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ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Dr. Κοκκίνης
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Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Τηλ.: 24310 30030 • Κιν.: 6974388356
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Μέσα στον επόμενο μήνα το σύνολο της γραμμής θα είναι και ηλεκτροκινούμενο

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

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

Αρ. Πιστ. 506925 QM08
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Σαν Σήμερα
1595
Το αριστούργημα του
Γουίλιαμ Σέξπιρ «Ρωμαίος
και Ιουλιέτα» κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο.
1823
Ανεύρεση της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας της Τήνου, μετά το
όραμα της μοναχής Πελαγίας.
1923
Υπογράφεται στη Λωζάνη η σύμβαση ανταλλαγής πληθυσμών ανάμεσα
στην Ελλάδα και την Τουρκία. Από την εφαρμογή της
σύμβασης εξαιρούνται οι
Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και οι μουσουλμάνοι
της ελληνικής Θράκης.
1945
Ανασυγκροτείται το
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων,
που είχε διαλυθεί από τη
δικτατορία Μεταξά.
1988
Ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Τουργκούτ Οζάλ
συναντώνται στο Νταβός.
Μετά τη συνάντηση, ο έλληνας πρωθυπουργός θα
δηλώσει: «Πετύχαμε το καλύτερο δυνατό». Αργότερα
θα παραδεχθεί: «Mea culpa».

Μ

πήκαμε
πλέον στην
προεκλογική
περίοδο για τις
δημοτικές εκλογές.
Και ήδη στα «σόσιαλ»
γίνεται χαμός!
Σκεφτείτε μόνον ότι η
μισή Ελλάδα θα
είναι... υποψήφια!

Η φαεινή ιδέα του ΣΥΡΙΖΑ να επιβάλει την απλή
αναλογική στις δημοτικές
εκλογές μπορεί εκ πρώτης όψεως να «ανοίγει
τον δρόμο στη δημοκρατία», αλλά ταυτόχρονα
ανοίγει την όρεξη στις
παρέες να ασχοληθούν
(από αγάπη για τον Δήμο
τους ή για τον χαβαλέ)
με τα δημοτικά.
Το αντιλαμβάνομαι, καθώς με έχουν ήδη πλησιάσει αρκετοί γνωστοί,
οι οποίοι «κατεβαίνουν»
στις εκλογές είτε ως υποψήφιοι δήμαρχοι είτε ως
δημοτικοί, περιφερειακοί
ή διαμερισματικοί σύμβουλοι.
Χθες, πρωί-πρωί, χτύπησε το τηλέφωνό μου.
Κοίταξα την οθόνη και
είδα το όνομα
παλιού φίλου, με τον
οποίο είχα πολύ καιρό να
βρεθώ.
«Πρέπει να μιλήσουμε»
μου λέει με ύφος σοβαρό.

Πού να ήξερε ο Κλεισθένης τι τον περίμενε...
«Τι έγινε; Έπαθε τίποτε η
κυρά; Τα παιδιά καλά;
Όλοι καλά;» ερωτώ με έκδηλη αγωνία.
«Όλοι καλά, αλλά το
θέμα είναι αρκετά σοβαρό!» μου απαντά και ζητά
συνάντηση.
«Σε περιμένω στις 12
στο καφέ "τάδε". Νωρίτερα έχω μια συνάντηση με
κάποιους φίλους»...
«Θα είμαι εκεί» του λέω,
και ο νους μου πάει πάντα
στο κακό.
«Συνάντηση με κάποιους φίλους. Κάποιος φίλος θα έχει ανάγκη» σκέπτομαι...
Αποφασίζω να περπατήσω μέχρι εκεί. Είναι
τρία-τέσσερα χιλιόμετρα,
απόσταση και χρόνος αρκετός για να σκεφθώ τι
μπορεί να συμβαίνει... Ξεκινώ, παπούτσια αθλητικά,
ντύσιμο κατά το δυνατόν
ελαφρύ, ας είναι καλά το
ευχάριστο διάλειμμα των
Αλκυονίδων.
Με τη σκέψη να πέτα
από φίλο σε φίλο «τι μπορεί να έχει ο Γρηγόρης;
Μια χαρά τον είδαμε
προχθές.

Η εφημερίδα “Ελεύθερος

Ο Πρόεδρος της
ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης
για την υπαγωγή
διαθέσιμων των ΟΤΑ
σε λογαριασμό της
Τράπεζας της
Ελλάδος:

για τις προσλήψεις που θα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

Κλεισθένη!» μου λέει. «Και
τότε είχαμε Καλλικράτη»
αντιτείνω. «Ναι, αλλά
τώρα με ένα σεβαστό ποσοστό, είμαστε μέσα» μου
απαντά.
Μου αναλύει το σχέδιο.
Έχει ήδη βρει τους υποψηφίους. Κυρίως παλιοί
φίλοι και φίλες. «Και λεφτά; Πού θα βρείτε λεφτά;» τον ρωτώ...
«Δεν χρειάζονται λεφτά,
θα δουλέψουμε με τα "σόσιαλ μίντια". Ήδη έχουμε
σελίδα στο Facebook»!
λέει με στόμφο και με
ρωτά: «Θα βοηθήσεις;»
του μίλησα, του εξήγησα,
αλλά δεν έδειξε να πείθεται.
Πού να ήξερε ο Κλεισθένης τι πέραση θα είχε
μετά από τρεις χιλιάδες
χρόνια! «Θα είσαι υποψήφιος;» με ρωτά. «Όχι, μόλις αποφάσισα να μεταδημοτεύσω» λέω και χαιρετώ...
Του ΔΗΜΗΤΡΗ
ΚΑΠΡΑΝΟΥ
(Από την “ΕΣΤΙΑ”)

Το Άγγελμα
Τύπος” στο πρωτοσέλιδό της

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.

Αλλά μήπως είχε τίποτα
ο Νίκος, που έγειρε στην
καρέκλα του ουζερί πριν
καν παραγγείλουμε και
μας άφησε χρόνους;».
Φθάνω. Με περιμένει στην
πόρτα. «Πάμε πίσω, πού
είναι ήσυχα» μου λέει
πολύ σοβαρά. Το ύφος
του με ανησυχεί. «Κάτι
στ' αλήθεια συμβαίνει
εδώ» σκέφτομαι...
«Κατεβαίνω για δήμαρχος!» μου λέει κοφτά και
με εκπλήσσει. Σωστά είχα
ανησυχήσει, τα πράγματα
είναι σοβαρά.
Τον ξέρω χρόνια, έχει
ένα κομπόδεμα, είναι μόνος του, έχει χωρίσει από
παλιά, το παιδί του έχει
αποκατασταθεί.
Κάποιου του έβαλαν
την ιδέα και θα μείνει
«άφραγκος» σκέπτομαι...
«Καλά, πώς; Γιατί; Πώς
σου ήρθε η ιδέα;» ρωτώ
και μου ανοίγει την καρδιά
του...
«Ξέρεις ότι από παλιά
ανακατευόμουν με τα κοινά» μου λέει. «Ναι, αλλά
δεν εξελέγης ποτέ» του
απαντώ.
«Ναι, αλλά τώρα έχουμε

γίνουν το 2019:

```
“27.174 προσλήψεις σε
Δήμους και Περιφέρειες Πως αλλάζει το

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

διαγωνισμών του 2019 λόγω

Για ενημερωτικά κείμενα
και δελτία τύπου στο e-mail:
syntaktes.plogos@gmail.com

(Προβλέπεται πληθώρα

χρονοδιάγραμμα
αυτοδιοικητικών εκλογών”.

```
αιτήσεων για μία θέση...)

