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Τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτών Αυτοκίνητων & Μοτοσυκλετών ν. Τρικάλων

Η ώρα του Επιδόματος
Πετρελαίου θέρμανσης
Οδηγίες από την ΑΑΔΕ για την
υποβολή αιτήσεων στο taxisnet
>> 9

Το μήνα Ιανουάριο

Υποτονική κίνηση
στην αγορά της Πύλης
Ελπίδα ανάκαμψης υπάρχει μέχρι
το τέλος των χειμερινών εκπτώσεων
>> 5

Σύμφωνα με τον κ. Καρέλη περισσότερα από 1.000 άτομα
είναι σε αναμονή για να λάβουν δίπλωμα τους

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
1914
Οι Μεγάλες Δυνάμεις
(Γερμανία, Αυστρο-Ουγγαρία,
Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία και Ρωσία) γνωστοποιούν στην Ελληνική Κυβέρνηση ότι παραχωρούν και νομικώς στην Ελλάδα τα νησιά του Αιγαίου,
μόνον εφόσον αποσύρει τις
δυνάμεις της από τη Βόρεια
Ήπειρο και τη νήσο Σάσωνα.
1915
Η πρώτη επίθεση με δηλητηριώδη αέρια εξαπολύεται
από τους Γερμανούς εναντίον
των Ρώσων στη Μάχη του
Μπολίμοφ, κατά τη διάρκεια
του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.
Δεν έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα για τους Γερμανούς.
1949
Ο Μάνος Χατζιδάκις δίνει
την περίφημη διάλεξή του για
το ρεμπέτικο στο Θέατρο Τέχνης.
1985
Ολοκληρώνονται στο Ζάππειο οι εργασίες της Διάσκεψης για την Ειρήνη και τον
Αφοπλισμό, γνωστή και ως
«Πρωτοβουλία των 6». Συμμετείχαν οι πρόεδροι της Αργεντινής, Ραούλ Αλφονσίν και της
Τανζανίας, Τζούλιους Νιερέρε,
οι πρωθυπουργοί της Σουηδίας, Ούλοφ Πάλμε, της Ινδίας,
Ρατζίβ Γκάντι και της Ελλάδας,
Ανδρέας Παπανδρέου, καθώς
και άλλες προσωπικότητες.

Τ

ο κάλεσμα
ήταν κάπως
ασυνήθιστο. Οι
βρετανικές ένοπλες
δυνάμεις
ανακοίνωσαν πριν
από λίγους μήνες
την πρόθεση τους
να δημιουργήσουν
μια 15μελή επίλεκτη
ομάδα για την
προστασία της
πολιτιστικής
κληρονομιάς σε
εμπόλεμες ζώνες.
Ως επικεφαλής ορίστηκε αντισυνταγματάρχης που είχε υπηρετήσει
στον πόλεμο του Κόλπου.
Αποστολή του πλέον
είναι να εντοπίσει και να
στρατολογήσει ειδικούς
όπως αραβόφωνους
αλλά και καταδυόμενους
αρχαιολόγους.
Το εγχείρημα θυμίζει
σε μεγάλο βαθμό την
ομάδα της ταινίας του
2014 «Μνημείων άνδρες» («Τhe Μonuments
Men»), η οποία παρουσιάζει τον αγώνα των

Η εφημερίδα ΕΣΤΙΑ

O Αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
αρμόδιος για θέματα
Απασχόλησης,
Ανάπτυξης, Επενδύσεων
και Ανταγωνιστικότητας
Γίρκι Κατάινεν μιλώντας
για τις επενδύσεις σε
κράτη μέλη της Ε.Ε.:

σχολιάζοντας την επιτυχία
Αμερικανών ερευνητών να
μετατρέψουν την σκέψη σε

συνθετική ομιλία από

παρατηρεί πως πρόκειται

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

για τεράστιο επίτευγμα:

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

Του ΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
(Από την
“ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”)

της ημέρας

-Ο Άγιος Κύρος καταγόταν
από την Αλεξάνδρεια, έζησε στα χρόνια
του Διοκλητιανού και έγινε μοναχός.
Συμμοναστής του ήταν ο Ιωάννης,
που καταγόταν από την Έδεσσα τ

υπολογιστή και αφού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

ιδρύθηκε το 1969 αριθμούσε μόλις 16 άτομα
προσωπικό. Σήμερα έχει
300 στελέχη.
Για τις ελληνικές αρχές, όμως, η υποστήριξη
του έργου της Δίωξης
Αρχαιοκαπηλίας της
Αστυνομίας δεν είναι
προτεραιότητα.
Το υποστελεχωμένο
τμήμα αναγκάζεται να
διαθέτει προσωπικό για
λόγους άσχετους με το
αντικείμενο του (πορείες, φύλαξη προσώπων).
Η δουλειά τους θέλει
προσήλωση, χρόνο, καλλιέργεια δικτύου πληροφοριοδοτών σε ολόκληρη τη χώρα. Παρά τις
ελλείψεις φέρνουν επιτυχίες. Δεν αρκεί, όμως,
μόνο το φιλότιμο.

Το Άγγελμα

καθαρή και κατανοητή

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.

θρανασκαφές.
Το ενδιαφέρον άλλων
κρατών για τη διάσωση
της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν εξαντλείται
στο βρετανικό παράδειγμα.
Ο ελληνικής καταγωγής Μάθιου Μπογδάνος,
ως αντισυνταγματάρχη
τότε των αμερικανικών
δυνάμεων, ηγήθηκε της
προσπάθειας εντοπισμού κλεμμένων αρχαιοτήτων από το Ιράκ.
Με συστηματική, πενταετή έρευνα κατάφερε
να επαναπατρίσει 8.000
αντικείμενα.
Σήμερα, ως βοηθός εισαγγελέα του Μανχάταν, ειδικεύεται σε ζητήματα αρχαιοκαπηλίας.
Και στη γειτονική μας
Ιταλία δείχνουν ευαισθησία για παρόμοια ζητήματα.
Το ειδικό σώμα των
καραμπινιέρων όταν

“Ακόμα πιο σημαντικό, όμως είναι το

ης Μεσοποταμίας.

ανθρώπινο κεφάλαιο, το 25% του ελληνικού

```

Οι δύο άγιοι γιάτρευαν
θαυματουργικά κάθε άρρωστο

“Aλλά κρατήστο το εκεί. Εάν

πληθυσμού έχει πτυχίο κι αυτό το δυναμικό

που πήγαινε στο κελί τους.

αρχίσουμε να καταγράφουμε
τις σκέψεις μας, ουδείς θα

δεν έχει αξιοποιηθεί στο έπακρο”.

βγει κερδισμένος...”

```
(Θα γίνει της κακομοίρας...)

