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Ανακομιδή λειψ.
Ιγνατίου Θεοφόρου
Αν. Ηλ. 7.32’
Δύση 17.44’

Σελήνη 24 ημ.
ΣEΛIΔEΣ

KAΘHMEPIΝH EΦHMEPIΔA TΩN TPIKAΛΩN
IΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: M. Tσαρoυχάς και Σία A.B.E.E.
l ΠΡΩΙΝΟΣ ΛOΓOΣ A.E.
l EKΔOTHΣ: Mιχ. Tσαρoυχάς

Από τον Διεθνούς φήμης τενόρο
Jose Carreras

IΔPYTAI: M. TΣAPOYXAΣ / + BAΣ. TΣAPOYXAΣ
Έτoς ιδρύσεως 13/12/1970 l Eτoς 49
l Aριθμ. Φύλλoυ 13.832 l Τιμή: EYPΩ 1

ΔIEYΘYNΣH: ΘEMIΣTOKΛEOYΣ 34 - TPIKAΛA
THΛ. ΔIEYΘYNΣHΣ 23.727 l ΣYNTAΞHΣ 24.230
l e-mail: plogos@otenet.gr l FAX: (24310) 24.953
l www.proinoslogosnews.gr

Με απόφαση του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα

Η Μαρία Ι. Ζώη
Eπελέγη στο 4ο Διεθνές
σεμινάριο Λυρικού Τραγουδιού

Μια πολύ σπουδαία συνεργασία ξεκινά η συμπολίτισσα Mezzo soprano Μαρία Ζώη με τον τενόρο Jose Carreras. Ο διεθνούς φήμης τενόρος
επέλεξε τη Μαρία Ζώη ανάμεσα σε 200 διεθνείς
συμμετοχές για να δουλέψει μαζί του στο 4ο Διεθνές σεμινάριο Λυρικού Τραγουδιού στο Pesaro
της Ιταλίας. Την επέλεξε επίσης ανάμεσα στους
11 καλύτερους που πήραν μέρος στην τελική συναυλία το Σάββατο 26.01 στο Auditorium Pedrotti
όπου ερμήνευσε την τελική άρια από την Όπερα Σταχτοπούτα του Ροσίνι κλείνοντας την παράσταση. Στη συνέχεια ο ίδιος ο Carreras ανέβηκε στη σκηνή και δίπλα στους νέους τραγούδησε 2 ιταλικές καντσονέτες.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!!

Ανέρχεται στο ποσό των 650 Ευρώ

Ευχαριστήριο

Dr ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΚΑΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό, για τις
υπηρεσίες τους που μου προσέφεραν κατά
την διάρκεια της νοσηλείας μου, της Ορθοπεδικής και Αναισθιολογικής Κλινικής και ιδιαίτερα των Ορθοπεδικό-Χειρουργό Πρόδρομο Νατσαρίδη.
Ζιώγα Κυριακή

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

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

Ασκληπιού 4-Τηλ/Fax:24310 38715-ΤΡΙΚΑΛΑ
Κιν: 6944587743-e mail: pakasioa@gmail.com

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

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

Επίσης, αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση:
•ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Η εταιρία μας σας περιμένει με τους γεωπόνους της, στη Σωκράτους 33, για την έγκυρη
πληροφόρησή σας. Τηλ.: 24310 78128 και fax:
24310 78129.
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Σαν Σήμερα
1870
Δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Αλήθεια» ότι το 1869
είναι έτος εισαγωγής στην Ελλάδα του ποδηλάτου, του «περίεργου τούτου και δυσκόλου
άμα είδους παιδιάς και ταχυδρομίας», όπως γράφει η εφημερίδα, και εισαγωγείς του ο
βασιλιάς Γεώργιος Α' και ο
Παύλος Δαμαλάς, γιατρός και
Δήμαρχος Πειραιώς.
1907
Ιδρύεται ο Σύνδεσμος
Ελλήνων Βιομηχάνων και Βιοτεχνών (ΣΕΒ).
1979
Η 16χρονη Μπρέντα
Σπένσερ σκοτώνει δύο άτομα
και τραυματίζει εννέα άλλα,
όταν πυροβολεί από το σπίτι
της κατά της εισόδου του παρακείμενου Δημοτικού Σχολείου. Το όπλο τής το χάρισε
ο πατέρα της ως χριστουγεννιάτικο δώρο. Στους αστυνομικούς που τη συλλαμβάνουν
δικαιολογείται με τη φράση
«Δεν μου αρέσουν οι Δευτέρες» («I Don't Like Mondays»).
Με αφορμή το περιστατικό
αυτό, οι Boomtown Rats θα
γράψουν το ομώνυμο τραγούδι τους.
1983
Η Ελλάδα αναγνωρίζει
στις γυναίκες ίσα δικαιώματα,
με την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου.

Το ζήσαμε στο μπάσκετ
το ’87, στο euro το 2004,
το παθαίνουμε κάθε φορά
που η Στεφανίδη πηδάει
πιο ψηλά, κάθε φορά που
ο Πετρούνιας παγώνει
τους κρίκους και τις ανάσες μας.
Το πάθαμε με τον Κακλαμανάκη, τον Κεντέρη,
τον Μελισσανίδη, τον
Πύρρο Δήμα, οι παλιότεροι το πάθαιναν με τον
Δομάζο και τον Κούδα.
Αν πάμε πολύ-πολύ
πίσω, φανταστείτε τι θα
έπαθε η ασπρόμαυρη Ελλάδα με τον Σπύρο
Λούη…
Προσφάτως, το πάθαμε
με τον Τσιτσιπά, τη Σάκκαρη και τους Αντετοκούνμπο. Μόνο που αυτή
τη φορά, μαζί με την εθνική υστερία ήρθε και η
εθνική μιζέρια, παρελκόμενη και αυτή των Μνημονίων. Και άρχισαν οι φι-

Από τον Δομάζο στον Τσιτσιπά
λοσοφήσεις.
Γιατί να νιώσουμε εθνική υπερηφάνεια για τον
άθλο του Στέφανου Τσιτσιπά αφού τα κατάφερε
μόνος του;
Γιατί να χαρούμε με τον
Γιάννη και τον Θανάση
που ξεκίνησαν από τα Σεπόλια και έφθασαν στο
NBA όταν κάποιοι δεν
τους λόγιζαν ούτε καν
σαν Ελληνες; Γιατί να ανέβουμε στο βάθρο μαζί με
την Κορακάκη όταν ούτε
χώρο προπόνησης δεν
έχει;
Και τέλος πάντων γιατί
να πάρουμε μερίδιο από
τη νίκη αθλητών ή ομάδων
όταν η ελληνική Πολιτεία
ενδιαφέρεται μόνο για το
ποδόσφαιρο και οι ακαδημίες αναπτύσσονται
από το μεράκι και την τρέλα των μελών τους; Μα
επειδή έτσι συνέβαινε
πάντα, από την εποχή που
τα παιδιά έπαιζαν στις
αλάνες με τρύπια παπούτσια και ονειρεύονταν να

Η Υπουργός
Εργασίας,
Ασφάλισης και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Έφη
Αχτσιόγλου, στην
εφημερίδα
DOCUMEDO για
την αύξηση του
κατώτατου μισθού:

Η ηλεκτρονική έκδοση της
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ:

```

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

γίνουν Σαραβάκος.
Είναι αυτό το κύμα που
ηλεκτρίζει την κερκίδα χωρίς να ρωτάει ποιος έβαλε
τα λεφτά. Φυσικά και
υπάρχει χρόνος και τόπος
για κριτική, βελτίωση, παράπονα ή ευχαριστίες.
Ομως η ώρα του αγώνα
και της προσπάθειας, της
νίκης ακόμα και χωρίς το
έπαθλο, ανήκει σε όλους
τους Ελληνες. Επειδή
άλλο είναι η εθνική περηφάνια, και άλλο οι υποχρεώσεις ενός κράτους.
Η Αγγελική Κανελλοπούλου, μητέρα της Μαρίας Σάκκαρη, κορυφαία
αθλήτρια και η ίδια, το
είπε πολύ απλά και ρεαλιστικά: «Κοιτάξτε, δεν είναι η Ελλάδα που έφτιαξε
τους τενίστες, είναι οι οικογένειες που έφτιαξαν
τους τενίστες.
Και εγώ ήμουν μέσα
στο άθλημα και ήξερα κάπως να καθοδηγήσω τη
Μαρία, και η μητέρα και
ο πατέρας του Τσιτσιπά

ήταν μέσα στο άθλημα,
τ’ αφήσαν όλα οι άνθρωποι και ’πεσαν πάνω στο
παιδί όπως έπεσα κι εγώ
πάνω στη Μαρία. Είναι
ένα οικογενειακό κατόρθωμα. Δεν μπορούμε να
απαιτήσουμε από την Ελλάδα, έτσι όπως είναι η
κατάσταση, βοήθεια για
τα παιδιά.
Θα ήταν πολυτέλεια
να λέγαμε βοηθήστε μας
επειδή θέλουμε να πάμε
να παίξουμε τένις, ενώ
υπάρχουν άλλα τεράστια
προβλήματα στην Ελλάδα».
Της Δέσποινας Κονταράκη, αρχισυντάκτριας
του Ελεύθερου Τύπου,
από την έντυπη έκδοση
του Ελεύθερου Τύπου
*Η Δέσποινα Κονταράκη είναι αρχισυντάκτρια
του Ελεύθερου Τύπου
Από την έντυπη
έκδοση του Ελεύθερου
Τύπου

Το Άγγελμα

“Η ημερήσια αμοιβή ύψους
έως και 350 ευρώ την ημέρα
δεν αρκεί για να
προσελκύσει εργαζόμενους
να φυτέψουν δέντρα στη Νέα
Ζηλανδία, δυσχεραίνοντας
τον στόχο της κυβέρνησης για
τη φύτευση ενός
δισεκατομμυρίου δένδρων
μέχρι το 2028.”

της ημέρας

Ο Άγιος Γρηγόριος γεννήθηκε
στη Νεοκαισάρεια του Πόντου το 332 μ.Χ.
Ήταν αδελφός του Μ. Βασιλείου.
Σαράντα χρονών γίνεται επίσκοπος
Νύσσης της Καππαδοκίας.

“Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα
τονώσει την εσωτερική ζήτηση, πράγμα

Το 381 μ.Χ. στην Κων/πολη

ιδιαίτερα σημαντικό για μια οικονομία
όπως η ελληνική, και άρα θα συμβάλει στην

κατατροπώνει τον αιρετικό Μακεδόνιο και
τους πνευματομάχους.

αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας”.

Ονομάστηκε στύλος της Ορθοδοξίας.
```
(Τις επόμενες ημέρες οι υπογραφές για τη
(Καλό το μεροκάματο...)

Άφησε αξιόλογα θεολογικά έργα.

σχετική απόφαση...)

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Σωτηρίου Ευαγγελία
Κάκια Ευαγγελία
Παπαθανασίου Χριστόφορος
Μπίνας Ματθαίος
ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ

Γιδόπουλος Παναγιώτης
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)
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Αγγελική
Κανελλοπούλο
υ, μητέρα της
Μαρίας Σάκκαρη,
κορυφαία αθλήτρια
και η ίδια, το είπε
πολύ απλά και
ρεαλιστικά
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Το ανέκδοτο της ημέρας
Ένας ληστής, αφού διέρρηξε ένα σπίτι, πιάνει
όμηρους ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.
Θέλοντας να σκοτώσει ένα απο τους δύο,
προσπαθεί να αποφασίσει. Ρωτάει τη γυναίκα:
- "Πως σε λένε εσένα;"
- "Κλημεντίνη."
- "Α! έτσι λένε τη μάνα μου, δεν θα σε πειράξω

εσένα."
Στη συνέχεια
ρωτάει τον άνδρα:
- "Πως σε λένε
εσένα;"
- "Παναγιώτη, αλλά με
φωνάζουν και Κλημεντ

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Τρίτη 29/1/2019
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ.
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4
ΜΕ 6 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΤΟΠΙΚΑ 7 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 06 ΕΩΣ 16 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 3 ΜΕ 5 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

Οταν κολλάς τη μύτη σου σε
μια εικόνα, δεν την αντιλαμβάνεσαι ολόκληρη. Και κάπως έτσι,
νομίζεις ότι η λεπτομέρεια που
εσύ βλέπεις, το τμήμα δηλαδή,
είναι το όλον.
Πρέπει να απομακρυνθείς για
να δεις ολόκληρο τον πίνακα.
Κάπως έτσι συνέβη και με τη
Συμφωνία των Πρεσπών. Εδώ
και έναν χρόνο - και με αποκορύφωση τις τελευταίες μέρες πιάσαμε τους μεγεθυντικούς φακούς για να αναλύσουμε όρους
της. Καλή ή κακή; Εθνικά μειοδοτική ή πολιτικά πλειοδοτική;
Κλείνει προβλήματα ή ανοίγει
μια σειρά από καινούργια; Αν
κάνουμε όμως όλοι λίγο προς
τα πίσω, ώστε να έχουμε γενική
θέα, θα δούμε ότι μέχρι να αρχίσουν να σκάνε στο μέλλον οι
αρνητικές, θετικές ή ουδέτερες
επιπτώσεις της,
έχει προκαλέσει καλπάζοντα
υποτροπιασμό της πιο βαριάς
εθνικής μας παθογένειας. Και
προς το παρόν, αυτό είναι το
χειρότερο.
Η κυβέρνηση εργαλειοποίησε
εξαρχής αυτήν τη Συμφωνία.
Πριν καλά καλά προλάβουν να
καταγραφούν οι αναρρήσεις της
άλλης πλευράς, έβγαλε από τις
ντουλάπες του Μαξίμου τους
σκελετούς.
Φασίστες, πατριδοκάπηλοι,
εθνίκια, ακροδεξιοί. Ακόμη και
αν ανάμεσα τους ήταν προσωπικότητες που έγραψαν την ιστορία της Αριστεράς σε αυτόν τον
τόπο. Ο διχαστικός λόγος που
έσπειρε όχι μόνο έπιασε. Φούντωσε.
Κι έτσι, αναφερόμενοι σε έναν
γειτονικό λαό, γίναμε εμείς, ως
λαός, μαλλιά κουβάρια. Καλοκαίρι 2015 reloaded. Από δω οι
προδότες κι από δω το αίσθημα
μου. Καλοί εναντίον κακών. Μέλλον εναντίον παρελθόντος και,
στη μέση, ένα παρόν που ασφυκτιά συμπιεζόμενο από γενικεύσεις και απλουστεύεις. Μια νέα
φουρνιά «αγανακτισμένων» εναντίον μιας νέας «ελίτ» που χλευάζει
τις αναφορές στην έννοια της
πατρίδας. «Μακεδονομάχοι»
εναντίον «μακεδονοφάγων». Ανελίτες εναντίον ανελιτών. «Ποταμίσιοι» εναντίον «ποταμίσιων».
Καουμπόηδες εναντίον Ινδιάνων.
Χωρίς επιχειρήματα. Μόνο με
άλματα λογικής. «Οσοι είναι υπέρ
της Συμφωνίας είναι Συριζαίοι».
«Οσοι είναι κατά της Συμφωνίας
είναι Χρυσαυγίτες». Ολο αυτό
μπορεί να είναι χειρότερο από
τη χειρότερη εκδοχή της Συμφωνίας. Γιατί; Διότι το είπε ο
Τσόρτσιλ: «Αν οι Ελληνες ενωθούν και μορφωθούν, αλίμονο
μας».

Της ΠΕΛΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗ
(Από “ΤΑ ΝΕΑ”)

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

ΤΡΙΤΗ
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Δεν θέλει διπλές υποψηφιότητες
ο Τρέλλης για τη ΝΔ

Κόβουν την πίτα
και οργανώνονται

Τον προβληματισμό του για την πιθανή ύπαρξη διπλών υποψηφιοτήτων από το χώρο της ΝΔ στις αυτοδιοικητικές εκλογές εξέφρασε σήμερα στη Ραδιοφωνική Λέσχη 97,6 ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ
Κώστας Τρέλλης: « Ο κ. Παπαστεργίου δια στόματος του Λευτέρη Αυγενάκη, γραμματέα της πολιτικής επιτροπής, εδώ και καιρό
έχει τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Από κει και πέρα γνωρίζω
ότι έχουν εκφραστεί και άλλες υποψηφιότητες. Με τον Χρήστο Κρητικό έχω συναντηθεί και έχουμε κουβεντιάσει, ήθελα να δω τις προθέσεις του για το θέμα της διεκδίκησης του Δήμου Τρικκαίων.
Αυτό που συμπέρανα είναι ότι βρίσκεται σε διερευνητικό στάδιο,
και είναι κάτι που σαν ΝΟΔΕ μας απασχολεί. Και είναι λογικό να μας
απασχολεί, γιατί θα προτιμούσαμε να είναι μόνο ένας αποκλειστικά από το χώρο μας ο υποψήφιος. Οι διπλές και τριπλές υποψηφιότητες είναι φυσικό να μας προβληματίσουν. Γι αυτό και στην
κοπή της πίτας μετέφερα το μήνυμα του πρόεδρου Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος απαίτησε σεβασμό και αλληλεγγύη από όλα τα
πρόσωπα τα οποία προέρχονται από το χώρο της ΝΔ και πολιτεύονται σε όλα τα επίπεδα.»

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους θα κόψουν στις 8 Φεβρουαρίου τα μέλη του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Τρικάλων.
Η κοπή θα γίνει στο εργατοϋπαλληλικό
κέντρο, ενώ το παρόν θα δώσει και μέλος
της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ με
στόχο την ενημέρωση των μελών πάνω σε
σημαντικά ζητήματα.

∫Ε.Κ.

Νταούλας: Δεν βλέπω
τον κόσμο εχθρικό για την
συμφωνία των Πρεσπών

Τέσσερις και σήμερα!

∫χρ.παπ.

Οι συνεταιρισμοί

«Φύλλο συκής…»
Ως φύλλο συκής για τη μη αποδοχή του αιτήματος για επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ και πλήρη αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό του χαρακτηρίζει η ΓΣΕΕ την αύξηση του κατώτατου
μισθού. Επισημαίνει ακόμη ότι η αύξηση αντισταθμίσει μόνο
στο μισό την απώλεια του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων
που επιβλήθηκε το 2012, ενώ θα εξανεμιστεί εάν εφαρμοστεί
η μείωση του αφορολόγητου ορίου από το 2020.

Οι ισχυρότεροι αγροτικοί συνεταιρισμοί παγκοσμίως, βρίσκονται εκεί που κάποιος δεν θα το
περίμενε: Στις ΗΠΑ, την χώρα των μεγάλων τραπεζών, των χρηματιστηρίων, των βιομηχανικών
κολοσσών, των τραστ κλπ. Στον αντίποδα βρίσκεται η χώρα μας, στην οποία η έννοια συνεταιρισμός έχει δυστυχώς αποκτήσει πολιτική χροιά και στην πλειονότητά τους έχουν καπελωθεί
κομματικά ή έχει γίνει προσπάθεια με μερική επιτυχία γι’ αυτό. Το βασικό ερώτημα στην Ελλάδα για το ζήτημα αυτό είναι γιατί συνεταιρισμοί αποτυγχάνουν εκεί που επιχειρηματίες επιτυγχάνουν. Το επόμενο, γιατί στις ΗΠΑ των χιλιάδων στρεμμάτων ανά παραγωγό οι αγρότες
συνεταιρίζονται ισχυρά, ενώ στην Ελλάδα των μικρών κήπων σε σχέση με τους συναδέλφους
τους στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ο καθένας ακολουθεί μοναχική πορεία.

∫ Μ.α.Μπ.

∫Ε.Κ.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

CMYK

Ότι δεν έχουν τα γραφεία του τοπικού
ΣΥΡΙΖΑ ανάγκη αστυνόμευσης και ότι βρίσκουν θετική απήχηση στην κοινωνία ανέφερε στη Λέσχη 97,6 ο γραμματέας της νομαρχιακής Σταύρος Νταούλας:
« Δεν ζητήσαμε αστυνομική προστασία
για τα γραφεία μας και δεν τη χρειαζόμαστε, θεωρούμε ότι απλά έτυχε να περνάει περιπολικό από την περιοχή. Δεν έχουμε αισθανθεί να είναι εχθρικός ο κόσμος
απέναντι μας μετά την ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών, ίσα-ίσα το Σάββατο που κάναμε μια βόλτα στην πόλη μέχρι
και… τσίπουρα μας κεράσανε, για τη συνολική παρουσία και στάση των βουλευτών
μας απέναντι στην κοινωνία.»

∫χρ.παπ.
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έσα στο
επόμενο χρονικό
διάστημα
αναμένεται να κατατεθεί
στο Πρωτοδικείο
Τρικάλων η νέα
προσφυγή των
παρατάξεων που
συμμετέχουν στο
Διοικητικό Συμβούλιο
του τοπικού Εργατικού
Κέντρου, ζητώντας να
οριστεί νέα Διοίκηση.

Μ

Ως γνωστόν, η θητεία της
προσωρινής Διοίκησης έληξε
τον περασμένο Δεκέμβριο
και αυτό που αποφασίστηκε
είναι να προσφύγουν εκ νέου
στη Δικαιοσύνη, ζητώντας τη
συμμετοχή και των τριών παρατάξεων ΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ και
ΔΑΣ και την κατανομή των
θέσεων, ανάλογα με τη δύναμη που κατέχει η κάθε μια.
«Στόχος των παρατάξεων
είναι να βγει από το τέλμα ο
εργατοϋπαλληλικός φορέας
και να διεξαχθεί ένα εκλογοαπολογιστικό συνέδριο που
θα οδηγήσει τα σωματεία
δύναμης σε εκλογές» ανέφερε ο απερχόμενος πρόεδρος του εργατοϋπαλληλικού κέντρου κ. Μιχάλης Μαντέλας.
Να σημειωθεί ότι μετά τον
ορισμό της Διοίκησης από τη
Δικαιοσύνη αποφασίστηκε
να διεξαχθούν επαναληπτικές

τοπικά
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Για τον ορισμό νέας Διοίκησης στο Ε.Κ. Τρικάλων από το Πρωτοδικείο

Ζήτημα χρόνου η κατάθεση
της προσφυγής
•Θετική χαρακτήρισε την απόφαση για αύξηση του κατώτατου
μισθού ο κ. Μαντέλας λέγοντας όμως ότι δεν αρκεί
εκλογές στα σωματεία δύναμης του Εργατικού Κέντρου – σε αυτά που εκφράστηκαν αμφιβολίες ως προς
το εκλογικό αποτέλεσμα και
τον αριθμό των αντιπροσώπων.

«Θετική εξέλιξη,
αλλά…»
Θετική χαρακτήρισε την
απόφαση για αύξηση του κατώτατου μισθού ο κ. Μαντέλας, λέγοντας ωστόσο ότι
αυτό δεν αρκεί, διότι αυτό
που θα πρέπει να θεσμοθετηθεί είναι η επαναφορά των
συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
Όπως είπε ο κ. Μαντέλας
είναι μια καλή εξέλιξη και
ένα πρώτο βήμα, ενώ θα
συμπαρασύρει και σειρά επιδομάτων, όμως δεν αρκεί και
δε λύνει κανένα πρόβλημα,

διότι οι μισθοί είναι πολύ χαμηλοί, τα νοικοκυριά πλήττονται καθημερινά και επί
της ουσίας δε λύνει τίποτα.
Εν τω μεταξύ, ως φύλλο
συκής για τη μη αποδοχή
του αιτήματος για άμεση
επαναφορά του κατώτατου
μισθού στα 751 ευρώ και
αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων για
τον καθορισμό του χαρακτηρίζει η ΓΣΕΕ την ανακοινωθείσα αύξηση του κατώτατου
μισθού από τα 586 στα 650
ευρώ.
Επισημαίνει ακόμη ότι η
αύξηση αυτή της τάξης του
11% αντισταθμίζει μόνο στο
μισό την απώλεια του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων που επιβλήθηκε το 2012,
ενώ θα εξανεμιστεί εάν εφαρμοστεί η μείωση του αφορολόγητου ορίου από το 2020.
Υποστηρίζει άλλωστε ότι
σε καμία περίπτωση η αύξηση αυτή δεν καλύπτει τις
ανάγκες βιοπορισμού των
εργαζομένων.
Το Συνδικάτο τονίζει δε
τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τη διαδικασία
για τη «ρύθμιση και όχι αύξηση» -όπως τονίζει- του κατώτατου μισθού, και άλλα
«μελανά σημεία» που η κυβέρνηση αποφεύγει να αποσαφηνίσει.
Ε.Κ.

Περιμένουν τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για να θέσουν σειρά αιτημάτων

Κρατούν στάση αναμονής
•Σύμφωνα με τον κ. Ζωγράφο «παραμένουμε
σε αγωνιστική επαγρύπνηση και ετοιμότητα»
λα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
συνταξιούχοι τέθηκαν στο επίκεντρο της
πανθεσσαλικής συνάντησης που έγινε
πρόσφατα στην Λάρισα, στην οποία συμμετείχαν και
Τρικαλινοί.

Ό

Αυτό που τονίσθηκε είναι
ότι τα προβλήματα παραμένουν και διογκώνονται συνεχώς, τόσο στο τομέα της
περίθαλψης, αφού οι ΤΟΜΥ
δε υφίστανται, όσο και στην
καθημερινότητα καθώς οι
πενιχρές συντάξεις δεν αρκούν για να ανταπεξέλθουν
στις βασικές τους ανάγκες.
Όπως τόνισε ο πρόεδρος
του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Τρικάλων κ. Ηλίας
Ζωγράφος αποφασίστηκε
να περιμένουν τη συνάντηση
με τον Πρωθυπουργό, ώστε
να του καταθέσουν τα αιτήματα τους και στη συνέχεια
θα πράξουν αναλόγα.
«Παραμένουμε σε αγωνιστική επαγρύπνηση και ετοιμότητα. Οι ελιγμοί της κυβέρνησης δεν μας καθησυχάζουν. Η ακύρωση της περικοπής της προσωπικής
διαφοράς είναι μια σημαντική νίκη μας, όμως δεν θα
σταματήσουμε εδώ, γιατί η
επίθεση στα ασφαλιστικά
και εργατικά δικαιώματα θα
συνεχιστεί» ανέφερε.
Οι συνταξιούχοι μεταξύ
άλλων διεκδικούν την κατάργηση του νόμου 4387/16
(νόμος Κατρούγκαλου) και
όλων των αντιασφαλιστικών
νόμων, να δοθούν άμεσα
αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις και να οριστεί η κα-

τώτερη σύνταξη στα 600
ευρώ, από τα 360 που είναι
σήμερα, όχι στη μείωση του
αφορολόγητου και στην περικοπή των οικογενειακών
επιδομάτων, του ΕΚΑΣ, των
συντάξεων χηρείας, την άμεση απόδοση των δώρων,
την ανακεφαλαιοποίηση των
Ταμείων, να αποδοθεί σύνταξη σε όσους συνταξιούχους έχουν οφειλές στον
ΟΑΕΕ με βάση τα χρόνια
που έχουν πληρώσει, και όχι
να οδηγούνται στο σφαγείο
των 360 ευρώ, δημόσιο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης. Αποκλειστικά δημόσια
δωρεάν Υγεία για όλους,
κατάργηση - απαγόρευση
κάθε εμπορευματοποίηση,
«Διεκδικούμε ό,τι μας έχει
αφαιρεθεί, από όλο το αντισυνταξιουχικό - αντιασφαλιστικό νομικό πλαίσιο που
ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις και να αποδοθούν άμεσα, χωρίς αιτήσεις, δικαστήρια και προαπαιτούμενα, όσα ακόμα η κυβέρνηση
αυθαίρετα παρακρατεί σε
κύριες - επικουρικές συντάξεις. Να εφαρμοστούν τώρα
όλες οι δικαστικές αποφάσεις που προβλέπουν επιστροφές σε όλους τους συνταξιούχους» αναφέρουν, μεταξύ των άλλων.
Ε.Κ.
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σελίδα 5

Αποκτά νέα αποδυτήρια
το Αθλητικό Κέντρο Σωτήρας
Νέο κτίριο αποδυτηρίων στο Αθλητικό Κέντρο Σωτήρα
στα Τρίκαλα κατασκευάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Τ

ο Αθλητικό Κέντρο
Σωτήρας αποτελεί
ένα μεγάλο
στοίχημα για τα Τρίκαλα
ώστε να αποκτήσει ένα
δεύτερο αθλητικό στολίδι
μετά από το Πάρκο του
Αγίου Γεωργίου.’

Στην κατασκευή νέου κτιρίου αποδυτηρίων στο γήπεδο
στη Σωτήρα Τρικάλων προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Συγκεκριμένα μετά την υπογραφή της Προγραμματικής
Σύμβασης ανάμεσα στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και το Δήμαρχο
Τρικκαίων Δημήτρη Παπαστεργίου μπαίνει σε υλοποίηση το έργο «Κατασκευή κτιρίου αποδυτηρίων στο Αθλητικό Κέντρο Σωτήρας», συνολικού
προϋπολογισμού
420.000,00€.
Σε δηλώσεις του ο Περιφε-

είναι η πρώτη αθλητική περιφέρεια της χώρας».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

ρειάρχης Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός τόνισε τα εξής:
«Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων
Χρήστο Μιχαλάκη, τους Περιφερειακούς Συμβούλους,
τις υπηρεσίες μας και το Δήμο
Τρικκαίων προχωράμε στην

κατασκευή νέων αποδυτηρίων
στο Αθλητικό Κέντρο Σωτήρας. Είναι ένα έργο ουσίας
και χρήσιμο που διεισδύει στις
επιθυμίες των αθλητών και
πολιτών της περιοχής.
Ο αθλητισμός είναι φιλοσοφία ζωής, που δίνει χρόνια

στη ζωή και ζωή στα χρόνια.
Στεκόμαστε με σεβασμό και
ενδιαφέρον στους αθλούμενους και τους αθλητικούς συλλόγους μέσω τις αναβαθμίσεις
των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Το παρόν έργο αφορά στην
κατασκευή νέου κτιρίου αποδυτηρίων σε οικόπεδο του
Δήμου Τρικκαίων στη Σωτήρα
Τρικάλων σε δημοτική έκταση
30.473,87τ.μ. με το χαρακτηρισμό «Μερηάς».
Είναι μονώροφο κτίσμα
232τ.μ. και περιλαμβάνει τις
4 ενότητες αποδυτηρίων με
τους βοηθητικούς σε αυτά
χώρους, (ντους- wc), γραφείο
διαιτητή, wc ΑμεΑ, αποθηκευτικό χώρο και στεγασμένο
χώρο 20τ.μ..
Η πρόσβαση των ατόμων
μειωμένης κινητικότητας στο

κτίριο πραγματοποιείται μέσω
ράμπας, από την νοτιοδυτική
όψη, όπου προβλέπεται να
χωροθετηθεί το parking, ενώ
παράλληλα υπάρχει πρόσβαση στο κτίριο και από την νοτιοανατολική όψη μέσω ενός
στεγασμένου χώρου.
Η χωροθέτηση του κτιρίου
στο οικόπεδο, ο προσανατολισμός του, η ηλιοπροστασία,
ο φυσικός φωτισμός και αερισμός, είναι στοιχεία που
έχουν ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό του κτιρίου, ώστε να
δημιουργηθούν οι συνθήκες
θερμικής και οπτικής άνεσης
στο εσωτερικό του κτιρίου
και να συμβάλουν στην δημιουργία ενός ενεργειακά αποδοτικού κτιρίου.

Χρ. Σιμορέλης: Συνάντηση με τους Καπνοπαραγωγούς
Με εκπροσώπους ομάδων Καπνοπαραγωγών του Νομού Τρικάλων συναντήθηκε σήμερα,
Δευτέρα 28 Ιανουαρίου, ο Βουλευτής Τρικάλων του ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Χρήστος Σιμορέλης. Οι
παραγωγοί ενημέρωσαν το Βουλευτή για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καλλιέργεια
του καπνού, για τη μείωση παραγωγής που υπέστησαν καθώς και για ζητήματα που αφορούν
τη λειτουργία των ξηραντήρων καπνού.
Οι καπνοπαραγωγοί έθεσαν ζήτημα καταβολής έκτακτης ενίσχυσης (de minimis) για όσους
συναδέλφους τους είχαν ζημιές στην καλλιέργεια. Επίσης ζήτησαν τη συμβολή του κ.
Σιμορέλη για την προώθηση αιτημάτων του κλάδου τους ώστε να επιλυθούν προβλήματα που
αντιμετωπίζουν.
Ο Βουλευτής από την πλευρά του δήλωσε πως γνωρίζει τη μεγάλη σημασίας της παραγωγής
καπνού για το Νομό, αφού αποτελεί μια από τις πιο δυναμικές καλλιέργειες. Ακόμη τόνισε
πως σε συνεννόηση και με άλλους συναδέλφους του θα στηρίξει τα δίκαια αιτήματα των καπνοπαραγωγών και θα συμβάλλει στην προώθηση τους στους αρμόδιους Υπουργούς,
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Ο

ικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε, το
βράδυ της Κυριακής, στο Αγναντερό Καρδίτσας όταν 54χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι την
51χρονη σύζυγό του. Το έγκλημα συγκλόνισε την Καρδίτσα, αλλά και τα Τρίκαλα,
αφού το χωριό είναι στα όρια
του νομού.
Κάτοικοι της περιοχής που
άκουσαν το βράδυ της Κυριακής φωνές από το σπίτι
ειδοποίησαν την αστυνομία.
Λίγο μετά τις 22.00 έφτασε
στο σπίτι ασθενοφόρο αλλά
ήταν αργά. Η άτυχη γυναίκα
είχε ήδη αφήσει την τελευταία
της πνοή και οι γιατροί στο
νοσοκομείο που διακομίστηκε,
διαπίστωσαν τον θάνατό της.
Για τη δολοφονία της γυναίκας συνελήφθη ο σύζυγός
της. Η αυτοψία των αστυνομικών, έδειξε ότι ο θάνατός
της προήλθε από δολοφονικά
χτυπήματα με μαχαίρι.
Ο 54χρονος σύζυγος συνελήφθη και οδηγήθηκε σε
αστυνομικό τμήμα. Το ζευγάρι
άρχισε τη νύχτα να τσακώνε-

Σοκ στο Αγναντερό
Τραγωδία στο γειτονικό χωριό του νομού Τρικάλων το Αγναντερό,
όπου 54χρόνος δολοφόνησε με μαχαίρι την 51χρόνη σύζυγό του
ας Καρδίτσας, ένας 54χρονος,
σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση.
Ειδικότερα, ο 54χρονος ευρισκόμενος μέσα στην οικία
του, έπληξε με μαχαίρι την
51χρονη σύζυγό του στην περιοχή του λαιμού, τραυματί-

Ένα φριχτό έγκλημα έγινε το βράδυ της Κυριακής στο Αγνατερό Καρδίτσας
ται άγρια και τα πράγματα
ξέφυγαν. Κάτοικοι της περιοχής που άκουγαν τις απελπισμένες κραυγές της 51χρονης
δεν πρόλαβαν να ειδοποι-

ήσουν έγκαιρα την αστυνομία.
Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για το έγκλημα στο
Αγναντερό

Συνελήφθη χθες (27-012019) το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας
(Αγναντερό) από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλει-

ζοντάς την θανάσιμα.
Το χρησιμοποιηθέν μαχαίρι
κατασχέθηκε.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί
στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας, ενώ την
προανάκριση διενεργεί το
Τμήμα Ασφάλειας Καρδίτσας.
ΧΡ.ΠΑΠ.