“Δεν φτάνουν οι περιορισμοί που μας έχει
βάλει η κυβέρνηση με τον Κλεισθένη, δεν
φτάνει που τα χρήματα του Πράσινου
Ταμείου αντί να τους δώσει στους δήμους,
ως όφειλε, τα δέσμευσε. Τώρα θέλει να
δημιουργήσει ένα συγκεντρωτικό κράτος
για λογαριασμό της εις βάρος όλων των
υπολοίπων θεσμών”.
```
(Οι Δήμαρχοι σε εγρήγορση λόγω εκλογών
και λόγω οικονομικών...)

της ημέρας

Από τον 11ο αιώνα καθιερώθηκε
η γιορτή των Τριών Ιεραρχών.
Στα σημερινά χρόνια καθιερώθηκε ως
γιορτή των γραμμάτων και της Παιδείας.
Και οι Τρεις είχαν πίστη, μεγάλη παιδεία,
αγάπη στο λαό, φιλανθρωπία, σωφροσύνη
και αφοβία στους άρχοντες.
Οι Τρεις Ιεράρχες που γιορτάζουμε
σήμερα είναι οι: Aγιος Βασίλειος
ο Μέγας, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος,
Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.

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)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Πηγαίνει ο Τοτός στο περίπτερο και λέει: έχετε παγωτό
καρότο;
-Οχι, λέει ο περιπτεράς
Την επόμενη μέρα ο μικρός Τοτος πηγαίνει εκεί πάλι, και
ρωτάει ξανά: Εχετε παγωτό καρότο;
-Οχι, λέει ο περιπτεράς…
Αυτό συνεχίστηκε για δέκα ημέρες, ώσπου ο
περιπτεράς δεν αντέχει και παραγγέλνει παγωτό
καρότο…

Πηγαίνει ο Τοτός την
επόμενη ημέρα και
ρωτάει : Εχετε
παγωτό καρότο;
Ναι! του απαντάει ο
περιπτεράς .
Και ο Τοτός απαντάει : Να
δω τώρα ποιός θα φάει αυτή
τη χαζομάρα…

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α
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Ελληνες
και Εβραίοι
Ένας κυνηγημένος λαός που,
στην προσπάθεια του να αυτοπροστατευθεί, έχει εξελιχθεί σε
έναν από τους ισχυρότερους
στον κόσμο. Μέσα από έναν διαρκή αγώνα επιβίωσης επιδεικνύει
ξεχωριστή αντοχή και ικανότητες.
Ένα παράδειγμα προς μίμηση,
που έχει ως βασικό συστατικό
την αλληλεγγύη.
Παιδιά, νεαροί, αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας Εβραίοι σε
όλο τον κόσμο, βρίσκουν ηθική
και οικονομική υποστήριξη από
άλλους Εβραίους. Δεν είναι τυχαίο ότι στην πορεία πολλαπλασιάζονται τα παραδείγματα ακαδημαϊκής αριστείας, επιστημονικής προόδου, επιχειρηματικής
καινοτομίας, πολιτικής επιρροής.
Είναι μια συμπεριφορά που
έχει τις ρίζες της στους διωγμούς
και στις κακουχίες αιώνων, αλλά
είναι διδακτική για όλους και
αποδίδει καρπούς στο σήμερα.
Καλό θα ήταν να την ακολουθούσαμε κι εμείς οι Έλληνες,
αντί της διχόνοιας που μας πληγώνει ως κοινωνία και μας αποδυναμώνει ως χώρα.
Η εβραϊκή διασπορά, κυρίως
στην Αμερική, αλλά και σε πολλές
άλλες χώρες, στηρίζει γενναιόδωρα και με συνέπεια το Ισραήλ
Εμείς ελπίζουμε σε δράσεις και
προσφορές μεμονωμένων Ελλήνων του εξωτερικού.
Οι σκέψεις αυτές έρχονται με
αφορμή την Ημέρα Μνήμης των
Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και
Ηρώων του Ολοκαυτώματος,
στην οποία τιμάται η μνήμη των
χιλιάδων Ελλήνων Εβραίων που
έχασαν τη ζωή τους στα ναζιστικά
στρατόπεδα συγκέντρωσης,
αλλά και ο ηρωισμός που επέδειξαν πολλοί Έλληνες χριστιανοί, οι οποίοι στη διάρκεια της
ναζιστικής κατοχής, με κίνδυνο
της ζωής τους, έσωσαν Εβραίους
συμπολίτες τους από βέβαιο θάνατο.
Η Ελλάδα πλήρωσε βαρύ τίμημα από τη θηριωδία του Ολοκαυτώματος, καθώς δολοφονήθηκαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι και σχεδόν αφανίστηκε πλήρως η σημαντική ελληνική εβραϊκή κοινότητα.
Ο συμβολισμός της συγκεκριμένης ημέρας είναι βαθιά ανθρωπιστικός. Αποτελεί μια διαρκή
υπόμνηση του τι μπορεί να συμβεί αν η μισαλλοδοξία, το μίσος
και η αδιαφορία κυριαρχήσουν
σε μια κοινωνία.
Ταυτόχρονα, φέρνει στη σκέψη
τα πολλά κοινά του ελληνισμού,
ελλαδικού και κυπριακού, με την
εβραϊκή κοινότητα, που δεν αφορούν μόνο το ιστορικό και πολιτιστικό παρελθόν. Έστω και με
καθυστέρηση, τα τελευταία χρόνια η σχέση έχει αποκτήσει και
μια ισχυρή γεωπολιτική διάσταση
στο παρόν. Είναι μια φυσική σχέση συνεργασίας προς όφελος
όλων.

Τετάρτη 30/1/2019
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ. ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ
ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΝΟΤΙΟΙ 4 ΜΕ 6 ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ
ΑΠΟ ΔΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 ΜΕ 5 ΚΑΙ
ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΤΟΠΙΚΑ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 06 ΕΩΣ 15 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 3 ΜΕ 5 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΛΛΙΣ (Από την
“ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”)

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

ΤΕΤΑΡΤΗ

Νέα δεδομένα προκύπτουν για τους υποψηφίους των πανελλαδικών
εξετάσεων, καθώς το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε Υπουργική Απόφαση που εντάσσει 11 νέα τμήματα στο μηχανογραφικό δελτίο του
2019 και ορίζει από ποια κατεύθυνση μπορούν να εισαχθούν οι υποψήφιοι της Γ’ Λυκείου σε αυτά. Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο»,
πρόκειται για το νόμο που αφορούσε τις συγχωνεύσεις των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων και Ιονίων Νήσων με τα ΤΕΙ Ηπείρου και Ιονίων Νήσων. Η κατάργηση των δύο ΤΕΙ και η ενίσχυση των πανεπιστημίων με
νέα τμήματα που θα δεχθούν τους πρώτους τους εισακτέους από τον
Σεπτέμβριο του 2019 έχουν ψηφιστεί ήδη από τον περασμένο Ιούνιο.
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, 17 πανεπιστημιακά τμήματα αντικαθιστούν τα τμήματα ΤΕΙ που καταργήθηκαν και «μοιράζονται» στα τέσσερα επιστημονικά πεδία. Από αυτά, τον Σεπτέμβρη του
2019 θα λειτουργήσουν τα 11, καθώς τα υπόλοιπα έξι δεν είναι έτοιμα για να δεχθούν φοιτητές. Σημειώνεται ότι το μηχανογραφικό δελτίο του 2019 είναι ακόμα σε στάδιο τροποποιήσεων, με νέες αλλαγές
να έρχονται.

∫Ε.Κ.
Τους χιλιάδες μικρομεσαίους αγρότες που συμμετέχουν με τα τρακτέρ στα μπλόκα σε όλη την χώρα χαιρετίζει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων (ΠΕΜ). Υπενθυμίζεται πως στην Θεσσαλία το μπλόκο έχει στηθεί στην Νίκαια της Λάρισας και συμμετέχει σ’ αυτό η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων ν. Τρικάλων (ΟΑΣΤ) «Η ΑΝΟΙΞΗ» με πολλούς Τρικαλινούς παραγωγούς. Μέχρι τώρα μπλόκα έχουν στηθεί σε:
Μαγνησία (κόμβος Αερινού), Φθιώτιδα (κόμβος Πελασγίας), Βέροια
(κόμβος Κουλούρας), Νάουσα (διασταύρωση Νάουσας), Πέλλα (διασταύρωση Γυψοχωρίου), Σέρρες (στροφή Σιδηροκάστρου), Φλώρινα
(κόμβος Αντιγόνου Αμυνταίου), Αχαΐα( Ερύμανθος) Ηλεία (κόμβος Αγίου Γεωργίου), Μεσσηνία (σταθμός Μεσσήνης), Ηράκλειο Κρήτης (κόμβος Αστερουσίων), Χανιά (Μεγάλα Χωράφια), Ρέθυμνο (Μάντρες).
«Κλιμακώνοντας την πάλη μας για την ικανοποίηση των δίκαιων και
ζωτικής σημασίας αιτημάτων μας. Τις επόμενες μέρες μπλόκα θα στηθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας» τονίζεται από την ΠΕΜ και σημειώνεται «καλούμε όλους τους γεωργούς και κτηνοτρόφους να βγουν
στα μπλόκα, ενισχύοντας το μέτωπο του αγώνα. Ν' αγωνιστούμε, πιο
μαζικά και πιο δυνατά, ενάντια στις επιπτώσεις σε βάρος μας από την
ΚΑΠ της ΕΕ και την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης» τονίζεται από
την ΠΕΜ και υπογραμμίζεται «αυτές οι πολιτικές υπηρετούν και στηρίζουν τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών του μόχθου μας: Τους εμποροβιομήχανους που, για ν' αυξήσουν τα κέρδη τους, κατεβάζουν
στα τάρταρα τις τιμές παραγωγού σε όλα τα γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα. Τα μονοπώλια που, κερδοσκοπώντας ασύστολα, ανεβάζουν στα
ουράνια τις τιμές των αγροτικών μέσων και εφοδίων».
«Καλούμε τους εργαζόμενους, τους μικρούς επαγγελματοβιοτέχνες
και εμπόρους, τους χαμηλοσυνταξιούχους, την νεολαία και τις γυναίκες
των λαϊκών οικογενειών να συμπαραταχθούν στον δίκαιο αγώνα μας.
Εχουμε ίδιο αντίπαλο την αντιλαϊκή πολιτική και τους κάθε λογής υπηρέτες της, έχουμε κοινά προβλήματα και αιτήματα. Τίποτα δεν μας χωρίζει, όλα μας ενώνουν. Η συμμαχία μας δίνει δύναμη και προοπτική
στους αγώνες μας. Συνεχίζουμε - Θα νικήσουμε» δηλώνεται από την
ΠΕΜ.
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Μπάρδας: Αν με έχει
ανάγκη ο Παπαστεργίου
θα το σκεφτώ

Νέα δεδομένα για τους υποψηφίους
των πανελληνίων

Τα μπλόκα των αγροτών

30

Το ΓΕΕΘΑ διαψεύδει την ύπαρξη τουρκικών πλοίων στα Ιμια
Τουρκικά παιχνίδια τα 23 χρόνια μετά την κρίση που παρ’ ολίγο να φέρει πόλεμο

Θα κυνηγήσει
και τον τελευταίο… σταυρό ο γιατρός!
Την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του ως δημοτικού συμβούλου με την παράταξη του νυν Δημάρχου Δημήτρη Παπαστεργίου σχολίασε σε συνέντευξη του
στη Ραδιοφωνική Λέσχη 97,6 ο οφθαλμίατρος Νίκος Σακκάς:
« Δεν είχε διαρρεύσει ότι θα είμαι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, γιατί οι
συζητήσεις ήταν προσωπικές και μέχρι να ολοκληρωθεί η συμφωνία το κρατήσαμε κρυφό.
Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Παπαστεργίου που για μια ακόμη φορά με προσέγγισε και με τίμησε με την πρόταση να συμμετέχω.
Μου μίλησε με τη γλώσσα της καρδιάς και με έπεισε να τον ακολουθήσω στο
όραμα του για τη δεύτερη τετραετία στο Δήμο.
Έχω κάνει αντινομάρχης, υποψήφιος βουλευτής και δημοτικός σύμβουλος στο
παρελθόν, δεν έχω μάθει να κρύβομαι πίσω από αξιώματα και δεν έχω τέτοια κολλήματα, με χαρά κατεβαίνω και πάλι για δημοτικός σύμβουλος.
Με ξέρουν όλοι στον τρόπο που κάνω εκλογές, έχω μάθει να κυνηγάω και τον
τελευταίο σταυρό πορευόμενος με την ίδια σχέση εμπιστοσύνης που έχω με τον
κόσμο τόσα χρόνια.
Όσο για τις προσωπικές σχέσεις που έχω με κάποια πρόσωπα, όπως τον Αλέκο Πολυμερόπουλο, δεν θα μπλέξω τις πραγματικές φιλίες μου με τις πολιτικές
μου επιλογές.»

∫χρ.πΑπ.

∫ Μ.Α.Μπ.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

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

Ανοιχτό παράθυρο στη συμμετοχή
του εκ νέου στο ψηφοδέλτιο του Δημήτρη Παπαστεργίου άφησε ο πρώην
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Μιχάλης Μπάρδας, όπως ανέφερε
χαρακτηριστικά στη Ραδιοφωνική
Λέσχη 97,6:
« Η βασική μου σκέψη είναι ότι έχω
κλείσει τον κύκλο μου στην πολιτική,
και προς το παρόν δεν θα κατέβω.
Όμως επειδή τα πράγματα είναι ρευστά, ανάλογα με το πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό και αν θα
χρειαστεί να βοηθήσω το Δήμαρχο,
μπορεί και να κατεβώ.
Ο καινούριος νόμος είναι ένα τέρας,
δημιουργεί την απόλυτη απλή αναλογική για τους συμβούλους και το
απόλυτο πλειοψηφικό σύστημα για το
Δήμαρχο.
Θα υπάρξουν δηλαδή Δήμαρχοι οι
οποίοι δεν θα έχουν την πλειοψηφία
των δημοτικών συμβούλων, δεν θα
μπορούν να περάσουνε αποφάσεις.
Δίνει έτσι χώρο και έδαφος για συναλλαγές.»

∫χρ.πΑπ.

Αντιδράσεις
για τα αποθεματικά
Αντιδράσεις φαίνεται ότι έχει προκαλέσει η απόφαση της Κυβέρνησης
για την υποχρεωτική μεταφορά των
ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων
της χώρας, στην Τράπεζα της Ελλάδος, (ΤτΕ).
Για το λόγο αυτό, έχει αποφασισθεί
η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου της ΚΕΔΕ αύριο Πέμπτη 31 Ιανουαρίου στις 12 μ.μ. την
Αθήνα, με τη συμμετοχή των προέδρων των ΠΕΔ της χώρας.

∫Ε.Κ.

4 σελίδα

ΤΕΤΑΡΤΗ
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αραδόθηκε σε
χρήση χθες, Τρίτη
29 Ιανουαρίου, και
το τελευταίο τμήμα της
Νέας Σιδηροδρομικής
γραμμής ΤιθορέαΔομοκός.

Π

Με αφορμή μάλιστα την
ενεργοποίηση της γραμμής
πραγματοποιήθηκε ειδικό
δρομολόγιο επιθεώρησης της,
στη διαδρομή από το Σιδηροδρομικό Σταθμό Λιανοκλαδίου
έως το Σιδηροδρομικό Σταθμό Δομοκού.
Στο δρομολόγιο, που έγινε
παρουσία του Γ.Γ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κ. Θ. Βούρδα, παραβρέθηκε ο Βουλευτής Τρικάλων κ.
Χρ. Σιμορέλης.
Πρόκειται για μια ιστορική
στιγμή για τον Ελληνικό Σιδηρόδρομο, ο οποίος μπαίνει
ξανά με δυναμικό τρόπο στο
δρόμο της ανάπτυξης, αφήνοντας πίσω οριστικά το μαρασμό, την αναβλητικότητα
και την απαξίωση δεκαετιών.
Μέσα στον επόμενο μήνα το
σύνολο της γραμμής θα είναι
και ηλεκτροκινούμενο, προκειμένου να γίνονται τα δρομολόγια πολύ πιο σύντομα
και χωρίς μετεπιβιβάσεις.
Με την ηλεκτροκίνηση η
διαδρομή Αθήνα – Τρίκαλα
θα συντομευθεί κατά πολύ
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Τρίκαλα – Αθήνα
σε δυόμιση ώρες
χρονικά με στόχο να μην
υπερβαίνει τις δυόμιση ώρες,
ενώ η διαδρομή από Αθήνα
μέχρι Θεσσαλονίκη να μην
υπερβαίνει τις 3.30.
Με τα έργα αυτά, η ΕΡΓΟΣΕ ολοκληρώνει το εμβληματικό για το σιδηρόδρομο μεγάλο έργο της κατασκευής
της νέας σιδηροδρομικής
γραμμής του βασικού σιδηροδρομικού άξονα της χώρας «Πειραιάς – Αθήνα – Θεσσαλονίκη» με σύγχρονη, πλήρως διαλειτουργική διπλή ηλεκτροκινούμενη γραμμή.
Παραδίδονται σε χρήση
έργα που για δεκαετίες έμεναν στα λόγια. Ο Σιδηρόδρομος μπαίνει σε μια νέα εποχή
καθώς έχει πρωταγωνιστικό
ρόλο στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και τη
Δίκαιη Ανάπτυξη.
Την πληροφορία
μας διαβίβασε ο συμπολίτης
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Σιμορέλης Χρήστος

Στα Δημοτικά Σχολεία των Τρικάλων

Ξεκίνησε ο θεσμός
του ψυχολόγου
•Σε 10 σχολεία θα εφαρμοστεί το
πρόγραμμα και θα συσταθούν δύο ομάδες

ε στόχο την αντιμετώπιση διαφόρων ζητημάτων που
διαδραματίζονται στη σχολική κοινότητα ξεκίνησε από
την περασμένη Δευτέρα ο θεσμός του ψυχολόγου σε
σχολεία των Τρικάλων.
Δύο ψυχολόγοι θα προσληφθούν από τη Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον αναπληρωτή προϊστάμενο κ. Γιώργο Κωνσταντάκο, ενώ προχθές ανέλαβε καθήκοντα η πρώτη ψυχολόγος στα πέντε πρώτα δημοτικά σχολεία.
Τα σχολεία που θα εφαρμοστεί αυτός ο σημαντικός θεσμός
ανέρχονται σε 10 και θα συσταθούν δύο ομάδες.
Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται το 2ο, 3ο, 5ο, 27ο και 31
Δημοτικό Σχολεία και η δεύτερη ομάδα στο 10ο, 12ο, 30ο, 33ο
και 3ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας.
Οι ψυχολόγοι θα αναλαμβάνουν καθήκοντα μια φορά την εβδομάδα, ενώ σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντάκο η πρόσληψη του δεύτερου ψυχολόγου αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες δύο
εβδομάδες. Αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής των διδακτηρίων ο προϊστάμενος της τοπικής Διεύθυνησης εξηγεί ότι ήταν
προτάθηκαν σύμφωνα με τη λειτουργικότητα και τον αριθμό των
σχολείων.
«Η πρόταση που έπρεπε να κάνουμε ήταν να επιλεγούν σχολεία από 10θεσια και πάνω» τονίζει ο κ. Κωνσταντάκος.
Παράλληλα, τόνισε ότι ο ρόλοςτων ψυχολόγων είναι επικουρικός στο εκπαιδευτικό έργο, λέγοντας ότι ο θεσμός του σχολικού ψυχολόγου μόνον θετικός μπορεί να χαρακτηριστεί καθώς
παρέχει πιο εξειδικευμένες γνώσεις και η εκπαιδευτική κοινότητα τον έχει ανάγκη.
Υπενθυμίζεται ότι σε πέντε σχολεία υπάρχουν ψυχολόγοι μέσω
της λεγόμενης ΕΔΕΑΥ. Πρόκειται για μια ομάδα που διαθέτει ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής
και είναι τοποθετημένη στο 1ο, 6ο, 9ο, 26ο και 35ο Δημοτικό Σχολείο.
Ο ρόλος αυτής της ομάδας είναι να βοηθά στο εκπαιδευτικό έργο, μαθητές είτε με μαθησιακές δυσκολίες είτε με ψυχοκοινωνικού τύπου δυσκολίες, σε συνεργασία πάντα με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Λειτουργεί δηλαδή υποστηρικτικά στο εκπαιδευτικό έργο.
Επίσης, εάν σε κάποιο σχολείο προκύψει κάποιο πρόβλημα
και χρειαστεί ψυχολόγος ή κοινωνικός λειτουργός, τότε υπάρχει και το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης. Πρόκειται για
έναν φορέα του υπουργείου Παιδείας που και σε αυτή την περίπτωση λειτουργεί υποστηρικτικά και μπορεί να απευθυνθεί κάθε
σχολείο, όταν προκύψει κάποιο ζήτημα.
Ε.Κ.

Μ

Για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. στην ΕΛΜΕ Τρικάλων

Στις 19 Φεβρουαρίου οι εκλογές
Η εκλογοαπολογιστική συνέλευση θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στο 2ο ΓΕΛ στις 9 το πρωί
τις κάλπες θα
προσέλθουν στις 19
Φεβρουαρίου οι
Τρικαλινοί καθηγητές για
να εκλέξουν νέα
πρόσωπα σε Διοικητικό
Συμβούλιο και σε
Ελεγκτικό Συμβούλιο
στην τοπική ΕΛΜΕ.

Σ

Αυτό αποφάσισε στην πρόσφατη συνεδρίαση του, το
απερχόμενο Δ.Σ. της ΕΛΜΕ
Τρικάλων, ενώ η εκλογοαπολογιστική συνέλευση θα γίνει
την ερχόμενη Τετάρτη στις 9
Φεβρουαρίου στο 2ο ΓΕΛ,
στις 9 το πρωί.
Κάλπες θα στηθούν στα

γραφεία της τοπικής Ένωσης
από τις 9 το πρωί έως τις 7 το
απόγευμα και η συνέλευση
θα ορίσει την καταληκτική
ημερομηνία κατάθεσης των
υποψηφιοτήτων.
Οι εκλογές των εκπαιδευτικών διεξάγονται σε μια κρίσιμη περίοδο, καθώς οι μνημονιακές πολιτικές που έχουν
εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια έχουν υποβαθμίσει την εκπαίδευση με κυριότερα χαρακτηριστικά τη μείωση των
δαπανών, τους μηδενικούς
διορισμούς εκπαιδευτικών
κ.ο.κ.
Οι καθηγητές διεκδικούν
αυξήσεις στους μισθούς και

τις συντάξεις. Υπολογισμό της
διετίας 2016 και 2017 στη μισθολογική εξέλιξη. Νέο μισθολόγιο για το 2019 που θα
αποκαθιστά σταδιακά τα εισοδήματα, θα αίρει τις αδικίες
και θα επαναφέρει το 13ο και
14ο μισθό, την κατάργηση
του Νόμου Κατρούγκαλου (ν.
4387/16) για το ασφαλιστικό
και όλων των αντιασφαλιστικών – αντισυνταξιοδοτικών
νόμων. Σταδιακή αποκατάσταση όλων των συντάξεων,
να σταματήσει η φορολογική
επιδρομή και η καταλήστευση
του εισοδήματός μας. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ.
Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Μεί-

ωση των συντελεστών του
ΦΠΑ στο 15%.
Επίσης, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για να καλυφθούν όλα τα οργανικά
κενά (Παιδεία, Υγεία, Αυτοδιοίκηση, Ασφαλιστικά Ταμεία,
Κοινωνικές Υπηρεσίες κτλ).
Κατάργηση της ελαστικής,
ενοικιαζόμενης και εκ περιτροπής εργασίας. Μόνιμη και
σταθερή εργασία για όλους.
Όχι στις απολύσεις συμβασιούχων συναδέλφων, επέκταση, αύξηση και μη περικοπή
από κανέναν εργαζόμενο του
επιδόματος επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας, που το
λαμβάνει σήμερα. Επέκταση

του θεσμού των Βαρέων –
ανθυγιεινών στο Δημόσιο με
ευνοϊκές ρυθμίσεις στα όρια
συνταξιοδότησης και το χρόνο εργασίας. Λήψη μέτρων
Υγιεινής και Ασφάλειας στους
εργασιακούς χώρους και την
κατάργηση της τροπολογίας
Γεροβασίλη (άρθρο 24Α Ν.
4396/2016) για την αξιολόγηση. Συνέχιση της απεργίας –

αποχής, όχι στις ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων οργανισμών,
κοινωνικών υπηρεσιών και
στην εμπορευματοποίηση των
κοινωνικών αγαθών, την κατάργηση της διάταξης για το
50%+1 για τη λήψη απόφασης για απεργία, καθώς και
την κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων.
Ε.Κ.
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Αναβάθμιση στάσεων λεωφορείων
Ο Δήμος Τρικκαίων και το Αστικό & Υπεραστικό ΚΤΕΛ θα εκπονήσουν
σχετική μελέτη και θα καταθέσουν αίτηση

Σ

την αναβάθμιση των
στάσεων του αστικού
και υπεραστικού
λεωφορείων
προσανατολίζεται η
δημοτική Αρχή Τρικκαίων,
μέσω του προγράμματος
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
Πριν, από λίγες ημέρες δημοσιεύθηκε η σχετική πρόσκληση
και ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες
του Δήμου σε συνεργασία με το
Αστικό και Υπεραστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων έχουν ξεκινήσει την εκπόνηση της μελέτης για την υλοποίηση του έργου.
Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου
το έργο θα έχει προϋπολογισμό
100.000 ευρώ – τόσο διαμορφώνεται βάσει των κριτηρίων- και
μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη θα
κατατεθεί.
Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ή και αναβάθμιση των
στάσεων για την εξυπηρέτηση
του επιβατικού κοινού.
Παράλληλα, ο κ. Παπαστεργίου
γνωστοποίησε ότι η δημοτική
Αρχή προσανατολίζεται στην ένταξη του έργου που αφορά στην

Μ

είωση 80% της χρήσης πλαστικής σακούλας μεταφοράς
στα σουπερμάρκετ το 2018
διαπιστώνει μελέτη του ΙΕΛΚΑ.
Το 2018 εκτιμάται ότι διατέθηκαν περίπου 1, 45 δισ. λιγότερες σακούλες σε σχέση
με το 2017 (από 1,8 δισ. σακούλες σε λίγο πάνω από 350
εκατ. σακούλες).
Σημειώνεται ότι τα αριθμητικά στοιχεία που συλλέχθηκαν αφορούν τις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ για το
σύνολο του 2018, ενώ υπάρχουν και εκτιμήσεις σχετικά
με την κατάσταση στα υπόλοιπα σημεία πώλησης.
Σε σχέση με το κανάλι των
σουπερμάρκετ από την μελέτη προκύπτει ότι:
- Η εφαρμογή του μέτρου
ήταν αυστηρή και καθολική.
- Τα στοιχεία καταγράφουν
για 2018 μία μείωση της τάξης
του 80,3% στη χρήση της
πλαστικής σακούλας ελαφρού
βάρους σε σχέση με το 2017.
Από 1,8 δισ. σακούλες σε λίγο
πάνω από 350 εκατ. σακούλες.
- Εκτιμάται ότι το 2018 διατέθηκαν περίπου 1,45 δισεκατομμύριο λιγότερες σακούλες σε σχέση με το 2017
- Η κατά κεφαλήν ετήσια
κατανάλωση πλαστικής σακούλας στο κανάλι του σουπερμάρκετ μειώθηκε από 167
σακούλες ανά κάτοικο σε 33.
Σε σχέση με τα λοιπά κανάλια εμπορίου-εστίασης καταγράφεται:
- Εκτεταμένη εφαρμογή του
μέτρου, αλλά με διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον κλάδο
και την περιοχή.
- Εκτεταμένη εφαρμογή στο
λιανεμπόριο τροφίμων (π.χ.
αρτοποιία, κρεοπωλεία) και
ειδικά στις οργανωμένες αλυσίδες καταστημάτων.
- Μεγαλύτερη εφαρμογή
του μέτρου στα αστικά κέντρα
συγκριτικά με την επαρχία.

επέκταση του 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων, αλλά και του κτιρίου που στέγαζε το παλιό Δημαρχείο Κόζιακα, στο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Το έργο
Αντικείμενο του έργου είναι η
προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση
στεγάστρων, για τη δημιουργία
ή και αναβάθμιση των στάσεων
για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των Δήμων της Χώρας.
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτημάτων από τους Δή-

μους και έναρξης επιλεξιμότητας
κάθε είδους δαπάνης, ορίστηκε
η ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης (σ.σ. 24/1), ενώ η υποβολή των αιτημάτων λήγει στις
30 Απριλίου.
Επιλέξιμη είναι κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην προμήθεια
εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων,
για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση στάσεων των Δήμων (π.χ.καθίσματα σταθερά ή ανακλινόμενα,
φωτισμός, καλάθι αχρήστων), που
στόχο έχει τη βελτίωση των εν
λόγω υποδομών, και την αναβάθ-

Εκπληκτική μείωση 80%
1,45 δισ. λιγότερες πλαστικές σακούλες μέσα σε έναν χρόνο!

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
στελεχών της αγοράς για τη
διάθεση εκτός των σουπερμάρκετ, η συνολική κατανάλωση πλαστικής σακούλας το
2018 μειώθηκε σε περίπου
115-120 σακούλες ανά κάτοικο. Αν και η μείωση αυτή είναι
ιδιαίτερα σημαντική δεν αξιολογείται ως επαρκής για τους
παρακάτω λόγους:
- Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για περεταίρω μείωση
της πλαστικής σακούλας.
- Δεν επιτυγχάνεται ακόμα
ο στόχος που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για 90 λεπτές
πλαστικές σακούλες μεταφοράς κατά κεφαλήν το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι
η δραστική αλλαγή στην αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών επηρεάζει και άλλες πτυχές της καθημερινότητας. Χαρακτηριστικό είναι
ότι σύμφωνα με τα στοιχεία
της εταιρείας Nielsen καταγράφεται μία αύξηση της τάξης του 39% στα τεμάχια (όγκος σε μετρήσιμες μονάδες
ανάγκης - Volume in Pcs) στις
σακούλες απορριμμάτων που
πωλήθηκαν το 2018 σε σχέση
με το 2017, φτάνοντας τις
453,6 εκατ. τεμάχια, κάτι που
σημαίνει ότι οι καταναλωτές

στρέφονται περισσότερο στις
σακούλες αυτές, παρά στις
σακούλες από τις αγορές
τους στα καταστήματα.

μιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του επιβατικού
κοινού. Περιγράφονται τρεις τύπου στεγάστρων που μπορούν
να επιλεγούν.
Οι δαπάνες θα αφορούν τη δημιουργία ή αναβάθμιση στάσεων
που προβλέπονται σε εγκεκριμένες γραμμές (αστικές ή δημοτικές).
Τα στέγαστρα αναμονής επιβατών πρέπει να συμμορφώνονται
με τις “τεχνικές προδιαγραφές
& βασικές αρχές κατασκευής &
τοποθέτησης στεγάστρων στάσεων”, που περιλαμβάνονται σε
Παράρτημα της Πρόσκλησης.
Οι δαπάνες θα αφορούν τη δημιουργία ή αναβάθμιση στάσεων
που προβλέπονται σε εγκεκριμένες γραμμές (αστικές ή δημοτικές). Στην περίπτωση που το
ποσό χρηματοδότησης από το
πρόγραμμα δεν επαρκεί για την
προμήθεια εξ’ ολοκλήρου, το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να
δηλώνει στην παραπάνω απόφασή του, ότι θα καλύψει με ιδίους
πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική
διαφορά που προκύπτει.
Ευαγγελία Κάκια

Συγκριτικά με τις πλαστικές
σακούλες μεταφοράς, οι πλαστικές σακούλες απορριμμάτων είναι φιλικότερος προς
το περιβάλλον τρόπος για την
αποκομιδή των απορριμμάτων, καθώς έχουν διαφορετικό σχήμα και βάρος (π.χ. μία
σακούλα απορριμμάτων έχει
πολλαπλάσια χωρητικότητα
από μία σακούλα μεταφοράς)
και κατά κανόνα καταλήγουν
στο σύστημα διαχείρισης
απορριμμάτων και όχι στην
θάλασσα.
Η τάση αυτή δείχνει ότι η
μείωση στην χρήση πλαστικής
σακούλας μπορεί να οδηγήσει
όχι μόνο σε μείωση των τεμαχίων, αλλά ακόμα και σε
μείωση συνολικά τους χρησιμοποιούμενου πλαστικού.
ΧΡ.ΠΑΠ.
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ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Ως Δήμαρχος Μετεώρων, με σεβασμό
προς όλους τους συνδημότες μου, όπως
έκανα και κάνω σε όλη τη διάρκεια της θητείας μου, καταδικάζω τα επαναλαμβανόμενα γεγονότα, που λαμβάνουν χώρα τις
τελευταίες μέρες στην πόλη μας, με πρωταγωνιστές «γνωστούς-αγνώστους».
Κάποιοι, προσπαθούν να επιβάλουν στην
πόλη μας, νέα ήθη, άγνωστα, μέχρι τώρα,
στην περιοχή μας. Προσπαθούν να επιβάλουν συμπεριφορές, ξένες για τον τόπο
μας. Καθώς, μάλιστα, γίνονται σε μια προεκλογική περίοδο, γίνεται εύλογα κατανοητό,
τι σκοπούς προσπαθούν να εξυπηρετήσουν.
Οι πρωταγωνιστές αυτής της φαρσοκωμωδίας και οι υποκινητές
τους, (μετρημένοι στα δάχτυλα και γνωστοί στην τοπική κοινωνία
και στις Αρχές), καλό είναι να γνωρίζουν, ότι με, όσα κάνουν,
προσβάλουν τους εαυτούς τους, την ίδια την πόλη και τους
θεσμούς της και δεν μπορούν, έτσι, να πετύχουν τους στόχους
τους. Δεν μπορούν να πετύχουν τους στόχους τους, γιατί τέτοιες
ενέργειες είναι καταδικαστέες, από το σύνολο των δημοτών του
Δήμου Μετεώρων, οι οποίοι δεν έχουν μάθει και δεν ανέχονται
αυτού του είδους, συμπεριφορές.
Τέτοιες ενέργειες (ύβρεις, φθορές δημόσιας περιουσίας κλπ.),
έρχονται, απλά, να επιβεβαιώσουν, ότι κάνουμε καλά τη δουλειά
μας και δεν εξυπηρετούμε μικροσυμφέροντα ορισμένων, όπως
πιθανόν, θα ήθελαν , ή θα περίμεναν κάποιοι, που έχουν μάθει να
κρύβονται στο σκοτάδι.
Όλοι αυτοί, οι «τυφλοπόντικες», ας αντιληφθούν, με το πιο ξεκάθαρο τρόπο, ότι δεν μας πτοούν τέτοιες ενέργειες. Δεν θα μας
κάνουν να τα παρατήσουμε. Αντίθετα και το έργο μας θα ολοκληρώσουμε και θα το παρουσιάσουμε στο λαό του Δήμου μας.
Είμαστε βέβαιοι, ότι οι δημότες μας, στις εκλογές του Μαΐου, θα
μας δώσουν και πάλι την εντολή, να συνεχίσουμε το έργο μας και
να αναδείξουμε την Καλαμπάκα και την ευρύτερη περιοχή, ως
παγκόσμιο τουριστικό κέντρο, αλλά, κυρίως, ως παγκόσμιο κέντρο
πολιτισμού και πνεύματος.
Τέλος, καλό είναι, η ευγένεια και η υπομονή μας, να μην εκλαμβάνονται ως αδυναμία.
Και αυτές έχουν τα όριά τους.
Με τιμή
Χρήστος Ν. Σινάνης
Δήμαρχος Μετεώρων

Αποδεύσμευση της υποψηφιότητας
της κ. Ελένης Μπάρδη
Με την απόφασή μου να κατέλθω ως
υποψήφιος Δήμαρχος Πύλης θεώρησα ό,τι
θα είμαι υποψήφιος σε ένα δημοκρατικό
Δήμο, στον οποίο ο κάθε δημότης έχει το
αυτονόητο δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι». Παρόλο αυτά θεωρώ ό,τι η οικογένεια είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός
και είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ελληνικής
κοινωνίας, τον οποίο υπηρετώ χρόνια.
Για τον λόγο αυτό, στη σημερινή συνάντηση που είχα με την κ. Ελένη Μπάρδη την αποδέσμευσα από
την υπόσχεση που μου είχε δώσει να κατέλθει ως υποψήφια στις
επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές με τον συνδυασμό μας. Της
εύχομαι καλή επιτυχία και κάθε ευτυχία σε ό,τι κάνει στη ζωή της
από εδώ και στο εξής .
Με τιμή,
Θεόδωρος Χήρας
Υποψήφιος Δήμαρχος Πύλης
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Ο εμπορικός κόσμος στην αύξηση του κατώτατο μισθού και στην κατάργηση του υποκατώτατου

Διάκειται θετικά, θέτοντας δύο προϋποθέσεις
•Να είναι σταδιακή και να υπάρξουν μειώσεις στο μη μισθολογικό κόστος •Χρειάζονται περισσότερο
δομικές παρεμβάσεις και ένα συντονισμένο σχέδιο επανεκκίνησης της ανάπτυξης

Θ

ετικά καταρχήν
διάκειται ο
εμπορικός
κόσμος στην αύξηση
του κατώτατου μισθού
και στην κατάργηση του
υποκατώτατου, καθώς
θεωρείται βέβαιο πως
τα επιπρόσθετα
χρήματα που θα
κερδίσουν οι
εργαζόμενοι θα
διατεθούν στην αγορά.

«Πάντα είμαστε υπέρ αυτού του μέτρου, διότι δεν
είδαμε ποτέ φοβικά την
αύξηση του κατώτατου μισθού» τονίζουν συνδικαλιστές, οι οποίοι ωστόσο, για
να είναι επιτυχημένο και
αποδοτικό το μέτρο αυτό
θέτουν δύο προϋποθέσεις:
•Πρώτον, η αύξηση να
είναι σταδιακή –μέχρι το
2022- και να ανταποκρίνεται
στις πραγματικές δυνατό-

τητες της οικονομίας και
της αγοράς.
•Δεύτερον, να είναι σε
θέση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να την αντιμετωπίσουν, με μία αντίστοιχη
ουσιαστική μείωση στο μη
μισθολογικό κόστος, κάτι

το οποίο κατ’ επανάληψη
έχουμε επισημάνει.
«Το ανακοινωθέν ποσοστό του 11% ξεπέρασε το
όριο των προσδοκιών και
των αντοχών που έχει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και η ελληνική οικο-

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

νομία. Να μην ξεχνάμε ότι,
το αυξημένο κόστος καλείται και πάλι να καταβληθεί
