οι πρωτοπόρες ομάδες έχουν το «πάνω
χέρι» αλλά θα πρέπει να είναι σοβαρές.

ΟΙ ΑΥΡΙΑΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ώνει δεν περιλάμβανε τουλάχιστον τους τρεις αγώνες που
είχαν αναβληθεί το περασμένο Σάββατο.
Σήμερα ξεκινάει ο β’ γύρος
με τους παρακάτω αγώνες:
Γηπ. Αγ. Μονης: Αγ. Μονή
– Πηγη
Διαιτ. Κοντινος (Νταλουκας- Λεωνιδας Κ
Γηπ. Μπαλκουρας: Δήμητρα – Καστράκι
Διαιτ. Πετσας (ΚωτούλαςΠαφης
Γηπ. Μπάρας: Αχιλλέας –
Νεοχώρι
Διαιτ. Δουλοπουλος (Μανασης Μ- Αλεξοπουλος
Γηπ. Πύργου: Πύργος –
Κεφαλ/σο
Διαιτ. Μανασης Κ (Αποστολου- Καλογριας
Γηπ. Πυργετού: Πυργετός
– Φήκη
Διαιτ. Κουτσαγιας (Σταφυλας-Παπαγεωργόπουλος
Γηπ. Μεγαλ/ριου: Μεγαλ/ρι
– Πορταϊκός
Διαιτ. Λεωνιδας (Καπερωνης-Ντινος
Γηπ. Διάβας: Κρ. Βρύση –
Σαραγια
Διαιτ. Ζησης (ΜαργιωληςΤζιοτσζιος
Γλύνος – Ταξιάρχες 0-3α.α
Καλύβια – ΑΕΤ
3-0α.α

1ος Ομιλος-ΩΡΑ 11:00

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

B.
40
36
32
31
28
26
25
24
23
22
19
18
16
16
14
5
0
0

N.
13
11
10
10
9
8
8
7
7
6
5
5
4
5
4
1
0
0

I. H.
1 1
3 0
2 3
1 3
1 4
2 5
1 5
3 5
2 6
4 5
4 6
3 7
4 6
1 8
2 9
2 12
1 14
1 14

TΕΡ.
47-5
29-5
32-13
32-13
33-19
29-15
27-16
23-21
23-22
27-15
19-18
14-18
18-26
17-29
15-27
11-44
0-42
3-51

•Δεν υπολογίζονται οι αγώνες της 17ης αγωνιστικής: Πηγή
– Δήμητρα, Πορταϊκός- Σαράγια και Φήκη- Κρύα Βρύση καθώς και οι αγώνες της 15ης και 16ης αγωνιστικής.

Παιδικό πρωτάθλημα Κ 16

•Στη Μπαλκούρα θα παίξουν Δήμητρα Α’ και Δήμητρα Β’

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
B.
N.
1 Δήμητρα Β'
19
6
2 Δήμητρα Α'
15
5
3 Πύργος
15
5
4 Ακαδημία 1
13
4
5 Αμπελάκια
7
2
6 Μετέωρα
7
2
7 Τρίκαλα
6
2
8 Νεοχώρι
0
0
9 Αγ. Οικουμένιος
0
0
*Δεν υπολογίζεται η 8η αγωνιστική

I.
1
0
0
1
1
1
0
0
0

H.
0
1
2
1
3
3
4
6
6

TΕΡ.
33-3
35-1
13-10
17-3
16-14
12-13
9-11
3-34
0-49

Κ 12
Για το πρωτάθλημα Κ 12 θα γίνουν αύριο οι παρακάτω αγώνες:

1ος Ομιλος-ΩΡΑ 15:00
Γηπ. Ακαδημιας:
Ακαδημια 1 α – Πύργος α
Διαιτ. Μουστακας
Γηπ. Μπαλκούρας:
Δημητρα α – Νεοχωρι
Διαιτ. Πλοκας
Γηπ. Φλαμουλιου:
ΑΟΤ – Ακ Αμπελακιων
Διαιτ. Σινδρος
Γηπ. Αγ Μονης:
Αγ Μονη – Μεγαλοχώρι
Διαιτ. Ντινος
Μετεωρα α – Αχιλλεας
0-3 α.α
Ρεπό: Καρυες

2ος Ομιλος-ΩΡΑ 15:00
Γηπ. Πηγης:
Διαιτ. Κωστηρας
Γηπ. Καλαμπακας:
Διαιτ. Τζιοτζιος
Γηπ. Οικουμενιου:
Διαιτ. Μαρκοπουλος
Γηπ. Πυργετού:
Διαιτ. Σακκας
Γηπ. Σαραγιων:
Διαιτ. Καπερωνης

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

2ος Ομιλος - ΩΡΑ 15:00

Οικογενειακή υπόθεση
Με την οικογενειακή «κόντρα» ανάμεσα στη Δήμητρα Α’
και Δήμητρα Β’ να ξεχωρίζει, επανέρχεται η κατηγορία Κ 16
στα γήπεδα.
Οι αγώνες της 9ης αγωνιστικής οι οποίοι θα ξεκινήσουν στις
11π.μ είναι οι παρακάτω:
Γηπ. Μπαλκουρας:
Δημητρα α – Δημητρα β
Διαιτ. Τζιοτζιος
Πλοκας- Αβρααμ Β
Γηπ. Καλαμπακας:
Μετεωρα – Ακαδημια 1
Διαιτ. Σταφυλας
Παπαγεωργοπουλος-Καπερωνης
Γηπ. Αγ. Γεωργίου:
Ακ. Αμπελακιων – ΑΟΤ
Διαιτ. Μαργιωλης
Κουτσαγιας- Κωστηρας
Γηπ. Οικουμενιου:
Οικουμενιος – Νεοχωρι
Διαιτ. Ντινος
Σακκας- Σινδρος
Ρεπό: Πύργος

Γηπ. Ζάρκου:
Ζάρκο – Κηπάκι
Διαιτ. Μανασης Κ
Μαργιωλης- Ρατζας
Γηπ. Αγ. Κυριακής:
Αγ. Κυριακή – Αστερας
Διαιτ. Τζιοτζιος
Σακκας- Κωστηρας
Γηπ. Αρδανίου:
Αρδάνι – Ακ Αμπελακιων
Διαιτ. Δουλοπουλος
Καλογριας- Καπερωνης
Γηπ. Ριζαριου:
Ριζαριο – Παραληθαίοι
Διαιτ. Κοντινος
Νταλουκας-Μανασης Μ
Γηπ. Κεραμιδιου
Κεραμίδι – Γριζάνο
Διαιτ. Κουτσαγιας
Καψουρας- Σινδρος
Γηπ. Καρυων:
Καρυες – Βασιλική
Διαιτ. Ζησης
Πλοκας-Ντινος
Γηπ. Κρήνης:
Κρήνη – Ακαδημια 1
Διαιτ. Παφης
Αργυροπουλος-Κουτσαγιας
Γηπ. Λόγγου:
Λογγος – Πετρωτό
Διαιτ. Κωτουλας
Μαρκοπουλος- Αποστολου
Ρεπό: Οικουμενιος

Πηγή – Πύργος β
Μετεωρα β – Δημητρα β.
Οικουμενιος – Βαλτινό
Πυργετός – Πορταικός
Συνοικία – Ακαδημια 1 β

CMYK

Γηπ. Μουριας:
Δροσερο – Βαλτινό
Διαιτ. Κουτσαγιας
Ράτζας-Παφης
Γηπ. Βυτουμα:
Βυτουμας – Ασπροβαλτος
Διαιτ. Μανασης
Νταλουκας- Καλογριας
Γηπ. Περιστερας:
Τζουρτζια – Ροπωτό
Διαιτ. Αποστολου
Αβρααμ Β- Κατσογιαννος
Γηπ. Θεόπετρας:
Θεόπετρα – Πρίνος
Διαιτ. Κοντινος
Μανασης Μ- Μαργιωλης
Γηπ. Πιαλείας:
Πιαλεία – Δενδρ/ρι
Διαιτ. Ζησης
Καψουρας- Τουλουμης
Γηπ. Παλ/ρου:
Παλαιομ/ρο – Γόμφοι
Διαιτ. Ντινος
Αργυροπουλος- Μπαλλας Χ
Φιλύρα – Λυγαρια
0-3α.α
Φωτεινο – Κεφαλ/κος
3-0α.α
Ρεπό: Χρυσομηλια

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Ενωση Δ.Μ
2 Ασπρόβαλτος
3 Πιαλεία
4 Λυγαριά
5 Πρίνος
6 Θεόπετρα
7 Βυτουμάς
8 Βαλτινό
9 Παλ/ρο
10 Τζούρτζια
11 Ροπωτό
12 Χρυσομηλιά
13 Γόμφοι
14 Δενδροχώρι
15 Φωτεινό
16 Κεφ/κός
17 Φιλύρα

B.
31
31
28
26
26
25
23
23
22
18
14
13
9
7
6
0
0

N.
10
10
9
8
8
8
7
7
6
6
4
4
3
2
2
0
0

I.
1
1
1
2
2
1
2
2
4
0
2
1
0
1
0
0
0

H.
1
1
3
2
2
3
3
4
2
7
6
8
9
9
10
12
12

TΕΡ.
49-10
37-9
38-15
39-15
28-12
32-15
31-19
26-14
25-13
22-26
18-29
19-33
12-34
12-41
11-42
0-36
0-36
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Υπόσχονται συγκινήσεις
Πλούσιο υλικό αναμένεται να προσφέρουν οι αναμετρήσεις
της 12ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α2 ΕΣΚΑΘ

Δ

εν υπάρχει
καλύτερο
σκηνικό για έναν
νομό από το να
βλέπει τους
εκπροσώπους του να
βαδίζουν από επιτυχία σε
επιτυχία και να
μονιμοποιούνται στις
καλές θέσεις του πίνακα.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
ΑΕΤ και Μάγοι φρόντισαν να
θρονιαστούν στην κορυφή από
την αρχή του πρωταθλήματος
και ως εκ τούτου δεν έχουν κανέναν λόγο να αλλάξουν συνήθειες και στην καινούργια σειρά αγώνων. Μετά από έναν κύκλο δουλειάς είναι φανερό τα
δυνατά στοιχεία του συγκεκριμένου διδύμου, που προσπαθεί
να βελτιώνεται μέρα την μέρα
και αγώνα τον αγώνα.
Οι ωραίες προσπάθειές τους
λοιπόν δίνουν ξεχωριστό τόνο
στην κατηγορία.
Οσο για τον Κρόνο παλεύει
φιλότιμα για να γεμίσει το βαθμολογικό του σακούλι. Προτεραιότητα δίνει σε συγκεκριμένα
ματς αλλά είναι στην φύση της
ιστορικής ομάδας να παλεύει
όλες τις συναντήσεις.
Στο πλαίσιο αυτό η τοπική
συνάντηση Κρόνου- ΑΕΤ θα
κρατήσει σε εγρήγορση το κοινό, αφού παραδοσιακά οι παίκτες βάζουν τα δυνατά τους.
Η μέρα στην οποία θα εμφανιστούν οι ομάδες θα παίξει
μεγάλο ρόλο. Από εκεί και πέρα
το πάθος, ο περιορισμός των
λαθών θα ανοίξουν τον δρόμο
για την επιτυχία. Πάντως το δίδυμο ξέρει να πιάνει τον σφυγμό του κόσμου.
Τα μάτια ορθάνοιχτα πρέπει
να έχουν οι Μάγοι αφού η ΕΑΛ
είναι δυνατή στην έδρα της.
Όμως οι πορτοκαλί ξέρουν να
διαβάζουν σωστά τέτοια ματς
και να μπαίνουν στο πετσί του
ρόλου. Το καλό είναι ότι ο εκπρόσωπός μας είναι φορμαρισμένος και με το σύνολο σχεδόν των παικτών σε ανοδική
τροχιά.
Με άρμα μάχης την άμυνα
και μεγάλη συγκέντρωση μπορεί να προκύψει ένα ακόμη ροζ
φύλλο.
Ο χρόνος πάντως κυλάει σαν
νεράκι, οπότε ας πάρουμε γεύση από τον πρώτο γύρο.
Για μια ακόμη αγωνιστική δεν
έπληξαν οι φίλοι της Α2 ΕΣΚΑΘ.
Οι αγώνες είχαν το δικό τους
χρώμα και όλοι μόχθησαν για
το καλύτερο. Στην 3η ημέρα(Σάββατο 3 Νοέμβρη 2018)
τα χαμόγελα ήταν για τους Μάγους και την ΑΕΤ.
Χρειάστηκε να επιστρατεύσουν όλο το ταλέντο και το
πάθος τους οι Μάγοι για να διατηρήσουν την έδρα τους και να
φτάσουν στην επιτυχία επί της
ΕΑΛ. Οι φιλοξενούμενοι αποδείχτηκαν σκληρό καρύδι, οπότε οι πορτοκαλί έπαιξαν στα
όρια για να φτάσουν στο πολυπόθητο 57-53. Ηταν ένας
αγώνας μακράς διαρκείας, που
είχε όλα τα στοιχεία ενός ντέρμπι.
Πρώτα και κύρια ήταν οι

Τα δυνατά τους χαρτιά θα σπεύσουν να ξεδιπλώσουν
οι Τρικαλινές ομάδες της Α2 ΕΣΚΑΘ
εναλλαγές συναισθημάτων
αλλά και η δύναμη.
Φυσικά οι παίκτες του Γιάννη
Τσίμα ήθελαν όσο τίποτα άλλο
το ροζ φύλλο και όλοι ίδρωσαν
την φανέλα για να τα καταφέρουν.
Γενικά το συγκεκριμένο ματς
αποτέλεσε ένα πολύ καλό μάθημα, αφού στον όμιλο υπάρχουν πολλές επικίνδυνες ομάδες και αν το φαβορί δεν αποδώσει αυτά που μπορεί ή αν δεν
βρεθεί στην μέρα του τότε κινδυνεύει να χάσει το στοίχημα.
Επιπρόσθετα οι Μάγοι διαχειρίστηκαν σωστά τα δύσκολα
σημεία και έδειξαν μεγάλη καρδιά.
Ετσι πέρασαν τις δύσκολες
εξετάσεις.
Τέλος καλό, όλα καλά πάντως και οι Μάγοι εστίασαν στην
βελτίωση. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι όποιος βρέθηκε
στο Δημοτικό κλειστό αποζημιώθηκε πλήρως. Οι πορτοκαλί μπήκαν δυνατά στο παρκέ θέλοντας να πάρουν τα ηνία.
Ετρεξαν λοιπόν αρκετά με αποτέλεσμα να δίνουν τον τόνο
στο παιχνίδι.
Ωστόσο η συνάντηση είχε
αρκετό δρόμο ακόμη.
Οι Λαρισαίοι έδειξαν ότι ήρθαν με βλέψεις στα Τρίκαλα και
φάνηκε ότι διαθέτουν μια πολύ
καλά δουλεμένη ομάδα.
Επίσης αρκετοί παίκτες είναι
σε θέση να κάνουν την ζημιά αν
δεν προσεχθούν όσο πρέπει.
Στον συγκεκριμένο αγώνα
καυτός ήταν ο Εφραίμ, οπότε
στο ημίχρονο η ΕΑΛ πέρασε
μπροστά.
Η εξέλιξη αυτή πείσμωσε
τους πορτοκαλί που μετά τις
οδηγίες επανήλθαν δριμύτεροι.
Ασκησαν μεγάλη πίεση και
κατάφεραν να πάρουν ξανά το
ψυχολογικό πλεονέκτημα.
Στην τελική ευθεία το παιχνίδι χωρίς υπερβολή τα είχε όλα.
Το πάθος και η δύναμη ξεχείλιζαν, ενώ δεν έλειψαν και οι

αποβολές( 3για ΕΑΛ, 1 για Μάγους). Όμως οι Μάγοι δεν ήθελαν να γκρεμίσουν ότι με κόπο
έχτισαν. Με ψυχραιμία και μεγάλα καλάθια από Διβάνη (γκολ
φάουλ) και Γρηγορόπουλο πήγαν μέχρι τέλους ολοκληρώνοντας με θετικό τρόπο, ένα
παιχνίδι, που έδειξε ότι στο
επίπεδο αυτό τίποτα δεν χαρίζεται.
Τα δεκάλεπτα: 19-15, 28-30,
45-46, 57-53
Μάγοι (Τσίμας): Γρηγορόπουλος 8, Διβάνης 5, Μπέφας
18(1), Παπανδρέου 6(1), Τσιτσάνης 5, Μπίζιος, Κουτιβής 6,
Καλαμπάκας, Μερίτσης 1, Γουλιώτης 6, Ευαγγέλου 2, Τσιανάκας.
ΕΑΛ (Σταυρόπουλος Δ.):
Μπαγκούας 6, Nιαβής 2, Βαλιώτης, Ζορμπάς, Κολοβέτσιος
6, Σταυρόπουλος Γ. 9(3), Πάντος 13(1), Φωκούλης 7, Σταυρόπουλος Δ. 8(1), Καρβούνης
2.
Δικαίωση φήμης
Την τέχνη τους έσπευσαν να
ξεδιπλώσουν: ΑΕΤ και Κρόνος.
Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι έχουμε να κάνουμε με μια
περιοχή που αγαπάει το μπάσκετ και οι φίλαθλοι θέλουν να
βλέπουν νέα παιδιά σε δράση.
Φυσικά κάθε ομάδα θα πρέπει να προσέξει την απαραίτητη ισορροπία ανάμεσα σε έμπειρους αθλητές και σε φρέσκα
πρόσωπα. Γιατί αν ρίξεις βιαστικά τα νέα παιδιά στα βαθιά
ελλοχεύει κίνδυνος να τα χάσεις. Συνεπώς η σωστή τακτική
είναι η βήμα- βήμα πορεία.
Με τις σκέψεις αυτές παρατάχθηκαν οι δυο ομάδες στο
Σαββατιάτικο τοπικό ντέρμπι.
Οι ερυθρόλευκοι έδειξαν για
μια ακόμη φορά ότι είναι πολύ
καλά δομημένοι και ξέρουν τι
θέλουν στο παρκέ και κυρίως
πώς να τα πάρουν.
Η ιστορία έγραψε 71-56 και οι
νικητές κατέδειξαν ότι βαδίζουν σε καλό δρόμο.

