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Πέντε περιπτώσεις στα Τρίκαλα

Προβληματισμός
για τον Κλεισθένη
>> 4

Σχεδιάζουν οι αγρότες

Κλιμάκωση
κινητοποιήσεων
Πανελλαδική συνεδρίαση
πραγματοποιείται αύριο στη Νίκαια
για να ληφθούν σχετικές αποφάσεις
>> 8

Ανησυχητική η εικόνα σε πανελλαδικό επίπεδο

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.

Αρ. Πιστ. 506925 QM08
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ΥΑΡΙΟΥ
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Σαν Σήμερα
1947
Μία φωτεινή επιγραφή
με το σύνθημα «Να φύγουν οι
Άγγλοι» αναρτάται στην Ακρόπολη, κατά τη διάρκεια του
Εμφυλίου Πολέμου. Οι δράστες
συλλαμβάνονται και η αστυνομία ανακοινώνει ότι πίσω
από το εγχείρημα κρύβεται
κομμουνιστικός δάκτυλος.
1982
Στρατιωτικές δυνάμεις
της Συρίας, με διαταγή του
προέδρου της χώρας Χαφέζ
αλ Άσαντ, επιτίθενται κατά του
χωριού Χαμάκαϊ και σκοτώνουν
χιλιάδες ανθρώπους, στην
προσπάθειά τους να καταστείλουν εξέγερση των «Αδελφών
Μουσουλμάνων».
1998
Στο χορό των κινητοποιήσεων μπαίνουν σχεδόν όλοι
οι αγρότες της χώρας, άλλοι
με συμβολικούς αποκλεισμούς
υπουργείων, άλλοι με αποκλεισμούς εθνικών οδών και λιμανιών. Εκατοντάδες τρακτέρ είναι παραταγμένα εκατέρωθεν
της εθνικής οδού στην περιοχή
της Λάρισας, την ώρα που ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος
Δημήτρης Ρέππας αποκλείει
το ενδεχόμενο συνάντησης
των αγροτών με τον πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη, παραπέμποντάς τους στον υπουργό
Γεωργίας και το Συμβούλιο
Αγροτικής Πολιτικής.

Ο

αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω. Εν προκειμένω, η "Αμβρόσια ρητορική"
πρέπει να περιθωριοποιηθεί
πρώτα από την ίδια την Εκκλησία. Διαφορετικά η ρητορική μίσους θα ζει και θα βασιλεύει.
"Δεν αισθάνομαι τύψεις για
την αγάπη του Θεού και για
τη δόξα του Θεού" δήλωνε ο
μητροπολίτης Αμβρόσιος
αμέσως μετά την ανακοίνωση
της ποινής του. Και είπε πως
για τον Θεό θα πήγαινε και
φυλακή. Για ποιον Θεό όμως;
Για τον Θεό που δέχεται στην
αυλή του τους πάντες, όπως
έκανε κατά τα Ευαγγέλια ο
ίδιος ο Χριστός, ή για τον
Θεό του φοβικού σκοταδισμού που εξυπηρετεί εξουσιαστικά συμφέροντα;
Τελικά και δικαίως, το δικαστήριο επέβαλε στον μητροπολίτη, για τις αναρτήσεις
του και τις δηλώσεις του κατά
των ομοφυλόφιλων, συνολική
ποινή φυλάκισης επτά μηνών
με τριετή αναστολή και του
αναγνώρισε το ελαφρυντικό
του πρότερου έντιμου βίου.
"Η ομοφυλοφιλία είναι κοινωνικό κακούργημα. Όσοι τη
βιώνουν και την υποστηρίζουν
είναι αποβράσματα. Φτύστε
τους. Μαυρίστε τους", έγραφε μεταξύ άλλων ο ίδιος. Για
την ακρίβεια των λέξεων:"Η
ομοφυλοφιλία είναι εκτροπή
από τους Νόμους της φύσεως! Είναι κοινωνικό κακούργημα! Είναι αμαρτία! Όσοι,
λοιπόν, είτε την βιώνουν, είτε
την υποστηρίζουν δεν είναι
φυσιολογικοί άνθρωποι! Είναι
αποβράσματα της Κοινωνίας!
Ε, λοιπόν, αυτούς τους ξεφτυλισμένους, φτύστε τους!

Ο Αμβρόσιος τιμωρήθηκε αλλά δεν ηττήθηκε
Αποδοκιμάστε τους! Μαυρίστε τους! Δεν είναι άνθρωποι!
Είναι εκτρώματα της φύσεως!".
Ξέρετε βέβαια πως η θρησκεία θα έπρεπε να μοιράζει
αγάπη και όχι αναθέματα.
Ψιλά γράμματα θα μου πείτε
και χιλιοειπωμένα εις μάτην.
Ψιλά γράμματα όμως δεν
είναι το να καλείς κάποιον
σε βία και εξευτελισμό. Είναι
στην πραγματικότητα ένα κάλεσμα αποβολής μιας κοινωνικής ομάδας από την ίδια
την κοινωνία.
Δυστυχώς, όταν αυτό το
λέει ο -υποτίθεται- διαμεσολαβητής του Θεού ο οποίος
έχει πλείστους πιστούς ακολούθους, χειραγωγεί ένα ποίμνιο καθώς το πλήθος που
τον ακούει είναι μεγάλο. Άλλοι αντιδρούν, άλλοι προσηλυτίζονται στη φοβική συμπεριφορά. Εν προκειμένω, ο
νομοθέτης σωστά προβλέπει
τις συγκεκριμένες ποινές για
να προλάβει το ρατσιστικό
έγκλημα. Στην πραγματικότητα τιμωρείται ο λόγος προτροπής σε βία, και σωστά
έγινε και τώρα κάτι τέτοιο.
Η καταδίκη Αμβρόσιου είναι μια λογική και μεγάλη
νίκη υπέρ εκείνων που θεωρούνται από κάποιους, "αόρατοι", ακόμη και σήμερα, εν
έτει 2019. Έχει όμως και μια
ιδιαίτερη σημασία, καθώς
γύρω από τον εν λόγω "άνθρωπο της Εκκλησίας" συσπειρώνονται ακροδεξιοί κύκλοι που προσπαθούν να δι-

εισδύσουν περαιτέρω στην
κοινή γνώμη. Μην ξεχνάμε
πως ο συγκεκριμένος "άνθρωπος της Εκκλησίας" έχει
δηλώσει "καλύτερα ναζιστής
και φασίστας, παρά κατσαπλιάς". Δεν αρκεί όμως από
μόνη της αυτή η καταδίκη
για να αλλάξει τα δεδομένα.
Οι ιερείς οφείλουν να καταδικάσουν με τη στάση και
τον λόγο τους την "Αμβρόσια
συμπεριφορά". Οφείλουν να
δείξουν τον "άλλο δρόμο",
τον δρόμο της έμπρακτης
αγάπης και αποδοχής ως "κοινωνικοί λειτουργοί" που θα
έπρεπε να είναι. Και ως "δημόσιοι λειτουργοί" που ακόμη
είναι.
"Οι ομοφυλόφιλοι, όπως
όλοι οι άνθρωποι, είναι δημιουργήματα του Θεού και
ισχύει και γι’ αυτούς ο αντίστοιχος σεβασμός και η τιμή,
και όχι η βία και η απόρριψη"
έχει δηλώσει για παράδειγμα
ο Μεσσηνίας Χρυσόστομος.
Ή όπως έλεγε ο Σισανίου
και Σιατίστης Παύλος: "Ἡ κάθετη άρνηση της Εκκλησίας
στην αποδοχή της ομοφυλοφιλίας δεν σημαίνει την απόρριψη, ούτε την περιφρόνηση,
ούτε περισσότερο το φτύσιμο
κανενός ανθρώπου. Αυτός ο
λόγος που ακούστηκε από
ιερωμένο πρόσωπο ΔΕΝ έχει
σχέση με την Εκκλησία γιατί
δεν έχει σχέση με τον Χριστό.
Ο Χριστός δεν μίλησε ΠΟΤΕ
με τέτοιο τρόπο για τους
αποτυχημένους και τους
αμαρτωλούς".

Τέτοιες δηλώσεις πρέπει
να πολλαπλασιαστούν, ή αν
θέλετε, να περιθωριοποιηθούν πρώτα και κύρια από
τον ίδιο τον Κλήρο τα μεσαιωνικού τύπου "αναθέματα".
Ποιοι ακούγονται όμως
πάλι; Ακούγονται και πρωτοστατούν οι ιερείς της Ιεράς
Μητροπόλεως Καλαβρύτων
και Αιγιαλείας οι οποίοι εξέδωσαν ψήφισμα υπέρ του
Αμβρόσιου λέγοντας πως
"προσπάθησε να προστατεύσει το ποίμνιό του ορθοτομώντας το λόγο της Αληθείας, δηλαδή του Ευαγγελίου,
ως όφειλε".
Οι λογικές φωνές της Εκκλησίας, οι φωνές αλληλεγγύης και συγχώρεσης σιωπούν, ίσως γιατί φοβούνται
να μιλήσουν. Και αυτό είναι
η μεγαλύτερη ήττα της ίδιας
της Εκκλησίας η οποία διδάσκει στα Ευαγγέλιά της (σε
αντίθεση με όσα λένε οι ιερείς
Καλαβρύτων): "Εντολήν καινήν δίδωμι υμίν ίνα αγαπάτε
αλλήλους, καθώς ηγάπησα
υμάς ίνα και υμείς αγαπάτε
αλλήλους εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοί μαθηταί
έστε, εάν αγάπην έχητε εν
αλλήλοις".
ΥΓ. Μην ξεχνάμε πως ο
Αμβρόσιος, έχει συνδεθεί
λίγο-πολύ και με το "αντίο"
του Νίκου Φίλη από τη θέση
του στο υπουργείο Παιδείας.
Και αυτό ήταν μια μεγάλη
ήττα της Πολιτείας.
Του Χρήστου Δεμέτη
Από το news247.gr

Το Άγγελμα

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
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syntaktes.plogos@gmail.com

της ημέρας

“Κοσμήσωμεν άπαντες καρδίας
```

Νέα επίθεση
Καμμένου σε Τσίπρα:

και δεξώμεθα, του κόσμου κοσμήτορα
και κτίστην· ήκει γαρ βρέφος πρωτοτο-

«Το ακριβό ελληνικό θαύμα»