6 σελίδα
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κ. Καβράκος, έναν
χρόνο μετά την
απόδοση του
ονόματός του στην
αίθουσα του πνευματικού
κέντρου Τρικάλων, στις
27 Ιανουαρίου 2018,
βρέθηκε στα Τρίκαλα για
ιδιωτικούς λόγους.

Και με αφορμή αυτή την
άτυπη επέτειο, στις 28 Ιανουαρίου 2019 επισκέφθηκε
τον κ. Παπαστεργίου, με τον
οποίο διατηρούν μια αδιατάρακτη και εγκάρδια σχέση.
Με αφορμή την επίσκεψη και
στον φόντο της άτυπης επετείου, έγινε μια μικρή συζήτηση για τη θετική πορεία και
ανάδειξη της κλασικής μουσικής εν γένει, στους τρικαλινούς και τις τρικαλινές λάτρεις της.
Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε στις πολιτιστικές παρεμβάσεις και έργα δράση
του Δήμου Τρικκαίων, με έμφαση στην αξιοποίηση των
πρώην αποθηκών της ΕΑΣ και
τη δημιουργία ενιαίου χώρου
μουσικής και τέχνης. Επίσης,
συζητήθηκε η ιδιαίτερης σημασίας μουσική εκπαίδευση
της τρικαλινής νεολαίας.
Ο κ. Καβράκος, ευγενικά
προσφερθείς, εκδήλωσε την
πρόθεση, σε επόμενο διάστημα να πραγματοποιηθεί ένα

τοπικά
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Μουσική επέτειος και επίσκεψη
Καβράκου στον Δήμαρχο Τρικκαίων
Μουσικά και… υπερήφανα άρχισε η εβδομάδα για τον Δήμαρχο Τρικκαίων. Ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου
δέχθηκε την επίσκεψη του μεγάλου τρικαλινού καλλιτέχνη, του βαθύφωνου Δημήτρη Καβράκου

ακόμη μεγάλο μουσικό γεγονός στην πόλη των Τρικάλων,
με τη δική του συνεισφορά.
Παρέστησαν επίσης στη συνάντηση, η σύζυγος του κ.
Καβράκου, Βίκυ, ο αντιδήμαρ-

χος κ. Ακης Αναστασίου, η
αντιπρόεδρος του Μουσείου
Τσιτσάνη κ. Βασιλένα Μητσιάδη και οι τ. αντιδήμαρχοι κ.
Εφη Λεβέντη και Ντίνα Δήμα.

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

τοπικά

Δεν κάνει πίσω για
το Δήμο Φαρκαδόνας
•Αποφάσισα να είμαι υποψήφιος στις εκλογές
σαν Δήμαρχος και αυτό είναι αμετάκλητο
τόνισε ο γιατρός Γιάννης Σακελλαρίου

ΤΡΙΤΗ

29

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 7

Πραγματοποιήθηκε προχθές η παρουσίαση του συνδυασμού

“Πύλη Αξιών” με επικεφαλής τον
υποψήφιο δήμαρχο Βαλάντη Τσιούτσια
ύλη Αξιών”
είναι το όνομα
του
συνδυασμού, ο οποίος με
επικεφαλής τον
υποψήφιο δήμαρχο
Βαλάντη Τσιούτσια, θα
διεκδικήσει την Δημοτική
Αρχή του Δήμου Πύλης,
στις επερχόμενες
εκλογές για την τοπική
αυτοδιοίκηση.

“Π

Η παρουσίαση του συνδυασμού πραγματοποιήθηκε
προχθές στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πύλης, παρουσία πολυπληθούς κοινού,
το οποίο κατέκλυσε την μεγάλη αίθουσα, ενώ το παρών
έδωσαν οι πρώην δήμαρχοι,
Πύλης – Κώστας Κουφογάζος
και Πινδέων – Απόστολος Παντέρας, η πολιτευτής της ΝΔ
Κατερίνα Παπακώστα, νυν και
πρώην δημοτικοί σύμβουλοι
και εκπρόσωποι φορέων.
Τον κ. Τσιούτσια προλόγισε
η δασκάλα του Παναγιώτα
Πάνου, η οποία μίλησε με τα
καλύτερα λόγια γι’ αυτόν και
ανέφερε το βιογραφικό του.

“Φτωχός συγγενής”

Τα χαρτιά του άνοιξε το μεσημέρι της Κυριακής ο υποψήφιος δήμαρχος Φαρκαδόνας κ. Γιάννης Σακελλαρίου,
βάζοντας τέλος στα σενάρια
που μιλούσαν για νομικά κωλύματα και ασυμβίβαστο.
«Εμπλουτισμένος από την
αυτοδιοικητική εμπειρία, υποχρεωμένος να κάτσω να δω με
πόνο ψυχής αυτά που συμβαίνουν στο τόπο μου, αποφάσισα, -βασισμένος και στην αίσθηση που απεκόμισα ότι η
πλειοψηφία των συμπολιτών μου βλέπουν με καλό μάτι, μια
πιθανή ενασχόληση με τα κοινά-, να είμαι υποψήφιος δήμαρχος σ’ αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Κι αυτό είναι
αμετάκλητο, οριστικό και δεν επιδέχεται αμφισβητήσεων».
«Διαπίστωσα ότι κάποια κέντρα που ασχολούνται με το αυτοδιοικητικό θέμα, προσπαθούν με τρόπο τεχνικό, δημιουργώντας μια θολούρα, ένα τεχνικό νέφος σκόνης, να θολώσουν
τα πράγματα με την υποψηφιότητα μου. Χρησιμοποιούν κάποια τεχνικά-νομικά τερτίπια, επικαλούμενοι ασυμβίβαστα,
κραδαίνοντας ένα προεδρικό διάταγμα ότι ο Σακελλαρίου είναι συντονιστής διευθυντής δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα. Το σχετικό προεδρικό διάταγμα αναφέρεται σ’ αυτούς
που κατέχουν οργανική θέση συντονιστού διευθυντού, άσκησα καθήκοντα σε κάποιες περιόδους, κατ’ εντολή, ο βαθμός
μου είναι απλού διευθυντού καθ’ εξέλιξη, ο συντονιστής διευθυντής είναι ο καταλυτικός βαθμός στο σύστημα υγείας»,
τόνισε ο κ. Σακελλαρίου.
Ο ίδιος έστειλε μήνυμα στους συνυποψηφίους του, δηλώνοντας λίγο αργότερα ανοιχτός στις συνεργασίες.
Τέλος απευθυνόμενος στο συνδυασμό, τόνισε ότι μέχρι 15
Φεβρουαρίου θα ανακοινωθεί η πλειονότητα των υποψηφίων,
ανάμεσα τους θα είναι νέα πρόσωπα αλλά και νυν δημοτικοί
σύμβουλοι.
«Ο συνδυασμός που θα δημιουργήσω θα είναι πανίσχυρος,
συνδυασμός νίκης, τον οποίο δεν μπορεί να τον εμποδίσει το
νομικό τους τερτίπι με καμιά κυβέρνηση. . Αν κάποιοι επιμένουν να αμφιβάλουν ας προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια κι από εκεί και πέρα αν κερδίσουν κι εγώ χάσω τη θέση
του δημάρχου, κάποιος από την παρέα μου θα γίνει δήμαρχος κι όχι κάποιος από εκείνους που φιλοδοξούν να γίνουν
δήμαρχοι με νομικά τερτίπια. Είμαι ευχαριστημένος από το
αισθητήριο του κόσμου και το απολαμβάνω. Θα υπάρχει μια
ευρύτατη ανανέωση αλλά ίσως, ίσως, είναι και άτομα που σήμερα είναι δημοτικοί σύμβουλοι. Η προσφορά υποψηφιοτήτων είναι αυθόρμητη χωρίς να επηρεάζονται», ανέφερε καταλήγοντας.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Στην ομιλία του ο κ. Τσιούτσιας, αφού απηύθυνε ευχές
γα το νέο έτος, αναφερόμενος
στην κατάσταση του Δήμου
σημείωσε «βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε μια φθίνουσα πορεία και βιώνει μεγάλη παρακμή, έχοντας καταλήξει να είναι ο “φτωχός
συγγενής” μεταξύ των Δήμων
του Νομού. Κάθε χρόνο, ολοένα και περισσότεροι νέοι άνθρωποι εγκαταλείπουν τα χωριά του Δήμου μας και μεταναστεύουν στις μεγάλες πόλεις και στο εξωτερικό» και
επέρριψε για την κατάσταση
αυτή ευθύνες στην παρούσα
Δημοτική Αρχή, επισημαίνοντας «διότι δεν έχει εκπονήσει
κανένα σχέδιο και προγραμματισμό και με μια κουβέντα
είναι του “πέρνα μέρα να διαβώ”».

Νέα πνοή
«Είμαι έτοιμος να δώσω νέα
πνοή και να κάνω πράξη την
αλλαγή που έχει επιτακτικά
ανάγκη ο Δήμος για να ανακάμψει, να ανελιχθεί και να
προοδεύσει» δήλωσε ο κ. Τσιούτσιας και τόνισε «μετά το
αρχικό ξεκίνημά μας, και μέσα
σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δημιουργήσαμε μια
ομάδα η οποία συνεχώς μεγαλώνει, έναν συνδυασμό νίκης, που δεν στηρίζεται σε περιστασιακές συμμαχίες, παλαιοκομματικές νοοτροπίες
και βεντετισμούς, αλλά στην
πείρα των παλιότερων και την
ορμή και γνώση των νεότερων».
«Σεβόμενοι τη φιλοσοφία
του προγράμματος “Κλεισθένης”, παρεμβαίνουμε στη δημιουργία ανεξάρτητων τοπικών συμβουλίων μόνο αν
υπάρχει πρόβλημα στη σύνθεσή τους. Γιατί για εμάς, η
ψήφος σας είναι δύναμη και
όχι αυτοσκοπός!» υπογράμμισε ο κ. Τσιούτσιας και έδω-

σε τις προτεραιότητες του
συνδυασμού:
•Την ποιοτική αναβάθμιση
του Δήμου μας και την βελτίωση της καθημερινότητας
των συνδημοτών μας
•Την προβολή του Δήμου
και την ανάπτυξη του τουρισμού
•Την ενίσχυση της γεωρ-

γίας και της κτηνοτροφίας
•Την πολιτισμική και πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου
μας και την υποστήριξη του
αθλητισμού

Εμείς η αλλαγή
«Δεσμευόμαστε όλοι και
εγώ προσωπικά, για σκληρή
δουλειά, από την επομένη κιόλας των εκλογών, αυτοθυσία

και αφοσίωση στο έργο μας,
ώστε να σταθούμε στο ύψος
του λόγου μας και να είμαστε
σε θέση να υλοποιήσουμε όλα
όσα εξαγγείλαμε» σημείωσε ο
κ. Τσιούτσιας, ο οποίος στην
συνέχεια παρέθεσε τις αρχές
του συνδυασμού: Της σύνεσης, του σεβασμού, της ειλικρίνειας, της συνεργασίας,
της δικαιοσύνης, της εμπιστοσύνης, της υπευθυνότητας, της δημιουργικότητας!».
«Δεσμευόμαστε ότι η
“ΠΥΛΗ ΑΞΙΩΝ” δεν είναι απλά
το όνομα του συνδυασμού
μας. Είναι μια ασταμάτητη,
κοπιώδης και εντατική προσπάθεια, στηριγμένη στη γνώση, την εμπειρία, το ήθος και
την ανιδιοτέλεια» δήλωσε ο κ.
Τσιούτσιας, ο οποίος έκλεισε
λέγοντας «πιστεύουμε πως
δεν έχουμε την πολυτέλεια
να μείνουμε έξω απ’ αυτό το
σύστημα της «ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΩΝ».
ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΟΥ ΜΕΝΕΤΟΙ. Ας
γίνουμε εμείς η αλλαγή!».
Ματθαίος Μπίνας

8 σελίδα
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στησαν το
μπλόκο στην
Νίκαια οι
Θεσσαλοί αγρότες από
χθες, στο πλαίσιο των
κινητοποιήσεών τους για
την διεκδίκηση
ικανοποίησης των
αιτημάτων τους και με
βάση τις αποφάσεις της
Πανθεσσαλικής
σύσκεψης των αγροτικών
ομοσπονδιών την
περασμένη Πέμπτη στα
Φάρσαλα.
Οι Τρικαλινοί παραγωγοί αναχώρησαν για το µπλόκο της Νίκαιας χθες στις 12µµ από το
Μεγαλοχώρι και στις 13:30 από
την Φαρκαδόνα, ωστόσο, µε
µικρή συµµετοχή την φετινή
χρονιά. Μιλώντας για τις κινητοποιήσεις, ο εκπρόσωπος Τύπου και µέλος του ∆Σ της Οµοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων
ν. Τρικάλων (ΟΑΣΤ) «Η ΑΝΟΙΞΗ» Αχιλλέας Λιάτος, δήλωσε
από το Μεγαλοχώρι: «Είναι η
1η ηµέρα της κινητοποιήσεών
µας και µπορεί η συµµετοχή
να είναι µικρή, όµως θα ενισχυθεί σταδιακά, τόσο οδεύοντας σήµερα προς την Νίκαια,
όσο και περνώντας οι ηµέρες.
Ο αγώνας είναι µονόδροµος
για την επιβίωσή µας. Ο κόσµος
οφείλει να γνωρίζει πως ότι
έχουµε κατακτήσει, µόνο µε
αγώνες το έχουµε επιτύχει,
όπως το αφορολόγητο όριο,
το ακατάσχετο στα 7.500 ευρώ
και πολλά άλλα. Μόνο µε πάλη
θα επιτύχουµε και θα κατακτήσουµε και άλλα πιο πολλά».
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τοπικά

Έστησαν από χθες Θεσσαλοί αγρότες

Μπλόκο στην Νίκαια της Λάρισας
•Συμμετέχει η ΟΑΣΤ «Η ΑΝΟΙΞΗ», μέλη της οποίας αναχώρησαν από το Μεγαλοχώρι
και την Φαρκαδόνα •«Μονόδρομος για την επιβίωσή μας είναι η δυναμική
κινητοποίησή μας» τονίζεται από το μέλος του ΔΣ της ΟΑΣΤ Αχ. Λιάτο
Διεκδικήσεις
Οι διεκδικήσεις των αγροτών
είναι οι εξής:
-Κατώτερες εγγυηµένες τιµές
για τα γεωργοκτηνοτροφικά
προϊόντα, που να καλύπτουν
το κόστος παραγωγής και να
αφήνουν εισόδηµα για επιβίωση
και συνέχιση της αγροτικής
δραστηριότητας. Άµεση πληρωµή των αγροτικών προϊόντων
κατά την παράδοσή τους, να
σταµατήσει το αίσχος των
«ανοιχτών τιµών». Φτηνά προϊόντα για τις λαϊκές ανάγκες.
-Αναπλήρωση του χαµένου
εισοδήµατος λόγω των πολύ
χαµηλών τιµών παραγωγού των
προϊόντων και των ζηµιών στην
παραγωγή, για τις οποίες δεν
φέρουν ευθύνη οι παραγωγοί.
-Μείωση του κόστους παραγωγής, µε αφορολόγητο πετρέλαιο, µείωση της τιµής του
αγροτικού ρεύµατος κατά 50%,
κατάργηση του ΦΠΑ σε αγροτικά µέσα και εφόδια, ζωοτροφές, τρόφιµα, είδη λαϊκής κατανάλωσης και υπηρεσίες, κατάργηση των χαρατσιών.

-Κατάργηση του αντιασφαλιστικού νόµου, συντάξεις αξιοπρέπειας στα 60 χρόνια για
τους αγρότες και στα 55 για
τις αγρότισσες, αποκλειστικά
δηµόσια δωρεάν Υγεία - Πρόνοια.
-ΕΛΓΑ κρατικός φορέας που

θα καλύπτει και θα αποζηµιώνει
στο 100% τις ζηµιές απ' όλες
τις αιτίες καταστροφής σε φυτική, ζωική παραγωγή και πάγιο
κεφάλαιο, χωρίς καθυστερήσεις.
-Να µην ισχύσουν οι περικοπές στις επιδοτήσεις - ενισχύ-

σεις, κατάργηση όλων των άµεσων και έµµεσων περιορισµών
της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής που επιβάλλει
η νέα ΚΑΠ της ΕΕ, σύνδεση
των ενισχύσεων µε την παραγωγή, το ζωικό κεφάλαιο.
-Να αυξηθεί στα 12.000 ευρώ,

συν 3.000 ευρώ για κάθε παιδί,
το ετήσιο ακατάσχετο χρηµατικό όριο στα βιβλιάρια των µικροµεσαίων αγροτών.
-Καµιά κατάσχεση και πλειστηριασµός πρώτης, δεύτερης
κατοικίας ή χωραφιού, από δάνεια που βρίσκονται στο «κόκκινο», συνολικής αντικειµενικής
αξίας µέχρι 300.000 ευρώ.
-Να µη µειωθεί το αφορολόγητο όριο που κατέκτησαν οι
αγρότες στα µπλόκα. Αφορολόγητο ατοµικό εισόδηµα
12.000 ευρώ, προσαυξανόµενο
κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί,
φορολογία σε κάθε πραγµατικό
εισόδηµα, κατάργηση των τεκµηρίων.
-Να σταµατήσουν τα «αγροτοδικεία» και η ποινικοποίηση
των αγώνων, που αποσκοπούν
στην τροµοκράτηση των µικροµεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων
ώστε να πάψουν ν' αγωνίζονται
για τα δίκαια και ζωτικά αιτήµατά τους, ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης
και της ΕΕ.
Ματθαίος Μπίνας

Θα “τρέξει” από 4/3 – 15/5

Μέτρο 6.3 «Ενίσχυση
Μικρών Εκμεταλλεύσεων»
•Τι ισχύει για την εν λόγω ενίσχυση

Α

πό τις 4 Μαρτίου
έως στις 1
5 Μαΐου θα
“τρέχει” το Μέτρο 6.3
«Ενίσχυση Μικρών
Εκμεταλλεύσεων», για
όσους ενδιαφέρονται να
υποβάλλουν αιτήσει
ενίσχυσης.
Το Μέτρο εφαρµόζεται
σε δηµοτικές και τοπικές
κοινότητες µε πληθυσµό
έως και 5.000 κατοίκους.
∆ικαιούχοι της 1ης προκήρυξης του µέτρου είναι
οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκµεταλλεύσεων ως
επαγγελµατίες αγρότες (όχι
νεοεισερχόµενοι), που δεν
έχουν υπερβεί το 61ο έτος
της ηλικίας τους και έχουν
υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε για
το έτος 2018.
Οι υποψήφιοι έχουν µέσο
όρο ατοµικών αγροτικών εισοδηµάτων των διαθέσιµων
φορολογικών στοιχείων των
ετών 2015, 2016 και 2017,
από 0,01 ευρώ έως και
3.000 ευρώ και µέσο όρο
των συνολικών οικογενειακών εισοδηµάτων των διαθέσιµων φορολογικών στοιχείων των ετών 2015, 2016
και 2017 (υποψηφίου, συ-

ζύγου και ανηλίκων τέκνων
από όλες τις πηγές) έως
και 15.000 ευρώ.
Επιπλέον, η γεωργική
εκµετάλλευση των υποψηφίων πρέπει να έχει µέγεθος
παραγωγικής δυναµικότητας (εκφρασµένη ως τυπική
απόδοση) ίσο µε 5.000 έως
και 7.999 ευρώ στην αρχική
κατάσταση.
Ως έτος αναφοράς της
αίτησης στήριξης ορίζεται
το έτος 2018. Συνεπώς, η
αίτηση στήριξης συντάσσεται µε βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους
2018.
Οι υποψήφιοι πρέπει να
υποβάλλουν τυποποιηµένο
επιχειρηµατικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους
εκµετάλλευσης. Η διάρκεια

υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου δεν µπορεί να είναι µικρότερη από
3 έτη και µεγαλύτερη από
τέσσερα. Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού
σχεδίου ο δικαιούχος δεν
αναλαµβάνει περαιτέρω
υποχρεώσεις.
Το ποσό ενίσχυσης, το
οποίο δεν συνδέεται µε συγκεκριµένες δαπάνες, είναι
ίσο µε 14.000 ευρώ για κάθε
δικαιούχο και καταβάλλεται
σε δύο δόσεις. Η πρώτη
δόση, η οποία καταβάλλεται
µε την ένταξη στο µέτρο
είναι το 70% της συνολικής
ενίσχυσης. Η δεύτερη δόση
καταβάλλεται µετά το τέλος
του επιχειρηµατικού σχεδίου.
Ματθαίος Μπίνας
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Στο 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων τιμήθηκε η «Ημέρα
Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος»
Η
27η Ιανουαρίου έχει
καθιερωθεί από τα
Ηνωμένα Έθνη ως
«Ημέρα μνήμης των θυμάτων
του Ολοκαυτώματος».

Η ημερομηνία επιλέχθηκε, διότι,
εκείνη την ημέρα του 1945, λίγο
πριν τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς απελευθερώθηκε από τον στρατό των συμμάχων.
Επίσης το σχέδιο της απόφασης
των Ηνωμένων Εθνών καλεί τα κράτη - μέλη να επεξεργαστούν προγράμματα εκπαίδευσης που θα μεταδώσουν στις μελλοντικές γενεές
τα διδάγματα του Ολοκαυτώματος
και θα βοηθήσουν να προλαμβάνονται πράξεις γενοκτονίας.
Την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου,
στο πλαίσιο αυτής της ημέρας,
στο 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων διοργανώθηκε εκδήλωση που περιε-

λάμβανε προβολή ντοκιμαντέρ με
θέμα την εξέγερση των Ελλήνων
κρατουμένων στο στρατόπεδο του
Άουσβιτς.
Ακολούθησε εκτενής συζήτηση

μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών
μέσω φύλλου εργασίας και καταλήξαμε πως έχουμε καθήκον και ευθύνη να διαφυλάξουμε την ιστορική μνήμη και να μην επιτρέψουμε

ποτέ να συμβούν ξανά τέτοια εγκλήματα στην ανθρωπότητα.
Οφείλουμε επίσης να υπερασπιζόμαστε με σθένος τη δημοκρατία,
την ελευθερία και την κοινωνική δι-

καιοσύνη.
Για το 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων
Γούλα Αθανασία, μαθήτρια
της Γ’τάξης

Αναζητώντας την μουσική των… Αγγέλων!
Πρώτη συνάντηση και αγιασμός Χορωδίας ενηλίκων ανδρών και γυναικών Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών
Κέντρο του Ιερού Ναού
Αγίας Παρασκευής Τρικά-

λων στο Βαρούσι.
ΧΡ. ΠΑΠ.

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).

πρώτη συνάντηση
για τη νεοσύστατη
χορωδία ενηλίκων
ανδρών και γυναικών της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης
και Σταγών πραγματοποι-

Η

ήθηκε την περασμένη Πέμπτη με την τέλεση της Ακολουθίας του Αγιασμού από
το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τρίκκης και Σταγών κ.
Χρυσόστομο στο Πνευματι-

κό Κέντρο του Ιερού Ναού
Αγίας Παρασκευής Τρικάλων στο Βαρούσι.
Μετά τον Αγιασμό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας ομίλησε καταλλήλως

παρουσιάζοντας τη υπεύθυνη καθηγήτρια Μουσικής
Δέσποινα Πλαστάρα και αναλύοντας τον σκοπό και τους
στόχους της νέας χορωδίας.
Να σημειωθεί πως οι συναντήσεις και οι πρόβες της
χορωδίας θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη στις
4:00 μ.μ. στο Πνευματικό

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

Γλέντησαν υπό τους ήχους της κρητικής λίρας
Οι Κρητικοί που κατοικούν στα Τρίκαλα έδωσαν το παρόν καθώς και δεκάδες πιστοί φίλοι της Κρήτης

Μ

ε ήχους και μελωδίες της κρητικής λίρας γλέντησαν - όπως αναμένονταν
άλλωστε- οι Κρητικοί που κατοικούν στα Τρίκαλα, κατά τη διάρκεια του
ετήσιου χορού του Συλλόγου Κρητών του Νομού «Ο Ψηλορείτης».

Ο χορός έγινε στο «Πύλης
Μέγαρον» και κράτησε έως
το πρωί και οι παρευρισκόμενοι διασκέδασαν με τον
λυράρη Μιχάλη Καλλέργη,

έναν από τους σημαντικότερους λυράρηδες της γενιάς
του και με τον Βασίλη Σταυρακάκης, μια από τις μελωδικότερες φωνές στην κρη-

τική παραδοσιακή μουσική.
Μαζί τους ήταν οι μουσικοί
Γιώργης Σταυρακάκης (λαούτο), Χαραλάμπης Παρασκάκης (λαούτο – ασκομαν-

CMYK

τούρα). Ωστόσο, δεν ήταν
μόνο οι Κρητικοί που ενώθηκαν στο χορό του Συλλόγου Κρητών ήταν και οι δεκάδες πιστοί φίλοι της Κρήτης, οι Τρικαλινοί και Τρικα-

λινές που για ακόμη μια
φορά, τίμησαν με την παρουσία τους την μεγάλη ετήσια συνάντηση των Κρητών,
στα Τρίκαλα.
Ε.Κ.

Την Κυριακή
η εκδήλωση
για την
εξέγερση
του 1925
Ο Δήμος Τρικκαίων
τιμά και φέτος τους πεσόντες της αγροτικής
και λαϊκής εξέγερσης
του 1925.
Με βάση την απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, η τιμητική εκδήλωση πραγματοποιείται
στην ομώνυμη πλατεία,
στη συμβολή των οδών
Ασκληπιού και Ιπποκράτους, όπου ήδη ο Δήμος
Τρικκαίων έχει ανεγείρει
και μνημείο.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019 στις
11.30 το πρωί
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Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψαν προχθές οι Τρικαλινοί φιλόλογοι

Πολλές δράσεις για τη νέα χρονιά
Μεταξύ των όσων προγραμματίζονται είναι η εκδήλωση
του Συνδέσμου Φιλολόγων και του Συλλόγου «Φίλων Τρένου»

λων Τρένου» μέσα στο Φεβρουάριο, και αργότερα μια
διάλεξη με θέμα το Βυζάντιο.
Η βραδιά των φιλολόγων
έκλεισε με δυο δεξιοτέχνες κιθαρίστες, συνθέτες όμορφων
μελωδιών, τους Γιάννη Τρικόι δράσεις που θα
υλοποιηθούν τη
νέα χρονιά, αλλά
και διάφορα θέματα που
απασχολούν τον κλάδο
βρέθηκαν στον επίκεντρο
της κοπής της
πρωτοχρονιάτικης πίτας
του Συνδέσμου
Φιλολόγων Τρικάλων,
προχθές το απόγευμα.

Ο

Η εκδήλωση έλαβε χώρα
στη Σουίτα “art café”, παρουσία μελών του Συνδέσμου,
αλλά και φίλων.
Στα όσα υλοποιήθηκαν τη
χρονιά που έφυγε, αλλά και
στις δράσεις που προγραμματίζονται για το τρέχον έτος
στάθηκε στο σύντομο χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του
Συνδέσμου Φιλολόγων Τρικάλων κ. Κώστας Μιχαλάκης.

Μεταξύ των όσων προγραμματίζονται είναι η εκδή-

λωση του Συνδέσμου Φιλολόγων και του Συλλόγου «Φί-

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

πουλο και Σαράντη Μούτο, οι
οποίοι προσφέρθηκαν ανιδιοτελώς και κράτησαν συντροφιά στους εκπαιδευτικούς με
γνωστά τραγούδια της σύγχρονης ελληνικής σκηνής.
Ε.Κ.
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Τεχνικό Υποέργο
από την ΔΕΥΑ Πύλης
•Από παράκαμψη Πύλης έως Παλαιομονάστηρο

ΕΛΤΑ: Περικοπή 2.100 θέσεων
και λουκέτο σε 250 καταστήματα
Η
αρνητική πορεία
όλων των
προηγούμενων
ετών, σε συνδυασμό με
ορισμένες
«καταστροφικού»
χαρακτήρα αποφάσεις
της προηγούμενης
διοίκησης, φέρνει τη νέα
διοίκηση των ΕΛΤΑ προ
τετελεσμένων.

Αυτοψία έκανε ο Δήμαρχος Πύλης και Πρόεδρος της
ΔΕΥΑ Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, συνοδευόμενος
από τον Τεχνικό Προϊστάμενο της ΔΕΥΑΠ κ. Αχιλλέα Μπαλκίζα, στα πλαίσια του Έργου της ΔΕΥΑΠ κατασκευής οδικού τμήματος από παράκαμψη Πύλης έως Παλαιομονάστηρο.
Η ΔΕΥΑ Πύλης έχει εντάξει στο ΕΣΠΑ υποέργο «Μετατόπιση Δικτύων ΔΕΥΑΠ» συνολικού συμβατικού κόστους
70.104,57 ευρώ.
Το έργο περιλαμβάνει την μετατόπιση Α) Του τροφοδοτικού Αγωγού μεταφοράς νερού από Πύλη προς Παλαιομονάστηρο και Γόμφους, αγωγού Φ.250 μήκος 1200μ.
Β) Την κατασκευή εσωτερικών αγωγών διαμέτρου Φ.63
μήκος 1100μ. σε αντικατάσταση του καταστραφέντος εσωτερικού δικτύου.

Επισκέψεις ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ
στην Καλαμπάκα

Σε συνέχεια των επισκέψεων του σε φορείς και χωριά
του Νομού μας, ο πρ. Νομάρχης και βουλευτής Τρικάλων
Ηλίας Βλαχογιάννης επισκέφθηκε την Καλαμπάκα κα
συναντήθηκε με το δήμαρχο Μετεώρων κ. Χρήστο Σινάνη και τους συνεργάτες του, όπου μίλησαν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή.
Στη συνέχεια επισκέφθηκε το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και ενημερώθηκε για την κατάσταση στην αγορά εργασίας.
Με την ιδιότητα του Συντονιστή του Τομέα Προστασίας
του Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας, επισκέφθηκε διαδοχικά
το Αστυνομικό Τμήμα και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμπάκας, όπου μετέφερε στη διοίκηση και το Προσωπικό τις ευχές του Προέδρου Κυριάκου Μητσοτάκη και του
Τομεάρχη Μαξίμου Χαρακόπουλου, για Καλή Χρονιά και
προσωπική υγεία.

Η διορισμένη από το υπερταμείο διοίκηση καλείται να
βάλει «βαθιά το μαχαίρι» στην
εταιρεία περιορίζονται κατά
1/3 τόσο τις θέσεις εργασίας
όσο και τα σημεία παρουσίας
(καταστήματα) στη χώρα.
Το σχέδιο στρατηγικού και
επιχειρησιακού σχεδιασμού
για την περίοδο 2018-2021
που παρουσίασε η PwC, κατά
παραγγελία της νέας διοίκησης των ΕΛΤΑ, προτείνει σειρά μέτρων εξυγίανσης της
επιχείρησης, εκ των οποίων το
πιο σημαντικό είναι η περικοπή του κόστους λειτουργίας
της κατά 83 εκατ. μέχρι το
2021. Για να επιτευχθεί αυτό,
θα απαιτηθεί η μείωση του μόνιμου προσωπικού κατά 2.100
θέσεις εργασίας (από 5.900
σήμερα) και τη μείωση των καταστημάτων σε 450 από 700
σήμερα.
Το σχέδιο αναμένεται να
υιοθετηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. των ΕΛΤΑ
με κύριο στόχο την ανακοπή
της ολοένα και πιο ολισθηρής
προς τη χρεοκοπία πορεία
της επιχείρησης. Μάλιστα, τα
μέτρα που προτείνονται έχουν
τέτοιο επείγοντα χαρακτήρα,
που η εφαρμογή τους σε ποσοστό 80% έως 90% ζητείται
από το α΄ εξάμηνο του 2019.
Ετσι η αποχώρηση των 1.806
εργαζομένων από τους 2.100
στην τριετία ζητείται από τον
ερχόμενο Ιούνιο.
Τι συνέβη όμως για να βρεθεί το πρώην μονοπώλιο των
ταχυδρομικών υπηρεσιών
εκτός αγοράς; Εκτός από τις
παθογένειες που συνοδεύουν
μια δημόσια επιχείρηση (υπεράριθμο προσωπικό, απουσία αξιοκρατίας, χαμηλή παραγωγικότητα), οι διοικήσεις
των ΕΛΤΑ απέτυχαν σε δύο
βασικά ζητήματα. Πρώτον,
δεν μετασχημάτισαν την επιχείρηση σε μια εποχή που
όλοι ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά μηνύματα –και όχι χάρτι-

νες επιστολές– και, δεύτερον,
ρισκάρισαν την εμπιστοσύνη
που προκαλούσε το όνομα
των ΕΛΤΑ. Αναφορικά με το
τελευταίο, η υπόθεση των
οφειλών της ΔΕΗ, τον περασμένο Μάιο, αποτέλεσε τεράστια κρίση εμπιστοσύνης
για το σήμα (brand) των ΕΛΤΑ.
Ενας φορέας που μέχρι πριν
από λίγα χρόνια αποτελούσε
συνώνυμο της τραπεζικής εμπιστοσύνης, όχι μόνον δεν
αποπλήρωνε στη ΔΕΗ τις καταβολές που πραγματοποιούσε το κοινό στα γκισέ των
καταστημάτων του, αλλά επιπλέον ζημίωνε πολλαπλώς
τους πελάτες των δύο επιχειρήσεων. Οι συνεπείς πελάτες της ΔΕΗ που εξοφλούσαν
τους λογαριασμούς τους στα
ΕΛΤΑ, όχι μόνον έχαναν την
έκπτωση του 15% που προσέφερε η ΔΕΗ στους καλοπληρωτές της, αλλά επιπλέον
λάμβαναν αυξημένους λογαριασμούς, λόγω προσαυξήσεων που επέβαλε η ηλεκτρική επιχείρηση στην καθυστέρηση εξόφλησης.
Αυτή η απόφαση της προηγούμενης διοίκησης των
ΕΛΤΑ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Η τελευταία
«εκβίασε» την αποπληρωμή
άλλων οφειλών του δημοσίου
τομέα, εις βάρος των καταναλωτών και της ΔΕΗ προκαλώντας, εκτός από την μήνιν
των πελατών της, και την εισαγγελική παρέμβαση. Ετσι
το υπερταμείο, σε συνεργασία
με την κυβέρνηση, δεν άργησε και τον περασμένο Ιούνιο

προχώρησε στην καρατόμηση
της διοίκησης που είχε διορίσει η ίδια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Το χειρότερο όμως για τα
ΕΛΤΑ ήταν ότι έβλαψε την πίστη με την οποία περιέβαλλε
το κοινό την επιχείρηση. Λίγες
ημέρες μετά, η κίνηση στα καταστήματα της κρατικής επιχείρησης μειώθηκε κατά 50%
και κυρίως σε υπηρεσίες καταβολής χρημάτων και εξόφλησης λογαριασμών. Τώρα
λέγεται ότι οι δύο κρατικά
ελεγχόμενες επιχειρήσεις,
ΔΕΗ και ΕΛΤΑ, έχουν εξομαλύνει τις σχέσεις τους και γι’
αυτό ετοιμάζεται κοινή συνέντευξη Τύπου. Η ζημιά όμως
για το όνομα των ΕΛΤΑ εκτιμάται ότι πολύ δύσκολα θα
αποκατασταθεί.
Το δεύτερο ζήτημα απασχόλησε περισσότερες της
μιας διοίκησης των ΕΛΤΑ.
Πρόκειται για τον μετασχηματισμό της επιχείρησης σε
μια εταιρεία υποστήριξης του
ηλεκτρονικού εμπορίου. Στελέχη του οργανισμού αναφέρουν ότι τα ΕΛΤΑ ήταν ο ιδανικός οργανισμός για να στηρίξει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα με δεδομένο την
ευρύτητα του δικτύου διανομής. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ο σχεδιασμός αυτός
είχε γίνει εγκαίρως, η εταιρεία
καθυστέρησε την υλοποίησή
του και έτσι χάθηκε μια σημαντική ευκαιρία.
Στελέχη της επιχείρησης
σημειώνουν ότι η θυγατρική
εταιρεία Ταχυμεταφορές

ΕΛΤΑ (ELTA Courier), αντί να
καταστεί το όχημα ανάπτυξης
της μητρικής εταιρείας με τη
διανομή του μικροδέματος,
έγινε το όχημα εξυπηρέτησης πολιτικών επιδιώξεων και
ρουσφετιών. Η εταιρεία απασχολεί 500-600 εποχικούς
απασχολουμένους, τους οποίους προσλαμβάνει η εκάστοτε διοίκηση εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ.