από το ίδιο πορτοφόλι, το
οποίο παραμένει κενό τραπεζικής χρηματοδότησης
και παράλληλα καλύπτει
παράλογη φορολόγηση,

αυξημένα εργοδοτικά κόστη, ασφαλιστικές εισφορές, μισθούς, ενοίκια, δημοτικά τέλη, ρυθμίσεις ή
καταβολές δανείων, ενώ ο
κάτοχός του προσπαθεί στο
τέλος κάθε μήνα να ισορροπήσει ψυχολογικά μετα-

ξύ του διλήμματος, αν αξίζει να κρατά την επιχείρησή
του ανοιχτή ή όχι» τονίζουν
συνδικαλιστές του κλάδου
και επισημαίνουν «θα προτιμούσαμε ο κατώτατος μισθός να αυξηθεί πιο λελογισμένα, ρίχνοντας, τουλάχιστον προς το παρόν, το
βάρος του σε χαμηλότερες
εισφορές και φόρους στην
εργασία».
Πάγια θέση των συνδικαλιστικών οργάνων του
εμπορίου παραμένει ότι,
για να υπάρξει πραγματική
βελτίωση στο οικονομικό
κλίμα και αντίστοιχα στην
αύξηση των κατώτατων
αμοιβών με ορίζοντα διατήρησης και αύξησης των
θέσεων εργασίας, χρειάζονται περισσότερο δομικές
παρεμβάσεις και ένα συντονισμένο σχέδιο επανεκκίνησης της ανάπτυξης.
Ματθαίος Μπίνας
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Ανακοίνωση υποψηφίων Δημοτικών
Συμβούλων με την Επανεκκίνηση
α συνεχίσουμε τη δουλειά που
ξεκινήσαμε, να φύγουμε
μπροστά, να δρομολογήσουμε
την υλοποίηση όλων αυτών των έργων
που μελετήσαμε, ωριμάσαμε και
εντάξαμε σε διάφορα χρηματοδοτικά
εργαλεία (ΕΣΠΑ, ΕΠΑΝΕΚ, Φιλόδημος,
Πράσινο Ταμείο, ΠΔΕ κα)
προϋπολογισμού πάνω από
25.000.000€.

Ν

Τα Τρίκαλα πλέον ξεκάθαρα πρωταγωνιστούν και δείχνουν τον δρόμο και για άλλες
περιοχές. Αυτό το οφείλουν στις υποδομές
που υπήρχαν, στη δουλειά που συνεχίζεται,
στην ίδια την κοινωνία και στο όραμα που θέσαμε πριν 5 χρόνια.
Η Επανεκκίνηση της κοινωνίας μας με
στόχευση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής

και την ανάπτυξη, παρά τις δυσκολίες, τα οικονομικά και πολιτικά προβλήματα, γίνεται
πράξη!
Προφανώς μπορούν και πρέπει να γίνουν
πολλά ακόμη, όμως δεν αδιαφορήσαμε,
τρέξαμε, προσπαθήσαμε, ενδιαφερθήκαμε,
βγάλαμε "τα Τρίκαλα μπροστά"!
Φέτος στην προσπάθεια αυτοί είμαστε
ακόμη πιο δυνατοί καθώς συμμετέχουν:
1. Σχεδόν το σύνολο των εκλεγμένων Δημοτικών Συμβούλων του συνδυασμού.
2. Καλωσορίζουμε στην Επανεκκίνηση
τους:
Βερβέρα Ιωάννη, Επιχειρηματία
Γιαννούλη Φεβρωνία (Φρύνη),
Σχεδιάστρια Μόδας
Ζιώγα Γεώργιο, Αστυνομικό
Γκαραγκούνη Χρήστο, Βιοτέχνη

Καρατώλο Γεώργιο, Εκπαιδευτικό
Κρανιά Βασίλειο, Γεωπόνο
Κωτούζα – Τσιάρα Μαρία, Νοσηλεύτρια
Μπέη Ζωή (Τζίνα), Διακοσμήτρια
Μπουραζάνα – Μπαγλατσάκου Αναστασία, Αγρότισσα ανθοκομικών προϊόντων
Μυλωνά Χρήστο, Δικηγόρο
Οικονόμου Ιωάννη,
Ταχυδρομικό Υπάλληλο
Πιλάτο Παναγιώτη,
Ελεύθερο Επαγγελματία
Σακκά Νικόλαο,
Χειρουργό-Οφθαλμίατρο
Τρικάλη Χρήστο, Δάσκαλο
Φλόκα Ιωάννη, Αστυνομικό
Με εκτίμηση

Δημήτρης Παπαστεργίου
Δήμαρχος Τρικκαίων

Τα βιογραφικά των υποψηφίων
Βερβέρας Ιωάννης, Επιχειρηματίας
Γεννήθηκε το 1960 στο Βαλτινό Τρικάλων, όπου και κατοικεί μέχρι σήμερα. Δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον χώρο των ξυλουργικών εργασιών. Διετέλεσε στο παρελθόν μέλος του Τοπικού Συμβουλίου της πρώην Κοινότητας Βαλτινού, αλλά και μέλος του τοπικού
Εκπολιτιστικού & Μορφωτικού Συλλόγου.

Γιαννούλη Φεβρωνία (Φρύνη), Σχεδιάστρια Μόδας

Μπουραζάνα – Μπαγλατσάκου Αναστασία,
Αγρότισσα ανθοκομικών προϊόντων
Γεννήθηκε το έτος 1966 στα Τρίκαλα όπου και κατοικεί μέχρι σήμερα. Αποφοίτησε από
το 5ο Λύκειο Τρικάλων και ασχολήθηκε με την παραγωγή ανθοκομικών προϊόντων. Είναι παντρεμένη και μητέρα τριών παιδιών. Υπήρξε μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων
του 26ου ΔΣ και σήμερα είναι Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Αμπελακίων Τρικάλων.

Μυλωνάς Χρήστος, Δικηγόρος

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Τρίκαλα. Είναι σχεδιάστρια μόδας της σχολής Pan-Sic και
δραστηριοποιείται επαγγελματικά σε τοπικό αλλά και πανελλήνιο επίπεδο. Υπήρξε επιμορφώτρια της πρώην ΝΕΛΕ σε προγράμματα της ειδικότητάς της. Έχει συμμετάσχει σε
πλήθος κλαδικών εκθέσεων και παρουσιάσεων μόδας στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς
και σε πολλές επιχειρηματικές αποστολές.

Γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1972. Αποφοίτησε το 2000 από τη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ.
και από το έτος 2002 έως σήμερα εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας Δικηγόρος, εγγεγραμμένος στον Δικηγορικό Σύλλογο του Πρωτοδικείου Τρικάλων. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.

Ζιώγας Γεώργιος, Αστυνομικός

Οικονόμου Ιωάννης, Ταχυδρομικός Υπάλληλος

Γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1983 και αποφοίτησε από το 2o Ενιαίο Λύκειο Τρικάλων. Μετά
το πέρας των σπουδών του στη Σχολή Αστυφυλάκων, υπηρέτησε σε μάχιμες Υπηρεσίες της
Ελληνικής Αστυνομίας σε Αθήνα, Κυκλάδες, Θεσσαλονίκη και από το έτος 2014 υπηρετεί
στη Ομάδα Ζ της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων. Το 2016 εκλέχτηκε Πρόεδρος του νεοϊδρυθέντος Συλλόγου Νέων & Γονέων Άγιος Γεώργιος Ριζαριού, με σημαντικότατη δράση και συνεισφορά στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων που δυσχέραιναν την καθημερινότητα στη συνοικία του Ριζαριού.

Γεννήθηκε το 1969 στο Μόναχο της Δ. Γερμανίας και είναι πτυχιούχος Νοσηλευτικής Σχολής. Σήμερα εργάζεται ως υπάλληλος των ΕΛ.ΤΑ. Υπήρξε επί σειρά ετών Δημοτικός Σύμβουλος στον πρώην Δήμο Φαλώρειας και έχει διατελέσει Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Φαλώρειας. Εκλεγμένο μέλος επί δυο τριετίες στο Εργατικό Κέντρο Αθηνών καθώς και στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, στο οποίο διετέλεσε και μέλος του ΔΣ. Εκλεγμένος στο Σωματείο
Ταχυδρομικών Θεσσαλίας και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταχυδρομικών Ελλάδος, ενώ
από το 2018 είναι Πρόεδρος των Εργαζομένων ΕΛΤΑ Ν. Τρικάλων.

Γκαραγκούνης Χρήστος, Βιοτέχνης
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Τρίκαλα. Τελείωσε το 2ο Λύκειο Αρρένων και ακολούθως
έλαβε πτυχίο βοηθού λογιστή. Δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στην οικογενειακή επιχείρηση όπου και ανέλαβε ως ιδιοκτήτης της ομώνυμης βιοτεχνίας κατασκευής γεωργικών
μηχανημάτων. Διετέλεσε μέλος στο ΔΣ του Επιμελητηρίου Τρικάλων καθώς επίσης
Αντ/δρος & Γεν. Γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων. Σήμερα είναι Πρόεδρος
του Σωματείου Κατασκευαστών Σιδήρου & Αλουμινίου Ν. Τρικάλων και Αντιπρόεδρος της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας του κλάδου, καθώς επίσης και Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας
ΕΒΕ Ν. Τρικάλων.

Καρατώλος Γεώργιος, Εκπαιδευτικός
Γεννήθηκε μεγάλωσε στα Τρίκαλα. Αποφοίτησε από το 3ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων και στη
συνέχεια ολοκλήρωσε με επιτυχία τις σπουδές του ως καθηγητής Μαθηματικών. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού στην Πληροφορική και επί χρόνια εργάζεται ως καθηγητής Πληροφορικής σε δημόσια σχολεία του νομού, διδάσκοντας Πληροφορική αλλά και Μαθηματικά.
Έχει διατελέσει Υποδιευθυντής στο 4ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης»
και είναι μέλος του συλλόγου Ιεροψαλτών Ν. Τρικάλων.

Κρανιάς Βασίλειος, Γεωπόνος
Γεννήθηκε το 1982 στην Αγία Κυριακή Τρικάλων, όπου και κατοικεί. Είναι πτυχιούχος ΤΕ
Γεωπόνος και εργάζεται από το 2006 στον ιδιωτικό τομέα, ενώ συγχρόνως είναι και παραγωγός αγροτικών προιόντων. Είναι Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Τεχνολόγων Γεωπόνων (Π.Ε.Π.ΤΕ.Γ) του τοπικού τμήματος ΛΑΡΙΣΑΣ. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Νέων του πρώην καποδιστριακού Δήμου Μεγάλων Καλυβίων.

Κωτούζα – Τσιάρα Μαρία, Νοσηλεύτρια
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πλάτανο Τρικάλων και διαμένει μόνιμα στο Διαλεκτό του
πρώην Δήμου Φαλώρειας. Είναι πτυχιούχος νοσηλεύτρια και εργάστηκε επί πολλά έτη στον
ιδιωτικό τομέα, ενώ σήμερα εργάζεται στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων. Έχει εμπειρία στην
τοπική αυτοδιοίκηση καθόσον από το 2014 είναι μέλος του Τοπικού Συμβουλίου στο Διαλεκτό εκλεγείσα με το συνδυασμό του Δημήτρη Παπαστεργίου. Είναι έγγαμη και μητέρα
δύο παιδιών.

Μπέη Ζωή (Τζίνα), Διακοσμήτρια
Γεννήθηκε το 1978 και μεγάλωσε στα Τρίκαλα. Σπούδασε Αρχιτεκτονική Εσωτερικών χώρων, με μεταπτυχιακές σπουδές στη μελέτη ξενοδοχειακών μονάδων. Από το 1999 διατηρεί τεχνικό γραφείο στα Τρίκαλα ασκώντας το επάγγελμα της Μορφολόγου-Διακοσμήτριας
και μέχρι σήμερα έχει εκπληρώσει επιτυχώς πληθώρα έργων στην πόλη μας. Είναι εκλεγμένο μέλος το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Τρικάλων από το 2017 και εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Τρικάλων στο Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών.
Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο αγοριών.

Σακκάς Νικόλαος, Χειρουργός - Οφθαλμίατρος
Γεννήθηκε στα Τρίκαλα και αποφοίτησε από το 4ο Λύκειο Τρικάλων. Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Ολοκλήρωσε την ειδικότητα Οφθαλμολογίας
στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιώς. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος
στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή στην Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στα Τρίκαλα ως χειρουργός
οφθαλμίατρος από το 1999. Διατέλεσε ιατρός του ΙΚΑ Τρικάλων και ιατρός του ΤΕΒΕ Τρικάλων. Διετέλεσε πρόεδρος του νομαρχιακού συμβουλίου 2005-2006, αντινομάρχης Υγείας – Πρόνοιας – Παιδείας – Εμπορίου 2009-2010 και δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Τρικκαίων 2011-2014. Διετέλεσε πρόεδρος των Ιατρών του ΙΚΑ Τρικάλων.

Τρικάλης Χρήστος, Δάσκαλος
Γεννήθηκε στην Αγία Τριάδα Καλαμπάκας το 1964 και κατάγεται από αγροτική οικογένεια. Σήμερα ζει στην συνοικία Λεπτοκαρυά του Δήμου Τρικκαίων. Διδάκτωρ (Dr) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής», των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας και Δημοκρίτειου Θράκης, σήμερα εργάζεται ως δάσκαλος σε δημόσιο σχολείο και είναι Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Ριζώματος. Διετέλεσε διαιτητής ποδοσφαίρου στην Α’ Εθνική Κατηγορία καθώς και μέλος σε αρκετά πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία των Τρικάλων. Είναι Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής της Διδασκαλικής
Ομοασπονδίας Ελλάδος και Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Τρικάλων.

Φλόκας Ιωάννης, Αστυνομικός
Γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1980. Αποφοίτησε από την Σχολή Αστυφυλάκων Καρδίτσας
και σήμερα είναι Μεταπτυχιακός φοιτητής στο πρόγραμμα “Δημόσια Διοίκηση και Τοπική
Αυτοδιοίκηση” του ΤΕΙ Λάρισας. Το 2014 εκλέχτηκε με το συνδυασμό του Δημήτρη Παπαστεργίου ως μέλος τη Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων. Διετέλεσε αντιπρόσωπος στην ΠΟΑΣΥ και σήμερα είναι εκλεγμένο μέλος του ΔΣ της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών,/Τοπική Διοίκηση Τρικάλων, καθώς και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Αστυνομικού Μουσείου Καρδίτσας. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο ανήλικων παιδιών.
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Για το πρόγραμμα ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΧΩΡΙΣ ΓΑΛΑ

Για την μη απομάκρυνση του υποκαταστήματος της ΕΤΕ από την Πύλη

Bραβεύθηκε ο πρόεδρος της
Ε.Α.Σ. Τρικάλων Αχιλλέας Λιούτας

Κλιμακώνουν τις ενέργειες

Τ

ον πρόεδρο της Ε.Α.Σ. Τρικάλων κ.
Αχιλλέα Λιούτα βράβευσε ο Σύλλογος
Πολυτέκνων Νομού Καρδίτσας, στην
κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του
ξενοδοχείου Κιέριον, για την υλοποίηση του
προγράμματος ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΧΩΡΙΣ ΓΑΛΑ,
παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη
Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ.
Τιμόθεου, του Καθηγουμένου της Ιεράς
Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Γέροντα
Εφραίμ και προέδρων Συλλόγων Πολυτέκνων
απ’ όλη την Ελλάδα.
Η πρόεδρος του Συλλόγου κα. Ουρανία Σούφλα,
στην ομιλία της, εξήρε την προσφορά της Συνεταιριστικής Γαλακτοβιομηχανίας ΤΡΙΚΚΗ και της Ε.Α.Σ.
Τρικάλων καθώς μέσω του Προγράμματος ΚΑΝΕΝΑ
ΠΑΙΔΙ ΧΩΡΙΣ ΓΑΛΑ διατίθεται σε καθημερινή βάση,
365 μέρες το χρόνο, ολόφρεσκο γάλα ΤΡΙΚΚΗ σε
οικογένειες του Συλλόγου Πολυτέκνων Καρδίτσας.
Η κυρία Σούφλα συνεχάρη προσωπικά τον πρόεδρο
της Ε.Α.Σ. Τρικάλων κ. Αχιλλέα Λιούτα ο οποίος
πριν από πέντε χρόνια είχε την ευαισθησία να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο την υλοποίηση του
προγράμματος ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΧΩΡΙΣ ΓΑΛΑ για
την υποστήριξη του κοινωνικού έργου Ενοριών,
Φορέων και Συλλόγων της Δυτικής Θεσσαλίας.
Παραλαμβάνοντας την τιμητική πλακέτα, ο κ. Λιούτας ευχαρίστησε θερμά την κυρία Σούφλα και
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου
Πολυτέκνων Καρδίτσας για την τιμή που του επιφύλαξαν αλλά και για την άψογη συνεργασία στην
υλοποίηση του προγράμματος ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ
ΧΩΡΙΣ ΓΑΛΑ. Ο ίδιος ανέφερε ότι «η ιδέα του προγράμματος προέκυψε τυχαία όταν, στην καρδιά
της κρίσης, υπήρχαν συνεχή δημοσιεύματα για
παιδιά που λιποθυμούν από την πείνα στις σχολικές
αίθουσες. Τότε είπα στους συνεργάτες μου ότι
κάτι πρέπει να κάνουμε και εμείς, ως Συνεταιριστικός
Όμιλος και έτσι γεννήθηκε το πρόγραμμα ΚΑΝΕΝΑ
ΠΑΙΔΙ ΧΩΡΙΣ ΓΑΛΑ το οποίο συνεχίζεται για έκτο
συνεχές έτος».

Σ

ύσκεψη για το
ζήτημα της
απομάκρυνσης του
υποκαταστήματος της
Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδας (ΕΤΕ)
πραγματοποιήθηκε χθες
στο Δημαρχείο Πύλης

Στην σύσκεψη συμμετείχαν
από την πλευρά του Δήμου η
Επιτροπή που έχει ορίσει το
Δημοτικό Συμβούλιο και η
οποία απαρτίζεται από τον
Δήμαρχο Κώστα Μαράβα, τον
αντιδήμαρχο Αθανάσιο Κωστάκη και τον πρόεδρο του
Εμπορικού Συλλόγου Δήμου
Πύλης Κώστα Βοϊτσίδη, καθώς και οι αντιδήμαρχοι Σωτήρης Αγγέλης, Λαμπρινή Οικονόμου, και ο διευθυντής
Οικονομικών Υπηρεσιών Παναγιώτης Τσιαχρήστος και
από το πιστωτικό ίδρυμα ο
Περιφερειακός Διευθυντής
Ιωάννης Μάντζιος.
Αυτά τα πέντε χρόνια διατέθηκαν, μέσω Ενοριών,
Φορέων, Συλλόγων αλλά και μέσα μεμονωμένων
δικαιούχων πάνω από 385.000 λίτρα ολόφρεσκου
γάλακτος ΤΡΙΚΚΗ σε οικογένειες που το έχουν
ανάγκη στους Νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας.
Ο κ. Λιούτας δεσμεύθηκε ότι το πρόγραμμα, όχι
απλώς θα συνεχιστεί αλλά και θα επιβραβευθούν
με περισσότερα κουπόνια Σύλλογοι, όπως αυτός
των Πολυτέκνων της Καρδίτσας, που το υλοποιούν
με επιτυχία προς όφελος των μελών τους.
Ο κ. Λιούτας δέχθηκε τα συγχαρητήρια και την
ευλογία τόσο του Σεβασμιοτάτου κ. Τιμόθεου όσο
και του Γέροντα Εφραίμ για την υλοποίηση του
προγράμματος ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΧΩΡΙΣ ΓΑΛΑ.

Επιχειρήματα
Στον εκπρόσωπο της ΕΤΕ
παρατέθηκαν τα επιχειρήματα
του Δήμου Πύλης, βάσει των
οποίων ζητείται η μη απομάκρυνση του υποκαταστήματός
της από την κωμόπολη, τα
οποία είναι τα εξής:
Ο Δήμος, αλλά και οι δημότες ανέκαθεν στήριζαν το
συγκεκριμένο υποκατάστημα.
Ειδικά ο αυτοδιοικητικός φορέας και νομικά του πρόσωπα
χρησιμοποιούν την συγκεκριμένη τράπεζα για την μισθο-

δοσία, τις καταθέσεις και πολλές άλλες τραπεζικές εργασίες. Ωστόσο, με την σχεδιασμένη κίνηση απομάκρυνσης
του υποκαταστήματος, το πιστωτικό ίδρυμα δεν ανταποδίδει την εμπιστοσύνη που
του έχουν δείξει Δήμος και
πολίτες.
Πρέπει να υπάρχει ένα υποκατάστημα συστημικής τράπεζας σε κάθε έδρα δήμου,
για να εξυπηρετεί πολίτες που
δεν έχουν εξοικείωση με τα
σύγχρονα μέσα συναλλαγών
και έχουν ανάγκη να επισκέπτονται την τράπεζα.
Σημειώθηκε πως μπορεί τα
μεγέθη συναλλαγών να είναι
μικρότερα τώρα, όμως αυτό
οφείλεται στην κρίση και είναι
πανελλαδικό φαινόμενο και
όχι τοπικό στην Πύλη.
Επιπρόσθετα, επισημαίνεται
πως ο Δήμος Πύλης είναι τουριστική περιοχή με μεγάλη
έλευση επισκεπτών, από τους
οποίους μία τράπεζα μόνο
οφέλη μπορεί να έχει.

Συνάντηση
με τα κεντρικά
Πέρα από την χθεσινή συζήτηση, γίνεται προσπάθεια
να οριστεί συνάντηση με την
Εκτελεστική Διοίκηση της
ΕΤΕ, που είναι υπεύθυνη για
το δίκτυο καταστημάτων της,
ώστε να παρατεθούν και σ’
αυτήν τα επιχειρήματα υπέρ
της παραμονής του υποκαταστήματος στην κωμόπολη.

Για το ζήτημα αυτό, ο Δήμος
έχει ζητήσει την στήριξη και
των τεσσάρων βουλευτών του
Νομού μας (Σάκης Παπαδόπουλος, Παναγιώτα Δριτσέλη,
Χρήστος Σιμορέλης και Κώστας Σκρέκας) από τους οποίους θα ζητηθεί επίσης η παρουσία τους στην συνάντηση
με τα υψηλόβαθμα στελέχη
της Εθνικής, ενώ προς την
ίδια κατεύθυνση με τον αυτοδιοικητικό φορέα κινείται
και ο Εμπορικός Σύλλογος
Δήμου Πύλης.
Δήμος και Σύλλογος θέτουν
προ των ευθυνών τους εκπροσώπους του ν. Τρικάλων
στο Κοινοβούλιο, σημειώνοντας πως πλέον το θέμα είναι
πολιτικό και δεν είναι δυνατό
και αποδεκτό να αποψιλώνεται
διαρκώς ο Δήμος Πύλης.
Ο κ. Μάντζιος ανέφερε ότι
η Κεντρική Διοίκηση έλαβε
υπ’ όψιν όλους τους παραμέτρους πως θα εξυπηρετηθεί
η Τοπική Κοινωνία ως αναφορά τις συναλλαγές που γινόταν στο Κατάστημα, πως
θα μπορέσει να γίνει με άλλο
τρόπο.
Τονίζοντας ότι η απόφαση
της Διοίκησης είναι ειλημμένη
με κύριο λόγο η μείωση του
λειτουργικού κόστους, εγώ
συνέχισε ο κ. Μάντζιος θα
μεταφέρω όλα όσα συζητήθηκαν σήμερα με τον Δήμαρχο και τους συνεργάτες στην
Κεντρική Διοίκηση.
Ματθαίος Μπίνας

Πρέπει να υποβληθούν από τους ενταγμένους στο πρόγραμμα παραγωγούς

Παραστατικά ειδικών διατάξεων
βιολογικών καλλιεργειών
Από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και στις 26
Μαρτίου 2019 μπορούν να υποβάλλουν τα
παραστατικά ειδικών διατάξεων οι ενταγμένοι
στο μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2014-2020, σύμφωνα με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Για κάθε πρόσκληση και δράση απαιτούνται
διακριτά παραστατικά ή εφόσον το παραστατικό είναι κοινό θα πρέπει να υπάρχει ανάλυση
της δαπάνης ανά πρόσκληση και δράση είτε
στο σώμα του παραστατικού ή σε σχετική
βεβαίωση του εκδότη.
Η ανάρτηση των παραστατικών στη διαδικτυακή εφαρμογή πραγματοποιείται ξεχωριστά
για κάθε πρόσκληση / δράση.

Επιλέξιμες καλλιέργειες
Οι καλλιέργειες που μπορούσαν να ενταχθούν στο εν λόγω μέτρο είναι οι εξής:
- αροτραίες (αραβόσιτος κτηνοτροφικός,
αραβόσιτος εδώδιμος, χειμερινά σιτηρά, μηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή)
ή/και
- μόνιμες (ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια
σταφύλια και οινοποιήσιμα σταφύλια, ακρόδρυα)
- όσπρια
- Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή / Βολβώδη
/ Καρότο / Πατάτα
Εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα προϊόντα
των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς
σκοπούς, καθώς και οι υδροπονικές καλλιέργειες.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα αγροτεμάχια για τα οποία υποβάλει αίτηση ο ενδιαφερόμενος να έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2018.

Κριτήρια ένταξης
Δινόταν προτεραιότητα με επιπλέον μοριοδότηση στις παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων
και εντασσόμενων εκτάσεων, ανά δράση:
α) γεωργοί νεαρής ηλικίας
β) αγροτεμάχια σε ορεινές περιοχές
γ) αγροτεμάχια σε περιοχές με φυσικούς
περιορισμούς εκτός των ορεινών
δ) αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί το 2018
για την παραγωγή ζωοτροφών από δικαιούχους της βιολογικής κτηνοτροφίας
ε) ποσοστό εντασσόμενης έκτασης σε σχέση
με το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης
του υποψηφίου (εξαιρουμένων των βοσκοτόπων)
γ) αγροτεμάχια σε περιοχές με φυσικούς
περιορισμούς εκτός των ορεινών
δ) αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί το 2018
για την παραγωγή ζωοτροφών από δικαιούχους της Βιολογικής Κτηνοτροφίας
ε) μέλος Συνεταιρισμού ή Οργάνωσης Παραγωγών ή Ομάδας Παραγωγών
στ) κατά κύριο επάγγελμα αγρότης

Ιδιαίτερη έμφαση
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα αγροτοπεριβαλλοντικά μέτρα στο ΠΑΑ (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) 2014-2020, σύμφωνα με
γεωπόνους. Τα συγκεκριμένα προγράμματα
επιδότησης «τρέχουν» ήδη από το Γ’ ΚΠΣ
(2000 – 2006), συνεχίστηκαν στον ΕΣΠΑ (2007
– 2013) και υπάρχουν προκηρύξεις και στην
προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, στην
οποία είναι ενισχυμένα από πλευράς χρημάτων, με σκοπό, είτε την ένταξη περισσότερων
παραγωγών, είτε την μεγαλύτερη ενίσχυση
όσων ενταχθούν αναφέρουν γεωπόνοι.
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά
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Τη Βασιλόπιτα έκοψε το 3ο Λύκειο
Τρικάλων «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ»

η Βασιλόπιτα
ευλόγησε ο πατήρ
Βασίλειος Μπούκης,
εφημέριος της ενορίας
μας. Στην τελετή
παρίστατο το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων
με επικεφαλής την
πρόεδρο κυρία Κυριακή
Τασιοπούλου.

Τ

Η Βασιλόπιτα ήταν προσφορά τους και πάντα μεριμνούν και συνδράμουν το σχολείο στο οποίο φοιτούν τα
παιδιά τους.

Εκο ψα ν τ ην πίτ α σ τ η Δημοτ ι κή Φι λαρ μονι κή Τρ ικ άλω ν
ε την παρουσία τους τίμησαν
την εκδήλωση ο Σεβασμιότατος
Μητροπολίτης κος Χρυσόστομος, ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης
Παπαστεργίου, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού Άκης Αναστασίου, ο
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μιχάλης Λάππας, ο τ. Δήαμρχος Χρήστος
Λάππας, πρώην αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, o διευθυντής και η προϊσταμένη του τμήματος Παιδείας και Πολιτισμού, γονείς των μικρών μουσικών της
φιλαρμονικής, σπουδαστές μουσικοί της
ΣΜΥ, φίλοι της φιλαρμονικής και του συλλόγου.
Εκτός από τα δύο φλουριά, έγινε και
κλήρωση για τα μικρά μέλη της Φιλαρμονικής, με τον τυχερό να κερδίζει δωροεπιταγή για αγορά μουσικών αναλωσίμων, ενώ έκπληξη επεφύλαξε ο Μητροπολίτης, με τον αρχιμανδρίτη - μαέστρο στη φιλαρμονική του Παπάφειου
Ορφανοτροφείου, ο οποίος μετείχε στη
μουσική πλευρά της εκδήλωσης.

Μ

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

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Τρικάλων

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

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

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Κοπή βασιλόπιτας του Συνδέσμου μας
Το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 20.30 , στην
αίθουσα εκδηλώσεων «ΘΡΑΚΑ» που βρίσκεται στα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων, ο Σύνδεσμός μας θα πραγματοποιήσει την ετήσια χοροεσπερίδα και την κοπή της Βασιλόπιτας. Επίσης στην παραπάνω εκδήλωση θα βραβευθούν τα παιδιά-εγγόνια των μελών μας που εισήχθησαν στα Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι κατά το έτος 2018 .
Η τιμή της κάρτας ορίσθηκε στα 12.5 € κατ’άτομο.
Προσκαλούμε όλα τα μέλη και τους φίλους του Συνδέσμου μας να παρευρεθούν στην παραπάνω εκδήλωση για να περάσουμε μαζί μια αξέχαστη βραδιά .

Κοπή πίτας του Σωματείου
Ιεροψαλτών Ν.Τρικάλων
Το Σωματείο Ιεροψαλτών Ν.Τρικάλων «ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ» θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση ευλογίας και κοπής της ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ την 3ην Φεβρουαρίου 2019, ἡμέρα Κυριακή καὶ ὥρα 7 μ.μ., από τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Τρίκκης και Σταγών κ.κ. Χρυσόστομον και
τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Σταγών και Μετεώρων κ.κ. Θεόκλητον, στο Ξενοδοχείο «ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» στα Τρίκαλα. Παρακαλούνται τα μέλη και οι φίλοι να παραβρεθούν.

Κοπή Βασιλόπιτας του Ε.Μ.Ε. Συλλόγου
Μυροφύλλου Τρικάλων
Το διοικητικό συμβούλιο του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Μυροφύλλου Τρικάλων διοργανώνει εκδήλωση Κοπής της βασιλόπιτας του συλλόγου. Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00
το μεσημέρι στην αίθουσα του YOLO Play Room που βρίσκεται
επί της οδού Αδαμαντίου Κοραή 4 στην Πλατεία Παλαιού Δεσποτικού. Καλούνται όλα τα μέλη και οι φίλοι του συλλόγου να
τιμήσουν με την παρουσία τους την εκδήλωση.
Το Δ.Σ. Ε.Μ.Ε.Σ. Μυροφύλλου Τρικάλων

10 σελίδα
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Με την Πρέσβειρα
της Κίνας συναντήθηκε
ο Βασίλης Γιαγιάκος

Μ

ε την Πρέσβειρα της Κίνας, κα. Zhang Qiyue
συναντήθηκε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Τρικάλων κ. Βασίλης Γιαγιάκος στο πλαίσιο του
δείπνου που παρατέθηκε στα μέλη του Ελληνοκινεζικού
Επιμελητηρίου, (του οποίου ο κ. Γιαγιάκος είναι μέλος),
στην Πρεσβευτική Κατοικία, στην Αθήνα.

Ο κ. Γιαγιάκος
είχε την ευκαιρία
να ενημερώσει
την Πρέσβειρα
της Κίνας για τις
καινοτόμες πρωτοβουλίες του
Επιμελητηρίου
Τρικάλων τόσο
στον πρωτογενή
τομέα όσο και
στον τουρισμό για
τις οποίες η κα.
Qiyue έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Συμφωνήθηκε δε, η συστηματοποίηση
των
επαφών προκειμένου να ενισχυθεί
περαιτέρω το τουριστικό ρεύμα Κινέζων επισκεπτών
στο Νομό μας.

τοπικά

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Ευρεία σύσκεψη στην
Αντιπεριφέρεια Τρικάλων
για τις αρχαιότητες των Γόμφων

Μ

ε επικεφαλής τον
Αντιπεριφερειάρχη κ.
Χρήστο Μιχαλάκη, ο
Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος
Μαράβας, η Προϊσταμένη της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων κ.
Κρυστάλλω Μαντζανά, ο κ.
Γεώργιος Κολομπότσιος –
Αρχαιολόγος, στελέχη της Τεχνικής
Υπηρεσίας της Αντιπεριφέρειας
Τρικάλων και οι κ.κ. Γιώτας
Ιωάννης- πρώην Γραμματέας και
Πρόεδρος της Τ.Κ. Γόμφων και
Ευάγγελος Μπράμης.
Θέμα συζήτησης η αναζήτηση λύσης
για τον αρχαιολογικό πλούτο που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Γόμφων.
Με δεδομένο το γεγονός ότι προϋπήρξαν δράσεις και ανεύρεση σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων,
με δεδομένο το γεγονός ότι τα αρχαία
τείχη των Γόμφων στέκονται αγέρωχα
στο πέρασμα των χρόνων.
Υπήρξε ευτυχής κατάληξη.
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Μιχαλάκης
σε πρώτη φάση δεσμεύουν ποσό χρημάτων ύψους 70.000,00 Ευρώ, έτσι ώστε,

CMYK

σε αγαστή συνεργασία, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων, η Αντιπεριφέρεια
Τρικάλων και ο Δήμος Πύλης να αναλάβουν όλες εκείνες τις ενέργειες που
χρειάζεται με στόχο την αποκάλυψη του
συνόλου του αρχαιολογικού θησαυρού
της Τοπικής Κοινότητας Γόμφων.

Έτσι ώστε να αναδειχθεί για μία ακόμη
φορά ο πολιτιστικός πλούτος και η ιστορία του Δήμου Πύλης, του Νομού Τρικάλων και της Θεσσαλίας γενικότερα.
Στην συνέχεια θα δοθούν και παραπάνω πιστώσεις – αν χρειαστεί.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ

τοπικά
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Τα Τρίκαλα τιμούν τους Τρεις Ιεράρχες
Διήμερο εκδηλώσεων για τους Τρεις Ιεράρχες σε σχολεία και εκκλησίες για να τιμήσουν τους μεγάλους αγίους

ια ένα διήμερα οι
μαθητές, αλλά και
γενικότερα ο λαός
των Τρικάλων τιμάει
τους Τρεις Ιεράρχες του
Μεγάλου, Γρηγορίου του
Θεολόγου και Ιωάννου
του Χρυσοστόμου.
Σήμερα με επίκεντρο
τον Μητροπολιτικό Ναό
του Αγίου Νικολάου θα
γίνει η Πανηγυρική Θεία
Λειτουργία
προεξάρχοντος του
Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Τρίκκης
καί Σταγων κ.
Χρυσοστόμου. Ενώ
ομιλήτρια θα είναι η κ.
Εισαγγελία Τάσιου,
Θεολόγος.

Γ

λίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
Χρυσόστομος, μαζί του πολλοί
ιερείς της Μητρόπολης των
Τρικάλων.
Για τους Τρεις Ιεράρχες μίλησε η νηπιαγωγός του Νηπιαγωγείο Αμπελακίων Ιώαννα
Παπαπαναγιώτου.
Η αξία και το πνευματικό μέγεθος των Τριών Ιεραρχών

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Οι εκδηλώσεις όμως ξεκίνησαν από χθες. Στα σχολεία
υπήρξαν ομιλίες ή εκκλησιασμός για τους Τρεις μεγάλους αγίους. Ενώ Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός
για τους Τρεις Ιεράρχες τελέστηκε χθες το απόγευμα
στον Ιερό Ναό της Παναγίας
Φανερωμένης. Χοροστάτησε
ο Σεβασμιώτατος Μητροπο-

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

μαζί με το τεράστιο κοινωνικό
και παιδαγωγικό τους έργο θα
παραμένουν εσαεί σύμβολα
και οδοδείκτες για την παιδεία
και την πορεία όλων των ανθρώπων γενικότερα.
Ενώ ανήμερα της εορτής
στον Ναό θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

12 σελίδα
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γλώσσα μας, ως
δημιούργημα
ξεχωριστών
ανθρώπων του πνεύματος
και ενός πολύπαθου λαού
με ιστορία τεσσάρων και
πλέον χιλιετιών, κουβαλάει
ως φορέας βαρύ και
ενδιαφέρον πολιτιστικό
φορτίο! Εκπλήσσει
ευχάριστα τον
ενασχολούμενο με αυτή,
τον προκαλεί και τον
προσκαλεί σε έρευνα και
πάντοτε τον αποζημιώνει
πλουσιοπάροχα.

Η

Η παράδοση, παραδείγματος χάριν, ως παράγωγο του
παραδίδωμι, σημαίνει ότι κάτι δίδεται, κάτι περνάει, μεταδίδεται,
μεταφέρεται, από τον ένα στον
άλλο. Το πεδίο χρήσεως της λέξεως είναι ευρύτατο, και ως εκ
τούτου εκπληκτικό το εύρος
της έννοιας και η σημασία της.
Χρησιμοποιείται λοιπόν στον
χώρο της Εκπαίδευσης και γίνεται λόγος για παράδοση μαθημάτων, διδασκαλία δηλαδή, η
οποία σταματάει προ των εξετάσεων, αλλά και για παράδοση,
κατάθεση, βαθμολογίας των διδασκόντων προς ενημέρωση
των διδασκομένων. Απαντά στον
χώρο των οικονομικών συναλλαγών ως παράδοση εμπορεύματος ή επιταγής, αλλά είναι
γνωστή και η καθημερινή παράδοση και παραλαβή ταμείου,
όταν αντικαθίσταται ο ένας ταμίας από άλλον. Συζητιέται μεταξύ εργολάβου και υποψήφιου