```

κούμενον,
Δεν θέλω χάρη από κανέναν,

προς ναόν τον άγιον αυτού,

δεν δέχομαι απειλές

νέμων την παγκόσμιον, χαράν

```
(Ποιος το πληρώνει όμως;)

τοις δεχομένοις αυτόν”.

(Στ’ άρματα, στ’ άρματα…)

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Σωτηρίου Ευαγγελία
Κάκια Ευαγγελία
Παπαθανασίου Χριστόφορος
Μπίνας Ματθαίος
ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

Ο “Πρωϊνός Λόγος”
κυκλοφορεί και στην
Αθήνα
Γνωστοποιείται ότι ο “Πρωϊνός
Λόγος” διανέμεται πλέον και στην
Αθήνα.
Όποιος επιθυμεί να προμηθευτεί την εφημερίδα μας, μπορεί
να την βρει στα παρακάτω σημεία
πώλησης της πρωτεύουσας:
- Σύνταγμα: Πλατεία Συντάγματος - Ερμού
- Ομόνοια: Έβερεστ
- Ομόνοια: Γιαννακόπουλος
- Πανεπιστημίου 44 (περίπτερο)
- Ακαδημίας - Σίνα (πάγκος)
- Σταδίου 24 (περίπτερο)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Ένας στρατηγός, επιθεωρεί ένα στρατόπεδο
νεοσύλλεκτων και ρωτάει ένα
στρατιώτη:
-Ας υποθέσουμε πως είσαι σκοπός στην
αποθήκη πυρομαχικών κι αυτή
ανατινάζεται, τι θα κάνεις;

-Είναι πολύ εύκολο,
στρατηγέ μου
απαντάει ο στρατιώτης.
Θα ρίξω ένα
πυροβολισμό στον αέρα για
να σημάνω συναγερμό......

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α
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«Εις την
Πόλιν...»
Συνάντηση αναμένεται να έχει
στην Κωνσταντινούπολη, την προσεχή Τρίτη, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με τον πρόεδρο της
Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Και ερεθισμός αρχίζει να διαπερνά
την εσωτερική πολιτική σκηνή. Δεν
είναι παράδοξο, εάν ληφθεί υπ’ όψιν
το κλίμα που δεσπόζει στην Αθήνα.
Μόνο που η Ελλάς, σε αντίθεση με
κάποιες άλλες χώρες στη Βόρεια
Ευρώπη, δεν είναι δυνατόν να αναθέσει την πορεία των εξωτερικών
της σχέσεων σε έναν αυτόματο πιλότο. Αυτά συμβαίνουν στη Δανία
ή και στην Ολλανδία, αλλά όχι παρ’
ημίν.
Διότι, παρά τις «σταθεροποιητικές» πρωτοβουλίες του ΝΑΤΟ ή της
Ε.Ε., η κατάσταση στη Βαλκανική
παραμένει ρευστή. Και μόνον από
την άποψη ότι το αλβανικό στοιχείο
δεν έχει επιτύχει την «ολοκλήρωσή»
του, όπως συνέβη με τις αποσχισθείσες Δημοκρατίες της διαλυθείσης Γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας.
Καλές, βεβαίως, οι «στρατηγικές»
συγκλίσεις Ελλάδος, Κύπρου και
Ισραήλ στο θέμα των υδρογονανθράκων, σε βάθος χρόνου, εξυπακούεται. Αλλά σε αυτήν τη φάση το
μόνο που εισπράττουν η Λευκωσία
και η Αθήνα είναι η οργή και οι απειλές των Τούρκων. Εάν σε όλα αυτά
προσθέσει κάποιος τη σταθερή κάθοδο της Ρωσίας προς τον Νότο,
είναι σαφές ότι πολιτικά η ατμόσφαιρα επιβαρύνεται επικίνδυνα.
Υπήρξε μια μακρά περίοδος, επί
πρωθυπουργίας Ανδρέα Παπανδρέου, που απορριπτόταν εκ προοιμίου
κάθε ιδέα ελληνοτουρκικού διαλόγου. Δεν βρήκαμε την ησυχία μας,
ωστόσο, καθώς αυξήθηκαν οι τουρκικές προκλήσεις, που οδήγησαν
εντέλει στην κρίση του 1987 και εν
συνεχεία στη συνάντηση των Ανδρέα
Παπανδρέου και Τουργκούτ Οζάλ
στο Νταβός. Ο διάλογος επανελήφθη από τις επόμενες κυβερνήσεις
και εις ουδέν απέληξε. Ισως απέτρεψε τα χειρότερα. Είναι δύσκολος
γείτων η Τουρκία. Προσφάτως μάλιστα αντιμετωπίζεται και ως απείθαρχος εταίρος, από τους φυσικούς
συμμάχους της στο ΝΑΤΟ και στην
Ε.Ε. Μόνο που, σε αντίθεση με
όλους τους εταίρους μας, η Ελλάς
είναι όμορος προς την Τουρκία
χώρα. Και κατά τους τελευταίους
μήνες η ρητορική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κρατών -που άρχισε
με προκλητικές δηλώσεις αξιωματούχων της Αγκυρας- κλιμακώθηκε
επικίνδυνα.
Η ανακοινωθείσα συνάντηση στην
Κωνσταντινούπολη δεν αναμένεται
να καταλήξει σε συγκλονιστικά αποτελέσματα. Αλλά ο διάλογος δεν
έβλαψε ποτέ κανέναν, όπως συχνά
επεσήμαινε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης για να αντικρούσει τον Ανδρέα
Παπανδρέου.

Σάββατο 2/2/2019
ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ. ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ
ΤΟΠΟΥΣ ΤΟ ΠΡΩΙ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΩΣ
ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΝΟΤΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3
ΜΕ 5, ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ 6 ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΑ
7 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 07 ΕΩΣ 18 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 2 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

Του Κώστα Ιορδανίδη
από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
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«Παγώνουν» τα νοικοκυριά

Τρέμουν το κρύο

Αποκαρδιωτικά είναι τα στοιχεία της “Eurostat” για τη
χώρα μας καθώς φαίνεται πως το 25,7% των ελληνικών
νοικοκυριών δυσκολεύεται να έχει άνετη πρόσβαση στη
θέρμανση τους χειμερινούς μήνες .
Η Ελλάδα με βάση αυτά τα στοιχεία βρίσκεται στην
τρίτη υψηλότερη θέση της ΕΕ με τη Βουλγαρία να βρίσκεται στην κορυφή των «28» καθώς περίπου ένας στα
τρία νοικοκυριά αντιμετωπίζει προβλήματα με την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης.
Όπως αναφέρουν τα «ΤΑ ΝΕΑ» πάνω από την Ελλάδα και κάτω από τη Βουλγαρία βρίσκεται η Λιθουανία
με το ποσοστό των οικογενειών που έχουν αντίστοιχα
προβλήματα να ανέρχεται σε 28,9%.
«Σε ότι αφορά την Ελλάδα, στη διάρκεια της πολυετής οικονομικής κρίσης, εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες έχουν βάλει «ψαλίδι» στις δαπάνες για θέρμανση.
Δεν είναι μόνο η τιμή του πετρελαίου αλλά και η υπερφορολόγηση που έχει επιβάλλει η κυβέρνηση με αποτέλεσμα χιλιάδες νοικοκυριά να αναζητούν άλλους τρόπους για να ζεσταθούν (κλιματιστικά, ηλεκτρικές θερμάστες κ.λπ)» σημειώνει η εφημερίδα.

27 ημέρες απέμειναν για την
ημερολογιακή λήξη του χειμώνα.
Πολλοί είναι οι συμπολίτες μας
που τις μετράνε, καθώς αφενός
το 2019 μπήκε «σκληρά» και συνέχισε για 15 ημέρες περίπου,
«προσφέροντας» πολύ χαμηλές
θερμοκρασίες, παγετό και χιονιά,
κατάσταση που έφτασε στα όρια
πολλά νοικοκυριά.
Έτσι, τώρα εύχονται να συνεχιστούν οι καιρικές συνθήκες
όπως στις τελευταίες ημέρες,
ώστε να μην αναγκαστούν να αντιμετωπίσουν ξανά κρύο και χιόνι, ενθυμούμενοι και την χιονόπτωση του 2016.
Ωστόσο, όπως λέει ο λαός, ο
Φλεβάρης και αν φλεβίσει, καλοκαίρι θα μυρίσει!

Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει, Kαλοκαίρι θα μυρίσει!

∫ Μ.Α.Μπ.

∫Ε.Κ.

Ποιοι φοροδιαφεύγουν…
Γραφεία τελετών, τουριστικές επιχειρήσεις και ό,τι
μπορεί να φανταστεί κανείς σκαρφίζονταν επιχειρηματίες για να αποκρύψουν εισοδήματα.
Σύμφωνα με το «Έθνος» στο πλαίσιο των εκτεταμένων ελέγχων που πραγματοποιεί η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθ’ όλη τη διάρκεια της
χρονιάς, στοχεύοντας στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, η ΑΑΔΕ δίνει στη δημοσιότητα τις πιο σημαντικές υποθέσεις στοχευμένης έρευνας, που
ολοκληρώθηκαν το δεύτερο εξάμηνο του 2018,
από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων.
Μεταξύ αυτών ένας πολιτικός μηχανικός στη
Θεσσαλία, όπου κατά τις χρήσεις 2012 έως 2013,
απέκρυψε εισοδήματα ύψους 284.306€, ενώ πρατήριο υγρών καυσίμων στη Θεσσαλία, κατά τη χρήση 2018, απέκρυψε, από μη έκδοση φορολογικών
στοιχείων, εισοδήματα ύψους 57.459,77€.

∫Ε.Κ.

Κέρδισε 1,5 εκατ. στο Λαϊκό Λαχείο
και το ανακοίνωσε στη γυναίκα του σε... δόσεις!
Σε … δόσεις ανακοίνωσε τα
σπουδαία νέα στην οικογένειά
του, ο μεγάλος νικητής του
Λαϊκού Λαχείου από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κέρδισε
1.467.300 ευρώ στην κλήρωση
της Τρίτης 22 Ιανουαρίου.
Την επομένη της κλήρωσης,
όταν ο τυχερός παίκτης διαπίστωσε ότι είχε κερδίσει τον
πρώτο λαχνό, μάζεψε την οικογένειά του, αλλά τους αποκάλυψε μόνο ένα μικρό μέρος
από το έπαθλο. Έτσι, λοιπόν,
τους είπε ότι είχε κερδίσει
100.000 ευρώ, δηλαδή το εγγυημένο έπαθλο που κληρώνει κάθε εβδομάδα το Λαϊκό
Λαχείο σε έναν νικητή. Εκείνοι πέταξαν από τη χαρά τους.
Όταν καταλάγιασε ο μεγάλος ενθουσιασμός και αφού είχαν κάνει σχέδια ύψους
100.000 ευρώ, ο τυχερός παίκτης εκμυστηρεύτηκε στη γυναίκα του το πραγματικό ποσό
που είχε κερδίσει και την άφησε κυριολεκτικά άφωνη.

∫χρ.πΑπ.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

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

Τα ψηφοδέλτια
Μπορεί σε κάποια κόμματα να
γίνεται μάχη για την κατάληψη
μίας θέσης υποψηφίου ή υποψηφίας βουλευτή στο ψηφοδέλτιο για τις εθνικές εκλογές,
σε άλλα όμως αυτά τα ζητήματα έχουν ξεκαθαρίσει και απλά
αναμένεται ο κατάλληλος χρόνος για να προβούν οι αρμόδιοι στις σχετικές ανακοινώσεις.
Πλεονέκτημα δεν προκύπτει
απ’ αυτήν την κατάσταση, καθώς βάσει άλλων ζητημάτων
θα κριθεί το αποτέλεσμα των
εκλογών. Το μόνο που μπορεί
να προκύψει είναι μειονέκτημα
από εσωτερικές έριδες στον
αγώνα για την θέση στο ψηφοδέλτιο και από πικρίες μετά την
οριστικοποίησή του, κάτι που
όλα τα κόμματα τρέμουν και
απεύχονται.

∫ Μ.Α.Μπ.
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Από τους Δημάρχους ενάντια στην απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου

Αντιδράσεις για τα ταμειακά διαθέσιμα
•Κατά το Δήμαρχο Τρικκαίων αυτή τη χρονική συγκυρία δε συντρέχει κανένας λόγος για αυτή την απόφαση
ροσφυγή στο ΣτΕ
κατά της
υπουργικής
απόφασης για την
υποχρεωτική μεταφοράς
των ταμειακών
διαθέσιμων στην
Τράπεζα της Ελλάδος
αποφάσισε ομόφωνα το
Δ.Σ της ΚΕΔΕ, κατά τη
προχθεσινή συνεδρίαση.

Π

Σχετική απόφαση ελήφθη
ομόφωνα σε χθεσινή συνεδρίαση της Ενωσης των Δημάρχων και, σύμφωνα με αυτήν, πριν από όλα θα ζητηθεί
συνάντηση με τον κ. Χουλιαράκη προκειμένου να παρουσιαστούν στον αναπληρωτή
υπουργό οι θέσεις και οι ενστάσεις των αιρετών, που ζητούν ακύρωση της απόφασης
και εγείρουν ζητήματα αντισυνταγματικότητας.
Επίσης οι δήμαρχοι, αφού
χαρακτήρισαν την απόφαση
αυτή εκβιαστική, θα καταθέσουν και αίτηση ακύρωσης
της υπουργικής απόφασης
προκειμένου να προλάβουν

την χρονική προθεσμία των 30
ημερών που βάζει ο νόμος
για την μεταφορά των διαθέσιμων.
Εν αναμονή της συνάντησης, θα συντάσσονται τα νομικά κείμενα με τα οποία θα
προσφύγει η ΚΕΔΕ στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας,
σε περίπτωση που η επιδιωκόμενη συνάντηση δεν καρποφορήσει.
Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης
Παπαστεργίου αυτή τη χρονική συγκυρία δε συντρέχει κανένας λόγος για αυτή την
απόφαση και ότι επί της ουσίας δεν έχει καμία νομική
υποστάση.
Σύμφωνα με το Δήμαρχο
Τρικκαίων το 2015 αυτή η
απόφαση θα μπορούσε να θεωρηθεί δεδομένη, σήμερα
όμως δεν έχει καμία νομική
υπόσταση.
Σε σχετική απόφαση της, η
ΚΕΔΕ σημειώνει ότι μετά από
νομική γνωμάτευση που υποστηρίζει ότι η υπουργική απόφαση είναι αντισυνταγματική

και εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης. Επίσης η υπουργική απόφαση παραβιάζει και

Αιτήσεις για προνοιακά
αναπηρικά επιδόματα
ο Κέντρο Κοινότητας
Δήμου Μετεώρων
γνωστοποιεί στους
ωφελούμενους δημότες
μας ότι από την Δευτέρα
28 Ιανουαρίου
υποβάλλονται
ηλεκτρονικά νέες αιτήσεις
για προνοιακά αναπηρικά
επιδόματα όπως και
αιτήσεις παράτασης
χορήγησης επιδομάτων
στα Κέντρα Κοινότητας
των Δήμων όλης της
χώρας και στις υπηρεσίες
του ΟΠΕΚΑ

Τ

Η ηλεκτρονική αίτηση στην
σχετική πλατφόρμα που έχει
αναπτύξει η ΗΔΙΚΑ είναι διαθέσιμη για:
•αιτήσεις που υποβάλλονται για πρώτη φορά και αφορούν σε αρχική χορήγηση
προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων, σε περιοχές της
χώρας όπου δεν υπάρχει σε
λειτουργία πιλοτική διαδικασία.
•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 (έχουν ενημερωθεί
για τη λήξη της από τους Δήμους).
•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.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται
ηλεκτρονικά από εξουσιοδο-

τημένους υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων
όλης της Ελλάδας όπως επίσης και από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών του
ΟΠΕΚΑ.
Επισημαίνεται πως δεν τίθεται θέμα απώλειας δικαιωμάτων, ούτε για τις νέες αιτήσεις ούτε και για τις παρατάσεις. Σε περίπτωση λήξης
γνωμάτευσης ΚΕΠΑ, ο δικαιούχος έχει χρονικό περιθώριο 6 μηνών μετά την λήξη για
να υποβάλλει αίτηση επανάκρισης ώστε η καταβολή του
επιδόματος να ξεκινήσει από
την επόμενη ημέρα της λήξης
της γνωμάτευσης. Επίσης για
όλες τις νέες αιτήσεις, η καταβολή του επιδόματος ξεκινάει από την 1η του επόμενου
μήνα της αίτησης.
Για την υποβολή της αίτησης
ο δικαιούχος πρέπει:
α) να προσκομίζει έγγραφο
απόδοσης ΑΜΚΑ ή να γνωρίζει
τον ΑΜΚΑ του.
β) να προσκομίζει το Δελτίο
Αστυνομικής Ταυτότητας (ή
Διαβατήριο)
γ) να προσκομίζει φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας
βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛΤΑ από
το οποίο να προκύπτει ο αριθμός IBAN.
Απαραίτητη προυπόθεση είναι ο δικαιούχος της προνοιακής παροχής να εμφανίζεται
ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος
του λογαριασμού.
δ) αν είναι αλλοδαπός, εκτός
των ανωτέρω, πρέπει να προσκομίσει άδεια διαμονής
ε) αν υποβάλλει την αίτηση

τρίτο πρόσωπο (γονέας, εκπρόσωπος, δικαστικός συμπαραστάτης κλπ) πρέπει να προσκομίζει εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο.
Δικαιούχοι που ελάμβαναν
προνοιακό αναπηρικό επίδομα από τους Δήμους και πληρώθηκαν για πρώτη φορά από
τον ΟΠΕΚΑ στις 18 Ιανουαρίου
2019, θα πρέπει για κάθε μεταβολή των στοιχείων τους –
όπως για παράδειγμα αλλαγή
διεύθυνσης, αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού κλπ. – να
απευθύνονται και να υποβάλλουν αιτήσεις στις αρμόδιες
υπηρεσίες των Δήμων μέχρι
28-2-2018. Το ίδιο ισχύει και για
τα μέλη των οικογενειών τους,
σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου.
Επίσης δικαιούχοι που ελάμβαναν διατροφικό επίδομα θα
πρέπει να απευθύνονται για
κάθε μεταβολή στοιχείων στις
αρμόδιες υπηρεσίες των Διευθύνσεων Υγείας των Περιφερειών μέχρι 1-2-2018.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΠΥΘΑΓΟΡΑ (ΙΣΟΓΕΙΟ)
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ 09:00 – 13:00
Τηλ: 2432078661
Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μετεώρων εντάσσεται στο επιχειρησιακό
πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 20142020», συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και βασίζεται σε τρεις πυλώνες που είναι η
υποδοχή, ενημέρωση και η υποστήριξη των πολιτών, η συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς της πόλης και τέλος
η παροχή υπηρεσιών που έχουν ως
στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική
ένταξη των πολιτών.

το κοινοτικό δίκαιο και συγκεκριμένα τον Ευρωπαϊκό
Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας.

Να σημειωθεί ότι και οι περιφερειάρχες αντιδρούν και
αρνούνται να καταθέσουν τα

χρήματα τους στην Τράπεζα
της Ελλάδος.
Επίσης, προκύπτουν μεταξύ
των άλλων μια σειρά από ζητήματα, όπως ότι αναιρείται ο
πυρήνας της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, καθώς
σύμφωνα με το άρθρο 102
του Συντάγματος οι δήμοι
στερούνται της δυνατότητας
ελεύθερης τοποθέτησης και
διάθεσης των πόρων τους, η
μεταφορά των πόρων δεν δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος και παραβιάζεται το Κοινοτικό Δίκαιο και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης
Τοπικής Αυτονομίας. Η προβλεπόμενη δυνατότητα εξαίρεσης επιμέρους ΟΤΑ από το
νέο καθεστώς με απόφαση
κρατικών οργάνων επιτείνει
την προσβολή της οικονομικής αυτοτέλειας τους
Η Υπουργική Απόφαση δεν
προβλέπει κριτήρια με βάση
τα οποία θα εξαιρούνται φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
από το νέο καθεστώς.
Ε.Κ.

Από τους Δημάρχους ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών

Προβληματισμός
για τον Κλεισθένη
•Το θέμα απασχόλησε την πρόσφατη
συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ
μεταρρύθμιση
του θεσμικού
πλαισίου της
τοπικής Αυτοδιοίκησης
απασχόλησαν την
πρόσφατη συνεδρίαση
του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΚΕΔΕ,
με τους Δημάρχους να
εκφράζουν τον
προβληματισμό τους για
την επόμενη ημέρα.

Η

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος
Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου ακόμα δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για
την επόμενη ημέρα, ενώ έγινε
γνωστό ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρξει διχοτόμηση κάποιων Δήμων.
Ο κ. Παπαστεργίου χαρακτήρισε την όλη διαδικασία ως
πρόχειρη, λέγοντας ότι η πλειοψηφία των υποψηφίων θα
όφειλε να γνωρίζει ήδη τις
όποιες αλλαγές και όχι αυτές
να είναι στον αέρα.
Μεταξύ των κύριων αλλαγών που επιφέρει ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1» και θα εφαρμοστούν στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές είναι ότι
έχουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν πλέον και οι 17άρηδες
(γεννηθέντες το 2002), οι
έδρες των δημοτικών συμβούλων δίνονται από τον Α’

γύρο ενώ στο Β’ γύρο θα
εκλέγεται δήμαρχος, ο οποίος
μπορεί να προέρχεται και από
το δεύτερο σε ψήφους συνδυασμό, θα υπάρχει χωριστή
κάλπη για τις τοπικές Κοινότητες, οι οποίες μετονομάζονται σε Κοινότητες, στις
Κοινότητες θα υπάρχει επικεφαλής ως υποψήφιος και υποψήφιοι σύμβουλοι ίσιοι με τις
έδρες του πρώην Τοπικού
Συμβουλίου, οι εκλογές θα
γίνονται με βάση το μόνιμο
πληθυσμό ενός δήμου και όχι
τον πραγματικό και το ποσοστό συμμετοχής ανδρών και
γυναικών στα ψηφοδέλτια είναι περίπου το ίδιο.
Επίσης, δε δύναται να θέσει
υποψηφιότητα όποιος έχει οικονομική διασύνδεση με το
δήμο μεγαλύτερη των 5.000

ευρώ, η επιλογή αντιδημάρχων μπορεί να γίνει και από
άλλες παρατάξεις, οι υπάρχουσες παρατάξεις, μετά τις
εκλογές, μπορεί να συνενώνονται καθώς και ότι ο εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος
που ανεξαρτητοποιείται ή διαγράφεται μπορεί να προσχωρεί σε άλλη παράταξη, αρκεί
να συμφωνούν τα 2/3 των μελών της παράταξης με την
οποία έχει εκλεγεί.
Η πλειοψηφία και η μειοψηφία μπορεί να είναι διαφορετική σε κάθε απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου,
καθώς και η διεξαγωγή δημοψηφισμάτων για κάθε θέμα
τοπικού ενδιαφέροντος, ακόμα και για αυτά που είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας.
Ε.Κ.

τοπικά

ΣΑΒΒΑΤΟ

Πέντε κρούσματα και στα Τρίκαλα
•Συναγερμός για την αύξηση κρουσμάτων της εποχικής γρίπης

Π

έντε
κρούσματα της
εποχικής
γρίπης Α – Η1Ν1, εκ
των οποίων ένα
θανατηφόρο λόγω
βεβαρημένου ιατρικού
ιστορικού, έχουν ήδη
καταγραφεί ως
επιβεβαιωμένα
συμβάντα ασθενών
που νοσηλεύτηκαν ή
νοσηλεύονται στη
Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας του
Νοσοκομείου
Τρικάλων.
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Οι θεραπευτές της Ειδικής
Αγωγής του ΕΟΠΥΥ

Σε καθεστώς
αβεβαιότητας
•Οι θεραπευτές εμμένουν στις
θέσεις τους και δεν αποδέχονται
την επιβολή των voucher

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Τα κρούσματα του υποστελέχους της εποχικής γρίπης
-και όχι του ιού Η3Ν2- έχουν
ελεγχθεί και εργαστηριακά
με τα αποτελέσματα δειγμάτων που στάλθηκαν στο Ινστιτούτο «Παστέρ» και αφορούν στο σύνολό τους ασθενείς που αντιμετώπιζαν χρόνια
και σοβαρά προβλήματα υγείας, δήλωσε στο Δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ η Πνευμονολόγος γιατρός της Μονάδας
Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Τρικάλων Κική Παγδάτογλου και υπεύθυνη της
Επιτροπής ελέγχων ενδονοσοκειμακών λοιμώξεων.
«Πρόκειται για περιστατικά
του τελευταίου 20ημέρου τα
οποία δεν προέρχονται από ενδονοσοκομειακές μετακινήσεις,
αλλά αποτελούν ασθενείς κοινότητας, με χρονίζοντα προβλήματα όμως και σοβαρές νοσηρότητες, όπως έχουν καταγραφεί και αναλυθεί από το
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)…»,
σημείωσε η κα Παγδάτογλου.
Πρόσθεσε, δε, ότι οι δύο
εκ των νοσηλευθέντων στη

Προχθές το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση από τους
λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές του νομού Τρικάλων
Μ.Ε.Θ. έχουν εξέλθει της Μονάδας λόγω βελτίωσης της
κλινικής τους εικόνας και δύο
παραμένουν διασωληνωμένοι
με την μηχανική υποστήριξη
και την υπόλοιπη αγωγή που
απαιτείται.
Να σημειωθεί ότι οι τρεις
ασθενείς είχαν εμβολιαστεί
για τον ιό της γρίπης, όχι
όμως και οι άλλοι δύο, ενώ
πρόκειται για δυο γυναίκες
ηλικίας 63 έως 65 ετών και
τρεις άνδρες ηλικίας 64 έως
77 ετών.
«Πολύ πιθανόν να υπάρχουν
και άλλα περιστατικά τα οποία
δεν είναι επιβεβαιωμένα, είτε
στην Κοινότητα, είτε νοσηλεύθηκαν σε άλλες κλινικές»,
προσθέτει η γιατρός της
Μ.Ε.Θ., συστήνοντας -όπως
και το σύνολο του ιατρικού
κόσμου- ως βασικά μέτρα
προστασίας, κατ’ αρχάς τον
εμβολιασμό, την καλή ρύθμιση
των χρονίων νοσημάτων.

Η συνολική
εικόνα της γρίπης
στην χώρα
Δεκαοκτώ 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
ασθενείς με νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
και 4 ασθενείς με νοσηλεία
εκτός ΜΕΘ.
Πρόκειται για 14 άνδρες
και 4 γυναίκες, με εύρος ηλικιών από 25 έως 90 έτη.
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%).

Σύσκεψη
Σύσκεψη στο υπουργείο
Υγείας, παρουσία στελεχών
του ΚΕΕΛΠΝΟ και θέμα τη
διαχείριση της εποχικής γρίπης, πραγματοποιήθηκε το
μεσημέρι της Πέμπτης, δύο
ημέρες μετά την προηγούμενη σύσκεψη της Τρίτης που
αφορούσε στην προετοιμασία
του κρατικού μηχανισμού σε
περίπτωση πανδημικής γρίπης.
Σύμφωνα με το iatropedia.gr,
οι περισσότεροι που βρίσκονται
καθημερινά σε αναμονή για μια
κλίνη ΜΕΘ είναι μεγάλης ηλικίας, άνω των 70 ετών και το
μεγαλύτερο ποσοστό εξ αυτών
έχουν όντως λοίμωξη του αναπνευστικού απόρροια της γρίπης.
Συγκεκριμένα την Δευτέρα
στη λίστα υπήρχαν είχε 45
άτομα εκ των οποίων τα 30
ήταν πάνω από 75 ετών.

Σ

ε καθεστώς πλήρους αβεβαιότητας
βρίσκονται οι θεραπευτές της Ειδικής
Αγωγής του ΕΟΠΥΥ, εξαιτίας των
περικοπών στην παροχή υπηρεσιών Ειδικής
Αγωγής.

Για το λόγο αυτό αυτόν, προχθές το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση από τους λογοθεραπευτές
και εργοθεραπευτές του νομού Τρικάλων, όπου σημειώθηκε ότι οι αποφάσεις αυτές έχει βυθίσει σε καθεστώς πλήρους αβεβαιότητας τον ευαίσθητο κλάδο
της Ειδικής Αγωγής ο ΕΟΠΥΥ.
Όπως σημειώνει το Συντονιστικό Θεραπευτών Ειδικής
Αγωγής «η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και το υπουργείο
Υγείας δημιουργούν ένα χάος με μία σειρά από
νόμους, εγκυκλίους και παραρτήματα που δημοσίευσαν
από τον Ιούνιο του 2018 μέχρι σήμερα. Οι συνεχές
αλλαγές στον ΕΚΠΥ (Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας) και τα παραρτήματα αλλά και η παντελής έλλειψη
ενημέρωσης γονέων και παιδιών που χρήζουν ειδικών
θεραπειών αλλά και των υπαλλήλων του οργανισμού
προκαλεί χάος με προφανείς συνέπειες στο θεραπευτικό έργο. Οι οδηγίες προς τους υπαλλήλους του
ΕΟΠΠΥ Είναι ασαφείς, με αποτέλεσμα κάθε τοπικό
κατάστημα να ερμηνεύει το ισχύον πλαίσιο κατά το
δοκούν. Η τελευταία εκδοχή του ΕΚΠΥ φέρει επιπλέον
περικοπές στις παροχές και σε αριθμό θεραπευτικών
πράξεων ανά παιδί ανάλογα με την διάγνωση του».
Και τονίζει με έμφαση : «Δεν είναι λίγοι οι γονείς
εκείνοι που αναγκάζονται να προχωρήσουν σε αναστολή των θεραπειών καθώς το τοπίο στην Ειδική
Αγβγή παραμένει θολό σκόπιμα. Βασική επιδίωξη του
ΕΟΠΥΥ είναι η περικοπή της δαπάνης με κάθε τρόπο’’,
επισημαίνει η εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συντονιστικού Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής, Φιλιώ Βλάχου.
Είναι χαρακτηριστικό πως στον τελευταίο ΕΚΠΥ ο
οποίος υποτίθεται πως εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου , προβλέπεται ως βασική προϋπόθεση για
την εκτέλεση των θεραπειών η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, που όμως δεν υφίσταται καν. Ακόμη και
σήμερα πάντως, κανείς δεν είναι σε θέση να απαντήσει
στον γονέα/ ασφαλισμένο τι ισχύει για το παιδί του
που έχει ανάγκη ειδικής αγωγής ενώ η θεραπευτική
κοινότητα συνεχίζει να επιτελεί το επιστημονικό της
έργο σε συνθήκες ομιχλώδεις. Ουσιαστικά, οι γονείς
δεν ξέρουν αν και πότε θα αποζημιωθούν, με τον οργανισμό να οδηγείται σε μία άτυπη στάση πληρωμών
προς τους ασφαλισμένους του».
Οι θεραπευτές εμμένουν στις θέσεις τους και δεν
αποδέχονται την επιβολή των voucher και καμίας σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ με όρους απεχθείς. Τονίζουν
ακόμη, πως θα σταθούν στο πλευρό παιδιών και
γονέων και όχι δίπλα σε εκείνους που λειτουργούν με
μοναδικό γνώμονα τους αριθμούς. Καλούν τον ΕΟΠΥΥ
να σεβαστεί τους πολίτες που έχουν ανάγκη την
ασφαλιστική κάλυψη και την έχουν χρυσοπληρώσει
προκαταβολικά με τις εισφορές τους.
Ε.Κ.

6 σελίδα
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Αντιπλημμυρικά έργα 10 εκατ.
ευρώ στο Πηνειό Ποταμό

Π

Κ.Αγοραστός: «Έργα ουσίας για τον άνθρωπο»

Σ

τη φάση της υλοποίησης μπαίνει ακόμα
ένα σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο για την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων
από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη
σύμβαση κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών
που προκλήθηκαν από έντονα
πλημμυρικά φαινόμενα στην
Π.Ε. Τρικάλων. Αντιπλημμυρική
προστασία - Καθαρισμός κοίτης στον Πηνειό Ποταμό εντός
της Π.Ε. Τρικάλων», προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ.
Το έργο υλοποιείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Όπως ανέφερε σε δηλώσεις
του ο κ. Κ. Αγοραστός: «Σε
συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων
Χρήστο Μιχαλάκη, του Περιφερειακούς Συμβούλους και
τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας

Θεσσαλίας προγραμματίζουμε
και υλοποιούμε έργα χρήσιμα,
έργα ουσίας για τους πολίτες
της Θεσσαλίας. Η Περιφέρεια
παρεμβαίνει άμεσα στον καθαρισμό ρεμάτων και παρόχθιων περιοχών «θωρακίζοντας»
τις περιουσίες των ανθρώπων
και την παραγωγή από πλημμυρικά φαινόμενα. Τα έργα είναι τα μόνα που αποτυπώνουν
την αλήθεια και είναι χρήσιμα
για την κοινωνία»

Αντικείμενο του έργου είναι
οι εργασίες αποκατάστασης
των βλαβών από τις πλημμύρες στην κοίτη των παραποτάμων του Πηνειού ποταμού,
με σκοπό την αντιπλημμυρική
προστασία των υποδομών και
του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων,
ήτοι προβλέπονται εργασίες
χωματουργικών και τεχνικών
έργων στους ποταμούς:

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

όλος δράσης για την καινοτομία και τα τεχνολογικά επιτεύγματα μέσω της ρομποτικής καθίσταται ξανά ο Δήμος Τρικκαίων. Μετά την τεράστια άνθιση που
γνώρισε ο κλάδος, κατόπιν της πρωτοβουίας του Δήμου και της e-trikala
να δωρίσουν 200 κιτ ρομποτικής στα
σχολεία, έρχεται η ώρα των διαγωνισμών. Πρόκειται για τον Περιφερειακό
Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
Θεσσαλίας για μαθητές Δημοτικών
Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων. Αυτός θα διεξαχθεί στα Τρίκαλα την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα
προσέλευσης 10:00, στο κλειστό γυμναστήριο επί της οδού Κατσιμήδου,
στα Τρίκαλα (https://goo.gl/QnJKeM).
Ο Πανελλήνιος διαγωνισμός ρομποτικής για μαθητές/τριες Δημοτικού
με θέμα «Αρχιπέλαγος Αιγαίο: Η τεχνολογία βοηθά να αναπτυχθούν τα
νησιά», για μαθητές/τριες Γυμνασίου
με θέμα «Οι δρόμοι του κρασιού στη
βόρεια Ελλάδα» (βασική κατηγορία)
και «Πρωτέας» (παράλληλη κατηγορία
για αρχάριες ομάδες) καθώς και για
μαθητές/τριες Λυκείου με θέμα «Smart
Cities», πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας για
τη διάδοση της εκπαιδευτικής μεθόδου
STEM (Science – Technology – Engineering - Mathematics) και την ένταξή
της στο σύστημα διδασκαλίας και εκπαίδευσης μαθητών στην Ελλάδα.
Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από
τον Δήμο Τρικκαίων, σε συνεργασία
με τους Εκπαιδευτικούς Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς WRO Hellas
και STEM Robotics Academy.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί
μπορούν να ενημερώνονται για τις
λεπτομέρειες των διαγωνισμών και
για τις εγγραφές των ομάδων τους
στον Περιφερειακό, προκριματικό του
Πανελληνίου διαγωνισμού, στον δικτυακό τόπο https://wrohellas.gr/πανελλήνιος-διαγωνισμός-εκπαιδ-2019/.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοι-

Η «καρδιά» της θεσσαλικής
ρομποτικής μαθητών στα Τρίκαλα
Ο Περιφερειακός Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής
Ρομποτικής Θεσσαλίας πραγματοποιείται
από τον Δήμο Τρικκαίων, τη WRO Hellas και
τη STEM Robotics Academy

νωνούν με τον κ. Λεωνίδα Ανθόπουλο
(τηλ. 2431351209) και με τον υπεύθυνο

Θεσσαλίας κ. Μπαρά Γιάννη (τηλ.
6936849735, john_baras@yahoo.com).

τοπικά
ο έργο
αναβάθμισης
παιδικών χαρών
στην περιοχή
αρμοδιότητάς του
αποφάσισε να εντάξει
στο πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
ο Δήμος Πύλης.

Τ
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Σχεδιάζει ο Δήμος Πύλης

Αναβάθμιση παιδικών χαρών
•Το έργο θα ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Αφορά την προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού, με στόχο να πληρούν οι συγκεκριμένοι χώροι τις προδιαγραφές
ασφαλείας για τα παιδιά, αλλά
και τον παιδαγωγικό – ψυχαγωγικό ρόλο τους.

Οι παιδικές χαρές