Επειδή υπερασπίστηκαν
τέσσερις γυναίκες στον αγώνα

```

του μαρτυρίου, τους αποκεφάλισαν.
(Καιρός να αξιοποιηθεί...)

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 ένα άλογο στον φούρνο και λέει στον
φούρναρη:
“Ένα κιλό ψωμί παρακαλώ”.
Ο φούρναρης του το δίνει...
“Πόσο κάνει;”
“Ένα ευρώ...”λέει ο έκπληκτος φούρναρης.
“Ευχαριστώ” λέει το άλογο και φεύγει.
Ο φούρναρης αφού έφυγε το άλογο κάθεται και
μονολογεί λες και ξύπνησε από ένα αλλόκοτο

όνειρο.
“Ένα άλογο ήρθε και μου
ζήτησε ψωμί!
Τί άλλο θα δούμε σήμερα;”
Eκείνη τη στιγμή μπαίνει ξανά
μέσα το άλογο και του λέει:
“Μήπως έχεις και μια σακούλα
γιατί
είμαι με το μηχανάκι;”

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α
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Καθαρές
κουβέντες

Μνημείων άνδρες
συμμαχικών δυνάμεων
για τη διάσωση σπάνιων
έργων τέχνης προτού
καταστραφούν από τους
ναζί κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η σαρωτική προέλαση
του Ισλαμικού Κράτους
τα τελευταία χρόνια στη
Συρία και στο Ιράκ, είναι
ένας από τους βασικούς
λόγους της δημιουργίας
αυτής της βρετανικής
μονάδας.
Πέρα από καταστροφές Αρχαιοτήτων οι τζιχαντιστές του Ισλαμικού
Κράτους είχαν στήσει
ένα οργανωμένο και
άκρως γραφειοκρατικό
σύστημα καπηλείας αρχαιολογικών θησαυρών.
Μεταξύ άλλων, το άτυπο υπουργείο Φυσικών
Πόρων που είχαν ιδρύσει λάμβανε φόρο 20%
από τις αγοραπωλησίες
μεταξύ των αρχαιοκαπήλων και επέβλεπε λα-
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Πέμπτη 31/1/2019
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΠΙΘΑΝΟΝ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ. ΠΑΡΟΔΙΚΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΣΤΑ
ΝΟΤΙΑ 6 ΤΟΠΙΚΑ 7 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 05 ΕΩΣ 16 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 2 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

Οι οφειλέτες της εφορίας ανέρχονται στα 4,2 εκατομμύρια άτομα.
Εξ αυτών, περίπου 1,8 εκατομμύριo
χρωστούν περισσότερα από 500
ευρώ, ενώ περίπου 1,2 εκατομμύριo
έχουν ήδη υποστεί δέσμευση του
τραπεζικού τους λογαριασμού με
αποτέλεσμα ουσιαστικά να έχουν
τεθεί εκτός «επίσημης αγοράς». Με
ιδιαίτερη έκπληξη όλοι αυτοί οι οφειλέτες -πρακτικά πάνω από το 55%60% του ενήλικου πληθυσμού της
χώρας- άκουσαν την προηγούμενη
εβδομάδα κυβερνητικό αξιωματούχο
να λέει ότι η «κυβέρνηση δεν έχει
θέσει επισήμως θέμα νέας ρύθμισης
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την
εφορία σε 120 δόσεις». Είναι μια
τοποθέτηση που μπορεί κάποιος να
τη διαβάσει όπως θέλει:
1. Μπορεί να υποθέσει ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει θέσει
επισήμως το θέμα της ρύθμισης
των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην
εφορία τη δεδομένη χρονική στιγμή,
αλλά θα το κάνει αργότερα, είτε οι
λόγοι της αναβολής είναι ουσιαστικοί
είτε είναι καθαρά πολιτικοί και επικοινωνιακοί.
2. Μπορεί να συμπεράνει ότι παρασκηνιακά το θέμα συζητήθηκε με
τους θεσμούς και ότι πέσαμε σε
τοίχο, καθώς είναι γνωστή η άποψη
των θεσμών (αλλά και οι ευρωπαϊκές
οδηγίες), σύμφωνα με τις οποίες
δεν πρέπει να δίδεται δυνατότητα
ρύθμισης οφειλών χωρίς κριτήρια
σε όσους βαρύνονται με ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.
3. Μπορεί να καταλήξει ακόμη
και στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί
να υπάρξει ρύθμιση 120 δόσεων,
αλλά μια άλλου τύπου ρύθμιση, ενδεχομένως με συγκεκριμένα κριτήρια και με λιγότερες δόσεις.
Όλα αυτά είναι σενάρια και θα
παραμείνουν σενάρια όσο η κυβέρνηση επιλέγει να κρατά κλειστά τα
χαρτιά της. Είναι όμως γεγονός ότι
το συγκεκριμένο θέμα δεν προσφέρεται για γρίφους και χρησμούς. Η
χώρα προσπαθεί να γυρίσει σελίδα
και το θέμα των ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς την εφορία είναι ένα
από τα μεγαλύτερα κατάλοιπα της
πολυετούς οικονομικής κρίσης.
Τι νόημα έχει να δεσμεύεις άδειους τραπεζικούς λογαριασμούς και
να ωθείς έναν οφειλέτη να κάνει τις
όποιες συναλλαγές του με «μαύρα»;
Τι νόημα έχει να προσφέρεις δυνατότητα ρύθμισης σε 12 δόσεις σε
έναν οφειλέτη που γνωρίζεις εκ των
προτέρων ότι δεν μπορεί να αντεπεξέλθει;
Και σε τελική ανάλυση, τι νόημα
έχει να συντηρείς έναν κατάλογο
με χρέη 110 δισ. ευρώ (ή κοντά στα
180 δισ. ευρώ αν προστεθούν και
οι προσαυξήσεις) όταν γνωρίζεις
ότι αυτά τα χρήματα δεν μπορούν
να εισπραχθούν;
Οι οφειλέτες δεν είναι όλοι μπαταχτσήδες, ούτε στρατηγικοί κακοπληρωτές.
Η πολυετής κρίση και οι ασύλληπτοι φορολογικοί συντελεστές γέννησαν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
που έγιναν ένα από τα μεγαλύτερα
βαρίδια και ταυτόχρονα εμπόδια για
την ανάκαμψη της οικονομίας.
Η κυβέρνηση οφείλει να παρουσιάσει άμεσα μια ρεαλιστική λύση.
Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο για
να αντιμετωπίζεται με μισές κουβέντες.

Του Θάνου Τσίρου
Από την έντυπη έκδοση
της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

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

ΠΕΜΠΤΗ

«Ασφαλώς και ως Εμπορικός Σύλλογος Δήμου Πύλης είμαστε υπέρ της αύξησης του κατώτατου μισθού και της κατάργησης του υποκατώτατου» δηλώνει ο πρόεδρος του φορέα Κώστας Βοϊτσίδης, τονίζοντας «πέρα απ’ ότι είναι δίκαιο, πιστεύω θα βοηθήσει και την αγορά, που σημαίνει στήριξη των εμπόρων και γενικά των επιχειρηματιών, αλλά και των
θέσεων εργασίας».
«Ωστόσο, η πολιτεία οφείλει να λάβει μέτρα και για
την άμεση στήριξη των εμπόρων και επιχειρηματιών
και να συνοδευτεί η αύξηση του μισθού από μείωση
των ασφαλιστικών εισφορών ή/και του φόρου, που
είναι δυσβάσταχτα βάρη. Το ζητούμενο είναι να μεγαλώσει η “πίττα” και να γίνει η δίκαιη μοιρασιά της»
υπογραμμίζει ο κ. Βοϊτσίδης.

∫χρ.παπ.

σελίδα 3

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή των
χρημάτων του επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους.
Σύμφωνα με τον ιστότοπο
«aftodioikisi.gr» πηγές του
υπουργείου στις 15 Φεβρουαρίου θα γίνει η πρώτη πληρωμή του επιδόματος πετρελαίου
θέρμανσης που αφορά στους
δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση έως τις 15 Ιανουαρίου. Η
ηλεκτρονική εφαρμογή στο Τaxisnet είναι ανοιχτή για την
υποβολή των αιτήσεων.

∫ Μ.α.Μπ.

Υπερβάλλοντα ζήλο προς παραδειγματισμό έδειξε
ένας τροχονόμος στη Λάρισα…
Πιο συγκεκριμένα ο τροχονόμος τριγυρνούσε στο
κέντρο της πόλης μαζί με έναν συνάδελφο του κι έκοβαν κλήσεις σε παράνομα σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Κατά τη διάρκεια της “περιπολίας” βρίσκουν ένα ΙΧ
παρκαρισμένο παράνομα σε θεση αναπήρων και
αμέσως ο τροχονόμος βγάζει το μπλοκάκι του και ξεκινάει να γράφει την κλήση.
Τότε, όπως αναφέρει το kosmoslarissa.gr, παρεμβαίνει ο συνάδελφος και του λέει «μισό λεπτό, της γυναίκας σου δεν είναι αυτό το αμάξι;» Τότε ο αδέκαστος
τροχονόμος του απαντά «ναι και το εχει ξανακάνει» και
πιστός στο καθήκον ολοκλήρωσε την κλήση και την
έβαλε στο παρμπρίζ.
Η υπόθεση κάνει τις τελευταίες ώρες το γύρο του
Φεισμπουκ, με δεκάδες χρήστες να καλούν την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. να βραβεύσει τον αστυνομικό, που δεν
έκλεισε τα μάτια στην παρανομία…
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Μέσα Φεβρουαρίου
το επίδομα
θέρμανσης

Να μεγαλώσει η “πίττα”

Τροχονόμος στην Λάρισα
έκοψε κλήση στην γυναίκα του!
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Εκπαίδευση είναι να μαθαίνεις εκείνα
που ποτέ δεν υποψιαζόσουν ότι αγνοούσες.....

∫Ε.Κ.

Daniel Boorstin

Σε αναμονή

Μανώλης:
Το ΚΙΝΑΛ έχει…
πάγκο πολυτελείας!

Συναγερμός έχει σημάνει σε Τρικαλινούς και Τρικαλινές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ για τις βουλευτικές
εκλογές, μετά την χθεσινή ανακοίνωση ονομάτων, που όμως δεν αφορούσε τον Νομό μας.
Φαίνεται πως η ώρα πλησιάζει
και για τους Τρικαλινούς και τις Τρικαλινές που θα απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο, το οποίο χωράει μόνο
έξι, εκ των οποίων η μία θέση είναι
ήδη κατειλημμένη από τον νυν βουλευτή και πρώην υπουργό Κώστα
Σκρέκα, οπότε απομένουν πέντε.
Η αγωνία και οι προσπάθειες να
ενταχθούν στο ψηφοδέλτιο έχουν
φτάσει πλέον στο ζενίθ, αν και φαίνεται πως μόνο μία θέση “παίζει”,
καθώς για τις τέσσερις έχει ληφθεί
η σχετική απόφαση στα κεντρικά.
Σε αναμμένα κάρβουνα…

Το σχόλιο του για το τοπικό ψηφοδέλτιο του ΚΙΝΑΛ έκανε μιλώντας στη Ραδιοφωνική Λέσχη 97,6 ο γραμματέας της τοπικής οργάνωσης Γιώργος Μανώλης:
«Περίπτωση αποχώρησης κάποιου υποψηφίου από το εθνικό ψηφοδέλτιο του ΚΙΝΑΛ δεν μας απασχολεί καθόλου, ουδείς
αναντικατάστατος. Όποιος και να φύγει,
έχουμε άλλους δέκα το ίδιο καλούς ή ίσως
και καλύτερους. Έχω ακούσει και έχω
ερωτηθεί πολλές φορές και είμαι κάθετος
σε αυτό, έχουμε σπουδαίο υλικό στο ΚΙΝΑΛ και θα αποδείξουμε ότι έχουμε λύσεις. Είναι ένα δυνατό και πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο, και δηλώνω ευθέως ότι
διαθέτουμε, με ποδοσφαιρικούς όρους,
πάγκο πολυτελείας».

∫ Μ.α.Μπ.

∫χρ.παπ.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

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

Αυξήθηκαν
τα τροχαία
Αύξηση κατά 11,9% σημείωσε ο αριθμός των οδικών τροχαίων ατυχημάτων, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα και
προκάλεσαν το θάνατο ή τον
τραυματισμό ατόμων, τον Νοέμβριο του 2018, σε σύγκριση
με τον αντίστοιχο μήνα του
2017. Συγκεκριμένα, σημειώθηκαν 959 τροχαία.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, σημειώθηκαν 959 τροχαία, από
τα οποία 64 άνθρωποι έχασαν
τη ζωή τους (αύξηση 23,1%), 57
τραυματίστηκαν βαριά (αύξηση
3,6%) και 1.132 ελαφρά (αύξηση 16,1%).
Δυστυχώς, οι αριθμοί είναι
αμείλικτοί και καταδεικνύουν
όλη την αλήθεια για την οδική
μας συμπεριφορά.

∫Ε.Κ.

4 σελίδα

ΠΕΜΠΤΗ
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ωρίς καθυστερήσεις
προχωρούν οι
διαδικασίες για τον
ιαματικό πόρο
Ριζώματος, ενώ μέσα στο
επόμενο χρονικό
διάστημα θα τεθεί σε
δημόσια διαβούλευση η
μελέτη που εκπονήθηκε
για τους τρόπους
ανάπτυξης της
επένδυσης.

Χ

Ως γνωστόν, πριν από έναν
μήνα ο Δήμος Τρικκαίων και η
e-trikala AE παρουσίασαν τους
τρόπους με τον οποίο θα μπορούν να αξιοποιηθούν οι ιαματικές πηγές.
Σύμφωνα με τη μελέτη τα
επικρατέστερα σενάρια είναι
η αξιοποίηση των ιαματικών
νερών από το Δήμο Τρικκαίων,
η δεύτερη από ιδιώτη με το
Δήμο να επιβλέπει την όλη
διαδικασία και η τρίτη την
σύμπραξη ΣΔΙΤ μεταξύ ιδιώτη
και της δημοτικής Αρχής.
Συγκεκριμένα, ο πρώτος
τρόπος προτείνει το έργο να
επιδοτείται για τμήμα του κόστους και συμπράττει με τον
ιδιωτικό τομέα για την ολοκλήρωσή του, ο δεύτερος ο
Δήμος να δανειοδοτείται για
τμήμα του κόστους και συμπράττει με τον ιδιωτικό τομέα
για την ολοκλήρωσή του έργου ή το έργο επιδοτείται για
το σύνολο του κόστους και
παραχωρείται η λειτουργία
του σε ιδιώτη. Αυτά τα σενάρια συνοδεύονταν από συγκεκριμένα στοιχεία και από
ειδική μελέτη των ωφελειών
στην περιοχή.
Μέσω της διαβούλευσης
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Θα τεθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα από το Δ. Τρικκκαίων

Σε διαβούλευση η μελέτη
για τον ιαματικό πόρο Ριζώματος
Η διαδικασία θα διαρκέσει ένα μήνα με τους πολίτες να καλούνται
να καταθέσουν τις προτάσεις τους και τις ενστάσεις τους
που θα διαρκέσει έναν μήνα οι
πολίτες θα κληθούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους
και τις ενστάσεις τους, ώστε
στην πορεία να ξεκινήσει η πορεία του έργου.

Η χωροθέτηση
του θεραπευτηρίου
Εν τω μεταξύ, φαίνεται ότι
αποφασίστηκε και ο χώρος
που θα δημιουργηθεί το θεραπευτήριο, μετά από πρόταση που κατέθεσαν οι κάτοικοι και ενέκρινε το Δασαρχείο Τρικάλων.
Σύμφωνα με πληροφορίες,
ο Δήμος Τρικκαίων είχε προτείνει να δημιουργηθεί το θεραπευτήριο στο βόρειο τμήμα
του χωριού. Πρόταση που δεν
βρήκε ανταπόκριση από την
πλευρά των κάτοικων, αφού
πρότειναν αυτό να θεμελιωθεί
στο χώρο που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια η
γιορτή του αγρότη (σ.σ. δεξιά
στην είσοδο του χωριού).
Η δημοτική Αρχή ενέκρινε
την πρόταση και στην πορεία
ζήτησε την έγκριση του Δα-

σαρχείου για το συγκεκριμένο
χώρο, όπου και πήρε το πράσινο φως για την όλη διαδικασία.
Σε ότι αφορά στις παθήσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν από τις ιαματικές
πηγές, σύμφωνα με σχετική
έκθεση «ο ιαματικός πόρος
του Ριζώματος ενδείκνυται για
να αναπτυχθούν οι εξής θεραπείες: υδροθεραπεία με τη
μέθοδο της ποσιθεραπείας
σε παθήσεις του γαστρεντερικού συστήματος, στοματοπλύσεις για τον εμπλουτισμό
του υγρού περιβάλλοντος της
στοματικής κοιλότητας με
φθόριο, λουτροθεραπείας σε
παθήσεις του καλυπτήριου
συστήματος και ρευματικών
και αυτοάνοσων παθήσεων,
με τη μέθοδο της εισπνοοθεραπείας για βελτίωση των
συμπτωμάτων σε περιπτώσεις
ήπιας χρόνιας αποφρακτικής
πνευμονοπάθειας και με συνδυασμό εισπνοών και ρινοπλύσεων σε περιπτώσεις παθήσεων της μύτης».
Ε.Κ.

Θα… χορτάσουν TV τα χωριά της Φαρκαδόνας!
• Αιτήσεις στο Δήμο Φαρκαδόνας για δωρεάν πρόσβαση σε τηλεοπτικό σήμα
ως έλεγε το παλιό σατιρικό τραγουδάκι του
Χάρρυ Κλυων “το ένα κανάλι μας δείχνει
ειδήσεις, το άλλο κανάκι δεν παίζει καλά.
Κοιμάται ο πατέρας και μην τον ξυπνήσεις αχ και να
είχαμε κανάλια πολλά. Τελεβιζιόν, τελεβιζιόν, πόσο μ’
αρέσεις τελεβιζιόν” . Πλέον στον Δήμο Φαρκαδόνας
θα έχουν όντως κανάλια πολλά. Όπως ενημέρωσε η
Δημοτική Αρχή τους Δημότρος από 1/02/2019 στα
πλαίσια της διαδικασίας υλοποίησης του
έργου, «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των
περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους
ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης
λήψης εθνικής εμβέλειας».

Π

του Χριστόφορου Παπαθανασίου
Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι Οιχαλίας στο ΚΕΠ Οιχαλίας, οι κάτοικοι Αχλαδοχωρίου, Γριζάνου, Ζάρκου, και Παναγίτσας θα
μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΠ Φαρκαδόνας ή στο Δημαρχείο.
Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών εγγράφων, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν
την εταιρία από την οποία επιθυμούν να λαμβάνουν τις υπηρεσίες τηλεοπτικής πρόσβασης. Οι εταιρίες που συμμετέχουν
είναι η DIGEA (με υπηρεσίες “DIGEAPACK”) και η COSMOTE TV (με υπηρεσίες “COSMOTE TV PACK”).
Aπό το δίκτυο της εταιρίας DIGEA, oι τηλεοπτικοί σταθμοί
εθνικής εμβέλειας που εκπέμπονται είναι οι: ALPHA, ANT1,
OPEN BEYOND, Μακεδονία TV, ΣΚΑΪ, STAR και οι σταθμοί της
ΕΡΤ (ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ 3, ΕΡΤ HD και ΒΟΥΛΗ) για διάστημα
8 ετών.
Οι τηλεοπτικοί σταθμοί περιφερειακής εμβέλειας που διατίθενται στην πλατφόρμα της COSMOTE TV είναι οι προαναφερόμενοι του δικτύου της DIGEA, καθώς επίσης και οι σταθμοί Action 24, Αιγαίο TV, a.Epsilon, Atlas TV, Βεργίνα TV, CRETA TV, Star Κεντρικής Ελλάδας, ΕΝΑ Channel, EXTRA CHAN-

NEL, 4 Ε, Κρήτη Νέα Τηλεόραση, Κρήτη TV, για διάστημα 2
ετών. Επισημαίνεται ότι η παραπάνω λίστα δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε εμπορικές συμφωνίες της
εταιρίας.
Οι δικαιούχοι κατατάσσονται στις ακόλουθες πέντε κατηγορίες:
Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία του ίδιου.
Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία άλλου προσώπου

το οποίο ζει.
Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία θανόντα.
Τα στοιχεία του λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας
και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος δεν ταυτίζονται με τα δικά
του λόγω μεταβολής τους.
Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία φορέα του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (π.χ. Ι.Ναού, ΟΤΑ,
Αστυνομικού Τμήματος κ.α.).

τοπικά

Α

νησυχητικά υποτονικός
ήταν ο Ιανουάριος στην
αγορά, δηλώνει ο
πρόεδρος του Εμπορικού
Συλλόγου Δήμου Πύλης
Κώστας Βοϊτσίδης.

Ήδη από τις 14 Ιανουαρίου είμαστε στις χειμερινές εκπτώσεις, ωστόσο, ο κ. Βοϊτσίδης σημειώνει «δεν
έχουμε καταλάβει πως διανύουμε
περίοδο εκπτώσεων, καθώς η ζήτηση
κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα,
που προκαλεί ανησυχία στον εμπορικό κόσμο» και επισημαίνει «παλαιότερα, μέχρι και τα μέσα Ιανουαρίου
υπήρχαν “απόνερα” από την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς και κάτι κινούνταν στην αγορά.
Επίσης, και στο πρώτο δεκαήμερο
των εκπτώσεων καταγράφονταν αγοραστικό ενδιαφέρον, όμως φέτος
έχουμε “άπνοια”, παντελή έλλειψη
καταναλωτικού ενδιαφέροντος».
«Δεν μπορώ να δεχτώ ως ισχυρό
επιχείρημα για την κατάσταση αυτή
τις κακές καιρικές συνθήκες που
επικράτησαν, διότι τις τελευταίες
ημέρες που δεν έχουμε χιόνια, γιατί
συνεχίζεται η ίδια κατάσταση;» υπο-

ΠΕΜΠΤΗ

σελίδα 5

Ανησυχητικά υποτονικά
Ελπίδα ανάκαμψης υπάρχει μέχρι το τέλος των χειμερινών εκπτώσεων, στις 28/2

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου
Δήμου Πύλης Κων. Βοϊτσίδης
γραμμίζει ο κ. Βοϊτσίδης και τονίζει
«επιπρόσθετα, έχουν καταβληθεί οι
συντάξεις πλέον, ωστόσο, και πάλι
το κλίμα είναι υποτονικό.
Ο κόσμος δεν κάνει ούτε έρευνα
αγοράς, καθώς δεν μπαίνει στα καταστήματα , έστω για να ρωτήσει,

να μάθει για τιμές κλπ. Απλά κοιτούνε
απ’ έξω την βιτρίνα και ότι μπορούν
να δούνε μέσα στο κατάστημα».
«Ασφαλώς, ποτέ δεν ευθύνεται
ένας μόνο παράγοντας για μία κατάσταση. Τα έχουμε πει πολλές φορές.
Η αβάσταχτη φορολόγηση, οι
υποχρεώσεις για τράπεζες, η ιεράρχηση αναγκών, όπου την 1η θέση
έχουν η διατροφή και τα παιδιά, η
ανεργία, είναι οι βασικοί παράγοντες
που δημιουργούν αυτήν την δυσάρεστη κατάσταση στην οικονομία
και στην αγορά» δηλώνει ο κ. Βοϊτσίδης και επισημαίνει «και τώρα σ’
όλα αυτά προστέθηκε και η εκλογολογία, η οποία παραδοσιακά, ακόμη και στις χρυσές εποχές, βλάπτει
την αγορά.

Ελπίζουμε πως η κατάσταση θα
βελτιωθεί και θα υπάρξει αγοραστικό
ενδιαφέρον μέχρι το τέλος των χει-

«Στημένη προεκλογική φιέστα…»
• Στόχος είναι η ενημέρωση των εργαζομένων και κυριότερο αίτημα η επαναφορά
των συλλογικών συμβάσεων • Θα γνωστοποιηθεί τις επόμενες μέρες ένα μέρος των ονομάτων
που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στο ν. Τρικάλων

Π
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Κινήθηκε η αγορά τον Ιανουάριο στον Δήμο Πύλης, σύμφωνα με τον πρόεδρο
του Εμπορικού Συλλόγου της περιοχής Κων. Βοϊτσίδη

Εξορμήσεις προετοιμάζει η Τ.Ο. Τρικάλων του ΚΚΕ για τον κατώτατο μισθό

εριοδείες και εξορμήσεις προγραμματίζουν
το αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα τα μέλη της
Τ.Ο. Τρικάλων του ΚΚΕ ενάντια
στην κυβερνητική απόφαση για
τον κατώτατο μισθό, καθώς κάνουν λόγο «για μια στημένη προεκλογική φιέστα…».
Για το λόγο αυτόν, από σήμερα θα ξεκινήσουν περιοδείες σε
εργασιακούς χώρους και όπου
αλλού κριθεί αναγκαίο με στόχο
την ενημέρωση των εργαζομένων και κυριότερο αίτημα την
επαναφορά των συλλογικών
συμβάσεων .
Τα μέλη του ΚΚΕ θα μοιράσουν και ενημερωτικό φυλλάδιο
με αφορμή τα όσα αποφασίστηκαν προσφάτως, μέσω του οποίου “ξεδιπλώνεται” … «μια στημένη προεκλογική φιέστα - συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, βάζει σε εφαρμογή τον
πιο εμβληματικό αντεργατικό
νόμο της κυβέρνησης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, το νόμο Βρούτση, τον
οποίο τότε έλεγε ότι θα καταργούσε ως "νόμο-δολοφόνο"».
Όπως σημειώνουν «με αυτό
το νόμο, τον οποίο ενεργοποιεί
η κυβέρνηση, "μπαίνουν στο
γύψο" οι συλλογικές διαπραγματεύσεις για την υπογραφή
συλλογικών συμβάσεων και ο
εκάστοτε υπουργός θα καθορίζει
τον κατώτερο μισθό, με βάση
την εξασφάλιση των κερδών των
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μεγαλοεπιχειρηματιών. Με αυτό
το νόμο, όπως αυξάνεται για
μερικά ευρώ ο κατώτατος μισθός, εξίσου εύκολα θα μπορεί
να μειωθεί, αν αυτό υπαγορεύσουν οι ανάγκες του μεγάλου
κεφαλαίου και μόνο. Και αυτό
γιατί η κυβέρνηση καταργεί τη
διαδικασία διαμόρφωσης του
κατώτατου μισθού από τη συλλογική διεκδίκηση και διαπραγμάτευση των εργαζομένων».
Και προσθέτουν : «Η κυβέρνηση εφαρμόζει την τακτική "σου
παίρνω 10 σου δίνω 1", αφού το
σύνολο των αντιλαϊκών μέτρων
και όσα θα έρθουν το επόμενο
διάστημα, όπως η μείωση του
αφορολόγητου, θα εξανεμίσουν
την όποια αύξηση και στην τσέπη
του μισθωτού θα μείνουν μόλις
25,44 ευρώ!
Το 60% των νέων συμβάσεων
εργασίας είναι με ευέλικτες μορφές απασχόλησης, στην πλειοψηφία τους νέοι άνθρωποι. Τα
4ωρα και 6ωρα είναι η επιλογή
των εργοδοτών. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι οι εργαζόμενοι
αυτοί δεν παίρνουν ούτε καν
τον κατώτατο μισθό, άρα η αύξηση που θα δουν θα είναι ακόμα
μικρότερη, μία πραγματική πρόκληση.
Για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση ο μισθός είναι
295 ευρώ καθαρά και η κυβέρνηση πανηγυρίζει για 1 ευρώ
αύξηση την ημέρα».

Συσκέψεις ενόψει
εκλογών
Ταυτόχρονα, συνεχίζονται με
πυρετώδες διαδικασίες οι προεκλογικές επαφές και συναντήσεις ενόψει των αυτοδιοκητικών
εκλογών. Διαδικασίες που περιλαμβάνουν και ενιαίες συσκέψεις
με τους υποψηφίους βουλευτές,
δεδομένου ότι η προσφυγή στην
κάλπη μπορεί να ανακοινωθεί σε
ανύποπτο χρονικό διάστημα και
θα πρέπει όλα να είναι έτοιμα.
Εν τω μεταξύ, θα γνωστοποιηθεί τις επόμενες μέρες ένα μέρος των ονομάτων που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια της
«Λαϊκής Συσπείρωσης» στο ν.
Τρικάλων για τους Δήμους Τρικκαίων, Καλαμπάκας, Πύλης και
Φαρκαδόνας.

Η ανακοίνωση θα γίνει κατά
τη διάρκεια των εκδηλώσεων που
έχουν προγραμματιστεί ενώ στις
αρχές Μαρτίου θα έχει γνωστοποιηθεί το σύνολο των υποψηφίων. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό η πρώτη ανακοίνωση θα
γίνει στις 3 Φεβρουαρίου στην
Καλαμπάκα, παρουσία του υποψήφιου Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Τάσου Τσιαπλέ και του
υποψηφίου Δημάρχου Μετεώρων
κ. Γιώργου Χαντζιάρα.
Η επόμενη εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για τις 8 Φεβρουαρίου στην Πύλη και στις 10 του
μηνός στη Φαρκαδόνα. Σε ό,τι
αφορά στο Δήμο Τρικκαίων αυτή
θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα
στα μέσα του μήνα.
Ευαγγελία Κάκια

μερινών εκπτώσεων στις 28 Φεβρουαρίου».
Ματθαίος Μπίνας
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ο ζητούμενο για
εμάς είναι να ξεκινήσουν, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι εξετάσεις,
διότι είμαστε σε ομηρία». Αυτό
υπογράμμισε, μεταξύ των άλλων
ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτών Αυτοκίνητων & Μοτοσυκλετών ν. Τρικάλων κ. Σεραφείμ Καρέλης, κληθείς να
σχολιάσει το νομοσχέδιο που
κατατέθηκε στη Βουλή.
Ως γνωστόν, από τις 13 Σεπτεμβρίου του 2018 έως και σήμερα οι εξεταστές έχουν κηρύξει
αποχή από τα καθήκοντα τους,
με αποτέλεσμα να μην διενεργούνται οι εξετάσεις για την
απόκτηση διπλώματος οδήγησης.
Αυτό έχει προκαλέσει μια σειρά από σοβαρά ζητήματα στον
κλάδο, ενώ περισσότερο από
1.000 Τρικαλινοί βρίσκονται σε
κατάσταση αναμονής, προκειμένου να λάβουν το δίπλωμα
τους.
Χθες, λοιπόν κατατέθηκε στη
Βουλή το νομοσχέδιο του
Υπουργείου Υποδομών για τις
εξετάσεις που αφορούν στη χορήγηση αδειών οδήγησης. Οι
κυριότερες αλλαγές αφορούν
στον τρόπο εξέτασης, ενώ εισάγεται νέο σύστημα για διπλώματα οδήγησης σε 17χρονους
με συνοδό αλλά υπό προϋποθέσεις μεταξύ των οποίων και
αυξημένο ασφάλιστρο και ο συνοδός να μην έχει κανένα πόντο
ποινής λόγω παράβασης τον τελευταίο χρόνο.
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Τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτών Αυτοκίνητων & Μοτοσυκλετών ν. Τρικάλων

«Να ξεκινήσουν άμεσα οι εξετάσεις»
• Σύμφωνα με τον κ. Καρέλη ο κλάδος είναι σε απόγνωση ενώ περισσότερα από 1.000 άτομα
είναι σε αναμονή για να λάβουν δίπλωμα τους •Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο
του Υπουργείου Υποδομών για τις εξετάσεις που αφορούν στη χορήγηση αδειών οδήγησης

Όπως ανέφερε, στον «Π.Λ.»
ο Σύλλογος Εκπαιδευτών Αυτοκίνητων & Μοτοσυκλετών ν. Τρικάλων κ. Σεραφείμ Καρέλης ο
κλάδος είναι σε απόγνωση και
το ζητούμενο είναι να ξεκινήσουν
άμεσα οι εξετάσεις, διότι οδηγούνται σε οικονομική καταστροφή.
«Η αποχή των εξεταστών από
τα καθήκοντα τους γίνεται διότι

τους οφείλονται χρήματα και
αντιδρούν στην απόφαση για
την ανανέωση της άδειας οδήγησης των οδηγών με πρακτικές
εξετάσεις, μετά τη συμπλήρωση
της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών» σημείωσε και
εξήγησε ότι πλέον όσοι είναι
άνω των 74 ετών θα δίνουν εξετάσεις με το δικό τους όχημα
με την ευθύνη για οτιδήποτε

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

συμβεί κατά τη διάρκεια της
εξετάσεις.
Κατά τον πρόεδρο του τοπικού Συλλόγου θα πρέπει να δοθεί άμεσα λύση από το αρμόδιο
Υπουργείο, ώστε να ξεμπλοκάρει
η όλη διαδικασία.
«Με την ψήφιση του νομοσχεδίου θεωρούμε ότι το όλο ζήτημα θα επιλυθεί» τόνισε.
Κληθείς να σχολιάσει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες
στη Βουλή τόνισε ότι έχει θετικά
και αρνητικά χαρακτηριστικά,
αλλά όλα οι πτυχές του εξεταστούν στην πορεία, δεδομένου
ότι θα τεθεί υπό διαβούλευση.

Οι αλλαγές
Βαριές χρηματικές ποινές και
διοικητικές κυρώσεις σε υποψήφιους οδηγούς, εκπαιδευτές
και εξεταστές -με στόχο να αποφεύγονται κρούσματα χρηματισμού και δωροδοκίας- θεσμοθετεί
το νομοσχέδιο του υπουργείου
Μεταφορών, το οποίο κατατέ-

θηκε προχθές στη Βουλή.
Σύμφωνα με το «Έθνος» η
οριστική απόφαση για τη χορήγηση διπλώματος θα λαμβάνεται
σε πέντε ημέρες από τη δοκιμασία και αφού έχει εξεταστεί
όλο το οπτικοακουστικό υλικό,
ενώ τα εξέταστρα ορίζονται σε
15 ευρώ.
Κάθε υποψήφιος οδηγός θα
υποβάλλεται πρώτα στη θεωρητική εξέταση και -εφόσον επιτύχει- θα ακολουθεί η δοκιμασία
προσόντων και συμπεριφοράς,
η οποία θα διενεργείται σε δύο
στάδια – ακόμα και την ίδια
ημέρα. Το πρώτο στάδιο θα είναι
η πορεία, ενώ στο δεύτερο θα
εξετάζονται οι δεξιότητες οδήγησης.
Οι υποψήφιοι θα εξετάζονται
στο δεύτερο στάδιο μόνο εφόσον επιτύχουν στο πρώτο, ενώ,
εάν αποτύχουν στο δεύτερο, θα
επανεξετάζονται και στο πρώτο.
Η δοκιμασία προσόντων θα

διενεργείται από έναν εξεταστή,
ενώ δεν θα επιτρέπεται να βρίσκεται εντός του οχήματος ο
εκπαιδευτής των υποψηφίων. Σε
όλα τα στάδια η διαδικασία θα
καταγράφεται από οπτικοακουστικά μέσα, που θα παρέχουν
