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Τονίζει ο πρόεδρος των Τρικαλινών ΕΒΕ για τον κατώτατο μισθό

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Dr. Κοκκίνης
Φοίβος - Παναγιώτης
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Τηλ.: 24310 30030 • Κιν.: 6974388356
e-mail: fivkok@hol.gr
Καποδιστρίου 14 • 1oς Όροφος

Κατά τον κ. Αγγελάκη η όποια αύξηση θα πρέπει να συνοδεύεται από
μείωση της υπερφορολόγησης και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών

Dr ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΚΑΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Το γραφείο μας είναι στη διάθεση των παραγωγών όλο το χρόνο για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανοίξει το σύστημα για:
•Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Εφαρμογής έτους 2018 για ΔΑΣΩΣΗ ΓΑΙΩΝ έως τις
28/02/2019
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.

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

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

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

Αρ. Πιστ. 506925 QM08
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ΠΑΡΑΣΚΕ

1
ΥΑΡΙΟΥ
ΦΕΒΡΟ

Σαν Σήμερα
1862
Αντιοθωνική εξέγερση
ξεσπά στο Ναύπλιο, με αίτημα
την αλλαγή του συστήματος
διακυβέρνησης, ώστε να εγγυάται τις ελευθερίες του
λαού και τη συγκρότηση νόμιμης εθνοσυνέλευσης. Μολονότι αντιμετωπίζεται με επιτυχία από τον Αθανάσιο Μιαούλη, θα σηματοδοτήσει την
αρχή του τέλους για τη βασιλεία του Όθωνα. (Ναυπλιακή
Επανάσταση)
1865
Ο αμερικανός πρόεδρος
Αβραάμ Λίνκολν υπογράφει
την 13η τροπολογία του Συντάγματος που καταργεί τη
δουλεία.
1914
Επιδίδεται στην ελληνική
κυβέρνηση η διακοίνωση των
Μεγάλων Δυνάμεων για τα
νησιά του Αιγαίου και την
Ήπειρο, βάσει της οποίας παραχωρούνται στην Ελλάδα τα
κατεχόμενα από την Τουρκία
νησιά του Αιγαίου, εκτός Ίμβρου, Τενέδου και Καστελόριζου.
1968
Μία από τις πιο πολυσυζητημένες φωτογραφίες: Ο
αρχηγός της αστυνομίας της
Σαϊγκόν Nguyen Ngoc Loan
εκτελεί εν ψυχρώ με το πιστόλι του έναν Βιετκόνγκ.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

Θεμιστοκλέους 34 • Τρίκαλα 42100
Τηλ. (24310) 24.230, 23.727
• FAX: (24310) 24953
Ε- mail:plogos@otenet.gr
ΑΦΜ. 999472292• ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
AP.M.A.E. 54546/33/B/03/07
Για ενημερωτικά κείμενα
και δελτία τύπου στο e-mail:
syntaktes.plogos@gmail.com

Έ

χετε ακούσει
την
αποφθεγματ
ική ρήση «Ο δικός
μπορεί να πει, μα ν’
ακούσει δεν
μπορεί»; Στην Κρήτη
τη λέμε, όταν για
φαινόμενα ή
πρόσωπα του
περιβάλλοντος, της
ομάδας, της χώρας
σκληρά τα λέμε,
αλλά μύγα στο
σπαθί μας δεν
σηκώνουμε όταν
κάποιος ξένος κάνει
το ίδιο.

Τι γίνεται, όμως, όταν
τα κουσούρια μας, τα
πάθη ή τα λάθη μας σε
ξένους τα εκθέτουμε,
για να εκθέσουμε τους
αντιπάλους μας; Ξεχάστε την ευγένεια, άλλη
είναι εδώ η έγνοια. Εκθέτουμε την «οικογένεια».
Με τη μισαλλοδοξία,

Οι κυβερνήσεις φεύγουνε,
μα η χώρα μένει

Οι κυβερνήσεις φεύγουνε, μα η χώρα μένει
τις εμμονές, τις κατηγορίες και τους επιθετικούς προσδιορισμούς,
την πολεμική θεώρηση
της πολιτικής, τη συστηματική οργάνωση και εκδήλωση της εμπάθειας.
Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Απλώς, αλλάζουν ρόλο οι πρωταγωνιστές. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, όπως και
τα λάθη.
Οι εκτός δεν ξεχωρίζουν ροζ, γαλάζιες, πράσινες ή πολύχρωμες κυβερνήσεις.
Μιλούν με εκπροσώπους χώρας, και αν τη
«στολίζεις» μην περιμένεις δώρα. Έχεις κάψει,
για μικροπολιτικούς λόγους, τη φανέλα της
Εθνικής Ελλάδας τώρα.

Μόνο όταν είσαι στην
απέναντι όχθη διακρίνεις
ξεκάθαρα την υπονόμευση του κύρους της χώρας. Μόνο τότε βλέπεις
ότι πλήττεται η διεθνής
εικόνα της. Μόνο τότε
διακρίνεις το κάρφος
από την δοκόν.
Μόνο τότε ενθυμείσαι
ότι δεν ταιριάζει σε
υπεύθυνο πολιτικό. Ο
εθνικός διασυρμός για
του κόμματος το σωσμό.
Τι να πρωτοθυμηθώ.
Από τους «Τιτανικούς»
και τη «διεφθαρμένη
χώρα» μέχρι το «κανένας
σοβαρός επενδυτής δεν
θα δαπανήσει τα χρήματά του, όταν ξέρει ότι
ο χρόνος αυτής της κυβέρνησης, που το απο-

φάσισε αυτό, τελειώνει».
Τι δεν τελειώνει; Αυτή
η γκρίζα εκστρατεία
«πειθούς» στο εξωτερικό, όταν το κομματικό
τίθεται πάνω από το
εθνικό. Νομίζουν ότι κάνουν στον πολιτικό αντίπαλο κακό; Μια χαρά
τα καταφέρνει μόνος
του.
Οι κυβερνήσεις φεύγουνε, μα η χώρα μένει.
Αυτό «η πλειοψηφία των
ανθρώπων που μπορούν
να σκέπτονται και να
ασκούν κριτική» το καταλαβαίνει.
Της Κατερίνας Τζωρτζινάκη
Από την έντυπη
έκδοση της
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

Το Άγγελμα
Η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ για την
σημερινή συνεδρίαση του ΣτΕ
για τα αναδρομικά
στο δημόσιο τομέα:
```
“Σκάει αύριο η βόμβα
των αναδρομικών -Στη
συνεδρίαση της Ολομέλειας
θα κριθεί η τύχη των
κομμένων δώρων και
επιδομάτων για πάνω
από 450.000 δημοσίους
υπαλλήλους -Η απόφαση
αναμένεται ότι θα
αποτελέσει πρόκριμα και για
ανάλογες διεκδικήσεις
από συνταξιούχους”
```

O βουλευτής των ΑΝΕΛ
Αριστείδης Φωκάς στην
Ολομέλεια της Βουλής
για την απουσία του
κατά την ψηφοφορία
στη Βουλή:

της ημέρας

Ο Άγιος Τρύφων καταγόταν
από τη Λάμψακο της Φρυγίας,
θεράπευε θαυματουργικά
όσους ζητούσαν τη βοήθειά του,

“Eκείνη τη στιγμή, για το λόγο ότι είχα πιει
μια γκαζόζα στο κυλικείο, πήγα στην

και μάλιστα θεράπευσε την άρρωστη

τουαλέτα. Ελειψα για δυο λεπτά. Που
προβλέπει ο κανονισμός να σταματάει η
διαδικασία και να πηγαίνουμε σε

κόρη του αυτοκράτορα Γορδιανού.
Την εποχή του Δεκίου συλλαμβάνεται,

ονομαστική ψηφοφορία;”.