Μεγάλη συρρίκνωση
Ετσι, σταδιακά η παρουσία
των ΕΛΤΑ στην αγορά υποχώρησε. Το μερίδιό του από
55% του 2012 μειώθηκε το
2017 στο 35%. Την ίδια περίοδο, η αγορά δεν μεταβλήθηκε ουσιαστικά σε αξία,
αφού το 2012 είχε διαμορφωθεί σε 573 εκατ., ενώ πέντε χρόνια αργότερα ανήλθε σε
549 εκατ. Αυτό που άλλαξε
ήταν η σύνθεση των αντικειμένων που διακινούν οι φορείς
ταχυδρομικών υπηρεσιών, με
τη διακίνηση δεμάτων-μικροδεμάτων να κερδίζει έδαφος.
Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων, κατά την αναφερόμενη περίοδο, η αγορά
διακίνησης φακέλων υποχώρησε κατά 30%, ενώ η αγορά
μικροδέματος αυξήθηκε κατά
72%.
Προς την κατεύθυνση αυτή
συνέβαλε καθοριστικά η διάδοση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα, το οποίο
εκτιμάται ότι κάθε χρόνο διακινεί προϊόντα αξίας άνω των
5 δισ. ευρώ.

Γενέθλια οικονομικής ασφυξίας και εθνικής λύπης
έσσερα χρόνια
διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ
συμπληρώθηκαν την 25η
Ιανουαρίου. Τέσσερα χρόνια
οικονομικής οπισθοδρόμησης και
εθνικών υποχωρήσεων.

Τ

Από την αρχή της διακυβέρνησής
τους, έως και σήμερα, η Ελλάδα δεν
σταματά να μετράει βαθιές πληγές.
Η στρατηγική του Βαρουφάκη που
μας έριξε στα βράχια, η Κωνσταντοπούλου, τότε, στο βήμα της Βουλής ως
η δεσποτική τους φωνή, ένας συμβιβασμός, στη συνέχεια, με τους ευρω-

παϊκούς εταίρους, που οδήγησε σε δυσβάσταχτη φορολογία, αφάνιση της
μεσαίας τάξης και φτώχεια, η ασέβεια
στον κλήρο, ο Πολάκης ως σημαία κατασυκοφάντησης πολιτικών αντιπάλων, πρόσφατα ο εμπαιγμός, ΤσίπραΚαμμένου, για να κερδηθεί μια ψήφος
εμπιστοσύνης σε μια έκπτωτη κυβέρνηση και τελικά μια εξωτερική πολιτική, με την οποία απωλέσαμε εθνική περηφάνια.
Αυτή ήταν η ατζέντα ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Η
πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία! Αρκετά!
Λιούτας Θανάσης
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ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΔΕΝ ΧΟΡΤΑΣΑΝ

ΔΥΝΑΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΒΓΗΚΑΝ ΜΠΡΟΣΤΑ

Οι φίλοι του ΑΟΤ περίμεναν κάτι παραπάνω από το 1-1
των κυανέρυθρων στον Αήττητο Σπάτων (σελ 5,6)

Για μια ακόμη αγωνιστική οι γυναίκες και οι νέες των
Τρικάλων δίδαξαν μπαλίτσα κάνοντας το 2 στα 2 (σελ 8)

•Οι Παραληθαίοι χαμογέλασαν στο ντέρμπι με το Ριζαριό σε
γεμάτη αγωνιστική •Σήμερα εμβόλιμη στην Α’ ΕΠΣΤ (σελ 7)

4 Με ολοκληρωτικές εμφανίσεις και σωστή προσέγγιση οι Ικαροι
και η Καλαμπάκα πέτυχαν σημαντικές εκτός έδρας νίκες
σε Μαντουλίδη και ΑΟΚ Βέροιας αντίστοιχα (σελ 4)
CMYK
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Τον έριξε
στα βαθιά
Ο Αργύρης Πεδουλάκης μίλησε
για τους παράγοντες που έφεραν
την ήττα για την ομάδα του, ενώ
στάθηκε στην παρουσία του νεαρού
Καράμπελα στην αναμέτρηση με τους
Πατρινούς.
Μεταξύ άλλων είπε:
«Έγινε ένα δυνατό παιχνίδι και από
τις δυο ομάδες. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από την ομάδα μου, όσον
αφορά τον τομέα της διάθεσης. Εδώ
και δύο εβδομάδες, δεν περιμένω
κανέναν.
Έχω πετάξει στα βαθιά τον μικρό.
Τον στηρίζουμε γιατί επιβάλλεται να
το κάνουμε… Από κει και πέρα είναι
θέμα γιατρών, ούτε δικό μου ούτε
του Harrow.
Νομίζω πως είναι ένα παιδί που
προετοιμάζεται για να παίξει πραγματικό μπάσκετ. Εγώ ακούω ανθρώπους του χώρου μας να λένε πως
δεν δίνουμε χώρο στα ελληνόπουλα
κι αυτό είναι λάθος.
Δεν σου χαρίζει ποτέ κανείς τίποτα
στην ζωή γιατί αν σου χαρίσει, θα
έρθει η ώρα που όταν θα πατήσεις
το παρκέ, θα είσαι μόνος σου και
δεν θα σε προστατεύσει κανένας.
Αυτό το παιδί προετοιμάστηκε πέντε
μήνες για να είναι έτοιμο να παίξει.
Κατά τη γνώμη μου, μπήκε νωρίτερα
στα βαθιά αλλά μπήκε από ανάγκη.
Χάσαμε το βασικό μας point guard
και είναι ένα παιδί που μπορεί να δημιουργήσει για εμάς και το έχουμε
ανάγκη.
Σκοπός ήταν να παίξει κάποια ματς
φέτος και να μπει του χρόνου, αλλά
αναγκαστικά μπαίνει από φέτος γιατί
έχει προετοιμαστεί να παίζει, στο να
διαβάζει, στο να βλέπει βίντεο.
Προετοιμάζεται να παίξει στην θέση
με το ύψος του. Έκανε λάθη αλλά
έκανε και σωστά. Πρέπει να κάτσει
να δει τι λάθη έκανε και να βελτιώνεται.
Αυτό το παιδί, πέντε μήνες συναγωνίζεται τον Harrow και στην αρχή
τον Kee-Kee και τώρα τον Jordan.
Κάθε μέρα προετοιμάζεται για να είναι έτοιμος την σωστή μέρα.
Κι αφού δούλεψε σωστά, όταν
ήρθε η ώρα του ήταν έτοιμος και
τον αποδέχθηκε η ομάδα. Και το πιο
σοβαρό είναι αυτό, το να σε αποδεχθούν οι συμπαίκτες του και να
μην σε βλέπουν νέο. Έχει τον σεβασμό των μεγάλων γιατί ξέρει πως
μπορεί να κάνει κάποια πράγματα.
Το θέμα είναι να μείνει προσγειωμένος».

Συνεργασία
με Μπατατόλη
Στην Φούντας ΒΑ γεμίζουν την
προπονητική ομάδα υποδομής αναγνωρίζοντας αξίες και γνώσεις.
Aναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η οικογένεια T.F.B.A είναι στην
ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την
έναρξη της συνεργασίας με τον Μπατατόλη Χρήστο , απόφοιτο ΣΕΦΑΑ
Τρικάλων μεταπτυχιακός φοιτητής,
στο πρόγραμμα του πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, 'Άσκηση και Υγεία'. Φέτος
βρίσκεται για δεύτερη χρονιά ως
υπεύθυνος φυσικής κατάστασης στις
εθνικές κατηγορίες με τους Ικάρους
Τρικάλων.
Καλωσορίζουμε τον Χρήστο στην
ακαδημία και του ευχόμαστε καλή
επιτυχία..!!!»
• Καλούνται οι Τρικαλινοί προπονητές να επιλέξουν παίκτες για την
Κυριακάτικη προπόνηση αναπτυξιακού(2006) στον Παλαμά

H επανάσταση των μικρών
Οι νεοφώτιστοι στην Α1 ΕΣΑΚΕ συνεχίζουν να κλέβουν
την παράσταση, ενώ κανείς δεν καταθέτει τα όπλα

Δ

εν χορταίνεται η Α1
ΕΣΑΚΕ και για τον
λόγο αυτό οι
Τρικαλινοί φίλαθλοι
δεν αλλάζουν συνήθειες.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Παρά την έλλειψη της αγαπημένης
τους ομάδας παρακολουθούν σε
βάθος τα τεκταινόμενα και παίζουν
τα μυστικά του είδους στα δάχτυλα.
Φυσικά τα βαριά χαρτιά κάνουν
καλά την δουλειά τους και το γεγονός δεν προκαλεί έκπληξη.
Ωστόσο τα φώτα πέφτουν στους
νεοφώτιστους που βάλθηκαν να ξεπεράσουν τον εαυτό τους.
Αν κανείς δεν ήξερε ότι είναι πρωτάρηδες στην κατηγορία θα σχημάτιζε την εντύπωση ότι θητεύουν πολλά χρόνια σ’αυτήν.
Χολαργός και Ηφαιστος προσφέρουν όμορφο μπάσκετ, ενώ δεν αρκούνται μόνο στις νίκες στην έδρα
τους.
Κοινώς οι συγκεκριμένες ομάδες
κάθε άλλο παρά ψαρωμένες είναι.
Ισα- ίσα αγωνίζονται με τρομερή αυτοπεποίθηση, ενώ ένα επίσης σημαντικό στοιχείο είναι ότι έκαναν
διάνα στις επιλογές παικτών. Χωρίς
υπερβολή οι περισσότεροι βγάζουν
μάτια στα περισσότερα παιχνίδια
και οι αντίπαλοι μοιάζουν να μην
έχουν αντίδοτο.
Εννοείται ότι η ψυχολογία τους
είναι στα ύψη και το γεγονός αυτό
παρασύρει τους πάντες.
Στον αντίποδα συγκροτήματα που
μέχρι πέρυσι κέρδιζαν πολλά εύσημα
για την ποιότητα και την προσαρμογή
τους φέτος δίνουν την αίσθηση ότι
ξέχασαν το μπάσκετ που ήξεραν.
Ετσι κόλλησαν στις χαμηλές θέσεις. Βέβαια το Ρέθυμνο μετά από
καιρό όρθωσε ανάστημα αλλά ο Κολοσσός όχι. Επίσης και το Λαύριο
δείχνει να έχει χάσει την δυναμική
του.
Στο ίδιο περίπου μήκος κύματος
και η Κύμη που πέρυσι έκανε τρομερές υπερβάσεις αλλά φέτος κινείται συμβατικά. Δικαίως λοιπόν ο
μαραθώνιος μιλάει στην καρδιά των
φιλάθλων, που κάνουν λόγο για το
πιο απρόβλεπτο πρωτάθλημα.
Συνεπώς στην συνέχεια ο κάθε
αγώνας θα έχει ειδικό βάρος, αφού
κάθε λάθος μετράει.
Ας σταχυολογήσουμε τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια των αγώνων
με την βοήθεια του sport24. Πάντως
οι πρώην παίκτες των Τρικάλων μοχθούν για το καλύτερο.
Την όγδοη νίκη του σε 15 αγώνες
της Α1 ΕΣΑΚΕ πανηγύρισε το βράδυ
του Σαββάτου (26/1) ο Χολαργός,
που βρέθηκε να χάνει με 14 πόντους
στο τέλος της πρώτης περιόδου,
αλλά με αντεπίθεση διαρκείας στο
δεύτερο μέρος οδήγησε τον αγώνα
με τον Κολοσσό στην παράταση και
έφυγε νικητής από το Βενετόκλειο
(81-75).
Στο 2-12 έπεσαν οι Ροδίτες που
έχουν ένα ματς λιγότερο, εκείνο με
τον Παναθηναϊκό που είχε αναβληθεί,
με αποτέλεσμα να βρίσκονται πλέον
μόνοι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας του ελληνικού πρωταθλήματος.
Ο Στάθης Νεραντζάκης δεν κατάφερε να συνδυάσει το ντεμπούτο

Ψυχρολουσία για τον πρώην παίκτη των Τρικάλων Λούντζη, αφού το Λαύριο έχασε από το Ρέθυμνο
του στον πάγκο του Κολοσσού με
το ροζ φύλλο, με τον Άρη Λυκογιάννη
να γυρίζει ως αντίπαλος στη Ρόδο
και να τον κερδίζει στα σημεία σε
έναν αγώνα που δεν είχε πολλή ποιότητα.
Στο έξτρα πεντάλεπτο ο Κολοσσός
δεν πέτυχε πόντο και είχε 0/8 σουτ,
την ώρα που ο Χολαργός είχε 0/5,
αλλά σκόραρε έξι πόντους από τη
γραμμή των βολών και "κάλυψε" έτσι
τα έξι λάθη που έκανε σε αυτό το
διάστημα.
Για τον Κολοσσό ο Τσούπκοβιτς
πέτυχε 8(2), ενώ για τους νικητές
εξαιρετικό παιχνίδι έκανε ο πρώην
παίκτης των Τρικάλων Γκάρι Τάλτον
που είχε 16 με (4/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα). Επίσης συμμετείχε ο Σκουλίδας.
Στο τελευταίο του ματς στο κλειστό της οδού Αρτάκης, ο Πανιώνιος
δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.
Ηττήθηκε από τον Ήφαιστο (7693), έπεσε στο 3-12 και συνεχίζει να
παλεύει για την σωτηρία του(σε
εγρήγορση οι διοικητικοί) και την
παραμονή στη Basket League, την
ώρα που η ομάδα της Λήμνου βρίσκεται πλέον στο 8-7 και με το ένα
πόδι στα playoffs του πρωταθλήματος.
Οι φιλοξενούμενοι έκαναν τρομερή
εμφάνιση στο πρώτο δεκάλεπτο,
έχτισαν μια σπουδαία διαφορά και
την συντήρησαν έως το φινάλε, παρά
το μεγάλο ματς του Ντέβιον Μπέρι
που πάντως δεν μπορούσε να κάνει
τα πάντα.
Για τον Ηφαιστο ο πρώην αρχηγός
των Τρικάλων Σ. Μανωλόπουλος
σκόραρε 5π.

Ξεχωριστό χρώμα
Και τα υπόλοιπα ματς ήταν άκρως
ελκυστικά, ενώ ανέδειξαν την ομορφιά του αθλήματος.
Ο μεν ΠΑΟΚ έμοιαζε φρέσκος, η
δε ΑΕΚ καταπονημένη από το ταξίδι
στην Ισπανία για το ματς με τη
Φουενλαμπράδα.
Οι δύο Δικέφαλοι του ελληνικού
μπάσκετ πάλεψαν στο Παλατάκι της
Θεσσαλονίκης με φόντο την τρίτη
θέση της κανονικής περιόδου Α1,
στο τέλος όμως αυτοί που πανηγύρισαν ήταν οι παίκτες του Ηλία Πα-

παθεοδώρου που νίκησαν εκείνους
του Λούκα Μπάνκι (88-79), αλλά δεν
πήραν και τη διαφορά από το ματς
του Α' γύρου (91-71).
Γουίλ Χάτσερ, Λίνος Χρυσικόπουλος, Μιλένκο Τέπιτς (με double-double), Ντάριους Γκάρετ ήταν οι τέσσερις που ξεχώρισαν από τον ΠΑΟΚ
το απόγευμα που ο Φιλ Γκος έμεινε
στους δύο πόντους από 0/6 σουτ, ο
Γιόνας Ματσιούλις ήταν ο κορυφαίος
της ΑΕΚ που πήρε πράγματα από
τους Τζόρνταν Θίοντορ - Χάουαρντ
Σαντ-Ρος, αλλά δεν απείλησε ποτέ
τους Θεσσαλονικείς παρά το γεγονός ότι εκτέλεσε είκοσι βολές περισσότερες από τους γηπεδούχους
και έκανε μόλις 8 λάθη.
Χρειάστηκε να παρέλθουν τρεις
μήνες και ένας ολόκληρος γύρος
στην Α1, αλλά το Ρέθυμνο πέτυχε
το διπλό που έψαχνε τόσο καιρό.
Χρειάστηκε επίσης και ένα... θρίλερ
45 λεπτών, για να επιβληθεί η ομάδα
του Βαγγέλη Ζιάγκου του Λαυρίου
με 94-93 στην παράταση και να σημειώσει την πρώτη εκτός έδρας νίκη
της στο πρωτάθλημα ύστερα από
έξι ήττες σε ισάριθμους αγώνες.
Οι Μπαρτ (21 πόντοι), Κλάντον
(16 πόντοι), Χίκι (19 πόντοι), Σιγκούνας (14 πόντοι) και Ντάνιελς (12
πόντοι) ήταν η πεντάδα στην οποία
στηρίχθηκε σε όλο το παιχνίδι το
Ρέθυμνο, το οποίο πέρα από την
πρώτη του εκτός έδρας νίκη στο
πρωτάθλημα, έσπασε ένα σερί πέντε
ηττών και έχει πλέον 3-12 στην Basket League.
Παράλληλα, πήρε και ρεβάνς για
την ήττα του πρώτου γύρου, έστω
κι αν δεν μπόρεσε να καλύψει και
την διαφορά των πέντε πόντων (7277).
Το Λαύριο, από την άλλη, έπεσε
στο 4-11 και δεν μπορεί να ξεφύγει
από τη ζώνη του υποβιβασμού. Οι
Ινγκλις (18 πόντοι), Λούντζης (16
πόντοι), Λαμπ (16 πόντοι) και Μπιούφορντ (10 πόντοι) ήταν οι πρώτοι
σκόρερς του Λαυρίου, το οποίο έχασε στο πρώτο ημίχρονο και τον Κουζέλογλου με διάστρεμμα, ενώ ηττήθηκε στο γήπεδό του από το Ρέθυμνο και για πρώτη φορά στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων.
Στην τελική ευθεία ο Μπαρτ έκανε
το σκορ 88-90 με τετράποντο στα

55,6'' και στη συνέχεια σκόραρε και
με λέι-απ 18,1'' πριν από τη λήξη
(90-92). Αυτό το καλάθι αποδείχθηκε
και το νικητήριο, καθώς το τρίποντο
του Ινγκλις στα 3,9'' (93-94) δεν
έφταναν για το Λαύριο. Ούτε καν οι
άστοχες βολές του Χριστοδούλου
στα 3,1'' στέρησαν το διπλό για τους
Κρητικούς, καθώς το σουτ πίσω από
το κέντρο που επιχείρησε ο Νίξον
δεν είχε καμία τύχη.
Για λογαριασμό του Λαυρίου ο
πρώην παίκτης των Τρικάλων Μιχάλης Λούντζης είχε 16 με (3/4 δίποντα,
1/1 τρίποντο, 7/7 βολές, 5 λάθη) και
συμμετοχή ο Περάκης.
Από πλευράς Κρητικών συμμετείχε
ο Φίλιππος Καλογιαννίδης.
Στο Ανδρέας Παπανδρέου ο Προμηθέας νίκησε το Περιστέρι (86-79)
και μετά από αυτό το αποτέλεσμα
προέκυψε ένα χάος στην τρίτη θέση
της βαθμολογίας καθώς τέσσερις
ομάδες έχουν πλέον ρεκόρ 10-5.
ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Περιστέρι, Προμηθέας θα παλέψουν μέχρι το τέλος
όχι μόνο για την τρίτη, αλλά και για
την τέταρτη θέση ώστε να έχουν
πλεονέκτημα έδρας τουλάχιστον
στον πρώτο γύρο των playoffs, άλλο
ήταν όμως το γεγονός του αγώνα.
Ο 17χρονος Ζώης Καράμπελας ήταν
το πρόσωπο που έλαμψε, μαζί φυσικά με τον Στίβεν Γκρέι που έκανε
τα πάντα για να δώσει τη νίκη στους
γηπεδούχους που αγωνίστηκαν και
πάλι χωρίς τον Ράιαν Χάροου.
Για τον Προμηθέα εξαιρετικός
ήταν για μια ακόμη φορά ο πρώην
παίκτης των Τρικάλων Ολεξάντρ Λίποβι που σταμάτησε στους 16 πόντους με 4/6 τρίποντα(ξεπέρασε τα
100 τρίποντα στην Ελλάδα).
Την 14η νίκη του σε 15 αγώνες
της Α1 πήρε ο Ολυμπιακός το απόγευμα του Σαββάτου, καθώς η Κύμη
δεν μπόρεσε να τον προβληματίσει
ιδιαίτερα στο σχεδόν άδειο Στάδιο
Ειρήνης και Φιλίας με το τελικό 9269 να τα λέει όλα.
Προφυλάχτηκε ο Παπανικολάου,
ενώ για την Κύμη ο δικός μας Στ.
Πουλιανίτης είχε 8(2) και ο Τσιάρας
2.
Δεν φιλοξενείται λόγω ώρας το
αποτέλεσμα του χθεσινού αγώνα:
Παναθηναϊκού(διαζύγιο Λάσμε)- Αρη.

ΤοπιΚΑ

Μέσα στο
πρόγραμμα
Υψηλό εμπόδιο
αποδείχτηκαν οι
Σοφάδες για την
Φαλώρεια που
έχασε 90-61
Το επιτελείο της Φαλώρειας
είχε το γνώθι σαυτόν και ήξερε
με τι είχε να κάνει όσον αφορά
το Σαββατιάτικο παιχνίδι με
τους Σοφάδες.
Ο αντίπαλος μέσα στο σπίτι
του είναι πολύ δυνατός, ενώ
διαθέτει τεράστια εμπειρία.
Ετσι όταν έχει τα κέφια του
δεν αφήνει να πέσει τίποτα
κάτω. Είναι χαρακτηριστικό
ότι το τελευταίο διάστημα ανέβασε στροφές κάτι που φάνηκε και στο πρόσφατο εξ
αναβολής παιχνίδι όπου κέρδισε τον Αστέρα 108-79. Φάνηκε στην πράξη λοιπόν ότι
το ματς που έγινε μεσοβδόμαδα δεν κούρασε τους Καρδιτσιώτες(μετρούν 8 συνεχόμενες νίκες). Ετρεξαν πολύ
και έφτασαν στο ευρύ 90-61.
Οι γείτονες είχαν τα βαριά
χαρτιά τους σε καλή μέρα,
ενώ έπαιξαν και καλή άμυνα.
Την ίδια ώρα οι νεαροί πορτοκαλί παρά το φιλότιμό της
δεν μπόρεσαν να βγάλουν
τους αντιπάλους από τον συνηθισμένο τρόπο σκέψης και
να του βάλουν δύσκολα.
Ηταν πάντως μια φυσιολογική εξέλιξη με την Φαλώρεια
να επικεντρώνει σε συγκεκριμένα ματς.
Τα δεκάλεπτα: 25-11, 4722, 70-43, 90-61
Σοφάδες (Tσίμας): Καραμουλάς , Γούλας 32(2), Ψυχογιός 15(2), Γεωργαντζάς
5(1), Παπαϊωάννου , Εκίζογλου 2, Ζωιτσάκος 7(1), Τουλιάς 2, Σφακιανός 21, Αντωνίου 6, Δίκαρος .
Φαλώρεια (Παλάτος ) Δούγγαρης 1, Μπάλτος , Κόκκαλης
2, Μαλακασιώτης 10, Μιχαηλίδης 2, Σπάθης 14(4), Πουλιανίτης 2, Κατσαδούρος
13(3), Παναγιώτου 2, Μπακάλης 7, Πατιτάκης 8(1).
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ρόκειται για μια
κατηγορία που
διαθέτει ειδικό
βάρος, ενώ οι
πρωταγωνιστές δεν
σταματούν να ψάχνονται
αφού το κίνητρο είναι
ιδιαίτερα υψηλό.

Του Αρη Κόντα
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Μεγαλώνει η αλυσίδα
Οι Γόμφοι παρά τις απουσίες έφεραν το ματς
στα μέτρα τους και επικράτησαν 62-50 του Φοίβου. Γ

arispenna@yahoo.gr
Επιπρόσθετα μετέχουν ομάδες διαφορετικών σχολών και
φιλοσοφίας.
Μάλιστα αρκετές απ’αυτές
έγραψαν την δική τους ιστορία
στο μπασκετικό μετερίζι και
προσπαθούν να δικαιώνουν τις
συστάσεις.
Οσο για τις νέες φωνές είναι
λογικό να διεκδικούν το δικό
τους ζωτικό χώρο.
Ασφαλώς ο συναγωνισμός
είναι σημαντική υπόθεση. Διότι
παίζοντας με αξιόλογους αντιπάλους ο καθένας ανακαλύπτει τα όριά του και μέσα από
το συνεχές ψάξιμο γίνεται όλο
και καλύτερος.
Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση, ενώ στα φρεναρίσματα
όλοι οφείλουν να δείχνουν
ολύμπια ψυχραιμία.
Αλλωστε αποδεδειγμένα το
πρωτάθλημα δεν είναι της μιας
ανάσας και όσοι διακονούν
τον χώρο θέλουν να έχουν
έκρηξη συναισθημάτων στην
τελική ευθεία και την ώρα του
ταμείου.
Τα σημεία αναφοράς λοιπόν
είναι πολλά ειδικά στην Α1
ΕΣΚΑΘ και κάθε αγωνιστική
προσφέρει πλούσιο υλικό
στους φιλάθλους.
Ηδη εξήχθησαν αρκετά μηνύματα όσον αφορά την δυναμικότητα των ομάδων αλλά
ορισμένες κάθε άλλο παρά
προβλέψιμες είναι ενώ έχουν
τα πάνω και τα κάτω τους.
Συνεπώς τα επιτελεία των
εκπροσώπων μας πρέπει να
έχουν τα μάτια τους μόνιμα
ανοιχτά. Αυτό έκαναν και οι
Γόμφοι που συνέχισαν την
προέλασή τους κερδίζοντας
62-50 τον Φοίβο Γιάννουλης.
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πει.
Υπό το πρίσμα αυτό έγινε η
προσέγγιση των τοπικών στελεχών στις αναμετρήσεις της
13ης αγωνιστικής, που περιλάμβανε τα δικά της μυστικά
και ντοκουμέντα.
Ειδικά σε κάποια ματς χρειάζονταν αψεγάδιαστες εμφανίσεις για την επίτευξη του
στόχου.

Σωστή προσαρμογή

Οι Γόμφοι βρήκαν τις λύσεις παρά την αγωνιστική λειψανδρία
Όπως και να’ χει για να μπει
το νερό στο αυλάκι για κάθε
ομάδα της κορυφαίας κατηγορίας θα πρέπει να συντρέξουν αρκετές προϋποθέσεις.
Ακόμη και ένας κρίκος αν λείψει από την αλυσίδα μπορεί
να γίνει η ζημιά.
Ως εκ τούτου κανείς δεν
πρέπει να μένει στις δάφνες
και στα κεκτημένα του. Ισαίσα η σωστή τακτική βρίσκεται
στην συνεχή τοποθέτηση καινούργιων αγωνιστικών πινελιών. Στην πράξη λοιπόν η
υπόθεση και στην Α1 ΕΣΚΑΘ
χρειάζεται μεθοδικότητα πάνω
απ'όλα, σωστές επιλογές και
εξαιρετικό κλίμα.
Γιατί όταν οι παίκτες απολαμβάνουν αυτό που κάνουν
η εμπειρία δείχνει ότι ανοίγει
η κάνουλα των επιτυχιών.
Μετρημένες κινήσεις όμως
πρέπει να γίνονται και εκτός
γραμμών προκειμένου να προκύψει ελκυστικό συνολικό πακέτο. Κανείς δεν ζήτησε θαύματα στο οργανωτικό κομμάτι
αλλά πέντε βασικά πράγματα
μπορούν να γίνουν.
Εξ άλλου ένα λάθος να κά-

νεις είναι βέβαιο ότι θα σε
ακολουθεί καθ'όλη την διάρκεια της περιόδου.
Φαίνεται πάντως ότι αρκετοί
σύλλογοι βρήκαν την συνταγή
και απολαμβάνουν τους καρπούς των κόπων τους.
Οσοι καταπιάνονται με τον
αθλητισμό έχουν δικαίωμα στο
όνειρο και πρωταγωνιστές
όλων των ομάδων έχουν μονίμως σηκωμένα τα μανίκια και
δουλεύουν φιλότιμα προκειμένου να αλλάξουν την μοίρα
τους. Η υπέρβαση είναι σημαντική υπόθεση. Αλλοι πάλι
ξεκινούν με διαφορετική τακτική. Σημειώνουν σε όλους
τους τόνους ότι τους ενδιαφέρει μια καλή πορεία. Από
την στιγμή όμως που τους δίνεται η ευκαιρία διεκδικούν με
αξιώσεις το ροζ φύλλο
Πάντως η συμπεριφορά σε
συναντήσεις- βαρόμετρο παίζει
τεράστιο ρόλο.
Επιπρόσθετα η αλαζονεία
τιμωρείται στον αθλητισμό.
Δεν είναι τυχαίο ότι δικαιώνονται όσοι κρατούν μικρό καλάθι και φροντίζουν να μιλούν
στο παρκέ την στιγμή που πρέ-

Όταν μια ομάδα κερδίζει με
μεγάλα σκορ και διαφορές κάπου καλομαθαίνει τους πάντες.
Ετσι ειδικά οι φίλαθλοι περιμένουν ολοκληρωτικές εμφανίσεις σε πρώτη ευκαιρία.
Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν είναι
πάντα εύκολο, αφού οι συναντήσεις είναι διαφορετικές και
οι συσχετισμοί αλλάζουν.
Στο Σαββατιάτικο παιχνίδι
τους με τον Φοίβο Γιάννουλης
οι Γόμφοι κλήθηκαν να παίξουν
με σημαντικές απουσίες.
Εκ των πραγμάτων το ρόστερ μίκρυνε αλλά και πάλι
όσοι αγωνίστηκαν έδειξαν πως
δεν είχαν καμία διάθεση να
απεμπολήσουν τα κεκτημένα
τους.
Το πιο σημαντικό πάντως
ήταν ότι οι πρωταγωνιστές
μπήκαν στο πετσί του ρόλου
τους και δεν επαναπαύτηκαν
σε προηγούμενες επιτυχίες
τους.
Κοινώς έδειξαν σωστή νοοτροπία και η τακτική τους δικαιώθηκε εκ του αποτελέσματος.
Πριν μεταφέρουμε κλίμα
από τον αγώνα να σημειώσουμε ότι ο εκπρόσωπός μας αγωνίστηκε χωρίς τους: Ψύρρα,
Μάρκο, Ανδρέου, Λιάσκο, ο

Καγιαμανίδης έπαιξε λίγο, οπότε οι υπόλοιποι συμπαίκτες
τους αγωνίστηκαν και γι’αυτούς.
Αλλωστε το καλό κλίμα καταδείχτηκε και σε οικογενειακή
μάζωξη μεσοβδόμαδα.
Ωστόσο απουσίαζε και ο
κόουτς Μάκης Αλεξίου που
ήταν κλινήρης και όλοι του
αφιέρωσαν την επιτυχία.
Ετσι την ομάδα καθοδήγησαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι
οι: Θοδωρής Πλακιάς και Γιώργος Κουρμέτζας.
Ολοι οι παίκτες πάντως
φρόντισαν να διεκπεραιώσουν
σωστά τον ρόλο τους, οπότε
στο τέλος όλοι αποχώρησαν
με χαμόγελα.
Στο πρώτο δεκάλεπτο το
ματς ήταν ντέρμπι αφού οι αντίπαλοι πρόβαλαν σθεναρή αντίσταση, ενώ οι Γόμφοι έψαχναν να βρουν ρυθμό.
Στην β’ περίοδο οι γηπεδούχοι έχτισαν μια μικρή διαφορά,
ενώ καλύτερό τους διάστημα
ήταν το τρίτο, όπου άνοιξαν
την ψαλίδα γέρνοντας την ζυγαριά στο μέρος τους.
Στην τελική ευθεία κινήθηκαν
με ψυχραιμία και συνετές επιλογές, οπότε πήραν αυτό που
ήθελαν.
Τα δεκάλεπτα: 16-17, 3627, 48-35, 62-50
Γόμφοι: Καγιαμανίδης 5,
Τσίγκας 4, Ζαχόπουλος 9, Ροδόπουλος 8(1), Κουρμέτζας 5,
Οικονόμου, Στρακάτσαλος
17(1), Κουρέπης 14
Φοίβος: Μπαμπανάτσας
6(2),Δεμίρης, Καλτσούνας
7,Αγορίτσας 10,Κόρκος 14(2),
Γρίβας, Καραδήμος,Χαλκιάς
7.

Με σύνθεση ανάγκης
Αποδεκατισμένοι οι Δαναοί δεν μπόρεσαν να αποφύγουν την βαριά ήττα με 91-59 στον Αμπελώνα

Ό

ταν έγινε η
κλήρωση του
πρωταθλήματο
ς το επιτελείο
των Δαναών εστίασε σε
συγκεκριμένα παιχνίδια.

Κάποια στιγμή τα ντέρμπι
ήρθαν μαζεμένα(4η συνεχόμενη ήττα) και έτσι εκ των
πραγμάτων οι γαλάζιοι βρίσκονται εδώ και καιρό στην
πρίζα.
Είναι αλήθεια ότι το πάλεψαν
γερά αλλά δεν μπόρεσαν να
κάνουν το ταμείο που θα ήθελαν.
Ωστόσο η ομάδα έχει αρχές
και βάσεις και θα συνεχίσει
με την ίδια λογική για να πάρει
ότι καλύτερο από τον φετινό
μαραθώνιο.
Σε κάποιο σημείο οι φίλοι
της απόλαυσαν καλό μπάσκετ
αλλά εσχάτως τα χέρια είναι
δεμένα.
Και στην αναμέτρηση με

τους Γόμφους οι απουσίες
ήταν πολλές, ενώ και το Σάββατο κόντρα στον Αμπελώνα
το σκηνικό ήταν ακόμη χειρότερο.
Εκ των πραγμάτων το τεχνικό επιτελείο προέβη σε αλχημείες αλλά όταν απέναντί
σου έχεις ένα άκρως ποιοτικό
συγκρότημα με πληθώρα έμπειρων παικτών δεν μπορείς
να περιμένεις θαύματα.
Ειδικά αυτό το ματς ήθελε
όλους τους παίκτες στις επάλξεις.
Όμως αυτά τα έχει η καθημερινότητα και οι Δαναοί που
διαθέτουν εγωϊσμό θα ανασυνταχθούν για να επανέλθουν
δριμύτεροι.
Αγωνιστικά ο Αμπελώνας
φρόντισε να εκμεταλλευτεί τις
Τρικαλινές απουσίες, ενώ βρέθηκε στην μέρα του. Πήρε
πολλές λύσεις και μεγάλα καλάθια από τους περισσότερους παίκτες, οπότε έχτισε

την διαφορά που ήθελε.
Ακολούθως φρόντισε να μην
βγει από την πρίζα, οπότε το
αποτέλεσμα κλείδωσε στην τελική μορφή του.
Τα δεκάλεπτα: 26-15, 5429, 70-42, 91-59
Αμπελώνας: Τεκούσης Β. 2,
Γκανέτσας 12 (2), Κονδυλόπουλος 13 (1), Μανώλας 13
(3), Κοτσώνας 20 (2), Τσακμάκης 10 (2), Βλησσαρούλης
2, Τεκούσης Ε. 9 (1), Καραγιάννης, Αποστολάκης 6, Τεκούσης Π.
Δαναοί: Ζιώγας 2, Παπαθεοδώρου 2, Μικαελιάν 6 (1),
Χατζής 4, Νικολούσιος 5 (1),
Τζιάννης 6 (1), Ψύρρας 14 (2),
Τσικρικάς 2, Κωτούλας 11 (
1), Δήμος 7.