εικόνα και ήχο τόσο από το εσωτερικό οχήματος ή χώρου όσο
και από τον δρόμο στην πρακτική
εξέταση, διαφορετικά θα είναι
άκυρη. Η θεωρητική και η πρακτική εξέταση των υποψηφίων
θα μεταδίδονται σε πραγματικό
χρόνο, ενώ το ζευγάρι εξεταζόμενου-εξεταστή θα προκύπτει
από ηλεκτρονική κλήρωση λίγο
πριν από την εξέταση. Επίσης,
ορίζεται ότι οι εξεταστές θα
είναι αποκλειστικής απασχόλησης και οι εξετάσεις θα διενεργούνται εντός ωραρίου, ενώ δίνεται λύση και στην αμοιβή τους
για το διάστημα από τον περασμένο Μάιο.
Ευαγγελία Κάκια
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σελίδα 7

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.

Πιλάτος Παναγιώτης, Ελεύθερος Επαγγελματίας
Γεννήθηκε το 1987 και μεγάλωσε στα Τρίκαλα, όπου και δραστηριοποιείται ως Ελεύθερος Επαγγελματίας. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται ενεργά στον τομέα του ψηφιακού marketing και επικοινωνίας. Ενεργό μέλος της τοπικής κοινωνίας με μοναδικό του όπλο τα όνειρα, τις προσδοκίες και το όραμα για τη βελτίωση και αλλαγή της πόλης και των χωριών μας,
χωρίς προσωπικές φιλοδοξίες.

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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εριβαλλοντικά
κριτήρια για την
ενίσχυση
επενδύσεων που αφορούν
στις εγκαταστάσεις
άρδευση (δημιουργία
ταμιευτήρα) θέτει ο
αναπτυξιακός για την
ενίσχυση επενδυτικών
σχεδίων του τομέα
πρωτογενούς αγροτικής
παραγωγής των πολύ
μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων
(Μμε).

τοπικά
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Ισχύουν για τις ενισχύσεις εγκαταστάσεων άρδευσης

Περιβαλλοντικά κριτήρια
Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τους ενδιαφερόμενους
σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών
Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ)
ως κατώτερη της καλής ως
προς την ποσότητα ή προκειμένου για επιφανειακά ύδατα
ως προς το οικολογικό δυναμικό
και επενδύσεις που έχουν ως
αποτέλεσμα την καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτασης
και επηρεάζουν ένα δεδομένο
σύστημα υπόγειων ή επιφανειακών υδάτων.

Επιλέξιμες είναι και ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν
στην δημιουργία ταμιευτήρα
ή/και επενδύσεις που αφορούν
στην αποκλειστική χρήση ανακυκλωμένων εκτός της μονάδας
υδάτων, οι οποίες δεν επηρεάζουν υπόγεια ή επιφανειακά
ύδατα (π.χ. παροχή υδροδότησης αποκλειστικά από ύδατα
βιολογικού καθαρισμού).
Δεν είναι επιλέξιμες και δεν
ενισχύονται επενδύσεις βελτίωσης υφιστάμενης αρδευτικής
εγκατάστασης ή στοιχείου αρδευτικής υποδομής σε υδάτινο
σώμα η κατάσταση του οποίου
έχει χαρακτηριστεί στο οικείο

Προϋποθέσεις
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να
ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
να έχουν κλείσει τουλάχιστον
3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης.
να έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ
εξαρτημένης εργασίας πλήρους
ή μερικής απασχόλησης το έτος

που προηγείται της υποβολής
του επενδυτικού σχεδίου.
Οι νέοι χρήστες κατά την εγγραφή τους στο Πληροφοριακό
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) πρέπει να επιλέξουν
την «Ενίσχυση Δράσεων Επιχειρηματικότητας», να συμπληρώσουν το ΑΦΜ της επιχείρησης και στη συνέχεια να «κλικάρουν» τη Δράση με τίτλο:
«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων».
Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, περιοχή εφαρμογής
είναι όλη η Ελλάδα, ενώ όσον
αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις τα επενδυτικά σχέδια
πρέπει να είναι ύψους από
20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ,
προκειμένου να λάβουν επιδότηση 50% έως 65%.
Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων
και ο χρόνος υλοποίησής τους
είναι μέχρι 24 μήνες από την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
Ματθαίος Μπίνας

Δηλώνει το μέλος του ΔΣ της ΟΑΣΤ “Η ΑΝΟΙΞΗ” Αχ. Λιάτος

“Δεν πτοούμ ασ τε, συνεχίζ ουμε τον αγώνα”
• Συμπεριλαμβάνεται στους 10, για τους οποίους Εισαγγελέας της Λάρισας άσκησε ποινική δίωξη για παρακώλυση συγκοινωνιών, λόγω του μπλόκου στην Νίκαια
• Καλούνται οι φορείς της Θεσσαλίας να παραστούν το ερχόμενο Σάββατο στην Νίκαια, στις 13:00, ως συμπαράσταση στους αγρότες
Μεταξύ των 10 αγροτών
που τους έχει ασκηθεί δίωξη

από Εισαγγελέα της Λάρισας
για παρακώλυση συγκοινω-

νιών λόγω του μπλόκου στην
Νίκαια της Λάρισας, βρίσκεται

Το μέλος του ΔΣ της ΟΑΣΤ
“Η ΑΝΟΙΞΗ” Αχ. Λιάτος
και ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, μέλος του ΔΣ της
Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ν. Τρικάλων (ΟΑΣΤ) “Η
ΑΝΟΙΞΗ”, Αχιλλέας Λιάτος.
«Δεν μας πτοεί τίποτα, με
τον αγώνα μας θα καταδικαστεί η πολιτική που μας εξαναγκάζει να βγούμε στον δρόμο» τονίζει ο κ. Λιάτος και δηλώνει «η πράξη αυτή παίρνει
βραβείο Νόμπελ αυταρχισμού, τρομοκρατίας, εκβιασμού. Μας θέλουν να καθόμαστε ήσυχα στα σπιτάκια
μας και να χάβουμε αυτά που
μας λένε και που μας δίνουν.
Το ηθικό μας είναι και θα παραμείνει ακμαιότατο και αγωνιστικό. Καλούμε όλους τους
αγρότες να λάβουν μέρος
στον αγώνα και όλους τους
φορείς της Θεσσαλίας να έρθουν στην Νίκαια το Σάββατο
στις 13:00, για να συμπαρασταθούν στην δυναμική μας
κινητοποίηση».
Εξάλλου, καθημερινά ενδυναμώνεται το μπλόκο της Νίκαιας με την προσέλευση σ’
αυτό αγροτών και από τον ν.
Τρικάλων.

Η Πανελλαδική
Επιτροπή
των Μπλόκων
Για το ζήτημα των διώξεων,
η δικάσιμος των οποίων έχει
οριστεί στις 1 Μαρτίου 2019,
η Πανελλαδική Επιτροπή των
Μπλόκων (ΠΕΜ) έχει προβεί
σε καταγγελία, στην οποία
μεταξύ άλλων αναφέρει τα
εξής: «Καταγγέλλουμε την δικαστική δίωξη σε βάρος ηγετικών στελεχών των Ομοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων της
Θεσσαλίας κι άλλων αγροτών,
οι οποίοι σέρνονται στο “αγροτοδικείο” της Λάρισας. Η δικαστική δίωξη σε βάρος των
10 συναδέλφων επί της ουσίας στρέφεται ενάντια στο
ίδιο το συνδικαλιστικό δικαίωμα, ενώ η μεθόδευση και η
διεκπεραίωση των διαδικασιών είναι πρωτοφανείς στα
χρονικά του συνδικαλιστικού
κινήματος. Η ευθύνη για την
συγκεκριμένη, απαράδεκτη
και προκλητική δικαστική δίωξη ανήκει στην κυβέρνηση, η
οποία, μέσω της ποινικοποίησης του αγώνα μας, επιχειρεί
να τρομοκρατήσει τους αγρότες που συμμετέχουμε, ήδη,

στα μπλόκα, αλλά και εκείνους
τους συναδέλφους που ετοιμάζονται να συμμετάσχουν
τις επόμενες μέρες.
Τα αιτήματα - διεκδικήσεις
που προβάλλει το οργανωμένο αγροτικό κίνημα αφορούν
στην ίδια την επιβίωση της
αγροτιάς, δεν έρχονται σε αντίθεση με τα αιτήματα των
εργαζομένων και των άλλων
λαϊκών στρωμάτων, αλλά κινούνται στην ίδια κατεύθυνση
και πορεία. Γι 'αυτό και ο αγώνας μας έχει τη λαϊκή συμπαράσταση κι αλληλεγγύη. Τον
“κοινωνικό αυτοματισμό” σε
βάρος των αγωνιζόμενων
αγροτών θέλει να υποκινήσει
η ίδια κυβέρνηση, αλλά δεν
θα της το επιτρέψουμε κάνοντας ότι μπορούμε για να
απλωθεί περισσότερο και να
δυναμώσει κι άλλο αυτή η
λαϊκή συμπαράσταση κι αλληλεγγύη.
Καλούμε τους αγρότες να
πυκνώσουν τα μπλόκα ώστε
ν’ αυξήσουμε την αγωνιστική
πίεση στην κυβέρνηση αναγκάζοντάς την να ικανοποιήσει
τα αιτήματά μας”.
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά
δηγίες της ΑΑΔΕ
για την
ηλεκτρονική
υποβολή της αίτησης.

Ο

Η ηλεκτρονική εφαρμογή
στο Τaxisnet είναι ανοιχτή
για την υποβολή των αιτήσεων. Στις 15 Φεβρουαρίου θα
γίνει η πρώτη πληρωμή που
αφορά τους δικαιούχους που
υπέβαλαν αίτηση ως τις 15 Ιανουαρίου.
1. Με ποιους κωδικούς εισερχόμαστε στην Εφαρμογή Δικαιούχων του Επιδόματος πετρελαίου Θέρμανσης;
α. Οι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών συνδέονται χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet.
β. Οι χρήστες που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης
TAXISnet, θα ταυτοποιούνται εναλλακτικά δίνοντας
Α.Φ.Μ. και αριθμό ειδοποίησης κάποιου εκκαθαριστικού/πράξης προσδιορισμού
φόρου Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων των τελευταίων (5) πέντε ετών.
Εάν δε θυμάστε τους κωδικούς πρόσβασης και τυχαίνει το όνομα χρήστη (username) να ταυτίζεται με τον
Α.Φ.Μ. σας, τότε δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον
εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης. Για αυτό θα πρέπει να
ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας μέσω των σχετικών διαδικασιών.
2. Μέχρι πότε έχω προθεσμία υποβολής αίτησης στο
Μητρώο Δικαιούχων Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης;
Μέχρι 31 Μαΐου 2019.
3. O προμηθευτής πετρελαίου δεν μου έδωσε στοιχεία
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Η ώρα του Επιδόματος Πετρελαίου
Οδηγίες από την ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων στο taxisnet

για να υποβάλω αίτηση χορήγησης επιδόματος. Πώς
θα γίνει η διασταύρωση των
στοιχείων;
Ο προμηθευτής πετρελαίου δεν δίνει στοιχεία για την
υποβολή της αίτησής σας.
Κάθε παραστατικό αγοράς
πετρελαίου υποβάλλεται από
τον
προμηθευτή
στην
Α.Α.Δ.Ε. Αυτά που πρέπει να
προσέξετε είναι:
• Η σωστή αναγραφή του
Α.Φ.Μ. σας ή του Α.Φ.Μ. διαχειριστή-εκπροσώπου αν
πρόκειται για πολυκατοικία
ή του Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας εφόσον έχει δηλωθεί
από το διαχειριστή (βλ. ερώτηση 5).
• Η σωστή αναγραφή του
αριθμού παροχής της Δ.Ε.Η.
ή του κοινόχρηστου αριθμού
παροχής, αν πρόκειται για
πολυκατοικία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα στοιχεία του
Α.Φ.Μ. και του αριθμού παροχής της Δ.Ε.Η. πρέπει να
είναι τα ίδια στο παραστατικό
του προμηθευτή και στην αίτησή σας.
4. Τι πρέπει να κάνει ο διαχειριστής σε ότι αφορά στην
εφαρμογή Διαχείρισης Ε Χιλιοστών Θέρμανσης μιας Πολυκατοικίας;
Η Εφαρμογή Διαχείρισης
Χιλιοστών Θέρμανσης Πολυκατοικίας απευθύνεται στους
διαχειριστές των πολυκατοικιών ή σε εκπροσώπους κτισμάτων όπου υπάρχουν περισσότερες από μία κατοικίες (ολιγοκατοικίες) και για
τις οποίες υπάρχει κοινός
καυστήρας.
Ο διαχειριστής-εκπρόσωπος εισάγει τα στοιχεία των
διαμερισμάτων της πολυκατοικίας/ολιγοκατοικίας, κα-

θώς και τη συμμετοχή κάθε
ενός από αυτά στις δαπάνες
θέρμανσης σε χιλιοστά.
Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί Α.Φ.Μ. για την πολυκατοικία και θέλετε τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου
θέρμανσης να εκδίδονται σε
αυτόν τον Α.Φ.Μ., θα πρέπει
να ορίσετε τον Α.Φ.Μ. αυτόν
στα στοιχεία της πολυκατοικίας, επιλέγοντας το σχετικό
δεσμό «Ορισμός Α.Φ.Μ.».
Ο Α.Φ.Μ. πολυκατοικίας
δεν μπορεί να αλλάξει στη
συνέχεια, ούτε και να διαγραφεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακόμη και στην
περίπτωση που έχει οριστεί
Α.Φ.Μ. πολυκατοικίας, στις
αιτήσεις των ενοίκων θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του διαχειριστή.
5. Είμαι διαχειριστής, αλλά
δεν έχουμε κοινόχρηστο μετρητή Δ.Ε.Η. (ρολόι Δ.Ε.Η. )
στην πολυκατοικία. Ποιο ρολόι Δ.Ε.Η. πρέπει να δηλώσω
σαν Κοινόχρηστο;
Δηλώστε το δικό σας (ως
διαχειριστή/εκπροσώπου) ρολόι Δ.Ε.Η., ή εναλλακτικά επιλέξτε ένα ρολόι (αρ. παροχής
Δ.Ε.Η.) που θα έχετε συμφωνήσει με όλους τους ενοίκους της πολυκατοικίας σας.
6. Τι πρέπει να γίνει στην
περίπτωση αλλαγής διαχειριστή;
Στην Εφαρμογή Διαχείρισης Χιλιοστών Θέρμανσης
Πολυκατοικίας, θα δηλωθούν
τα νέα στοιχεία. Οι ένοικοι θα
υποβάλουν τις νέες αιτήσεις
με τον νέο Α.Φ.Μ. διαχειριστή.

Η κ. Μαρία Νίκου του Βασιλείου, υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος
με τον συνδυασμό «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ» και τον Κώστα Μαράβα
ία γυναίκα με όραμα
και με διάθεση προσφοράς, η Μαρία
Νίκου του Βασιλείου θα είναι
υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος στο πλευρό του Κώστα
Μαράβα, στην Δημοτική Ενότητα Πιαλείων του Δήμου Πύλης.
Ένας δυναμικός άνθρωπος
με πολλά χρόνια αθόρυβης
δουλειάς και προσφοράς στον
άνθρωπο, θα δώσει το παρόν
στην μάχη των εκλογών του
Μάη, μετά από πολλή ανάλυση και ώριμη σκέψη.
Η ίδια δηλώνει:
«…Με κέρδισε η προσέγγιση του κ. Κώστα Μαράβα. Είναι ξεκάθαρο ότι ξέρει τα δημοτικά θέματα πολύ καλά,
έχει τις λύσεις. Έχει δημιουργήσει δίπλα του μία ισχυρή ομάδα γύρω του αλλά
πάνω απ΄ όλα είναι ένας άνθρωπος που κοιτά στα μάτια
την ουσία και το αποτέλεσμα
που θα αλλάξει την ζωή των
δημοτών μας.
Είναι τιμή μου να είμαι υποψήφια μαζί του.
Θεωρώ ότι είναι ευλογία να
προσφέρω στο κοινωνικό σύνολο υπηρετώντας τον συνά-
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δελφο, τον συνεργάτη, τον
συνάνθρωπο, τον συμπολίτη.
Αισθάνομαι έτοιμη να δώσω
τον καλύτερο μου εαυτό για
την Δημοτική Ενότητα Πιαλείων, για τον Δήμο Πύλης,
για τους ανθρώπους της και
για την πρόοδο…..».
Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, χαρούμενος για την εξέλιξη δήλωσε

ότι:
«Υποδέχομαι στις τάξεις του
συνδυασμού μου την κ. Μαρία
Νίκου.
Χαίρομαι γιατί η κοινωνική
της δράση μέχρι σήμερα είναι
εγγύηση για το αύριο.
Μέσα από την δουλειά της
καθημερινά υπηρετεί τον Άνθρωπο. Τώρα μπορεί μέσα
από την Τοπική αυτοδιοίκηση

να προσφέρει περισσότερα
από άλλο μετερίζι.
Για την συνέχεια διοίκησης
του Δήμου Πύλης.
Για την δημιουργία ενός καλύτερου αναπτυξιακού περιβάλλοντος που έχει ανάγκη ο
τόπος που γεννηθήκαμε, ο
τόπος που ζούμε.
Της εύχομαι ένα καλό - πολιτισμένο αγώνα και καλή επιτυχία..»
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ κ. ΜΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Νοσηλεύτρια στο Κέντρο
Υγείας Πύλης.
Γεννήθηκε στην Πιαλεία και
ζει στην Πιαλεία.
Μητέρα τεσσάρων αγοριών.
Συμμετέχει στα κοινά με
άποψη από την ηλικία των 26
ετών.
Εξελέγη, υπηρέτησε και
υπηρετεί την Κοινότητα Πιαλείας ως Τοπικός Σύμβουλος.
Είναι μέλος του Συλλόγου
«ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΙΑΛΕΙΑΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ», μέλος
του Συλλόγου Γυναικών Πιαλείας «Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ», μέλος του Συλλόγου Γονέων &
Κηδεμόνων.

Ο διαχειριστής θα ενεργοποιήσει τη δυνατότητα πληρωμής.
7. Είμαστε μια πολυκατοικία, όπου κάθε διαμέρισμα
έχει δικό του καυστήρα. Πρέπει να τη δηλώσουμε σαν πολυκατοικία ή ο κάθε ένοικος
να κάνει αίτηση ως κάτοικος
μονοκατοικίας;
Θα κάνετε χωριστή αίτηση
ο καθένας ως κάτοικος μονοκατοικίας, με την προϋπόθεση ότι θα προμηθευτείτε
πετρέλαιο με διαφορετικά
παραστατικά αγοράς.
Τα στοιχεία του Α.Φ.Μ. και
του αριθμού παροχής της
Δ.Ε.Η. πρέπει να είναι τα ίδια
στο παραστατικό του πρατηριούχου και αντίστοιχα στην
αίτηση κάθε δικαιούχου.
8. Έχω υποβάλει την αίτησή μου στο Μητρώο Δικαιούχων Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης, το πα-

ραστατικό αγοράς όμως αναγράφει τον Α.Φ.Μ. της συζύγου μου. Θα υπάρξει πρόβλημα στην διασταύρωση
των στοιχείων;
Η διασταύρωση των στοιχείων δεν θα ολοκληρωθεί.
Τα στοιχεία του Α.Φ.Μ. και
του αριθμού παροχής της
Δ.Ε.Η. πρέπει να είναι τα ίδια
στο παραστατικό του πρατηριούχου και στην αίτησή σας.
9. Η πίστωση του λογαριασμού μου δεν πραγματοποιείται λόγω ανενεργού IBAN
που έχω δηλώσει. Πώς μπορώ να τον διορθώσω;
Θα προβείτε σε τροποποιητική αίτηση στην οποία θα
διορθώσετε τον ΙΒΑΝ ή θα
δηλώσετε τον νέο IBAN από
την αντίστοιχη επιλογή στην
οθόνη –Προβολή Διασταυρωμένων Αγορών Πετρελαίου–.
ΧΡ.ΠΑΠ.

Κοπή πίτας ΚΗΦΗ και Β ΚΑΠΗ
Σήμερα 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
Αύριο 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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Ευχές για καλές ειδήσεις
Ο Μητροπολίτης Τρίκκης κ. Χρυσόστομος
ευλόγησε την βασιλόπιτα στην «Λέσχη 97,6»

Μ

ε τις… ευλογίες του Δεσπότη συνεχίζει να προσφέρει ενημέρωση και
ποιοτική μουσική η «Λέσχη 97,6».

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος σε ζωντανή μετάδοση ευλόγησε την βασιλόπιτα και ευχήθηκε δια μικροφώνου σε όλους τους τρικαλινούς
για χαρούμενο και ευτυχισμένο 2019 με ψυχική και σωματική υγεία.
Ο κ. Χρυσόστομος έπειτα μίλησε με όλους τους εργαζομένους τους ραδιοφώνου το-

CMYK

νίζοντας ότι στις δύσκολες στιγμές που περνά ο τόπος θα πρέπει από τα ΜΜΕ να
βγαίνουν στην επικαιρότητα «αληθινές ειδήσεις» που να βοηθούν την κοινωνία.
Από την πλευρά του σταθμού τον υποδέχτηκε ο διευθυντής Κώστας Θεοδώρου, ενώ
το παρών έδωσαν όλοι οι εργαζόμενοι, δημοσιογράφοι, μουσικοί παραγωγοί, το διαφημιστικό επιτελείο.
Όσο για το φλουρί έπεσε στον σταθμό έτσι το 2019 θα είναι η χρονιά της «Λέσχης
97,6».
ΧΡ. ΠΑΠ.

τοπικά
σύλλογος Φίλων της
Μουσικής Τρικάλων
στο πλαίσιο της
παράδοσης που ξεκίνησε
εδώ και δύο χρόνια
πραγματοποίησε το
προηγούμενο
Σαββατοκύριακο (2627/1/2019) μία ακόμη
εκδρομή στην Αθήνα για την
παρακολούθηση όπερας
στην Εθνική Λυρική Σκηνή
(ΕΛΣ) στο Κέντρο
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) που
συνδυάστηκε με την
επίσκεψη σε δύο εκθέσεις
σε μεγάλα μουσεία της
πόλης.

O

Η συμμετοχή ήταν αθρόα και οι
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία
μέσα σε δύο μέρες να απολαύσουν σημαντικά δώρα της πολιτιστικής ζωής της πρωτεύουσας.
Η ομάδα ξεκίνησε από τα Τρίκαλα νωρίς το πρωί του Σαββάτου
και πριν το μεσημέρι βρισκόταν
ήδη έξω από το μουσείο Μπενάκη στη οδό Πειραιώς για να επισκεφθεί την έκθεση που ήταν
αφιερωμένη στον Γιάννη Μόραλη.
Η έκθεση καλύπτει όλο το έργο
του σπουδαίου Έλληνα ζωγράφου, από τα νατουραλιστικά της
πρώιμης ως τα αφηρημένα έργα
της όψιμης περιόδου του, με το
στήσιμό της να έχει χρονολογική
σειρά και να χωρίζεται σε ενότητες ανά δεκαετία. Είναι ένα εγχείρημα που αποκαλύπτει στους
επισκέπτες το μέγεθος του καλλιτέχνη και τη σημασία του έργου
του στη νεότερη ελληνική εικαστική τέχνη. Σε αυτήν περιλαμβάνονται ακόμη θεατρικά κοστούμια που ο Μόραλης σχεδίασε καθώς και υλικό από το προσωπικό του αρχείο, άγνωστα ως
τώρα για το κοινό.
Το απόγευμα περιηγηθήκαμε
στις εκπληκτικές εγκαταστάσεις
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Ταξίδι στον πολιτισμό από τον Σύλλογο Φίλων της Μουσικής Τρικάλων
Από την κ. Ελπίδα Θεοφανίδου, εκπαιδευτικός-ιστορικός τέχνης

του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
και στη συνέχεια παρακολουθήσαμε την όπερα του Τζιουζέπε
Βέρντι, Σιμόν Μποκκανέγκρα, μια
εντυπωσιακή συμπαραγωγή της
Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου. Πρό-

κειται για ένα έργο έντονης δραματικότητας που δεν ανεβαίνει
συχνά στις μεγάλες σκηνές του
κόσμου και πραγματεύεται το
αγαπημένο θέμα του Ιταλού μουσουργού, δηλαδή την πάλη του
ατόμου ανάμεσα στη δημόσια

επιτυχία και ευθύνη και το βάθος
της προσωπικής τραγωδίας και
του διλήμματος. Ο βραβευμένος
Αυστραλός σκηνοθέτης, Ελάιτζα
Μοσίνσκι είχε την επιμέλεια του
έργου και έχει εμπνευστεί από την
τέχνη και την αρχιτεκτονική της

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

Αναγέννησης.
Η επόμενη μέρα ήταν αφιερωμένη στην έκθεση για τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι στο Γκάζι, η
οποία έγινε με αφορμή τα 500
χρόνια από το θάνατό του. Οι επισκέπτες της μπόρεσαν να πε-

ριεργαστούν περισσότερα από
40 τρισδιάστατα διαδραστικά μοντέλα εφευρέσεων και μηχανών
που καλύπτουν τους περισσότερους τομείς επιστημονικής δραστηριότητας του Ντα Βίντσι και
όλες τις κατηγορίες εφευρέσεών
του: ιπτάμενες μηχανές, μοντέλα
που βασίζονται στην υδραυλική
και τη μηχανική επιστήμη καθώς
και στρατιωτικό εξοπλισμό. Όλα
τα παραπάνω συμπληρώνονται
από εγκαταστάσεις πολυμέσων με
προσομοιώσεις και οπτικοακουστικούς οδηγούς που περιγράφουν τη λειτουργία των μηχανημάτων αυτών. Επιπλέον βλέπει
κανείς και ψηφιακά αντίγραφα
των παγκοσμίου φήμης ζωγραφικών έργων του μεγάλου δημιουργού.
Οι φίλοι της μουσικής και του
πολιτισμού των Τρικάλων απόλαυσαν αυτό το μικρό ταξίδι με
τους μεγάλους όμως ορίζοντες
και ανανεωμένοι επέστρεψαν στην
όμορφη πόλη τους. Προσβλέπουν σε ένα επόμενο και ευχαριστούν θερμά το Σύλλογο Φίλων
της Μουσικής Τρικάλων για την
διοργάνωση της εκδρομής αυτής.

12 σελίδα
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Αγαπητοί γονείς, αγαπημένοι μας μαθητές….
«Σταυρωμένη πατρίδα μες στα μάτια σου είδα
της ανάστασης φως.
Τα παιδιά στην κερκίδα είναι η μόνη σου ελπίδα,
ελπίδα, πρωινός ουρανός»
(Ν. Πορτοκάλογλου-Τα καράβια μου καίω.)
Κάθε χρόνο συμπορευόμαστε για να τιμήσουμε αγαπημένα
πρόσωπα, αγαπημένους αγίους. Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος
ο Θεολόγος, Ιωάννης ο Χρυσόστομος…. Όμως τελικά συμπιέζουμε την αγιότητα σε βιβλία και ομιλίες, σε αργίες και επετείους και αυτή πάντα μας διαφεύγει....
Τους «Προστάτες της Παιδείας και των Γραμμάτων» τιμά ράθυμα και υποκριτικά η δημόσια εκπαίδευση, σε μια συγκυρία φέτος να επισημοποιηθεί ως «αργία». Όμως εμείς τους τιμούμε,
όπως ξέρει να τιμά και να γιορτάζει το γνήσιο ελληνικό σχολείο,
σε πείσμα καιρών και καιροσκόπων, μες στις Εκκλησιές τις μυροβόλες. Γύρω μας απειλές περίεργες. Μια κοινωνία παρασιτική, γίνεται τώρα «πεδίο βολής φτηνό» για τους πειραματισμούς
των κάθε είδους κερδοσκόπων.
«Ο κάθε είδους κερδοσκοπισμός ήταν, είναι και θα είναι ο
μόνιμος άρχων του κόσμου, ο διαρκής αντίχριστος» που θα ’λεγε
και ο Παπαδιαμάντης. Συνθλίβει μικρούς και αδύνατους. Αποθρασύνει μεγάλους και ισχυρούς. Μα η κρίση που αποκαλύπτεται
είναι μια κρίση βαθιά πνευματική, αξιακή, ηθική. Γιατί αν «ο αγώνας για το ψωμί μου είναι ζήτημα υλικό, ο αγώνας για το ψωμί
του διπλανού μου είναι ζήτημα πνευματικό». Αυτό δεν θα μας
το μάθουν βέβαια οι οικονομέτρες και οι πολιτικοί. Θα μας το
μάθουν οι ψυχωμένοι δάσκαλοι που μορφώνουν τα παιδιά μας.
Ποιος, αλήθεια, γιορτάζει και γιατί σήμερα; Ποια πρόταση ζωής
εμπνέει το μαθητή, το δάσκαλο και το γονιό; Ποιον άνθρωπο διαπλάθουμε στο σχολείο σήμερα; Τι σχέση μπορεί να έχει η άσκηση στην αλήθεια της ζωής που μας υπέδειξαν οι τιμώμενοι Ιεράρχες, με την καθημερινότητα του σχολείου που βιώνουμε;
Αγαπημένοι μου μαθητές και μαθήτριες.
Τούτα τα χρόνια της σχολικής σας διαδρομής συμμετέχετε
σ’ έναν αγώνα ανελέητο. Σ’ έναν πρωταθλητισμό ακραίων επιδόσεων. Δυνατότερα, ψηλότερα, γρηγορότερα!
Ενοχλητικά μονότονα και εκβιαστικά επαναλαμβάνεται η
προτροπή των γονιών, των συγγενών και των δασκάλων σου: «
Το μέλλον σου, πρόσεξε!».
Άδικο δεν είναι; Να κρίνεται η ζωή σε κάποια λίγα μαθητικά
χρόνια; Να «γράφεται» το μέλλον με «έξυπνες» επαγγελματικές
επιλογές της οικογένειας;
Η δοκιμασία σου επώδυνη. Οι απαιτήσεις δυσβάσταχτες. Μαραζώνει η ψυχή και το κορμί σου. Ο πιο σκληρά εργαζόμενος
είσαι, σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις. Ξεκινάς τη μέρα σου με
ανιαρό εξάωρο σε κάποια σχολική αίθουσα, συνεχίζεις με ένα
απαιτητικό απόγευμα σε δράσεις που ίσως δε τις θέλεις, μα σε
υποχρεώνει το φτιασιδωμένο «μέλλον» να τις ακολουθείς. Καταλήγεις το βράδυ να εξαντλείσαι και να σκέφτεσαι με δυσκολία την επόμενη μέρα …..
Οι γονείς αυτά τα χρόνια στο πλευρό σου. Σε ρόλο σπόνσορα, ποντάρουν πάνω σου απωθημένα όνειρα, ανεκπλήρωτες επιθυμίες. Ο μύθος της «δωρεάν παιδείας» άτρωτος στο χρόνο, πληρώνεται με τίμημα ιδιαιτέρως υψηλό. «Τόσα δίνω, πόσα θες», έξω
από το σχολείο πουλάν αυτό που θες. Να πληρώσει ο πατέρας
και η μάνα απ’ το υστέρημα. Τώρα ή ποτέ! Κι όταν φτάσεις στα
λυκειακά χρόνια εκεί έρχεται η καταρράκωση.!!
Αγαπητοί μου γονείς Αγαπημένοι μου μαθητές και μαθήτριες
Συγχωρέστε με για τη στενάχωρη κριτική που προηγήθηκε.
Προσπάθησα μόνο να πω, ότι οι Τρεις Ιεράρχες που σήμερα τιμάμε δεν χωρούν στις τελετές μας. Όλα αυτά τα του σημερινού
σχολείου και της εκπαίδευσης βρίσκονται στον αντίποδα του κόσμου των Ιεραρχών μας. Εκτός ύλης δηλαδή.
Ανέραστη κοινωνία, ανέραστα σχολεία… Δεν πιστεύουμε, δεν
ελπίζουμε, δεν αγαπάμε… Και πασχίζουμε να καλύψουμε το κενό
στις δομές και στο περιεχόμενο ενός σχολείου που διδάσκει την
ατομική επιβίωση, το «εγώ ελπίζω να τη βολέψω!». Που ζυγιάζει την αξία των παιδιών μας με μέτρα και σταθμά που κονταίνουν το μεγαλείο του προσώπου τους.
Τρανό παράδειγμα «αποτυχίας» η πορεία ζωής των Τριών Ιεραρχών!
Και εξηγούμαι… Κατάγονταν και οι τρεις από ευκατάστατες
κοινωνικά, οικονομικά και μορφωτικά οικογένειες. Κάτοχοι
αξιοζήλευτης παιδείας και καλλιέργειας που εκπλήσσει ακόμη
και σήμερα. Στις καλύτερες σχολές και δίπλα στους αρίστους
των δασκάλων της εποχής τους σπουδάζουν τα πάντα: ρητορική,
φιλοσοφία, θεολογία, αστρονομία, γεωμετρία, ιατρική. Και στο
απόγειο αυτό εγκαταλείπουν τα πάντα πίσω τους: τιμητικά καθηγητικά καθήκοντα, προσοδοφόρα δικηγορία και ρητορική, περίφημα εκκλησιαστικά αξιώματα. Αρνούνται τον κόσμο του πλούτου, της δόξας και της εξουσίας. Πλούσιοι που με τη θέλησή τους
γίνηκαν φτωχοί, όχι φτωχοί που ονειρεύτηκαν να γίνουν πλούσιοι! Αποσύρονται στην έρημο επιλέγοντας τη σκληρή άσκηση,
μορφώνουν εκεί τον έσω άνθρωπο. Δοκιμάζουν τις αντοχές της
σχέσης τους με το Θεό, σπουδάζουν με αίμα και δάκρυα τη ζωή
του Πνεύματος.
Και επιστρέφουν κατόπιν στον κόσμο αδειάζοντας την αγάπη που με πολύ κόπο μάζεψαν. Μοιράζουν την περιουσία τους
στη φτωχολογιά και γίνονται :
Όχι δάσκαλοι, αλλά μαθητές, που μαθητεύουν με ταπείνωση
στον πόνο και την ανέχεια, τη θλίψη και τη στέρηση, τον πειρασμό
και τα πάθη των ανθρώπων.
Όχι δεσπότες, αλλά επίσκοποι - πατέρες, που διακονούν το
μυστήριο του όλου ανθρώπου, όλων των παιδιών τους.
Ακατανόητη η ζωή των Τριών Ιεραρχών σήμερα…
Πάντοτε όμως το ίδιο συνέβαινε! Από τη μια, η αυτάρκεια της
«επιτυχίας» που δεν αγαπά, δεν πονά, δεν μοιράζεται τίποτε και
με κανέναν. Από την άλλη, η «αποτυχία» που έχει δώσει τα πάντα και ψάχνεται να δώσει κι άλλα.
Ευχή και προσμονή: να κτιστεί κρίση συνειδήσεων μέσα στα
σχολειά μας. Ένα Ολοκαύτωμα! Για την ψυχή και το ψωμί των
μαθητών μας.
Δημήτρης Κ. Νούλας

Ε.Δ.Ω. Μ.Ε.Γ.Α.Λ.Α. ΚΑΛΥΒΙΑ!
Με αφορμή τις επερχόμενες εκλογές (Πρόγραμμα Κλεισθένης 1)
Του Χρήστου Παπαπολύκαρπου
ια νέα
καινοτομία στα
δρώμενα της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μ

Στην προκειμένη περίπτωση και ιδιαίτερα την Κοινότητα Μεγάλων Καλυβίων.
Έχουμε υποχρέωση όχι
μόνο σε αυτούς καθ’ εαυτούς τους θεσμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά
και στις κατά τόπους κοινωνίες.
Στις κοινωνίες που, με τα
μέχρι σήμερα ισχύοντα του
Καλλικράτη, ουσιαστικά πνέουν τα λοίσθια.