και αφού βασανίζεται,
```
παραδίδει την ψυχή του στο Θεό.

(Σήμερα λοιπόν
τα νεότερα...)

(Mια γκαζόζα έφερε την αναστάτωση...)

Το ανέκδοτο της ημέρας

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)

Ένα καγκουρό δραπέτευε συνέχεια από το ειδικά
περιφραγμένο δώρο του στο ζωολογικό κήπο.
Οι αρμόδιοι, ξέροντας ότι μπορεί να πηδάει πολύ
ψηλά, βάζουν έναν φράχτη 3 μέτρα ψηλό. Το επόμενο
πρωί το καγκουρό έκανε τις βόλτες του στον
ζωολογικό κήπο, έξω απ τον περιφραγμένο χώρο του.
Οι αρμόδιοι σηκώνουν το φράχτη στα 6 μέτρα, αλλά το
επόμενο πρωί, πάλι έξω το καγκουρό. Συνεχίζουν την
ίδια ιστορία, κάθε μέρα πιο ψηλό φράχτη, κάθε πρωί
έξω το καγκουρό.
Ο φράκτης τώρα είναι στα 20 μέτρα ύψος. Τελικά, μια
καμήλα από τη διπλανή περίφραξη ρωτάει το

καγκουρό:
- Πόσο
ψηλά
πιστεύεις
ότι θα τον
φτάσουνε το
φράχτη; - Πιθανόν
50 μέτρα, εκτός αν
κάποιος σκεφτεί
να κλειδώνει την
πόρτα
τα βράδια.

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Παρασκευή 1/2/2019

Έχετε ακούσει την αποφθεγματική ρήση «Ο δικός μπορεί να
πει, μα ν’ ακούσει δεν μπορεί»;
Στην Κρήτη τη λέμε, όταν για
φαινόμενα ή πρόσωπα του περιβάλλοντος, της ομάδας, της χώρας σκληρά τα λέμε, αλλά μύγα
στο σπαθί μας δεν σηκώνουμε
όταν κάποιος ξένος κάνει το ίδιο.
Τι γίνεται, όμως, όταν τα κουσούρια μας, τα πάθη ή τα λάθη
μας σε ξένους τα εκθέτουμε, για
να εκθέσουμε τους αντιπάλους
μας; Ξεχάστε την ευγένεια, άλλη
είναι εδώ η έγνοια. Εκθέτουμε
την «οικογένεια».
Με τη μισαλλοδοξία, τις εμμονές, τις κατηγορίες και τους επιθετικούς προσδιορισμούς, την
πολεμική θεώρηση της πολιτικής,
τη συστηματική οργάνωση και
εκδήλωση της εμπάθειας.
Η ιστορία επαναλαμβάνεται.
Απλώς, αλλάζουν ρόλο οι πρωταγωνιστές.
Η ιστορία επαναλαμβάνεται,
όπως και τα λάθη. Οι εκτός δεν
ξεχωρίζουν ροζ, γαλάζιες, πράσινες ή πολύχρωμες κυβερνήσεις.
Μιλούν με εκπροσώπους χώρας, και αν τη «στολίζεις» μην
περιμένεις δώρα. Έχεις κάψει,
για μικροπολιτικούς λόγους, τη
φανέλα της Εθνικής Ελλάδας
τώρα.
Μόνο όταν είσαι στην απέναντι
όχθη διακρίνεις ξεκάθαρα την
υπονόμευση του κύρους της χώρας. Μόνο τότε βλέπεις ότι πλήττεται η διεθνής εικόνα της. Μόνο
τότε διακρίνεις το κάρφος από
την δοκόν.
Μόνο τότε ενθυμείσαι ότι δεν
ταιριάζει σε υπεύθυνο πολιτικό.
Ο εθνικός διασυρμός για του
κόμματος το σωσμό.
Τι να πρωτοθυμηθώ. Από τους
«Τιτανικούς» και τη «διεφθαρμένη
χώρα» μέχρι το «κανένας σοβαρός επενδυτής δεν θα δαπανήσει
τα χρήματά του, όταν ξέρει ότι
ο χρόνος αυτής της κυβέρνησης,
που το αποφάσισε αυτό, τελειώνει».
Τι δεν τελειώνει; Αυτή η γκρίζα
εκστρατεία «πειθούς» στο εξωτερικό, όταν το κομματικό τίθεται
πάνω από το εθνικό. Νομίζουν
ότι κάνουν στον πολιτικό αντίπαλο κακό; Μια χαρά τα καταφέρνει μόνος του.
Οι κυβερνήσεις φεύγουνε, μα
η χώρα μένει. Αυτό «η πλειοψηφία των ανθρώπων που μπορούν
να σκέπτονται και να ασκούν κριτική» το καταλαβαίνει.

ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ
ΤΟΠΟΥΣ ΤΟ ΠΡΩΙ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ
3 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ.

Της Κατερίνας Τζωρτζινάκη
Από την έντυπη έκδοση
της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 05 ΕΩΣ
17 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 2 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

∫Ε.Κ.

Τι κάνουμε στα παιδιά μας;
Πάνω από 90.000 παιδιά υποστηρίχθηκαν από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» το 2018, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, που παρουσίασε, χθες ο οργανισμός.
Στον παραπάνω αριθμό περιλαμβάνονται παιδιά και νεογνά, που έλαβαν υπηρεσίες υγείας, περιστατικά βίας, εξαφανίσεις, υλική υποστήριξη παιδιών και των οικογενειών
τους, αλλά και μαθητές, που συμμετείχαν σε διαδραστικές παρεμβάσεις. Επίσης, 6.479 απασχολήθηκαν δημιουργικά στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Οι αριθμοί δεν έχουν μεγάλη διαφοροποίηση από τα
περσινά στοιχεία, με εξαίρεση την «Εθνική Τηλεφωνική
Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056», που δέχτηκε 271.996
τηλεφωνικές κλήσεις (221.152 το 2017).
Τα στοιχεία δεν προβληματίζουν απλά, σοκάρουν δυστυχώς όλο και πιο πολύ!

∫Ε.Κ.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 3

Απόπειρες απάτης

ΠΑΜΕ: Όχι στις διώξεις
των αγροτών
«Το ΠΑΜΕ στέκεται στο πλευρό της μικρομεσαίας αγροτιάς που αγωνίζεται ενάντια στο ξεκλήρισμα,
ενάντια στη φτώχεια και την εξαθλίωση που επιβάλλουν κυβέρνηση - ΕΕ -επιχειρηματικοί όμιλοι. Το
ταξικό εργατικό κίνημα καταγγέλλει την πρωτοφανή κυβερνητική επιχείρηση τρομοκράτησης και καταστολής εναντίον της αγροτιάς που αγωνίζεται» τονίζει η γραμματεία Τρικάλων του ΠΑΜΕ σε σχετική
ανακοίνωση.
Όπως σημειώνει «πρόκειται για μια πρωτοφανή
δίωξη των αγωνιζόμενων αγροτών, στελεχών του
αγροτικού κινήματος, με πολιτική απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είναι η πρώτη φορά που
καλούνται να δικαστούν, χωρίς να απολογηθούν,
συνδικαλιστικά στελέχη, πρόεδροι και μέλη ΔΣ
των οργανώσεων του αγροτικού κινήματος. Η νέα
δίωξη των αγροτών συνδικαλιστών είναι μια νέα σελίδα στη μαύρη βίβλο του αυταρχισμού και της καταστολής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ».
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Ήμασταν κάποτε αγαπημένοι…

Ιακωβάκης: Ψεύτικη είδηση
ότι δεν θα κατέβει ο Τσιλιμίγκας
Τη φήμη περί μη συμμετοχής του Νίκου Τσιλιμίγκα ως υποψηφίου περιφερειάρχη
Θεσσαλίας διέψευσε με συνέντευξη του στη Ραδιοφωνική Λέσχη 97,6 ο περιφερειακός σύμβουλος Μάκης Ιακωβάκης:
«Δεν έχουν καμία δόση αληθείας τα όσα μπορεί να λέγονται ότι στο τέλος ο κ.
Τσιλιμίγκας δεν θα κατέλθει υποψήφιος περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Προσωπικά
βρεθήκαμε και μιλήσαμε το βράδυ της Τετάρτης πριν τη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου και μου είπε πως τίποτα τέτοιο δεν ισχύει. Δεν έχουν καμία
δόση αληθείας και ο ίδιος χαρακτήρισε -το δημοσίευμα που υπήρξε κι έκανε αναφορά περί πιθανή μη καθόδου του- ως fake news. Συζητήσαμε επίσης για το πώς
θα πρέπει να γίνει ο προεκλογικός αγώνας αλλά όπως μπορεί να καταλάβει ο καθένας, ο σχεδιασμός και ο ρυθμός της προεκλογικής εκστρατείας είναι απόφαση
του γιατρού, πρέπει να προσαρμοστούμε ότι τον πρώτο και τελευταίο λόγο για την
όλη προετοιμασία την έχει ο κ. Νίκος Τσιλιμίγκας και οι υπόλοιποι θα τοποθετηθούμε όπως θα προκύψουν οι επιλογές. Βέβαια ο ίδιος έχει ένα δίλημμα: να κάνει τον γιατρό ή θα κάνει τον πολιτικό και πόσο χρόνο θα αφιερώσει για να κάνει
τον πολιτικό; Και να ζαλίζουμε κάθε μέρα τον κόσμο, αυτός είναι υποψήφιος με
εκείνον και με τον άλλο, δεν είναι και το πλέον ενδεδειγμένο.
Εμείς θα κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας να πείσουμε το εκλογικό σώμα ότι
είμαστε διαφορετικοί από αυτό που έχουμε τώρα. Πάντως η εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψηφίων για τον συνδυασμό του κ. Τσιλιμίγκα είναι τεράστια και αυτά
βέβαια κάποια στιγμή το επόμενο διάστημα θα μετουσιωθεί σε πράξη».

∫χρ.παπ.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

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

Κρούσματα απόπειρας εξαπάτησης ηλικιωμένων και όχι μόνο καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες
στα Τρίκαλα.
Πρόκειται για το γνωστό κόλπο με
τηλεφώνημα στα στοχευμένα άτομα(συνήθως μεγάλης ηλικίας), στα
οποία ανακοινώνουν πως δήθεν
έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα
οικείο τους πρόσωπο (προτιμούν
παιδί – εγγόνι).
Για το ζήτημα αυτό έχει γίνει πολύς λόγος, η ΕΛΑΣ έχει εκδώσει
σχετικές ανακοινώσεις και οδηγίες, υπάρχει διαφήμισή της στα
ΜΜΕ και έχουν γίνει και γίνονται
συστάσεις από τα κεντρικά ΜΜΕ.
Καλό είναι λοιπόν, τα τέκνα ηλικιωμένων να ενημερώσουν τους
γονείς τους σχετικά και κυρίως την
Αστυνομία, αν τους τύχει τέτοιο περιστατικό, ώστε οι απατεώνες, αν
δεν συλληφθούν, να ματαιοπονήσουν.

∫ Μ.α.Μπ.

Και πάλι ένταση
στον Δημοτικό

Συμβούλιο Φαρκαδόνας!
Δεν αποτελεί πλέον είδηση ότι
σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο του
δήμου Φαρκαδόνας η ένταση χτυπάει κόκκινο.
Αυτό έγινε και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου για μια
ακόμη φορά οι διαξιφισμοί ήταν
έντονοι και οι διακοπές συχνές.
Αποτέλεσμα; Να δώσουν νέο ραντεβού για την Δευτέρα, μπας και
καταφέρουν να ολοκληρώσουν
τα θέματα που είναι για συζήτηση…

∫χρ.παπ.
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Η αίτηση – δήλωση
υποψηφιότητας
των πανελλαδικών εξετάσεων

Αρχές Μαρτίου
Ήδη το Υπουργείο Παιδείας έχει
αποστείλει την πρώτη ενημερωτική
εγκύκλιο στη Διεύθυνση της τοπικής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
για την όλη διαδικασία

Τονίζει ο πρόεδρος των Τρικαλινών ΕΒΕ για τον κατώτατο μισθό

«Ναι στην αύξηση,
αλλά με προϋποθέσεις»
Κατά τον κ. Αγγελάκη η όποια αύξηση θα πρέπει να συνοδεύεται από
μείωση της υπερφορολόγησης και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
ίμαστε υπέρ της
αύξησης του κατώτατου μισθού,
ωστόσο αυτό θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη στήριξη
των επιχειρήσεων…». Αυτό
υπογράμμισε ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας ΕΒΕ Τρικάλων
κ. Βαγγέλης Αγγελάκης, σχετικά με την πρόσφατη απόφαση που αφορά στον κατώτατο μισθό.
Ο πρόεδρος των Τρικαλινών
ΕΒΕ χαρακτήρισε την απόφαση υποκριτική, καθώς θα
υπάρξει μείωση του αφορολόγητου, ενώ σημείωσε ότι
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
είναι υπέρ της αύξησης αυτή
θα συνοδεύεται από μείωση
της υπερφορολόγησης και
μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
«Οι μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις ματώνουν καθημερινά από την σκληρή φορολογία. Λέμε “ναι” στην αύξηση του κατώτατου μισθού,
διότι όταν οι πολίτες έχουν
χρήματα καταναλώνουν. Αυτό,
όμως δε γίνεται τόσο απλά σε
αυτή τη δύσκολη συγκυρία»
τόνισε ο κ. Αγγελάκης.

«Ε

Στο τέλος Φεβρουαρίου ή στις αρχές του Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία των αιτήσεων – δηλώσεων υποψηφιότητας για τις πανελλαδικές εξετάσεις το
2019.
Αυτό σημαίνει ότι σιγά – σιγά οι υποψήφιοι των φετινών
πανελλαδικών εξετάσεων έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία, προκειμένου να διεκδικήσουν μια θέσει σε ΑΕΙ και
ΤΕΙ.
Ήδη, το Υπουργείο Παιδείας έχει αποστείλει την πρώτη ενημερωτική εγκύκλιο στη Διεύθυνση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για την όλη διαδικασία,
αλλά και για τα μαθήματα που θα διαγωνιστούν, τους συντελεστές βαρύτητας και τα επιστημονικά πεδία.
Σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο οι Σχολές, τα Τμήματα
και οι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των
Τ.Ε.Ι., των Α.Σ.Τ.Ε., των Στρατιωτικών Σχολών, των Σχολών
της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων κατατάσσονται στα εξής τέσσερα (4) Επιστημονικά Πεδία: 1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές
Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής και 4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική.
Οι μαθητές της Γ ́ τάξης Ημερήσιου και Δ ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2018-19 έχουν ήδη
επιλέξει και παρακολουθούν μία από τις παρακάτω Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού: Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ και Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.
«Οι Ομάδες Προσανατολισμού επιτρέπουν την πρόσβαση
σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία κατόπιν συμμετοχής
σε εξετάσεις που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με
θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής που προκύπτουν αποκλειστικά από Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων.
Οι μαθητές της τελευταίας τάξης Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2018-19 και οι απόφοιτοι-υποψήφιοι, οι οποίοι
θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2019,
που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε ένα (1) μόνο Επιστημονικό Πεδίο, εξετάζονται σε τέσσερα (4) μαθήματα,
ενώ όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε δύο (2) Επιστημονικά Πεδία, εξετάζονται και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα, το οποίο μπορεί να είναι Γενικής Παιδείας ή Ομάδας
Προσανατολισμού» τονίζεται μεταξύ των άλλων.
Όπως σημειώνεται «οι μαθητές εξετάζονται υποχρεωτικά
στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που ήδη
έχουν επιλέξει και παρακολουθούν ενώ οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε Ομάδας Προσανατολισμού.
Ολοι οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν έναν ή δύο από
τους παρακάτω εναλλακτικούς συνδυασμούς μαθημάτων
ανά Ομάδα Προσανατολισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τα
μαθήματα στα οποία υπάρχουν αυξημένοι συντελεστές βαρύτητας».
Ε.Κ.

Ενώ, επανέλαβε και τη θέση
της ΓΣΕΒΕΕ, λέγοντας ότι
είχε ταχθεί υπέρ της αύξησης
του κατώτατου μισθού λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες
της κοινωνίας, των επιχειρήσεων και της εισόδου της ελληνικής οικονομίας σε ένα
νέο κύκλο ανόδου. Είχαμε
ωστόσο επισημάνει ότι μία
αύξηση του κατώτατου μισθού χωρίς την λήψη άλλων
ελαφρυντικών μέτρων για μισθωτούς και επιχειρήσεις, δεν
θα έχει τα προσδοκώμενα
αποτελέσματα.
«Τέλος, ένα ακόμα ζήτημα
που πρέπει να διευθετηθεί,

αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών που
υπολογίζονται με βάση τον
εκάστοτε κατώτατο μισθό.
Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν
υπάρξει σχετική μέριμνα περίπου 1 εκατομμύριο μη μισθωτοί θα κληθούν να καταβάλουν αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές το επόμενο
διάστημα» πρόσθεσε.
Να υπενθυμιστεί ότι σε πρόσφατη έρευνα του ΙΜΕ της
ΓΣΕΒΒΕ για το οικονομικό
κλίμα στις επιχειρήσεις τα
προβλήματα υπερχρέωσης
παραμένουν στο «κόκκινο»,
τουλάχιστον για 1 στις τέσ-

σερις. Το υψηλότερο ποσοστό των επιχειρήσεων με καθυστερημένες οφειλές αφορά
εκείνες με χρέη προς το
πρώην ασφαλιστικό ταμείο
των επαγγελματιών (ΟΑΕΕ,
26,2%). Το ποσοστό αυτό, παραμένει σταθερό (26,7% στην
προηγούμενη έρευνα Φεβρουαρίου 2017) και αφορά
περίπου 300,000 ενεργές επιχειρήσεις.
Το ποσοστό των επιχειρήσεων που δηλώνει ότι έχει
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς
την εφορία παραμένει σταθερά υψηλό στο 23,8%, παρά
τις διάφορες ρυθμίσεις που
έχουν εισαχθεί. Το στοιχείο
αυτό συμβαδίζει με το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων
οφειλών που προστέθηκε
μέσα στο 2017, οι οποίες
ανήλθαν στα 5,47 δις ευρώ
(στοιχεία ΑΑΔΕ). Περίπου
65,000 μικρές επιχειρήσεις
δηλώνουν ότι έχουν βρεθεί
αντιμέτωπες το προηγούμενο
εξάμηνο με κατάσχεση/ ή δέσμευση λογαριασμών για
οφειλές.
Ευαγγελία Κάκια

Καλά νέα για τους πολίτες, άσχημα για τη Ν.Δ
Πολιτική παρέμβαση του Χρ. Σιμορέλη στο OPEN TV
ε πολιτική συζήτηση στο
OPEN TV, στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος 5.30»
με την Αμαλία Κάντζου και τον
Βαγγέλη Γιακουμή, βρέθηκε το
πρωί της Τετάρτης, 30 Ιανουαρίου, ο βουλευτής Τρικάλων
του ΣΥ.ΡΙΖ.Α Χρήστος Σιμορέλης. Η συζήτηση εξελίχθηκε
γύρω από τα σημαντικά θέματα
της επικαιρότητας, όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού, η
έξοδος στις αγορές και οι αγροτικές κινητοποιήσεις.
Ο κ. Σιμορέλης στην παρέμβαση του ανέφερε πως έχουμε
δύο πολύ καλά νέα για τους πολίτες αλλά εξαιρετικά δυσάρεστα για την αξιωματική αντιπολίτευση, την αύξηση του κατώτατου μισθού και την έξοδο της
χώρας μας στις αγορές. Η αύξηση του κατώτατου μισθού, η
οποία θα ισχύσει χωρίς ηλικιακές διακρίσεις από την 1η Φλεβάρη, έρχεται για πρώτη φορά
μετά από δέκα χρόνια μειώσεων. Έτσι, ο κατώτατος μισθός
ορίζεται πλέον στα 650 ευρώ,
από τα 586 ευρώ και τα 510
ευρώ για τους νέους έως 25
ετών. Δηλαδή γίνεται αύξηση
11% για όλους και 27% για
τους νέους κάτω των 25. Καταργείται ο ντροπιαστικός υποκατώτατος μισθός που θεσπίστηκε το 2012 επί Κυβέρνησης
Παπαδήμου, με την πολιτική
σύμπνοια ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.
Στη συνέχεια ο βουλευτής
στηλίτευσε την αντιφατική στά-

Σ

ση της ΝΔ πάνω στο θέμα της
αύξησης των μισθών. Ο κ. Μητσοτάκης έλεγε σε συνάντηση
με εργαζόμενους στις 8/6/2017,
πως δε θεωρεί αναγκαία και δε
δεσμεύεται για αύξηση του κατώτατου μισθού. Μετά όταν
είδε να έρχεται η αύξηση, είπε
ότι ο κατώτατος μισθός πρέπει
να αυξηθεί όσο ορίσουν οι εργοδότες. Έπειτα άλλαξε πάλι
θέση, λέγοντας ότι η αύξηση θα
πρέπει να είναι το διπλάσιο ποσοστό του ρυθμού ανάπτυξης
(δηλαδή 4% αύξηση). Αυτοί λοιπόν που έφεραν μόνο μειώσεις
(μείωσαν τον κατώτατο μισθό σε
μια νύχτα κατά 22% και 32%
στους νέους και εκτίναξαν την
ανεργία στο 27,9%), προσπαθούν να απαξιώσουν την πολιτική επιλογή αυτής της Κυβέρνησης. Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α συνεχίζει τον
αγώνα για προστασία της εργασίας και βελτίωση της ποιότητας ζωής για τη μεγάλη κοι-

νωνική πλειοψηφία.
Ακόμη ο κ. Σιμορέλης επισήμανε πως η έξοδος της χώρας
στις αγορές, η πρώτη μετά το
τέλος του μνημονίου, ξεπέρασε
κάθε προσδοκία. Οι προσφορές
για το ελληνικό 5ετές ομόλογο
υπερέβησαν τα 10 δις. ευρώ, με
το ελληνικό Δημόσιο να αντλεί
2,5δις. ευρώ. Παράλληλα το
επιτόκιο διαμορφώθηκε στο
3,6%, λιγότερο κατά 1,35% από
την «έξοδο» του 2014 (όταν είχαμε το success story της Κυβέρνησης Σαμαρά). Επίσης είναι
πολύ θετικό το γεγονός ότι
στην έκδοση μετείχαν μακροπρόθεσμοι επενδυτές με αποτέλεσμα να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των κερδοσκοπικών κεφαλαίων. Επομένως
απέτυχε και αυτή η προφητεία
της Ν.Δ για αποκλεισμό της
Ελλάδας από τις αγορές.
Επιπλέον ο βουλευτής σημείωσε πως η αξιωματική αντι-

πολίτευση δέχτηκε το προηγούμενο διάστημα απανωτά
χτυπήματα στη στρατηγική της.
Η έξοδος από τα μνημόνια επετεύχθη, η περικοπή συντάξεων
(παρά τα παρακάλια της στον
Μοσκοβισί) δεν πραγματοποιήθηκε και έχουμε επαναφορά
συλλογικών συμβάσεων και εργασιακών δικαιωμάτων που
στην ηγεσία της ΝΔ θεωρούν
ιδεοληψίες. Έτσι ο κ. Μητσοτάκης ελλείψει αντιπολιτευτικής διεξόδου πετάει την μπάλα
στην εξέδρα και στη Βενεζουέλα.
Ο κ. Σιμορέλης σε απαντώντας σε ερώτηση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, δήλωσε πως
είναι αντίθετος σε οποιαδήποτε
δίωξη αγροτών για συνδικαλιστική τους δράση. Είναι πολύ
σημαντικό ωστόσο να γίνει διαχωρισμός μεταξύ της πολιτικής εξουσίας και της βούλησης
της, από τη δικαστική. Εντυπωσιάζει βέβαια η ταχύτητα με
την οποία κινήθηκε η Δικαιοσύνη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο βουλευτής τόνισε πως οι
εποχές που ξεφούσκωναν τα
λάστιχα των τρακτέρ έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί. Το αρμόδιο υπουργείο είναι πάντα ανοιχτό να ακούσει, να συζητήσει
και να εργαστεί για λύσεις, στο
βαθμό του εφικτού, για όλα τα
ζητήματα του αγροτικού κόσμου.
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Εκδήλωση της Ι.Μ. Λαρίσης και Τυρνάβου πραγματοποιήθηκε για το ζήτημα

Δημογραφικό πρόβλημα
•Είναι μείζονος σημασίας θέμα, που απαιτεί συναινετική πολιτική βούληση

Γ

ια το δημογραφικό
πρόβλημα
πραγματοποιήθηκε
εκδήλωση από την Ιερά
Μητρόπολη Λάρισας και
Τυρνάβου και την
Περιφέρεια Θεσσαλίας,
στην οποία συμμετείχε
η Πανελλαδική
Ομοσπονδία
Τριτέκνων (ΠΟΤ),
πραγματοποιήθηκε
στις 28 Ιανουαρίου,
στην αίθουσα
του Ωδείου Λάρισας.

Την εκδήλωση ευλόγησε ο
Μητροπολίτης Λάρισας και
Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, ομιλία εκφώνησαν ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός και ο πρόεδρος
της ΠΟΤ Αντώνης Ντιούδης,
ενώ συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο δημοσιογράφος
Γιώργος Αυτιάς. Τον Νομό
μας εκπροσώπησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Οικογενειών με Τρία Παιδιά ν. Τρικάλων και μέλος του ΔΣ της
ΠΟΤ Ιωάννης Λιούλιος. Η βουλευτής Θεσσαλονίκης Έλενα
Ράπτη, μίλησε για την σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Συναινετική
πολιτική βούληση
«Το δημογραφικό είναι
υπαρξιακό ζήτημα για τον Ελληνισμό» τόνισε ο κ. Αγοραστός στην ομιλία του και επισήμανε «είναι υπαρξιακό ζήτημα για τον Ελληνισμό, είναι
ένα από τα σημαντικότερα
εθνικά θέματα».
«Ο πληθυσμός της Ελλάδας
και φθίνει και γηράσκει. Στην
Ένωση Περιφερειών Ελλάδας
έχουμε ως βασική φιλοσοφία

μας – και το έχουμε αποδείξει
– ότι προτιμάμε τις καινούργιες λύσεις παρά τα παλιά
προβλήματα. Λύσεις ριζοσπαστικές, βιώσιμες, οραματικές,
καινοτόμες, ρεαλιστικές», τόνισε ο κ. Αγοραστός, ο οποίος
στην συνέχεια, αναφερόμενος
στις κατευθυντήριες γραμμές
που θα πρέπει να ακολουθήσει η χώρα, όσον αφορά το
δημογραφικό πρόβλημα δήλωσε: «Αυτό που κυρίως χρειάζεται είναι μακροχρόνιος
σχεδιασμός, τουλάχιστον
20ετίας, καθώς προφανώς τέτοιες πολιτικές θέλουν πολλά
χρόνια να αποδώσουν, άρα
υπερβαίνουν κατά πολύ τον
4ετή εκλογικό κύκλο, πολιτική
βούληση για τολμηρές πολιτικές κι όχι “πυροσβεστικά
μέτρα”, και φυσικά συναίνεση,
καθώς οι πολιτικές που θα
συμφωνηθούν για να αποδειχθούν αποτελεσματικές, πρέπει
να υλοποιούνται χωρίς εκπτώσεις, χωρίς να μεταβάλλονται
κάθε τόσο για να ικανοποιείται
η εκλογική πελατεία του εκά-

Αναμένονται προσεχώς

Πρωτοβουλίες
από τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ
Μάλλον εκκωφαντική θα είναι η γενική σιωπή που επικρατεί στην πλευρά του τοπικού κομματικού μηχανισμού
του ΣΥΡΙΖΑ. «Σιγή ιχθύος» επικρατεί στην παράταξη,
που από μόνη της προϊδεάζει για κάτι στο αμέσως
επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς είναι αδύνατο, παρά
την «σιγή ασυρμάτου», να μην συμβαίνει κάτι στην πλευρά
της πλειοψηφίας στην Βουλή, ιδίως σε προεκλογική περίοδο και σε τόσο ρευστό πολιτικά περιβάλλον.
Το επόμενο λοιπόν χρονικό διάστημα αναμένονται
πρωτοβουλίες της ΝΕ του ΣΥΡΙΖΑ, που θα στοχεύουν
στην ενημέρωση των πολιτών για την πολιτική της κυβέρνησης και για την πολιτική ανάπτυξης του Νομού
μας που έχει χαράξει ο τοπικός κομματικός μηχανισμός,
οι οποίες σε γενικές γραμμές είναι ο πρωτογενής τομέας
με την μεταποίηση και ο τουρισμός.
Βάσει αυτών, μάλλον τις επόμενες ημέρες έρχεται
στον Νομό μας η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Ολυμπία Τελιγιορίδου, η οποία είναι η πλέον αρμόδια να
μιλήσει για τον ένα πυλώνα ανάπτυξης του σχεδιασμού
του ΣΥΡΙΖΑ για τον Νομό μας.
Ασφαλώς η επίσκεψη της κ. Τελιγιορίδου στον Νομό
μας, αν τελικά πραγματοποιηθεί, θα είναι ιδιαίτερης σημασίας, όμως, ενδεχομένως υπάρξει συνέχεια επισκέψεων
στον τόπο μας, που ίσως περιλαμβάνει ευρωβουλευτή
(λόγος γίνεται για τον κ. Δημήτρη Παπαδημούλη), αλλά
και υπουργό. Επίσης, αναμένονται και εκδηλώσεις από
την ΝΕ.
Ματθαίος Μπίνας

στοτε κυβερνητικού κόμματος».

Κύριο πρόβλημα
Ο κ. Ντιούδης στην ομιλία
του σημείωσε αρχικά πως «το
Δημογραφικό είναι πρόβλημα
πολυσυζητημένο, που όμως
ποτέ δεν αντιμετωπίστηκε σοβαρά από καμία κυβέρνηση.
Ένα πρόβλημα που το θυμόμαστε συνήθως πριν τις εκλογές. Το Δημογραφικό πρόβλημα είναι το νούμερο 1 εθνικό πρόβλημα της χώρας.
Όμως και η επίλυση του το
νούμερο 1 πατριωτικό καθή-

κον γιατί έχει να κάνει με την
ύπαρξη του Έθνους μας».
«140.000 περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις σημειώθηκαν την επταετία 20112017, 36.000 την τελευταία
χρονιά. Και αν προσθέσουμε
και τους 400.000 Έλληνες
που έφυγαν στο εξωτερικό
τα χρόνια της κρίσης έχουμε
μισό εκατομμύριο Έλληνες
την τελευταία επταετία. Ο δείκτης γονιμότητας για την ανανέωση του πληθυσμού είναι
2,2. Αυτήν την στιγμή ο δείκτης στην Ελλάδα είναι 1,38»

τόνισε ο κ. Ντιούδης και υπογράμμισε «το δημογραφικό
πρόβλημα δεν είναι όπως το
οικονομικό Χρειάζονται δεκαετίες για να διορθωθεί μια
δημογραφική κατάρευση. Οι
μέχρι τώρα κυβερνήσεις απλά
αδιαφορούσαν και έπαιρναν
ημίμετρα παραμονές εκλογών».

Δημογραφική
πολιτική
«Χρειαζόμαστε εδώ και
τώρα μια δημογραφική πολιτική με συγκεκριμένη στόχευση που να μην συγχέεται με

την κοινωνική πολιτική. Μια
ενιαία δημογραφική πολιτική
που να ξεκινά από το
πρώτο παιδί και να δίνει ιδιαίτερη έμφαση από το
τρίτο παιδί και πάνω. Μια δέσμη μέτρων μικρά και μεγάλα
που να τα βλέπει ο πολίτης
σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας του. Μια πολιτική που θα δίνει κίνητρο
στους νέους να κάνουν οικογένεια και παιδιά, αλλά και
ένα πλέγμα προστασίας που
θα προστατεύει τις οικογένειες με πολλά παιδιά» δήλωσε ο κ. Ντιούδης και επισήμανε «η ιδιότητα τριτέκνων
και πολυτέκνων πρέπει να δίδεται ισοβίως. Δεν μπορεί
ένας γονιός ο οποίος δεν σταματά να ξοδεύει για τα παιδιά
του ακόμα και αν μεγαλώσουν
και το κράτος να εισπράττει
ΦΠΑ απ’ αυτόν, να εξομοιώνεται με κάποιον που δεν
έχει καθόλου παιδιά. Η δημογραφική πολιτική πρέπει να
στοχεύει στην αύξηση των
γεννήσεων. Ο αγώνας μας είναι ιερός γιατί έχει να κάνει
με το μέλλον της πατρίδος
μας που είναι τα παιδιά μας»
σημείωσε ο κ. Ντιούδης.
Ματθαίος Μπίνας
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Μ

ε στόχο τη
βελτίωση της
καθημερινότητ
ας και τη διάσωση της
πολιτιστικής και
θρησκευτικής
κληρονομίας το
Περιφερειακό
Συμβούλιο Θεσσαλίας
έδωσε το πράσινο φως
για την υλοποίηση μιας
σειράς σημαντικών
έργων στην
Περιφερειακή Ενότητα
Τρικάλων.

Πρόκειται για 20 έργα, συνολικού προϋπολογισμού
3.770.800 ευρώ και μετά την
έγκριση τους θα ξεκινήσουν
και οι διαδικασίες για την
υλοποίηση τους.
«Είναι έργα ουσίας και χρήσιμα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.
Αφορούν έργα υποδομής
που στόχο έχουν την ενίσχυση της ασφάλειας στη μετακίνηση των ανθρώπινων
κοινοτήτων και τη μεταφορά
εμπορευμάτων αλλά και την
ενίσχυση της παραγωγικής
διαδικασίας.
Παράλληλα προχωράμε
έργα τα οποία αφορούν τη
διάσωση της πολιτιστικής μας
και θρησκευτικής μας κληρονομίας. Τα έργα αυτά πέρα
της χρησιμότητάς τους συντηρούν θέσεις εργασίας και
δημιουργούν μόχλευση στην
τοπική οικονομία» ανέφερε
σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός και πρόσθεσε ότι η υλοποίηση τους θα
γίνει σε συνεργασία με τον
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων κ. Χρήστο Μιχαλάκη.

Τα έργα
Συγκεκριμένα τα έργα που
εγκρίθηκαν είναι η εκτέλεση
εργασιών αποκατάστασης

1
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Θα υλοποιήσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Έργα βελτίωσης στο ν. Τρικάλων
•Πρόκειται για 20 έργα συνολικού προϋπολογισμού 3.770.800 ευρώ
και εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο

«Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου
Κρήνης Δ. Φαρκαδόνας», συνολικού προϋπολογισμού
100.000 ευρώ, η αποκατάσταση «Ιερού Ναού Αγίου
Γεωργίου Οξύνειας Δ. Μετεώρων», συνολικού προϋπολογισμού 200.000 ευρώ,
εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης «Ιερού Ναού παναγίας της Ιεράς Μονής Λιμ-

ποχώβου Παναγιάς Δ. Μετερώρων», συνολικού προϋπολογισμού 120.000 ευρώ,
η εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης «Ιεράς μονής
Παναγίας Γαλακτοτροφούσας Ανούσας Δ. Μετεώρων»,
συνολικού προϋπολογισμού
150.000 ευρώ, η βελτίωση
Οδού Καλογριάννη – Γέφυρα
Κουκουράβα, συνολικού προ-

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

ϋπολογισμού 300.000 ευρώ,
η βελτίωση Οδού «Βλαχάβα
– Φλαμπορέσι», συνολικού
προϋπολογισμού 800.000
ευρώ, η ολοκλήρωση παράπλευρου οδικού δικτύου της
οδού «Τρικάλων – Λάρισας
στο τμήμα Πετρωτό – Γεωργανάδες – Κλοκωτός», συνολικού προϋπολογισμού
700.000 ευρώ, η «αποψίλωση

– καθαρισμός παραπλεύρως
επαρχιακού δικτύου περιοχής Πύλης», συνολικού προϋπολογισμού 15.000 ευρώ,
η αποψίλωση – καθαρισμός
παραπλεύρως επαρχιακού
δικτύου περιοχής Καλαμπάκας», συνολικού προϋπολογισμού 15.000 ευρώ, η συντήρηση οδού «Άγιος Προκόπιος – Ιερά Μονή Μεγα-

λομάρτυρος Αγίου Προκοπίου», συνολικού προϋπολογισμού 100.000 ευρώ, η συντήρηση οδός «Γάβρος προς
Σκήτη Αγίου Νικολάου», συνολικός προϋπολογισμός
50.000 ευρώ, οι εργασίες
στον περιβάλλοντα χώρο του
«Μουσείου Λαογραφικής
Συλλογής Πυρράς», συνολικού
προϋπολογισμού
100.000 ευρώ, η βελτίωση
οδών πρόσβασης προς «Ιερές Μονές: Αγίας Τζούρτζιας, Χρυσινού Κλείνου και
Σιαμαδών Καστανιάς Δ. Μετεώρων», συνολικός προϋπολογισμός 600.000 ευρώ, η
προμήθεια σωλήνων αποκατάστασης επιφανειακού δικτύου άρδευσης Ν. Τρικάλων, συνολικού προϋπολογισμού 240.000 ευρώ, η αποψίλωση – καθαρισμός παραπλεύρως επαρχιακού δικτύου περιοχής Φαρκαδόνας», συνολικού προϋπολογισμού 15.000 ευρώ, η αποψίλωση – καθαρισμός παραπλεύρως επαρχιακού δικτύου περιοχής «Κλείνου –
Καστανιάς – Ασπροποτάμου», συνολικού προϋπολογισμού 15.000 ευρώ, η ολοκλήρωση κατασκευής αίθουσας στον Κορυδαλλό του
Δήμου Καλαμπάκας», συνολικού
προϋπολογισμού
170.000 ευρώ, οι επισκευές
– συντηρήσεις εγκαταστάσεων «φράγματος Λογγά»,
συνολικού προϋπολογισμού
10.000 ευρώ, οι διαγραμμίσεις στο οδικό δίκτυο της
Π.Ε. Τρικάλων, συνολικού
προϋπολογισμού 24.800
ευρώ, ο καθαρισμός τάφρων
ερεισμάτων παραπλεύρως
οδικού δικτύου περιοχής
«Καστανιάς – Ασπροποτάμου», συνολικού προϋπολογισμού 24.800 ευρώ.
Ευαγγελία Κάκια

τοπικά
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Γνώση και μουσική!
•Εκδήλωση προς τιμή των εκπαιδευτικών από την Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών με αφορμή την εορτή των Τριών Ιεραρχών
ια εορταστική
εκδήλωση προς
τιμήν των
εκπαιδευτικών όλων των
βαθμίδων διοργάνωσε η
Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης
και Σταγών στο
Πνευματικό Κέντρο της
Ιεράς Μητροπόλεως
«ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΑΛΕΞΙΟΣ» το βράδυ της
Τρίτης.

Μ

ι συνταξιούχοι στέκονται στο πλευρό της μικρομεσαίας αγροτιάς που
αγωνίζεται ενάντια στο ξεκλήρισμα, ενάντια στην φτώχεια και στην εξαθλίωση που επιβάλλουν Κυβέρνηση-ΕΕΕπιχειρηματικοί Όμιλοι.

Ο

Οι συνταξιούχοι καταγγέλλουν την πρωτοφανή κυβερνητική επιχείρηση τρομοκράτησης και καταστολής εναντίον της αγροτιάς
που αγωνίζεται.
Πρόκειται για μια πρωτοφανή δίωξη των
αγωνιζόμενων αγροτών, στελεχών του αγροτικού κινήματος, με πολιτική απόφαση της
Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είναι η πρώτη
φορά που καλούνται να δικαστούν, χωρίς να

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Οι συνταξιούχοι στέκονται
στο πλευρό της μικρομεσαίας αγροτιάς
απολογηθούν, συνδικαλιστικά στελέχη, πρόεδροι και μέλη ΔΣ των οργανώσεων του
αγροτικού κινήματος.
Η νέα δίωξη των αγροτών συνδικαλιστών
είναι μια νέα σελίδα στη μαύρη βίβλο του αυταρχισμού και της καταστολής της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Μετά τον νόμο ενάντια στο δικαίωμα στην

απεργία και τη συνδικαλιστική δράση, ποινικοποίησε τις κινητοποιήσεις ενάντια στους
πλειστηριασμούς, χτύπησε με ΜΑΤ και βία τις
κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών, εργατών,
φοιτητών και στέλνει καθημερινά στα δικαστήρια αγωνιστές του εργατικού-λαϊκού κινήματος.
Η τρομοκρατία δεν θα περάσει
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Στον αρχαιολόγο

Νίκο Νικονάνο
το “Βραβείο Φιλίας Τρικάλων”
του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. για το 2018
μόφωνα η Γενική Συνέλευση
των μελών του Φιλολογικού, Ιστορικού, Λογοτεχνικού
Συνδέσμου (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) Τρικάλων,
που πραγματοποιήθηκε στις 23
Ιαν. 2019, ενέκρινε την πρόταση
του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού να απονεμηθεί το “Βραβείο
Φιλίας Τρικάλων 2018 ” στον
ομότιμο καθηγητή αρχαιολογίας
του Παν/μίου Θεσσαλονίκης κ.
Νίκο Νικονάνο, ο οποίος, ως
πρώτος επιμελητής βυζαντινών
αρχαιοτήτων Θεσσαλίας την περίοδο 1969-73, ερεύνησε συστηματικά, πραγματοποίησε
ανασκαφές και συντήρησε αρκετά βυζαντινά μνημεία του
Ν. Τρικάλων και γενικότερα της Θεσσαλίας, ενώ με τα πολλά σχετικά δημοσιεύματά του συνέβαλε σημαντικά στην επιστημονική διερεύνηση και προβολή τους.
Ο Νίκος Νικονάνος, με καταγωγή από την Έδεσσα, γεννήθηκε το 1935 στη Θεσσαλονίκη, όπου έζησε όλα σχεδόν
τα χρόνια της ζωής του μέχρι σήμερα. Αποφοίτησε με άριστα το 1959 από το ιστορικό-αρχαιολογικό τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Από το 1962 εργάστηκε
ως βοηθός στην έδρα της Βυζαντινής Αρχαιολογίας της ίδιας
Σχολής του Α.Π.Θ. και από τον Μάιο του 1965, μετά από εξετάσεις, έγινε μέλος της Ελληνικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας,
στην οποία υπηρέτησε ως το 1984, αρχικά ως επιμελητής
και στη συνέχεια ως Έφορος Αρχαιοτήτων. Μετεκπαιδεύτηκε στο Ινστιτούτο Ιστορίας της Τέχνης στη Χαϊδελβέργη
με υποτροφία του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου
και του ιδρύματος Alexander von Humboldt. Το 1979 αναγορεύτηκε διδάκτωρ της Βυζαντινής Αρχαιολογίας του
Α.Π.Θ. με βαθμό άριστα. Το 1984 εκλέχτηκε αναπληρωτής
καθηγητής και το 1992 καθηγητής της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ., στο
οποίο δίδαξε ως την συνταξιοδότησή του το 2003.
Ο κ. Νικονάνος, ήδη από φοιτητής (1957) έλαβε μέρος
σε διάφορες ανασκαφές (αρχαία Πέλλα, αρχαία Στρύμνη,
Βεργίνα, Μάνδρα Κιλκίς, Φίλιπποι Καβάλας, Δίον Πιερίας).
Ως επιμελητής και έφορος αρχαιοτήτων, εκτός από τις σωστικές ανασκαφές στη Θεσσαλονίκη (1966-1969), τη Θεσσαλία (1969-1973) και τη Χαλκιδική (1973-1984), διενήργησε
συστηματικότερες ανασκαφές στη Θεσσαλία και τη Χαλκιδική. Σε ό,τι αφορά στη Θεσσαλία διενήργησε συστηματικότερες ανασκαφές στη Λάρισα, το Ζάρκο Τρικάλων, το
Κόκκινο Νερό Λαρίσης, το Αϊδίνιο Μαγνησίας, ενώ εντόπισε και κατέγραψε έναν σημαντικό αριθμό (22) άγνωστων
βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων. Επεξεργάστηκε
όλο αυτό το υλικό με «κριτική οξυδέρκεια» και συνέθεσε τη
διδακτορική του διατριβή με τίτλο: Βυζαντινοί ναοί της Θεσσαλίας, Από τον 10ο αιώνα, ως την κατάκτηση της περιοχής από τους Τούρκους το 1393. Ακόμα έχει δημοσιεύσει
εργασίες για μεμονωμένα μνημεία της Θεσσαλίας και μία
μεγαλύτερη συνθετική εργασία για τις βυζαντινές εκκλησίες της Μαγνησίας.
Παράλληλα με το επιστημονικό του έργο ο κ. Νικονάνος
έχει πλούσια παρουσία και προσφορά στον τομέα του πολιτισμού. Εκτός από επίτιμος πρόεδρος της εταιρείας «Τέχνη» και πρόεδρος των «Φίλων του Μουσείου Βυζαντινού
Πολιτισμού», είναι και μέλος της Χριστιανικής Αρχαιολογικής
Εταιρείας, της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, της
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, της Εταιρείας Θεσσαλικών Μελετών, του Μακεδονικού Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης, της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών (Association Internationale des Études Byzantines), της Εταιρείας Ελλήνων Τεχνοκριτών, της AICA (Διεθνής Ένωση Τεχνοκριτών), της Εταιρείας Υποτρόφων του ιδρύματος
Alexander von Humboldt.
Από τα δημοσιεύματά του για τη Θεσσαλία ενδεικτικά αναφέρονται:
1. Βυζαντινοί ναοί της Θεσσαλίας. Από τον 10ο αιώνα ως
την κατάκτηση της περιοχής από τους Τούρκους το 1393,
Αθήνα 1979
2. Μετέωρα. Τα μοναστήρια και η ιστορία τους, Αθήνα
1987 (Έχει εκδοσθεί και στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά
και ιταλικά).
3. «Βυζαντινά και Μεσαιωνικά μνημεία Θεσσαλίας», 1970.
4. «Έρευνες στην επαρχία Αγιάς Λαρίσης», 1974.
5. «Το εκκλησάκι της Παναγίας Δούπιανης ή Ζωοδόχου
Πηγής στο Καστράκι Καλαμπάκας», 1982.
Η απονομή του «Βραβείου Φιλίας Τρικάλων» στον κ. Νικονάνο από τον Φ.Ι.ΛΟ.Σ. θα γίνει σε ειδική εκδήλωση, η οποία
θα πραγματοποιηθεί στα Τρίκαλα την προσεχή άνοιξη.

Ο

Η εκδήλωση άνοιξε με το
Απολυτίκιο των Τριών Ιεραρχών το οποίο έψαλλαν όλοι οι
παρευρισκόμενοι και με την εισαγωγική ομιλία του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών π.
Αλεξίου Κανίνα, ο οποίος
υπενθύμισε το έργο των Τριών
Ιεραρχών και παρουσίασε τον
ομιλητή.
Εν συνεχεία τον λόγο είχε ο
Ελλογιμώτατος κ. Βάϊος Κυρίτσης, Διδάκτορας Θεολογίας-Σλαβολόγος αναπτύσσοντας το θέμα «Περί Παιδείας αντιλήψεις των Τριών Ιεραρχών και η σύγχρονη πραγματικότητα».
Κλείνοντας η χορωδία της
Μουσικής Σχολής «Παπαστάθη» απέδωσε τραγούδια υπό
την χοραρχία της κ. Νατάσσας Παπαστάθη.
Την εκδήλωση τίμησαν με
την παρουσία τους, κληρικοί
της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών, συνταξιούχοι
καθηγητές, αλλά και πλήθος
εν ενεργεία εκπαιδευτικών.
Η όλη εκδήλωση έκλεισε
με τις εόρτιες ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
ΧΡ. ΠΑΠ.
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Σύλληψη με 270
γραμμάρια κάνναβης
και ζυγαριά ακριβείας

Πρέπει να αποφασίσουν
για τις καλλιέργειες

•Συνελήφθησαν δύο άτομα στα Τρίκαλα, κατηγορούμενα
για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών

•Έχουν ήδη σπαρθεί τα σιτηρά και απομένουν
βαμβάκι και καλαμπόκι από τις βασικές καλλιέργειες

Σ

ε αγωνιστικές
κινητοποιήσεις
βρίσκονται
γεωργοί, ωστόσο,
πλησιάζει ο καιρός που
θα πρέπει να
αποφασίσουν για τις
καλλιέργειές τους,
δηλαδή, πλην των
σιτηρών, τι θα σπείρουν
για την φετινή
καλλιεργητική περίοδο.

Δ

υστυχώς δεν
αποτελεί πλέον
είδηση ότι συχνά
πυκνά η αστυνομία των
Τρικάλων προχωρά σε
συλλήψεις στην περιοχή
μας που έχουν να
κάνουν με τα ναρκωτικά.
Το τελευταίο κρούσμα
έχει να κάνει με 270
γραμμάρια κάνναβης.

Συνελήφθησαν το βράδυ
της Τετάρτης στα Τρίκαλα,
από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Τρικάλων,
δύο άτομα, ηλικίας 31 και
26 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία
για παραβάσεις νόμου περί
ναρκωτικών.
Ειδικότερα, ο 31χρονος
κατελήφθη, από αστυνομικούς της προαναφερόμενης
Υπηρεσίας, να προμηθεύει
στον 26χρονο μία συσκευασία με ποσότητα κάνναβης,
βάρους (6,8) γραμμαρίων,
έναντι του χρηματικού ποσού.
Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του 37χρονου,

Οι γεωργοί για την φετινή περίοδο

με τη συνδρομή αστυνομικού
σκύλου, αλλά και στην κατοχή του, βρέθηκαν επιπλέον
και κατασχέθηκαν:
•έξι συσκευασίες με ποσότητες κάνναβης, συνολικού βάρους (268,2) γραμμαρίων,
•ζυγαριά ακριβείας,

•κινητό τηλέφωνο και
•το χρηματικό ποσό των
(80) ευρώ.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Τρικάλων, ενώ
το προανακριτικό έργο διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας
Τρικάλων.

Ο «χάρτης» των φετινών
καλλιεργειών έχει αρχίσει να
διαμορφώνεται, καθώς από
το φθινόπωρο έχει γίνει η
σπορά των σιτηρών. Το ζήτημα είναι τι έχουν επιλέξει
μέχρι τώρα οι παραγωγοί,
δηλαδή, πόσα στρέμματα
έχουν
σπαρθεί
με
σιτηρά(σκληρό και μαλακό
σιτάρι και κριθάρι) και από
τα υπόλοιπα, πόσα θα καλλιεργηθούν με βαμβάκι και
πόσα με καλαμπόκι.
Μία τάση φυγής από το
βαμβάκι έχει δημιουργηθεί
τα τελευταία χρόνια, λόγω
των ζημιών που έχουν υποστεί οι βαμβακοφυτείες,
αλλά και της χαμηλής τιμής
που είχε το προϊόν αυτό.
Έχουν υπάρξει χρονιές
που ήταν από τις χειρότερες
και αν το βαμβάκι δεν είχε
καλή τιμή, οι περίοδοι θα

ήταν απόλυτα καταστροφικές, διότι πολλοί γεωργοί
μόλις που κατάφεραν να
έχουν στρεμματική απόδοση
τα 100 κιλά, ενώ στις καλές
εποχές ξεπερνούσαν με άνεση τα 250, φτάνοντας ακόμη
και πάνω από 350. Επίσης,
χωρίς την συνδεδεμένη βάμβακος και το ΟΣΔΕ, η βαμβακοκαλλιέργεια με τις αποδώσεις των τελευταίων ετών
θα ήταν ασύμφορη. Και στο
καλαμπόκι η κατάσταση δεν
είναι καλλίτερη, διότι μπορεί
να έχουν «πιάσει» αποδώσεις
πάνω από 1,5 τόνο το στρέμμα κάποιες χρονιές, όμως
είναι κοστοβόρα καλλιέργεια
και δεν είχε τιμή.
Την περίοδο 2016-2017,
πολλοί Τρικαλινοί παραγωγοί
στράφηκαν στο τριφύλλι, ως

διέξοδο, διότι είναι κτηνοτροφικό φυτό, υποχρεωτικά
έχει διάρκεια τουλάχιστον
μίας πενταετίας, οπότε δεν
χρειάζεται όργωμα – καλλιέργεια – σπορά ετησίως,
παρά μόνο πότισμα και λίπανση και επιπλέον μετατρέπεται εύκολα σε βιολογική καλλιέργεια.
Πάντως σε δύσκολη θέση
βρίσκονται οι παραγωγοί για
τις αποφάσεις που πρέπει
να λάβουν σχετικά με το τι
θα σπείρουν για την φετινή
καλλιεργητική περίοδο, καθώς, δεν είναι ευχαριστημένοι από καμία καλλιέργεια,
καθώς είτε κάποια έχει καλή
απόδοση αλλά χαμηλή τιμή,
είτε το αντίστροφο.
Ματθαίος Μπίνας

Βυτιοφόρο παρέσυρε
ηλικιωμένο στα Τρίκαλα

Σ

το Νοσοκομείο Τρικάλων
μεταφέρθηκε χθες ένας
ηλικιωμένος μετά από τροχαίο
ατύχημα.

Το ατύχημα σημειώθηκε σήμερα ο πρωί
επί της Καρδίτσης, στο ύψος του Εργοστασίου Γάλακτος, όταν -υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- ο ηλικιω-

μένος που διέσχιζε το δρόμο με το ποδήλατο παρασύρθηκε από βυτιοφόρο.
Αποτέλεσμα ήταν ο ποδηλάτης –πάνω
από 70 ετών- να μεταφερθεί τραυματισμένος στο Νοσοκομείο, με την ζωή να
μην βρίσκεται σε κίνδυνο.
Έρευνες για τα αίτια του τροχαίου διεξάγει το Τμήμα Τροχαίας.

Σοκ στην Καλαμπάκα
από την είδηση
του θανάτου 12χρονης

Μ

ία τραγική είδηση έρχεται
από την Αττική για 12χρονη
που σύμφωνα με
πληροφορίες της ιστοσελίδας
TaMeteora.gr άφησε την τελευταία
της πνοή την Τετάρτη στο Ωνάσειο
Νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν με
σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Πρόκειται για τη Στυλιανή Μπρέντα,
κόρη του Καλαμπακιώτη Ευαγγέλου

Μπρέντα και της Δήμητρας Σουφλιά.
Η νεαρή μαθήτρια ήταν από τα βασικά
μέλη της Γυναικείας Ομάδας Ποδοσφαίρου του ΠΑΣ Ωρωπός, στην οποία έπαιζε
σέντερ φορ. Αν και η πιο μικρή ηλικιακά
μάλιστα αγωνίστηκε με επιτυχία, καθώς
ήταν ένα από τα ταλέντα της ομάδας.
Η κηδεία έγινε χθες Πέμπτη στις
11.00π.μ. στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου
Νέων Παλατίων Ωρωπού.

τοπικά
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Να κλείσουμε τις πληγές μας
Παρουσιάστηκε χθες στα Τρίκαλα το βιβλίο “Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία. Η Αυτοψία
της Δύσκολης Συμφωνίας των Πρεσπών» του πρέσβη επί τιμή Αλέξανδρου Μαλλιά
ίγες ημέρες πριν η
ελληνική Βουλή
κληθεί να ψηφίσει τη
Συμφωνία των Πρεσπών,
δε θα μπορούσε να είναι
πιο επίκαιρη χρονικά η
παρουσίαση στα Τρίκαλα,
στου νέου βιβλίου του
πρέσβη επί τιμή,
Αλέξανδρου Μαλλιά για τη
Συμφωνία των Πρεσπών.

Λ

Το βιβλίο με τίτλο “Ελλάδα και
Βόρεια Μακεδονία. Η Αυτοψία
της Δύσκολης Συμφωνίας των
Πρεσπών”, παρουσιάστηκε χθες
βράδυ στο Μουσείο Τσιτσάνη
και έδωσε τροφή στους ομιλητές
της εκδήλωσης να συζητήσουν
εκτενώς τα υπέρ και τα κατά της
Συμφωνίας των Πρεσπών, την
οποία ο ίδιος ο συγγραφέας χαρακτήρισε αποτέλεσμα συμβιβασμού και των δύο πλευρών.
Ο Αλέξανδρος Μαλλιάς, πρέσβης επί τιμή, χειρίστηκε υπηρεσιακά το Μακεδονικό από την
πρώτη μέρα που προέκυψε και
γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του
θέματος όσο λίγοι.
Ο έμπειρος διπλωμάτης υπηρέτησε σε 11 κυβερνήσεις και 15
Υπουργούς Εξωτερικών. Μεταξύ
άλλων κρίσιμων θέσεων, ήταν ο
πρώτος διπλωματικός αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Σκόπια.
Το τελευταίο βιβλίο του με τίτλο
Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία –
Η Αυτοψία της Δύσκολης Συμφωνίας των Πρεσπών (εκδόσεις
Ι. Σιδέρης), είναι μια ακτινογραφία της υπόθεσης που πληγώνει
τις δύο χώρες για σχεδόν 30
χρόνια.
Για το βιβλίο μίλησαν Νίκος
Μουστάκας, Δημοσιογράφος,
φοιτητής Δημόσιας Διοίκησης
Παναγιώτης Πιλάτος, ελεύθερος επαγγελματίας, digital marketing

πό σήμερα 1η Φεβρουαρίου 2019, η
συχνότητα λήψης του
πρώτου ψηφιακού μπουκέτου
της δημόσιας τηλεόρασης θα
εξυπηρετείται πλέον μόνο από
τους πομπούς της ΕΡΤ.
Η ΕΡΤ αποφάσισε να αποδεσμευτεί πλήρως από την
DIGEA και να προχωρήσει
στη διαδικασία εγκατάστασης και λειτουργίας των ψηφιακών πομπών.
Ετσι, οι τηλεθεατές των περισσότερων περιοχών στη
χώρα (και στην περιοχή της
Θεσσαλίας) θα πρέπει να προχωρήσουν σε επανασυντονισμό των τηλεοπτικών δεκτών
τους, προκειμένου να αποθηκεύσουν τα κανάλια της ΕΡΤ.
Οι νέες συχνότητες ανά περιοχή και Κέντρο Εκπομπής,
έχουν ως εξής:

Α

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ:
ΦΛΩΡΙΝΑ: δίαυλος 23
ΚΑΣΤΟΡΙΑ: δίαυλος 23
ΓΡΕΒΕΝΑ: δίαυλος 25
ΤΣΟΤΥΛΙ: δίαυλος 25
ΚΟΖΑΝΗ: δίαυλος 25

ΘΕΣΣΑΛΙΑ:
ΒΟΛΟΣ: δίαυλος 21
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ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ & ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
Σήμερα 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 αύριο 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

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου

1

Κοπή βασιλόπιτας του Συνδέσμου μας
Παντελής Σαββίδης, δημοσιογράφος.
Για το βιβλίο ο κ. Μαλλιάς
εξήγησε:
Στο δοκίμιο αυτό επισημαίνεται ότι προϋπόθεση αναζήτησης λύσης στα λεγόμενα εθνικά
ζητήματα είναι η συνεννόηση
και η συναίνεση και κατακρίνεται
η έλλειψη ειλικρινούς προσπάθειας προς την κατεύθυνση
αυτή.
Στην πρώτη αυτή αυτοψία της
Συμφωνίας των Πρεσπών, αναδεικνύεται η θετική σημασία της
erga omnes σύνθετης ονομασίας "Βόρειος Μακεδονία" με
συνταγματική μάλιστα αναθεώρηση.
Ταυτόχρονα, το δοκίμιο αυτό
εξηγεί γιατί τα κεντρικά ζητήματα της γλώσσας και της εθνότητας/ιθαγένειας/υπηκοότητας
αποτελούν την "Αχίλλειο πτέρνα"
της συμφωνίας, η οποία δεν
εξασφαλίζει την καθαρότητα και
την απόλυτη σαφήνειά τους.
Το βασικό πρόβλημα αφορά
στη διαφορετική, μεταξύ των
δύο συμβαλλομένων στη Συμφωνία μερών, δηλαδή της Ελλάδος και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, ερμηνεία των όρων
που συνιστούν τη Μακεδονική
ταυτότητα (γλώσσα, ιθαγένεια/
υπηκοότητα /εθνικότητα).
Έτσι ενισχύονται οι εκτιμήσεις και οι φόβοι εκείνων που αμφισβητούν τη βιωσιμότητα της

Αύριο 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
Την Κυριακή 3/2/2019 και ώρα 5.30 μ.μ. στο Επιμελητήριο Τρικάλων, τα μέλη και οι φίλοι του Ορθόδοξου Ιεραποστολικού Συλλόγου ο Άγ. Οικουμένιος θα κόψουν την πίτα τους και θα παρακολουθήσουν την ομιλία του Θεοφιλεστάτου Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης κ. Προδρόμου με Θέμα: ‘’Συνοδοιπόροι’’.
Θα προβληθεί και βίντεο Ιεραποστολικού περιεχομένου. Είσοδος
ελεύθερη για όλους.

Κοπή πίτας του Σωματείου
Ιεροψαλτών Ν.Τρικάλων

Συμφωνίας και αποδυναμώνεται η εμβέλειά της.
Ο Ευάγγελος Βενιζέλος στον
Πρόλογο του βιβλίου τονίζει:
"Ο Αλέξανδρος Μαλλιάς παρακολουθεί συστηματικά τα εθνικά θέματα και ανταποκρίνεται
στην υποχρέωση να διατυπώνει
τις απόψεις του, συμβάλλοντας
σε έναν εθνικό διάλογο που, δυστυχώς, είναι κολοβός και επη-

ρεασμένος σχεδόν πάντα από
τις συγκυριακές σκοπιμότητες
της εσωτερικής πολιτικής. Συνιστά άμεση, πολύ χρήσιμη ανάλυση της Συμφωνίας των Πρεσπών, που την τοποθετεί στα
ιστορικά και ευρύτερα διεθνοπολιτικά συμφραζόμενά της."
(Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Η ΕΡΤ βγαίνει από την DIGEA
Οι νέες συχνότητες που θα εκπέμπει στη Θεσσαλία
ΠΑΤΜΟΣ: δίαυλος 21
ΚΑΡΠΑΘΟΣ: δίαυλος 21
ΝΙΣΥΡΟΣ: δίαυλος 21
ΡΟΔΟΣ: δίαυλος 21
ΚΩΣ: δίαυλος 21

ΚΥΚΛΑΔΕΣ:

ΕΛΑΣΣΟΝΑ: δίαυλος 22
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ: δίαυλος 22
ΣΠΟΡΑΔΕΣ: δίαυλος 21

HΠΕΙΡΟΣ:
ΚΑΛΠΑΚΙ: δίαυλος 24
ΚΟΝΙΤΣΑ: δίαυλος 24
ΜΕΤΣΟΒΟ: δίαυλος 24
ΓΙΑΝΝΕΝΑ: δίαυλος 24
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ: δίαυλος 21
ΑΡΤΑ: δίαυλος 23

ΙΟΝΙΟ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ:
ΚΕΡΚΥΡΑ: δίαυλος 37

ΙΘΑΚΗ: δίαυλος 21
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ: δίαυλος 23
ΑΓΡΙΝΙΟ: δίαυλος 21

Β/Α ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ:
ΛΑΜΙΑ: δίαυλος 39
ΑΤΑΛΑΝΤΗ: δίαυλος 39
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ: δίαυλος 24
ΦΘΙΩΤΙΔΑ: δίαυλος 39

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ:
ΚΑΛΥΜΝΟΣ: δίαυλος 21
ΣΥΜΗ: δίαυλος 21
ΛΕΡΟΣ: δίαυλος 21

ΑΝΔΡΟΣ: δίαυλος 26
ΤΗΝΟΣ: δίαυλος 26
ΜΥΚΟΝΟΣ: δίαυλος 26
ΣΥΡΟΣ: δίαυλος 26
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ: δίαυλος 42
ΑΜΟΡΓΟΣ: δίαυλος 42
ΝΑΞΟΣ: δίαυλος 42
ΣΙΦΝΟΣ: δίαυλος 42
ΙΟΣ: δίαυλος 42
ΜΗΛΟΣ: δίαυλος 42

ΝΗΣIA Β/A ΑΙΓΑΙΟΥ:
ΣΑΜΟΣ: δίαυλος 27
ΦΟΥΡΝΟΙ: δίαυλος 27
ΙΚΑΡΙΑ: δίαυλος 27

ΚΡΗΤΗ:
ΤΥΜΠΑΚΙ: δίαυλος 39
ΛΑΣΗΘΙ: δίαυλος 27
ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ: δίαυλος 21
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗ: δίαυλος
39.

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

Κοπή πίτας
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πύλης σας προσκαλεί στην κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας που θα γίνει την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου, ώρα 8.00 μ.μ., στην ταβέρνα “Ο Μάκης” στην
Πύλη.
Στην εκδήλωση θα γίνει και εγγραφή μελών.

Κοπή πίτας
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου ΑμεΑ “Ελπίδα” σας προσκαλούν στην κοπή της βασιλόπιτας την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 18.00, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Τρικάλων (Λ.Α.Φ.Τ.).

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 Αγιος 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.

Κοπή πίτας του Συλλόγου Νεφροπαθών
Ο Σύλλογος Νεφροπαθών Ν. Τρικάλων καλεί όλους τους
φίλους και γνωστούς στην κοπή πίτας που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο ΑΕΤΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ στις 10/02/2019 στις
11΄30 το πρωί . Η παρουσίας σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα .
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Κοπή πίτας
των εκπαιδευτηρίων «Αθηνά»
Τ

ην Τρίτη 29
Ιανουαρίου, η
Διοίκηση, ο
Σύλλογος Διδασκόντων, ο
Σύλλογος Γονέων, το
διοικητικό προσωπικό
και οι οδηγοί των
λεωφορείων τίμησαν με
την παρουσία τους την
εκδήλωση της κοπής της
Πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Ο πρόεδρος των Εκπαιδευτηρίων κος. Γκίμτσας Βασίλειος σε σύντομη ομιλία του
ευχαρίστησε τους Διευθυντές
Γυμνασίου και Λυκείου αλλά
και τον Σύλλογο Διδασκόντων
του σχολείου για την καθημερινή προσφορά τους τα τελευταία 18 χρόνια λειτουργίας
του. Κατόπιν, αναφέρθηκε με
θερμά λόγια σε όλους τους
εργαζομένους, οι οποίοι φροντίζουν να παρέχουν καθημερινά υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε μαθητές και καθηγητές του Σχολείου.
Τέλος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συνεισφορά των
Συλλόγων Γονέων του Γυμνασίου και του Λυκείου, που

είναι στο πλευρό του Σχολείου
σε κάθε δραστηριότητα. Σε
όλους ήταν διάχυτη η αισιοδοξία ότι η νέα χρονιά θα

είναι για το σχολείο μας ακόμη
πιο δημιουργική και γεμάτη
επιτυχίες.
Τυχερή της βραδιάς στά-

CMYK

θηκε η κα. Κουτανίτη Μαριάννα, υπεύθυνη της δραστηριότητας του τένις του σχολείου.

Βραβείο τιμής ένεκεν
έτους 2019
στην Νίκη Καμπόση

Η Νίκη Καμπόση πήρε βραβείο τιμής ένεκεν έτους
2019, από την Διεθνή Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών για
το μυθιστόρημά της “Η μελωδία της αγάπης”, εκδ. Ιούλιος
2018.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το έτος 2019 είναι από την
Βουλή των Ελλήνων, για την Ελλάδα αφιερωμένο στον
Ρήγα Φεραίο.

τοπικά
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Το σχολείο με τους πίνακες ζωγραφικής στα Τρίκαλα
• Γεμάτο από αντίγραφα πινάκων διάσημων καλλιτεχνών το 6ο Γυμνάσιο Τρικάλων
να στρέψει το βλέμμα. Και
μετά, να μάθει για τον Μιρό,
τον Ακριθάκη, τον Πικάσο,
τον Βαν Γκονγκ, τον Ματίς,
τον Μόραλη… και άλλους ογκόλιθους της παγκόσμιας Τέχνης.
Όπως τονίζει ο κ. Στάμος,
«Το σκεπτικό ήταν να αντιγράψουμε έργα σημαντικών
καλλιτεχνών, ώστε με το μέγεθός τους και τη χρωματική
τους γκάμα, να αλλάξουν την
ψυχρή ατμόσφαιρα των αιθουσών.
Έτσι έγινε η παραμονή των
μαθητών και των συναδέλφων πιο ευχάριστη και παράλληλα διδακτική για τη
σύγχρονη τέχνη».
Και ο κ. Μιχάλης τονίζει τη
σημασία της συμμετοχής της
σχολικής κοινότητας, σε ένα
σχολείο με μια πραγματικά
πρωτοπόρα βιβλιοθήκη και
με πλήρη σεβασμό στο καθαρό περιβάλλον. Ένα περιβάλλον που συναρτά την καθαριότητα με την Τέχνη, τη
ζωγραφική με την αισθητηριακή απόλαυση.
Και το αποτέλεσμα είναι, η
εκπαίδευση να μετατρέπεται
σε Παιδεία, σε μια κοινωνία,
όπως αυτή των Τρικάλων,
που καινοτομεί με καλές πρακτικές σε όλους τους τομείς.

ερπατάς στους
διαδρόμους και
εκπλήσσεσαι. Πας
μια βόλτα στις αίθουσες
και νομίζεις ότι
περιδιαβαίνεις μουσεία.

Π

Στο 6ο Γυμνάσιο Τρικάλων,
δεν πρωτοτύπησαν. Και άλλα
σχολεία στα Τρίκαλα έχουν
πίνακες ζωγραφικής στους
διαδρόμους, ήδη από τα χρόνια τού τέως Πολυκλαδικού
Λυκείου.
Και μάλιστα αυτή είναι μια
σχεδόν πάγια πρακτική αυτή
στα Τρίκαλα: να εισέρχεται η
τέχνη άμεσα στο οπτικό πεδίο
των μαθητών/τριών.
Αλλά στο 6ο Γυμνάσιο καινοτόμησαν. Διότι από τα σχολικό έτος 2013-14, πέντε χρόνια τώρα, ο καθηγητής καλλιτεχνικών κ. Στέργιος Στάμος, ζωγράφος ο ίδιος, με την
αμέριστη συμπαράσταση του
διευθυντή του σχολείου, κ.
Γιάννη Μιχάλη, επενδύει ζβωγραφικά σε κάθε αίθουσα. Η
οποία διαθέτει ζωγραφισμένο, έναν πίνακα ενός μέγιστου της ζωγραφικής, Ελληνα ή ξένου.
Οπου κι αν σταθείς, ο τοίχος περιβάλλεται από εικόνες
και οπτικές επαφές με έναν
κόσμο καλλιτεχνικό, όμορφο, που ζητά από τον θεατή

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
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Επιστολή προς τους
δημότες Μετεώρων
“Αγαπητοί συμπολίτες του Δήμου Μετεώρων,
Τον προσεχή Μάιο θα κληθούμε όλοι μας να εκλέξουμε νέα Δημοτική Αρχή, με νέα δεδομένα, σε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, τον «Κλεισθένη» ο οποίος αποτελεί ένα
νέο στοίχημα, ένα νέο διακύβευμα για την τοπική αυτοδιοίκηση σε όλη τη χώρα.
Έχοντας, λοιπόν επίγνωση των ευθυνών ως ενεργός πολίτης και εν ενεργεία δημοτικός σύμβουλος, έπρεπε να
πάρω τις αποφάσεις μου. Ετούτη η φορά ήταν η πιο δύσκολη απ’ όλες τις προηγούμενες. Τα διλήμματα πολλά:
κοινωνικά, ηθικά και πολιτικά, σε καμία περίπτωση όμως
κομματικά.
Συζητώντας, λοιπόν, με το οικείο περιβάλλον μου, μετά
από παρότρυνση φίλων και συγγενών και μια σειρά γεγονότων που θα αναφέρω παρακάτω, πήρα την απόφαση να είμαι εκ νέου υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος.
Καθώς είμαι εκλεγμένος όλες τις θητείες μου ως δημοτικός σύμβουλος στον κεντρώο χώρο, έχω κάνει δημόσιο κάλεσμα – ουκ ολίγες φορές - από τον Απρίλιο του
2018, σε όλους τους φορείς, τους θεσμικούς παράγοντες και τις παραγωγικές τάξεις του Δήμου, να παραμείνει ο κεντρώος χώρος ενωμένος και συντεταγμένος για
ένα σκοπό: να υπάρξει νικηφόρο εκλογικό αποτέλεσμα
για ένα καλύτερο αύριο στον τόπο μας. Επιπλέον, θα παραμείνω πιστός και με συνέπεια στα αυτοδιοικητικά ιδεολογικά μου πρότυπα, στις αρχές μου και στο έργο που
έχω επιδείξει σε όλες τις προηγούμενες δημοτικές αρχές
που συμμετείχα, επειδή θεωρώ ότι το αντίθετο θα ήταν
τουλάχιστον ανήθικο από πλευράς μου απέναντι στους
συνδημότες μας αλλά και στους πρώην και στους νυν συνεργάτες και συναδέλφους δημοτικούς και τοπικούς
συμβούλους και προέδρους τοπικών κοινοτήτων. Κόντρα,
λοιπόν, στα σημεία των καιρών που θέλουν πολιτικές μετακινήσεις – μετεγγραφές που διέπονται από μικροπολιτικές και προσωπικά συμφέροντα και όχι από ιδεολογικές
θέσεις και απόψεις, ούτε για το κοινό καλό, θα παραμείνω σταθερός. Εν κατακλείδι και κατά κύριο λόγο θεωρώ
ότι η πιο σοβαρή, δυναμική, ικανή με σχέδιο και αρχές πρόταση - χωρίς να έχω πρόθεση να μειώσω κανέναν υποψήφιο Δήμαρχο - είναι η πρόταση του Θοδωρή Αλέκου.
Μία πρόταση που έγινε νωρίς, πριν τροποποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο και καταδεικνύει το γνήσιο και αγνό ενδιαφέρον για τα κοινά χωρίς να ρυθμίζεται από μικροπολιτικά συμφέροντα και καιροσκοπισμό. Για όλους τους
παραπάνω λόγους αποφάσισα να συνταχθώ και εγώ στο
πλευρό του για ένα καλύτερο αύριο στο Δήμο Μετεώρων.
Με σεβασμό,
Λύπας Δημήτρης
Αγρότης, Δημοτικός Σύμβουλος”

Η πολιτική της γκαζόζας
Αίρεται η «συμφωνία», χάριν γκαζόζας
Με όσα αποκαλύπτει, πλέον, ο
Πάνος Καμμένος,
αντιληπτό είναι ότι
οι πρώην αγαπημένοι κυβερνητικοί
εταίροι είχαν συμφωνήσει σε «στημένες» πλειοψηφίες.
Τώρα, όμως, που
ο Καμμένος προδίδεται και κοντεύει να χάσει το κόμμα του, η συμφωνία αίρεται και μάλιστα με τη μέθοδο της ... γκαζόζας.
Την ίδια ώρα από τις πράξεις και τα λεγόμενά
τους φαίνεται να αναδύεται η δυσοσμία της συγκάλυψης και των σκανδάλων.
Τα απαράδεκτα ήθη τους διαμορφώνουν κρίσιμες
στιγμές. Η αντίστροφή μέτρηση γι’αυτούς δεν
έχει απλώς αρχίσει, έχει τελειώσει.
Λιούτας Θανάσης

Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Εξετάσεις για την απόκτηση
απολυτηρίου Δημοτικού
Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Τρικάλων ανακοινώνεται ότι όσοι
υπέβαλαν αίτηση καθώς και όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου (Π.Δ. 79/2017, ΦΕΚ 109 τ. Α’/01-08-2017)
καλούνται να προσέλθουν στο 7ο Δημoτικό Σχολείο Τρικάλων (τηλ: 2431024465), την Τετάρτη 06 Φεβρουαρίου
2019 και ώρα 10:00 αφού πρώτα υποβάλλουν σχετική αίτηση για συμμετοχή τους στις ως άνω εξετάσεις στη Διεύθυνση Π.Ε Τρικάλων έως και την Τρίτη 05 Φεβρουαρίου 2019.

τοπικά

Ευχαριστήριο του Συλλόγου Κρητών
Ν. Τρικάλων «Ο Ψηλορείτης»
Π
ιστοί στο ραντεβού μας όπως κάθε χρόνο, μέλη και φίλοι
του Συλλόγου Κρητών Ν. Τρικάλων «Ο Ψηλορείτης»
σμίξαμε στον ετήσιο χορό που πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019 στο κέντρο Πύλης Μέγαρο.

Με την μαγευτική λύρα του σπουδαίου Μιχάλη Καλλέργη και την ιδιαίτερη και μελωδική φωνή του Βασίλη Σταυρακάκη, που ήρθαν από
την Κρήτη ειδικά για το χορό μας, σεργιανίσαμε στις στράτες της Κρητικής παράδοσης και απολαύσαμε ένα αυθεντικό και παραδοσιακό κρητικό γλέντι, όπου το κέφι, το ξεφάντωμα και η διασκέδαση κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνεται την χαρά και την ανάγκη να ευχαριστήσει για μια ακόμη φορά τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου για την παρουσία τους στον ετήσιο χορό μας, για τη ζεστή και εγκάρδια ανταπόκριση στο κάλεσμα μας.
Ευχαριστούμε θερμά για την τιμητική τους παρουσία, τους: Δήμαρχο
Τρικκαίων κ. Παπαστεργίου Δημήτριο, τον Διοικητή της 1ης Στρατιάς
Λάρισας, Αντιστράτηγο κ. Ζερβάκη Δημόκριτο, τον Περιφερειακό Σύμβουλο Τρικάλων κ. Μπάρδα Ντίνο, τον βουλευτή της Ν.Δ κ. Σκρέκα Κώστα, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων κ.Λάππα Μιχάλη, τους Αντιδημάρχους κ. Γούλα Χρήστο και κ. Ρόμπο Χριστόφορο καθώς και τον Εφημέριο του Ι.Ν. Αγίας Κυριακής π. Παναγιώτη Μίχο.
Ευχαριστούμε επίσης πολύ και όλους τους εκπροσώπους και μέλη
των πολιτιστικών συλλόγων που και φέτος ήταν κοντά μας : τον Σύλλογο Κρητών Λάρισας, τoν Σύλλογο Κρητών Καρδίτσας, τον Σύλλογο Κρητών Λαμίας, τη Χορευτική Ομάδα «Ξένιοι Κρήτες» από τη Λάρισα, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μεγαλοχωρίου, το Σύλλογο Σαρακατσαναίων, τον Σύλλογο Παλαιοχωρίου, τον Σύλλογο απανταχού Αρδανιωτών «ΤΟ ΑΡΔΑΝΙ» και τον Χορευτικό Όμιλο Τρικάλων .
Θα θέλαμε επιπροσθέτως να ευχαριστήσουμε τους χοροδιδασκάλους Κώστα Οικονόμου και Σάκη Μαραγκοζάκη, που συμβάλλουν αποφασιστικά στην εκμάθηση των κρητικών παραδοσιακών χορών στα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου μας καθώς και όλα τα μέλη των χορευτικών τμημάτων που για μια ακόμη φορά εντυπωσίασαν με τις χορευτικές τους ικανότητες και μάγεψαν τον κόσμο με τον παλμό και το
κέφι τους.
Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας, που με την οικονομική τους βοήθεια συνετέλεσαν στην επιτυχή πραγματοποίηση της
βραδιάς, αλλά και στους δωροθέτες μας, τα καταστήματα και τους
ελεύθερους επαγγελματίες της πόλης μας, που προσέφεραν απλόχερα
τα δώρα τους για την πλούσια λαχειοφόρο αγορά μας.
Εμείς σας δίνουμε την υπόσχεση να συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο
και μεράκι σε ό,τι επιχειρήσουμε να διοργανώσουμε μελλοντικά. Η μαζική προσέλευση του κόσμου στις εκδηλώσεις μας, μας γεμίζει αισιοδοξία και μας οπλίζει με δύναμη. Και σας ευχαριστούμε από καρδιάς!
Αποχαιρετούμε το φετινό γλέντι, παραδοσιακά με δυο μαντινάδες:
Κρήτες Λαμίας, Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων
εσμίξαμε και γίνηκε ξεφάντωμα μεγάλο…
Γλεντήσαμε με κοντυλιές, συρτό και πεντοζάλη
του χρόνου να’ μαστε καλά να σμίξουμε και πάλι…

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΗΤΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
για τα 16 μεγάλα δώρα, κατόπιν κλήρωσης
1) Για τις 4 διανυκτερεύσεις με πρωινό για 2 άτομα στο Ξενοδοχείο
‘’ΑΤΡΙΟΝ 3* ’’ στην Αγ. Μαρίνα Χανίων (KYRIAKAKIS TRAVEL) ο λαχνός
Νο 3560 2) Για την 3ημερη ενοικίαση αυτοκινήτου (ΜΑLIA TRAVELΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) αξίας 210 ευρώ
ο λαχνός Νο 2599
3) Για μια μονοήμερη εκδρομή 2 ατόμων Buggy Tour ή Quad Safari
(ΜΑLIA TRAVEL-ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) αξίας 180 ευρώ
ο λαχνός Νο 711
4) Για ένα εισιτήριο 2 ατόμων σε καμπίνα δίκλινη, στην γραμμή προς
και από Κρήτη με επιστροφή (ANEK LINES – BLUE STAR FERRIES)
ο λαχνός Νο 3469
5) Για ένα τριήμερο για 2 άτομα σε ξενοδοχείο της Σαντορίνης (ENIGMA CLUB SANTORINI- ΓΑΛΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ)
ο λαχνός
Νο 801 6)
Για ένα εισιτήριο για 1 άτομο σε καμπίνα δίκλινη στη γραμμή Πειραιάς- Χανιά-Πειραιάς μετ’ επιστροφής (MINOAN LINES)
ο λαχνός Νο 194 7)
Για τις 2 διανυκτερεύσεις για 4 άτομα στα ‘’Deo Donum Studios and
Apartments’’ στο Ηράκλειο Κρήτης ( ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ) αξίας
250 ευρώ ο λαχνός Νο 1141
8) Για 1 διανυκτέρευση για 4 άτομα στις ‘’Crops Suites’’ στο Ηράκλειο Κρήτης (ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΑΝΘΗ) αξίας 100 ευρώ ο λαχνός Νο 3517
9) Για μια εξάμηνη ασφάλεια αυτοκινήτου( ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ), αξίας 150 ευρώ
ο λαχνός Νο 3000
10) Για μια θεραπεία προσώπου (ΠΑΛΛΑΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ) , αξίας 150 ευρώ
ο λαχνός
Νο 1339
11) Για μια εξάμηνη ασφάλεια αυτοκινήτου( ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΑΠΠΑ),
αξίας 120 ευρώ
ο λαχνός Νο 1460
12) Για ελαστικά Ι.Χ. (ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ) αξίας 100
ευρώ
ο λαχνός Νο 2368
13) Για διαγνωστικό έλεγχο και θεραπεία στο κέντρο ποδοκομίας
(ΑΚΡΩΝ ΙΑΜΑ) αξίας 100 ευρώ
ο λαχνός Νο 3827
14) Για 1 διανυκτέρευση για 2 άτομα στον ξενώνα ‘’ΑΣΚΟΥΡΙΣ’’ ( ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΛΓΑ) στην Καλλιπεύκη Ολύμπου
ο λαχνός Νο 2668
15) Για την τηλεόραση JVC 32’’ (ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ) αξίας 170
ευρώ ο λαχνός Νο 592 16) Για τον αφυγραντήρα EMIDE DELUXE 16
lt (ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ) αξίας 150 ευρώ
ο λαχνός Νο 2425
Παρακαλείται όποιος τυχερός-η δεν παρέλαβε το δώρο του στο κέντρο, να προσέλθει στα Γραφεία του Συλλόγου (οδός Μέβιν Νέλσων
αρ.2) την Τρίτη 7.30μμ – 9.30μμ για την παραλαβή του.

Και ο Γιώργος Οικονόμου από
την Δημοτική Ενότητα Νεράϊδας
στην μάχη των εκλογών του Μάη

Τη Κυριακή
παρουσιάζεται το βιβλίο
του Μικέλη Χατζηγάκη

Στο πλευρό του Κώστα
Μαράβα ξεκίνησε και συνεχίζει ο έμπειρος Γραμματέας Νεράϊδας κ. Γιώργος Οικονόμου, με σκοπό
την δεύτερη περίοδο διακυβέρνησης του Δήμου
Πύλης από την Δημοτική
Παράταξη «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ».
Ο ίδιος δηλώνει ότι:
«…Μέσα στις φλέβες
μου τρέχει το αίμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Υπηρέτησα μια ζωή τους συμπατριώτες μου, μόνιμους και μετακινούμενους κατοίκους.
Αγαπώ την ορεινή μου πατρίδα, τους ανθρώπους της, την
ομορφιά της.
Τιμώ τον Δήμαρχο Πύλης κ. Κώστα Μαράβα, δέχομαι τις αξίες
που εκπροσωπεί ο ίδιος και η μεγάλη του ομάδα, η οποία πιστά τον
ακολουθεί.
Θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις για μία περήφανη ΝΙΚΗ από την
πρώτη Κυριακή.
Για την Δημοτική Ενότητα Νεράϊδας, για τον Δήμο Πύλης…».
Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, υποδέχθηκε την
καινούργια υποψηφιότητα λέγοντας:
«…Ο Γιώργος Οικονόμου δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι γνωστός στην ορεινή πατρίδα της Νεράϊδας, του Παχτουρίου, του Αρματολικού, της Κορυφής.
Είναι ο ορισμός της προσφοράς και της Αυτοδιοίκησης.
Μαζί ξεκινήσαμε με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, μαζί θα χτίσουμε την εποχή του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ.
Είμαι χαρούμενος γιατί, όταν η εμπειρία συναντά την νιότη, δημιουργεί τις καλλίτερες συνθήκες, είναι η συνταγή της συνέχειας.
Γιώργο εύχομαι καλό – πολιτισμένο αγώνα και καλή ΝΙΚΗ…».

Κορυφαία στελέχη της ΝΔ θα έρθουν
στα Τρίκαλα αυτη την
Κυριακή 3 Φεβρουαρίου για να παρουσιάσουν το βιβλίο του
Μικέλη Χατζηγάκη
«Προτάσεις ενός
Σύγχρονου Φιλελεύθερου». Η πρώην
υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Βουλευτής Καρδίτσας
και γραμματέας της
κοινοβουλευτικής
ομάδας της ΝΔ Κώστας Τσιάρας και ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός θα είναι οι 3
ομιλητές. Τον πρόλογο του βιβλίου έγραψε ο Αντιπρόεδρος της
ΝΔ Κωστής Χατζηδάκης ο οποίος αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια για τον Τρικαλινό πολιτικό και την συνεργασία που είχαν στα πλαίσια του Κυβερνητικού προγράμματος.
Το βιβλίο του Μικέλη Χατζηγάκη περιέχει τις προτάσεις του
για την επίλυση των πιο βασικών προβλημάτων τόσο στην κεντρική πολιτική σκηνή όσο και στα Τρίκαλα. Όπως ο ίδιος
λέει «Πολιτική σημαίνει προτάσεις που οδηγούν σε λύσεις.
Αφού, επί 3 χρόνια μελέτησα τα προβλήματα, τώρα καταθέτω
τις προτάσεις μου – από το ασφαλιστικό μέχρι την εξωτερική
πολιτική - για το πως μπορεί να βελτιωθεί η ζωή των συμπολιτών μου. Θεωρώ πως η πολιτική πρέπει επιτέλους να φύγει από
τις φωνές ακραίων και ξεπερασμένων και να μεταφερθεί στο
γήπεδο της ουσίας και των προτάσεων. Με αυτό το βιβλίο προσπαθώ να συμβάλω σε αυτό το κομμάτι και να φανώ, όσο μπορώ, χρήσιμος για τα Τρίκαλα και τον τόπο μου».
Η παρουσίαση θα γίνει αυτή την Κυριακή στις 12.00 το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο Τρικάλων. Το βιβλίο επιμελήθηκαν οι εκδόσεις Ι. Σιδέρης.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΖΗΤΟΥΝ ΓΙΑΤΡΙΚΟ

ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ

Οι Σκαμνιές θα έχουν την τιμητική τους
το προσεχές διάστημα με αποκορύφωμα
το Πανελλήνιο ανωμάλου (σελ 3)

Στον ΑΟΤ ψάχνουν επειγόντως
κάποια τονωτική ένεση προκειμένου
να ξεκολλήσουν βαθμολογικά (σελ 5)

Ικαροι και Καλαμπάκα ετοιμάζονται
μεθοδικά για τις καινούργιες εξόδους
σε Βόλο και Λευκάδα (σελ 4)

4 Οι ποδοσφαιριστές των ομάδων της Β’ Ερασιτεχνικής
(2ος όμιλος) έδειξαν και χθες την αγάπη τους για
το άθλημα προσφέροντας πλούσιες συγκινήσεις (σελ 7)
CMYK
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Εβαλε
το χεράκι
του
Ο Γ. Σφαιρόπουλος
μεταμόρφωσε την
Μακάμπι, που θυμίζει
κάτι από τα παλιά
Οι Ελληνες προπονητές
παρουσιάζουν έργο στο
εξωτερικό σκηνικό που
αναγνωρίζεται.
Ο συνάδελφος Σ. Γεωργίου έγραψε σχετικά στο
basketblog.
Η διοίκηση της Μακάμπι
έδωσε τα κλειδιά στον Έλληνα προπονητή της άμυνας όταν αυτή ήταν και
φέτος η κλασική Μακάμπι.
Δηλαδή μια ομάδα γεμάτη
Αμερικανούς και με μπάσκετ ΝΒΑ χωρίς αρχή και
τέλος.
Και με την πλάτη στον
τοίχο με ρεκόρ 1-7 έστω
με δύσκολο πρόγραμμα
και μετά το σοκ στην
Γκραν Κανάρια. Μέσα σε
2,5 μήνες ο Σφαιρόπουλος
που σχεδόν κανείς δεν
ποντάριζε ότι θα βγάλει
άκρη, όχι μόνο έχει βγάλει
άκρη, ήδη έχει ακούσει το
όνομά του να γίνεται σύνθημα από τους μπασκετικούς οπαδούς της Μακάμπι που είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί και βλέπει τους παίκτες του να τον γουστάρουν! Ποιοί;
Οι Αμερικανοί που τους
έπεισε ότι η ομάδα είναι
πάνω απ όλα! Ο Σφαιρόπουλος κατάφερε μέσα σε
2,5 μήνες να αλώσει με
17π από -12 την ΤΣΣΚΑ,
να ρίχνει και 35π στην
Μπαρτσελόνα, να ρίξει 25π
στην 7η μην ξεχνάμε Μπάγερν και σήμερα να έχει
εντός πλέι οφ την ιστορική
ομάδα.
Το καλύτερο; Ολα αυτά
χωρίς να προχωρήσει σε
καμία αλλαγή. Κατάφερε
όμως να βάλει αρχές και
πλάνα στο παιχνίδι της
ομάδας του, να πείσει τους
Αμερικανούς ότι η ομάδα
είναι πάνω απ όλα. Το ακόμα πιο καλύτερο είναι ότι
έδωσε απαντήσεις ο ίδιος.
Οτι κάνει σήμερα η Μακάμπι είναι καθαρά θέμα
δουλειάς του Σφαιρόπουλου και μάλιστα χωρίς καμία αλλαγή στο ρόστερ.
Η ομάδα του παίζει και
καλό μπάσκετ και άρα καταρρίπτεται ο μύθος του
κουραστικού και μόνο
αμυντικού μπάσκετ και δείχνει ότι όχι απλά μπορεί
να κάνει αλλά... παρακάνει
χωριό με τους Αμερικανούς. Πλέον έχει 4 σερί
νίκες και αν δεν είχε χάσει
στο θρίλερ με την Μπασκόνια μέσα θα ήταν για
τα καλά εντός οκτάδας.
Ο δρόμός μακρύς και
το ματς με τον Ολυμπιακό
την επόμενη εβδομάδα
στο Τελ Αβίβ πολύ καθοριστικό και συναισθηματικό.

Σε φόρμα διαρκείας
Για μια ακόμη αγωνιστική οι Τρικαλινοί καλαθοσφαιριστές άλλων ομάδων
έκαναν καλά την δουλειά τους κερδίζοντας εύσημα

Ο

σοι μελετούν τα
στατιστικά των
επιχώριων αθλητών
μπάσκετ που
αγωνίζονται εκτός των τειχών
αναρωτιούνται για το πώς
καταφέρνουν οι συγκεκριμένοι
άσοι και βρίσκονται μόνιμα στην
πρώτη γραμμή των στατιστικών
έχοντας μπόλικη ουσία στο
παιχνίδι τους.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Η απάντηση είναι απλή. Από την
στιγμή που έχουν το μπάσκετ μέσα
τους και δεν σταματούν να ψάχνονται
βαδίζουν σε νέους δρόμους ή ανταποκρίνονται στις καινούργιες προκλήσεις.
Φαίνεται λοιπόν ότι διάγουν φόρμα
διαρκείας. Εννοείται ότι το συγκεκριμένο σκηνικό δεν έτυχε αλλά πέτυχε,
αφού οι πρωταγωνιστές δεν αφήνουν
τίποτα στην τύχη του. Στο πλαίσιο
αυτό κάνουν σκληρή αυτοκριτική και
ακόμη και μετά από επιτυχίες εστιάζουν στους τομείς που επιδέχονται
βελτίωσης.
Ετσι σαν έτοιμοι από καιρό δίνουν
τις επόμενες αποστολές από θέση
ισχύος ή τουλάχιστον με τους καλύτερους δυνατούς όρους.
Και όλα αυτά ενώ ο καθένας διαπιστώνει πως ο συναγωνισμός είναι έντονος.
Στο τοπίο αυτό τοπικά στελέχη τα
δίνουν όλα για να επιβεβαιώνουν τις
συστάσεις και να αποδεικνύονται χρήσιμα στις ομάδες τους με τις πολλές
δουλειές που κάνουν στο παρκέ. Πάνω
απ’ όλα όμως ξεκινούν από μηδενική
βάση αφού γνωρίζουν ότι κάθε αγώνας θέλει ανάλογη προεργασία και
αντιμετώπιση.
Ετσι όσο πλούσιο και να είναι το
βιογραφικό τους δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν πίσω. Ισα- ίσα με
υπομονή και μεθοδικότητα προσπαθούν να γράψουν νέες σελίδες δόξας.
Πάντως χωρίς υπερβολή όπου και
να κοιτάξει κανείς θα εντοπίσει Τρικαλινό στέλεχος ή αθλητή που πέρασε
από την περιοχή και έγινε μέλος της
παρέας.
Λέτε να μην ξέρουν λοιπόν οι υπεύθυνοι των ομάδων που ασκούν διπλωματική πίεση για να εισπράξουν
το μεγάλο ναι από τα χείλη των εκλεκτών τους;
Επίσης μόνο και μόνο το γεγονός
ότι αρκετοί μένουν για χρόνια στο
δυναμικό συγκεκριμένων ομάδων επιβεβαιώνει τον βαθμό αποδοχής.
Γιατί αν οι ιθύνοντες των σωματείων
διαπιστώσουν ότι οι παίκτες κινούνται
σε ρηχά νερά θα ψάξουν νέες συνεργασίες, που θα πάρουν τα τμήματα
από το χεράκι και θα τα οδηγήσουν
στην γη της μπασκετικής επαγγελίας.
Τέτοιος φόβος δεν υπάρχει για τους
Τρικαλινούς οι οποίοι όταν αναλαμβάνουν δράση φροντίζουν να διαβάζουν σωστά τις καταστάσεις υλοποιώντας στο ακέραιο τις εντολές των
προπονητών. Αν οι κόουτς ζητήσουν
άμυνα θα το πράξουν δίχως δεύτερη
σκέψη. Αν πάλι εστιάσουν σε δημιουργία- εκτέλεση θα βγουν ξανά μπροστά.
Αυτό άλλωστε βλέπουν και οι φίλα-

Στις επιτυχίες γύρισαν τα Φάρσαλα με τον Λεπενιώτη να δίνει στίγμα.
θλοι και έχουν βάλει στην καρδιά
τους τα δικά μας παιδιά.
Οι συμπολίτες παίκτες λοιπόν ταξιδεύουν το όνομα των μπασκετικών
Τρικάλων στο σύνολο της επικράτειας.
Πάντως μόνο τυχαίο δεν είναι το
γεγονός ότι οι πεντάδες των περισσότερων ομάδων εκκινούν από τους
Τρικαλινούς οι οποίοι πάντως μένουν
στο παρκέ και στα κρίσιμα τελευταία
λεπτά.
Αυτό το σκηνικό αποτελεί ιδιαίτερο
τίτλο τιμής, αφού στα καυτά σημεία
ο καθένας θέλει στον αγώνα τους καλύτερους.
Ακόμη και μετά από χρόνια δράσης
προσπαθούν να καταθέτουν σε κάθε
αγώνα και κάποιο νέο στοιχείο, ενώ
ξέρουν να στηρίζουν τους συμπαίκτες
τους.
Επίσης διαθέτουν αντίδοτο στην
πίεση των αντιπάλων.
Αυτό δεν είναι τυχαίο, αφού ξέρουν
σε βάθος τα μυστικά του μπάσκετ,
ενώ δεν σταματούν να δουλεύουν για
να τελειοποιήσουν το συνολικό πακέτο.
Φυσικά δεν μένουν για μεγάλο διάστημα σε ένα αποτέλεσμα όσο μεγάλο
και αν είναι. Γιατί γνωρίζουν ότι ο
επόμενος αντίπαλος περιμένει στην
γωνία για να κάνει την ζημιά.
Αυτή η συνέπεια λοιπόν κρατάει τα
δικά μας παιδιά πολλά χρόνια στην
πρώτη γραμμή.
Καιρός όμως για μεταφορά δράσης
ξεκινώντας από την δεύτερη τη τάξει
κατηγορία με την βοήθεια του ebasket.
Πρωταθλητής χειμώνα στο πρωτάθλημα της Α2 αναδείχθηκε ο Ιωνικός
Νικαίας. Η ομάδα του Νίκου Βετούλα,
δίχως να συναντήσει ιδιαίτερα προβλήματα, επικράτησε εντός έδρας
του Αμαρουσίου με 96-78 και διατηρήθηκε μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας, με την ολοκλήρωση της
15ης και τελευταίας αγωνιστικής του
πρώτου γύρου.
O πρώην κυανέρυθρος Αγγελος
Τσαγκαράκης δεν χρειάστηκε να σκοράρει.
Σε απόσταση βολής παρέμεινε ο
Ηρακλής(χωρίς Αγγελακόπουλο, Γιαννακίδη), ο οποίος συνέτριψε εντός
έδρας τον ουραγό Εθνικό με 105-62,
ενώ ακόμα ένα άλμα τριάδας έκανε ο
Ερμής Αγιάς.
Το σύνολο του Γιάννη Λιβάνου πήρε
το ντέρμπι με τον Διαγόρα Δρυοπι-

δέων, επικρατώντας εντός έδρας με
72-71. Οι Θεσσαλοί εδραιώθηκαν στην
τρίτη θέση της κατάταξης, παρέμειναν
κοντά στον δεύτερο Ηρακλή, ενώ
“πλήγωσαν” και τον πρώην προπονητή
τους, Γιώργο Σκαραφίγκα, καθώς απομακρύνθηκαν ακόμα περισσότερο από
τον Διαγόρα, στη μάχη για τα πλέι
οφ.
Ο τρόπος που το έκαναν, δε, ήταν
συναρπαστικός. Βρέθηκαν πίσω στο
σκορ με 66-71, 30 δευτερόλεπτα πριν
το φινάλε, ωστόσο με δύο τρίποντες
“βόμβες” του Τριανταφύλλου κατάφεραν να κάνουν την επική ανατροπή
και να πάρουν τη νίκη. Ο Τρικαλινός
άσος σημείωσε 8(2), ενώ ο Τσιλούλης
είχε 11(1), ο Λάππας 9 και ο Κόμματος
1.
Από τους φιλοξενούμενους ο πρώην
ΑΣΤας Π. Νοέας μέτρησε 20.
Ανετο “διπλό” 54-68 πήρε ο Αμύντας(Βαρδιάνος 9(3) για τους νικητές
και Χατζηνικόλας 6 για τους ηττημένους) στην έδρα του Ιπποκράτη.
Τέλος, η Καρδίτσα πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα, περνώντας αλώβητη
από την Καβάλα (72-75), Μεγάλος
πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο
Κακλαμάνος που σταμάτησε στους
30 πόντους.
Είχαν ακόμη Σαριμπαλίδης 7(1), Παπαχρήστος 3(1), Καλλές 1.

Αξιόπιστες φωνές
Ομηρικές μάχες καταγράφονται και
στις επόμενες κατηγορίες με την Β’
Εθνική να προσφέρει έντονα συναισθήματα.
Η Δάφνη Δαφνίου(Δ. Τάταρης 16)
συνεχίζει την εξαιρετική της πορεία
στον Νότιο όμιλο της Β’Εθνικής Κατηγορίας, καθώς ο ΚΑΟΚ(Περωτής
13) δεν μπόρεσε να της ανακόψει την
πορεία. Οι φιλοξενούμενοι έβαλαν
δύσκολα στη Δάφνη, αλλά οι γηπεδούχοι κατάφεραν τελικά να πάρουν
τη νίκη με 63-56.
Σπουδαία νίκη πανηγύρισε ο Μανδραϊκός(Δέδες 16 με 4), ο οποίος σόκαρε τον Δούκα. Η ομάδα της Μάνδρας κατάφερε να κερδίσει με 65-64
και έριξε τους φιλοξενούμενους από
τη δεύτερη θέση του βαθμολογικού
πίνακα.
Σ’ ένα χορταστικό ματς, ο Οίακας
Ναυπλίου πανηγύρισε ακόμη μία νίκη,
καθώς νίκησε τον Παπάγου(Λεκάκης
2) με 106-98. Οι δύο ομάδες πρόσφεραν πλούσιο θέαμα, με τους γηπεδούχους τελικά να χαμογελούν στο

τέλος. Ακόμη μία νίκη πήρε το Παγκράτι( Δερμιτζάκης 12 με 2), το οποίος
έφυγε με το διπλό από την έδρα του
Κρόνου Αγίου Δημητρίου (74-80).
Στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα άφησε την Ένωση
Ιλίου ο Έσπερος Καλλιθέας(Σκουλούδης 11). Οι γηπεδούχοι σ’ένα πραγματικό ντέρμπι πήραν τη νίκη με 6866 και υποχρέωσαν τους φιλοξενούμενους στην 11η τους ήττα.
Στον άλλο όμιλο μεγάλο βήμα για
την κατάκτηση της πρώτης θέσης και
την άνοδο στην Α2 Εθνική Κατηγορία
έκανε το Ανατόλια. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης στο ντέρμπι της αγωνιστικής κέρδισε το δεύτερο Αγρίνιο με
87-72 και πλέον έχει διαφορά δύο νικών από τους διώκτες του.
Στις νίκες επέστρεψε η Ελευθερούπολη(Χαρισμίδης 13, Καραγεώργος
6). Η ΓΣΕ μετά την ήττα από το Αγρίνιο
κατάφερε να κερδίσει στο ντέρμπι
της τρίτης θέσης τον Φίλιππο Βέροιας(Κοθράς 20, Καντάρκος 4) με 8058. Οι γηπεδούχοι δυσκολεύτηκαν για
μόλις ένα ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο
ήταν εξαιρετικοί και πήραν τελικά το
ροζ φύλλο αγώνα.
Σπουδαίο διπλό πήραν τα Φάρσαλα(Δέσπος 8, Λεπενιώτης 11 με 1,
Γκιουλέκας 19 με 2) στην έδρα του
Ερμή Λαγκάδα, καθώς επικράτησαν
με 71-58. Οι φιλοξενούμενοι πραγματοποίησαν πολύ καλή εμφάνιση, σε
όλο τον αγώνα είχαν τα ηνία του σκορ
και έφτασαν τελικά στη μεγάλη νίκη.
Ο Έσπερος Λαμίας(Κατσαρές 4),
αν και δυσκολεύτηκε, κατάφερε τελικά
να κερδίσει τη Νίκη Βόλου με 53-52.

Τίποτα στην τύχη
Δεν σταματάει με τίποτα στον 1ο
νότιο όμιλο της Γ’Εθνικής Κατηγορίας.
Το Αιγάλεω λοιπόν αντιμετώπισε εκτός
έδρας τον Λέοντα και τον διέλυσε με
104-48, έκανε το 13/13 και παρέμεινε
αήττητο. Εύκολο έργο είχε και η Μεγαρίδα(Θέος 8), η οποία νίκησε εύκολα
την Κηφισιά με 88-65.
Η Αχαγιά ’82(Μακρής 7) αν και
πραγματοποίησε πολύ κακή εμφάνιση
στην Καλαμάτα δεν το “πλήρωσε”.
Οι φιλοξενούμενοι χρειάστηκαν το
έξτρα πεντάλεπτο, αλλά τελικά κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση των
γηπεδούχων και πήραν τελικά τη νίκη
με 91-84.
Στις νίκες επέστρεψε το Πέρα, καθώς κέρδισε εντός έδρας την Ακράτα(Αμβράζης 2) με 67-58.
Στον άλλο όμιλο τη νίκη της αγωνιστικής πανηγύρισε ο Λοκρός Αταλάντης. Οι γηπεδούχοι πήραν μία μεγάλη
νίκη, καθώς κέρδισαν τα Μελίσσια με
75-67.
Ο ΟΦΗ(Καραλής 4) πανηγύρισε
ακόμη μία νίκη στο πρωτάθλημα, καθώς κέρδισε εκτός έδρας την ΚΑΠ
με 62-60. Οι φιλοξενούμενοι σκόραραν
στο τελευταίο δευτερόλεπτο και πήραν τη νίκη, αλλά οι γηπεδούχοι πιστεύουν ότι το καλάθι είναι εκπρόθεσμο και γι αυτόν τον λόγο κατέθεσαν
ένσταση.
Τη μοναξιά της κορυφής απολαμβάνει γι’ ακόμη μία αγωνιστική η Ευκαρπία(συμμετοχή Χαρτόπουλου). Οι
πρωτοπόροι του 2ου Βόρειου ομίλου
της Γ’Εθνικής Κατηγορίας νίκησαν
και τον Πολύγυρο με 95-88 κρατώντας
γερό τιμόνι.
Ο Λεύκιππος νίκησε εντός έδρας
τον ΒΑΟ(Γιαννούλης 3) 77-70.
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πίστευτη γοητεία
διαθέτει κατά
γενική ομολογία ο
κλασικός
αθλητισμός.
Ομολογουμένως
περιλαμβάνει ένα μεγάλο
πεδίο δραστηριοτήτων,
οπότε οι πρωταγωνιστές
ανάλογα με την κλίση τους
κάνουν τις επιλογές.

Δυνατά στον χάρτη
Βαρύτητα δίνεται από τους αρμόδιους στο κομμάτι του ανωμάλου
δρόμου, ενώ όλοι περιμένουν το Πανελλήνιο των Σκαμνιών

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Αρκετά στελέχη είναι πολυσύνθετα και παίζουν μέσα σε
όλα, ενώ άλλοι ειδικεύονται σε
συγκεκριμένα κομμάτια.
Απαντες βέβαια κάνουν εξαιρετικά την δουλειά τους στον
τομέα τους και δικαίως μπαίνουν
στην καρδιά του κόσμου, που
ξέρει να αναγνωρίζει τις αξίες.
Το σημαντικό είναι ότι καταγράφεται εκπροσώπηση σε όλα
τα είδη του στίβου. Παλαιότερα
οι περισσότεροι έριχναν το βάρος τους στα δρομικά αγωνίσματα, που θεωρούνται θεαματικά από την φύση τους.
Ωστόσο όλα τα είδη έχουν τα
δικά τους μυστικά και ντοκουμέντα. Συνεπώς το κάθε στέλεχος οφείλει να προσαρμόζεται
άμεσα σε όλες τις καταστάσεις
και να μιλάει την στιγμή που
πρέπει.
Πριν κάποια χρόνια ο ανώμαλος δρόμος δεν ήταν ψηλά στην
λίστα των προτιμήσεων των πρωταγωνιστών. Ωστόσο άνθρωποι
που ζουν από μέσα τα πράγματα
έσπευσαν να επικαιροποιήσουν
θέματα και να αναδείξουν πτυχές
της προσπάθειας.
Ετσι όλοι και περισσότεροι
ποιοτικοί αθλητές κάνουν πέρασμα από τον χώρο και δεν το
μετανιώνουν. Ισα-ίσα με την συγκεκριμένη εμπειρία πατούν ακόμη
πιο γερά στα πόδια τους, ενώ
τους συναρπάζει η επαφή με
την φύση.
Το μυστικό πάντως βρίσκεται
στην οργάνωση. Ηταν σημαντικό
να γίνει άνοιγμα ειδικά στη νεολαία για να μπορέσει να έρθει
όσο το δυνατόν γίνεται πιο κοντά
στο αντικείμενο.
Η νέα γενιά δικαιούται να έχει
άμεση και πλήρη ενημέρωση για
όλο το φάσμα του ανωμάλου
δρόμου. Στο πλαίσιο αυτό γίνονται σε πρώτη ευκαιρία σεμινάρια και αναλύσεις με τους ανθρώπους του χώρου να δίνουν
τα φώτα τους.

Η καρδιά του ανώμαλου δρόμου θα χτυπάει
το επόμενο διάστημα στις Σκαμνιές Πηγής
Συνεπώς οι πιτσιρικάδες ξέρουν πια που πατούν και που
πηγαίνουν, οπότε το αγκάλιασμα
του είδους γίνεται όλο και πιο
στενό.
Ποιος δεν θέλει λοιπόν να δει
από την κινητοποίηση αυτή στελέχη που να βγαίνουν στην πρώτη γραμμή και να καταθέτουν
την δική τους ξεχωριστή αγωνιστική ταυτότητα.
Παράλληλα οι μύστες του είδους εκτιμούν και αναφέρουν
σε πρώτη ευκαιρία ότι ο ανώμαλος ταιριάζει στους Ελληνες
αθλητές.
Απλά χρειάζονται μια παρακίνηση αλλά και γενικότερα πρωτοβουλίες με προοπτική.
Στο πλαίσιο αυτό μια νέα σειρά
αγώνων μπαίνει φέτος στο αγωνιστικό καλεντάρι και αποσκοπεί
στην ενίσχυση των αθλητών και
αθλητριών των μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων, αλλά και
την προσέλκυση νέων αθλητών
στα σωματεία.
Πρόκειται για τους αναπτυξιακούς αγώνες Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος, στους οποίους
μπορούν να πάρουν μέρος αθλητές και αθλήτριες των κατηγοριών:
Ανδρών – Γυναικών, Κ23 (Νέων
Ανδρών – Γυναικών), Κ20 (Εφήβων – Νεανίδων), Κ18 (Παίδων –
Κορασίδων), Κ16 (ΠΠ-ΠΚ Α’),
Κ14 (ΠΠ-ΠΚ Β’), Κ12 (ΜΙΝΙ ΠΠΠΚ).
Οι αγώνες θα τελούνται με
ευθύνη των ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ, είτε σε

επίπεδο μίας ΕΑΣ, είτε σε ομίλους γειτονικών ΕΑΣ.Συνδιοργανωτές μπορεί να είναι, μετά
από απόφαση της διοργανώτριας
Ε.Α.Σ., η Περιφερειακή – Τοπική
Αυτοδιοίκηση, Σωματεία στίβου
και διάφοροι άλλοι τοπικοί φορείς.Η χρονική περίοδος διεξαγωγής των αγώνων ορίζεται από
15-12-2018 μέχρι 3-2-2019.
Οι αγώνες σε όμορες Ε.Α.Σ.
μπορούν να διεξάγονται σε διαφορετικές ημερομηνίες, προκειμένου οι αθλητές και αθλήτριες
να έχουν περισσότερες αγωνιστικές ευκαιρίες.
Ακολούθως παραθέτουμε το
πλήρες ιστορικό, που ξεκίνησε
τον Δεκέμβρη και τρέχει πλέον
σύμφωνα με τον προγραμματισμό.
Να σημειώσουμε ότι κάποιες
εκδηλώσεις πήγαν σε άλλες ημερομηνίες εξαιτίας των δυσμενών
καιρικών συνθηκών.

πάντα στο τρέξιμο
Όταν οι Τρικαλινοί διοργανωτές αναλαμβάνουν μια αποστολή
φροντίζουν να μην αφήσουν να
πέσει τίποτα κάτω.
Κοινώς γράφουν ατέλειωτα χιλιόμετρα και έχουν όλες τις αισθήσεις σε επιφυλακή για να
ετοιμάσουν τα πάντα στην εντέλεια.
Διότι οι αθλητές ξέροντας το
Τρικαλινό μεράκι έχουν πια ιδιαίτερες απαιτήσεις.
Από την στιγμή όμως που
υπάρχει τεχνογνωσία και γίνεται
κοινή προσπάθεια όλα δείχνουν

ότι θα κερδηθεί ένα ακόμη στοίχημα.
Το πανελλήνιο πρωτάθλημα
σε ανώμαλο έδαφος θα γίνει στο
αθλητικό κέντρο «Σκαμνιές» στην
Πηγή , την Κυριακή (24/2), με τη
συμμετοχή πολλών αθλητών από
σωματεία όλης της χώρας.
Το ενδιαφέρον για τη διοργάνωση είναι μεγάλο, αφού θα δηλωθεί εντυπωσιακά μεγάλος
αριθμός αθλητών και αθλητριών
σε όλες τις κατηγορίες.
Συνεπώς ο γνωστός και αγαπημένος χώρος θα αποκτήσει
και πάλι ζωντάνια, ενώ ο συναγωνισμός θα είναι έντονος.
Το πρόγραμμα των αγώνων
10.00 4χλμ. Νεανίδων

10.25 3χλμ Κορασίδων
10.45 6χλμ Εφήβων
11.15 4χλμ Παίδων
11.40 10χλμ Ανδρών
12.35 8χλμ Γυναικών
12.35 6χλμ Γυναικών Β’
13.20 8χλμ Ανδρών Β’
Φυσικά οι εμπλεκόμενοι φροντίζουν να διατηρούν ανοιχτή
γραμμή προκειμένου να διευθετούν άμεσα όποιο ζήτημα ανακύπτει.
Ηδη έγινε μια πρώτη σύσκεψη
στην οποία όλοι εστίασαν στον
σωστό συντονισμό και στην κατανομή των ρόλων.
Εύσημα δόθηκαν φυσικά
στους αφανείς ήρωες, που πάντα
βάζουν πλάτη για να κυλήσει

Ημερομηνία
16 – 12 – 2018
13 – 1 – 2019
20 – 1- 2019
20 – 1 – 2019
20 – 1- 2019
20 – 1- 2019
27 – 1- 2019
27 – 1- 2019
27 – 1- 2019
27 – 1- 2019
2 – 2 – 2019
3 – 2 – 2019
3 – 2 – 2019
3 – 2 – 2019
3 – 2 – 2019
4). Κατηγορίες –
Κατηγορία
Κ12 (ΜΙΝΙ ΠΠ-ΠΚ)

Διοργανώτρια Ε.Α.Σ.
Ανατολικής Στερεάς Εύβοιας
Πειραιά & ΝΔ Αττικής
Αθήνας
Δυτικής Μακεδονίας
Ανατολικής Μακεδ. & Θράκης
Κυκλάδων
Κεντρικής Μακεδονίας
Ηπείρου
Κρήτης
Χίου – Σάμου
Δωδεκανήσου
Βόρειας Πελοποννήσου
Θεσσαλονίκης
Θεσσαλίας
Λέσβου
Ηλικίες –
Έτη Γέννησης
2008 – 2009 – 2010

Κ14 (ΠΠ-ΠΚ Β’)
Κ16 (ΠΠ-ΠΚ Α’)
Κ18 (Π)
Κ18 (Κ)
Κ20 (Ε)
Κ20 (Ν)
Κ23 (Α Β’)
Κ23 (Γ Β’)
Ανδρών
Γυναικών

2006 – 2007
2004 – 2005
2002 – 2003
2002 – 2003
2000 – 2001
2000 – 2001
1997 – 1998 – 1999
1997 – 1998 – 1999
1996 & Μεγαλύτεροι
1996 & Μεγαλύτερες
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ομαλά η διοργάνωση.
Ο Δήμαρχος κ. Κων/νος Μαράβας στάθηκε στην δεδομένη
εμπειρία που υπάρχει.
Από την πλευρά του ο τεχνικός
σύμβουλος κ. Μπουλογεώργος
ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για
την περυσινή πετυχημένη διοργάνωση που έγινε σε πολύ υψηλά
επίπεδα ,με την συμμετοχή του
Δήμου που ήταν συγκινητική σε
αυτόν τον καταπληκτικό χώρο
Με την προσπάθεια όλων μας
να φροντίσουμε η περιοχή να
γίνει πόλος έλξης για την παραπέρα επισκεψιμότητα, για τους
Τρικαλινούς και όχι μόνο.
Στο ίδιο πνεύμα τοποθετήθηκε
και ο κ. Σούλας ευχαριστώντας
όλους για την προηγούμενη διοργάνωση, τονίζοντας ότι υπάρχει
χρονοδιάγραμμα και μελέτη, για
τον επανασχεδιασμό του χώρου
και την βελτίωση του.
Γενικά όλοι κινούνται με αίσθημα ευθύνης για να κυλήσουν
όλα ρολόϊ. Ασφαλώς και το επόμενο διάστημα οι συναντήσεις
δεν θα λείψουν για φρεσκάρισμα
πληροφοριών και αντιμετώπιση
των λεγόμενων μικρών πραγμάτων.

Τόπος διεξαγωγής
Αλίαρτος
Νέα Σμύρνη
Σχινιάς Μαραθώνας
Άργος Ορεστικό
Ξάνθη
Νάξος & Μύκονος
Γιαννιτσά
Ιωάννινα
Άγιος Νικόλαος
Χίος
Κως
Πάτρα
Θεσσαλονίκη
Τρίκαλα
Λέσβος
Αγωνίσματα:
Αγώνισμα
4 Χ 1.000 μ.Μικτή
Σκυταλοδρομία
(2 αγόρια και 2 κορίτσια)
2.000 μ.
3.000 μ.
4.000 μ.
3.000 μ.
6.000 μ.
4.000 μ.
8.000 μ.
6.000 μ.
10.000 μ.
8.000 μ.

Aνοιχτό βιβλίο

Ανεβάζουν στροφές

Ξεχωριστό εγχειρίδιο όσον αφορά

Καταξιωμένοι αθλητές του στίβου και ο Ν. Σκαρβέλης
καταγράφουν δυνάμεις σε σειρά αγώνων

την προπονητική δουλειά στις μικρές ηλικίες
Ανήσυχα πνεύματα είναι οι στιβικοί, που θέλουν
να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους.
Η παρουσίαση λοιπόν του βιβλίου με τίτλο "Προπονητικές και αγωνιστικές δραστηριότητες κλασικού
αθλητισμού για τις κατηγορίες Κ12, Κ10, και Κ8 με
εφαρμογή στο Kids Athletics", έγινε το βράδυ της
Δευτέρας, στο πλαίσιο του 4ου διαδικτυακού σεμιναρίου της χρονιάς.
Στη διάρκεια του οι εισηγητές είχαν την ευκαιρία
να αναλύσουν διεξοδικά την καθεμία από τις ενότητές του βιβλίου και να απαντήσουν σε ερωτήσεις
που έθεσαν οι συμμετέχοντες προπονητές.
Η ομοσπονδία ευελπιστεί πως με το συμβουλευτικό αυτό εγχειρίδιο θα δώσει ένα ακόμη εργαλείο
στους προπονητές και θα κάνει ακόμη πιο ομαλή
και αποτελεσματική την μετάβαση των παιδιών από
τις ακαδημίες στα αγωνιστικά τμήματα.
Οσον αφορά τα περιεχόμενα του βιβλίου. Χωρίζεται σε τρία κεφάλαια τα οποία περιλαμβάνουν:
1. Στρατηγικές για αποτελεσματική προπόνηση
στην παιδική ηλικία. 2. Προπονητικές δραστηριότητες για δρομικά, αλτικά και ριπτικά αγωνίσματα.
3. Αγωνιστικές δραστηριότητες για τις κατηγορίες
Κ12, Κ10 και Κ8.
Ολοκληρωμένη εφαρμογή του προγράμματος

Kids’ Athletics στην καθημερινή προπονητική διαδικασία των ακαδημιών σύμφωνα με την ελληνική
πραγματικότητα. • Εμπλουτισμός των προπονητικών
και αγωνιστικών δραστηριοτήτων του προγράμματος
Kids’ Athletics με νέα στοιχεία (και από την ελληνική
παράδοση). • Ενίσχυση των γνώσεων των προπονητών με στοιχεία που αφορούν στην παιδική ηλικία.
• Αναγκαιότητα ύπαρξης ενός βιβλίου που να περιλαμβάνει όλη την αναγκαία πληροφορία για την
εφαρμογή του προγράμματος Kids’ Athletics.
Για την προώθηση του βιβλίου(στην συγγραφική
ομάδα ο Γ. Κοντονάσιος) επιλέχτηκαν διαφορετικές
τακτικές.
Ετσι θα υπάρξει ανάρτηση σε ηλεκτρονική μορφή
στην ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ.
Ακολούθως θα γίνουν σεμινάρια δια ζώσης. Μέχρι
τον Μάη θα φιλοξενηθούν στα Τρίκαλα αλλά και
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Κομοτηνή, Μύκονο.
Στην συνέχεια η σειρά θα περάσει απ’ όλα τα
μεγάλα αστικά κέντρα των ΕΑΣ.
Επίσης μέχρι το καλοκαίρι το βιβλίο θα τυπωθεί
και θα μοιράζεται δωρεάν στους προπονητές ακαδημιών που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα.

Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο
Κώστας Φιλιππίδης στον τρίτο του αγώνα
στη σεζόν, στο Κότμπους της Γερμανίας.
Ο πρωταθλητής μας ξεπέρασε τα 5,70 μ.
και βελτίωσε το φετινό του ρεκόρ - προηγούμενο 5,65 μ. - και παράλληλα είχε καλή πρώτη
προσπάθεια στα 5,75 μέτρα. Ο άλτης του
Δημήτρη Κυτέα ξεκίνησε με 5,30 μ. και συνέχισε δίχως άκυρα άλματα στα 5,40 μ., 5,50
μ., 5,60 μ., άφησε τα 5,65 μ., ύψος που είδε
και στον πρώτο του αγώνα κι έπειτα με την
δεύτερη τα 5,70 μέτρα. Ο Φιλιππίδης δείχνει
πως είναι σε καλή κατάσταση και πως στον
αγώνα στόχο της σεζόν, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γλασκώβης, θα είναι σε θέση
να πετύχει το καλύτερο δυνατό. Πρόκειται
άλλωστε για τον ασημένιο πρωταθλητή Ευρώπης του 2017 και για έναν από εκείνους
που θα κυνηγήσουν και φέτος το βάθρο των
νικητών.
Από την πλευρά του ο Κώστας Μπανιώτης
έκανε τον δεύτερο αγώνα του στη σεζόν, στο
μίτινγκ ύψους στην πόλη Τρίνετσκ της Τσε-
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χίας.
Από την πλευρά του ο Νίκος Σκαρβέλης
του ΓΣΤ ο οποίος βρίσκεται από την Τρίτη
στην Ελλάδα σήμερα Παρασκευή (1/2) θα
κάνει τον πρώτο του αγώνα στη σεζόν, στην
πόλη Νεβίζντι της Τσεχίας. Ο πρωταθλητής
της σφαιροβολίας κυνηγάει το όριο συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γλασκώβης, το οποίο είναι 20,15 μέτρα. Ο 26χρονος έχει ατομικό ρεκόρ 20,36 μ. από το 2016,
επίδοση που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ στον
κλειστό στίβο, ενώ την περσινή χειμερινή
σεζόν ολοκλήρωσε τους αγώνες του στα
20,15 μέτρα. Ο Σκαρβέλης μετά την Τσεχία
θα αγωνιστεί στις 3 Φεβρουαρίου στο Ρόχλιτς
της Γερμανίας.
Πάντως τα αστέρια του χώρου προετοιμάζονται για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου που θα πραγματοποιηθεί 9 και
10 Φλεβάρη στο ΣΕΦ, ενώ προχωράει και η
ψηφοφορία για τους καλύτερους της χρονιάς
με πολλά σημεία αναφοράς.

CMYK
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Εβγαλε…
μάτια
Το 14ο Ελληνικό all
star είχε την
σφραγίδα του πρώην
παίκτη των Τρικάλων
Σοφοκλή Σχορτσανίτη
Η ιστορική αναδρομή του
ΕΣΑΚΕ στα All Star Games συνεχίζεται. Αυτή τη φορά σειρά
έχει το 14ο ραντεβού των
αστέρων, που διεξήχθη το
2006 στην Λάρισα και στο
οποίο… έλαμψε ο Σοφοκλής
Σχορτσιανίτης. Σίγουρα οι Τρικαλινοί φίλαθλοι δεν τον χόρτασαν στο Δημοτικό αλλά
αναγνωρίζουν την κλάση του.
Αναλυτικά:
Στις 26 Φεβρουαρίου 2006
η Λάρισα φιλοξένησε το 14ο
All Star Game στην ιστορία
του ελληνικού μπάσκετ.
Σε αυτό ο αδιαφιλονίκητος
σταρ ήταν ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης που μετέτρεψε το
“κυρίως πιάτο”, το ματς των
All Stars, σε προσωπική παράσταση. Ευστοχώντας δύο
φορές από τη γραμμή του
τρίποντου, έδειξε πως δεν θα
συμβιβαζόταν με τίποτε λιγότερο από τη νίκη με την ομάδα
του και τον τίτλο του MVP.
Το esake.gr συνεχίζει την
παρουσίαση των All Star
Games του ελληνικού μπάσκετ, μετρώντας αντίστροφα
για τη γιορτή της Θεσσαλονίκης (9, 10 Φεβρουαρίου),
το EKO ALL STAR GAME
2019. Το παιχνίδι που έγινε
στο κλειστό της Νεάπολης
Λάρισας, έμεινε στην ιστορία
για το ισόπαλο αποτέλεσμα
του αφού με απόφαση των
διαιτητών δεν υπήρξε παράταση μετά το 97-97 των 40
αγωνιστικών λεπτών. Ήταν
άλλωστε ικανά για να “χορτάσουν” μπασκετικά τον κόσμο που κατέκλυσε το γήπεδο
και όσους το παρακολούθησαν τηλεοπτικά.
Ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης
που αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό, έγινε ο 4ος στη σειρά
Έλληνας που αναδείχτηκε
MVP (είχαν προηγηθεί οι Διαμαντόπουλος, Κόμματος και
Μπάρλος).
Ο “Big Sofo” πρόλαβε να
σημειώσει 20 πόντους με 2/5
τρίποντα κι ας αγωνίστηκε
για 21 μόνο λεπτά!
Εντυπωσιακή και η παρουσία του Δημήτρη Παπανικολάου που είχε 20 πόντους,
τρεις ασίστ και τρία κλεψίματα
σε 19 μόλις λεπτά. Στον πάγκο της, η ελληνική ομάδα είχε
προπονητές τους Ομπράντοβιτς και Αλεξανδρή. Για τους
ξένους τους οποίους κοουτσάρισαν Καζλάουσκας και
Πεδουλάκης, ξεχώρισαν Μουλαομέροβιτς, Μπρέισι και
Καστλ.

Συμμετοχές
all star
Και στο φετινό all star της
Θεσσαλονίκης θα υπάρξουν
στελέχη με έντονο Τρικαλινό