Τα αποτελέσματα
Αναγέννηση.Κ - Ελασσόνα
73-60
Γόμφοι - Φοίβος 62-50
Αμπελώνας - Δαναοί 91-59
Αστέρας - Μουζάκι 52-37

ΑΕΛ - Νίκαια 69-52
Σοφάδες - Φαλώρεια 90-61

Η επόμενη αγωνιστική(14η)
Μουζάκι - ΑΕΛ
Δαναοί - Αστέρας
Φοίβος - Αμπελώνας
Ελασσόνα - Γόμφοι
Σοφάδες – Αναγέννηση.Κ
Νίκαια - Φαλώρεια .

Εχοντας πολλά αγωνιστικά κενά οι Δαναοί λύγισαν στον Αμπελώνα

Η Βαθμολογία
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ΟΜΑΔΕΣ
Αναγέννηση. Κ
Γόμφοι
Αμπελώνας
Σοφάδες
Δαναοί
Αστέρας
Α.Ε.Λ
Νίκαια
Ελασσόνα
Φαλώρεια
Φοίβος. Γ
Μουζάκι

Β
26
24
24
23
21
20
18
18
17
15
15
13

Α
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Ν
13
11
11
10
8
7
5
5
4
2
2
0

Η
0
2
2
3
5
6
8
8
9
11
11
13

ΕΝ
7-0
5-2
6-1
5-1
3-3
4-3
4-3
3-4
3-3
2-5
1-4
0-6

ΕΚ
6-0
6-0
5-1
5-2
5-2
3-3
1-5
2-4
1-6
0-6
1-7
0-7

CMYK
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ιο ευχάριστη σύμπτωση
δεν μπορούσε να
υπάρξει για τις τοπικές
ομάδες στην μπασκετική

Γ’ Εθνική.

Σε μια κρίσιμη στροφή έβαλαν τα δυνατά τους και κατάφεραν να επιστρέψουν
με γεμάτα χέρια από τις εξόδους τους.
Μπορεί λοιπόν παλαιότερα οι αποδράσεις να αποτελούσαν αχίλλειο πτέρνα
για το δίδυμο αλλά αυτή την φορά πέτυχαν το ιδανικό σενάριο με εκκωφαντικό
τρόπο.
Ας κάνουμε όμως την καταγραφή. Το
είχαμε γράψει εδώ και καιρό ότι οι Ικαροι
έδιναν το βασίλειό τους για ένα μεγάλο
διπλό. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα αντανακλά
στην ψυχολογία.
Πολλές φορές λοιπόν οι κιτρινόμαυροι
έφτασαν στην βρύση αλλά για πολλούς
και διαφόρους λόγους δεν ήπιαν νερό.
Σε άλλα ματς ενώ είχαν φέρει την υπόθεση στα μέτρα τους ορισμένα λάθη
κόστισαν ακριβά. Σε άλλες συναντήσεις
μέτρησε το κακό ξεκίνημα, ενώ δεν απουσίασαν και οι αναμετρήσεις με κακό επίλογο.
Όμως την Κυριακή κόντρα στον Μαντουλίδη κατάφεραν να φτάσουν στο πολυπόθητο αποτέλεσμα λυγίζοντάς τον
με 74-77.
Πολύ σωστά έλαβαν όλα τα μέτρα
αφού ο αντίπαλος ήταν σε καλή κατάσταση και με παίκτες που μπορούν να
κάνουν την ζημιά ανά πάσα ώρα και
στιγμή.
Ακόμη μέσα στην εβδομάδα δεν έλειψαν τα αγωνιστικά προβλήματα αλλά
άπαντες έσφιξαν τα δόντια τους και έδωσαν όρκο νίκης.
Κατάφεραν λοιπόν να υλοποιήσουν
στο επίσημο κάλεσμα όσα δούλεψαν
στην προετοιμασία.
Και μπορεί οι κιτρινόμαυροι να πήγαν
να κάνουν κάποια στιγμή να προσδώσουν
χαρακτήρα θρίλερ στο παιχνίδι αλλά
αυτή την φορά δεν έχυσαν την καρδάρα
με το γάλα.
Ισα- ίσα πήραν πανάξια το ροζ φύλλο
και το συγκεκριμένο παιχνίδι μπορεί να
αποτελέσει οδηγό για την συνέχεια.
Πλέον με λιγότερο άγχος οι Ικαροι
μπορούν να κινηθούν πιο άνετα και αξιοποιώντας την φόρμα τους να αναρριχηθούν αρκετά βαθμολογικά.
Στον συγκεκριμένο αγώνα ξεκίνησαν
με μεγάλη συγκέντρωση και ήταν φανερό

Ο

αθλητισμός
φημίζεται για την
εναλλαγή
συναισθημάτων.
Την μια αγωνιστική μια
ομάδα είναι δυνατόν να
κάνει πράγματα και θαύματα
σαρώνοντας τα πάντα στο
πέρασμά της.

Του Αρη Κόντα

Μαζεμένα μπράβο
•Σαν να είχαν συνεννοηθεί Ικαροι και Καλαμπάκα πέτυχαν
μεγάλα διπλά σε Μαντουλίδη(74-77) και ΑΟΚ Βέροιας (73-79)
Μέξης 11, Βλάχος 2, Κολότσιος Β. 3(1),
Αργύρης 7(2), Χατζής 1, Ντούρβας 2,
Τζιοβάρας 6(2), Φούντας 29(4), Στάνκοβιτς 5.

Ξέσπασμα ΑΟΚ

Με το σπαθί τους Ικαροι και ΑΟΚ πέτυχαν τεράστια διπλά
ότι διάβασαν καλά τον αντίπαλο.
Κατάφεραν λοιπόν να βγάλουν τους
Θεσσαλονικείς από τον συνηθισμένο
τρόπο σκέψης αναγκάζοντας τους να
ακολουθούν στο σκορ.
Εκεί που τα έδωσαν όλα ήταν στην
δεύτερη περίοδο. Εχοντας ατσάλινη άμυνα και σωστές επιλογές στην επίθεση
άνοιξαν εντυπωσιακά την ψαλίδα. Ωρεςώρες οι Ικαροι έβλεπαν το καλάθι σαν
βαρέλι και έδειξαν να είναι το αφεντικό.
Όμως το ματς είχε αρκετό δρόμο και ο
Μαντουλίδης έδειξε ότι είναι σκληρό καρύδι. Εκανε λοιπόν την αντεπίθεσή του

πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής.
Στην τελική ευθεία όμως οι κιτρινόμαυροι του κ. Σδράκα έκαναν εξαιρετική
διαχείριση και κατάφεραν να φτάσουν
μέχρι το τέλος του δρόμου με ψηλά το
κεφάλι.
Τα δεκάλεπτα: 15-20, 31-47, 58-61,
74-77
Μαντουλίδης (Νικολαϊδης Ι.-Καραμανώλης): Νικολαϊδης 18(2), Τάκης 10(1),
Μπέλλος 4, Ρεφατλλάρι, Καλόγηρος
12(1), Φόρογλου 4, Μαλανδρής 6, Σίμογλου 20(1), Ψαθάς.
Ίκαροι (Σδράκας): Κολότσιος Α. 11(1),

Στον αθλητισμό είναι μεγάλη υπόθεση
να αξιοποιείς τα καλά σου φεγγάρια.
Η Καλαμπάκα μετά τη νίκη επί της
Μελίκης ανέβασε στροφές αφού άπαντες
στην οικογένεια πιστεύουν ακράδαντα
ότι η ομάδα αξίζει να συνεχίσει στο συγκεκριμένο μετερίζι.
Πέραν όλων των άλλων οι πρωταγωνιστές έχουν δουλέψει σκληρά για να
κάνουν τις υπερβάσεις τους.
Φυσικά η αποστολή είναι δύσκολη και
όλα τα ματς θέλουν τεράστια προσοχή.
Ετσι αντιμετώπισαν τον αγώνα στον
ΑΟΚ Βέροιας με την ιδέα ενός μεγάλου
τελικού.
Πέρα από τακτικές και σχήματα ο
κόουτς Κωνσταντινίδης εστίασε ιδιαίτερα
και στο κομμάτι της ψυχολογίας.
Ετσι οι παίκτες έδειξαν ότι ήταν αποφασισμένοι να πέσουν και στην μπασκετική φωτιά.
Το μάτι τους γυάλιζε και μετά την επιτυχία με 73-79 έστειλαν ηχηρό μήνυμα
ότι είναι εδώ.
Και μπορεί ο αντίπαλος να καιγόταν
για νίκη όμως οι κιτρινομπλέ φρόντισαν
να δώσουν την δική τους παράσταση,
ενώ μετέφεραν την πίεση στους Ημαθιώτες.
O AOK αγωνίστηκε με τεράστια αυτοπεποίθηση και από τα πρώτα λεπτά πέρασε το μήνυμα. Από την στιγμή που
βρέθηκε στην θέση του οδηγού κοίταξε
μόνον μπροστά πετυχαίνοντας μια κρυστάλλινη επιτυχία.
Αυτή την φορά όλα λειτούργησαν εξαιρετικά, ενώ και τα νεκρά διαστήματα

περιορίστηκαν σε εντυπωσιακό βαθμό.
Aκόμη και όταν έμεινε νωρίς πίσω 14π
ανασυντάχθηκε άμεσα και οι γηπεδούχοι
άρχισαν να νιώθουν άβολα. Το σκηνικό
συνεχίστηκε και στην δεύτερη περίοδο
αλλά ο ΑΟΚ είχε το πάνω χέρι.
Ο εκπρόσωπός μας προετοιμάστηκε
να δεχτεί πίεση στην γ’ περίοδο αλλά
είχε και πάλι το αντίδοτο.
Οσο για την τελική ευθεία διέθετε
κρύο αίμα. Ετσι στο 38’ το ταμπλό έγραψε
69-73 και ήταν φανερό ότι οι Καλαμπακιώτες δεν μπορούσαν να περιμένουν.
Με ολύμπια ψυχραιμία πέτυχαν και
τους τελευταίους πόντους για να βρεθούν
έτσι στους εφτά ουρανούς.
Τα δεκάλεπτα: 22-23, 40-43, 54-59,
73-79
ΑΟΚ Βέροιας (Ηλιάδης): Τρομπούκης
2, Καραθανάσης, Ουσουλτζόγλου 6 (2),
Γκσνάς 11 (3), Βλάχος 18 (1), Μαυρίδης
21 (2), Ντουλαβέρης, Κασαμπαλής 6,
Ιωαννίδης 3, Στοΐτσης, Χατζηλαμπρινός,
Χαραλαμπίδης 6.
Καλαμπάκα (Κωνσταντινίδης): Μασάδης 22 (1), Παουλεάνου 6 (1), Σπανός
8 (2), Γαϊτανίδης 6, Ρέπας, Τούλας, Γκαντιάς 15 (1), Οικονόμου, Παπακώστας 20
(1), Κιουρτζίδης 2.

Τα αποτελέσματα
ΑΟΚ Βέροιας- Καλαμπάκα ...........73-79
Δόξα Λ.- Μελίκη ............................85-62
Νικόπολη- ΑΓΣ. Ιωαννίνων ............50-86
ΠΑΣ Γιάννενα- Παλαμάς ...............92-66
Εύαθλος- Γρεβενά ........................54-75
Μαντουλίδης- Ικαροι ....................74-77
Ρεπό: Ολυμπιακός Βόλου
Στην βαθμολογία οι Ικαροι έχουν 18
βαθμούς και η Καλαμπάκα 15, ενώ την
επόμενη αγωνιστική (β’γύρος) οι Ικαροι
θα παίξουν στον Ολυμπιακό Βόλου και
ο ΑΟΚ στην Λευκάδα.

Ανάμικτα συναισθήματα
• Σε τρελό ρυθμό έπαιξε η ΑΕΤ που συνέτριψε τον Κρόνο,
ενώ οι Μάγοι σε ματς με δύναμη έχασαν στην έδρα της ΕΑΛ

arispenna@yahoo.gr
Ωστόσο το ίδιο ακριβώς συγκρότημα στην επόμενη στροφή
για πολλούς και διαφόρους λόγους δεν συνεχίζει με την ίδια
αποτελεσματικότητα.
Ασφαλώς όλοι θέλουν να κερδίζουν ξεπερνώντας τα εμπόδια.
Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι οι παίκτες είναι άνθρωποι και
όχι κομπιούτερ.
Πόσο μάλλον όσοι διακονούν
το ερασιτεχνικό, όπου κάνουν
ατέλειωτες θυσίες για να βρεθούν
στο παρκέ και να παίξουν το μπάσκετ που ξέρουν.
Πάντως στην Σαββατιάτικη
αγωνιστική της Α2 ΕΣΚΑΘ τα χαμόγελα ήταν για την ΑΕΤ που
είχε πολλά κέφια απέναντι στον
Κρόνο.
Αντίθετα οι Μάγοι δεν μπόρεσαν να αποδώσουν το γνωστό
μπάσκετ και κάπου «αιχμαλωτίστηκαν» από την ΕΑΛ.

Με πολυφωνία η ΑΕΤ
Από την αρχή της χρονιάς η
ΑΕΤ έδειξε ότι διαθέτει μια καλογυμνασμένη και με σωστό προσανατολισμό ομάδα.
Πραγματικά οι παίκτες ανέπτυξαν τους απαραίτητους αυτοματισμούς, ενώ ξέρουν τι θέλουν

στο παρκέ και κυρίως πώς να το
πάρουν.
Επιπρόσθετα ο ένας βοηθάει
τον άλλο και όταν υπάρχει πολυφωνία τότε το νερό μπαίνει πολύ
εύκολα στο αυλάκι.
Αντίθετα αν μια ομάδα τα περιμένει όλα από περιορισμένο
αριθμό παικτών είναι μαθηματικά
βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα κολλήσει και δεν θα μπορέσει να δικαιώσει τις προσδοκίες.
Η ομάδα του κ. Γκότα έχει έναν
καλό κορμό, ενώ οι πιτσιρικάδες
δείχνουν μεγάλη αγάπη για το
μπάσκετ και διάθεση να κολυμπήσουν στα βαθιά.
Η ερυθρόλευκη μηχανή λειτούργησε ρολόϊ στο τοπικό ντέρμπι με τον Κρόνο, κάτι που εξηγεί
και το επιβλητικό 105-59.
Οι γηπεδούχοι φάνηκε από νωρίς ότι ήταν στην μέρα τους και
φρόντισαν να μην αφήσουν να
πέσει τίποτα κάτω.
Όλα ξεκίνησαν από την καλή
άμυνα, οπότε θωράκισαν καλά
την ρακέτα τους βγάζοντας τους
κιτρινόμαυρους από τον συνηθισμένο τρόπο σκέψης.
Ασφαλώς δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο για μια
ομάδα να καταδιώκει συνέχεια
στο σκορ.

γούλας, Ζαμπραϊλας 6, Καννελόπουλος 6, Βαρυμπομπίτης 7(1),
Κολώνας 2, Τόλης 3, Χρήστου
3(1), Μπακάλης, Ζησόπουλος 2,
Τσέπας 28, Χαβήλας, Ντιντής 2.
ΑΕΤ (Γκότας Χρ.): Μπράμης
Κ. 9(1), Γκότας Α. 2, Τσιάνας Ν.
3, Νίτσιος Κ. 2, Παπαγεωργίου
Α. 30(1), Αμπράζης Κ. 7, Μπαλωμένος Α. 2, Χρηστάκος Σ. 5(1),
Μπαϊρακτάρης Ε. 14, Όκκας Α.
16, Βήτας Θ. 9, Κατούνας Γ. 6.

Κόλλησαν οι Μάγοι

Με πολλές εμπνεύσεις η ΑΕΤ πέτυχε ευρεία νίκη επί του Κρόνου
Όμως και στην επίθεση η ΑΕΤ
είχε χίλιους δυο τρόπους να σκοράρει. Καλάθι το καλάθι η ψυχολογία εκτοξεύτηκε, οπότε οι αθλητές έκαναν πράγματα που δουλεύουν στις προπονήσεις.
Πάνω απ’ όλα όμως τα μέλη
των γηπεδούχων χάρηκαν την
διάθεση των πιτσιρικάδων, που
αφήνουν υποσχέσεις.
Τα καλάθια τους όπως του νεαρού Τσιάνα στους 101 πόντους
πανηγυρίστηκε δεόντως. Γενικά
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όλοι πήραν τα μπράβο τους.
Οσο για τον Κρόνο δεν βρέθηκε
στην μέρα του, οπότε κόλλησε
και στις δυο πλευρές του παρκέ
με αποτέλεσμα να μην μπορέσει
να πάρει κάτι.
Σίγουρα θα ξεχάσει γρήγορα
το ματς και θα χτυπήσει συναντήσεις που έχει στο πρόγραμμα.
Τα δεκάλεπτα: 18-33, 31-57,
52-75, 59-105
Διαιτητές: Λίλης - Γκουλιώνης
Κρόνος (Χριστάκος): Γεωρ-

Και στον πρώτο γύρο το ματς
των Μάγων με την ΕΑΛ πήγε σε
σχετικά χαμηλό σκορ. Αυτή την
φορά η παραγωγή αποδείχτηκε
ακόμη δυσκολότερη υπόθεση.
Ετσι οι πορτοκαλί έχασαν έδαφος αφού ηττήθηκαν από τους
Λαρισαίους με 43-34.
Σίγουρα τέτοια σκορ δεν συνηθίζονται στο μπάσκετ αλλά κανείς δεν υπογράφει συμβόλαιο
ότι θα σκοράρει πάντα κατά βούληση.
Πάντως ο εκπρόσωπός μας
ήθελε να βγάλει ένα μεγάλο αποτέλεσμα αλλά στην προκειμένη
περίπτωση δεν απλώθηκαν στο
παρκέ όλες οι αρετές, οπότε οι
δυνατοί γηπεδούχοι έφεραν το
ματς στα μέτρα τους και πέτυχαν
τον αντικειμενικό στόχο.

Κύριο χαρακτηριστικό για τους
Μάγους αποτέλεσε η αστοχία.
Εχασαν εύκολες προσπάθειες και
το γεγονός αυτό έδωσε άλλη
ώθηση στους αντιπάλους.
Παράλληλα η ΕΑΛ φρόντισε
να πάει το ματς στην δύναμη και
η τακτική της δικαιώθηκε.
Πάντως στο πρώτο μέρος το
ματς ήταν ντέρμπι με τους Μάγους να προβάλουν αντίσταση.
Η ζημιά όμως έγινε στην γ’ περίοδο με τους Λαρισαίους (τραυματίστηκε ο Μηλιώνης) να χτίζουν
διαφορά.
Στην τελική ευθεία οι Μάγοι
έκαναν μια ύστατη προσπάθεια
μειώνοντας στους 5 αλλά μέχρι
εκεί.
Τα δεκάλεπτα: 11-10, 21-18,
35-26, 43-34
Διαιτητές: Κοντογιάννης - Χατζής
ΕΑΛ (Σταυρόπουλος Δ.): Μηλιώνης 8, Μπαγκούας 3, Βαλιώτης
2, Ζορμπάς 3(1), Κολοβέτσιος 7,
Πάντος 4, Σταυρόπουλος Δ. 9,
Τζιαστούδης, Καλόγηρος 5, Καρβούνης 2.
Μάγοι (Τσίμας): Γρηγορόπουλος 2, Διβάνης, Μπέφας 10, Παπανδρέου 4, Αναστασίου, Τόλλιος
6, Κουτιβής 4, Καλαμπάκας 2,
Μερίτσης 3(1), Γουλιώτης 2,
Ευαγγέλου 1, Τσιανάκας.

Τα αποτελέσματα
Νέοι ΑΕΛ- Σουφλάρια ..........46-59
Κρόνος - ΑΕΤ .....................59-105
ΕΑΛ- Μάγοι ..........................43-34
Απόλλων Κ.- Δεσκάτη ..........78-52
Ίκαρος Λ.- Ολυμπιακός Κ. ...52-47
Στην βαθμολογία: ΑΕΤ 23, Μάγοι 22, Κρόνος 14, ενώ στην επόμενη αγωνιστική παίζουν: ΑΕΤΕΑΛ, Μάγοι- Απόλλων. Κ, Νέοι
ΑΕΛ- Κρόνος.
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Έχασε την ευκαιρία
για το πρώτο διπλό!
•Ο ΑΟ Τρίκαλα πήρε βαθμό 1-1 από τον Αήττητο παίζοντας με
10 παίκτες από το 28’ λόγο της αψυχολόγητης αποβολής του Ράντι!

Μ

ια κακή
στιγμή ίσως
να στέρησε
τον ΑΟ
Τρίκαλα από την πρώτη
εκτός έδρας νίκη! Ενώ
τραγική ήταν και η
παρουσία του δευτέρου
βοηθού Παγουρτζή ο
οποίος έκλεψε τους
βαθμούς με δύο
ανύπαρκτα οφσάιντ που
έδειξε στον Συμελίδη.
Όσο αφορά το πρώτο
σκέλος.

Η αψυχολόγητη παρουσία
στο γήπεδο του Ράντι ίσως
να έπαιξε καθοριστικό ρόλο
ώστε ο ΑΟΤ να μην πάρει τη
πρώτη εκτός έδρας νίκη στο
πρωτάθλημα. Παρόλα αυτά
το 1-1 στα Σπάτα από την
Αήττητο, αν αναλογιστούμε
τις συνθήκες του αγώνα, ήταν
ένα θετικό αποτέλεσμα για
την 14η αγωνιστική της Φούτμπολ Λιγκ.
Ο Ράντι άφησε για περισσότερο από μια ώρα την ομάδα του με παίκτη λιγότερο,
ενώ ήταν χαρακτηριστικό ότι
και οι δυο κάρτες που δέχτηκε
ήταν… αχρείαστες.
Έτσι τα Τρίκαλα δεν μπόρεσαν να φτάσουν σε μια νίκη
χρυσάφι, αλλά τουλάχιστον
κράτησαν απόσταση από τον
αντίπαλο, όπως και από τον
Αιγινιακό, ενώ προσπέρασαν
και την Σπάρτη. Με όλα αυτά
είναι σαφές ότι ο εξ αναβολής
αγώνας της Τετάρτης με τον
Απόλλωνα Λάρισας αποκτά
χαρακτήρα τελικού και η νίκη
είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία!

Η εικόνα του αγώνα
Δεν ανέδειξε νικητή η αναμέτρηση του Αήττητου Σπάτων
με τον ΑΟ Τρίκαλα. Για την
14η αγωνιστική της Football
League οι δύο ομάδες έμειναν
στο 1-1, αποτέλεσμα που δεν

Καλά στοιχεία από τον Ζακουανί,
αλλά ήταν άτυχος με τον τραυματισμό του

Ο Ράντι ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής του αγώνα της Κυριακής
ευνοεί ούτε τον έναν, ούτε τον
άλλο, στην προσπάθεια που
κάνουν για αναρρίχηση. Με
παίκτη λιγότερο από το 28’
έπαιζαν οι φιλοξενούμενοι…
Ο ΑΟ Τρίκαλα πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο
στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Σε έναν κακό αγωνιστικό χώρο, οι φιλοξενούμενοι
έφτασαν πολύ κοντά στο 0-1,
όταν από πάσα του Συμελίδη,
ο Καπός σε θέση τετ α τετ νικήθηκε από τον Κοκκαλά στο

πλασέ που έκανε. Ο Αήττητος
αδυνατούσε να απειλήσει την
εστία του Ταΐρη, αλλά η αποβολή του Ράντι στο 28’ με
δεύτερη κίτρινη κάρτα άλλαξε
την εικόνα του ματς.
Οι γηπεδούχοι ανέλαβαν την
πρωτουβουλία των κινήσεων
και άνοιξαν το σκοτ στο 35’.
Ο Λάσκαρης έκανε λανθασμένη πάσα έξω από την περιοχή
της ομάδας του, ο Χατζηϊωαννίδης έκλεψε τη μπάλα, αυτή
έφτασε στον Ταμπάκη, ο οποί-

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

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

ος με σουτ μέσα απο την περιοχή έκανε το 1-0.
Ο Θωμάς Γράφας αντικατέστησε τον Λάσκαρη με τον
Ζακουανί στο 39’, για να δώσει ταχύτητα στην ομάδα του.
Το πρώτο μέρος κύλησε δίχως να γίνει καμία άλλη άξιας
αναφοράς ευκαιρία.
Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου οι φιλοξενούμενοι έφεραν στα ίσια το ματς.
Στο 50’ ο Τριανταφυλλάκος
εκτέλεσε απευθείας φάουλ
και έστειλε τη μπάλα πρώτα
στο δεξί δοκάρι και ακολούθως στα δίχτυα (1-1).
Στα λεπτά που ακολούθησαν, ούτε η μία ούτε η άλλη
ομάδα μπορούσαν να παράξουν τελική. Τα λεπτά περνούσαν, η μπάλα πήγαινε
πάνω – κάτω, οι γηπεδούχοι
είχαν την κατοχή, αλλά ο Ταΐρης δεν ανησύχησε ιδιαίτερα.
Από την άλλη, ο ΑΟΤ, που
έπαιζε με παίκτη λιγότερο,
είχε την άστοχη κεφαλιά του
Καπού στο 85’, από φάουλ
του Τριανταφυλλάκου. To τελικό 1-1 μπορεί να χαρακτηριστεί δίκαιο με βάση την εικόνα του.
ΣΚΟΡΕΡ: 35’ Ταμπάκης –
50’ Τριανταφυλλάκος
ΚΟΚΚΙΝΗ: 28’ Ράντι
ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ (Πέτρος Δημητρίου): Κοκκαλάς,
Σπυρόπουλος, Σταματάκης,
Μάγκας, Ηρακλής, Κασνέτση,
Λάμπρου, Ταμπάκης (69’ Πλαβούκος), Κατσέρης (80’ Κοκκόρης), Λύρας, Χατζηϊωαννίδης.
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ (Θωμάς Γράφας): Ταΐρης, Πάνος, Ντόσης,
Γκότοβος, Συριόπουλος, Τσιάρας, Λάσκαρης (39’ Ζακουανί,
73’ λ. τρ. Σμυρλής), Τριανταφυλλάκος, Ράντι, Συμελίδης,
Καπός (88’ Γκουγκούδης).
Διαιτητής: Μπακογιάννης
(Αθήνας)
Βοηθοί: Κοττορός (Δωδ/νήσου), Παγουρτζής (Πειραιά).
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Βόλος – Ηρακλής .....................................................0-2
(45’ Ναμπουγιού, 69’ Περόνε)
Πλατανιάς – Απόλλων Λάρισας ................................0-0
Απόλλων Πόντου – Σπάρτη ......................................1-0
(90+3’ Κυβελίδης)
Κέρκυρα – Αιγινιακός ...............................................1-0
(74’ Κόντος)
Δόξα Δράμας – ΑΟΧ Κισσαμικός .............................1-0
(40’ Κρητικός)
Καραϊσκάκης Άρτας – Εργοτέλης ...........................1-0
(36’ Τζιώρας)
Αήττητος Σπάτων – Τρίκαλα ....................................1-1
(35’ Ταμπάκης / 50’ Τριανταφυλλάκος)

Δευτέρα 28 Ιανουαρίου
Ηρόδοτος – Παναχαϊκή ............................................0-1
(3’ Mπαστακός)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ .............................................29-9 ........32
2. AOK ΚΕΡΚΥΡΑ .........................................17-8 ........29
3. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ...............................18-10 ........25
4. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ..............................................17-9 ........23
5. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ ..............................11-10 ........21
6. ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ............................................13-11 ........21
7. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ...........................................20-15 ........20
8. ΗΡΑΚΛΗΣ ...............................................16-13 ........20
9. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ .......................................14-15 ........19
10. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ........................................8-14 ........17
11. ΑΟΧ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ .................................12-13 ........15
12. ΗΡΟΔΟΤΟΣ ............................................9-20 ........15
13. Α Ο ΤΡΙΚΑΛΑ ........................................11-16 ........12
14. ΣΠΑΡΤΗ ..................................................9-16 ........11
15. ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ..............................8-16 ........10
16. ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ...........................................11-27 ..........9
* Ο πρώτος της βαθμολογίας ανεβαίνει στη Super
League. Ο δεύτερος δίνει αγώνα μπαράζ με τον 13ο της
Super League.
** Οι ομάδες από την 3η έως τη 10η θέση θα συμμετάσχουν στη Super League 2.
*** Βάσει αναδιάρθρωσης οι 4 τελευταίοι υποβιβάζονται
στη Δ’ εθνική. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις
11-12 θα είναι στη Γ’ (Football League του χρόνου). Ουσιαστικά υποβιβάζονται κατηγορία και οι ομάδες που θα
τερματίσουν στις θέσεις 11-12, απλά οι 4 τελευταίοι πέφτουν 2 κατηγορίες.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ (15η) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 2 Φεβρουαρίου
Ηρακλής – Πλατανιάς (15:00 ΕΡΤ3)

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου
Σπάρτη – Αιγνιακός
ΑΟΧ Κισσαμικός – Απόλλων Πόντου
Παναχαϊκή – Κέρκυρα (15:00 ΕΡΤ3)
Εργοτέλης – Δόξα Δράμας
Απόλλων Λάρισας – Ηρόδοτος
Τρίκαλα – Καραϊσκάκης Άρτας
Βόλος – Αήττητος Σπάτων
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Νίκη χωρίς…
κόπο για
τα Μετέωρα!
Χωρίς να… ιδρώσουν τα Μετέωρα πήραν
ξεκούραστα το τρίποντο σήμερα καθώς η
Αναγέννηση Καρδίτσας έχει αποσυρθεί
και έτσι κέρδισαν το παιχνίδι στα χαρτιά.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 16ης αγωνιστικής καθώς και η βαθμολογία στον 4ο όμιλο της Γ’ Εθνικής, όπως
έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής:
Αναγέν. Καρδίτσας – ΑΣ Μετέωρα 0-3α.α.
Πιερικός – Ολυμπιακός Βόλου
1-2
(45’ Κωτσιαρίδης – 39’ πέν., 68’ Μάντζιος)
Νίκη Βόλου – ΑΟ Σελλάνων
2-0
(64’ Μαντζίρης, 89’ Κέρι)
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας – ΓΣ Αλμυρού 2-1
(57’ Αποστολίδης, 61’ Κατσαμάγκας – 6’ Αναστασίου)
ΑΟ Στυλίδας – Απόλλων Μακρυχωρίου 2-0
(24’ πέν. Χαλαστάνης, 89’ Μπουσάι)
Φωκικός – Οικονόμος Τσαριτσάνης
0-1
(60’ πέν. Τσακάλι)
Θησέας Αγριάς – Αστέρας Ιτέας
1-2
(51’ Οικονόμου – 75’ Αντωνόπουλος, 88’ πέν.
Κακκαβάς)

Η Βαθμολογία
Νίκη Βόλου
Ολυμπιακός Βόλου
Αστέρας Ιτέας
ΑΣ Μετέωρα
ΓΣ Αλμυρού
Θησέας Αγριάς
ΑΟ Σελλάνων
Οικονόμος Τσαριτσάνης
Απόλλων Μακρυχωρίου
ΑΟ Στυλίδας
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας
Πιερικός
Φωκικός
Αναγέννηση Καρδίτσας

44
41
28*
28*
23
23
22
19
18
17
17
16
12
1

*Έχουν έναν αγώνα λιγότερο. Εκκρεμεί ο
αγώνας ΑΣ Μετέωρα – Αστέρας Ιτέας της
14ηςαγωνιστικής που έχει ορισθεί για τις 30 Ιανουαρίου.

Διπλό χτύπημα ο ΑΟΤ
•Αφρικανική ενίσχυση για τον ΑΟ Τρίκαλα που ανακοίνωσε
τον Κενυάτη Πολ Γουέρε και τον Σαλίμ Σισέ από τη Γουινέα
ε διπλή μεταγραφή προχώρησε
ο ΑΟ Τρίκαλα το βράδυ του
Σαββάτου (26/1). Οι
«κυανέρυθροι» ανακοίνωσαν
του απόκτηση του Κενυάτη επιθετικού
Πολ Γουέρε και του επιθετικού από τη
Γουινέα, Σαλίμ Σισέ.