Με τα δεδομένα του νέου

θεσμού της τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κλεισθένης 1) δίδεται η δυνατότητα μιας

ανάσας, μιας πνοής που θα
σηματοδοτήσει την νέα τάξη
πραγμάτων σε ανεβασμένα
επίπεδα άσκησης της εξουσίας. Ασφαλώς με γνώμονα
την δικαιότερη κατανομή αρμοδιοτήτων και πόρων.
Φυσικά, για να υπάρξουν
θετικά αποτελέσματα, απαραίτητη προυπόθεση είναι ο
εθελοντισμός, υπό το πρίσμα του «υπηρετείν» υπεράνω εαυτού.
Βέβαια χωρίς αυτό να
έχει σχέση με εξυπηρέτηση
του ασκούντος την εξουσία
αλλά και μόνο τότε, όταν
θα εξασφαλίζεται η ισονομία

μεταξύ των κατοίκων μιας
κοινωνίας,
Πιστεύω πως υπάρχει η
δυνατότητα στα Μεγάλα Καλύβια που έχουν δείγματα
γραφής σε ενότητα και διεκδικήσεις σε πλαίσια δικαίου
και πρέποντος.
Φρονώ πως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου ώστε τα
Μεγάλα Καλύβια, όχι μόνο
να σταθούν ψηλά αλλά και
να προχωρήσουν ακόμα παραπάνω. υλοποιώντας υψηλές επιταγές.
Εμπρός, λοιπόν, για την
κατάκτηση αυτού του στόχου!

Εκδήλωση με θέμα: Εργαστήριο αναγνώρισης
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων

ε επιτυχία διοργανώθηκε προχθές 29
Ιανουαρίου 2019 η
εκδήλωση «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ» από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου
Μετεώρων σε συνεργασία με
τη διεθνούς Μ.Κ.Ο. Α21, υπό
την αιγίδα του Δήμου Μετεώρων, στα πλαίσια της καταπολέμησης του φαινομένου της
εμπορίας ανθρώπων.
Η εμπορία ανθρώπων είναι
μια μορφή σύγχρονης δουλείας, όπου άνθρωποι παράγουν
κέρδος από την εκμετάλλευση
και τον έλεγχο που ασκούν
εις βάρος άλλων ανθρώπων.
Η Ελλάδα είναι γνωστή ως
“το κέντρο της εμπορίας ανθρώπων στην Ευρώπη”. Η εμπορία ανθρώπων είναι ένα
καλά κρυμμένο έγκλημα στην
Ελλάδα, καθώς οι περισσότεροι πολίτες αγνοούν τη σκληρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συμβαί-
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νει στην ίδια την πόλη τους.
Θεωρούμε τη συμβολή του
καθενός εξαιρετικά σημαντική
στην αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων και το εργαστήριο αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο καταπολέμησής της. Ο Δήμος Μετεώρων θα είναι πάντα αρωγός σε
τέτοιου είδους προσπάθειες.
Δήμος Μετεώρων
Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μετεώρων εντάσσεται στο
επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Θεσσαλίας 20142020», συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο και βασίζεται σε τρεις
πυλώνες που είναι η υποδοχή,
ενημέρωση και η υποστήριξη
των πολιτών, η συνεργασία με
υπηρεσίες και φορείς της πόλης και τέλος η παροχή υπηρεσιών που έχουν ως στόχο τη
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των πολιτών.
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΚΟΜΗ ΣΚΟΡΑΡΟΥΝ

ΠΑΝΕ ΤΡΕΝΟ

ΑΡΧΗ ΥΠΟΣΧΕΣΕΩΝ

Πυρ κατά βούληση από παίδες
και νέους της ΕΠΣΤ, που πέτυχαν
εντυπωσιακά διπλά στα Γρεβενά (σελ 4)

Τα Μετέωρα επέβαλαν το νόμο τους
και με το 2-0 επί της Ιτέας φιγουράρουν
στην 3η θέση του πίνακα (σελ 4)

Με εμπνεύσεις και διάθεση ξεκίνησαν
την δράση τους οι πρωταγωνιστές
του Εργασιακού μπάσκετ (σελ 7)

4 Ο ΑΟΤ μέσα σε μεγάλη γκρίνια κινήθηκε σε χαμηλές ταχύτητες
και στο 94’ κατάφερε να απαλύνει κάπως τις εντυπώσεις
σώζοντας την παρτίδα(1-1) κόντρα στον Απόλλωνα Λ. (σελ 5,6,8)
CMYK
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Δίνει τις μάχες
Με αγάπη για το βόλεϊ η Αμιλλα έπαιξε σε πολλά
μέτωπα και αυτό το Σαββατοκύριακο

Ιδιαίτερη αγωνιστική
Δεν βρέθηκε στην μέρα της η Πράσινη Γωνιά και έχασε
από την Φαλάνη αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται στην Β’ ΕΣΚΑΘ

Η

δράση καλά κρατεί
στον χώρο της Β’
ΕΣΚΑΘ και
παράλληλα
κλείνουν και κάποια ανοιχτά
μέτωπα ή εκκρεμότητες.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr

Τα δυνατά τους έβαλαν αθλητές και αθλήτριες
της Αμιλλας στους αγώνες του διημέρου.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για τα στελέχη των
ομάδων και φυσικά και για την Αμιλλα από το να βγαίνουν
στον αγωνιστικό χώρο και να δουλεύουν όσα κάνουν
στις προπονήσεις.
Είναι φανερό ότι το έμψυχο δυναμικό διαθέτει τα κατάλληλα εφόδια και εξαντλεί τις πιθανότητες για θετικό
ταμείο.
Σε κάθε περίπτωση τα αγόρια και τα κορίτσια του συλλόγου βίωσαν έντονα συναισθήματα.
Το ενημερωτικό κείμενο αναφέρει:
Η αγωνιστική δραστηριότητα της ομάδας της "Άμιλλας"
για το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ήταν πλούσια.
Το Σάββατο η ομάδα των γυναικών κέρδισε την ομάδα
του Μαρίνου Αντύπα μέσα στη Λάρισα με 1-3 σετ (16-25,
25-19, 21-25, 12-25) για το τοπικό πρωτάθλημα και βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Η σύνθεση
της ομάδας της "Άμιλλας":
Κουρομπλή Ε., Πάνου Ε., Παππά Κ., Βάρα., Παπαστεργίου Α., Ιακωβάκη Α., Προβίδα Ε., Παιάνα Χ., Νταράλα Α.,
Λιάβα Β., Μανθοπούλου Ε., Καμινάρη Φ.
Το Σάββατο επίσης η ομάδα των ανδρών έχασε από
την ομάδα της Α.Ε.Λ. μέσα στο κατσιμήδιο με 0-3 σετ
(17-25, 23-25, 14-25) για το πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής.
Η σύνθεση της τρικαλινής ομάδας: Ζησόπουλος Φ.,
Κορρές Γ., Δεμένεγας Ν., Κελεπούρης Φ., Πετσιάς Α.,
Κατριβέσης Β., Παπαδημητρίου Ε., Ανδρεόπουλος Σ.,
Ψαρρής Θ., Καραϊσκος Α., Μητάκος Β.
Την Κυριακή η ομάδα των παμπαίδων κέρδισε στον
πρώτο αγώνα του πρωταθλήματός τους μέσα στη Λάρισα
την ομάδα της Ε.Α.Λ. με 0-3 σετ (25-27, 23-25, 14-25). Η
σύνθεση της ομάδας της "Άμιλλας": Πετσιάς Α., Κελεπούρης Φ., Ρουμελιώτης Φ., Τέγος Α., Μητάκος Β., Ξάφης
Ε., Σπάχος Γ., Μιχαλίτσης Α.,Μπέγας Σ.

Ολα τα στοιχεία
Ο ΣΕΓΑΣ σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, το καταστατικό της ομοσπονδίας, το γενικό κανονισμό οργάνωσης και διεξαγωγής πρωταθλημάτων και
αγώνων και
τέλος των διεθνών κανονισμών της IAAF, ετοίμασε την
Γενική Προκήρυξη των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων
και των Διασυλλογικών Αγώνων της αγωνιστικής περιόδου
2019.
Ετσι άπαντες έχουν καλή πυξίδα για τα χρηστικά στοιχεία.

Μια απ’αυτές αφορούσε όπως
ενημερώσαμε από χθες την κατακύρωση στην Φαλάνη του παιχνιδιού με την Ελπίδα. Κ.
Ετσι καθαρίζει ο χάρτης και οι
ομάδες έχουν μπροστά τους καθαρό δρόμο για να ολοκληρώσουν τις προσπάθειες.
Το στοιχείο που αξίζει να κρατήσουμε είναι η αγάπη των πρωταγωνιστών για το μπάσκετ.
Στο πλαίσιο αυτό όχι μόνο μαζεύονται με συνοπτικές διαδικασίες αλλά προσπαθούν να κάνουν
το καλύτερο στις προπονήσεις.
Από την στιγμή που υπάρχει
και ταλέντο αυξάνονται οι πιθανότητες για παραγωγικά παιχνίδια. Ομολογουμένως αυτά δεν
είναι λίγα κατά την διάρκεια της
φετινής περιόδου, ενώ έπεται
και συνέχεια.
Και μπορεί στην πρόσφατη
αγωνιστική η Πράσινη Γωνιά να
λύγισε αλλά ξέροντας καλά τα
κατατόπια θα βρει την δύναμη
να αντεπιτεθεί και να καλύψει το
χαμένο έδαφος.
Φυσικά όλες οι ομάδες πρέπει
να υπακούουν σε ορισμένες αρχές.
Πρώτα και κύρια χρειάζεται
όλοι να παίζουν για το κοινό καλό
και να μην χάνουν την ψυχραιμία
τους αν κάποια στιγμή η τύχη
γυρίσει την πλάτη.
Ακολούθως η σωστή κατανομή
δυνάμεων και γενικότερα η αντοχή παίζει σημαντικό ρόλο στον
σύγχρονο αθλητισμό, ενώ να μην
ξεχάσουμε τα μεγάλα αποτελέσματα σε κομβικά ματς.
Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι
θα πρέπει να υποτιμηθούν παιχνίδια, αφού δεν θέλει πολύ να
γίνει η ζημιά.
Πολύ σωστά βέβαια οι τοπικές
ομάδες προσπαθούν να παρουσιάζονται κάθε μέρα και καλύτερες.
Πάντως είναι αλήθεια ότι τα
στελέχη των τοπικών ομάδων
βρίσκονται στις επάλξεις εδώ και
καιρό.
Την εποχή του χτισίματος
φρόντισαν να βάλουν γερές βάσεις, που τους ακολουθούν
καθ’όλη την διάρκεια της περιόδου.
Βέβαια κάθε συγκρότημα εξελίσσεται, οπότε επιβάλλεται όλες
οι αισθήσεις να είναι σε επιφυλακή.
Γιατί στο διάβα του χρόνου
χρειάζονται και διορθωτικές κινήσεις για να μείνει η ομάδα με
βλέψεις στις καλές θέσεις του
πίνακα.
Γενικά ο χειρισμός των δύσκολων καταστάσεων και η νηφαλιότητα παίζουν μεγάλο ρόλο.
Αξίζει όμως να εξάρουμε την
ολοκληρωτική αφοσίωση των μελών των ομάδων. Ακόμη και όταν
οι προπονήσεις γίνονται σε δύσκολες ώρες σπεύδουν να ανταποκρίνονται, αφού ξέρουν ότι
η σωστή προετοιμασία επιτρέπει
το πλήρες ξεδίπλωμα των αρετών.
Επίσης όταν αναλαμβάνουν
δράση βγάζουν απίστευτη ενέργεια. Κάποιες στιγμές μάλιστα

Στιγμιότυπα από την Κυριακάτικη αναμέτρηση της Πράσινης
Γωνιάς με την Φαλάνη
το πάθος ξεχειλίζει αλλά άπαντες
πρέπει να ελέγχουν τα συναισθήματα για να φτάνουν με ολύμπια ψυχραιμία στο τέλος.
Την ώρα της δράσης πάντως
όλοι κοιτάζουν την δική τους
δουλειά.
Ετσι από την μια οι πρωταγωνιστές χαίρονται περισσότερο
αυτό που κάνουν και από την
άλλη αυξάνουν κατακόρυφα τις
πιθανότητες επιτυχίας.
Σίγουρα κάθε σωματείο ποντάρει σε συγκεκριμένα πράγματα
τα οποία σπεύδει να αναδείξει
στον μέγιστο βαθμό. Από την
άλλη οι πρωταγωνιστές του ξέρουν ότι είναι σημαντικό να διορθώνονται άμεσα στοιχεία, που
μπορούν να κοστίσουν ειδικά σε
κρίσιμες συναντήσεις.
Ετσι όλοι βρίσκονται στις επάλξεις ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων το προηγούμενο διήμερο.
Ασφαλώς όσοι βάζουν θετικό
πρόσημο νιώθουν ικανοποίηση
από την εξέλιξη των πραγμάτων
και κυρίως διότι δεν πάνε χαμένοι
οι κόποι.
Ωστόσο σε καμία περίπτωση
δεν χαλαρώνουν, αφού η επιτυχία
από την αποτυχία δεν είναι ιδιαίτερα μακριά.
Από την άλλη οι ομάδες που
προέρχονται από ήττες ψάχνουν
αντίδοτο και θέλουν να αποκτήσουν περισσότερους τρόπους
αγωνιστικής έκφρασης. Παράλληλα τα επιτελεία προσπαθούν
να ανεβάζουν πάντα την ψυχολογία.
Γενικά σε κάθε αγωνιστική οι
ομάδες μας πρέπει να είναι σαν
έτοιμες από καιρό.

Δύσκολη εξίσωση
Είναι κάποια παιχνίδια που ταιριάζουν γάντι σε μια ομάδα. Στον
αντίποδα όμως εντοπίζονται και
συναντήσεις που ελάχιστα πράγματα ξεδιπλώνονται στον αγωνιστικό χώρο.
Στην δεύτερη κατηγορία ανήκει

για την Πράσινη Γωνιά το Κυριακάτικο ματς με την Φαλάνη.
Ο εκπρόσωπός μας αν και ανακάτεψε την τράπουλα χρειάστηκε
να κυνηγάει νωρίς τον αντίπαλο,
που ήρθε καλά διαβασμένος και
αποτελεσματικός(39-65) στην
Μπάρα.
Μάλιστα το βαρύ χαρτί των
φιλοξενουμένων, ο Πουτσιάκας
βρέθηκε σε απίστευτη μέρα κάνοντας αρκετές ζημιές ,ενώ από
την άλλη ανέβασε την αυτοπεποίθηση των συμπαικτών του.
Μετά από το πρώτο δεκάλεπτο
που ο εκπρόσωπος μας πρόβαλε
αντίσταση στην συνέχεια η ψαλίδα άρχισε να ανοίγει και οι Λαρισαίοι έφυγαν στεγνοί από τα
μέρη μας.
Σίγουρα οι πράσινοι που διαθέτουν αθλητικό εγωϊσμό θα
διορθώσουν πράγματα για να
επιστρέψουν άμεσα δριμύτεροι.
Τα δεκάλεπτα: 10-17, 16-37,
26-49, 39-65
Διαιτητές:Τατσιόπουλος - Ροδόπουλος
Πράσινη Γωνιά (Τσάτσος Θεόδωρος) Ντρίτσι 3(1), Καρμάλης
6(2), Μπάλτος 3(1), Μπέντας
Α.6(2), Μπάρδας 2, Μαντάς 10,
Παπαθανασίου , Τσάτσος 6, Γιαννόπουλος 3(1), Μπλαντής
Φαλάνη (Ζυγγελόπουλος): Στεφανής 6, Παπάζογλου 2, Γελάρ-

δος 4(1), Ζυγγελόπουλος 2, Παπαμιχαήλ 3, Ζιώγας , Μουστάκας,
Μαλαμάς 13, Πουτσιάκας 31(4),
Τσιγάνης 4.
Να ρίξουμε μια ματιά και στα
υπόλοιπα ματς με την βοήθεια
του billkara.
Ο Κρόνος Τυρνάβου αξιοποίησε την έδρα του και επικράτησε
του Αγίου Κωνσταντίνου 67-52.
Ωστόσο στο πρώτο δεκάλεπτο
κυνηγούσε στο σκορ. Στην δεύτερη περίοδο ανέβασε στροφές
και όλα πήραν τον δρόμο τους.
Τα δεκάλεπτα: 10-13, 32-27,
53-38, 67- 52
Διαιτητές: Καρλιάμπας - Λάλλας
Κρόνος Τυρνάβου (Σαμαντζής-Κακαδιάρης): Νασίκας 1,
Μπαράκος , Μπουγατσιάς 9, Κότσιρας 18, Τριανταφύλλου 19,
Ρουσιτάι , Πρόντα 4, Κακαδιάρης
, Παπαγεωργίου , Γκαρλόφτης
11(1), Γκουντελίτσας 5.
Αγ. Κωνσταντίνος Λαρ (Νιαβής): Μπαργιώτας 6, Τζαβέλλας
6, Μαντζιαρης 4, Καριπίδης 16,
Δαρδούμπας 2, Λαγωνικάκος 4,
Λαζαρίδης 10(1), Χατζηγεωργιάδης 4.
Εξαιρετική χρονιά κάνει ο ΓΑΣ.
Παλαμά που σε δύσκολο παιχνίδι
είχε πολλές εμπνεύσεις και υποδειγματική άμυνα.
Ετσι πέρασε με 56-76 από τον
Νέο Κεραυνό οδηγώντας την
βαθμολογική κούρσα.
Μετά το αμφίρροπο πρώτο δεκάλεπτο πάτησε γκάζι και πήρε
αυτό που ήθελε.
Τα δεκάλεπτα: 15-16, 26-42,
38-56, 56-76.
Διαιτητές:Γεωργούλης - Χριστοδούλου
Νέος Κεραυνός (Ζαχαρέλης)
Τσόγιας 10, Χριστιανός 8(1), Ρήγας , Καλαμάκης 5(1), Ζαφειρούλης 2, Νταής 13(1) , Γκουζιώκας
5, Αγοραστός 4, Ζαγανίδης 3(1),
Θεοχάρης 2, Ευαγγέλλου 4.
ΓΑΣ Παλαμά (Σερίφης Κ.) Γαγάτσης 8(1), Μέλλος 11, Λυτρίβης
, Σούμπασης 18(2), Σερίφη Χ. ,
Γκόβαρης 33, Χατζής , Σερίφης
Ε., Μελέτης 4, Τσιλίκας , Καρακώστας, Μπιρνάρας 2.

Τα αποτελέσματα
Κρόνος Τυρνάβου - Αγ. Κωνσταντίνος 67-52
Πράσινη Γωνιά - Γ.Σ.Φαλάνης
39-65
Φαρκαδόνα - Φούντας BC
(Αναβολή)
Νέος Κεραυνός - ΓΑΣ Παλαμά
56-76
Ρεπό:Ελπίδα Καρδίτσας
Η επόμενη αγωνιστική(12η)
Φούντας ΒC Νέος Κεραυνός
Γ.Σ.Φαλάνης Φαρκαδόνα
Αγ. Κωνσταντίνος Πράσινη Γωνιά
Ελπίδα Καρδίτσας Κρόνος
Τυρνάβου
Ρεπό:ΓΑΣ Παλαμά.
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Ε

δώ ακόμη και οι
κορυφαίες
επαγγελματικές
ομάδες, που έχουν
όλες τις ανέσεις στην
διάθεσή τους κάνουν
αγωνιστική κοιλιά κατά
διαστήματα.

Του Αρη Κόντα
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Ψάχνονται συνεχώς
Τα Τρικαλινά συγκροτήματα της Α1 ΕΣΚΑΘ δεν σταματούν να
αναζητούν νέους δρόμους, αφού ο συναγωνισμός είναι έντονος

arispenna@yahoo.gr
Πόσο μάλλον τα συγκροτήματα του τοπικού μπάσκετ.
Προς τιμήν τους πάντως τα
επιτελεία δεν σταματούν να ψάχνονται προκειμένου να αναδείξουν το σύνολο των αρετών τους.
Ακόμη και μετά από πετυχημένα αποτελέσματα μελετούν τα
δεδομένα σε βάθος προκειμένου
στην πορεία να καταθέσουν κάποια καινούργια αγωνιστική παράμετρο.
Οσο για τις περιπτώσεις φρεναρισμάτων οι εκπρόσωποί μας
σηκώνουν τα μανίκια τους προκειμένου να διορθώσουν πράγματα και να επιστρέψουν με περισσότερες ιδέες και τον γνωστό
χαρακτήρα.
Επιπρόσθετα να θυμίσουμε
ότι δεν λείπουν και οι ατυχίες.
Εδώ και καιρό λοιπόν εκπρόσωποί μας βλέπουν την ιατρική
λίστα να είναι γεμάτη είτε από
τραυματισμούς, είτε από ιώσεις.
Εκ των πραγμάτων οι προπονητές σπάζουν το κεφάλι τους
για να μπορέσουν να βρουν εναλλακτικές λύσεις μοιράζοντας
ανάλογα τον χρόνο. Ο καθένας
αντιλαμβάνεται ότι όταν προκύπτουν αγωνιστικά κενά θα χρειαστεί διπλάσια προσπάθεια για
να καλυφθεί το χαμένο έδαφος.
Όταν όμως μπροστά υπάρχουν ντέρμπι δεν μπορούν να
γίνουν πάντα θαύματα.
Σε κάθε περίπτωση οι πρωταγωνιστές κάνουν θετικές σκέψεις
και αντιμετωπίζουν κάθε συνάντηση από μηδενική βάση όσο
δύσκολοι και αν είναι οι συσχετισμοί. Με όλα αυτά οι ειδικοί
σημειώνουν ότι το επίπεδο έχει
βελτιωθεί εντυπωσιακά, αφού
και σπουδαίοι παίκτες μετέχουν
και ελπιδοφόρα στελέχη αγωνίζονται.
Πάντως αυτοί που τρίβουν τα
χέρια τους είναι οι φίλαθλοι που
βλέπουν σπουδαία ματς αλλά

Ο

ι Τρικαλινοί
παλαιστές
διαθέτουν έναν
μοναδικό τρόπο
να στέκονται στο ύψος των
περιστάσεων και να
γυρίζουν με γεμάτα χέρια,
από σημαντικές
διοργανώσεις.

Και όλα αυτά ενώ η πίεση και
ο συναγωνισμός είναι έντονος.
Όμως τα παιδιά του ΑΠΣΤ έδειξαν
ότι είχαν κάνει την σωστή προεργασία και δεν άφησαν να πέσει
τίποτα κάτω.
Μέλημά τους ήταν να αγωνιστούν σύμφωνα με το πλάνο που
είχαν εκπονήσει με τους προπονητές τους και κυρίως να κάνουν
κατάθεση ψυχής μέχρι τέλους,
αφού οι ανατροπές είναι συνηθισμένη υπόθεση στο άθλημα των
δυνατών ακόμη και την ύστατη
ώρα.
Πάντως δεν υπάρχει μεγαλύτερη δικαίωση από την στιγμή
της ανόδου στο βάθρο.
Ο Τρικαλινός σύλλογος έκανε
και με το παραπάνω το καθήκον
του.
Φυσικά τα φώτα έπεσαν στον
Παπαβασιλείου που διεύρυνε την
αλυσίδα επιτυχιών αλλά πολλά
μπράβο αξίζουν και στους Δήμου
και Καφρίτσα.
Ο ΑΠΣ Τρίκαλα λοιπόν είχε εντυπωσιακή εκπροσώπηση στο Πα-

Οι Γόμφοι θέλουν να συνεχίσουν στον ίδιο βηματισμό,
ενώ οι Δαναοί ψάχνουν επιστροφή στις νίκες
και μεγάλες ανατροπές.
Σε κάποιο σημείο συγκεκριμένα τμήματα φάνηκε να κολλούν αλλά όποιοι διέπραξαν το
λάθος να τα υποτιμήσουν το
πλήρωσαν ακριβά.
Συνεπώς αναμένονται νέες
συγκινήσεις ενώ αρκετές ομάδες
έχουν υψηλό κίνητρο. Παράλληλα να μην ξεχνάμε και το γόητρο που πάντα παίζει μεγάλο
ρόλο στον συγκεκριμένο μαραθώνιο. Πάντως η εμπειρία δείχνει
ότι όσοι έχουν κάνει σωστές επιλογές και έβαλαν γερές βάσεις
αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας. Στο επίπεδο αυτό ακόμη
και ένας κρίκος αν λείψει από
την αλυσίδα μπορεί να γίνει η
ζημιά.
Φυσικά ο σεβασμός σε όλους
τους αντιπάλους είναι δεδομένος
και τα σωματεία επιβάλλεται να
προχωρούν βήμα- βήμα.
Βέβαια το κάδρο της Α1
ΕΣΚΑΘ είναι γεμάτο από σπουδαίες μπασκετικές εικόνες.
Στο πλαίσιο αυτό αρκετές αναμετρήσεις κρίνονται την ύστατη
ώρα και μετά από μεγάλα καλά-

θια.
Το φίλαθλο κοινό δεν ξεχνάει
φυσικά και παίκτες που με τις
εμπνεύσεις και το ταλέντο τους
διαφοροποιούν την ροή.
Επίσης το προβάδισμα αλλάζει
πολλές φορές χέρια, οπότε στην
τελική ανάλυση επικρατεί όποιος
το θέλει πιο πολύ.
Πάντως αρκετά συγκροτήματα
χρειάζεται να κάνουν υπομονή
για να δουν τα όνειρά τους να
παίρνουν σάρκα και οστά, οπότε
αξίζουν εύσημα για την υπομονή
τους. Ο φετινός μαραθώνιος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
αφού αρκετά σωματεία επιβεβαιώνουν τις συστάσεις, ενώ δεν
λείπουν ομάδες , που μπορούν
να προβληματίσουν τους πάντες.
Συνεπώς οι εκπρόσωποί μας
χρειάζεται να συνεχίσουν να κάνουν μεστές εμφανίσεις για να
κλειδώσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Φυσικά η αντοχή , η
σωστή κατανομή ρόλων και το
καλό κλίμα είναι στοιχεία που
μπορούν να βάλουν το νερό στο
αυλάκι.

Και υπερβάσεις θα κυνηγήσει
η Φαλώρεια
Πάντως τα τοπικά επιτελεία
αναλύουν όλα τα δεδομένα για
να ξέρουν πώς να ενεργήσουν
ειδικά στις δύσκολες στροφές.
Εννοείται ότι το επόμενο διάστημα θα επιδιώξουν να βγάλουν
ορισμένα ακόμη πράγματα στον
αφρό προκειμένου να είναι σε
θέση να περάσουν στην θέση
του οδηγού.
Γενικά η κορυφαία κατηγορία
της Θεσσαλίας έχει την δική της
δυναμική και ιδιαιτερότητες.
Αυτοί που ξέρουν από μέσα
τις καταστάσεις σημειώνουν ότι
θέλει σωστή μεθοδολογία για
να εξασφαλίσει κανείς την αλλαγή σελίδας. Ακόμη και ένας
μικρός εκτροχιασμός μπορεί να
κάνει την ζημιά. Επιπρόσθετα
μεγάλο ρόλο παίζουν η μέρα
στην οποία θα εμφανιστούν τα
σωματεία αλλά και η τύχη.
Βέβαια αυτή πολλές φορές
την διαμορφώνεις ο ίδιος με την
προσέγγιση και το διάβασμα.
Διότι αν παίξεις οργανωμένο
μπάσκετ με μεγάλη συγκέντρωση
κάποια στιγμή θα ορθώσεις ανάστημα.

Φυσικά οι αθλητές απολαμβάνουν το μπάσκετ και προσφέρουν στο κοινό ελκυστικές παραστάσεις.
Συνεπώς δεν προκαλεί καμία
έκπληξη το γεγονός ότι η Α1
έχει το δικό της πιστό κοινό, ενώ
και άλλοι φίλαθλοι μπαίνουν στο
μεράκι και σπεύδουν να εντρυφήσουν στα μυστικά του χώρου.
Πάντως πολύ σωστά οι εκπρόσωποί μας δίνουν βαρύτητα
στην ανανέωση των κυττάρων
τους.
Γενικά ο στόχος είναι διπλός.
Από την μια οι νίκες αποτελούν
βούτυρο στο ψωμί, ενώ από την
άλλη η ανάδειξη αθλητών από
τα σπλάγχνα της κάθε ομάδας
αποτελεί τίτλο τιμής.
Η ίδια η πράξη πάντως δείχνει
ότι γίνεται το σωστό πάντρεμα
ανάμεσα στα έμπειρα στελέχη
και το νέο αίμα, που θέλει να
δώσει το δικό του στίγμα χωρώντας στα παπούτσια σπουδαίων προκατόχων.

Βλέπουν μπροστά
Στην συγκεκριμένη χρονική
καμπή είναι φανερό ότι τα καλά

Εβαλαν υπογραφή
Τα παιδιά του ΑΠΣΤ γοήτευσαν στο Πανελλήνιο εφήβων
με πρωτιά Παπαβασιλείου και χάλκινα για Δήμου- Καφρίτσα
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φεγγάρια διάγουν οι Γόμφοι.
Αγωνίζονται με αυτοπεποίθηση
και δεν αφήνουν να πέσει τίποτα
κάτω. Ακόμη και αν κάτι στραβώσει στου δρόμου τα μισά
υπάρχουν τα κατάλληλα στελέχη
για να βγουν μπροστά και να
επαναφέρουν το τμήμα σε ήρεμα
νερά.
Ασφαλώς οι μαζεμένες νίκες
ανέβασαν την ψυχολογία με το
συγκρότημα να βρίσκεται σε τροχιά πλέϊ οφ.
Όμως η οικογένεια δεν αλλάζει
συνήθειες και ετοιμάζεται για το
επόμενο ματς που έχει μπροστά.
Παίζοντας με την ίδια λογική το
ταμείο θα γίνει στο τέλος και
όλοι ελπίζουν να είναι θετικό.
Στον καινούργιο κύκλο δουλειάς οι Γόμφοι θα παίξουν στην
Ελασσόνα που πάντα είναι δυνατή στο σπίτι της.
Συνεπώς τα «βουβάλια» θα
πρέπει να διαβάσουν σωστά όλες
τις καταστάσεις για να μεγαλώσουν τη νικηφόρα αλυσίδα.
Από την πλευρά τους οι Δαναοί
είχαν δύσκολα παιχνίδια και αγωνιστικές απώλειες. Μοιραία έχασαν έδαφος. Ωστόσο διαθέτουν
γερές βάσεις και ξέρουν ότι με
ορισμένα καλά αποτελέσματα οι
μηχανές θα πάρουν ξανά μπροστά.
Πολύ απλά οι γαλάζιοι ετοιμάζονται για ξέσπασμα κόντρα
στον Αστέρα που σίγουρα θέλει
την προσοχή του, αφού είναι μια
παραδοσιακή δύναμη του χώρου.
Ωστόσο έχουμε την αίσθηση
ότι το θέλω των Δαναών θα παίξει
τον ρόλο τους στην διαμόρφωση
του τελικού αποτελέσματος.
Τέλος η Φαλώρεια που και
αυτή έπεσε στα βαθιά τον τελευταίο καιρό σχεδιάζει το πλάνο
για την συνάντηση της Νίκαιας.
Σίγουρα τα παιχνίδι κρύβει παγίδες αλλά οι νεαροί πορτοκαλί
αξίζει να εξαντλήσουν τις πιθανότητες για να προσδώσουν
άγρια ομορφιά στην συνάντηση.
Φυσικά στον αθλητισμό όλοι
έχουν δικαίωμα στην ελπίδα και
οφείλουν να την εξαντλούν.
• Ορίστηκαν οι διαιτητές για
τα Κυριακάτικα μάτς (17:00) Ικάρων- Αοκ σε Βόλο- Λευκάδα.

μεγάλη μεταξύ των οποίων αγωνίστηκαν και αθλητές που μας
έχουν χαρίσει Παγκόσμιες και
Ευρωπαϊκές διακρίσεις όπως οι
Πιλίδης, Παγκαλίδης, Κουγιουμτσίδης, Μαρτίδης, Λοϊζίδης και
άλλοι πρωταθλητές που με την
παρουσία τους έδωσαν ξεχωριστή
αίγλη στη διοργάνωση.
Το κλειστό γυμναστήριο Σπάρτακος γέμισε ασφυκτικά όχι μόνο
από τους 250 αθλητές και αθλήτριες, αλλά και από τους φίλους
της Πάλης που παρακολούθησαν
τους αγώνες.

Συνεχίζουν
τα μικρά

Τα στελέχη του ΑΠΣΤ που γοήτευσαν στο πανελλήνιο μαζί με τον προπονητή τους, ενώ ο σύλλογος πήρε 3η θέση στην ομαδική βαθμολογία
νελλήνιο πρωτάθλημα πάλης εφήβων-νεανίδων που έγινε στο Ζεφύρι.
Πανελληνιονίκης στέφθηκε στα
77 κιλά για δεύτερη σερί σεζόν,
ο Κωνσταντίνος Παπαβασιλεί-

ου. Μάλιστα στον τελικό επικράτησε του αντιπάλου με 8-0.
Τρίτη θέση και χάλκινα μετάλλια κατέκτησαν οι Μάριος Δήμου στα 67 κιλά και Κωνσταντίνος
Καφρίτσας στα 82 κιλά.

Στην ελληνορωμαϊκή στο πιο
ψηλό σκαλί του βάθρου ανέβηκε
ο ΠΑΟΚ με 55 βαθμούς. Στη 2η
θέση βρέθηκε ο ΠΟΠ με 29 βαθμούς και το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο ΑΠΣ Τρικάλων με 22

βαθμούς.
Το ενδιαφέρον και η αγωνία
ήταν τεράστια και είναι χαρακτηριστικό ότι πολλά μετάλλια κρίθηκαν στα τελευταία δευτερόλεπτα. Η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα

Πλούσια είναι η δράση
αυτή την εποχή στην πάλη
και το στοίχημα αφορά τα
ταλέντα που πρέπει να βρίσκονται συχνά στις παλαίστρες για να πλουτίζουν
τις παραστάσεις.
Ετσι στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Μίκρας σύμφωνα με το palema θα διοργανωθεί το 1οΠαιδικό Αναπτυξιακό τουρνουά ελληνορωμαϊκής & ελευθέρας
πάλης για το 2019, που θα
γοητεύσει τους πάντες.

CMYK
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Β’ Ερασιτεχνική

Ναι μεν, αλλά…
•Εχουν το προβάδισμα οι πρωτοπόρες
ομάδες αλλά η προσοχή επιβάλλεται
Δράση και σήμερα στο πρωτάθλημα της Β’ Ερασιτεχνικής αυτή τη φορά με αγώνες της 14ης αγωνιστικής
του 2ου ομίλου. Αγώνες που είχαν αναβληθεί στο πρόγραμμα της κατηγορίας.
Οι πρωτοπόρες ομάδες Ενωση Δ.Μ. και Ασπρόβαλτος
έχουν το προβάδισμα απέναντι στην Θεόπετρα και το
Παλαιομονάστηρο λόγω βαθμολογικής ανωτερότητας,
αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα κερδίσουν, αν δεν δείξουν
την ανάλογη προσοχή και αγωνιστική διάθεση.
Οι σημερινοί αγώνες οι οποίοι θα ξεκινήσουν στις
3μ.μ.
Γηπ. Βυτουμα:
Βυτουμας – Βαλτινό
Διαιτ. Κοντινος
Μπαλας Χ – Παφης
Γηπ. Περιστερας:
Τζουρτζια – Χρυσομηλια
Διαιτ. Αλεξοπουλος
Νταλουκας – Ανδριοπουλος
Γηπ. Θεόπετρας:
Θεόπετρα – Δροσερό
Διαιτ. Μανασης Κ
Τουλουμης – Ντινος
Γηπ. Παλ/ρου:
Παλαιομ/ρο – Ασπροβαλτος
Διαιτ. Λεωνιδας Σ
Παπαγεωργοπουλος – Ράτζας
Γηπ. Φωτεινού:
Φωτεινό – Δενδροχωρι
Διαιτ. Σταφυλας
Καπερωνης – Σινδρος
Γόμφων:
Γόμφοι – Λυγαρια
Διαιτ. Κουτσαγιας
Καλογριας – Κωστηρας
Φιλύρα – Ροπωτό
0-3 α.α
Κεφαλ/κος – Πρινος
0-3 α.α

Ηταν και παραμένουν
δυνατά!
Τα Μετέωρα κέρδισαν 2-0 τον Αστέρα
Ιτέας στον χθεσινό εξ’ αναβολής αγώνα

Ο Μαρούδας «άνοιξε» το σκορ

Ο Σκόνδρας πέτυχε το δεύτερο γκολ των Μετεώρων

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

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

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

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

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

Η

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

ταν δυνατά και
ουσιαστικά
σχεδόν σε όλα
τα παιχνίδια τα
Μετέωρα δεν θ’ άλλαζαν
συνήθεια στο χθεσινό.

Συνεχίζοντας τις θετικές τους
εμφανίσεις το Καλαμπακιώτικο
συγκρότημα κέρδισε χθες τον
Αστέρα Ιτέας 2-0 αναγκάζοντας
τους γηπεδούχους να χάσουν
μετά από 8 συνεχόμενες νίκες!
Η μετά Βακουφτσή εποχή φαίνεται πως συνεχίζεται με επιτυχίες αφού οι παίκτες του κ.
Τσουκαλίδη διατηρούν τη σοβαρότητά τους και την αγωνιστική τους συνέπεια.
Με τη νίκη τους αυτή τα Με-

τέωρα προσπέρασαν τον Αστέρα με τον οποίο ισοβαθμούσαν
στους 28 βαθμούς και έμειναν
μόνα στην 3η θέση.

Ο αγώνας
Αυτό που άξιζαν πήραν στο
πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης τα Μετέωρα και το προβάδισμα ήταν φυσιολογικό απέναντι στον Αστέρα Ιτέας, ο οποίος είχε ένα καλό αλλά μικρό
διάστημα στο παιχνίδι, χωρίς
να μπορέσει όμως να απειλήσει.
Αντίθετα, οι γηπεδούχοι ήταν
σοβαροί και πειθαρχημένοι φτάνοντας έως το γκολ, το οποίο
μπορεί να μην τους εξασφάλιζε
πρόωρα τη νίκη, έδινε όμως

Πρωτάθλημα Ενώσεων

Περίπατος στα Γρεβενά
•Οι Παίδες κέρδισαν το αντίστοιχο συγκρότημα 9-0 και οι Νέοι (Κ 16) με 7-0

Δ

εν χωράει αμφιβολία
ποιες ομάδες
κυριάρχησαν χθες στα
Γρεβενά. Αυτές ήταν οι
Τρικαλινές. Μια ματιά στα
σκορ θα σας πείσει.
Οι Παίδες (Κ 14) της ΕΠΣΤ κέρδισαν
9-0 και οι Νέοι (Κ 16) με 7-0. Η διαφορά
δυναμικότητα των ομάδων ήταν τόση
που δεν χωράει ιδιαίτερη κριτική.
Για τους Παίδες ο Θωμάς Γερεντές
κρατούσε «6σφαιρο» σκοράροντας
έξι φορές, ενώ από ένα γκολ πέτυχαν
οι Κατράνας, Αγγέλης και Ρούτσι.
Η σύνθεση: Πατρίκαλος, Γραμματικός, Αγγέλης, Παπαδημητρίου, Γαλάνης, Στρωματάς, Κατράνας, Τσάτσος, Γερεντές, Ρούτσι, Πρεκατές.
Επαιξαν και οι: Σουφλάκης, Τσιούκας, Μανός, Γαϊτάνας, Μπίλο. Δεν
αγωνίστηκε ο τερματοφύλακας Πολυγένης ο οποίος αν και ήταν στο