Πολύ σωστά πάντως πήραν
τα μέτρα τους διαβάζοντας το
παιχνίδι, αφού δεν πρέπει να
λησμονούμε ότι τα επιχώρια
ματς έχουν τα δικά τους μυστικά και ντοκουμέντα.
Όμως στην πράξη φάνηκε
ότι η ΑΕΤ δεν ήθελε να δώσει
δικαιώματα και να κάνει δύσκολη την ζωή της. Σε πρώτη
φάση έσπευσε να βρει ρυθμό
και ασκώντας την γνωστή πίεση
άρχισε να ξεφεύγει στο σκορ.
Από’ κει και πέρα οι εμπνεύσεις έπιαναν, οι συνεργασίες
έβγαιναν στην άμυνα έγινε καλή
δουλειά, ενώ και στην επίθεση
τα τελειώματα ήταν αξιόλογα.
Συμπερασματικά οι ερυθρόλευκοι ενήργησαν με σοβαρότητα και δικαιώθηκαν.
Φυσικά στο διάβα του χρόνου
ο κόουτς Γκότας ανακάτεψε
την τράπουλα και έδωσε αρκετό χρόνο συμμετοχής ακόμη
και στους πιτσιρικάδες της ομάδας, οι οποίοι έγιναν μέρος
της γιορτής.
Οσο για τον Κρόνο είναι φανερό ότι έχει δύσκολη αποστολή μπροστά του και πρέπει να
ψαχτεί στον μέγιστο βαθμό.
Στο μυαλό τους οι κιτρινόμαυροι πρέπει να έχουν την
φράση ότι όλα ξεκινούν από
ένα βήμα και στην πορεία αυτά
επιβάλλεται να γίνουν περισσότερα. Επιπρόσθετα θα χρειαστεί ιδιαίτερη υπομονή, μεθοδικότητά αλλά και εγωϊσμός
για να κερδηθούν σε πρώτη
φάση κάποια παιχνίδια που θα
ανεβάσουν το ηθικό.
Πάντως για όλους ο δρόμος
στην Α2 θα είναι μακρύς, οπότε κανείς δεν πρέπει να βιαστεί
να πετάξει στα σύννεφα από τις
πρώτες αγωνιστικές.
Ολη η ουσία άλλωστε βρίσκεται στο τελευταίο χειροκρότημα.
Τα δεκάλεπτα: 18-11, 25-19,
51-32 ,71-56
ΑΕΤ: (Γκότας Χρ.)Μπράμης
Κ. 6(1), Σαββουλίδης Χ. 2, Καταραχιάς Κ., Νίτσιος Κ. 4, Παπαγεωργίου Α. 28(2)., Αμπράζης Κ. 12, Μπαλωμένος Α., Χρηστάκος Σ. 4(1), Μπαϊρακτάρης
Ε. 1, Μαντούδης Γ., Βήτας Θ. 5,
Κατούνας Γ. 9(1).
Κρόνος: (Χρηστάκος Α.) Μητρούσιας 2, Ντιντής, Καννελόπουλος 4, Τόλης 2, Χρήστου
6(2), Μπακάλης 2, Οικονόμου,
Ζαμπραϊλας 18, Ζησόπουλος ,
Χλωρός 4, Κολώνας 2, Τσέπας
16
Το πρόγραμμα
Σάββατο 26 Ιανουαρίου
15:00, κλειστό Αγ. Θωμά:
Ίκαρος. Λ – Ολυμπιακός. Κ Διαιτητές: Βόντζα – Ι. Καραχρήστος.
15:00, κλειστό Αλκαζάρ: ΕΑΛ
– Μάγοι Διαιτητές: Κοντογιάννης – Χατζής.
16:00, κλειστό Καρδίτσας:
Απόλλων.κ –Δεσκάτη Διαιτητές: Καρακώστας – Μέλλος.
17:00, κλειστό Μπάρας: Κρόνος -ΑΕΤ Διαιτητές: Λιλής –
Γκουλιώνης.
Κυριακή 27 Ιανουαρίου
17:00, κλειστό Αλκαζάρ: Νέοι
Αθλητές –Σουφλάρια Διαιτητές: Λ. Φακίτσας – Χριστοδούλου.

* Ένα από τα χαρακτηριστικά του Τρικαλινού αθλητισμού
είναι η πολυφωνία. Κοινώς οι εκπρόσωποί μας είναι μέσα
σε όλα και διαθέτουν έναν μοναδικό τρόπο να μένουν
στην πρώτη γραμμή προσφέροντας όμορφα συναισθήματα. Ετσι οι φίλαθλοι αποχωρούν πάντα γεμάτοι από τις
αθλητικές εγκαταστάσεις.
* Στα ομαδικά σπορ δεν λείπουν οι δυνατές φωνές. Βέβαια πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και αυτά ψάχνουν τα επιτελεία. Δεν λείπουν όμως και οι δυσκολίες
μαζί με φρεναρίσματα.
* Στα σημεία αυτά όμως φαίνεται η ποιότητα των συλλόγων και η αντοχή τους. Από την πλευρά τους οι ιθύνοντες
προσπαθούν πάντα με διορατικότητα να βρίσκουν λύσεις
και να παρουσιάζουν εξωστρεφείς προτάσεις. Εννοείται
ότι στάζουν μέλι για τους χορηγούς τους και γενικά για
όλους εκείνους, που βοηθούν στην κοινή προσπάθεια.
* Μαύρα μάτια έκαναν οι φίλοι της γυναικείας ομάδας του
Ασκληπιού βόλεϊ για να την δουν να παίζει στο σπίτι της.
Να θυμίσουμε ότι μετά τις γιορτές η Τρικαλινή ομάδα κλήθηκε να δώσει αγώνες στα Γιάννενα και στον Ναύαρχο
Βότση.
* Σήμερα(18.00) το τοπικό συγκρότημα επιστρέφει στο Δημοτικό, όπου θα διασταυρώσει τα ξίφη του με την ομάδα των Πεύκων. Ο αντίπαλος διαθέτει τα δικά του δυνατά
χαρτιά και γερές βάσεις, ενώ προέρχεται από την πολύ
καλή σχολή της Θεσσαλονίκης.
* Ωστόσο είναι φανερό ότι τα Τρικαλινά κορίτσια έχουν βρει
τους αυτοματισμούς τους και παίζουν με μεγάλη αυτοπεποίθηση μέχρι τέλους.
* Δείχνοντας λοιπόν προσήλωση στον στόχο και κυνηγώντας κάθε μπάλα θα μπορέσουν να ξεπεράσουν και
τα καινούργιο εμπόδιο μαζί με την βοήθεια των φιλάθλων,
που θέλουν να δουν εξαιρετικές φάσεις από μέσα.
* Μένοντας στον χώρο να σημειώσουμε ότι ο Φιλαθλητικός Τρικάλων πραγματοποιεί γεμάτη χρονιά στο μετερίζι
του και είναι λογικό να θέλει να συνεχίσει με την ίδια λογική, αφού δεν τον ζαλίζουν τα ύψη.
* Οσο για την Αμιλλα στηρίζει απλόχερα τα νιάτα και αυτά
εμφανίζονται κάθε μέρα και καλύτερα αφήνοντας υποσχέσεις για την συνέχεια.
* Το δικό του λιθαράκι βάζει και ο Φιλαθλητικός Καλαμπάκας. Ηδη αρκετά ταλέντα βγαίνουν μπροστά δείχνοντας
διάθεση να κυνηγήσουν το προσωπικό τους όνειρο.
* Γεμάτο πρόγραμμα υπάρχει σήμερα στην Κ21 του μπάσκετ. Μάλιστα οι εκπρόσωποί μας παίζουν όλοι εκτός
έδρας. Κατά χρονική σειρά την αυλαία θα ανοίξει ο ΑΟ.
Καλαμπάκας που στις 14.00 παίζει στον ΑΣ. Καρδίτσας και
θα επιδιώξει να αξιοποιήσει τις εμπειρίες του.
* Στις 16.30 οι Ικαροι δοκιμάζονται στον Παλαμά και θα επιχειρήσουν να επιστρέψουν στεγνοί. Ακολούθως(17.00)
ο Αίολος θα παίξει στα Φάρσαλα αφήνοντας χώρο στο
μυαλό του για θετικό αποτέλεσμα. Σίγουρα πάντως η κατηγορία πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα.
* Βγήκε στον αέρα ο σχεδιασμός του στίβου για την περίοδο 2019-20. Παραμένουν λοιπόν οι 5 βασικές κατηγορίες, ενώ γίνονται πιο διακριτά τα κριτήρια ένταξης στην
ομάδα στήριξης και στις προεθνικές.
* Παράλληλα και στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι οι
αθλητές ανεβάζουν στροφές μετέχοντας σε αγώνες. Χθες
υπήρξε πλούσια δράση στην ημερίδα του ΣΕΦ, ενώ έπεται συνέχεια. Οσο για τους Τρικαλινούς θα σπεύσουν να
μιλήσουν την κατάλληλη στιγμή.

Eπίσημα αρχηγός
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προσθέτει ακόμα ένα μοναδικό επίτευγμα στην καριέρα του, καθώς θα είναι ο ένας
εκ των δύο αρχηγών στο All-Star Game του Φεβρουαρίου
(15-17 στη Σάρλοτ)!
Από την πρώτη στιγμή, ο ”Greek Freak” σάρωσε στην
Ανατολή συγκεντρώνοντας 4.375.747 ψήφους.

Καμαρώνουν στον Αίολο
Η παράδοση στην υποδομή συνεχίζεται στον Αίολο. Ετσι
όλοι νιώθουν υπερήφανοι για την συμμετοχή Ιωάννου,
Τριανταφύλλου στην προεπιλογή εθνικής πάμπαιδων.
Περισσότερα σύντομα.

CMYK

ΤΟΠΙΚΑ
ανά στις επάλξεις
οι Τρικαλινές
ομάδες της
κορυφαίας
κατηγορίας, αφού οι
πρωταγωνιστές ξέρουν ότι
δεν πρόκειται να τους
χαριστεί τίποτα.

Ξ

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Επίσης η εμπειρία δείχνει
ότι δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια.
Ακόμη και αυτά που φαίνονται βατά θέλουν την δική τους
προσέγγιση.
Οσο για τις συναντήσεις με
ποιοτικούς αντιπάλους είναι
φανερό ότι επιβάλλονται αψεγάδιαστες εμφανίσεις.
Στο σημερινό πρόγραμμα
υπάρχουν δυο πολύ δύσκολα
ματς και ένα που ο εκπρόσωπός μας διατηρεί σημαντικό
προβάδισμα και κυρίως τον
πρώτο λόγο.
Οι Γόμφοι λοιπόν φιλοξενούν τον Φοίβο Γιάννουλης και
τα πράγματα είναι απλά. Αν
πιάσουν απόδοση όπως στα
προηγούμενα δύσκολα ματς
τότε θα συνδυάσουν ουσία και
θέαμα.
Αντίθετα αν κάνουν εκπτώσεις και βγουν από την πρίζα
θα δυσκολέψουν την ζωή τους.
Τέτοια διάθεση όμως δεν
έχουν οι αθλητές, οπότε με
την κατάλληλη ενέργεια σε
άμυνα και επίθεση θα χαμογελάσουν.
Από την πλευρά τους οι Δαναοί δοκιμάζονται στον Αμπελώνα και συνεχίζονται οι αποστολές βουνό. Ξεκίνησαν από
τους Σοφάδες, ακολούθησε η
Αναγέννηση και στο καπάκι οι
Γόμφοι.
Οι γαλάζιοι ξέρουν ότι οι Λαρισαίοι στην έδρα τους είναι
άκρως αποτελεσματικοί, οπότε
θα επιδιώξουν να κάνουν αψεγάδιαστο παιχνίδι για να μείνουν στο κόλπο μέχρι τέλους.
Οσο για την Φαλώρεια αγωνίζεται στους Σοφάδες που είναι ανεβασμένοι το τελευταίο
διάστημα. Σίγουρα το ματς δεν
είναι στην λίστα για θετικό πρόσημο.
Πραγματοποιώντας όμως μια
αξιοπρεπή εμφάνιση θα φτιάξει
ψυχολογία για την συνέχεια.
Πλούσιο υλικό πρόσφεραν οι
αγώνες του πρώτου γύρου. Ας
τους θυμηθούμε.

Σύναξη
Γόμφων
Στα πάνω τους είναι οι
Γόμφοι και ήρθε και μια κίνηση για να φτιάξει ακόμη
καλύτερα το κλίμα.
Τραπέζι λοιπόν παρέθεσε
το επί πολλά χρόνια μέλος
της διοίκησης του συλλόγου Ευάγγελος Κουβέλας
ο οποίος ευχήθηκε κάθε
επιτυχία για τη συνέχεια,
δηλώνοντας πως παραμένει πάντα πιστός στρατιώτης του συλλόγου.
Εξάλλου σε εξ αναβολής παιχνίδι οι Σοφάδες
συνέτριψαν 108-79 τον
Αστέρα.
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Πάντα με προσοχή
Ποικιλία αγώνων σήμερα για τους εκπροσώπους μας
στην Α1 ΕΣΚΑΘ, που καλούνται να ξεδιπλώσουν τις αρετές τους

Οι Γόμφοι υποδέχονται τον Φοίβο και οι Δαναοί
έχουν δύσκολη έξοδο στον Αμπελώνα
Κάθε παιχνίδι έχει την δική
του ομορφιά στην Α1 ΕΣΚΑΘ
πόσο μάλλον όταν ο αντίπαλος
προέρχεται από το πάνω ράφι.
Αυτό το ήξεραν καλά τα στελέχη των Δαναών, που κάλεσαν
τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα στον αγώνα(Σάββατο 27
Οκτώβρη 2018) με τον Αμπελώνα.
Ο αντίπαλος δεν χρειάζεται
συστάσεις, αφού χρόνια τώρα
σημαδεύει την αλλαγή κατηγορίας, ενώ και πέρυσι έπαιξε
με αξιώσεις στα πλεϊ οφ.
Σε κάθε περίπτωση το κίνητρο ήταν υψηλό για τους γαλάζιους, που ήξεραν ότι σε
κάθε περίπτωση έχουν να κερδίσουν από τέτοια ματς.
Σίγουρα πάντως η Α1 ΕΣΚΑΘ
κινείται σε υψηλό επίπεδο και
έτσι το έμψυχο δυναμικό καλείται να βρίσκεται πάντα σε
εγρήγορση.
Μια από τις πιο δύσκολες
αποστολές της χρονιάς είχαν
μπροστά τους λοιπόν οι Δαναοί αλλά βγήκαν στο παρκέ αποφασισμένοι και έτσι ο αγώνας
με τον Αμπελώνα απέκτησε
άγρια ομορφιά.
Και μπορεί η ομάδα του Αλέξη Παναγιώτου να λύγισε με