άρωμα. Πρώτος και καλύτερος ο Κ. Παπανικολάου.
Στους Rising stars θα αγωνιστεί ο πρώην παίκτης των
Τρικαλινών Μ. Λούντζης.
Διαχρονική αξία με τους all
time stars ο Ε. Ρεντζιάς, ενώ
στο μπάσκετ με καρότσι και
στην ομάδα του Κισσάβου
θα λάβει μέρος ο Π. Φιλίππου
του Αστέρα.

Μ

ετά από καιρό
οι
εκπρόσωποί
μας στην
μπασκετική Γ’ Εθνική
ξόρκισαν την κατάρα των
εκτός έδρας αγώνων την
περασμένη αγωνιστική.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Εκείνα τα ματς μπορούν να
δώσουν τον τόνο αλλά κατά
γενική ομολογία οι αναμετρήσεις μακριά από το σπίτι θέλουν ξεχωριστή προσέγγιση
και κυρίως αποτελεσματικότητα.
Μάλιστα η τύχη τα έφερε
έτσι ώστε και στον καινούργιο
κύκλο αγώνων το τοπικό δίδυμο να παίξει ξανά εκτός
έδρας.
Στην προκειμένη περίπτωση
οι αναμετρήσεις έχουν υψηλό
συντελεστή δυσκολίας. Όμως
τα τοπικά χρώματα καλούνται
να εξαντλήσουν τις πιθανότητες.
Πάντως στον σύγχρονο
αθλητισμό εκτός από τα όσα
διαδραματίζονται στο παρκέ
μεγάλο ρόλο παίζει και η οργάνωση.
Από την στιγμή που οι ιθύνοντες κάνουν σωστά την δουλειά τους στο κομμάτι αυτό
τότε οι παίκτες θα αφοσιωθούν απερίσπαστοι στην αποστολή τους.
Κατά γενική ομολογία χωρίς
καλές επιδόσεις στον συγκεκριμένο τομέα κανένα συγκρότημα δεν μπορεί να ανοίξει
τα φτερά του, όσο καλή προεργασία και αν έχει κάνει στο
αγωνιστικό σκέλος.
Ξεχωρίζουν βέβαια τα σωματεία που καταθέτουν εμπνεύσεις εκτός των γραμμών
και αναζητούν νέους δρόμους.
Αλλωστε είναι λογικό οι φίλαθλοι να έχουν τα θέλω τους
και αν δουν κάτι ελκυστικό
θα σπεύσουν να το αγκαλιάσουν όσο πιο ζεστά μπορούν.
Αντίθετα αν εντοπίσουν
συμβατικές καταστάσεις είτε
θα ιδιωτεύσουν, είτε θα ασχοληθούν με άλλα θέματα.
Προς τιμήν τους οι τοπικοί
παράγοντες του μπάσκετ δεν
μένουν στα κεκτημένα τους
αλλά περνούν από μικροσκόπιο ακόμη και τις λεπτομέρειες. Ετσι προσπαθούν να
προσφέρουν ένα άκρως ελκυστικό πακέτο στους φιλάθλους.
Βέβαια από την πρώτη στιγμή είχαμε σημειώσει ότι ο όμιλος είναι ιδιαίτερος και δεν
πρόκειται να χαριστεί τίποτα.
Ακόμη και σωματεία που δείχνουν να βρίσκονται με την
πλάτη στον τοίχο είναι σε
θέση να κάνουν ζημιές αλλάζοντας τελείως τον χάρτη.
Οι Ικαροι που έχουν μεγαλύτερη προϋπηρεσία στον
χώρο είναι λογικό να θέλουν
να αναρριχηθούν βαθμολογικά. Επίσης οι απαιτήσεις από
τον κόσμο είναι περισσότερες,
καθώς είχαν θητεύσει και παλαιότερα στην κατηγορία.
Από την πλευρά τους τα
στελέχη της Καλαμπάκας ήξεραν από την στιγμή ότι έπρεπε
να υπερβάλλουν εαυτούς με
σήμα κατατεθέν πάντα τους
χαμηλούς τόνους.
Αυτό άλλωστε είναι και το

Δύσκολες αποστολές
Νέες έξοδοι για Ικάρους και Καλαμπάκα
απέναντι σε Ολυμπιακό Βόλου και Δόξα Λευκάδας

Μυαλωμένο παιχνίδι πρέπει να κάνουν οι Ικαροι στον Βόλο
σωστό, αφού ειδικά οι νεοφώτιστες ομάδες πρέπει να
κάνουν αγώνα δρόμου για να
μπουν στο πετσί του ρόλου
και να πετύχουν τις απαραίτητες νίκες για να πατήσουν
γερά στα πόδια τους. Αν βέβαια προκύψουν υπερβάσεις
τότε οι όροι θα είναι ακόμη
καλύτεροι.
Ασφαλώς κάθε ομάδα διαθέτει τα δικά της συγκριτικά
πλεονεκτήματα τα οποία επιδιώκει να ξεδιπλώσει πλήρως
για να αυξήσει τις πιθανότητες
επιτυχίας.
Πάντως η τράπουλα στον
όμιλο ανακατεύεται πολλές
φορές κάτι που σημαίνει ότι
οι Τρικαλινές ομάδες οφείλουν να έχουν τα μάτια τους
ανοιχτά.
Εννοείται ότι οι ιθύνοντες
καλούνται να ψάξουν τις λεπτομέρειες για να έχουν το
κεφάλι τους ήσυχο.
Ασφαλώς όλοι επιθυμούν
την υλοποίηση των αρχικών
σχεδιασμών ποντάροντας σε
συγκεκριμένα δεδομένα αλλά
στο διάβα του χρόνου άπαντες πρέπει να είναι προετοιμασμένοι και για ανακάτεμα
της τράπουλας.
Ως εκ τούτου η νηφαλιότητα
πρέπει να χαρακτηρίζει τους
πάντες, ενώ ειδικά στις δύσκολες στροφές και στις ατυχίες επιβάλλεται να μιλήσει ο
αθλητικός εγωισμός.
Τούτο το στοιχείο κάνει πολλές φορές την διαφορά και
το έργο το είδαμε και στην
τελευταία αγωνιστική.
Φυσικά πρέπει να διανθίζεται από ορισμένα απαραίτητα
στοιχεία ακόμη προκειμένου
στο παρκέ να προκύπτουν χαμόγελα.

Νέες εξετάσεις
Δύσκολες αγωνιστικές εξισώσεις έχουν μπροστά τους
οι Τρικαλινές ομάδες.
Οι Ικαροι θα παίξουν στην
έδρα του Ολυμπιακού Βόλου
και φυσικά η συγκεκριμένη
αναμέτρηση θέλει καθολική
εγρήγορση.
CMYK

Εννοείται ότι η συνάντηση
του πρώτου γύρου δεν θα
έχει καμία σχέση με την Κυριακάτικη, οπότε οι κιτρινόμαυροι καλούνται να πραγματοποιήσουν εμφάνιση βγαλμένη από τα καλύτερά τους
αν θέλουν να έχουν τύχη.
Ασφαλώς τα Θεσσαλικά
ντέρμπι έχουν την δική τους
λογική κάτι που σημαίνει ότι
ο εκπρόσωπός μας θα πρέπει
και διάρκεια να έχει και τα λιγότερα δικαιώματα να δώσει.
Σίγουρα το διπλό στον Μαντουλίδη ανέβασε την ψυχολογία των πάντων, οπότε είναι
λογικό να θελήσουν να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό.
Από την πλευρά του το συγκρότημα της Μαγνησίας είναι
σκληροτράχηλο και ειδικά αν
βρεθεί στην μέρα του μπορεί
να εκθέσει κόσμο.
Συνεπώς οι Ικαροι καλούνται να αγωνιστούν με μεγάλη
ωριμότητα αναχαιτίζοντας τα
βαριά χαρτιά των γηπεδούχων
αλλά και προσέχοντας το σύνολο των αντιπάλων.
Για τον αγώνα ο κόουτς Κ.
Σδράκας δήλωσε στην «Σέντρα» « Μια νίκη από μόνη της
δεν λέει τίποτα και θέλουμε
να χτίσουμε πάνω στο διπλό
στον Μαντουλίδη.
Απλά πήραμε μια καλή ανάσα ανεβαίνοντας κάποια βαθμολογικά σκαλοπάτια.
Αντιμετωπίζουμε λοιπόν το
παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
Βόλου με την ίδια λογική. Μέλημά μας είναι να κάνουμε
όσο το δυνατόν πιο ποιοτικές
προπονήσεις και να διαβάσουμε άψογα τον τρόπο δράσης των αντιπάλων.
Σίγουρα η ομάδα της Μαγνησίας δεν έχει καμία σχέση
με το παιχνίδι του πρώτου
γύρου. Στο διάβα του χρόνου
βελτιώθηκε σημαντικά και διαθέτει πολύ καλό και μαχητικό
σύνολο.
Επιπρόσθετα σημείωσε και
ορισμένα σπουδαία αποτελέσματα, ενώ ειδικά στην έδρα
της δεν την κερδίζεις εύκολα.

Παρά την ποιότητα της Λευκάδας ο ΑΟΚ θέλει να παλέψει γερά
Ως εκ τούτου θα πρέπει να
κάνουμε εμφάνιση βγαλμένη
από τα καλύτερά μας για να
χαμογελάσουμε.
Συμπερασματικά και οι δυο
ομάδες γνωρίζονται πολύ
καλά μεταξύ τους, οπότε όποιος εμφανιστεί πιο έτοιμος και
ουσιαστικός θα αυξήσει τις
πιθανότητες επιτυχίας».
Στο τελευταίο σκέλος της
προετοιμασίας θα μπουν:
Φούντας, Αργύρης, Βλάχος.
Τον Κυριακάτικο αγώνα(17.00) θα σφυρίξουν οι κκ:
Τζιοπάνος. Γ- Δέλλας.
Οσο για την Καλαμπάκα
αυτή και αν έχει αποστολήβουνό.
Διότι θα παίξει στην έδρα
της Δόξας Λευκάδας για την
οποία από την πρώτη στιγμή
ειπώθηκαν τα καλύτερα.
Βέβαια και αυτή έκανε διορθωτικές κινήσεις και πλέον
δείχνει να διάγει τα καλά της
φεγγάρια.
Οι κιτρινομπλέ λοιπόν αντιμετωπίζουν με ρεαλισμό το
συγκεκριμένο παιχνίδι, αφού
ξέρουν ότι το φαβορί είναι η
ομάδα του Ιονίου.
Ωστόσο είναι στην φύση
τους να παλεύουν όλα τα ματς
έχοντας ως οδηγό την αξιοπρέπεια.
Χωρίς τρελή πίεση θα σπεύσουν να αξιοποιήσουν τα δικά
τους πλεονεκτήματα και να
μεταφέρουν την πίεση στους
αντιπάλους.
Ανεξαρτήτως αποτελέσματος μια καλή εμφάνιση θα
κρατήσει αναμμένη την φλόγα
για το μέλλον.
Ασφαλώς τον εκπρόσωπό
μας τον περιμένει μπόλικη

δουλειά και στις δυο πλευρές
του παρκέ αλλά οι παίκτες
ξέρουν ότι στο επίπεδο αυτό
δεν μπορεί να ισχύσει κάτι
διαφορετικό.
Αναλύοντας το παιχνίδι στην
Λευκάδα ο κόουτς Χρ. Κωνσταντινίδης σημείωσε: «Από
την πλευρά μας δεν αλλάζει
κάτι στον σχεδιασμό μας μετά
την τελευταία επιτυχία. Ισαίσα αισθανόμαστε ότι πρέπει
να δουλέψουμε ακόμη πιο
σκληρά για να διεκδικήσουμε
τον στόχο μας.
Συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε όλους τους αντιπάλους με το ίδιο μάτι και σεβασμό.
Σίγουρα η αποστολή μας
στην Δόξα Λευκάδας είναι ιδιαίτερα δύσκολη, αφού την
διακρίνει η μεγάλη ποιότητα.
Ωστόσο θα πάμε να εξαντλήσουμε και την μικρότερη
πιθανότητα που μας αναλογεί
και σίγουρα δεν θα μεταβούμε
στο νησί για εκδρομή.
Μέλημά μας είναι να παίξουμε το μπάσκετ που ξέρουμε και να στοχεύσουμε στις
αδυναμίες των αντιπάλων.
Απλά αν κόντρα στον ΑΟΚ
Βέροιας δώσαμε το 100% των
δυνατοτήτων μας απέναντι
στην Δόξα θα πρέπει να καταθέσουμε το 150%».
Αρχοντες του Κυριακάτιακου αγώνα(17.00) θα είναι οι
κκ. Χρυσάφης- Χατζημπαλίδης.

Μετάθεση συνέλευσης
Γίνεται γνωστό στα σωματεία μέλη της Ε.Σ.ΚΑ.Θ ότι η
Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Σ.ΚΑ.Θ που ήτανε προγραμματισμένη για την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019
στην αίθουσα του Ε.Β.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ αναβάλλεται και θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019
στον ίδιο χώρο την ίδια ώρα (10.00 π.μ).

CMYK
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Δεν φτάνει η προσπάθεια
Τ

ην τρίτη του
συνεχόμενη
ισοπαλία
απέναντι στον
Απόλλων Λάρισας πήρε ο
ΑΟ Τρίκαλα στο εξ
αναβολής παιχνίδι, αλλά
η δικαιολογημένη γκρίνια
των φιλάθλων –όπως είπε
και ο ίδιος ο Θωμάς
Γράφας – δείχνει ότι
χρειάζεται η ομάδα
ακόμη πολλά να
καταφέρει ώστε να
γλιτώσει τα χειρότερα.

•Ο ΑΟ Τρίκαλα θα πρέπει να κερδίζει από εδώ
και πέρα βαθμούς αν θέλει να μείνει στην κατηγορία
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Κίνδυνος για
αφαίρεση βαθμών
•Θα τιμωρηθεί με -3 βαθμούς ο
ΑΟΤ αν δεν πληρωθεί ο Λεάντρο

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Οι «κυανέρυθροι» κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο φινάλε, αν και πίεσαν περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο.
Η αλήθεια όμως είναι πάντα
σκληρή και το ίδιο και η βαθμολογία.
Έτσι το ζητούμενο είναι οι
νίκες, με αρχή τον αγώνα της
Κυριακής κόντρα στον Καραϊσκάκη Άρτας.
Παρά τις απουσίες των Ράντι, Ζακουανί, Συριόπουλου,
Νιάρου και Ντόση, που έγινε
αλλαγή, αλλά και των νέων
μεταγραφικών αποκτημάτων
που δεν ήταν στην αποστολή,
ο ΑΟ Τρίκαλα δεν θα πρέπει
να ψάξει δικαιολογίες, αφού
ο βαθμολογικός πίνακας είναι
καθρέπτης.
Στα τελευταία παιχνίδια οι
παίκτες του Θωμά Γράφα παλεύουν ως το τέλος και υπάρχει η αισιοδοξία ότι άμεσα θα
ακολουθήσουν και τα νικηφόρα αποτελέσματα..
Κατά τα άλλα, στην προπόνηση της Πέμπτης δεν
συμμετείχαν οι τραυματίες
Ράντι, Ζακουανί, Σταματάκος
και Νιάρος, ενώ ο Ντόσης
έχει μια σύσπαση στον δικέφαλο, η οποία δεν εμπνέει
ανησυχία.
Τέλος, ο Γκότοβος που συμπλήρωσε τέσσερις κάρτες θα
λείψει από το παιχνίδι με τη
Δόξα στη Δράμα, ενώ ο Τσιάρας από το εντός έδρας με
τον Απόλλωνα Πόντου.

Ο αντιπρόεδρος του
ΑΟ Τρίκαλα, Χαράλαμπος
Σταμούλης εξελέγη
Α' αντιπρόεδρος
της Football league
Μεταξύ των θεμάτων ημερησίας διάταξης στο ΔΣ της
Football League ήταν και αυτό
της εκλογής αντιπροέδρου.

Ο ΑΟ Τρίκαλα θα πρέπει να βρει τρόπο να φτάσει στη νίκη αφού η ανάγκη των βαθμών είναι μεγάλη

Η Αντωνίου διαιτητής
στο ΑΟ Τρίκαλα –
ΑΕ Καραϊσκάκης
Φουλ αγωνιστική δράση
έχουμε και το Σαββατοκύριακο 2-3 Φεβρουαρίου στη Β’
Εθνική, καθώς διεξάγεται η
15η αγωνιστική της Β’ Εθνικής, με την ΚΕΔ/ΕΠΟ έκανε
γνωστούς τους διαιτητές που
θα σφυρίξουν στα ματς.
Στο παιχνίδι του ΑΟ Τρικαλα
με την ΑΕ Καραϊσκάκης ορίστηκε η Ελένη Αντωνίου από
την Ανατολική Αττική.
Αναλυτικά οι ορισμοί:

Σάββατο (2/2)
Ο Σταμούλης εκτός
από αντιπρόεδρος του ΑΟΤ
είναι πλέον και αντιπρόεδρος
της Φούτμπολ Λιγκ
Μόνος υποψήφιος έπειτα από
την παραίτηση του Κωνσταντίνου Μπακαλάρου ήταν ο Χαράλαμπος Σταμούλης, ο οποίος και εξελέγη Α' αντιπρόεδρος της λίγκας.
Οι ψήφοι με τους οποίους
εκλέχθηκε ο αντιπρόεδρος
του ΑΟ Τρίκαλα ήταν 11-1 και
ο ίδιος ευχαρίστησε τα μέλη
της Ένωσης για την εμπιστοσύνη και σημείωσε ότι στόχος
είναι να ενισχύσει τις προσπάθειες του προέδρου, Λεωνίδα Λεουτσάκου για μία πιο
ισχυρή θέση της λίγκας στο
ελληνικό ποδόσφαιρο.

15:00 Ηρακλής – Πλατανιάς
Διαιτητής: Μαλούτας (Ημαθίας)
Βοηθοί: Παπαδάκης (Ημαθίας), Παρασίου (Ημαθίας)
4ος: Δραγούσης (Κιλκίς)

Κυριακή (3/2)
14:00 ΑΟΧ-Κισσαμικός –
Απόλλων Πόντου
Διαιτητής: Ανδριανός (Αχαΐας)
Βοηθοί: Οικονόμου (Αχαΐας), Γαρεφαλάκης (Ηρακλείου)
4ος: Τσουκαλάς (Αθηνών)
15:00 Τρίκαλα – Α.Ε. Καραϊσκάκης
Διαιτητής: Αντωνίου (Ανατολικής Αττικής)
Βοηθοί: Αρμακόλας (Κυκλάδων), Νικζας (Λάρισας)

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
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4ος: Μπεκιάρης (Καρδίτσας)
15:00 Βόλος – Αήττητος
Σπάτων
Διαιτητής: Πανυτσίδης (Κοζάνης)
Βοηθοί: Μπαλιάκας (Κοζάνης), Βρούζος (Πιερίας)
4ος: Αγγελάκης (Μακεδονίας)
15:00 Σπάρτη – Αιγινιακός
Διαιτητής: Γκαμαρης (Αθηνών)
Βοηθοί: Καραλής (Ηλείας),
Κολλιάκος (Αθηνών)
4ος: Περράκης (Αθηνών)
15:00 Παναχαϊκή – Κέρκυρα
Διαιτητής: Βάτσιος (Δυτικής
Αττικής)
Βοηθοί: Πριόνας (Ευβοίας),
Φραγκούλης (Πρέβεζας)
4ος: Νεοφυτιάδης (Κορινθίας)
15:00 Απόλλων Λάρισας –
Ηρόδοτος
Διαιτητής: Τσέτσιλας (Γρεβενών)
Βοηθοί: Γούτας (Χαλκιδικής), Τίκας (Θεσπρωτίας)
4ος: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)
15:00 Εργοτέλης – Δόξα
Δράμας
Διαιτητής: Βλάχος (Ανατολικής Αττικής)
Βοηθοί: Καραθανάσης
(Ανατολικής Αττικής), Τριαντάφυλλος (Κορινθίας)
4ος: Κολύτας (Λασιθίου)

Το Διαιτητικό Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση με ποινή
αφαίρεσης 3 βαθμών για τον ΑΟ Τρίκαλα αν δεν πληρωθεί
ο Λεάντρο Πίντο, που θα ενεργοποιηθεί μετά από προθεσμία τριών ημερών
Ο Λεάντρο Πίντο κατέθεσε προσφυγή κατά της ΠΑΕ
τον περασμένο Απρίλιο του 2018, ενώ το ΔΣ της ομάδας
ανακοίνωσε τη λύση συμβολαίου του συναινετικά.
Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής όμως κατέθεσε προσφυγή κατά της ΠΑΕ διεκδικώντας χρήματα και σήμερα
το Διαιτητικό Δικαστήριο, κατά την τελευταία του συνεδρίαση, εξέδωσε απόφαση με ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών,
με προθεσμία εξόφλησης τριών ημερών.
Του αιτούντος: Λεάντρο (Leandro) Κλιμάκο (Climaco)
Πίντο (Pinto) του Φερνάντο Μπαρμπόσα Πίντο, επαγγελματία ποδοσφαιριστή κατά της ΠΑΕ Α Ο Τρίκαλα: Δέχεται
την αίτηση. Επιβάλλει στην καθής η αίτηση Π.Α.Ε. με την
επωνυμία Π.Α.Ε. Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος επαγγελματία ποδοσφαιριστή Λεάντρο (Leandro) Κλιμάκο (Climaco) Πίντο (Pinto)
του Φερνάντο Μπαρμπόσα Πίντο, κατά τα διαλαμβανόμενα
στο διατακτικό της 425/2018 τελεσίδικης απόφασης της
Α’ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο. (ως προς την επιδικασθείσα εντόκως
χρηματική απαίτηση) και της 24/2018 απόφασης του
Δ.Δ.Π./Ε.Π.Ο. (ως προς την επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη), την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από
τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών
από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.
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τσι όπως
εξελίσσεται το
πρωτάθλημα της
Α’ Ερασιτεχνικής
με τις αναβολές λόγω
καιρικών συνθηκών
μπαίνουμε σήμερα στον
τελευταίο μήνα του
Χειμώνα και
«πρωταθλήτρια» ομάδα
ακόμα να φανεί…

Ε

Ατυπος βέβαια ο τίτλος
μιας και στο τέλος «ξυρίζουν»
τον γαμπρό, αλλά ως είθισται έχει και αυτός ο τίτλος
την αξία του. Βέβαια το πρωτάθλημα προχωράει κι έχει
παιχτεί μια αγωνιστική από
τον δεύτερο γύρο, αλλά
υπάρχουν εκκρεμότητες που
μπορούν να αλλάξουν την εικόνα στην κορυφή της βαθμολογίας. Το Νεοχώρι βρίσκεται στο πιο ψηλό σκαλοπάτι, με διαφορά έξι βαθμών
από την δεύτερη Πηγή, αλλά
η ομάδα του Σπύρου Ευαγγέλου έχει δύο παιχνίδια λιγότερα, σε αντίθεση με τον
«Διγενή» που έχει ένα. Επί της
ουσίας η Πηγή έχει εξασφαλίσει ένα τρίποντο από τα
δύο αφού πρόκειται για την
αναμέτρηση με το Γλίνος την
οποία κερδίζει στα χαρτιά.
Να θυμίσουμε πως δεν παίχτηκε η 16η αγωνιστική του
πρωταθλήματος και τρία παιχνίδια από την 17η αγωνιστική τα οποία είναι: Πηγή- Δήμητρα Απόλλων, Φήκη- Κρύα
Βρύση και Πορταϊκός- Σαράγια.
Μάχη… ανόδου λοιπόν ανάμεσα στον «Διγενή» Νεοχωρίου και την Πηγή, ενώ Μικρό
Κεφαλόβρυσο και Φήκη μόνο
αδιάφορες δεν… σφυρίζουν.
Μάλιστα οι δύο ομάδες αναδείχτηκαν ισόπαλες στην πρόσφατη αναμέτρησή τους, με
γκρίνια και παράπονα της

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
www.gidopoulosp@yahoo.gr

•Δράση, αναβολές, γκολ και μεταγραφές το τελευταίο 10ήμερο

Οι Ταξιάρχες πήραν βαθμολογική ανάσα
κερδίζοντας την Κρύα Βρύση
ομάδας του Τάκη Ρούσα από
την διαιτησία. Αποτέλεσμα
που κρίθηκε στις καθυστερήσεις με εύστοχο πέναλτι
της ομάδας του Γιώργου Παπαζήση. Αυτή η αναμέτρηση, όπως και οι υπόλοιπες
στις οποίες θ’ αναφερθούμε
ανήκουν στην 15η αγωνιστική
η οποία πραγματοποιήθηκε
την περασμένη Τρίτη.
Ο «Διγενής» παίζοντας στο
«Μπάμπης Παπαχατζής» κέρδισε χωρίς δυσκολία τον Πορταϊκό με 4-0, αλλά η προσοχή
ήταν στραμμένη στο να πεί το

«ναι» ο Πέτρος Διβανές και να
ενισχύσει την ομάδα στην
διεκδίκηση της ανόδου. Και
αυτό έγινε. Η Πηγή… κατάφερε στο τέλος να κερδίσει
τα αξιόμαχα Καλύβια και να
επιστρέψει στις νίκες μετά
την ισοπαλία στην Αγία Μονή
και το 0-2 που έγινε 2-2. Μάλιστα η ομάδα του Σπύρου
Ευαγγέλου στη προσπάθεια
να παρουσιαστεί πιο δυνατή,
λίγο πριν το τέλος της μεταγραφικής περιόδου συμφώνησε με τον έμπειρο και ικανό Κώστα Τσικρικά, προκει-

μένου να βοηθήσει στην επίτευξη περισσότερων γκολ.
Νωρίτερα είχε έρθει σε συμφωνία με έναν ακόμα φοιτητή
τον Δημήτρη Δημητρίου. Ο
Δημητρίου έπαιξε στην Κ15
του Πανιωνίου και στην Κ20
του Κεραυνού Κερατέας, ενώ
ξεκίνησε από το Θησέα Αγίας
Μαρίνας.
Κέρδος, λίγο πριν τη λήξη
του αγώνα είχε η Δήμητρα
Απόλλων η οποία νίκησε 3-2
τον Πύργο. Παρότι οι γηπεδούχοι έφεραν το σκορ στα
μέτρα τους, οι παίκτες του
Βαγγέλη Τσιούκα οι οποίοι
«καιγόταν» για βαθμούς ισοφάρισαν λίγο πριν το τέλος
και πίστεψαν πως πήραν τον
βαθμό. Ο Βασίλης Τσιαντούλας όμως είχε αντίθετη άποψη και ευτυχώς για τον ίδιο
και τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο «Αθ. Γαντζούλας»
αφού είδαν ένα σπάνιο γκολ,
από μια ατομική ενέργεια
διάρκεια που θύμισε σπουδαίους παίκτες του παρελθόντος αποφεύγοντας άμυνα
και τερματοφύλακα!
Το Μεγαλοχώρι, σε αντίθεση με την εικόνα και τα
σκορ που είχε συνηθίσει, δέχτηκε την πιο βαριά ήττα του
στο Καστράκι χάνοντας με
6-1 από έναν ισοπεδωτικό
«Βράχο» ο οποίος έκανε την
ανατροπή.

Η ΒΑΘΜOΛOΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
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Οι Ταξιάρχες, με πείσμα
και θέληση κέρδισαν δύσκολα την Κρύα Βρύση η οποία

σκόρερς
ΟΙ ΣΚΟΡΕΡΣ ΤΗΣ 15ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Πηγή-Καλύβια ......................................................................3-2
Α. Ξαγαράς (18’), Ντόσας (30’, 93’) -Νουνός (5’ πεν. 49’ πεν.)
Γλίνος-Μπάρα ................................................................0-3α.α.
Δήμητρα-Πύργος ..................................................................3-2
Παπαθανασίου (50’), Τσιαντούλας (53’, 90’) - Τζιαχρήστος (35’),
Ζέρβας (88’)
Αγία Μονή-Πυργετός ...........................................................2-1
Σακελλαρίου (41’), Καραϊσκος (55’ πεν.) –Νικολούσιος (57’)
Καστράκι-Μεγαλοχώρι ........................................................6-1
Νταλούκας (20’), Μπλούτσος (25’), Ράκος (44’ αυτογκόλ), Γραβάνης
(52’), Τσιαντούλας (69’), Ρόμπος (67’) - Τσαρτόλιας ( 10’),
Ταξιάρχες-Κρύα Βρύση .......................................................2-1
Μπλέτσας (40’), Παπανδρέου (86’) – Κοτσιλιάνος (57’)
ΑΕΤ-Σαράγια...................................................................0-3α.α.
Διγενής-Πορταϊκός ...............................................................4-0
Μανάφας (32’, 65’), Μακρυγιάννης (47’), Λαγκαδινός (50’)
Κεφαλόβρυσο-Φήκη ............................................................1-1
Μαυρίκος (92’ πεν) - Σκρέκας (30’)

ΟΙ ΣΚΟΡΕΡΣ ΤΗΣ 17ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Καστράκι-Καλύβια ...............................................................0-2
Νουνός (51’), Μπίχτας (67’)
Ταξιάρχες-Μπάρα ................................................................3-2
Αλεξέλης (17’), Μπλέτσας (52’), Παπανδρέου (70’) -Παππάς Χρ.
(40’), Πλαφάς (88’)
Νεοχώρι-Πυργετός .............................................................. 3-0
Καλαμαράς (50’), Μακρυγιάννης (79’), Καραστέργιος (72’)
Κεφαλόβρυσο-Μεγαλοχώρι ................................................1-2
Χρυσοστόμου Α. (70’) -Κόλιας (33’), Τσαρτόλιας (54’)
Αγ. Μονή-Γλίνος ............................................................3-0α.α.
ΑΕΤ-Πύργος ...................................................................0-3α.α.
Πηγή-Δήμητρα ............................................................Αναβολή
Πορταϊκός-Σαράγια ....................................................Αναβολή
Φήκη-Κρύα Βρύση .....................................................Αναβολή

ΟΙ ΣΚΟΡΕΡΣ ΤΗΣ 18ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Αγία Μονή-Πηγή ..................................................................2-2
Νύστας (75’), Καραϊσκος (82’) - Λάππας (63’), Δάσσσιος (74’)
Δήμητρα-Καστράκι ..............................................................2-1
Στεργίου (20’, 65’) - Σιούτας (7’)
Γλίνος-Ταξιάρχες............................................................0-3α.α.
Καλύβια-ΑΕΤ...................................................................3-0α.α.
Μπάρα-Νεοχώρι ...................................................................0-5
Μακρυγιάννης (8’), Λαγκαδινός (14’), Γκάτης (24’, 27’), Μανάφας
(50’)
Πύργος-Κεφαλόβρυσο .........................................................0-2
Χρυσοστόμου Α. (38’)
Πυργετός-Φήκη.....................................................................0-1
Τσάγκας (50’)
Μεγαλοχώρι-Πορταϊκός .......................................................5-0
Φλώρος (10’, 62’, 78’), Τσαβαλάς (19’), Κόλιας (30’)
Κρύα Βρύση-Σαράγια ...........................................................2-1
Συνάνης (32’), Σαμούτης (90’) - Τζέγκας (15’)

Μεγαλοχώρι

«Διγενής» Νεοχωρίου

Το έκανε πράξη
Μεθοδικά και αποτελεσματικά κινήθηκε ο
«Διγενής» ώστε να εντάξει στο δυναμικό του
τον Πέτρο Διβανέ. Ο έμπειρος και ικανός μεσοεπιθετικός, ολοκλήρωσε τη θητεία του
στην Κύπρο και συμφώνησε με την ομάδα
του Στ. Ψύχου, παρότι είχε προτάσεις και
από άλλες ομάδες, αφού θέλησε και ο
ίδιος να προσαρμοστεί στα ποδοσφαιρικά
δεδομένα.
Η ανακοίνωση του σωματείου: Το Δ.Σ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με
τον ποδοσφαιριστή Διβανέ Πέτρο. Γεννηθείς
στις 23/01/1994 ξεκίνησε τα πρώτα του πο-

δοσφαιρικά βήματα στον Απόλλων Λάρισας,
ακολούθησε ο Ολυμπιακός Πειραιώς Κ20,
Τύρναβος, Πυργετός, Φαρκαδόνα, Καραισκάκης, Απόλλων Λάρισας και τελευταίος
σταθμός ο Ολυμπιακός Βόλου από όπου και
μεταπήδησε στην ομάδα μας. Έχει επιλεγεί
στις Εθνικές Πάιδων και Νέων, ενώ έχει καταγράψει πάνω από 100 συμμετοχες στην Γ’
Εθνική κατηγορία. Του ευχόμαστε να έχει
υγεία και πολλές επιτυχίες.
•Λίγες ώρες αργότερα ανακοινώθηκε
και του 18χρονου Μιχάλη Φάιτα από τα Γιάννενα.

παρουσιάζει ένα σαφώς βελτιωμένο αγωνιστικό πρόσωπο,
όχι μόνο γιατί ενισχύθηκε
αλλά κυρίως γιατί «δουλεύει»
επίμονα με τον Βασίλη Γκούμπλια και προοδεύει.
Κι ενώ τα Σαράγια και η
Μπάρα πήραν ξεκούραστα
τρίποντα, η Αγία Μονή κέρδισε δύσκολα τον Πυργετό στο
γειτονικό ντέρμπι, με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να πλησιάσουν στον έναν βαθμό, με
τον «Αρη» να κερδίζει έδαφος
και τον «Δικέφαλο» να χάνει
στις τελευταίες αγωνιστικές.

Απέκτησε τον Σταματόπουλο
Ακόμα πιο δυνατό θέλει να γίνει το 2019 το
Μεγαλοχώρι και
αυτός είναι ο
λόγος που ο
«Μουφ» (φωτό)
έφερε
στην
ομάδα
έναν
ακόμα φοιτητή,
τον Γεώργιο
Σταματόπουλο
οποίος αγωνιζόταν στη Φήκη.

Β’ ερΑσΙτεχνΙκΗ
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Ανατροπή… γοήτρου
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Ούτε… συνεννοημένες
•εχασαν οι πρωτοπόρες ομάδες

•Το Παλαιομονάστηρο κέρδισε 3-1 τον Ασπρόβαλτο
ίκη γοήτρου
πέτυχε το
Παλαιομονάστη
ρο και μάλιστα
κάνοντας ανατροπή. Ο
Ασπρόβαλτος
προηγήθηκε στο
παιχνίδι αλλά οι
γηπεδούχοι βρήκαν το
σθένος και τον
«τσαμπουκά» για ν’
αντιδράσουν φτάνοντας
στη νίκη με 3-1.

Ν

Το Βαλτινό είχε κέφια και ο Μουρίκης
ήταν από τους πρωταγωνιστές

Επιμέλεια: ΠANOσ
ΓIΔOΠOYΛOσ

Συνεννόηση στις… αποτυχίες είχαν χθες οι πρωτοπόρες
ομάδες του 2ου ομίλου. Η Ενωση Δ.Μ ηττήθηκε εκτός
έδρας από την Θεόπετρα με 3-2, ενώ την ήττα γνώρισε και
ο Ασπρόβαλτος στο Παλαιομονάστηρο.
Αυτό δεν επηρέασε τη θέση τους, μιας και ισοβαθμούν
στη κορυφή, έδωσε όμως το δικαίωμα στη Λυγαριά να πλησιάσει αφού κέρδισε στους Γόμφους 6-0.
Βήμα έκανε και το Πρίνος το οποίο κέρδισε χωρίς αγώνα, ενώ η Πιαλεία είχε ρεπό. Θεόπετρα και Βαλτινό συνέχισαν την προσπάθειά τους με νίκη, με την δεύτερη να
έχει… κέφια καθώς κέρδισε 2-7 τον Βυτουμά.
Νίκη γοήτρου πέτυχε και η Τζούρτζια κερδίζοντας την
Χρυσομηλιά με 3-2, αλλά και το Δενδροχώρι στο Φωτεινό με 3-0. Βαθμούς χωρίς αγώνα πήρε το Ροπωτό απέναντι
στη Φιλύρα.

gidopoulosp@yahoo.gr

Υπό δύσκολες συνθήκες
διεξήχθη το σημερινό ματς,
καθώς στο α’ ημίχρονο επικράτησαν κάκιστες καιρικές
συνθήκες με πάρα πολύ δυνατό αέρα και βροχή, που
δεν επέτρεψαν να παιχτεί
όμορφο ποδόσφαιρο, ωστόσο στο β’ τα πράγματα καλυτέρεψαν.
Ένα 1ο ημίχρονο κατά τον
οποίο η ομάδα του Ασπροβάλτου είχε την υπεροχή,
καθώς και την βοήθεια του
αέρα, αλλά δεν μπόρεσε να
το εκμεταλλευτεί κατά το
δοκούν σε τρεις τουλάχιστον ευκαιρίες, την πρώτη
στο 22’ με τον Ντραγκότι,
όταν απευθείας φάουλ αυτού, τράνταξε το οριζόντιο
δοκάρι του Μουτογεώργου,
για να καταλήξει άουτ και σε
άλλες δυο περιπτώσεις όταν
οι παίχτες του δεν βρήκαν δίχτυα από πλεονεκτική θέση
εντός μικρής περιοχής.
Στο 45’ το Παλαιομονάστηρο απώλεσε μοναδική
ευκαιρία να πάρει κεφάλι
στο σκορ, καθώς το πέναλτι
που εκτέλεσε ο Άρης Τζέλιος, δεν βρήκε στόχο, φεύγοντας πάνω από την οριζόντια δοκό του Χήρα.
Στην επανάληψη αν και ο
Ασπρόβαλτος προηγήθηκε
στο σκορ και στο 50’ με
απευθείας χτύπημα κόρνερ
του Τσιγάρα, το Παλαιομονάστηρο ήταν αυτό που στο
μεγαλύτερο μέρος της είχε
την πρωτοβουλία των κινήσεων, με τους παίχτες του να
εκμεταλλεύονται και την
φορά του ανέμου, που συν
τοις άλλοις δυσκόλευε και
τις επιθετικές κινήσεις των
αντιπάλων του, πετυχαίνοντας τρία τέρματα… στο 62’
με τον Μπλέτσα από κοντά,
σε φάση διαρκείας στα καρέ
του Χήρα, στο 67’ με κοντινό πλασιέ του Γαγάκη και
στο 86’ πάλι με τον Μπλέτσα
με χτύπημα πέναλτι, που
κέρδισε ο Μούτσιος.
Να σημειώσουμε πως ένα
λεπτό πριν την επίτευξη του
2ου γκολ του ΠΟΠ και στο
67’ ο Ασπρόβαλτοςέχασε
μοναδική ευκαιρία να προηγηθεί, όταν μετά από χτύ-

Ο Χριστόφορος Μούτσιος σε μια προσπάθειά του

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Βυτουμάς - Βαλτινό.............................................................2-7
Τζούρτζια - Χρυσομηλιά......................................................3-2
Θεόπετρα - Ενωση Δ.Μ.......................................................3-2
Παλ/ρο - Ασπρόβαλτος .......................................................3-1
Φιλύρα - Ροπωτό .................................................................0-3
Κεφ/κός - Πρίνος.................................................................0-3
Φωτεινό - Δενδροχώρι ........................................................0-3
Γόμφοι - Λυγαριά ................................................................0-6
Ρεπό: Πιαλεία

Η ΒΑθΜoΛoγΙΑ
Νίκη γοήτρου πέτυχε το Παλαιομονάστηρο
πημα φάουλ η μπάλα βρήκε
σε σώματα αμυντικών των
γηπεδούχων με αποτέλεσμα
να γυρίσει προς την εστία
του Μουτογεώργου και να
κολλήσει στην μπάρα, που
είχε δημιουργηθεί προηγουμένως απο την δυνατή βροχή, για να έρθει ο Καλέτσης
και να διώξει μακριά!

ΟΙ σΥνΘεσεΙσ

Ο Τζιμούρτος προσπαθεί να αποφύγει τον αντίπαλό του

ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ:
Μουτογεώργος, Τσιονάρας,
Παπαγιάννης Δ., Τζελλιος,
Καλέτσης, Γαγάκης Αργ.,
Μπλέτσας, Γέτσι, Μούτσιος,
Τζέλλιος Αρ., Παλάσκας.
Επαιξαν και οι: Καφρίτσας,
Cala Erion, Zaimi Niko
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΟΣ: Χήρας,
Κωσταρέλλος Ν., Περνέζα
(88’ Παυλόπουλος), Βαγενάς
(85’ Δημητρούλης Αλ.), Αυγέρος, Κατσαρός, Τζιμούρτος, Τσιγάρας, Χότζα (65’ Ιακωβάκης), Καψάλης, Ντραγκότι.

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος,
ικανοποιημένος από την
προσπάθεια των παικτών του
και το αποτέλεσμα
συμβάλλοντας τα μέγιστα
στη χθεσινή επιτυχία

ΟΜΑΔΕΣ

Β

Ν

Ι Η

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

31
31
29
29
28
28
26
25
23
21
17
13
10
9
6
0
0

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

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

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

2
2
2
2
3
3
4
2
4
7
6
9
9
10
11
13
13

ΤΕΡΜ.
51-13
38-12
45-15
31-12
38-15
35-17
33-16
28-14
33-26
25-28
21-29
21-36
15-41
12-40
11-45
0-39
0-39

Πετρωτό

Προσπάθεια ενίσχυσης

Σε μια προσπάθεια ενίσχυσης ο ΑΟ Πετρωτού ανακοίνωσε την απόκτηση του Νεαρού επιθετικού από τα τμήματά υποδομής του ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ Λάμπρο Σαπουνά και την
επιστροφή του 24χρόνου Δημήτρη Ζήκου από την ομάδα του Κηπακίου.

CMYK
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Πλήρης ανάπτυξη
•Στους γνωστούς ρυθμούς θα κινηθούν οι τοπικές
ομάδες μπάσκετ στους αγώνες του Σαββατοκύριακου

Η

μπασκετική δράση δεν
χορταίνεται με τίποτα και
πάντα θα υπάρχουν
ελκυστικά παιχνίδια και
σημεία αναφοράς σε όλα τα μέτωπα.

Οσο για το κίνητρο είναι υψηλό με τις
ομάδες να προσπαθούν να αναδείξουν το
σύνολο των αρετών τους αντιμετωπίζοντας
παράλληλα και τις ατέλειες.
Γενικά μέλημά τους είναι να εμφανιστούν
στην μέρα τους και να διεκδικήσουν ότι
τους αναλογεί.
Στις επάλξεις βέβαια είναι και οι διαιτητές
που θέλουν να κάνουν ακριβοδίκαια σφυρίγματα.
Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι
χθες βράδυ οι ρέφερι έκοψαν την πίτα
τους στο «Λαδοφάναρο».

ΣΑΒΒΑΤΟ 02/02/2019
1) ΚΛ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ: 17:00 ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ
– ΑΕΛ (Α1)
Δ/ΤΕΣ:ΚΥΡΙΤΣΗΣ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2) ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 17:00 ΑΣ ΔΑΝΑΟΙ
– ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ(Α1)
Δ/ΤΕΣ: ΔΗΜΟΥΛΑΣ-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΧΡ.
ΚΡΙΤΕΣ: ΛΙΝΟΥ-ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Κ.
3) ΚΛ.ΠΑΤΑΚΗΣ: 17:00 ΝΙΚΑΙΑ –ΑΣΚ ΦΑΛΩΡΕΙΑ(Α1)
Δ/ΤΕΣ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΒΟΝΤΖΑ
4) ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ: 17:00 ΕΛΑΣΣΟΝΑΓΟΜΦΟΙ(Α1)
Δ/ΤΕΣ: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
5) ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ: 14:30 Ν.ΑΘΛΗΤΕΣΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚ(Α2)
Δ/ΤΕΣ: ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΠΡΙΛΗΣ
6) ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ:18:30 ΑΡΗΣ ΤΡΙΚΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ(Α2)
Δ/ΤΕΣ:ΔΗΜΟΥΛΑΣ-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Κ.
ΚΡΙΤΕΣ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ
7) ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 14:45 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΦΟΥΝΤΑΣ-Ν. ΚΕΡΑΥΝΟΣ(Β’)
Δ/ΤΕΣ: ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ-ΚΟΥΤΙΒΗΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΖΑΧΑΡΙΑ-ΛΙΝΟΥ-ΠΑΥΛΙΔΟΥ
8) ΕΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: 12:00 ΑΠΟΛΛΩΝ
ΚΑΡ-ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ(ΚΟΡ)
Δ/ΤΕΣ: ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ-ΚΟΥΤΙΒΗΣ
9) ΚΛ. ΠΑΛΑΜΑ: 18:30 ΤΙΤΑΝΕΣ-ΠΥΡΣΟΣ
ΛΑΡ(ΚΟΡ)
Δ/ΤΕΣ:ΛΙΛΗΣ-ΜΕΛΛΟΣ
10) ΚΛ. ΠΑΤΑΚΗΣ: 15:00 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ –
ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚ(ΝΕΑΝ)

Πλούσιο υλικό θα προσφέρει και ο νέος κύκλος παιχνιδιών της ΕΣΚΑΘ
Δ/ΤΕΣ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΒΟΝΤΖΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 03/02/2019
1) ΚΛ.ΔΗΜ.ΤΡΙΚ: 17:00 ΜΑΓΟΙ-ΑΠΟΛΛΩΝ
ΚΑΡΔ(Α2)
Δ/ΤΕΣ:ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Κ. -ΛΙΛΗΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΠΑΠΑΔΗΜΑ-ΒΗΤΑΣ-ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
2) ΕΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: 15:00 ΟΛ.ΚΑΡΔ. –
ΚΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Α2)
Δ/ΤΕΣ:ΡΑΝΤΟΣ - ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
3) ΕΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: 17:00 ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΡΔΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ(Β’)
Δ/ΤΕΣ:ΚΥΡΙΤΣΗΣ - ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
4) ΚΛ.ΑΓ.ΘΩΜΑ: 17:30 ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣΠΡ.ΓΩΝΙΑ(Β’)
Δ/ΤΕΣ:ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-ΑΓΓΕΛΗΣ
5) ΕΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: 13:00 ΟΛ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ- ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ(ΚΟΡ)
Δ/ΤΕΣ: ΡΑΝΤΟΣ –ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
6) ΕΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: 19:00 ΑΠΟΛ.ΚΑΡΔΟΛΥΜΠΙΑ(ΚΟΡ)
Δ/ΤΕΣ: ΚΥΡΙΤΣΗΣ – ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
7) ΔΗΜ.ΚΛ.ΤΡΙΚ:19:00 ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚ-ΤΙ-

Ανάλογη συνέχεια
•Οι γυναίκες των Τρικάλων θέλουν και ο
δεύτερος γύρος να είναι εξ ίσου παραγωγικός

Ε

πιστροφή στην
έδρα για τα
κυνέρυθρα
κορίτσια που με το
σπαθί τους κέρδισαν
την καθολική εκτίμηση
στον χώρο των μεγάλων
σαλονιών.
Πραγματικά μέχρι στιγμής έχουν συνδυάσει ουσία και θέαμα, οπότε είναι
λογικό να θέλουν να συνεχίσουν ανάλογα.
Με ανεβασμένο ηθικό
και πίστη στην δουλειά θα
κερδηθεί και αυτό το στοίχημα.
Αρχίζει λοιπόν ο δεύτερος γύρος στο πρωτάθλημα της Α Εθνικής των γυναικών αν και υπάρχουν
ακόμη εκκρεμότητες με
ματς που έχουν αναβληθεί.
Η ομάδα των Τρικάλων,
υποδέχεται στο γήπεδο

Συνέχεια στις επιτυχίες θέλουν
να δώσουν οι γυναίκες των Τρικάλων
Πυργετού την Γλυφάδα,
την Κυριακή 3/2 στις 15.00
στα πλαίσια της 12ης αγωνιστικής.
Διαιτητές ορίστηκαν οι
Αικατερίνη Βέργου-Αλέξανδρος ΑναστασίουΕυαγγελία Μπασδάνη από

την Μαγνησία. Το πρόγραμμα:
Εκκρεμούν οι αγώνες
ΠΑΟΚ-Εργοτέλης (6/2),
Πανσερραϊκή-Προοδευτική (13/2), ΠΑΟΚ-ΑΕΛ
(24/3),
Τρίκαλα-Άρης
(24/3).

ΤΑΝΕΣ(ΝΕΑΝ)
Δ/ΤΕΣ: ΛΙΛΗΣ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΡΙΤΕΣ: ΒΗΤΑΣ-ΠΑΥΛΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΑ
8) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ: 14:00 ΑΡΗΣ-ΤΙΤΑΝΕΣ
ΔΡΑΜΑΣ(Α2ΓΥΝ)
Δ/ΤΕΣ: ΔΗΜΟΥΛΑΣ-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΧΡ.
9) ΚΛ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ: 17:00 ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΚΑΛ/ΚΑ(Γ’ΕΘΝ)
Δ/ΤΕΣ: ΧΡΥΣΑΦΗΣ-ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΙΔΗΣ
10) ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ: 17:00 ΟΛ.ΒΟΛΟΥ-ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚ(Γ’ΕΘΝ)
Δ/ΤΕΣ: ΤΖΙΟΠΑΝΟΣ-ΔΕΛΛΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 03/02/2019
1) ΚΛ ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 16:30 ΕΡΓ. ΤΡΙΚΚΗ
– ΠΡ.ΠΟΥΛΙΑ ΡΑΞΑΣ
Δ/ΤΕΣ: ΧΛΩΡΟΣ Ν.-ΧΛΩΡΟΣ ΧΡ.
ΚΡΙΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.-ΡΕΝΤΖΕΛΑΣ
2) ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 18:00 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ
Κ.-ΔΙΕΘΝΗΣ Ε. ΑΣΤ.
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.-ΧΛΩΡΟΣ ΧΡ.
ΚΡΙΤΕΣ: ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ-ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗΣ

Μακρινή
έξοδος
Η δράση καλά κρατεί στην Α2
Εθνική βόλεϊ γυναικών. Αυτό το
διήμερο θα πραγματοποιηθεί η
16η αγωνιστική που περιλαμβάνει
ενδιαφέροντα παιχνίδια.
Ο Ασκληπιός έχει μπροστά του
μακρινό ταξίδι στην έδρα της
Δράμας.
Σίγουρα το παιχνίδι παρουσιάζει
τα δικά του μυστικά αλλά αν οι
γαλάζιες παίξουν το βόλεϊ που
ξέρουν και είναι συγκεντρωμένες
στα λεπτά σημεία μπορούν να
κάνουν θετικό ταμείο.
Η Σαββατιάτικη αναμέτρηση θα
ξεκινήσει στις 16.00 και θα την
διευθύνουν οι κκ. Κυριακίδης- Παπαβασιλείου.
Την ίδια μέρα θα αγωνιστούν
ακόμη: Πεύκα- Ελπίδα, Ναύαρχος
Βότσης- ΕΑΛ, Γιάννενα- Καβάλα,
Ελασσόνα- Νέα Γενεά.
Η αυλαία θα πέσει την Κυριακή
με την συνάντηση Σταυρούπολης- Νίκης Αλ.
Ρεπό θα έχει ο Λαγκαδάς.
CMYK

* Δύσκολη υπόθεση φαίνεται πως είναι η άνθιση χαμογέλων στον ιστορικό ΑΟ. Τρίκαλα. Ακόμη και όταν πάει
να σηκώσει ανάστημα δυστυχώς αυτή η αναλαμπή
κρατάει για πολύ λίγο. Πολύ απλά το σκηνικό με κάποια
θετικά αποτελέσματα θυμίζει σταγόνα στον ωκεανό.
Όμως όπως είναι γνωστό στον αθλητισμό η καταξίωση
έρχεται μέσα από την διάρκεια στην απόδοση.
* Και μετά την αναμέτρηση με τον Απόλλωνα Λάρισας
οι φίλοι της ομάδας έφυγαν σφόδρα απογοητευμένοι
και με κατεβασμένα κεφάλια, αφού άλλα περίμεναν
να δουν. Φεύγοντας από το Στάδιο οι αναλύσεις έδιναν
και έπαιρναν.
* Εννοείται ότι στάθηκαν στα κακώς κείμενα, που δεν
είναι και λίγα. Παράλληλα δεν ήταν διόλου αισιόδοξοι
ότι το τμήμα θα μπορέσει να μεταμορφωθεί άμεσα και
θα δικαιώσει τις προσδοκίες. Γιατί κάθε χρονιά οι κυανέρυθροι ξεκινούν με υψηλές βλέψεις, οπότε είναι
οδυνηρό να προκύπτει συμβατική και ακόμη χειρότερα
κατηφορική πορεία.
* Αντίθετα τα Μετέωρα βγάζουν υγεία. Ο καθένας προσπαθεί για το καλύτερο στον τομέα του και αυτή η αυταπάρνηση αποτελεί καλό σημάδι για το μέλλον. Και
μην φανταστεί κανείς ότι ο συγκεκριμένος μαραθώνιος
δεν κρύβει παγίδες. Όμως ο εκπρόσωπός μας πήρε τον
αέρα έχοντας καλή προσαρμογή.
* Παρά τον ανταγωνισμό λοιπόν οι κιτρινομπλέ συνδυάζουν ουσία και θέαμα. Πάνω απ’ όλα όμως είναι ο χαρακτήρας και η αποτελεσματικότητα ακόμη και στα
σημεία που κάποια αναμέτρηση δείχνει να στραβώνει.
Γενικά ο εκπρόσωπός μας έχει καλές επιδόσεις και με
αντιπάλους από το πάνω ράφι αλλά και στα ντέρμπι.
* Μάτια βγάζει ο Κώστας Φορτούνης, που κάνει υπερήφανους τους Καλαμπακιώτες και όλους τους Τρικαλινούς
με την εικόνα που περνάει προς τα έξω και φυσικά και
με το ήθος του.
* Ο χαρισματικός άσος όχι μόνον δεν στερεύει από εμπνεύσεις αλλά σε κάθε αγωνιστική βγάζει νέους άσους
από το μανίκι του, ενώ έχει έντονο το απρόβλεπτο
στοιχείο. Χωρίς υπερβολή οι αντίπαλες άμυνες υποφέρουν όταν καλούνται να τον αντιμετωπίσουν.
* Πρόκειται λοιπόν για ηγέτη με τα όλα του, ενώ και
κόντρα στην Λάρισα κέρδισε τα εύσημα όλων. Τα
τέρματα που πέτυχε επιβεβαίωσαν την τέχνη του, ενώ
η ψυχολογία του βρίσκεται στα ύψη πραγματοποιώντας
φοβερό και τρομερό πρωτάθλημα.
* Δικαιολογημένα λοιπόν οι Ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές
αρχές τον συμπεριλαμβάνουν την λίστα με τους καλύτερους παίκτες των τελευταίων αγωνιστικών. Πραγματικά
τα Ελληνικά γήπεδα χρόνια είχαν να δουν τέτοιον ολοκληρωμένο ποδοσφαιριστή, που πέραν όλων των άλλων
ξέρει να αναδεικνύει και τους συμπαίκτες του.
* Τυχεροί συνεπώς όσοι τον έζησαν από μέσα στα πρώτα
του βήματα και συνεχίζουν να τον παρακολουθούν να
«ζωγραφίζει» στους αγωνιστικούς χώρους.
* Σταδιακά διευθετούνται οι εκκρεμότητες σε πολλά
πρωταθλήματα. Στο πλαίσιο αυτό οι γυναίκες του ΠΑΟΚ
επικράτησαν εύκολα 0-5 στην Ελπίδα Καρδίτσας.
* Τα εκπαιδευτήρια «Αθηνά» συνηθίζουν να φέρουν ισχυρές προσωπικότητες των σπορ για την αθλητική συνάντηση και όχι μόνον. Αυτή την εποχή έχουν μια
σκέψη που αν υλοποιηθεί θα κάνει πάταγο. Αναφερόμαστε σε αθλητή με τρομερή νοοτροπία νικητή, που
το επίθετο αψεγάδιαστος του κολλάει γάντι. Η αποκάλυψη λοιπόν όταν οριστικοποιηθεί το θέμα.

03.00: COSMOTE SPORT 4 HD
Toronto Raptors-Milwaukee Bucks
nba
19:00 Novasports 1HD
ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Μπούντουτσνοστ
EuroLeague
19:15 Novasports 3HD
Νταρουσάφακα - Ρεάλ Μαδρίτης
EuroLeague
19:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Ντούισμπουργκ-Ντάρμσταντ
Bundesliga
20:45 Eurosport 1
Σνούκερ: Βερολίνο
21:15 Eurosport 2
Six-day Track Championship,
Κοπεγχάγη, Ποδηλασία

21:30 Novasports 2HD
Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές
EuroLeague
21:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Ανόβερο-Λειψία, Bundesliga
21:45 Novasports 4HD
Πρέστον - Ντέρμπι, Championship
21:45 Novasports 1HD
Λιλ - Νις, Ligue 1
22:00 Novasports 3HD
Γκραν Κανάρια - Αρμάνι Μιλάνο
EuroLeague
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Ουέσκα-Βαγιαδολίδ
LaLiga Santander
23:30 Eurosport 2
Ποδηλασία: Vuelta a San Juan

τοπικά

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΜΕ ΤΟ ΑΡΜΑ ΤΟΥ ΘΕΣΠΙΔΟΣ

Μέρος 2ο
Ο Αισχύλος βέβαια, όπως
μας είναι γνωστό από ένα επίγραμμα, καυχιέται περισσότερο για τα πολεμικά του κατορθώματα παρά για τα ποιητικά δημιουργήματα. Καυχιέται όμως, γιατί πολέμησε
στον Μαραθώνα και στη Σαλαμίνα εναντίον των Περσών,
που ήρθαν να υποδουλώσουν
την Ελλάδα, ενώ ο πόλεμος
των Αχαιών στην Τροία ήταν
πόλεμος κατακτητικός.
Ο Χορός βλέπει τώρα να έρχεται ο κήρυκας του στρατού
δαφνοστεφανωμένος. Χαιρετάει την πατρική γη και αναγγέλλει την άφιξη του Αγαμέμνονα. Τον ακούει η Κλυταιμήστρα και βγαίνει, δείχνοντας χαρά ασυγκράτητη. Βιάζεται, λέει, να κάνει στον άντρα της (που γύρισε από την
Τροία νικητής και τροπαιούχος) την πιο λαμπρή υποδοχή.
Πες του (λέει στον κήρυκα) ότι
όλα αυτά τα χρόνια, του έμεινα πιστή. Κανένα μυστικό του
δεν πρόδωσα. Και μετά απ’
αυτά μπαίνει στο παλάτι. Φεύγει και ο κήρυκας.
Στη σκηνή είναι τώρα μόνο
ο Χορός, που παραμένει εκεί
σε όλη τη διάρκεια του έργου.
Και μετά το στάσιμο έρχεται ο
Αγαμέμνων καθισμένος μεγαλοπρεπώς στο άρμα του. Σε
ένα δεύτερο άρμα υπήρχαν τα
λάφυρα του πολέμου, καθώς
και η Ανδρομάχη – και αυτή
λεία του πολέμου. Αυτή ήταν
η μοίρα των γυναικών μιας πόλης, που έπεφτε στα χέρια
των εχθρών. Ο καθένας διάλεγε τη γυναίκα που ήθελε και

την έπαιρνε μαζί του. Και αυτή
τον ακολουθούσε σκλάβα, μακριά από την πατρίδα της,
χωρίς καμιά επικοινωνία πλέον με τους δικούς της. Ο Αγαμέμνων διάλεξε πρώτος και
πήρε την Κασσάνδρα, αδερφή
του Έκτορα, κόρη του Πριάμου.
Με την εμφάνισή του ο
Αγαμέμνων πρώτα χαιρετάει
την πατρική γη και απευθύνει
ευχαριστίες στους θεούς, που
τον βοήθησαν να φτάσει στην
πατρίδα του, το Άργος. Κατόπιν αναφέρεται σε κάποια
σημαντικά γεγονότα του πολέμου. Βγαίνει και η Κλυταιμήστρα από το παλάτι μαζί με
τις σκλάβες, που κρατάν στα
χέρια τους ένα ολοπόρφυρο
χαλί, για να πατήσει ο Αγαμέμνων, καθώς θα προχωρεί για
το παλάτι. Και η Κλυταιμήστρα αντί να δείξει στον άντρα
της μια αυθόρμητη τρυφερότητα της στιγμής, απευθύνεται
στους πολίτες (που εκπροσωπεί ο Χορός) και κάνει επίδειξη αγάπης για τον άντρα
της. «Πολίτες του Άργους,
λέει, δε θα ντραπώ να σας φανερώσω πόσο αγαπώ τον άντρα μου». Καμιά γυναίκα,
όμως, χωρίς υστεροβουλία,
δεν διατυμπανίζει δημόσια το
πόσο αγαπάει τον άντρα της.
Είναι μεγάλο κακό, λέει στη
συνέχεια, για μια γυναίκα να
μένει μόνη της, χωρίς τον άντρα της που λείπει στον πόλεμο. Είναι εκτεθειμένη στα
κουτσομπολιά του κόσμου.
Και για να προφυλάξω τον
γιο μου τον Ορέστη απ’ αυτά,
τον έστειλα να μεγαλώσει
στον θείο του Στρόφιο στη
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“Στους τρεις μεγίστους
φωστήρας...”

Του Κωνσταντίνου
Απ. Γιοντζή

Φωκίδα. Μην το πάρεις αυτό
για πρόφαση, δεν υπάρχει τίποτα, που να θέλω να κρύψω.
Από τον εαυτό της ήθελε να
κρυφτεί, γιατί τον Ορέστη τον
ξεφορτώθηκε, για να μην της
είναι εμπόδιο στην άνομη ζωή
της. Και καταλήγει με ένα λογύδριο, με το οποίο στολίζει
τον άντρα της με εξάρσεις
υποκρισίας. «Ο άντρας είναι:
Το πιο γερό αντιστύλι του
σπιτιού. Χοντρό σκοινί που
δένουν τα καράβια. Στεριά
που ο ναύτης ανέλπιστα αντικρίζει. Μέρα λαμπρή που ξανοίγει ύστερα απ’ τη μπόρα.
Ανάβρα πηγής στον διψασμένο στρατοκόπο». Και ακολούθως δίνει προσταγές στις δούλες να στρώσουν αμέσως το
πορφυρό χαλί, για να περάσει
ο άντρας της.
Ο Αγαμέμνων ξαφνιάζεται,
θεωρεί παράξενη την υποδοχή της γυναίκας του. «Το παράκανες, Κλυταιμήστρα, της

λέει. Γιατί πας να με πλανέψεις με γυναικείους τρόπους;
Δε χρειάζεται να αποδείξεις τη
φρονιμάδα σου. Τέτοιοι έπαινοι και τέτοιες τιμές μόνο για
ξένους έχουν νόημα. Πέφτεις
στα γόνατα μπροστά μου,
όπως κάνουν οι βάρβαροι
ανατολίτες» Ο Αγαμέμνων κατεβαίνει από το άρμα και μπαίνει στο παλάτι με κάποια ψυχρότητα.
Η παρουσία της Κασσάνδρας στο δεύτερο άρμα ενόχλησε την Κλυταιμήστρα, την
καλεί όμως να μπει στο παλάτι
– είχε τα σχέδιά της – αλλά
αυτή παραμένει ακίνητη και
αμίλητη. Η Κλυταιμήστρα υποθέτει ότι δεν ξέρει ελληνικά. Ο
Χορός της δείχνει συμπόνια,
την καλοπιάνει και κερδίζει
έτσι την εμπιστοσύνη της.
Τότε αυτή αρχίζει να μιλάει,
χρησιμοποιώντας τη μαντική
της γλώσσα με μισόλογα και
διφορούμενα – η Κασσάνδρα
ήταν μάντισσα. Ο Χορός επειδή δεν κατανοεί τα υπονοούμενα, τη ζητάει να μιλήσει πιο
συγκεκριμένα και αυτή μιλάει
πλέον καθαρά και ξάστερα –
η Κλυταιμήστρα είχε αποχωρήσει. «Στο παλάτι, λέει, σε
λίγο θα χυθεί αίμα. Η Κλυταιμήστρα, ο θηλυκός φονιάς , το
απαίσιο αυτό τέρας θα σφάξει
τον άντρα της κι εμένα. Τον
παραπλάνησε πρώτα με λόγια
δελεαστικά και ανύποπτος ο
Αγαμέμνων μπήκε στο παλάτι. Δε θα αργήσουν όμως οι
θεοί απλήρωτο το φόνο να
αφήσουν. Ο γιος της ο Ορέστης γρήγορα το αίμα του
πατέρα του θα πάρει πίσω, θα
σφάξει τη μάνα του».

(Ταπεινό αφιέρωμα στους ογκόλιθους
του πνεύματος και της Ορθοδοξίας)
Τους αυτόφωτους ηλίους
και παμμέγιστους αγίους,
τους υμνεί για τη σοφία
όλη η Ορθοδοξία.
```
Σύσσωμη η εκκλησία
υποκλίνεται στη γνώση,
στη μεγίστη ρητορεία
και στην πίστη τους την τόση.
```
Μελιστάλαχτοι, δεινοί
-δάσκαλοι ιδανικοίάνοιγαν τους οφθαλμούς
με σοφίας ποταμούς.
Ο Βασίλειος, ο Μέγας
-το υπέρλαμπρο το σέλαςείχε με τον Θεολόγο
τον μελίρρυτο τον λόγο.
```
Και ο τρίτος, αγαστός
-Ιωάννης, ο “χρυσός”προεξάρχων υπερείχε
με το τάλαντο που είχε.
```
Ιεράρχες τους βαφτίσαν
-άξιους και εκλεκτούςχρυσορρήμονες τους χρίσαν
για τους λόγους τους χρυσούς.
```
Με το θείο χάρισμά τους
-το χρηστό το δίδαγμά τους-