αρχικό σχήμα, τραυματίστηκε και δεν
αγωνίστηκε. Λόγω ίωσης δεν ακολούθησαν και οι Παπαγεωργίου και Βατής.

Είχαν όρεξη και ουσία οι «μικροί» στα Γρεβενά κερδίζοντας 9-0
και παραμένουν σε τροχιά πρόκρισης

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Λάρισα
2. Τρίκαλα
3. Καρδίτσα
4. Γρεβενά

10
9
4
1

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

9-3
18-5
8-8
2-17

Για τους Νέους σκόραραν οι: Σκρέτας (2), Μπαλτάς, Κατόπης, Βραχνός,
Παπαδογεώργος και Βασιλείου.
Η σύνθεση: Σαδραζάμης, Κατόπης,
Βραχνός, Σκρέτας, Ξάνθος, Καμέας,

Μπαλτάς, Καρακώστας, Μπάλας, Τάμπος, Βασιλείου.
Επαιξαν και οι: Σιμιτσής, Παπαδογεώργος, Σακαρίκος, Αναστασόπουλος.
Ο Μπαμπατσιάς λόγω ίωσης δεν συμμετείχε.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Λάρισα
2. Καρδίτσα
3. Τρίκαλα
4. Γρεβενά
CMYK

12
6
4
1

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

10-0
7-7
8-5
1-14

Ο Γεωργάκης κερδίζει εναέρια μονομαχία
«φτερά» για τη συνέχεια.
Στην επανάληψη το σκηνικό
δεν άλλαξε αφού τα Μετέωρα
όχι μόνο δεν επέτρεψαν στους
φιλοξενούμενους να πετύχουν
γκολ αλλά διπλασίασαν τα τέρματά τους με τον Σκόνδρα επιβάλλοντας με τον τρόπο τους
τον ρυθμό.
Στις καθυστερήσεις ο Αστέρας απείλησε με φάουλ αλλά ο
Ζαρόπουλος και το δοκάρι στη
συνέχεια δεν επέτρεψαν στους
φιλοξενούμενους να φύγουν
από την Καλαμπάκα με το γκολ
της τιμής.
Οι κυριότερες φάσεις του ημιχρόνου:
Στο 4’ ο Μαρούδας σούταρε
από καλή θέση η μπάλα κόντραρε και κατέληξε κόρνερ.
Δύο λεπτά αργότερα από
πάσα του Κακάβα σουτ του
Πρέντι ελάχιστα άουτ.
Στο 24’ ο Ιωάννου από πλάγια
σούταρε αλλά έστειλε τη μπάλα
άουτ.
Στο 36’ ο Ιωαννίδης πραγματοποίησε προσπάθεια από πλάγια, έδωσε στον Μαρούδα και
αυτός με σουτ πέτυχε το 1-0.
Στο 39’ φάουλ του Πρέντι,
κεφαλιά του Κακάβα ελάχιστα
άουτ.

Οι φάσεις
της επανάληψης
Στο 46’ από πάσα του Παπαερυθυμίου ο Σκόνδρας δοκίμασε
το πόδι του και ο Πάπος έδιωξε
σε κόρνερ.
Στο 55’ φάουλ του Ουζούνο-

γλου ελάχιστα άουτ.
Στο 68’ ο Πολυζόπουλος
«έκλεψε» τη μπάλα από το κέντρο, έβγαλε στον Σκόνδρα και
αυτός έκανε το 2-0.
Στο 72’ σουτ του Πολυζόπουλου από καλή θέση η μπάλα
κόντραρε και η μπάλα κατέληξε
κόρνερ.
Στο 78’ σουτ του Κακάβα λίγο
άουτ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ζαρόπουλου.
Στο 92’ Φάουλ του Κουτσιούμπα απέκρουσε ο Ζαρόπουλος η μπάλα βρήκε το δοκάρι
και στη συνέχεια έδιωξαν οι
αμυντικοί των Μετεώρων.

Απέκτησε τον Φωτίκα
Η Διοίκηση του ΑΣ Μετέωρα
ανακοίνωσε την απόκτηση του
νεαρού ποδοσφαιριστή Φωτίκα
Γεώργιου από την ομάδα του
Αήττητου Σπάτων.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΜΕΤΕΩΡΑ: Ζαρόπουλος,
Ιωαννίδης, Ζήσης, Φορτούνης,
Γεωργάκης, Παπαευθυμίου,
Σκόνδρας, Ουζούνογλου (85’
Αυγέρος), Μαρούδας (66’ Πολυζόπουλος), Κιάκος (88’ Ανδρεόπουλος), Ιωάννου (82’ Μανώλης).
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ: Πάπος, Κουτσούμπας, Αντωνόπουλος, Ηλιάδης, Ζαννιάς (79’ Μαυρόπουλος), Μποξάρι (52’ Γκούρα),
Αλεξίου (73’ Λιατζέλης), Μαλισόβας, Κακάβας, Πρέντι, Σεϊτι
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Καλαντζής ΕΠΣ
Θεσσαλίας (Αναστασίου – Στάϊκος) ΕΠΣ Λάρισας.

CMYK
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αύρα
σύννεφα
πάνω από
τον τρικαλινό
ουρανό, αφού ο ΑΟ
Τρίκαλα συνεχίζει
σταθερά κάτω από την
ζώνη του υποβιβασμού
και είναι άγνωστο αν
τελικά μπορεί να γίνει
κάποιο αγωνιστικό θαύμα
ώστε η ομάδα να
ανακάμψει.

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Και μόνο το γεγονός ότι ο
ΑΟΤ έκλεψε βαθμό στο 94’
με το 1-1 από τον Απόλλωνα
Λάρισας στο εξ αναβολής παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής
της Φούτμπολ Λιγκ δείχνει ότι
η ομάδα στραβά αρμενίζει.
Από εκεί και πέρα οι αποδοκιμασίες προς τον προπονητή
Θωμά Γράφα από μερίδα των
φιλάθλων καταγράφεται, αλλά
επίσης είναι ξεκάθαρο ότι ο
Αθηναίος προπονητής είναι
μια επιλογή της διοίκησης
που δύσκολα θα αλλάξει,
εκτός και αν την Κυριακή στο
φινάλε του πρώτου γύρου και
στον αγώνα με την ΑΕ Καραϊσκάκης ο ΑΟΤ βυθιστεί και
άλλο στον βαθμολογικό πίνακα.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι
ο ΑΟΤ δεν μπορεί να ελπίζει
πολλά με τέτοιες εμφανίσεις…
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Εκεί φτάσαμε,
να κλέβουμε βαθμό στο 94’!
•Νέα τραγική εικόνα από τον ΑΟ Τρίκαλα όπου ήρθε ισόπαλος 1-1
με τον Απόλλωνα Λάρισας και είναι σταθερά κάτω από την ζώνη του υποβιβασμού

Η εικόνα του αγώνα
Ο Δημήτρης Καπός γλίτωσε
τον ΑΟ Τρίκαλα από τα λαϊκά
δικαστήρια, ισοφαρίζοντας (11) τον Απόλλωνα Λάρισας στο
90'+4'.
Έως το 4ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Απόλλων Λάρισας κρατούσε στα χέρια
του το τρίποντο - χρυσάφι
στα Τρίκαλα. Ωστόσο, ο Δημήτρης Καπός γλίτωσε τον
ΑΟΤ από τα... χειρότερα και
λίγο πριν την εκπνοή διαμόρφωσε το 1-1 στο Δημοτικό
Στάδιο Τρικάλων και στο εξ
αναβολής ματς της 12ης αγωνιστικής.
Οι φιλοξενούμενοι πατούσαν πολύ καλύτερα στο γήπεδο, έδειξαν ότι είναι πολύ
πιο ποιοτική ομάδα, αλλά εν
τέλει έμειναν στην 3η διαδοχική ισοπαλία. Την 3η σερί
ισοπαλία, όμως παραχώρησε
και ο ΑΟΤ που βλέπει πλέον
να ισοβαθμεί στη 13η θέση
με τον Αήττητο Σπάτων και
να απέχει δύο πόντους από
τον Ηρόδοτο...

Στιγμιότυπα από το χθεσινό παιχνίδι, που ο ΑΟ Τρίκαλα κατάφερε να κλέψει βαθμό
στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων
γαριασμό των γηπεδούχων
και η μπάλα πέρασε άουτ,
ενώ τρία λεπτά αργότερα ο
Τριανταφυλλάκος εκτέλεσε
φάουλ, ο Μαρκόφσκι έκανε
την κεφαλιά και ο Πάνος αστόχησε με σουτ.
Ο Απόλλων είχε την πρώτη
του καλή στιγμή στο 17', με
τον Ταΐρη να εξουδετερώνει
το σουτ του Τασιούλη, ενώ
στο 27' ο Πολέτο έπιασε
ωραίο σουτ, αλλά ήταν άστοχο.
Στο 35' ο Ταΐρης έδειξε τα
αντανακλαστικά του σε σουτ
του Μαρκολίνο, ενώ στο 38'
ο διαιτητής Καραντώνης υπέδειξε πέναλτι για ανατροπή
του Λούκας Ράμος, όμως ο
βοηθός είχε ήδη σηκώσει τη
σημαία για οφσάιντ.
Το β' ημίχρονο κύλησε για
αρκετή ώρα δίχως αξιοσημείωτες φάσεις και τελικά αποδείχθηκε σημαντική η είσοδος

Το φιλμ του αγώνα
Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη
της αναμέτρησης, o Σμυρλής
έπιασε το σουτ στο 8' για λο-

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
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του Γκουντρουμπή στο ματς
αντί του Μαρκολίνο στο 71'.
Ο 23χρονος επιθετικός
αστόχησε από καλή θέση και
ύστερα από σέντρα του Τασιούλη στο 73', έξι λεπτά αργότερα όμως αξιοποίησε την
πάσα του Πολέτο και με προβολή άνοιξε το σκορ.
Το παιχνίδι όδευε προς το
διπλό, αλλά στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων ο
Καπός με σουτ βρήκε δίχτυα,
έσωσε την παρτίδα για τον
ΑΟΤ και ταυτόχρονα στέρησε
το τρίποντο από την ομάδα
του Μαρσέλο Τροΐζι.
Διαιτητής της αναμέτρησης
ήταν ο Καραντώνης του Συνδέσμου Ημαθίας, που είχε μια
τραγική διαιτησία με βοηθούς
τους Παγουρά και Δελή από
τον Σύνδεσμο Βοιωτίας.

Κίτρινες: 24' Μαρκόφσκι,
36' Γκότοβος, 55' Συμελίδης,
57' Τριανταφυλλάκος, 66'
Σμυρλής - 41' Χατζής, 43'
Λούκας Ράμος, 87' Κουρτεσιώτης.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ (Θωμάς Γράφας): Ταΐρης, Πάνος, Ντόσης
(45' λ. τρ. Γκουγκούδης), Γκότοβος, Ντιαλό, Τσιάρας,
Τριανταφυλλάκος, Συμελίδης,
Καπός, Μαρκόφσκι (75' Λάσκαρης), Σμυρλής (80' Τσιμίκας).
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (Μαρσέλο Τροΐζι): Μαντζάρης,
Σκούπρας, Κουρτεσιώτης,
Σουλιώτης, Καρατάσιος, Χατζής, Τασιούλης (90' Μπιμάι),
Λούκας Ράμος, Μαρκολίνο
(71' Γκουντρουμπής), Πολέτο
(81' Λίταινας), Λουκάο.
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Τα εξ αναβολής
παιχνίδια
Στα εξ αναβολής παιχνίδια της Φούτμπλ Λίγκ είχαμε τα
εξής αποτελέσματα:
Τρίκαλα-Απόλλων Λάρισας .........................................1-1
Αιγινιακός-Βόλος ΝΠΣ ................................................1-4
Δόξα Δράμας-Καραϊσκάκης .......................................2-0
Απόλλων Πόντου-Αήττητος Σπάτων...........................0-1

H Bαθμολογία
1. ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
2. AOK ΚΕΡΚΥΡΑ
3. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
4. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
5. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ
6. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ
7. ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
8. ΗΡΑΚΛΗΣ
9. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
10. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
11. ΑΟΧ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ
12. ΗΡΟΔΟΤΟΣ
13. ΤΡΙΚΑΛΑ
15. ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ
14. ΣΠΑΡΤΗ
16. ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ

33-10
17-8
19-11
17-9
16-15
11-11
13-11
16-13
20-15
8-16
12-13
9-21
12-17
9-16
9-16
12-31

35
29
26
23
22
21
21
20
20
17
15
15
13
13
11
9

Συναντήθηκε με
Αγοραστό ο Αϊβάζογλου

Χθες το πρωί συναντήθηκαν στο γραφείο του με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό ο νέος μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ηλίας Αίβάζογλου ο οποίος συνοδευόταν απο τον Ανδρέα Μπεκιο.
Η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα, ο κ. Αγορστός ενημέρωσε για τα χρήματα που έχει διαθέσει η Περιφέρεια
για το γήπεδο σε συνεννόηση με τον Χρήστο Μιχαλάκη
και δεσμεύτηκε να εξετάσει και την δυνατότητα αλλαγής
του χλοοτάπητα. Για το ίδιο θέμα ο κ. Μπέκιος επισκέφτηκε και τον Χρήστο Μιχαλάκη και συζήτησε μαζί με τον
Αντοπεριφερειάρχη αλλά και τους Χρήστο Γακόπουλο,
Γιώργο Καρανάσιο.
Θα ακολουθήσει ραντεβού και με τον Δήμαρχο Τρικκαίων Δημήτρη Παπαστεργίου.

πο τους ήχους
των
αποδοκιμασιών των
οργανωμένων φιλάθλων
και των εν χορώ
συνθημάτων εναντίον του
έγιναν οι δηλώσεις του
Θωμά Γράφα στο τέλος
του αγώνα.

Ύ

Σχολιάζοντας το γεγονός ο
προπονητής των Τρικάλων
που δέχτηκε και πολλές αποδοκιμασίες καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα είπε: «Οι αποδοκιμασίες του κόσμου είναι
δικαιολογημένες. Πάντα αποδοκιμάζει και φωνάζει όταν
αυτό που βλέπει δεν του αρέσει. Σίγουρα αγαπούν την
ομάδα και σίγουρα έχουν δίκιο όταν φωνάζουν» είπε χαρακτηριστικά.
Για το παιχνίδι είπε: «Παίξαμε απέναντι σε μία ομάδα
που δίκαια είναι ψηλά στον
βαθμολογικό πίνακα. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι είχαμε τον έλεγχο στα πρώτα
20 λεπτά εμείς, μετά η Λάρισα, μας δημιούργησε κάποια
προβλήματα και χάσαμε την
συγκέντρωση μας. Κόντρα
στην ροή του αγώνα δεχτήκαμε ένα γκολ αλλά είναι σημαντικό ότι αρνούμαστε να
χάσουμε παιχνίδι και συγχαρητήρια στα παιδιά γι’ αυτό.
Κάθε εβδομάδα θα παίζουμε
και έναν τελικό, πρέπει να
δουλέψουμε και να σκύψουμε
το κεφάλι»
Για τα μεταγραφικά είπε ότι
δεν αποκλείει μία ακόμη με-

Με… φωνές
η συνέντευξη Γράφα
•Φίλαθλοι έξω από τα αποδυτήρια αποδοκίμαζαν
τον προπονητή του ΑΟ Τρίκαλα

Ο Θωμάς Γράφας μίλησε για τον αγώνα, ενώ κάποιοι φίλαθλοι έξω φώναζαν συνθήματα εναντίον του
ταγραφή και πως έχουν έρθει
καλοί παίκτες με τον ίδιο
ωστόσο να κρίνει πότε θα
μπορέσουν να παίξουν. Όσο
για τον Συμελίδη εξέφρασε
την βεβαιότητα του ότι θα

συνεχίσει στον ΑΟ Τρίκαλα.
«Θεωρώ ότι ο Συμελίδης είναι εδώ και θα μείνει εδώ» είπε
με έμφαση στο τέλος της συνέντευξης τύπου.
*Από τους παίκτες μίλησε ο

Δημήτρης Καπός, ο οποίος τόνισε ότι είναι για λόγια από την
πλευρά των παικτών και όχι
για λόγια, αφού υπάρχει μεγάλη ανάγκη για τους βαθμούς.

Τροϊζι: Είχαμε ατυχία
Ο
προπονητής
του Απόλλωνα
Λουίτζι Τροϊζι
τα είχε με την
ατυχία αλλά και με το
γήπεδο:

«Σήμερα ήμασταν άτυχοι,
παίξαμε καλά, προσπαθούσαμε να κρατήσουμε την μπάλα κάτω αλλά ήταν δύσκολο
λόγω του γηπέδου. Στο πρώτο ημίχρονο υπήρχε μόνο μία
ομάδα ενώ στο δεύτερο έπαιξαν πιο ανοιχτά και πιο έξυπνα
τα Τρίκαλα αλλά βάλαμε το
γκολ. Δυστυχώς στις καθυστερήσεις δεχτήκαμε στο

Για άτυχη στιγμή μίλησε ο προπονητής του Απόλλωνα

γκολ. Κοιτάμε μπροστά, είμαι
ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα».
Ο σκόρερ του Απόλλωνα
Γκουτρουμπής τόνισε από την
πλευρά του:
«Το αποτέλεσμα είναι άδικο.
Μπήκαν δυνατά τα Τρίκαλα
γιατί είναι χαμηλά, ισορροπήσαμε και προηγηθήκαμε
στο σκορ. Από δικό μας λάθος
και εκεί που το παιχνίδι είχε τελειώσει δεχτήκαμε το γκολ
της ισοφάρισης που μας έκοψε τα πόδια . Συνεχίζουμε, κοιτάμε όλα τα παιχνίδια ξεχωριστά ώστε να φτάσουμε όσο
πιο ψηλά γίνεται».

Αγρίεψε ο Αϊβάζογλου με τους
παράγοντες του Απόλλωνα Λάρισας
ον συνήθως ήρεμο
Ηλία Αϊβάζογλου τον
είδαμε σε έξαλλη
κατάσταση στο
τέλος του αγώνα.

Τ

Η ένταση είχε ξεκινήσει απο
την εξέδρα και ενώ το σκορ ήταν
στο 0-1 όταν κάποιοι φίλαθλοι
του ζήτησαν εξηγήσεις για την
κατάσταση της ομάδας, ξέσπασε όταν μπήκε το γκολ βάλλον-

τας και εναντίον του διαιτητή
και ξέσπασε στο τέλος στα αποδυτήρια.

Εκεί είδε μπροστά τους παράγοντες του Απόλλωνα Λάρισας
και όταν κάποιος του είπε “θα τα
πούμε στην Λάρισα” βγήκε εκτός
εαυτού εκστομίζοντας διάφορα
“γαλλικά” αλλά και αρκετά υπονοούμενα για την ομάδα της Φιλιππούπολης.

Ο Αϊβάζογλου
την στιγμή που
ξεσπά κατά των
παραγόντων του
Απόλλωνα Λάρισας

ΤΟΠΙΚΑ
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Στιγμιότυπα από την πρώτη αγωνιστική του Εργασιακού πρωταθλήματος μπάσκετ
οιος είπε ότι οι
εργαζόμενοι
ξεχνούν το
αθλητικό κομμάτι;
Παρά το γεμάτο
επαγγελματικό τους
πρόγραμμα βρίσκουν χρόνο
για να γυμνάζονται, ενώ
μετέχουν σε οργανωμένες
εκδηλώσεις.

Π

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr

Η δύναμη της παρέας
•Οσοι μετέχουν στο εργασιακό πρωτάθλημα μπάσκετ
του Δήμου Τρικκαίων απολαμβάνουν την δράση με κοινή προσπάθεια

Ετσι η χαρά τους ήταν εμφανής
όταν ενημερώθηκαν για τον καινούργιο κύκλο παιχνιδιών στο εργασιακό πρωτάθλημα του Δήμου
Τρικκαίων.
Αλλωστε υπήρχε μια πολύ καλή
βάση από την προηγούμενη διοργάνωση, οπότε το σκηνικό αναμένεται ακόμη καλύτερο στο μέλλον.
Ενδεικτικό στοιχείο της αποδοχής αποτελεί ο μεγαλύτερος
αριθμός συμμετοχών.
Πέρυσι κατέβηκαν 10 ομάδες,
ενώ φέτος τα συγκροτήματα είναι
14 με μόνιμα αυξητικές τάσεις.
Διότι οι πρωταγωνιστές διαπιστώνουν από μέσα ότι αξίζει τον
κόπο και κάνουν το κέφι τους
χωρίς την τρελή πίεση του αποτελέσματος, που έχουν π.χ τα
πρωταθλήματα Θεσσαλίας.
Βέβαια όσοι αναλαμβάνουν
δράση θέλουν να κερδίζουν παντού, οπότε προκύπτουν συναντήσεις που ισορροπούν στην κόψη
του ξυραφιού και εξελίσσονται σε
ντέρμπι ολκής.
Την Κυριακή λοιπόν όλοι οι
δρόμοι οδηγούσαν στο Δημοτικό
κλειστό.
Χωρίς υπερβολή από ένα διάστημα και μετά ο ένας αγώνας
διαδεχόταν τον άλλο, ενώ οι φίλοι
και γνωστοί των συμμετεχόντων
έσπευσαν να φτιάξουν καλή κερκίδα.
Διότι ο καθένας αντιλαμβάνεται
ότι ακόμη και ένα απλό χειροκρότημα και μια τυπική φιλοφρόνηση δίνει δύναμη σε όλους να
παίξουν το μπάσκετ της ζωής
τους.
Είχαμε να κάνουμε σε μεγάλο
βαθμό με οικογενειακές κατα-

στάσεις, αφού τα παιδιά των πρωταγωνιστών έσπευσαν να καμαρώσουν τους μπαμπάδες τους
σε δράση και χάρηκαν το σκηνικό
με την ψυχή τους.
Μακάρι να μπει και στα πιτσιρίκια το μικρόβιο του αθλητισμού
και να τα δούμε στο μέλλον να

Είχαν κέφια
•Οι έφηβοι της Φαλώρειας με πολλές επιλογές
επικράτησαν 101-42 των Ικάρων
Εχοντας αποκτήσει παραστάσεις και την
απαραίτητη τριβή μέσα από τις συμμετοχές
του στο πρωτάθλημα της Α1 ΕΣΚΑΘ οι
έφηβοι της Φαλώρειας παρουσίασαν εξαιρετική εικόνα στον αγώνα με τους Ικάρους.
Μπήκαν με το καλημέρα στην θέση του
οδηγού και έφτασαν με την ίδια λογική μέχρι τέλους.
Τα δεκάλεπτα: 30-5, 46-16, 66-31, 101-42.

Διαιτητές: Λιλής-Γεωργούλης
Φαλώρεια (Παλάτος): Δούγγαρης 4,
Μπαλτός 2, Κωνσταντούλας 14 (1), Μαλακασιώτης 8, Μιχαηλίδης 22 (2), Σπάθης 10,
Πουλιανίτης 2, Κατσαδούρος 5 (1), Παναγιώτου 11, Μπακάλης 17, Κόκκαλης 6.
Ίκαροι Τρικάλων (Παπαναστασίου Αχ.):
Παπαναστασίου Αλ. 2, Σόγιας 18m Ντέλλας
5, Σαράντης 7, Τζιωρτζιώτης 6, Κορδέας 4.

Σύναξη
από Σκακι
Η Σκακιστική Κίνηση
Τρικάλων προσκαλεί τα
μέλη της, τους αθλητές
της , τα παιδιά των ακαδημιών εκμάθησης ,
τους γονείς τους καθώς
και όλους τους φίλους
του σκακιού στην κοπή
της Πρωτοχρονιάτικης
πίτας για το 2019.
Η εκδήλωση θα γίνει
στο ξενοδοχείο "Πανελλήνιον" το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου (17.00).

διακονούν το δικό τους μετερίζι.
Με τον τρόπο αυτό θα συνεχιστεί
η λαμπρή αθλητική παράδοση
των Τρικάλων.
Οι περισσότεροι πρωταγωνιστές γνωρίζονται πολύ καλά,
αφού μοχθούν για το καλύτερο
στον επαγγελματικό τους τομέα
και ο κόσμος είναι μικρός.
Ετσι προέκυψαν αρκετά όμορφα στιγμιότυπα στην πρεμιέρα με
τα πειράγματα να έχουν την τιμητική τους. Αλλωστε δεν πρέπει
να ξεχνάμε ότι το χιούμορ χαλαρώνει τα όποια πάθη και ομορφαίνει την καθημερινότητα.
Αξίζει λοιπόν να βάλουμε όλοι
το συγκεκριμένο στοιχείο στην καθημερινότητά μας αντιμετωπίζοντάς την με αισιόδοξη ματιά.
Με όλα αυτά ο χρόνος κύλησε
σαν νεράκι και ο καθένας έκανε το
καλύτερο στον τομέα του. Ασφαλώς τα φώτα έπεσαν στους αθλητές αλλά για την επιτυχία της σύναξης κινητοποιήθηκε ένας ολόκληρος μηχανισμός.
Διαιτητές και γραμματείες ήταν
στις επάλξεις, ενώ ιδιαίτερα ζεστή
ήταν για μια ακόμη φορά η φιλοξενία των ανθρώπων του Δημοτικού κλειστού.
Από την πλευρά του ο αντιδή-

μαρχος Ακης Αναστασίου ήταν
στις επάλξεις θέλοντας να δει
μια πολύ καλή ροή όσον αφορά το
πρόγραμμα.

Είχαν κέφια
Αυτά τα πρωταθλήματα έχουν
σήμα κατατεθέν την δύναμη της
παρέας.
Τα στελέχη των ομάδων που
περνούν πολλές ώρες μαζί έχουν
αναπτύξει εξαιρετικές σχέσεις,
οπότε φάνηκε με το καλημέρα ότι
μιλούν την ίδια γλώσσα και στο
μπάσκετ.
Εβγαλαν λοιπόν απίστευτες συνεργασίες που θα τις ζήλευαν
ακόμη και ομάδες κορυφαίων
Θεσσαλικών κατηγοριών.
Ομολογουμένως ο ένας έπαιζε
για τον άλλο και όλοι μαζί για το
κοινό καλό. Ετσι άπαντες χειροκρότησαν τις πετυχημένες προσπάθειες αλλά και τις φιλόδοξες, που όμως δεν βρήκαν στόχο.
Φυσικά τα επιτελεία κινήθηκαν
στα όρια της ιεροτελεστίας. Ετσι
εκτέλεσαν με υποδειγματική πειθαρχία την προθέρμανση, που
αποτελεί το Α και το Ω.
Οσο για τους προπονητές έδωσαν συγκεκριμένες οδηγίες στους
παίκτες ανεβάζοντάς τους το ηθικό.
Παράλληλα με άγρυπνο μάτι
ήταν σε θέση να κάνουν διορθωτικές κινήσεις ότι η εξέλιξη του
αγώνα υπαγόρευε κάτι τέτοιο.
Πάντως η πρώτη φετινή εμπειρία έδειξε ότι οι ομάδες διαθέτουν
πολυσύνθετα στελέχη αρκετά από
τα οποία έχουμε συνηθίσει να
διακονούν και άλλα αθλήματα.
Όμως αγαπούν εξίσου και το
μπάσκετ, οπότε ενσωματώθηκαν
στην κοινή προσπάθεια και αν
κρίνουμε από τις αντιδράσεις
τους το χάρηκαν.
Ορισμένα συγκροτήματα έδειξαν ότι συνεχίζουν με κεκτημένη
ταχύτητα από πέρυσι, ενώ και οι
νέες φωνές θα σπεύσουν να διεκδικήσουν τον δικό τους ζωτικό
χώρο.
Είναι μαθηματικά βέβαιο λοιπόν
ότι θα προκύψουν άκρως ελκυστικοί αγώνες με έντονο το προσωπικό στοιχείο.
Η Κυριακή λοιπόν θα είναι και
στην πράξη η αθλητική μέρα των
εργαζομένων.
Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό
και τα αποτελέσματα της πρεμιέρας.
Ο ΣΓΚ του 10ου Δημοτικού
σχολείου επικράτησε της ΜΟΛΕΤ
44-32. Εννοείται ότι τα περισσότερα στελέχη της ΜΟΛΕΤ έσπευσαν στο Δημοτικό με τις μοτοσυκλέτες τους.
Οι Ανεξάρτητοι κέρδισαν 38-31
τους Rossonero, ενώ οι Αγροκτηνοτρόφοι Φαρκαδόνας, που
ήταν εξαιρετικοί και πέρυσι λύγισαν με 47-41 την δυνατή ομάδα
ΣΜΑ.Κ ΚΚ Τρικάλων.
Ο επίλογος γράφτηκε με την
συνάντηση: Καρδιά του παιδιούΦιλυριώτες όπου το ροζ φύλλο
πήγε στους πρώτους με 43-34.
Ολοι ετοιμάζονται για νέα κόλπα στην δεύτερη αγωνιστική.
Φυσικά και φέτος η εκδήλωση
περνάει μήνυμα κατά του καπνίσματος.

CMYK
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Eπιμέλεια:
ΠΑΝΟΣ ΓΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

✉ gidopoulosp@yahoo.gr

Τα κορίτσια του ΑΟΤ κοντά στην αντρική ομάδα

Ο γνωστός γιατρός Λευτέρης Καραγεώργος
αντικατέστησε τον Γιώργο Κολώνα ο οποίος
είχε επαγγελματικές υποχρεώσεις και
απουσίασε από το χθεσινό παιχνίδι

Θέλει πολλή δουλειά για να πειστούν τα παιδιά…

Ο κ. Αϊβάζογλου και η παρέα του στις κερκίδες. Οσο ήρεμος ήταν στα 90 λεπτά τόση
αντίδραση έβγαλε στο υπόλοιπο και ιδιαίτερα μετά την ισοφάριση. Είχε τους λόγους του…

Πηγαδάκια στην κερκίδα.
Λίγοι οι φίλαθλοι και σχεδόν όλοι προβληματισμένοι

Μόνιμη η στρατιωτική… στήριξη στις κερκίδες.
Οι κ. Στέφος, Αγγελάκης και Γρηγορίου
στήριξαν και χθες τον ΑΟΤ

Οι «Σακαφλιάδες» προσπάθησαν να «σπρώξουν» με τον τρόπο
τους και την παρουσία τους. Αρκετοί όμως φίλαθλοι μάλλον
μπέρδεψαν το ρόλο τους και το γήπεδο…

Φίλοι από πολλά χρόνια πριν. Ο γνωστός επιχειρηματίας και
πρώην ποδοσφαιρικός παράγοντας Νίκος Παπαευθυμίου
παρακολούθησε το χθεσινό παιχνίδι με τον παρατηρητή
διαιτησίας Δαμιανό Καρακελίδη, οι οποίοι χαμογελούν
στον φακό της «Σέντρας»
CMYK

* Με τους εκπροσώπους μας στα ομαδικά σπορ να
βρίσκονται το τελευταίο διάστημα αλλά και χθες
συνέχεια στις αγωνιστικές επάλξεις αξίζει να φωτίσουμε ορισμένες πτυχές των ατομικών αθλημάτων
με αφορμή πρόσφατες επιτυχίες στην πάλη, που
προσφέρουν πάντα πλούσιο υλικό στην περιοχή
μας, ενώ την βγάζουν στην πρώτη γραμμή.
* Ασφαλώς τίποτα δεν είναι τυχαίο στην ζωή και για
να ανοίξει φτερά ένας αθλητής που δίνει μοναχικό
αγώνα πρέπει να προβλέψει και την πιο μικρή λεπτομέρεια. Παράλληλα δεν έχει την πολυτέλεια
να αφήσει το παραμικρό κενό.
* Πρώτα και κύρια λοιπόν είναι το ταλέντο, που
είναι κρίμα να πάει χαμένο. Χρειάζεται βέβαια η
διορατικότητα των ειδικών για να εντοπίσουν παιδιά
με κλίση. Διότι υπάρχουν αρκετά νιάτα που διέθεταν
τις δεξιότητες αλλά δεν πήραν τις ευκαιρίες που
έπρεπε για να μείνουν στον χώρο.
* Από ’κει και πέρα είναι το μεράκι και η συστηματική
δουλειά. Όταν οι πρωταγωνιστές κατασκηνώνουν
στον αγωνιστικό χώρο και δεν βλέπουν την ώρα
για προπόνηση τότε αυξάνουν κατακόρυφα τις πιθανότητες επιτυχίας. Οσο προικισμένος από την
φύση και αν είναι ένας αθλητής αν δεν σκύψει το
κεφάλι δουλεύοντας συγκεκριμένα πράγματα δεν
θα έχει την επιθυμητή εξέλιξη.
* Να μην ξεχάσουμε ασφαλώς και την εμπνευσμένη
καθοδήγηση των προπονητών. Αυτοί βρίσκονται
συνέχεια δίπλα στα αθλητικά τους παιδιά και ξέρουν
καλύτερα από τον καθένα τι αυτά χρειάζονται και
που πρέπει να εστιάσουν.
* Σίγουρα το δέσιμο των δυο πλευρών είναι μοναδικό
και την ώρα της αλήθειας δίνουν την εντύπωση ότι
συνεργάζονται μεταξύ τους με κλειστά μάτια. Ετσι
υλοποιούν αψεγάδιαστο πρόγραμμα και ολοκληρώνουν τις προσπάθειες με ψηλά το κεφάλι.
* Μάλιστα ορισμένοι χαρισματικοί αθλητές που έχουν
μόνιμες διακρίσεις στην Ελλάδα αφήνουν χώρο
για μεγάλα κατορθώματα και στο εξωτερικό. Ηδη
το βιογραφικό τους άρχισε να γεμίζει και αξίζει να
συνεχίσουν με την ίδια λογική. Το εντυπωσιακό
είναι ότι τα λαμπρά αυτά αστέρια διακρίνονται και
για τους χαμηλούς τους τόνους. Τηρούν λοιπόν το
μέτρο και βάζουν πλώρη για νέα κατορθώματα.
* Όπως όλα δείχνουν και την φετινή χρονιά οι εκπρόσωποι των ατομικών σπορ θα βγάλουν ατέλειωτους άσους από το μανίκι τους. Με τον τρόπο
αυτό θα έχουν μόνιμη θέση στις αναφορές ακόμη
και των κεντρικών ΜΜΕ, αφού η φήμη τους πέρασε
προ πολλού τα στενά τοπικά όρια.
* Εγιναν γνωστές οι επιχορηγήσεις στις ομοσπονδίες,
που χαρακτηρίζονται αυξημένες κατά 10%. Απ’
όποια πλευρά και να το εξετάσει κανείς το ζητούμενο
είναι η απλόχερη στήριξη για να δουλέψει υποδειγματικά το πλάνο.
* Αυτός που άνοιξε πάντως την όρεξη είναι ο κλασικός
αθλητισμός, που θα σπεύσει να κάνει υπερήφανους
όλους τους Ελληνες με ειδήσεις πρώτης γραμμής.
Οι διακρίσεις όμως δεν έχουν αθλήματα και όρια.
* Όταν γίνεται αναφορά στο ποδήλατο τα Τρίκαλα
θα βρίσκονται πάντα μέσα. Ένα κείμενο των «Νέων»
για τις ιστορικές καταβολές του διτρόχου στάθηκε
στην παράδοση του νομού μας αλλά και στην
μεγάλη αγάπη του κοινού, που το χρησιμοποιεί
μαζικά στην καθημερινότητά του. Φυσικά είναι ότι
καλύτερο για την υγεία και την ποιότητα ζωής.

03.00: COSMOTE SPORT 4 HD
Washington Wizards-Indiana Pacers, NBA Regular Season
17:15 Novasports 1HD
ΟΦΗ - Ατρόμητος, Super League
19:00 ΕΡΤ HD
Ξάνθη - Άρης, Super League
21:00 Novasports 1HD
Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα

EuroLeague
21:30 Novasports 2HD
Μπάγερν - Φενέρμπαχτσε
EuroLeague
21:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Ουνιόν Βερολίνου-Κολονία
Bundesliga 2
21:45 Novasports 3HD
Μπασκόνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ

τοπικά
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
Στον Δημοτικό Κινηματογράφο στο Μύλο Ματσόπουλου θα πραγματοποιηθούν προβολές ταινιών μικρού μήκους που βραβεύτηκαν
στο Φετινό Φεστιβάλ ταινιών
μικρού μήκους της Δράμας.
Πέμπτη 31/1 ώρα 21.00 (Α’ μέρος),
Παρασκευή 1/2 ώρα 21.00 (Β’ μέρος)
& επανάληψη
Τρίτη 5/2 ώρα 21.00 (Α’ μέρος),
Τετάρτη 6/2 ώρα 21.00 (Β’ μέρος)
Είσοδος Ελεύθερη.
Τα φετινά βραβεία έχουν ως εξής: (θα προβληθούν οι ταινίες):
Χρυσός Διόνυσος: «Άβανος» (Παναγιώτης Χαραμής)
Αργυρός Διόνυσος: «Έκτορας Μαλό – Η Τελευταία Μέρα της
Χρονιάς» (Ζακλίν Λέντζου)
Βραβείο «Σωκράτης Δημητριάδης» για την καλύτερη ταινία της
κατηγορίας «Ελληνες του Κόσμου»: «Calling» (Άρτεμις Αναστασιάδου)
Ειδικό βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη «Ντίνος Κατσουρίδης»: Δημήτρης Τσαλαπάτης («Νάρκη»)
Βραβείο «Τώνια Μαρκετάκη» για την καλύτερη γυναίκα σκηνοθέτη: «En Partie» (Αναστασία Μελία Ελευθερίου)
Βραβείο Καλύτερης Σπουδαστικής Ταινίας: «Πολυέλαιος» (Αντώνης Γλαρός)
Βραβείο Ντοκιμαντέρ: «La Ultima Hija» (Εύη Καραμπάτσου)
Ειδικό βραβείο Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή: «Τέταρτος Τοίχος» (Δημήτρης Γκότσης)
Τιμητική Διάκριση Φωτογραφίας: Κλαούντιο Μπολιβάρ («Άβανος»)
Τιμητική Διάκριση Σεναρίου: Παναγιώτης Χαραμής («Άβανος»)
Τιμητική Διάκριση Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας: Σοφία
Κόκκαλη («Μόλλυ 6 με 8»)
Τιμητική Διάκριση Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας: Κίμων Κουρής («Άβανος»)
Τιμητική Διάκριση Μοντάζ: Μυρσίνη Αριστείδου («Άρια»)
Τιμητική Διάκριση Πρωτότυπης Μουσικής: Βασίλης Ζλατάνος
(«Βουρβουρού»)
Τιμητική Διάκριση Hχου: Αντριάνο Μαντόβα («Ave Eva»)
Τιμητική Διάκριση Σχεδιασμού Ηχου: Γουίλιαμ Μίλερ («The
Sound»)
Τιμητική Διάκριση Σκηνικών: Χρύσα Σερδάρη («Άβανος»)
Τιμητική Διάκριση Κοστουμιών: Μάρλι Αλειφέρη («Βουρβουρού»)