59-64 αλλά έκανε συγκινητική
προσπάθεια και εισέπραξε τα
εύσημα του κόσμου, που ξέρει
να αναγνωρίζει τις αξιόλογες
προσπάθειες και μάλιστα απέναντι σε βαριά χαρτιά.
Σε γενικές γραμμές έγινε
ένα ενδιαφέρον και με έντονα
συναισθήματα παιχνίδι. Οι Λαρισαίοι έσπευσαν να αποσπαστούν αλλά οι γαλάζιοι έβρισκαν μεγάλα καλάθια και έδειξαν ότι ήθελαν να φτάσουν μέχρι τέλους.
Απαντες έζησαν έντονα κάθε
στιγμή και είναι χαρακτηριστικό ότι ο πάγκος πανηγύρισε
έξαλλα όλες τις προσπάθειες
των συμπαικτών τους, που έδωσαν το 100% των δυνατοτήτων
τους.
Και όλα αυτά ενώ οι Δαναοί
αγωνίστηκαν χωρίς τον Νικολούσιο, ενώ και ο Τσικρικάς
τραυματίστηκε με το καλημέρα. Ωστόσο όλοι έσπευσαν να
υλοποιήσουν το πλάνο δείχνοντας ότι φέτος μπορούν να
έχουν μια πιο παραγωγική χρονιά.
Πάντως ο εκπρόσωπός μας
έχει και πολλά παράπονα από
την διαιτησία για την οποία
διατυπώθηκε η άποψη ότι έδει-

ξε υπερβολικό σεβασμό στον
Αμπελώνα και ειδικά στα σημεία που οι γαλάζιοι πάλευαν
για την ανατροπή.
Γενικά οι Δαναοί βγήκαν χαλυβδωμένοι από το παιχνίδι
και θα συνεχίσουν να χαίρονται
και να υπηρετούν σωστά και σε
βάθος το άθλημα.
Τα δεκάλεπτα: 19-22, 2835, 40-49, 59-64
Δαναοί( Παναγιώτου-Μήτσας) : Τσικρικάς, Τζιώρτζιος,
Μικαελιάν, Ζιώγας 2, Σαραντίδης, Χατζής, Τζιάννης 12( 2),
Ψύρρας 7 (1), Ράρρας 2, Νικόπουλος 5 ( 1), Δήμος 11, Κωτούλας 20 ( 3).
Αμπελώνας : Γκαμπέτας, Τεκούσης Β., Γκανέτσας 12 ( 2),
Κονδυλόπουλος 12, Μανώλας
22 ( 1), Κοτσώνας 16 ( 2), Τσακμάκης 1, Βλησαρούλης, Τεκούσης Ε., Καραγιάννης, Αποστολάκης 2, Τεκούσης Π.
Αναμενόμενο σκηνικό
Μετά την ήττα της πρεμιέρας
το επιτελείο των Γόμφων έκανε την αυτοκριτική του και έδωσε υπόσχεση να επιστρέψει
δριμύτερο.
Με τίποτα στον κόσμο δεν
ήθελαν τα στελέχη της Τρικαλινής ομάδας δεύτερο στραβοπάτημα.
Ετσι πήραν τα μέτρα τους και
έκαναν καλά την δουλειά τους
κόντρα στον Φοίβο Γιάννουλης.
Με βασικό στοιχείο την σοβαρότητα η ομάδα του Μ. Αλεξίου έφτασε στην ευρεία νίκη
με 35-55.
Όπως μαρτυρά το τελικό
σκορ όλο το κλειδί βρίσκονταν
στην αμυντική συμπεριφορά.
Οι φιλοξενούμενοι έδωσαν
μεγάλη βαρύτητα στο συγκεκριμένο κομμάτι και κατάφεραν
να βγάλουν τους αντιπάλους
από τον συνηθισμένο τρόπο
σκέψης, αφαιρώντας παράλληλα κάθε ελπίδα για ανατροπή.
Αν θελήσουμε να κρατήσουμε ένα στοιχείο από το συγκε-

κριμένο ματς είναι ασφαλώς η
σοβαρότητα των Γόμφων.
Οι ίδιοι δεν είχαν καμία διάθεση να παρατείνουν την αγωνία, οπότε μπήκαν με φόρα
από την αρχή. Κατάφεραν λοιπόν να χτίσουν μια καλή διαφορά μεταφέροντας την πίεση
στους αντιπάλους.
Αυτοί πάλι δεν μπόρεσαν να
βρουν αντίδοτο, βγήκαν έξω
από τα νερά τους και όλα πήραν τον δρόμο τους για την
Τρικαλινή ομάδα.
Και μιας και το τοπίο ξεκαθάρισε νωρίς ο κόουτς ανακάτεψε την τράπουλα δίνοντας
χρόνο συμμετοχής σε όλα τα
παιδιά για να είναι έτοιμα στα
πιο δύσκολα.
Πάντως οι Γόμφοι ξέχασαν
γρήγορα αυτό το παιχνίδι και
στην πορεία σημείωσαν αποτελέσματα που συζητήθηκαν.
Φυσικά έχουν πυξίδα πώς να κινηθούν στο σημερινό ματς.
Τα δεκάλεπτα: 6-18, 11-29,
23-48, 35-55
Φοίβος(Αντωνόπουλος)
Μπαμπανάτσας 4(1), Αρότσιος
1, Μπούχρας , Πατούλιας ,
Αγορίτσας 6(1), Καραδήμος ,
Γρίβας 3, Καλτσούνας 8, Γουμενόπουλος , Τριανταφυλλίδης 6, Χαλκιάς Τ. 5, Χαλκιάς Κ.
2.
Γόμφοι :(Αλεξίου) Κουρέπης
6, Λιάσκος, Τσίγκας 2, Ροδόπουλος 8, Φωτίου Κ. 5(1), Μάρκος, Οικονόμου, Ανδρέου 5(1),
Ψυρρας Ε. 21(3), Στρακάτσαλος 8
Ασφαλώς η Φαλώρεια αντιμετώπισε με ρεαλισμό τον αγώνα με τους Σοφάδες.
Ο αντίπαλος είναι μια ομάδα
με πολλά μπασκετικά χιλιόμετρα στις αποσκευές της και
όταν βρει ρυθμό δεν αφήνει να
πέσει τίποτα κάτω.
Οι πορτοκαλί είχαν την ατυχία να πέσουν πάνω στην καλή
μέρα των γειτόνων οι οποίοι
άνοιξαν την ψαλίδα η οποία
κλείδωσε στο 40-80.
Ο εκπρόσωπός μας πάντως

παίζοντας με φιλότιμο έκανε
πολύ καλή εκκίνηση κοιτάζοντας στα μάτια τους αντιπάλους.
Μάλιστα κάποια στιγμή οι
άνθρωποί του διατύπωσαν ορισμένες διαιτητικές ενστάσεις.
Όμως από το δεύτερο δεκάλεπτο οι Σοφάδες με ασφυκτική πίεση και εμπειρία έφεραν την υπόθεση στα μέτρα
τους.
Φυσικά οι πορτοκαλί θα συνεχίσουν την δουλειά για να
φτάσουν στο τέλος του δρόμου όπως επιθυμούν.
Τα δεκάλεπτα: 9-11, 13-35,
23-60, 40-80
Διαιτητές:Γκαρτζονίκας Χ. Λιλης
Φαλώρεια (Παλάτος ) Μπάλτος , Κάββουρας , Παπαιωάννου 5(1), Μιχαηλίδης 14(4),
Σπάθης 8(1), Πουλιανίτης , Κατσαδούρος 4(1), Παναγιώτου
, Δούγγαρης , Κωνσταντούλας
, Μαλακασιώτης , Μπακάλης
4, Διαλεσιώτης 3, Μπαρέκας 2.
Γ.Σ.Σοφάδων (Λιάγκας): Γούλας 33(4), Καραμουλάς , Ψυχογιός 11(3), Χαλκιάς 10(1),
Παπαϊωάννου 6, Γεωργαντζάς
5(1), Ζωιτσάκος 2, Τουλιάς ,
Σφακιανός 2, Δίκαρος 9.
Το πρόγραμμα
Σάββατο 26 Ιανουαρίου
17:00, κλειστό Αμπελώνα:
Αμπελώνας – Δαναοί Διαιτητές:
Παζώλης-Γκέκας.
17:00, κλειστό Αγ. Θωμά:
Αστέρας – Μουζάκι Διαιτητές:
Λ. Φακίτσας-Αθανασόπουλος.
17:00, κλειστό Μουζακίου:
Γόμφοι – Φοίβος. Γ Διαιτητές:
Δημουλάς – Χ. Γκαρτζονίκας.
17:30, κλειστό Σοφάδων: Σοφάδες – Φαλώρεια Διαιτητές:
Ξέρας-Γ. Παπαδημητρίου.
Κυριακή 27 Ιανουαρίου
17:00, κλειστό Καρδίτσας:
Αναγέννηση. Κ–Ελασσόνα Διαιτητές: Δημουλάς – Κ. Γκαρτζονίκας.
19:00, κλειστό Αλκαζάρ: ΑΕΛ
– Νίκαια Διαιτητές: Λ. Φακίτσας – Χριστοδούλου.

Aνάλογη φλόγα
Και το φετινό 2ο Εργασιακό πρωτάθλημα μπάσκετ θα αποτελέσει πόλο έλξης
Τα πρώτα δείγματα γραφής
ήταν άκρως ικανοποιητικά. Οι εργαζόμενοι με έφεση στο μπάσκετ βρέθηκαν στον φυσικό
τους χώρο και επιβεβαίωσαν ότι
είναι πολυτάλαντοι.
Στο κενό διάστημα τα πράγματα οργανώθηκαν ακόμη περισσότερο, οπότε τα δεδομένα
θα κινηθούν αυτοματοποιημένα.
Ηδη οι πρωταγωνιστές έκαναν καλή προθέρμανση και ετοιμάζονται να κάνουν τα μαγικά
τους.
Αυτό σημαίνει ότι και πάθος
θα υπάρξει και μεγάλα καλάθια
και υποδειγματικές άμυνες. Φυσικά δεν λείπει και ο συμβολισμός της γιορτής.
Το επίσημο δελτίο τύπου αναφέρει:

Με τον ίδιο στόχο, όπως και
πέρυσι, ο ενάντια στο κάπνισμα,
ο Δήμος Τρικκαίων διοργανώνει
και φέτος το 2ο Εργασιακό πρωτάθλημα Μπάσκετ Εργαζομένων- Ανέργων.
Οι αγώνες αρχίζουν την Κυριακή 27 Ιανουαρίου στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Τρικάλων (επί τη οδού κατσιμήδου)
και θα διεξάγονται εναλλάξ στο
κλειστό του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Μπάρας. Φέτος
συμμετέχουν 14 ομάδες, οι
εξής:
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΣΜΑ.Κ. Κ.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ
CMYK

ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ROSSONERO
Σ.Γ.Κ. 10ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΜΟΛΕΤ
Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΥΡΙΩΤΩΝ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΡΙΚΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΡΑΞΑΣ
ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ
Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ.
Ακης Αναστασίου δήλωσε απολύτως ικανοποιημένος από τη
συμμετοχή των συμπολιτών, που
αγαπούν το άθλημα και μετέχουν
σε αυτή τη διοργάνωση με το
σαφές κοινωνικό μήνυμα ενάντια
στο κάπνισμα.
Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής, είναι το ακόλουθο:
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Και φέτος θα υπάρξει πλήρης ανάπτυξη στο εργασιακό μπάσκετ
15.00 Σ.Γ.Κ. 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΜΟΛΕΤ
16.30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
–
ROSSONERO
18.00 ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ – ΣΜΑ.Κ. Κ.Κ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

19.30 ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ –
ΦΙΛΥΡΙΩΤΩΝ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΡΙΚΚΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΡΑΞΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ.

30 σελίδα
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εσωτερικά

Καταργούνται
τα βιβλιάρια ασθενείας
Τι θα γίνεται με τα φάρμακα

Τ

ην άμεση
κατάργηση των
βιβλιαρίων
ασθενείας με τη
θέσπιση της
ταυτοποίησης των
ασφαλισμένων μέσω
του ΑΜΚΑ και της
πιστοποιημένης
υπογραφής τους
ανακοίνωσε ο
υφυπουργός
Κοινωνικής
Ασφάλισης, Τάσος
Πετρόπουλος σε
ημερίδα που
πραγματοποιήθηκε για
το μετασχηματισμό της
ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και την
ευθυγράμμιση του
λειτουργικού και
οργανωτικού της
μοντέλου με τις ανάγκες
και τις νέες συνθήκες
που διαμορφώνονται.
Ο κ. Πετρόπουλος αναφέρθηκε στην διεύρυνση
των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πληροφοριών σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους
μέσω της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής
Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).
«Η κοινωνική ασφάλιση
έχει ήδη μπει σε νέα εποχή.
Παράλληλα με την αποκατάσταση της αξιοπιστίας και
της βιωσιμότητας του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, ενισχύουμε περαιτέρω τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές για την εξυπηρέτηση
των ασφαλισμένων», υπογράμμισε ο Υφυπουργός
Κοινωνικής Ασφάλισης.
Όπως ανακοίνωσε ο Τ. Πετρόπουλος, στο πλαίσιο της
ήδη αναπτυσσόμενης με δεκάδες εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της

Κοινωνικής Ασφάλισης (Ενιαίο Μητρώο Ασφαλισμένων
και Συνταξιούχων, Σύστημα
Υπολογισμού, Είσπραξης και
Εκκαθάρισης Εισφορών ΜηΜισθωτών του ΕΦΚΑ, διασυνδέσεις με πληροφοριακά
συστήματα για την αυτοματοποιημένη διενέργεια διαδικασιών και ελέγχων κ.α.)
θα ενταχθούν:
- Η άμεση κατάργηση των
βιβλιαρίων ασθενείας με την
θέσπιση της ταυτοποίησης
των ασφαλισμένων μέσω
του ΑΜΚΑ και της πιστοποιημένης υπογραφής τους.
- Η απόδοση ηλεκτρονικής
ασφαλιστικής ενημερότητας
για τους μη-μισθωτούς που
δεν οφείλουν εισφορές από
την 1-1-2017.
- Η πλήρης διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών
συστημάτων των εμπλεκόμενων φορέων (ΕΦΚΑ, ΕΤΕ-

ΑΕΠ,
ΕΟΠΥΥ,
ΣΕΠΕ,
ΟΑΕΔ,ΑΑΔΕ) που θα συμβάλει στη μείωση της γραφειοκρατίας.
-Η αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών Ασφαλιστικό Ιστορικό, Ασφαλιστική
Ικανότητα, ΑΜΚΑ που υποστηρίζει η ΗΔΙΚΑ.
Σύμφωνα με τα «Νέα», για
τα φάρμακα και τις άλλες
παροχές οι δικαιούχοι θα
είναι υποχρεωμένοι να έχουν
μαζί τους μόνο την αστυνομική τους ταυτότητα προκειμένου να γίνεται ταυτοποίηση των στοιχείων και
φυσικά να γνωρίζουν το
Α.Μ.Κ.Α. τους.
Αντίθετα για όσους ασφαλισμένους λαμβάνουν φάρμακα υψηλού κόστους από
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τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ,
προβλέπεται η διατήρηση
των βιβλιαρίων.
Μέχρι να ολοκληρωθεί η
ηλεκτρονική εφαρμογή η
οποία θα αντικαταστήσει το
σημερινό βιβλιάριο θα
ισχύουν τα εξής:
-Οι ασθενείς, τα βιβλιάρια
των οποίων θα τελειώνουν,
δεν θα λαμβάνουν καινούργια αλλά απλώς θα προστίθενται σελίδες.
-Αυτό μπορεί να γίνει και
στα υποκαταστήματα του
πρώην ΙΚΑ ακόμη και για
τους συνταξιούχους του
πρώην ΟΑΕΕ που διαθέτουν
ακόμη βιβλιάριο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνουν στα περιφερειακά
τμήματα του πρώην ΟΑΕΕ.