αγοραστή ο χρόνος παράδο-

τοπικά
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Η παράδοση και η άλλη παράδοση
σης, τουτέστιν μεταβίβασης,
μιας οικοδομής, αν και συνηθισμένες σε τούτο τον τόπο οι καθυστερήσεις στην παράδοση
δημοσίων έργων. Στον χώρο
δε της πολιτικής έχομε παρακολουθήσει πάμπολλες φιέστες
παράδοσης και παραλαβής
υπουργείων. Στις αναφερθείσες περιπτώσεις κάποιος δίνει,
μεταβιβάζει, παραχωρεί, και κάποιος παραλαμβάνει, αποδέχεται, παίρνει. Στον αντίποδα αυτής της παράδοσης υπάρχει η
παραλαβή, η αποδοχή.
Απαντά και στον χώρο του πολιτισμού, όπου κάθε χώρα, κάθε
λαός, έχει τη δική του πολιτιστική παράδοση, τη δική του
ιστορική, λόγια και λαϊκή παράδοση, η οποία ως εθνική παράδοση προσδιορίζεται και από
το εθνικό επίθετο του λαού που
τη δημιουργεί: ελληνική, σερβική, γαλλική… Ανάλογα δε με
τον τρόπο μετάδοσης υπάρχει
η προφορική παράδοση, αλλά
και η γραπτή.
Στην πολιτιστική αυτή παράδοση μυθικές, ιστορικές, θρησκευτικές, κοινωνικές, πολιτικές αντιλήψεις, ιδέες, συμπεριφορές, έθιμα, δραστηριότητες
και επαγγελματικές πρακτικές,
παραδίδονται, μεταφέρονται,
περνούν από τη μια γενιά στην
άλλη. Εμείς, λόγου χάριν, ως
χώρα έχομε μακρά ιστορική δημοκρατική παράδοση, και στην

της Ευαγγελίας Μπίτου, φιλολόγου
παράδοσή μας υπάρχει από τα
χρόνια τα παλιά η φιλοξενία, η
φιλοπατρία, η αγάπη στην ελευθερία, το φιλότιμο. Αυτού του είδους η παράδοση μπορεί να είναι και τοπική - η βεντέτα, ως
αυτοδικία, είναι της κρητικής
παραδόσεως -, αλλά και οικογενειακή· κάποιο επάγγελμα
συχνά αποτελεί οικογενειακή
παράδοση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η παράδοση είναι συνώνυμο της συνέχειας, της συνήθειας, της κληρονομιάς και
της παρακαταθήκης. «Έτσι το
βρήκαμε, έτσι το αφήνομε», το
λέει ο λαός μας.
Δίπλα στις παραδόσεις του
τόπου μας και του λαού μας
υπάρχει και η Ιερά Παράδοσις
της Εκκλησίας μας. Πάντως
στον τόπο μας η πολιτιστική
παράδοση είναι μακραίωνη και
αξιόλογη, γιατί και η ιστορία μας
είναι μακρόχρονη και πολυκύμαντη.
Τις παραδόσεις τις κρατάμε,
τις τηρούμε, τις διαφυλάσσομε
ή τις απεμπολούμε. Η παράδοση συνεχίζεται, καλλιεργείται,
αλλά άλλοτε σπάει, σταματάει.
Σε κάθε περίπτωση συνδέεται
με τις ρίζες μιας κοινωνίας, το
παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της, και είναι άξια μεγάλης
προσοχής. Με την περιφρόνησή
της το μέλλον γίνεται αβέβαιο.

Όμως, σαν είναι νεκρή, μπορεί
η προσκόλληση σε αυτή να
αποτελέσει την τροχοπέδη στην
πρόοδο.
Πότε πρέπει να σπάει και
πότε να συνεχίζεται, είναι ένα
πρόβλημα, για το οποίο πολύ
εύστοχα γράφει ο Σεφέρης στις
Δοκιμές: «Ένα μέρος του παρελθόντος πεθαίνει κάθε στιγμή
και η θνησιμότητά του μας μολύνει, αν προσκολληθούμε σ’
αυτό με υπερβολική αγάπη.
Ένα μέρος του παρελθόντος
μένει πάντα ζωντανό και κινδυνεύομε καταφρονώντας τη ζωντάνια του». «Σε κάθε ανθρώπινο
πρόβλημα δεν είναι εύκολο – και
λίγοι το πετυχαίνουν – να ξεχωρίσεις το ζωντανό από το
θνησιμαίο. Οι δρόμοι της ζωής
και του θανάτου είναι μπερδεμένοι και σκοτεινοί, γι’ αυτό
χρειαζόμαστε ολόκληρη την
προσήλωσή μας. Εδώ έγκειται
το πρόβλημα της παράδοσης».
(Δοκιμές 1 σ. 520 σημ. 2 « Καβάφης, Θ.Σ. Έλιοτ: Παράλληλοι», σ.362).
Με τη σημασία της συνέχειας,
της κληρονομιάς, σχετίζεται το
επίθετο παραδοσιακός. Ποικίλες στον τόπο μας οι παραδοσιακές ενδυμασίες, πολλοί οι
παραδοσιακοί χοροί, ενδιαφέρουσα η παραδοσιακή μουσική,
διάφορα τα παραδοσιακά φα-

γητά, αξιοπρόσεκτα τα παραδοσιακά σπίτια, άξια συντηρήσεως τα πέτρινα παραδοσιακά
γεφύρια … Τελευταία δίδεται
σημασία στην παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή, αλλά παρατηρείται και προσπάθεια να
αναβιώσει κάποια παραδοσιακή
τέχνη ή να γίνει χρήση της με
τρόπο σύγχρονο.
Υπάρχει όμως και η παράδοση που είναι συνώνυμη της προσαγωγής, της υποχωρήσεως,
του συμβιβασμού και της υποταγής. Έτσι, γίνεται λόγος για
παράδοση ενός ληστή, ενός
δολοφόνου, ενός φυγόδικου,
στις αστυνομικές αρχές, για να
υποστεί τις συνέπειες των πράξεών του κατά τον νόμο. Γίνεται
επίσης λόγος και για παράδοση
όπλων ή αλλιώς κατάθεση των
όλων, που παραπέμπει στην
ήττα. Η παράδοση στρατηγού ή
η παράδοση στρατεύματος δεν
αποτελούν πράξη γενναιότητας. Ταπεινωτική θεωρείται και
η παράδοση οχυρού ή πόλης,
ενώ η παράδοση άνευ όρων
και η παράδοση αμαχητί, κυριολεκτικά και μεταφορικά, δηλώνουν την παντελή έλλειψη
αγωνιστικού φρονήματος. Και
σε τούτο τον τόπο αυτή η παράδοση, η συνώνυμη της υποταγής, δεν αποτελεί παράδοση,
συνήθεια δηλαδή και παρακαταθήκη. Δεν μας παραδόθηκε
ως πράξη αξιέπαινη η ανιστό-

ρητη υποχώρηση, ο ασύμφορος
συμβιβασμός, η υποταγή σε
ξένα συμφέροντα. Όχι ότι δεν
υπήρξαν, αλλά αυτό μας δεν
μας έκανε ποτέ εθνικά υπερήφανους. Από την αρχαιότητα
έρχεται «Και την πατρίδα ουκ
ελάσσω παραδώσω» (Όρκος
Αθηναίων εφήβων) και από τα
χρόνια του Βυζαντίου φθάνει
«το δε την πόλιν σοι δούναι, ούτ’
εμόν εστιν ούτ’ άλλου των κατοικούντων εν ταύτη· …». Το ίδιο
λέει με άλλα λόγια και ο Φωτεινός του Βαλαωρίτη: «και θα
‘ταν μέγα κρίμα, τιμή να θάψω
κι όνομα μέσα σ’ αυτό το μνήμα».
Κοντολογίς, το νοηματικό περιεχόμενο της λέξεως παράδοση έχει μεγάλο εύρος. Κατέχει σημαντική θέση στον χώρο
του πολιτισμού ως συνέχεια,
κληρονομιά και παρακαταθήκη, περνάει από την παιδεία ως
διδασκαλία, διέρχεται τον τομέα
των οικονομικών συναλλαγών,
των επαγγελμάτων, της πολιτικής, της τέχνης, ως μεταβίβαση,
και φθάνει ως την ατιμωτική
κατάθεση όπλων, και την εκχώρηση ιερών και οσίων στους αντιπάλους!
Παράδοση και παράδοση λοιπόν σε μια νοηματική ποικιλία
αξιοπρόσεκτη, που σχετίζεται
με την ποικίλη ανθρώπινη δραστηριότητα, το σθένος και το
φρόνημα. Το χρώμα βάζει κάθε
φορά στη νοηματοδότηση το
ποιος δίνει, τι δίνει και ποιος το
παίρνει. Σίγουρα δεν παραδίνονται όλα σε όλους.

Οι απόφοιτοι του 1ου Γυμνασίου-Λυκείου
Αρρένων Τρικάλων, Σχολικής περιόδου 1966-1967
Ε

ίμαι καθημερινός αναγνώστες
της εφημερίδας σας. Θα παρακαλέσω να δημοσιεύσετε την
παρούσα επιστολή μας η οποία αναφέρεται στους αποφοίτους του Α’ Γυμνασίου-Λυκείου Αρρένων Τρικάλων, της
σχολικής περιόδου 1966-1967, τα ονοματεπώνυμα των οποίων... όπως θυμόμαστε καθώς και την επαγγελματική
τους σταδιοδρομία την οποία μάθαμε
είτε από τους ίδιους είτε από πληροφορίες σε ύστερο χρόνο μαζί με δύο
φωτογραφίες μας, από κάποια ανοιξιάτικη εκδρομή μας στο Φρούριο, κατά το
1967.
1) Γκουγκουστάμος Ιωάννης, από τον
Κονισκό, Αντιστράτηγος Ε.Σ. (ε.α.)
2) Τζατζάκης Νικηφόρος, από τον Κονισκό, Αντιστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. (ε.α.)
3) Κουτσονικόλας Στέφανος, από τον
Κονισκό, δάσκαλος
4) Παπαγιάννης Σπυρίδων, από το Γερακάρι, φιλόλογος Μ.Ε.
5) Γκουντέλας Κων/νος, από Ασπροκκλησιά, ΕΛΤΑ Καλαμπάκας
6) Μουζακιάρης Βασίλειος, από Καλαμπάκα, δικηγόρος Τρικάλων
7) Σταμουλάκης Αθανάσιος από Κρήνη,
δάσκαλος
8) Πασχάλης Σωτήριος από Κρήνη,
καθηγητής Φ.Α.
9) Τζιότζιολας Αντώνιος από Κρήνη, καθηγητής Φ.Α.
10) Πλατάρας Πασχάλης, από Κρήνη,
δάσκαλος
11) Σταμούλης Αθανάσιος, από Οιχαλία, δάσκαλος
12) Σταμογιαννόπουλος Βασίλειος από
Διάσελλο, υπάλληλος Υπουργείου Εμπορίου Αθήνας
13) Πάσχος Κων/νος από Γριζάνο, Οικονομολόγος στην Αθήνα
14) Παππάς Κων/νος από Φαρκαδόνα,
υπάλληλος ΙΚΑ Φαρκαδόνας
15) Κατσάνος Αλέξανδρος από Φαρκαδόνα, Κοινωνιολόγος, Γυμνάσιο Φαρκαδόνας
16) Πούλιος Γεώργιος από Γερακάρι,
Λογιστής στα Τρίκαλα
17) Ζιώγκος Αθανάσιος από Οιχαλία,

δάσκαλος
18) Δήμου Δημήτριος από Αύρα, ΑΒΣΘ
επιχειρηματίας Τρικάλων
19) Παπαπαναγιώτου Νικόλαος από
Κλοκωτό, δάσκαλος
20) Ζιώγας Ηλίας από Πετρωτό, αστυνομικός ΕΛ.ΑΣ.(ε.α.)
21) Σαπουνάς Δημήτριος από Φαρκαδόνα, Υποστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. (ε.α.)
22) Πολυζόπουλος Χαράλαμπος από
Τρίκαλα, Πολιτικός Μηχ/κός ΕΜΠ-Δντής
Νομαρχίας Καρδίτσας
23) Μπάνος Γεώργιος από Αρδάνι, Ιατρός ΩΡΛ/Γ.Ν. Χαλκίδας
24) Κουτσιμπέλας Ευάγγελος από Τρίκαλα, Ιατρός καρδιολόγος στα Τρίκαλα
25) Μπάρδας Απόστολος από Παλαιόπυργο, υπάλληλος ALPHA BANK Αθήνας
26) Μπλέκος Νικόλαος από Παλαιόπυργο, υπάλληλος Αγροτικής Τράπεζας
Τρικάλων
27) Πούλιος Δημήτριος από Παλαιόπυργο, υπάλληλος ΕΛΤΑ Τρικάλων
28) Παπαευθυμίου Αθανάσιος από Λογγάκι, υπάλληλος ΙΚΑ Τρικάλων
29) Κρίνας Αριστοτέλης από Πλάτανο,
υπάλληλος Β’θμιας Εκπ/σης Τρικάλων
30) Μέρμηγκας Αριστοτέλης από Ρί-

ζωμα
31) Κατσάνος Γεώργιος από Ρίζωμα,
υπάλληλος ΔΕΗ Τρικάλων
32) Σιούλας Δημήτριος από Τρίκαλα,
Καθηγητής Φ.Α. ΤΕΦΑ Τρικάλων
33) Γκουλιόπουλος Δημήτριος από Κεφαλόβρυσο, Υπομ/κός Ε.Μ.Π. Καθηγητής
ΤΕΣ Τρικάλων
34) Μπούγλας Ελευθέριος από Διπόταμο, υπάλληλος ΤΣΜΔΕ Τρικάλων
35) Βουτσελάς
36) Τζιουβάρας Σωτήριος από Τρίκαλα,
Ελεύθερος Επαγ/τίας Τρίκαλα
37) Πασχαλίδης Λάζαρος από Τρίκαλα
38) Σγέμπας Στέργιος από Τρίκαλα
39) Ράπτης Γεώργιος από Τρίκαλα,
φαρμακοποιός Τρικάλων
40) Ζαλαβράς Δημήτριος από Καλομοίρα, φαρμακοποιός Τρικάλων
41) Πατέρας Βασίλειος από Τρίκαλα,
φαρμακοποιός Τρικάλων
42) Μαραγκός Ιωάννης από Τρίκαλα
43) Ματσάς Γεώργιος από Τρίκαλα
44) Ταρασλιάς Παύλος από Τρίκαλα,
υπάλληλος Δασαρχείου Καλαμπάκας
45) Κολοβός Δημήτριος από Σωτήρα,
δάσκαλος
46) Γιαννιός Βασίλειος από Τρίκαλα,

Τραπεζικός υπάλληλος Αθηνών
47) Πυρώτης Παναγιώτης από Τρίκαλα,
Αρχ/των Μηχ/κός στις Η.Π.Α.
48) Νούσιας Δημήτριος από Τρίκαλα,
υπάλληλος Εφορίας Καρδίτσας
49) Κωνσταντίνου Δημήτριος από Τρίκαλα, γεωπόνος Νομαρχίας Τρικάλων
50) Ρόφτσας Κων/νος από Τρίκαλα,
υπάλληλος Εγγείων Βελτιώσεων Τρικάλων
51) Πιτσαρής Στυλιανός από Παλιοχώρι
Καρδίτσας, γεωπόνος Καρδίτσας
52) Σωτηρίου Σόλων από Παλιοχώρι
Καρδίτσας
53) Καζάνας Κων/νος από Παλιοχώρι
Καρδίτσας
54) Ζιντζιόβας Αριστείδης από Τρίκαλα,
Έμπορος Οπωρ/κών στα Τρίκαλα
55) Αλεξίου Αχιλλέας από Μεγάρχη, Εργοδηγός Νομαρχίας Τρικάλων
56) Βόγγολης Απόστολος από Τύρναβο, ιερομόναχος Αγίου Όρους
57) Αναστασίου, από Τρίκαλα
58) Κώτσιος Κων/νος, από Τρίκαλα
59) Θωμάκης Δημήτριος, από Τρυγώνα
60) Μπέης Αλέξανδρος από Γοργογύρι, δικαστικός γραμματέας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Τρικάλων

Καθηγητές μας την περίοδο εκείνη
υπήρξαν οι: Παπαθανασίου Αθανάσιος,
Μπέης Παναγιώτης, Σακουμπέντας Νικόλαος, Μπαντόλα Κλαίρη, Γούλας
Κων/νος, Κωστοπούλου Καίτη, Σαμολαδάς
Γιώργος, Πελίγκος Βασίλειος, Διαμαντάς Μένιος, Καρφής Δημήτριος, Γρούτσος Χρήστος. Όλοι τους αποβιώσαντες
και οι εν ζωή Γιοντζής Κων/νος και η σύζυγός του κ. Κατράνα, Δημήτριος Πλιάτσικας, Υφαντής, Κοτρώνης Χρ.
Οι συμμαθητές τους
Κουτσονικόλας Στέφανος
Σταμούλης Αθανάσιος
Μπέης Αλέξανδρος
Υ.Γ. Μέσα από την στήλη αυτή παρακαλούνται όσοι από τους παραπάνω αναγραφομένους φίλους, συμμαθητές μας
λάβουν γνώση με οποιοδήποτε τρόπο να
επικοινωνήσουν με τους:
1) Κουτσονικόλα Στέφανο, κιν.
6945946742
2) Σταμούλη Αθανάσιο, κιν. 6946798441
3) Μπέη Αλέξανδρο, κιν. 6977150087
για να κανονισθεί μία συνάντηση, ύστερα από 52 χρόνια στα Τρίκαλα, τις ημέρες
του Πάσχα 2019.
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στη σέντρα των
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

ΚΑΘΑΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΙΔΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ

Ο ΑΟ Τρίκαλα καλείται να δουλέψει
στις υψηλές στροφές για να κάνει θετικό
ταμείο κόντρα στον Απόλλωνα Λ. (σελ 5)

Τα Μετέωρα θα παίξουν την μπάλα
που ξέρουν για να λυγίσουν την Ιτέα
σε εξ αναβολής συνάντηση (σελ 7)

ΣΠΟΡ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΓΕΡΕΣ ΛΑΒΕΣ
Μαζεμένες επιτυχίες Τρικαλινών συλλόγων
στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα πάλης εφήβων (σελ 3)

4 Παρά τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες οι πρωταγωνιστές
της Α’ ΕΠΣΤ πρόσφεραν και πάλι πλούσιο ποδοσφαιρικό
υλικό κυνηγώντας τους βαθμολογικούς στόχους (σελ 4,6,7,8)
CMYK
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Ανοιξε
την όρεξη
Ο Μανώλης Παπαμακάριος τόνισε
πως ο κόσμος θα χορτάσει δράση
στο φετινό all star της Θεσσαλονίκης
Αισιόδοξος πως ο κόσμος της Θεσσαλονίκης θα αγκαλιάσει το All Star Game ’19, εμφανίστηκε με δηλώσεις
του στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΣΑΚΕ, ο πρόεδρος
του ΠΣΑΚ, Μανώλης Παπαμακάριος.
Αναλυτικά:
- Πέρυσι το ΕΚΟ All Star Game επέστρεψε με τον
κόσμο να το απολαμβάνει. Φέτος τι περιμένετε;
«Είμαστε σίγουροι πως ο κόσμος θα το αγκαλιάσει
ζεστά. Η Θεσσαλονίκη θεωρείται μπασκετομάνα, έβγαλε
αμέτρητα ταλέντα και στα γήπεδα ο παλμός είναι πολύ
έντονος. Οι φίλαθλοι της Θεσσαλονίκης λατρεύουν το
μπάσκετ, έχουν ζήσει μεγάλες στιγμές και είμαστε χαρούμενοι που το ΕΚΟ All Star Game '19 θα πραγματοποιηθεί εκεί».
- Η φετινή διοργάνωση συνδυάζεται με τη συμπλήρωση
100 χρόνων από τους πρώτους αγώνες που έγιναν
στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Πόσο σημαντικός είναι
αυτός ο συμβολισμός;
«Είναι πολύ όμορφο αυτό και σίγουρα δεν επιλέχθηκε
τυχαία η Θεσσαλονίκη εφέτος, για να φιλοξενήσει το
ΕΚΟ All Star Game '19 .
Είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο να μάθει από
που ξεκίνησε ουσιαστικά το μπάσκετ και τα βήματα
που έγιναν μέχρι σήμερα για να έρθουν τόσες επιτυχίες.
Θα είναι ένα γιορτινό 3ήμερο με όλη τη σημασία της
λέξης. Γιορτάζει το μπάσκετ, γιορτάζουμε όλοι».
- Το All tar Game δεν είναι μόνο θέαμα και παιχνίδι,
αλλά θέλει να δώσει και ένα κοινωνικό μήνυμα μέσα
από τις παράλληλες δράσεις που πραγματοποιούνται.
«Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι φορείς του μπάσκετ,
πραγματοποιούν πολλές εκδηλώσεις και δείχνουν το
κοινωνικό τους πρόσωπο, όχι μόνο στο All Star Game.
Απλά, σε αυτή τη γιορτή του ελληνικού μπάσκετ, όπου
είναι συγκεντρωμένα τα μεγαλύτερα αστέρια του πρωταθλήματος, η χαρά είναι τεράστια, κυρίως για κάποια
παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν στα
γήπεδα.
Για μια ακόμη φορά λοιπόν, θα επισκεφτούμε ιδρύματα,
να μοιράσουμε δώρα και χαρά, σε ανθρώπους που
γνωρίζουν τα πραγματικά προβλήματα της ζωής».
- Οι περισσότεροι παίκτες έχουν διαδοχικές υποχρεώσεις, τέτοια παιχνίδια τους βοηθούν ώστε να αποφορτιστούν;
«Σίγουρα τους βοηθάει να αποφορτιστούν, καθώς
θα διασκεδάσουν και για λίγα λεπτά θα ξεχαστούν. Χαριτολογώντας θα πω, ότι δεν ξέρω αν θα ισχύει τη συγκεκριμένη στιγμή το ίδιο και για τους παίκτες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού διότι τρία 24ωρα αργότερα θα παίξουν μεταξύ τους για το κύπελλο Ελλάδας
και όλοι γνωρίζουν τη σημασία αυτού του αγώνα.
Σας διαβεβαιώ πάντως, ότι οι πλάκες δίνουν και παίρνουν ανάμεσα στους παίκτες».
- Ποιο είναι το μήνυμα που θέλουν να περάσουν οι
ίδιοι οι αθλητές μέσα από τον συγκεκριμένο θεσμό;
«Το μήνυμα που θέλουν να περάσουν είναι αυτό της
ενότητας. Θα πρέπει ο κόσμος να ξέρει, ότι όλοι οι παίκτες είναι αγαπημένοι μεταξύ τους.
Είναι αντίπαλοι μόνον για 40 λεπτά και τίποτε άλλο.
Μετά τους αγώνες θα βρεθούν, θα φάνε μαζί, θα περάσουν όμορφα.
Δεν σημαίνει ότι κάποιοι δεν στεναχωρήθηκαν αν
έχασε η ομάδα τους. Έχουν την οικογένεια τους, τα
παιδιά τους, είναι άνθρωποι».
- Η ψηφοφορία βρίσκεται σε εξέλιξη. Υπάρχει κάποιο
μήνυμα προς τον κόσμο που θα επιλέξει τους αθλητές;
«Να μπουν όλοι και να επιλέξουν τους αγαπημένους
τους αθλητές, τους παίκτες που θέλουν να δουν αντιμέτωπους.
Μέσα από την ψηφοφορία βλέπουμε και την αγάπη
του κόσμου για το μπάσκετ. Μετράμε τις δυνάμεις μας
και συνεχίζουμε, με στόχο κάποια στιγμή το ΕΚΟ All
Star Game να φθάσει στα πρότυπα του NBA».

Πάντα προσγειωμένοι
Προπονητές που πέρασαν από τα Τρίκαλα συνεχίζουν
με ταπεινοφροσύνη την δουλειά τους σε άλλες ομάδες

Τ

α Τρικαλινά
συγκροτήματα
μπάσκετ και τα
στελέχη τους
είχαν την χαρά και την
ευτυχία να συνεργαστούν
με προπονητές, που πέρα
από τις πλούσιες γνώσεις
τους ήξεραν να κρατούν
καλά τα χαλινάρια του
ενθουσιασμού.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Αλλωστε και οι ίδιοι είναι
εγκρατείς από την φύση τους
και ξέρουν να σέβονται τους
αντιπάλους.
Αλλωστε είναι στην φύση
του παιχνιδιού να προκύπτουν
μεγάλες επιτυχίες αλλά και
φρεναρίσματα.
Τόσα χρόνια που τους ζήσαμε από κοντά ποτέ δεν
ακούσαμε μεγάλα λόγια και
υπερφίαλες δηλώσεις.
Αν η ομάδα συνδύαζε ουσία
και θέαμα έδιναν αμέσως σύνθημα για να ξεχαστεί η μεγάλη
επιτυχία βάζοντας πλώρη για
τα επόμενα.
Το καθαρό μυαλό συνιστά
μεγάλη υπόθεση για το άθλημα με την πορτοκαλί μπάλα.
Ούτε όμως και μετά από
απώλειες έφερναν την καταστροφή του κόσμου. Ασφαλώς
έχοντας ανεπτυγμένη στο έπακρο τη νοοτροπία του νικητή
δεν θέλουν να χάνουν ούτε
στα εσωτερικά διπλά.
Ωστόσο και στην περίπτωση
του ανεπιθύμητου σεναρίου
βρίσκουν τρόπους για να τονώνουν το ηθικό των παικτών,
να διορθώνουν καταστάσεις
και να συνεχίζουν με ακόμη
πιο έντονη φλόγα.
Επίσης κατά την διάρκεια
της προετοιμασίας των συγκροτημάτων μέσα στην εβδομάδα οι προπονητές, που θήτευσαν στα Τρίκαλα μας έβαζαν στο κλίμα αναλύοντας τις
παγίδες που έκρυβαν οι αναμετρήσεις με τους αντιπάλους.
Και μπορεί το ευρύ κοινό
να μην γνώριζε σε βάθος θέματα αλλά οι προπονητές
φρόντιζαν να βρουν αντίδοτο
ακόμη και για τα πιο απρόοπτα
θέματα.
Οι συνήθειες δεν αλλάζουν
λοιπόν, οπότε και στα τωρινά
μετερίζια συνεχίζουν την ολοκληρωμένη δουλειά.
Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκουν
να αναδεικνύουν το σύνολο
των αρετών τα των παικτών
αλλά και να τους δίνουν το
απαραίτητο υλικό ως μασημένη τροφή.
Επίσης εστιάζουν και σωστά
στο ψυχολογικό κομμάτι. Με
όλα αυτά οι παίκτες πάνε στις
καινούργιες αγωνιστικές προκλήσεις σαν έτοιμοι από καιρό.
Πραγματικά οι συγκεκριμένοι κόουτς διαθέτουν έναν μοναδικό τρόπο γι να επικοινωνούν με τους αθλητές οι οποίοι
είναι λογικό να θέλουν να δικαιώσουν τους προπονητές

Ο Γιάννης Τζήμας συνάντησε ζεστασιά στην Καβάλα
αλλά απέδρασε με διπλό για τον ΑΣ. Καρδίτσας.
τους.
Πολλές φορές πάντως οι τεχνικοί βρίσκονται αντιμέτωποι
με τις παλιές τους ομάδες.
Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις αυτό γίνεται πολύ νωρίς.
Ακόμη όμως και αν περάσει
χρόνος οι προπονητές δεν ξεχνούν την συνεργασία τους
με συγκεκριμένα συγκροτήματα.
Εννοείται ότι την ώρα της
δράσης οι κόουτς αφοσιώνονται στην αποστολή τους και
ενεργούν για το καλό των τωρινών συλλόγων.

Ψάχνουν τα πάντα
Στο σύγχρονο μπάσκετ ακόμη και ένας κρίκος αν λείψει
από την αλυσίδα μπορεί να
γίνει η ζημιά.
Ετσι οι οικείοι τεχνικοί δίνουν
βαρύτητα και στην πιο μικρή
λεπτομέρεια.
Ο Γιάννης Τζήμας επέστρεψε σε μια γνώριμη έδρα με
τους Μακεδόνες να τον υποδέχονται θερμά. Ο ίδιος όμως
έκανε το καθήκον του.
Στην σπουδαιότητα του αποτελέσματος λοιπόν στάθηκε ο
Λαρισαίος τεχνικός μετά το διπλό του ΑΣ Καρδίτσας κόντρα
στην Καβάλα.
Ο έμπειρος προπονητής μίλησε για τα ιδιαίτερα συναισθήματά του και τα κοινά που
έχουν οι δύο επαρχιακές ομάδες που τέθηκαν αντιμέτωπες
και χαρακτήρισε το ματς με
σασπένς που θα τονώσει την
ψυχολογία των παιχτών του
για τη συνέχεια:
«Ενα μεγάλο παιχνίδι, για
δύο ομάδες που καίγονταν.
Κάθε ματς είναι τελικός. Δύο
επαρχιακές ομάδες, οι οποίες
παλεύουν πάρα πολύ για να
σταθούν, με μεγάλες αποστάσεις, τεράστια έξοδα και τους
αξίζουν συγχαρητήρια. Κατά
διαστήματα δεν παίχτηκε καλό
μπάσκετ, αλλά είχε φοβερό
σασπένς… Αξίζουν συγχαρητήρια στους παίκτες μου, παρότι βρεθήκαμε πίσω στο
σκορ, αντιδράσαμε. Πήραμε
μία σπουδαία νίκη, γιατί έχουμε
πολύ δύσκολο αγώνα για να
σώσουμε την ομάδα…».
Από την πλευρά του ο Γιώργος Σκαραφίγκας είδε την
πρώην ομάδα του, Ερμή Αγιάς
να τον πληγώνει κόντρα στον
Διαγόρα Δρυοπιδέων(72-71),
ενώ έκανε ειδική μνεία στον
Λεωνίδα Τριανταφύλλου.

Αρχικά ο κ. Σκαραφίγκας
συνεχάρη τον Ερμή και τόνισε
πως οι παίκτες του πρέπει να
είναι συγκεντρωμένοι σε όλη
την διάρκεια της αναμέτρησης.
Χαρακτηριστικά ανέφερε:
“Να δώσω συγχαρητήρια
στην Λαρισινή ομάδα για τη
νίκη. Το ματς είχε μεγάλο βαθμό δυσκολίας ούτως ή αλλιώς,
έγινε ένα ντέρμπι καθ’ όλη τη
διάρκεια και θέλω να συγχαρώ
την ομάδα μου που κατάφερε
να αντιστρέψει το τελευταίο
δεκάλεπτο. Όμως πρέπει όλοι
να καταλάβουμε ότι τα παιχνίδια δεν τελειώνουν στα 40
δευτερόλεπτα και ενώ με τον
Κόμματο κάναμε πολύ καλή
δουλειά, ο Τριανταφύλλου
ήταν αυτός μας πλήγωσε στο
τέλος. Περισσότερο η ικανότητα και λιγότερο η τύχη ήταν
με την αντίπαλη ομάδα και θα
πρέπει να μας γίνει μάθημα
ότι δεν πρέπει να σταματάμε
πριν το τελευταίο σφύριγμα”.
Ενώ, για την επιστροφή του
στο κλειστό της Λάρισας ως
αντίπαλος είπε: “Ιδιαίτερα τα
συναισθήματα πριν και μετά
το ματς αλλά κατά τη διάρκεια
ήμουν συγκεντρωμένος στο
παιχνίδι”.
Ο Αρης δεν μπόρεσε να κάνει την υπέρβαση κόντρα στον
Παναθηναϊκό(85-65) αλλά οι
κιτρινόμαυροι ήταν ανταγωνιστικοί για μεγάλο διάστημα.
Ο πρώην κόουτς των Τρικάλων Γιάννης Καστρίτης επεσήμανε μεταξύ άλλων:
«Να δώσω συγχαρητήρια

στον Παναθηναικό και στον
κόουτς Πιτίνο για την δίκαιη
νίκη τους. Όλοι είδαμε ότι στα
τρία δεκάλεπτα ήταν η καλύτερη ομάδα μέσα στο γήπεδο
και νομίζω ότι δικαιότατα έχουμε αυτό το τελικό αποτέλεσμα.
Για εμάς το πρώτο ημίχρονο
ήταν πολύ άσχημο, κυρίως σε
θέμα ενέργειας και στην διεκδίκηση των ριμπάουντ.
Αυτό αποδεικνύεται στην μεγάλη διαφορά που είχαμε στα
ριμπάουντ στο πρώτο ημίχρονο αλλά και στο σχεδόν 73%
που είχε ο Παναθηναικός στα
δίποντα.
Δεν μπορούμε παρά να είμαστε υπερήφανοι για την αντίδραση των παικτών μας στην
τρίτη περίοδο, νομίζω με την
ίδια ένταση συνεχίστηκε η προσπάθεια μας και στο τέταρτο
δεκάλεπτο, ανεξαρτήτου του
τελικού αποτελέσματος και
του επιμέρους 25-6. Δεν έχω
παράπονο από την προσπάθεια και την ενέργεια, απλά
όταν ο Παναθηναικός δυνάμωσε την άμυνα του δεν ήμασταν έτοιμοι να… αντιδράσουμε σωστά, κάτω από συνθήκες
κόπωσης.
Πρέπει να συνεχίσουμε,
έχουμε μπροστά μας ένα πάρα
πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον
Πανιώνιο, η ομάδα προσπαθεί
να προχωρήσει στα σωστά βήματα, ακόμα έχουμε ορισμένα
κενά διαστήματα που πρέπει
να ελαχιστοποιήσουμε.
Δυστυχώς είχαμε ακόμα
έναν τραυματισμό του Διαμαντή Σλαφτσάκη και ήρθε να
προστεθεί στα προβλήματα
με Μπελ, Βεργίνη. Ο Λάκι Τζόουνς έπαιξε απροπόνητος,
οπότε πρώτα ο Θεός να είμαστε όλοι υγιείς και καταθέτοντας καρδιά και ψυχή στην συνέχεια».
Οσο για τον Ρικ Πιτίνο ανέφερε:
«Και μόνο που το όνομα
μου μπαίνει στην ίδια σειρά
με του κόουτς Πιτίνο, είναι
κάτι δύσκολο να το φανταστείς».

Προπόνηση αναπτυξιακού
Στο Κλειστό Γυμναστήριο Παλαμά θα πραγματοποιηθεί
την Κυριακή 3/2/2019 και ώρα 10:00 συγκεντρωτική προπόνηση-επιλογή καλαθοσφαιριστών που γεννήθηκαν
το 2006 από σωματεία της Δυτικής Θεσσαλίας (Τρίκαλα Καρδίτσα).
Να θυμίσουμε ότι 4 αθλητές και συγκεκριμένα οι Ιωάννου,
Τριανταφύλλου, Πρέκας και Αλέξης μετά από τη διαδικασία
του αναπτυξιακού Θεσσαλίας , έχουν επιλεγεί για προπονήσεις στο κλιμάκιο βορείου Ελλάδος .
Παρακαλούνται οι προπονητές να κάνουν προσεκτική
επιλογή των αθλητών τους ώστε να διευκολύνουν την
προπόνηση του περιφερειακού προπονητή κ. Τζέλλα Ε.
Σε άλλα θέματα στην Φαλάνη κατακυρώθηκε ο αγώνας(20-0) με την Ελπίδα. Κ για την 9η αγωνιστική Β’
ΕΣΚΑΘ, ενώ ο πρώην αθλητής των Τρικάλων Δ. Τάταρης
είπε ενδιαφέροντα πράγματα στο basketa.
Τέλος προχωράει μια εξαιρετική αρχική σκέψη της Φούντας BA για την οποία σας είχαμε γράψει εδώ και καιρό,
ενώ οι πιτσιρικάδες θα έχουν και νέες αποστολές.

τΟΠιΚΑ

Πρωτιά με το σπαθί του
Στο πιο ψηλό σκαλί του Πανελληνίου εφήβων ανέβηκε
ο Αποστόλης τσιόβολος του ΑΣ. τρικάλων
Ο χαρισματικός
παλαιστής του ΑΣ.
Τρικάλων Αποστόλης Τσιόβολος
μπήκε στο ταπί για
το
Πανελλήνιο
στοχεύοντας στο
καλύτερο.
Πρώτα και κύρια
ήταν το ταλέντο
του, που άνοιξε
δρόμο. Το διάβασμα των αγώνων
Δικαίωση των κόπων για τον Αποστόλη
ήταν εντυπωσιακό,
Τσιόβολο του ΑΣ. Τρικάλων
ενώ στην τελική
στο Πανελλήνιο εφήβων
ευθεία ξεχείλιζε
από πάθος.
Ασφαλώς είναι σημαντικό να συνεχίζεται η τοπική παλαιστική παράδοση με σημαντικές επιτυχίες σε υψηλό επίπεδο
για να μπουν και άλλοι πιτσιρικάδες στον χορό.
Το ενημερωτικό κείμενο αναφέρει:
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε για τον Α.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ το πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων που άνοιξε την
αυλαία για την φετινή χρονιά, καθώς ο Αποστόλης Τσιόβολος
κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας στους εφήβους.
Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν από την ελληνική ομοσπονδία Πάλης το Σαββατοκύριακο 26/27 Ιανουαρίου στο
κλειστό γυμναστήριο του δήμου Φυλής και είχαν έντονο
ενδιαφέρον.
Ο Αποστόλης Τσιόβολος κατέκτησε δίκαια τον τίτλο του
πρωταθλητή στην κατηγορία τον 97 κιλών. Ο Αποστόλης
έδειξε από νωρίς το ταλέντο και την αγωνιστικότητα του σε
όλα τα ματς καταφέρνοντας έτσι να κάνει τέσσερις (4)
σερί νίκες επί των αντιπάλων του.
Ο αθλητής του Α.Σ.Τ πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση
σε όλους τους αγώνες και πιο συγκεκριμένα στον τελικό
όπου και βρέθηκε πίσω στο σκορ, κατάφερε με μεγάλη
ψυχή και πολύ ζήλο να κάνει την ανατροπή κερδίζοντας
έτσι το πρωτάθλημα Ελλάδας, που του δίνει την δυνατότητα
να αγωνιστεί με την εθνική ομάδα σε διεθνείς διοργανώσεις.
Το Δ.Σ και ο προπονητής του συλλόγου Βασίλης Μότσιος εκφράζουν τα συγχαρητήρια στον Αποστόλη και του εύχονται
καλή συνέχεια.

Ξανά παραγωγικός
Σε διαφήμιση του βόλεϊ ο Φιλαθλητικός τρικάλων
λύγισε την Αναγέννηση Καρδίτσας και προχωρά
ακάθεκτος
Από την πρώτη
στιγμή φάνηκε ότι
οι αθλήτριές του είχαν τα φόντα για να
βάλουν ψηλά τον
πήχη.
Αξιοποίησαν βάσεις, ταλέντο και
ομαδικό πνεύμα,
οπότε έκαναν σαρωτικό πρωτάθλημα.
Ο Φιλαθλητικός
Τρικάλων λοιπόν
Δικαιολογημένα τα χαμόγελα για τις
κέρδισε την Αναγέν- αθλήτριες του Φιλαθλητικού Τρικάλων
νηση Καρδίτσας με
3-2 σετ και εξασφάλισε την 1η θέση στον 1ο όμιλο του τοπικού πρωταθλήματος γυναικών Βόλει, μια αγωνιστική πριν
το τέλος της κανονικής περιόδου όπου θα συνεχίσει στην
φάση των 16. Τα σετ: 25-21, 24-26, 25-23, 23-25, 15-10.
Σε άλλα αποτελέσματα στην Β’ Εθνική ανδρών είχαμε:
Αμιλλα- ΑΕΛ 0-3. Στο τοπικό γυναικών Μαρίνος ΑντύπαςΑμιλλα 1-3.
Στις κορασίδες: Αλμυρός- Ασκληπιός 3-1, στους παμπαίδες:
ΕΑΛ- Αμιλλα 0-3.

Δυναμικός ΑΠΣτ
Την τέχνη τους έβαλαν οι παλαιστές του ΑΠΣΤ και γοήτευσαν με τις επιδόσεις τους στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα
εφήβων , όπου το όνομα του συλλόγου ακούστηκε έντονα.
Ο Κώστας Παπαβασιλείου πήρε χρυσό μετάλλιο στα 77κ,
ενώ στα 67 3ος ήταν ο Μάριος Δήμου και στα 82 επίσης
3ος ο Κώστας Καφρίτσας.
Συνολικά ο Τρικαλινός σύλλογος βρέθηκε στην 3η θέση
με 22 βαθμούς. Αναλυτικά σε επόμενο φύλλο.
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Με ανεβασμένο ηθικό
Τα διπλά Ικάρων και Καλαμπάκας δίνουν ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση
και οι ομάδες πρέπει να τα αξιοποιήσουν δεόντως

Γ

ια μεγάλο
διάστημα φάνταζε
κάτι με πονεμένη
ιστορία. Ο λόγος
για τα διπλά από πλευράς
εκπροσώπων μας στην
μπασκετική Γ’ Εθνική.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ομολογουμένως οι ομάδες
έκαναν την προσπάθειά τους
αλλά δεν έλειψαν σκαμπανεβάσματα και ατυχίες, που τα
τιμώρησαν και με το παραπάνω οι ανταγωνιστές.
Αλλωστε αυτοί παίζοντας
στο σπίτι τους δεν ήθελαν να
χάσουν έδαφος.
Φυσικά Ικαροι και Καλαμπάκα κοιτάζουν την δική τους
δουλειά και τα στελέχη τους
ξέρουν πολύ καλά πόσα μπασκετικά χιλιόμετρα έχουν γράψει. Ενιωσαν μέσα τους λοιπόν
ότι κάπου αδίκησαν την προσπάθειά τους. Κάποιες αγωνιστικές φλέρταραν με την επιτυχία αλλά δεν την γεύτηκαν.
Προς τιμήν τους όμως δεν
πτοήθηκαν. Γενικά ψάχτηκαν
στον μέγιστο βαθμό μελετώντας νεκρά διαστήματα και λεπτομέρειες, οπότε την Κυριακή
ο όμιλος είχε έντονη Τρικαλινή
υπογραφή.
Κιτρινόμαυροι και κιτρινομπλέ φώναξαν στεντόρειο παρών και έδειξαν στους αντιπάλους τι μπορούν να κάνουν
αν όλα λειτουργήσουν ρολόϊ.
Απαντες ήθελαν πολύ τα ροζ
φύλλα και δικαιώθηκαν για την
επιμονή τους, ενώ αξίζει να
εξάρουμε το πάθος και το καθαρό μυαλό. Σε κάθε περίπτωση οι συγκεκριμένες επιτυχίες επιβάλλεται να λειτουργήσουν ως μπασκετικός οδοδείκτης. Δηλαδή τα επιτελεία
καλούνται να κρατήσουν τα
θετικά στοιχεία που οδήγησαν
στην επίτευξη του στόχου και
να συνεχίσουν με την ίδια επιμονή προκειμένου να παρουσιάσουν το τέλειο πακέτο.
Διότι ακολουθούν δύσκολα
ματς κάτι που σημαίνει ότι το
δίδυμο θα πρέπει να κινηθεί
έξυπνα, ώριμα και κυρίως αποτελεσματικά.
Γενικά δεν υπάρχει η πολυτέλεια του να δώσουν δικαιώματα, αφού οι ανταγωνιστές
ξέρουν να τιμωρούν και το

Με την ίδια λογική πρέπει να συνεχίσουν Ικαροι και ΑΟΚ
μισό λάθος.
Όπως και να’χει οι δυο ομάδες κοιτάζουν μπροστά αφού
ξέρουν ότι τους περιμένουν
δύσκολες αποστολές και μάλιστα ξανά εκτός έδρας.
Από κάθε ματς όμως όλο
και κάποιο καινούργιο στοιχείο
έχεις να κερδίσεις.
Στο σημείο αυτό να μεταφέρουμε κλίμα από την συνολική εικόνα του ομίλου με την
βοήθεια του infobasket.
Μία ακόμη νίκη έβαλε στο…
σακούλι του ο Πρωτέας Γρεβενών, περνώντας από την
έδρα του Εύαθλου Πολυκάστρου (75-54) και διατηρώντας
κατ’ αυτόν τον τρόπο την πρωτοκαθεδρία του στον 1ο όμιλο
του βορρά.
Δόξα Λευκάδας και ΠΑΣ
Γιάννινα συνέχισαν με νίκες
(85-62 τη Μελίκη και 92-66
τους Τιτάνες Παλαμά αντίστοιχα), παραμένοντας σε απόσταση βολής από την κορυφή
της βαθμολογίας. Μεγάλο διπλό για τους Ίκαρους Τρικάλων, που νίκησαν τον Μαντουλίδη με 77-74, αλλά και για
την Καλαμπάκα, που πέρασε
από τη Βέροια και με το 79-73
διατηρεί ελπίδες σωτηρίας.
Εύκολο ήταν το έργο του ΑΓΣ
Ιωαννίνων στην Πρέβεζα, επί
της ουραγού Νικόπολης (8650), που δείχνει ότι δεν μπορεί