φώτιζαν τους αμαθείς
κι αφυπνίζαν αδαείς.
```
Χάρισαν στην Οικουμένη
της αλήθειας το φως,
που καθένας περιμένει,
για να νιώθει δυνατός.
```
Φάροι της Ορθοδοξίας
-της ανόθευτης λατρείαςτις αιρέσεις πολεμήσαν
και την πίστη ενισχύσαν.
```
Ξεδιαλύνανε την πλάνη,
που στηρίζαν λαοπλάνοι
-άπιστοι, αιρετικοίφαύλοι και φανατικοί.
```
Τους αξίζει η τιμή
για την τόση προσφορά,
που φωτίζουν την ψυχή,
για να βλέπει καθαρά.
```
Κληρικοί και λαϊκοί
τους υμνούμε εσαεί,
σαν πνευματική τροφή
και αστείρευτη πηγή.
```
Με ευλάβεια και σεβασμό στην
ανυπέρβλητη προσφορά τους
Κική

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δύο σε ένα: ιταλική κωμωδία με στοιχεία ντοκιμαντέρ
ια ταινία με κωμικά
στοιχεία, τον έρωτα
να κυριαρχεί, την
αφήγηση για τη ζωή των
κινηματογραφιστών, αλλά
και την έντονη κοινωνική
κριτική ως δομή της,
προβάλλει η
Κινηματογραφική Λέσχη
Τρικάλων τη Δευτέρα 4
Φεβρουαρίου 2019.