Ανατροπή στο τέλος
επιτηδεύματος στους νέους
επαγγελματίες
Η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας
Ανατροπές στην επιβολή του τέλους επιτηδεύματος στους
νέους επαγγελματίες προκαλεί απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας.
Ειδικότερα το Ανώτατο Δικαστήρια ερμηνεύοντας το νόμο
3986/2011 σχετικά με την απαλλαγή από την επιβολή του
τέλους επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες κατά
τα πρώτα πέντε έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, έκρινε
ότι στην περίπτωση που η έναρξη αφορά διαφορετική επαγγελματική δραστηριότητα ισχύει η πενταετής απαλλαγή από
το τέλος επιτηδεύματος, κάτι το οποίο όμως δεν ίσχυε μέχρι
σήμερα για την εφορία.
Η Εφορία δηλαδή κάθε φορά που ένας επαγγελματίες
έκλεινε τα βιβλία του και μετά από λίγο καιρό προχωρούσε σε
νέα έναρξη εργασιών με άλλο αντικείμενο επέβαλε κανονικά
τέλος επιτηδεύματος χωρίς να λαμβάνει υπόψη της το γεγονός
ότι πρόκειται για νέα διαφορετική δραστηριότητα.
Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να φέρει σε δύσκολη θέση το
Δημόσιο καθώς είναι πιθανόν να κληθεί να επιστρέψει τα αναδρομικά τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος από τους τους
επαγγελματίες που στα χρόνια της κρίσης άλλαξαν δραστηριότητα πληρώνοντας κανονικά το τέλος επιτηδεύματος των
650 ευρώ.
Ειδικότερα, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι, για την
επιβολή τέλους επιτηδεύματος δεν αρκεί μόνη η πάροδος
πενταετίας από την έναρξη εργασιών σε οποιοδήποτε επάγγελμα, όπως υποστηρίζει η διοίκηση, αλλά θα πρέπει η άσκηση
αυτή να είναι κατ’ αντικείμενο επαγγελματικής δραστηριότητας.
Δηλαδή εάν ένας φοροτεχνικός - λογιστής έκανε έναρξη
επαγγέλματος και κάποια στιγμή έκλεισε τα βιβλία του και
προχώρησε σε έναρξη εργασιών ως δικηγόρος, ισχύει νέα
πενταετής απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος καθώς
πρόκειται για διαφορετικά αντικείμενα.
Σύμφωνα με το ΣτΕ «Προϋπόθεση για την επιβολή τέλους
επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες είναι η εκ
μέρους τους άσκηση της αυτής κατ’ αντικείμενο επαγγελματικής
δραστηριότητας επί πενταετία από της οικείας ενάρξεως εργασιών. Ελεύθεροι, αντιθέτως, επαγγελματίες, οι οποίοι είχαν
μεν προβεί, κατά το παρελθόν, σε έναρξη εργασιών, πλην,
όμως, σε επάγγελμα διαφορετικό του ενεστώτος επαγγέλματός
τους, εν συνεχεία, όμως, διέκοψαν την επαγγελματική τους
δραστηριότητα, εξαιρούνται επί πενταετία από την υποχρέωση
καταβολής τέλους επιτηδεύματος για την άσκηση του νέου
επαγγέλματός τους».
Αντίθετα η φορολογική διοίκηση με την εγκύκλιο 1223/2011
σημειώνει ότι: «Όσον αφορά την εξαίρεση των ελεύθερων
επαγγελματιών και των ατομικών εμπορικών επιχειρήσεων
κατά τα πέντε πρώτα έτη από την πρώτη τους έναρξη, διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που ο επιτηδευματίας έχει
πραγματοποιήσει στο παρελθόν και άλλη έναρξη, δεν εξαιρείται».
Σημειώνεται ότι το ΣτΕ έλαβε την σχετική απόφαση μετά
από προσφυγή δικηγόρου. Στη συγκεκριμένη πιλοτική δίκη,
δικαιώθηκε ο δικηγόρος ο οποίος προέβη το 2015 σε έναρξη
εργασιών με αντικείμενο τη δικηγορία - παροχή νομικών συμβουλών ενώ παλαιότερα (το 2007) είχε προβεί επίσης σε
έναρξη εργασιών ως ελεύθερος επαγγελματίας, με διαφορετικό
αντικείμενο όμως (την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών)
για έξι περίπου μήνες. Κατά τα δύο πρώτα έτη άσκησης του
επαγγέλματος του δικηγόρου (2015 και 2016), του επιβλήθηκε
τέλος επιτηδεύματος καθώς η φορολογική διοίκηση ακολούθησε
τις οδηγίες της εγκυκλίου 1223/2011.

τοπικά
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Ομιλία Παπαδόπουλου στην ολομέλεια για τη συμφωνία των Πρεσπών
ολοκληρα χρόνια μετά την Ενδιάμεση Συμφωνία που υπεγράφη στη Νέα Υόρκη το 1995, το
πολιτικό σύστημα της χώρας καλείται να αποφασίσει εάν τα νέα δεδομένα στη γειτονική χώρα – στα Βαλκάνια – στην εύφλεκτη Μεσόγειο – στην κλυδωνιζόμενη από
τους εθνικιισμους και τον νεοφιλελευθερισμό Ενωμένη
Ευρώπη, επιτρέπουν να κάνουμε το μεγάλο τόλμημα της επίλυσης των μακρόχρονων διαφορών με την ΠΓΔΜ και να επικυρώσουμε μια Διεθνή Συμφωνία « Εδραίωσης Στρατηγικής
Εταιρικής Σχέσης των 2 Χωρών», που έγινε κάτω από την
εποπτεία του ΟΗΕ. Οι εκτιμήσεις των Κομμάτων, είναι ριζικά
διαφορετικές, συγκρουσιακές και αποδεικνύουν την υποκρισία όσων λένε ότι υπήρχε δυνατότητα να συμφωνήσουμε όλοι σε μια αντίληψη. Δυνατότητα καλύτερων χειρισμών
υπήρχε. Δεν θα άλλαζε όμως τις επιλογές των Κομμάτων.
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Η ΝΔ, το ΚΙΝΑΛΛ, το ΚΚΕ, η
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ, η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, οι ΑΝΕΛΛ και ορισμένοι ανεξάρτητοι Βουλευτές, θεωρούν τη Συμφωνία
των Πρεσπών επιζήμια έως ενδοτική, επαίσχυντης, προδοτική για τα εθνικά συμφέροντα. Η ομιλία Σαμαρά ήταν
αποκαλυπτική για τον βαθιά
διχαστικό διαχωρισμό που
προκαλούν τα ιδεολογήματά
του
Στη γειτονική χώρα, ο πρόεδρος Ιβανόφ – ο υπόδικος
πρώην
πρωθυπουργός
Γκρούεφσκι – η αξιωματική
αντιπολίτευση της ΠΓΔΜ, θεωρούν την ίδια Συμφωνία επιζήμια έως προδοτική για τα
δικά τους εθνικά συμφέροντα.
Να σημειώσουμε ότι αυτό το
γεγονός καθιστά γελοίες τις
κραυγές περί προδοσίας και
στην Ελλάδα και στην ΠΓΔΜ.
Άλλωστε η στάση του Νταβούτογλου – του Ερντογάν της Τουρκίας, αποδεικνύει ότι
η Συμφωνία των Πρεσπών
υπερασπίζει τα δικά μας εθνικά συμφέροντα κι όχι τα συμφέροντα εκείνων που τα απειλούν προκλητικά.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΟΤΑΜΙ, η
ΔΗΜΑΡ και άλλοι ανεξάρτητοι
βουλευτές, θεωρούν ότι «εθνικό είναι ότι είναι αληθινό».
Εκτιμούν ότι η Συμφωνία των
Πρεσπών « κλείνει μια χαίνουσα πληγή», είναι εθνικά
ωφέλιμη – πατριωτική – φιλειρηνική – ρεαλιστική - σταθεροποιητική, που καθιστά τη
δική μας μεγάλη Μακεδονία –
Πόλο Διαμετακομιστικό, Ενεργειακό, Εμπορικό, Τουριστικό
και τη Θες/νίκη ουσιαστική
πολιτισμική και οικονομική
πρωτεύουσα των Βαλκανίων.
Η Συμφωνία έγινε εφικτή με
την ανάδειξη στη γειτονική
χώρα μιας νέας πλειοψηφίας,
ευρωπαϊκού προσανατολισμού, σοσιαλδημοκρατικής,
αντίθετης με τον εθνικολαϊκισμό και τον μεγαλοϊδεατισμό,
με φιλικά αισθήματα προς τη
χώρα μας. Μιας πλειοψηφίας
που είχε το σθένος να άρει τις
απίθανες ιστορικές και πολιτισμικές παραχαράξεις στη
ΠΓΔΜ, να κατεβάσει αγάλματα - παραποιητικά σύμβολα
– σημαίες – καπηλείες και να
αποδεχθεί τη συνταγματική
αλλαγή του διεθνώς αναγνωρισμένου από 140 Χώρες ονόματος της ΠΓΔΜ. Στη ρηματική διακοίνωση που έκαναν,
διευκρινίζουν και τα ζητήματα
της γλώσσας και της εθνότητάς τους. Ο Ζοραν ΖΑΕΦ διευκρίνησε ότι θα αλλάξει το
διαβατηριό του.
Αντικειμενικά, η Συμφωνία
των Πρεσπών μετά την Έξοδο
της Ελλάδας από την ασφυ-

κτική κηδεμονία των δανειστών της και μετά την ψήφο
εμπιστοσύνης στη Κυβέρνηση, προκαλεί ιδεολογικοπολιτικούς κραδασμούς και αναδιατάσσει τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Δημιουργεί
νέες συγκλίσεις κσι αποκλίσεις στη βάση πιο στέρεων
ιδεολογικών προσεγγίσεων.
Η ΝΔ, για τα ψηφαλάκια, για
να μην διχαστεί σε ευρωπαϊστές – ρεαλιστές και πατριδοκάπηλους – φαντασιόπληκτους, ακύρωσε την θεωρούμενη από το Βουκουρέστι
εθνική γραμμή – σύνθετης
ονομασίας έναντι όλων -, έκανε έναν τραγικό καιροσκοπικό
συμβιβασμό με το ακροδεξιό
εθνικολαϊκιστικό τμήμα της

και προτάσσει στην αξιολόγηση της Συμφωνίας, τα ζητήματα της γλώσσας – της
εθνότητας και της αναδιαπραγμάτευσης της Συμφωνίας των Πρεσπών, εάν αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης. Ο Ζόραν Ζάεφ αρχικά και ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς
πρόσφατα, ξεκαθάρισαν ότι
Συμφωνία καλύτερη και για τις
2 Χώρες, από αυτή που προετοίμασαν Κοτζιάς και Ντιμιτρόφ, δεν μπορεί να υπάρξει.
Το ΚΙΝΑΛΛ κάνει αυθαίρετη
ερμηνεία της Ενδιαμεσης Συμφωνιας. Αγνοεί την συνταγματική αλλαγή erga omnes
της γειτονικής χώρας και προτιμά να διχαστεί – να διαγρά-

ψει τον πρόεδρο του εταίρου
στο συνεργατικό σχήμα - για
να ακολουθήσει τη τυφλή αντιπολιτευτική γραμμή προς
τον ΣΥΡΙΖΑ και αντί της στρατηγικής ήττας του ΣΥΡΙΖΑ
που επιδιώκει μαζί με τους Βορίδη – Γεωργιάδη - Σαμαρά,
κινδυνεύει να έχει την τύχη
της μεταπολιτευτικής ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ.
Το ΠΟΤΑΜΙ και οι ΑΝΕΛΛ
διασπάστηκαν. Ο Πάνος Καμμένος, μετά την σταθερή αντιμνημονιακή συμπεριφορά
του, επιστρέφει στην ιδεολογική του κοίτη.
Η ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ έχει
διαρροές.
Το ΚΚΕ επιμένει ότι αυτή η
Συμφωνία επιβλήθηκε από το
ΝΑΤΟ, από τους ιμπεριαλιστές και το περίεργο είναι ότι
αυτή την θεωρία την υποστηρίζουν και δυνάμεις που τάσσονται με φανατισμό υπέρ
του ΝΑΤΟ.
Οι εξελίξεις αυτές και άλλες
που γίνονται στους χώρους
της Ακροδεξιάς, της σοβαρής Κεντροδεξιάς, της Κεντροαριστεράς και της Σοσιαλδημοκρατίας που μετατοπίζεται από τον εναγκαλισμό της με τους Νεοφιλελεύθερους, δημιουργούν το νέο
τοπίο των προεκλογικών και
μετεκλογικών διεργασιών. Δη-

μιουργούν τη νέα πολιτική
Συμμαχιών. Η Συμφωνία των
Πρεσπών πυροδοτεί πολιτικές ανακατατάξεις για την
επόμενη μέρα, λειτουργεί ως
καταλύτης μετεκλογικών κυβερνητικών συνεργασιών.
Εμείς έχουμε καταλήξει.
Στη νέα εποχή για τη χώρα,
προκρίνουμε ανοιχτά ένα ευρύτατο Μέτωπο Κομμάτων –
Κινήσεων – Προοδευτικών Δυνάμεων, κοινοβουλευτικών και
εξωκοινοβουλευτικών, που
επιθυμούν να συμβάλλουν
στο Κοινό Πρόγραμμα Δίκαιης
και Βιώσιμης Ανάπτυξης και
στην εφαρμογή του. Προκρίνουμε μια αξιόπιστη προγραμματική σύγκλιση για τις
προοδευτικές μεταρρυθμίσεις
- για την παραγωγική Ανασυγκρότηση – για την αξιοποίηση του χαρισματικού ανθρώπινου δυναμικού – για τα
κοινωνικά δικαιώματα και τη
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του λαού - για την Ευρώπη της Ανθρωπιάς - για τη
Προοδευτική Αναγέννηση αυτής της ιστορικής χώρας. Και
είμαστε βέβαιοι ότι η θέληση
της πλειοψηφιας του λαού
και το σύμπαν θα συνωμοτήσουν για να το πετύχουμε.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟIΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Αρ. Πρ. 2204
AΔΑ: 654ΩΩΗ9-ΝΥ9
Δ/νση: Ιακωβάκη 5 & Μιαούλη
Τ.Κ.: 2132 Τρίκαλα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ
ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
1. Ο Δήμαρχος Τρικκαίων, σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 646//2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Τρικάλων και της υπ' αριθμ. 704/2018
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Τρικκαίων, και έχοντας
υπόψη τις διατάξεις του αρθρ. 194 του
Ν. 3463/2006 και τις σχετικές διατάξεις
του Π.Δ. 270/81, διακηρύσσει Δημοπρασία μειοδοτική φανερή και προφορική για τη μίσθωση κατάλληλου
ακινήτου στην περιοχή του Δήμου
Τρικκαίων για τη στέγαση του «ΤΟΥ
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ», καλώντας
τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της
παρούσας διακήρυξης.
2. Το κείμενο της διακήρυξης, στο
οποίο αναφέρονται οι ειδικότεροι όροι
διενέργειας του διαγωνισμού, διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από
το Τμήμα Φροντίδας Παιδικής Ηλικίας,
της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας του
Δήμου Τρικκαίων κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες (Δ/νση Ιακωβάκη 5 &
Μιαούλη, 1ος όροφος, τηλέφωνο
24310 63211, κα Αννα Τουρτούνη)
αδαπάνως.
3. Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον για τη δημοπρασία πρέπει
να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή με
νόμιμο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στο πρωτόκολλο του Δήμου Τρικκαίων (Δ/νση Ιακωβάκη 5 & Μιαούλη,
1ος όροφος, τηλέφωνο 24310 63211)
εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας περίληψης,
προσκομίζοντας σφραγισμένο φάκελο, απευθυνόμενο στην «Επιτροπή
Διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου στην
περιοχή του Δήμου Τρικκαίων για τη
στέγαση του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ».
4. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης
θα είναι για τέσσερα (4) χρόνια.
5. Τα έξοδα δημοσίευσης, αρχικής
και επαναληπτικής δημοπρασίας, βαρύνουν το μειοδότη.
Τρίκαλα 25 /01/2019
Ο Δήμαρχος
Δημήτρης Παπαστεργίου
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθ 2245/25-01-2019
έκθεση επίδοσης της Δικαστικής
Επιμελήτριας του Εφετείου Λάρισας, με έδρα το Πρωτοδικείο Τρικάλων, Μαρίας Γρ. Κορώνη, κατοίκου Τρικάλων, οδός Απόλλωνος
αρ. 8-10 και ΑΦΜ 101097630, μετά
από την από 21/01/2019 έγγραφη
παραγγελία από τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Ε. Μαύρο, κάτοικο Αγ.
Ι. Ρέντη, οδός Νέου Φαλήρου αρ.
6Α, πληρεξούσιο της Ανώνυμης
Εταιρείας με την Επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία έχει
τεθεί σε ειδική εκκαθάριση σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν.
3601/2007, που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Μεσογείων 109-111, κτίριο Γ1, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από
τον ειδικό εκκαθαριστή αυτής ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία
«P.Q.H ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, Γραβιάς 3 και Γρανίκου,
15125 Μαρούσι, Α.Φ.Μ. 800721689,
επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Τρικάλων για τον
Παπαγεωργίου Αθανάσιο του Νικολάου και της Κωνσταντίνας,
πρώην κάτοικο Καλαμπάκας, επί
της οδού Κούπη αρ. 11, και ήδη
αγνώστου διαμονής, Α.Φ.Μ.
046680880, ακριβές αντίγραφο της
από 16/01/2019 ΑΓΩΓΗΣ η οποία
απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων, που
με αυτή αιτείται: «Να γίνει δεκτή η
παρούσα αγωγή στο σύνολό της .
Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να
καταβάλει στην ενάγουσα , το ποσό
των ΕΥΡΩ εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων επτακοσίων δώδεκα και είκοσι πέντε λεπτών (115.712,25€),
από την επόμενη της επίδοσης της
παρούσης αγωγής μέχρι την εξόφληση, με το ανώτατο επιτρεπόμενο κάθε φορά επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση, με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας
ανά εξάμηνο από την επόμενη της
επίδοσης της παρούσης αγωγής .
Να κυρηχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και Να
καταδικαστεί ο εναγόμενος στην δικαστική δαπάνη της ενάγουσας και
την αμοιβή του πληρεξούσιου της
Δικηγόρου». Στο τέλος του δικογράφου αυτού υπάρχει: α) η από
16/01/2019, με αριθμό ΤΜ6/16-12019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου του γραμματέως του ως άνω
Δικαστηρίου, μετά της παρα πόδας
ταύτης πράξεως του ιδίου ως άνω
γραμματέα, με την οποία ορίζεται
ότι μέσα σε εκατόν τριάντα (130)
ημέρες από την κατάθεση της αγωγής οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα
και τα διαδικαστικά έγγραφα που
επικαλούνται. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη (άρθρ. 1 κ. 2Ν.
4335/15 σε συνδυασμό με το άρθρο
226 του ΚΠολΔ) β) παραγγελία για
επίδοση σ’ αυτόν που κοινοποιείται
για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.
Τρίκαλα, 25/1/2019
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΓΡ. ΚΟΡΩΝΗ