να αντέξει σε αυτόν τον… μαραθώνιο.

Εβαλαν τα δυνατά
Η πρόσφατη αγωνιστική πιστοποίησε ότι τα βαριά χαρτιά
δεν δίνουν δικαιώματα, ενώ
και η μέρα παίζει μεγάλο ρόλο.
Συνεπώς το τοπικό δίδυμο
οφείλει να είναι τύπος και υπογραμμός.

Ας δούμε τα φύλλα αγώνα.
Ετσι τα Γρεβενά επιβεβαίωσαν την κλάση τους στον
Εύαθλο. Γρήγορα ανέπτυξαν
ταχύτητα κερδίζοντας εύκολα.
Τα δεκάλεπτα: 12-17, 2149, 35-63, 54-75
Εύαθλος (Παπαδόπουλος
Γ.): Παπαδόπουλος Σ. 6(1),
Ημερίδης 13(1), Μαρκόπουλος, Αθανασίου 7(2), Γιαμπατζίδης, Γκαντίδης 5, Ζωιτσούδης 2, Τσελέκης 6, Σιδηρόπουλος 13(1), Κουτούλας 4.
Γρεβενά (Μουρουζίδης):
Κλωνάρας 6, Γρούδος 6, Μαλούτας 12(2), Μιχαηλίδης
24(7), Κολοβός, Συλλάκος,
Τζουβάρας, Τακίδης 4, Μπόζιαρης 5(1), Μακρής 10(2),
Μητρόπουλος, Μαλιούρας 8.
Ο ΠΑΣ είχε απίστευτες επιθετικές εμπνεύσεις και άνοιξε
την ψαλίδα με τον Παλαμά.
Τρομερό παιχνίδι έκανε ο δικός
μας Βασίλης Πάτρας, ενώ ο
Πανάρας βοήθησε με την εμπειρία του.
Τα δεκάλεπτα: 24-18, 4537, 70-53, 92-66
ΠΑΣ Γιάννενα (Κωστόπουλος): Γεωργίου 9, Πανάρας 2,
Mουζακίτης, Tσίρμπας, Πρέντζας 11(1), Kαραγκιολίδης
13(3), Mάντζιος Π., Mάντζιος
Δ. 6, Πάτρας 35(2), Πανταζής
14(3), Πιστιόλης 2, Γιωτάκης.
Παλαμάς (Ζαχαρέλης): Χανέλι 4, Ζωιτσάκος 15(2), Γκογκίδης 19(2), Κατσαδούρος 6,
ΚαραΪσκάκης 7(1), Θαλιάκης,
Μακρής 8(2), Γκαγκανάσιος
5, Καραδήμας 2.
Εύκολο απόγευμα πέρασε
η Λευκάδα απέναντι στην Μελίκη.
Τα δεκάλεπτα: 25-12, 5031, 68-45, 85-62

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

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

ΠΟΝ
23
22
22
21
18
18
18
17
16
16
15
15
13

ΑΓ
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

ΝΙΚ
11
10
10
9
6
6
6
5
4
4
3
3
1

ΗΤΤ
1
2
2
3
6
6
6
7
8
8
9
9
11

ΕΠΙΘ
866
912
914
898
927
843
861
793
884
820
763
765
763

ΑΜ
755
762
775
819
897
849
912
839
912
869
812
818
990

ΔΙΑΦ
111
150
139
79
30
-6
-51
-46
-28
-49
-49
-53
-227

Δόξα. Λ (Δημητριάδης): Νικολόπουλος 10(1), Αργυρός
12(2), Φέτσης, Αναγνωστόπουλος 18, Τσιαβές 10, Βαγενάς
16(2), Γεωργάκης 4, Μακρόπουλος 4, Βλαχάκης 1, Κόγκας, Ζαμπάκης 8, Κελάριου 2.
Μελίκη (Ασλανίδης): Λιόλιος
21(1), Μαυρίδης Β. 21(2), Κυριακού, Καποδίστριας, Λέφας
7, Μαγαλιός, Καρατζάς 2, Πεϊμανίδης, Σταυρουλάκης 2, Κοτζαμπάσης 2, Λαπατούρας 4,
Ρογγότης 3(1).
Οι Ικαροι είχαν κρύο αίμα
και εκτροχίασαν τον Μαντουλίδη.
Τα δεκάλεπτα: 15-20, 3147, 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.
Ικαροι (Σδράκας): Κολότσιος
Α. 11(1), Μέξης 11, Βλάχος 2,
Κολότσιος Β. 3(1), Αργύρης
7(2), Χατζής 1, Ντούρβας 2,
Τζιοβάρας 6(2), Φούντας 29(4),
Στάνκοβιτς 5.
Χαρακτήρα έδειξε η Καλαμπάκα και πέρασε από την Βέροια.
Τα δεκάλεπτα: 22-23, 4043, 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. Τέλος ο σοβαρός ΑΓΣΙ
πέρασε εύκολα από τη Νικόπολη. Για την ομάδα της Πρέβεζας εντυπωσιακό παιχνίδι
πραγματοποίησε ο δικός μας
Τέλης Πελίγκος με 25 πόντους
και 4 τρίποντα αλλά ήταν απελπιστικά μόνος.
Τα δεκάλεπτα: 15-20, 2844, 40-67, 50-86
Νικόπολη (Παπίρης-Πολίτης): Μίχος Σ., Κοντογιάννης
15, Σουλιώτης 4, Τζίμας, Καραστάθης, Κακιούζης 6(1), Παπαμιχαήλ, Παππάς, Δούβλης,
Βαβέτσης, Ρέμπης, Πελίγκος
25(4).
ΑΓΣ Ιωαννίνων (Τσουκανέλης): Καννης 2, Ζαμπέτης 8,
Σαχπατζίδης 2, Καλφαλίδης,
Αντωνίου 2, Πουρνάρας 11,
Xρυσής 30(1), Mάκης 3, Παπανικολάου 8(1), Θυμνιός 8,
Φίλιος 6, Θώδης 6.

Η επόμενη αγωνιστική (3/2)
Δόξα Λευκάδας – Καλαμπάκα
Νικόπολη – Μελίκη
ΠΑΣ Γιάννινα – ΑΓΣ Ιωαννίνων
Εύαθλος – Παλαμάς
Μαντουλίδης – Γρεβενά
Ολυμπιακός Β. – Ίκαροι
Ρεπό: ΑΟΚ Βέροιας.

CMYK
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Πρωτάθλημα Ενώσεων

Επιστροφή
στη δράση
•Στα Γρεβενά οι Μικτές
της ΕΠΣ Τρικάλων

Λίγο πριν το φινάλε
•Οι Ταξιάρχες πήραν βαθμολογική ανάσα κερδίζοντας 2-1 την Κρύα Βρύση

Π

ολύτιμη νίκη
πέτυχαν οι
Ταξιάρχες
κερδίζοντας 2-1
την Κρύα Βρύση σ’ ένα
ανοιχτό παιχνίδι στο
οποίο τόσο οι
γηπεδούχοι, όσο και οι
φιλοξενούμενοι
προσπάθησαν για το
καλύτερο.

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Μ

ετά από αρκετό χρονικό διάστημα,
λόγω κακοκαιρίας, οι Μικτές των ΕΠΣ
επιστρέφουν στη δράση με στόχο το
καλύτερο.

Οι ομάδες των Τρικάλων συνεχίζουν την προσπάθειά
τους στα Γρεβενά με τους Κ 14 να έχουν ελπίδες
πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης
καθώς θα είναι δύο οι Ενώσεις που θα συνεχίσουν.
Οι Νέοι (Κ 16) έχουν μόλις μια ισοπαλία και αυτό
σημαίνει πως με «Θαύμα» μπορούν να ελπίζουν. Από
τον προπονητή των Μικτών Ομάδων της Ε.Π.Σ. Τρικάλων κ. Μόρφο καλούνται οι ποδοσφαιριστές να βρίσκονται σήμερα (9 π.μ) στην πλατεία Ο.Σ.Ε (σταθμός
τρένων) ώστε να αναχωρήσουν για την πόλη των ΓΡΕΒΕΝΩΝ.
Την αποστολή των Παίδων (Κ 14) απαρτίζουν οι:
Αγγέλης, Βατής, Γερεντές, Γραμματικός, Γαϊτάνας,
Γαλάνης, Κατράνας, Μάνος, Μπίλο, Παπαδημητρίου,
Πολυγένης, Πατρίκαλος, Παπαγεωργίου, Πρεκατές,
Ρούτσι, Στρωματάς, Σουφλάκης, Τσάτσος, Τσιούκας.
Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 12.30 μ.μ.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α
1.
2.
3.
4.

Ομάδα
Λάρισα
Τρίκαλα
Καρδίτσα
Γρεβενά

Β.
7
6
4
1

Ν. Ι. Η.
2-1-0
2-0-1
1-1-1
0-1-2

ΓΚΟΛ
6-2
9-5
7-5
2-8

Την αποστολή των Νέων (Κ 16) απαρτίζουν οι:
Αναστασόπουλος, Βασιλείου, Βάλλας, Βραχνός, Καμέας, Καρακώστας Ε., Κατόπης, Μπαλτάς, Μπαμπατσιάς, Ξάνθος, Παπαδόπουλος, Παπαδογεώργος, Σαδραζάμης, Σακαρίκος, Σιμιτσής, Σκρέτας, Τάμπος
Η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα αρχίσει στις 2.30
μ.μ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α
1.
2.
3.
4.

Ομάδα
Λάρισα
Καρδίτσα
Τρίκαλα
Γρεβενά

Β.
9
6
1
1

Ν. Ι. Η.
3-0-0
2-0-1
0-1-2
0-1-2

ΓΚΟΛ
6-0
7-3
1-5
1-7

Οι διαιτητές των σημερινών αγώνων είναι:

Κ14 – 4η αγωνιστική
Λάρισα –Καρδίτσα
Διαιτητής: Γεώργιος Τασιόπουλος (Θεσσαλίας) Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Ευάγγελος Καφτεράνης
(Θεσσαλίας)
Γρεβενά – Τρίκαλα
Διαιτητής: Σπυριάδης (Χίου) Πανυτσίδου, Αρσενίδου
(Κοζάνης)

Κ16 – 4η αγωνιστική
Λάρισα –Καρδίτσα
Διαιτητής: Αθανάσιος Νικόπουλος (Θεσσαλίας) Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Ευάγγελος Καφτεράνης
(Θεσσαλίας)
Γρεβενά – Τρίκαλα
Διαιτητής: Σουλίδης (Κοζάνης) Πανυτσίδου, Αρσενίδου (Κοζάνης)

Στο πρώτο ημίχρονο η Κρύα
Βρύση πάτησε καλύτερα στον
αγωνιστικό χώρο, αλλά οι Ταξιάρχες είχαν ένα δοκάρι κι
ένα γκολ. Η επανάληψη βρήκε
τους γηπεδούχους να έχουν
την πρωτοβουλία των κινήσεων αλλά να δέχονται την ισοφάριση. Από κει και πέρα φαινόταν όποια ομάδα πετύχαινε
το γκολ, αυτή θα κέρδιζε το
παιχνίδι. Και το γκολ το πέτυχαν οι γηπεδούχοι στο 86’
παίρνοντας μια ανάσα, απέναντι σε μια ομάδα σαφώς
βελτιωμένη από τους πρώτους αγώνες.

Σινάνης και Γιώτας μονομαχούν για τη μπάλα

Ο Κοτσιλιάνος, σκόρερ
της Κρύας Βρύσης, προσπαθεί
να σταματήσει τον Γεωργιάδη

Ο αγώνας
Δεν μπόρεσαν να επιβάλλουν τον ρυθμό τους οι Ταξιάρχες στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου
παρότι αγωνιζόταν στο γνώριμο χώρο τους καθώς οι φιλοξενούμενοι μπήκαν ορεξάτοι και κατάφεραν να ελέγχουν τη μπάλα, φτάνοντας
πολύ κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Υπήρξε μάλιστα ένα
μεγάλο διάστημα που οι παίκτες του Βασίλη Γκούμπλια
είχαν σχεδόν μόνιμη παρουσία
στην επίθεση αλλά ποτέ δεν
είχαν την ουσία. Το γκολ.
Ένα μακρινό σουτ του Μερτσιώτη στο 29’ πέρασε ελάχιστα άουτ από το δεξί δοκάρι
του Αναστασόπουλου, ενώ
ένα λεπτό αργότερα ο Κοτσιλιάνος εκτέλεσε φάουλ, ο
Αναστασόπουλος απέκρουσε
και η νέα προσπάθεια του
παίκτη της Κρύας Βρύσης
κόντραρε σε αντιπάλους περνώντας η φάση χωρίς αποτέλεσμα. Πέντε λεπτά αργότερα
ο Μερτσιώτης με σουτ ανάγκασε τον τερματοφύλακα των
φιλοξενούμενων να πέσει στη
δεξιά του γωνία και να διώξει
σε κόρνερ. Γκολ… πουθενά
όμως.
Κι ενώ οι φιλοξενούμενοι
ασκούσαν πίεση ψάχνοντας
δίκτυα με κάθε τρόπο, αυτό
ήρθε, αλλά για λογαριασμό
των γηπεδούχων, αφού πρώτα «χτύπησε» το… κουδουνάκι
κινδύνου στο 37’ με τον Παπανδρέου να βρίσκεται σε
θέση βολής στην αντίπαλη
περιοχή και με σουτ να σημαδεύει το δοκάρι του Βλαχάβα.
Ηταν το 40’ όταν ο παραπάνω παίκτης βρέθηκε απέναντι στον Βλαχάβα, πλάσαρε,
απέκρουσε ο έμπειρος γκολCMYK

Φάση από το χθεσινό παιχνίδι στους Ταξιάρχες

κήπερ της Κρύας Βρύσης
αλλά κέρδισε τη μπάλα ο
Μπλέτσας και ανενόχλητος
απέναντι στην αντίπαλη εστία
δεν δυσκολεύτηκε να κάνει
το 1-0.
Το ξεκίνημα του δευτέρου
ημιχρόνου είχε αντίστροφη
εικόνα απ’ αυτή του πρώτου.
Οι Ταξιάρχες μπήκαν φουριόζοι στο παιχνίδι ψάχνοντας
ένα δεύτερο γκολ, αλλά επί
της ουσίας στη πρώτη προσπάθεια της Κρύας Βρύσης
ήρθε η ισοφάριση. Και μάλιστα με τρόπο που προκάλεσε
θαυμασμό, καθώς ο Κοτσιλιάνος έπιασε ένα διαγώνιο
δυνατό σουτ από πλάγια δεξιά
στέλνοντας τη μπάλα στη γωνία του Αναστασόπουλου ισοφαρίζοντας 1-1.
Δύο λεπτά αργότερα ο Τασούλας από κοντά πλάσαρε
αλλά ο Βλαχάβας δεν δυσκολεύτηκε νε μπλοκάρει.
Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν αλλά η προσπάθειά του
Συνάνη κόλλησε στη λάσπη
και στο 65’ ήταν η σειρά των
Ταξιαρχών να απειλήσουν. Ο
Τσιώλης από δεξιά έκανε τη
σέντρα, ο Παπανδρέου έπιασε
το σουτ από αριστερά, αλλά
ο Βλαχάβας απέκρουσε σωτήρια σε κόρνερ.
Στο 72’ ο Ούτος από μακριά
σούταρε επικίνδυνα αλλά η
μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ
από το αριστερό δοκάρι του
Αναστασόπουλου.
Στο 75’ οι Ταξιάρχες πλησίασαν το δεύτερο γκολ, όταν
ο Μπαλάφας από αριστερά
έβγαλε τη σέντρα και ο Παπανδρέου από κοντά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Βλαχάβα.
Στο 83’ από κόρνερ του
Μπλέτσα από αριστερά η μπάλα πέρασε πίσω από τον Βλαχάβα, ο Παπανδρέου πήρε
την κεφαλιά αλλά αστόχησε
στέλνοντας τη μπάλα άουτ.
Το παιχνίδι όμως δεν είχε
«κλειδώσει». Στο 86’ οι γηπεδούχοι αιφνιδίασαν τους φιλοξενούμενους και μετά από
μακρινή πάσα του Γεωργιάδη
ο Παπανδρέου βρέθηκε απέναντι στον Βλαχάβα, τον οποίο
πλάσαρε ιδανικά διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ: Αναστασόπουλος, Τσιώλης, Γεωργιάδης,
Κοτρώτσιος, Ντέλας, Γιώτας,
Γούλας (60’ Μπαλάφας), Γιουβρής, Παπανδρέου, Μπλέτσας, Τασούλας (80’ Χατζής).
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ: Βλαχάβας,
Θεοδώρου, Κοτόρι, Ταμπουράς, Παππάς, Ούτος, Μερτσιώτης, Συνάνης, Σαμούτης,
Κοτσιλιάνος, Παπαγεωργίου.
Επαιξαν και οι: Σπυρόπουλος, Χιούσα, Τρίμμης.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κοντίνος (Τουλούμης- Κωστήρας).

Ο Παπανδρέου πανηγυρίζει
το 2-1, το οποίο έδωσε
τη νίκη στους Ταξιάρχες

CMYK
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Νίκη και μόνο νίκη
•Ο ΑΟ Τρίκαλα φιλοξενεί σήμερα στις 3μ.μ. τον
Απόλλωνα Λάρισας και αν θέλει να πλησιάσει την
δεκάδα η νίκη είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία

Α

γώνες χωρίς ανάσα για
τον ΑΟ Τρίκαλα, όπου
σήμερα στις 3 μ.μ.
φιλοξενεί τον Απόλλωνα
Λάρισας και η νίκη είναι κάτι
παραπάνω από αναγκαία, όπως θα
εξηγήσουμε παρακάτω.

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Ο ΑΟ Τρίκαλα ήδη έχει αφήσει πίσω
τον αγώνα με τον Αήττητο και η σκέψη
είναι το σημερινό εξ αναβολής παιχνίδι
με αντίπαλο τον Απόλλωνα Λάρισας.
Αυτό το παιχνίδι και εκείνο που θα ακολουθήσει την Κυριακή, πάλι εντός έδρας
με αντίπαλο την ΑΕ Καραϊσκάκης Άρτας
ολοκληρώνουν τον πρώτο γύρο της Φούτμπολ Λιγκ.
Ο ΑΟ Τρίκαλα όμως έχει τη μεγάλη
ευκαιρία αν πετύχει δυο νίκες να φτάσει
στον στόχο του, που είναι η δεκάδα με
το τέλος του πρώτου μισού. Και αυτό
διότι η νίκη της Παναχαϊκής επί του
Ηροδότου δίνει τη δυνατότητα στον ΑΟΤ
να φτάσει με δική του νίκη την Τετάρτη
επί του Απόλλωνα Ηρόδοτο και Κισσαμικό στον βαθμολογικό πίνακα. Ενώ αν
ο Καραϊσκάκης δεν κερδίσει στο δικό
του εξ αναβολής στην Δράμα με την
Δόξα και ηττηθεί από τον ΑΟΤ την Κυριακή τότε τα Τρίκαλα θα βρεθούν στην
10η θέση και ο Καραϊσκάκης πιο χαμηλά.
Έτσι είναι ξεκάθαρο ότι οι παίκτες
του Θωμά Γράφα έχουν μπροστά τους
μια πραγματικά μεγάλη αγωνιστική πρόκληση που θα πρέπει να φέρουν εις πέρας.
Τέσσερα εξ αναβολής παιχνίδια της
Football League θα διεξαχθούν την Τετάρτη (30/01) και η διοργανώτρια αρχή
όρισε τα γήπεδα και την ώρα έναρξης.
Οι τρεις αναμετρήσεις αφορούν στην
11η αγωνιστική και η μία στη 12η. Όλες
είχαν αναβληθεί λόγω κακών καιρικών
συνθηκών. Αναλυτικά:

11η αγωνιστική

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου
Αιγινιακός – Βόλος (15:00, «Γ. Παραλυκίδης»)
Δόξα Δράμας – Καραϊσκάκης Άρτας
(15:00, Γήπεδο Δόξας)
Απόλλων Πόντου – Αήττητος Σπάτων
(15:00, Γήπεδο Καλαμαριάς)

Το ζητούμενο της νίκης για τον ΑΟ Τρίκαλα είναι κάτι παραπάνω
από ξεκάθαρο σήμερα για τον ΑΟ Τρίκαλα

12η αγωνιστική

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου
ΑΟ Τρίκαλα – Απόλλων Λάρισας (15:00,
Δημ. Στάδιο Τρικάλων)

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

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
CMYK
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Διπλή ενίσχυση
•Ο ΑΟΤ ανακοίνωσε Άντρονικ και Μαρκόφσκι
Οι μεταγραφές
συνεχίζονται για τα
Τρίκαλα. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:
«Η Π.Α.Ε ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ ανακοινώνει τη
προσθήκη
του
David Andronic στο
ρόστερ της ομάδας.
Ο Μολδαβός αμυντικός μέσος, παίζει
και με τα δύο πόδια
και έχει ύψος 1.86.
Είναι 23 ετών και
έχει γεννηθεί στις 9
Ιουλίου 1995 στο
Chișinău.
Ο Άντρονικ υπογράφει στον ΑΟΤ
Ο νεαρός παίκτης
έχει φορέσει την
φανέλα της Εθνικής Μολδαβίας με την Κ21 και Κ19
σε συνολικά επτά παιχνίδια. Επιπλέον έχει σταθερή
παρουσία στη Divizia Nationala, στο Πρωτάθλημα
Μολδαβίας φορώντας τη φανέλα της CSF Speranta
Nisporeni, ενώ στο παρελθόν έχει παίξει στη χώρα
του για την FC Veris Chisinau και την FC Saxan
Ceadir-Lunga.
Ακόμη έχει δώσει το παρόν στο Πρωτάθλημα της
Λιθουανίας, με την Atlantas Klaipeda το 2017, στο
οποίο μετράει και ένα τέρμα. Τέλος πέρασμα έχει
κάνει και από τη Super League με τη μέχρι πρότινος
ομάδα του, Π.Α.Σ. Λαμία 1964».
Παράλληλα, οι Θεσσαλοί επισημοποίησαν και την
απόκτηση του Ίλια Μαρκόφσκι με τη μορφή δανεισμού
από τον ΠΑΟΚ και έως το τέλος της φετινής σεζόν.
Αναλυτικά: «Η Π.Α.Ε ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ ανακοινώνει μία
πολύ δυνατή προσθήκη στο ρόστερ της ομάδας, τον
Ίλια Μαρκόφσκι. Ο ταλαντούχος κεντρικός επιθετικός,
είναι δεξιοπόδαρος, ύψους 1,81 και γεννημένος στις
6 Ιουνίου 1997 στην Ουκρανία. Ο παίκτης ανήκει στον
ΠΑΟΚ και έρχεται ως δανεικός έως το τέλος της
σεζόν στην ομάδα μας.
Ο νεαρός παίκτης, 21 ετών, μετράει δύο συμμετοχές
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Κ19 φορώντας τη φανέλα της χώρας του. Στην Ουκρανία
έχει παίξει για την Chornomorets Odessa II, στη Σλοβενία για την πρώτη κατηγορία στην NK Rudar Velenje
ενώ από το 2018 φορούσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ ξεκινώντας από τη κατηγορία Κ19 και συνεχίζοντας με
την ομάδα νέων Κ20 με την οποία σκόραρε οκτώ
γκολ σε 11 παιχνίδια τη χρονιά που η ομάδα κέρδισε
το τίτλο του αναπτυξιακού πρωταθλήματος της Super
League Σουρωτή».
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«Χ»άθηκαν βαθμοί…
•Στο ντέρμπι Μικρό Κεφαλόβρυσο- Φήκη
1-1. Αποτέλεσμα που κρίθηκε στις
καθυστερήσεις με πέναλτι και γκρίνιες

Ηταν ανώτερος…
•Ο «Διγενής» κέρδισε εύκολα τον Πορταϊκό με 4-0
ύκολο ήταν το
χθεσινό
απόγευμα για τον
πρωτοπόρο
«Διγενή». Απέναντί του
βρέθηκε ο Πορταϊκός,
ένας αντίπαλος με
διαφορετική δυναμική
στο πρωτάθλημα, οπότε
όλα κύλησαν
φυσιολογικά και η νίκη
του Νεοχωρίου με 4-0
ήταν ένα αποτέλεσμα
που δεν προκάλεσε
καμιά έκπληξη.

Στο 50’ ο Λαγκαδινός με
τον ίδιο τρόπο από πλάγια
δεξιά απέναντι στον Γκαραγκάνη πέτυχε το 3-0.
Το τελικό 4-0 διαμόρφωσε ο
Μακρυγιάννης στο 65’.

Ε
Χωρίς νικητή, αλλά με ένταση ολοκληρώθηκε
ο αγώνας στο Μικρό Κεφαλόβρυσο
Δεν αναδείχτηκε – τελικά- νικητής στο ντέρμπι του Μικρού Κεφαλοβρύσου. Η τοπική ομάδα «Χ»άλασε τα σχέδια της Φήκης στις
καθυστερήσεις μετατρέποντας το 0-1 σε 1-1 με πέναλτι που διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα και με γκρίνιες των φιλοξενούμενων οι οποίοι αμφισβήτησαν την απόφαση του διαιτητή Πέτσα.
Μια ισοπαλία που στέρησε και από τις δύο ομάδες… βαθμούς,
βλέποντας τη κορυφή να απομακρύνεται, το Νεοχώρι να αυξάνει
τη διαφορά από τις συγκεκριμένες ομάδες και να έχει… πίεση μόνο
από την Πηγή. Όλα αυτά βέβαια ισχύουν σήμερα, αφού απομένει αρκετός δρόμος ακόμα και όλα είναι ρευστά.
Το παιχνίδι όπως αναμενόταν ήταν δυνατό. Οι δύο ομάδες έβαλαν τα δυνατά τους για να φτάσουν στο στόχο τους, πλησιάζοντας με διάφορους τρόπους τις εστίες. Από τα πολλά. Οι παίκτες
του Τάκη Ρούσσα πανηγύρισαν στο 30’ το 0-1, όταν μετά από φάουλ του Ντούβλη, ο Τεντολούρης δεν συγκράτησε τη μπάλα δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον έμπειρο Σκρέκα να βρεθεί στην κατάλληλη θέση, την κατάλληλη στιγμή και να πετύχει το 0-1.
Στην επανάληψη χρειάστηκε πολύς χρόνος για να αλλάξει το
σκορ. Για την ακρίβεια και το 2ο λεπτό των καθυστερήσεων προκειμένου οι γηπεδούχοι να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα. Μετά από
κόρνερ που κέρδισε το Μικρό Κεφαλόβρυσο, ο Μαυρίκος σούταρε,
η μπάλα βρήκε στο χέρι του Α. Σκρέκα και ο κ. Πέτσας έδειξε το
σημείο του πέναλτι. Το εκτέλεσε ο παίκτης που το κέρδισε και ισοφάρισε 1-1, με τους φιλοξενούμενους να αντιδρούν, χωρίς να αλλάζει τίποτα στο σκορ και στο παιχνίδι. Αναμένονται ποινές για τους
φιλοξενούμενους σύμφωνα με το Φ.Α.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΜΙΚΡΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ: Τεντολούρης Κ., Σακελλάριος, Μπζάκος (85’ Σίμος Γ.), Μπούκας, Γκινσιόν, Σίμος, Αγγελόπουλος, Μαυρίκος, Χουλιάρας, Γκουζιώτης (70’ Μανώλης), Χρυσοστόμου Αν.
(75’ Ζαροκώστας).
ΦΗΚΗ: Παπαγεωργίου, Χασιώτης, Βουτσελάς Αθ. Σκρέκας, Τσερέπι, Μπασιάκας, Τσάγκας, Ψαράς, Γ. Σκρέκας, Ντούβλης, Βερβέρας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πηγή-Καλύβια .....................................................................3-2
Γλίνος-Μπάρα ..............................................................0-3α.α.
Δήμητρα-Πύργος ...............................................................3-2
Αγία Μονή-Πυργετός .........................................................2-1
Καστράκι-Μεγαλοχώρι .......................................................6-1
Ταξιάρχες-Κρύα Βρύση .....................................................2-1
ΑΕΤ-Σαράγια ................................................................0-3α.α.
Διγενής-Πορταϊκός ............................................................4-0
Κεφαλόβρυσο-Φήκη ...........................................................1-1

Η ΒΑθΜoΛoΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
Β
Ν Ι Η
ΤΕΡΜ.
1 Νεοχώρι
46
15 1 1
56-5
2 Πηγή
40
12 4 0
34-9
3 Κεφαλόβρυσο
36
11 3 3
35-14
4 Φήκη
35
11 2 3
34-14
5 Δήμητρα Απόλλων
34
11 1 4
38-22
6 Μεγαλοχώρι
29
9 2 6
35-21
7 Ταξιάρχες
29
9 2 6
28-23
8 Σαράγια
28
9 1 6
31-18
9 Καστράκι
25
7 4 6
34-18
10 Πυργετός
24
7 3 7
24-24
11 Αγία Μονή
23
6 5 6
23-21
12 Καλύβια
21
6 3 8
19-21
13 Κρύα Βρύση
19
6 1 9
20-32
14 Πορταϊκός
16
4 4 8
18-35
15 Πύργος
14
4 2 11
17-32
16 Αχιλλέας
8
2 2 13
14-49
17 ΑΕΤ
0
0 1 16
0-48
18 Γλίνος
0
0 1 16
3-57
•Εκκρεμούν η 16η αγωνιστική και οι αγώνες της 17ης ΠηγήΔήμητρα, Πορταϊκός-Σαράγια, Φήκη-Κρύα Βρύση.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2/2, 15.00)
Πηγή ........................................- .................................Καστράκι
Ταξιάρχες ................................-................................Αγία Μονή
Κεφαλόβρυσο..........................- ...................................Καλύβια
Φήκη.........................................- .....................................Μπάρα
Πορταϊκός................................- ....................................Πύργος
Σαράγια ...................................- ................................Πυργετός
Κρύα Βρύση ............................- ............................Μεγαλοχώρι
ΑΕΤ-Δήμητρα .................................................................0-3α.α.
Νεοχώρι-Γλίνος .............................................................3-0α.α.

Στο πρώτο ημίχρονο, όσο το
σκορ έμεινε σε χαμηλό επίπεδο (1-0), οι φιλοξενούμενοι
προσπαθούσαν να έχουν μια

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Το Νεοχώρι δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα απέναντι στον Πορταϊκό
φιλότιμη αντίδραση.
Στο 32’ ο Μανάφας με σουτ
από δεξιά έκανε το 1-0.

Στο 47’ ο Μακρυγιάννης με
πλασέ μέσα από την περιοχή
πέτυχε το 2-0.

ΝΕΟΧΩΡΙ: Ράπτης, Τζέλης,
Τσιγαρίδας (80’ Γεωργούλας),
Γούτσιος, Σταμέκος, Μακρής,
Μανάφας, Καλαμαράς (70’
Αλεξίου), Γκάτης (46’ Γιαννούλας), Μακρυγιάννης, Λαγκαδινός.
ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ: Γκαραγκάνης, Κουβέλας, Μαράβας,
Γκατζίη, Βράντζας, Τζουβάρας, Κλιάφας, Τσαρούχας,
Ιωάννου, Δήμου (65’ Θεοδωρούλας), Αντωνίου.

«Εξάρες» το Καστράκι
•Ο «Βράχος» καταπλάκωσε το Μεγαλοχώρι 6-1
Στο 52’ από σέντρα του
Νταλούκα ο Γραβάνης πέτυχε το 4-1, στο 69’ από
κόρνερ του Ε. Μπαούτη ο
Τσιαντούλας με κεφαλιά
πραγματοποίησε το 5-1.
Το τελικό 6-1 διαμορφώθηκε στο 67’ ύστερα από
κόρνερ του Ε. Μπαούτη και
πάλι και σουτ του Ρόμπου.

υρεία νίκη για το
Καστράκι,
ασυνήθιστη ήττα
για το
Μεγαλοχώρι το οποίο όχι
μόνο ηττήθηκε από τον
«Βράχο» αλλά δέχτηκε
και πολλά γκολ (6-1).

Ε

Απουσίες υπήρξαν και από
τις δύο πλευρές αλλά οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που
«έλαμψαν» σ’ αυτό το κομμάτι καθώς θέση κάτω από τα
γκολπόστ πήρε αναγκαστικά ο
ποδοσφαιριστής Λευτέρης
Αβραμόπουλος. Το Καστράκι
μάλιστα κέρδισε με ανατροπή…
Βέβαια, το παιγνίδι είχε ξεκινήσει αλλιώς καθώς οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν
στο σκορ με τον Τσαρτόλια
στο 10’.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Στιγμιότυπο από το χθεσινό παιχνίδι
Για το Καστράκι ισοφάρισε
ο Νταλούκας στο 20’ και
στο 25’ ο Μπλούτσος έκανε
το 2-1.

Το ημίχρονο τελείωσε 3-1
καθώς στο 44’ ο Γιάννης έκανε τη σέντρα και ο Ράκος σημείωσε αυτογκόλ.

ΚΑΣΤΡΑΚΙ: Αβραμόπουλος, Νταλούκας, Α. Μπαούτης (55' Γκόβαρης), Σιούτας, Τσιαντούλας, Ε. Μπαούτης, Γραβάνης, Μπλούτσος, Μυλωνάς, Ρόμπος, Φ.
Γιάννης.
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ: Πανέτσος,
Ράκος, Βιολάρης, Φώτος,
Μουρελάτος, Τσαβαλιάς,
Κόλλιας, Φλώρος, Τσαρτόλιας, Ιωαννίδης, Ανδρέου.

Μακράς διαρκείας
•Σε γεμάτο παιχνίδι η Πηγή χτύπησε στις καθυστερήσεις και κέρδισε 3-2 τα Καλύβια
τέρμπι με τα όλα
του ήταν το
χθεσινό παιχνίδι
ανάμεσα στην
Πηγή και στα Καλύβια.

Ν

Οι γηπεδούχοι μετά το
στραβοπάτημα του Σαββάτου
έβλεπαν μόνο τη νίκη, ενώ οι
φιλοξενούμενοι συνηθίζουν
να παλεύουν όλα τα παιχνίδια.
Και στην προκειμένη περίπτωση ήταν ανταγωνιστικοί
και από την στιγμή που δεν είχαν τρελό άγχος έδωσαν
άγρια ομορφιά στην συνάντηση.
Τελικά η ομάδα του Σπ.
Ευαγγέλου είχε την ψυχραιμία
και το καθαρό μυαλό στο τέλος για να επικρατήσει με 3-2.

Φυσικά η δύναμη δεν έλειψε
από την συνάντηση, όπως και
οι αρκετές κίτρινες κάρτες,
μαζί με δυο κόκκινες.
Τα Καλύβια αιφνιδίασαν στο
5’ όταν κέρδισαν πέναλτι σε
χέρι του Μαγουλιώτη. Την
εσχάτη των ποινών εκτέλεσε ο
Νουνός γράφοντας το 0-1.
Η εξέλιξη αυτή ώθησε τους
γηπεδούχους να ανεβάσουν
στροφές. Ετσι στο 18’ μετά
από σέντρα του Δάσσιου ο
Αθ. Ξαγαράς με σουτ μέσα
από την περιοχή πραγματοποίησε το 1-1.
Στο 30’ μετά από εκτέλεση
φάουλ ο Ντόσας με κεφαλιά
σημείωσε το 2-1.
Στο ξεκίνημα της επανάληψη και στο 49’ ο Νουνός κέρ-

δισε πέναλτι σε τράβηγμα του
Τεντολούρη. Ο Νουνός ανέλαβε και αυτή την εκτέλεση
σημαδεύοντας σωστά για το
2-2.
Χρειάστηκε να φτάσουμε
στο 93’ για να διαμορφωθεί το
τελικό 3-2. Μετά από φάουλ
του Δάσσιου ο Ντόσας με κεφαλιά βρήκε δίχτυα.
Οι νικητές πίεσαν όσο μπορούσαν έχοντας αρκετές αξιόλογες φάσεις με Δάσσιο, Φλωρόπουλο, Κατσάνα, Μαγουλιώτη και μια τριπλή με Μπέτσα, Φλωρόπουλο, Ντόσα.
Τα Καλύβια έφτιαξαν αξιόλογες φάσεις με Νουνό, Οικονόμου.
Για την Πηγή αποβλήθηκε
στο 28’ ο Αθ. Ξαγαρά (εξύ-

βριση) και για τα Καλύβια ο Φ.
Πατρίκαλος στο 60’ (β’ κίτρινη).
Η Πηγή απέκτησε τον ταλαντούχο επιθετικό Δημητρίου.
Πηγή: Παπαδόπουλος, Δάσσιος, Τεντολούρης, Ντόσας,
Μαγουλιώτης, Τζουλιάνο (60’
λ.τρ Γ. Ξαγαράς), Λεγάκης
(49’ Νικολαρέας), Μπέτσας,
Φλωρόπουλος (65’ Κ. Ξαγαράς), Λάππας (75’ Κατσάνας),
Ξαγαράς Αθ.
Καλύβια: Πρέκας, Κάβρας,
Καραλής (60’ Πατρίκαλος Γ.),
Κοτρώτσιος(46’ Σιούτας), Κάβουρας, Μπίχτας, Καρανίκας,
Κωστόπουλος (80’ Υφαντής),
Πατρίκαλος Φ., Οικονόμου
(90’ Γκοτσιούλας), Νουνός

A’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-Γ’ ΕΘΝΙΚΗ
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Τι είδαν τα μάτια μας!
•Τρομερό παιχνίδι ανάμεσα σε Δήμητρα και Πύργο, με το 3-2 να γίνεται
στο 89’ όταν ο Τσιαντούλας μεταμορφώθηκε σε…. Χατζηπαναγή!
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Ισχυρό το κίνητρο
•Θέλουν την στήριξη των φιλάθλων
τα Μετέωρα στο σημερινό
εξ αναβολής παιχνίδι με την Ιτέα

Τα Μετέωρα θα προσπαθήσουν σήμερα
να φτάσουν στην κατάκτηση της νίκης
τις 3μ.μ. στην Καλαμπάκα τα Μετέωρα φιλοξενούν τον Αστέρα Ιτέας σε εξ αναβολής παιχνίδι για τον 4ο όμιλο της Γ’ Εθνικής. Οι παίκτες του
Γιώργου Τσουκαλίδη θέλουν τη νίκη, ώστε να μείνουν
στην 3η θέση της βαθμολογίας. Σίγουρα το παιχνίδι έχει
βαθμό δυσκολίας και γι’ αυτό θέλουν και τη στήριξη των
φιλάθλων. Ενώ η ανακοίνωση αναφέρει:
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.

Σ

Στιγμιότυπα από τον χθεσινό αγώνα στο γήπεδο της Μπαλκούρας

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

ο ποδόσφαιρο
είναι ωραίο γιατί
μπορείς να δεις
πράγματα και
θαύματα! Αυτό έγινε το
απόγευμα της Τρίτης
στην Μπαλκούρα, όπου
η Δήμητρα νίκησε με 3-2
τον Πύργο, αλλά όλα τα
λεφτά ήταν το γκολ που
έκρινε την συνάντηση.

Τ

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Όταν ο Τσιαντούλας έγινε… Χατζηπαναγής!

Στο 88’ ο Πύργος ισοφάρισε σε 2-2 και όλοι πίστεψαν ότι
το ντέρμπι θα τελείωνε ισόπαλο. Όλοι; Προφανώς διαφορετική άποψη είχε ο νεαρός Τσιαντούλας, ο οποίος
μπορεί να μην έζησε τον μεγάλο Χατζηπαναγή, αλλά αυτόν μιμήθηκε! Τι έκανε;
Στο 89’ πέρασε στην κυριολεξία όλη την άμυνα και
τον τερματοφύλακα σε κενή
εστία έκανε το 3-2! Τύφλα να
έχει ο Μέσι!

Ο αγώνας
Ο βαρύς αγωνιστικός χώρος δυσκόλεψε τους παίκτες
να είναι δημιουργικοί. Έτσι
στο πρώτο ημίχρονο στο 22’

είχαμε το δυνατό σουτ του
Τσιαντούλα που έφυγε άουτ.
Ο Πύργος κατάφερε να
προηγηθεί στο 35’ όταν ο
Τζιαχρήστος με ωραίο σουτ
έκανε το 0-1, που έμεινε ως
σκορ ημιχρόνου.
Στην επανάληψη η Δήμητρα
έκανε την ανατροπή. Στο 50’
ο Παπαθανασίου βρέθηκε σε
καλή θέση και με σουτ έκανε
το 1-1.
Ενώ στο 53’ ο Τσιαντούλας
έδειξε τις προθέσεις του, αφού
άδειασε δυο αντιπάλους και με
πλασέ έκανε το 2-1.
Ο Πύργος το πάλεψε και
στο 88’ με εξαιρετικό πλασέ ο
Ζέρβας έκανε το 2-2.
Ενώ δευτερόλεπτα μετά έγι-

ναν τα… ωραία που περιγράψαμε από τον Τσιαντούλα για
το τελικό 3-2.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ:
Καρατζάς,
Τσιαμάντας, Νταϊλιάνης, Στεργίου (76’ Γαλάνης), Καραγκούνης, Τσιγαρίδας, Πλακιάς
(46’ Βασιλείου), Γριζανίτης,
Τάμπος (72’ Μπαλτάς), Τσιαντούλας, Καρακώστας (26’ λ.τ.
Παπαθανασίου)
ΠΥΡΓΟΣ: Πατσιαλής, Ιατρού, Μερτσιώτης, Τσιόλας
(80’ Τσιμοράγκας), Σκαρλέας
(76’ Μενίτσας), Νταούλας,
Μουλάλι, Κάκιας, Ζέρβας, Τζιαχρήστος (62’ Νίντος), Αγγελής
(63’ Ρίζος).

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.

Η Βαθμολογία
Νίκη Βόλου ...................................................................44
Ολυμπιακός Βόλου ......................................................41
Αστέρας Ιτέας ............................................................28*
ΑΣ Μετέωρα ...............................................................28*
ΓΣ Αλμυρού ..................................................................23
Θησέας Αγριάς ............................................................23
ΑΟ Σελλάνων ...............................................................22
Οικονόμος Τσαριτσάνης ..............................................19
Απόλλων Μακρυχωρίου ...............................................18
ΑΟ Στυλίδας .................................................................17
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας .............................................17
Πιερικός .......................................................................16
Φωκικός ........................................................................12
Αναγέννηση Καρδίτσας .................................................1
•Έχουν έναν αγώνα λιγότερο.

Στη Νίκη Βόλου ο Τσιώλης
Στην απόκτηση του Απόστολου Τσιώλη προχώρησε η
Νίκη Βόλου. Ο 22χρονος Τρικαλινός μέσος αγωνίζονταν
με τη φανέλα του Γ.Σ. Αλμυρού στο πρώτο μισό του
πρωταθλήματος, καταγράφοντας 15 συμμετοχές και
ένα τέρμα.
Ο Τσιώλης μπορεί να καλύψει όλες τις θέσεις πίσω

από τον επιθετικό και τον
χαρακτηρίζει η πολύ καλή
τεχνική του κατάρτιση και η
ταχύτητα. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός της Δήμητρας
Απόλλων στα 17 του χρόνια
επιλέχθηκε από τον Αστέρα
Τρίπολης να αγωνιστεί Κ19
της ομάδας όπου και έπαιξε
για δύο χρόνια. Στη συνέχεια
και πριν ακόμη συμπληρώσει

το 20 έτος της ηλικίας του
φόρεσε τη φανέλα του Πιερικού καταγράφοντας 28
συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής.