Για εξοπλισμούς παιδικών
χαρών για τους οποίους δεν
προκύπτει χρόνος εγκατάστασης ή δεν υφίσταται φάκελος κατασκευαστή με αναλυτικά στοιχεία, ο υπεύθυνος
δήμος υποχρεούται να προβεί
στις απαραίτητες διορθωτικές επεμβάσεις. Ειδικότερα
προβλέπεται ότι η παιδική
χαρά λειτουργεί με ευθύνη
του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ο
οποίος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία της και γενικά
για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου.
Συγκεκριμένα, για τις νέες
παιδικές χαρές προβλέπονται τα εξής:
• Είσοδος κοινού με ελάχιστο άνοιγμα 1μ. Στην περίπτωση που προβλέπονται είσοδοι υπηρεσιών έκτακτης
ανάγκης, θα χωροθετούνται
μακριά από την είσοδο κοινού
για λόγους ασφαλείας.
• Ζώνη όδευσης στο εσωτερικό της, πλάτους 1,50μ.
• Κατάλληλος και επαρκής
φωτισμός
• Επαρκής αριθμός καθισμάτων για τους συνοδούς

• Βρύση με πόσιμο νερό
• Σημεία σκίασης προστατευμένα από τον ήλιο για παιδικές χαρές άνω των 400 τμ.
• Εξωτερικές και εσωτερικές προσβάσεις για ΑΜΕΑ
• Καλάθια απορριμμάτων
• Σύστημα αποτροπής εισόδου αδέσποτων ζώων
• Ζώνες πρασίνου
• Πινακίδα εισόδου η οποία
φέρει το σήμα πιστοποίησης
καταλληλότητας λειτουργίας
της παιδικής χαράς και τις
εξής πληροφορίες:
- Τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά
-Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης
-Τηλέφωνα επικοινωνίας με
τον ΟΤΑ

-Απαγόρευση εισόδου για
ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση
σκύλους - συνοδούς ατόμων
με αναπηρία
-Προτροπή για διατήρηση
της καθαριότητας
-Τις ώρες λειτουργίας της
παιδικής χαράς

Απαιτήσεις της
νομοθεσίας για τις
παιδικές χαρές
•Ο εξοπλισμός
Ο εξοπλισμός και οι επιφάνειες πτώσης των παιδικών
χαρών πρέπει να είναι σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα της σειράς ΕΝ 1176
Τα συνθετικά ελαστικά δάπεδα πρέπει να είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1177
Ο εξοπλισμός των παιδικών

χαρών και τα συνθετικά ελαστικά δάπεδα, που κυκλοφορούν στην Ελλάδα απαιτείται
να διαθέτουν πιστοποιητικό
από Φορέα Πιστοποίησης.
•Υλικά
Ευφλεκτότητα (Όχι σε υλικά που δημιουργούν επιφανειακή ανάφλεξη)
Ξυλεία (Αντοχή της ξυλείας
σε διάβρωση, απαιτήσεις για
τα συντηρητικά, όχι αγκίδες,
δηλητήρια κ.λ.π.)
Μέταλλα (Προστασία μετάλλων από διάβρωση, προστασία ή αποφυγή μετάλλων
που παράγουν τοξικά οξείδια)
Συνθετικά (Εύκολη αναγνώριση φθοράς, πληροφορίες για τον χρόνο ζωής, έλεγχος για υποβάθμιση λόγω

Συγκαλείται εκτάκτως το Δ.Σ. της ΕΝΠΕ
•Κ. Αγοραστός: «Η κυβέρνηση διακηρύσσει σε όλους τους τόνους ότι
η χώρα βγήκε από τα Μνημόνια, αλλά επιβάλλει Μνημόνιο διαρκείας για
την Αυτοδιοίκηση, ένα Μνημόνιο ασφυκτικού ελέγχου και λιτότητας»
ε αποκλειστικό
θέμα την υπουργική
απόφαση για την
υποχρεωτική μεταφορά των
διαθεσίμων Φορέων
Γενικής Κυβέρνησης στην
Τράπεζα της Ελλάδας
συγκαλείται εκτάκτως το
Διοικητικό Συμβούλιο της
Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδας (ΕΝΠΕ), την Τρίτη
12 Φεβρουαρίου και ώρα 12
το μεσημέρι στα γραφεία
της, Μεσογείων 15.

Μ

Αυτό αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΝΠΕ που συνεδρίασε χθες στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας υπό τον
Πρόεδρό της, Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό
και με τη συμμετοχή των Περιφερειαρχών Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολου Τζιτζικώστα,
Ηπείρου κ. Αλέκου Καχριμάνη
και Βορείου Αιγαίου κας Χριστιάννας Καλογήρου και των
Αντιπεριφερειαρχών Χαλκιδικής
κ. Γιάννη Γιώργου, Τρικάλων κ.
Χρήστου Μιχαλάκη, Κοζάνης κ.
Παναγιώτη Πλακεντά και Δυτικού Τομέα Αθηνών κ. Σπύρου
Τζόκα.
«Η κυβέρνηση διακηρύσσει
σε όλους τους τόνους ότι η

χώρα βγήκε από τα Μνημόνια,
αλλά επιβάλλει Μνημόνιο διαρκείας για την Αυτοδιοίκηση, ένα
Μνημόνιο ασφυκτικού ελέγχου
και λιτότητας», επισήμανε ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδας (ΕΝΠΕ), Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός σε δηλώσεις του μετά τη
συνεδρίαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής της ΕΝΠΕ στη Θεσσαλονίκη.
«Η απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών κ. Γ.
Χουλιαράκη είναι προδήλως αντιδημοκρατική και αντισυνταγματική καθώς αντίκειται στο άρθρο 102 του Συντάγματος. Επιπρόσθετα, αντίκειται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτο-

νομίας και, ταυτόχρονα, είναι
επιβλαβής και επιζήμια για την
κοινωνία», σημείωσε και προανήγγειλε ότι η ΕΝΠΕ προτίθεται
να κλιμακώσει τις αντιδράσεις
της τόσο σε πολιτικό επίπεδο
όσο και σε νομικό με προσφυγή
στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Ο κ. Κ. Αγοραστός επισήμανε
ότι «ο κ. Γ. Χουλιαράκης αρνείται συστηματικά να συναντηθεί
με τη διοίκηση της Ένωσης Περιφερειών» και τόνισε ότι η απόφαση για τα ταμειακά διαθέσιμα
«δημιουργεί πρόβλημα στην
απρόσκοπτη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και
στην υλοποίηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προγράμματος των Περιφερειών, δηλαδή

την υλοποίηση πρωτοβουλιών
και έργων που δημιουργούν θέσεις εργασίας και παροχετεύουν
χρήμα στην πραγματική οικονομία».
«Η κίνηση του κ. Χουλιαράκη
είναι ένδειξη πανικού. Η απόφασή του πάσχει καθώς δεν υπάρχει μηχανισμός προσδιορισμού
των διαθεσίμων και οι Περιφέρειες θα χρειαστούν ακόμη ένα
λογιστήριο προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο γραφειοκρατικό φορτίο που δημιουργεί»,
υπογράμμισε ο Πρόεδρος της
ΕΝΠΕ υπενθυμίζοντας ότι το
2015, όταν ετέθη για πρώτη
φορά θέμα μεταφοράς αποθεματικών στην Τράπεζα της Ελλάδας, οι Περιφέρειες ανταποκρίθηκαν, μετά από συνάντηση
των 13 Περιφερειαρχών με τον
Πρωθυπουργό, στηρίζοντας έμπρακτα την ελληνική κοινωνία και
οικονομία.
«Τέτοιες αποφάσεις, που εκδίδονται αιφνιδιαστικά, χωρίς
διάλογο, ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο, είναι ίδιον
δουλοκτητικών κρατών, δείχνουν
μορφές διοίκησης που δεν συνάδουν με την Ελλάδα που γέννησε τη δημοκρατία», επισήμανε ο κ. Κ. Αγοραστός.

ακτινοβολίας)
Επικίνδυνες ουσίες (Απαγόρευση επικίνδυνων ουσιών,
όπως αμίαντος, μόλυβδος,
βαρέα μέταλλα κ.ά.)
Δομική αρτιότητα (Σταθερότητα εξοπλισμού, αξιολόγηση μελέτης ή δοκιμές –
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προσομοιώσεις με φορτία)
Θεμελίωση (Ο εξοπλισμός
να έχει την απαιτούμενη αντοχή, να μην ανατρέπεται και
τα βάθρα θεμελίωσης να είναι
στο κατάλληλο βάθος)
Πρέπει να αποτρέπεται η
παγίδευση της κεφαλής ή του
λαιμού σε πλήρως κλειστά
ανοίγματα, σε μερικώς κλειστά ανοίγματα ή σχήματος
«V» καθώς και σε ανοίγματα
διάτμησης ή μεταβλητά.
•Προστασία έναντι τραυματισμών κατά την κίνηση και
πτώση
Προστασία από πτώση:
απαιτούνται μπάρες ή φράγματα
Ελεύθερος χώρος: ο χώρος στον οποίο βρίσκεται ο
χρήστης σε παθητική κίνηση
και πρέπει να είναι απολύτως
ελεύθερος από εμπόδια, ακμές, διάκενα, προεξοχές
κ.λ.π..
Ελεύθερο ύψος πτώσης και
επιφάνεια πρόσκρουσης: το
μέγιστο επιτρεπτό ύψος είναι 3 μέτρα και η επιφάνεια
πρέπει να έχει απορροφητική
ικανότητα ανάλογη με το
ύψος πτώσης.
Χώρος Πτώσης: ο χώρος
πάνω από την επιφάνεια πτώσης επίσης δεν πρέπει να έχει
εμπόδια.
Ματθαίος Μπίνας
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Στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης
και μετατροπής αμπελώνων, λόγω
αύξησης του προϋπολογισμού

Εντάχθηκαν
και επιλέξιμοι
•Στόχος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας
των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ποιοτικής
αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού

Σ

ε κλιμάκωση της
κινητοποίησής
τους σχεδιάζουν
να προχωρήσουν οι
αγρότες του μπλόκου
της Νίκαιας στην
Λάρισα.

Αύριο Κυριακή 3 Φεβρουαρίου, στις 13:00, θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη, με στόχο την οργάνωση της κινητοποίησης και
την περαιτέρω κλιμάκωσή της,
κάτι για το οποίο μέχρι τώρα
κανείς δεν μπορεί να πει τι
σημαίνει ακριβώς.
Οι αγρότες, μεταξύ των
οποίων και Τρικαλινοί, καθώς
στην Πανελλαδική Επιτροπή
των Μπλόκων (ΠΕΜ) συμμετέχει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων ν. Τρικάλων
(ΟΑΣΤ) «Η ΑΝΟΙΞΗ», έχουν
κατέβει στο μπλόκο της Νίκαιας από την περασμένη
Δευτέρα 28 Ιανουαρίου.

Οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας στην Λάρισα

Σχεδιάζουν κλιμάκωση
της κινητοποίησης
•Πανελλαδική συνεδρίαση πραγματοποιείται αύριο
στον χώρο για να ληφθούν σχετικές αποφάσεις

Διεκδικήσεις

Ε

ντάχθηκαν επιλέξιμοι υποψήφιοι στο
πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και
μετατροπής αμπελώνων, σύμφωνα με
γεωπόνους.
Με την οριστικοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων,
αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του προγράμματος
και έτσι εντάχθηκαν τελικά επιλέξιμοι δικαιούχοι, με
βάση τα αποτελέσματα των διοικητικών ελέγχων.
Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της
ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού, της εγκατάστασης ποικιλιών
αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον, της
εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών
και της διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος.
Οι δράσεις του εν λόγω προγράμματος αφορούν
εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους – αναφύτευση,
φύτευση αμπελώνων (εφόσον ο παραγωγός διαθέτει
νόμιμο δικαίωμα που έχει χορηγηθεί έως
31/12/2015), επανεμβολιασμός και βελτίωση τεχνικών
διαχείρισης.
Όσον αφορά τα δικαιώματα φύτευσης μέσω του
Εθνικού Αποθεματικού και τα δικαιώματα από μεταβίβαση, αφού μετατραπούν σε άδειες φύτευσης,
μπορούσαν να λάβουν στήριξη μόνο από το Εθνικό
Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα
2014-2018, δηλαδή μέχρι το οικονομικό έτος 2018
(καταληκτικό έτος αίτησης 2017), ανεξάρτητα από
το αν η διάρκεια ισχύος της άδειας φύτευσης
εκτείνεται πέρα από την ημερομηνία αυτή.
Τα δικαιώματα αναφύτευσης, αφού μετατραπούν
σε άδειες φύτευσης, μπορούν να λάβουν στήριξη
στο Πλαίσιο του Προγράμματος για όσο χρονικό
διάστημα είναι σε ισχύ.
Οι άδειες φύτευσης που χορηγήθηκαν από την
1η Αυγούστου 2016 δεν ενισχύονται οικονομικά
για καμία δράση του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων, καθώς οι δράσεις
που καλύπτει το πρόγραμμα είναι η ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων με επαναφύτευση ή επανεμβολιασμό και η βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης τους (υποστύλωση), εφόσον συνδέονται με
τους στόχους του προγράμματος και επίσης δεν
καλύπτεται η ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους
ζωής, δηλαδή η αναφύτευση μη παραγωγικών αμπελώνων.
Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμέτοχή
στο πρόγραμμα ορίζεται στο ένα στρέμμα, ενώ
δεν είναι επιλέξιμοι για ένταξη στο πρόγραμμα παραγωγοί που έχουν ενταχθεί τις τελευταίες δύο
περιόδους εφαρμογής (2015-16 και 2016-17) και
αμπελοτεμάχια που έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση
κατά τις δέκα προηγούμενες οικονομικές περιόδους.
Η νέα φυτεία θα πρέπει να διατηρηθεί για χρονική
περίοδο τουλάχιστον οκτώ ετών από το οικονομικό
έτος πληρωμής.
Ματθαίος Μπίνας

Οι διεκδικήσεις των αγροτών είναι οι εξής:
-Κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα, που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής
και να αφήνουν εισόδημα για
επιβίωση και συνέχιση της
αγροτικής δραστηριότητας.
Άμεση πληρωμή των αγροτικών προϊόντων κατά την παράδοσή τους, να σταματήσει
το αίσχος των «ανοιχτών τιμών». Φτηνά προϊόντα για τις
λαϊκές ανάγκες.
-Αναπλήρωση του χαμένου
εισοδήματος λόγω των πολύ
χαμηλών τιμών παραγωγού
των προϊόντων και των ζημιών
στην παραγωγή, για τις οποίες
δεν φέρουν ευθύνη οι παραγωγοί.
-Μείωση του κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο
πετρέλαιο, μείωση της τιμής
του αγροτικού ρεύματος κατά
50%, κατάργηση του ΦΠΑ σε
αγροτικά μέσα και εφόδια,
ζωοτροφές, τρόφιμα, είδη λαϊκής κατανάλωσης και υπηρεσίες, κατάργηση των χαρατσιών.
-Κατάργηση του αντιασφαλιστικού νόμου, συντάξεις
αξιοπρέπειας στα 60 χρόνια
για τους αγρότες και στα 55
για τις αγρότισσες, αποκλειστικά δημόσια δωρεάν Υγεία
- Πρόνοια.
-ΕΛΓΑ κρατικός φορέας που
θα καλύπτει και θα αποζημιώνει στο 100% τις ζημιές
απ' όλες τις αιτίες καταστροφής σε φυτική, ζωική παραγωγή και πάγιο κεφάλαιο, χωρίς καθυστερήσεις.
-Να μην ισχύσουν οι περικοπές στις επιδοτήσεις - ενισχύσεις, κατάργηση όλων των
άμεσων και έμμεσων περιορισμών της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής που
επιβάλλει η νέα ΚΑΠ της ΕΕ,
σύνδεση των ενισχύσεων με
την παραγωγή, το ζωικό κεφάλαιο.
-Να αυξηθεί στα 12.000
ευρώ, συν 3.000 ευρώ για
κάθε παιδί, το ετήσιο ακατάσχετο χρηματικό όριο στα βιβλιάρια των μικρομεσαίων
αγροτών.
-Καμιά κατάσχεση και πλειστηριασμός πρώτης, δεύτερης κατοικίας ή χωραφιού,
από δάνεια που βρίσκονται
στο «κόκκινο», συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι

300.000 ευρώ.
-Να μη μειωθεί το αφορολόγητο όριο που κατέκτησαν
οι αγρότες στα μπλόκα. Αφορολόγητο ατομικό εισόδημα
12.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε

παιδί, φορολογία σε κάθε
πραγματικό εισόδημα, κατάργηση των τεκμηρίων.
-Να σταματήσουν τα «αγροτοδικεία» και η ποινικοποίηση
των αγώνων, που αποσκοπούν
στην τρομοκράτηση των μι-

κρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων ώστε να πάψουν ν' αγωνίζονται για τα δίκαια και ζωτικά αιτήματά τους, ενάντια
στην αντιλαϊκή πολιτική της
κυβέρνησης και της ΕΕ.
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά
ίναι δεδομένο ότι η
δουλειά του
οδηγού είναι
σκληρή και δύσκολη και
μερικές φορές με κόστος
την ίδια την ζωή.

Ε

Αυτό έγινε δυστυχώς χθες
όπου ένας επαγγελματίας
οδηγός από την Αλβανία έχασε την ζωή του μετά από ανατροπή νταλίκας χθες το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Τρικάλων – Ιωαννίνων μετά την
Κεράσια προς Μουργκάνι.
Σύμφωνα με πληροφορίες η
νταλίκα εκτράπηκε της πορείας
και έπεσε στο γκρεμό. Στο σημείο έσπευσε και όχημα της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμπάκας, αλλά ήταν δεν μπόρεσαν να προσφέρουν βοήθεια
στον άτυχο άντρα. Ο 51χρονος
Αλβανός οδηγός της νταλίκας
που μετέφερε κοτόπουλα ανασύρθηκε νεκρός. Πλέον η Τροχαία εξετάζει τις συνθήκες του
τροχαίου δυστυχήματος.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Οδηγός νταλίκας
έχασε την ζωή του
•Εκτροπή – ανατροπή νταλίκας στην ε.ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων
μετά το Μουργκάνι με τον Αλβανό οδηγό να χάνει την ζωή του