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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αρχηγός της
Αξιωματικής
αντιπολίτευσης
Κυριάκος Μητσοτάκης,
σε δήλωση που έκανε
αμέσως μετά την ψήφιση
της συμφωνίας των
Πρεσπών από τη Βουλή,
τόνισε μεταξύ άλλων ότι
θα αγωνιστεί με όλες του
τις δυνάμεις για να
αμβλύνει τις αρνητικές
συνέπειες «που είναι
βέβαιο ότι θα προκύψουν
από μια προβληματική
συμφωνία.

Ολόκληρη η δήλωσή του
προέδρου της Νέας Δημοκρατίας:
«Θα αγωνιστώ με όλες μου
τις δυνάμεις για να αμβλύνω
τις αρνητικές συνέπειες που
είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν από μια προβληματική
συμφωνία.
Σήμερα είναι μία δύσκολη,
μια στενάχωρη μέρα για την
Ελλάδα. Η κυβέρνηση με μία
ευκαιριακή πλειοψηφία ψήφισε την επιζήμια συμφωνία

Α

ποφασισμένος να
δώσει χρόνο στον
Πάνο Καμμένο και
τους Ανεξάρτητους
Έλληνες να βρουν λύση
στον γόρδιο δεσμό του
Κανονισμού της Βουλής
εμφανίζεται ο Θανάσης
Παπαχριστόπουλος.

Ο βουλευτής δεν επιθυμεί
να είναι αυτός που με την ανεξαρτητοποίησή του θα οδηγήσει στην καταστροφή την
κοινοβουλευτική ομάδα του
κόμματος με το οποίο εκλέχθηκε.
Ωστόσο, όπως ο ίδιος ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους, η απόφασή του να παραιτηθεί είναι κάτι περισσότερο από δεδομένη. Στο πλαίσιο
αυτό, ο βουλευτής δεν πρόκειται να ανεξαρτητοποιηθεί
άμεσα, αλλά να αφήσει να περάσουν κάποιες μέρες, προκειμένου να αναζητηθούν λύσεις.
Ωστόσο τα πράγματα δεν
πηγαίνουν όπως τα είχαν σχεδιάσει οι επιτελείς των ΑΝΕΛ.
Οι γέφυρες επικοινωνίας με
τους βουλευτές που έχουν
αποχωρήσει από την ΚΟ έχουν
σπάσει και κανείς τους δεν
φαίνεται διατεθειμένος να γυρίσει.
Ο Δημήτρης Καμμένος παρά
τη συνάντηση μεσοβδόμαδα
του κ. Καμμένου με τον Τάκη
Μπαλτάκο επιμένει πως δεν

εσωτερικά
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Μητσοτάκης: Η απάντηση
θα δοθεί στις κάλπες
των Πρεσπών.
H κύρωση της σημαίνει την
επίσημη αναγνώριση μακεδονικής γλώσσας και ταυτότητας στους κατοίκους των
Σκοπίων για πρώτη φορά από
Ελληνική κυβέρνηση.
Εγκαταλείπεται έτσι μια
εθνική γραμμή δεκαετιών. Ο
κ. Τσίπρας είπε ναι εκεί που
όλοι οι προκάτοχοι του είπαν
όχι. Τους λόγους τους γνωρίζει μόνο ο ίδιος.
Κι αυτό μπορεί να γίνει
αρχή νέων δεινών. Δυστυχώς,
τα κομματικά παζάρια και ο
κυνισμός του ΣΥΡΙΖΑ επικράτησαν του εθνικού συμφέροντος.
Πριν από 4 χρόνια ακριβώς,
ο κ. Τσίπρας κέρδισε τις εκλογές εξαπατώντας τους πολί-

τες. Για να μας πάει τελικά
πολλά χρόνια πίσω κάνοντας
χειρότερη τη ζωή των Ελληνων και ειδικά των πιο αδύναμων. Τώρα, ολοκληρώνει
το καταστροφικό του πέρασμα και με μία εθνική υποχώρηση.
Πιστή στη λαϊκή εντολή, η
Νέα Δημοκρατία έδωσε τη
μεγάλη μάχη. Ανέδειξε την
αλήθεια για το εθνικό θέμα,
αλλά και το πραγματικό πρόσωπο κάθε κόμματος και
κάθε βουλευτή.
Προσωπικά, μίλησα με ειλικρίνεια για τις μεγάλες δυσκολίες που έρχονται από
την εφαρμογή της συμφωνίας.
Δεσμεύτηκα, όμως, και ότι
θα μείνω σταθερός στο εθνι-

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης

κό καθήκον: Το δικαίωμα της
Ελλάδας για βέτο στην ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να το απεμπολήσω.
Θα αγωνιστώ με όλες μου
τις δυνάμεις για να αμβλύνω
τις αρνητικές συνέπειες που
είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν από μια προβληματική
συμφωνία.
Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πλέον γνωρίζουν. Βίωσαν
τι σημαίνει ΣΥΡΙΖΑ και έχουν
βγάλει τα συμπεράσματά
τους.
Πρέπει, όμως, να μείνουν
ενωμένοι και να επιδείξουν
δημοκρατική ωριμότητα. Μακριά από ακρότητες.
Σύντομα θα μιλήσουν και
η απάντησή τους στις κάλπες
θα είναι συντριπτική. Η πιο
σκοτεινή στιγμή της νύχτας
είναι λίγο πριν απ’ το ξημέρωμα.
Και η στιγμή της ελπίδας
και της προόδου πλησιάζει.
Γιατί οι Έλληνες αξίζουμε
καλύτερα και πρέπει να πάμε
μπροστά. Το μπορούμε».

Χρόνο στους ΑΝΕΛ δίνει
ο Παπαχριστόπουλος
•Η αλήθεια και το παρασκήνιο του Κανονισμού της Βουλής
γυρίζει, ενώ στην ίδια γραμμή
κινείται και ο Γιώργος Λαζαρίδης που θεωρεί πως οι ΑΝΕΛ
έπρεπε να έχουν αποχωρήσει
από την κυβέρνηση ήδη από
το περασμένο καλοκαίρι. Όσο
για τον Νίκο Νικολόπουλο, με
δήλωσή του ξεκαθάρισε πως
τον ενδιαφέρει μόνο ο δήμος
Πατρέων για τον οποίο θα
είναι και υποψήφιος και σε καμία περίπτωση δεν προτίθεται
να επιστρέψει στους ΑΝΕΛ.
Φαινομενικά λοιπόν η λύση
θα ήταν η παραμονή του αντικαταστάτη του Θανάση Παπαχριστόπουλου,
Τέρενς
Κουίκ, ακόμα και στο πλαίσιο
ενός λευκού γάμου. Να βρίσκεται δηλαδή τυπικά εντός
της ΚΟ ουσιαστικά όμως να
δρα ως ανεξάρτητος.
Πληροφορίες όμως δεν
υπάρχουν για το κατά πόσο ο
υπουργός θα μπορούσε να
δει θετικά μια τέτοια εξέλιξη,
καθώς ο ίδιος δεν επιθυμεί να
κάνει οποιαδήποτε δήλωση.
Αντίθετα, προειδοποιεί πως
όποιος γράψει για τις προθέ-

σεις του θα αναλάβει και την
ευθύνη των όσων αναφέρει.
Εν τω μεταξύ, ο Πάνος Καμμένος επιμένει στα περί σχεδίου διάλυσης των ΑΝΕΛ,
όπως κατήγγειλε και από το
βήμα της Βουλής. Σε νέες του
δηλώσεις κατηγόρησε τον
Αλέξη Τσίπρα ότι σχεδίασε και
εκτέλεσε σχέδιο αποστασίας
κατά του κόμμματός του.

Το «καυτό» παρασκήνιο
του Κανονισμού
της Βουλής
Σε κάθε περίπτωση, η ερμηνεία του Κανονισμού της
Βουλής στο άρθρο 15παρ. 2,
βάσει του οποίου για την συγκρότηση της ΚΟ δεν αρκεί να
υπάρχουν πέντε βουλευτές,
αλλά θα πρέπει να έχουν εκλεγεί και με το συγκεκριμένο
κόμμα προκάλεσε αναστάτωση
στους κόλπους του Κοινοβουλίου.
Είναι επίσης γεγονός την εν
λόγω πληροφορία γνώριζαν
πολλές πλευρές αρκετές μέρες πριν το αποκαλύψει ο κ.

Καμμένος από το βήμα της
Βουλής (μεταξύ των οποίων
και ο ίδιος), καθώς προέκυψε
αμέσως μετά την διάλυση του
Ποταμιού.
Είναι δε χαρακτηριστικό ότι
η πρώτη αντίδραση, όλων,
ακόμα και συνταγματολόγων
στο άκουσμα της ερμηνείας
του Κανονισμού ήταν αρνητική,
καθώς όλοι πίστευαν ότι αρκούσαν πέντε βουλευτές για
την συγκρότηση της ΚΟ.
Σε αυτή την άποψη συνέτεινε ακαδημαϊκός, καθηγήτρια
του Συνταγματικού δικαίου
αλλά και ο Γιώργος Γεραπετρίτης (σε αυτόν ετέθη από
δημοσιογράφο με τον Κανονισμό της Βουλής στο χέρι),
ο οποίος χωρίς περιστροφές
τάχθηκε κατά της σκέψης οι
5 βουλευτές να είναι εκλεγμένοι από το ίδιο κόμμα. Για
την αποτύπωση της αλήθειας
όπως είναι ωστόσο πρέπει να
διευκρινιστεί πως ο κ. Γεραπετρίτης δεν διάβασε τον Κανονισμό ούτε ασχολήθηκε με
το ζήτημα περισσότερο από
δέκα δευτερόλεπτα.

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

Ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος
Αντίθετα, τα πράγματα άλλαξαν, όταν οι μελετητές του
συνταγματικού δικαίου μπήκαν
στην διαδικασία να εξετάσουν
σοβαρά το πρόβλημα. Τότε,
αρκετοί αναγνώρισαν πως όντως βάσει του Κανονισμού θα
πρέπει οι 5 βουλευτές να είναι
εκλεγμένοι, λόγω της επίμαχης
φράσης «να έχουν εκλεγεί και
να εξακολουθούν να ανήκουν».
Σε αυτή την άποψη συνέκλινε
και ο Βαγγέλης Βενιζέλος όταν
ενημερώθηκε και μπήκε στη
διαδικασία να αναζητήσει τις
επίμαχες διατάξεις.
Σε ό,τι αφορά την Βουλή η
αρχική της αντίδραση ήταν
μάλλον αμήχανη και σε καμία
περίπτωση δεν έδειξε να επιθυμεί την διάλυση των ΑΝΕΛ.
Όπως ανακριβές είναι και το
επιχείρημα του ίδιου του κ.
Καμμένου πως ο πρόεδρος

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

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

ενημέρωσε δημοσιογράφο ότι
οι ΑΝΕΛ διαλύονται (ούτε γραφείο, ούτε Κανονισμός στο
χέρι). Αρχικά φάνηκε να υπάρχει αιφνιδιασμός στο Κοινοβούλιο, στη συνέχεια αμηχανία
και περισυλλογή, ενώ κάποια
στιγμή φάνηκε πως υπάρχει
κατανόηση και παραδοχή του
προβλήματος.
Το μεγάλο πρόβλημα για
όλες τις πλευρές, είναι πως η
επιστημονική επιτροπή της
Βουλής δεν μπορεί να αποφανθεί για το επίμαχο ζήτημα,
παρά μόνο όταν αυτό προκύψει. Θα πρέπει δηλαδή να παραιτηθεί ο κ. Παπαχριστόπουλος και να ανεξαρτητοποιηθεί
ο Κουίκ και στη συνέχεια ν’
απαντήσει, εξέλιξη που θα
μπορούσε να είναι μοιραία για
το κόμμα του κ. Καμμένου.

εσωτερικά

Τσίπρας μετά την κύρωση
των «Πρεσπών»: Γράφουμε
νέα σελίδα για τα Βαλκάνια
«Σήμερα γράφουμε μια
νέα σελίδα για τα Βαλκάνια», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την κύρωση
της Συμφωνίας των Πρεσπών από την ελληνική
Βουλή. «Σήμερα είναι μια
μέρα ιστορική. Η Ελλάδα
θωρακίζει σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της, την
κληρονομιά της αρχαίας
ελληνικής Μακεδονίας.
Σήμερα γράφουμε μια
νέα σελίδα για τα Βαλκάνια. Το μίσος των εθνικισμών, οι διενέξεις και οι
«Η Βόρεια Μακεδονία που σήμερα συγκρούσεις δίνουν τη
θέση τους στη φιλία, την
γεννήθηκε, θα είναι
ειρήνη και τη συνεργαμια φίλη χώρα»,
σία», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός στη δήλωση
τόνισε ο πρωθυπουργός.
του.
«Οι επόμενες γενιές και στις δυο χώρες θα χρωστούν ευγνωμοσύνη στους βουλευτές που με θάρρος και τόλμη, έβαλαν τα θεμέλια για ένα μέλλον ειρήνης, αλληλεγγύης και αρμονικής συνύπαρξης ανάμεσα στους δυο λαούς» συνέχισε ο πρωθυπουργός
και κατέληξε: «Η Βόρεια Μακεδονία που σήμερα γεννήθηκε, θα
είναι μια φίλη χώρα. Σύμμαχος και συμπαραστάτης της Ελλάδας
στις προσπάθειές της για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τη
συνανάπτυξη στη περιοχή». Να θυμίσουμε πως πέραν των 145 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, «ναι» στις «Πρέσπες» είπαν και οι βουλευτές:
Κατερίνα Παπακώστα, Έλενα Κουντουρά, Σπύρος Λυκούδης, Σταύρος Θεοδωράκης, Θανάσης Παπαχριστόπουλος, Γιώργος Μαυρωτάς, Θανάσης Θεοχαρόπουλος και Σπύρος Δανέλλης.
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Υπερψηφίστηκε με 153 «ναι»
η συμφωνία των Πρεσπών
περψηφίστηκε χθες το μεσημέρι από την Εθνική
Αντιπροσωπεία με 153 «ναι» η συμφωνία των
Πρεσπών στη Βουλή. «Οχι» ψήφισαν 146
βουλευτές και «παρών» ένας βουλευτής.