Σ

Ο Γουέρε είναι γνωστός στην Ελλάδα από
το πέρασμά του από ΑΕΛ Καλλονής, Αχαρναϊκό και Καλαμάτα, ενώ μέχρι πρόσφατα
αγωνιζόταν στο Καζακστάν και την Κάισαρ.
Τη σεζόν 2015-16 με την ομάδα της Λέσβου
είχε 12 συμμετοχές και την επόμενη με τον
Αχαρναϊκό 9 ματς και 1 γκολ. Με την Καλαμάτα πέρυσι έπαιξε σε 11 αγώνες και σημείωσε 3 τέρματα. Βάσει των στοιχείων
της διοργανώτριας αρχής από την προηγούμενη θητεία του στη Football League είναι γεννημένος στις 08/10/93.
Πριν έρθει στη χώρα μας ο Γουέρε έπαιζε στην πατρίδα του με τις Τούσκερ, Λέοπαρντς, στη νότιο Αφρική με την Αμαζούλου
και μετά την Καλαμάτα είχε 25 συμμετοχές
με την Κάιζαρ του Καζακστάν. Μετρά 30
συμμετοχές και 3 γκολ με την Εθνική ομάδα της Κένυας.
Ο Σισέ έχει ύψου 1μ.85 με τελευταία του
συμμετοχή πριν 11 μήνες (24/02/18) με τη
ρουμανική Πολιτέκνικα Ιάσι. Μετρά 5 συμμετοχές και 2 γκολ με την Εθνική ομάδα της
χώρας του. Τελευταία φορά που φόρεσε το
εθνόσημο ήταν προ 5ετίας (05/03/14) σε φιλικό με το Ιράν. Ξεκίνησε την καριέρα του
από την Αρέτσο και τη σεζόν 2012-13 έπαιξε στην Ακαδέμικα (34 συμμετοχές, 8 γκολ).
Ακολούθησαν στην Πορτογαλία η δεύτερη
ομάδα της Σπόρτινγκ (34 ματς, 8 γκολ σε 3
σεζόν), η Αρούκα (9 αγώνες), η Ακαδέμικα
(9 συμμετοχές) εκ νέου, η Βιτόρια Σετούμπαλ (9 αγώνες, 2 γκολ) και η Ολιανένσε με
την οποία είχε 36 συμμετοχές και 7 τέρματα.
Την αγωνιστική περίοδο 2017-18 ο νεοα-

Ο ΑΟ Τρίκαλα ανακοίνωσε τους Γουέρε και Σισέ
ποκτηθείς φορ του ΑΟ Τρίκαλα έπαιξε στη
Ρουμανία και μέτρησε 6 συμμετοχές και 2
γκολ στο Europa League.
Η ανακοίνωση για τον Γουέρε: «Η Π.Α.Ε.
ΑΟ Τρίκαλα ανακοινώνει την άμεση μεταγραφή στο ρόστερ της ομάδας, του Paul
Were Ooko. Ο 25χρονος αριστεροπόδαρος
παίζει αριστερά και δεξιά της επίθεσης,και
έχει ύψος 1.77. Είναι γεννημένος στις 8
Οκτωβρίου 1993 στη Κένυα, και έχει σκοράρει τρεις φορές με την Εθνική της χώρας
του.
Ξεκίνησε τη ποδοσφαιρική του καριέρα το
2010 στη Κένυα, έπειτα έπαιξε στη Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής φορώντας τη φανέλα της AmaZulu FC, ενώ από τον Αύγουστο του 2015 παίζει στην Ελλάδα. Ντεμπούτο στη χώρα έκανε με την Α.Ε.Λ. Καλλονής, συνέχισε στον Αχαρναϊκό Α.Ο. και η
τελευταία ελληνική ομάδα για την οποία
αγωνιζόταν πριν τη μεταγραφή στα Τρίκαλα, ήταν ο Π.Σ. Καλαμάτα. Το Φεβρουάριο

του 2018 φεύγει για Καζακστάν όπου μέχρι
πρότινος αγωνιζόταν για τη Kaisar Kyzylorda στην Α’ Κατηγορία».
Η ανακοίνωση για τον Σισέ: «Η Π.Α.Ε. ΑΟ
Τρίκαλα ανακοινώνει τη μεταγραφή του
Salim Cissé στην ομάδα της. Ο 26χρονος
επιθετικός ύψους 1.85 έχει καταγωγή από
την Γουινέα και είναι γεννημένος στις 24 Δεκεμβρίου του 1992 στο Conakry.
Ο αριστεροπόδαρος παίκτης μετράει αρκετές συμμετοχές στη πρώτη και δεύτερη
κατηγορία της Πορτογαλίας όπου έπαιζε
από το 2013 μέχρι το 2017, με τις: FC
Arouca, Sporting , Vitória Setúbal FC, SC Olhanense, σημειώνοντας συνολικά 22 τέρματα.
Επιπλέον έχει κάνει έξι επιτυχημένες εμφανίσεις στο Europa League σκοράροντας
δύο φορές και μοιράζοντας 3 assist. Μέχρι
πρότινος έπαιζε στη FC Politehnica Iasi
στην Α’ Κατηγορία της Ρουμανίας από την
οποία και προέρχεται».

Κάλεσμα στους φιλάθλους
Η Διοίκηση του Α.Σ. Μετέωρα καλεί όλο το
φίλαθλο κόσμο να δώσει δυναμικό «παρών»
από τις κερκίδες του Δημοτικού Σταδίου
Καλαμπάκας «Βασίλης Καρακίτσιος» την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 στον αναβληθέντα αγώνα «Α.Σ. ΜΕΤΕΩΡΑ – Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ
ΙΤΕΑΣ» για την 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής (4ος όμιλος).
Πρόκειται για έναν αγώνα-ντέρμπι, δεδομένου ότι υπάρχει ισοβαθμία με τον Αστέρα
Ιτέας στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, επομένως ένα νικηφόρο για την ομάδα
μας αποτέλεσμα στον αγώνα της Τετάρτης
θα εδραιώσει ακόμα περισσότερο την παραμονή μας στην κατηγορία, που είναι και ο
βασικός μας στόχος.
Σε αυτή μας την προσπάθεια ΣΑΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ, για να νιώθουμε
έντονα τον ΠΑΛΜΟ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ από τις κερκίδες του Δημοτικού Σταδίου της Καλαμπάκας.
Ώρα έναρξης: 3μ.μ.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΓΩΝΑ –
ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ
Κάνουμε γνωστό ότι τιμή του εισιτηρίου Γενικής Εισόδου για τον αγώνα ανέρχεται στα
7 ευρώ, ενώ όπως πάντα η είσοδος στους μαθητές θα είναι δωρεάν.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Ο Ν. ΣΥΡΑΚΟΣ
Κοινή συναινέσει η απόφαση της Διοίκησης
του Α.Σ. Μετέωρα και του ποδοσφαιριστή Νίκου Συράκου για την αποχώρηση του δεύτερου από την ομάδα μας. Ο 21χρονος επιθετικός πλέον παραμένει ελεύθερος.

ριν το ματς το ζευγάρι:
Ασκληπιού- Πεύκων είχε όλα
τα στοιχεία ενός ντέρμπι. Ο
εκπρόσωπός μας κάνει
φιλότιμη προσπάθεια για να
αναρριχηθεί βαθμολογικά και σε
πολλά παιχνίδια πρόσφερε ελκυστικό
θέαμα κάνοντας κατάθεση ψυχής.

Π

Οι παίκτριές του ήξεραν πάντως ότι για να
πάρουν αποτέλεσμα το Σάββατο έπρεπε να
κάνουν αψεγάδιαστη εμφάνιση απέναντι
στον συγκεκριμένο αντίπαλο, που και ποιότητα διαθέτει και βάθος.
Να θυμίσουμε ότι στο δυναμικό του ανήκει και η πρώην αθλήτρια του Ασκληπιού Κορίνα Γιαννούλη, που φυσικά βρέθηκε σε οικείο περιβάλλον.
Η συνάντηση δεν έφερε Τρικαλινά χαμόγελα αφού η ιστορία έγραψε 1-3. Βέβαια οι
γαλάζιες με την εμφάνισή τους στην εκκίνηση άνοιξαν την όρεξη, αφού είχαν ψυχική δύναμη και καλά τελειώματα.
Καθοριστικό ήταν το δεύτερο σετ όπου τα
Πεύκα έλεγξαν τον ρυθμό και κατάφεραν να
αναδείξουν τα δυνατά τους χαρτιά περιορίζοντας παράλληλα τα αντίστοιχα Τρικαλινά.
Στο επόμενο σετ έγινε μάχη(21-21) αλλά
και πάλι κατέληξε σε Βορειο ελλαδίτικα χέρια, ενώ ο επίλογος γράφτηκε με καθαρή
επικράτηση της φιλοξενούμενης ομάδας.
Ο αγώνας έγινε στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής, που περιλάμβανε αρκετά αμφίρροπα και θεαματικά ματς τα οποία ανέδειξαν τα ιδιαίτερα στοιχεία του βόλεϊ.

Δύσκολη υπόθεση
•Οι γυναίκες του Ασκληπιού αν και ξεκίνησαν θετικά
δεν συνέχισαν ανάλογα και έχασαν 1-3 από τα Πεύκα

Στιγμιότυπο από την αναμέτρηση
του Ασκληπιού με τα Πεύκα

Σάββατο 26 Ιανουαρίου
ΕΑ Λαρίσης - ΑΣ Γιάννενα
3-2
(24-26, 25-20, 25-19, 13-25, 15-13)
ΑΣ Ασκληπιός - Ακαδημίες Πρωτ. Πεύκων
1-3
(25-17, 11-25, 22-25, 10-25)
ΓΣΓ Νίκη - ΑΣΚ Λαγκαδάς
3-0
(25-19, 25-8, 25-21)
ΑΟ Καβάλας - ΕΟ Σταυρούπολης
2-3
(25-19, 23-25, 25-19, 19-25, 13-15)

ΜΑΣ Νέα Γενεά - ΓΣ Δράμας
(25-13, 25-18, 25-11)

3-0

Κυριακή 27 Ιανουαρίου
ΑΣ Ελπίς - ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση
0-3
(20-25, 16-25, 19-25).
Ρεπό: ΓΣ Ένωση Ελασσόνας
Το επίσημο κείμενο θα το παραθέσουμε σε
προσεχές φύλλο, ενώ την επόμενη αγωνιστική ο Ασκληπιός θα ταξιδέψει στην Δράμα κάνοντας θετικές σκέψεις.

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΠΙΚΑ
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Νίκη… πρωτιάς και γοήτρου
•Οι Παραληθαίοι πέρασαν με το επιβλητικό 5-2 από το Ριζαριό
ρίποντο που
πρόσφερε γόητρο
αλλά και πρωτιά
πέτυχαν οι
Παραληθαίοι στο ντέρμπι
κορυφής του 1ου ομίλου.
Η ομάδα του Μάκη
Ζαβλανού πέρασε με το
εντυπωσιακό 5-2 από το
Ριζαριό προσπερνώντας
τον «Γίγα» μέσα σ’
έξαλλους
πανηγυρισμούς.

Τ

Του ΠaNoΥ
ΓIΔoΠoYΛoΥ
Ο Ρίζος πέτυχε δύο γκολ στο Ριζαριό

gidopoulosp@yahoo.gr

Μια σπουδαία νίκη αν αναλογιστεί κάποιος πως οι νικητές έπαιξαν με 10 παίκτες για
ένα ολόκληρο ημίχρονο, όταν
ο Α. Νάκος αποβλήθηκε στο
43’ με δεύτερη κίτρινη κάρτα
για μαρκάρισμα. Παρ’ όλα
αυτά και παρά το γεγονός
πως οι Παραληθαίοι έχασαν
πέναλτι (στο 18’ ο Χατζής
απέκρουσε την προσπάθεια
του Ρίζου από την άσπρη βούλα) βρήκαν το σθένος και τον
τρόπο να αντισταθούν και να
κάνουν την εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στους γηπεδούχους οι οποίοι παρότι σε
πολλά παιχνίδια έχουν δείξει
πως ανήκουν σε μεγαλύτερη
κατηγορία, στο συγκεκριμένο
έπεσαν… θύμα των γρήγορων και οργανωμένων αντε-

πιθέσεων και σ’ αυτό βέβαια
μεγάλη συμβολή είχε ο Μάκης
Ζαβλανός με τον τρόπο που
διαχειρίστηκε την κατάσταση. Αναμφισβήτητα η παρουσία του έμπειρου Σπύρου
Ζάρρα στα μετόπισθεν, του
έμπειρου Βασίλη Ρίζου και
των «δαιμόνιων» Φώτη Νάκου, Καρδούλα και Ζάρρα Μ.
στην επίθεση έπαιξαν καταλυτικό ρόλο απέναντι σε μια
ομάδα «γεμάτη» από ικανούς
και έμπειρους παίκτες.
Η νίκη πρόσφερε περισσότερο γόητρο, καθώς οι δύο
ομάδες έχουν ξεχωρίσει και
εκτός απροόπτου θα είναι αυτές που θα πάρουν το εισιτήριο ανόδου. Σε γενικές γραμμές παίχτηκε ένα πολύ καλό
παιχνίδι, με πολλά γκολ, πολ-

λές ευκαιρίες και σε αθλητικό
πλαίσιο με τον διαιτητή κ.
Κοντίνο να μην έχει κανένα
πρόβλημα.
Από την αρχή του ματς, όλα
έδειχναν πως θα γίνει καλό
παιχνίδι. Το Ριζαριό προηγήθηκε στο σκορ στο 13’ , όταν
από κόρνερ του Κεραμά με
ωραίο «ψαλιδάκι» ο Ζαμπραϊλας έκανε το 1-0.
Στο 18’ οι Παραληθαίοι κέρδισαν πέναλτι. Ο Ρίζος ανέλαβε την εκτέλεση και ο Χαντζής πέφτοντας στη γωνία
απέφυγε την ισοφάριση αποκρούοντας.
Στο 21’ ο Φ. Νάκος προσπάθησε να στείλει την μπάλα
γκολ με απευθείας φάουλ με
τον Χαντζή να βγάζει εντυπωσιακά σε κόρνερ αφού η μπά-

Ο Καρδούλας πλασάρει και διαμορφώνει το τελικό 2-5
λα βρήκε και το δοκάρι του.
Στο αμέσως επόμενο λεπτό
και συγκεκριμένα στο 22’, ο Φ.
Νάκος βρήκε τον Ρίζο με τον
επιθετικό των Παραληθαίων
με εξωτερικό αριστερό φάλτσο να στέλνει την μπάλα στην
αριστερή γωνία της εστίας
του Ριζαριού για το 1-1.
Στο 25’ οι φιλοξενούμενοι
πήραν κεφάλι στο σκορ. Ο Ρίζος με διαγώνια σέντρα βρήκε τον Φ. Νάκο, ο Χαντζής
βγήκε λανθασμένα εκτός μεγάλης περιοχής, με τον νεαρό
επιθετικό να πλασάρει από
μακριά για το 1-2.
Στο 43’ οι Παραληθαίοι έμει-

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
1ος ΟΜΙΛΟΣ

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Ζάρκο-Κηπάκι .....................................................................1-3
Αγ. Κυριακή-Αστέρας .........................................................4-1
Αρδάνι-Αμπελάκια ..............................................................3-0
Ριζαριό-Παραληθαίοι .........................................................2-5
Κεραμίδι-Γριζάνο ................................................................1-2
Καρυές-Βασιλική ................................................................3-0
Κρήνη-Ακαδημία1 ...............................................................1-2
Λόγγος-Πετρωτό ................................................................0-2
Ρεπό Άγ. Οικουμένιος

Η ΒΑθΜoΛoΓΙΑ

Η ΒΑθΜoΛoΓΙΑ

ΟΜΑΔΕΣ

Β

Ν

Ι Η

ΤΕΡΜ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

35
34
28
26
25
24
22
21
21
21
19
16
12
11
11
6
4

11
11
8
8
7
7
6
6
6
6
5
4
3
3
2
2
1

2 1
1 2
4 2
2 4
4 4
3 4
4 5
3 5
3 5
3 5
4 5
4 6
3 8
2 9
5 7
0 12
1 12

52-16
57-18
28-14
30-20
27-21
30-21
30-30
34-26
32-25
21-26
27-29
17-23
18-27
11-27
15-38
13-37
8-52

Παραληθαίοι
Ριζαριό
Ζάρκο
Καρυές
Κηπάκι
Αρδάνι
Κεραμίδι
Αγ. Οικουμένιος
Γριζάνο
Αμπελάκια
Αγ. Κυριακή
Βασιλική
Ακαδημία 1
Πετρωτό
Κρήνη
Λόγγος
Αστέρας

Δροσερό Μουριά-Βαλτινό .................................................6-2
Βυτουμάς-Ασπρόβαλτος ....................................................2-5
Τζούρτζια-Ροπωτό ..............................................................1-2
Θεόπετρα-Πρίνος ...............................................................2-1
Πιαλεία-Δενδροχώρι ..........................................................2-0
Παλ/στηρο-Γόμφοι .............................................................4-0
Φιλύρα -Λυγαριά ..........................................................0-3α.α.
Φωτεινό-Κεφ/κος .........................................................3-0α.α.
Ρεπό: Χρυσομηλιά

ΟΜΑΔΕΣ

Β

Ν

Ι Η

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

34
34
31
29
28
26
25
23
23
18
17
13
9
9
7
0
0

11
11
10
9
9
8
7
7
7
6
5
4
3
3
2
0
0

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

Ενωση Δ.Μ
Ασπρόβαλτος
Πιαλεία
Λυγαριά
Θεόπετρα
Πρίνος
Παλ/ρο
Βυτουμάς
Βαλτινό
Τζούρτζια
Ροπωτό
Χρυσομηλιά
Γόμφοι
Φωτεινό
Δενδροχώρι
Κεφ/κός
Φιλύρα

1
1
3
2
3
3
2
4
5
8
6
8
10
10
10
13
13

ΤΕΡΜ.
55-12
42-11
40-15
42-15
34-16
29-14
29-13
33-24
28-20
23-28
20-30
19-33
12-38
14-42
12-43
0-39
0-39

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (3/2, 15.00)

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (3/2, 11.00)

Αστέρας...................................- ......................................Κρήνη
Αμπελάκια................................- ......................Άγ. Οικουμένιος
Παραληθαίοι............................- .............................Αγ. Κυριακή
Γριζάνο ....................................- .....................................Αρδάνι
Βασιλική...................................-.....................................Ριζαριό
Ακαδημία1 ...............................- ..................................Κεραμίδι
Λόγγος.....................................- ....................................Καρυές
Πετρωτό ..................................- ......................................Ζάρκο
Ρεπό: Κηπάκι

Ασπρόβαλτος ..........................- ....................Δροσερό Μουριά
Ροπωτό ....................................-.............................Χρυσομηλιά
Πρίνος......................................- ................................Βυτουμάς
Δενδροχώρι .............................-.................................Τζούρτζια
Γόμφοι .....................................- ................................Θεόπετρα
Λυγαριά ...................................- ....................................Πιαλεία
Φωτεινό....................................-...............................Παλ/στηρο
Κεφ/κός-Φιλύρα ..................................................................δ.δ.
Ρεπό: Βαλτινό

ναν με δέκα παίκτες, με τον
Νάκο Θ. να παίρνει την δεύτερη κίτρινη κάρτα.
Στα πρώτα λεπτά της επανάληψης το παιχνίδι ξεκίνησε
το ίδιο δυνατά.
Στο 55’ Ο Ν. Ζάρας από κοντινή απόσταση με πλασέ και
χωρίς πίεση άλλαξε την πορεία της μπάλα από πάσα του
Φ. Νάκου και πέτυχε το 1-3.
Στο 65’ ο Νάκος έβγαλε
ωραία σέντρα, η άμυνα του
Γίγα δεν κατάφερε να φτάσει
πρώτη στη μπάλα και ο Ρίζος
απέναντι στον Χαντζή πέρασε
τη μπάλα από πάνω του κάνοντας το το 1-4.
Στο 67’ ο Κεραμάς κέρδισε
το φάουλ, το εκτέλεσε ο ίδιος
με την μπάλα να περνάει δίπλα από το κάθετο δοκάρι
του Μπονόβα.
Στο 69’ και πάλι ο Κεραμάς
με μακρινό σουτ ανάγκασε
τον τερματοφύλακα των Παραληθαίων να βγάλε δύσκολα

σε κόρνερ.
Στο 77’ κόρνερ για το Ριζαριό, ο Παπαποστόλου ανέλαβε
την εκτέλεση από αριστερά
με την μπάλα να καταλήγει
στην αντίπαλη εστία για το 2-4.
Στο 78’ οι παίκτες των Παραληθαίων βγήκαν στην αντεπίθεση με τον Καρδούλα
να πλασάρει τον Χαντζή για το
τελικό 2-5.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΡΙΖΑΡΙΟ (Γιάννης Κέφος):
Χαντζής, Ντέρης (46’ Μόκας),
Ζαμπραϊλας, Κέφος Γ. (83’
Μεσιακάρης), Κεραμάς, Κέφος Μ., Μπαμπούρης (73’ Παπαποστόλου), Καταραχιάς
(66’ Αλεξόπουλος), Κοθράς,
Στεφόπουλος, Αναγνώστου.
ΑΕ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ (Μάκης Ζαβλανός): Μπονόβας,
Ζάρας Σπ., Νάκος Φ, Καρδούλας, Τσικρικάς, Νάκος ΑΘ,
Τσίντζος (85’ Νάκος Ι.), Ρίζος, Τρίγκας, Ζάρας, Γκάνιας.

Α’ Ερασιτεχνική

Εξ’ αναβολής υποχρεώσεις
•Ξεχωρίζει η αναμέτρηση
του Μικρού Κεφαλοβρύσου με τη Φήκη
Εξ’ αναβολής αγώνες περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας με το παιχνίδι
του Μικρού κεφαλοβρύσου με την Φήκη να ξεχωρίζει.
Το πρωτοπόρο Νεοχώρι θα υποδεχτεί τον Πορταίκό, ενώ
η Πηγή θα φιλοξενήσει τα καλύβια.
Οι διαιτητές των σημερινών αγώνων οι οποίοι θα ξεκινήσουν στις 3 μ.μ είναι οι παρακάτω:
Γηπ. Πηγης: Πηγη - Καλύβια
Διαιτ. Κουτσαγιας (Παπαγεωργοπουλος- Αποστολου)
Γηπ. Μπαλκούρας Δημητρα - Πύργος
Διαιτ. Ζήσης (Ντίνος - Πλοκας)
Γηπ. Αγ. Μονης: Αγ. Μονη - Πυργετός
Διαιτ. Μανασης Κ. (Καλογριας - Αλεξοπουλος)
Γηπ. Καστρακίου: Καστράκι - Μεγαλ/ρι
Διαιτ. Λεωνιδας Στ. (Σινδρος -Καπερωνης)
Γηπ. Ταξιαρχών: Ταξιάρχες - Κρ. Βρύση
Διαιτ. Κοντινος (Τουλουμης - Κωστηρας)
Γηπ. Νεοχωριου: Νεοχωρι - Πορταικός
Διαιτ. Σταφυλας (Μαργιωλης - Ράτζας)
Γηπ. Κεφαλ/σου: Κεφαλ/σο - Φηκη
Διαιτ. Πετσας (Νταλουκας - Μπαλας Χ)
Γλύνος - Αχιλλέας
0-3α.α
ΑΕΤ - Σαραγια
0-3α.α
•Πλούσια κινητικότητα πάντως αυτές τις μέρες αφού
την Τετάρτη παίζουν και οι μικτές στα Γρεβενά.

CMYK
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Κερδίζουν παντού
Τα γυναικεία συγκροτήματα των Τρικάλων συνεχίζουν
να εντυπωσιάζουν αφού νίκησαν και οι μεγάλες και οι μικρές

Κ

άτι καλό και με
προοπτική
γίνεται στην
οικογένεια της
γυναικείας ομάδας των
Τρικάλων.

Πανσερραϊκή- Γλυφάδα 2-4
Στην βαθμολογία τα Τρίκαλα είναι δεύτερα με 22 βαθμούς, ενώ θα ετοιμαστούν για
τον αγώνα με την Γλυφάδα.

Οσοι διακονούν τα τμήματα
βλέπουν μακριά και εργάζονται με σκοπό την μακροημέρευση και εν τέλει την καθιέρωση και καταξίωση στο ποδοσφαιρικό γίγνεσθαι.
Είναι ομολογουμένως εντυπωσιακό το άπλωμα, αφού
υπάρχει πλούσιο υλικό.
Το σημαντικό είναι ότι εκτός
από την βιτρίνα έρχεται από
πίσω μια σπουδαία φουρνιά
στις νέες, οπότε τα Τρίκαλα
και στο συγκεκριμένο κομμάτι
θα συνεχίσουν να ακούγονται
έντονα.
Δεν υπάρχει πάντως καλύτερο σκηνικό για κάθε συγκρότημα από το να βλέπει
την δουλειά να αποδίδει καρπούς.
Είναι φανερό ότι οι αθλήτριες εισπράττουν τους καρπούς των κόπων τους, ενώ
ξέρουν να προσαρμόζονται
στα δεδομένα κάθε συνάντησης.
Την Κυριακή οι κυανέρυθρες έστησαν γιορτή σε δυο
μέτωπα.
Πέτυχαν λοιπόν το απόλυτο
κερδίζοντας τόσο οι γυναίκες
όσο και οι Νέες.
Εννοείται ότι οι φιλοφρονήσεις δεν έλειψαν και για τα
δυο τμήματα, που πάντα βγάζουν άσους από το μανίκι
τους.

Απίστευτη είναι όμως και η
εξέλιξη των Νέων, που από
αγώνα σε αγώνα εμφανίζονται
και καλύτερες, ενώ μετρούν
4 στα 4.
Το ματς με τις Πιερίδες
Μούσες στο Ελευθεροχώρι
ήταν ντέρμπι αλλά ήταν φανερό πως οι Τρικαλινές μικρές
δεν είχαν καμία διάθεση να
χαλάσουν την αλυσίδα θετικών αποτελεσμάτων.
Παίζοντας με απίστευτη
προσήλωση και πειθαρχία κατάφεραν να φέρουν την συνάντηση στα μέτρα τους.
Προέκυψε λοιπόν το καθαρό 3-1 και δικαίως εισέπραξαν
το χειροκρότημα.
Οσοι ξέρουν κάνουν λόγο
για ποδοσφαιρική φλέβα χρυσού και μακάρι αυτά τα στελέχη να έχουν την επιθυμητή
εξέλιξη δίνοντας σάρκα και
οστά στα όνειρά τους.
Τα Τρικαλινά τέρματα σημείωσαν οι: Στεργιούλη,
Μπουκουβάλα, Κωστοπούλου
και για την ομάδα της Κατερίνης η Γελαστοπούλου.
Νέες: Δραγούτσου, Γεωργούλα, Καραλή, Ευαγγελάκου, Μπέου, Σταμούλη, Ράκου, Κωστοπούλου, Στεργιούλη, Μπουκουβάλα, Πλακιά.
Επαιξαν και οι: Σαλταγιάννη,
Καραντάκου, Πιπερά, Κωφού.

κανένα δικαίωμα
Οι γυναίκες των Τρικάλων
παρουσιάστηκαν σοβαρές και
πειθαρχημένες στα Γιάννενα,
οπότε έκαναν υγιεινό περίπατο με 0-5 επί της Προοδευτικής Περάματος.
Πολύ σωστά ο εκπρόσωπός

Εβαλαν υπογραφή

Στιγμιότυπο από την εύκολη επικράτηση
των γυναικών των Τρικάλων στα Γιάννενα

Οι κυανέρυθρες Νέες έδειξαν χαρακτήρα
στο ντέρμπι με τις Πιερίδες
μας δεν άφησε τίποτα στην
τύχη του, ενώ δεν κοίταξε την
βαθμολογική διαφορά.
Ισα- ίσα βγήκε στο γήπεδο
για να παίξει την μπάλα του
και σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του.
Ακόμη και ο πλαστικός αγωνιστικός χώρος δεν εμπόδισε
καθόλου τις παίκτριες που
χρειάστηκαν λίγα λεπτά για
να προσαρμοστούν και ακολούθως όλα πήραν τον δρόμο
τους.
Μεγάλα κέφια είχε η Κένταλ
που πέτυχε χατ τρικ: 35’ φάουλ, 37’ 71’ φάουλ. Είχε με-

Τ

ο μπάσκετ έλειψε στους
πρωταγωνιστές του
εργασιακού αλλά από την
Κυριακή βρέθηκαν στο
στοιχείο τους.
Πραγματικά το ένα παιχνίδια διαδεχόταν το άλλο στο Δημοτικό και οι
συγκινήσεις ήταν έντονες.
Φάνηκε η καλή προεργασία, οπότε
έγιναν ανοιχτά παιχνίδια με πολλές εμπνεύσεις από τους πρωταγωνιστές.
Φυσικά από την στιγμή που αποκτήσουν ρυθμό η εικόνα θα είναι ακόμη
καλύτερη.
Να σημειώσουμε ότι πέρυσι συμμετείχαν 10 ομάδες και φέτος 14, οπότε
η πρωτοβουλία αγκαλιάζεται.
Στα πρώτα αποτελέσματα είχαμε:
ΣΓΚ 10ου Δημ. Σχολείου- ΜΟΛΕΤ 4432, Ανεξάρτητοι- Rossonero 38-31,
Αγροκτηνοτρόφοι Φαρκαδόνας- ΣΜΑ.Κ
ΚΚ Τρικάλων 47-41, Καρδιά του παιδιού- Φιλυριώτες 43-34.
Μια πρώτη γεύση δίνουμε σήμερα,
ενώ θα παρουσιάσουμε και άλλο φωτορεπορτάζ.

σολαβήσει τέρμα της Πάμελας Γεραργόρη στο 41’, ενώ
στο 75’ η Νικοπούλου σημείωσε αυτογκόλ.
Τρίκαλα: Χαρακοπούλου
(71’ Τσιάντα), Παναγιωτίδη
(55’ Σεκαλλάρη), Χύμα, Γεραγόρη, Εϊερς, Σέντρλουντ
(80’ Αργύρη), Μπαρμπόσα,
Σάλομον, Αλεξίου, Βαϊτση,
Γιαννούλα(70’ Τσιάρα)

τα αποτελέσματα
Αγ. Παρασκευή- ΠΑΟΚ 0-11
Αρης- Ελπίδες. Κ
3-0
Ατρόμητος. Αθ- Εργοτέλης
3-0
Προοδευτική- Τρίκαλα 0-5

κλήσεις
στην Εθνική
Τα ευχάριστα έχουν συνέχεια με διπλή κλήση στην
Εθνική Κορασίδων. Πρόκειται
για την τερματοφύλακα Μαρία
Δραγούτσου και την κεντρώα
Ευαγγελία Ράκου.

Μπήκαν με όρεξη

Στιγμιότυπο από την αναμέτρηση Καρδιά του παιδιού- Φιλυριώτες
CMYK

* Δεν υπάρχει καλύτερο σκηνικό για τις ομάδες από το να
φέρνουν τις αγωνιστικές υποθέσεις στα μέτρα τους και
να κάνουν θετικό ταμείο. Ειδικά αν προκύπτουν διπλά
τότε το ταξίδι της επιστροφής γίνεται απίστευτα γλυκό
και απολαυστικό. Εννοείται ότι οι παίκτες στην περίπτωση
αυτή ξεχνούν άμεσα τους κόπους που πέρασαν για να
κλειδώσουν τον στόχο τους.
* Στο τοπικό μπάσκετ λοιπόν η Τρικαλινή φωνή ακούστηκε
έντονα την Κυριακή αφού Ικαροι και Καλαμπάκα έβαλαν
τα δυνατά τους πραγματοποιώντας εμφανίσεις βγαλμένες
από τα καλύτερά τους. Κατάφεραν συνεπώς να ρίξουν
στο καναβάτσο αντιπάλους, που είχαν υψηλό κίνητρο
για ροζ φύλλα.
* Ξόρκισαν λοιπόν την κατάρα των εκτός έδρας επιτυχιών,
καθώς η κάνουλα στο συγκεκριμένο κομμάτι ήταν ερμητικά
κλειστή. Μακάρι τώρα που έγινε η αρχή να προκύψει και
ανάλογη συνέχεια, αφού το δίδυμο διαθέτει τα φόντα
να προσφέρει και άλλες ευχάριστες εκπλήξεις.
* Ρεκόρ καριέρας από τον Β. Πάτρα στο ΠΑΣ- Παλαμάς με
35π.
* Τα φώτα πάντως της δημοσιότητας έπεσαν και δικαίως
σ’ ένα δικό μας παιδί. Ο λόγος για τον Λεωνίδα Τριανταφύλλου, που έκανε πράγματα και θαύματα το Σάββατο.
Για να το γράψουμε αυθόρμητα: «Τι έβαλε ο άνθρωπος
και μάλιστα την ώρα που η μπάλα ζύγιζε απίστευτα κιλά.
* Πολύ απλά θύμισε κάτι από το αξέχαστο παιχνίδι του Αιόλου με την Κηφισιά. Τότε δέχτηκε μακρινή πάσα από
τον Σ. Γκιουλέκα και χωρίς ισορροπία και οπτική επαφή
πέτυχε ένα καταπληκτικό καλάθι, που δεν σημειώνεται
ούτε σε 100 χρόνια.
* Στον αγώνα λοιπόν της Αγιάς με τον Διαγόρα πέτυχε
αρχικά ένα τρελό τρίποντο με ταμπλό αρκετά έξω από
τα 6.75. Με ζεστό χέρι και στο καπάκι εξαπέλυσε μια
ακόμη τρίποντη βόμβα αλλάζοντας ολοκληρωτικά τους
συσχετισμούς.
* Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι οι συμπαίκτες του κόντεψαν
να τον πνίξουν από την χαρά τους και αποθέωσαν τα ταλέντο και το τσαγανό του.
* Το μεγαλύτερο παράσημο ωστόσο το έδωσε ο πρώην
προπονητής της Αγιάς και νυν του Διαγόρα Γιώργος Σκαραφίγκας. Στις δηλώσεις που έκανε παραδέχτηκε πως
«μας πλήγωσε όσο τίποτα άλλο ο Λεωνίδας».
* Με όλα αυτά ο Τρικαλινός άσος ήταν περιζήτητος για
συνεντεύξεις και θα μεταφέρουμε σύντομα κάποιες
ατάκες του. Πάντως την Κυριακή δεν άλλαξε συνήθειες
και χαλάρωσε στην πατρική γη μαζί με τα φιλαράκια του.
* Πλούσιες συγκινήσεις στην μπασκετική Κ21. Σε χορταστικό
παιχνίδι ο Αίολος λύγισε(79-78) την ύστατη ώρα μετά
από μεγάλο καλάθι των Φαρσάλων σε εκτός έδρας
παιχνίδι. Η Καλαμπάκα έχασε 73-37 στον ΑΣ. Καρδίτσας,
ενώ αναβλήθηκε η συνάντηση Παλαμά- Ικάρων.
* Στην Β’ ΕΣΚΑΘ η Πράσινη Γωνιά έκανε την προσπάθειά
της απέναντι στην πολύ καλή Φαλάνη. Η ιστορία έγραψε
39-65 αλλά ετοιμάζεται αντεπίθεση. Φυσικά σύντομα θα
παραθέσουμε υλικό για όλα αυτά.
* Ξεκίνησε την Κυριακή και το εργασιακό μπάσκετ. Το Δημοτικό κλειστό απέκτησε ζωντάνια, ενώ υπήρχε πάντα
και καλή κερκίδα. Φυσικά τα τέκνα των πρωταγωνιστών
αποθέωσαν τους μπαμπάδες τους.
* Εκτός από τους καθαρά μπασκετικούς το ταλέντο τους
ξεδίπλωσαν και οικεία πρόσωπα τα οποία έχουμε συνηθίσει
να δραστηριοποιούνται με μεγάλη επιτυχία σε άλλα
αθλήματα.

02.00: COSMOTE SPORT 7 HD
Duke-Notre Dame
NCAA College Basketball
02:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Indiana Pacers-Golden State Warriors
NBA Regular Season
18:30 Eurosport 1
Αλπικό σκι
Παγκόσμιο Κύπελλο Σλάντμινγκ
19:00 Novasports 2HD
Μπεσίκτας - Οστάνδη
Basketball Champions League
19:00 Novasports 1HD
Λιετκαμπέλις - ΑΕΚ
Basketball Champions League

21:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Ντάρμσταντ-Σαν Πάουλι
Bundesliga 2
22:00 Eurosport 2
Six-day Track Championship, Βερολίνο
Ποδηλασία
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπέρνλι
Premier League
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι
Premier League
22:05 Novasports 1HD
Γκινγκάμπ - Μονακό

τοπικά

Κοπή Βασιλόπιτας της
Ευξείνου Λέσχης Ποντίων και
Μικρασιατών Ν. Τρικάλων
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ΤΟ ΓΛΕΝΤΙ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ
Τ’ Ασπρισμένα παλληκάρια, με τα λιγοστά μαλλιά τους
τα προβλήματά τους γράψαν στα παπούτσια τα παλιά τους
```
Στο χορό του Σωματείου που ‘καμε και φέτος πάλι
για να φύγει η στεναχώρια απ το κάθε το κεφάλι
```
Να χορέψουν, να γλεντήσουν, όπως ο καθένας θέλει
ν’ ανταμώσουνε και πάλι του συλλόγου μας τα μέλη
```
Και λαλούσαν τα κλαρίνα, τσάμικα, συρτά, στα τρία,
όλοι ξέρουνε στο γλέντι δεν χωρά μοιρολατρία.
```
Πάντα η πίστα γεμισμένη απ τα σιτεμένα νιάτα
τα ποτήρια αδειασμένα όπως ήταν και τα πιάτα.
```
Η φιγούρες, τα τσαλίμια, στα δημοτικά τραγούδια
πως χορεύουνε θαρρούσες νεαρές και νεαρούδια
```
Έβγαλε φτερά η καρδιά τους πέταξε και στα ουράνια,
είναι ενεργοί πολίτες, δεν τους πάει η αδράνεια.
```
Σαν τελείωσε το γλέντι, δίναν όλοι υποσχέσεις
τακτικά να ανταμώνουν να στεριώσουνε οι σχέσεις.
```
Μια ευχή κι εγώ θα δώσω, απ όσα άκουσα και είδα
να παλέψουμε ενωμένοι για να ζήσει η ελπίδα.
Μίμης Οικονόμου
Έγινε στο ΚΕΝΤΡΟ Στεφανής 27-1-2019 η κοπή πίταςτων
συνταξιούχων του ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) αφιερωμένο στους
συνταξιούχους.