Λουτράκι και Μαύροι Αετοί
αποτέλεσαν τους επόμενους
σταθμούς της καριέρας του.
Με την ομάδα του Ελευθεροχωρίου ο Τσιώλης συμμετείχε σε 16 αγώνες πετυχαί-

νοντας τέσσερα γκολ.
Ο Ρήγας Φεραίος ήταν η
επόμενη ομάδα του Τρικαλινού μέσου καταγράφοντας
23 συμμετοχές και τρία τέρματα. Ο Απόστολος Τσιώλης μπήκε στο μεταγραφικό
στόχαστρο της Νίκης Βόλου
μετά το μεταξύ τους παιχνίδι στις 2 Δεκεμβρίου καθώς
ήταν από τους ποδοσφαιρι-

στές των γηπεδούχων που
ξεχώρισαν.

Για τα Τρίκαλα «φυσικά»,
δεν έκανε… ποτέ.

CMYK
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Πολύτιμο τρίποντο
Τ

α παιχνίδια
στην Αγία Μονή
τείνουν να
αποκτήσουν
χαρακτήρα θρίλερ.

•Σε παιχνίδι δύναμης και πάθους η Αγία Μονή
λύγισε με 2-1 τον άκρως μαχητικό Πυργετό

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Με νωπές ακόμη τις αναμνήσεις από την Σαββατιάτικη
συνάντηση του Αρη με την
Πηγή το σκηνικό πήγε να επαναληφθεί ή επαναλήφθηκε σε
μεγάλο βαθμό και στην χθεσινή αναμέτρηση των γηπεδούχων με τον Πυργετό.
Η συνάντηση αποδείχτηκε
μακράς διαρκείας, αφού γηπεδούχοι και φιλοξενούμενοι
κυνήγησαν όλες τις φάσεις
μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.
Τελικά τα χαμόγελα ήταν
για την ομάδα του Ρούλη Ζήκου που έκαμψε την αντίσταση του Δικεφάλου με 2-1 και
αναρριχήθηκε βαθμολογικά.
Το γήπεδο πάντως χθες γέμισε κιτρινόμαυρα, αφού αυτά
είναι τα χρώματα και των δυο
ομάδων.
Η Αγία Μονή φόρεσε μια
εμφάνιση προς το λεμονί, ενώ
ο Πυργετός προς το καναρινί.
Και οι δυο στολές βέβαια
έγιναν αγνώριστες ειδικά στο
δεύτερο ημίχρονο, αφού οι
πρωταγωνιστές δεν δίστασαν
να βάλουν τα πόδια τους στην
φωτιά ή για να είμαστε πιο
ακριβείς δεν πτοήθηκαν από
τον βαρύ αγωνιστικό χώρο.
Κοινώς αποδείχτηκαν αδιάβροχοι και αξίζουν πολλά
μπράβο για την αγωνιστική
τους συμπεριφορά.
Γρήγορα φάνηκε ότι το παιχνίδι θα πήγαινε στην δύναμη
και στις ατομικές μονομαχίες.
Βέβαια η κλάση των παικτών
παραμένει σταθερή και βρήκαν τρόπο να βγάλουν και
ωραίες συνεργασίες παρότι
οι συνθήκες δεν ευνοούσαν.
Πραγματικά και οι δυο πλευρές τίμησαν την φανέλα τους
και βίωσαν έντονα συναισθήματα. Στο καθαρά αγωνιστικό
κομμάτι η συνάντηση παρουσίασε δυο πρόσωπα.
Στο πρώτο μέρος παρά την
διάθεση δεν προέκυψε ο επιθυμητός ρυθμός. Βέβαια και
οι δυο ομάδες προσπάθησαν
να αναχαιτίσουν τα βαριά χαρτιά των αντιπάλων.
Γηπεδούχοι και φιλοξενούμενοι είχαν βέβαια τις καλές
στιγμές τους αλλά ήταν εμφανές ότι κάποιο στοιχείο
έλειπε από την συνταγή.
Η Αγία Μονή κατάφερε να
χτυπήσει σε νευραλγικό σημείο, λίγο πριν τα συγκροτήματα πάνε στα αποδυτήρια.
Αυτό το 1-0 έδωσε προβάδισμα στους γηπεδούχους,
που έγινε μεγαλύτερο λίγα
λεπτά μετά την έναρξη της
επανάληψης. Οσοι βέβαια περίμεναν τίτλους τέλους μετά
το 2-0 έπεσαν πολύ έξω.
Μετά την εξέλιξη αυτή προέκυψε ολοκληρωτική μεταμόρφωση του Πυργετού και
καθολική αφύπνιση.
Από την στιγμή που κατά-

Νίστας- Δερμάνης σε μια μονομαχία τους

Λασπομαχία στο χθεσινό παιχνίδι Αγ. Μονής- Πυργετού
φερε να μειώσει αμέσως ο
καθένας αντιλαμβάνεται ότι
η συνάντηση στην συνέχεια
απέκτησε άγρια ομορφιά.
Από την μια πλευρά λοιπόν
οι φιλοξενούμενοι τα έδωσαν
όλα πιέζοντας ασφυκτικά, ενώ
η Αγία Μονή προσπάθησε να
παίξει έξυπνα για να διατηρήσει το προβάδισμα, έχοντας
παράλληλα το μυαλό στις αντεπιθέσεις.
Παρότι δημιουργήθηκαν αξιόλογες καταστάσεις και μολονότι
οι προπονητές ανακάτεψαν την
τράπουλα με τον Φ. Πάτρα να
φορτώνει κέντρο- επίθεση το
σκηνικό δεν άλλαξε, οπότε οι
πρωταγωνιστές θα ανασυνταχθούν για να βγάλουν το βαρύ
πρόγραμμα.

Το φιλμ του αγώνα
Η πρώτη καλή στιγμή σημειώθηκε στο 9’ όταν Φασούλας επιχείρησε σέντρα σουτ
από τ’ αριστερά. Ο Γονιδάκης
όμως εκτινάχτηκε και απομά-

κρυνε τον κίνδυνο.
Στο 10’ και σε αντεπίθεση
του Αρη η μπάλα έφτασε στον
Καραϊσκο. Αυτός παρότι γλίστρησε κατάφερε να σουτάρει
αλλά ο Ιακωβάκης μπλόκαρε
σταθερά.
Στο 11’ κάθετη μπαλιά του
Καραϊσκου για τον Σακελλαρίου που σούταρε στην κίνηση
αλλά έδιωξε σε κόρνερ ο Ιακωβάκης.
Ακολούθησε μεγάλο διάστημα χωρίς φάσεις και στο
41’ ο Νίστας έσπασε την μπάλα στον Σακελλαρίου. Αυτός
μέσα από την περιοχή δοκίμασε το πόδι του και η μπάλα
αφού βρήκε σώματα αμυνομένων κατέληξε στα δίχτυα
για το 1-0.
Στο 43’ διαδοχικές προσποιήσεις και σουτ του Φασούλα
πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.
Πιο χορταστικό ήταν το δεύτερο ημίχρονο.
CMYK

Ετσι στο 53’ μετά από πλαγιοκόπηση και σέντρα του Σακελλαρίου ο Κρούπης δεν
μπόρεσε να τσιμπήσει την
μπάλα αν και ήταν σε πλεονεκτική θέση.
Στο 55’ ο Ζήκος σε μια
εφόρμησή του δέχτηκε μαρκάρισμα από τον Τσάκαλο. Ο
διαιτητής καταλόγισε πέναλτι
και ο Καραϊσκος σκόραρε για
το 2-0, παρά το γεγονός ότι
ο Ιακωβάκης έπεσε σωστά
στην δεξιά του γωνία.
Στο καπάκι και στο 57’ μετά
από σέντρα του Τζάρντο από
αριστερά, που είχε ανεβάσει
στροφές, ο Νικολούσιος με
κοντινή προβολή μείωσε σε
2-1.
Ακολούθως το ματς άνοιξε
για τα καλά. Στο 66’ μπαλιά
του Ζήκου για τον Κύρου και
σουτ στην κίνηση κατέληξε
κόρνερ.
Στο 67’ ο Μπαλάφας πάσαρε στον Τζάρντο που σούταρε από αριστερά αλλά ο
Γονιδάκης απέκρουσε.
Στο 75’ σουτ του Τζάρντο
μπλόκαρε σταθερά ο Γονιδάκης.
Στο 83’ συρτό σουτ του
Μπαλάφα παραχώρησε κόρνερ ο Γονιδάκης.
Διαιτητές: Μανασής Κ.,
Βοηθοί: Καλογριάς, Αλεξόπουλος
Αγ. Μονή: Γονιδάκης, Κύρου, Μακρής, Φθενάκης, Κούκλας, Νίστας, Ντακούλας,
Κρούπης (71’ Ράπτης), Καραϊσκος (86’ Μουρίτσας), Ζήκος, Σακελλαρίου
Πυργετός: Ιακωβάκης, Ντόκος (74’ Χρήστου), Παπαχρήστος, Ψωμίδης, Τσάκαλος,
Δερμάνης, Πάτρας, Βρατσίστας (46’ Κοθράς), Φασούλας
(46’ Μπαλάφας), Τζάρντο, Νικολούσιος.

* Σαν νεράκι θα κυλήσει και αυτή η εβδομάδα αφού το
αθλητικό πρόγραμμα είναι γεμάτο και για όλα τα γούστα.
Βέβαια κάτι τέτοιο, δηλαδή μαζεμένες υποχρεώσεις,
ήταν λογικό να συμβεί μετά τις πρόσφατες χιονοπτώσεις,
που πήγαν πίσω αρκετά ζητήματα.
* Ετσι τα επιτελεία των ομάδων πέρα από τα σχήματα και
συστήματα προσπάθησαν να εντοπίσουν την συνταγή
για να διατηρήσουν φρέσκο το έμψυχο δυναμικό. Γιατί
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ενέργεια παίζει μεγάλο
ρόλο και ειδικά στον δεύτερο γύρο.
* Πάντως και η βροχή δυσκολεύει τις κινήσεις των πρωταγωνιστών οι οποίοι και χθες χρειάστηκε να καταβάλλουν
διπλάσια προσπάθεια για να σταθούν όρθιοι στους αγωνιστικούς χώρους και να καταθέσουν αυτά που ξέρουν
και μπορούν.
* Ένα ξέσπασμα ψάχνει ο ΑΟΤ για να μπορέσει να συνεχίσει
με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Κατά γενική ομολογία
οι επιτυχίες είναι αυτές που δίνουν άλλο τόνο και διάθεση
στην δουλειά που γίνεται. Παράλληλα μένει να δούμε
και την αφομοίωση των νέων προσώπων, που σίγουρα
θέλουν τον χρόνο τους για να συνηθίσουν πλήρως.
* Οσο για τα Μετέωρα πιστεύουν αυτό που κάνουν, οπότε
και στην καινούργια αγωνιστική στροφή θα σπεύσουν να
εμφανιστούν με σοβαρότητα κάνοντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα. Η πράξη φυσικά δείχνει ότι δεν υπάρχουν
περιθώρια για χαλάρωση και πολύ σωστά οι κιτρινομπλέ
μένουν συγκεντρωμένοι μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.
Με την τακτική αυτή θα διευρύνουν την αλυσίδα θετικών
αποτελεσμάτων.
* Σιγά μην περνούσε απαρατήρητο και ειδικά από τους
παραδοσιακούς αναγνώστες ένα συλλεκτικό κομμάτι. Το
χθεσινό «Φως» φιλοξένησε ένθετο από έναν ξεχωριστό
αγώνα. Ο Ολυμπιακός εκείνης της εποχής έψαχνε νίκητίτλου στα απόρθητα στενά των Τρικάλων, όπως έγραψε
ο συντάκτης της εποχής.
* Πέρα από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι στο μυαλό
όλων έμειναν τα χαρακτηριστικά στιγμιότυπα με την
μαζική προσέλευση ερυθρόλευκων φιλάθλων. Ελλείψει
καταλυμάτων οι ίδιοι επέλεξαν να περάσουν αρκετές
ώρες στις όχθες του Ληθαίου.
* Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι έχουμε χρόνια να
δούμε το Δημοτικό Στάδιο με δυναμική και αθρόα παρουσία
κόσμου. Ουσιαστικά πρέπει να γυρίσουμε την εποχή που
ο ΑΟΤ με τρομερή προσπάθεια εξασφάλισε την άνοδο
στην Α’ Εθνική.
* Ωστόσο οι κυανέρυθροι δεν μακροημέρευσαν στα μεγάλα
σαλόνια και αφού βίωσαν ποικίλα συναισθήματα κάνουν
την προσπάθειά τους στην Β’ Εθνική τα τελευταία χρόνια.
Βέβαια οι λάτρεις της ομάδας θέλουν πιο έντονο και με
ρόλο το Τρικαλινό στοιχείο ή γενικά παίκτες που ξέρουν
μέσες- άκρες τα δεδομένα του συγκροτήματος.
* Όπως και να’χει το ζητούμενο είναι να γίνει ότι καλύτερο
στην υποδομή και για το σύνολο των αθλημάτων, αφού
η κάνουλα της παραγωγής δεν είναι τόσο ανοιχτή όσο
παλιά.
** Εδώ και καιρό βρίσκονται στις επάλξεις οι συμπολίτες
στιβικοί προκειμένου να κάνουν το καλύτερο στον τομέα
τους. Μεταξύ άλλων μπροστά είναι και το Περιφερειακό
ανωμάλου στις Σκαμνιές, που θα αποτελέσει πρόγευση
για τα Πανελλήνιο στις 24 Φλεβάρη.
* Με εντυπωσιακούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εγγραφές
για τον 12ο ημιμαραθώνιο Θ. Σταμόπουλου, που είναι
ιδιαίτερα αγαπητός στις τάξεις των Ελλήνων δρομέων.

05.30q COSMOTE SPORT 4 HD
Los Angeles Lakers-Philadelphia
76ers, NBA Regular Season
14:45 Eurosport 1
Σνούκερ: Βερολίνο
15:00 Novasports 2HD
Πανιώνιος - Αστέρας Τρίπολης
Super League
16:00 ΕΡΤ HD
Λαμία - Απόλλων Σμύρνης
Super League
17:15 Novasports 2HD
ΠΑΟΚ - ΠΑΣ Γιάννινα, Super League
17:15 Novasports 3HD
ΑΕΚ - Λεβαδειακός, Super League
19:00 ΕΡΤ HD
Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός
Super League
19:30 Novasports 1HD
Ολυμπιακός - ΑΕΛ, Super League

19:45 Novasports 4HD
Στρασβούργο - Μπορντό
Λιγκ Καπ Γαλλίας
20:45 Eurosport 1
Σνούκερ: Βερολίνο
21:00 Novasports 2HD
Φρίμπουργκ - ΠΑΟΚ
Basketball Champions League
21:30 COSMOTE SPORT 6 HD
Περούτζια-Τουρ
CEV Champions League βόλεϊ
21:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Αμβούργο-Σαντχάουζεν
Bundesliga 2
21:45 Novasports 3HD
Ουνικάχα Μάλαγα - Βαλένθια
EuroCup
22:00 Eurosport 2
Ποδηλασία: Vuelta a San Juan
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Λίβερπουλ-Λέστερ

τοπικά
Ζωντανή μετάδοση από τη Νέα Υόρκη, το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου στις 19:55
Δημοτικός Κινηματογράφος
συνεχίζει τις προβολές της Met
που προβάλουν σε ζωντανή
μετάδοση παραστάσεις από το Lincoln
Center της Metropolitan Opera της
Νέας Υόρκης. Σε ζωντανή μετάδοση
από τη Νέα Υόρκη, το Σάββατο 2
Φεβρουαρίου στις 19:55 η
συναρπαστική, πολυαγαπημένη και
εμβληματική όπερα του Georges Bizet
«Κάρμεν».

«Κάρμεν»

Ο

Το βραβευμένο πρόγραμμα “The Met: Live
in HD”, άνοιξε το πρόγραμμα μεταδόσεων του
2019 με την σπάνια όπερα «Αντριάνα Λεκουβρέρ» και πρωταγωνίστρια την συγκλονιστική
Anna Netrebko.
Η συνέχεια είναι εξίσου συναρπαστική με
την παρουσίαση της πολυαγαπημένης «Κάρμεν», το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου στις 19:55.
Η διεθνώς ανερχόμενη Γαλλίδα μεσόφωνος
Clémentine Margaine είναι η ακαταμάχητη πλανεύτρα του έργου, δίπλα στον Roberto Alagna
που μάγεψε το κοινό της Met ερμηνεύοντας
τον ρόλο του Δον Χοσέ στην «Κάρμεν» του
2010. Ο Louis Langrée διευθύνει την πολυαγαπημένη παραγωγή της Met, στη φαντασμαγορική σκηνοθεσία του Sir Richard Eyre.
Τα μοναδικά σκηνικά και κοστούμια είναι δημιουργίες του Rob Howell.
Η Κάρμεν είναι η όπερα σύμβολο του έρωτα και της ελευθερίας και η αντισυμβατικότητα
της είναι διαχρονική. Αποτελεί ένα έργο πρόκληση, τόσο όσον αφορά στην πλοκή του έργου, όσο και στην μουσική που την πλαισιώνει.
Οι ριζοσπαστικοί τρόποι που επινόησε ο
Bizet για να αντιπαραβάλει αντίθετους κόσμους όπως η «σοβαρή» όπερα με τις πιο ελαφριές, λαϊκές μελωδίες είναι αξεπέραστοι
στην ιστορία της όπερας.
Η ζωντάνια, ο αυθορμητισμός και ο έρωτας
έρχονται αντιμέτωποι με τον θάνατο, σε μια
εναλλαγή συναισθημάτων που μας καθηλώνει
σε όλη την διάρκεια της παράστασης.
Η Κάρμεν έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο,
έχει μεταφραστεί σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, αλλά και σε άλλες, όπως Ιαπωνικά, Κινέζικα και Εβραϊκά και έχει καταφέρει να θεωρείται από πολλούς ως η πλέον
επιτυχημένη όπερα στην ιστορία της μουσικής.
Η παράσταση προβάλλεται με αγγλικούς και

- “THE MET: LIVE IN HD”
στον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

ελληνικούς υπότιτλους και διαρκεί 3,5 ώρες με
2 διαλείμματα.
Οι αίθουσες προβολής της Met στην Ελλάδα αυξάνονται κάθε χρόνο και ανάμεσά τους
βρίσκονται οι σημαντικότεροι χώροι πολιτισμού σε κάθε πόλη, μεταξύ αυτών το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Μέγαρο Μουσικής
Θεσσαλονίκης αλλά και θέατρα, κινηματογράφοι και άλλοι χώροι πολιτισμού.
1. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Σάββατο
9/2/2019 - αίθουσα Α. Τριάντη
2. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
3. Πάτρα: Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστήμιου Πατρών
4. Βόλος: Κινηματοθέατρο Αχίλλειον
5. Τρίκαλα: Δημοτικός Κινηματογράφος

Μύθι, Μύθι, Παραμύθι
αφήγηση λαϊκών παραμυθιών
με τη Μαρία Κατσανούλη
την πρώτη Κυριακή του μήνα (εκτός
αργιών) στις 12:00 το μεσημέρι
στην Ανδρομέδα ένα εργαστήριο για
παιδιά (από 5 ετών) με ιστορίες που
απολαμβάνουν πολύ συχνά και οι μεγάλοι
Το Μύθι Μύθι Παραμύθι, λίγο πριν το τέλος για
τούτη τη χρονιά, συνεχίζει
ετούτη την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019 τις ιστορίες του!
Τα παιδιά ακούν ένα
μαγικό παραμύθι, ζωγραφίζουν κάτι από αυτό που
αφουγκράστηκε η ψυχή
τους παρακολουθώντας
τα βήματα του ήρωα και η
έκθεση των ζωγραφιών,
που στήνεται επιτόπου,
ζωντανεύει με έναν άλλο
τρόπο ξανά το παραμύθι!
Λίγο πριν φύγουν, μια
δεύτερη ιστορία, μικρή
ετούτη τη φορά, τους αποχαιρετά και εύχεται ένα «καλό
αντάμωμα και πάλι!»
Μικρά και μεγάλα “παιδιά”, λοιπόν, μπορούν να ταξιδέψουν και τούτη τη Κυριακή σε κόσμους παράξενους με ένα
μαγικό παραμύθι!
Είσοδος : 3€/άτομο
Προγραμματισμένες Αφηγήσεις:
21/10, 4 /11, 2/12 /2018
13/1, 3/2 & 3/3 /2019
Επισημαίνεται ότι για τη συγκεκριμένη δράση:
1. Δεν είναι υποχρεωτική η κατανάλωση στο μπαρ.
2. Το σερβίρισμα διακόπτεται κατά τη διάρκεια της αφήγησης, η οποία ξεκινάει 15 λεπτά περίπου από την αναγραφόμενη ώρα προσέλευσης.
Πληροφορίες: Μουσική Σκηνή «Ανδρομέδα», Στρ Σαράφη
12, 1ος όροφος, Τρίκαλα, τηλ 6977580754

Τρικάλων «CINE ΜΥΛΟΣ»
6. Αγρίνιο: Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου
7. Ζάκυνθος: Cine Φώσκολος
8. Αλεξανδρούπολη: Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης
9. Χανιά: Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ)
10. Άγιος Νικόλαος: Κινηματογράφος «REX»
11. Σύρος: Θέατρο Απόλλων
12. Kαστοριά: TEI Δυτικής Μακεδονίας
13. Λεμεσός - Κύπρος: Θέατρο Ριάλτο
14. Λάρνακα - Κύπρος: Κ – CINEPLEX Cinemas
15. Λευκωσία – Κύπρος: Κ-CINEPLEX Cinemas
16. Πάφος – Κύπρος: Κ-CINEPLEX Cinemas.
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Το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο του Φ.Ι.ΛΟ.Σ.
Τρικάλων
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλολογικού, Ιστορικού,
Λογοτεχνικού Συνδέσμου (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) Τρικάλων, το οποίο
προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 23ης Ιανουαρίου 2019,
συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Ναυσικά Μουλά, -------------------------------------πρόεδρος,
Δημήτριος Κωνσταντινίδης,---------------- αντιπρόεδρος,
Αφροδίτη Μαργαρίτη, --------------------γεν. γραμματέας,
Αλεξάνδρα Παϊζάνου, ---------------------ειδ. γραμματέας,
Σωτήριος Κύρμπας, --------------------------------------ταμίας,
Παρασκευή Λάππα-Πουλιανίτη,--------------------- μέλος.
Αριστείδης Σφέικος, --------------------------------------μ έ λ ο ς .
Αναπληρωματικά μέλη:
Δημήτριος Αγορίτσας
Γεώργιος Ζαβλανός,
Ευαγγελία Μινάρδου.
Εξελεγκτική Επιτροπή:
Άννα Ντιναπόγια-Λιακατσίδα,
ΓεώργιοςΑλεξανδρής,
Γεώργιος Πολύσης.

Κυριακή 3.2.2019 το μεσημέρι
ο Ετήσιος χορός του ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αλλαγή Καθηκόντων
Μελών του Δ.Σ. του ΣΦΜΤ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων της Μουσικής Τρικάλων κατά την
συνεδρίασή του της 15/1/2019 αποφάσισε την αλλαγή των καθηκόντων τριών εκ των μελών του. Μετά τις αλλαγές, η σύνθεση
του νέου Δ.Σ. είναι ως εξής:
1) Πρόεδρος – Χάρης Αθανασόπουλος
2) Αντιπρόεδρος διοικητικών υποθέσεων – Τζένη Τζόκα – Βαρδούλη
3) Αντιπρόεδρος οικονομικών υποθέσεων – Ελένη Πιντζοπούλου
4) Αντιπρόεδρος επιχειρήσεων – Ευάγγελος Ρουσιαμάνης
5) Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων – Γεώργιος Αναστασίου
6) Μέλος – Παρασκευή Παπαντώνη
7) Μέλος – Λέλα Κατεχάκη
Εκ του Δ.Σ. του ΣΦΜΤ

Σεμινάριο για ΖΕΥΓΑΡΙΑ
«Φροντίζοντας
την συντροφική μας σχέση»
Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Τρικάλων «ΟΚΑΝΑ» πρόκειται να υλοποιήσει σεμινάριο για ΖΕΥΓΑΡΙΑ, με στόχο
την βελτίωση της ποιότητας στη συντροφική σχέση.
Το σεμινάριο βασίζεται σε στοιχεία τα οποία προκύπτουν
από την πολυετή εμπειρία λειτουργίας ομάδων γονέων, τα
οποία δείχνουν ότι το συναισθηματικό κλίμα στην οικογένεια ορίζεται από την σχέση του ζευγαριού. Ωστόσο, πολύ
συχνά μέσα στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής φροντίζουμε το σπίτι, τη δουλειά και τα παιδιά μας, αλλά ξεχνάμε
να αφιερώσουμε ένα μέρος της φροντίδας μας στη συντροφική μας σχέση. Σε αυτό ακριβώς σας προσκαλούμε.
Η διάρκεια του σεμιναρίου θα είναι 6 δίωρες συναντήσεις με συχνότητα μια φορά την εβδομάδα. Ο αριθμός των
ζευγαριών που θα συμμετέχουν θα είναι περιορισμένος και
η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 12 Φεβρουαρίου 2019 12: 00 – 14:00 στο τηλ. 2431
0 75555.

Με μεγάλη συμμετοχή αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο ετήσιος χορός του ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ στο κέντρο
διασκεδάσεως ‘’Πύλης Μέγαρο’’ την Κυριακή το μεσημέρι 3.2.19
στις 12.30 . Στη αρχή θα ακολούθησαν αντιπροσωπείες παιδικών τμημάτων του Χ.Ο.Τ. οι οποίες και θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς απ’ όλη της Ελλάδα σε επιμέλεια προγράμματος των Μάνου Παναγιώτη και Μάνου Κάτιας-Νανάς. Θα
ακολουθήσει στη συνέχεια μεγάλο γλέντι με τα μέλη, τους φίλους του ΧΟΤ και συμπολίτες μας που στηρίζουν όλα αυτά τα
χρόνια τον ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. Γλέντι με πολύ κέφι,
χορό και τραγούδι όπως μόνο ο Χ.Ο.Τ. ξέρει να πραγματοποιεί και όλοι θα απολαύσουν μια καταπληκτική ορχήστρα που θα
παίξει χορούς απ’ όλη την Ελλάδα με τον Νεκτάριο Παπαγεωργίου στο κλαρίνο, Μούτσελο Νίκο στη γκάιντα και στα κρουστά, Καλλιάρα Δήμητρα στο τραγούδι, Γιώργος Μαγαλιός στο
τραγούδι και κρουστά, Σκαμπαρδώνης Γιάννης στο Βιολί και Ρέτος Γιώργος στο Λαούτο. Τιμή κάρτας για ενήλικες 15 ευρώ με
φαγητό και ποτό ενώ για τα παιδιά 7 ευρώ με φαγητό.

30 σελίδα

ΤΕΤΑΡΤΗ

30

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

εσωτερικά

Τετ α τετ Μητσοτάκη με φαρμακοβιομήχανους
• Οι στόχοι της πολιτικής της ΝΔ για το φάρμακο

Σ

υνάντηση με εκπροσώπους της Πανελλήνιας
Ένωσης Φαρμακοβιομηχάνων είχε χθες ο
Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης στο γραφείο του στη Βουλή.

Η Ένωση Φαρμακοβιομηχάνων εξέθεσε τα προβλήματα του
κλάδου, εκ των οποίων τα πιο σημαντικά είναι η υπερφορολόγηση, η υπερβολική αύξηση των επιστροφών (clawback) καθώς
και τα αντικίνητρα για επενδύσεις που αν υλοποιούνταν θα
είχαν υψηλή προστιθέμενη αξία και θα ενίσχυαν τις εξαγωγές.
Από την πλευρά του ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την υγεία, η πολιτική του
φαρμάκου είναι κομβικής σημασίας.
Μάλιστα ο πρόεδρος της ΝΔ τόνισε πως το πρόγραμμα του
κόμματος του εστιάζεται στην επίτευξη έξι κυρίως στόχων:
· Το καλύτερο φάρμακο στην καλύτερη δυνατή τιμή για τους
ασθενείς,
·Τον έλεγχο της υπερσυνταγογράφησης και την καταπολέμηση
της διαφθοράς,
· Τον καθορισμό της αποζημίωσης του φαρμάκου με βάση
τα θεραπευτικά αποτελέσματα και την υιοθέτηση των βέλτιστων
ευρωπαϊκών πρακτικών.
· Τη στήριξη της εγχώριας παραγωγής, της απασχόλησης
και των επενδύσεων στο κλάδο του φαρμάκου
· Τη σύνδεση της εγχώριας παραγωγής με την έρευνα και
την τεχνολογική ανάπτυξη
· Έναν δίκαιο μηχανισμό επιστροφής (clawback).

Από τη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχάνων

Κικίλιας: Ο πατριωτισμός των Ελλήνων
δεν εξαγοράζεται με 64 ευρώ μικτά
«Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει με το Μακεδονικό τεράστιο πρόβλημα στη Βόρεια Ελλάδα»

Π

ροσπάθεια
εξαγοράς του
πατριωτισμού των
Ελλήνων, με την
εξαγγελία για αύξηση του
κατώτατου μισθού
καταλόγισε στον
πρωθυπουργό ο Βασίλης
Κικίλιας, μέσω
τηλεοπτικών του
δηλώσεων.

Ο τομεάρχης Άμυνας της
Νέας Δημοκρατίας υπενθύμισε πως με τον νόμο 4172 της
κυβέρνησης Σαμαρά, ο κα-

τώτατος μισθός έπρεπε να
έχει αυξηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2017. «Δύο χρόνια πήγαν χαμένα με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει με το Μακεδονικό
τεράστιο πρόβλημα στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και στην
υπόλοιπη χώρα.
Ο κ. Τσίπρας προσπάθησε
με 64 ευρώ μικτά να εξαγοράσει τις συνειδήσεις των Ελλήνων. Η εθνική ήττα δεν θα
ξεχαστεί ποτέ. Ούτε για 64
ούτε για 664 ούτε για 6.064.

Ο τομεάρχης Άμυνας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Κικίλιας
Ο πατριωτισμός των Ελλήνων
δεν εξαγοράζεται», σημείωσε
σχετικά
Αναφερόμενος στις κρίσεις

στις Ένοπλες Δυνάμεις, τόνισε πως «οι πολύ άξιοι αξιωματικοί, οι οποίοι αποστρατεύθηκαν στο Πολεμικό Ναυ-

τικό, στον Στρατό Ξηράς ή
στην Πολεμική Αεροπορία,
ήταν κατά γενική ομολογία
αξιόμαχοι, πολύ έμπειροι, σε
μια πολύ κρίσιμη εποχή, όταν
ξέρουμε ότι τον Φεβρουάριο
κορυφώνονται οι κρίσεις στα
ελληνοτουρκικά και στην απέναντι πλευρά ο αναθεωρητισμός, η προκλητική ρητορική
περί "Γαλάζιας Πατρίδας" είναι
ανοιχτά και επικίνδυνα».
Μάλιστα, όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό - Μακεδονικό
Πρακτορείο Ειδήσεων, κατηγόρησε την κυβέρνηση για
κομματικές κρίσεις, καθώς,
όπως δήλωσε, «όλοι όσοι αποστρατεύθηκαν, όμως, έχουν
ένα κοινό χαρακτηριστικό: Κανένας δεν κρατούσε ψηλά το
ταμπελάκι που έγραφε ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτική ηγεσία των
Ενόπλων Δυνάμεων μιλούσε
για ομοψυχία και ομόνοια.
Αποφάσισε, όμως, να αποκεφαλίσει άξιους αξιωματικούς
και να ακρωτηριάσει τις Ένοπλες Δυνάμεις. Ο κ. Ρήγας

έκανε τις κρίσεις καθ' υπόδειξη του Μεγάρου Μαξίμου.
Οι κρίσεις ως τώρα είναι σκληρά κομματικές, και ως τέτοιες
θα προχωρήσουν και σε βάθος στην ιεραρχία».
Μάλιστα, εξέφρασε τη λύπη
του για το ότι αυτά έγιναν
στην πιο κρίσιμη στιγμή για
τα ελληνοτουρκικά, την ασφάλεια και την ακεραιότητα της
χώρας. Όπως πρόσθεσε, θα
καταθέσει εντός της ημέρας
επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή,
στην οποία θα πρέπει να απαντήσει η πολιτική ηγεσία του
ΥΠΕΘΑ.
«Όσο ανεβαίνουμε στην
επετηρίδα, κάποιοι θα πρέπει
να αποστρατευτούν, πάντα
γίνεται αυτό. Είναι τυχαίο,
όμως, ότι όλοι όσοι αποστρατεύτηκαν είναι αυτοί που δεν
ενέδωσαν στο να κυκλοφορούν μέσα στο Πεντάγωνο
πανηγυρίζοντας για την κυβέρνηση;», διερωτήθηκε ο κ.
Κικίλιας.

Σε προσιτές τιμές

ΑΚρIβΟΣ ΔηΜHΤρηΣ

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

Τηλ.: 24310 88217 • Κιν.: 6983 287 352
Εξυπηρέτηση σε Τρίκαλα και Καλαμπάκα
CMYK
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Τσίπρας, Μακρόν, Κόντε στη Λευκωσία: Ενέργεια,
μεταναστευτικό, Τουρκία στο «τραπέζι»
έματα ενέργειας, το Κυπριακό, οι
ευρωτουρκικές σχέσεις, οι εξελίξεις
στη Μέση Ανατολή, το
μεταναστευτικό, η μεταρρύθμιση της
Ευρωζώνης και το Πολυετές
Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την περίοδο 2021-2027
συζητήθηκαν στη χθεσινή 5η Σύνοδο των
Ευρωπαϊκών Χωρών του Νότου (Ελλάδα,
Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία,
Κύπρος, Μάλτα) που θα πραγματοποιηθεί
στη Λευκωσία με τη συμμετοχή του Έλληνα
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Θ

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, σε ό,τι αφορά τις περιφερειακές εξελίξεις, τονίστηκε:
η σημασία της Συμφωνίας των Πρεσπών για την
ευρύτερη περιοχή
οι προοπτικές των ευρωτουρκικών σχέσεων και
η ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου από την
Άγκυρα
η ανάγκη για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του
Κυπριακού, χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα
οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και την Βόρεια
Αφρική και να υπογραμμισθεί ότι μια ολοκληρωμένη πολιτική για τη Μεσόγειο είναι απαραίτητη
για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την
ενίσχυση του ρόλου της στις διεθνείς εξελίξεις.
Ως προς το μεταναστευτικό/προσφυγικό ο κ.
Τσίπρας τόνισε την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή, συλλογική λύση, στη βάση της συνευθύνης και της αλληλεγγύης, με σεβασμό στο διεθνές
δίκαιο. Υπογράμμισε επίσης ότι όλες οι προτάσεις
σχετικά με τη μεταρρύθμιση του κοινού ευρω-

κριτική της Νέας
Δημοκρατία ότι
επικυρώνουμε μια
εξαγγελία μας, προσδιορίζοντας μάλιστα από τη ΔΕΘ την
ημερομηνία που θα γίνει, για να
αλλάξουμε την ατζέντα από τη
Συμφωνία των Πρεσπών δεν
αντέχει στο δημόσιο διάλογο.
Προκαλώ τον οποιοδήποτε να
πάει σε ένα καφενείο και να πει
ότι αυξάνεται ο κατώτατος μισθός και επηρεάζονται θετικά 1
εκατ. μισθωτοί, μετά από μια δεκαετία για να αλλάξει η κουβέντα για τις Πρέσπες. Αυτά δεν
είναι σοβαρά πράγματα. Στη
Νέα Δημοκρατία, με τη δική
τους λογική, έπρεπε να βγούμε
νωρίτερα από τα Μνημόνια και
να αυξηθεί νωρίτερα ο κατώτατος μισθός. Η Νέα Δημοκρατία
δεν είχε καμία τέτοια πρόθεση,
καθώς έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα κατά της αύξησης
των μισθών με το πρόσχημα
της μείωσης της ανταγωνιστικότητας. Είναι μια πολιτική που
δεν οδήγησε πουθενά», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, μιλώντας για την

«Η

παϊκού συστήματος ασύλου είναι αλληλένδετες
και ότι δεν είναι δυνατό να γίνεται λόγος για αλληλεγγύη χωρίς την ανάπτυξη μηχανισμού ανακατανομής των αιτούντων άσυλο μεταξύ των κρατών-μελών.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός υποστήριξε την
ολοκλήρωση της Ευρωζώνης με θεσμούς που θα
υπόκεινται σε δημοκρατική λογοδοσία και τις προτάσεις για ισχυρό προϋπολογισμό της με σταθεροποιητική λειτουργία.
Ως προς το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

(2021-2027) τόνισε ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ
πρέπει να λειτουργεί ως εργαλείο αναδιανομής,
προκειμένου να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή
σύγκλιση και τη μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική συνοχή.
Για το λόγο αυτό, η χρηματοδότηση νέων πολιτικών για την έρευνα και την καινοτομία, ή η αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης δεν πρέπει
να γίνεται εις βάρος των παραδοσιακών πολιτικών της ΕΕ - της κοινής αγροτικής πολιτικής και
της πολιτικής συνοχής, οι οποίες αποτελούν βα-

σικούς πυλώνες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.
Προς το σκοπό αυτό, απαιτούνται νέοι ευρωπαϊκοί
ίδιοι πόροι, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι
πολίτες.
Σχετικά με τα ζητήματα της ενέργειας ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ολοκληρωμένη
ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας, με βασικό πυλώνα την διασύνδεση ενεργειακής και περιφερειακής ασφάλειας και τον πολλαπλασιασμό
ενεργειακών πηγών και οδεύσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του Νότιου Διαδρόμου, τμήμα του οποίου
είναι ο αγωγός φυσικού αερίου TAP, η έναρξη κατασκευής του διασυνδετηρίου αγωγού Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB), τα εγκαίνια της 3ης δεξαμενής υγροποιημένου φυσικού αερίου στη
Ρεβυθούσα και η προώθηση του αγωγού EastMed στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, συζητήθηκαν και οι προοπτικές του αγωγού Turkish
Stream.
Στη Σύνοδο συμμετείχαν:
ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης
ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, κ. Εμανουέλ Μακρόν
ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας,
κ. Αλέξης Τσίπρας
ο Πρωθυπουργός της Ιταλικής Δημοκρατίας, κ.
Τζουζέπε Κόντε
ο Πρωθυπουργός της Δημοκρατίας της Μάλτας, κ. Τζόζεφ Μουσκάτ
ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, κ. Αντόνιο Κόστα
ο Υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, κ. Τζουζέπ Μπορέλ.

Παππάς: Η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία

«Ευρώπη με Όρμπαν, Κουρτς,
Μητσοτάκη που διαλύουν το
8ωρο ή Κόστα, Σάντσες, Τσίπρα
που αυξάνουν τους μισθούς;»,
διερωτάται ο υπουργός
Ψηφιακής Πολιτικής.
αύξηση του κατώτατου μισθού.
«Η Νέα Δημοκρατία όταν μείωσε τους μισθούς, παρά την
υπόσχεση για έκρηξη της ανταγωνιστικότητας, εκτίναξε την
ανεργία στο 28%. Δεν έχουν βά-

λει μυαλό. Είναι κολλημένοι νεοφιλελεύθεροι με πάρα πολύ
μεγάλη τάση ακροδεξιάς τελευταία. Από τη μία έχουμε,
μια παράταξη της ανεργίας και
της ύφεσης που ανεβάζει την
ανεργία και μειώνει τους μισθούς και την από την άλλη την
παράταξη που ανεβάζει τους μισθούς και μειώνει την ανεργία.
Αυτό το αντιλαμβάνεται ο λαός
από άκρη σε άκρη της χώρας»
συνέχισε ο υπουργός ΨΗΠΤΕ,
για να προσθέσει: «Αν πηγαίναμε στην προληπτική γραμμή
πίστωσης, δηλαδή τη γραμμή
της Νέας Δημοκρατίας και του
κεντρικού τραπεζίτη, δεν θα
υπήρχε η διαδικασία για αύξηση μισθού. Είχαμε το διάλογο
για την αύξηση του μισθού και
η ΓΣΕΕ ήταν απούσα. Πρόκειται
για μαύρη στάση και πληγή για