Υ

Κατά τη διάρκεια της κρίσιμης ψηφοφορίας μεταξύ αυτών
που ψήφισαν «ναι» ήταν και ο Σταύρος Θεοδωράκης, ενώ οι
δύο πρώην βουλευτές του Ποταμιού, Γρηγόρης Ψαριανός και
Γιώργος Αμυράς, ψήφισαν κατά συνείδηση.
Ειδικότερα, ο κ. Ψαριανός ψήφισε «παρών» στη συμφωνία,
ενώ ο Γιώργος Αμυράς ψήφισε «όχι», λίγο νωρίτερα, ο τρίτος
βουλευτής που αποχώρησε από το Ποτάμι ο Σπύρος Λυκούδης, ψήφισε «ναι».
«Ναι» στη Συμφωνία των Πρεσπών ψήφισε η Κατερίνα Παπακώστα, ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος, ο Γιώργος Μαυρωτάς, ο Σπύρος Δανέλλης και ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος.
Όπως ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία ο πρόεδρος της
Βουλής, Νίκος Βούτσης, η Ολομέλεια κράτησε 38,5 ώρες και
μίλησαν συνολικά 200 βουλευτές, με πολιτικούς αρχηγούς, εισηγητές, ειδικούς αγορητές κ.λπ.
Ο πρόεδρος της Βουλής κάλεσε όσους βουλευτές δεν πρόλαβαν να μιλήσουν, να καταθέσουν τις ομιλίες τους και αυτές
θα συναφθούν ως παράρτημα των πρακτικών που θα δημοσιευθούν για αυτήν την ιστορική συνεδρίαση.
«H Eλλάδα έχει ρόλο στα Βαλκάνια, η Ελλάδα έχει ιστορία,
έχει μέλλον στα Βαλκάνια και αυτό το μέλλον το υπηρετεί κατά
τον καλύτερο τρόπο η Συμφωνία των Πρεσπών» είναι η φράση του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Κατρούγκαλου, με την οποία έκλεισε η συζήτηση στην Ολομέλεια.

Τα μηνύματα της διεθνούς κοινότητας για την απόφαση της ελληνικής Βουλής
αντίδραση της διεθνούς
κοινότητας στην υπερψήφιση της συμφωνίας
των Πρεσπών από την ελληνική
Βουλή ήταν άμεση, με πολλούς
Ευρωπαίους πολιτικούς να χαιρετίζουν την απόφαση της.

Η

Κοινή δήλωση Γιούνκερ,
Μογκερίνι
και του Επιτρόπου Χαν
για τις Πρέσπες
Tην υπερψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών, από τη Βουλή
των Ελλήνων, χαιρετίζουν με κοινή δήλωσή τους, ο Πρόεδρος
της Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ
για θέματα εξωτερικής πολιτικής

Φεντερίκα Μογκερίνι και ο επίτροπος αρμόδιος για θέματα Διεύρυνσης, Γιοχάνες Χαν.
«Χαιρετίζουμε θερμά το επόμενο κρίσιμο βήμα για την επικύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών, που ελήφθη με τη σημερινή ψηφοφορία της Βουλής των
Ελλήνων. Από την αρχή, η ΕΕ
στήριξε την ιστορική συμφωνία
που υπέγραψαν οι πρωθυπουργοί
Τσίπρας και Ζάεφ, μετά από διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα
των Ηνωμένων Εθνών. Χρειάστηκε πολιτικό θάρρος, ηγεσία και ευθύνη για την επίλυση μιας από τις
πιο εδραιωμένες διαμάχες στην
περιοχή. Και οι δύο χώρες άδραξαν αυτή τη μοναδική ευκαιρία ,

πια έχουν γράψει μαζί μια νέα σελίδα για το κοινό μας μέλλον
στην ΕΕ».

Μάθιου Νίμιτς: Θα ήθελα
να συγχαρώ το
Κοινοβούλιο και την
κυβέρνηση της Ελλάδας

Ο Μάθιου Νίμιτς
δίνοντας ένα παράδειγμα συμφιλίωσης για την Ευρώπη στο σύνολό της και ενισχύοντας την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής.
Ενώ προσβλέπουμε στα επόμενα διαδικαστικά βήματα για την
πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας,
μπορούμε τώρα να πούμε με βεβαιότητα ότι η Αθήνα και τα Σκό-

Με γραπτή δήλωση που εκδόθηκε από το γραφείου του εκπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών,
ο προσωπικός απεσταλμένος του
γγ του ΟΗΕ, Μάθιου Νίμιτς, χαιρετίζει την κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών από το ελληνικό Κοινοβούλιο.
«Θα ήθελα να συγχαρώ το Κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της
Ελλάδας για αυτό το οραματιστικό βήμα.
Αυτή η ιστορική συμφωνία μεταξύ δύο γειτόνων ανοίγει την
πόρτα σε μια νέα σχέση μεταξύ
τους και αναγγέλλει μια νέα εποχή για την εδραίωση της ειρήνης
και της ασφάλειας στα Βαλκάνια.
Προσβλέπω στην ολοκλήρωση

της διαδικασίας, όπως περιγράφεται στη συμφωνία και επαναβεβαιώνω τη συνεχιζόμενη δέσμευση των Ηνωμένων Εθνών να
συνεργαστούν με τα δύο μέρη».

Γενς Στόλτενμπεργκ:
«Χαιρετίζω την κύρωση της
συμφωνίας των Πρεσπών
από τη Βουλή των
Ελλήνων»
Την υπερψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών από τη Βουλή
των Ελλήνων χαιρέτισε μέσω Twitter ο γενικός γραμματέας του
ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.
«Χαιρετίζω την κύρωση της
συμφωνίας των Πρεσπών από τη
Βουλή των Ελλήνων, κάτι το οποίο
συμβάλει σημαντικά στη σταθερότητα και την ευημερία ολόκληρης της περιοχής. Προσβλέπω
στο μέλλον η Δημοκρατία της
Βόρειας Μακεδονίας να ενταχθεί
στο ΝΑΤΟ», αναφέρει στο tweet
του ο Γ. Στόλτεμπεργκ.

Ντόναλντ Τουσκ: «Αλέξη,
Ζόραν - μπράβο! Πετύχατε
το ακατόρθωτο»
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, με
μήνυμά του στο twitter, τοποθετήθηκε για την ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών από την
ελληνική Βουλή.

«Είχαν φαντασία, ανέλαβαν το
ρίσκο, δεν δίστασαν να θυσιάσουν
τα συμφέροντά τους για το κοινό
καλό. Αλέξη, Ζόραν - μπράβο!
Πετύχατε το ακατόρθωτο», ανέφερε ο Ντόναλντ Τουσκ.

Πιερ Μοσκοβισί: «Καλως
ορίζω την ψήφιση της
συμφωνίας των Πρεσπών
από την ελληνική Βουλή»
«Καλως ορίζω την ψήφιση της
συμφωνίας των Πρεσπών από
την ελληνική Βουλή. Αυτό είναι
ένα σημαντικό βήμα, το οποίο
μόλις έγινε, για την πολιτική και οικονομική σταθερότητα της Ελλάδας , τη γύρω περιοχή και την
Ευρώπη», τονίζει ο Πιέρ Μοσκοβισί.

Χάικο Μάας: «Είναι
μια καταπληκτική είδηση
για την Ευρώπη»
Ως «καταπληκτική είδηση για
την Ευρώπη» περιγράφει ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας την ολοκλήρωση της
διαδικασίας έγκρισης της Συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία,
όπως λέει, αποτελεί «και ένα ενθαρρυντικό παράδειγμα για αντικειμενικότητα, επιμονή και τόλμη
στην πολιτική», ενώ «είναι μια
νίκη για την διπλωματία».

Σε προσιτές τιμές

ΑκρIβοΣ ΔημHτρηΣ

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

Τηλ.: 24310 88217 • Κιν.: 6983 287 352
Εξυπηρέτηση σε Τρίκαλα και Καλαμπάκα
CMYK
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Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Μαζί το Σαββατοκύριακο
Πάμε Αλλιώς
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά Καιρός
Επτά
Europe
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά Καιρός
Η Μηχανή του Χρόνου E2 (Ε)
Ιστορίες Μόδας
Στους Ήχους του Μπίγκ Μπέν
Ποδόσφαιρο: Παναιτωλικός Ξάνθη ΑΟ (Ζ)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Γράμμα Από το Παρελθόν
Camp X - Ray
Ποδόσφαιρο: Παναιτωλικός Ξάνθη ΑΟ
Στους Ήχους του Μπίγκ Μπέν
Η Μηχανή του Χρόνου E2 (Ε)

Πάτερ Ημών (Ε)
Οι Μεν και οι Δεν (Ε)
Της Ελλάδος τα Παιδιά (Ε)
Θα Βρεις το Δάσκαλό σου (Ε)
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7
ANT1 News
Merenda Mania
Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)
Κάτι Ψήνεται
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
Τρελές Πλάκες στο Χιόνι
ANT1 News
Γοργόνες και Μάγκες
Η Νύφη το 'Σκασε
VICE Specials (Ε)
Το Τρίτο Στεφάνι
'Eρωτας Κλέφτης
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Και οι Παντρεμένοι 'Eχουν Ψυχή
(Ε)

Xiaolin Showdown
Φωτιά, Πυροσβέστες!
Ο Βασιλιάς Τζούλιαν
Ben and Holly
Robocar Poli
Χταποδοναύτες
Πέππα, το Γουρουνάκι
Κλίο και Κουκίν
Κουταβοφιλαράκια
Σον, το Πρόβατο
The Garfield Show
Barbie Dreamhouse Adventures
Ben 10
Mecard
Tom and Jerry Show
Be Cool Scooby-Doo!
Stars System

τηλεόραση
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15:00
15:30
16:30
17:40
17:50
19:50
21:05
23:20
01:15

06:00
06:30
07:10
09:00
10:00
13:00
13:50
16:50
17:00
18:00
19:00
20:00
20:50
22:50
01:40
03:40
04:40

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

Star News
Τα Φιλαράκια Κ3 Ε1
How I Met Your Mother Κ8 Ε1
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
House Κ1 Ε5
Star News
Ο Νεράιδος
Η Κληρονόμος
Ο Κυρ' Γιώργης Εκπαιδεύεται

TV Mall
Η Μικρή Γοργόνα
Οι Θαλασσιές οι Χάντρες
Οδηγός Καλής Ζωής
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
Ειδήσεις
Καλύτερα Δε Γίνεται!
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Kitchen Lab
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
Το Σόι σου Κ5 Ε23 (Ε)
Πάμε Πακέτο
Η Χώρα του Αύριο
Before i Wake
Αυτές Είναι οι Καρντάσιανς
Θυρίδα Τηλεπώλησης

Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά
Σαββατοκύριακο με Δράση
Goal Χωρίς Σύνορα
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Ooh La La!
Κύπελλο Αγγλίας: Pre Game
Κύπελλο Αγγλίας: Μάντσεστερ
Σίτι - Μπέρνλει
Happy Traveller
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
'Eνα 'Eργο, μια Ιστορία
Στην Υγειά μας ρε Παιδιά
Deadly Women Κ7 Ε15
Fatal Vows
Dot.
Οι Γλυκές Αλχημείες Ταξιδεύουν
Ο Κώδικας του Ιησού
Happy Traveller

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

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

ΚΡΙΟΣ: Το τρίγωνο του κυβερνήτη σας Άρη με
τον Δία είναι σαν χάπι ενέργειας που έρχεται να
σας τονώσει ακόμα περισσότερο και να σας βοηθήσει να δρομολογήσετε καταστάσεις ικανές να
σας φέρουν πολλά βήματα μπροστά στο δρόμο
της προσωπικής σας ή επαγγελματικής εξέλιξης που επιθυμείτε.
ΤΑΥΡΟΣ: Ιδιαίτερα βοηθητικά για τα επαγγελματικά σας αναμένεται να λειτουργήσει αυτό το
τρίγωνο Άρη-Δία, δίνοντας σας τη διαίσθηση να
κάνετε σωστές επιλογές και την ευνοϊκή κατάληξη αν διαπραγματεύεστε για καλύτερους
όρους ή απολαβές από τη συνεργασία σας.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Νέες συνεργασίες και νέοι άνθρωποι
γενικότερα μπαίνουν στη ζωή σου για να σε βοηθήσουν να πραγματοποιήσεις αυτά που ονειρεύεσαι με αυτό το τρίγωνο ανάμεσα στον Άρη
και τον Δία. Και για τα ερωτικά σας είναι ευνοϊκή αυτή η όψη, ειδικά αν αποφασίσετε να ξεπορτίσετε.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Μετά από μια Σεληνιακή έκλειψη που
δύσκολα θα άφησε ανεπηρέαστο κάποιον Καρκίνο, Άρης και Δίας έρχονται να σας δώσουν μια
βαθιά ανάσα με το τρίγωνο που σχηματίζουν και
να σας βοηθήσουν να προωθήσετε θέματα που
σχετίζονται με την καριέρα σας δίνοντας μάλιστα πολλές πιθανότητες επιτυχίας.
ΛΕΩΝ: Όταν τα άλλα δύο πύρινα ζώδια φιλοξενούν ένα τρίγωνο και ειδικά όπως αυτό ανάμεσα στον Άρη και τον Δία δεν υπάρχει περίπτωση εσείς να μείνετε «στην απέξω». Και κρίμα θα
ήταν αφού έρχεται να βάλει αναπτερώσει την
ερωτική σας ζωή και να σας χαρίσει ενδεχομένως ακόμα κι ένα τριήμερο φωτιά!
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Το άκρως ερωτικό τρίγωνο Άρη-Δία
έχει άκρως ερωτική επίδραση και σε σας αφού
ο Άρης βρίσκεται σε εκείνο το σημείο του ωροσκοπίου σας που συμβολίζει το κρεβάτι σας και
όταν μιλάμε για Άρη, μιλάμε για δράση, όχι αστεία!

2431026886
Βαρελά Χρυσούλα
Απολλώνος 25
2431039120
Τσέλιος Σωτήρης
28ης Οκτωβρίου 83
2431028133
Μακρής Κοσμάς
Τσιτσάνη 11 & Γαμβέτα
2431020962
Σακκά Αθανασία
Μαιευτήριο
2431023780
Λέγκα Ειρήνη
Ιουλ. Αδάμ 2
2431036868
Χαρίσης Ιωάννης

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σάββατο-Κυριακή
η παιδική ταινία

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Μπορεί να νιώσεις μια ακαταμάχητη διάθεση για απολαύσεις αυτό το τριήμερο,
αλλά θα είναι η αφροδισιακή επίδραση του τριγώνου Άρη-Δία, το οποίο μπορεί να σας φέρει
εξελίξεις σε επαγγελματικά ζητήματα με άμεση
επιρροή στο πορτοφόλι σας. Και το χρήμα πως
να το κάνουμε(;)

“ΑΣΤΕΡΙΞ”
στα ελληνικά
Σε κανονικές προβολές

ΤΟΞΟΤΗΣ: Το τρίγωνο του κυβερνήτη σας Δία,
με τον Άρη επίσης στο ζώδιο που κυβερνάει είναι ισχυρό και πέρα για πέρα ερωτικό. Ειδικά για
εσάς αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού τι είναι
ο έρωτας; Δημιουργία…

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

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Άρης και Δίας έρχονται να βάλουν
το χεράκι τους για να δρομολογηθούν εξελίξεις
και ενδεχομένως να λήξει κιόλας ένα θέμα που
σχετίζεται με το σπίτι σας ή την ακίνητη περιουσία
σας γενικότερα, αλλά και με κάποιο οικογενειακό θέμα που μπορεί να είχε φθείρει την ψυχολογία σας το τελευταίο διάστημα.

“GLASS”
Για τις ώρες στο 78775

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Το τρίγωνο Άρη - Δία έρχεται να διευρύνει κι άλλο, τί άλλο; από τον ήδη ευρύ κοινωνικό σου κύκλο. Μόνο που αυτή τη φορά οι άνθρωποι που γνωρίζεις μπορεί να σου φανούν
πραγματικά πολύ χρήσιμοι στην υλοποίηση των
στόχων σου, αφού φαίνεται να ξέρουν τη συμβουλή που χρειάζεσαι.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

ΙΧΘΕΙΣ: Το υπέροχο ερωτικό τρίγωνο Άρη - Δία
έρχεται να τονώσει την αυτοπεποίθηση σου και
να σου δώσει έναν αέρα νικητή, πράγμα που από
μόνο του σε καθιστά φαβορί απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο.