Εύφημος Μνεία: «Όλα για Όλα» (Μαρίνος Σκλαβουνάκης)
Εύφημος Μνεία: «Quidnunc» (Χάρης Αγιώτης)
Εύφημος Μνεία: Κρις Σκοτ για την ερμηνεία του στην ταινία
«Βeyond good & evil or (The exuberantly painful process of
teething)»
Βραβείο Π.Ε.Κ.Κ. (Πανελλήνια Ενωση Κριτικών Κινηματογράφου)
για το Εθνικό Διαγωνιστικό Τμήμα: «Μόλλυ 6 με 8» (Ευθύμης Μιχελουδάκης)
Βραβείο Ένωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών για την καλύτερη φωτογραφία από νέο Ελληνα κινηματογραφιστή: Γιάννης Σίμος
(«Νάρκη»)
Βραβείο Τεχνικής Αρτιότητας της Ένωσης Τεχνικών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης ΕΤΕΚΤ: «Άβανος» (Παναγιώτης Χαραμής)
Βραβείο Ο.Λ.Κ.Ε. (Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών
Ελλάδας): «37 Μέρες» (Νικολέτα Λεούση)
«Κίνητρα» Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου: «Yawth» των
Λήδα Βαρτζιώτη & Δημήτρη Τσακαλέα / «Εντροπία» του Χρήστου
Τάτση / «Βασιλεία» της Αναστασίας Κρατίδη / «Tropical Dreams»
της Βαγγελιώς Σουμέλη / «En Partie» της Αναστασίας Μελία
Ελευθερίου / «Κιόκου πριν Έρθει το Καλοκαίρι» του Κωστή Χαραμουντάνη

Πρέπει κάποια στιγμή, όλοι μας, αριστερά και δεξιά, να καταλάβουμε ότι οι συμπολίτες μας που ζούνε μέσα στη χώρα μας,
έχουν πολιτικά δικαιώματα, δεν θα είναι μόνο νεροκουβαλητές
ψήφων, αλλά κάποιοι θα ζητούν και να πολιτεύονται!
Είτε μας αρέσουν κάποια χρώματα, είτε όχι, κάποιες θρησκείες και κάποιες κουλτούρες, ο κάθε πολίτης εκτός από υποχρεώσεις έχει και δικαιώματα!
Φυσικά και μπορεί να είναι υποψήφιος μ’ άλλα γνωστά ελληνικά κόμματα, αλλά όποιος νομίζει ότι μπορεί να τα καταφέρει
ας φτιάξει και το δικό του, κι αυτό θεμιτό είναι!
Και να λέμε τα πράγματα με τ’ όνομα τους, όταν οι συμπατριώτες μας Έλληνες παντού στην υφήλιο, ανεβαίνουν τα σκαλιά της εξουσίας σε ΗΠΑ, Αυστραλία, Γερμανία κι αλλού, φυσικά και μπορούν να πολιτεύονται εδώ μέσα κι Έλληνες τσιγγάνοι, και μουσουλμάνοι και βουδιστές!
Άλλωστε κάτι θεοσεβούμενοι ήταν που «με του Χριστού την
πίστη την αγία, μας αλλάξανε την Παναγία»…. και τα φώτα και
τα πετρέλαια, και πρέπει να κάνουμε όλη μέρα την προσευχή
μας στην αγία …Άντζελα να βάζει λίγο το …χεράκι της, να επιβιώνουμε!
Δεν ξέρω, σε τι ακριβώς τους έφταιξε η Σαμπιχά (Μουσουλμάνα Ρομά από την Ξάνθη) που της είχαν τάξει υποψηφι ότητα.
Και μετά δεν τους έκανε, γιατί όπως ακούστηκε θέλανε πιο
τουρκόπιστο υποψήφιο…!
Με τέτοιες ήξεις αφίξεις, ουκ εν τις εκλογές νικήσεις…!
Δεν τους έκανε λοιπόν η Σουλεϊμάν (η τσιγγάνα από τη Θράκη) εκεί στο syriza, αλλά τους έκανε π.χ. ο Βουδούρης● για υ ποψήφιος περιφερειάρχης Πελοποννήσου, που είχε αλλάξει 3
τσαντίρια και 4 κόμματα σε μικρό χρονικό διάστημα!
Στην πολιτική, τα κόμματα κρίνονται: από τ’ αποτελέσματα
τους, από τις επιλογές, αλλά και από τα στελέχη τους!
Κι ακόμα πιο πολύ στην τοπική αυτοδιοίκηση, που κάθε μέρα βλέπεις μπροστά σου τα πρόσωπα και τα πεπραγμένα τους.

ρόκειται για ένα
κομψότατο και
πολυσέλιδο (σελ.
1-687) βιβλίο μεγάλου
σχήματος (20-28 εκ.),
που φέρει τον τίτλο «Ο
παροιμιακός και
γνωμικός λόγος στο
παραδοσιακό Πήλιο».
Εκδόθηκε στον Βόλο το
2017 στη σειρά τών
Εκδόσεων του
«Εργαστηρίου Λόγου και
Πολιτισμού» τού
Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας. Συγγραφέας
του είναι ο Πολύς για
τους πνευματικούς,
λογοτεχνικούς και
πολιτιστικούς κύκλους,
καθώς και για τους
ειδικούς τής Τοπικής
Ιστορίας, Κώστας
Λιάπης, ένας
φωτισμένος Πηλιορείτης
δάσκαλος.
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Εκδόθηκε στον Βόλο
ένα μνημειώδες έργο!
Γράφει ο Καθηγητής Φιλολογίας Νίκος Κατοίκος

Επιμέλεια

Τον γνωρίζω εδώ και 50
χρόνια από τα πρώτα βιβλία
του για το αγαπημένο του Πήλιο (τον λαϊκό πολιτισμό τού
οποίου ολοζωής «ανέσκαψε»), και τελευταία από μια
εμπνευσμένη και μελίρρητη
ομιλία του στην Καλαμπάκα.
Το εν λόγω βιβλίο του το θεωρώ μοναδικό, πρωτότυπο
και μνημειώδες τόσο για το
σοφό περιεχόμενο, όσο και
για τη μορφή και για την επιστημονική επεξεργασία τής
ύλης του.
Πιστεύω ότι πολλοί συγγραφείς δικαιολογημένα αισθάνονται τη μικρότητά τους
μπροστά σε ένα τόσο σημαντικό και εκτεταμένο έργο.
Προσωπικά, θεωρώ αυτό
το βιβλίο πολύτιμο απόκτημα
της Βιβλιοθήκης μου, πράγμα που συμβαίνει με λίγα βιβλία. Με εντυπωσιάζουν: το
σχήμα του, η άριστη εκτύπωσή του, η εξωτερική εμφάνισή του με τα ωραία σκίτσα τού εξωφύλλου και του
οπισθοφύλλου (ευγενική προσφορά τού Βολιώτη καλλιτέ-
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Νικολάου Κατοίκου
Καθηγητής Φιλολογίας

χνη Γιάννη Κονταξή), τα δύο
μότο τού Ιάσονα Ευαγγέλου
για το νόημα και τη σημασία
τών παροιμιών και των γνωμικών (σελ. 7), το κείμενο
του Α’ Επαίνου τής Ακαδημίας Αθηνών (σελ. 8), ο πρόλογος του βιβλίου από τον
κοινό μας φίλο Β. Δ. Αναγνωστόπουλο, Ομότιμο Καθηγητή τού Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, η εκτενής και κατατοπιστική εισαγωγή τού ταλαντούχου συγγραφέα, και
στο τέλος τού βιβλίου μια βιβλιογραφία από 56 σχετικά
βιβλία, ένα οκτασέλιδο αλφαβητικό γλωσσάρι ιδιωματικών λέξεων και η εργογραφία τού Κώστα Λιάπη, αποτελούμενη από 21 βιβλία και
από 34 ανάτυπα.
Η φωτογραφία τού συγγραφέα και το σύντομο εργοβιογραφικό του σημείωμα
βρίσκονται στην πτυχή του

εξωφύλλου, ενώ στην πτυχή
τού οπισθοφύλλου έχουν τυπωθεί έγχρωμα και πανοραματικά τα 20 προηγούμενα βιβλία του.
Ο κύριος κορμός τού βιβλίου περιέχει τον θησαυρό
τής πηλιορείτικης γλωσσικής
και πολιτισμικής κληρονομιάς
με την αλφαβητική καταγραφή πληθώρας παροιμιών και
γνωμικών στην τοπική προφορά (στην εισαγωγή ο συγγραφέας δίδει τους βασικούς
κανόνες τού πηλιορείτικου
ιδιώματος).
Κάθε παροιμία ή κάθε γνωμικό ερμηνεύονται με ακρίβεια και συντομία στη σημερινή κοινή γλώσσα. Έπειτα,
δίδεται, όπου χρειάζεται, το
παράδειγμα στην ντοπιολαλιά, με ενσωματωμένη την
παροιμία ή το γνωμικό. Με
γοητεύει ο ιδιωματικός λόγος· με άλλα λόγια, η μητρική γλώσσα, που είναι πολυδουλεμένη μέσα στους αιώνες.
Φρονώ ότι όποιος δεν χόρτασε αυτή τη γλώσσα (που είναι απλή, κυριολεκτική και
ευρηματική), καμιά άλλη
γλώσσα ή τοπικό ιδίωμα δεν
μπορεί να κατανοήσει και να
μάθει.
Απομένει να δούμε στη συνέχεια το πρώτο λήμμα τού
βιβλίου, δομημένο (όπως
όλα) με μαστοριά και γνώση:
Αβγό
1. Απόχτ’σι η κόκουρας
αβγό.
Λέγεται για εκείνους που
καυχιόνται για μηδαμινά ή

και για ανύπαρκτα πράγματα.
«Θαρρεί κι αυτός πως κάτ’
έκανι. «Απόχτ’σι η κόκουρας
αβγό» απ’ λένι».
2. Γένν’σι η κότα, πάρ’ τ’
αβγό.
Λέγεται, όταν θέλουμε να
παροτρύνουμε κάποιον να
εκμεταλλευτεί μια καλή ευκαιρία.
Σ’ έδουσι τόσις παράδις κι
του σκέφτισι ακόμα... Μη στέκισι dιπ. Γένν’σι η κότα πάρ τ’
αβγό».
3. Έβανις φώλ’*, θα
μά’εις (μάσεις - μαζέψεις)
αβγά.
Δηλαδή, κατά τα έργα σου
και οι συνέπειες.
«Γιατί σ’ κακουφαίνιτι; Τα
’θιλις κι τα ’παθις. Δεν ξέρ’ς
πως άμα βαν’ς φώλ’, θα
μά’εις αβγά;».
4. Έχασι κι τ’ αβγά κι τα
καλάθια.
Λέγεται για κείνον που έχασε τα πάντα ή που έπαθε κάποιο σοβαρό ατύχημα.
«Πήρι στου gατήφουρου
μια κουλουτούbα κι έχασι κι τ’
αβγά κι τα καλάθια».
5. Ή η πέτρα κ’λήσ’ (κυλήσει) στ’ αβγό
ή τ’ αβγό σd’ bέτρα, τ’
αβγό θα σπάσ’.
Πάντα δηλαδή οι αδύνατοι
βγαίνουν ζημιωμένοι.
«Πού να τα βάλ’ μαζί τ’
αυτό του ψ’χάκ’; Δε ξέρ’ς d’
bαροιμία απ’ λέει «ή πέτρα
κ’λήσ’ στ’ αβγό ή τ’ αβγό σd’
bέτρα, τ’ αβγό θα σπάσ’»;
*. φώλι: το αβγό που βάζουμε στη φωλιά, για να γεννήσει η κότα κι άλλα αβγά.

Οι …αλλαξιές των κομμάτων!
Του Χρήστου Αθ. Πίσσα

Τι να κάνουμε.
Μετράει κι η προσωπικότητα, κι η ακεραιότητα, κι η αύρα που
εκπέμπει ο καθένας τους!
Είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό να βρεις κάποια πρόσω-

πα που θα στελεχώσουν ένα κόμμα, μία παράταξη, ακόμα κι ένα καΐκι ή ένα συνεργείο!
Α, ν’ αναφερθώ εδώ, και σ’ αυτή την ελιά, που μας την …σέρβιραν ως μια νέα κίνηση κλπ., κλπ…
Καλά κόμμα, κίνηση ή κίνημα ήταν αυτό ή μήπως σωσίβια λέμβος του πασόκ που ανέβηκαν πάνω όλοι οι χοντρο-αναθρεμμένοι και το βούλιαξαν πριν την ώρα του;
Σε τι ήλπιζαν όλοι αυτοί;
Ότι έχει πολύ χαζομάρα ή πολύ στραβωμάρα ο Έλληνας και
δεν βλέπει ότι κάτω από την κουφάλα της ελιάς είναι όλες οι
παλιές …κουφάλες;
Μην στερείτε λοιπόν το δικαίωμα σε νέους ανθρώπους, κάθε φύλου, χρώματος και θρησκείας ν’ αναλάβουν πόστα κι ευθύνες στην πολιτική!
Το σύνθημα τελικά (του Γιώργη), ήταν πολύ καλό (σαν σύνθημα)!
« ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε… ».
Βουλιάξαμε λοιπόν, γιατί δεν αλλάξαμε ούτε μία στιγμούλα!
Ούτε μια σας λέω…
● Ο χειρούργος, με το μικρό όνομα Οδυσσέας, γεννημένος
στη Βουδαπέστη, με σπουδές ιατρού στη Γαλλία εκλέχθηκε βουλευτής Μεσσηνίας το 2009 με το ψηφοδέλτιο του πασόκ, διαγράφτηκε το 2012 της καταψήφισης του δεύτερου μνημονίου,
εκλέχθηκε στη β' Αθήνας με τη δημοκρατική αριστερά, από την
οποία πάλι διαγράφτηκε το 2013, επειδή διαφώνησε με τη μεταστροφή της, ενώ καταψήφισε το μεσοπρόθεσμο κλπ, κλπ…

30 σελίδα

ΠΕΜΠΤΗ

31

εσωτερικά

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Έως τις 29 Μαρτίου οι αιτήσεις
των Ελλήνων κατοίκων της ΕΕ
για τις ευρωεκλογές

Τα πρώτα ονόματα υποψηφίων
της ΝΔ στις εθνικές εκλογές
Τ
α πρώτα ονόματα
των υποψηφίων
που θα κατέβουν
στις εθνικές εκλογές του
2019, έδωσε χθες στην
δημοσιότητα η ηγεσία
της ΝΔ.

Τ

ον τρόπο υποβολής της αίτησης δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων που
διαμένουν σε άλλα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την άσκηση του
εκλογικού τους δικαιώματος στις προσεχείς
ευρωεκλογές, καθορίζει απόφαση του
υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση.

Οι ψηφοφόροι, για την εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ώστε να ασκήσουν
το εκλογικό τους δικαίωμα σε πόλεις των κρατών
μελών της ΕΕ που διαμένουν μόνιμα ή θα βρίσκονται
την ημέρα της ψηφοφορίας, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr) μέχρι και τις 29 Μαρτίου
2019. Οι Έλληνες κάτοικοι της ΕΕ θα ψηφίσουν σε
εκλογικά τμήματα που θα συσταθούν σε ορισμένες
πόλεις της χώρας που διαμένουν.
Η αίτηση συμπληρώνεται είτε από τον ίδιο τον
ενδιαφερόμενο, είτε από την οικεία διπλωματική
αρχή. Σε κατάλληλα διαμορφωμένη σελίδα καταχωρούνται με λατινικούς χαρακτήρες τα στοιχεία
της σημερινής διεύθυνσής του (πόλη, οδός, αριθμός,
ΤΚ, τηλέφωνο, e-mail) και επιλέγεται από προκαθορισμένη λίστα, η πόλη, σε εκλογικό τμήμα της
οποίας επιθυμεί να ψηφίσει. Η αίτηση εκτυπώνεται
εις τριπλούν μέσω του συστήματος.
Ο εκλογέας υποβάλει αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ταχυδρομικώς, τα τρία αντίγραφα της
αίτησης - δήλωσης μαζί με φωτοαντίγραφο των
δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή της τελευταίας σελίδας του διαβατηρίου του (ή της
σελίδας του διαβατηρίου στην οποία καταχωρούνται
τα στοιχεία του κατόχου) στην οικεία πρεσβευτική
ή προξενική αρχή.

Πρόκειται για στελέχη της
που είχαν μέχρι σήμερα θέσεις ευθύνης στο κεντρικό
οργανωτικό σχήμα της ΝΔ.
Συγκεκριμένα «πρόκειται για
γραμματείς της ΝΔ, αναπληρωτές γραμματείς, αναπληρωτές εκπροσώπους, αλλά
και στενούς συνεργάτες και
συμβούλους του προέδρου
της ΝΔ τους οποίους ο κ. Μητσοτάκης επιθυμεί να ευχαριστήσει προσωπικά για τη
μέχρι τώρα συμβολή τους»,
όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Πειραιώς.

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης
Παράλληλα η ΝΔ σήμερα
ανακοινώνει και τις περιφέρειες στις οποίες θα πολιτευθούν οι εν ενεργεία βουλευτές

της τής πρώην Β’ Αθήνας,
του Υπ. Αττικής, του ψηφοδελτίου Επικρατείας, αλλά και
εκείνοι που προσχώρησαν

στην Κοινοβουλευτική Ομάδα
της ΝΔ.
«Την ώρα που η κυβέρνηση-κουρελού προσπαθεί να
επιβιώσει με υλικά και μεθόδους του παρελθόντος, η ΝΔ
κάνει πράξη την πλήρη ανανέωση του οργανωτικού της
σχήματος ενόψει των επικείμενων εκλογών» αναφέρει η
ΝΔ.
Τέλος αύριο θα γίνουν οι
σχετικές ανακοινώσεις των
νέων γραμματειών, και των
δεκάδων νέων στελεχών που
θα δώσουν από την πρώτη
γραμμή τις εκλογικές μάχες
του 2019. Ενδεικτικό της ριζικής ανανέωσης, σημειώνει
η Πειραιώς, είναι ότι το νέο
σχήμα θα απαρτίζεται από
νέα πρόσωπα σε ποσοστό
73%, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι τα 42 έτη.

Καταγγελία Αβραμόπουλου στην
Εισαγγελία Εγκλημάτων Διαφθοράς
•Να αποκαλυφθούν οι «ψευδομάρτυρες», πολιτικές σκοπιμότητες για Novartis

Α

ίτημα να αρθεί το
καθεστώς
προστασίας για
τους υπόλοιπους δύο
«ψευδομάρτυρες» στην
υπόθεση Novartis
υπέβαλε ο πρώην
υπουργός Δημήτρης
Αβραμόπουλος στον
εισαγγελέα,
καταγγέλλοντας επιπλέον
ότι η προκαταρκτική
εξέταση έχει παραταθεί
«πέρα από κάθε νόμιμο
όριο» για πολιτικές
σκοπιμότητες.

Ο κ. Αβραμόπουλος, νυν
επίτροπος Μετανάστευσης
της ΕΕ, εξέδωσε ανακοίνωση
στην οποία αναφέρει τι ζήτησε
από τον νέο εποπτεύοντα την
Εισαγγελία Εγκλημάτων Διαφθοράς, Αντιεισαγγελέα του
ΑΠ, Παναγιώτη Μπρακουμά-

τσο.
«1. Να ανακληθεί άμεσα η
προστασία μαρτύρων και
στους υπόλοιπους δύο ψευδομάρτυρες των οποίων τα
ονόματα έχουν δημοσιευθεί
στον Τύπο και αναφέρονται

ως πρόσωπα εμπλεκόμενα
στην υπόθεση πριν την υπαγωγή τους στο σύστημα προστασίας μαρτύρων.
2. Να συνεχιστεί η διαδικασία για την άσκηση ποινικής
δίωξης εναντίον των άνω ψευδομαρτύρων για σειρά εγκληματικών πράξεών τους σε βάρος μου, όπως και κατά παντός συνεργού και ηθικού αυτουργού, πράξεις τις οποίες
περιγράφω εις την ασκηθείσα
από την αρχή του 2018 μηνυτήρια αναφορά-έγκλησή μου.

3. Στο πλαίσιο της ασκούμενης εποπτείας, αιτούμαι
από τον κ. Αντιεισαγγελέα να
διερευνήσει, ως αρμόδιος,
παραβιάσεις των διατάξεων
σε βάρος των δικαιωμάτων
μου κατά την διενεργούμενη
από την Εισαγγελία Διαφθοράς προκαταρκτική εξέταση
της υπόθεσης Novartis, και
ειδικότερα την παράτασή της
πέρα κάθε νομίμου χρονικού
ορίου, κάτι με το οποίο εξυπηρετούνται μόνο πολιτικές
σκοπιμότητες.
Ελπίζω και προσδοκώ να
γίνει δεκτή η αίτησή μου αυτή
προκειμένου, με την αποκάλυψη της ταυτότητας των
ψευδομαρτύρων και τη δικαστική διερεύνηση της μηνύσεώς μου να λάμψει άμεσα η
αλήθεια για την υπόθεση
αυτή, με πλήρη προστασία
της νομιμότητας και των ατομικών δικαιωμάτων μου, τα
οποία έχουν θίγει βάναυσα
και αδικαιολόγητα από μια
παρατεταμένη προκαταρκτική
εξέταση χωρίς κανένα στοιχείο, μόνο με συκοφαντικές
καταθέσεις ψευδομαρτύρων».

Σε προσιτές τιμές

ΑΚρIβοΣ ΔημHΤρηΣ

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

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

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

εσωτερικά
ερμά συγχαρητήρια
στον πρωθυπουργό
Αλέξη Τσίπρα για την
κύρωση της συμφωνίας των
Πρεσπών, έδωσε ο
πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας, Νίκος
Αναστασιάδης, κατά τη
διάρκεια του διαλόγου που
είχαν ενώπιον των
τηλεοπτικών συνεργείων
στην αρχή της συνάντησής
τους στο Προεδρικό Μέγαρο
στη Λευκωσία, μια μέρα μετά
την 5η Σύνοδο επτά χωρών
του Ευρωπαϊκού Νότου.

Θ

Η συμφωνία των Πρεσπών είναι
ένα ιστορικό βήμα που ενισχύει τη
διεθνή αξιοπιστία της Ελλάδας, η
οποία έχει ως βασικό όπλο το σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και
από αυτή την άποψη μπορεί να
βοηθήσει και στην εξεύρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο
Κυπριακό, τόνισε από την πλευρά
του ο Ελληνας πρωθυπουργός. Οι
δύο άνδρες συζήτησαν και για το
συντονισμό των ενεργειών, ενόψει
και της συνάντησης του κ. Τσίπρα
με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη, την ερχόμενη Τρίτη.
Αναστασιάδης: «Η Συμφωνία
των Πρεσπών έδωσε τέλος σε
μια αχρείαστη διαμάχη»
«Πριν και πάνω από όλα θέλω
να σε συγχαρώ θερμά, διότι ύστερα από 30 χρόνια και μέσα από
την τόλμη και την αποφασιστικότητα που επέδειξες, ένα μεγάλο
θέμα που ταλάνιζε την Ελλάδα με
τους γείτονες», επεσήμανε ο κ.
Αναστασιάδης και συνέχισε: «Η
επικύρωση της Συμφωνίας των
Πρεσπών, έδωσε τέλος σε μια
αχρείαστη, κατά την άποψή μου,
διαμάχη, ανοίγοντας πόρτες για
συνεργασία, ανοίγοντας το δρόμο για ειρήνη και σταθερότητα
στην περιοχή των Βαλκανίων και
δημιουργώντας προοπτικές μιας

Στην πορεία εφαρμογής της
«Συμφωνίας των Πρεσπών», στις
ελληνοτουρκικές σχέσεις και στις
επενδύσεις που προωθούνται με
την υποπαραχώρηση δραστη-
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Τσίπρας σε Αναστασιάδη:

Η συμφωνία των Πρεσπών θα βοηθήσει
και για βιώσιμη λύση στο Κυπριακό

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με τον πρόεδρο
της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη
ισορροπημένης, αλλά και σταθερής πια σχέσης με τη Βόρεια Μακεδονία, κάτι το οποίο θα επιτρέψει όχι μόνο τη στενότερη οικονομική συνεργασία, αλλά και τη
δημιουργία ενός νέου περιβάλλοντος. Θέλω να σε συγχαρώ
θερμά και να ευχηθώ ό,τι καλύτερο».
Τσίπρας: «Ιστορικό βήμα που
ενισχύει τη διεθνή αξιοπιστία
της Ελλάδας»
Παίρνοντας το λόγο ο κ. Τσίπρας ευχαρίστησε τον κ. Αναστασιάδη για τη φιλοξενία και τα
καλά του λόγια και επισήμανε ότι
η Συμφωνία των Πρεσπών είναι
ένα ιστορικό βήμα λέγοντας: «Είναι πράγματι ένα ιστορικό βήμα
που κάνουμε, όχι μόνο διότι επιλύσαμε με τον καλύτερο δυνατόν
τρόπο για τα εθνικά μας συμφέ-

ροντα μια διένεξη δεκαετιών, αλλά
κυρίως διότι ενισχύουμε την αξιοπιστία της Ελλάδας στη διεθνή
κοινή γνώμη και στο διεθνή παράγοντα, δίδοντας τη δυνατότητα να στραφούμε με πιο ενισχυμένα επιχειρήματα στα πραγματικά μεγάλα μέτωπα της εξωτερικής μας πολιτικής και, μετά από
αυτή την εξέλιξη, πιστεύω, με
ενισχυμένη τη στήριξη και την
υποστήριξη και της διεθνούς κοινής γνώμης και της διεθνούς κοινότητας».
Στο σημείο αυτό, ο κ. Τσίπρας
τόνισε πως η ενίσχυση της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας
μπορεί να βοηθήσει και την προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού. «Διότι όταν μια χώρα έχει ως
βασικό όπλο το διεθνές δίκαιο και
αποδεικνύει, στη βάση του διε-

θνούς δικαίου, ότι μπορεί να επιδεικνύει την ωριμότητα έντιμων
συμβιβασμών, έχει την έξωθεν
μαρτυρία ότι στα μεγάλα ζητήματα τα οποία έχει μπροστά της
αυτή είναι που θέλει λύση. Άλλοι
είναι που δεν θέλουν ή την αποφεύγουν. Αυτή είναι μια σημαντική εξέλιξη και νομίζω ότι θα βοηθήσει την προσπάθειά μας να
διεκδικήσουμε στο πλαίσιο της
διεθνούς κοινότητας, του ΟΗΕ,
μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του
Κυπριακού», εξήγησε ο κ. Τσίπρας.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός
αναφέρθηκε στην 5η Σύνοδο των
Χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου
που έγινε χθες στη Λευκωσία,
σημείωσε ότι η πρωτοβουλία αυτή
ξεκίνησε το 2016 στην Αθήνα και
είπε ότι η ενότητα και η συνεννόηση των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου είναι πολύ σημαντική
για την Ευρώπη.
Ελλάδα και Κύπρος αποτελούν πυλώνα σταθερότητας
στην περιοχή
Ταυτόχρονα, παρατήρησε ότι η
διοργάνωση της 5ης Συνόδου
στην Κύπρο συμπίπτει με μια περίοδο έντονων διεργασιών στην
ευρύτερη περιοχή.
«Είναι ευρύτατα αποσταθεροποιημένη, δυστυχώς, η περιοχή
μας και η Κύπρος έχει αποδείξει,
μαζί με την Ελλάδα, βεβαίως,
αλλά και το σύνολο των χωρών
της ΕΕ, ότι παλεύει για τη σταθερότητα, αποτελεί σταθερό πυλώνα στην περιοχή και είμαστε αταλάντευτοι υπερασπιστές της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών,

της συνεργασίας μεταξύ των χωρών και αυτά τα μηνύματα τα εκπέμψαμε χθες με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο πιστεύω», υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας.
Συντονισμός ενεργειών ενόψει της συνάντησης ΤσίπραΕρντογάν στην Κωνσταντινούπολη
Ο κ. Αναστασιάδης, από την
πλευρά του, επισήμανε πως η
σημερινή συνάντηση τους έχει
να κάνει και με το συντονισμό Ελλάδας-Κύπρου ενόψει και της επίσκεψης του κ. Τσίπρα στην Κωνσταντινούπολη, την Τρίτη, όπου
θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο
της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Η σημερινή συνάντηση
πραγματοποιείται μέσα στο πλαίσιο της στενότατης συνεργασίας
που έχουμε προκειμένου να εξετάσουμε μαζί, να επισημάνουμε
τις τελευταίες εξελίξεις, και ενόψει της επίσκεψης Λουτ, αλλά
και της συνάντησης σου με τον
Τούρκο Πρόεδρο στις 5 Φεβρουαρίου, τους παραπέρα χειρισμούς προκειμένου να πετύχουμε αυτό που πάντα επιδιώκουμε: Μια λύση που να επιτρέπει
επιτέλους την ειρηνική συνύπαρξη, τη σταθερότητα, αλλά ιδιαίτερα και μια λύση που να συνάδει
απόλυτα με τις ευρωπαϊκές αρχές
και αξίες, το διεθνές δίκαιο, έτσι
ώστε να διασφαλίζεται από τη
μια η λειτουργικότητα, αλλά και η
βιωσιμότητα και η συμβατότητα
της λύσης με το διεθνές δίκαιο και
το ευρωπαϊκό κεκτημένο», δήλωσε ο κ. Αναστασιάδης.
Ν. Αναστασιάδης: «Η συμφω-
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νία των Πρεσπών διασφαλίζει και
τη μελλοντική προοπτική»
Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος της
Κυπριακής Δημοκρατίας επανήλθε στο θέμα της Συμφωνίας των
Πρεσπών και απευθυνόμενος
στον Έλληνα πρωθυπουργό σημείωσε: «Θέλω να ευχηθώ ό,τι
καλύτερο για την Ελλάδα, για τις
προσπάθειες που καταβάλλεις,
και κατέβαλες ιδιαίτερα με την επικύρωση της Συνθήκης, κάτι που
μαρτυρεί πως όταν υπάρχει θάρρος και πραγματισμός, ιδιαίτερα
διάλογος, και όταν επικρατεί η λογική αντί του συναισθήματος,
υπάρχει προοπτική να υπάρξουν
καταλήξεις σε διενέξεις που εν τη
ουσία δεν δικαιολογούνταν. Από
την ώρα που διαγράφονται τα
περί αλυτρωτισμού, από την ώρα
που έχει κατά τον καλύτερο τρόπο αντιμετωπιστεί το θέμα ώστε
να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις
κατά πόσο αποτελούν τους διάδοχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή όχι, έχω την εντύπωση ότι
αυτό που αποτυπώνει η Συμφωνία
είναι όχι μόνο την αποφασιστικότητα, αλλά διασφαλίζει και τη
μελλοντική προοπτική άριστων
σχέσεων, άριστης συνεργασίας που ούτως ή άλλως υπήρχε η συνεργασία. Δυστυχώς ή ευτυχώς,
ούτως ή άλλως, το όνομα είχε δοθεί από το 1992 και έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει κάποια
στιγμή να ξεπεράσουμε συναισθηματισμούς που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα».
Μετά την κατ’ιδίαν συνάντηση
Αναστασιάδη-Τσίπρα ακολούθησε
διευρυμένη σύσκεψη στην οποία
συμμετείχαν και οι υπουργοί Άμυνας των δύο χωρών, Σάββας Αγγελίδης και Ευάγγελος Αποστολάκης, ο υπουργός Εξωτερικών
της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Κουβέλης: Συνεργασία με την Τουρκία μόνο με βάση το Διεθνές Δίκαιο
ριοτήτων σε δέκα μεγάλα λιμάνια
της χώρας, αναφέρθηκε ο
Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιω-
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THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

Ο Υπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής
Φώτης Κουβέλης
τικής Πολιτικής Φώτης Κουβέλης.
«Το γεγονός ότι ήδη ο Πρωθυπουργός από την Κύπρο διαμήνυσε στην Τουρκία ότι η συνεργασία, η καλή γειτνίαση πρέπει να έχουν ως αποφασιστικό
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βάθρο, το Διεθνές Δίκαιο, διαμορφώνει και τη θέση της χώρας
μας απέναντι σε όλα αυτά που θα
συζητηθούν στην τουρκική πρωτεύουσα.
Θέλουμε να έχουμε σχέσεις ειρήνης και συνεργασίας με την
Τουρκία αλλά σε καμία περίπτωση αυτό δεν σημαίνει ούτε
κατ’ελάχιστο εκχώρηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων», είπε
χαρακτηριστικά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Για τις αλλαγές στην ηγεσία
των Ενόπλων Δυνάμεων και την

κριτική που ασκεί η ΝΔ, ο κ.
Κουβέλης σχολίασε ότι είναι «ιδιαίτερα εξαιρετικές». Πρόσθεσε
ότι «Έγιναν με δίκαιο τρόπο, στη
βάση των αναγκών της Εθνικής
Άμυνας και των στοιχείων της
αξιοσύνης .
Όλα τα άλλα είναι όχι μόνο εκ
του περισσού αλλά αποτελούν
ένα στοιχείο που και αυτό θέλει
να προσθέσει η ΝΔ στην αδυσώπητη και στείρα αντιπολίτευση που θέλει να ασκεί, με βασικό στόχο να αποσταθεροποιήσει
την κυβέρνηση, κάτι που δεν

μπορεί να καταφέρει».
«Στο αμέσως επόμενο χρονικό
διάστημα θα υπάρξει η παραγωγή αποτελεσμάτων. Αφού ολοκληρωθούν και οι εναπομείνασες
τυπικές διαδικασίες, συστηματικά θα προχωρήσει και η υλοποίηση της Συμφωνίας.
Αυτή η εξέλιξη θα αντανακλά
και σε συνεργασίες και θα διαμορφώνει στοιχεία σταθερότητας, συνανάπτυξης και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή»,
δήλωσε ο Φώτης Κουβέλης για
τη συμφωνία των Πρεσπών.
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Αγία Μάρτυς Τρυφαίνη
εκ Κυζίκου της Μικράς Ασίας
Η αγία Τρυφαίνη έζησε
μεταξύ 1ου και 2ου αιώνα
και καταγόταν από την Κύζικο της Μικράς Ασίας. Οι
ευσεβείς γονείς της, ο Αναστάσιος που ήταν συγκλητικός και η ενάρετη Σωκρατία, την μεγάλωσαν
σύμφωνα με τις επιταγές
του Ιερού Ευαγγελίου.
Μεγαλώνοντας η αγία
Τρυφαίνη, είχε ήδη διαμορφωθεί ως πιστή χριστιανή, ενώ ταυτόχρονα
εξελισσόταν σε μια δυναΕπιμέλεια:
γυναίκα. Γεμάτη θάρΛευτέρης Σαββουλίδης μική
ρος και τόλμη, κήρυττε την
Θεολόγος Α. Π. Θ.
χριστιανική πίστη, ενώ παAnatolikathsorthodoxias.blog ράλληλα σε καιρό διωγμού,
spot.com
ενδυνάμωνε τους ασθενέστερους και λιπόψυχους
χριστιανούς. Ήταν πάντα
κοντά στους μάρτυρες στερεώνοντάς τους την πίστη
και ενισχύοντάς τους τον
θείο ζήλο.
Στην διάρκεια της εορτής
προς τιμή του θεού Διονύσου εμφανίστηκε μέσα από
το πλήθος των παρευρισκομένων, τους ενέπαιξε
Αγία Μάρτυς Τρυφαίνη
εκ Κυζίκου της Μικράς Ασίας για τα τελούμενα και για
την λατρεία τους στα είδωλα. Τους μίλησε για τον Ιησού Χριστό και τους παρότρυνε
στην επιστροφή από την πλάνη στην αληθινή πίστη.
Ανάμεσα στους παρευρισκομένους ήταν και ο έπαρχος
της περιοχής, Καισάριος, που μόλις άκουσε τα λόγια της,
εξοργισμένος διέταξε να την συλλάβουν και να την βασανίσουν σκληρά.
Αμέσως οι στρατιώτες του έπαρχου άρχισαν τα βασανιστήρια, ρίχνοντάς την σε πυρακτωμένο καμίνι. Η αγία
Τρυφαίνη με Θεία παρέμβαση διασώθηκε μένοντας ανέπαφη. Στη συνέχεια αφού την δέσανε πισθάγκωνα, την
κρέμασαν ψηλά και την άφησαν να πέσει στο έδαφος
όπου είχαν τοποθετήσει σιδερένια καρφιά. Και πάλι η
αγία Τρυφαίνη διασώθηκε θαυματουργικά.
Ο έπαρχος μετά και από αυτή τη διάσωση εκνευρισμένος
περισσότερο, διέταξε να την ρίξουν βορρά στα άγρια και
πεινασμένα θηρία. Αυτά όμως, μόλις αντίκρισαν την αγία
Τρυφαίνη ημέρεψαν και την πλησίασαν χωρίς να την πειράξουν. Ξαφνικά όρμισε πάνω της ένας άγριος ταύρος
διαμελίζοντας το άγιο σώμα της.
Στον τόπο όπου χύθηκε το τίμιο αίμα της αγίας Τρυφαίνης,