το εργατικό Κίνημα στην Ελλάδα».
Ο κ. Παππάς επανέλαβε ότι η
κυβέρνηση θα εξαντλήσει την
τετραετία λέγοντας ότι «οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, εδώ και

τρία χρόνια ονειρεύονται πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Ο
κ. Μητσοτάκης περίπου 1.100
μέρες ζητάει εκλογές. Η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία» και υπογράμμισε: «Είχαν καλλιεργήσει της προσδοκία ότι θα μας έριχναν μέσω του
Μακεδονικού. Αντίθετα έχουμε
την ψήφιση του προϋπολογισμού, της ψήφου εμπιστοσύνης,
της Συμφωνίας των Πρεσπών
και το κύμα θετικών μέτρων
που θα έρθει από εδώ και πέρα.
Πρόκειται για την απόλυτη ανάκτηση της πολιτικής πρωτοβουλίας εκ μέρους του Αλέξη
Τσίπρα, με τη Νέα Δημοκρατία
να προσπαθεί να εφεύρει διάφορα για να αντιπολιτευτεί».
Αναφερόμενος στην κριτική
προς την κυβέρνηση και στο ό,τι
συμβαίνει στη Βενεζουέλα, ο Ν.
Παππάς σημείωσε: «Αυξάνεται
ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα και μας λένε τι "έχετε να
πείτε για τη Βενεζουέλα"; Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Η
Βενεζουέλα είναι ένα θεμελιακό

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

υλικό στο φαντασιακό αφήγημα
μιας ακροδεξιάς που φαντάζεται διαφορά πράγματα να συμβαίνουν στον κόσμο της Αριστεράς στην Ελλάδα, αλλά αυτό
δεν επηρεάζει τη σκέψη και την
κρίση του Έλληνα πολίτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση θα είναι
με την πλευρά της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Δεν χρειάζεται εργαλειοποίηση μιας κόντρας που συμβαίνει στην άλλη
άκρη της γης».
Σε ερώτηση για τις δηλώσεις
του Σταύρου Θεοδωράκη,
απάντησε πως «ο κ. Δανέλλης
διεγράφη από το Ποτάμι, διότι
έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης
στην κυβέρνηση, ώστε να προχωρήσει και η Συμφωνία των
Πρεσπών.
Μια Συμφωνία που -προς τιμήν τους- πολλά στελέχη του
Ποταμιού τη ψήφισαν. Είναι
προφανές πως Αμυράς και Ψαριανός ήταν σε συνεννόηση με
τη Νέα Δημοκρατία», για να
προσθέσει: «Η Νέα Δημοκρατία
άγεται και φέρεται από μία
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Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

ακροδεξιά ομάδα. Αυτός είναι
ένας τεράστιος κίνδυνος για
την Ελλάδα».
Ο υπουργός ΨΗΠΤΕ μίλησε
για την «ανάγκη να βρεθούν
και να συντονιστούν όλες οι
αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις. Αυτό δεν είναι ανάγκη
επιβίωσης κάποιου κομματικού
σχηματισμού, αλλά ανάγκη της
κοινωνίας, διότι από τα Μνημόνια της περιόδου 2010-2015
κληρονομήσαμε τεράστιες ανισότητες, τις οποίες, βγαίνοντας
από την κρίση, μπορούν να μειώσουν μόνο προοδευτικές και
αριστερές πολιτικές.
Ειδικά τη στιγμή που υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις στην Ευρώπη: από τη μία έχουμε τους
Όρμπαν και Κουρτς να διαλύουν το 8ωρο εργασίας και
από την άλλη τις κυβερνήσεις
Πορτογαλίας, Ισπανίας και Ελλάδας που αυξάνουν τον κατώτατο μισθό και επαναφέρουν
τις συλλογικές διαπραγματεύσεις».
Αναφερόμενος στον Π. Καμμένο, ο Ν. Παππάς σημείωσε ότι
«η συνολική αποτίμηση της διακυβέρνησής μας με τον Πάνο
Καμμένο ήταν θετική. Δεν μας
εμπόδισε να φέρουμε στη Βουλή προοδευτικές μεταρρυθμίσεις. Η μόνη φορά που έθεσε σε
κίνδυνο την κυβερνητική σταθερότητα ήταν με το Μακεδονικό. Και όλοι αυτοί που μας κατηγορούσαν ότι συνεργαζόμαστε με τον Πάνο Καμμένο, όταν
εκείνος έβαλε σε κίνδυνο την
κυβερνητική σταθερότητα, ταυτίστηκαν μαζί του».
Τέλος, αναφερόμενος στις
εντάσεις στο Αιγαίο ο υπουργός
ΨΗΠΤΕ είπε ότι «η Ελλάδα με
αυξημένο διπλωματικό εκτόπισμα θα συνεχίσει να εργάζεται
για σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή».
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Παντοπωλείο Βασιλικής Γκότση,
Κουτσομυλίων (Πάτερ Κοσμά) 62.
Δύο Φεβρουαρίου 1948, ημέρα
της Υπαπαντής. Βράδυ, καιρός μουντός, χειμωνιάτικος. Οι νοικοκυρές
φροντίσανε από νωρίς τα ψώνια
τους, τα γιαουρτάκια είχανε σχεδόν
τελειώσει, και αυτοί που συνήθως
κλείνανε την “αυλαία” ήτανε οι κυρατζήδες, με λιγοστό κρασάκι, αργά,
και στο πιατάκι καμιά ελιά, λίγο χαλβά, ρέγκα, λίγο ζαμπόνι, δίπλα εκεί
στο μαγκάνι.
Ζεστή και ήρεμη ατμόσφαιρα, που
κάπου-κάπου διακόπτονταν από καμιά κουβέντα από τα δικά τους, ή
κάποιο δυνατό ΚΛΑΚ, από χονδρό
παππουδίστικο κομπολόι. Ήτανε κάμποση ώρα που φύγανε και αυτοί,
και θυμάμαι εννέα το βράδυ, κλείσαμε “κειπένια” και πόρτα, για το
σπίτι μας, είκοσι μέτρα, δίπλα.
Μόλις ανεβήκαμε πάνω, πριν καλάκαλά κλείσουμε την πόρτα του δωματίου πίσω μας, και εννέα ακριβώς
και τέταρτο (21.15’), ένα πολύ-πολύ
δυνατό ΜΠΑΜ, και αμέσως πίσσα,
σκοτάδι.
Φόβος, ανασφάλεια, ταραχή. Διακοπή ηλεκτρικού. Πανικός, ποδοπατήματα. Στο δωμάτιο αυτό, 4-5 συμμαθήτριες της αδελφής μου, γράφανε ορθογραφία Αρχαία Ελληνικά,
διαγωνισμών στο Γυμνάσιο. Υπαγόρευε δε ένας θείος της Μάνας μου.
Ούτε που κατάλαβα τι έγινε. Εξαφανίσθηκαν οι πάντες στη στιγμή.
Στις ντουλάπες, σε βελέντζες στο
νταβάνι, στο αχούρι. Μέγιστος φόβος
και κίνδυνος αρπαγής. Ήτανε τότε
που πολύς κόσμος από τα Κουτσομύλια διανυκτέρευε για ασφάλεια
σε συγγενικά τους σπίτια, μέσα στη
πόλη.
Τρομάξαμε, άρχισε αμέσως δυνατό τουφεκίδι. Ο στρατός από το
Φρούριο, τη ντάπια, το πολυβολείο
στου Άι Λια, και οι αντάρτες από το
ποτάμι.
Είμαστε δίπλα στο παράθυρο, αγκαλιά στη Μάνα μου.
Οι σφαίρες φλογοβόλες, να σφυρίζουν και να γαζώνουν μπροστά
μας τον κεντρικό δρόμο. Σωστό πανηγύρι. Μοναδικό πρωτόγνωρο παιδικό θέαμα. Ήτανε η τρίτη φορά
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Απ' ότι θυμάμαι
“Τω καιρώ εκείνω και Κύριε Φύλατται”
Γράφει ο Αριστείδης Γκότσης
που ενεργούσαν οι αντάρτες στα
Τρίκαλα. Πρώτη τον Αύγουστο του
'48 από τη Μπάρα, με την πυρπόληση
του μύλου Βοΐλα, υφαντουργείου
Τεγόπουλου, τηλεφωνικό Τ.Τ.Τ. Καθώς και το “ΘΑΡΡΟΣ”. Δεύτερη από
Σελίμογλου-Κουτσομύλια 12 Δεκεμβρίου του '48, ημέρα τρίτη του Αγίου
Σπυρίδωνος, καθώς και νυν η τρίτη
πάλι από Κουτσομύλια. Μετά από
κάμποσες ώρες το πυροβολιτό σταμάτησε. Ανάσα. Ησυχία παντού.
Ύπνος πουθενά. Φόβος και αγωνία
όλη νύχτα. Ακίνητοι.
Πριν καλά ξημερώσει, ακούστηκε
θόρυβος μηχανής. Φάνηκε ένα τανκ,
αυτά με ρόδες λαστιχένιες. Πέρασε
αργά, έφτασε μέχρι το “Φόρο” στους
Μπαζούκη, κι επέστρεψε.
Να και κάτι πανιασμένα άτομα,
από το κρύο και το φόβο. Αναμαλλιασμένοι γεμάτοι σκόνη και αράχνες.
Δειλά-Δειλά άρχισε ο κόσμος να ξεμυτίζει.
Ψάχνουμε στο μαγαζί, για τη διακοπή του ρεύματος. Τι να δούμε. Η
χαλύβδινη σωλήνα, το “κατεβατό”
από τους μονωτήρες έως κάτω, με
μία τρύπα από χονδρή σφαίρα (έχω
ακόμη τη χαλύβδινη), έκοψε το ένα
από τα δύο καλώδια. (Σταματόπουλος τότε συνεχές).
Σε λίγο γέμισε το μαγαζί κόσμο.
Κρύο, παραγεμίσαμε το μαγκάλι,
συζητήσεις, ανησυχίες περιέργιες.
Ξάφνου γύρω στις δέκα, να 'σου
ένα τζιπ στρατιωτικό. Ένας καλοντυμένος, άψογος κύριος μπήκε μέσα.
Κάτι ρώτησε τη Μάνα μου, κι εκείνη
του 'δειξε το χωράφι που ζητούσε.
Ούτε που αντιληφθήκαμε ότι σε παρακείμενο χωράφι, κοντά στο ποτάμι,
κείτονταν δύο νεκρά παιδιά. Δύο αντάρτες.
Ήτανε ο Νομίατρος κ. Καλδής
για την επιβεβαίωση. Πήγε να περάσει απέναντι, γλίστρησε, γονάτισε,

λασπώθηκε η καπαρντίνα του. Γεμάτος οργή και μπαμπαλίζοντας γύρισε πίσω. Τον καθησύχασε η Μάνα
μου, ότι μόλις επιστρέψει θα στεγνώσει η λάσπη στη φωτιά και θα
είναι “κομπλέ”.
Ήτανε δύο παιδιά γύρω στα 17
χρονών, από αυτούς που στείλανε
(άκουσον-άκουσον) να σκάψουν στο
σκληρό πετρόστρωτο δρόμο, για τοποθέτηση νάρκης στα πρώτα σπίτια
Κουτσομυλίων.
Ο θόρυβος από το σκάψιμο πρόδωσε τις προθέσεις και τη θέση
τους. Εύκολος στόχος, και μία χειροβομβίδα από πάνω ματαίωσε το
σχέδιό τους. Μαζί μ' αυτούς και τη
νάρκα. Τους μετέφεραν, νεκρούς
πλέον, τους άφησαν στο χωράφι
εκεί. Θάφτηκαν επί τόπου.
Και αργότερα μάθαμε ότι είχαμε
και άλλο άδικα νεκρό. Η μητέρα του
Βασίλη -Φούλας- Αλεξάνδρας Μπαταγιάννη (παρακείμενο το σπίτι της
στο σκάψιμο νάρκας) κρυμμένη πίσω
στον τοίχο κοντά στο παράθυρο.
Τραβήξαμε ένα εξωτερικό καλώδιο, πήραμε φως. Για μέρες επικρατούσε ένα είδος φοβίας. Κλείναμε
νωρίς.
Η σφαίρα αυτή στη σωλήνα, πρέπει να προορίζονταν για την πολιτοφυλακή, που εννέα η ώρα, πήγαινε
στις “σκοπιές”. Ένας προς το τέλος
του 8ου Δημ. Σχολείου, στους Μπαζουκαίους και ένας ακόμη προς τα
πάνω Κανταρτζή στην Ντάση, δίπλα
στα σπίτια Μπούκα.
Χρόνια τώρα αναλογίζομαι πόσο
φθηνά τη γλιτώσαμε, άπειροι δίπλα
στο παράθυρο με τόσο πυροβολιτό.
ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ.
2 Φεβρουαρίου 1948, 2 Φεβρουαρίου 2019, 70 χρόνια πριν, και ποτέ
μην ξανάρθουν τέτοιες μέρες.
Τρίκαλα 29 Ιανουαρίου 2019

ΠΙΝΩΝΤΑΣ ΚΑΦΕ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

Ο

λόγος του ευαγγελίου, ο
λόγος των Πατέρων και η
παράδοση μας, αποτελούν
σταθερές αξίες, αναλλοίωτες και
αμετάβλητες στο διάβα των αιώνων.
Αυτό, επουδενί, δεν σημαίνει το
στραγγάλισμα της εφευρητικότητας,
του ανοίγματος, της σάρκωσης. Κάτι
τέτοιο, εξάλλου, σηματοδοτεί το
ξεθώριασμα της σωτηρίας, τη
νέκρωση ενός ζωντανού σώματος.

Η Εκκλησία από τα πρώτα χρόνια ανοίχτηκε. Αυτό υπήρξε μεγάλη επανάσταση,
δεδομένου ότι ο χώρος στον οποίο άρχισε
να αναπτύσσεται ο πυρήνας του χριστιανικού κόσμου ήταν το ιουδαϊκό περιβάλλον.
Η φιλοσοφία του χριστιανικού πνεύματος
εδώ και αιώνες παραμένει ίδια. Προσαρμογή του θείου λόγου στα δεδομένα της
εποχής με τη χρήση των μέσω της κάθε
εποχής. Έτσι, φτάνουμε στο σημείο, ο
απόστολος Παύλος, αυτός ο ευφυής και
εκσυγχρονιστής απόστολος, να ομολογεί
πως έγινε σε όλους τα πάντα (Α’ Κορ. 9,
22).
Την ίδια φιλοσοφία, το ίδιο ανοιχτό πνεύμα, επαναστατικό και ρηξικέλευθο, για την
εποχή τους, είχαν οι Τρεις Ιεράρχες. Αρνούμαι να δω την παρουσία τους, το έργο
τους, στο παρελθόν. Αρνούμαι, επίσης, να
εξορίσω την αντίληψη τους σε εποχές περασμένες. Τους βλέπω σήμερα. Βλέπω
την ευφυΐα τους, τις ευαισθησίες τους,
την αγάπη για τον Θεό και τον άνθρωπο,
την ανατρεπτικότητα τους, το επαναστατικό
τους πνεύμα. Τους βλέπω να έρχονται
στην εποχή μας, αλλά και σε κάθε εποχή.
Έχουν το ίδιο ύφος, ο καθένας τους διατηρεί τον ίδιο χαρακτήρα, κρατούν στα
χέρια τους τα ίδια βιβλία, πιστεύουν στα
ίδια που πίστευαν. Η εκφραστική τους,
όμως, διάθεση αλλάζει! Δεν είναι η ίδια.
Οι άνθρωποι που έχουν απέναντι τους δεν
είναι οι ίδιοι. Βυθίζονται, πλέον, σε βαθύτερες σκέψεις, εκφράζουν ανέλπιστες ελπίδες, φλερτάρουν με την κατάθλιψη, γοητεύονται από τη μοναχικότητα.
Είμαι σίγουρος πως αν ο Μ. Βασίλειος,
ο Γρηγόριος Θεολόγος και ο Ιωάννης Χρυσόστομος, έρχονταν σήμερα ανάμεσα μας,
δεν θα κλείνονταν μέσα στους ναούς, πίσω
από τις βαριές πόρτες που θέλγονται από
το απλησίαστο. Δεν θα είχαν την ανάγκη
για αυτοεπιβεβαίωση πίσω από ένα γραφείο
που θα αναδείκνυε με τραγικό τρόπο τη
φτώχεια της υπαρξιακής εσωτερικότητας.
Ποιός είπε ότι η Εκκλησία υπάρχει για να
είναι; Υπάρχει για να γίνεται!
Βλέπω και τους Τρεις να σηκώνονται
από τις βαριές καρέκλες που παρέχουν
ασφάλεια, αυτοεπιβεβαίωση, και να σπρώχνουν με δύναμη τις κλειστές πόρτες, βάζοντας τέλος σε ανασφάλειες και φοβικά
σύνδρομα. Τους βλέπω, με πίστη στον
Θεό και στο γεγονός της σωτηρίας του
ανθρώπου, να βαδίζουν στους δρόμους,
στις αγορές, στις πλατείες. Χαιρετάνε τον
κόσμο. Χωρίς αλαζονεία, χωρίς ύφος που
βεβαιώνει τίτλους, χωρίς κομπορρημοσύνες. Απλοί, ταπεινοί, ανυποψίαστα άγιοι!
Δεν φοράνε μανικετόκουμπα, δεν προκαλούν με τον πλούτο, δεν γιορτάζουν με
τους καθώς πρέπει, τους εκλεκτούς, τους
ατσαλάκωτους. Όλους τους χαιρετάνε,
στέκονται στους πονεμένους, ζορίζονται
που δεν μπορεί εύκολα να ανατραπεί η
εξουσία του μισάνθρωπου διαβόλου, που
ταλαιπωρεί την ανθρωπότητα. Αλλά κι όταν
είναι στους ναούς, κηρύττουν χωρίς επίδειξη. Απουσιάζει ο στόμφος, το έντονο
καθεστωτικό συλλάβισμα λέξεων και φράσεων. Ο Γρηγόριος Θεολόγος, μάλιστα,
συχνά τονίζει: «Πρᾶξις θεωρίας ἐπίβασις».
Ιδίως ο Γρηγόριος, έχει τάσεις φυγής.
Δεν ικανοποιείται. Δεν ησυχάζει. Περνάει

έξω από μία καφετέρια και δεν διστάζει να
καθίσει να συζητήσει. Ακούει τους προβληματισμούς των νέων, προβληματίζεται
που οι μεταφυσικές τους αγωνίες έχουν
ένταση. Σκέφτεται πως η εποχή αυτή εύκολα μπορεί να αναδείξει αγίους, μάρτυρες
συνειδήσεως, σε σχέση με τη δική του
εποχή. Τους μιλάει με ποιητική γλώσσα,
αναδεικνύοντας αλήθειες και ομορφιές
της πίστης μέσα από την ευαισθησία που
δημιουργούν τα εκφραστικά μέσα της εποχής. Κάποιος από την παρέα πετάγεται
και διαμαρτύρεται: «Εσείς μόνο για Θεό
μιλάτε και απορρίπτεται κάθε τι που δεν
είναι δικό σας. Πώς θα μιλήσετε στην
εποχή μας όταν εξορκίζετε κάθε τι που
μοιάζει ξένο;». Ο Γρηγόριος δεν σαστίζει,
δεν εκπλήσσεται. Τους μιλάει για τον κυνικό
φιλόσοφο και φίλο του Ήρωνα που έγινε
χριστιανός και επαινεί τη φιλοσοφία, επαινεί
κάθε τι που προάγει το ήθος, την αρετή.
Σε ένα άλλο σημείο της πόλης, βαδίζει
ο Ιωάννης Χρυσόστομος. Εισέρχεται μέσα
σε έναν ναό και συναντά ιερείς σε μία σύναξη. Ακούει πως δεν χρειάζονται ιερείς
με μόρφωση και προβληματίζεται για όσα
ακούει. Αντιλαμβάνεται απ’ όσα ακούει
πως η ιεροσύνη αναλώνεται στο λειτουργικό
μέρος. Οι εποχές απαιτούν περισσότερα.
Οι άνθρωποι απαιτούν περισσότερα. Υπάρχει Θεός; Γιατί το κακό υπάρχει στον
κόσμο; Γιατί βασιλεύει η αδικία; Γιατί ο
Θεός που είναι αγάπη αφήνει να εξουσιάζει
ο θάνατος τις ζωές των ανθρώπων; Του
απευθύνουν το λόγο στη σύναξη. Εσύ παππούλη, του λένε, τί έχεις να μας πεις γι’
αυτά; Πώς θέλει η εποχή μας τον ιερέα; Ο
Χρυσόστομος αντλεί τα επιχειρήματα από
τους λόγους του «Περί Ιεροσύνης». Χρειάζεται άριστη ηθική κατάσταση, τους λέει,
αλλά «είναι μεγάλη η ανάγκη του λόγου,
όχι μόνο για τη διασφάλιση της εσωτερικής
ποίμνης, αλλά και για την απόκρουση των
εξωτερικών εχθρών». Δεν παραλείπει να
τονίζει πως ο ιερέας χρειάζεται να γνωρίζει
ώστε να διαλέγεται με όλους.
Παραπέρα, ο Μ. Βασίλειος. Περνάει έξω
από μία καφετέρια. Δεν αποστρέφει το
βλέμμα του, κοιτάζει μήπως συναντήσει
κάποιον που έχει αναζητήσεις και φιλοσοφήσει μαζί του. Μέσα στο βάθος κάθονται
αγόρια και κορίτσια. Δεν είναι του στυλ
του. Δίνει, όμως, ο ίδιος στυλ στη συνάντηση. Βαδίζει προς το μέρος τους. Κάθεται
σε διπλανό τραπεζάκι και παραγγέλνει
καφέ. Εκείνοι συζητάνε για το τι πρέπει να
απορρίπτουν και τι να δέχονται στη ζωή
τους. Ο Βασίλειος, γυρνάει προς το μέρος
τους και με ήσυχο τόνο στη φωνή, τους
λέει αυτά που είχε γράψει στην ομιλία του
«Προς τους νέους…»: «Είναι πολλά αυτά
που με παρακινούν, παιδιά μου, να σας
συμβουλεύσω, όσα θεωρώ ότι είναι άριστα
και όσα έχω την πεποίθηση ότι σας συμφέρουν, εάν τα προτιμήσετε… και να συναναστρεφόμαστε με ποιητές και λογογράφους και ρήτορες και με όλους τους
ανθρώπους, από τους οποίους πρόκειται
να προέλθει κάποια ωφέλεια για την επιμέλεια της ψυχής».
Η Εκκλησία βγαίνει στον κόσμο. Πάντοτε
έβγαινε. Όμως, δεν γίνεται κόσμος. Υπάρχει
για τον κόσμο, όχι για να γίνει κόσμος.
Βλέπω τους Τρεις Ιεράρχες στην εποχή
μας. Θέλουν να γνωρίσουν στον άνθρωπο
το πρόσωπο του Χριστού. Από εκεί ξεκινάνε
όλα. Δεν εξορκίζουν την εποχή, τα μέσα
της, δεν δαιμονοποιούν ότι δεν είναι «της
εκκλησίας». Γίνονται για όλους όλα. Κάθονται στις καφετέριες, πίνουν καφέ, ακούνε μουσική, βιώνουν τον Θεό στην εποχή
μας. Αγαπούν τον Θεό. Αγαπούν τον άνθρωπο.
διάκονος Ι.Μ. Σταγών & Μετεώρων

π. Ηρακλής Αθ. Φίλιος
(Βαλκανιολόγος, Θεολόγος)

τοπικά
ναμφίβολα οι Τρεις
Ιεράρχες,
Βασίλειος ο Μέγας,
Γρηγόριος ο Θεολόγος
και Ιωάννης ο
Χρυσόστομος κατέχουν
εξέχουσα θέση ανάμεσα
στους μεγάλους πατέρες,
ως οικουμενικοί
διδάσκαλοι της
Εκκλησίας. Είναι
πνευματικά αναστήματα
παγκοσμίου βεληνεκούς,
ιεράρχες αξεπέραστοι,
ερμηνευτές των Γραφών
και κήρυκες του θείου
λόγου σπάνιοι, ποιμένες
και πνευματικοί οδηγοί
απαράμιλλοι.

Α

Θα παραθέσουμε στη συνέχειαψίγματααπότηνένθεη
διδασκαλίατων“μελιρρύτων
ποταμώντηςσοφίας”.

Βασιλείου
του Μεγάλου:
Μην αναβάλλεις
ΟΜέγαςΒασίλειοςσεμια
επιστολή του διεκτραγωδεί
την κατάσταση του ανθρώπου που ζει στην αμαρτία,
δέσμιοςτωνπαθώνκαιοοποίοςαναβάλλεισυνεχώςτημετάνοιακαιτηναλλαγήπορείαςμετηναπατηλήδικαιολογίαότιέχεικαιρό.Στηλιτεύει
την ελαφρότητα και την επιπολαιότητα του ανθρώπου
στηναντιμετώπισηενόςτόσο
σοβαρούθέματος,όπωςείναι
ημετάνοια.
Οιάνθρωποιέχουμεευθύνες για το παρόν. Τι γίνεται
όμωςμετηναναβολήτηςαύριον; Απλούστατα, θα έλθει
κατάτηναύριοοΣατανάςκαι
θα μας πει: δεν χαρίζετε τη

EΠΙΚΑΙΡΑ

ΘΕΜΑΤΑ

σημερινήμέρασεμένακαιτην
αυριανήστοΘεό;Αυτήτηντακτικήθασυνεχίζειαδιάκοπα,
γλυκαίνοντάςμαςμετοπαρόν
και αφήνοντας να ζούμε το
μέλλονμεελπίδες.Πρόσεξε
μήπωςαναβάλλοντεςαπότη
μιαμέραστηνάλληκιαπότον
έναμήναστονάλλοτημετάνοιάσου,φθάσειςστοτέλος
αμετανόητος.Γιατίηζωήδεν
έχειγνωστόχρονικόόριοεδώ.
Άλλος κανονίζει τη διάρκεια
τηςζωήςμας.Αλλοίμονοαν
φύγειςαπότηζωήχωρίςμετάνοιακαιεξομολόγηση.
Η παρούσα ζωή είναι ζωή
μετανοίας. Η άλλη είναι ζωή
τηςμισθαποδοσίας.Οπαρών
χρόνος είναι χρόνος κοπιώδουςασκήσεως.Εκείνοςείναι
καιρός αναπαύσεως. Τώρα
βρισκόμαστε στο χρόνο της
μακροθυμίαςτουΘεού.Τότε
όμως θα γνωρίσουμε τη δικαιοκρισίατουκατάτηγενική
Ανάσταση.
Μηφθάσειςστοσημείονα
πεις:Καλόςείναιοθείοςνόμος, μα γλυκύτερη είναι η
αμαρτία.Ναξέρειςπωςαυτή
είναιαγκίστριτουδιαβόλου.Η
ηδονή είναι η μητέρα της
αμαρτίας,ηοποίαοδηγείστο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών Δήμου Φαρκαδόνας, που εδρεύει στη Φαρκαδόνα Ν. Τρικάλων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά
και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

100

Υπηρεσία

Δήμος
Φαρκαδόνας

Έδρα
υπηρεσίας
Φαρκαδόνα

Ειδικότητα

ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων
έργου
(GRADER)

Διάρκεια
σύμβασης
8 μήνες

Αριθμός
ατόμων
1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα
(τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Κωδικός
θέσης
100

30

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ2019

Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος

Απάνθισμα από τη σοφία
των Τριών Ιεραρχών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
Αριθμ. Πρωτ.: 9436

Κωδικός
θέσης

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Άδειαμηχανοδηγού-χειριστήμηχανημάτωνεκτέλεσηςτεχνικών
έργωνομάδαςΖ’τάξηςΓ’,ήάδειαχειριστήμηχανημάτωνέργου
(Μ.Ε.)ομάδαςΑειδικότητας3τουΠ.Δ.113/2012γιαταΜ.Ε.3.5
τηςκατάταξηςτουάρθρου2τηςυπ’αριθμ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4
(Η)/5.3.2013απόφασης,όπωςτροποποιήθηκε-συμπληρώθηκεκαι
ισχύει(*),
β)Ισχύουσαάδειαοδήγησηςαυτοκινήτουερασιτεχνικήήεπαγγελματική,
γ)ΟομώνυμοςήαντίστοιχοςτίτλοςΙΕΚήΕπαγγελματικούΛυκείουήΤεχνικούΕπαγγελματικούΕκπαιδευτηρίουΑ'ήΒ'κύκλου
σπουδώνήΕνιαίουΠολυκλαδικούΛυκείουήΤεχνικούΕπαγγελματικούΛυκείουήΣχολήςΕπαγγελματικήςΚατάρτισηςήΕπαγγελματικήςΣχολήςήΤεχνικώνΕπαγγελματικώνΣχολώνδευτεροβάθμιαςεκπαίδευσηςήσχολώνμαθητείαςτουΟΑΕΔτουΝ.
1346/1983ήΝ.3475/2006ήάλλοςισότιμοςτίτλοςσχολικώνμονάδωντηςημεδαπήςήαλλοδαπής,αντίστοιχηςειδικότητας.ΓίνεταιεπίσηςδεκτόςοποιοσδήποτετίτλοςΙΕΚήδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσηςήάλλοςισότιμοςκαιαντίστοιχοςτίτλοςσχολικών
μονάδωντηςημεδαπήςήαλλοδαπής,υπότηνπροϋπόθεσηότι
ουποψήφιοςυποβάλλειβεβαίωσητηςαρμόδιαςγιατηνέκδοση
τηςάδειαςυπηρεσίας,ότιηανωτέρωάδειαμηχανοδηγού-χειριστήχορηγήθηκεβάσειτουσυγκεκριμένουτίτλουείτεαυτοτε-

θάνατο.
Τανιάταείναιπλασμέναγια
αγαθάκαιγενναίαέργακαισυ
ταξοδεύειςμέσαστηναμαρτία;Κιόταναχρηστευθούντα
όργανατηςηδονής,τότεπλησιάζειςτοΘεό;Ησωφροσύνη
πουπαρατηρείταισταγεράματα, δεν είναι σωφροσύνη,
αλλά αδυναμία προς ακολασία.Αρετήείναιναχαλιναγωγήσειςτηναμαρτίαμετολογισμό,εφόσονείσαινέος.

Ιωάννου
του Χρυσοστόμου:
περί μετανοίας
Κήρυκαςτηςμετάνοιας“ο
χρυσορρήμων”Ιωάννης,ομεγαλύτερος εκκλησιαστικός
ρήτορας όλων των εποχών,
ζωγραφίζει περίτεχνα με το
απαράμιλλορητορικόταλέντο
τουτηναξίατηςμετάνοιας:Η
άφεση των αμαρτιών είναι
πηγή σωτηρίας και βραβείο
μετάνοιας·γιατίείναιιατρείο
η μετάνοια, που θεραπεύει
την αμαρτία, δώρο είναι ουράνιο,δύναμηθαυμαστή,που
νικάειμετηχάρη,τωννόμων
τις συνέπειες. Γι' αυτό δεν
απαρνιέται τον πόρνο, δεν
αποφεύγειτομοιχό,δεναπο-

στρέφεταιτομέθυσο,δεναηδιάζει τον ειδωλολάτρη, δεν
απομακρύνειτονυβριστή,δεν
αποδιώχνειτοβλάσφημοούτε
τονπερήφανο,αλλάτουςαλλάζει όλους, γιατί είναι χωνευτήριοτηςαμαρτίαςημετάνοια.
ΗμακροθυμίατουΘεούγια
τουςαμαρτωλούςαποβλέπει
σεδύοσωτήριαπράγματα:δίνεικαιρόστουςαμαρτωλούς
γιανασωθούνμετημετάνοια
και φυλάει την ευεργεσία
στους απογόνους τους που
μέλλουνναζήσουνστηναρετή.Ανητιμωρίαπρολάβαινε
τηδιόρθωση,οκόσμοςθαχανότανπαντελώςκαιθακαταστρεφόταν. Αν ο Θεός ήταν
βιαστικόςστηντιμωρία,ηΕκκλησίαδενθ'αποκτούσετον
Παύλο,δενθακέρδιζετέτοιονκαιτόσομεγάλοάνδρα.Γι'
αυτότονάφηνεναπροσβάλλει την πίστη του Χριστού,
γιανατονδείξειναμετανοεί.
ΗμακροθυμίατουΘεούέκαμετοδιώκτη,κήρυκα·άλλαξε
το λύκο σε ποιμένα· τον τελώνητονέκαμεευαγγελιστή·
ημακροθυμίατουΘεούόλους
μαςελέησε,όλουςμαςμετέτρεψε.

λώςείτεμεσυνυπολογισμόκαιεμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσονηθέσηδενκαλυφθείαπόυποψήφιομεταανωτέρωπροσόντα)
α)Άδειαμηχανοδηγού-χειριστήμηχανημάτωνεκτέλεσηςτεχνικών
έργωνομάδαςομάδαςΖ’τάξηςΓ’,ήάδειαχειριστήμηχανημάτωνέργου(Μ.Ε.)ομάδαςΑ’ειδικότητας3τουΠ.Δ.113/2012για
τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ.
1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013απόφασης,όπωςτροποποιήθηκεσυμπληρώθηκεκαιισχύει(*),
β)Ισχύουσαάδειαοδήγησηςαυτοκινήτουερασιτεχνικήήεπαγγελματική,
γ)Οομώνυμοςήαντίστοιχος,απολυτήριοςτίτλοςαναγνωρισμένης
κατώτερηςτεχνικήςσχολήςτηςημεδαπήςήισότιμοςκαιαντίστοιχοςτίτλοςσχολήςτηςαλλοδαπής.Γίνεταιεπίσηςδεκτόςοποιοσδήποτετίτλοςαναγνωρισμένηςκατώτερηςτεχνικήςσχολήςτης
ημεδαπήςήαλλοδαπής,υπότηνπροϋπόθεσηότιουποψήφιος
υποβάλλειβεβαίωσητηςαρμόδιαςγιατηνέκδοσητηςάδειαςυπηρεσίας,ότιηανωτέρωάδειαμηχανοδηγού-χειριστήχορηγήθηκε
βάσειτουσυγκεκριμένουτίτλουείτεαυτοτελώςείτεμεσυνυπολογισμόκαιεμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσονηθέσηδενκαλυφθείαπόυποψήφιομεταανωτέρωπροσόντα)
α)Άδειαμηχανοδηγού-χειριστήμηχανημάτωνεκτέλεσηςτεχνικών
έργωνομάδαςομάδαςΖ’τάξηςΓ’,ήάδειαχειριστήμηχανημάτωνέργου(Μ.Ε.)ομάδαςΑ’ειδικότητας3τουΠ.Δ.113/2012για
τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ.
1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013απόφασης,όπωςτροποποιήθηκεσυμπληρώθηκεκαιισχύει(*),
β)Ισχύουσαάδειαοδήγησηςαυτοκινήτουερασιτεχνικήήεπαγγελματική,
γ)Απολυτήριοςτίτλοςτουλάχιστονυποχρεωτικήςεκπαίδευσης
(απολυτήριοτριταξίουγυμνασίουήγιαυποψηφίουςπουέχουν
αποφοιτήσειμέχρικαιτο1980απολυτήριοδημοτικούσχολείου)
ήισοδύναμοςαπολυτήριοςτίτλοςκατώτερηςΤεχνικήςΣχολήςτου
Ν.Δ.580/1970ήαπολυτήριοςτίτλοςΕργαστηρίωνΕιδικήςΕπαγγελματικήςΕκπαίδευσηςκαιΚατάρτισηςτουάρθρου1τουΝ.
2817/2000τηςημεδαπήςήάλλοςισότιμοςτίτλοςτηςαλλοδαπής
καιαντίστοιχηεμπειρίατουλάχιστοντριών(3)ετών,μετάτηναπόκτησητηςπαραπάνωάδειαςμηχανοδηγού-χειριστή(*).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσονηθέσηδενκαλυφθείαπόυποψήφιομεταανωτέρωπροσόντα)
α)Άδειαμηχανοδηγού-χειριστήμηχανημάτωνεκτέλεσηςτεχνικών
έργωνομάδαςΖ’τάξηςΓ’ήάδειαχειριστήμηχανημάτωνέργου
(Μ.Ε.)ομάδαςΑ’ειδικότητας3τουΠ.Δ.113/2012γιαταΜ.Ε.3.5
της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’αριθ.ο ικ.1032/166/
Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013απόφασης,όπωςτροποποιήθηκε-συμπληρώθηκεκαιισχύει(*),
β)Ισχύουσαάδειαοδήγησηςαυτοκινήτουερασιτεχνικήήεπαγγελματική,
γ)ΑπολυτήριοςτίτλοςτουλάχιστονΥποχρεωτικήςΕκπαίδευσης
(απολυτήριοτριταξίουγυμνασίουήγιαυποψηφίουςπουέχουν
αποφοιτήσειμέχρικαιτο1980απολυτήριοδημοτικούσχολείου)
ήισοδύναμοςαπολυτήριοςτίτλοςκατώτερηςΤεχνικήςΣχολήςτου
Ν.Δ.580/1970ήαπολυτήριοςτίτλοςΕργαστηρίωνΕιδικήςΕπαγγελματικήςΕκπαίδευσηςκαιΚατάρτισης,τουάρθρου1τουΝ.
2817/2000τηςημεδαπήςήάλλοισότιμοςτίτλοςτηςαλλοδαπής
καιαντίστοιχηεμπειρίατουλάχιστονέξι(6)μηνών,μετάτηναπό-

Όταν δεις τον άλλοτε μέθυσο,νανηστεύειτώρα,όταν
δεις τον άλλοτε βλάσφημο,
τώραναθεολογεί,ότανδεις
εκείνονπουάλλατεμόλυνετο
στόμα του με αισχρά τραγούδια,νακαθαρίζειτηνψυχή
τουτώραμεθείουςύμνους,
θαύμαζε τη μακροθυμία του
Θεούκαιπαίνευετημετάνοια
και πες: “Αύτη η αλλοίωσις
τηςδεξιάςτουΥψίστου”.

Γρηγορίου
του Θεολόγου:
η χριστιανική φιλία
Ηφιλίαείναιιερόπράγμα.
Οι αληθινοί και πραγματικοί
φίλοισυνδέονταιμεταξύτους
με ιερούς δεσμούς σε μια
ψυχήκαιμιακαρδιά.Ηφιλία
αυτή είναι ισόβια και αδιάσπαστη.
Μια τέτοια φιλία συνέδεε
τουςσυμφοιτητέςστηνΑθήνα
ΒασίλειοκαιΓρηγόριο.Φιλία
αρραγής, αδιάσπαστη και
υποδειγματική.Μεζωηρότατα
χρώματαπεριγράφειοθείος
Γρηγόριοςτηνυπέροχηφιλία
τους:“Ήμασταν,λέει,πάντοτεμαζί,συγκάτοικοι,ομοτράπεζοι,σύμψυχοι,αποβλέπαμε
σ'ένασκοπόκαιπάντοτεαυ-
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ξάναμετονπόθο,ώστεηφιλία
μαςναγίνεταιθερμότερηκαι
σταθερότερη”. Και προσθέτει:“Πώςναθυμηθώτηζωή
εκείνηχωρίςναδακρύσω;Κυριαρχούσανστηνψυχήμαςοι
ίδιεςελπίδεςγιαπράγμαπολύ
ζηλευτό,γιατηνπαιδεία.Και
ενώείχαμεαποκλείσειτοφθόνο από την ψυχή μας, καλλιεργούσαμετοζήλο.Αγωνιζόμαστανδηλαδήκαιοιδυο
όχιπώςναλάβεικαθέναςτο
πρωτείο για τον εαυτό του,
αλλάπώςνατοπαραχωρήσει
στονάλλον.Οκαθέναςθεωρούσετηνπρόοδοτουάλλου
ωςδικήτουπρόοδο.Καιτόσο
ήμασταν ψυχικά ενωμένοι,
ώστε φαινόμασταν σαν να
ήτανμίαψυχήπουέφερεδύο
σώματα...Εγώκαιοβασίλειοςήμαστανοέναςμέσαστην
ψυχήτουάλλουκαισυγχρόνως ο ένας πλησίον του άλλου”.
Ηφιλίααυτήτουςπροφύλαξεαπόπολλούςκινδύνους
κατά τη μακρόχρονη παραμονή τους στην Αθήνα και
τουςβοήθησεστονπνευματικότουςκαταρτισμόκαιστην
άσκησητηςαρετής:“Καιεπειδήπροςτηζωήεκείνη(τηςτελείαςαφοσιώσεωςστοΘεό)
είχαμεστρέψειτοβλέμματης
ψυχής μας, γι' αυτό κανονίζαμετηζωήμαςκαιταέργα
μαςσύμφωναμετιςαπαιτήσειςαυτής,καθοδηγούμενοι
απότιςθείεςεντολέςκαιπαρακινώνταςοέναςτονάλλον
στηναρετή”.
Αγίαφιλία,άφθαστοψυχικό
μεγαλείο,ιδανικάπουπρέπει
ναπροβάλλονταισ'όλεςτις
γενιέςτωννέωνγιαμίμηση.-

κτησητηςπαραπάνωάδειαςμηχανοδηγού-χειριστή(*).
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοιπουκατείχανάδειατηνοποίααντικατέστησανβάσει
τουπ.δ113/2012,εφόσονστηνέααυτήάδειαδεναναγράφεται
ηαρχικήάδειακαιηημεροχρονολογίακτήσηςαυτής,οφείλουν
ναπροσκομίσουνσχετικήβεβαίωσητηςαρμόδιαςυπηρεσίαςαπό
τηνοποίαναπροκύπτουνταανωτέρωστοιχεία.
Ηενλόγωβεβαίωσηαπαιτείται,προκειμένουναπροσμετρηθείτο
βαθμολογούμενοκριτήριοτηςεμπειρίας.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Γιαταθερμικάμηχανήματαγίνονταιδεκτέςκαιοιάδειεςμηχανοδηγώνχειριστώνμηχανημάτωνεκτέλεσηςτεχνικώνέργωνπου
χορηγήθηκανβάσειτουπ.δ.22/1976(ΦΕΚ6/12.01.1976/τ.Α’).
Ισχύουσαάδειαοδήγησηςπουέχειεκδοθείαπόκράτος− μέλος
τηςΕυρωπαϊκήςΈνωσηςήαπότηΝορβηγία,ήαπότηνΙσλανδίαήαπότοΛιχτενστάιν,εξακολουθείναισχύειστοελληνικόέδαφος,ωςέχει,εφόσοντηρούνταιοιόροικαιοιπροϋποθέσειςχορήγησηςτηςαντίστοιχηςκατηγορίαςάδειαςοδήγησηςτουπ.δ.
51/2012,όπωςισχύει(παρ.6,άρθροτρίτο,Ν.4383/2016_ΦΕΚ
72/20.4.2016/τ.Α’).Στηνπερίπτωσηπουοιυποψήφιοιείναικάτοχοι
επαγγελματικήςάδειαςοδήγησηςαλλοδαπής(εκτόςκρατών-μελώντηςΕυρωπαϊκής‘Ενωσης),γιαναγίνουνδεκτοίπρέπειναπροσκομίσουναντιστοιχίατηςάδειαςοδήγησηςαλλοδαπήςμετις
επαγγελματικέςάδειεςοδήγησηςημεδαπής.
Οιυποψήφιοιπρέπειναείναιηλικίαςαπό18 έως65 ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
ΟιενδιαφερόμενοικαλούνταινασυμπληρώσουντηναίτησημεκωδικόΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 καινατηνυποβάλουν,είτεαυτοπροσώπως,είτεμεάλλοεξουσιοδοτημένοαπόαυτούςπρόσωπο,εφόσονηεξουσιοδότησηφέρειτηνυπογραφήτουςθεωρημένηαπόδημόσιααρχή,είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, σταγραφείατηςυπηρεσίαςμαςστηνακόλουθηδιεύθυνση:Δήμος
Φαρκαδόνας, Γ. Γεννηματά 1, Τ.Κ.42031, Φαρκαδόνα, απευθύνοντάς την στη
Διεύθυνση Διοικητικού, υπόψη κου Μιλτιάδη Τασιούλα (τηλ. επικοινωνίας:
24333-50038).
Στηνπερίπτωσηαποστολήςτωναιτήσεωνταχυδρομικώςτοεμπρόθεσμοτων
αιτήσεωνκρίνεταιμεβάσητηνημερομηνίαπουφέρειοφάκελοςαποστολής,
οοποίοςμετάτηναποσφράγισήτουεπισυνάπτεταιστηναίτησητωνυποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενεςημερολογιακά)καιαρχίζειαπότηνεπόμενηημέρατηςτελευταίαςδημοσίευσηςτηςπαρούσαςσετοπικέςεφημερίδεςήτηςανάρτησήςτηςστοχώρο
ανακοινώσεωντουδημοτικούκαταστήματοςτουΔήμουΦαρκαδόνας,εφόσον
ηανάρτησηείναιτυχόνμεταγενέστερητηςδημοσίευσηςστιςεφημερίδες.Η
ανωτέρωπροθεσμίαλήγειμετηνπαρέλευσηολόκληρηςτηςτελευταίαςημέραςκαιεάναυτήείναι,κατάνόμο,εξαιρετέα(δημόσιααργία)ήμηεργάσιμη,
τότεηλήξητηςπροθεσμίαςμετατίθεταιτηνεπόμενηεργάσιμηημέρα.
Οιυποψήφιοιμπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα τωναιτήσεων: α) στην
υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr)καισυγκεκριμέναακολουθώνταςαπότηνκεντρικήσελίδατηδιαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ· γ) στακατάτόπουςΚέντραΕξυπηρέτησηςΠολιτών(ΚΕΠ)αλλάκαι
στηνηλεκτρονικήτουςδιεύθυνση(www.kep.gov.gr),απ'όπουμέσωτηςδιαδρομής:Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θαοδηγηθούν
στηνκεντρικήσελίδατουδικτυακούτόπουτουΑΣΕΠκαιαπόεκείθαέχουνπρόσβασησταέντυπαμέσωτηςδιαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες
Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ, 12/11/2018
ΟΔΗΜΑΡΧΟΣΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΡΙΒΑΚΗΣ

34 σελίδα
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ΤΕΤΑΡΤΗ

30

Απευθείας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Άλλη Διάσταση
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Ποδόσφαιρο: ΠΑΣ Λαμία Απόλλων Σμύρνης (Ζ)
ΕΡΤ Ειδήσεις - Δελτίο στη
Νοηματική - Αθλητικά - Καιρός
Super League Day
Ποδόσφαιρο: Παναιτωλικός Παναθηναϊκός (Ζ)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Αθλητική Τετάρτη