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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 σήμερα Σάββατο 2 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00 στο Κέντρο «Τσίκαρης», όπου
θα γίνει επίσης και η κοπή της Βασιλόπιτας για το νέο έτος. Ελάτε να διασκεδάσουμε με την ορχήστρα του Δημήτρη Κιτσόπουλου.
Τιμή Εισόδου: 10 ευρώ με φαγητό, 5 ευρώ για τα παιδιά. Θα
υπάρχει λεωφορείο στο χώρο του ΚΑΠΗ για τη μεταφορά των μελών στο κέντρο. Ώρα αναχώρησης 19:00.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Κοπή βασιλόπιτας του Συνδέσμου μας
Σήμερα 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

Κ. Αγοραστός: «Η κτηνοτροφία αποτελεί
έναν από τους πυλώνες της παραγωγικής
ανασυγκρότησης της χώρας»
•Τα ζητήματα που απασχολούν τους κτηνοτρόφους έθεσε στον Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας
α φλέγοντα
ζητήματα που
απασχολούν τους
κτηνοτρόφους τέθηκαν
επί τάπητος στη
συνάντηση που
πραγματοποίησε ο
Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός με το νέο
πρόεδρο της
Ομοσπονδίας
Κτηνοτροφικών
Συλλόγων και
Κτηνοτρόφων
Περιφέρειας Θεσσαλίας
Γιάννη Γκουρομπίνο και
τα νέα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.

Τ

Οι κτηνοτρόφοι εξέφρασαν
στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας την απογοήτευσή τους
για την απραξία του Υπουργείου στην επίλυση των ζητημάτων τους που σχετίζονται
άμεσα με τη βιωσιμότητα του
κλάδου τους.
Μεταξύ των θεμάτων που
τέθηκαν είναι η πτώση της τιμής του αιγοπρόβειου γάλακτος, η οποία οδηγεί στο σημείο να σφάζονται κοπάδια
και οι κτηνοτρόφοι να αποχωρούν από το επάγγελμα. Τα
διαχειριστικά σχέδια βοσκής,
σύμφωνα με τους κτηνοτρόφους, θα έπρεπε να έχουν
υλοποιηθεί μέχρι 31-1-2019. Η
καθυστέρηση στην καταβολή
χρημάτων για τους πληγέντες
από καταρροϊκό πυρετό, η
έλλειψη κτηνιάτρων και το ζήτημα των παλιών βιοκαλλιεργητών που έχουν απορριφθεί
από το πρόγραμμα βιολογικής
κτηνοτροφίας.
Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός τόνισε τα εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ

Αύριο 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
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 αύριο 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 αύριο 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 αύριο 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”
«Στεκόμαστε με σεβασμό
και ενδιαφέρον απέναντι
στους ανθρώπους της παραγωγής. Η επιθυμητή και επιδιωκόμενη – στα λόγια τουλάχιστον - από όλους στροφή
στην παραγωγή και την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας δεν μπορεί
να γίνει ούτε επί χάρτου ούτε
σε δοκιμαστικό σωλήνα. Η
στρατηγική, ο σχεδιασμός,
πρέπει να εδράζονται στην
πραγματικότητα για να μπορούν να πετύχουν και να
έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η κτηνοτροφία αποτελεί έναν από τους πυλώνες
της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, κρατάει τον κόσμο στη ύπαιθρο,
ενώ η μείωση της ενασχόλησης με την κτηνοτροφία αποτελεί τεράστιο πρόβλημα για
την ελληνική οικονομία και
κοινωνία. Εμείς με πράξεις
και έργα δίνουμε λύσεις μέσω

των υπηρεσιών μας στη βελτίωση της καθημερινότητας
των κτηνοτρόφων και τη μείωση του κόστους παραγωγής. Ενώ ενώσαμε δυνάμεις
και πετύχαμε λύσεις σε σοβαρά ζητήματα που απασχόλησαν στο παρελθόν τον κτηνοτροφικό κόσμο. Εύχομαι
καλή επιτυχία στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας των Κτηνοτρόφων
Θεσσαλίας και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τη στενή
και εποικοδομητική συνεργασία που έχουμε».
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γ. Λαδόπουλος, ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας
Κτηνοτροφικών Συλλόγων και
Κτηνοτρόφων Περιφέρειας
Θεσσαλίας Αν. Αντωνίου, ο
Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Π.Ε. Μαγνησίας Κ. Τόπας, ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Περιοχής Ελασσο-

νάς Αθ. Βέρας, ο Γενικός
Γραμματέας Χρ. Μπαχτσεβάνος, ο Ταμίας Γ. Κοτούλας, και
τα μέλη Δ. Δόκος και Χρ. Μπακαγιάννης. Ακόμη στη συνάντηση έδωσε το παρών ο απερχόμενος Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων και Κτηνοτρόφων Περιφέρειας Θεσσαλίας και Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Ν. Παλάσκας ο
οποίος μεταξύ άλλων ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας για την ουσιαστική
και εποικοδομητική συνεργασία που είχαν τα οκτώ τελευταία χρόνια, του ευχήθηκε
καλή επιτυχία στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές
και του ζήτησε να δείξει ακόμη μεγαλύτερη προσοχή στο
νέο Διοικητικό Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων
Θεσσαλίας.

Αύριο 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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Έκοψε την πίτα του το ΚΗΦΗ Δ. Τρικκαίων
Τ

ην Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας του
ΚΗΦΗ Τρικάλων. Παρόντες
ήταν ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας κ. Κων/νος
Ψύχος και ο προϊστάμενος
του τμήματος Μέριμνας τρίτης Ηλικίας κ. Κων/νος Μπελλος,οι οποίοι αντάλλαξαν ευχές για καλή χρονιά με τους
ωφελουμένους. Την πίτα ευλόγησε ο π. Ηλίας Μπανος.

CMYK
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Χορός και κέφι!
Η Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας
Τζούρτζιας Αθαμανίας έκοψε την βασιλόπιτα και τίμησε

ε επιτυχία
πραγματοποιήθηκε το
μεσημέρι της περασμένης
Κυριακής, στο Φρούριο Τρικάλων,
ο ετήσιος χορός και η κοπή της
βασιλόπιτας της Φ.Α.Τ.Α.
(Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας
Τζούρτζιας Αθαμανίας), με τη
συμμετοχή εκλεκτής δημοτικής
ορχήστρας.

Μ

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Μετεώρων, κος Σινάνης, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων
Βλάχων κος Μαγειρίας, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Μπάρδας, ο Πάρεδρος της Αγίας Παρασκευής (Τζούρτζιας) κος Τόσκας, Αντιδήμαρχοι του
Δήμου Μετεώρων, αλλά και πλήθος
Τζουρτζιωτών και φίλων της Αδελφότητας. Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η βράβευση του μέλους της Φ.Α.Τ.Α. κου Στυλιανού Κούτσια του Γεωργίου για την ανά-

ληψη της θέσης του Αναπληρωτή Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.
Τέλος έλαβαν επαίνους τα κάτωθι
μέλη της Αδελφότητας που εισήχθησαν
σε σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τις Πανελλήνιες εξετάσεις
έτους 2018:
Γιαννούλης Γρηγόριος Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Γιαννούλης Σωκράτης Στρατιωτική
Σχολή Ευελπίδων
Γκουλιώνη Ζωή Τμήμα Οικονομικών
Επιστημών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Γκουλιώνη Μαριάνθη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Καρακούκης Γεώργιος Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κοντύλη Ευανθία Τμήμα Επιστημώντης
Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πανεπιστήμιο Πατρών
Κούτσιας Μιχάλης Τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Ηπείρου

Λαιάκη Μαρίνα Πολυτεχνική Σχολή.
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Λεβέντη Αλεξάνδρα Οδοντιατρική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΜαυρομάτηΑθανασία ΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικώνΔημοκρίτειοΠανεπιστήμιοΘράκης
ΜπακογιάννηΑλίκηΤΕΙΛογιστικήςΛάρισας
Μπέη Βικτωρία Ιατρική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πατσιώρα Βαλεντίνα Τμήμα Φιλολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ράπτη Ναταλία- Αθανασία Τμήμα Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης ΠανεπιστήμιοΑθηνών
Ράπτης Σωτήριος Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Γεωγραφίας
Ρίζος Δημήτριος Ιατρική Σχολή Αρι-

στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ρίζος Κων/νος Ιατρική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σαμαρά Ελένη Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων
Σπαθή Σταυρούλα Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Τραγάνης Θεόφιλος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τσιρογιάννης Γρηγόριος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τρικάλων (ΤΕΦΑΑ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Χατζηγάκης Χρήστος Τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών – Πανεπιστήμιο Πατρών
Χύμα Ευαγγελία-Παρασκευή: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Πατρών.
ΧΡ.ΠΑΠ.

Εξατομικευμένα Διαιτολογία για:
-Ενήλικες, παιδιά, εγκύους, αθλητές
-Παχυσαρκία -Σακχαρώδη διαβήτη
-Υπερλιπιδαιμίες, Υπέρταση, Καρδιαγγειακά
-Αναιμία -Γαστρεντερικές διαταραχές
-Κοιλιοκάκη (δυσανεξία στη γλουτένη)

Μετρήσεις
-Μέτρηση Βασικού Μεταβολισμού
-Μέτρηση Τοπικού Λίπους
-Μέτρηση Τοπικής Μυικής Μάζας

Απόλλωνος 26 • 2ος όροφος - Τρίκαλα
Τηλ.: 2431 300 138, Κιν.: 6978 386 579

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

email: diatrofis@gmail.com
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Αύριο Κυριακή 3.2.2019
το μεσημέρι ο Ετήσιος χορός του

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ε μεγάλη
συμμετοχή
αναμένεται να
πραγματοποιηθεί αύριο
ο ετήσιος χορός του
ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ στο κέντρο
διασκεδάσεως “Πύλης
Μέγαρο” την Κυριακή
το μεσημέρι 3.2.19 στις
12.30.

Γλέντι με πολύ κέφι, χορό
και τραγούδι όπως μόνο ο
Χ.Ο.Τ. ξέρει να πραγματοποιεί και όλοι θα απολαύσουν μια καταπληκτική ορχήστρα που θα παίξει χορούς απ’ όλη την Ελλάδα
με τον Νεκτάριο Παπαγεωργίου στο κλαρίνο, Μούτσελο Νίκο στη γκάιντα και
στα κρουστά, Καλλιάρα Δήμητρα στο τραγούδι, Γιώργος Μαγαλιός στο τραγούδι και κρουστά, Σκαμπαρδώνη Γιάννη στο Βιολί και
Ρετο Γιώργο στο Λαούτο.
Τιμή κάρτας για ενήλικες
15 ευρώ με φαγητό και
ποτό ενώ για τα παιδιά 7
ευρώ με φαγητό και αναψυκτικά. Προσκαλούμε
τους συμπολίτες μας που
θέλουν να γλεντήσουν με
καθαρή παραδοσιακή μουσική να τιμήσουν τον χορό
μας και να γλεντήσουν μαζί
μας.

Μ

Στη αρχή θα ακολούθησαν
αντιπροσωπείες παιδικών
τμημάτων του Χ.Ο.Τ. οι οποίες και θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς απ’
όλη της Ελλάδα σε επιμέλεια
προγράμματος των Μάνου
Παναγιώτη και Μάνου Κάτιας-Νανάς.
Θα ακολουθήσει στη συνέχεια μεγάλο γλέντι με τα
μέλη, τους φίλους του ΧΟΤ
και συμπολίτες μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια
τον ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

ν ανατρέξει
κάποιος σε
παλαιότερες
δημοσιεύσεις του
συλλόγου μας, θα βρει
πλήθος αναφορών στην
περιοχή των Αντιχασίων,
γεγονός που
υπογραμμίζει τη σημασία
που δίνουμε σε αυτόν
τον τόπο.

Α

Είναι η εγγύτητα στην πόλη
των Τρικάλων, η σχετικά εύκολη πρόσβαση, η ομορφιά
αλλά και το φυσικό ενδιαφέρον των χαμηλών αυτών βουνών. Έτσι, το πρωινό της περασμένης Κυριακής μας βρήκε στο Μαυρέλι, το ορεινότερο χωριό της περιοχής. Στόχος μας η κορυφή Πυραμίδα
(Μετερίζι) πάνω από το χωριό,
σε μια διαδρομή που έχουμε
επαναλάβει αρκετές φορές
κατά το παρελθόν.
Το Μαυρέλι βρίσκεται στα
βορειοανατολικά του Νομού
Τρικάλων, στα σύνορα τριών
νομών Τρικάλων-ΓρεβενώνΛάρισας και ανήκει στον Δήμο
Καλαμπάκας. Παλιό κεφαλοχώρι της περιοχής, είναι χτισμένο στις πλαγιές των Αντιχασίων, σε υψόμετρο 1130
μέτρων και ο πληθυσμός του
σύμφωνα με την απογραφή
του 2001 είναι 379 κάτοικοι.
Στο Δημοτικό Διαμέρισμα
Μαυρελίου ανήκει και ο οικισμός Αχελινάδα, 2 χλμ. νοτιότερα.
Η ίδρυση του χωριού τοποθετείται από την παράδοση
στα 1453. Οι Μαυρελιώτες
έλκουν την καταγωγή τους
από την Κατράτζα Κοζάνης
και εξασκούσαν την εποχή
εκείνη τα επαγγέλματα του
καρβουνά και του υλοτόμου.
Η παλιά τοποθεσία του χωριού ήταν στη θέση «Αμπέλια»
και η μεταφορά στη σημερινή

Ήρωα τ’ Έθνους
και της Ειρήνης
με Αξιοπρέπεια
Κουράγιο και Υπομονή
Σταυρέκα φίλε λαϊκέ μας ποιητή,
με την ιδιόμορφη γραφή.
Ιστορία έγραψες στην ΤΡΙΚΚΗ την τρανή.
Ο Ασκληπιός σου 'δωσε την εντολή
στα γρήγορα ν' ετοιμάσεις την συνταγή.
Πρωτάρχουσα σημασία δείξε στην Υγεία.
Δεν ήρθε ακόμα η τελευταία ώρα.
Ήσουν καλός μαθητής γίνε ΤΩΡΑ και γενναίος
ΜΑΧΗΤΗΣ.
Γράφε-γράφε το κατεστημένο να τινάξεις στον αέρα...
Να το δουν οι ένοχοι και να τους πιάσει τρέλα.
Σταυρέκα Βασίλη μείνε στο μετερίζι.
Στο ένα χέρι το χαρτί και στ' άλλο το μολύβι.
Την μάχη δώσε πρωί-μεσημέρι-βράδυ.
Όλοι να βάλουμε ένα χεράκι
το θαύμα του να κάνει το βοτανάκι.
Ποτέ μη λες ποτέ, φροντίζει η θεία μας φύση.
Μάζεψε όλες τις κακές ιδέες και ρίξτες
στο ΘΕΙΟ ΛΗΘΑΙΟ ΠΟΤΑΜΑΚΙ.
Μ' ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ.
1-2-2019
Αρις
Χάρις
Λαοκράτις

ΣΤΟ ΜΕΤΕΡΙΖΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ

κορυφή των Αντιχασίων (υψ.
1381 μ.) γεγονός που οφείλεται στην κεντρική της θέση και
στην έλλειψη άλλων ψηλότερων κορυφών γύρω της. Το
συναρπαστικότερο είναι η θέα
του Ολύμπου που μεγαλόπρεπος προβάλει ολόλευκος
και λαμπερός μέσα από την
αχλή.
Είναι μια μέρα όμορφη, αλκυονίδα, και απολαμβάνουμε
το μεγαλείο της.

ΤΑ ΝΕΑ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

του θέση, κατά την παράδοση
έχει σαν αφορμή την εικόνα
της Παναγίας, η οποία έφευγε από την παλιά θέση του χωριού και πήγαινε εκεί όπου σήμερα είναι χτισμένη η εκκλησία Κοιμήσεως της Θεοτόκου, μεταβυζαντινός ναός του
18ου αιώνα που πάλι κατά
την παράδοση χτίστηκε με
παρότρυνση του παπά-Θύμιου
Βλαχάβα. Εκεί τον Δεκαπενταύγουστο τελείται λειτουργία με αρτοκλασία και ακολουθεί λαϊκό πανηγύρι.
Το πέτρινο σχολείο του χωριού, που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία και ήταν εγκαταλελειμμένο, απέκτησε και
πάλι ζωή, με τη μορφή λαογραφικού Μουσείου. Εκεί μπορεί κανείς να δει σχολικά βιβλία και αντικείμενα των πα-

λαιοτέρων χρόνων, φωτογραφίες από τα τότε σχολικά
χρόνια και αποτελεί ένα πραγματικό στολίδι.
Στο Μαυρέλι υπηρέτησε ο
Γεώργιος Κονδύλης (18791936), υπολοχαγός τότε του
Σώματος των Ευζώνων, κατά
τη διάρκεια των Βαλκανικών
πολέμων. Σώζεται σε καλή
κατάσταση το «Φυλάκιο Κονδύλη», σε ύψωμα 1.200 μ.
Στην ιστορική μνήμη των
κατοίκων διατηρείται το πέρασμα του Αγ. Κοσμά του Αιτωλού από τα μέρη τους, ενώ
στις αρχές του αιώνα έδρασαν
στην περιοχή οι λήσταρχοι
Γκαντάρας και Γιαγκούλας.
Κεντρικό γεγονός αποτελεί
το Αντάμωμα των απανταχού
Μαυρελιωτών που γίνεται στις
10-20 Ιουλίου στην πλατεία, με

χορευτικά συγκροτήματα, έκθεση αντικειμένων και χορό
γερόντων.
Το χωριό περιστοιχίζεται
από δάσος οξιάς, το «Μάρμαρο». Στη θέση «Γιάννη Πηγάδι», (13 χλμ. από το χωριό),
μέσα σε δάσος κατάφυτο από
φτέρη και οξιά, βρίσκεται παλιά λιθόκτιστη βρύση. Τοπίο