Κοπή πρωτοχρονιάτικης
πίτας φυσικοθεραπευτών
Π.Τ. Τρικάλων -Καρδίτσας

ην περασμένη
Κυριακή 20
Ιανουαρίου 2019 τα
μέλη και οι φίλοι της
Ευξείνου Λέσχης Ποντίων
και Μικρασιατών Ν.
Τρικάλων συγκεντρώθηκαν
στην ταβέρνα «ΘΡΑΚΑ»
στα Μ.Καλύβια Τρικάλων
και διασκέδασαν όλοι μαζί,
με αφορμή την κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης
Βασιλόπιτας του
συλλόγου.

Τ

Την πίτα ευλόγησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος, ενώ στη συνέχεια ο πρόεδρος του συλλόγου κ.Κοσμάς
Αποστολίδης αναφέρθηκε εν
συντομία στις δράσεις του συλλόγου του περασμένου έτους.
Οι παρευρισκόμενοι διασκέδασαν χορεύοντας ποντιακά,
υπό τους ήχους της λύρας του
Κωνσταντίνου Κουλούμογλου
και του νταουλιού του Θοδωρή

Γενετίδη.
Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους η Αντιδήμαρχος Δημοσίων Σχέσεων και Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων κ.
Σοφία Αλεστά, ο πρόεδρος του
Δημοτικού συμβουλίου Τρικάλων κ. Μιχάλης Λάππας, ο πρόεδρος της τοπικής επιτροπής
της Ν.Δ. Τρικάλων κ. Βασίλης
Κρανιάς και ο τομεάρχης υγείας της Ν.Δ. Τρικάλων κ. Ηλίας

Τσιαούσης. Επίσης, παρευρέθησαν εκπρόσωποι του Πολιτιστικού συλλόγου Μεγαλοχωρίου, του Πολιτιστικού συλλόγου των απανταχού Ορθοβουνιωτών Καλαμπάκας, του
Μορφωτικού και Εκπολιτιστικού συλλόγου Σωτήρας Τρικάλων, της Ένωσης Ποντίων και
Μικρασιατών Ν. Λάρισας «Οι
Ακρίτες» και του συλλόγου Κρητών Ν. Τρικάλων «ο Ψηλορεί-

της».
Το δώρο για την τυχερή που
κέρδισε το φλουρί, μας το προσέφερε το κοσμηματοπωλείο
της Ελίνας Μυστακίδη, στη Λαρίσης 1, την οποία και ευχαριστούμε θερμά για τη συνεχή της
στήριξη στο σύλλογο μας.
Το Δ.Σ. του συλλόγου εύχεται
σε όλο τον κόσμο Υείαν και
Ευλο(γ)ίαν
Πάντα και του Χρόνου!

Στον ένδοξο στρατηλάτη, τον αήττητο μαχητή
Ένδοξε κατακτητή
-στρατηλάτη, πορθητήλάμψε πάλι σαν αστέρι
με τη σάρισα στο χέρι.
```
Σαν αήττητος προχώρα,
όπως τότε, σθεναρά
και καθήλωσε τη χώρα
που μας βάζει σε μπελά.
```
Ίππευσε τον Βουκεφάλα
-το ατίθασο φαρίνα το βάλουν στην πιλάλα,
όσοι κάνουν τον νταή.
```
Γρήγορα θ' αποχωρήσουν
και θα τρέξουν να κρυφτούν
και αυτόματα θα αφήσουν
όσα κι αν διεκδικούν.
```

Δόλια μάς κατατρέχουν
-με το γάντι δηλαδήαλλά κατά βάθος έχουν
το μυαλό στην αρπαχτή.
```
Καιροφυλαχτούν ν' αδράξουν
ευκαιρίες να αρπάξουν,
γόητρο να αφαιρέσουν,
παρελθόν να αναιρέσουν.
```
Είτε θέλουμε ή μη
ζούμε υπό “απειλή”
-φόβο και εκβιασμόαπ' τον όμορο λαό.
```
Ετσιθελικά βαπτίζει
-νέο status καθορίζειμε ονόματα λαμπρά,
καθαρά ελληνικά.
```