Μ

Τα «Ερωτικά γυρίσματα» συστήνουν μια μίξη νέων στοιχείων αφήγησης και ανήκουν στις λίγες ιταλικές ταινίες που πλέον διανέμονται
στη χώρα μας.

ΥΠΟΘΕΣΗ
Δύο επίδοξοι κινηματογραφιστές,
που θέλουν να δημιουργήσουν ένα
μοναδικό ντοκιμαντέρ, παρακολουθούν τη ζωή του Τζοβάνι, μονίμως
άνεργου άγνωστου ηθοποιού, και
της γυναίκας του Λουτσία η οποία
εργάζεται ως μοντέρ.
Μπροστά στην κάμερα όμως, ο
Τζοβάνι παρατάει απροσδόκητα τη
Λουτσία και το μωράκι τους, ενώ
ερωτεύεται κεραυνοβόλα μια γοητευτική γιατρό που συναντά σ’ ένα
μπαρ.

ΚΡΙΤΙΚΗ
Η Άννα Νέγκρι, αρκετά χρόνια μετά
την πρώτη της ταινία, στην οποία παρουσίασε τον εαυτό της με πρωτοτυπία και ελαφρότητα, επανεμφανίζεται
με μεγάλη στιλιστική ωριμότητα και
ανανεώνοντας την υπόσχεση για πρωτοτυπία. Η φρεσκάδα των γυναικείων
σκηνών με στοιχεία θεατρικά, δημιουργούν μια ταινία χαμηλού προϋπολογισμού, με γόνιμη εκφραστική ελευθερία της κάμερας. Η ταινία γυρίστηκε μέσω της αφηγηματικής μορφής
του ψεύτικου ντοκιμαντέρ, κάτι που
οδηγεί σε ισορροπία ανάμεσα στην
ιστορία της ταινίας και το ντοκιμαντέρ,
με τις σταδιακές αποκαλύψεις για τις
«ψεύτικες ασφάλειες» της ζωής να
προβάλλονται σαν ανέφικτα όνειρα, κυριαρχημένα από τον ατομικισμό.

ΠΟΥ, ΠΟΤΕ, ΠΟΣΟ

Tips
Υποψηφιότητα για το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στο Sundance.

Info
Τίτλος:
Ερωτικά
γυρίσματα
(Riprendimi)
Σκηνοθεσίας: Anna Negri
Σενάριο: Anna Negri, Giovanna Mori
Πρωταγωνιστές: Άλμπα Ρορβάχερ,
Μάρκο Φόσκι, Βαλεντίνα Λοντοβίνι.
Χώρα: Ιταλία

Γλώσσα: Ιταλικά
Διάρκεια:93'
Έτος: 2008

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019,
στον δημοτικό κινηματογράφο, μύλος Ματσόπουλου.
Ωρα έναρξης 21.45
Εισιτήρια: Κάρτα μέλους 20 ευρώ
(10 ευρώ για άνεργους/φοιτητές)
συν 2 ευρώ ανά ταινία. Μη μέλη 5
ευρώ.
Δείτε το τρέιλερ στον σύνδεσμο
https://www.youtube.com/watch?v
=gjso722BgWo

30 σελίδα
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εσωτερικά

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχουν
γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο

Α

νάρτηση για την επέτειο των Ιμίων έκανε πριν
από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρόεδρος
της ΝΔ ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο
απεικονίζονται η ελληνική σημαία, τα Ίμια και το
μήνυμα: «Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Τα
κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας είναι
αδιαπραγμάτευτα» με την υπογραφή του κ.
Μητσοτάκη.

Στην ανάρτησή του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έγραψε: «Τιμούμε τους ήρωες Χριστόδουλο Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκο και Έκτορα Γιαλοψό που θυ-

Μ

ε κοινή τους επιστολή στον Γραμματέα
της Κ.Π.Ε. του ΚΙΝΑΛ, 31 στελέχη της ΔΗΜΑΡ
δηλώνουν την αποχώρηση
τους από τις θέσεις ευθύνης
που είχαν αναλάβει στα κεντρικά όργανα και ως υποψήφιοι βουλευτές στα ψηφοδέλτια του ΚΙΝΑΛ για τις βουλευτικές εκλογές.
Η μη συμμετοχή στο ΚΙΝΑΛ
θεωρείται για τα στελέχη της
ΔΗΜΑΡ αυτονόητη μετά την
απόφαση της Επικεφαλής του
Κινήματος Αλλαγής, Φώφης
Γεννηματά, να θέσει ουσιαστικά τη ΔΗΜΑΡ εκτός ΚΙΝΑΛ.
Επισημαίνεται ότι, μεταξύ
άλλων, αποχωρούν 20 στελέχη
της ΔΗΜΑΡ (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του
κόμματος) από την Κεντρική
Πολιτική Επιτροπή του ΚΙΝΑΛ,
τρία στελέχη από την Εκτελεστική Γραμματεία, 19 στελέχη
από τις Γραμματείες των Τομέων Πολιτικής του ΚΙΝΑΛ εκ
των οποίων δύο τομεάρχες
πολιτικής του ΚΙΝΑΛ (Δικαιοσύνης και Πολιτισμού) και δύο
αναπληρωτές τομεάρχες
(Άμυνας και Κοινωνικής Ασφάλισης).
31/1/2019
Η επιστολή
Προς τον Γραμματέα της
ΚΠΕ του Κινήματος Αλλαγής,
Μανώλη Χριστοδουλάκη

σιάστηκαν στα Ίμια για την Πατρίδα. Ενωμένοι οι Έλληνες
στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν
γκρίζες ζώνες.
Τα κυριαρχικά δικαιώματα της Πατρίδας μας είναι αδιαπραγμάτευτα».
Φόρο τιμής στους Έλληνες αξιωματικούς που σκοτώθηκαν
πριν από 23 χρόνια στα Ίμια, σημειώνοντας ότι «η θυσία
των τριών αξιωματικών σφράγισε ανεξίτηλα την ελληνική
κυριαρχία πάνω τους», απέτισε με μήνυμά του μέσω του
προσωπικού του λογαρισμού στο twitter και ο τομεάρχης
Εξωτερικών της ΝΔ, Γιώργος Κουμουτσάκος.
Το μήνυμα του Γιώργου Κουμουτσάκου στο twitter είναι

το ακόλουθο:
«23 χρόνια πριν. Η θυσία των τριών Ελλήνων αξιωματικών
στα Ίμια σφράγισε ανεξίτηλα την ελληνική κυριαρχία πάνω
τους».

Μαζική αποχώρηση στελεχών
της ΔΗΜΑΡ από το Κίνημα Αλλαγής
Η λίστα και η επιστολή των 31

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2019
Οι παρακάτω, όλες και όλοι
στελέχη της Δημοκρατικής
Αριστεράς, δηλώνουμε ότι,
μετά την απόφαση της Επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής, Φώφης Γεννηματά, που
έθεσε ουσιαστικά τη ΔΗΜΑΡ
εκτός ΚΙΝΑΛ, θεωρούμε αυτονόητη τη μη συμμετοχή στο
ΚΙΝΑΛ και προφανώς και στις
θέσεις ευθύνης που είχαμε
αναλάβει στα κεντρικά όργανα

και ως υποψήφιοι βουλευτές
στα ψηφοδέλτια του ΚΙΝΑΛ
για τις βουλευτικές εκλογές.
1. Αυγερόπουλος Κώστας,
από την Γραμματεία Τομέα
Ψηφιακού Κόμματος του ΚΙΝΑΛ.
2. Γεωργάτος Γεράσιμος,
από την Κεντρική Πολιτική
Επιτροπή (ΚΠΕ) του ΚΙΝΑΛ,
από αναπληρωτής Γραμματέας του Τομέα Άμυνας και την
Γραμματεία Τομέα Εξωτερικής
Πολιτικής του ΚΙΝΑΛ.
3. Γκαρμπούνης Χρήστος,
από την Κεντρική Πολιτική
Επιτροπή (ΚΠΕ) του ΚΙΝΑΛ.
4. Καραντεμοίρης Γιάννης,
από την Κεντρική Πολιτική
Επιτροπή (ΚΠΕ) του ΚΙΝΑΛ
και από Υποψήφιος Βουλευτής

στο Ψηφοδέλτιο Νομού Ηρακλείου του ΚΙΝΑΛ.
5. Κόλλιας Βασίλης, από την
Κεντρική Πολιτική Επιτροπή
(ΚΠΕ) του ΚΙΝΑΛ, την Γραμματεία Δικτύου Συνδικαλιστικών και Συνεταιριστικών Οργανώσεων Αγροτών και από
Υποψήφιος Βουλευτής
στο Ψηφοδέλτιο Νομού Βοιωτίας του ΚΙΝΑΛ.
6. Κυράτση Δήμητρα, από
την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή (ΚΠΕ) του ΚΙΝΑΛ.
7. Λαμπρινίδης Φώτης, από
την Γραμματεία Τομέα Δημόσιας Διοίκησης του ΚΙΝΑΛ.
8. Λαμπρινός Σπύρος, από
την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή (ΚΠΕ) του ΚΙΝΑΛ.
9. Μαντίκος Θάνος, από την
Γραμματεία Τομέα Αθλητισμού
του ΚΙΝΑΛ.
10. Μασσαλάς Βασίλης, από
Υποψήφιος Βουλευτής στο
Ψηφοδέλτιο Νομού Ιωαννίνων
του ΚΙΝΑΛ.
11. Μελέας Γιώργος, από
την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή (ΚΠΕ) του ΚΙΝΑΛ.
12. Μέλφου Κατερίνα, από
την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή (ΚΠΕ) και την Γραμματεία
Τομέα Πρωτογενούς Παραγωγής του ΚΙΝΑΛ.
13. Μιχαηλίδης Χρήστος,

από την Κεντρική Πολιτική
Επιτροπή (ΚΠΕ) του ΚΙΝΑΛ.
14. Μοβσεσιάν Χάρης, από
την Γραμματεία Τομέα Νεοφυούς, Καινοτόμου και Νεανικής Επιχειρηματικότητας του
ΚΙΝΑΛ.
15. Ναυπλιώτης Δημήτρης,
από την Γραμματεία Τομέα
Νησιωτικής Πολιτικής – Ναυτιλίας του ΚΙΝΑΛ.
16. Παναγούτσος Στέλιος,
από την Κεντρική Πολιτική
Επιτροπή (ΚΠΕ) και από Υποψήφιος Βουλευτής στο Ψηφοδέλτιο Νομού Έβρου του
ΚΙΝΑΛ.
17. Παπαβασιλόπουλος
Γιώργος, από την Γραμματεία
Τομέα Ενέργειας του ΚΙΝΑΛ.
18. Παπαδοπούλου Χριστίνα, από την Κεντρική Πολιτική
Επιτροπή (ΚΠΕ) και από την
Γραμματεία του Προοδευτικού
Forum Νέας Γενιάς του ΚΙΝΑΛ.
19. Παπανικολάου Φίλιππος,
από την Γραμματεία Δικτύου
Εθελοντισμού, Οικολογίας και
Κοινωνικών Κινημάτων του ΚΙΝΑΛ.
20. Πέρρος Χρήστος, από
την Γραμματεία Δικτύου Γονέων του ΚΙΝΑΛ.
21. Ρεβίθης Στέλιος, από
την Γραμματεία Τομέα Δευτερογενούς Τομέα και Εμπορίου του ΚΙΝΑΛ.
22. Ρελάκης Γιάννης, από
την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή (ΚΠΕ) του ΚΙΝΑΛ.
23. Στάικος Ηλίας, από την
Κεντρική Πολιτική Επιτροπή
(ΚΠΕ) του ΚΙΝΑΛ.
24. Στασινός Παναγιώτης,

από αναπληρωτής Γραμματέας του Τομέα Κοινωνικής
Ασφάλισης του ΚΙΝΑΛ.
25. Στέλιος Σωτήρης, από
την Γραμματεία Δικτύου Εργαζομένων Ιδιωτικού Τομέα
του ΚΙΝΑΛ.
26. Τσούκαλης Νίκος, από
την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή (ΚΠΕ) του ΚΙΝΑΛ και από
Γραμματέας του Τομέα Δικαιοσύνης του ΚΙΝΑΛ.
27. Χαλαζωνίτης Δημήτρης,
από την Κεντρική Πολιτική
Επιτροπή (ΚΠΕ) του ΚΙΝΑΛ
και από την Γραμματεία του
Τομέα Μεταναστευτικής Πολιτικής / Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΚΙΝΑΛ.
28. Χατζησωκράτης Δημήτρης, από την Εκτελεστική
Γραμματεία, από την Κεντρική
Πολιτική Επιτροπή (ΚΠΕ) του
ΚΙΝΑΛ και από Υποψήφιος
Βουλευτής στο Ψηφοδέλτιο
του Βόρειου Τομέα της Β΄
Αθηνών του ΚΙΝΑΛ.
29. Ψύρρας Θωμάς, από
την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή (ΚΠΕ) του ΚΙΝΑΛ και από
Γραμματέας του Τομέα Πολιτισμού του ΚΙΝΑΛ.
30. Αργυρός Γιάννης – Εκπρόσωπος Τύπου ΔΗΜΑΡ,
από την Κεντρική Πολιτική
Επιτροπή (ΚΠΕ) του ΚΙΝΑΛ.
31. Καλπάκης Στέργιος –
Γραμματέας Κ.Ε. ΔΗΜΑΡ, από
την Εκτελεστική Γραμματεία,
από την Κεντρική Πολιτική
Επιτροπή (ΚΠΕ) του ΚΙΝΑΛ
και από την Γραμματεία Τομέα
Αντιμετώπισης Κοινωνικών Ανισοτήτων του ΚΙΝΑΛ.

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

DW: Γερμανικό βραβείο σε
Τσίπρα και Ζάεφ για τις Πρέσπες
Το φετινό βραβείο
«Ewald von Kleist» της
55ης Διάσκεψης του
Μονάχου για την Ασφάλεια θα απονεμηθεί στις
16 Φεβρουαρίου στον
Ελληνα πρωθυπουργό
Αλέξη Τσίπρα και στον
πρωθυπουργό
της
ΠΓΔΜ Ζόραν Ζάεφ. Tην
πρόθεση για τη βράβευση των δύο πρωθυπουργών είχε ανακοινώσει πριν πέντε ημέρες σε μήνυμα του στο Twitter ο πρόεδρος
του θεσμού Βόλφγκανγκ Ίσινγκερ. Σήμερα εκπρόσωπος της Διάσκεψης επιβεβαίωσε στη Deutsche Welle ότι τελικά τόσο ο κ. Τσίπρας όσο και ο κ. Ζάεφ αποδέχτηκαν την πρόσκληση και θα παραβρεθούν στη συνέλευση στο Μόναχο (15-17 Φεβρουαρίου).
Το βραβείο «Ewald von Kleist» απονέμεται από το 2009. Ανάμεσα
στις προσωπικότητες που έχουν τιμηθεί στο παρελθόν περιλαμβάνονται ο Χένρι Κίσινγκερ, ο Χαβιέ Σολάνα, ο Χέλμουτ Σμιτ, ο Βαλερί Ζισκάρ ντ' Εστέν, ο ΟΑΣΕ, ο πρώην γερμανός πρόεδρος της
Δημοκρατίας Γιοάχιμ Γκάουκ. Με το βραβείο τιμώνται σύμφωνα
με τη Διάσκεψη «ιθύνουσες προσωπικότητες της πολιτικής για την
ασφάλεια με μια εξέχουσα συνεισφορά για τη διεθνή συνεννόηση και την επίλυση διαφορών». Με την απονομή του βραβείου στον
Αλέξη Τσίπρα και τον Ζόραν Ζάεφ η Διάσκεψη του Μονάχου για
την Ασφάλεια τιμά τη σημασία της Συμφωνίας των Πρεσπών για
την ασφάλεια και την σταθερότητα στα Βαλκάνια αλλά και την Ευρώπη. Στη ετήσια Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια δίνουν
το «παρών» αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας, μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων, αναλυτές,
ακαδημαϊκοί ειδικοί σε θέματα ασφαλείας και διεθνούς συνεργασίας.

Μεταξύ 11 και 13 Φεβρουαρίου στην
Ολομέλεια η Αναθεώρηση του Συντάγματος
Τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί και το νομοσχέδιο
με το πρωτόκολλο ένταξης των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ
Μεταξύ 11 και 13 Φεβρουαρίου αναμένεται να διεξαχθεί η πρώτη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, επί της εισήγησης της
Επιτροπής της Βουλής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, που
χθες ολοκλήρωσε τις εργασίες της με ψηφοφορία επί των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ καθώς και επί των έξι συμπληρωματικών προτάσεων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν τον απαιτούμενο αριθμό των 50 υπογραφών. Αυτό αποφασίστηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής η οποία αναμένει να κατατεθεί τις επόμενες μέρες στο Κοινοβούλιο και το νομοσχέδιο με το
πρωτόκολλο ένταξης της «Βόρειας Μακεδονίας» στο ΝΑΤΟ για
να καθορίσει τη διαδικασία συζήτησης του.

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Κουβέλης: Η αγορά θα ευνοηθεί από
την αύξηση του κατώτατου μισθού
«Το διεθνές δίκαιο θεμέλιο για σχέσεις ειρήνης με την Τουρκία»
μόνος δρόμος
που υπάρχει και
θα ακολουθηθεί
είναι για κάθε νομοθέτημα να
υπάρχει η ονομαστική ψηφοφορία», δήλωσε ο υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτης Κουβέλης, για
το συσχετισμό δυνάμεων στις
επιτροπές της Βουλής, μετά
την αποχώρηση των Ανεξαρτήτων Ελλήνων από την κυβέρνηση, αλλά και την προοπτική να επαναβεβαιώνεται
σε κάθε νομοσχέδιο στην
Ολομέλεια η εμπιστοσύνη της
Βουλής στην κυβέρνηση με
τις ψήφους ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητων βουλευτών.
Σχετικά με τα όσα συνέβησαν προχθές στη Βουλή σε
ψηφοφορία νομοσχεδίου του
υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για τον στρατηγικό προγραμματισμό των
προσλήψεων και την ενίσχυση
του ΑΣΕΠ ο κ. Κουβέλης παρατήρησε: «Άρχισαν να τίθενται ζητήματα ιδιαίτερα από
την πλευρά της αξιωματικής
αντιπολίτευσης στην προσπάθειά της να αμφισβητήσει
την ψήφο εμπιστοσύνης, που
κατά πλειοψηφία έλαβε η κυβέρνηση.
Παλαιότερα υπήρχε μία χαλαρή εφαρμογή του κανονισμού, για πολλά χρόνια, με
την έννοια ότι υπήρχε το τεκμήριο της πλειοψηφίας.
Εδώ πρέπει να επισημάνω
ότι δεν πρέπει να το μπερδέψει κανείς με τη δεδηλωμένη,
γιατί και αυτό το ακούω να
παρεισφρέει σαν άποψη και
δήθεν ζήτημα που αναδεικνύει προβλήματα σε σχέση
με τον κανονισμό».
«Αν σε κάθε περίπτωση η
ΝΔ θέλει να δοκιμάσει και
πάλι αν υπάρχει η εμπιστοσύνη της Βουλής στην κυβέρνηση, δεν έχει να κάνει τίποτε άλλο παρά να καταθέσει
η ίδια μια πρόταση μομφής,
για να εισπράξει και πάλι μία
ήττα», επεσήμανε ο υπουργός
και κατέληξε:
«Δεν αποτελεί τίποτε άλλο
αυτό το οποίο κάνει και αναδεικνύει η αξιωματική αντιπολίτευση, παρά μία προ-

«Ο

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

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

Ο υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής,
Φώτης Κουβέλης
σπάθεια να δημιουργεί προβλήματα, να δοκιμάζει -όπως
πιστεύει- την κυβέρνηση και
εν τέλει να μην υπάρχουν όπως η ίδια λαθεμένα και
απαράδεκτα πιστεύει- και νομοθετήματα.
Θα πάμε λοιπόν στη διαδικασία αυτή με την ονομαστική ψηφοφορία και εκεί θα
διαπιστώνει κάθε φορά η
αξιωματική αντιπολίτευση, η
ΝΔ, ότι και αυτό το εγχείρημά
της αποτυγχάνει συστηματικά».

«Η αγορά θα ευνοηθεί
από την αύξηση του
κατώτατου μισθού»
Σε ό,τι αφορά εξάλλου την
πολιτική αντιπαράθεση και
τις ενστάσεις επιχειρηματικών φορέων στον τρόπο υλοποίησης του μέτρου αύξησης του κατώτατου μισθού ο
κ. Κουβέλης είπε:
«Η αγορά θα ευνοηθεί από
την αύξηση, διότι όλα αυτά είναι χρήματα, τα οποία -λίγα
μεν αλλά- θα αποτελούν αύξηση, ουσιαστικά θα μπουν
στην αγορά, δηλαδή θα

μπουν στην πραγματική οικονομία [...] Στον διατυπούμενο απειλητικό λόγο ότι αυτοί οι εργαζόμενοι ουσιαστικά
δεν θα παίρνουν αυτή την
αύξηση, η απάντηση είναι μία
και ευθεία: Οι εργαζόμενοι
που παίρνουν τον κατώτατο
μισθό και όπως αυτός έχει
οριστεί και δεν θα δουν τέλος
Φεβρουαρίου την αύξηση του
μισθού τους, έχουν τον συγκεκριμένο δρόμο να καταφύγουν στο σώμα επιθεωρητών
εργασίας.
Νομίζω ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα και δεν θα
υπάρξουν και συμπεριφορές
που ουσιαστικά θα αντιπαλεύουν την αύξηση του κατώτατου μισθού».