σπάνιας ομορφιάς είναι ο φυσικός καταρράκτης «Κρεμαστός», με 30 περίπου μέτρα
ύψος πτώσης νερού, απέχει
από το Μαυρέλι 25 χλμ. και
αποτέλεσε στόχο παλιότερης
πεζοπορικής μας διαδρομής.
Ένας χωματόδρομος που
ξεκινά από το χωριό σκεπασμένος με χιόνι παγωμένο
ελίσσεται οδηγώντας ψηλότερα. Μπορούμε ήδη να διακρίνουμε τις χιονισμένες κορ-

φές της νότιας Πίνδου στο
άκρο του μεγάλου κάμπου.
Σύντομα αφήνουμε τον δρόμο
για να ανεβούμε στην ομαλή
πλαγιά που καταλήγει σε εκτεταμένο οροπέδιο. Εδώ συγκεντρώνεται όλη η μαγεία της
πορείας μας. Στους παγοκρυστάλλους που στόλισαν
δέντρα και θάμνους μεταμορφώνοντας το ταπεινό τοπίο σε παλάτι του χειμώνα. Είναι σαν να άνθισε μεμιάς ο τόπος και γέμισε λευκά λουλούδια.
Στη διάφανη μέρα μπορούμε να δούμε ολόκληρη την ραχοκοκαλιά της Πίνδου που ξεκινά από την Γκαμήλα και καταλήγει στα Άγραφα. Νοτιότερα, τα Βαρδούσια και ο
Παρνασσός. Είναι εκπληκτική
η θέα από αυτή την χαμηλή

Για την Κυριακή 3/2 έχουμε
προγραμματίσει διάσχιση στα
Άγραφα κατά μήκος της διαδρομής Κερασιά - Ανθοχώρι.
O σύλλογός μας προγραμματίζει εκδρομή στο Μάβροβο
τις απόκριες (9-11/3) με σκοπό την χειμερινή ανάβαση
στην κορυφή Medenica (υψ.
2169 μ.) του όρους Bistra.
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσκεψη και ξενάγηση
στην πόλη των Σκοπίων καθώς
και περιήγηση στην ευρύτερη
περιοχή του εθνικού πάρκου
του Μάβροβου. Για όσους θέλουν να κάνουν σκι, λειτουργούν οι εγκαταστάσεις του
χιονοδρομικού κέντρου. Η διαμονή θα γίνει στο ξενοδοχείο
Mak Petrol, κοντά στην πίστα
του χιονοδρομικού.
Το κόστος της συμμετοχής
είναι 120 eυρώ το άτομο και
περιλαμβάνει πρωινά και γεύματα. Δήλωση συμμετοχής
και προκαταβολή 50 ευρώ την
Παρασκευή 1/2 στα γραφεία
του συλλόγου.
Περισσότερες πληροφορίες
στα γραφεία του συλλόγου –
Ομήρου 6, κάθε βράδυ Παρασκευής από τις 9 έως τις
10. Η διεύθυνση της ιστοσελίδας μας είναι: www.trikalasport.gr και στο τηλέφωνό μας
2431072077.
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ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΓΩΝΩΝ

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΩΝ

Για όλα τα γούστα είναι τα παιχνίδια
στα πρωταθλήματα της ΕΣΚΑΘ και οι παίκτες
θα βάλουν τα δυνατά τους (σελ 2-3)

Το έμψυχο δυναμικό του ΑΟΤ καλείται
να επιταχύνει για να γεμίσει
το βαθμολογικό σακούλι (σελ 5)

Οι συμπολίτες διαιτητές καλαθοσφαίρισης
έκοψαν την πίτα τους και τίμησαν
τους δασκάλους τους στον χώρο (σελ 4)

4 Από μηδενική βάση αντιμετωπίζουν και τα σημερινά
παιχνίδια οι πρωταγωνιστές των ομάδων της Α’ ΕΠΣΤ,
που θα επιδιώξουν να σταθούν ξανά στο ύψος τους (σελ 7)
CMYK
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Τράβηξε
χειρόφρενο
Κόλλησε ο Ολυμπιακός
και αιχμαλωτίστηκε από
την αποτελεσματική
Μπαρτσελόνα
Είναι κάποιες φορές που πηγαίνουν όλα ανάποδα. Ένα τέτοιο
βράδυ ήταν το βράδυ της Πέμπτης για τον Ολυμπιακό, που
γνώρισε βαρια εντός έδρας ήττα
από τη Μπαρτσελόνα (55-76) για
την 21η αγωνιστική της EuroLeague 2018/19 και έκανε και
ένα ιστορικό αρνητικό ρεκόρ.
Οι Πειραιώτες βρέθηκαν στο
-21 στο τέλος της πρώτης περιόδου (!!!) και παρά το γεγονός
ότι είχαν μερικά καλά ξεσπάσματα, δεν μπόρεσαν να κυνηγήσουν
μια μεγάλη ανατροπή απέναντι
σε μια πολύ ανώτερη ομάδα που
τους πήρε και τη διαφορά από
το ματς του πρώτου γύρου (6069).
Λίγο το αποκαρδιωτικό ξεκίνημα, λίγο η ανετοιμότητα του Κωστα Παπανικολάου που είναι
υπερπολύτιμος σε αυτή την ομάδα, λίγο η κακή βραδιά του Βασίλη Σπανούλη και η ακόμη χειρότερη του Γιώργου Πρίντεζη,
λίγο το γεγονός ότι πολλοί (Τουπάν, Τίμα, Μάντζαρης, ΛεΝτει)
δεν έδωσαν το παραμικρό, οδήγησαν σε αυτή την άσχημη εμφάνιση που μπορεί στο τέλος
της κανονικής περιόδου να έχει
στερήσει την τέταρτη θέση και
το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs της διοργάνωσης. Τάδε έφη
sport 24.
Μεγάλο ματς από τον Κρις
Σίνγκλετον(18 π) που έχει συνηθίσει να παίζει στο Στάδιο Ειρήνης
και Φιλίας, ελάχιστα τα λάθη της
Μπαρτσελόνα που πίεσε με τρομερό πείσμα από την αρχή της
αναμέτρησης, είχε τον έλεγχο
των ριμπάουντ, πρόσεξε τη μπάλα
και ακολούθησε πιστά το πλάνο
του Σβέτισλαβ Πέσιτς που έδειχνε
πολύ ευχαριστημένος στον πάγκο
του. Στο 12-9 πλέον οι Πειραιώτες, στο 12-9 και οι Καταλανοί
που υπερτερούν σε αυτή την ισοβαθμία.
Μεταξύ των θεατών και ο Κώστας Φορτούνης, που αγαπάει
και το μπάσκετ.

Ξανά ηγέτης
Σ’ ένα ακόμη ματς είχε αστείρευτες εμπνεύσεις.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτέλεσε σύμφωνα με το basketblog
τον ηγέτη στην νίκη της ομάδα
του με 92-105 επί των Ράπτορς.
Οι Μπακς εκμεταλλεύτηκαν την
εξαιρετική τους παρουσία στο
δεύτερο ημίχρονο όπου έφτασαν
την διαφορά στο +25 στα μέσα
της 3ης περίοδου, πριν το Τορόντο επιστρέψει και καταφέρει
να φτάσει στο 92-98 στα τελευταία 2 λεπτά με την ομάδα του
Νερς εν τέλει να μένει χωρίς πόντο μέχρι την λήξη του αγώνα.
Ο «Giannis» έπαιξε 28 λεπτά
και είχε 19 πόντους, 9 ριμπάουντ
και 5 ασίστ με τον Μίντλετον,
που επιλέχθηκε για το παιχνίδι
του All-star για πρώτη φορά, να
ακολουθεί με 18. Για τους Ράπτορς, ο Σιάκαμ πέτυχε 28 πόντους, και ο Λέοναρντ 20.

Μ

πορεί σε
υψηλό
επίπεδο στον
όμιλο της Α2
ΕΣΚΑΘ η Τρικαλινή
παρουσία να είναι
έντονη αλλά στο διάβα
του χρόνου οι φίλοι του
είδους τα έχουν δει όλα.

Του Αρη Κόντα

Δυνατά ζευγάρια
Το ντέρμπι ΑΕΤ- ΕΑΛ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της Α2 ΕΣΚΑΘ,
οι Μάγοι θέλουν να επιστρέψουν, ενώ θα παλέψει ο Κρόνος

arispenna@yahoo.gr
Γιατί καμία ομάδα δεν μπαίνει στο παρκέ για να χάσει.
Ισα- ίσα φροντίζει να εξαντλεί
τις πιθανότητες και αν της
βγουν πράγματα μπορεί να
φέρει τα πάνω- κάτω.
Συνεπώς οι εκπρόσωποί
μας επιβάλλεται να έχουν τα
μάτια τους ανοιχτά, διότι δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι όσο
δύσκολα χτίζει κανείς κάτι
καλό τόσο εύκολα μπορεί να
βρεθεί στο αντίθετο άκρο.
Για τον λόγο αυτό οι προπονητές σημειώνουν σε πρώτη ευκαιρία την αξία της συνεχούς εγρήγορσης και της
διάρκειας στην απόδοση.
Αναμφίβολα και η πιο μικρή
αγωνιστική κοιλιά κοστίζει.
Και όλα αυτά σ’ έναν μαραθώνιο όπου σήμα κατατεθέν είναι η εναλλαγή συναισθημάτων.
Λίγο πολύ όλες οι ομάδες
έχουν τα καλά τους διαστήματα. Όταν βρίσκουν ρυθμό
συνδυάζουν ουσία και θέαμα.
Αντίθετα αν δεν εμφανιστούν
στην μέρα τους κάνουν δύσκολη την ζωή τους και χρειάζεται διπλάσια προσπάθεια
για να αποφύγουν το κίτρινο
φύλλο. Πάντως αυτοί που
δεν πλήττουν είναι οι φίλαθλοι.
Οποιος επιχειρήσει αναδρομή στο παρελθόν θα εντοπίσει αρκετά παιχνίδια με
άγρια ομορφιά, που καθήλωσαν το κοινό.
Επίσης στην Α2 ΕΣΚΑΘ μετέχουν αθλητές για όλα τα
γούστα. Αλλοι παίζουν στα
δάχτυλα τον χώρο και προσαρμόζονται με κλειστά μάτια. Οι νεώτεροι συνάδελφοί
τους έχουν ενθουσιασμό και
όταν τον βγάζουν παρασέρνουν τους πάντες.
Πάντως παρά την πίεση
για το αποτέλεσμα όλοι
ασπάζονται τις επιταγές του
ευ αγωνίζεσθαι και δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα
στο συγκεκριμένο κομμάτι.
Αναμφίβολα η Α2 είναι μια
ξεχωριστή κατηγορία και
κάθε παιχνίδι ξεκινάει από
μηδενική βάση. Χωρίς υπερβολή στον χώρο όλα μπορούν
να γίνουν, αφού οι παίκτες
όταν βγαίνουν στο παρκέ ξεχνούν τα προηγούμενα και
προσπαθούν να επιβάλλουν
τον ρυθμό. Αν συντρέξουν
οι προϋποθέσεις διαμορφώνονται αποτελέσματα που συζητιούνται, ενώ όσοι χαλαρώνουν κάποια στιγμή προσγειώνονται απότομα.
Πάντως έχουν δίκιο οι προπονητές που υπογραμμίζουν
ότι η ομάδα είναι πάνω
απ’όλα. Πραγματικά η κοινή
προσπάθεια κάνει θαύματα.
Παράλληλα το κίνητρο είναι
υψηλό, οπότε τα επιτελεία
με σωστή κατανομή ρόλων
θα ψάξουν το θετικό ταμείο.
Τα βλέμματα θα είναι
στραμμένα στο ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΤ και την ΕΑΛ.
Οι κόκκινοι έχουν ανεβασμένη

Μεγάλο παιχνίδι έχει μπροστά της σήμερα η ΑΕΤ
στον συναρπαστικό μαραθώνιο της Α2
ψυχολογία από τα μαζεμένα
θετικά αποτελέσματα και φυσικά από την πρωτιά.
Διαθέτουν ξεκάθαρο αγωνιστικό προσανατολισμό αλλά
και αξιόλογο υλικό.
Οι έμπειροι ξέρουν καλά
τα κατατόπια, ενώ οι πιτσιρικάδες δίνουν λύσεις. Απαντες
κινούνται στα όρια και αυτό
πρέπει να πράξουν και στην
σημερινή αναμέτρηση, όπου
η ύπαρξη πολυφωνίας είναι
απαραίτητη.
Μελετώντας κανείς τα παιχνίδια της ΑΕΤ μπορεί να διαπιστώσει μια έφεση στο επιθετικό παιχνίδι. Συνήθως σκοράρει εύκολα και η συγκομιδή
εκτοξεύεται. Δεν έχει λοιπόν
λόγο να αλλάξει συνήθειες.
Από την άλλη η ΕΑΛ είναι
μια ιστορική ομάδα και μόνο
και μόνο για τον λόγο αυτό
αξίζει ιδιαίτερο σεβασμό.
Οι γείτονες δείχνουν να
διαθέτουν γερή άμυνα, όπως
έδειξαν και στο πρόσφατο
ματς με τους Μάγους.
Συνεπώς η ομάδα του κ.
Γκότα θα πρέπει να παίξει
έξυπνα για να κάνει ένα πολύ
μεγάλο βήμα για την πρωτοκαθεδρία. Τα πάθος, το καθαρό μυαλό θα αυξήσουν τις
πιθανότητες επιτυχίας.
Οι Μάγοι θα φιλοξενήσουν
την Κυριακή τον Απόλλωνα
Καρδίτσας και θέλουν να επιστρέψουν στις επιτυχίες.
Συνήθως οι πορτοκαλί ξέρουν να αντιδρούν σωστά
στα δύσκολα και αυτό θα
πρέπει να πράξουν και στην
προκειμένη περίπτωση.
Μέλημά τους είναι να κάνουν ισορροπημένη εμφάνιση
χωρίς κενά στην απόδοση
διότι ο αντίπαλος και ενέργεια
έχει και καλά δομημένος είναι. Όμως η εμπειρία και η
ποιότητα της ομάδας του κ.
Τσίμα αναμένεται να κάνουν
την διαφορά.
Πάντως όσοι σπεύσουν θα
παρακολουθήσουν ένα ενδιαφέρον παιχνίδι.
Το τρίτο μέλος της παρέας,
ο Κρόνος αγωνίζεται στην
έδρα των Νέων ΑΕΛ. Οι κιτρινόμαυροι θα σπεύσουν να
διασκεδάσουν τις εντυπώσεις

από την προηγούμενη βαριά
ήττα κόντρα στην ΑΤ.
Θεωρητικά το συγκεκριμένο ματς είναι πιο γήινο για
τα τοπικά χρώματα. Χρειάζεται όμως αντοχή, καλά στατιστικά, έλεγχος στην εναέρια
κυκλοφορία και μεγάλο πάθος. Ασφαλώς ένα διπλό θα
δώσει άλλο αέρα στους κιτρινόμαυρους.

Ιδανικό σενάριο
Η αντίστοιχη στροφή του
πρώτου γύρου αποτέλεσε το
ιδανικό σενάριο για τα Τρικαλινά χρώματα και συνάμα
οδηγό. Τέτοιες αγωνιστικές
μακάρι να υπάρχουν πάντα
(Σαββατοκύριακο 10-11 Νοέμβρη 2018). Οι εκπρόσωποί
μας στην Α2 ΕΣΚΑΘ έβαλαν
τα δυνατά τους συνδυάζοντας ουσία και θέαμα.
Πάντως ειδικά Μάγοι και
ΑΕΤ δείχνουν ότι βάζουν πολύ
ψηλά τον πήχη και θα ψάξουν
ανάλογη συνέχεια
Οι Μάγοι πολύ σωστά πήραν τα μέτρα τους για τον
εκτός έδρας αγώνα επί του
Απόλλωνα Καρδίτσας, που
διαθέτει καλές βάσεις και δικαιώθηκαν με το 48-59.
Οι πορτοκαλί προσέγγισαν
σωστά τον αγώνα και στις
δυο πλευρές του παρκέ επιβεβαιώνοντας τις καλές συστάσεις.
Μετά το 48-59 μετρούν το
απόλυτο, ενώ αγωνίστηκαν
με απουσίες.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο τα
μαζεμένα καλάθια: Μπέφα,
Μερίτση, Μπίζιου άνοιξαν την
ψαλίδα στο +13.
Ωστόσο οι γηπεδούχοι δεν
τα παράτησαν και στην γ’ περίοδο μείωσαν στους 4.
Όμως στην τελική ευθεία
οι Μάγοι ήταν αυτοί που
έπρεπε και χαμογέλασαν.
Τα δεκάλεπτα: 9-11,17-30,
36-43, 48-59
Μάγοι: Διβάνης 3(1), Μπέφας 26(2), Μπίζιος 5, Μερίτσης 11(1), Γουλιώτης 3(1),
Γρηγορόπουλος 8, Αναστασίου 3, Καλαμπάκας, Κουτιβής, Τσιανάκας.-ΑΠ
Ολες οι ομάδες του κόσμου έχουν ανάγκη από μεγάλες νίκες. Μια τέτοια πέ-

Οι Μάγοι θα αναζητήσουν ξέσπασμα
και ο Κρόνος απόδραση
τυχε η ΑΕΤ στην δυνατή έδρα
της ΕΑΛ.
Το πιο σημαντικό ήταν ότι
η ομάδα του Χρήστου Γκότα
έδειξε χαρακτήρα όταν η συνάντηση φάνηκε να στραβώνει. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με διψήφια διαφορά
λίγο πριν το τέλος της γ’ περίοδου. Όμως οι ερυθρόλευκοι ενήργησαν με υποδειγματική ψυχραιμία και πέτυχαν
μεγάλα καλάθια φτάνοντας
στο 66-69, που δίνει ώθηση.
Τα δεκάλεπτα: 24-19, 3031, 53-47 , 66-69
Διαιτητές: Παγώνης - Καρλιάμπας
ΕΑΛ (Σταυρόπουλος): Μηλιώνης 2, Μπαγκούας 11, Βαλιώτης 2, Ζορμπάς, Κολοβέτσιος 7(1), Σταυρόπουλος Γ.
7(1), Πάντος 15(1), Φωκούλης
2, Σταυρόπουλος Δ. 18(3),
Τζιαστούδης 2.
ΑΕΤ: (Γκότας Χρ.)Μπράμης
Κ. 4(1), Ραμμίδης Γ., Καταραχιάς Κ., Νίτσιος Κ. , Παπαγεωργίου Α. 22(1), Αμπράζης Κ. 6, Μπαλωμένος Α.,
Χρηστάκος Σ. 5, Μπαϊρακτάρης Ε., Οκκας Α. 11(2), Βήτας
Θ. 10, Κατούνας Γ. 11.
Ηταν φανερό ότι το έμψυχο
δυναμικό του Κρόνου ήθελε
όσο τίποτα άλλο τη νίκη(8462), που θα σηματοδοτούσε
ένα νέο ξεκίνημα.
Επίσης όλοι οι πρωταγωνιστές επιθυμούσαν να βγάλουν την δουλειά που κάνουν
καιρό τώρα στο γήπεδο.
Φρόντισαν λοιπόν να περάσουν νωρίς στην θέση του
οδηγού και ενεργώντας με
σοβαρότητα κοίταξαν μόνον
μπροστά.

Επίσης είχαν πολυφωνία,
καλά στατιστικά και πάθος,
οπότε όλα εξελίχτηκαν
κατ’ευχήν. Εννοείται ότι η
πρώτη νίκη έχει την σημειολογία της και πανηγυρίστηκε
δεόντως αλλά προέχει η ανάλογη συνέχεια.
Τα δεκάλεπτα: 24-15, 4736, 61-53, 84-62
Κρόνος: (Χρηστάκος) Ψόχιος 2, Κανελλόπουλος 14(1),
Τόλης 4, Μπακάλης 2, Βαρμπομπίτης 14, Ζαμπραιλας
12(1), Ζησόπουλος 7(1), Χλωρός 7(1), Κολώνας 1 , Τσέπας
21 .
Νέοι ΑΕΛ(Αμδίτης-Βαγιόπουλος) Τηγανής 4, Ρούγκας
, Καναβούρας , Γαβρογιάννης
18(2), Τσέλιος 4, Τσιγάρας
4, Ντεούδης 4, Τσιάκαλος ,
Κομνός 6, Οικονόμου 10, Ραχμάνης 12.

Το πρόγραμμα
Σάββατο 2 Φεβρουαρίου
14:30, κλειστό Αλκαζάρ:
Νέοι Αθλητές Ένωσης – Κρόνος Διαιτητές: Λ. Γεωργούλης
– Παπαπρίλης.
18:30, κλειστό Μπάρας:
AET – ΕΑΛ. Διαιτητές: Δημουλάς – Κ. Γκαρτζονίκας.
19:00, κλειστό Αγ. Θωμά:
Ίκαρος. Λ – Σουφλάρια. Διαιτητές: Ι. Παγώνης – Χατζής.
Κυριακή 3 Φεβρουαρίου
15:00, κλειστό Καρδίτσας:
Ολυμπιακός. Κ –Δεσκάτη Διαιτητές: Ράντος – Ροδόπουλος.
17:00, Δημοτικό κλειστό
Τρικάλων: Μάγοι – Απόλλων.
Κ Διαιτητές: Κ. Γκαρτζονίκας
– Λιλής.

Στην Εθνική ο Φιλίππου
Γεμάτο πρόγραμμα έχει ο καλαθοσφαιριστής του Αστέρα
Παναγιώτης Φιλίππου.
Την Δευτέρα θα βρεθεί στον Βόλο για να λάβει μέρος στην
προετοιμασία της Εθνικής ενόψει Πανευρωπαϊκού.
Παράλληλα θα συμμετάσχει και στο all star.
*Σε άλλο θέμα στην Γερμανία βρίσκονται οι αθλητές του
ΑΓΣ. Τρικάλων(ΤKD), Μπακατσής, Σιούτας Μάστορα για συμμετοχή στο 2ο Presintent cup of children. Μαζί τους και ο προπονητής Απ. Παλαύρας.
Εξάλλου σήμερα(12.00) κόβει πίτα ο Φιλαθλητικός Καλαμπάκας.

ΤΟπΙΚΑ
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Ανάδειξη αρετών
Το καλό τους πρόσωπο καλούνται να δείξουν οι Τρικαλινές
ομάδες της Α1 ΕΣΚΑΘ για να κάνουν θετικό ταμείο

Μ

ετά από έναν μεγάλο
κύκλο παιχνιδιών είναι
φανερό ότι στην Α1
ΕΣΚΑΘ δεν χαρίζεται

τίποτα.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ακόμη και ένας κρίκος αν λείψει από
την αλυσίδα μπορεί να γίνει η ζημιά.
Αυτό ισχύει διότι οι περισσότερες ομάδες επένδυσαν στην ποιότητα, οπότε
όταν μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
ξέρουν πώς να κινηθούν. Γενικά εξαντλούν τις πιθανότητες, οπότε αν τα Τρικαλινά συγκροτήματα θέλουν να μείνουν
στεγνά οφείλουν να εξαντλήσουν τις