Ασφαλώς δεν θα τολμούσαν
στην ορμή σου να στραφούν,
αλλά θα παρακαλούσαν
να προλάβουν να σωθούν.
```
Με τις σάρισες, τα ξίφη
θα διέλυες τα στίφη
κι ας κατέκλυζαν τη στράτα
τα “γενναία” τους φουσάτα.
```
Τότε θα σε προσκυνούσαν
από φόβο μη χαθούν
και ποτέ δεν θα ζητούσαν
ούτε πως να “βαπτιστούν”.
```
Φύτρα της Ολυμπιάδας
-του Φιλίππου, της Ελλάδαςγίνε πάλι αρωγός,
“από μηχανής θεός...”.
Κική

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019 η
ετήσια γενική συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος Τρικάλων - Καρδίτσας του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών στο ξενοδοχείο "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ", στα Τρίκαλα.
Θέματά της, ο Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός
2018, οι οποίοι και εγκρίθηκαν, και ο προγραμματισμός
δράσης του τμήματος για το 2019.
Εκ μέρους του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, του
Πανελληνίου Συλλόγου,παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος κ. Π.
Λυμπερίδης και ο Α' Αντιπρόεδρος κ. Σ. Ρουμελιώτης.
Μετά το πέρας της συνέλευσης, έγινε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και ακολούθησε δείπνο, στο εστιατόριο του ξενοδοχείου.

30 σελίδα
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Ως την Παρασκευή
παραιτείται
από βουλευτής

Κικίλιας: Η κυβέρνηση
ψυχορραγεί, έχουμε μπει
σε προεκλογική περίοδο

ο Θ. Παπαχριστόπουλος

«Η Ελλάδα βράζει για τη Συμφωνία των Πρεσπών»

«Ο

Ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος
Ως την Παρασκευή θα παραιτηθεί από βουλευτής ο
Θανάσης Παπαχριστόπουλος, όπως δήλωσε σημειώνοντας επιπλέον ότι στηρίζει τις προσπάθειες του Αλ. Τσίπρα.
«Είχα ετοιμάσει την παραίτησή μου την Παρασκευή,
25 του μήνα, την είχα τυπώσει και ήμουν έτοιμος να την
δώσω», είπε ο Θ. Παπαχριστόπουλος αναφερόμενος στο
τέλος της παρουσίας του στους ΑΝΕΛ, αλλά «άκουσα
τον πρόεδρο να λέει ότι “είναι μεθοδευμένο από τον Τσίπρα, τον Βούτση κτλ.”.
Δεν μου αρέσει να είναι εγώ η αιτία να διαλυθεί η ΚΟ
και είπα μέσα μου -δεν μου το ζήτησε κανένας- να δώσω
μία παράταση πέντε-έξι ημέρες.
Ο σκοπός είναι μήπως καταφέρει είτε θεσμικά είτε με
κάποιο βουλευτή να συγκροτηθεί η ΚΟ.
Το αργότερο, σας το λέω σε πέντε-έξι ημέρες δεν θα
είμαι βουλευτής», ξεκαθάρισε, ενώ σε άλλο σημείο το
προσδιόρισε περισσότερο λέγοντας «Πέμπτη, Παρασκευή
το αργότερο».
Υπεραμύνθηκε της παράδοσης της έδρας όταν ένας
βουλευτής αλλάζει κόμμα, καθώς όπως είπε «είναι
δανεική» από το κόμμα με το οποίο εξελέγη και μάλιστα
είπε χαρακτηριστικά «κάνω αγώνα κάτι σαν αυτό που
ισχύει στο αγγλικό Κοινοβούλιο, να γίνει και στην συνταγματική αναθεώρηση» στην Ελλάδα.
Για το πολιτικό μέλλον του ιδίου και μίας πιθανής συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Παπαχριστόπουλος είπε
ευθέως «δεν κρύβομαι και σας λέω: στήριζα και στηρίζω
αυτή την κυβέρνηση.
Πρέπει να τελειώσει το έργο της με νύχια και με
δόντια, ακόμη και ως απλός πολίτης, θα στηρίζω πάντα
τις προσπάθειες που κάνει αυτός ο πρωθυπουργός.
Αυτό που έκανα τέσσερα χρόνια θα συνεχίσω να το
κάνω.
Δεν έχω μιλήσει με κανέναν, δεν έχω πει τι θα κάνω ή
τι δεν θα κάνω, πάντως θα ήταν ευχής έργο για μένα να
βοηθήσω αυτή την προσπάθεια. Θα είναι μεγάλη μου
τιμή, από οποιοδήποτε πόστο, να βοηθήσω αυτή την κυβέρνηση, γιατί πιστεύω ότι λειτουργεί θετικά για το καλό
της χώρας.
Αν μου κάνει αυτή την τιμή ο ΣΥΡΙΖΑ με τον πρωθυπουργό, θα το θεωρήσω μεγάλη μου τιμή. Θα πάρω την
μηχανούλα μου και θα τρέξω οπουδήποτε με βάλουν,
ό,τι σας λέω!», είπε χαρακτηριστικά.

κ. Καμμένος
είπε ότι η χώρα
γύρισε
στην
εποχή του "εμφυλίου πολέμου", ότι κάποιοι στον ΣΥΡΙΖΑ
αισθάνονται ότι παίρνουν το
αίμα τους πίσω, ότι ο κ. Κοτζιάς έχει προνομιακές σχέσεις με τον κ. Σόρος με βίζες
που έδινε το ΥΠΕΞ επί Κοτζιά
που καταλήγουν σε off shores
του κ. Σόρος. Είπε ακόμη ότι
ο κ. Τσίπρας ουσιαστικά προσπάθησε να τον "εξαγοράσει"
για να μη φύγει από την κυβέρνηση, προσφέροντας στα
στελέχη των ΑΝΕΛ θέσεις στα
ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ».
Αυτό ανέφερε, ο τομεάρχης
Εθνικής Άμυνας της ΝΔ, Βασίλης Κικίλιας.
«Ο κ. Καμμένος, αφού είχε
αρχικά σχεδιάσει μαζί με τον
κ. Τσίπρα να τριχοτομήσει τη
ΝΔ και να τη σύρουν να ψηφίσει τη συμφωνία, κατηγορεί
σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη» πρόσθεσε.
Ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι
η ΝΔ δεν ψήφισε τη συμφωνία
και είπε ευθαρσώς «κάτι που,
είπε, χρειάζεται πολύ μεγάλο
θάρρος και διέπεται από πατριωτισμό: Ότι όσον αφορά
την ένταξη της γειτονικής χώρας στην ΕΕ, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τη δύναμή μας
ως χώρα-μέλος της ΕΕ για
να κάνουμε αυτό που πρέπει,
προσπαθώντας να βελτιώσουμε αυτήν τη συμφωνία προς
όφελός μας».
Παράλληλα, υποστήριξε ότι
σίγουρα δεν είναι τόσο εύκολο να κινηθείς στο πλαίσιο
μίας συμφωνίας που έχει υπογραφεί από δύο πρωθυπουργούς και έχει κυρωθεί από τα
Κοινοβούλια των δύο χωρών.
Κάθε χώρα όμως, συνέχισε,
διέπεται από ισχύ και συμφέρον. «Εμείς δεν θα απεμπολήσουμε τα κυριαρχικά μας
δικαιώματα, τα δίκαιά μας και
τη δύναμη που απορρέει από
την Ιστορία μας, τη γεωστρατηγική μας θέση και το momentum σε σχέση με τα ενεργειακά και τις σχέσεις μας με
το Ισραήλ, την Κύπρο, τις
ΗΠΑ και τις φίλιες δυνάμεις.
Οι κ.κ. Τσίπρας και Καμμένος

CMYK

Ο τομεάρχης Εθνικής Άμυνας της ΝΔ, Βασίλης Κικίλιας
τα χρησιμοποίησαν για να παραμείνουν λίγους μήνες ακόμα στις καρέκλες τους, έναντι
προσωπικών ανταλλαγμάτων
σε σχέση με την κομματική
τους στρατηγική, αυτό μας
λυπεί» τόνισε. «Η ΝΔ διέπεται
από έναν νέο πατριωτισμό και
θα χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη που μας δίνουν οι σχέσεις αυτές για να βελτιώσουμε
τη θέση της χώρας, να την
ενισχύσουμε και να αισθάνονται ασφαλείς οι συμπολίτες
μας» συμπλήρωσε.
Σχετικά με την οικονομία
και τη δήλωση του πρωθυπουργού ότι είναι το ατού
του, ο τομεάρχης Άμυνας της
ΝΔ είπε χαρακτηριστικά πως
ο πρωθυπουργός «μετά από
δύο μνημόνια που έχει υπογράψει, μας έχει δέσει χειροπόδαρα εις το διηνεκές με
υπερταμείο, με πρωτογενή
πλεονάσματα μέχρι το 2060,
με capital controls, με τα κόκκινα δάνεια να δημιουργούν
τεράστια προβλήματα στις
τράπεζες, με τις επενδύσεις
να έχουν "βαλτώσει". Η κυβέρνηση ψυχορραγεί, έχουμε
μπει σε προεκλογική περίοδο».
Ενόψει των επόμενων εκλογών, ο κ. Κικίλιας επεσήμανε
πως στόχος της ΝΔ είναι να
κερδίσει και τους πολίτες εκείνους που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ το
2015. «Αυτοί που πλανεύτηκαν
ακούγοντας για κατάργηση
του ΕΝΦΙΑ, πίστεψαν ότι θα
διαγραφούν τα δάνειά τους,
αισθάνθηκαν ότι ήθελαν να

δουν και κάτι καινούριο. Εμείς
μιλάμε οριζόντια σε όλη την
ελληνική κοινωνία. Είναι καθαρή η στόχευσή μας σε αυτούς που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ
στις τελευταίες εκλογές» υπογράμμισε.
Αναφερόμενος στους βουλευτές άλλων κομμάτων που
ψήφισαν τη συμφωνία των
Πρεσπών ο κ. Κικίλιας παρατήρησε: «Ο γραμματέας του
ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε πως είναι λάθος να πιστεύουν όσοι υποστήριξαν τη συμφωνία ότι θα
"ανταμειφθούν". Η κ. Παπακώστα, η κ. Κουντουρά και ο
κ. Κόκκαλης, με δηλώσεις
τους το τελευταίο χρονικό
διάστημα, ήταν αναφανδόν
ενάντια στη συμφωνία των
Πρεσπών, χρησιμοποιώντας
και σκληρούς χαρακτηρισμούς για την επικείμενη "παράδοση" της Μακεδονίας.
Υπήρξαν προφανώς αθέμιτες
πολιτικές συναλλαγές. Τελικά,
η κ. Παπακώστα και η κ. Κουντουρά προσχώρησαν στη
συμφωνία και την υπερασπίστηκαν σθεναρά, ο δε κ. Κόκκαλης έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Όλοι

για την υπουργική τους θέση
ή έναντι άλλων ανταλλαγμάτων. Ο ελληνικός λαός δεν
τρώει κουτόχορτο».
Για την υπόθεση Novartis
υποστήριξε πως τρεις εισαγγελείς Διαφθοράς, η κ. Ράικου, ο κ. Παπαγεωργίου και
ο κ. Αγγελής, έχουν παραιτηθεί με ευθείες κατηγορίες για
παρέμβαση της κυβέρνησης
στη Δικαιοσύνη.
«Όταν έγιναν τα συλλαλητήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η κυβέρνηση έριξε
στην πολιτική αρένα το θέμα
της Novartis, πιέζει με αυτό
να αλλάζει την ατζέντα, φτάνοντας σε σημείο να κατηγορεί πρώην πρωθυπουργούς.
Τώρα προσπαθούν να αλλάξουν την ατζέντα και η Ελλάδα
"βράζει". Υπάρχει μία αγωνία
στην κυβέρνηση να σπρώξει
το πράγμα παρακάτω στον
χρόνο, για να κάνει τον πατριωτισμό των Ελλήνων να
εξασθενήσει» πρόσθεσε ο τομεάρχης της ΝΔ και σημείωσε
πως η Δικαιοσύνη πρέπει να
αφεθεί να κάνει τη δουλειά
της.
Όπως τόνισε, είναι πολύ
μακριά από εκείνον οι παρεμβάσεις στη δικαστική εξουσία
και ως υπουργός ουδέποτε
διανοήθηκε να τηλεφωνήσει
σε δικαστικό λειτουργό και
να παρέμβει για οποιαδήποτε
υπόθεση είχε σχέση με την
Ελληνική Αστυνομία. «Αυτή
την εποχή αυτό συμβαίνει και
συμβαίνει απροκάλυπτα. Κάποιοι το δημοσιοποιούν ως
στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ για
να μπορέσει να κερδίσει τις
εκλογές. Η σύνδεση των επερχόμενων εκλογών με δικαστικές υποθέσεις είναι πολιτική
αρρώστια και πρόβλημα για
τη χώρα» τόνισε ο κ. Κικίλιας.

εσωτερικά
τον Οκτώβριο του
2019 τοποθέτησε εκ
νέου την
ημερομηνία των εκλογών
ο Αλέξης Τσίπρας, κατά
τη διάρκεια της ομιλίας
του στο υπουργικό
συμβούλιο.

Σ

«Στόχος μας είναι τον Οκτώβριο του 2019 οι Έλληνες πολίτες να συγκρίνουν Ελλάδα
του σήμερα με ό,τι παρέδωσαν οι κυβερνήσεις του χθες»,
ήταν η συγκεκριμένη του αναφορά.
«Είναι η πρώτη συνεδρίαση
του υπουργικού συμβουλίου
μετά την επαναβεβαίωση της
εμπιστοσύνης της Βουλής
προς την κυβέρνηση. Η πλειοψηφία αυτή έδωσε τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να
προχωρήσει στο έργο της»,
σημείωσε στην εισαγωγική
του τοποθέτηση ο Αλέξης Τσίπρας και πρόσθεσε: «Έδωσαν
οι βουλευτές ψήφο εμπιστοσύνης, αναγνωρίζοντας ότι η
χώρα και η οικονομία έχουν
ανάγκη από πολιτική σταθερότητα. Αναγνωρίζοντας, ταυ-
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Κατώτατο μισθό 650 ευρώ ανακοίνωσε
ο Αλ. Τσίπρας στο υπουργικό συμβούλιο

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
τόχρονα, ότι οι μεγάλες θεσμικές και κοινωνικές τομές
πρέπει να υλοποιηθούν από
μία κυβέρνηση, πρέπει να υλοποιηθούν από την κυβέρνηση

Στην Αθήνα ο αντιπρόεδρος
της Κομισιόν Γίρκι Κατάινεν
Στην Αθήνα θα βρίσκεται σήμερα Τρίτη, ο
κ. Γίρκι Κατάινεν, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για θέματα Απασχόλησης, Ανάπτυξης,
Επενδύσεων και Ανταγωνιστικότητας.
Ο αντιπρόεδρος της
Κομισιόν αναμένεται να
έχει σειρά συναντήσεων, μεταξύ άλλων, με
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νίκο Βούτση, καθώς και με το κ. Γιάννη
Δραγασάκη, ΑντιπρόΟ Γίρκι Κατάινεν
εδρο της κυβέρνησης
και Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Ο κ. Κατάινεν θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους
πολίτες της χώρας για θέματα του χαρτοφυλακίου του στις
10.00 στην εκδήλωση την οποία διοργανώνει η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Μέγαρο Μουσικής
(αίθουσα Ν. Σκαλκώτας – 29 και 30 Ιανουαρίου) με θέμα:
«Απασχόληση, Επενδύσεις και Επιχειρηματικότητα στην
ΕΕ».
Επίσης, θα συναντήσει τον πρόεδρο της ΝΔ, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ θα ανταλλάξει απόψεις με μέλη Επιτροπών της Βουλής των Ελλήνων στις 11:30 π.μ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν, θα παραχωρήσει στις 15:30 συνέντευξη Τύπου στην Αντιπροσωπεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα.

που οδήγησε τη χώρα έξω
από τα μνημόνια».
Αναφερόμενος στην έκδοση
του ομολόγου, ο κ. Τσίπρας
ανέφερε ότι αυτό «κατεδαφί-

ζει άλλο ένα αφήγημα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης
για την δυνατότητα εξόδου
της Ελλάδας στις αγορές».
«Σήμερα η Ελλάδα εκκίνησε
τη διαδικασία έκδοσης νέου
πενταετούς ομολόγου στις
αγορές χρήματος. Η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα του δανεισμού με όρους
επικοινωνιακού πυροτεχνήματος αλλά με σχέδιο και με
τη σοβαρότητα και την τεχνική αρτιότητα που του αρμόζει», σημείωσε σχετικά.
Αναφερόμενος στον κατώτατο μισθό ο κ. Τσίπρας «κάλεσε» το υπουργικό συμβούλιο να εγκρίνει την αύξησή του
στα 650 ευρώ .
«Δίνουμε ανάσα και ελπίδα
στους 600.000 εργαζόμενους
αλλά και άλλους 280.000 που
επηρεάζονται από την αύξηση

υνέρχεται σήμερα το απόγευμα -για
πρώτη φορά στη Λευκωσία- η Σύνοδος
Κορυφής των επτά Νότιων Χωρών
της ΕΕ (MED7). Στην Σύνοδο, που είναι η 5η
κατά σειρά θα συμμετάσχουν Πρόεδροι ή
πρωθυπουργοί από την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Ελλάδα και την Κύπρο.
Ο Κύπριος Πρόεδρος, Νίκος Αναστασιάδης,
χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη Σύνοδο
και αύριο το πρωί θα έχει, ιδιαίτερη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, ο
οποίος θα λάβει μέρος στην Σύνοδο.
Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος,
Πρόδρομος Προδρόμου, δήλωσε πως «οι
εφτά αυτές χώρες έχουνε κοινά ενδιαφέροντα. Μερικά από τα μεγάλα ζητήματα, οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα
η Ευρώπη, εστιάζονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη Μεσόγειο». Σημείωσε πως τέτοια θέματα είναι η μετανάστευση και το προσφυγικό ρεύμα.
Είναι καλά γνωστό, επεσήμανε, ότι τη μεγαλύτερη πίεση την έχουν δεχτεί η Ελλάδα και
η Ιταλία, ενώ σήμερα αναλογικά η Κύπρος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Στην Σύνοδο θα
συζητηθούν και άλλα ζητήματα, όπως η απειλή της κλιματικής αλλαγής, που είναι ιδιαίτερα αισθητή στον χώρο της Μεσογείου, αλλά
και η ενεργειακή ασφάλεια. Σύμφωνα με τον
κ. Προδρόμου «βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ευρωπαϊκό σχέδιο, υπό μελέτη βέβαια, όπως είναι ο αγωγός EastMed, στον οποίον συμμετέχουν οι τρεις από τις εφτά χώρες, δηλαδή
η Κύπρος, η Ελλάδα και η Ιταλία».
Ο κ. Προδρόμου επεσήμανε πως η Σύνοδος
των επτά χωρών «δεν αποτελεί μια ομαδοποίηση μέσα στην ΕΕ, αλλά μια ευκαιρία να συνομιλήσουν οι επτά χώρες, να ανταλλάξουν
απόψεις, να συντονίσουν ενέργειες, προκειμένου στο πλαίσιο πάντα των ευρωπαϊκών πολιτικών να αντιμετωπίσουν προβλήματα για να
πετύχουν τα καλύτερα αποτελέσματα για τις
χώρες και τους λαούς μας».

Σ

των επιδομάτων» πρόσθεσε ο
κ. Τσίπρας, σημειώνοντας ότι
η αύξηση των μισθών συνιστά
και «τόνωση στην ανάπτυξη».
«Με αυτή μας την απόφαση
κάνουμε ένα βήμα μπροστά
και δείχνουμε ότι υπάρχει και
άλλος δρόμος. Δείχνουμε ότι
είμαστε η κυβέρνηση των πολλών και όχι των λίγων, η κυβέρνηση των πράξεων και όχι
των λόγων», συμπλήρωσε ο
Αλ. Τσίπρας.

Εκλογές: Στόχος τον
Οκτώβριο του 2019
Για την πρώτη συνεδρίαση
του υπουργικού συμβουλίου
μετά την επαναβεβαίωση της
εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση έκανε λόγο ο Αλέξης Τσίπρας,κάνοντας παράλληλα
λόγο μια ιδιαίτερη, για πολλούς λόγους, συνεδρίαση. «Η
πλειοψηφία των βουλευτών

Τετ α τετ Τσίπρα - Αναστασιάδη
στο περιθώριο της συνόδου MED7 στη Λευκωσία
Στη σκιά των νέων τουρκικών προκλήσεων

Στη Σύνοδο θα συζητηθούν και τα μεγάλα
ζητήματα που αφορούν γενικότερα την Ευρώπη όπως είναι το Brexit, οι εξελίξεις στην ευρωζώνη και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027. Στο τέλος της Συνόδου, θα εκδοθεί μια Κοινή Διακήρυξη. Στο περιθώριο της
Σύνοδο θα γίνουν υπάρξουν διμερείς συναντήσεις του Προέδρου Ν. Αναστασιάδη με
τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν
και με τον πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζιουζέπε
Κόντε.

Στη σκιά των τουρκικών προκλήσεων
Υπενθυμίζεται ότι παραμονές της Συνόδου, η Άγκυρα προχώρησε σε νέες προκλήσεις, καθώς έστειλε το ερευνητικό σκάφος
“Barbaros” και τη συνοδεία του στα νότια της
Κύπρου, επί της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και σε απόσταση 30
περίπου ναυτικών μιλίων από τη Λεμεσό, για
τη διενέργεια παράνομων σεισμογραφικών

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

ερευνών.
Η παρουσία του τουρκικού ερευνητικού
σκάφους, συνοδευόμενου από το πλοίο υποστηρίξεως «TANUX-1», που πλέει ανατολικότερα του σεισμογραφικού, εντοπίζεται στο Οικόπεδο «Νο 9» της Κυπριακής ΑΟΖ, του οποίου τα δικαιώματα έρευνας έχουν οι εταιρείες
ΕΝΙ-KOGAS, από προχθές Κυριακή.
Σημειώνεται ότι την Παρασκευή η Τουρκία
εξέδωσε παράνομη NAVTEX, με την οποία «δέσμευσε» θαλάσσια περιοχή νότια της Κύπρου για παράνομη δραστηριότητα – σεισμογραφικές έρευνες – του “Barbaros” για περίοδο τεσσάρων μηνών, δηλαδή από σήμερα
μέχρι και τις 25 Μαΐου και αφορά παράνομες
έρευνες σε θαλάσσια περιοχή έκτασης 40.000
τετραγωνικών χιλιομέτρων, που καλύπτει τμήματα των τεμαχίων 1,8,9 και 12 της κυπριακής
ΑΟΖ, που ξεκινά από απόσταση περίπου 20 ν.
μιλίων (30 χιλιομέτρων) από το Ακρωτήρι Λεμεσού στο βορειοδυτικό της άκρο και σε
απόσταση 32 ναυτικών μιλίων (60 χιλιομέτρων)
από τις ακτές του Μαζωτού στο βορειοανατολικό της άκρο.
Για τα εν λόγω τεμάχια της κυπριακής ΑΟΖ
βρίσκονται σε εξέλιξη τεχνικές διαδικασίες
όπου θα γίνουν γεωτρήσεις τους επόμενους
μήνες από τις ΤΟΤΑΛ και ΕΝΙ, ενώ για το τεμάχιο 7 αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα να αποφασίσει το υπουργικό την έναρξη διαπραγματεύσεων για ανάθεσή του στην
κοινοπραξία ΤΟΤΑΛ-ΕΝΙ. Η δραστηριότητα του
τουρκικού ερευνητικού σκάφους είναι παράνομη και με βάση το Διεθνές και το Κυπριακό
Δίκαιο, όπως επισημαίνεται και στο www.philenews.com.

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

έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης
στην κυβέρνηση για να ολοκληρώσει ένα σημαντικό έργο
με ορίζοντα πια καθαρό που
είναι το τέλος της συνταγματικά προβλεπόμενης θητείας
της κυβέρνησης, το φθινόπωρο του 2019», τόνισε ο
πρωθυπουργός.
Όπως σημείωσε κατά την εισήγησή του, οι βουλευτές
έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης
αναγνωρίζοντας ότι η χώρα
έχει ανάγκη από πολιτική σταθερότητα. «Η κυβέρνησή μας
συνεχίζει με αποφασιστικότητα και επιμονή, συνεχίζει το
έργο της ανασυγκρότησης
της οικονομίας».
«Στόχος είναι τον Οκτώβριο
του 2019 οι πολίτες να μπορούν να συγκρίνουν και να κρίνουν», ανέφερε πρωθυπουργός για τις εκλογές.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

32 σελίδα
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ούμε σε μια εποχή
υλιστική,
ηδονοθηρική και
σαρκολατρική, σε μια
εποχή που περιφρόνησε
ή απεμπόλησε αιωνόβιες
και πατροπαράδοτες και
ακατάλυτες ηθικές και
πνευματικές αξίες, που
δίνουν νόημα και
περιεχόμενο στην
ανθρώπινη ζωή.

Σε μια εποχή που το συμφέρον, οι ηδονές και οι απολαύσεις έχουν καταστεί το
ύψιστο αγαθό και κυρίαρχα
συνθήματα είναι τα: “γλέντα
τη ζωή σου”, “άρπαξε να φας
και κλέψε να 'χεις”. Σε μια
εποχή που έχει τέλεια εφαρμογή το γραφικό: “πάντες εξέκλιναν, άμα ηχρειώθησαν· ουκ
έστιν ποιών χρηστότητα, ουκ
έστιν έως ενός”. Σε μια εποχή
που, εξαιτίας της ηθικής και
πνευματικής εξαχρείωσης, η
χώρα μας έχει περιέλθει σε
δεινή οικονομική κρίση.
Σ' αυτή, λοιπόν, την εποχή
της γενικής κατάπτωσης, η
φωνή των πατέρων της Εκκλησίας μας έρχεται ως εγερτήριο σάλπισμα, για να ξυπνήσει τις ναρκωμένες από
το λήθαργο της αμαρτίας συνειδήσεις· έρχεται ως τηλαυγής φάρος, για να φωτίσει
τις σκοτισμένες ψυχές. Έρχεται “ως περίσσευμα ευσεβούς καρδίας, ως νέκταρ
πνευματικόν, ως συμπυκνωμένο άρωμα των αειθαλών
της αρετής ανθέων”, για να
γλυκάνει και να αρωματίσει
την άχαρη εποχή μας. Έρχεται ως πνοή αύρας λεπτής,
ως υδρυστάλλινο νερό, για
να δροσίσει τη ζωή μας.
Οι άγιοι Πατέρες, αγιασμένα και καθαρά δοχεία της θείας Χάριτος από την άσκηση
όλων των αρετών, υπήρξαν
οι φωτισμένοι ερμηνευτές των
Γραφών, οι θεμελιωτές και
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AΠΑΝΘΙΣΜΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΣΟΦΙΑ
Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος
κήρυκες της Ορθοδόξου πίστεως, οι πνευματικοί οδηγοί
και ποιμένες. Η ζωή τους υπόδειγμα αγιότητας, η διδασκαλία τους, κανόνας πίστεως.
Οι θεοφόροι Πατέρες της Εκκλησίας μας είναι οι διαχρονικοί και αιώνιοι και αξεπέραστοι διδάσκαλοι της μιας οικουμενικής Ορθοδόξου χριστιανικής αλήθειας και ζωής.
Και έρχονται σήμερα κάποιοι να μιλήσουν για νεοπατερική ή μεταπατερική θεολογία ή θεολογία της συνάφειας, όπως η Ακαδημία θεολογικών σπουδών της Μητροπόλεως Δημητριάδος. Όλα
όσα διδάσκουν είναι προτεσταντικά φλυναφήματα και
ιδεολογήματα, ξένα προς την
υπερδισχιλιετή Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση και ζωή
και σύμφωνα με εμπεριστατωμένη ανάλυση του Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου,
αποτελούν αίρεση.
Στη συνέχεια θα παραθέσουμε τη διδασκαλία του Μ.
Βασιλείου για την αξία της
αρετής, όπως αυτή παρουσιάζεται συνοπτικά σε μια επιστολή του.
Ο Μ. Βασίλειος διακρίνεται
όχι μόνο για το πλούσιο φιλανθρωπικό και ποιμαντικό
του έργο, αλλά και το διδακτικό και συγγραφικό. Υπήρξε
σπουδαίος ερμηνευτής των
Γραφών και είναι υπέροχες
οι ομιλίες του και οι επιστολές
του. Όλα τα έργα του διακρίνονται για το απαράμιλλο
ύφος, τη Χάρη, τη σαφήνεια,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
& ΠΟΤΩΝ ANUGA 5 -9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019,
ΚΟΛΩΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Το Επιμελητήριο Τρικάλων ενημερώνει τις επιχειρήσεις
μέλη του, ότι προτίθεται να συμμετάσχει σε συνεργασία
με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, στη διεθνή έκθεση Τροφίμων και Ποτών ANUGA με συλλογικό περίπτερο, για την
προβολή των τοπικών παραγόμενων προϊόντων των Τρικάλων. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 9 Οκτωβρίου 2019 στην Κολωνία της Γερμανίας.
Η ANUGA είναι η μεγαλύτερη έκθεση Τροφίμων &
Ποτών στον κόσμο και διεξάγεται κάθε δύο χρόνια. Πρόκειται για το μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός των κλάδων
τροφίμων και ποτών με τη συμμετοχή περισσότερων από
165.000 εμπορικών επισκεπτών από 198 χώρες σε έναν
εκθεσιακό χώρο 284.000 τ.μ. (www.anuga.com).
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν στα ακόλουθα
στοιχεία επικοινωνίας έως την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου
2019.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Επιμελητήριο Τρικάλων:
Σδρένια Σοφία, τηλ. 24310 27493 (εσωτ.106),
sdrenia@trikala-chamber.gr
Αριστείδης Δημήτρης, τηλ. 24310 28189 (εσωτ 105),
aristidis@trikala-chamber.gr

την καθαρότητα των νοημάτων, τον πλούτο των αισθημάτων, τη θεολογική σκέψη
και την πλούσια ελληνική παιδεία. Οι επιστολές του δείχνουν “την πνευματική καλλιέργεια του συντάκτου, τη
λεπτότητα των αισθημάτων,
την ευγένεια χαρακτήρος, την
πολυμάθεια και το ενδιαφέρον
για τα κοινωνικά ζητήματα”
(Παν. Χρήστου).
Σε επιστολή του σ' ένα νέο
που είχε περατώσει πρόσφατα τις ρητορικές-νομικές
σπουδές του και είχε προχωρήσει στο χριστιανισμό από
την ειδωλολατρία, γράφει:
“Πράγματι δεν είναι μικρή η
ωφέλεια ένας που κατάγεται
από πλούσια οικογένεια και
ξακουστό γένος να προχωρήσει στον ευαγγελικό βίο
και πρώτα να χαλιναγωγήσει
με το σώφρονα λογισμό το
νεανικό φρόνημα, έπειτα δε
με το λογισμό επίσης να δουλαγωγήσει τις ορέξεις της
σάρκας, αλλά και να πολιτευθεί με ταπεινοφροσύνη που
ταιριάζει σε χριστιανό, ο οποίος έχει για τον εαυτό του το
γνώθι σ' αυτόν, τη γνώμη που
είναι φυσικό να έχει, δηλαδή
από που προέρχεται και που
πηγαίνει. Γιατί η συναίσθηση
από τον άνθρωπο της φύσεώς
του καταστέλλει και καταπραΰνει την ορμή των ψυχικών παθών, διώχνει την αλαζονεία και κάθε αυθάδεια και
γενικώς τον κάνει μαθητή του
Κυρίου, ο Οποίος είπε: “μάθετε απ' εμού ότι πράος ειμί

Του Θανάση Σκρουμπέλου
Σκηνοθεσία: Γιώργος
Σουξές Πνευματικό Κέντρο
Δήμου Τρικκαίων
Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου
2019 – Ωρα: 21:15
Η παράσταση που αποθεώθηκε
από κοινό και κριτικούς πέρσι
στην Αθήνα και συνεχίζεται φέτος
για δεύτερη χρονιά, έρχεται στα
Τρίκαλα, την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου, για μία μόνο παράσταση στις 21:15, στο Πνευματικό
Κέντρο Δήμου Τρικκαίων (Αίθουσα «Δημήτρης Καβράκος»).
Μετά το περσινό Sold Out και
τις διθυραμβικές κριτικές που
απέσπασε, η παράσταση «Στα
ξένα Έλληνας και στην Ελλάδα
ξένος» του Θανάση Σκρουμπέλου,
σε σκηνοθεσία Γιώργου Σουξέ
και τον Λευτέρη Ελευθερίου σε
έναν ρόλο που αποτελεί σταθμό
στην καριέρα του, συνεχίζεται
την χειμερινή σεζόν 2018 -2019
στο «Θέατρο Χώρα», για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων,
ενώ παράλληλα πραγματοποιεί
χειμερινη περιοδεία σε επιλεγμένους σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Επόμενος σταθμός της περιοδείας αυτής είναι τα Τρίκαλα.
Το έργο, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, αφηγείται την
ιστορία ενός μετανάστη και αποτελεί αναφορά στην Ελληνική κοινωνία και στην ξενιτιά, στις σχέσεις των λαών, στην ίδια την ζωή!
Η δράση τοποθετείται στη Γερμανία τη δεκαετία του ’60, αλλά
δεν ξεκινά από εκεί...
Η Ελλάδα εκείνη την εποχή
είχε τις πληγές του εμφυλίου

και ταπεινός τη καρδία”.
Αληθινά, αγαπητέ μου νέε,
το μόνο αγαθό που αξίζει να
επαινεί και να επιδιώκει κανείς,
είναι το αιώνιο και διαρκές.
Και αυτό είναι η εκ μέρους
του Θεού τιμή. Αντίθετα, όλα
τα ανθρώπινα είναι πιο θαμπά
από τη σκιά και πιο απατηλά
από το όνειρο. Γιατί και η νεότητα τρέχει, χάνεται και φθείρεται πιο γρήγορα από τα
ανοιξιάτικα λουλούδια, αλλά
και η σωματική ομορφιά και
ωριμότητα μαραίνεται είτε
από την ασθένεια είτε από το
χρόνο. Επίσης ο πλούτος είναι
άπιστος, ενώ η δόξα είναι ευμετάβλητη. Και οι διάφορες
επαγγελματικές ενασχολήσεις
τελειώνουν με την παρούσα
ζωή... Αντίθετα, η άσκηση της
αρετής είναι πολύτιμο απόκτημα για τον κάτοχό της και
είναι το πιο ευχάριστο θέαμα
για κείνους που τη συναντούν
σε κάποιον συνάνθρωπό τους.
Αν φροντίζεις γι' αυτά τα αγαθά της αρετής, θα καταστήσεις τον εαυτό του άξιον κληρονόμον των αγαθών τα οποία
έχουν υποσχεθεί και επιφυλάσσονται εκ μέρους του Κυρίου”.
Μακάρι και οι σύγχρονοι
νέοι να έτειναν ευήκοον ους
στα σοφά αυτά λόγια του Μ.
Βασιλείου. Αλλά, δυστυχώς,
η συντριπτική πλειοψηφία των
νέων σήμερα “μεριμνά και
τυρβάζει περί πολλά”, προτιμώντας την ικανοποίηση των
σωματικών και ψυχικών παθών
από την άσκηση της αρετής.-

Μόνοι μας
θα φτιάξουμε το όνειρο!..
Έσκυψα και κοίταξα τα
όμορφα μάτια τα βαθιά, πολύ
βαθιά, κι έπειτα δεν ξέρω πως
ταραχή μεγάλη μ' έπιασε σαν
κάτι να γίνει!..
Έβλεπα παντού πουλάκια
στα κλαριά να κελαηδούν,
έβλεπα το νερό να τρέχει στο
ρυάκι, τις μέλισσες να παίζουν
στα λουλούδια, κι έπειτα έπεσε σιωπή και δεν άκουγα, δεν
έβλεπα τίποτα έσβησαν μεμιάς όλα, όλοι οι αχνοί της
πλάσης, ήχος κανείς στον κόσμο!.. Μόνο αναταραχή, φωνές, κλάματα, βογκητά όλα
σαν μια βουή ανέμου. Πάει!.. Τέλειωσε!.. Μας πήρανε τη
σκέψη μας, την κρίση μας, τις γραφές μας. Μα ποιος μας
γλυτώνει; -Αχ να φυτάξουμε ένα όνειρο και κυριαρχία να
πάρουμε αγάλι-αγάλι κι ο δρόμος να βρούμε το ποθούμενο.
Τι πλέον έχουμε στα χέρια μας κρατημένο από χιλιάδες
χρόνια την πίστη μας, την αγάπη μας για την Πατρίδα.
Τ' άκουσες δεν σε φοβάμαι!..
Αρκετά ξαποστάσαμε καιρός από την πλάνη και από τη
σκέψη να βγούμε κι όλα καλά θα πηγαίνουν και κατά το
σχέδιο!.. Καλή νύχτα!.. Κι ας δώσει η αυγή για έργα καλά.
Την καλημερίζω χαρά μεγάλη ζάλη γλυκιά κι ο ανήφορος
μου εφαίνετο σιάδι. Άκουγα τα κελαηδήματα, άκουγα τις
μυρωδιές, οσφριζόμουν τον κόσμο όλη τη χαρά της πλάσης
και η χάρη της περνούσε βαθιά στην καρδιά μου. Η πλάση
είναι σαν την Παναγιά τη χάρη Της ζητάμε και μας τη δίνει
ωσάν χαρά και κάτι παραπάνω, σαν ευωδία σαν λιγοθυμία,
σαν μιας ψυχούλας γλύκα.
Σε καλημερίζω Λευτεριά. Η πιο σοφή η πιο γερή στη
σκέψη από όλες είναι η Ελευθερία. Είσαι σοφή πολλά
σοφή μη σκιάζεσαι!..
Αμα θελήσεις πιάσε την. Την έπιασες; Κάμε την ότι καλό
επιθυμήσεις. Πρέπει να ποθείς για να την πιάσεις. Αμα θελήσεις χάλαστην, θανάτωσέ την και άμα θελήσεις σήκωσέ
την πάλι και ανάστησέ την. Κι άμα γίνει τύραννος λάβε τη
δύναμή σου και σπείρε θανατικό αλύπητα που να χαθεί
στα τάρταρα κι ακόμα παραπέρα!..
Άιντε όπως τα λέγω είναι!..
Δεν με νοιάζουν πια των άλλων οι ματιές. Πως μ' αρέσει,
πως τις νύχτες με κάνει και κλαίω, αχ με θάρρος, με πίστη,
με σταθερότητα, με υπομονή θα φτιάξω τελικά μόνη μου
θα φτιάξω το όνειρο, μόνη μου θα δω το θαύμα. Και τα χαράματα!.. Η προσμονή!.. Άιντε όπως τα λέγω είναι!..
Μαργαρίτη Σταυρούλα
Μεγ. Καλύβια

Στα ξένα Έλληνας και στην Ελλάδα "ξένος"
ακόμη ανοιχτές. Η ύπαιθρος κατεστραμμένη από τον πόλεμο,
εγκαταλειμμένη στην φτωχή της
μοίρα, ερημώνεται. Στις πόλεις
επικρατεί ο φόβος του χαφιέ κι η
αναδουλειά, κι η επιβίωση καθιστάται δύσκολη. Πολλοί είναι στις
φυλακές και στην εξορία και ακόμα περισσότεροι κυνηγημένοι,
αυτοεξόριστοι και φυγάδες. Η οικογένεια κάποιου φυλακισμένου,
εκτοπισμένου ή πρόσφυγα, δεν
είχε περιθώρια προόδου ή έστω
κάποια χαραμάδα αισιοδοξίας. Η
περίοδος αυτή ήταν το αποκορύφωμα της μετανάστευσης της
ελληνικής νεολαίας στη Γερμανία,
αφού χιλιάδες ήταν οι νέοι που
έφευγαν με μια βαλίτσα αναζητώντας μια καλύτερη ζωή στο
εξωτερικό.
Ο Στάμος αποφασίζει κι εκείνος
να πάρει τον δρόμο της ξενιτιάς,
κατατρεγμένος από το καθεστώς
του κράτους και του παρακράτους το οποίο πιέζει τον πατέρα
του – πολιτικό κρατούμενο λόγω
φρονιμάτων - να υπογράψει δήλωση μετανοίας, κάτι που ο ίδιος
πεισματικά αρνείται. Φεύγει στη
Γερμανία, όπου δουλεύει ως εργάτης σε ορυχείο. Δουλεύει,
τρώει, κοιμάται. Δουλεύει. Η επικοινωνία με την μάνα του και την
αδελφή του είναι δύσκολη. Η
μόνη άμεση επαφή με την πατρίδα είναι το ραδιόφωνο κι η εκπομπή για τους μετανάστες στα
βραχέα, με αφιερώσεις και τραγούδια, κυρίως του Καζαντζίδη.
Καθώς, ξεθεωμένος από τη βαριά δουλειά, ζεσταίνει το φαί του,

ανοίγει το ράδιο ν’ ακούσει τον
Στέλιο, να "συνομιλήσει" μαζί του,
να του πει τα δικά του σα να
είναι παρών, γιατί νιώθει πως τα
τραγούδια του Στέλιου μιλούν
για το δικό του δράμα. Όμως
στο σπίτι που μένει, μένουν κι
άλλοι μετανάστες, ο καθένας με
τον δικό του καημό, τη δική του
ιστορία. Κι έτσι τα τραγούδια
αυτά γίνονται και δικά τους, γίνονται η γέφυρα που θα τους
συνδέσει, θα τους βοηθήσει να
γνωριστούν, να μάθει ο ένας την
ιστορία του άλλου και να δουν
πόσο ίδιοι είναι τελικά, κάτω από
την αντικειμενική διαφορετικότητά
τους και τελικά να πάψουν να
είναι «ΞΕΝΟΙ»..
Συντελεστές
Σκηνοθεσία & Θεατρική Προσαρμογή: Γιώργος Σουξές
Κείμενο: Θανάσης Σκρουμπέλος
Σκηνικά - Κουστούμια: Άννα
Μαχαιριανάκη
Κινησιολογία: Βάσια Aγγελίδου
Σχεδιασμός φωτισμών: Κατερίνα Μαραγκουδάκη
Ηχητικά εφέ: Γιώργος Ζιώτας
Βοηθός Σκηνοθέτη: Ίρις Τσιμπρή
Φωτογραφίες: Γιούλη Γεωργαντίδου
Σχεδιασμός αφίσας: Νίκος Γουζιλόπουλος
Επικοινωνία-Δημόσιες σχέσεις:
Χρύσα Ματσαγκάνη
Οργάνωση Παραγωγής: Χρυσάνθη Γεωργαντίδου
Παίζουν: Λευτέρης Ελευθερίου,
Γιώργος Σουξές

Συμμετέχουν: Φωνή Εκφωνητή:
Νίκος Μενεμένογλου
Φωνή Φράου Γκρίτε: Ίρις
Τσιμπρή
Πληροφορίες Παράστασης
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρικκαίων (Αίθουσα «Δημήτρης Καβράκος»)
Γαριβάλδη 6-12, Τρίκαλα
Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου
2019
Ώρα: 21:15
Τιμές εισιτηρίων
Γενική Είσοδος: 12 ευρώ
Άνεργοι, φοιτητές, ομαδικά: 10
ευρώ
Διάρκεια παράστασης:
80 λεπτά χωρίς διάλειμμα
Προπώληση εισιτηρίων :
Στο δίκτυο του www.viva.gr &
στο Βιβλιοπωλείο Τσιοπελάκος
(Ασκληπιού 15, Άγιος Κωνσταντίνος, Τρίκαλα – τηλ. 2431026967)
Πληροφορίες: 2121050020,
https://www.facebook.com/staxenaellinas
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Η ΜΑΥΡΗ… ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ…! Τα τέσσερα βήματα για τη ρύθμιση
των χρεών προς τα Ταμεία
Η
25η Ιανουαρίου
του 2019 θα
αναγράφεται απ’
εδώ και στο εξής ως η
ΜΑΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ για
τους Έλληνες. Είναι ο
χρόνος, που 145
βουλευτές, του ΣΥΡΙΖΑ
και 8 πρόθυμοι,
παρέδωσαν την
Μακεδονία στου
Σκοπιανούς και δίχασαν
την κοινωνία μας. Βαθύ
το Πολιτικό και Ιστορικό
ρήγμα. Πρόδωσαν τους
χιλιάδες αγωνιστές, που
έχυσαν το αίμα τους για
να ‘ναι Ελεύθερη η
Μακεδονία και
ταυτόχρονα ξεπούλησαν
στους Σκοπιανούς την
Μακεδονική γλώσσα και
ταυτότητα. Πλέον
μπορούν και με την
υπογραφή Τσίπρα να
λέγονται «Μακεδονικός
Λαός».

Εύσημα, από όσους άφησαν την Ελλάδα να καταστραφεί από τα επαχθή Μνημόνια και θερμά συγχαρητήρια «ΑΠ’ ΈΞΩ». Οργή, διχασμός και απελπισία «ΜΕΣΑ»
στην πατρίδα μας. Μια Κυβέρνηση, που δεν έχει την
πλειοψηφία στην Βουλή και
οκτώ … περιφερόμενοι …
πρόθυμοι Βουλευτές, αψήφισαν την βούληση των Ελλήνων, απαξίωσαν τα εκατομμύρια των πολιτών, που πήραν
μέρος στα συλλαλητήρια για
την Μακεδονία και αμαύρωσαν την Μνήμη, όσων αγωνίστηκαν και έχυσαν και την τελευταία ρανίδα του αίματός
τους, για να ελευθερωθεί η
Μακεδονία από τους … Βαρβάρους.
Το «αλισβερίσι» των οκτώ …
προθύμων Έλενας Κουντουρά, Θαν. Παπαχριστόπουλου,
Κατερίνας Παπακώστα, Σταύρου Θεοδωράκη, Γεωργίου
Μαυρωτά, Σπύρου Λυκούδη,
Σπ. Δανέλλη και Θαν. Θεοχαρόπουλου έφερε την Προδοσία και με 153 ψήφους πέρασε η Επαίσχυντη Συμφωνία
των Πρεσπών. Η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ, πήρε αριθμητική νομιμοποίηση, από ετερόκλη-

Γράφει ο Δρ.

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

τους Βουλευτές, που δεν είχαν την εξουσιοδότηση από
τους ψηφοφόρους για τέτοια
… Εφιαλτική συμπεριφορά.
Για την καρέκλα της εξουσίας και για τα αργύρια της
βουλευτικής αποζημίωσης, αν
δεν υπήρξε και τίποτε άλλο,
παρέδωσαν οι 153 τα Ιερά
και τα Όσια της Μακεδονίας
στους Σκοπιανούς.
«Σήμερα είναι μια Ιστορική
μέρα» δήλωσε ο Πρωθυπουργός της μειοψηφίας.
Ιστορική μέρα, όμως, είναι
και «η Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως» και η πτώση της
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Η ευκαιριακή πλειοψηφία εγκατέλειψε μια Εθνική γραμμή
Δεκαετιών και με τα κομματικά … Παζάρια και τις Υπουργικές καρέκλες …έφερε τον …
όλεθρο … !
Το έγκλημα έγινε. Τα Σκόπια
δεν μπορούσαν να μπουν ούτε
στο ΝΑΤΟ ούτε στην Ε.Ε.,
χωρίς την σύμφωνη γνώμη
της Ελλάδος. Οι Σκοπιανοί
τρέχουν για γρήγορη ένταξη
στο ΝΑΤΟ, μην τύχει και «πέσει» ο Τσίπρας. Οι Πρέσπες
έστρωσαν τον δρόμο για νέο
Πολωτικό Διακομματισμό. Στα
σκαριά είναι και ο μίνι Ανασχηματισμός με δήθεν κεντροαριστερή κατεύθυνση. Οι
οικονομία βουλιάζει και η προδομένη Μακεδονία μοιάζει μ’
ένα άγριο και πληγωμένο θη-

ρίο, που περιμένει να στηθούν κάλπες και να … κατασπαράξει τους ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Η σύγκρουση των τελευταίων μηνών και τα όσα … μύθια έγιναν στην Βουλή των Ελλήνων, για να προδοθούν οι
Μακεδόνες και οι Πανέλληνες,
με την ψήφιση της συμφωνίας
των Πρεσπών, αφήνουν μια
βαριά σκιά πάνω από την
χώρα. Η κυβέρνηση, με την
βοήθεια 8 αποστατών βουλευτών, βγαίνει πληγωμένη,
αμφισβητούμενη και την χωρίζει μεγάλο χάσμα από τον
Λαό. Όταν το 70% των Ελλήνων δεν ήθελε και δεν θέλει το
ξεπούλημα των Ιερών και των
Οσίων της φυλής, δεν μπορεί
κανένας να παραμένει ως
Πρωθυπουργός.
Για να κερδίσει τις ψηφοφορίες στην Βουλή ο Τσίπρας
πρόδωσε τον συνέταιρό του
Πάνο Καμμένο, ο οποίος,
όμως, ήταν το ΔΕΚΑΝΙΚΙ του
ΣΥΡΙΖΑ για τέσσερα χρόνια.
Άσκησε βάναυση αστυνόμευση. Διέλυσε, με τα χημικά,
μια ειρηνική διαδήλωση
600.000 Ελλήνων. Έθεσε σε
κίνδυνο την ζωή μικρών παιδιών και ηλικιωμένων πολιτών. Μετήλθε μεθόδους αγοραίας συναλλαγής. Διέλυσε
τρία μικρά κόμματα και υπονόμευσε την Δημοκρατία.
Ο Τσίπρας, μετά την προδοσία των Πρεσπών, υποχρεούται να επισπεύσει τις εκλογές. Η χώρα έχει ανάγκη από
αναγεννητικές και ενοποιητικές δυνάμεις. Χρειάζεται νέα
ΗΓΕΣΙΑ. Ικανή να επικοινωνεί
με τον λαό και τα προβλήματά του. Ηγεσία που θα ενώσει
τους Έλληνες και θα οδηγήσει την πατρίδα σε δρόμους
δημιουργίας, ανάπτυξης και
ευημερίας.
Όχι άλλο Διχασμό. Όχι άλλες Αυταπάτες. Όχι άλλες
χρονικές Καθυστερήσεις. Όχι
άλλα Ψέματα. Όχι άλλες Ιδεοληψίες. Όχι άλλους Αποστάτες.
Εκλογές , λοιπόν, προκειμένου να μιλήσει ο Ελληνικός
Λαός, για το μέλλον του.
Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει
να ΖΗΣΕΙ … !

Δ. Τρικκαίων: Αλλα δύο χωριά
στο πρόγραμμα για τηλεοπτικό σήμα
•Οι κάτοικοι πρέπει να πιστοποιηθούν για τη μόνιμη διαμονή τους
ο Λιόπρασο και ο Παλαιόπυργος,
είναι τα δύο χωριά, οι κάτοικοι
των οποίων προστίθενται στα
χωριά του Δήμου Τρικκαίων που
εντάχθηκαν στο πρόγραμμα για
τηλεοπτικό σήμα.

Τ

Με βάση 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, οι
κάτοικοι των δύο αυτών χωριών, θα πρέπει να
υποβάλλουν σχετική αίτηση.
Η αίτηση αποβλέπει στο να πιστοποιηθεί η
μονιμότητα της κατοικίας τους, ώστε στη συνέχεια να γίνει η διαδικασία για εγκατάσταση
πομπού. Μαζί με τους κατοίκους των χωριών

Αρδάνι, Γοργογύρι, Περδικορράχη και Ράξα,
μέχρι τις 19 Μαρτίου 2019 οι κάτοικοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση που θα 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.

•Απευθύνεται σε όλους τους ενεργούς
και ανενεργούς επαγγελματίες και αγρότες

έσσερα βήματα και
"κούρεμα" της
τάξεως του 60%70% περιλαμβάνει η νέα
ρύθμιση των 120
δόσεων για χρέη προς τα
Ταμεία που αναμένεται να
νομοθετηθεί τον
Φεβρουάριο, ώστε να
τεθεί σε εφαρμογή τον
Μάρτιο.

Τ

Το νέο σχήμα θα απευθύνεται σε όλους τους ενεργούς
και ανενεργούς επαγγελματίες και αγρότες, συνολικά
958.000 μη μισθωτούς, ενώ
μέσω της νέας ρύθμισης θα
απεγκλωβιστούν περίπου
80.000 μη μισθωτοί άνω των 62
ετών οι οποίοι δεν μπορούν να
πάρουν σύνταξη λόγω οφειλών.
Οι 50.000 από αυτούς είναι
πρώην επαγγελματίες του
ΟΑΕΕ. Όσοι δεν ενταχθούν
στη ρύθμιση που θα είναι η τελευταία ευκαιρία τακτοποίησης θα βρίσκονται στην προτεραιότητα του ΚΕΑΟ για
αναγκαστικά μέτρα.
Αναλυτικά τα βήματα για τη
νέα ρύθμιση προβλέπουν:
1. Ένταξη με αίτηση του
οφειλέτη στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του
ΕΦΚΑ που θα αναπτυχθεί γι'
αυτόν τον σκοπό. Σύμφωνα
με τον προγραμματισμό, η
ηλεκτρονική αίτηση θα παραμείνει ενεργή για ορισμένο
χρονικό διάστημα και όχι επ'
αόριστον. Δεν θα υπάρχουν εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια για την ένταξη.
2. Ο οφειλέτης θα αιτείται
τον επανυπολογισμό των παλαιών οφειλών του, δηλ. των
οφειλών που γεννήθηκαν έως
τις 31/12/2016 στη βάση τεκμαρτών εισοδημάτων με το
νέο σύστημα, δηλ. με βάση το
πραγματικό εισόδημα που δήλωνε στην εφορία τη χρονική
περίοδο κατά την οποία δημιουργήθηκαν οι οφειλές. Δεδομένου ότι τα ψηφιακά δεδομένα της ΑΑΔΕ μέσω Taxis
φτάνουν έως το 2002, στο επίκεντρο μπαίνουν τα χρέη της
15ετίας 2002- 2016. Δεν αποκλείεται, για τεχνικούς λόγους,
ο επανυπολογισμός να γίνει
για όλα τα χρέη. Σε κάθε περίπτωση,κατά τη διαδικασία
του επανυπολογισμού θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως η μεγάλη πλειονότητα θα πέσει
στην ελάχιστη εισφορά λόγω
των χαμηλών δηλωμένων εισοδημάτων. Προσοχή: Η ένταξη στον επανυπολογισμό θα
είναι εθελοντική, δηλ. ο οφειλέτης θα μπορεί να ενταχθεί
στη ρύθμιση και χωρίς επανυπολογισμό, ώστε να καρπωθεί
το "κούρεμα" των προσαυξήσεων και των 120 δόσεων.
3. Το "κούρεμα" των προσαυξήσεων θα είναι της τάξεως του 85%. Όπως εξηγούν ειδικοί, το "κούρεμα" δεν θα
αφορά τις προσαυξήσεις που
βαραίνουν την παλαιά οφειλή.
Μαζί με την οφειλή θα υπολογίζονται οι προσαυξήσεις. Δηλ.
οι αναδρομικές προσαυξήσεις

όπως προκύπτουν με βάση τη
νέα οφειλή, θα "κουρεύονται"
κατά 85%, κάτι που θα οδηγεί
σε μεγαλύτερη ωφέλεια.
4. Στη ρύθμιση θα εντάσσονται οφειλές του 2017 χωρίς
επανυπολογισμό, καθώς γι'
αυτές ισχύει το νέο καθεστώς.
Ακολούθως ο οφειλέτης- αιτών
θα επιλέγει το πλήθος των δόσεων με βάση το επανυπολο-

γισμένο ύψος της οφειλής:
έως 36 δόσεις για χρέη έως
3.000 ευρώ και έως 120 δόσεις
για οφειλές μεγαλύτερες. Δεν
θα υπάρχουν εισοδηματικές
ή άλλες ρήτρες για το πλήθος
των δόσεων, αλλά θα ισχύει
ελάχιστο ποσό δόσης. Ανάλογη του εύρους αποπληρωμής θα είναι και η τοκοφορία
των δόσεων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. Πρωτ: 595/22215

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτοί:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών,
που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1 και 2 και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων,
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗ.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους της διακήρυξης.
Οι προσφέροντες θα πρέπει να
προσκομίσουν:
Α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής συνολικού ποσού: των ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ
ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ (3.871,00€), (ποσοστό 2%
επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.)
παρεχομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 είτε με μορφή
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε με εγγυητικές
επιστολές του Ταμείου Συντάξεως
Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων
Έργων ή αναγνωρισμένων Τραπεζών,
απευθυνόμενες προς την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
Β. Tα αναφερόμενα κατά περίπτωση στην Λεπτομερή Διακήρυξη
Δημοπρασίας στοιχεία.
Περισσότερες πληροφορίες για το
διαγωνισμό, παρέχονται στην:
● Δ.T.Ε. Π.Ε. Tρικάλων Tαχ. Δ/νση:
Βασ. Τσιτσάνη 31, Τ.Κ. 42132 Tρίκαλα)
Aριθμοί Tηλεφώνου (24310) 46219
Tηλεομοιοτυπίας (F A X) (24310 46264).
●
Στη
διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr
Τρίκαλα 28 - 1 - 2019
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας
προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη συνολική τιμή για το είδος, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147/Α/8-8-2016), Τις διατάξεις του Ν.
4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», οι λοιπές κανονιστικές διατάξεις που εκδίδονται σε
εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων
του Ν.2286/95, τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
Α/87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», την αριθμ. 15840/156612/4-102018 απόφαση αναπληρωτή συντονιστή αποκεντρωμένης διοίκησης (ΦΕΚ
4788/β’/26-10-2018) “Έγκριση της
146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης – επικαιροποίησης
του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α’ /27-122010): “οργανισμός της περιφέρειας
θεσσαλίας” “όπως ισχύει”, η Υ. Α.
Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/2110-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)” και την αρ. απ. 115/2019
/ πρακτικό 2ο/ 16 - 1 -2019 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την ανάδειξη
προμηθευτή
του
έργου:
«2016EΠ51700001 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ-ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ-ΑΡΣΗ
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ»,
ΝΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 18: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2019», προϋπολογισμού
240.000,00 € με Φ.Π.Α. Το έργο αφορά την προμήθεια αλατιού.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με τη χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
μέσω της Διαδικτυακή πύλης
www.promitheus.gov.gr (α.α. συστήματος: 70038). Ημερομηνία και ώρα
έναρξης υποβολής προσφορών: 1 - 2
- 2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα
7:00. Καταληκτική ημερομηνία και
ώρα υποβολής προσφορών: 26 - 2 2019 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 15:00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 4 - 3 - 2019
ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00.

34 σελίδα

09:50
12:00
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15:00
16:00
18:00
18:15
18:45
19:45
20:40
20:55
22:00
23:00
00:30
01:35
02:30
04:30
05:30
05:50

06:00
10:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:15
17:30
18:30
19:30
20:45
21:45
22:45
23:45
01:45
02:45
03:45
05:15

ΤΡΙΤΗ

29

Απευθείας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Άλλη Διάσταση
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Δεύτερη Ματιά
ΕΡΤ Ειδήσεις - Δελτίο στη
Νοηματική - Αθλητικά - Καιρός
Ιστορικές Αναπαραστάσεις E6
Η Ιστορία του Ελληνικού
Ποδοσφαίρου (Ε)
Γνωριμία με τον Πλανήτη Τιτάνα
Ο Καιρός Στην Ώρα Του
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Vis a Vis E13
Η Επόμενη Μέρα
Modus
Γνωριμία με τον Πλανήτη Τιτάνα
Άλλη Διάσταση
Vis a Vis
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα
Πρώτη Είδηση

Καλημέρα Ελλάδα
Το Πρωινό
ANT1 News
Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)
Ρουκ Ζουκ
Κάτι Ψήνεται
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
Still Standing
Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E86
ANT1 News
Η Επιστροφή E64
Πέτα τη Φριτέζα E29
Μια Ζωή Κ2 Ε17
Αόρατος Εχθρός
Vice
Μη μου Λές Αντίο
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Και οι Παντρεμένοι 'Eχουν Ψυχή
(Ε)

06:00
07:30
09:00
12:00
14:00
15:00
16:00
17:40
18:40
19:50
21:00
23:00
01:00
03:00
05:00

Thunderbirds
Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ5 Ε6
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε260
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
The Sinner E1
MasterChef 3
Stalker
Pretty Little Liars

06:00
06:30
07:20
07:45
10:30

TV Mall
Οι Φίλοι Μου Τίγρης και Γουίνι
Η Μικρή Γοργόνα
Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ

12:15
13:00
15:00
17:00
17:10
18:00
19:00
20:00
21:00
21:50
00:10
01:50
03:50
04:20
05:10

Ειδήσεις
Ελένη
Τι Λέει;
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Το Σόι σου Κ5
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε81
Το Σόι σου Κ5 Ε25
Το Τατουάζ Κ2 Ε131
Βάσιμη Αμφιβολία
Οι Ιστορίες του Αστυνόμου Μπέκα
Θυρίδα Τηλεπώλησης
Deal
Εικόνες (Ε)

14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμαρκετινγκ
17.00 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου»
(Ε)
19.30 Ελληνικη ταινία «Αδέκαροι
ερωτευμένο»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 Εν λευκώ
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Θεσσαλία LIVE»

21:00
00:30
01:30
02:30
05:00

Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
'Oσο 'Eχω Εσένα E92
My Style Rocks
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Τα Νέα των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων. Ready?
Power of Love
Deadly Women
'Oσο 'Eχω Εσένα
My Style Rocks
Μαζί Σου

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

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

News (Ε)
Be a Predator (Ε)
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Τηλεαγορές
Η Νύφη
Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα
Τηλεαγορές
Δελτίο Ειδήσεων
Τηλεαγορές
Η Νύφη
News
Δελτίο Ειδήσεων
Κόντρα και Ρήξη
Θεσσαλών Δρώμενα
Δυνατά και Ελληνικά
Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
Πάνω από τα 'Oρια
Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα (Ε)
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Η Νύφη

07.00 - 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 Χρώματα Ελλάδας
09.00 – 10.00 Όλο Υγεία
10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις
12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης
13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις
15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά
16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις
18.00 – 18.30 Δελτίο Ειδήσεων
18.30 – 19.30 Κόντρα και Ρήξη
19.30 – 20.00 Κοινωνική σειρά
20.00 – 20.30 Δελτίο Ειδήσεων
20.30 – 22.00 Μυλόπετρες της
παράδοσης και του πολιτισμού
22.00 – 23.00 Ανατρεπτικό Δελτίο
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 00.30 Δελτίο Ειδήσεων
00.30 – 02.00 Τα άστρα και τα ζώδια
02.00 – 06.00 Τηλεπαρέα
06.00 – 07.00 Videoclips

06:00
10:00
11:30
14:00
15:10
16:10
19:45
20:57

00.30 «Καλημέρα Θεσσαλία»
01.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
03.00 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
03.50 Ξένη ταινία «Τhey shoot horses
don’t they?»
05.50 Μουσικό διάλειμμα
06.00 «Αρωμα Ελλάδος»
07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 «Θεσσαλία LIVE»
11.20 Παιδικό πρόγραμμα «Ποντίκι
αστυνόμος», «Μόγλι»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Μεταξοχώρι»

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα έως
8 πρωί επομένης
Λεβέντης Φώτης
Κονδύλη 24,
2431032657
08:00 π.μ. – 23:00
μ.μ.
Σακκά Αθανασία
Μαιευτήριο,

τηλεόραση

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

2431023780
Από τις 5 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ
Σχοινά Μιρέλλα
Βας. Τσιτσάνη 6,
2431027671
Χρυσίδου Αντωνία
Δεληγ. & Κανάρη 20
2431073240

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Κωτούλας Παν.--------------------------------------------- Οδ. Λαρίσης
Μπάκος -------------------------------------------------Οδ. Καλαμπάκας
Παπακώστας----------------------------------------------Οδ. Καρδίτσης
Ανυφαντής -----------------------------------------------------------Πηγή
Βαλοτάσιος ----------------------------------------------------Ταξιάρχες
Μερεντίτης ----------------------------------------------------------Πύλη
Μπαρτζίγκας---------------------------------------------------------Φήκη
Παπαβασιλείου -------------------------------------Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Σκρέκας ---------------------------------------------------------Μεγάρχη
Τουρτούνης--------------------------------------------------------Ρίζωμα
Τσιούτσιας---------------------------------------------------Αγ. Κων/νος

07:00
09:45
13:00
14:00
15:00
16:40
17:40
17:50
19:00
20:00
21:00
23:30
01:30
03:15
04:45
05:30

ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ASTRA MARKET
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΓΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
NIGHT ZONE
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Για Πάντα Παιδιά
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα
Ποιος Ρωτάει;
Open News στη Νοηματική
Για Πάντα Παιδιά
Open News
Ο Πρίγκιπας της Φωτιάς Κ1 Ε61
Τρείς Μέρες Διορία
Criminal Minds
Η Εκδίκηση των Ξανθών
Για την Παρέα
Επανάληψη Προγράμματος
Ώρα Ελλάδος 05:30

ΚΡΙΟΣ: Ερωτικές υποθέσεις που μπορεί να
έφτασαν στο τέλος τους για χίλιους δυο λόγους, αλλά δεν έτυχαν ποτέ μιας ευκαιρίας
λόγω εγωισμού ή από την έλλειψη πρωτοβουλίας κι απ’ τις δυο μεριές φαίνεται ότι στο
ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας έρχονται
ξανά στην επιφάνεια.
ΤΑΥΡΟΣ: Γιατί δε στέλνει; Πότε θα στείλει; Αυτές και άλλες ανάλογες ερωτήσεις θα μπορείς να τις κάνεις στον εαυτό σου ολόκληρη
τη βδομάδα, για να μη σου πω ότι θα στις βάλω
και στις μηνιαίες προβλέψεις.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Μην αφήσεις τις απαιτήσεις που
μπορεί να έχει η αρχή της εβδομάδας να λειτουργήσουν σαν το άλλοθι σου ώστε να μην
αντιμετωπίσεις τα προβλήματα που προέρχονται από μια λάθος καθημερινότητα.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η αλήθεια να λέγεται ότι πολλοί
Καρκίνοι τρέφετε ένα είδος μαζοχιστικής
αγάπης με τις γραφειοκρατικές υποθέσεις.
ΛΕΩΝ: Η εβδομάδα ξεκινάει ευοίωνα όσον
αφορά κάποιο οικονομικό ζήτημα που σας αφορά άμεσα ή έμμεσα και σχετίζεται είτε με την
εισροή χρημάτων στο σπίτι μέσω του συντρόφου σας, είτε μέσω της καλύτερης διαχείρισης των οικογενειακών εξόδων.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Σήμερα είναι ιδανική μέρα για συζητήσεις και συμφωνίες. Οι πρώτες θα μπορούσαν να σας φέρουν πιο κοντά με ανθρώπους που χρειάζεστε να σας καταλάβουν, αλλά
ως τώρα πιστεύετε ότι δεν τα έχετε καταφέρει
και τόσο καλά.
ΖΥΓΟΣ: Το πείσμα σας σήμερα μπορεί να σας
κάνει πολύ αποτελεσματικούς στη δουλειά σας
και μάλιστα με την αυτοπεποίθηση ότι γνωρίζετε τι κάνετε θα έχετε την αποδοχή ακόμα κι αυτών που γενικά σας ανέχονται.

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ: 05.55 ανταπ. 17.48 απευθ. ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 08.27 απευθ. 14.18 ανταπ. 16.15 απευθ. 23.55 ανταπ. ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 22.04 απευθ. 19.46. ΑΠΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 05.11 ανταπ. 10.22 ανταπ. 16.17
απευθ. 18.04 ανταπ. ΠΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑ: 08.35 απευθ. 21.14
απευθ. ΠΡΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ: 06.11. 08.35. 17.48. 21.14
ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ: 05.30. 07.56. 13.03. 19.10.
20.30

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σάββατο-Κυριακή
η παιδική ταινία

“ΑΣΤΕΡΙΞ”
στα ελληνικά
Σε κανονικές προβολές

ΤΟΞΟΤΗΣ: Μπορεί να είναι το ξεκίνημα της
εβδομάδας, ωστόσο με τόσα γεγονότα που
έχουν προηγηθεί θα πρέπει να δώσετε στον
εαυτό σας τη δυνατότητα να κάνει έναν απολογισμό και να χωνέψει όσο γίνεται τις εξελίξεις, πριν ξεκινήσετε για τα επόμενα βήματα
σας.

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

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η προσοχή σου στο ξεκίνημα της
εβδομάδας στρέφεται στους φίλους σου και
στις κοινωνικές επαφές εκείνες οι οποίες σε
ενδιαφέρουν, αλλά υπάρχουν θέματα που σε
έχουν κάνει να αποστασιοποιηθείς.

“GLASS”
Για τις ώρες στο 78775

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Χρειάζεσαι σκοπό και μια ιδέα να
σου δίνει κίνητρο, επομένως σε ένα περιβάλλον που νιώθεις ότι στο προσφέρει, αλλά
δεν σου δίνει τις απολαβές που θα σου επιτρέψουν να νιώσεις ασφαλής και σταθερός δεν
μπορείς να συνεχίσεις να υπάρχεις.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ

ΙΧΘΕΙΣ: Οι ερωτικές ιστορίες που δεν έχουν
λίγο παραμύθι μέσα τους, μια πλοκή που να
κρατάει το ενδιαφέρον σου άσβηστο είναι σαν
ανάλατο φαγητό και δεν τα μπορείς τα ανάλατα καθόλου.

στο Μύλο Ματσόπουλου

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

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Η ταινία του «Αλπεις»
κέρδισε το βραβείο σεναρίου στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας το 2011.
2. Ευδοκιμούν στο... Χόλιγουντ - Από τα οκτώ
τα.,.μισά.
3. Η πρώτη λέξη της πέμπτης Εντολής - Ιερωμένος
μιας θρησκείας.
4. Σύμβολο του είχε τον
ήλιο - Και με γραμματόσημα
σχετική (γεν.).
5. Αναφέρονται και για τη
Βουλή (γεν.) - Τόσα χρόνια
έζησε ο Αβραάμ Λίνκολν.
6. Αναφέρεται για τα χέρια, αλλά
και την ψυχή.
7. Εικονίζεται σε σημαίες μουσουλμανικών κρατών - Αμείβονται
αδρά (γεν.).
8. Ενα από τα συνθήματα της Γαλλικής Επανάστασης.
9. Λίμνη της Σκωτίας - Μισό... κιλό
- Χρησιμοποιείται και επί απειλής.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Ψευδώνυμο του Γάλλου ποιητή
του 19ου αιώνα Ντυκάς.
2. Τίτλος μελοδράματος του Κλαούντιο Μοντεβέρντι.
3. Το έργο του «Θάνατος στη Βενετία» ζωντάνεψε στην οθόνη ο Λουκίνο Βισκόντι (αντιστρ.) - Μονάδα λήψης ορισμένων φαρμάκων (καθ).
4. Ενθερμος οπαδός.
5. Αριθμός, οπτικά - Αρχή μιας

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

8

7
7

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

4

3

8

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

9

4

6

Tad: Το Μυστικό
του Βασιλιά Μίδα

Sudoku

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

1

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

ατέλειωτης σειράς - Ο,τι και το 2 β
οριζοντίως.
6. Μονάδα μήκους - Συνθέτης του
ορατόριου «Σωκράτης».
7. Τίτλος ποιήματος του Γιώργου
Σεφέρη.
8. Πατρίδα του Λυκούργου Λογοθέτη (αντιστρ.) - Εκτελούν σημαντική λειτουργία (καθ.).
9. Σε σταυροδρόμι θα τον συναντήσουμε.
ΛΥΣΗ (27-1-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΣΟΦΙΣΤΕΙΑ 2. Η
ΥΠΑΠΑΝΤΗ 3. ΜΑ - ΝΑΣΤΑ 4. ΑΛΛΟΣ
5. ΝΙ - ΣΙΝΙΚΗ 6. ΤΑΜ - ΜΑΒΥΣ 7.
ΑΝΟΜΗΜΑ 8. ΚΑΝΤ - ΑΚ 9. ΗΣΙΟΔΟΣ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 2. ΟΥΑΛΙΑ
- ΑΣ 3. ΦΠ - ΜΑΝΙ4. ΙΑΝΟΣ - ΝΤΟ 5.
ΣΠΑΣΙΜΟ 6. ΤΑΣ - ΟΣΜΑΝ 7. ΕΝΤΡΙΒΗ 8. ΙΤΑ - ΚΥΜΑ 9. ΑΗ - ΝΗΣΑΚΙ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔHMOTIKEΣ KAI ΔHMOΣIEΣ APXEΣ Ν. TPIKAΛΩN
Nοσοκομείο 2431350100, Δήμου Tρικκαίων: 24313 51100110, Nομαρχία 27445, Nομάρχης 27938, Αναγγελία Πυρκαγιών 1591, KTEO 35852, Tμήμα Yγιεινής 46248, Tμήμα
Kοιν. Πρόνοιας 46233, OAEΔ 27459, A’ βάθμια Eκ/ση 46314,
B’ βάθμια Eκ/ση 46320, ΔEH 27281, 1050, ΔEYAT 7671113, Aστικό KTEΛ 76651, ΡΑΔΙΟ Tαξί 18300 (από σταθερά
ή κινητά τηλέφωνα χωρίς να προστεθεί κωδικός) ισχύουν
και τα εξής: 22111, 33111, TAXI Πύλης 24340 22446, Φορτοταξί 70222, Tρίκυκλα 25111. KAΛAMΠAKAΣ
(24320): Δημαρχείο 22346, Kέντρο Yγείας 22222, Tαξί
2431022022, KTEΛ 22432, OΣE 22451, Πυροσβεστική
22999, ΔEH 22288, Aστυνομία 76100.ΠYΛHΣ
(24340): Δημαρχείο 22313, Kέντρο Yγείας 22870,
Aστυνομία 22277, ΔEH 41255. ΦAPKAΔONAΣ
(24330): Δημαρχείο 29023, Kέντρο Yγείας 22570,
Aστυνομία 63030, OTE 22099, Πυροσβεστική 61199,
61166.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η εβδομάδα ξεκινάει με έναν αέρα
μάλλον καλλιτεχνικό και θα έχετε είτε την ευκαιρία να δείτε τις σκέψεις και τα συναισθήματα σας να αντικατοπτρίζονται σε ένα έργο,
είτε αν δεν είστε τόσο καλλιτεχνική φύση θα
θελήσετε να αναζητήσετε αυτή την έκφραση
και την επιβεβαίωση μέσω του φλερτ μέσα ή
έξω από την ενδεχόμενη σχέση που μπορεί
να έχετε.

1
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Χαμηλός ο τζίρος
στο χρηματιστήριο
Σε χαμηλότερα επίπεδα υποχώρησε η χρηματιστηριακή
αγορά, εν μέσω χαμηλού τζίρου. Η αρχική αντίδραση των
τραπεζικών μετοχών εν μέσω βελτίωσης του κλίματος στην
αγορά ομολόγων, εν αναμονή της εξόδου στις αγορές με έκδοση 5ετούς ομολόγου, δεν είχε διάρκεια, καθώς εκδηλώθηκαν ρευστοποιήσεις στο τέλος των συναλλαγών, οδηγώντας την αγορά σε πτώση. O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 630,70 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,41%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 30,918 εκατ. ευρώ, ενώ
διακινήθηκαν 18.159.575 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ση σε ποσοστό 0,45%, ενώ ο
δείκτης της μεσαίας κεφα. 630,70
λαιοποίησης ενισχύεται σε
ποσοστό 0,60%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη
μεγαλύτερη άνοδο κατέ0,41%
γραψαν οι μετοχές της
Eλλάκτωρ (+4,63% στα
1,400 ευρώ), της Eurobank
(+2,00% στα 0,510 ευρώ)
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
και της Viohalco (+1,68%
στα 2,7300 ευρώ).

Ê

Γ.Δ

Βγαίνει στις αγορές η Ελλάδα
Ο ΟΔΔΗΧ προχωρά στην έκδοση πενταετούς ομολόγου
ην έκδοση νέου 5ετούς
ομολόγου ανακοίνωσε
το μεσημέρι της
Δευτέρας το υπουργείο
Οικονομικών.

Τ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση,
ανάδοχοι ορίστηκαν οι BofA, Merrill Lynch, Goldman Sachs, HSBC,
JP Morgan Stanley, και SG CIB. Το
ομόλογο θα ωριμάσει τον Απρίλιο
του 2024.
Η έκδοση θα προχωρήσει
στο «κοντινό μέλλον», όπως σημειώνεται, υπό την αίρεση των
συνθηκών της αγοράς. Το δε ομόλογο θα είναι σημείο αναφοράς
(benchmark).
Το δημόσιο σκοπεύει να αντλήσει περί τα 2 δισεκατομμύρια
ευρώ, ενώ το επιτόκιο αναμένεται
να κινηθεί πέριξ του 3,5%.
Η συγκυρία φαίνεται να είναι
ευνοϊκή για την κυβέρνηση, γεγονός που καταδεικνύεται και
από την αποκλιμάκωση των
10ετών ομολόγων στις αγορές.
Η απόδοση του 10ετούς ελλη-

νικού ομολόγου υποχωρούσε 1,5
μονάδες βάσης στο 4,07%, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από
τον περασμένο Σεπτέμβριο. Οι
τιμές της Tradeweb, εν τω μεταξύ, έδειξαν ότι το πενταετές ομόλογο της χώρας διαπραγματευόταν στο 2,85%, κοντά στο χαμηλό
εξαμήνου 2,83% της περασμένης εβδομάδας.
Με στενά δημοσιονομικούς
όρους, το Υπουργείο Οικονομικών
δεν χρειάζεται τα χρήματα που

πρόκειται (αν όλα πάνε καλά) να
δανειστεί από τις αγορές. Το μαξιλάρι ασφαλείας (cash buffer)
ύψους 24,1 δισ. που διαμορφώθηκε από την τελευταία δόση του
3ου Μνημονίου και τα υπόλοιπα
των προηγούμενων δόσεων, είναι
αρκετό για να καλυφθούν οι δανειακές ανάγκες του Δημοσίου τα
επόμενα δύο χρόνια. Στα χρήματα του μαξιλαριού θα πρέπει να
προστεθεί και ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός μέσω repos από

φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
Το ποσό αυτό έφτανε τα 26,5
δισ. στα τέλη Σεπτεμβρίου. Είναι
χαρακτηριστική η δήλωση του
Ευκλείδη Τσακαλώτου στις αρχές
Ιανουαρίου ότι «χάρη στο cash
buffer είμαστε στην ευχάριστη
θέση να επιλέξουμε πότε θα προσφύγουμε στις αγορές».
Η κυβέρνηση «βλέπει» στον
επικείμενο δανεισμό μια ιδιότυπη
«ψήφο εμπιστοσύνης» των αγορών στην ελληνική οικονομία.
Οι στόχοι της κυβέρνησης
Μέσω τη εξόδου, η κυβέρνηση
επιχειρεί:
Να επιβεβαιώσει ότι η οικονομία
έχει επιστρέψει στην κανονικότητα μετά το τέλος του Μνημονίου.
Να προσελκύσει ξένους επενδυτές, προβάλλοντας την εικόνα
μις οικονομίας σε ανάκαμψη που
χαίρει της εμπιστοσύνης των χρηματαγορών,
Να ενισχύσει το προεκλογικό
αφήγημά της περί επιστροφής
στην κανονικότητα και δίκαιης
ανάπτυξης

Αυξήθηκαν τον Δεκέμβριο οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών
ύξηση κατά 3,1 δισ.
ευρώ κατέγραψαν οι
καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων το Δεκέμβριο με αποτέλεσμα το
συνολικό τους απόθεμμα να
φθάσει τα 134,5 δισ.ευρω.
Σύμωνα με τα στοιχεία της
Τραπέζης της Ελλάδος, η εξέλιξη αυτή αντανακλά την κατά
862 εκατ. ευρώ αύξηση των
καταθέσεων από επιχειρήσεις
(έναντι μείωσης κατά 140
εκατ. ευρώ τον προηγούμενο
μήνα) και την κατά 2,3 δισ.

A

ευρώ αύξηση των καταθέσεων
απο νοικοκυριά.
Απο την άλλη πλευρά στο
κομμάτι των χορηγήσεων ο
ετήσιος ρυθμός μεταβολής
της συνολικής χρηματοδότησης της οικονομίας διαμορφώθηκε σε -1,2% από -1,8%
τον προηγούμενο μήνα και η
μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 1,765 δισ. ευρώ,
έναντι θετικής καθαρής ροής
17 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Πιο αναλυτικά o ετήσιος

ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του

ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε σε -1,1% από -1,4% τον

προηγούμενο μήνα.
Η μηνιαία καθαρή ροή της
συνολικής χρηματοδότησης
προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν
θετική κατά 889 εκατ. ευρώ,
έναντι θετικής καθαρής ροής
106 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Η μηνιαία καθαρή ροή της
χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Δεκέμβριο του
2018, ήταν θετική κατά 1.086
εκατ. ευρώ, έναντι θετικής
καθαρής ροής 269 εκατ. ευρώ
τον προηγούμενο μήνα και ο
ετήσιος ρυθμός μεταβολής
διαμορφώθηκε σε μηδενικό
από -0,6% τον προηγούμενο
μήνα.
Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε 0,3% από 0,6% τον προηγούμενο μήνα
και η μηνιαία καθαρή ροή της
χρηματοδότησής τους ήταν
θετική κατά 1.064 εκατ. ευρώ,
έναντι θετικής καθαρής ροής

253 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων
και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε -3,0% από 0,1%
τον προηγούμενο μήνα, ενώ η
μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 22 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 16
εκατ. ευρώ τον προηγούμενο
μήνα.
Τέλος, αρνητική κατά 184
εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία
καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και
τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά
ιδρύματα το Δεκέμβριο του
2018, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 139 εκατ. ευρώ τον
προηγούμενο μήνα.
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής
τους διαμορφώθηκε σε -2,2%
από -2,1% τον προηγούμενο
μήνα.

Σε προσιτές τιμές

ΑκρIΒοΣ ΔημHτρηΣ

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

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

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

36 σελίδα
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Οι πρόβες της χορωδίας
ενηλίκων ανδρών και γυναικών
Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών
Γίνεται γνωστό πως οι συναντήσεις και οι πρόβες της χορωδίας ενηλίκων αντρών και γυναικών της Ιεράς Μητροπόλεως
Τρίκκης και Σταγών θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη στις
4:00μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Τρικάλων στο Βαρούσι.
Τη Χορωδία θα Διευθύνει η Μουσικός Δέσποινα Πλαστάρα.
Προσκαλούνται να προσέλθουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Στον Αγ. Αθανάσιο

Η γιορτή του Αγ. Τρύφωνος
Την ερχόμενη Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μας
τιμά τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Τρύφωνος, προστάτη των Γεωπόνων και των Λαχανοπαραγωγών, πανηγυρίζει δε, κατά παράδοση, ο Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου Μπάρας της πόλεώς μας.
Το απόγευμα της Πέμπτης, 31 Ιανουαρίου, θα τελεσθεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, στον οποίο θα χοροστατήσει ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.κ. Χρυσόστομος.
Το πρωί της Παρασκευής, 1 Φεβρουαρίου, από 7.30 μέχρι
10.30 το πρωί θα τελεσθούν ο Όρθρος, η Θεία Λειτουργία και
ο Αγιασμός επί τη εισόδω στο μήνα Φεβρουάριο.
Πέραν των Γεωπόνων και των Λαχανοπαραγωγών καλούνται όλοι οι φιλάγιοι και φιλακόλουθοι χριστιανοί να τιμήσουν
όλες τις ανωτέρω λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγ.
Τρύφωνος.

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

Ομιλία στη Χριστιανική Ένωση
Επιστημόνων Ν.Τρικάλων
Την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 5.30’μ.μ. στο παρεκκλήσι του Ιωάννου του Προδρόμου Τρικάλων θα μιλήσει ο
κ. Γεώργιος Αποστολάκης, Αρεοπαγίτης, με θέμα: «Οι λαϊκοί
και τα θέματα πίστεως. Δικαιούνται να εκφέρουν γνώμη;».

Εορτή για τις Μητέρες στην Γ.Ε.Χ.Α.
Με αφορμή την εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 5:00μ.μ. στην αίθουσα
της “ΓΕΧΑ” οδός Βύρωνος 24, θα πραγματοποιηθεί εορταστική
εκδήλωση προς τιμή των Μητέρων. Θα εισηγηθεί η κα Σταυρούλα Πελέκη, Δασκάλα, με θέμα: «Η μητέρα ως παιδαγωγός
των παιδιών μας».
Προσκαλούνται οι μητέρες να την παρακολουθήσουν.

τοπικά

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας
Ο αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων αποφασίζει:
- Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας και απαγόρευση
στάθμευσης οχημάτων για
την Τετάρτη 30/01/2019 και
κατά τις ώρες 13:30’ μέχρι πέρατος του αγώνα,
Α) Στο τμήμα της οδού Κοσμά Αιτωλού, από τη διασταύρωσή της με την οδό
Κατσιμήδου μέχρι τη διασταύρωσή της με την οδό
Βασιλείου Τσιτσάνη,
Β) Στο τμήμα της οδού Κατσιμήδου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Βασιλείου Τσιτσάνη μέχρι τη διασταύρωσή της με την οδό
Σπάρτης και

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.

Γ) Καθ’ όλο το μήκος της
οδού Εξηνταφώτη.
- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες –
εναλλακτικές οδούς σύμφωνα
με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο
υπάρχουσα σήμανση.
- Με μέριμνα και ευθύνη
των διοργανωτριών αρχών και
της γηπεδούχου ομάδας, 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 σε συνεργασία με συναρμόδιους
φορείς και υπηρεσίες, 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. και
την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4
Ν.3861/2010.
- 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.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όστις ακολουθεί εμέ
δεν θέλει περιπατήσει εις το
σκότος αλλά θέλει έχει το
φως της ζωής» (Ιωαν. 8:12)
Αυτοί που εργάζονται στα
ορυχεία, στα βάθη της γης,
δεν χρησιμοποιούν φανάρια
για φως όπως παλιά. Έχουν
ένα ηλεκτρικό σύστημα στο
κράνος τους που ρίχνει άπλετο φως και είναι ακίνδυνο ως
προς τις ανατινάξεις. Φως
που φωτίζει την είσοδο και την
διαδρομή του τούνελ. Πέρα
από το τούνελ όμως; Σκοτάδι.
Τραγωδία. Μόνο ο Χριστός θα
μας φωτίσει, θα μας εξηγήσει
τα αίτια της πανανθρώπινης

τραγωδίας. Της δραματικής
μας αποτυχίας. Αλλά το Φως
ήρθε στον κόσμο και εμείς το
σβήσαμε. Αγαπήσαμε το σκοτάδι πιο πολύ από το Φως γιατί τα έργα μας ήταν πονηρά
(Ιωαν.3:19). Μόνο όμως ο Χριστός μπορεί να φωτίζει με
επάρκεια το σήμερα αλλά και
το αύριο της ζωής. Όλες οι
προτάσεις του αρχαίου αλλά
και του σύγχρονου στοχασμού απέτυχαν. Η λύση υπάρχει και είναι μόνον μία. Ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού. Ο
σταυρωμένος Σωτήρας. Ο
Αναστημένος Κύριος. Ο συνοδοιπόρος μας προς Εμμαούς, Αδελφός και Φίλος. Το
Φώς της ζωής!

ΔΩΡΕΕΣ
-Η οικογένεια Νικολάου Τσόγια προσέφερε το ποσό των πενήντα ευρώ στον Σύλλογο Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία εις μνήμην Βιργινίας Κουφοπούλου.
-Η κ. Μάγδα Τσοπελάκου προσέφερε στις “Φίλες της Αγάπης” 50 ευρώ στη μνήμη της αγαπημένης της φίλης Μίνας Κουφοπούλου.

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).

Κοπή πίτας και ιεραποστολική
ομιλία με τον “Άγιο Οικουμένιο”
Την Κυριακή 3-2-2019 και ώρα 5.15 μ.μ. στο Επιμελητήριο
Τρικάλων, τα μέλη και οι φίλοι του Ορθόδοξου Ιεραποστολικού Συλλόγου ο “Άγιος Οικουμένιος” θα κόψουν την πίτα και
θα παρακολουθήσουν την ομιλία του Θεοφιλεστάτου Νοτίου
Μαδαγασκάρης κ. Προδρόμου με θέμα: “Συνοδοιπόροι”. Θα
προβληθεί και βίντεο ιεραποστολικού περιεχομένου. Είσοδος
ελεύθερη για όλους.

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

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

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
«ΠΡΕΣΠΕΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ»
Ψαράδες - Άγιος Aχίλλειος - Άγιος Γερμανός - Πανάγια
Μαυριώτισσα - Σπήλαιο Δράκου - Δισπηλιό. Από 9-10/02/29

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
Από 14-17/02/2019 (3 διανυκτερεύσεις)
«ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ»
Έδεσσα - Παλαιός Άγιος Αθανάσιος από 16-17/02/2019
«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)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 37

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

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

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
ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 7-10
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΙΤΗ ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΦΕBΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
στο γραφείο μας ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 1 (ΕΝΑΝΤΙ ΜΑΣΟΥΤΗ ΠΑΛΙΟ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ)
και στα τηλ. 2431300422, 2431033570 • Κιν. 6932206098

«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

29

KOYRENTAS TOYRS MAΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕI!

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ
MINIBUS 19-20 ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ –
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ • ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32 ΤΡΙΚΑΛΑ

ΤΡΙΤΗ

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

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

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα
Δρομολόγιο στις 8 Φεβρουαρίου για την κατάταξη
νεοσυλλέκτων στην Ξάνθη - Κομοτηνή- Αλεξανδρούπολη.

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

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ:
Πενθήμερη εκδρομή Βελιγράδι-Βουδαπέστη-Βιέννη
από 7 έως 11 Μαρτίου
Τετραήμερη εκδρομή στην ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 8-11 Mαρτίου
(βραδινή αναχώρηση σε ξενοδοχείο 4*)
-Εκδόσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
- Μεταφορές και εκδρομές με σύγχρονα λεωφορεία

ΜΗ.ΤΕ 0727Ε60000017701

Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL

ΛΟΝΔΙΝΟ 4-ΗΜΕΡΕΣ

ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019

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

Όπως και αν το φανταστείτε… μ’ εμάς θα το ζήσετε !!!

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ»
Από 2-5/05/2019
«ΠΑΤΜΟΣ το νησί της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ»
Από 08 – 11/05/2019
«ΠΟΛΩΝΙΑ»
Κρακοβία – Βαρσοβία - Νόβισαντ – Βουδαπέστη - Μπάνσκα
Μπίστριτσα Μπρατισλάβα – Βελιγράδι.
Από 29/05 – 06/06/2019

«ΚΕΑ (ΤΖΙΑ)»
Από 8 - 9/06/2019
«ΧΙΟΣ»
Από 14 – 17/06/2019

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

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

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

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

ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡIΩΝ –
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

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

Το γραφείο Γενικού Τουρισμού ΛΙΠΑΣ TRAVEL διοργανώνει τις
παρακάτω οδικές εκδρομές:
ΟΙ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
4ήμερη εκδρομή 14-17 Φεβρουαρίου 2019
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με πρωινό (πλατεία ΤΑΧΙΜ), ξεναγός
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 110,00 €
«ΜΠΑΝΣΚΟ»
3ήμερη εκδρομή 9-11 Μαρτίου 2019 (ΑΠΟΚΡΙΕΣ)
Μεταφορά – ημιδιατροφή - ξενοδοχείο 4*
(Hotel Saint Ivan Rilski & Spa). (Σε συνεργασία με τον Σ.Ο.Χ.Τ.)

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
4ήμερη εκδρομή (Καλαμάτα-Μεθώνη-Κορώνη-Πύλος-Σπήλαιο
Δυρού-Γύθειο-Σπάρτη-Μυστράς) (3 διαν/υσεις με πρωινό)
28/2 - 3/3/2019. ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 150,00 €

ΠΑΣΧΑ στην «ΚΕΡΚΥΡΑ»
«ΚΡΗΤΗ»
ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από 26/06 - 03/07/2019

«ΠΑΡΟΣ»
Από 08 - 12/07/2019
«ΛΗΜΠΝΟΣ»
Από 20 - 26/07/2019
«ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ»
«Ταξίδι στη Γη του Ήλιου του Μεσονυκτίου»
Οδική - Αεροπορική 18ήμερη εκδρομή
Από 01/08 - 18/08/2019
Γίνονται δεκτά τα δελτία του εκδρομικού προγράμματος
του ΟΓΑ (τετραήμερα)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Αναχώρηση λεωφορείου κάθε Τετάρτη.

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
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 230,00 €
Τo γραφείο μας είναι συνεργάτης με την WESTERN UNION
(στείλτε και λάβετε εμβάσματα από όλα τα σημεία του κόσμου)
(πληρωμές: ΕΝΦΙΑ – ΕΦΚΑ – ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΔΕΗ - ΤΗΛΕΦΩΝΑ κλπ)

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

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

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 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. ΘεολογίαςΣλαβολόγο 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,

τοπικά

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

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.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο πρωτοσύγκελλος της Ιερά Μητροπόλεώς μας π. Νήφων
Καψάλης την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου, ημέρα εορτής των Τριών
Ιεραρχών, θα λειτουργήσει και θα ομιλήσει στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Βησσαρίωνος.

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:
Σήμερα 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.
Αύριο 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.

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
IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πρόγραμμα
Ενοριακής και Μυστηριακής ζωής

Απογευματινό Γυναικών
του Πολιτιστικού Συλλόγου
“Αγιος Νικόλαος” Καλλιρρόης Τρικάλων
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Άγιος Νικόλαος” Καλλιρρόης Τρικάλων σας προσκαλεί στο απογευματινό γυναικών που θα γίνει την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 5.30 μ.μ. στο κέντρο “Φρούριο” Τρικάλων.
Σας περιμένουμε για να περάσουμε όλες μαζί ένα αξέχαστο
απογευματινό με ζωντανή δημοτικολαϊκή μουσική με τους: Νεκτάριο Παπαγεωργίου στο κλαρίνο, Γιώργο Αγγέλη βιολί, Ξενοφών Τσιούνη τραγούδι, Παναγιώτη Παπακώστα κιθάρα, Μίλτο Κρανιά μπουζούκι-τραγούδι και τον Μπάμπη Αντωνίου στο
λαϊκό πρόγραμμα.

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.

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

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• σουφλέ ζυμαρικών με μπρόκολο
• χοιρινό ριγανάτο
• μπούτι κοτόπουλο λεμονάτο
• σουτζουκάκια • αρακά
• γιουβαρλάκια

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

Κοπή Ἁγιοβασιλόπιτας
Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης καὶ Σταγῶν κ.
Χρυσόστομος Σᾶς προσκαλεῖ στήν κοπή τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν τήν Κυριακή 10 Φεβρουαρίου
καί ὥρα 1 τό μεσημέρι στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Κέντρου «Πολιτεία» (6ο χλμ. Ἐθνικῆς ὁδοῦ Τρικάλων-Καρδίτσης,
Ἁγία Κυριακή).
Τά ἔσοδα τῆς ὅλης ἐκδηλωσεως θα διατεθοῦν διά τήν ἐνίσχυσιν τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν. Περιλαμβάνει δεξίωση καί
ὁμιλία τοῦ Σεπτοῦ μας Ποιμενάρχου καί μουσικό πρόγραμμα μέ ὁδηγό τήν δημοτική μας παράδοση.
Γιά τήν μεταφορά σας θά ὑπάρχουν λεωφορεία πού θά
ἀναχωρήσουν στίς 12:30 ἔμπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Στεφάνου Τρικάλων, μέ ἐνδιάμεσες
στάσεις στήν Κεντρική Πλατεία (πρώην Κωστάρα) καί Ἱερό
Ναό Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Τρικάλων.
Πληροφορίες στό τηλέφωνο 2431027282 Δευτέρα ἕως Παρασκευή 9:30-13:00.
Προσκλήσεις διατίθενται ἀπό τούς Ἐνοριακούς Ναούς.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

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

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
Μοσχάρι στιφάδο
6,00 €
Κανελόνια με κιμά ή μουσακά
5,00 €
Ρεβυθάδα γάστρας με λουκάνικο και σπανάκι ..........................5,00 €
Συκώτι μόσχου ψημένο σε χυμό ροδιού με ρύζι ή πουρέ .........5,00 €
Σνίτσελ κοτόπουλου ψημένο στο φούρνο με ρύζι π πατάτες ....5,00 €
Κεφτεδάκια με πατατούλες ή κοκκινιστά .................................5,00 €
Ψάρι φούρνου με πατάτες και λαχανικά ...................................6,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά ............................................................6,00 €
Κασάτα (Βλάχικη πίτα με φέτα και πρόβειο βούτυρο)...............5,00 €

ΣΑΛΑΤΕΣ
Caprese με ντοματίνια, φρέσκια μοτσαρέλα, βασιλικό .............5,00 €
Τόνος με εσκαρόλ, σπανάκι, ρόκα, σιτάρι, άνηθο, σως εσπεριδοειδών.....5,00 €
Σπανάκι, ρόκα, άνηθος, αχλάδι ψητό, παρμεζάνα.....................5,00 €
Χόρτα βραστά εποχής...............................................................3,00 €
Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας πατέρα, παππού και θείο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΡΑΤΣΑΝΗ
(ΝΤΟΥΛΑΣ)
Ετών 83
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 και
ώρα 11:00π.μ. εκ του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Γλίνος Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
να συνοδεύσουν την εκφορά του.
Γλίνος Τρικάλων 29-1-2019
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Αικατερίνη Κωτούλα, Χρήστος και Χριστίνα Γρατσάνη. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μιχάλης, Αναστασία, Κωνσταντίνος, Γεώργιος. ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημείωση: Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίων
Αναργύρων Γλίνος Τρικάλων σήμερα Τρίτη 29-1-2019 και ώρα
10 το πρωί.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Τζέλης Ιωάννης”.

† ΠΕΝΘΗ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΘ.
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ
Συντ/χο Δάσκαλο
Ετών 83
Θανόντα κηδεύσαμε χθες Δευτέρα 28
Ιανουαρίου 2019 και ώρα 4 μ.μ. εκ του
Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μεγάλων
Καλυβίων Τρικάλων.
Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν καθ' οιονδήποτε τρόπο
στο πένθος μας
Ευχαριστούμε θερμά
Τρίκαλα 29-1-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαριάνθη Κουφογιάννη. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μιχάλης
Κουφογιάννης και Ελένη Κατσάκη, Ευθύμιος Κουφογιάννης.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ιωάννης, Χριστίνα. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ.
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Την τελετή επιμελήθηκε το γραφείο τελετών “Παναγιώτου”.

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

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

ΤΡΙΤΗ

29

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 39

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΗΣ του Δημητρίου και της Γραμμάτως, το γένος Τσιούλη, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου και της Δήμητρας, το γένος Παρασκευούδη, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Λάρισα
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο
Δημαρχείο Τρικάλων.

Πρόσκληση σε διάλεξη
Ὁ Καλλιτεχνικὸς Ὀργανισμὸς “Σρίκκης Μελῳδοί” στὸ πλαίσιο τοῦ κύκλου διαλέξεων – συζητήσεων μὲ τίτλο «Βυζαντινομουσικολογικὲς συναντήσεις.
Ἡ Ψαλτικὴ συναντᾶ τὴν Ὑμνολογία», ἔχει τὴν τιμὴ νὰ σᾶς
προσκαλέσει στὴν διάλεξη τοῦ ἐπ. Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, κ. Ἀθανασίου Γλάρου, μὲ
θέμα: «Ἡ Ψαλτικὴ Σέχνη ὡς ἔκφραση θεολογίας τῆς θείας
λατρείας».
Ἡ ἐκδήλωση θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν Παρασκευὴ 1η Φεβρουαρίου 2019 καὶ ὥρα 19:00 στὸ Μουσεῖο Τσιτσάνη.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ
ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Ιερά Πανήγυρις
Αγίων Τριών Ιεραρχών
Με την ευκαιρία της εορτής των Τριών Ιεραρχών πανηγυρίζει το ιερό παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών που
βρίσκεται στο υπερώο του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων με το παρακάτω πρόγραμμα ακολουθιών:
ΤΡΙΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Ωρα 17.30-19.00 μ.μ.: Θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου, μετ' αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος.
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Ώρα 7.30-10.00 π.μ.: Θα τελεστεί η Ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
Τετάρτη απόγευμα, ώρα 17.00-18.00 μ.μ. θα ψαλλεί η
Ιερά Παράκληση των Τριών Ιεραρχών.

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

Τελετές

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

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.

Τρελές προσφορές
από Τρίτη έως Σάββατο
Πρόβατο
μπροστινό

Πανσέτα
χοιρινή
Πύλης

Αρνί
ολόκληρο
ΤΙΜΗ ΣΟΚ

Ψαρονέφρι χοιρινό
ΤΙΜΗ ΣΟΚ

μόνο
το κιλό

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»

μόνο
το κιλό

3,89

μόνο
το κιλό

3,89

μόνο
το κιλό

5,49

5,69

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