«Το διεθνές δίκαιο
θεμέλιο για σχέσεις
ειρήνης με την
Τουρκία»
Αναφερόμενος στα βήματα
υλοποίησης της Συμφωνίας
των Πρεσπών μετά και την
επικύρωσή της από το ελληνικό κοινοβούλιο ο υπουργός
σημείωσε:
«Ήδη εκείνα τα οποία έχουν
σχέση με μεταβολές αναφορικά με ονοματοδοσίες, εσωτερικά και διεθνή κείμενα από
την πλευρά της Βόρειας -πιαΜακεδονίας, ήδη δρομολογούνται και έχουν αρχίσει οι
σχετικές διαδικασίες.
Από εκεί και πέρα πάρα
πολύ σύντομα θα δούμε να
εκφράζεται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο η συνεργασία
και σε οικονομικό επίπεδο».
Σχετικά με τη συμπλήρωση
23 χρόνων από τα γεγονότα
στα Ίμια και το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ενόψει και της προγραμματισμένης επίσκεψης του πρωθυπουργού στην Τουρκία ο κ.
Κουβέλης επεσήμανε:

«Ο πρωθυπουργός από την
Κύπρο διεμήνυσε ότι το βάθρο, το θεμέλιο πάνω στο
οποίο μπορεί να αναπτύσσεται η καλή γειτονία, η συνεργασία, και να διαμορφώνονται
ουσιαστικές συνθήκες ειρήνης, είναι το διεθνές δίκαιο.
Αυτό σημαίνει ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κανείς να
αντιστρατευτεί το διεθνές δίκαιο και αναφέρομαι στη στάση της Τουρκίας και η συγκεκριμένη επιλογή, η συγκεκριμένη στάση -όχι σήμερα,
όχι χθες- όλο το τελευταίο
διάστημα από την πλευρά
της ελληνικής κυβέρνησης
δηλώνει με σαφήνεια και κατηγορηματικότητα:
Συνεργασία ναι, σχέσεις ειρήνης και φιλίας με τη γειτονική χώρα. Αλλά το διεθνές δίκαιο είναι σταθερά παρόν και
αυτό προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας
στην ευρύτερη περιοχή».
Κληθείς να σχολιάσει την
πολιτική αντιπαράθεση για
τις αλλαγές στην ηγεσία των
ελληνικών ενόπλων δυνάμεων
είπε:
«Οι αλλαγές, οι μεταβολές
που έγιναν στο επίπεδο της
ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων έχουν στοιχεία τη δικαιοσύνη, την αντικειμενικότητα, την αμεροληψία και την
αξιοσύνη των στελεχών που
έχουν επιλεγεί για να καταλάβουν τις ηγετικές θέσεις
στις ένοπλες δυνάμεις.
Όλα τα άλλα που λέγονται
δεν είναι τίποτε άλλο παρά
επίσης μια ακόμη επιλογή της
αδυσώπητης αντιπολίτευσης
που ασκείται ιδιαίτερα από τη
ΝΔ, που φτάνει μέχρι στο σημείο να επιτίθεται και στα
ευαίσθητα ζητήματα που
έχουν σχέση και με τις ένοπλες δυνάμεις».
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Από τον Ταξίαρχος ε.α.,
Ιωάννη Ξηρό λάβαμε και δημοσιεύουμε την ακόλουθη επιστολή:
“Κύριε Διευθυντά,
στο φύλλο της εφημερίδος
σας της 27 Ιαν. 2018 δημοσιεύθηκε δημοσίευμα σχετικά
με τον στρατηγό Χρ. Καβράκο, το όνομα του οποίου φέρει
η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών. Επ'αυτού παρακαλώ
όπως δημοσιεύσετε το παρόν
ως απάντηση και προς αποκατάσταση της αληθείας.
Κατ'αρχήν, είναι ορθές οι
διαπιστώσεις του αρθρογράφου οτι ''υπάρχουν σοβαρότερα θέματα από την ονομασία του στρατοπέδου της ΣΜΥ
που απασχολούν την τρικαλινή κοινωνία'' και οτι ''θέματα
σαν του Καβράκου ενδιαφέρουν πολλούς πολίτες μέχρι
να βρουν την λύση τους''.
Ας έχουν υπόψιν τους οι
κύριοι αυτοί οτι εκτός από
τους ανθρώπους που τους
ακολουθούν και επιθυμούν
συμβολικές νίκες όπως αυτή
της μετονομασίας του στρατοπέδου ΣΜΥ από ΄΄στρατόπεδο Καβράκου'' σε κάτι
άλλο, οτι υπάρχουν ακόμη
ευτυχώς πολλοί άλλοι συμπολίτες -και κατά την γνώμη
μου οι περισσότεροι- οι οποίοι
σέβονται την ιστορική αλήθεια
και δεν επιθυμούν να στερηθεί
η Σχολή του ονόματος ενός
εθνομάρτυρα. Ο γράφων με
το παρόν άρθρο θέλει να εκφράσει αυτούς ακριβώς τους
ανθρώπους, οι οποίοι ναι μεν
δεν διαθέτουν τον απαράμιλλο μηχανισμό προπαγάνδας
της Αριστεράς, ούτε κυβερνητικούς βουλευτές διαθέτουν, όμως είναι αληθινοί πατριώτες και προ πάντων φίλοι
της αληθείας.
Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο
Χ. Καβράκος ως στρατιωτικός
έκανε πάντα το καθήκον του
απέναντι στο έθνος και πολέμησε σε όσους πολέμους ενεπλάκη η Ελλάς από τους Βαλκανικούς μέχρι το Επος του
1940. Το γεγονός οτι δεν σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε δεν
του αποστερεί τον τίτλο τιμής
οτι όταν η πατρίς τον χρειάστηκε αυτός ήταν εκεί. Εκεί
βέβαια ήταν και την 2 Φεβ.
1925, Διοικητής του 5ου Συντάγματος Τρικάλων όταν
εκλήθη από τον έντρομο και
έγκλειστο Νομάρχη, πολιορκούμενο από αγρότες και άλλους και φοβούμενο για την
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ζωή του και τις ζωές των
υπαλλήλων του κατά την περίφημη αγροτική εξέγερση.
Ναι, υπήρξαν πυροβολισμοί ,
νεκροί και τραυματίες. Ομως
από πουθενά δεν αποδεικνύεται οτι ο Καβράκος διέταξε
το πρώτο πυρ, ούτε αποδεικνύεται οτι αυτές ήταν οι διαταγές του. Απεναντίας, ο τελευταίος ήταν στο γραφείο
του Νομάρχη και τα τραγικά
γεγονότα έγιναν από τυχαίο
γεγονός εν αγνοία και εν
απουσία του Καβράκου. Είναι
άδικο να επιρρίπτεται ευθύνη
σε έναν άνθρωπο για κάτι που
έγινε πέραν των δυνάμεών
του, ούτε καν εκεί παριστάμενο.
Ο Καβράκος λένε παρέδωσε την Αθήνα στους Γερμανούς. Μα,κύριοι, κάποιος
έπρεπε να το κάνει, εφόσον
αυτές ήταν οι διαταγές των
στρατηγών βάσει της ανακωχής με τους Γερμανούς, η
οποία ανακωχή γλύτωσε τον
ελληνικό Στρατό από την αιχμαλωσία και την σκλαβιά στα
γερμανικά εργοστάσια του Β'
Παγκ. Πολέμου. Γιατί ακριβώς
κατηγορούν τον Καβράκο οι
διώκτες της μνήμης του; Για
την αιχμαλωσία των στρατιωτών μας που δεν έγινε ή για
την αποφυγή αντιποίνων από
τους Γερμανούς εναντίον του
λαού των Αθηνών;
Κατηγορούν τον Καβράκο
για συνεργασία με την κατοχική κυβέρνηση στο θέμα της
συγκεντρώσεως των σιτηρών
της Θεσσαλίας και της διανομής των στους πολίτες. Μα,
κύριοι, αν αυτό δεν το έκανε
κάποιος, αυτά τα σιτηρά θα
κατέληγαν όλα στους μαυραγορίτες. Για ποιον λόγο κατηγορούν τον Καβράκο οι διώκτες της μνήμης του; Μήπως
γιατί δεν αύξησε τον αριθμό
των νεκρών από πείνα; Μήπως
γιατί μοίρασε δίκαια τα λιγοστά σιτηρά στους πενόμενους
πολίτες; Δύσκολοι καιροί, δύσκολες αποφάσεις. Αποφάσεις όμως που κάποιοι γενναίοι οφείλουν να παίρνουν
για να απαλύνουν όσο μπορούν τον πόνο του λαού.
Ο θάνατος βρήκε τον Καβράκο τον Δεκέμβριο 1944
στην Αθήνα και ήταν φρικτός.
Η ΟΠΛΑ, εκτελεστική οργάνωση του ΚΚΕ, η οποία είχε
ως αποστολή την φυσική
εξόντωση όσων το ΚΚΕ είχε
προγράψει και εις θάνατον
καταδικάσει(δυστυχώς,πολ-

τοπικά-εσωτερικά

λούς τότε), συνέλαβε τον δυστυχή Καβράκο και αφού τον
βασάνισε φοβερά τον έριξε
κατακρεουργημένο σε ένα
πηγάδι στην περιοχή Υμηττού.
Αυτό και μόνο καθιστά τον
άνθρωπο εθνομάρτυρα και
άξιο τιμής. Ιδού, κύριοι διώκτες της μνήμης του, το αίμα
που έχυσε για την πατρίδα ο
Καβράκος, το αίμα του που
λέτε οτι λείπει από την δράση
του.
Αλλά, ας μην κρυβόμαστε
άλλο. Ο πραγματικός στόχος
των διωκτών του δεν είναι ο
Καβράκος. Αυτός είναι απλά
ένα εμπόδιο που πρέπει να
φύγει από την μέση, εξ'ου
και η συμβολική στοχοποίησή
του. Ο πραγματικός στόχος
των διωκτών είναι η μετονομασία του στρατοπέδου ΣΜΥ
σε ''στρατόπεδο Σαράφη''.
Δηλαδή να αφαιρέσουμε το
όνομα ενός εθνομάρτυρα, ο
οποίος έμεινε πιστός στον Ελληνικό Στρατό μέχρι το τέλος
του και να δώσουμε το όνομα
ενός αποστάτη του Στρατού,
ο οποίος στράφηκε εναντίον
του Ελληνικού Στρατού και
πολέμησε εναντίον του στο
πλευρό των εχθρών του. Ε,
όχι κύριοι, αυτό δεν θα περάσει, όση λάσπη και αν ρίξετε εναντίον ενός νεκρού ανθρώπου. Απεναντίας όλα αυτά
δείχνουν πόσα περιθώρια βελτίωσης έχουν οι χαρακτήρες
και η δημόσια συμπεριφορά
των διωκτών ενός ανθρώπου
που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Ο κ. Καμμένος, τέως υπουργός Εθν.
Αμυνας, δήλωσε σε εκπομπή
της 28 Ιαν. 2018 οτι απέρριψε
αίτημα υπουργών και βουλευτών του συγκυβερνώντος τότε
κόμματος για αλλαγή ονόματος οποιουδήποτε ελληνικού
στρατοπέδου σε ''Στρατόπεδο
Σαράφη'' ως απαράδεκτο για
το ελληνικό στράτευμα. Ορθώς. Ουδείς αληθινός υπουργός Αμυνας της Ελλάδος θα
αποδεχθεί ποτέ τέτοια ανόσια
πράξη, ευθεία προσβολή στο
πρόσωπο του Στρατού μας
και των νεκρών του, όταν αυτοί με το τίμιο αίμα τους προσπάθησαν και κατάφεραν να
κρατήσουν την Ελλάδα στον
χώρο του Ελεύθερου Κόσμου.
Εύχομαι αυτή να είναι η τελευταία ματαιοπονία των διωκτών της μνήμης του στρατηγού Χρήστου Καβράκου.
Ιωάννης Ξηρός
Ταξίαρχος ε.α.”

ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΑΡΑΦΗ
Αφορμή για το σημερινό σημείωμα αποτέλεσε η δήλωση του πρώην υπουργού εθνικής
άμυνας κ. Καμένου, στην πρωινή εκπομπή
του κ. Παπαδάκη στον ΑΝΤ1, στην οποία δήλωσε ότι όταν ανέλαβε το υπουργείο, του εισηγήθηκαν να ονομάσει στρατόπεδο με το
όνομα στρατηγού Σαράφη.
Είμαι βέβαιος ότι παρόμοια εισήγηση δεν
υπήρξε εκ μέρους του ΓΕΣ. Προσωπικά έχω
απευθυνθεί στο ΓΕΣ με αίτημα τη μετονομασία
του στρατοπέδου Καβράκου. Σε καμία όμως
περίπτωση δεν πρότεινα όνομα Σαράφη.
Υπάρχει Πάγια Διαταγή του ΓΕΣ που καθορίζει επακριβώς τις προϋποθέσεις που πρέπει
να πληροί εκείνος του οποίου το όνομα θα
δοθεί σε στρατόπεδο.

Και όπως, χρόνια τώρα, υποστηρίζω ότι
πρέπει να μετονομαστεί το στρατόπεδο Καβράκου, το ίδιο υποστηρίζω, ότι και το όνομα
Σαράφης δεν είναι κατάλληλο για το στρατόπεδο της ΣΜΥ. Δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις
της Πάγιας Διαταγής του ΓΕΣ. Η Πολιτεία, οι
διάφοροι οργανισμοί και οργανώσεις έχουν
τη δυνατότητα να τιμήσουν κάποιον με άλλους
τρόπους. Όχι το όνομά τους σε στρατόπεδο.
Η δική μου άποψη είναι να μετονομαστεί
το στρατόπεδο Καβράκου σε Στρατόπεδο
Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών, όπως συμβαίνει και με το Στρατόπεδο Σχολής Ευελπίδων.
Νικόλαος Γκόγκος
Υποναύαρχος ΠΝ ε.α.

Αντιδρά η ΚΕΔΕ στην
παράδοση των ταμειακών
διαθεσίμων από τους δήμους
Ζητείται συνάντηση με Χουλιαράκη

Τ

ην ανάκληση της
απόφασης του
αναπληρωτή
υπουργού Οικονομικών Γ.
Χουλιαράκη -με την οποία
ορίζεται ότι οι 325 δήμοι
της χώρας «ανοίγουν
υποχρεωτικά λογαριασμό
ταμειακής διαχείρισης
στην Τράπεζα της
Ελλάδος εντός 30 ημερών
από τη δημοσίευση της
παρούσας» (24.01.2019)ζητά ομόφωνα το
συλλογικό όργανο των
δήμων της χώρας, η
ΚΕΔΕ.
Στην υπουργική απόφαση ορίζεται ότι οι δήμοι «μεταφέρουν
εντός 30 ημερών τα πλεονάζοντα
ταμειακά διαθέσιμα στο λογαριασμό τους ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος» και ότι «τα ποσά των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που
κατανέμονται στους ΟΤΑ αποδίδονται, από 01/03/2019 υποχρεωτικά… στο λογαριασμό της
ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι εν λόγω φορείς στην
ΤτΕ».
Ανάλογη απόφαση αναμένεται
να ληφθεί και αύριο από την
ΕΝΠΕ (Ένωση Περιφερειών Ελλάδας) για τα ταμειακά διαθέσιμα των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης β' βαθμού.
Σύμφωνα με την απόφαση της
ΚΕΔΕ, πρόκειται άμεσα να αποσταλεί επιστολή προς τον κ.
Χουλιαράκη και τον υπουργό
Εσωτερικών Α. Χαρίτση, με την
οποία θα ζητείται συνάντηση το
συντομότερο, προκειμένου να
συζητηθεί η ολοκληρωτική αντίθεση των δήμων στην υπουργική απόφαση. Συγχρόνως, θα
κατατεθεί άμεσα αίτηση αναστολής εκτέλεσης της υπουργικής απόφασης και θα ετοιμασθεί προσφυγή στο ΣτΕ. Συγχρόνως, η απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών και στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και στην
ΟΤΟΕ, καθώς η μεταφορά των
διαθεσίμων στην Τράπεζα της
Ελλάδας θα πλήξει ανεπανόρθωτα τις συνεταιριστικές τράπεζες και θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα διαθέσιμων κεφαλαίων στις τέσσερεις συστημικές τράπεζες της χώρας. Επίσης, πρόκειται άμεσα να ενημερωθεί το ελληνικό Κοινοβούλιο
και οι συλλογικοί ευρωπαϊκοί
θεσμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς με την υπουργική
απόφαση -όπως σημειώθηκε
επανειλημμένως- καταργείται
πλήρως η οικονομική αυτοτέλεια
της Αυτοδιοίκησης και ως εκ
τούτου η υπουργική απόφαση
είναι καταχρηστική.
Στη συνεδρίαση, κατά της
υπουργικής απόφασης επιχειρηματολόγησαν όλοι οι επικεφαλής των παρατάξεων στην
ΚΕΔΕ, αλλά και οι εκπρόσωποι
των ΠΕΔ (Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων) της χώρας, που
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση.

Οι επικεφαλής
των παρατάξεων
στην ΚΕΔΕ
Ο επικεφαλής της παράταξης
«Αυτοδιοικητικό Κίνημα» Απ. Κοιμήσης, επισήμανε ότι η υπουργική απόφαση είναι καταχρηστική και έθεσε ερώτημα σχετικά
με τα διαθέσιμα των δήμων που

είναι κατατεθειμένα στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων.
«Θα σαρωθούν και αυτά τα διαθέσιμα;» διερωτήθηκε ο κ. Κοιμήσης και προσέθεσε: «Η χώρα
έχει διαθέσιμα 20 δισ. ευρώ.
Γιατί θέλει, λοιπόν, τα χρήματα
των δήμων;»
Επισήμανε πως «πρέπει να γίνει σαφές ότι δεν μιλάμε για
αποθεματικά, αλλά για τα ταμειακά διαθέσιμα που είναι δεσμευμένα και ανήκουν στην αγορά» και διερωτήθηκε εάν ερωτήθηκε ο αρμόδιος υπουργός
Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης
πριν υπογραφεί η υπουργική
απόφαση. «Εάν δεν είχε ενημερωθεί, τίθεται μείζον πολιτικό
θέμα» τόνισε.
Ο επικεφαλής της παράταξης
«Νέα Αυτοδιοίκηση» Γ. Ιωακειμίδης δήλωσε μονολεκτικά: «Να
κάνουμε τα πάντα για να μη
βρεθούμε την 1η Μαρτίου χωρίς
κεντρικούς αυτοτελείς πόρους».
Ο επικεφαλής της παράταξης
«Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική
Πρωτοβουλία» Δ. Μπίρμπας χαρακτήρισε «αστοχία» την απόφαση του κ. Χουλιαράκη και μίλησε για «ακραία νεοφιλελεύθερη αντίληψη σε σχέση με τη
λειτουργία του κράτους. Πρόκειται για αστοχία, υπό την επήρεια του βαθέως κράτους και
του ρόλου που παίζει το υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους».
Ο κ. Μπίρμπας επέμεινε να
προηγηθεί της αίτησης αναστολής, συνάντηση με τον κ. Χουλιαράκη, «για να δούμε εάν έχει
όντως αντιληφθεί τις θεσμικές
παρενέργειες της απόφασης
που έχει υπογράψει». Και προσέθεσε: «Δεν μπορεί να κατατίθενται απόψεις διεύρυνσης του
ρόλου των ΟΤΑ και μετά να γίνεται αυτό. Τίθεται θέμα σύγκρουσης της κοινωνίας με την
άποψη του κράτους».
Ο εκπρόσωπος της παράταξης «Συντονισμός Αιρετών» Τ.
Κανταράς σημείωσε ότι «με την
απόφαση καταργείται πλήρως
η αυτοτέλεια των δήμων, όταν
στο συνέδριο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση μάς δόθηκαν
διαβεβαιώσεις ότι θα κατοχυρωθεί με τον καλύτερο τρόπο η
αυτοτέλεια των ΟΤΑ και όταν ο
κ. Χαρίτσης, μιλώντας για τον
Κλεισθένη, διαβεβαίωσε για την
κατοχύρωση της αυτοτέλειας
των ΟΤΑ».
Και κατέληξε: «Παρακολουθήσαμε το τελευταίο διάστημα
μεγάλα λόγια, ότι μπήκαμε στη
μετα-μνημονιακή εποχή. Πόσο
πιστευτό μπορεί να γίνει αυτό,
όταν ζητείται να συμβάλλει η
Αυτοδιοίκηση για να πάρουν
αέρα οι δρόμοι των ξένων αγορών με το ομόλογο του 3,6%;
Αρα πρόκειται για παγίδα».
Η επικεφαλής της παράταξης
«Λαϊκή Συσπείρωση» Ελ. Παντελάκη σημείωσε ότι η κυβέρνηση «ζητά να συνεισφέρουν οι

δήμοι, εκτός από το ματωμένο
πλεόνασμα και στο μαξιλάρι
ασφαλείας, που χρειάζονται οι
επιχειρηματικοί όμιλοι της χώρας
για να διασφαλίσουν φτηνότερο
δανεισμό στις μπίζνες που ετοιμάζουν».
Και πρόσθεσε: «Η αγορά των
ομολόγων και των repos δεν
διασφαλίζει ούτε την ελάχιστη
χρηματοδότηση των δήμων,
ούτε πολύ περισσότερο τις ανάγκες των εργαζομένων και του
λαού, που θα έπρεπε να υπηρετεί η πλήρης χρηματοδότηση
των δήμων από το κράτος».

Οι Περιφερειακές
Ενώσεις Δήμων
Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κ. Μακεδονίας και δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λ. Κυρίζογλου μίλησε για 4ετή πολιορκία
των πόρων της Αυτοδιοίκησης,
που ξεκίνησε με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του
2015, συνεχίσθηκε με την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους το 2017, επαναφέρθηκε με το Ν.4549/2018 και
κορυφώνεται με την εγκύκλιο
της 24ης Ιανουαρίου, στην εκπνοή της αυτοδιοικητικής και
κοινοβουλευτικής περιόδου.
Όπως είπε, η υπουργική απόφαση παραπέμπει σε ενημερωτικό σημείωμα του Οργανισμού
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους
(ΟΔΔΗΧ) το 2016, που αναφέρει
ότι τα διαθέσιμα αξιοποιούνται
από την ΤτΕ με τη σύναψη συμφωνιών βραχυχρόνιων repos.
Και σημείωσε: «Μας ζητούν να
πάμε όλα μας τα χρήματα για
τα κάνουν repos και εμείς θα
περιμένουμε να γίνουν ξε-repos
για να πάρουμε τα χρήματά
μας».
Το μέλος της ΠΕΔ Κ. Μακεδονίας, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Υγείας της ΚΕΔΕ και
δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σ.
Δανιηλίδης αναφέρθηκε στις επιπτώσεις που θα έχει η εφαρμογή
της υπουργικής απόφασης στις
τράπεζες. Όπως είπε χαρακτηριστικά, στο πρόσφατο συνέδριο
της ΟΤΟΕ σημειώθηκε ότι η Ελλάδα έχει πλέον τον μικρότερο
αριθμό υποκαταστημάτων τραπεζών σε αναλογία ανά 100.000
πληθυσμού και υπήρξε προβληματισμός για πιέσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
ώστε οι τέσσερις συστημικές
τράπεζες να συγχωνευθούν σε
δυο τράπεζες.
Η υπουργική απόφαση, σημείωσε, συνεπάγεται τον απόλυτο στραγγαλισμό των μικρών,
συνεταιριστικών τραπεζών. «Νομίζω ότι όλα αυτά είναι συντονισμένα και σε συνεννόηση» είπε
χαρακτηριστικά. «Η υπουργική
απόφαση είναι το κερασάκι στην
τούρτα που δεν έχει καμία σχέση
με το success story ότι η χώρα
πέτυχε και βγήκε στις αγορές
με καλό επιτόκιο».

τοπικά

Ξεκίνησαν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά
στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης

Αιτήσεις για τα προνοιακά
αναπηρικά επιδόματα
•Καθώς και για την παράταση χορήγησης
επιδομάτων, καθώς και για το διατροφικό επίδομα
εφαρμογή της
ηλεκτρονικής
υποβολής
αιτήσεων έχει ξεκινήσει
να πραγματοποιείται
μέσω του Κέντρου
Κοινότητας Δήμου
Πύλης, όσον αφορά για
τα άτομα με αναπηρία
που επιθυμούν να
υποβάλλουν αίτηση για
πρώτη φορά για
χορήγηση προνοιακής
αναπηρικής παροχής ή
για παράταση χορήγησης
προνοιακής αναπηρικής
παροχής, καθώς και για
άτομα που επιθυμούν τη
χορήγηση διατροφικού
επιδόματος.

Η

Οι προνοιακές παροχές σε
χρήμα (οικονομικές ενισχύσεις- επιδόματα) σε άτομα με
αναπηρία που χορηγούνται
από τον ΟΠΕΚΑ είναι οι ακόλουθες:
1.Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς
και ακρωτηριασμένους
2. Διατροφικό επίδομα σε
νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, στομάχου, σπλήνας, παγκρέατος, νησίδα παγκρέατος, εντέρου, νεφρού, πνευμόνων
και μυελού των οστών.
3.Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία.
4. Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση
5.Οικονομική ενίσχυση παραπληγικών- τετραπληγικών
και ακρωτηριασμένων ανασφαλίστων και ασφαλισμένων
του Δημοσίου
6.Οικονομική ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική

αναιμία (μεσογειακή-δρεπανοκυτταρικήή – μικροδρεπανοκυταρρική κ.λ.π.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.). Σύνδρομο
Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας
(AIDS) και πρωτοπαθή ανοσοεπάρκεια αντισωμάτων που
υποβάλλονται θεραπευτικά
σε εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης
7. Οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων
8.Οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης
9. Οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση.
Η ηλεκτρονική αίτηση είναι
διαθέσιμη για:
•Αιτήσεις που υποβάλλονται για πρώτη φορά και αφορούν σε αρχική χορήγηση
προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων
•Αιτήσεις που αφορούν σε
παράταση χορήγησης προνοιακών παροχών, για όσους
έχουν γνωμάτευση ορισμένου χρόνου από υγειονομική
επιτροπή ΚΕΠΑ, η οποία έχει
λήξει ή λήγει εντός του επόμενου τριμήνου
•Αιτήσεις που αφορούν σε
δικαιούχους, οι οποίοι έχουν
γνωμάτευση σε ισχύ από υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ, και
δεν έχουν υποβάλλει αίτηση
είτε για αρχική χορήγηση είτε
για παράταση.
•Αιτήσεις για επιδείνωση
υγείας ή νέα πάθηση.
Επίσης για όλες τις νέες αιτήσεις , η καταβολή του επιδόματος ξεκινάει από την 1η
του επόμενου μήνα της έγκρισης της αίτησης.
Συγκεκριμένα για την συμπλήρωση της αίτησης απαιτείται:
1. Προσκόμιση εγγράφου

απόδοσης ΑΜΚΑ ή γνώσης
ΑΜΚΑ
2. Προσκόμιση δελτίου ταυτότητας Αστυνομικής ταυτότητας/ διαβατηρίου/ νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής
3. Σε περίπτωση υποβολής
αίτησης από τρίτα πρόσωπα
(γονέα ή εκπρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικός συμπαραστάτης, εν διαστάσει γονείς
ασκούντες την επιμέλεια των
τέκνων, επίτροπο ορφανών
αναπήρων τέκνων), εκτός των
ανωτέρω δικαιολογητικών τα
απαραίτητα νομιμοποιητικά
έγγραφα καθώς και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση
ανήλικου τέκνου.
4. Φωτοαντίγραφο πρώτης
σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛΤΑ με δικαιούχο ή
συνδικαιούχο της προνοιακής
παροχής.
5. Γνώση σταθερού, κινητού
και email
6. Προσκόμιση γνωμάτευσης ΚΕΠΑ
7. Βεβαίωση ανεργίας (εφόσον διαθέτει το άτομο)
Ανάλογα με το επίδομα που
επιθυμεί να αιτηθεί το άτομο,
δύναται να ζητηθούν εκ νέου
δικαιολογητικά από το Κέντρο
Κοινότητας Δήμου Πύλης.
Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ή για οποιαδήποτε πληροφορία για τα
προνοιακά επιδόματα μπορείτε να απευθύνεστε στο
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης (εντός ΚΕΠ), στην Ερμού5, τηλ.24340-50303, email:
Kentrokoinotitas@dimospylis.gr.

ΚΕΕΛΠΝΟ: 12 νεκροί από τη
γρίπη μέσα σε μία εβδομάδα
εκαοκτώ άνθρωποι έχουν χάσει τη
ζωή τους από επιπλοκές της
γρίπης, οι 12 την τελευταία
εβδομάδα, (από τις 21 έως τις 27
Ιανουαρίου), σύμφωνα με τα στοιχεία
του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ). Οι 14 θάνατοι
αφορούσαν σε ασθενείς με νοσηλεία σε
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και 4
ασθενείς με νοσηλεία εκτός ΜΕΘ.

Δ

Πρόκειται για 14 άνδρες και 4 γυναίκες, με
εύρος ηλικιών από 25 έως 90 έτη. Τα θύματα
ανήκαν σε κλινική ομάδα υψηλού κινδύνου, για
την οποία συστήνεται εμβολιασμός για την εποχική γρίπη.
Συνολικά, έχουν καταγραφεί 117 σοβαρά
κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης
γρίπης, εκ των οποίων τα 112 με νοσηλεία σε
ΜΕΘ. Εξ' αυτών εμβολιασμένα ήταν τα 20
(18%).
Όπως αναφέρει το ΚΕΕΛΠΝΟ, από τις 21
έως τις 27 Ιανουαρίου οι επισκέψεις σε γιατρό

για γριπώδη συνδρομή παρουσιάζουν περαιτέρω αύξηση, ιδιαίτερα στις ηλικιακές ομάδες
0-4 και 5-14 ετών, σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.
Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα της γρίπης
στην Ελλάδα παραμένει σε αυξημένα επίπεδα
και τονίζεται η σημασία του αντιγριπικού εμβολιασμού ως ο καλύτερος τρόπος προφύλαξης από τη γρίπη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Στοχεύοντας
την
επικαιρότητα

1
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Καληνύχτα
μία Μακεδονία...

ναμενόμενο... Πέρασε τελικά και δη άνετα, απ' το Ελληνικό
Κοινοβούλιο η Συμφωνία των Πρεσπών... Ευχή όλων τώρα είναι να
αποβεί όντως επωφελής για τα εθνικά μας συμφέροντα... Μέχρι τώρα
πάντως και ενώ από την κύρωση της Συμφωνίας έχει παρέλθει μόνο μία
εβδομάδα, ακούμε και βλέπουμε τον Ζόραν Ζάεφ να επιμένει να ονομάζει τη
χώρα του απλώς “Μακεδονία”... Το “Βόρεια”, που την προσδιορίζει
γεωγραφικά έναντι της άλλης, της καθ' ημάς “Νότιας Μακεδονίας”, έχει
κιόλας διαγραφεί... Μαζί δε με τον Ζάεφ και διάφοροι κορυφαίοι παράγοντες
της διεθνούς σκηνής... Ωσάν, ας πούμε, τον Γάλλο Υπουργό των
Εξωτερικών... Που για να χαιρετίσει το θετικό για την Εσπερία αποτέλεσμα
της σχετικής ψηφοφορίας στη Βουλή των Ελλήνων, εντελώς απροκάλυπτα
μίλησε για... ιστορική Συμφωνία Ελλάδας- “Μακεδονίας”... Συνάμα δε και η
Τουρκία... η οποία, επιμένουσα στο σκέτο “Μακεδονία”, αρνείται πεισμόνως
να συμμορφωθεί προς τας υποδείξεις των άλλων συμμάχων... Αλλά, ακόμα
πιο πολύ προχώρησε το θέμα η γερμανική εφημερίδα “Die Welt”...
Αναφερόμενη, λοιπόν, στην ελληνική και μόνο μία Μακεδονία, έκανε ύποπτες
αναφορές σε “Νότια Μακεδονία”, γράφοντας, μεταξύ των άλλων... “Ο
Τσίπρας κατάφερε να επιλύσει την ονοματολογική διαφορά με τη γειτονική
“Μακεδονία” που μετά βίας καταλάβαινε οποιοσδήποτε ζούσε δυτικά της
“Νότιας Μακεδονίας” και βόρεια της “Βόρειας Μακεδονίας”. Αυτή η
Συμφωνία επιτρέπει την είσοδο της “Βόρειας Μακεδονίας” στο ΝΑΤΟ και
αναμένεται να έχει σταθεροποιητική επίδραση στα Βαλκάνια στο σύνολό
τους”... Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, οι αντιτιθέμενοι στη Συμφωνία Έλληνες,
αν μη τι άλλο, επ' ουδενί χαρακτηρίζουν τους βόρειους γείτονές τους
“Μακεδόνες”. Αρκούνται, πρέπει να αρκούνται, στον χαρακτηρισμό
Σκοπιανοί... Γιατί αυτοί δεν είναι “Μακεδόνες”...

Α

Τα διθυραμβικά, βέβαια σχόλια των εκπροσώπων του διεθνούς κατεστημένου,
όπως αυτό εκφράζεται από τις ΗΠΑ, την
Ε.Ε. και τη Δύση γενικότερα, για την απ'
τη Βουλή μας κυρωθείσα Συμφωνία, σαφώς για πολλοστή φορά καταδεικνύουν
ότι η παρούσα Κυβέρνηση, ομού μετά των
λοιπών πρόθυμων συνοδοιπόρων της,
χορεύει κατά τους ρυθμούς που παίζουν
τα διεθνή... νταούλια... Οπότε και φαίνεται ξεκάθαρα ότι τούτοι οι Αριστεροί, οι
μέχρι προ τεσσάρων χρόνων σφοδροί πολέμιοι του παγκόσμιου συστήματος, έχουν
πλέον μεταπλαστεί σε κομμάτι του, καθιστάμενοι συστημικότεροι των συστημικών... Για να εξασφαλίζεται έτσι η πολιτική τους επιβίωση, προσμένοντας πάντα
την περαιτέρω παραμονή τους στην εξουσία, εν όψει μάλιστα των επερχόμενων
εκλογών...
Η αντίδραση πάντως στη Συμφωνία
πλείστων όσων Ελλήνων, που επιμένουν
να βαδίζουν, “πειθόμενοι τοις έργοις και
τοις ρήμασι των προγόνων μας”, φανερώνει καθαρά ότι αυτή ουδέποτε θα παύσει να τους ενοχλεί... Έστω κι αν, χωρίς
ιδιαίτερη περίσκεψη και αιδώ, χαρακτηρίζονται απ' την κυβερνητική προπαγάνδα φασίστες και ακροδεξιοί, από αρχαιοπληξία και προγονοπληξία προσβληθέντες... Η απάντηση προέρχεται από
τον συντοπίτη μας Στέφανο Τσιτσιπά... Σε
συνέντευξή του στην αγγλική εφημερίδα
“The Telegraph”, ρωτήθηκε για την προέλευση, από την πλευρά του, της φιλοσοφικής ενατένισης των πραγμάτων...
Απάντησε, χαμογελώντας: “Δεν ξέρω, πιθανότατα είμαι συγγενής του Σωκράτη”... Κι ενώ αυτός ο Έλληνας εικοσάρης,
συγκαταλεγόμενος πλέον στους κορυφαίους του παγκόσμιου τένις, αγωνίζεται
παντί τρόπω να δώσει στίγμα περηφάνιας
για έναν λαό που έχει, τα τελευταία κυρίως
χρόνια, δεχθεί πολλές καρπαζιές, είναι όντως να διερωτάται κανείς τι, την ίδια
ώρα, πέραν του αθλήματος των κοκορομαχιών στο οποίο και ευκαίρως ακαίρως
επιδίδονται, κάνουν οι πολιτικοί μας ταγοί
που δεν θέλουν να βρουν έστω ένα κάποιο
σημείο σύγκλισης για καίρια θέματα που
αφορούν στην επιβίωση και στην, ανά
τους αιώνες, συνέχεια του Γένους των Ελλήνων... Πώς, λοιπόν, να μη συγκινείται κανείς όταν μαζί με τον Τσιτσιπά και λόγω
του Τσιτσιπά, ένας ολόκληρος λαός, ο
απόδημος, εν προκειμένω, Ελληνισμός της

Αυστραλίας, μη απεμπολώντας τις ρίζες
του, έψαλλε περήφανα τον Εθνικό μας
Ύμνο, επιμένοντας, ταυτόχρονα, να διατρανώνει στεντορείως την πίστη του ότι η
Μακεδονία είναι μόνο μία και είναι ελληνική;.. Είναι, βλέπετε, στο DNA του Έλληνα
και δη του απόδημου, καταγεγραμμένη η
αγάπη του προς την Πατρίδα, ώστε να είναι μηδενική η ανοχή του στην περαιτέρω
σμίκρυνσή της, την οποία και επιχειρούν
πολιτικοί εντελώς μικροί και κατώτεροι των
περιστάσεων... Αυτών, άλλωστε, ο ορίζοντας φτάνει μέχρι την τετραετία και τις
επόμενες εκλογές, δια των οποίων και επιδιώκεται πάντα η επανάκαμψή τους στις
περιπόθητες καρέκλες της εξουσίας...
Το ίδιο και στις ΗΠΑ... Ο κατά τα λοιπά,
μελαψός και γι' αυτό ανεπιτρέπτως...
στιγματισθείς από διάφορους που διέπονται από ρατσιστικά αισθήματα, Γιάννης
Αντετοκούμπο, αποθεούμενος από την
ομογένεια, έψαλλε κι αυτός μαζί τους τον
Εθνικό μας Ύμνο... Ενώ η Τούμπα, στη
Θεσσαλονίκη μας, κατά τη διάρκεια του
αγώνα ΠΑΟΚ-ΟΦΗ της περασμένης Κυριακής, εδονείτο από το τραγούδι “Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου η
χώρα...”. Πρωτίστως μάλιστα οι Βορειοελλαδίτες δεν χάνουν την ευκαιρία,
όπου σταθούν κι όπου βρεθούν, να εκφράζουν τη διαφωνία τους με τη Συμφωνία... Με την οποία, βεβαίως, δεν συμφωνούν οι περισσότεροι Έλληνες... Αυτοί
καλούνται τώρα να αποτυπώσουν τη διαφωνία τους στις κάλπες των επερχόμενων
εκλογών για να αποδείξουν έτσι, την ώρα
μάλιστα που ανακοινώνονται κάποιες
προεκλογικές, εντελώς ισχνές παροχές,
πως δεν ξεπουλούν τα ιερά και τα όσια
του Γένους των Ελλήνων αντί πινακίου φακής... Αν μη τι άλλο, οι περισσότεροι Έλληνες και δη οι Βορειοελλαδίτες νιώθουν
ταπεινωμένοι.
Καθώς λοιπόν, πολύ πρόσφατα πήγαινα στη Θεσσαλονίκη, κάπου στο δρόμο,
πολύ κοντά στην πόλη, είδα και μια πινακίδα που υποδεικνύει τον δρόμο που
οδηγεί στα Σκόπια... Τώρα, λοιπόν, αυτή
η πινακίδα θα αντικατασταθεί με άλλη
όπου θα αναγράφεται, ως προορισμός, η
“Βόρεια Μακεδονία;”... Και από εκεί θα
αναγράφεται ως προορισμός η... “Νότια
Μακεδονία;”... Ειλικρινώς, δεν μπορώ να
το χωνέψω... Καληνύχτα μία και Ελληνική
Μακεδονία...
ΖΑΧ. Γ. ΖΑΧΟΣ
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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 Μεσοποταμία
19:15 ΗΕπόμενηΜέρα
20:40 ΟΚαιρόςΣτηνΏραΤου
20:55 ΚεντρικόΔελτίοΕιδήσεωνΑθλητικά-Καιρός
22:00 ΣταΤραγούδιαΛέμεΝαιΚ2Ε2
(Ε)
01:25 Μεσοποταμία
02:25 ΣταΤραγούδιαΛέμεΝαιΚ2(Ε)
05:45 ΑπότονΦρόιντστοΔιαδίκτυο
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
00:15
01:15
02:15
03:15
04:15
05:15

ΚαλημέραΕλλάδα
ΤοΠρωινό
ANT1News
ΚωνσταντίνουκαιΕλένης(Ε)
ΡουκΖουκ
ΚάτιΨήνεται
ΑΝΤ1News-Δελτίοστη
ΝοηματικήΓλώσσα
StillStanding
ΓυναίκαΧωρίς'Oνομα
ANT1News
ΗΕπιστροφή
ΟΚαλός,οΚακόςκαιο
Διάσημος
ΕπανάληψηΕλληνικού
Προγράμματος
VICEΚ6(Ε)
Εγκλήματα
ΜημουΛεςΑντίο(Ε)
ΤοΚαφέτηςΧαράς(Ε)
ΚαιοιΠαντρεμένοι'EχουνΨυχή
(Ε)

06:00
07:30
09:00
12:00
14:00
15:00
16:00
17:40
18:40
19:50
21:00
23:00
01:15
03:45

ΑλήθειεςμετηΖήνα(Ε)
ShoppingStar(Ε)
ΣτηΦωλιάτωνΚουΚου
ΑλήθειεςμετηΖήνα
ΝτετέκτιβΜονκΚ5Ε10
StarNews
ShoppingStar
ElifΚ2Ε264
ΤροχόςτηςΤύχης
StarNews
LethalWeaponΚ2Ε19
JohnWick
Jarhead
Elvis:That'stheWayitis

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

ΘυρίδαΤηλεπώλησης
ΟιΦίλοιΜουΤίγρηςκαιΓουίνι
Σοφία,ηΠριγκίπισσα
HappyDayστονAlpha
AlphaΡεπορτάζ

1
12:15
13:00
15:00
17:00
17:10
18:00
19:00
20:00
21:00
23:10
02:00
03:00
04:00
04:30
05:10

τηλεόραση
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Ειδήσεις
Ελένη
ΤιΛέει;
ΔελτίοΕιδήσεωνστηΝοηματική
Γλώσσα
ΤοΣόισου
Deal
ΚεντρικόΔελτίοΕιδήσεων
'EλαστηΘέσημουΚ3Ε85
ΜιαΙταλίδααπότηνΚυψέλη
ΦωςστοΤούνελ
ΟδηγόςΚαλήςΖωής
ΑυτέςΕίναιοιKardashiansΚ12
Ε7
ΘυρίδαΤηλεπώλησης
Deal(Ε)
Εικόνες(Ε)

06:00
10:00
11:30
14:00
15:10
16:10
19:50
21:00
00:30
01:30
02:30
03:30
04:30

Σήμερα
Αταίριαστοι
ΜαζίΣου
ΟιΕιδήσειςτουΣΚΑΪ
'Oσο'EχωΕσέναE96
MyStyleRocks
ΤαΝέατουΣΚΑΪ
MyStyleRocksFinal
DeadlyWomenΚ7Ε19
FatalVows
'Oσο'EχωΕσένα
ΟιΓλυκέςΑλχημείεςΤαξιδεύουν
ΜαζίΣου(Ε)

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

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

00.50ΤοΜαγκαζίνοτηςΘεσσαλίας
02.10«ΗΩρατηςΜαγνησίας»
03.00Ξένηταινία«Thestranger»
04.35Ξένηταινία“Τhelastride»
06.00«ΑρωμαΕλλάδος»
07.45Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
08.20«ΚαλημέραΘεσσαλία»
09.30Τελεμάρκετινγκ
10.30Παιδικόπρογραμμα«ΗΠαναγία
τωνΠαρισίων»
12.00«Μημουπεις»
13.00ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00Ντοκυμαντέρ«Σταάδυτατου
Ευβοικού»
14.40ΤοΜαγκαζίνοτηςΘεσσαλίας

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Λέγκα Ειρήνη
Ιουλ. Αδάμ 2, 2431036868
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Μακρής Κοσμάς
Τσιτσάνη 11 & Γαμβέτα ,2431020962

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

16.00Τελεμάρκετινγκ
17.00Παιδικόπρόγραμμα«Ηιστορία
τουΜωυσή»,«Οσερίφηςτου
διαστήματος»
18.00Γεγονότα-ΔελτίοΕιδήσεων
18.40Τελεμάρκετινγκ
19.00«Καρέ-καρέμαθήματασκίτσου»
(Ε)
19.30Δεξιάκαιαριστερά
21.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
21.45«ΠολιτικοίΔιάλογοι»
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
02.00
05.00
06.30
07.00

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

ΚΡΙΟΣ: Αξιοποιήστετηντόλμησαςκαιπροωθήστεεπαγγελματικάσχέδιαπουφαίνεταινα
έχουνδυναμική,ναέχουνφαντασία.Μιαπινελιά
διαφορετικούμπορείναείναιαρκετήγιανασας
επιτρέψειναξεχωρίσετε.
ΤΑΥΡΟΣ: Οιστόχοισαςκαιόσαονειρεύεστε
παίρνουνσχήμα.Αξιοποιήστετηνπρακτικότητακαιτοπείσμασαςσενέαεγχειρήματαπου
φαίνεταιναμπορούννασαςανοίξουννέεςπροοπτικέςστηζωήσας.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Θέτετεσεεγρήγορσητοπείσμακαι
τηνπίστησαςσεένασκοπό.Γίνεστε«σκυλιά
μαύρα»έτοιμοικαιαποφασισμένοιναπετύχετετοστόχοσαςκαιαυτόςδενείναιάλλοςαπό
τοναπάρετετονέλεγχοτηςζωήςσαςσταχέριασας.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΤοεξάγωνοτουΚρόνουμετονΠοσειδώναέρχεταινασυγκρατήσειτονενθουσιασμόσαςσεμιανέαγνωριμίαηοποίααφενόςθαμπορούσενααφοράσταερωτικάσας,
αφετέρουθαμπορούσεναείναιηγνωριμίαμε
κάποιονάνθρωποπουμοιάζειμετιςγνώσεις
καιτιςεμπειρίεςτουναμπορείνασαςβοηθήσει
μεοποιονδήποτετρόποστηνεξέλιξησας.
ΛΕΩΝ: Οι οργανωτικές σας δυνατότητες, η
εστίασησαςστιςλεπτομέρειεςκαιηυπευθυνότηταπουμπορείτεναεπιδείξετεείναιπραγματικάπολύσημαντικέςκαιθααποδειχτούν
πολύχρήσιμεςστηνπορείακαιγιατηνοικονομικήσαςεξέλιξη.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Είστεέτοιμοιναδεσμευτείτεκαι
ναθυσιάσετεένακομμάτιτηςανέμεληςπλευράςτηςζωήςσας,γιακάτιπουμπορείναέχει
ευθύνες,αλλάέχειμιαάλληόμορφηπλευρά
πουκάπουίσωςονειρεύεστεκιόλαςνατηζήσετε.
ΖΥΓΟΣ: Ηπροσκόλλησησαςτόσοκαιρόστις
αξίεςκαιταπιστεύωσας,ηαπαρέγκλιτηπρο-

σήλωση σας στις καταβολές σας μπορεί να
έχουν αποδειχτεί πηγή προβλημάτων, δεν
παύειόμωςναείναικαικάτιτοοποίοσυχνά
οφείλουμενατοαναγνωρίζουμε.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Είναι τόσο συγκεκριμένος και
τόσοξεκάθαροςολόγοςσας,πουκανείςδεν
μπορείνασαςκατηγορήσειγιαμυστικοπάθεια.
Είναιμάλισταέναάλλοείδοςγοητείαςπουμπορείτεναασκήσετεκαινακερδίσετετονάλλον,
νατονγοητεύσετε,ακόμακαινααποτελέσετεπηγήέμπνευσης.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Κιεκείπουάρχισεςνανιώθειςστα
οικονομικάτονκλοιόνασφίγγει,έρχεταιηυποστήριξηαπότονκλειστόσουκύκλονασουδώσειτηνπίστηότιοστόχοςσουέχειπροοπτικές,ότιτοόραμασουαξίζειμιαςευκαιρίαςκι
εκείνοιείναιαποφασισμένοιναστηδώσουν,όσο
περνάειαπότοχέριτους.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: ΟκυβερνήτηςσουΚρόνοςέρχεται
σεεπαφήμετονΠοσειδώνακαιμαζίέρχονται
ναμαςανακοινώσουνκάποιασχέδιασουτα
οποίαμπορείναταέχειςσκεφτείπολύκαλάκαι
ησυνολικήπρότασησουέχειδομή,επιχειρήματακαιαπήχηση.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: ΑυτότομιξτηςεπιρροήςΚρόνου
καιΠοσειδώναμπορείνααποδειχτείπολύχρήσιμοκαιανανεωτικόόσωναφοράτηνεπαναξιολόγησητωνπροτεραιοτήτωνσας,αλλάκαι
την αξιοποίηση με κάποιο δημιουργικό και
πρακτικότρόποτωνζυμώσεωνπουγίνονται
μέσασαςτοτελευταίοδιάστημα.
ΙΧΘΕΙΣ: ΟκυβερνήτηςσαςΠοσειδώναςέχει
ραντεβούακριβείαςμετονΚρόνοκαιτοαποτέλεσματηςσυνάντησηςτουςαναμένεταινα
είναιπολύενδιαφέρον,αφούοέναςσαςδίνει
τομαχαίρικαιοάλλοςτοπεπόνικαισας«προκαλούούούούν»νατοκόψετε.