πιθανότητες.
Ακόμη και αν είχαν κερδίσει στον
πρώτο γύρο δεν θα πρέπει να κάνουν
το λάθος να θεωρήσουν εκείνα τα ματς
ως μαξιλαράκι ασφαλείας.
Ισα- ίσα θα πρέπει να αντιμετωπίσουν
τις συναντήσεις από μηδενική βάση.
Διότι στο διάστημα που μεσολάβησε οι
αντίπαλοι ανέβασαν στροφές και διόρθωσαν πράγματα.
Υπό το πρίσμα αυτό λοιπόν ο σωστός
δρόμος είναι ένας. Τα τοπικά χρώματα
καλούνται να κοιτάξουν την δική τους
δουλειά για να αναδείξουν τα δυνατά
στοιχεία τόσο σε άμυνα, όσο και σε
επίθεση. Ως γνωστόν η σωστή αμυντική
συμπεριφορά κλειδώνει τα ματς αλλά
η παραγωγική επίθεση και γενικά οι
μπασκετικές ιδέες φέρνουν τον κόσμο
στους αγωνιστικούς χώρους.
Οι Δαναοί θα υποδεχθούν τον Αστέρα
και πολύ σωστά θα λάβουν τα μέτρα
τους. Μέλημά τους είναι να κάνουν ξέσπασμα αφού είχαν δύσκολα παιχνίδια

και σημαντικές απουσίες.
Όμως διαθέτουν ποιότητα την οποία
θα σπεύσουν να καταθέσουν στο παρκέ
προκειμένου να επιστρέψουν τα χαμόγελα.
Οι Γόμφοι δοκιμάζονται στην Ελασσόνα και ξέρουν ότι τους περιμένει ιδιαίτερη πίεση. Γιατί οι αντίπαλοι και ανεβασμένοι είναι και μεταμορφώνονται
στα σπίτια τους.
Συνεπώς ο εκπρόσωπός μας οφείλει
να έχει οδηγό τα προηγούμενα μεγάλα
διπλά για να επιστρέψει με γεμάτα
χέρια. Τέλος η Φαλώρεια θα επιδιώξει
να κάνει εμφάνιση βγαλμένη από τα
καλύτερά της και να αναχαιτίσει τα
ατού της Νίκαιας για να γυρίσει στεγνή.
Ας κάνουμε όμως αναδρομή στα ματς
του πρώτου γύρου.
Οι Δαναοί θέλουν κοιτάζουν στα μάτια
κάθε αντίπαλο και αυτό έπραξαν και
απέναντι στον Αστέρα.
Ο αγώνας είχε υψηλό συντελεστή
δυσκολίας αφού ο αντίπαλος κάθε άλλο
παρά χθεσινός είναι στον χώρο και
ξέρει να κάνει πολλές ζημιές.
Πόσο μάλλον όταν αγωνίζεται στην
έδρα του. Όμως οι γαλάζιοι ήταν ψυχωμένοι και αποφασισμένοι, οπότε απέδρασαν με το καθαρό 53-61 το Σάββατο
3 Νοέμβρη 2018.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι τέτοια
αποτελέσματα εκτοξεύουν την ψυχολογία και δικαιώνουν τους κόπους από
την αρχή της προετοιμασίας κιόλας.
Ηταν φανερό ότι οι Δαναοί είχαν σωστή στόχευση και προσανατολισμό στο
παιχνίδι και δεν έχασαν την συγκέντρωσή τους σε καμία στιγμή του αγώνα.
Με λίγα λόγια ήταν μια παλικαρίσια
απόδραση που αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν λάβουμε υπόψιν μας το ιατρικό

Εντονος συναγωνισμός
Τα στατιστικά στοιχεία γοητεύουν τους φιλάθλους, που θέλουν να
έχουν άμεση ενημέρωση για την ροή των μπασκετικών πρωταθλημάτων.
Τα φώτα πέφτουν στους σκόρερ, όπου ο συναγωνισμός είναι έντονος
στην Α1 ΕΣΚΑΘ. Το Karditsasportiva έχει τον χάρτη.
Στην 1η θέση παραμένει ο Κίμωνας Μπλιάτζας του Γ.Σ. Νίκαιας με
326 πόντους (25,07 μ.ο. ανά ματς), με τον Στέλιο Γούλα του Γ.Σ.
Σοφάδων να περνά δεύτερος με 271 πόντους (20,8 μ.ο. ανά ματς).
1. ............Κίμωνας Μπλιάτζας ..............................(Γ.Σ. Νίκαιας) .....326
2. ...............Στέλιος Γούλας ..............................(Γ.Σ. Σοφάδων) .....271
3. ..............Άρης Γκαμπέτας .............................................(ΑΕΛ) .....263
4...............Γρηγόρης Λιάπης .........................(Γ.Σ. Ελασσόνας) .....252
5. ............Κώστας Καλλιάρας ...........(Αναγέννηση Καρδίτσας) .....236
6 ..............Γιάννης Κοβάτσεφ ...........(Αναγέννηση Καρδίτσας) .....209
7............Μανώλης Γεωργάκης ................... (Αστέρας Λάρισας) .....208
8. ............Αποστόλης Μπίνας ...........................................(ΑΕΛ) .....207
9. ..............Παύλος Γκότσης ..(Γ.Σ. Μουζακίου «Γ. Πασιαλής») .....206
10. ........Θανάσης Μπάρμπας ....................(Αστέρας Λάρισας) ..... 202
11. .....Θρασύβουλος Κοτσώνας .....................(Γ.Σ. Αμπελώνα) .....198
12. ......Παναγιώτης Δαουλάρης ....................(Γ.Σ. Ελασσόνας) .....193
13.............Φώτης Μουράτης ...............................(Γ.Σ. Νίκαιας) .....189
14..............Κώστας Τσέλιος.............. (Αναγέννηση Καρδίτσας) .....186
15.............Μιχάλης Τζιάννης .......................(Δαναοί Τρικάλων) .....181
................Κώστας Κωτούλας ......................(Δαναοί Τρικάλων) .....181
16............Δημήτρης Ψύρρας ......................................(Γόμφοι) .....178
17. ...........Σταύρος Αργύρης ............(Αναγέννηση Καρδίτσας) .....163
18. ........Τάσος Στρακάτσαλος .................................... (Γόμφοι) .....159
19. ... Δημήτρης Κονδυλόπουλος................... (Γ.Σ. Αμπελώνα) .....157
20..............Γιάννης Πόππης ...(Γ.Σ. Μουζακίου «Γ. Πασιαλής») .....152
21. .....Στέφανος Παπαϊωάννου ....................... (Γ.Σ. Σοφάδων) .....146
22. ..............Κώστας Νότος ...............(Αναγέννηση Καρδίτσας) .....135
23. ..........Θοδωρής Δίκαρος ............................(Γ.Σ. Σοφάδων) .....132
-.............Γρηγόρης Κουραμάς .............................(Γ.Σ. Νίκαιας) .....132
24. ..........Τηλέμαχος Χαλκιάς ..................(Φοίβος Γιάννουλης) .....130
25. ........Χρήστος Καλτσουνάς ................(Φοίβος Γιάννουλης) .....129
26. ........Κώστας Γεωργαντζάς ......................... (Γ.Σ. Σοφάδων) .....121
27............Γιώργος Ψυχογιός ............................(Γ.Σ. Σοφάδων) .....117
28. .......Παναγιώτης Ντικούδης ..................(Αστέρας Λάρισας) .....116
29. .........Θανάσης Γκανέτσας .........................(Γ.Σ. Αμπελώνα) .....123

δελτίο.
Ετσι ο Νικολούσιος προφυλάχτηκε
λόγω τραυματισμού, ενώ ο Τσικρικάς
έπαιξε λίγο και τραυματίας.
Πρόβλημα τραυματισμού όμως είχε
και ο Κωτούλας.
Ωστόσο όλοι μπήκαν στο παρκέ κάνοντας θετικές σκέψεις και φρόντισαν
να εφαρμόσουν πιστά τις οδηγίες του
προπονητή.
Γενικά οι γαλάζιοι ήταν μια ομάδα με
αρχή, μέση και τέλος, που είχε απαντήσεις σε όλες τις αντίπαλες εμπνεύσεις
και εξαιρετική αγωνιστική πυξίδα.
Απαντες έβαλαν την ομάδα πάνω απ’
όλα και δεν δίστασαν να θέσουν τα
κορμιά τους στην φωτιά. Κοινώς οι Δαναοί ξεχείλιζαν ομαδικότητα, ενώ και
ατομικά ο καθένας έκανε άριστα την
δουλειά του.
Πέρα από τους τραυματισμούς όμως
οι νικητές είχαν και φριχτά παράπονα
από την διαιτησία.
Μια χαρακτηριστική ατάκα που αλιεύσαμε ήταν ότι «μας έπαιξαν 100-0»
αλλά και μια ακόμη που έλεγε ότι «παίρναμε τα φάουλ μόνο με ιδρώτα και
αίμα».
Ωστόσο οι παίκτες δεν έχασαν τον
προσανατολισμό τους και πανηγύρισαν
με την ψυχή τους.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι οι
Δαναοί φρόντισαν να περάσουν νωρίς
στην θέση του οδηγού κάνοντας εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο.
Κάποια στιγμή στην επανάληψη ο
Αστέρας έκανε προσπάθεια αντεπίθσης
αλλά ο Νικόπουλος με 3 σερί τρίποντα
έκοψε μαχαίρι στους Λαρισαίους την
όποια διάθεση αλλαγής του στάτους
κβο.
Από την πλευρά του ο κόουτς Παναγιώτου μιλώντας στην «Σέντρα» εξήρε
την αμυντική προσήλωση των παικτών
του αλλά και τον χαρακτήρα τους, οπότε
προέκυψε η πανάξια αυτή επιτυχία.
Τα δεκάλεπτα: 9-13, 15-29, 33-48,
53-61
Αστέρας Λάρισας (Ρούκας): Σκούμας,
Κρεμμύδας, Μπαζάκης, Μπάρμπας 26
(7), Ντικούδης 9, Γεωργάκης 10(1), Παλάσκας, Οικονόμου 3, Αράπκουλες,
Τσοκάνης 5, Πολύζος.
Δαναοί ( Παναγιώτου-Μήτσας): Τσικρικάς 3(1), Ράρρας, Μικαελιάν 2, Ζιώγας, Σαραντίδης, Χατζής, Τζιάννης 13,
Ψύρρας 9 (1), Κωτούλας 13 (2), Νικόπουλος 16 (4), Δήμος 5, Τζιώρτζιος

Είχαν κέφια
Χίλια μπράβο αξίζουν όσοι διακονούν
τον αθλητισμό. Διότι όταν υπάρχουν
αξιόπιστες φωνές και όμορφα συναισθήματα προκύπτουν και νέα πρόσωπα
μπορούν να γίνουν μέλη της παρέας.
Μέσα στην αθλητική ζωή είναι φυσικά
οι καλές αλλά και οι δύσκολες στιγμές.
Στις δεύτερες είναι πάντως που φαίνεται
ο χαρακτήρας των σωματείων.
Αλίμονο λοιπόν αν κάποιο ρίξει πετσέτα. Στην περίπτωση αυτή θα ξεχαστεί
με συνοπτικές διαδικασίες. Αλλωστε
υπάρχουν πολλά παραδείγματα ομάδων
που μπήκαν με φόρα αλλά έσβησαν
άδοξα.
Αντίθετα από την στιγμή που πεισμώσει ένα συγκρότημα και ψάξει την δουλειά όσο δεν πάει είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα πατήσει γερά στα πόδια
του και θα προσφέρει συγκινήσεις σε
όσους εκτιμούν τον αγώνα που κάνει
μακριά από τα πολλά φώτα της δημοσιότητας.
Οι Γόμφοι σταθεροποιήθηκαν στην
Α1 ΕΣΚΑΘ και είναι λογικό να θέλουν
να παρουσιάζουν μια θελκτική εικόνα
σε κάθε συνάντηση.
Ασφαλώς και γνωρίζουν ότι ο συναγωνισμός είναι έντονος και οι ανταγωνιστές περιμένουν στην γωνία.
Ωστόσο με ανάδειξη αρετών, κοινό
αγώνα και την απαραίτητη αυτοκριτική

Με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αντιμετωπίσουν οι Τρικαλινές ομάδες της Α1
ΕΣΚΑΘ τις νέες αγωνιστικές προκλήσεις
οι καλές ειδήσεις δεν θα λείψουν και
κυρίως τα ροζ φύλλα.
Αντικειμενικός στόχος των πρωταγωνιστών των Γόμφων είναι να χτίζουν καθημερινά και να διατηρούν όλους τους
κρίκους στην αλυσίδα.
Με την συγκεκριμένη φιλοσοφία θα
αυξηθούν οι πιθανότητες για ελπιδοφόρες εμφανίσεις.
Ένα από τα πιο εύκολα απογεύματα
πέρασαν το Σάββατο οι Γόμφοι απέναντι
στην Ελασσόνα.
Το τελικό 82-40 μιλάει από μόνο του
και φυσικά ο αγώνας δεν αντέχει σε
κριτική.
Ο εκπρόσωπός μας φρόντισε να κάνει
καλά την δουλειά του, ενώ οι φιλοξενούμενοι αν εξαιρέσουμε τον έμπειρο
Δαουλάρη δεν είχαν άλλα βαριά χαρτιά
και βάθος.
Σε κάθε περίπτωση όμως η ομάδα
του Μάκη Αλεξίου έσπευσε να δοκιμάσει
πράγματα και να απολαύσει το παιχνίδι.
Απλά οι νικητές θα κρατήσουν την
σοβαρότητα που επέδειξαν και ξέχασαν
ήδη την αναμέτρηση, αφού μπροστά
υπάρχουν πολλά παιχνίδια με υψηλό
συντελεστή δυσκολίας.
Πάντως όπως δείχνει και η ανάλυση
των δεκαλέπτων οι Γόμφοι φρόντισαν
να κάνουν εύκολη την ζωή τους με το
καλημέρα.
Λύθηκαν στην επίθεση, ενώ πρόσεξαν
την αμυντική λειτουργία.
Στην συνέχεια θωράκισαν ακόμη περισσότερο τα μετόπισθεν και έτσι η σεμνή παράσταση έλαβε γρήγορα τέλος.
Τα δεκάλεπτα: 18-9, 43-18, 65-24,
82-40
Γόμφοι: Τσίγκας 9, Λιάσκος 8(2), Ζαχόπουλος 15(1), Ροδόπουλος 9, Φωτίου
17(2), Μάρκος 2, Οικονόμου, Ανδρέου
9(2), Ψύρρας 7(1), Στρακάτσαλος 4,
Κουρέπης 2
Ελασσόνα: Παρλατζάς 4, Δήμου 2,
Λιάπης 8(1), Παναγιώτου 3(1),Δαουλάρης 8(2), Σολωμός 4, Σαλεπτσής 2, Παλάσκας 1,Πισπιρίκος 6,Τάμπας, Καραγιάννης 2
Με ένα αίσθημα πικρίας τελείωσε ο
Κυριακάτικος αγώνας 4 Νοέμβρη 2018
για τα παιδιά της Φαλώρειας.
Οι πορτοκαλί έδωσαν ότι είχαν και
δεν είχαν αλλά οι λεπτομέρειες δεν
επέτρεψαν την κατάκτηση του πολυ-

πόθητου ροζ φύλλου αγώνα.
Ετσι η έμπειρη Νίκαια απέδρασε από
το Δημοτικό με 67-74.
Ωστόσο ο εκπρόσωπός μας έδειξε
ότι ανεβάζει στροφές από αγώνα σε
αγώνα, οπότε αξίζει να συνεχίσει ανάλογα για να μπορέσει να κυνηγήσει
τους στόχους του.
Η ομάδα του Γιάννη Παλάτου ήταν
μπροστά σε μεγάλα διαστήματα του
αγώνα αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει.
Ειδικά η εμφάνιση της γ’ περιόδου
άφησε υποσχέσεις αλλά στην τελική
ευθεία οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν μεγάλα καλάθια και μετέφεραν την πίεση
στον εκπρόσωπό μας.
Ετσι μπορεί τα χαμόγελα να μην ήρθαν αλλά οι πιτσιρικάδες θα συνεχίσουν
την συστηματική δουλειά έχοντας οδηγό
την αξιοπρέπεια και όπου τους βγάλει.
Τα δεκάλεπτα: 22-24, 39-41, 60-52,
67-74
Φαλώρεια (Παλάτος ) Μπάλτος , Κωνσταντούλας 8, Παπαιωάννου , Μιχαηλίδης 19(3), Σπάθης 2, Πουλιανίτης , Κατσαδούρος 7(1), Παναγιώτου 9(1), Μπακάλης , Πατιτακης 13(1), Διαλεσιώτης
9, Μπαρέκας.
Γ.Σ.Νίκαιας (Παπαναστασίου) Παπαθανασίου, Κουραμάς 29, Κουφίδης ,
Τσουλούφης , Βουτσελάς , Αμπντάλα ,
Παπαναστασίου 7, Τέλιος , Ρούσσος ,
Μουράτης 11(3), Μπλιάτζας 27(1).

Το πρόγραμμα
Σάββατο 2 Φεβρουαρίου
17:00, κλειστό Ελασσόνας: Ελασσόνα
– Γόμφοι. Διαιτητές: Καρακώστας – Χριστοδούλου.
17:00, κλειστό Μπάρας: Δαναοί –
Αστέρας Διαιτητές: Δημουλάς – Χ. Γκαρτζονίκας.
17:00, κλειστό «Ι. Πατάκης»: Νίκαια –
Φαλώρεια. Διαιτητές: Κοντογιάννης –
Βόντζα.
17:00, κλειστό Μουζακίου: Μουζάκι
– ΑΕΛ. Διαιτητές: Αθ. Κυρίτσης – Γ.
Παπαδημητρίου.
17:30, κλειστό Σοφάδων: Σοφάδες –
Αναγέννηση Καρδίτσας. Διαιτητές: Β.
Πιτσίλκας – Ξέρας.
Κυριακή 3 Φεβρουαρίου
15:30, κλειστό Αλκαζάρ: Φοίβος. Γ –
Αμπελώνας Διαιτητές: Λ. Φακίτσας –
Ν. Καραχρήστος.
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Η σκυτάλη σε καλά χέρια
Κοπή πίτας από τους διαιτητές μπάσκετ και συγκινητικές βραβεύσεις σε δασκάλους του χώρου, που πιστεύουν στη νέα γενιά

Τ

ο οικοδόμημα των
διαιτητών
μπάσκετ δεν
προέκυψε και
αυτό από
παρθενογένεση. Ισα- ίσα
σε δύσκολες εποχές
βγήκαν μπροστά
στελέχη, που τα
διέκριναν το όραμα και
το μεράκι για το
συγκεκριμένο μετερίζι.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Αποτέλεσαν λοιπόν τους
πιονέρους του χώρου, που
έδειξαν τον δρόμο στους διαδόχους τους.
Αν επιχειρήσει κανείς μια
αναδρομή στο παρελθόν θα
θυμηθεί ότι τα συγκεκριμένα
πρόσωπα σφύριζαν σε συνθήκες παντός καιρού.
Ποιος αλήθεια μπορεί να
ξεχάσει τις αναμετρήσεις στα
ανοιχτά γήπεδα και στα τσιμέντα με τον άνεμο πολλές
φορές να κάνει τα κόλπα του;
Τότε οι πρωταγωνιστές
χρειάζονταν να κόψουν αζιμούθιο για να στείλουν την
μπάλα στο καλάθι.
Σήμερα εκείνες οι εποχές
φαντάζουν πολύ μακρινές και
οι νεώτεροι τις φέρνουν στο
μυαλό τους μελετώντας το
σχετικό φωτογραφικό υλικό.
Σε κάθε περίπτωση η ενασχόληση των συγκεκριμένων
προσώπων με το αντικείμενο
δεν ήταν της μιας ανάσας και
η δραστηριότητά τους δεν
έχει ημερομηνία λήξης.
Προς τιμήν τους δεν κράτησαν στοιχεία για τους εαυτούς τους αλλά έσπευσαν να
μοιραστούν τις εμπειρίες τους
με τα πιο νέα στελέχη του
χώρου.
Κοινώς έδωσαν τα φώτα
τους, οπότε και σήμερα από
άλλα πόστα είναι πάντα δίπλα
στην διαιτητική οικογένεια για
να δίνουν τα φώτα αλλά και
δύναμη ειδικά στις δύσκολες
στιγμές.
Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι η διαιτησία είναι ένα πολύ
δύσκολο κομμάτι. Ακόμη και
τέλειο παιχνίδι να πραγματοποιήσει κανείς η γκρίνια ή μια
κάποια μορφή ένστασης είναι
δύσκολο να λείψει.
Ετσι οι άρχοντες μετά το
βασικό στοίχημα που είναι η
ολοκληρωμένη εκμάθηση των
κανονισμών εξασκούνται και
στην υπομονή.
Πραγματικά χρειάζεται γερό
στομάχι για να φέρουν οι ρέφερι την αποστολή τους με
επιτυχία σε πέρας.
Οσοι ξέρουν σημειώνουν
σε πρώτη ευκαιρία ότι το μεγαλύτερο παράσημο για τους
διαιτητές είναι να περνούν
απαρατήρητοι στα παιχνίδια
τους.
Πάντως ο σύνδεσμος των
Τρικάλων έχει συνέχεια στο
διάβα του χρόνου, ενώ όσοι
κρατούν πλέον την ευθύνη

Μια παρέα ο σύνδεσμος διαιτητών
καλαθοσφαίρισης έκοψε την πίτα του

Οι Τρικαλινοί ρέφερι χαλάρωσαν στο «Λαδοφάναρο».

Πλακέτα στον Β. Γκαρτζονίκα από τον Χρ. Γκαρτζονίκα

Τιμητική βράβευση στον Ν. Χλωρό από τον Χρ. Χλωρό.

Χαμόγελα από τους τυχερούς της βραδιάς
ξέρουν να αναγνωρίζουν τις
αξίες αλλά και γενικά τους
ανθρώπους εκείνους, που