ανέβλυσε μια πηγή με καθαρό νερό. Το νερό αυτό έπαιρναν
και έπιναν οι λεχώνες γυναίκες που δεν είχαν γάλα. Με
αυτόν τον τρόπο, αμέσως ο οργανισμός τους δημιουργούσε
το γάλα που χρειαζόταν, για να θρέψουν τα νεογέννητα
παιδιά τους. Επίσης και τα θηλυκά ζώα όταν έπιναν δημιουργούσε ο οργανισμός τους γάλα. Η Εκκλησία μας εορτάζει και τιμά την μνήμη της στις 31 Ιανουαρίου.
«Ταύρος Τρύφαινα σου τρυφά το σαρκίον, και προς
τρυφάς πέμπει σε τας ακηράτους»

Με την ευλογία και την φροντίδα του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης
και Σταγών κ.κ. Χρυσοστόμου, προέδρου
της Σχολής, στα μαθήματα της Σχολής
που είναι η Ψαλτική τέχνη, στοιχεία
Ευρωπαϊκής μουσικής, η Λειτουργική,
ιστορία της Βυζαντινής μουσικής και
το Τυπικό προστέθηκε και το μάθημα
της Ορθοφωνίας. Το μάθημα αυτό προστατεύει το πολυτιμότερο όργανο του
ανθρώπου που είναι ή φωνή του.
Όταν ένας ψάλτης ή ένας τραγουδιστής δεν αναπνέει σωστά την ώρα που
ψέλνει ή τραγουδά ή φωνάζει περισσότερο από όσο πρέπει και κουράζει τις
χορδές του, τότε υπάρχει ο κίνδυνος
να νοσήσουν οι φωνητικές χορδές και
να αποκτήσουν κάλλους ή πολύποδες.
Ακούμε συχνά ότι κάποιος ψάλτης ή
ακόμη και κάποιος διδάσκαλος ή καθηγητής στο γυμνάσιο να έχει κάνει κάποια
εγχείρηση στην περιοχή του λαιμού.
Το πιο σημαντικό για έναν ερμηνευτή,
είναι η αντίληψη και η σωστή χρήση
της φωνής.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο σκοπός της Παιδείας κατά τους Τρεις
Ιεράρχες- Παιδαγωγικές απόψεις τους
Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος

Ο

ι Τρεις Ιεράρχες,
τη μνήμη των
οποίων τιμούμε
στις 30 Ιανουαρίου,
ζήσαντες σε εποχή που
δεν είχε σβήσει ακόμα η
εθνική θρησκεία και
πολλοί ήσαν εθικοί
(=ειδωλολάτρες),
θεώρησαν καθήκον τους
να ορίσουν το σκοπό και
το ιδανικό της
χριστιανικής
εκπαίδευσης και τη
στάση των χριστιανών
απέναντι στην εθνική
παιδεία, δηλαδή τα
ελληνικά γράμματα.

Πιστεύουν ότι η παιδεία
πρέπει να έχει σκοπό να εξυψώσει το μαθητή στον “κατά
φιλοσοφίαν βίον”, ο οποίος
οδηγεί προς την ύψιστη σοφία, το Θεό. Σοφός είναι μόνο
ο κατά Θεόν μορφωμένος και
όχι εκείνος που έχει πλούτο
γνώσεων χωρίς σοφία Θεού.
Παρά ταύτα, οι Τρεις Ιεράρχες και ιδιαίτερα οι δύο
Καππαδόκες Βασίλειος και
Γρηγόριος, βαθείς γνώστες
οι ίδιοι των αρχαίων Ελληνικών
γραμμάτων και της ελληνικής
σκέψης και φιλοσοφίας, αναγνώριζαν την ευεργετική επίδραση της μελέτης των αρχαίων ελληνικών συγγραμμάτων.
Η φιλοσοφική σκέψη και ο
πλούτος της ελληνικής γλώσσας βοηθούν στη διατύπωση,
ανάπτυξη, ερμηνεία και κατανόηση της χριστιανικής αλήθειας.
Έτσι, συνιστούν την κλασική
μόρφωση, αλλά πάντοτε με
μεγάλη προφύλαξη, προσοχή
και επιλεκτικότητα, τονίζοντας
την ανωτερότητα της πίστης
και της χριστιανικής ζωής.
Αυτό διαπιστώνεται από την
πραγματεία του Μ. Βασιλείου:
“προς τους νέους, όπως αν

εξ ελληνικών ωφελιοίντο λόγων”.
Εδώ λέει ότι, “όπως από τα
άνθη άλλοι απολαμβάνουν
μόνο τη μυρωδιά ή το χρώμα,
οι μέλισσες όμως μπορούν
να απομυζούν από αυτά και
το μέλι, έτσι και με τα ελληνικά
συγγράμματα, όσοι δεν αποβλέπουν μόνο στο τερπνό και
το ευχάριστο μπορούν να κερδίσουν και κάποια ωφέλεια
για την ψυχή.
Συνιστά, λοιπόν ο Μ. Βασίλειος στους νέους να χρησιμοποιούν τα ελληνικά συγγράμματα σύμφωνα με την
εικόνα των μελισσών.
Όπως δηλαδή οι μέλισσες
κάθονται μόνον στα άνθη και
παίρνουν από αυτά ότι είναι
χρήσιμο για το μέλι, έτσι και
οι νέοι να καρπώνονται από
τη μελέτη των ελληνικών βιβλίων ό,τι είναι χρήσιμο και
πνευματικά και ηθικά ωφέλιμο
και να αφήνουν τα υπόλοιπα
ως άχρηστα, περιττά ή και
επικίνδυνα για την πνευματική
τους προκοπή. Να κρατούν
μόνο όσα οδηγούν στην ενάρετη ζωή.
Να προσέχουν μόνο τις διηγήσεις εναρέτων πράξεων και
αυτές να μιμούνται κλείνοντας
τα αυτιά τους στις διηγήσεις
κακών ανδρών και πονηρών
πράξεων, όπως έκανε ο Οδυσσέας, για να μην παρασυρθεί
από το ελκυστικό τραγούδι
των Σειρήνων.
Γιατί, η συνήθεια να ευχαριστείται κανείς ακούγοντας
αισχρά λόγια, είναι ένας δρόμος που οδηγεί στη διάπραξη
πονηρών πράξεων.
Οι Τρεις Ιεράρχες, μολονότι
δεν έχουν ασχοληθεί ειδικά
με την παιδαγωγική επιστήμη,
ωστόσο μέσα στα συγγράμματά τους έχουν διατυπώσει
σοφές παιδαγωγικές απόψεις.
Η βαθιά και πλούσια μόρφωσή
τους, η ιδιοφυία τους, η αγιό-

τητά τους και προπαντός η
αγάπη τους προς τους νέους
τους ανέδειξαν σε κορυφαίους δασκάλους και παιδαγωγούς.
Τόνιζαν ότι η αγωγή του
παιδιού θα πρέπει να αρχίζει
από τη βρεφική ηλικία ή μάλλον από την κυοφορία.
Το σπίτι, η οικογένεια -το
βασικό κύτταρο της κοινωνίας- είναι το πρώτο και βασικό σχολείο, το πρώτο “διδασκαλείο”.
Φέροντας ο άνθρωπος εκ
γενετής μέσα του τα σπέρματα του καλού και του κακού,
θα πρέπει να βρεθεί στο κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον, ώστε να βοηθηθεί με
πολλή αγάπη και θαλπωρή να
αναπτύξει μόνο τα σπέρματα
του καλού και να καταπνίξει
το κακό μέσα του.
Οι γονείς πρέπει να είναι
το καλό παράδειγμα, το πρότυπο για μίμηση, το υπόδειγμα
“εν λόγω εν έργω, εν αναστροφή”.
Να είναι συνετοί, γεμάτοι
στοργή, αγάπη, κατανόηση,
συγκατάβαση, ώστε, ανάλογα
με την ηλικία και ψυχοσύνθεση των παιδιών και των νέων
να δίνουν τις κατάλληλες συμβουλές, να κάνουν παιδαγωγικές υποδείξεις και παρατηρήσεις και να επιβάλλουν, εν
ανάγκη, και ποινές.
Κυρίως θα πρέπει οι γονείς
να ενσταλάζουν στις αγνές
παιδικές ψυχές την ευλάβεια
και την αγάπη του Θεού και
την αγάπη προς κάθε αρετή.
Το Σχολείο είναι, επίσης,
σημαντικότατος παράγοντας
διάπλασης και διαμόρφωσης
του χαρακτήρα των νέων,
πέρα από την προσφορά χρήσιμων γνώσεων. Στην υπόθεση της παιδείας πρωταρχικό
ρόλο παίζει ο δάσκαλος όλων
των βαθμίδων.
Ο δάσκαλος πρέπει να είναι

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
πρωτ. Αθανασίου Τύμπα, Θεολόγου – Μουσικού
Δεν αρκεί το ταλέντο και οι μουσικές
γνώσεις για να αναδείξουν ή να προστατέψουν μια φωνή.
Το σημαντικότερο όμως είναι πως η
κακή χρήση της φωνής προκαλεί δυσφορία στο ακροατήριο και μη αντίληψη
των ύμνων που ψάλλει ο ερμηνευτής.
Είναι πραγματικά τραγικό μέσα στην
Εκκλησία να μην μπορούμε να κατανοήσουμε τους ύμνους γιατί ο ψάλτης,
που είναι ο αντιπρόσωπος του λαού,
δεν προφέρει σωστά τις λέξεις του ποιητικού κειμένου των μεγάλων υμνωδών
και πατέρων της Ορθοδοξίας μας, όπως
είναι ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Ρωμανός ο μελωδός και τόσοι άλλοι σπουδαίοι υμνωδοί.

Το μάθημα της ορθοφωνίας θα διδάσκει κάθε Παρασκευή 5 έως 6.30 το
απόγευμα ο μουσικολόγος και διπλωματούχος της Βυζαντινής Μουσικής κ.
Χρίστος Μοδέστου, πρωτοψάλτης του
Ιερού Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου.
Ο κ. Μοδέστου είναι εκτός από Πρωτοψάλτης και γνωστός έντεχνος τραγουδιστής στην Πόλη των Τρικάλων από
τις συναυλίες του σε διάφορες μουσικές
σκηνές της πόλεως αφιερωμένες στην
σύγχρονη ποίηση, τον Μίκη Θεοδωράκη,
τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Μάνο Λοΐζο
και πολλούς άλλους συνθέτες του Ελληνικού τραγουδιού.
Όσοι μαθητές ή μαθήτριες της Σχολής ή Ιεροψάλτες της Ιεράς μας Μη-

τροπόλεως επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα δωρεάν.
Τελειώνουμε την αναφορά μας στην
ορθοφωνία με ένα όμορφο κείμενο του
Αγίου Παϊσίου: «...τι γλυκά "γυρίσματα"
έχει η βυζαντινή μουσική! Άλλα λεπτά
σαν το αηδόνι, άλλα σαν απαλό κυματάκι, άλλα δίνουν μια μεγαλοπρέπεια.
Όλα αποδίδουν και τονίζουν τα θεία
νοήματα.
Όμως σπάνια να ακούσεις αυτά τα
όμορφα γυρίσματα. Οι περισσότεροι
που ψέλνουν τα λένε λειψά, κουτσουρεμένα, καλουπωμένα.
Αφήνουν κενά, τρύπες! Και το κυριότερο, τα λένε χωρίς τόνο. Απορώ, δεν
έχουν οξείες αυτά τα βιβλία τους; Σαν

κάτοχος των Γραφών και της
“θύραθεν” παιδείας. Βαθύς
ψυχολόγος, συνετός, αόργητος, αμνησίκακος, ακενόδοξος, θεοφιλής. Να είναι υπόδειγμα αρετής “εν λόγω και
έργω”. Να αγαπά με ειλικρίνεια και να σέβεται τους μαθητές, λαμβάνοντας υπόψη
του την ιδιαιτερότητα και τα
προβλήματα ενός εκάστου.
Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος
τονίζει σχετικά: “Ουδέν ούτω
προς διδασκαλίαν επαγωγόν,
ως το φιλείν και φιλείσθαι”.
Το μάθημα πρέπει να είναι
επαγωγικός και τερπνό, γιατί
“βίαιον μάθημα ου πέφυκε
παραμένειν, τα δε μετά τέρψεως και χάριτος εισδυόμενα
μονιμώτερόν πως ταις ψυχαίς
ενιζάνει”.
Σοφός είναι ο δάσκαλος
που με ευχάριστο τρόπο διδάσκει τα ωφέλιμα και προσαρμόζει πάντοτε το μάθημα
στην αντιληπτική ικανότητα
των μαθητών.
Αλλά, οι τρεις Ιεράρχες
έχουν ασχοληθεί και με άλλα
θέματα της αγωγής: με τις
μεθόδους διδασκαλίας, με τα
καθήκοντα των μαθητών και
τον τρόπο παρακολούθησης
των μαθημάτων, με τις παιδαγωγικές αμοιβές και ποινές
κ.λπ., που θα μπορούσαν να
εκταθούν σε ολόκληρο βιβλίο.
Στη σημερινή εποχή της
παγκοσμιοποίησης, της υποτίμησης ή και περιφρόνησης
των ηθικών και πνευματικών
αξιών, οι τρεις ιεράρχες θα
πρέπει να είναι φάροι και οδοδείχτες, υποδείγματα αρετής,
υγιαινούσης διδασκαλίας και
αγιότητας για κάθε άνθρωπο,
κάθε ηλικίας και μορφώσεως.
Για ιεράρχες, για θεολόγους,
για κληρικούς, για παιδαγωγούς, για γονείς, για μαθητές,
για όλους μας.

τη σημερινή γραμματική είναι χωρίς τόνους, χωρίς οξείες; Τελείως ρηχά τα
λένε.
Άλλοι τα πάνε ίσια, λες και πέρασε
οδοστρωτήρας και τα ισοπέδωσε όλα!
"Πα-νη-ζω, πα-νη-ζω", πανίζουν-πανίζουν
τον φούρνο και ψωμί δεν βγάζουν! Άλλοι
πάλι τονίζουν χωρίς καρδιά και τσιρίζουν.
Άλλοι τα τονίζουν όλα δυνατά, τα λένε
όλα ίσια, όλα καρφωτά, και νομίζεις
χτυπούν καρφιά με το σκεπάρνι.
Δεν σε ξεσηκώνουν εσωτερικά· δεν
σε αλλοιώνουν.
Ενώ, πόσο γλυκιά είναι η καθαρή βυζαντινή μουσική! Ειρηνεύει, μαλακώνει
την ψυχή. Η σωστή ψαλμωδία είναι το
ξεχείλισμα της εσωτερικής πνευματικής
καταστάσεως. Είναι θεία ευφροσύνη!
Δηλαδή ευφραίνεται η καρδιά από
τον Χριστό και με καρδιά ευφρόσυνη
μιλάει ο άνθρωπος στο Θεό. Όταν συμμετέχει κανείς σ' αυτό που ψάλλει, τότε
αλλοιώνεται, με την καλή έννοια, και ο
ίδιος και οι άλλοι που τον ακούνε...».

τοπικά

“Τα έκαναν όλα με ταχύτητα φωτός”
ε διαδικασίες εξπρές και αν θέλετε,
επί το ακριβέστερον, θα λέγαμε με ταχύτητα
φωτός έφερε η αριστερή μας
κυβέρνηση του κ. Τσίπρα στη
Βουλή των Ελλήνων προς συζήτηση και κύρωση την “κατάπτυστη και εθνοπροδοτική”, όπως ονομάζεται από
πάρα πολλούς, συμφωνία των
Πρεσπών, λες και επρόκειτο
οι εθνοπατέρες-μητέρες μας
να αποφασίσουν για κάποια
“υπόθεση” που είχε π.χ. σχέση με την “περί όνου σκιάς”
διαφορά και όχι με το γνωστό
μείζονος σημασίας εθνικό μας
θέμα, που χρειάζονταν σύνεση, φρόνηση και περισσότερη
εμβάθυνση.
Έτσι αγαπητοί μου συνέλληνες, απόγονοι του Μ. Αλεξάνδρου, του Αριστοτέλη και
τόσων άλλων προσωπικοτήτων
του πνεύματος και του πολιτισμού, η παραπάνω κυβέρνηση,
αφού αγνόησε προκλητικά τη
συντριπτική πλειοψηφία του
ελληνικού λαού και περιφρόνησε σκαιότατα τους αγώνες,
τις θυσίες και το αίμα του ελληνισμού που χύθηκε κατά την
τρισχιλιετή ιστορική διαδρομή
του στα ιερά χώματα της Μακεδονίας μας, την “παρέδωσε” αμαχητί και χωρίς ντροπή
στους σλαβοαλβανορομά των
βορείων συνόρων και βεβαίως
με ό,τι άλλο αυτό συνεπάγεται
στο εγγύς και απώτερο μέλλον
της Πατρίδας μας. Αυτό που είδαμε και ζήσαμε μέχρι τώρα
κατά την άποψη του συνόλου
σχεδόν του ελληνικού λαού είναι μάλλον η αρχή. Το μέλλον
διαγράφεται πολύ χειρότερο.
Όπως προέκυψε από τη διεξαχθείσα συζήτηση το “εθνικό
έγκλημα” συντελέστηκε, από
την κυβερνώσα πλειοψηφία μόνο- στη Βουλή, επικαλουμένη κάποια γελοία, φαιδρά, ανιστόρητα και ανάξια αναφοράς
επιχειρήματα. Και βεβαίως για
να συμπληρώσει τους 153
“εκτελεστές” συνέπραξε ως
γνωστόν και με κάποια ευάριθμα “μαζώματα” κάποιων άλλων πολιτικών χώρων. Γιατί
άραγε;; Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μας αλήθεια δεν τα
είδε αυτά;; Εμείς δεν θα τους
ονοματίσουμε εδώ γιατί ειλικρινά δεν αξίζει τον κόπο. Άλλωστε με αυτούς όλους βεβαιότατα θα ασχοληθεί ο ιστορικός του μέλλοντος και θα
τους καταγράψει, ούτως ή άλλως, δεόντως όπως αυτός γνωρίζει, όταν δυστυχώς οι θύελλες του αμετανόητου πανσλαβισμού θα αρχίσουν να χτυπούν
αλύπητα και με ελληνική μάλιστα αυτή τη φορά υπογραφή
τη Μακεδονία μας και όχι μόνο.
Τότε ασφαλώς θα είναι πολύ
αργά για όλους, φαντάζομαι
ίσως και για τον Τσίπρα.
Τις τελευταίες ημέρες κατά
πάσα πιθανότητα -όρκο δεν
παίρνουμε- η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, για να δικαιολογήσει ενδεχομένως τα αδικαιολόγητα
και να επιτύχει κάποια ελαφρυντικά εν όψει εκλογών, διαδίδει μετ' επιτάσεως την πληροφορία στα ευρύτερα λαϊκά
στρώματα, ότι προχώρησε στη
συμφωνία των Πρεσπών πιεζομένη φορτικώς από κάποιες
μεγάλες δυνάμεις του δυτικού
κόσμου. Τι ακριβώς έγινε δεν
γνωρίζουμε. Από ό,τι όμως φαί-
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Γράφει και σχολιάζει ο:

Δημήτριος Αθ. Τσέλιος
Υποστράτηγος ε.α.π.πρ. Νομ. Συμβουλίου
νεται ο ελληνικός λαός στις
“μεθοδεύσεις” αυτές της αριστερής κυβέρνησής μας υπενθυμίζει τις πάγιες εθνικές και
ιστορικά καταγεγραμμένες θέσεις, ότι δηλαδή θα έπρεπε να
είχε δοθεί η απάντηση προς πάσαν κατεύθυνσιν με ένα βροντερό “ΟΧΙ” και η άμεση προσφυγή σε αυτόν, σύμφωνα με
τις συνταγματικές επιταγές για
να αναλάβει εκείνος πλέον τις
ευθύνες του. Επί πλέον παραλλήλως αλλά και στερεοτύπως υπενθυμίζει προς όλους
τους πολιτικούς ηγέτες ότι σε
αυτές τις περιπτώσεις πρέπει
να επιδιώκεται και να επιτυγχάνεται η συνεργασία και συμπόρευση όλων των πολιτικών
δυνάμεων της χώρας για την
αναγκαία ενδυνάμωση των
εθνικών μας θέσεων και αντιδράσεων. Πράγμα το οποίο επί

του προκειμένου δεν έγινε.
Αλλά και ακόμα παραπέρα με
την ευκαιρία αυτή της συμφωνίας των Πρεσπών θαρρούμε
ότι ο ελληνικός λαός απευθυνόμενος, αυτή την ιστορική
στιγμή με ξεκάθαρο τρόπο,
προς πάσαν κατεύθυνσιν και
προς την συμπολίτευση και
προς την αντιπολίτευση και
“δηλώνει” κατηγορηματικά ότι
ουδείς πρέπει να θεωρεί τον
εαυτόν του ότι μένει στο απυρόβλητο και ότι δύναται να παρακολουθεί τα τακταινόμενα
από απόσταση ασφαλείας σφυρίζοντας αδιάφορα και το χειρότερο ρίχνοντας άσφαιρες
και αποπροσανατολιστικές βολές για το θεαθήναι και μόνο. Ο
έχων ώτα ακούειν ακουέτω!!
Οι καιροί ου μενετοί... Η συμφωνία των Πρεσπών και δυστυχώς η κύρωσή της την 251-2019 δεν λύνει το πρόβλημα
της ελληνικότητας της Μακεδονίας. Απεναντίας το περιπλέκει και το καθιστά περισσότερο επικίνδυνο. Το διαπραχθέν “εθνικό έγκλημα” δεν
διαγράφεται ούτε παραγράφεται από τη συνείδηση και τη
μνήμη του ελληνικού λαού,
όσες συνθήκες και αν υπογράψουν οι πολιτικοί μας. Η 25η-12019 θεωρείται από τον απανταχού ελληνισμό ως αποφράδα
ημέρα. Αυτό απαιτεί το αίμα
των νεκρών που έπεσαν για
την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Αυτό απαιτεί η αδιάπτωτη
και αδιάκοπη ιστορική διαδρομή και παρουσία των Ελλήνων
στα ιερά χώματά της.-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Αριθμ. Πρωτ.: 2689
ΑΔΑ: Ψ7ΓΑ46907Φ-ΔΛ5
Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών (Διαγωνισμοί)
Δ/νση: Καρδίτσης 56,Τ.Κ. 42131 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ. / FΑΧ: 24313-50702 / 24310-35157
Εmail: gnt.promitheies@trikalahospital.gr
Πληροφορίες: Β. Τσιάντου, Μ. Χρυσικού

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»
Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ
2014-2020, στο ΕΠ «ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020» με ΜIS5022174
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 32 ΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής και συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 665.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης ως εξής:
α/α

Περιγραφή

Προϋπολογισθείσα
Δαπάνη με ΦΠΑ

1

Προμήθεια και Εγκατάσταση Αξονικού Τομογράφου CΤ 32
τομών για το ΓΝΤ CPV: 33115200-1

350.000,00€

2

Παροχή υπηρεσιών πλήρους συντήρησης και επισκευής
για τον 1° χρόνο μετά την εγγύηση καλής λειτουργίας
CPV: 50421000-2

45.000,00€

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης
και επισκευής» για έξι (6) έτη μετά το πέρας εγγύησης καλής
λειτουργίας και του 1ου έτους συντήρησης CPV: 50421000-2

270.000,00€

3

Οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν μέρος στον διαγωνισμό μόνο για το σύνολο
της σύμβασης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ
68619)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: Πέμπτη
7/3/2019 και ώρα 18.00μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την
Πέμπτη 14/3/2019 και ώρα 10:00π.μ.
Προκήρυξη της διακήρυξης εστάλη προς δημοσίευση στο τεύχος Διακηρύξεων της Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 28/01/2019
Η παρούσα περίληψη εστάλη στον ελληνικό τύπο προς δημοσίευση στις
31/1/2019
Η διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ
www.dypethessaly.gr (Προμήθειες ΕΣΠΑ-->Νοσοκομείο Τρικάλων) και
στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου (www.trikalahospital.gr)
Τρίκαλα: 28/1/2019
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΗΣ
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Σε χαμηλό εξαμήνου
οι αποδόσεις των
ελληνικών ομολόγων
ημαντική
αποκλιμάκωση
καταγράφουν
σήμερα οι αποδόσεις
των ελληνικών
ομολόγων και οδεύουν
προς τη πέμπτη
συνεχή ημέρα
μείωσης, ύστερα από
την προχθεσινή
πετυχημένη έκδοση
πενταετούς ομολόγου,
σύμφωνα με το
πρακτορείο Reuters.

Σ

Οι αποδόσεις των 10ετών
ελληνικών ομολόγων κατέγραψαν πτώση άνω των 6
μονάδων
βάσης
στο
3,915%, το χαμηλότερο επίπεδο από την 1η Αυγούστου, ενώ η απόδοση των
πενταετών ομολόγων μει-

ώθηκε νωρίτερα κατά 3 μονάδες βάσης σε χαμηλό
εξαμήνου στο 2,928%.
Η διαφορά απόδοσης των
10ετών ελληνικών ομολό-

γων έναντι των αντίστοιχων
γερμανικών διαμορφώθηκε
στις 369 μονάδες βάσης,
σημειώνεται στο δημοσίευμα του Reuters.
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ΠΕΜΠΤΗ

09:50 Απευθείας
12:00 ΕΡΤΕιδήσεις-ΑθλητικάΚαιρός
12:50 ΆλληΔιάσταση
15:00 ΕΡΤΕιδήσεις-ΑθλητικάΚαιρός
16:00 ΔεύτερηΜατιά
18:00 ΕΡΤΕιδήσεις-Δελτίοστη
Νοηματική-Αθλητικά-Καιρός
18:15 GreatMysteries&Mythsofthe
20thCentury
19:00 Ποδόσφαιρο:ΞάνθηΑΟ-Άρης
(Ζ)
20:55 ΚεντρικόΔελτίοΕιδήσεωνΑθλητικά-Καιρός
22:00 ΗΖωήενΤάφωE1
23:00 Focus
00:30 IndianSummersE2(Ε)
01:20 Ποδόσφαιρο:ΞάνθηΑΟ-Άρης
03:20 GreatMysteries&Mythsofthe
20thCentury
03:50 IndianSummers
04:40 ΗΖωήενΤάφω
05:30 ΣανΣήμερατον20όΑιώνα
05:50 ΠρώτηΕίδηση

06:00
10:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:15
17:30
18:30
19:30
20:45
21:45
22:45
23:45
02:00
03:00
04:00
05:00

06:00
07:30
09:00
12:00
14:00
15:00
16:00
17:40
18:40
19:50
21:00
22:50
00:45
03:30

ΚαλημέραΕλλάδα
ΤοΠρωινό
ANT1News
ΚωνσταντίνουκαιΕλένης(Ε)
ΡουκΖουκ
ΚάτιΨήνεται
ΑΝΤ1News-Δελτίοστη
ΝοηματικήΓλώσσα
StillStanding
ΓυναίκαΧωρίς'OνομαE89
ANT1News
ΗΕπιστροφήE67
ΕλληνικόΠρόγραμμα
ΜιαΖωήΚ2Ε18
Τhe2nightShowΚ3
VICEΚ6(Ε)
ΜημουΛεςΑντίο(Ε)
ΤοΚαφέτηςΧαράς(Ε)
ΚαιοιΠαντρεμένοι'EχουνΨυχή
(Ε)

ΑλήθειεςμετηΖήνα(Ε)
ShoppingStar(Ε)
ΣτηΦωλιάτωνΚουΚου
ΑλήθειεςμετηΖήνα
ΝτετέκτιβΜονκΚ5Ε9
StarNews
ShoppingStar
ElifΚ2Ε263
ΤροχόςτηςΤύχης
StarNews
BullettotheHead
TheSinnerE7
Παρενέργειες
Imagine:JohnLennon

06:00 ΘυρίδαΤηλεπώλησης
06:30 ΟιΦίλοιΜουΤίγρηςκαιΓουίνι

07:20
07:45
10:30
12:15
13:00
15:00
16:50
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
21:50
00:10
01:20
02:20
04:00
04:30
05:10

06:00
10:00
11:30
14:00
15:10
16:10
19:45
21:00
00:30
01:30
02:30
05:00

06:15
07:00
08:00
09:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
19:00
20:00
21:00
21:30
22:30
23:30
00:30
01:00
02:00
03:30
04:15

ΗΜικρήΓοργόνα
HappyDayστονAlpha
AlphaΡεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
ΤιΛέει;
ΔελτίοΕιδήσεωνστηΝοηματική
Γλώσσα
TotalDreamerE9
Deal
ΚεντρικόΔελτίοΕιδήσεων
'EλαστηΘέσημουΚ3Ε84
ΜηνΑρχίζειςτηΜουρμούραΚ6
Ε27(Ε)
ΤοΤατουάζΚ2Ε137
Αυτοψία
10ηΕντολή
ΑυτέςΕίναιοιKardashiansΚ12
Ε6
ΘυρίδαΤηλεπώλησης
Deal(Ε)
Εικόνες(Ε)

Σήμερα
Αταίριαστοι
ΜαζίΣου
ΟιΕιδήσειςτουΣΚΑΪ
'Oσο'EχωΕσέναE95
MyStyleRocks
ΤαΝέατουΣΚΑΪ
PowerofLove
DeadlyWomenΚ7Ε19
'Oσο'EχωΕσέναE94(Ε)
MyStyleRocks(Ε)
ΜαζίΣου(Ε)

News(Ε)
BeaPredator(Ε)
ΚοινωνίακαιΠολιτισμός(Ε)
Τηλεαγορές
ΗΝύφη
ΚεντρικήΕλλάδαΚαλησπέρα
Τηλεαγορές
ΔελτίοΕιδήσεων
Τηλεαγορές
ΗΝύφη
News
ΔελτίοΕιδήσεων
ΚόντρακαιΡήξη
Αγροτόραμα
ΔυνατάκαιΕλληνικά
ΔελτίοΕιδήσεων(Ε)
ΠολιτιστικόΗμερολόγιο
ΚεντρικήΕλλάδαΚαλησπέρα
ΚοινωνίακαιΠολιτισμός(Ε)
ΗΝύφη

07.45Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
08.20«ΚαλημέραΘεσσαλία»
09.30Τελεμάρκετινγκ
10.30Παιδικόπρόγραμμα«Οδούρειος
σκύλος»,«Ηωραίακοιμωμένη»
12.00«Μημουπεις»
13.00ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00Ντοκυμαντέρ«ΟναόςΠόρτα–
ΠαναγιάστηνΠύληΤρικάλων»
14.40ΤοΜαγκαζίνοτηςΘεσσαλίας

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα έως
8 πρωί επομένης
Κουρσοβίτη Εβίτα
25ης Μαρτίου 12
2431021789
08:00 π.μ. – 23:00
μ.μ.
Γιαννέλος Ηλίας
Φλεγίου 70

τηλεόραση

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

2431076140
Από τις 5 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ
Αθανασίου Ελένη
Τσιτσάνη 22
2431027363
Χαρίσης Ιωάννης
Απόλλωνος 9
2431020388

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

16.00Τελεμάρκετινγκ
17.00«ΗΩρατηςΜαγνησίας»
18.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
18.40Τελεμάρκετινγκ
19.00«Καρέ-καρέμαθήματασκίτσου»
(Ε)
19.30Ελληνικήταινία«Οκαλόςμας
άγγελος»
20.40Ντοκυμαντέρ«Χοροίκαιλέξεις»
21.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
21.45Δεξιάκαιαριστερά
23.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
23.40«ΚαλημέραΘεσσαλία

08.30
10.00
10.30
14.00
15.00
17.00
18.00
19.00
20.00
20.30
22.30
24.00
01.30

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

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

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

ΏραΕλλάδος07:00
Ευτυχείτε!
ΓιαΠάνταΠαιδιάΚ1(Ε)
OpenNews-Μεσημεριανό
Δελτίο
ΓιατηνΠαρέα
ΠοιοςΡωτάει;
OpenNewsστηΝοηματική
ΕλεύθερηΣχέσηΚ1Ε28
OpenNews
ΟΠρίγκιπαςτηςΦωτιάςΚ1Ε64
ΟΡωμιός'EχειΦιλότιμο
ΟυΦονεύσειςΚ1Ε12
CriminalMindsΚ9Ε22

ΚΡΙΟΣ: Ήρθεηώραναδιεκδικήσετεκαιόσα
απαιτείτεγιαεσάςπροσωπικά,όσαπιστεύετεότιδικαιούστε,αλλάκαιο,τιαφοράκάποιο
συλλογικό σκοπό, κάτι που σας εκφράζει
ιδεολογικά.
ΤΑΥΡΟΣ: Άνθρωποιμεπείρακαιγνώσημπαίνουνστηζωήσουγιανασεβοηθήσουνναπετύχειςεπαγγελματικά,ενώκαιοποιαδήποτε
ύπαρξημπορείνασεκάνεινααντιληφθείςδιαφορετικάτονκοινωνικόσουρόλοκαιτιςευθύνεςσουτώραείναιπολύπιθανόναμπειστη
ζωήσου.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Ταφώταστρέφονταιστηναντίληψήπουέχειςγιατηζωή.Είναιέναεπαναλαμβανόμενομοτίβοήθεωρείςότιέχειςτην
επιλογήνααλλάξειςτοφόντο.Ηαπάντησηείναιστοdnaσουκαιτηνξέρειςαπόκαιρό.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Αυτόπουθαπρέπειναπροσέξεις
είναι οι αποκαλύψεις τις οποίες θα κάνεις
γύρωαπόκαυτάζητήματατηςπροσωπικήςσου
ζωής.
ΛΕΩΝ: ΗσύνοδοςΉλιου-Ερμήαπέναντισου
έρχεταινασουδώσειαέραεπιτυχίαςστιςσυνεργασίες σου και τις οποίες εμπορικές
δραστηριότητεςμπορείναέχεις.Ότανόμως
μιλάμεγιασύνοδοχρειάζεταιπροσοχή,γιατίείναισανχημικήένωσηπουείτεέτσι,είτε
αλλιώςθαέχεικαιαντιδράσεις.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: ΗσύνοδοςτουΉλιουμετονΕρμή
έρχεταινασουδώσειτηνπρακτικότητακαιτο
καθαρό μυαλό που χρειάζεσαι για να προωθήσειςθέματαστονεργασιακόσουτομέα,
νακλείσειςεκκρεμότητεςδίνονταςσουτην
ευκαιρίανανιώσειςότιυπάρχειροήσταπράγματα,μειώνονταςέτσιτοστρεςσου,αλλάκαι
νααποκαταστήσειςτηνεπικοινωνία,κυρίως
μετουςυφισταμένουςσου.

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

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

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται
Σε απογευματινές προβολές
μια συγκλονιστική ταινία

“Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΠΕΝ”
Με τη ΤΖΟΥΛΙΑ ΡΟΜΠΕΡΤΣ
Σε βραδινές προβολές

“ΤΟ ΒΑΠΟΡΑΚΙ”
Με τον ΚΛΙΝΤ ΙΣΤΓΟΥΝΤ
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Σάββατο και Κυριακή
Η παιδική ταινία

“ΑΣΤΕΡΙΞ - ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΜΑΓΙΚΟΥ ΖΩΜΟΥ”
Σε βραδινές προβολές
μια απολαυστική ταινία

“ΣΕΡΛΟΚ ΧΟΛΜΣ & ΔΡ. ΓΟΥΑΤΣΟΝ”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

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

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος
OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Δημιουργούνται και τεχνητοί.
2. Αναφέρεται στο... εξωτερικό.
3. Βγαίνει από ειδική μηχανή (αιτ.) - Μέλος του και
η Βενεζουέλα (αρχικά).
4. Κολακευτικός χαρακτηρισμός... μακαρίτη.
5. Μας τη θυμίζουν τα...
Δερβενάκια - Συνηθισμένο σε αλγεβρικές εξισώσεις.
6. Λέγεται και με τη σημασία του «επάνω» -Αδελφός του
Προμηθέως.
7. Τόσα χρόνια έζησε ο Μότσαρτ
- Με κάποιο τρόπο μαγειρεμένο.
8. Ναός αρχαίας θεάς -Επαναλαμβάνεται στις Δέκα Εντολές.
9. Είχαν άλλοτε μεγάλη δύναμη
στην Ιαπωνία.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Είναι μία ποδοσφαιρική ομάδα
χωρίς τον τερματοφύλακα.
2. Προκαλεί επικίνδυνο εθισμό Οταν βρέχει εκεί... αδιαφορούμε.
3. Γνωστό και από μία Φραντσέσκα - Το αγγλικό π.μ.
4. Κοινή ονομασία της κρόκης Διάρκεια ύπαρξης (αιτ.).
5. Μουσική νότα - Αυτός φαιδρύνει (γεν.).
6. Σημαίνουν, μεταφορικά, τις

escape room
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H λύση του προηγούμενου
8

4

1

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

3

1

4

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

5
3

5

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

Sudoku

Πώς παίζεται

5

Tad: Το Μυστικό
του Βασιλιά Μίδα

ΛΥΣΗ (30-1-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΠΑΝΤΟΜΙΜΑ 2.
ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ 3. ΡΕΛΙ - ΡΑΜΑ 4. ΣΤ
- ΑΚΙ -ΙΝ 5. ΙΑΝ (ΦΛΕΜΙΝΓΚ) - ΑΑ ΑΤ 6. ΦΛΕΒΙΚΟ 7. ΝΑΥΛΑ - ΜΠΙ 8.
ΛΩ- ΦΟΡΕΙΑ 9. ΝΕΩΚΟΡΟ
ΚΑΘΕΤΑ: 1.ΠΑΡΣΙΦΑΛ 2. ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ 3. ΛΑΝ - ΝΕΥ 4. ΤΡΙΑ –
ΒΑΦΩ 5. ΤΟ - ΚΟΝΙΑΚ 6. ΜΩΡΙΑΚ
- ΡΟ 7. ΙΛΑ - ΟΜΕΡ (ΒΡΥΩΝΗΣ) 8.
ΜΟΜΙΑ -ΠΙΟ 9.ΑΙΑΝΤΕΙΑ

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

9

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

διασημότητες.
7. Ημέρα ανάπαυσης -Θα τα
βρείτε στη... λύση.
8. Δεν ακολουθούνται από άλλους (με άρθρο).
9. Ο ρόλος του είναι συνδετικός