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
07.00–08.00ΚινούμεναΣχέδια
08.00–09.00ΔρόμοιτηςΠαράδοσης
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
18.00–19.00ΚόντρακαιΡήξη
19.00–21.00Βδομάδαήτανκαιπέρασε
21.00–23.00Αθλητικέςμεταδόσεις
23.00–00.00ΚόντρακαιΡήξη
00.00–02.00Ταάστρακαιταζώδια
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
23:20
01:30
03:30
05:00
05:30

ΏραΕλλάδος07:00
Ευτυχείτε!
ΓιαΠάνταΠαιδιάΚ1(Ε)
OpenNews-Μεσημεριανό
Δελτίο
ΓιατηνΠαρέα
ΠοιοςΡωτάει;
OpenNewsστηΝοηματική
ΕλεύθερηΣχέσηΚ1Ε29
OpenNews
ΟΠρίγκιπαςτηςΦωτιάςΚ1Ε65
ΗΚρυφήΖωήτουΓουόλτερΜίτι
CriminalMindsΚ10Ε3
ΜατωμένοιΔρόμοι
ΓιατηνΠαρέα(Ε)
ΕπανάληψηΠρογράμματος
ΏραΕλλάδος05:30

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Σε παιδική χαρά θα τη
συναντήσουμε (γεν.).
2. Τίτλος ταινίας του Φελίνι - Τμήμα αρχιπελάγους.
3. Μεσαιωνική ονομασία
της Αρτας.
4. Το περσικό εκτιμάται
ιδιαίτερα.
5. Εκφράζει και προϋπόθεση - Αποκαλείται και
έτσι η καθολική εκκλησία.
6. Πέφτει από τον ουρανό (καθ.).
7. Μυθικό βασίλειο - Βυζαντινή
μουσική νότα.
8. Κάτοχος... τίτλου (αντιστρ.) Τ1τλος ποιήματος του Καβάφη.
9. Χαρακτηρισμός καλλίφωνου.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Ο απλωμένος κάτι... υποδηλώνει.
2. Αφθονούν στα ξυλουργεία.
3. Λέγεται και προβατοκάμηλος
(αντιστρ.) - Σημαίνει και την ανεξακρίβωτη είδηση.
4. Μικρές, μα πολύ νόστιμες.
5. Γειτονικά στο αλφάβητο Νομπελίστας Ιταλός συγγραφέας.
6. Πολύ συχνά γίνονται μουσεία
(γεν.).
7. Σκηνοθέτης της ταινίας «Λώρενς της Αραβίας» - Από το μισό...
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H λύση του προηγούμενου
3

2
5

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

6

3
4

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

8

9
8

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

Sudoku

Πώς παίζεται

6

Tad: Το Μυστικό
του Βασιλιά Μίδα

ΛΥΣΗ (31-1-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ 2.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 3. ΚΙΜΑ - ΟΠΕΚ 4.
ΑΟΙΔΙΜΟΣ 5. ΝΙΛΑ – XI 6. ΕΠΙ - ΑΤΛΑΣ 7. ΛΕ - ΒΡΑΣΤΟ 8. ΗΡΑΙΟ-ΟΥ
9. ΣΑΜΟΥΡΑΙ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΔΕΚΑΜΕΑΗΣ 2. ΟΠΙΟ - ΠΕΡΑ 3. ΡΙΜΙΝΙ
- ΑΜ 4. ΥΦΑΔΙ - ΒΙΟ 5. ΦΑ - ΙΛΑΡΟΥ 6. ΟΝΟΜΑΤΑ 7. ΡΕΠΟ - ΛΣ 8.
ΟΙ ΕΣΧΑΤΟΙ 9. ΚΑΙ - ΙΣΟΥ

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

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

μισό - Δέκατο τρίτο στη σειρά του.
8. Προδίδει... ψησταριά (αντιστρ.) - Τόσα χρόνια έζησε ο Νίτσε.
9. Πορεία προς τα πίσω εκφράζει - Από τις στήλες του περιοδικού αυτού εμφανίσθηκε για πρώτη φορά ως ποιητής ο Κώστας
Βάρναλης.

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.

escape room
Ψυχολογικό θρίλερ 100’
Πειστικό σασπένς,
χορταστικό θέαμα
απειλητική ατμόσφαιρα
μυστηρίου και ευφάνταστες σκηνές
Ώρες προβολών καθημερινά (εκτός Δευτέρας)
20.00 & 22.15.
Την Κυριακή μια
προβολή, στις 20.00.
Γενική είσοδος 5 €,
φοιτητικά –μαθητικάανέργων 4 €,
ΣΙΝΕΑΚ για τα παιδιά
την Κυριακή
27/1 & 3/2
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Αυξημένος ο τζίρος στο Χρηματιστήριο
Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκε η χρηματιστηριακή αγορά, με αυξημένο τζίρο. Η αγορά έκλεισε τον Ιανουάριο με κέρδη 3,48%, παρά τη μηνιαία πτώση του τραπεζικού δείκτη κατά 13,50%.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 634,64 μονάδες, σημειώνοντας μικρή πτώση
0,16%.
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις
. 634,64
640,57 (+0,77%).
Η αξία των συναλλαγών
ανήλθε στα 52,633 εκατ.
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
27.394.857 μετοχές.
0,16%
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση
σε ποσοστό 0,3%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
οποίησης υποχώρηση σε ποσοστό 0,83% .
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι
μετοχές της Σαράντης (+3,35%), της Eurobank (+2,26%),
της Grivalia Properties (+1,93%) και της Lamda Development
(+1,67%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές
της Alpha Bank (-4,17%), του ΟΠΑΠ (-2,57%), των ΕΛΠΕ (1,79%) και της ΔΕΗ (-1,21%).
Από τους επιμέρους δείκτες τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες της Ακίνητης Περιουσίας +1,80% και του
Εμπορίου +,43% ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν
οι δείκτες των Ταξιδιών -2,27% και του Πετρελαίου -0,99%.

Ê

Γ.Δ

ΣΕΒ: Αύξηση 65% στις ελληνικές
εξαγωγές τα χρόνια της κρίσης
Κατά 65% αυξήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές στην περίοδο 2000 - 2017, ενώ το 2018 αυξήθηκαν περαιτέρω και εκτιμάται ότι διαμορφώνονται στα 33 δισ. ευρώ. Το διεθνές εμπόριο υποστηρίζει 450.000 θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία, οι οποίες αμείβονται κατά 12% καλύτερα σε σχέση
με την υπόλοιπη οικονομία. Ωστόσο η συμμετοχή της Ελλάδας στο παγκόσμιο εμπόριο παραμένει στάσιμη καθώς αυξάνεται παράλληλα η δραστηριότητα των άλλων χωρών.
Τα στοιχεία αυτά επισημάνθηκαν χθες σε συνέντευξη Τύπου του ΣΕΒ με αφορμή την διήμερη συνεδρίαση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και Επενδύσεων (IRC) της BusinessEurope στην Αθήνα. Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του
ΣΕΒ, Θεόδωρος Φέσσας τόνισε ότι οι εξαγωγές δημιουργούν
προϋποθέσεις για παραγωγικές επενδύσεις. "Η BusinessEurope, πρόσθεσε, επέλεξε την Ελλάδα για τη συνεδρίασή της.
Δίνει το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι πρόθυμη και ανοιχτή σε
ξένες επενδύσεις, δημιουργώντας φιλοεπιχειρηματικό και φιλοεπενδυτικό περιβάλλον". Στις προτάσεις του ΣΕΒ για την ενίσχυση του των εξαγωγικών της χώρας περιλαμβάνονται η
ενεργός συμμετοχή της Ελλάδας στη διαπραγμάτευση των
Συνθηκών Ελεύθερου Εμπορίου της ΕΕ, η δημιουργία Ενιαίου
Εθνικού Φορέα Εξωστρέφειας, η ενίσχυση των δράσεων προώθησης των εξαγωγών μέσα από προγράμματα ΕΣΠΑ και η
εφαρμογή προγραμμάτων μεγέθυνσης της εξαγωγικής βάσης
της χώρας. Τονίστηκε ακόμη ότι από τις 70 προτάσεις για ενίσχυση των επενδύσεων που είχε καταθέσει πέρυσι ο ΣΕΒ, υλοποιούνται οι δύο ενώ οι επενδύσεις μειώνονται και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας υποχωρεί.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και Επενδύσεων (IRC) της BusinessEurope, κ. Niklas Bergstrom, δήλωσε: «η Επιτροπή εξέτασε στη συνεδρίαση της στην Αθήνα
πώς η νέα στρατηγική για το ελεύθερο εμπόριο και τις επενδύσεις θα προωθήσει αποτελεσματικά τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
προϋποθέτουν ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον με λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερα εμπόδια για τον επενδυτή,
σεβασμό στο κράτος δικαίου, ανταγωνιστικό φορολογικό καθεστώς και ευκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ειδικά
για τις ΜμΕ.».
Η διευθύντρια διεθνών σχέσεων της BusinessEurope,
Luisa Santos τόνισε ότι η ΕΕ θα πρέπει να διατηρήσει καλές
σχέσεις με τις ΗΠΑ αλλά και να επανεξετάσει τις σχέσεις με
την Κίνα και να διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
μπορούν να επενδύσουν στην κινεζική αγορά με τους ίδιους
όρους που οι κινεζικές επιχειρήσεις επενδύουν στην ΕΕ. Τάχθηκε επίσης κατά του εμπορικού πολέμου και των μονομερών
ενεργειών αύξησης των δασμών που πλήττουν το σύνολο της
οικονομίας. Στη χθεσινή συνεδρίαση ήταν παρών ο κ. Λόης
Λαμπριανίδης, ΓΓ Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, ο
οποίος παρουσίασε τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της χώρας στην Επιτροπή, ενώ στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, κ. Δημήτρης
Λιάκος, παρουσίασε στην Επιτροπή τις πρωτοβουλίες για την
προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα.

Χρέη στην εφορία: Αυξάνονται
οι μηνιαίες δόσεις σε 24-36
Από πότε θα ισχύσει η νέα ρύθμιση και ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις
ετά τη ρύθμιση των 120
μηνιαίων δόσεων που
προωθεί το υπουργείο
Εργασίας για εξόφληση
ληξιπρόθεσμων οφειλών στα
ασφαλιστικά ταμεία, το υπουργείο
Οικονομικών προχωρεί από την
πλευρά του σε ριζική αλλαγή της
ισχύουσας πάγιας ρύθμισης
εξόφλησης παλαιών και νέων χρεών
στην εφορία, που προβλέπει 12-24
μηνιαίες δόσεις.

Μ

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές
του υπουργείου Οικονομικών, η νέα ρύθμιση θα έχει και αυτή πάγιο (μόνιμο) χαρακτήρα, κατ’ απαίτηση της Κομισιόν και θα
αντικαταστήσει - επί το ευνοϊκότερο για
τους οφειλέτες - την ισχύουσα τα τελευταία
χρόνια πάγια ρύθμιση των 12-24 μηνιαίων
δόσεων.
Ο σχεδιασμός προβλέπει να αυξηθούν οι
μηνιαίες δόσεις σε 24-36, για την εξόφληση παλαιών και νέων χρεών, υπό δύο βασικές προϋποθέσεις:
1) Για να υπαχθεί ένας οφειλέτης στο
νέο σύστημα των νέων και περισσότερων
δόσεων, θα πρέπει να είναι ενταγμένος στη
σημερινή πάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων,
την οποία θα πρέπει παράλληλα να τηρεί
ανελλιπώς, εξοφλώντας δηλαδή εντός των
προθεσμιών πληρωμής τις δόσεις
2) Ο αριθμός των δόσεων που θα παρέχεται στον οφειλέτη να συναρτάται με το
ετήσιο εισόδημά του και με την προέλευση
της οφειλής.

διαφορούν πολλοί επαγγελματίες και επιτηδευματίες, αποφεύγοντας
επί μήνες να δηλώσουν στην
εφορία τον επαγγελματικό τραπεζικό τους λογαριασμό στον
οποίο καταλήγουν τα χρήματα
που εισπράττουν από τους πελάτες τους, όταν χρησιμοποιούν
για τις συναλλαγές τους POS ή
άλλο ηλεκτρονικό τρόπο (ebanking, πάγια εντολή κλπ).
Χθες, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναγκάστηκε να δώσει νέα παράταση
(τη δεύτερη κατά σειρά) στους
υπόχρεους δήλωσης ενός επαγγελματικού λογαριασμού, αυτή
τη φορά, μέχρι στις 28 Φεβρουαρίου, καθώς πριν από λίγο
καιρό είχε δοθεί κι άλλη παράταση που απέβη άπρακτη.
Συγκεκριμένα, η πρώτη προθεσμία υποχρεωτικής δήλωσης
επαγγελματικού λογαριασμού
ήταν μέχρι στις 12 Δεκεμβρίου,
δηλαδή τρεις μήνες, μετά την
δημοσίευση σχετικής απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών σε ΦΕΚ (Φύλλο Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως).
Η προθεσμία παρήλθε άπρακτη καθώς ελάχιστοι επαγγελματίες έσπευσαν τότε να δηλώσουν στην εφορία τον επαγγελματικό τραπεζικό τους λογαριασμό.
Ακολούθησε παράταση στην
προθεσμία η οποία έληξε στις 15
Ιανουαρίου με πενιχρά και πάλι
αποτελέσματα, με αποτέλεσμα
να ακολουθήσει σήμερα η δεύτερη, κατά σειρά, παράταση με

Α
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Ως γνωστόν, σήμερα ο αριθμός των έως
12 μηνιαίων δόσεων εξόφλησης χρεών χορηγείται, μετά από ηλεκτρονική αίτηση, για
οφειλές που αφορούν πάγιους φόρους
(π.χ φόρο εισοδήματος ή ΕΝΦΙΑ). Στην περίπτωση αυτή, με τη νέα ρύθμιση, ο αριθμός των δόσεων θα διπλασιαστεί φτάνοντας έως τις 24.
Από την άλλη, ο αριθμός των δόσεων που
σήμερα φτάνει τις έως 24 και αφορά μόνον
εξόφληση έκτακτων φόρων (π.χ φόροι κληρονομιάς και υπό την έγκριση του εφόρου)
για ανάλογης κατηγορίας φόρους οι δόσεις
αποπληρωμής που θα παρέχονται θα φτάνουν έως τις 36 και χωρίς να απαιτείται η

προσωπική έγκριση του εφόρου.
Ο αριθμός των δόσεων και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις (τακτικοί και έκτακτοι
φόροι) θα συναρτάται επίσης και από το εισόδημα του οφειλέτη, καθώς όσο μικρότερο είναι τόσο περισσότερες δόσεις θα δικαιούται.
Τέλος, όσοι οφειλέτες υπαχθούν στη
νέα ρύθμιση θα τύχουν διαγραφών προσαυξήσεων, φόρων εκπρόθεσμης καταβολής και προστίμων μέχρι σε ποσοστό 90%,
ενώ αναστέλλονται και τυχόν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που τους έχουν επιβληθεί.

Επιχειρήσεις με POS αρνούνται
να δηλώσουν επαγγελματικό λογαριασμό
Νέα παράταση από ΑΑΔΕ

καταληκτική ημερομηνία αυτή
τη φορά την 28 Φεβρουαρίου.
Σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση που εκδόθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες,επιτηδευματίες, έμποροι και επιχειρηματίες διαθέτουν POS και αρνηθούν να δηλώσουν στην εφορία
τον επαγγελματικό τους λογαριασμό τους αναμένει πρόστιμο
1.000 ευρώ, ενώ όσοι το πράξουν εκπρόθεσμα θα επιβαρυνθούν με διοικητικό πρόστιμο από
την εφορία ύψους 100 ευρώ.
Ο εντοπισμός των παραβατών-υπόχρεων θα είναι σχετικά
εύκολος καθώς θα εντοπιστούν,
μέσω διασταυρώσεων, από την
Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων.

Πρόστιμο 1.000 ευρώ θα επιβάλλεται επίσης και σε όσους
υπόχρεους δήλωσης επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού προχώρησαν σε απενεργοποίηση του επαγγελματικού
τους λογαριασμού χωρίς να τον
αντικαταστήσουν και να τον δηλώσουν στην εφορία με άλλον.
Όσον αφορά τους νέους
επαγγελματίες που περιλαμβάνονται στους υπόχρεους κατοχής τερματικού μηχανήματος
POS, η δήλωση του επαγγελματικού τους λογαριασμού θα πρέπει να γίνει μέσα σε ένα μήνα
από την έναρξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Οι συγκεκριμένοι όπως και οι
υπόλοιποι υπόχρεοι απόκτησης,
τοποθέτησης και λειτουργίας

μηχανήματος POS για ηλεκτρονικές πληρωμές, εφόσον εντοπιστούν να μην έχουν τοποθετήσει POS το πρόστιμο στην
περίπτωση αυτή είναι 1500
ευρώ.
Στους επαγγελματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς που
υποχρεωτικά θα πρέπει να δηλωθούν στην ΑΑΔΕ θα πρέπει να
κατευθύνονται όλα τα έσοδα
από την εμπορική, επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως πληρωμές μέσω
POS, πληρωμές μέσω e-banking,
μεταφορές πίστωσης ,πάγιες
εντολές ακόμη και συναλλαγές
με μετρητά. Με τις υποχρεωτικές
καταχωρήσεις των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών
ανοίγει από την άλλη και η "όρεξη" της εφορίας για όσους επιτηδευματίες έχουν οφειλές από
ληξιπρόθεσμα χρέη στο δημόσιο, καθώς θα μπορεί να προβαίνει σε κατασχέσεις ποσών.
Το αίτημα των περισσότερων
επιτηδευματιών και εμπόρων,
μέσω των συλλόγων τους, ώστε
ένα μέρος από τα χρηματικά
ποσά που εισέρχονται στον
επαγγελματικό λογαριασμό να
είναι ακατάσχετα για την εφορία,
δεν έγινε δεκτό από τους δανειστές..
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
(ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ, ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ)
Όρθρος-θεία Λειτουργία-Αγιασμός: 7:30-9:30π.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
(Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ)
Όρθρος-θεία Λειτουργία: 7:30-10:00π.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
(ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΧΟΥ)
Όρθρος-θεία Λειτουργία: 7:30-10:30π.μ.

ΜΑΣ ΕΦΥΓΕ ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΑΣ,

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ
χάρος τον
αγνάντεψε, τον
έστησε καρτέρι
και τον πήρε για πάντα
από κοντά μας.

Ο

Η κηδεία του Γιάννη Κουφογιάννη έγινε στις 28 Ιανουαρίου 2019 στον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων. Η κοσμοσυρροή ήταν
μεγάλη και δημιουργήθηκε το
αδιαχώρητο από την παλλαiκή παρουσία για τον ύστατο
χαιρετισμό και αυτό γιατί ο
εκλιπών ήταν αγαπητό άτομο,
με μεγάλη καρδιά και καλοσύνη. Στην προσωπικότητα

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ' Αρτοκλασίας και εγκωμίων: 6:00 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
(ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ)
Όρθρος-θεία Λειτουργία: 7:30-10:30π.μ.
Κατά τη διάρκεια των Ιερών Ακολουθιών θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ιερομάρτυρος
Χαραλάμπους

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
(ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ)
ΑΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟΝ
Όρθρος-Θεία Λειτουργία: 7:30-10:30π.μ.
(Την παρούσα εβδομάδα κατάλυσις εις πάντα)

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
(ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ)
Ορθρος-Θεία Λειτουργία: 7:30-10:30π.μ.
ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ
π. Λάμπρος
Κάθε Τετάρτη: Πρωί 9:00π.μ.-12:30μ.μ.
Απόγευμα: 6:00μ.μ.-10:00μ.μ. ή κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως
π. Απόστολος
Κάθε Σάββατο 10:00 π.μ.-11:00π.μ.
π. Παρθένιος
Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως 6973283245

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.

του Γιάννη Κουφογιάννη αναφέρθηκαν με τα καλύτερα λόγια ο Αιδεσιμότατος κ. Νικόλαος Χανίκας, ο Επίτιμος Πρόεδρος του ΕΛΟΚ κ. Χρήστος
Παπαπολύκαρπος.και ο ανιψιός του Καθηγητής φιλόλογος κ. Ευθύμιος Κουφογιάννης.
Είναι γεγονός ότι ο Γιάννης
Κουφογιάννης άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στο πέρασμά του από τον κόσμο
μας.ως συνάνθρωπος, συγγενής και φίλος. Παραθέτουμε κατωτέρω τα όσα ειπώθηκαν από τον κ. Χρήστο Παπαπολύκαρπο κατά το ύστατο
χαίρε.
«Αγαπημένε μας συγχωριανέ και φίλε Γιάννη Κουφογιάννη
Τον τελευταίο χαιρετισμό
σε απευθύνουμε όλοι μας:
Δυστυχώς η μοίρα, η τόσο
σκληρή και άπονη, χτυπά ακατάπαυστα, χωρίς περιορισμούς και διακρίσεις.
Αυτή τη φορά σε σημάδεψε
και χωρίς λαθεμό σε πήρε για
πάντα από κοντά μας.
Η θλίψη είναι έκδηλη στα
πρόσωπά μας και φανερώνει

το πόσο μας λυπεί ο ξαφνικός
χαμός σου.
Ήσουν υπέροχος άνθρωπος, πράος, υπομονητικός,
προικισμένος με αρχές και
αξίες τις οποίες κράτησες
σταθερά μέχρι τέλους της
ζωής σου.
Ως άριστος οικογενειάρχης
τίμησες με τον καλύτερο τρόπο το θεσμό και με την αγαπημένη σου σύντροφο Μαριάνθη προικίσατε με αυτές
τις αξίες τα αγαπημένα σας
παιδιά, τον Μιχάλη και τον
Ευθύμιο.
Προσωπικά έχω να υπογραμμίσω ιδιαίτερα την θετική
και αγαστή συνεργασία μας,
από τις αρχές ως τα τέλη της
10τίας του 1990, στα πολιτιστικά δρώμενα του ΕΛΟΚ.
Θεωρώ και είναι σημαντική
η παρουσία του τόσο στον πολιτιστικό χώρο και επίσης στο
χώρο των γραμμάτων ως εκπαιδευτικός με εφόδια που
επάξια απόκτησες στην Παιδαγωγική Ακαδημία και την
Σχολή Επιμόρφωσης Λειτουργών Στοιχειώδους Εκπαίδευσης.
Η εκτίμηση όλων μας αλλά

και αυτή των συναδέλφων
σου καθώς και των μαθητών
που μεταλαμπάδευσες και εμπέδωσες τη γνώση, τη σοφία
και τις αξίες, εί ναι πολύ μεγάλη.
Ήσουν, αλήθεια, ένας υπέροχος άνθρωπος, με βαθιά πίστη στο θεό ( αρκετά χρόνια
Εκκλησιαστικός Σύμβουλος
στο Δ.Σ. του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων) και έτσι θα σε έχουμε
φυλαγμένο στη μνήμη μας
για πάντα.
Εύχομαι - ευχόμαστε όπως,
ο καλός Θεός αναπαύσει την
ψυχή σου, και σε κατατάξει εν
σκηνές δικαίων!
Καλό σου ταξίδι στην αιωνιότητα».

Στο ΣτΕ ο κανονισμός λειτουργίας της ΕΛΣΤΑΤ
•Ο εισηγητής της υπόθεσης έθεσε θέμα αρμοδιότητας
του συγκεκριμένου τμήματος να την εκδικάσει
Το ζήτημα της νομιμότητας της απόφασης
με την οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας και διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) συζητήθηκε σήμερα
στο Γ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τον εισηγητή της υπόθεσης να θέτει
θέμα αρμοδιότητας του συγκεκριμένου τμήματος να δικάσει την υπόθεση και το δικαστήριο να επιφυλάσσεται να εκδώσει την απόφασή του.
Η συγκεκριμένη υπόθεση απασχόλησε το Γ’
Τμήμα του ΣτΕ, κατόπιν προσφυγών που κατέθεσαν, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων

Γενικής Γραμματείας της ΕΛΣΤΑΤ, υπάλληλοι
καθώς και μέλη του Συλλόγου αυτού.

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)

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 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

1

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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 Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Σταγών και Μετεώρων
Τρίκκης και Σταγών
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ.
Θεόκλητος σήμερα Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου μετά από πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ.
Χρυσόστομο, θα μεταβεί στην Καλαμάτα όπου και θα λάβει μέρος στις εορταστικές λατρευτικές εκδηλώσεις επί τη εορτή της
Υπαπαντής του Κυρίου.
Την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου, μετά από πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπόλιτου Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ.
Εφραίμ, θα μεταβεί στις Σπέτσες και θα λάβει μέρος στις εορταστικές λατρευτικές εδηλώσεις επί τη μνήμη των Τριών Σπετσιωτών Νεομαρτύρων.
Την Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου, επί τη μνήμη του Οσίου πατρός
ημών Ισιδώρου του Πηλουσιώτου, θα χοροστατήσει κατά τον
Όρθρον και θα λειτουργήσει στην Ιερά Μονή Βαρλαάμ.
Την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου θα προστεί της 3ης Ιερατικής
Συνάξεως κατά την οποία θα τελεστεί η κοπή της Βασιλόπιτας
της Ιεράς Μητροπόλεώς μας και στη συνέχεια θα απευθύνει
προς τους Ιερείς πατρικές ευχές και παραινέσεις.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα 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.

Πρόσκληση σε διάλεξη

Εορτή για τις Μητέρες στην Γ.Ε.Χ.Α.

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

Με αφορμή την εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου σήμερα
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.

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 Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου με την ευκαιρία
της εορτής της Υπαπαντής
του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού, από 8:00-12:15 βραδινή στον Ιερό Ναό Παναγίας
Επισκέψεως Τρικάλων ο
Εσπερινός, ο Όρθρος και εν
συνεχεία Θεία Λειτουργία.

Την ίδια μέρα θα τελεσθεί
Ιερά Αγρυπνία από 8:0012:30 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

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 σήμερα 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

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.

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Τρικάλων αποφασίζει:
- Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων για την Κυριακή 03/02/2019 και κατά τις ώρες
13:30’ μέχρι πέρατος του εν θέματι αγώνα:
Α) Στο τμήμα της οδού Κοσμά
Αιτωλού, από τη διασταύρωσή
της με την οδό Κατσιμήδου μέχρι
τη διασταύρωσή της με την οδό
Βασιλείου Τσιτσάνη,
Β) Στο τμήμα της οδού Κατσιμήδου, από τη διασταύρωσή της
με την οδό Βασιλείου Τσιτσάνη μέχρι τη διασταύρωσή της με την
οδό Σπάρτης και
Γ) Καθ’ όλο το μήκος της οδού
Εξηνταφώτη.
- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται
από παρακαμπτήριες – εναλλακτικές οδούς σύμφωνα με τις
υποδείξεις των τροχονόμων ή
την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.
- Με μέριμνα και ευθύνη των
διοργανωτριών αρχών και της γηπεδούχου ομάδας, σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου
κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι

προσωρινή και ισχύει μόνο, από
την ανάρτησή της στο διαδίκτυο
και την τοποθέτηση της σχετικής
κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το
προειρημένο χρονικό διάστημα.
Η ισχύς της παρούσας στην
εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση
επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, για
την ορθότητα της τοποθέτησης
της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του
Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα
με το άρθρο 4 Ν.3861/2010.
- Οι παραβάτες της παρούσας
τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον
Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και
ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις.
- Η εκτέλεση της παρούσης
ανατίθεται στο προσωπικό της
Ελληνικής Αστυνομίας.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

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

• φιλετάκια κοτόπουλο με παπαρδέλες
• κεφτεδάκια τηγανιτά με τυρί Cheddar
• ρεβύθια φούρνου • σπανακόρυζο
• τορτελίνια τυριού με κρέμα τυριού
• μοσχάρι λεμονάτο

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

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

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

Ζωγράφου 1 πεζόδρομος (έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ.: 24310 78435 • what’s up: 6986 835 554
ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Σουπιές με χόρτα .....................................................................7,00 €
Χοιρινό σελινάτο, αυγολέμονο με ρύζι μπασμάτι ......................5,00 €
Μελιτζάνες ιμάμ στο φούρνο με καραμελωμένα λαχανικά .......5,00 €
Γίγαντες φουρνιστοί ή μπάμιες φούρνου..................................4,50 €
Μυδοπίλαφο .............................................................................5,00 €
Ρολλό κοτόπουλο φούρνου με πατάτες ....................................6,00 €
Κεφτεδάκια με πατατούλες ......................................................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά ............................................................6.00 €
Χορτόπιτα νηστίσιμη με γιαούρτι πρόβειο ή ξυνόγαλο......5,00€+1,00€+1,00€

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

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο,
πατέρα και αδελφό

ΘΩΜΑ ΜΠΥΡΟ
Ετών 79
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11
π.μ. εκ του Ιερού Ναού Αγίου Κοσμά
του Αιτωλού Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και
φίλους όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφοράν του.
Τρίκαλα 1-2-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Παρασκευή. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Όλγα, Βασιλική. ΤΑ
ΑΔΕΛΦΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Τρικάλων σήμερα Παρασκευή 1-2-2019 και
ώρα 10.30 το πρωί.
2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα “Αργυρίου” στην οδό Καρδίτσης και Τερτίπη γωνία.

Ιερές Πανηγύρεις
στην πόλη και χωριά των Τρικάλων
από 1 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).

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.

Τελετές

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

† MNHMOΣΥΝO
Τελούμε μεθαύριο Κυριακή 3 Φλεβάρη 2019 στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Στουρναρέικα ετήσιο μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
της πολύ αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ
ΚΟΦΦΑ
Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη της να παραβρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής της.
Στουρναρέικα 1-2-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Δημήτριος. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Λουκάς και Βιβή. ΤΑ
ΕΓΓΟΝΙΑ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

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

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 53 - ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. 24310 29095 - ΟΙΚΙΑΣ: 24310 27257
ΚΙΝ. 6973 227528
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ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Είπα, θέλω προσέχει εις
τας οδούς μου, δια να μη
αμαρτάνω διά της γλώσσης
μου» (Ψαλμ.39:1)
Σε περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας διάβασα με ευχάριστη έκπληξη, ένα άρθρο το
οποίο σχολίαζε την ευκολία με
την οποία πολλοί άνθρωποι
αλλά ακόμα και έφηβοι και
παιδιά, χρησιμοποιούν στην
κουβέντα τους χυδαίες και
βλάσφημες λέξεις και εκφράσεις χωρίς σ' αυτό να υστερούν και τα ραδιοτηλεοπτικά
μέσα! Χάρηκα που κάποιος
επιτέλους πρόσεξε αυτό το
τόσο διαδεδομένο φαινόμενο
για να απογοητευθώ όμως
όταν, κλείνοντας το άρθρο
του έγραψε: «εμένα πάντως
δεν με ενοχλούν, είναι μόνο
λόγια. Δεν βλάπτουν κανένα». Και όμως, αμαρτάνομε

ιδίως όταν βάζομε στο στόμα
μας το όνομα του Θεού με
επιπολαιότητα και αφροσύνη
(Εξοδ.20:7). Τα χυδαία και
βλάσφημα λόγια βγαίνουν
από μια ανάλογη καρδιά. Ο
Χριστός είπε: «αυτά που βγαίνουν από το στόμα, βγαίνουν
από την καρδιά, και αυτά μολύνουν
τον
άνθρωπο»
(Ματθ.15:18). Μολύνουν όμως
και αυτούς που τα ακούν και
δεν αντιδρούν. Αρκετά πράγματα μας ρυπαίνουν και μας
μολύνουν. Ας μην προσθέτομε και εμείς τους ρύπους της
γλώσσας μας.

ΔΩΡΕΑ
-Η κ. Χρυσάνθη Καραγιάννη, προσέφερε στον Ερυθρό
Σταυρό 100 ευρώ, εις μνήμην
Βασιλείου Κωστοπούλου.

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

Στις 5 και 6 Φεβρουαρίου στην Τουρκία
ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
Συναντήσεις με Ερντογάν και Βαρθολομαίο
Ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, μετά τη σχετική πρόσκληση του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,
θα επισκεφθεί στις 5 και 6 Φεβρουαρίου την Τουρκία, όπως
ανακοίνωσε ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, κατά τη διάρκεια
της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.
Σύμφωνα με τον κ. Τζανακόπουλο, η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο θα πραγματοποιηθεί
την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου στην Άγκυρα και θα ακολουθήσουν συνέντευξη Τύπου και δείπνο που θα παραθέσει ο κ.
Ερντογάν.
Την επομένη, ο κ. Τσίπρας θα επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη, όπου θα έχει και συνάντηση με τον Οικουμενικό
Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

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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το κιλό

3,89

μόνο
το κιλό

3,89

μόνο
το κιλό

5,49

Γάλα Όλυμπος
μόνο

0,80

Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:
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