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

07.00
15.00
16.00
17.30
18.00
20.00
23.00
01.30
02.00
04.30
06.30

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

09:45 'Eλα Χαμογέλα
12:50 Open Sport
14:00 Open News - Μεσημεριανό
Δελτίο
14:30 Παιδιά Από Σπίτι
16:45 Open News στη Νοηματική
16:50 Η Καφετζού
19:00 Open News
20:00 Celebrity Travel
21:00 Η Εκδίκηση των Ξανθών
22:50 Εκτός ορίων
00:30 Scary Movie 3
02:15 Into the Blue
03:00 Ναυάγιο στην Παράνοια
04:30 Ελληνικό Πρόγραμμα
05:30 Τώρα 'O,τι Συμβαίνει

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Περιέχεται σε ορισμένα σαπούνια.
2. Με ζώα ασχολείται
(καθ.).
3. Βουνό της Πίνδου.
4. Από μία γενική ακολουθείται - Βιβλική μορφή.
5. Σαν ήχος, ο ασθενής, στην αιτιατική (αντιστρ.) - Πόλη του Περού.
6. Ο ανθρώπινος «λόγος» (αιτ.).
7. Υπηρετεί με στολή
(γεν).
8. Χρονικό επίρρημα -Προσδιορίζει χρονικά (αντιστρ.).
9. Η εκπομπή του συνεγείρει Πνεύμονες υγείας.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Μικρή πόλη της Πελοποννήσου (γεν).
2. Σταθμός μεταφορικών μέσων
(καθ.) - Δρόμος... ατελείωτος.
3. Δημιουργεί ελπίδες (γεν.).
4. Παλαιότερος Γερμανός καγκελάριος - Γάλλος σκηνοθέτης.
5. Συνηθισμένος μεζές ούζου Βάση ή... άριστα (αντιστρ.).
6. Πικάντικο χορταρικό -Συνέθεσε τη μουσική πολλών ταινιών

Απόλλωνος 9
2431020388
Πατέρα Σοφία
Ασκληπιού 29 – Πλάτωνος
2431024631
Λεβέντης Φώτης
Κονδύλη 24
2431032657
Κουτούλα Μαρία
Φλεγίου 70
2431076140
Καρανίκας Παναγιώτης
Μιαούλη 16
2431035101
Σαράντης Γεώργιος
Βενιζέλου 15
2431073071

Τσαγκούλη Σοφία
Καποδιστρίου 14
2431022175
Γιώτα Παρασκευή
Τσιτσάνη 23
2431027630
Κολώνα Αναστασία
Στρατ. Σαράφη 22
2431070065
Τσιρώνης Παύλος
Μιαούλη 19
2431031875
Μουργελάς Νίκος
Αμαλίας 12
2431023456

1

Sudoku

1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.
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5

4

3

6

7

8

1

2

9

2

8

8

7

6

9

1

2

4

5

3

6

5

2

1

9

3

4

5

7

8

6

9

6

3

2

1

4

5

6

8

9

7

6

5

4

7

8

9

2

3

1

9

8

7

1

2

3

5

6

4

4

3

2

5

6

7

9

1

8

7

6

5

8

9

1

3

4

2

1

9

8

2

3

4

6

7

5

3

4
2

6
1
7

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

3

1

8

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

9

4

7

Tad: Το Μυστικό
του Βασιλιά Μίδα

ΛΥΣΗ (25-1-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 2.
ΥΠΟΤΡΟΠΗ 3. ΝΟΜ - ΑΡΑΣΕ 4.
ΤΥΠΙΚΑ - ΟΩ 5. ΑΡΑ - ΑΓΟΥΣ 6.
ΞΓ - ΤΣΙΤΙ7. ΕΙΜΙ - ΑΝΤΙ 8. ΙΚΜΑΣ
– ΛΕΙ 9.ΣΟΜ-ΙΣΛΑΜ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 2.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ 3. ΣΟΜΠΑ- ΜΜΜ
4. ΤΤ - ΤΙΑ 5. ΑΡΑΚΑΣ - ΣΜ 6. ΣΟΡΑΠΑ 7. ΕΠΑ - ΛΙΝΤΟ 8. ΙΗΣΟΥΙΤΕΣ 9. ΕΩΣ - ΙΛΙ

Πώς παίζεται

5

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

του Φελίνι.
7. Χαρακτηρίζεται έτσι συγκρινόμενος.
8. Μία από τις σημαντικότερες
μορφές της αρχαιότητας (αιτ.).
9. Διαθέτει και αναλόγια.

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

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Κανάτας -----------------------------------------------Πύλη
Παπαποστόλου ---------------------------------------Νομή
Παππά -------------------------------------------Χρυσαυγή
Τσεκούρας------------------------------------------Γλύνος
Τσιάκας ---------------------------------------------Γόμφοι

escape room

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

9
Πιάζα -------------------------------------Οδ. Καλαμπάκας
Τσιανατέλης--------------------------------Οδ. Ιωαννίνων
Γιώτας --------------------------------------Παλαιόπυργος
Γιώτας-----------------------------------------------Πρίνος
Οικονόμου -----------------------------------------Λυγαριά

TELEMACHOS CINEMA

facebook/Δημοτικος

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Χαρίσης Ιωάννης
Απόλλωνος 9
2431020388
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Τσέλιος Σωτήρης
28ης Οκτωβρίου 83
2431028133
9 το πρωί
έως 2 το μεσημέρι
Σιμορέλης Βασίλης
Κονδύλη 6
2431070669
Τραικάπης Μιχαήλ
Στουρνάρα 7

ΖΥΓΟΣ: Το τρίγωνο φωτιά ανάμεσα στον Άρη και
το Δία έρχεται να σας βγάλει απ’ το σπίτι και να
σας φέρει σε επαφή με κόσμο, αλλά με πολύ κόσμο. Από τις νέες γνωριμίες που θα κάνετε μπορεί να προκύψουν κάποιες πολύ σημαντικές σχέσεις για την επαγγελματική σας πορεία.
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8

2

ΣΑΒΒΑΤΟ

26
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Καμία απόφαση για το νέο «νόμο Κατσέλη»
στη συνάντηση κυβέρνησης – Θεσμών
Αισιοδοξία στην Αθήνα για εκταμίευση των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα που διακρατούν η ΕΚΤ και οι ευρωπαϊκές εθνικές τράπεζες
λοκληρώθηκαν οι
επαφές των
εκπροσώπων της
κυβέρνησης με τους
επικεφαλής των
κλιμακίων των θεσμών
για την αξιολόγηση της
οικονομίας στο πλαίσιο
της μεταμνημονιακής
παρακολούθησης, και
όπως ανέφερε
κυβερνητικός
αξιωματούχος οι
συζητήσεις πήγαν παρά
πολύ καλά, όπως και την
προηγούμενη φορά.

Ο

«Είναι ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο, με διαφορετικές απόψεις, αλλά όχι αντιπαραθέσεις», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι το
ποσοστό της αύξησης του κατώτατου μισθού αποτελεί δικαιοδοσία της κυβέρνησης.
Κατά τη χθεσινή επισκόπηση, το πλέον σημαντικό ζήτημα ήταν, κατά τον ίδιο παράγοντα, το πλαίσιο που θα αντικαταστήσει τον «νόμο Κατσέλη».
«Είχαμε πολύ καλές συζητήσεις και χθες και προχθές,

Οριακή άνοδος
στο Χρηματιστήριο
Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στην τελευταία συνεδρίαση της
εβδομάδος, εν μέσω χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας. Πάντως η αγορά συμπλήρωσε έξι ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός
δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 2,65%.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 633,32 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,15%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις
637,55 μονάδες(+0,82%)
και κατώτερη τιμή στις
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
629,76 μονάδες (-0,41%).
Σε εβδομαδιαία βάση, ο
. 633,32
βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε
άνοδο 2,58%, ενώ από
0,15%
τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 3,26%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 29,054
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 21.366.842 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,02%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας
κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,98%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ
(+3,40% στα 1,3380 ευρώ), της Grivalia Properties
(+1,80% στα 8,480 ευρώ), της Jumbo (+1,74% στα
14,00 ευρώ) και της Viohalco (+0,94% στα 2,6850
ευρώ).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-3,28% στα 0,5900 ευρώ), της ΔΕΗ
(-2,88% στα 1,3500 ευρώ) και της Lamda Development
(-1,00% στα 5,920 ευρώ).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο
σημείωσαν οι δείκτες του Εμπορίου (+1,52%) και των
Προσωπικών Προϊόντων (+1,27%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Τηλεπικοινωνιών (-0,54%) και των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλαιας (0,38%). Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Εθνική διακινώντας 5.832.884
και 4.123.509 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 4,068 εκατ. ευρώ και η Alpha bank με 3,430 εκατ.
ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 57 μετοχές, 34 πτωτικά και 36 παρέμειναν σταθερές.

καθώς είναι το ζητούμενο και
το επίδικο. Είναι κάποιες άλλες λεπτομέρειες που θέλουν
δουλειά. Πάντα χρειάζεται
δουλειά από την κυβέρνηση
σε αυτά τα θέματα. Είμαστε
σε πολύ καλό δρόμο», ανέφερε.
Ο εν λόγω αξιωματούχος

είπε επίσης ότι συζητήθηκε και
το ρίσκο που υπάρχει από
κάποιες δικαστικές αποφάσεις, αλλά δήλωσε ότι δεν
ανησυχεί.
«Δεν είναι κάτι που μας
ανησυχεί για τους επόμενους
3 μήνες, τον επόμενο χρόνο,
τα επόμενα δύο χρόνια», ανέ-

φερε.
Επεσήμανε δε, πως «θα
δούμε με τρόπο συνεργατικό,
όταν και εάν γίνουν αυτά και
καταγραφούν, πώς αντιμετωπίζονται. Θα αντιμετωπιστούν
διαφορετικά εάν θα είναι εφάπαξ (σ.σ. π.χ. επιστροφή αναδρομικών) ή με μόνιμα μέτρα

(σ.σ. π.χ. επαναφορά εφεξής
των επιδομάτων), εάν θα είναι
μεγάλο ή μικρό το ποσό».
Πρόσθεσε δε ότι «και αυτοί
(σ.σ. οι θεσμοί) καταλαβαίνουν ότι άλλο είναι κάτι που είναι εξωγενές, που δεν είναι
στη δική σου ευθύνη και άλλο
είναι κάτι που είναι ενδογενές
στην πολιτική της κυβέρνησης».
Σχετικά με το σχέδιο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων, ο
κυβερνητικός παράγοντας δήλωσε ότι συζητήθηκε με τους
επικεφαλής των κλιμακίων, αν
και δεν εντάσσεται στη β'
αξιολόγηση. «Ελπίζω μέσα
στις επόμενες εβδομάδες να
ανακοινώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Όταν το
σχέδιο είναι έτοιμο θα πάμε
στη DGComp (Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν). Το συζητήσαμε γιατί
θέλουμε τις ιδέες τους και
τις απόψεις τους», επεσήμανε.
Τέλος, απάντησε καταφατικά όταν ρωτήθηκε εάν είναι αισιόδοξος για την εκταμίευση
των κερδών από τα ελληνικά
ομόλογα που διακρατούν η
ΕΚΤ και οι ευρωπαϊκές εθνικές
τράπεζες (ANFAs και SNPs).

Ê

Γ.Δ

Ο Στουρνάρας στηρίζει το σχέδιο
ΥΠΟΙΚ για τα κόκκινα δάνεια
τηρίζει το σχέδιο του
υπουργείου Οικονομικών για
τη μείωση των κόκκινων
δανείων, ο διοικητής της
Τράπεζας της Ελλάδος.

Σ

Ο Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας
χθες βράδυ στη Φρανκφούρτη, ανέφερε πως «αν η κυβέρνηση αποφασίσει να
υιοθετήσει
το
πρόγραμμα
εγγύησης στοιχείων ενεργητικού (APS),
εμείς θα το υποστηρίξουμε, καθώς αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».
Επεσήμανε ωστόσο, ότι το ιδεώδες θα
ήταν να αξιολογηθούν, τόσο το πρόγραμμα αυτό, όσο και το αντίστοιχο που
έχει εισηγηθεί η Τράπεζα της Ελλάδος
(με μεταφορά της αναβαλλόμενης φορολογίας) και να παρουσιαστούν στις
τράπεζες και τυχόν άλλες επιλογές,
αρκεί να είναι συμβατές με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και τις
εποπτικές κατευθυντήριες γραμμές.
Επισημαίνεται ότι ελληνικές τράπεζες
εξακολουθούν να σχηματίζουν προβλέψεις έναντι επισφαλών απαιτήσεων,
που αντιστοιχούν κατά μέσο όρο στο 2%
περίπου, του σταθμισμένου ενεργητικού
CMYK

«Αν η κυβέρνηση αποφασίσει να υιοθετήσει
το πρόγραμμα εγγύησης στοιχείων
ενεργητικού (APS), εμείς θα το
υποστηρίξουμε», είπε ο διοικητής της
Τράπεζας της Ελλάδος
τους σε ετήσια βάση. Τα έξοδα αυτά,
όπως υπογράμμισε ο κεντρικός τραπε-

ζίτης, δεν είναι δυνατόν να περιοριστούν, όσο ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων παραμένει γύρω στο
40%.
Τέλος, ο κ. Στουρνάρας προειδοποίησε ότι ακόμη και αν επιτευχθούν πλήρως οι τεθέντες επιχειρησιακοί στόχοι
μείωσης των κόκκινων δανείων μέχρι το
τέλος του 2021, το συνολικό απόθεμα θα
συνεχίσει να υπερβαίνει σημαντικά τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Συνεπώς, όπως υπογράμμισε, κρίνεται ως υψίστης σημασίας η ανάληψη επιπλέον ενεργειών από την πλευρά, τόσο
των ευρωπαϊκών, όσο και των ελληνικών
αρχών, προκειμένου να στηριχθεί ο
τραπεζικός τομέας και να δοθεί μια
αποφασιστική και συστηματική λύση
στο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων
δανείων. Έτσι, οι τράπεζες θα μπορέσουν να επικεντρωθούν σε καίρια ζητήματα που αφορούν το μέλλον: σύγχρονα επιχειρηματικά μοντέλα, αναζήτηση
νέων επικερδών αναπτυξιακών ευκαιριών
και δραστηριοτήτων, νέες ψηφιακές και
άλλες τεχνολογίες και, πάνω απ' όλα,
χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας .

36 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ

26

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

τοπικά

Ξεκινούν οι εργασίες για την ανακαίνιση Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας
του κτιρίου στα Παλαιά για τη
τροχοφόρων οχημάτων
λειτουργία του Job Center του Βόλου
•Κώστας Αγοραστός: Με σχέδιο, στρατηγική, προσανατολισμό,
συνεργασία και συνέργεια δημιουργούμε τις συνθήκες για την
ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας
τη φάση της
υλοποίησης περνά
το έργο για τη
δημιουργία JOB
CENTER στο Βόλο μετά
την έγκριση
συμβασιοποίησης που
δόθηκε από τον
Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας Κώστα
Αγοραστό προς τον
Δικαιούχο – Φορέα
Υλοποίησης που είναι o
Δήμος Βόλου. Ο
συνολικός
προϋπολογισμός του
έργου ανέρχεται στα
200.000,00 ευρώ, και
συγχρηματοδοτείται
από το ΕΣΠΑ
Θεσσαλίας.

Σ

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ.
Κώστας Αγοραστός τόνισε
τα εξής:
«Πρόκειται για ένα έργο
συνεργασίας με το Δήμο
Βόλου που θα αποτελέσει
σημείο αναφοράς για την
περιοχή παρέμβασης της
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Η δημιουργία του JOB CENTER στο
Βόλο αποσκοπεί στην εργασιακή προετοιμασία ανέργων όλων των κατηγοριών,
στην ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων, στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, στην πληροφόρηση
και στις δυνατότητες κατάρτισης και επιδότησης
κλπ. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται προϋποθέσεις
για απασχόληση και επιχειρηματικότητα σε μια δύσκολη στιγμή για την οικονομία και τη χώρα.»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά σε εργα-

σίες βελτίωσης – διαμόρφωσης του κτιρίου που βρίσκεται στη συμβολή των
οδών Λαχανά και Λήμνου,
στην περιοχή Παλαιά του
Δήμου Βόλου εμβαδού ισογείου 390,67 τ.μ. με εσωτερικό εξώστη – πατάρι εμβαδού 170,32 τ.μ., ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση
και λειτουργία εκεί της κοινωνικής δομής του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της
απασχόλησης (Job Center)
με στόχο την εξυπηρέτηση
των κατοίκων της περιοχής
παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου
που ανήκουν σε ευάλωτες
και ευπαθείς ομάδες.
Οι παρεμβάσεις αφορούν
α) σε εσωτερικές διαρρυθμίσεις: χώροι εργασίας στο
επίπεδο του ισογείου και
στο πατάρι, β) εξασφάλιση
εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ στους
χώρους υγιεινής και γ) εργασίες ανακαίνισης του κτιρίου και του περιβάλλοντα
χώρου. Με τις παρεμβάσεις
το κτίριο διατηρεί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του και δεν

πραγματοποιεί καμία αλλαγή στις όψεις του κτηρίου.