(αντιστρ.) -Χαρακτηρίζεται μετά
από σύγκριση (γεν.).

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔHMOTIKEΣ KAI ΔHMOΣIEΣ APXEΣ Ν. TPIKAΛΩN
Nοσοκομείο 2431350100,Δήμου Tρικκαίων: 24313 51100110,Nομαρχία 27445,Nομάρχης 27938,Αναγγελία Πυρκαγιών 1591,KTEO 35852,Tμήμα Yγιεινής 46248,Tμήμα
Kοιν. Πρόνοιας 46233,OAEΔ 27459,A’ βάθμια Eκ/ση 46314,
B’ βάθμια Eκ/ση 46320,ΔEH 27281,1050,ΔEYAT 7671113,Aστικό KTEΛ 76651,ΡΑΔΙΟ Tαξί 18300(απόσταθερά
ήκινητάτηλέφωναχωρίςναπροστεθείκωδικός)ισχύουν
καιταεξής:22111,33111,TAXI Πύλης 2434022446, Φορτοταξί 70222, Tρίκυκλα 25111. KAΛAMΠAKAΣ
(24320): Δημαρχείο 22346,Kέντρο Yγείας 22222,Tαξί
2431022022, KTEΛ 22432, OΣE 22451, Πυροσβεστική
22999, ΔEH 22288, Aστυνομία 76100.ΠYΛHΣ
(24340): Δημαρχείο 22313, Kέντρο Yγείας 22870,
Aστυνομία 22277, ΔEH 41255. ΦAPKAΔONAΣ
(24330): Δημαρχείο 29023, Kέντρο Yγείας 22570,
Aστυνομία 63030, OTE 22099, Πυροσβεστική 61199,
61166.

ΖΥΓΟΣ: ΗσύνοδοςΉλιου-ΕρμήστονεπίσηςαέρινοΥδροχόοείναιπολύευνοϊκήγιαεσάςσε
πολλάεπίπεδα,αφούαπότημίαθαέχετετην
ευκαιρίαναπροωθήσετετασχέδιασαςβάζονταςμάλιστατηνπροσωπικήσαςσφραγίδα,
ενώευεργετικήθαείναικαιηεπίδρασητης
όσον αφορά συναισθηματικά ζητήματα που
σαςαπασχολούνείτεείστεσεσχέση,είτεόχι.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Έχετεμιαπρώτηςτάξεωςευκαιρίανακαταλάβετεπράγματασχετικάμετοντρόπολειτουργίαςσαςμέσαστοοικογενειακόπεριβάλλον.Μιλήστεγιατιςανάγκεςσας,αλλά
δείτεκαιταλάθηήτιςόποιεςσυμπεριφορές
σαςμπορείναδημιουργούνπροβλήματαστους
οικείουςσας.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αν
ασχολείστεμετοεμπόριογιανααναζητήσετεσυμφέρουσεςευκαιρίες,νακλείσετεμιαεμπορικήσυμφωνίαμεευνοϊκούςγιαεσάςόρους
καιναπροωθήσετετηδουλειάσας.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: ευνοϊκήεξέλιξημπορείναπροκύψεικαιστιςσυναλλαγέςσουμετιςτράπεζες,είτεμέσωτηςλήψηςκάποιουδανείου,είτε
μέσωκάποιαδιαπραγμάτευσηςγιατηρύθμισητωνοφειλώνσουμεπιοευνοϊκούςόρους.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Είναιευκαιρίαναξεκινήσειςτις
διαπραγματεύσεις για να πάρεις πίσω τα
«εδάφη»πουμπορείνασουέχουνκαταπατήσεικαιανάμεσατουςβρίσκεταιακόμακαιηιδιωτικότητασου.
ΙΧΘΕΙΣ: ΓιαεσάςησύνοδοςπουθασχηματίσουνσήμεραΉλιοςκαιΕρμήςστονκατάτ’άλλα
κοινωνικόΥδροχόοείναιπολύπιθανόνασας
δημιουργήσειμιατάσηγιαεσωστρέφεια.Καικαλύτεραδηλαδή,γιατίκάτιτέτοιεςμέρεςδυσκολεύεστεναεπικοινωνήσετεμετουςάλλους.

ΠΕΜΠΤΗ
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Εικόνα σταθεροποίησης στο Χρηματιστήριο
Εικόνα σταθεροποίησης παρουσίασε η χρηματιστηριακή
αγορά στο κλείσιμο της χθεσινής συνεδρίασης.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 635,67 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,03%. Η αξία των συναλλαγών
ανήλθε στα 32,369 εκατ.
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
17.883.086 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφα. 635,67
λαιοποίησης σημείωσε πτώση
σε ποσοστό0,10%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε πο0,03%
σοστό 0,12%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν
οι μετοχές της ΕuroΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
bank+2,31% ,της Grivalia
Properties+2,09% και υης ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ +1,39%.
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές
της Σαράντης -3,24%, της ΔΕΗ -2,37% και του ΟΤΕ-1,52%.
Από τους επιμέρους δείκτες τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες της Ακίνητης Περιουσίας (+1,72%) και των
Βιομηχανικών Προιόντων (+0,80%), ενώ τις μεγαλύτερες
απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Τηλεπικοινωνιών (1,52%) και των Προσωπικών Προϊόντων (-1,05%).
Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank με 6.031.098 και 4.403.162 μετοχές,
αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank
με 4,001 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ με 3,958 εκατ. ευρώ.

Ê

Γ.Δ

Χωρίς τέλος επιτηδεύματος
οι επαγγελματίες για μία 5ετία
όταν αλλάζουν δραστηριότητα
παλλάσσονται για μία πενταετία από την
καταβολή του τέλους επιτηδεύματος όσοι
ελεύθεροι επαγγελματίες ή μικρομεσαίοι
αλλάξουν επάγγελμα σύμφωνα με απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας.

A

Σύμφωνα με την απόφαση, όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες με μπλοκάκι αλλάξουν επάγγελμα, δηλαδή
από δικηγόρος κάποιος γίνει καταστηματάρχης, δικαιούται μία πενταετία απαλλαγής για το τέλος επιτηδεύματος από τη στιγμή που θα δηλώσει τη νέα του
εργασία.
Το ανώτατο δικαστήριο ακύρωσε εγκύκλιο που
προέβλεπε το αντίθετο και συγκεκριμένα το δικαστήριο με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Ειρήνη Σαρπ εξέδωσε
απόφαση η οποία αφορούσε περίπτωση δικηγόρου
που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2007 έναρξη εργασιών ως ελεύθερος επαγγελματίας με αντικείμενο
την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών διαχείρισης και έξι μήνες μετά έκανε διακοπή
εργασιών. Το 2015 προέβη σε νέα έναρξη επιτηδεύματος με αντικείμενο τη δικηγορία.
Κατά τα δύο πρώτα έτη της δικηγορίας τού επιβλήθηκε τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ. Για την επιβολή τέλους επιτηδεύματος άσκησε ενδικοφανή προσφυγή στην πράξη προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, η οποία απορρίφθηκε. Ετσι, ο δικηγόρος προσέφυγε στη Δικαιοσύνη.
Το ΣτΕ έκρινε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι
οποίοι είχαν μεν προβεί κατά το παρελθόν σε έναρξη
εργασιών, πλην, όμως, σε επάγγελμα διαφορετικό από
αυτό που ασκούν τώρα και στη συνέχεια διέκοψαν την
επαγγελματική τους δραστηριότητα, εξαιρούνται επί
πενταετία από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για την άσκηση του νέου επαγγέλματός
τους. Και αυτό ανεξάρτητα εάν ο επαγγελματίας
είχε συμπληρώσει 5 χρόνια άσκησης της αρχικής επαγγελματικής δραστηριότητας.
Παράλληλα, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι
σε περίπτωση που γίνει διακοπή της άσκησης επαγγέλματος πριν από τη συμπλήρωση της 5ετίας και στη
συνέχεια νέα έναρξη εργασιών στο ίδιο όμως επάγγελμα, ο χρόνος διακοπής δεν συνυπολογίζεται για τη
συμπλήρωση της πενταετίας.

Ρέγκλινγκ: Να συνεχίσει
τις μεταρρυθμίσεις η Ελλάδα
Ελλάδα είναι σε καλό δρόμο,
εφόσον παραμείνει
διατεθειμένη να συνεχίσει
τις μεταρρυθμίσεις, δήλωσε ο
επικεφαλής του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM),
Κλάους Ρέγκλινγκ, μιλώντας στην
αντιπροσωπεία του γερμανικού
κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας στις Βρυξέλλες, με
θέμα: «Τι θα ακολουθήσει μετά τη
σύνοδο κορυφής της ΕΕ; Ο ρόλος
του ESM σε μία βαθύτερη
νομισματική ένωση».

H

«Από το 2011», είπε ο Ρέγκλινγκ, «τα ταμεία βοήθειας της Ευρωζώνης διέθεσαν 295 δισ. ευρώ στην Ιρλανδία, την
Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Ισπανία και
την Κύπρο. Σήμερα, η Ιρλανδία, η Πορ-

Ο επικεφαλής του (ESM),
Κλάους Ρέγκλινγκ
τογαλία, η Ισπανία και η Κύπρος σημειώνουν υψηλή ανάπτυξη και ταχεία μείωση
των ποσοστών ανεργίας. Και μπορούν να
αναχρηματοδοτούνται εύκολα στις αγορές. Η Ελλάδα είναι επίσης σε καλό

δρόμο, με την προϋπόθεση ότι η χώρα θα
παραμείνει διατεθειμένη να συνεχίσει
τις μεταρρυθμίσεις».
Ο Ρέγκλινγκ είπε ότι τα χαμηλά επιτόκια, με τα οποία δανείζει ο ESM, δημιουργούν σημαντικές εξοικονομήσεις
στους προϋπολογισμούς των χωρών
που έχουν χρηματοδοτηθεί από αυτόν,
προσθέτοντας ότι, για παράδειγμα, η Ελλάδα εξοικονόμησε περίπου 12 δισ. ευρώ
το 2017. «Αυτό το ποσό αντιστοιχεί σχεδόν στο 7% του ελληνικού ΑΕΠ», πρόσθεσε.
Πολλά έχουν συμβεί τα τελευταία 10
χρόνια, είπε ο επικεφαλής του ESM,
προσθέτοντας ότι «η νομισματική ένωση
είναι τώρα πιο σταθερή και καλύτερα
προετοιμασμένη για την επόμενη κρίση
από ότι πριν από μία δεκαετία».

120 δόσεις: Απεγκλωβίζονται και βγαίνουν
στη σύνταξη 80.000 ασφαλισμένοι
•Τι θα περιλαμβάνει η ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες
οφειλές 954.000 ασφαλισμένων
ια σημαντική
ευκαιρία, μέσω
της
σχεδιαζόμενης ρύθμισης
των 120 μηνιαίων δόσεων
του υπουργείου
Εργασίας, ώστε να
λάβουν σύντομα μια
αξιοπρεπή σύνταξη με
βάση το ύψος των
ασφαλιστικών εισφορών
που κατέβαλαν κατά τον
εργασιακό τους βίο,
αναμένεται να έχουν από
τον Μάρτιο περίπου
80.000
αυτοαπασχολούμενοι
(ελεύθεροι
επαγγελματίες,
επιτηδευματίες και
αγρότες) που βρίσκονται
ένα βήμα πριν από τη
συνταξιοδότησή τους.

Μ

Οι συγκεκριμένοι παρότι
πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις (όριο ηλικίας κλπ.)
δεν μπορούν σήμερα να συνταξιοδοτηθούν, καθώς έχουν
ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές
εισφορές άνω των 20.000
ευρώ προς το ταμείο τους
(αφορά κυρίως τον πρώην
ΟΑΕΕ) ή άνω των 4.000 ευρώ
για τους αγρότες προς τον
πρώην ΟΓΑ. Προκειμένου να
συνταξιοδοτηθούν με το υφιστάμενο ασφαλιστικό καθεστώς θα πρέπει πρώτα να
εξοφλήσουν εφάπαξ το πλεονάζον ποσό (άνω των 20.000
ευρώ για τους ελεύθερους
επαγγελματίες ή άνω των
CMYK

4.000 ευρώ για αγρότες) και
το υπόλοιπο να το συμψηφίσουν με ένα ποσό από τη
σύνταξή τους. Με τη σχεδιαζόμενη ρύθμιση των 120 μηνιαίων δόσεων ο συμψηφισμός με την καταβαλλόμενη
σύνταξη θα αφορά πλέον ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό και
δεν θα απαιτείται η εκ των
προτέρων εφάπαξ εξόφληση
του πλεονάζοντος ποσού άνω
των 20.000 ευρώ για τους αυτοαπασχολούμενους ή των
4.000 ευρώ για τους αγρότες.
Λόγω του υφιστάμενου
ασφαλιστικού καθεστώτος η
πλειοψηφία των παραπάνω
οφειλετών ηλικίας σήμερα
άνω των 62 ετών δεν μπορεί
να καταθέσει τα απαραίτητα
προς συνταξιοδότηση έγγραφα και έτσι ζει χωρίς εισόδημα ή με προνοιακά επιδόματα.
Αποτέλεσμα να μην μπορούν να λάβουν ούτε καν το
ποσό της σύνταξης που αναλογεί σε καταβληθείσες από

μέρους τους ασφαλιστικές εισφορές (π.χ για 30 έτη ασφάλισης) αρκούμενοι να ζουν
χωρίς εισοδήματα ή με προνοιακά επιδόματα, όπως το
επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης για ανασφάλιστους υπερήλικες που χορηγεί ο ΟΓΑ
για όσους συμπληρώσουν το
67 έτος της ηλικίας τους.
Στη σχεδιαζόμενη από το
υπουργείο Εργασίας ρύθμιση
των 120 μηνιαίων δόσεων,
που θα ισχύσει από τον Μάρτιο, θα μπορούν να υπαχθούν,
τουλάχιστον 954.000 ενεργοί
ασφαλισμένοι χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη
τους θα εξοφληθούν μέχρι
σε 120 μηνιαίες δόσεις (δηλαδή σε 10 χρόνια) αφού πρώτα επανυπολογιστούν οι οφειλές τους που δημιουργήθηκαν
τα προηγούμενα χρόνια (μέχρι
31/12/2016) με βάση το νόμο
Κατρούγκαλου, γεγονός που
θα οδηγήσει, λόγω των χαμη-

λότερων εισφορών που προβλέπει έναντι των παλαιών
ασφαλιστικών κλάσεων, σε
«κούρεμα» της αρχικής οφειλής τους και των προσαυξήσεων μέχρι και σε ποσοστό
70%. Ειδικά για όσους ασφαλισμένους-οφειλέτες ηλικίας
άνω των 62 ετών απεγκλωβιστούν με την υπαγωγή τους
στη νέα ρύθμιση, η καταβολή
των 120 μηνιαίων δόσεων θα
γίνεται μέσω παρακράτησης
ενός ποσού κάθε μήνα από τη
σύνταξη που θα λάβουν. Έτσι,
αν κάποιος ασφαλισμένος
μετά το «κούρεμα» των οφειλών του καταλήξει να χρωστά
10.000 ευρώ θα του παρακρατούνται κάθε μήνα από τη
σύνταξή του περίπου 83
ευρώ.

Σε ποια ταμεία
ανήκουν
οι περισσότεροι
οφειλέτες
Στον πρώην ΟΑΕΕ(Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων
Επαγγελματιών) ανήκουν σήμερα οι περισσότεροι οφειλέτες ηλικίας 62-67 ετών. Σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών (ΚΕΑΟ) ο αριθμός των παραπάνω οφειλετών
είναι 48.000 και αθροιστικά το
χρέος τους φτάνει τα 3 δισ.
ευρώ. Οι αγρότες ίδιας ηλικιακής κατηγορίας είναι
29.609 και χρωστούν 311
εκατ. ευρώ.
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Με το βλέμμα στην
Αγκυρα η κυβέρνηση
αμηλούς τόνους και
προσεκτική
διαχείριση των
πληροφοριών περί
τουρκικής στρατιωτικής
κινητικότητας στα Ιμια
και στην ευρύτερη
περιοχή διατηρεί το
ΓΕΕΘΑ, καθώς
τεχνηέντως η Αγκυρα
προσπαθεί να
δημιουργήσει ένταση,
μέσω διαρροής στα ΜΜΕ
της γείτονος περί
υψηλής στρατιωτικής
συγκέντρωσης γύρω από
τις νησίδες, παραμονές
της 23ης επετείου από
την κρίση του 1996.

Χ

Ανάμεσα στις διαρροές που
έγιναν χθες από την πλευρά
της Αγκυρας, αναφέρεται η
πρόσκληση του υπουργού
Εθνικής Αμυνας Χουλουσί
Ακάρ προς τον Ελληνα ομό-

Ο κ. Αποστολάκης θα
συναντηθεί με τον κ. Ακάρ στις 5
Φεβρουαρίου, οπότε θα μεταβεί
στην Τουρκία ο Αλ. Τσίπρας
λογό του Ευάγγελο Αποστολάκη να επισκεφθεί την Τουρκία.
Η πρόσκληση περιλαμβανόταν στη συγχαρητήρια επιστολή, επ’ ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του κ.

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.

Αποστολάκη. Από το ελληνικό
υπουργείο Εθνικής Αμυνας
δεν επιβεβαιώνεται μια τέτοια
πρόσκληση, κάτι που εκ των
πραγμάτων έχει μικρή πρακτική σημασία, καθώς ο κ.
Αποστολάκης και ο κ. Ακάρ θα
συναντηθούν στις 5 Φεβρουαρίου.
Τότε, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα μεταβεί στην
Τουρκία για την προγραμματισμένη συνάντησή του με
τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, συνοδευόμενος
από σειρά αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων ο κ. Αποστολάκης.
Αν και στο πρακτορείο
Αναντολού τονιζόταν ότι η
πρωτοβουλία του κ. Ακάρ
πραγματοποιείται λίγο πριν
από την επέτειο της κρίσης
των Ιμίων, θεωρείται έμπρακτη
απόδειξη εκ μέρους της Τουρκίας για διατήρηση χαμηλών
τόνων. Η ημερομηνία συνάντησης των κ. Τσίπρα και Ερντογάν (5 Φεβρουαρίου) έχει
προγραμματιστεί σε σχετικά
«ασφαλή» περίοδο, δεδομένου ότι στην τρέχουσα φάση
η κατάσταση στο Αιγαίο και
στην Ανατολική Μεσόγειο,
παρά την έκδοση ορισμένων
NAVTEX, θεωρείται «ήρεμη».
Στην Αθήνα γνωρίζουν καλά
ότι οι δυσκολίες ακολουθούν
τις επόμενες εβδομάδες και,
μάλιστα, μεταξύ 27 Φεβρουαρίου και 3 Μαρτίου,
όταν η Αγκυρα θα πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη αεροναυτική άσκηση των τελευταίων δεκαετιών στη Μαύρη
Θάλασσα, στο Αιγαίο και στην
Ανατολική Μεσόγειο, με την
επωνυμία «Γαλάζια πατρίδα».
Οπως είχε αποκαλύψει η «Κ»
ήδη από τις 8 Ιανουαρίου, η
«Mavi Vatan» (τουρκιστί «Γαλάζια πατρίδα») είχε προκαλέσει ανησυχία στην Αθήνα,
αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, συγκεκριμένα στην Κύπρο και στο Ισραήλ. Σε πρακτικό επίπεδο η διεξαγωγή
της άσκησης θα δείξει αρκετά για τις πραγματικές αεροναυτικές δυνατότητες της
Τουρκίας.
Στα περί «Γαλάζιας πατρίδας» επανήλθε και ο κ. Ακάρ.
«Συνεχίζουμε την παρουσία
μας στη “γαλάζια πατρίδα”
όπου υπάρχουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της
χώρας μας», είπε, απευθυνόμενος στο προσωπικό βάσης
υποστήριξης της τουρκικής
αεροπορίας. «Προσπαθούμε
να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας με όλους τους γείτονές
μας και κυρίως με την Ελλάδα.
Ομως λόγω κάποιων πολιτικών παραγόντων και λανθασμένων υπολογισμών, τα γεγονότα διαστρεβλώνονται. Γίνονται κάποιες προκλήσεις.
Ολοι πρέπει να γνωρίζουν
πως αυτά δεν έχουν κάποιο
αποτέλεσμα», τόνισε ο κ. Ακάρ
και επανέλαβε ότι η Αγκυρα
δεν θα επιτρέψει κανένα τετελεσμένο στο Αιγαίο, στην
Ανατολική Μεσόγειο και στην
Κύπρο.
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Ο ΤΑΚΗΣ ΝΙΚ. ΣΑΜΠΑΝΙΚΟΣ
•Ο συμμαθητής, ο δημοσιογράφος,
ο πολυσχιδής συμπολίτης

ε τον Τάκη
Σαμπανίκο, τον
συμπολίτη
δημοσιογράφο, που από
εδώ και λίγα χρόνια πριν,
ζούσε οικογενειακά τον
πιό πολύ καιρό στην
Μυτιλήνη, με συνέδεε μία
μακρόχρονη
συνοδοιπορία,
συνεργασία και φιλία.
Υπήρξε ένας συνεπής
ιδεολόγος, μεταξύ των
ιδρυτικών μελών της
πρώτης Νομαρχιακής
Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ
Τρικάλων και υποψήφιος
Βουλευτής, κυρίως όμως
εργάστηκε για την
δημιουργία και
δραστηριοποίηση της
Νεολαίας του Κινήματος,
της οποίας ήταν
πρόεδρος και για την
οποία δοκίμασε πολλούς
διωγμούς.

Μ

Γεννημένος στο Μετσόβου,
ήλθε στα Τρίκαλα και εργαζόμενος στο γνωστό βιβλιοπωλείο του αείμνηστου Απόστολου Τσαμούλη, στην οδό
28ης Οκτωβρίου, παρά την
κεντρική πλατεία τέλειωσε το
Α' Γυμνάσιο Τρικάλων, ενώ
στην συνέχεια, έπειτα από
εξετάσεις, εσείχθηκε στην
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστο-

Ο Τάκης Σαμπανίκος, με παρέα συμμαθητών του Γυμνασίου, κατά
την διάρκεια συνάντησής τους, μετά την αποφοίτησή, το 1953
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αλλά τελικά τον
κέρδισε η δημοσιογραφία, σε
όλες τις εκφράσεις της, ιδιαίτερα δε ο πολιτικός σχολιασμός.
Με τον Τάκη Σαμπανίκο συνεργαστήκαμε αρχικά,στην
εφημερίδα «Ελευθέρα Γνώμη», που εξέδιδαν οι αείμνηστοι Χρ. Μπακάλης και Κων.
Κωνταντινίδης, στο υπόγειο
της οδού 25ης Μαρτίου και σε
συνεργασία με τους αείμνηστους Αλέκο Κορδαλή, διευθυντή και Κώστα Καπνουτζή,
αρχιεργάτη της εφημερίδες
εκείνης, προχωρήσαμε στην
έκδοση της εφημερίδας «Τρικαλινά Νέα»-στην οποία προσχώρησε και ο συνάδελφος
Κώστας Μπράβος-που κυκλοφόρησε επί πολλές δεκαετίες, πριν την πρόσφατη
αναστολή της έκδοσής της,
έπειτα και απ'
την συνταξιοδότηση όλων
των συντελεστών της.
Ο αποθανών, έχαιρε μεγά-

λης εκτίμησης και μεταξύ των
Τρικαλινών, αλλά και των δημοσιογράφων της Θεσσαλίας,
που τον τίμησαν με την εκλογή του στο συνδικαλιστικό
τους όργανο και ιδιαίτερα ως
μέλους του Επικουρικού τους
Ταμείου και των Πειθαρχικών
Συμβουλίων.
Ο Τάκης Σαμπανίκος, με τη
σύζυγό του καθηγήτρια Αγγλικών Βαρβάρα Ζιώζα, απόκτησαν δυό παιδιά, τον δημοσιογράφο Γιάννη και την καθηγήτρια Βυζαντινολογίας στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με
έδρα την Μυτιλήνη, την Εύη,
που τους χάρισε και ένα εγγονό, ο οποίος φέρει το όνομά του και στην κυριολεξία λάτρευε.
Πολλά μπορεί να θυμηθεί
και να γράψει κανένας για
την πολυσχιδή δραστηριότητα του Τάκη Σαμπανίκου.
Όμως το πιό σπουδαίο είναι
ότι, αφήνει μνήμη αγαθή και
παρακαταθήκη αξιοζήλευτη.
ΘΥΜΙΟΣ ΓΡ.ΛΩΛΗΣ

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

ΠΕΜΠΤΗ

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 ΣΤΗ 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
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Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Πέμπτη 31 Ιανουαρίου το απόγευμα θα
Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά την κατά την Ακολουθία
του Εσπερινού στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
Μπάρας Τρικάλων, επί τη μνήμη του Αγίου ενδόξου Μάρτυρος
Τρύφωνος.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Τρικάλων επί τη μνήμη του Αγίου ενδόξου Μάρτυρος Τρύφωνος.
Αύριο Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου
Διαλεκτού με την ευκαιρία της Πανηγύρεως της Εφεστίου Ιεράς Εικόνος του αντιγράφου της Παναγίας «ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑΣ» και επί τη εορτή της Υπαπαντής του Σωτήρος Χριστού.

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ανακοινώνεται ότι με την ευκαιρία της εορτής της Υπαπαντής του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού αύριο 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

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 αύριο Παρασκευὴ 1η Φεβρουαρίου 2019 καὶ ὥρα 19:00 στὸ Μουσεῖο Τσιτσάνη.

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 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 Εσπερινός, ο Όρθρος και
εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία
Λειτουργία, ιερουργούντος
του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου.
Αύριο Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου με την ευκαιρία
της εορτής της Υπαπαντής

τοπικά

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

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 8:0012:30 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.

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
Αύριο 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.
Σήμερα το απόγευμα 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.

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

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

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 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 αύριο 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.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• λαζάνια με κοτόπουλο
• γιουβέτσι με χωριάτικο λουκάνικο
• λαχανοντολμάδες αυγολέμονο
• μοσχάρι με σάλτσα μαυροδάφνης
• μπριάμ

Κοπή Ἁγιοβασιλόπιτας
Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

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

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

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

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗ
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 και
ώρα 13.00 μ.μ. εκ του Ιερού Ναού των Αγ. Θεοδώρων Γέρακα Αττικής.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν
και συνοδεύσουν την εκφοράν του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Χρυσή. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αικατερίνη, Αριστείδης. ΤΑ
ΑΔΕΛΦΙΑ: Δημήτρης-Μαρία. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στην μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας Γαλιλλαία της
Ιεράς Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Μπαρτζακος”.

ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΡΣΕΝΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ
ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Σήμερα Πέμπτη στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Παναγίας
Επισκέψεως θα ψαλεί η ακολουθία της Ιεράς Παρακλήσεως
προς τον Άγιο Αρσένιο Επίσκοπο Ελασσώνος.
Κατά την διάρκεια της Παρακλήσεως θα εκτίθεται προς προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Αρσενίου που
φυλάσσεται στον Ναό μας.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«...δια του οποίου ελάβομεν χάριν και αποστολήν, εις
υπακοήν πίστεως»(Ρωμ.1:5)
Αμήχανα όλοι μας, παρακολουθούμε χρόνια τώρα το
δράμα του Συριακού λαού.
Πρόσφατα μια ανάρτηση στο
ίντερνετ ενός παιδιού 15 ετών
μας συγκλόνισε. Μέσα από τα
χαλάσματα της πόλης του,
της Γούτα, φωνάζει νια να
τον ακούσουν οι μεγάλοι του
κόσμου, αλλά και ο κάθε ένας
μας: «Η σιωπή σας μας σκοτώνει». Η σιωπή, που συχνά
σημαίνει αδιαφορία...
Είμαστε παιδιά του Θεού, η
ζωή μας είναι γεμάτη από τα

δώρα Του, με σημαντικότερο
την σωτηρία που ο Ιησούς
μας χάρισε με την σταυρική
Του θυσία, την ειρήνη Του, και
την αιώνια ζωή. Μήπως όμως
εμείς σωπαίνουμε, αντί να μιλήσουμε στους ανθρώπους
γύρω μας για αυτά τα δώρα
Του; Μήπως με την σιωπή
μας τους καταδικάζουμε όχι
στο θάνατο του πρόσκαιρου
σώματος αλλά της αιώνιας
ψυχής τους; Ας μην σιωπούμε
λοιπόν αλλά ας δίνομε τη ζωντανή μαρτυρία μας ότι ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας μας!
Θέλει να γίνει και ο δικός
σου.

Ιερές Πανηγύρεις
στην πόλη και χωριά των Τρικάλων
από 2 έως 10 Φεβρουαρίου
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη και σε χωριά των Τρικάλων
πανηγυρίζουν οι κάτωθι Ιεροί Ναοί και Παρεκκλήσια:
1 Φεβρουαρίου, Αγίου Τρύφωνος: (Ιερός Ναός Αγίου
Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων, Ξυλοπάροικο).
2 Φεβρουαρίου, Υπαπαντή του Σωτήρος Χριστού: Ιερός
Ναός Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων.
2 Φεβρουαρίου, Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας: Διαλεκτό.
10 Φεβρουαρίου, Αγίου Χαραλάμπους: Ριζαριό, Κεραμίδι,
(Διπόταμος).

Ομιλία στη Χριστιανική Ένωση
Επιστημόνων Ν.Τρικάλων
Σήμερα 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;».

Απογευματινό Γυναικών
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.

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

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΤΗΛ.: 6932 403 990
1) ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 54 .........................................ΤΗΛ.: 24310 26258
2) ΒΑΣ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 10.......................................ΤΗΛ.: 24310 27800
3) 4ο Χλμ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ...................ΤΗΛ.: 24310 38990
4) ΒΑΛΤΙΝΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.....................................ΤΗΛ.: 24310 25207
5) ΡΙΖΩΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ......................................ΤΗΛ.: 24310 96200
e-mail: panagiotoumix@yahoo.gr
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Ο Γεωπονικός Σύλλογος Τρικάλων
και οι Λαχανοπαραγωγοί του Νομού
Τρικάλων τιμούν τον προστάτη τους

Άγιο Τρύφωνα
Σήμερα Πέμπτη 31 Ιανουαρίου
2019, παραμονή της εορτής του
Αγίου Μεγαλομάρτυρος Τρύφωνος, στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας και ώρα 5:30 μ.μ., θα
τελεσθεί Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετ’ Αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος,
Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και
Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Αύριο Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019, από 07:30 το πρωί θα τελεσθεί Πανηγυρική Θεία
Λειτουργία μετά Θείου Κηρύγματος.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα τελεσθούν οι ακολουθίες της Αρτοκλασίας και του Μικρού Αγιασμού μετά της ειδικής ευχής του Αγίου Τρύφωνος.
Σημείωση:
Στον Ιερό Ναό θα εκτίθεται σε προσκύνηση Απότμημα Ιερού
Λειψάνου του Αγίου Τρύφωνος.

του Πολιτιστικού Συλλόγου
“Αγιος Νικόλαος” Καλλιρρόης Τρικάλων

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ

Τελετές

ΠΕΜΠΤΗ

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

KENTΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

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

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

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»
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Γάλα Όλυμπος
μόνο

0,80

Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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Η ελευθερία του κλαδέματος

45 χιλ.

35 χιλ.

Ψαλίδια μπαταρίας
για δενδροκομικά &
αμπελουργικά

Δετικό μπαταρίας
Μέχρι και 15.000
δεσίματα την ημέρα

για χρήση σε
αμπέλια
ακτινίδια κ.λ.π.

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

CMYK