Η Επόμενη Μέρα
Indian Summers E1 (Ε)
Ποδόσφαιρο: ΠΑΣ Λαμία Απόλλων Σμύρνης
Ποδόσφαιρο: Παναιτωλικός Παναθηναϊκός
Από τον Φρόιντ στο Διαδίκτυο
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 E88
ANT1 News
Η Επιστροφή E66
Μην Ψαρώνεις E3
Μια Ζωή Κ2 Ε17
Τhe 2night Show Κ3
VICE Κ6 (Ε)
Μη μου Λες Αντίο (Ε)
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Και οι Παντρεμένοι 'Eχουν Ψυχή
(Ε)
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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

Αλήθειες με τη Ζήνα (Ε)
Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ5 Ε8
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε262
Τροχός της Τύχης
Star News
Masterchef
The Sinner E5
MasterChef 3 (Ε)
Stalker
Pretty Little Liars Κ5

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

τηλεόραση

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
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16:50

04:00
04:30
05:10

Ειδήσεις
Ελένη
Τι Λέει;
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Total Dreamer E8
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε83
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6
Ε29
Το Τατουάζ Κ2 Ε135
Μετά τα Μεσάνυχτα
Οι Ιστορίες του Αστυνόμου
Μπέκα Κ1 (Ε)
Αυτές Είναι οι Kardashians Κ12
Ε5
Θυρίδα Τηλεπώλησης
Deal (Ε)
Εικόνες (Ε)
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Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
'Oσο 'Eχω Εσένα E94
My Style Rocks
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Power of Love
Deadly Women Κ7 Ε18
'Oσο 'Eχω Εσένα E93 (Ε)
My Style Rocks (Ε)
Μαζί Σου (Ε)
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20:00
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21:50
00:10
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14.00 Ντοκυμαντέρ «Μονή Κανάλων»
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 «Θεσσαλών Γη»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 “Face to Face”
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Καλημέρα Θεσσαλία»
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ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ASTRA MARKET
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
NIGHT ZONE
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET

ΚΡΙΟΣ: Τη σημερινή μέρα θα μπορούσατε να
ασχοληθείτε με θέματα που αφορούν τους
όρους κάτω από τους οποίους εργάζεστε ή
καλείστε να ανταποκριθείτε γενικότερα σε κάποιον κοινωνικό σας ρόλο.
ΤΑΥΡΟΣ: Βρίσκεστε σε ένα κομβικό σημείο της
ζωής σας που θέλοντας και μη πρέπει να κάνετε ένα ξεκαθάρισμα στον περίγυρο σας για
να δείτε με ποιους ανθρώπους θέλετε να πάτε
παρακάτω και ποιους θα πρέπει να αφήσετε
πίσω.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Αν αυτό που σε κρατάει δέσμιο είναι οι επιπτώσεις που φαντάζεσαι ότι μπορεί
να προκύψουν σε κάποιες σημαντικές σχέσεις
τις ζωής σου, τότε ίσως να σε βοηθούσε να
καταγράψεις τους λόγους για τους οποίους
θεωρείς ότι θα σε βοηθούσαν οι όποιες αλλαγές.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Κάποιος άνθρωπος που μπαίνει
στη ζωή σου έρχεται να σε γεμίσει με πίστη
ότι το μοντέλο σχέσης που φαντάζεσαι και θα
σου ταίριαζε ιδανικά μπορεί και να είναι εφικτό.
ΛΕΩΝ: Χωρίς την υποστήριξη των κοντινών σας
ανθρώπων το επόμενο διάστημα θα είναι πιο
δύσκολα διαχειρίσιμο, κυρίως λόγω της υψηλής έντασης εργασίας στην οποία θα κληθείτε
να ανταποκριθείτε.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η σημερινή μέρα για σας και σε
αντίθεση με τα υπόλοιπα ζώδια σας δίνει τη
δυνατότητα να αποφύγετε τις λεπτομέρειες
εκείνες που σας δημιουργούν συνήθως προβλήματα και δε σας αφήνουν να δείτε τη θετική πλευρά των πραγμάτων.
ΖΥΓΟΣ: Η σημερινή μέρα απαιτεί να είστε προσεκτικοί με τη διαχείριση των οικονομικών σας,
αλλά και γενικότερα του οικογενειακού προ-

ϋπολογισμού. Μπορεί να αποφασίσετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στο σπίτι ή γενικότερα να ξοδέψετε χρήματα για βλάβες που μπορεί να προκύψουν.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η μυστικοπάθεια μπορεί να είναι
στο αίμα σας, ωστόσο όταν αυτή ξεπερνάει
το όριο, οι βασικές επιπτώσεις αφορούν
εσάς και τις ψυχώσεις που μπορείτε να αποκτήσετε. .
ΤΟΞΟΤΗΣ: Είναι στο χέρι σας να μη χάσετε πολύτιμο χρόνο σήμερα να ασχολείστε με τους
όποιους ανασταλτικούς παράγοντες, τις όποιες δεισιδαιμονίες και τις όποιες φοβίες μπορεί να νιώθετε ότι σας προκαλούν ανασφάλεια
και δε σας επιτρέπουν να έχετε τον αέρα που
χρειάζεται κάποιος για να πετύχει.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Οι φίλοι πολλές φορές βλέπουν
σε μας πράγματα που δεν μπορούμε να δούμε μόνοι μας, για πολλούς και διαφόρους λόγους που δε χρειάζεται να αναλύσω. Ας
έχετε τα αυτιά σας ανοιχτά σήμερα και ακούστε τι έχουν να σας πουν.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Όπως κι αν έχει η κατάσταση στα
εργασιακά σου, ο,τι κι αν σου δημιουργεί δυσαρέσκεια ή σε στρεσάρει καλό θα ήταν να
αρχίσεις να προσπαθείς να το δεις από μια
άλλη οπτική ματιά. Μπορεί να πιστεύεις ότι
είσαι εγκλωβισμένος μέσα σε συνθήκες που
δεν μπορείς να αλλάξεις, αλλά σε τελικά ποιο
είναι το όφελος;
ΙΧΘΕΙΣ: Η πίεση και οι όποιες δυσκολίες προέκυψαν το προηγούμενο διάστημα είχαν το
σκοπό τους και ήρθαν να σε βοηθήσουν να συνειδητοποιήσεις κάποια πράγματα που αγνοούσες, αλλά και να εκτιμήσεις διαφορετικά
στοιχεία της ζωής σου στα οποία ενδεχομένως να μην έδινες την ανάλογη σημασία.

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σάββατο-Κυριακή
η παιδική ταινία

“ΑΣΤΕΡΙΞ”
στα ελληνικά
Σε κανονικές προβολές

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

“GLASS”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

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

facebook/Δημοτικος
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00:30
01:00
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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
Αγροτόραμα
Δυνατά και Ελληνικά
Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
Πολιτιστικό Ημερολόγιο
Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Η Νύφη

00.30 «Καλημέρα Θεσσαλία»
01.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
03.00 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
03.50 Ξένη ταινία «Redbelt»
05.25 Moυσικο διάλειμμα
06.00 «Αρωμα Ελλάδος»
07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα «Το φάντασμα
του Κάντερβιλ», «Σιμπάντ»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Κολώνα Αναστασία
Στρατ. Σαράφη 22, 24310700065
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Κυπριζλή Ελένη
Πλατεία Δεσποτικού ,2431035832

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

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 Εκ Βαθέων
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

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

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Για Πάντα Παιδιά
Open News - Μεσημεριανό
Δελτίο
Για την Παρέα
Ποιος Ρωτάει;
Open News στη Νοηματική
Για Πάντα Παιδιά Κ1 Ε26
Open News
Ο Πρίγκιπας της Φωτιάς Κ1 Ε63
'Eνας Άγνωστος Ανάμεσά μας
Total Football
Criminal Minds Κ9 Ε21
Scary Movie 3

Κινηματογραφος
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Θεατρικό είδος.
2. Πολλοί ενδιαφέρονται
για τη σωτηρία τους.
3. Σε φόρεμα γίνεται - Το
κύριο πρόσωπο του ινδικού
έπους Ραμαγιάνα.
4. Είναι τα κλιτά μέρη του
λόγου - Κατάληξη υποκοριστικού - Κατάληξη ρωσικών
επιθέτων.
5. Το μικρό όνομα του δημιουργού του Τζέιμς Μποντ Ομοια γράμματα - Πόλη του
Βελγίου.
6. Το αίμα αυτό αποτελεί το
75% του συνολικού αίματος στον οργανισμό μας.
7. Υπολογίζονται στα έξοδα του
μήνα (αντιστρ.) - Αγγλικό σύμφωνο.
8. Διαδέχθηκε, το 1922, τον Λόιντ
Τζορτζ - Μεταφέρονται και... μεταφέρουν.
9. Θα τον συναντήσουμε συχνά
στην εκκλησία (αιτ.).
ΚΑΘΕΤΑ
1. Τίτλος τρίπρακτης όπερας του Ρίχαρντ Βάγκνερ.
2. Κατηγορία χημικών στοιχείων
(γεν.).
3. Παραπόταμος του Ρήνου (αντιστρ.) - Στρατάρχης του Ναπολέοντα,
του οποίου το άγαλμα βρίσκεται στο
σημείο όπου τουφεκίστηκε στον κήπο
του Λουξεμβούργου
4. Τόσα κεφάλια είχε ο Κέρβερος Ενα ρήμα και για τα χείλη.
5. Αντίστροφη γραφή άρθρου - Οι-

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

νοπνευματώδες ποτό (αντιστρ.).
6. Νομπελίστας Γάλλος συγγραφέας -Δεν το προφέρουν όλοι καλά.
7. Παιδική ημιστρατιωτική ομάδα
της αρχαίας Σπάρτης - Το μικρό όνομα γνωστού Τουρκαλβανού στρατηγού του Εικοσιένα.
8. Εκθεμα μουσείου (καθ.) - Ποσοτικό επίρρημα.
9. Ονομασία αρχαίων ελληνικών
εορτών.

ΛΥΣΗ (29-1-2019)
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1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.
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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

9

8

1

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

Sudoku

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

5

Tad: Το Μυστικό
του Βασιλιά Μίδα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΛΑΝΘΙΜΟΣ 2. ΩΡΑΙΟΙ - ΟΚ 3. ΤΙΜΑ - ΛΑΜΑ 4. ΡΑ - ΣΕΙΡΑΣ
5. ΕΔΡΩΝ - ΝΣΤ 6. ΑΝΑΤΑΣΗ 7. ΜΗΝΗ
- ΑΣΩΝ 8. ΙΣΟΤΗΤΑ 9. ΝΕΣ - ΚΙ - ΑΣ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΛΩΤΡΕΑΜΟΝ 2. ΑΡΙΑΔΝΗ 3. ΜΑΝ · ΡΑΝΙΣ 4. ΘΙΑΣΩΤΗΣ 5.10
- ΕΝΑ - ΟΚ 6. ΜΙΛΙ - ΣΑΤΙ 7. ΑΡΝΗΣΗ
8. ΣΑΜΟΣ -ΩΤΑ 9. ΚΑΣΤΑΝΑΣ

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.

escape room
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
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Με άνοδο 0,76% έκλεισε το Χρηματιστήριο
Με άνοδο έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά, στον απόηχο της επιτυχούς έκδοσης του 5ετούς ομολόγου.
Η άνοδος της αγοράς πραγματοποιήθηκε με χαμηλό τζίρο και υπεραπέδωσαν οι μετοχές της ΑΔΜΗΕ, του ΟΤΕ,
του ΟΠΑΠ και της Eurobank.
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 635,51 μονάδες, ση. 635,51
μειώνοντας άνοδο 0,76%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 626,72
0,76%
μονάδες (-0,63%).
Η αξία των συναλλαγών
ανήλθε στα 32,597 εκατ.
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
19.206.821 μετοχές.
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο
σε ποσοστό 0,67%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,32%. Από τις μετοχές της
υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΑΔΜΗΕ (+4,26% στα 1,568 ευρώ), του
ΟΤΕ (+2,29% στα 11,1600 ευρώ), της Σαράντης (+2,21% στα
7,400 ευρώ), του ΟΠΑΠ (+2,09% στα 8,7800 ευρώ) και της
Eurobank (+1,96% στα 0,5200 ευρώ).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές
της Viohalco (-2,93% στα 2,650 ευρώ), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (2,04% στα 4,3200 ευρώ) και της Alpha Bank (-1,60% στα
0,9200 ευρώ).

Ê

Γ.Δ

Υπεγράφη η υπουργική απόφαση
για αύξηση του κατώτατου μισθού
Τι προβλέπει
ην υπουργική απόφαση για την αύξηση του
κατώτατου μισθού υπέγραψε χθες η υπουργός
Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου.

Τ

Συγκεκριμένα, η υπουργική απόφαση ορίζει ότι από την 1η
Φεβρουαρίου 2019:
- Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός αυξάνεται στα
650 ευρώ τον μήνα.
- Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο αυξάνεται στα 29,04 ευρώ την ημέρα.
- Ο υποκατώτατος μισθός και το υποκατώτατο ημερομίσθιο
για τους νέους έως 25 ετών καταργούνται.
«Με την αύξηση του κατώτατου μισθού κάνουμε πράξη την
κορυφαία δέσμευση που είχε αναλάβει η κυβέρνηση για την
ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων και
ειδικά των νέων, μέσω της κατάργησης της ρατσιστικής ηλικιακής διάκρισης του υποκατώτατου μισθού» επισημαίνει, σε
ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εργασίας.
«Με την αύξηση του κατώτατου μισθού μετά από σχεδόν μία
δεκαετία, ιδιαίτερα μετά τη δραματική μείωση που υπέστη το
2012 κατά 22% -και 32% για τους νέους- επιστρέφουμε στους
εργαζόμενους ένα μέρος από όσα τους αφαίρεσαν οι πολιτι-

ΣΕΒ: Κίνδυνος η αύξηση του κατώτατου μισθού
Στο ζήτημα του κατώτατου μισθού
επανέρχεται ο ΣΕΒ με το εβδομαδιαίο
δελτίο οικονομικών εξελίξεων στο
οποίο αναλύει την πορεία των ελληνικών εξαγωγών τα τελευταία χρόνια.
Όπως υποστηρίζει, το βασικό κριτήριο για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού πρέπει να είναι η παραγωγικότητα των διεθνώς εμπορεύσιμων κλάδων της οικονομίας καθώς
οι εξαγωγές οδηγούν σήμερα κατά κύριο λόγο την ανάπτυξη και μία πιθανή
κάμψη τους θα την επηρεάσει αντίΌπως υποστηρίζει ο ΣΕΒ, το βασικό κριτήριο
στοιχα.
για
τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού πρέπει
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του
να είναι η παραγωγικότητα των διεθνώς εμπορεύσιμων
ΣΕΒ το 2018 οι εξαγωγές θα κινηκλάδων της οικονομίας.
θούν σε επίπεδα ρεκόρ για την Ελληνική οικονομία, δηλαδή στα 33
δισ. ευρώ συνολικά και 22 δισ. ευρώ χωρίς τις εξαγωγές καυσίμων και πλοίων.
"Όμως παρά την πρόσφατη καλή πορεία το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών στην παγκόσμια αγορά τις τελευταίες δύο δεκαετίες παραμένει στο ίδιο περίπου επίπεδο με εκείνο κατά
την περίοδο της εισόδου της χώρας στην ευρωζώνη στις αρχές του 2000", αναφέρει ο ΣΕΒ.
Καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση του εξαγωγικού μας μεριδίου στην παγκόσμια αγορά έπαιξαν οι εξαγωγές καυσίμων οι οποίες τις δύο τελευταίες δεκαετίες εξαπλασιάστηκαν, από 1,7
δισ. το 2000 σε 11 δισ. ευρώ περίπου το 2018. Χωρίς τα καύσιμα η παρουσία των εξαγωγών
μας στο διεθνές στερέωμα μειώνεται κυρίως από την κρίση και μετά, ενώ ανακάμπτει σταδιακά
μετά το 2012.
Συγκεκριμένα το 2017 το μερίδιό μας διαμορφώνεται σε 0,143% έναντι 0,174% το 2000. Σημειώνεται πάντως ότι ανάλογη αλλά μικρότερη εξασθένηση του μεριδίου των εξαγωγών τους
στην παγκόσμια οικονομία αντιμετώπισαν και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς κερδίζουν έδαφος η Κίνα και άλλες μεγάλες εξαγωγικές δυνάμεις.

Η υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου
κές λιτότητας που εφαρμόστηκαν στη χώρα» καταλήγει η ανακοίνωση.

Να μειωθούν οι μισθοί
στο Δημόσιο ζητά η Μ. Ξαφά
Υπέρ της μείωσης των μισθών στο Δημόσιο τάχθηκε η Μιράντα Ξαφά, πρώην
στέλεχος του ΔΝΤ.
Η οικονομολόγος σχολιάζοντας την αύξηση του κατώτατου μισθού και την κατάργηση του υποκατώτατου, σημείωσε:
«Θα έπρεπε να αυξηθεί σε κάποιο βαθμό
ο κατώτατος.
Ίσως είναι υπερβολικό το 11%. Η μελέτη είχε δώσει μεταξύ 5% με 10%. Ακόμη και
στα 650 ευρώ το μήνα, το κατώτατο ημερομίσθιο στον ιδιωτικό τομέα παραμένει
χαμηλότερο από αυτό του Δημοσίου» και
αναρωτήθηκε γιατί αυτό είναι δίκαιη ανάπτυξη, ζητώντας μείωση των μισθών του
Δημοσίου.
«Ποια η λογική να πληρώνονται περισΗ οικονομολόγος και πρώην στέλεχος
σότερο στο Δημόσιο; Παντού στον κόσμο
γίνεται το αντίθετο, γιατί στο Δημόσιο
του ΔΝΤ Μιράντα Ξαφά
υπάρχει μονιμότητα, ενώ οι του ιδιωτικού
δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει» δήλωσε χαρακτηριστικά.
Για την έξοδο στις αγορές είπε: «Θετική η προσπάθεια, ωστόσο τα επιτόκια που πληρώνει
η Ελλάδα είναι υψηλότερα από άλλες χώρες της Ευρώπης και δεν αναφέρομαι στη Γερμανία
που το επιτόκιο του πενταετούς είναι αρνητικό, αναφέρομαι πχ σε Πορτογαλία και Ισπανία.
Η εκτίμηση για το ελληνικό ομόλογο είναι 3-3,5%" ανέφερε και πρόσθεσε ότι οι εκλογές θα
καθαρίσουν το τοπίο, αλλά το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι η μείωση των δανείων».

Στο 3,6% έκλεισε το 5ετές ομόλογο – Το Δημόσιο θα αντλήσει 2,5 δισ. ευρώ
Ξεπέρασαν τα 10 δισ. ευρώ οι προσφορές
Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το νέο 5ετες ομόλογο. Η απόδοσή του διαμορφώθηκε στο 3,6% και το Ελληνικό Δημόσιο θα αντλήσει 2,5 δισ. ευρω.
Το σταθερό επιτόκιο του ομόλογου (το λεγόμενο ετήσιο κουπόνι) διαμορφώθηκε στο 3,4%. Στην όλη διαδικασία, όπως ήταν αναμενόμενο, κατατέθηκε πλήθος προσφορών, οι οποίες υπερκάλυψαν σχεδόν 4 φορες το δημοπρατούμενο ποσό, υπερβαίνοντας τα 10 δισ.ευρω.
Σημειώνεται ότι η απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου κινείται στο 4,02% την Τρίτη, στα χαμηλότερα επίπεδα από τα τέλη Σεπτεμβρίου.
Πάντως με απόδοση που κυμαίνεται στο 3,7% με 3,8% διαπραγματεύονται στη δευτερογενή αγορά τα 5ετή ομόλογα της Βραζιλίας, Μεξικού και Αργεντινής. Οσον αφορά στην ευρωζώνη
η Ιταλία για τα 5ετη ομολογα της πληρώνει επιτόκιο 1,57%, η Πορτογαλία 0,46% και η Ισπανία 0,2%.
Όπως έχει γίνει γνωστό από χθες, ανάδοχοι της έκδοσης είναι τέσσερις αμερικάνικες τράπεζες και δύο ευρωπαϊκές, οι: BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley,
HSBC και Societe Generale.
Η λήξη του ομολόγου τοποθετείται στις 2 Απριλίου του 2024 και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 5η Φεβρουαρίου.
Τα πενταετή ομόλογα θα είναι δικαιοδοσίας αγγλικού δικαίου.
Υπενθυμίζεται ότι η έξοδος στις αγοράς γίνεται σχεδόν έναν χρόνο μετά την έκδοση του 7ετούς. Η προηγούμενη έκδοση 5ετούς έγινε το 2014 με επιτόκιο 4,95% και ακολούθησε μία ακόμα τον Ιούλιο του 2017 με επιτόκιο 4,62%.
CMYK

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 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.

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

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.

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.

τοπικά

Ιερά Αγρυπνία Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος
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.

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.

Δημήτρης Σαμπανίκος
Στη Μυτιλήνη η κηδεία του
ην τελευταία του
πνοή άφησε
σήμερα το πρωί
στη Μυτιλήνη όπου
διέμενε τα τελευταία
χρόνια σε ηλικία 86
ετών ο γνωστός
Τρικαλινός
δημοσιογράφος,
συνδικαλιστής και
συνιδρυτής των
«Τρικαλινών Νέων»,
Δημήτρης (Τάκης)
Σαμπανίκος.

Τ

Ο Δημήτρης Σαμπανίκος
πέθανε χθες από ανακοπή
μετά από μια σύντομη περιπέτεια υγείας που είχε μετά
τα Χριστούγεννα.
Η κηδεία του θα γίνει την
Πέμπτη στη Μυτιλήνη, μετά
από δική του επιθυμία, καθώς διέμενε εκεί τα τελευταία χρόνια, φιλοξενούμενος από την κόρη του Εύη.

Βιογραφικό
Γεννήθηκε στο Μέτσοβο
10.12.1933. Ήταν παντρεμένος με την Βαρβάρα Ζιώζια,
με την οποία απέκτησαν δύο
παιδιά, την Εύη και τον Γιάννη, επίσης δημοσιογράφο.
Σπουδές: Εγκύκλιοι στα Τρίκαλα, Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Εργάστηκε ως συντάκτης
στην εφημερίδα «Ελευθέρα
Γνώμη» Τρικάλων 1959-1964,
ως πολιτικός συντάκτης συνδιευθυντής στην εφημερίδα
«Τρικαλινά Νέα» 1964-1996,
στο Γραφείο Τύπου της Νομαρχίας, ΓΓΤΠ 1984-1996,
ως σύμβουλος έκδοσης στην
εφημερίδα «Τρικαλινά Νέα»

1996 έως το 2002.
Διετέλεσε μέλος της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας
και μέλος της Διοίκησης του
Επικουρικού Ταμείου, π. Αν-

τιπρόεδρος, π. Γενικός Γραμματέας ΕΤΑΣ.
Ήταν υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές
του 1974 και του 1977.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς
διδασκαλίαν.,.δια να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού,
ητοιμασμένος εις παν έργον
αγαθόν» (Β' Τιμοθ. 3:16-17)
Ο ιεράρχης Μέγας Βασίλειος έλεγε: «Όλων των κακών
αιτία είναι το ότι οι άνθρωποι
δεν γνωρίζουν τις Γραφές».
Αγαπητέ μου φίλε, μπορεί να
θρησκεύεσαι και να κάνεις
ό,τι νομίζεις ότι ευαρεστεί τον
Θεό αλλά να μην διαβάζεις
την Αγία Γραφή. Ο Ιησούς
Χριστός είπε στους Σαδδουκαίους: «Πλανιέστε επειδή
δεν γνωρίζετε τις Γραφές»
(Ματθ.22:29). Όλα όμως όσα
πρέπει να γνωρίζομε για τον
Θεό και το θέλημα Του είναι
γραμμένα στον Λόγο Του. Δεν
είναι επομένως δυνατόν να
έχομε σαφή γνώση του θελήματος του Θεού και των αληθειών Του, χωρίς να γνωρίζομε τον Λόγο Του. Μάταια ο άνθρωπος προσπαθεί να δαμάσει τη δύναμη του κακού και
της αμαρτίας που κατακλύζει

τον κόσμο, χωρίς τη δύναμη
του Ευαγγελίου που αναγεννά τον άνθρωπο, τον κάνει ένα
νέο δημιούργημα και του δίνει
μια καινούρια ζωή άγια και νικηφόρα. Γι' αυτό ο απ. Παύλος μας συμβουλεύει: «ο Λόγος του Χριστού, ας κατοικεί
μέσα σας πλούσια» (Κολοσ.
3:16).

ΔΩΡΕΕΣ
-Η κ. Βάσω Ζουρνατζή και ο
κ. Άγγελος Κόντος προσέφεραν στην “Αγία Βαρβάρα” 50
ευρώ στη μνήμη Μίνας Κουφοπούλου.
-Ο Σύλλογος Καθηγητών
5ου Γυμνασίου Τρικάλων προσέφερε το ποσό των 30 ευρώ
στο Σύλλογο ΑμεΑ “ΕΛΠΙΔΑ”
στη μνήμη Δημητρίου Μάνου.
-Ο κ. Δημήτριος και η κ. Τόνια Οικονόμου προσέφεραν
στις “Φίλες της Αγάπης” 100
ευρώ, στη μνήμη της αγαπημένης τους συμπεθέρας Βιργινίας (Μίνας) Κουφοπούλου.

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
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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

ΤΕΤΑΡΤΗ

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
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τοπικά
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Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ
Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Κοπή Ἁγιοβασιλόπιτας
ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ
Τρίκκης και Σταγών
Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Ο Σεβασμιώτατος Μητρο- το απόγευμα θα ΧοροστατήΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ πολίτης
ἹερἹς Μητροπόλεως Τρίκκης καί ΣταγἹν
Τρίκκης και Σταγών κ. σει και θα ομιλήσει κατά την
«Ἄν ἔχεις καθαρή συνείδηση, ἔχεις διαρκῶς γιορτή,
γιατί τρέφεσαι μέ καλές ἐλπίδες καί χαίρεσαι
μέ τήν ἀναμονή τῶν μελλόντων ἀγαθῶν»
(Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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

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.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Τετάρτη 30 Ιανουαρίου το πρωί
θα Λειτουργήσει στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων επί τη μνήμη των Τριών Ιεραρχών, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων. Στη διάρκεια της Ιεράς
Αγρυπνίας θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά του
Ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας.
Στο τέλος θα μνημονευθούν
τα ονόματα των ασθενών σε
σχετική ευχή υπέρ υγείας.
Την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου

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.

Kήρυγμα Ευαγγελίου
IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πρόγραμμα
Ενοριακής και Μυστηριακής ζωής
ΜΗΝΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Ιερές Αγρυπνίες
στην πόλη και χωριά των Τρικάλων
έως 1 Φεβρουαρίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην
πόλη και σε χωριά των Τρικάλων θα τελεσθούν οι κάτωθι
Ιερές Αγρυπνίες:
Σήμερα 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.
Αύριο Πέμπτη 31 Ιανουαρίου με την ευκαιρία της εορτής
Αγίου ενδόξου Μάρτυρος
Τρύφωνος, από 8:30-12:30
βραδινή στον Ιερό Ναό Αγίας
Μαρίνης Τρικάλων ο Εσπερι-

νός, ο Όρθρος και εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
μας κ. Χρυσοστόμου.
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.

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.

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.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• καλαμάρι κοκκινιστό με κοφτό μακαρόνι
• μοσχάρι με μανιτάρια
• παστίτσιο
• μαυρομάτικα φούρνου
• φασολάκια • φακές

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

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

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.

?? ?????????? ???
??????????
?????????? ?„?
11:00 ??? 24:00
delivery?„?

Ζωγράφου 1 πεζόδρομος (έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ.: 24310 78435 • what’s up: 6986 835 554
ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Μοσχαράκι κοκκινιστό με ταλιατέλες.......................................5,00 €
Χοιρινό με ανανά και πατάτες ή ρύζι ........................................5,00 €
Χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι..................................................6,00 €
Γεμιστά με ρύζι και αρωματικά βότανα.....................................4,00 €
Ρεβυθάδα στη γάστρα με σπανάκι και πιπεριά..........................4,00 €
Γίγαντες φουρνιστοί ή φασολάκια ............................................4,50 €
Κεφτεδάκια με πατατούλες ......................................................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά ............................................................6,00 €
Πλαστός με γιαούρτι ή ξυνόγαλο.....................5,00€+1,00€+1,00€

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

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
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† ΚΗΔΕΙEΣ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και παππού

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο.

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΔΗΜΗΤΡΗ ΝΙΚ.
ΣΑΜΠΑΝΙΚΟ

ΗΡΑΚΛΗ ΚΩΝ.
ΣΑΚΟΡΑΦΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΥΤΣΑΓΙΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ
Ετών 86
Θανόντα κηδεύουμε αύριο Πέμπτη
31 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 04.00μ.μ.
εκ του Ιερού Ναού Παναγίας Χρυσομαλλούσας Μυτιλήνης.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν
και συνοδεύσουν την εκφοράν του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Βαρβάρα. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γιάννης Σαμπανίκος και
Μαρία Παπαρρηγοπούλου, Εύη Σαπαντίκου. Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Πέτρος-Δημήτρης Πασχαλής- Σαμπανίκος.
ENΩΣH ΣYNTAKTΩN
HMEPHΣIΩN EΦHMEPIΔΩN
ΘEΣΣAΛIAΣ,
ΣT. EΛΛAΔAΣ KAI EYBOIAΣ

EΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΡΩΓΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΘEΣΣAΛIAΣ, ΣT. EΛΛAΔAΣ
KAI EYBOIAΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ
Με αφορμή τον αδόκητο χαμό του εξέχοντος μέλους
μας, Δημήτριου (Τάκη) Σαμπανίκου, τα Διοικητικά
Συμβούλια της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς
Ελλάδας και Ευβοίας και του Επικουρικού Ταμείου Αρωγής Συντακτών της Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ευβοίας, όπου διετέλεσε Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας, συνεδρίασαν εκτάκτως και αποφάσισαν τα εξής:
1. Να εκφράσουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.
2. Να καταθέσουν στεφάνια στη μνήμη του θανόντος
3. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο
των Τρικάλων.
Βόλος 29-1-2019
Τα Δ.Σ. ΕΣΗΕΘΣτΕΕ
και ΕΤΑΣ Θεσσαλίας,
Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας

Ετών 87
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 και ώρα
1.00μ.μ., εκ του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Καλλιθέας Γρεβενών.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Καλλιθέα Γρεβενών 30-1-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Σταματία Σακοράφα. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κωνσταντίνος Σακοράφας και Ιωάννα Μίχα, Μαρία Σακοράφα και Ιωάννης Καλόγηρος. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ελένη, Χαραλαμπία, Σταματία,
Παναγιώτης, Ηρακλής. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Καλλιθέας Γρεβενών, σήμερα Τετάρτη 30 - 1 - 2019 και
ώρα 12.30μ.μ.
2) Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο του χωριού.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό και παππού

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ετών 69
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 και
ώρα 11π.μ. εκ της οικίας μας στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Ανακασιάς Βόλου.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν
και συνοδεύσουν την εκφοράν του.
Ανακασιά Βόλου 30-1-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Ευθύμιος και Εύη Τσεργούλα, Ειρήνη και Νίκος Ανετόπουλος, Στέλλα Τσεργούλα. ΤΑ
ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

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

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

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

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

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Αύριο 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;».

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΕΡΓΟΥΛΑ

Ομιλία στη Χριστιανική Ένωση
Επιστημόνων Ν.Τρικάλων

Τελετές

Ετών 93
Θανούσα κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 και ώρα
12:00 το μεσημέρι εκ του Ιερού Ναού
Αγίας Παρασκευής Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της
Τρίκαλα 30-1-2019
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Ευφροσύνη Κουτσάγια - Τσουτσουβαλα, Καλιόπη
και Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Ζήσης Κουτσάγιας. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αθανάσιος, Κατερίνα, Άγγελος, Κατερίνα. ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ: Κωνσταντίνος. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Τρικάλων σήμερα Τετάρτη 30-1-2019 και ώρα 11 το
πρωί.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Τζέλης Ιωάννης”.

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

Γάλα Όλυμπος
μόνο

0,80

Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936

ν
λαιώ ν
α
π
ά
ω
Αγορ ν-σιδήρ
λλω ηγών ά
τ
ε
μ
ορτ των
φ
ι
κα
ημά
ν
α
χ
μη

CMYK

5,69