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.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων αποφασίζει:
-Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας τροχοφόρων
οχημάτων από Δευτέρα
28/01/2019 έως την Παρασκευή 01/02/2019 και κατά τις
ώρες 07:30'-15:30’, στις κάτωθι οδούς του Δήμου /Τρικκαίων:
- Στην οδό Κόντογλου
Φώτη και στο τμήμα αυτής
μεταξύ των οδών Άγγ. Σικελιανού και Σεφέρη.
- Στην οδό Αριστίππου και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Λιακατά αι Βούλγαρη.
- Στην οδό Αρριανού και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Καρδίτσης και Αγ. Κωνσταντίνου.
- Στην οδό Γρυπάρη και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Παπασωτηρίου και
Πύρρου.
- Στην οδό Αλεξάνδρειας
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Τραπεζούντος και
Πυργετού (κατάληψη μέρους
του οδοστρώματος.
- Στην οδό Πλατανιστού
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Ελαφίου και Πλατανιστού (τέρμα).
- Στην οδό Αγαμέμνωνος
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Πριάμου και Ειρήνης.
- Στην πάροδο Πυργετού
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Φιλοποίμενος και
Χαιρεφώντος (κατάληψη μέρους του οδοστρώματος).
- Στην οδό Αρματολικού
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Παλαικαρυάς και
Μεσοχώρας.
- Στην οδό Φλέμιγκ και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Θεμιστοκλέους και Καβράκου.

- Στην οδό Σαΐτη και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Υπάτρου και Τσακάλωφ.
- Στην οδό Μοναστηρίου
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Κουτσομηλιών και
Σατωβριανού.
- Στην οδό Αγ. Σοφίας και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Πατουλιάς και Κοσμά
Αιτωλού.
- Στην οδό Νιοβης και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Ευκλείδη και Αναξαγόρα.
- Στην οδό Πατουλιάς και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Ηρακλείτου και Μυστρά.
- Στην οδό Χατζηγάκη και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Κανούτα και Καρανάσιου.
- Στην οδό Σιδηράς Μεραρχίας και στο τμήμα αυτής
μεταξύ των οδών Σκουφά και
Κοπάδη.
- Στην οδό Κανάρη και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Λάκμωνος και Χαρ. Τρικούπη.
- Στην οδό Ζωοδόχου Πηγής και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Θουκιδίδου
και Σοφοκλέους.
- Στην οδό Χαιρεφώντος
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Πυργετού και Χείρωνος.
- Στην οδό Καραϊσκάκη και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Κάνιγκος και Ερυθρού
Σταυρού.
- Στην οδό Αγίας Παρασκευής και στο τμήμα αυτής
μεταξύ των οδών Νεραϊδοχωρίου και Φιλύρας.
- Στην οδό Δημ. Εξάρχου
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Θερμοπυλών και
Τζουμαγιάς.

- Η κυκλοφορία των οχημάτων, θα διεξάγεται από
παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των
τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.
- Με μέριμνα και ευθύνη
των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το
Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων,
να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας
κινδύνου κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει
μόνο, από την ανάρτησή της
στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα
ανωτέρω σήμανσης για το
προειρημένο χρονικό διάστημα.
Η ισχύς της παρούσας
στην εδαφική δικαιοδοσία
της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από
το Διοικητή του Τμήματος
Τροχαίας Τρικάλων και την
τεχνική εταιρεία του αιτούντα, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα
λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με το άρθρο 109
του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.
- Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99
(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και
ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
- Η εκτέλεση της παρούσης
ανατίθεται στο προσωπικό
της Ελληνικής Αστυνομίας.

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

ΣΑΒΒΑΤΟ

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»
Από 14-19/03/2019
(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»
Τρίπολη – 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 8 - 9/06/2019
«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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Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Σάββατο 26 Ιανουαρίου το απόγευμα και αύριο Κυριακή 27 Ιανουαρίου το πρωί θα μεταβεί
στην Πάτρα όπου θα συμμετάσχει στις εόρτιες εκδηλώσεις
για τα ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσοστόμου.
Τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου το
απόγευμα και την Τρίτη 29 Ιανουαρίου το πρωί θα μεταβεί
στο Βόλο όπου θα συμμετάσχει
στις εόρτιες εκδηλώσεις για
τα ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνατίου.
Την Τρίτη 29 Ιανουαρίου το
απόγευμα στις 5:30 θα Χοροστατήσει κατά την κατά την
Ακολουθία του Εσπερινού στον
Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων, επί τη μνήμη των Τριών Ιεραρχών, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου
και Ιωάννου του Χρυσοστόμου.
Εν συνεχεία και ώρα 7:30 θα
παρακολουθήσει την εκδήλωση
προς τιμή των εκπαιδευτικών
όλων των βαθμίδων στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως
«ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ
ΣΤΑΓΩΝ ΑΛΕΞΙΟΣ» (οδός Όθωνος) με ομιλητή τον Ελλογιμώτατο κ. Βάϊο Κυρίτση Δρ. Θεολογίας-Σλαβολόγο με θέμα:
«Περί Παιδείας αντιλήψεις των
Τριών Ιεραρχών και η σύγχρονη πραγματικότητα».
Την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου
το πρωί θα Λειτουργήσει στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου

Νικολάου Τρικάλων επί τη μνήμη των Τριών Ιεραρχών, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου
του Θεολόγου και Ιωάννου του
Χρυσοστόμου.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων. Στη διάρκεια της Ιεράς
Αγρυπνίας θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά του Ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας. Στο
τέλος θα μνημονευθούν τα ονόματα των ασθενών σε σχετική
ευχή υπέρ υγείας.
Την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου το
απόγευμα θα Χοροστατήσει και
θα ομιλήσει κατά την κατά την
Ακολουθία του Εσπερινού στον
Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου
Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων,
επί τη μνήμη του Αγίου ενδόξου
Μάρτυρος Τρύφωνος.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας
Μαρίνης Τρικάλων επί τη μνήμη
του Αγίου ενδόξου Μάρτυρος
Τρύφωνος.
Την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Πανηγυρίζοντα
Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Διαλεκτού με την ευκαιρία
της Πανηγύρεως της Εφεστίου
Ιεράς Εικόνος του αντιγράφου
της Παναγίας «ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑΣ» και επί τη εορτή της
Υπαπαντής του Σωτήρος Χριστού.

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο π. Χαρίτων Μανιτάρας
την Κυριακή 27 Ιανουαρίου το
πρωί θα λειτουργήσει στη
Φαρκαδόνα.

IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
(Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων
Αγίου Ιωάννου
του Χρυσοστόμου)
7:30-10:30 π.μ.: Όρθρος-Θεία
Λειτουργία
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
(ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ)

τοπικά

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

7:30-10:30 π.μ.: Όρθρος-Θεία
Λειτουργία Ιερουργούντος του
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
ημών κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ ΚΑΘΕ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΡΩΙ 9.30π.μ.-12.30μ.μ.
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 6.00-10.00μ.μ.

Ιερές Αγρυπνίες
στην πόλη και χωριά των
Τρικάλων από 27 Ιανουαρίου
έως 1 Φεβρουαρίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη και σε χωριά των Τρικάλων θα
τελεσθούν οι κάτωθι Ιερές Αγρυπνίες:
Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, από 8:30-12:30 βραδινή στον Ιερό Ναό Αγίας
Παρασκευής Τρικάλων ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία
η Θεία Λειτουργία.
Την Τρίτη 29 Ιανουαρίου με την ευκαιρία της εορτής των Τριών
Ιεραρχών, από 8:30-12:15 βραδινή στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό
Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία Θεία Λειτουργία. Κατά την διάρκεια της Αγρυπνίας θα τεθεί προς προσκύνηση Ιερό Απότμημα Λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του μεγάλου που φυλάσσεται στον Ιερό Ναό.
Την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου το βράδυ από 9:00-12:30 βραδινή
στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Τρικάλων ο Όρθρος και εν συνεχεία Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου. Στη διάρκεια της
Ιεράς Αγρυπνίας θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά του Ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας. Στο τέλος θα μνημονευθούν τα ονόματα των
ασθενών σε σχετική ευχή υπέρ υγείας.
Την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου με την ευκαιρία της εορτής της
Υπαπαντής του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού, από 8:00-12:15 βραδινή στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων ο Εσπερινός,
ο Όρθρος και εν συνεχεία Θεία Λειτουργία.
Την ίδια μέρα θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία από 8:00-12:30 βραδινή στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Διαλεκτού με την
ευκαιρία πανηγύρεως της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας «ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑΣ» ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου.

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

Ομιλία στον Ελεήμονα Σαμαρείτη
Την Δευτέρα 28-1-19 στην ορθόδοξη Αδελφότητα του Ελεήμονος Σαμαρείτου Στουρνάρα 11 Τρίκαλα στις 5.30 μμ θα ομιλησει ο π. Χαρίτων Μανιτάρας ιεροκηρυξ της Μητροπόλεώς
μας με θέμα «Λειτουργικές εμπειρίες απο το μυστήριο της
θείας ευχαριστίας».

Δωρεά
Η κυρία Τζένη Βαρδούλη προσέφερε το ποσό των 100Ευρώ
στο φιλόπτωχο ταμείο του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Βαρουσίου Τρικάλων στη μνήμη του αγαπημένου της συζύγου Ευθυμίου Βαρδούλη.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• μοσχαράκι στιφάδο
• κότσι ψητό στη γάστρα
• μπούτι κοτόπουλο πανέ
• σπετσοφάι με χωριάτικο λουκάνικο
• σπιτική καρμπονάρα

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Ο Θεός λαλεί άπαξ και
δις, αλλ' ο άνθρωπος δεν
προσέχει» (Ιώβ 33:14)
Σε μια παραλία της Αυστραλίας οι κολυμβητές απολαμβάνουν το μπάνιο όταν
ξαφνικά χτυπάει συναγερμός.
Ένας λευκός καρχαρίας πλησιάζει στην ακτή. Όλοι οι κολυμβητές γρήγορα βγαίνουν,
όλοι εκτός από έναν, που δεν
φαίνεται να λαμβάνει υπ' όψη
του τον συναγερμό και εξακολουθεί να απομακρύνεται
στα ανοιχτά. Από την ακτή με
φωνές, άδικα προσπαθούν να
τραβήξουν τη προσοχή του.
Τελικά ένας ναυαγοσώστης
κολυμπώντας γρήγορα τον
φθάνει και τον αναγκάζει να

βγει. Τώρα, ο άνθρωπος καταλαβαίνει τον κίνδυνο που
διέτρεξε και ευχαριστεί τον
κόσμο με νοήματα γιατί... είναι
κουφός!
Υπάρχουν άνθρωποι που
ενώ ακούν τις προειδοποιήσεις του Θεού πως κινδυνεύουν να χαθούν για την αιωνιότητα, μένουν αδιάφοροι
σ' αυτές. Αλλά ο Θεός στέλνει
με τον Λόγο Του αυτό το συγκλονιστικό μήνυμα: «Σου μίλησα μέσα στην ευημερία σου
αλλά εσύ είπες: Δεν θα ακούσω. Αυτός ήταν ο τρόπος σου
...ότι δεν υπάκουσες στη
φωνή μου... Ω γη, γη, άκουε
τον λόγο του Κυρίου!» (Ιερεμ. 22:21,29).

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

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

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

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

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† ΚΗΔΕΙΕΣ
Την πολυαγαπημένη μας μητέρα,
αδελφή και θεία

ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓ.
ΤΖΙΩΡΤΖΙΟΥ
Ετών 83
Θανούσα κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019 και ώρα
11.30π.μ., εκ του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά της.
Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων 26-1-2019
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασίλειος Τζιώρτζιος, Γεώργιος Τζιώρτζιος. ΤΑ
ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημείωση: Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων, σήμερα Σάββατο 26 - 1 - 2019 και
ώρα 10.30 το πρωί.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Παναγιώτου”.

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΒΙΡΓΙΝΙΑ (ΜΙΝΑ)
ΙΩΑΝ.
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΝΤ/ΧΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ
Ετών 84
Θανούσα κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12.30μ.μ., εκ του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά της.
Τρίκαλα 26-1-2019
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρία Κουφοπούλου, Νίκος Κουφόπουλος και
Ράνια Οικονόμου. Η ΕΓΓΟΝΗ: Ελμίνα. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ
ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό
Αγίου Νικολάου, σήμερα Σάββατο 26-1-2019 και ώρα 11.30π.μ.
2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων
του Α’ Νεκροταφείου Τρικάλων.
3) Αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν σε Ευαγή Ιδρύματα.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
(ΒΑΡΟΥΣΙΟΥ) ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Στις 28 Ιανουαρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Εφραίμ του Σύρου.
Αύριο Κυριακή 27 Ιανουαρίου το βράδυ από ώρα 8:30 μ.μ.
έως 12:00 νυχτερινή στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής (Βαρουσίου) Τρικάλων θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία, ήτοι:
Ο Εσπερινός, η Ακολουθία της Αρτοκλασίας, ο Όρθρος και
στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία μετά θείου κηρύγματος.
Κατά τη διάρκεια της Ιεράς Αγρυπνίας θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Εφραίμ που
φυλάσσεται στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής (Βαρουσίου) Τρικάλων.
Το απόγευμα της Δευτέρας στις 5:00 μ.μ. θα ψαλεί ο μεθέορτος Εσπερινός και η Παράκληση στον όσιο Εφραίμ τον Σύρο.
Εκ του Ιερού Ναού

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

Kήρυγμα Ευαγγελίου

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

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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Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ
ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
«Ἄν ἔχεις καθαρή συνείδηση, ἔχεις διαρκῶς γιορτή,
γιατί τρέφεσαι μέ καλές ἐλπίδες καί χαίρεσαι
μέ τήν ἀναμονή τῶν μελλόντων ἀγαθῶν»
(Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τρίτη 29 Ἰανουαρίου:
Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων στίς 5:30 μ.μ. Χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης καί Σταγῶν κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ. Ὁμιλήτρια κατά τόν Ἑσπερινόν θά εἶναι ἡ κ. Ἰωάννα Παπαναγιώτου, Νηπιαγωγός Νηπιαγωγείου Ἀμπελακίων Τρικάλων.
Ἐκδήλωση εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ ΑΛΕΞΙΟΣ» ἐπί τῆς ὁδοῦ Ὄθωνος (παραποταμίως), στίς 7:30 μ.μ. γιά τούς ἐκπαιδευτικούς ὅλων τῶν
βαθμίδων μέ ὁμιλητή τόν Ἐλλογιμώτατον κ. Βάϊον Κυρίτσην,
Διδάκτοραν Θεολογίας-Σλαβολόγον μέ θέμα: «Περί Παιδείας
ἀντιλήψεις τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί ἡ σύγχρονη πραγματικότητα».
Τετάρτη 30 Ἰανουαρίου:
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Τρικάλων, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Τρίκκης καί Σταγῶν κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ. Ὁμιλήτρια θά εἶναι κ. Εὐαγγελία Τάσιου, Θεολόγος.
Θεία Λειτουργία καί ὁμιλίες ἀπό ἐκπαιδευτικούς θά πραγματοποιηθοῦν τήν Τετάρτη 30 Ἰανουαρίου σέ ὅλους τούς
Ἱερούς Ναούς.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

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

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ

Τελετές

ΣΑΒΒΑΤΟ

•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.

Μόνο για Σάββατο
τρέξτε όλοι
Μπριζόλα
χοιρινή
Πύλης

Λουκάνικα
μοσχάρι - χοιρινό
Τρικάλων

Φτερούγες
κοτόπουλο
Κατερίνης

Φέτα ΤΡΙΚΚΗ

μόνο
το κιλό

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»

μόνο
το κιλό

3,49

μόνο
το κιλό

4,40

μόνο
το κιλό

1,49

5,65

Γάλα Όλυμπος
μόνο

0,80

Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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Η ελευθερία του κλαδέματος

45 χιλ.

35 χιλ.

Ψαλίδια μπαταρίας
για δενδροκομικά &
αμπελουργικά

Δετικό μπαταρίας
Μέχρι και 15.000
δεσίματα την ημέρα

για χρήση σε
αμπέλια
ακτινίδια κ.λ.π.

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

CMYK