έβαλαν πλάτη σε χαλεπά χρόνια.
Σε κάθε περίπτωση η σκυτάλη βρίσκεται σε καλά χέρια.
Τα πιο έμπειρα μέλη κατέθεσαν τα διαπιστευτήριά τους
αλλά το κυριότερο είναι ότι
αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης
για τους νεώτερους συναδέλφους.
Μέσα από τις ατέλειωτες
συζητήσεις αλλά κυρίως με
οδηγό το παράδειγμά τους
έκαναν την καινούργια φουρνιά να αγαπήσει τον χώρο.
Ομολογουμένως αυτή ψάχνεται στον μέγιστο βαθμό
για να καταθέσει τις δικές της
αρετές αλλά και να δικαιώσει
όλους εκείνους, που πιστεύουν στην αξία της.
Εννοείται ότι τα νέα μέλη
αισθάνονται σιγουριά όταν
βλέπουν μπαρουτοκαπνισμένα
στελέχη να τα συμβουλεύουν

σε πρώτη ευκαιρία και να τα
νοιάζονται.

Απένειμαν εύσημα
Σήμα κατατεθέν των διαιτητών μπάσκετ στην κοπή πίτας είναι το οικογενειακό κλίμα.
Μέσα από τους αγώνες όλοι
έρχονται πιο κοντά και το δέσιμο είναι μοναδικό.
Σε τέτοιες συνάξεις έχουν
την ευκαιρία να χαλαρώσουν,
να θυμηθούν ιδιαίτερες στιγμές των πρωταθλημάτων και
να βάλουν πλώρη για την συνέχεια με φάρο και οδηγό το
αίσθημα δικαίου.
Σίγουρα τα ανθρώπινα λάθη
είναι μέσα στην ζωή αλλά οι
ρέφερι προσπαθούν και αυτά
να τα περιορίσουν όσο μπορούν περισσότερο, οπότε με
την τακτική αυτή και με τους
χαμηλούς τόνους μπορούν να
κερδίσουν τον σεβασμό των
πρωταγωνιστών και των παραγόντων.
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Η μάζωξη της Πέμπτης στο
«Λαδοφάναρο» σίγουρα δεν
ήταν τυποποιημένη. Ο σύνδεσμος έσπευσε να αποδώσει
τα εύσημα σε δικούς του ανθρώπους, που χρόνια τώρα
βάζουν τα στήθη τους μπροστά, ενώ αποτελούν ανοιχτό
βιβλίο.
Τιμήθηκαν λοιπόν ο Νίκος
Χλωρός και ο Βασίλης Γκαρτζονίκας, που ασφαλώς δεν
χρειάζονται συστάσεις.
Αφοσιώθηκαν ολοκληρωτικά στο αντικείμενο το οποίο
υπηρέτησαν από πολλά πόστα. Με μεγάλη τους χαρά
δίνουν αφειδώς την διαιτητική
τους σοφία, ενώ οι πιτσιρικάδες τους ακούνε πάντα με
θρησκευτική ευλάβεια.
Εννοείται ότι διευκολύνουν
τα μέγιστα και την δική μας
δουλειά, αφού θέλουμε το
προγράμματα και γενικά όλα
τα θέματα σε συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα.
Ακόμη και εκτός τειχών να

βρίσκονται θα σπεύσουν να
μας εξυπηρετήσουν, αφού ξέρουν ότι η ενημέρωση των
ομάδων και του κόσμου είναι
πάνω απ’ όλα.
Παλιά και νέα μέλη λοιπόν
έγιναν μια παρέα στην παραδοσιακή εκδήλωση, ενώ παραβρέθηκε και η πρόεδρος
των κριτών κ. Μαρία Παπαδήμα- Βήτα, καθώς μεταξύ
των δυο πλευρών υπάρχει
αγαστή συνεργασία.
Φιλοσοφημένη τοποθέτηση
έκανε ο πρόεδρος των Διαιτητών κ. Θάνος Κυρίτσης, που
ανέφερε μεταξύ άλλων: « Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι
που ο σύνδεσμός μας έχει
ενισχυθεί με την ένταξη πολλών νέων διαιτητών, που αποτελούν το μέλλον του χώρου.
Ασφαλώς η ανανέωση των
κυττάρων είναι σημαντική υπόθεση και είμαστε δίπλα στα
νέα παιδιά
Με την ευκαιρία και από
την στιγμή που συγκεντρώ-

θηκε η οικογένεια των διαιτητών το Δ.Σ νιώθει την ανάγκη να τιμήσει τους δυο πρωτεργάτες και ιδρυτές του συνδέσμου Διαιτητών καλαθοσφαίρισης Τρικάλων, τον κ.
Νίκο Χλωρό και τον κ. Βασίλη
Γκαρτζονίκα, οι οποίοι δαπανώντας προσωπικό χρόνο και
με μεγάλες θυσίες δημιούργησαν την παρέα του ΣΔΚΤ,
συμβάλλοντας ενεργά στην
μεταλαμπάδευση των γνώσεων στις νέες γενιές ρέφερι.
Χάρη σ’αυτούς υπάρχουμε
εμείς σήμερα και με την σειρά
μας καλούμαστε να κληροδοτήσουμε την γνώση που
απλόχερα προσφέρθηκε σε
εμάς.
Σας ευχαριστούμε για όσα
μας έχετε δώσει και συνεχίζεται να το κάνετε όλα αυτά
τα χρόνια. Ελπίζουμε να φανούμε αντάξιοι συνεχιστές του
έργου σας και ευελπιστούμε
να σας έχουμε συμβούλους
και συνοδοιπόρους στο δύσκολο αλλά γοητευτικό ταξίδι
της διαιτησίας».
Την βράβευση στον Ν. Χλωρό πραγματοποίησε ο Χρ.
Χλωρός, που έκανε λόγο για
θησαυρό γνώσεων και αστείρευτη διάθεση.
Το τιμώμενο πρόσωπο δεν
έκρυψε την συγκίνησή του
σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει
καλύτερο σκηνικό από το να
σε βραβεύουν οι δικοί σου
άνθρωποι.
Ακολούθως ο Χρ. Γκαρτζονίκας τίμησε τον κ. Β. Γκαρτζονίκα για τον οποίο σημείωσε μεταξύ άλλων ότι κέρδισε
τον σεβασμό όλων με την διαδρομή στον χώρο, ενώ το έμπειρο στέλεχος υπογράμμισε
ότι είναι χαρά του να βρίσκεται μαζί με αγαπημένα πρόσωπα και θα είναι πάντα δίπλα.
Τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα θα έχουν εξέχουσα θέση
στα αρχεία του συνδέσμου
και των διαιτητών.
Τυχεροί ήταν οι: Χαράλαμπος Μπαλατσούκας που κέρδισε χρηματικό έπαθλο, ο
Χρήστος Χλωρός, που έλαβε
δείπνο για δυο άτομα στο
«Λαδοαφάναρο» προσφορά
της γνωστής ταβέρνας και η
Μαρία Παπαδήμα- Βήτα, που
πήρε μια σφυρίχτρα.
Με την ευκαιρία το Δ. Σ του
συνδέσμου ευχαριστεί δημόσια την ταβέρνα «Λαδοφάναρο» και τον Αντώνη Πλιάτσικα
για την υπέροχη βραδιά, φιλοξενία και το δώρο στην κλήρωση.
Επίσης το ζαχαροπλαστείο
«Γούναρη» για την γευστικότατη πίτα και τον φανταστικό
χαλβά.
Επειτα όλοι χαλάρωσαν,
ενώ στις αναλύσεις που έγιναν
εστίασαν στο συστηματικό
διάβασμα, που αποτελεί το
δυνατό χαρτί των ρέφερι αλλά
και στην προσπάθεια βελτίωσης, αφού ως γνωστόν εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
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δώ που έχει
φτάσει ο ΑΟ
Τρίκαλα δεν
υπάρχει άλλο
αποτέλεσμα πέρα από τη
νίκη για το αυριανό
παιχνίδι κόντρα στην ΑΕ
Καραϊσκάκης. Ο αγώνας
αυτός σημαίνει το φινάλε
του πρώτου γύρου του
πρωταθλήματος και η
κατάκτηση των βαθμών
είναι κάτι παραπάνω από
αναγκαία. Βέβαια όλα
αυτά δεν θα πρέπει να
μένουν στα λόγια αλλά να
γίνονται πράξεις στο
γήπεδο.
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Να πάρουν οξυγόνο
Ο ΑΟΤ αύριο φιλοξενεί τον Καραϊσκάκη Άρτας και ελπίζουν
ότι στο τελευταίο παιχνίδι του πρώτου γύρου θα έρθει η νίκη

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Δώδεκα ήρθαν,
δεκατέσσερεις έφυγαν!!!
Ο σχεδιασμός του καλοκαιριού αποδείχτηκε τραγικός
για τους «κυανέρυθρους»
αφού λίγο μετά την προετοιμασία άρχισαν να φεύγουν
παίκτες από την ομάδα. Συνολικά όπως γράφει το
sportrikala μέχρι και τα τέλη
Ιανουαρίου που αποχώρησε
ο Σταματάκος έφυγαν άλλοι
δεκατρείς παίκτες.
Την πόρτα άνοιξε πρώτος
ο Θεολόγου και σταδιακά
αποχώρησαν οι Πατσατζόγλου, Μυρσινιάς, Τούγλης,
Κέζος, Μαλάϊ, Σιαλμάς, Γκατζολάρι, Ηλιάδης, Γιουκαρής,
Μαντιανί, Μακρίδης, Ρούνει,
Σταματάκος.
Στον αντίποδα, στην μεταγραφική περίοδος του Γενάρη
αποκτήθηκαν οι Ζακουανί
(Γαλλία), Μαρκόφσκι (Ουκρανία, δανεικός από τον ΠΑΟΚ),
Αντρονίκ (Μολδαβία), Οόκο
(Κένυα), Σισέ (Γουινέα), Ντιαλό (Σλοβενία), Τάτιτς (Σερβία),
Λάσκαρης, Σμυρλής, Ντόσης,
Αϊβάζογλου, Υψηλός.
Στην δύναμη της ομάδας
παραμένουν οι Πάνος, Τσιάρας, Γιδόπουλος, Ταϊρης, Ράντι, Τσιμίκας, Συριόπουλος,
Κούλπας, Τριανταφυλλάκος,
Γκουγκούδης, Συμελίδης, Γκότοβος, Κατσαντώνης, Νιάρος,
Καπός, Θεολόγης.

Μετέωρα: Δεν
δεχθήκαμε καμία
πρόταση από τον ΑΟΤ για
Σκόνδρα
Χθες υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα (όχι βέβαια στον
«Πρωινό Λόγο») που έκαναν
λόγο για μεταγραφή του Νίκου Σκόνδρα από τα Μετέωρα
στον ΑΟ Τρίκαλα. Η ομάδα
της Καλαμπάκας με ανακοίνωση της ξεκαθαρίσει ότι δεν
υπήρξε ποτέ καμία πρόταση.

Ο ΑΟ Τρίκαλα ελπίζει ότι αύριο θα μπορέσει να πάρει μια βαθμολογική ανάσα
Αναλυτικά:
Με αφορμή δημοσιεύματα
της πλειοψηφίας του αθλητικού ηλεκτρονικού τύπου των
Τρικάλων για δήθεν πρόταση
του Α.Ο. Τρίκαλα στην ομάδα
μας για απόκτηση του Νίκου
Σκόνδρα, νιώθουμε την υποχρέωση να σχολιάσουμε κάποια πράγματα.
Είναι αρκετά ύποπτος ο
χρόνος και ο τρόπος που παρουσιάστηκε το θέμα. Χαρακτηριστικά έγραψαν:
«Τελευταίες ώρες της μεταγραφικής περιόδου και η
μεταγραφή θα κριθεί από την
απάντηση της διοίκησης των
Μετεώρων…»
«Η μεταγραφή δεν θα προχωρήσει …το ανάθεμα στην
Καλαμπάκα.»
Η αλήθεια είναι πως δεν
έγινε καμία επικοινωνία ανάμεσα στις δύο διοικήσεις. Ο
ποδοσφαιριστής δέχτηκε ένα
τηλεφώνημα 5 ώρες μετά την
εμφάνιση των δημοσιευμάτων
από άτομο της διοίκησης του
ΑΟΤ που του δήλωσε ότι τον
παρακολουθούν και ότι θα
τον έχουν στα υπόψιν τους

για το καλοκαίρι. Δυσκολευόμαστε να ερμηνεύσουμε τι
εξυπηρετούν τα εν λόγω δημοσιεύματα και από ποιους
εκπορεύονται.
Σεβόμαστε πάρα πολύ τη
μεγαλύτερη και ιστορικότερη
ομάδα του νομού μας. Θέλουμε τον Α.Ο. Τρίκαλα όσο
πιο δυνατό γίνεται και δεσμευόμαστε ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους και θα προσφέρουμε όποια βοήθεια μπορούμε, αρκεί να μας ζητηθεί.
Με την ευκαιρία να κάνουμε
γνωστό ότι στην μεταγραφική
περίοδο του Ιανουαρίου υπήρξαν αρκετές προτάσεις για
ποδοσφαιριστές της ομάδας
μας από παραπάνω κατηγορίες. Υπήρξε μία από ομάδα
Super League η οποία θα τελεσφορήσει το καλοκαίρι και
τρεις από ομάδες Football
league. Αυτό είναι κάτι πολύ
σπουδαίο για την ομάδα, μας
κάνει ιδιαίτερα χαρούμενος
και μας ανταμείβει για τους
κόπους μας.
Είμαστε πολύ περήφανοι
για τους αθλητές του συλλόγου και τους προπονητές

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

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

τους. Εργάζονται με συνέπεια
και σοβαρότητα και οι κόποι
τους ανταμείβονται. Από την
αφάνεια και την απαξίωση με
τη συνεχή δουλειά σε ένα
ήρεμο περιβάλλον, με ανθρώπους που τους πιστεύουν και
τους στηρίζουν κατάφεραν
να στρέψουν το ενδιαφέρον
ανθρώπων του ποδοσφαίρου
από όλη τη χώρα.
Ευχόμαστε η προσπάθεια
να συνεχιστεί μέχρι το τέλος
της χρονιάς και να καμαρώσουμε του χρόνου με τα χρώματα του ΑΟΤ στη Football
League πολλούς ποδοσφαιριστές μας…

Νίκογλου σε
Σακαφλιάδες: Υπάρχει
ικανοποίηση στην ομάδα
για τον Γράφα
Την ευκαιρία να συζητήσει
με τους οργανωμένους φίλους του ΑΟ Τρίκαλα είχε την
Πέμπτη ο Νίκος Νίκογλου,
καθώς συνοδευόμενος από
τον Ζήση Κατσαντώνη, επισκέφτηκε τα γραφεία των «Σακαφλιάδων».
Οι οπαδοί έθεσαν στον αν-

τιπρόεδρο του ΑΟΤ θέμα…
Θωμά Γράφα, ωστόσο εκείνος
απάντησε πως δεν υφίσταται
ζήτημα και πως υπάρχει ικανοποίηση από τον τρόπο δουλειάς του. Παράλληλα, έγινε
συζήτηση για τις μεταγραφές,
με τους «Σακαφλιάδες» να εκφράζουν τις ενστάσεις τους.
Ο Νίκογλου τους ανέλυσε
το πλάνο του σχεδιασμού που
κάνει ο ΑΟ Τρίκαλα για φέτος
και το μέλλον, ενώ αναφέρθηκε στη διαχείριση της κατάστασης από την μέρα που
ανέλαβε τη διοίκηση ο Ηλίας
Αϊβάζογλου.
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Ο Σταματάκος
από τον ΑΟΤ
στον Εθνικό
Στον Εθνικό και το πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής
θα συνεχίσει την καριέρα
του ο Νίκος Σταματάκος
μετά το εξάμηνο πέρασμα
του από την ομάδα των
Τρικάλων.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ
Η Διοίκηση του Εθνικού
Ο.Φ.Π.Φ. είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον 27χρονο μεσοεπιθετικό, Νικόλαο Σταματάκο. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα
στον τοπικό Απόλλωνα.
Με την τοπική του ομάδα
διακρίθηκε στα πρωταθλήματα της Ε.Π.Σ. Ευβοίας με εξαιρετικές επιδόσεις στο σκοράρισμα.
Αξιοσημείωτη ήταν η
χρονιά που έκανε τη σεζόν
2017-18 με την ομάδα του
Εργοτέλη. Τότε, υπό την
καθοδήγηση του Τάκη
Γκώνια και σε 30 εμφανίσεις κατάφερε και σκόραρε 7 φορές.
Ωστόσο συνείσφερε
στο επιθετικό κομμάτι μοιράζοντας στους συμπαίκτες του 10 ασίστ. Τελευταίος σταθμός πριν πιάσει
«λιμάνι» στον Εθνικό ήταν
στα Τρίκαλα τη φετινή
χρονιά στη Football Leage,
όπου πρόλαβε να κάνει 8
συμμετοχές σκοράροντας
παράλληλα κι ένα τέρμα.
Νίκο, καλώς όρισες στην
οικογένεια του Εθνικού
και καλή επιτυχία.
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Τμήματα υποδομής

Οι αγώνες Κ 14 και Κ 12
Συνεχίζονται τα πρωταθλήματα της ΕΠΣΤ Κ 14 και
Κ 12, στα οποία οι «μικροί» προσπαθούν να διασκεδάσουν παίζοντας ποδόσφαιρο αλλά και να δείξουν
τι έμαθαν μέσα από τις προπονήσεις.

Η ώρα του αποχωρισμού…
•Τα βλέμματα στον Ασπρόβαλτο με τον «Ορφέα»
να φιλοξενεί την Ενωση Δροσερού Μουριάς

Κ 14
Οι σημερινοί αγώνες της Κ 14 είναι:

1ος Ομιλος-ΩΡΑ 11:00
Γηπ. Πετρωτού: Πετρωτό - Ακαδημια 1
Διαιτ. Παπαγεωργοπουλος (Καπερωνης - Κατσογιαννος)
Γηπ. Λογγακιου: Δημητρα α - ΑΟΤ
Διαιτ. Ρατζας (Πλοκας - Σακκας)
Ακ. Αμπελακιων – Αχιλλεας
3-0α.α
Ρεπό: Μεγαλοχωρι
2ος Ομιλος-ΩΡΑ 11:00
Γηπ. Κηπακιου: Πύργος - Βαλτινό
Διαιτ. Τζιοτζιος (Κωστηρας - Σινδρος)
Γηπ. Πυργετού: Πυργετός - Πορταικός
Διαιτ. Τουλουμης (Κουτσαγιας - Αβρααμα Β)
Γηπ. Καλαμπακας: Μετεωρα - ΑΕΤ
Διαιτ. Σταφυλας (Μαρκοπουλος- Αργυροπουλος)
Αγ. Μονη - Δημητρα β
0-3α.α

Κ 12
Οι αυριανοί αγώνες της Κ 12 είναι οι παρακάτω:
1ος Ομιλος-ΩΡΑ 11:00
Γηπ. Πύργου: Πύργος α - Καρυες
Διαιτ. Μαρκοπουλος
Γηπ. Νεοχωριου: Νεοχωρι - Ακαδημια 1 α
Διαιτ. Μουστακας
Γηπ. Αγ. Γεωργίου: Ακ. Αμπελακιων - Δημητρα α
Διαιτ. Πλοκας
Γηπ. Φλαμουλιου: ΑΟΤ - Αγ. Μονη
Διαιτ. Κουτσαγιας
Μεγαλ/ρι - Μετεωρα α
3-0α.α
Ρεπό: Αχιλλεας
2ος Ομιλος-ΩΡΑ 11:00
Γηπ. Ακαδημιας: Ακαδημια 1 β - Οικουμενιος
Διαιτ. Σταφυλας
Γηπ. Αγ Βησ/να: Πορταικός - Μετεωρα β
Διαιτ. Κωστηρας
Γηπ. Βαλτινου: Βαλτινό - Πηγη
Διαιτ. Τουλουμης
Γηπ. Βοηθ. Πύργου: Πυργος β - Δημητρα β
Διαιτ. Σακκας
Γηπ. Σαραγιων: Συνοικια - Πυργετός
Διαιτ. Παπαγεωργοπουλος

α συνεχίσουν νικηφόρα θα
προσπαθήσουν οι
πρωτοπόρες ομάδες των
δύο ομίλων και αυτό θα
γίνει κερδίζοντας τους αντιπάλους
τους.

Ν

Επιμέλεια: ΠANOΣ ΓIΔOΠOYΛOΣ
gidopoulosp@yahoo.gr

Στον 1ο όμιλο αυτό είναι εφικτό καθώς
οι Παραληθαίοι θα φιλοξενήσουν την
Αγία Κυριακή, ενώ το Ριζαριό θα παίξει
στην Βασιλική, εφόσον δείξουν την εικόνα
που απαιτείται.
Στον 2ο όμιλο όμως αυτό δεν μπορεί να
γίνει αφού οι πρωτοπόρες ομάδες
Ασπρόβαλτος και Ενωση Δ.Μ παίζουν μεταξύ τους. Ηρθε η ώρα του αποχωρισμού; Για να δούμε αφού μια από τις δύο
μπορεί να κερδίσει.
Ακόμα και αν η προσπάθειά τους τελειώσει με ισοπαλία, υπάρχει πιθανότητα να μην αποχωριστούν η μια την άλλη,
σίγουρα όμως θα χάσουν την πρωτιά σε
περίπτωση που η Λυγαριά κερδίσει την
Πιαλεία.
Δικαιολογημένα λοιπόν η προσοχή είναι στραμμένη στη κορυφή του 2ου ομίλου.
Οι διαιτητές των αυριανών αγώνων
είναι:

2ος Ομιλος-ΩΡΑ 11:00
Γηπ. Ασπροβαλτου: Ασπροβαλτος Δροσερό
Διαιτ. Κοντινος (Λεωνιδας Κ - Κωτουλας)Μ
Γηπ. Παλ/ρου: Ροπωτό - Χρυσομηλια
Διαιτ. Κουτσαγιας (Ανδριοπουλος - Καψουρας)
Γηπ. Πρίνους: Πρίνος - Βυτουμα
Διαιτ. Λεωνιδας Σ (Μαργιωλης - Ντινος)
Γηπ. Δενδρ/ριου: Δενδροχωρι -

Συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η προσπάθεια στην Β’ ερασιτεχνική κατηγορία
Τζουρτζια
Διαιτ. Πάφης (Καπερωνης - Μπαιρακταρης)
Γηπ. Γόμφων: Γόμφοι - Θεόπετρα
Διαιτ. Τζιοτζιος (Σινδρος - Κατσογιαννος)
Γηπ. Λυγαριας: Λυγαρια - Πιαλεία
Διαιτ. Μανασης Κ (Νταλουκας - Καλογριας)
Γηπ. Φωτεινού: Φωτεινό - Παλ/ρο
Διαιτ. Ζησης (Αβρααμ Β - Αργυροπουλος)
Κεφαλ/κος - Φιλύρα
3-0α.α
Ρεπό: Βαλτινό

1ος Ομιλος-ΩΡΑ 15:00
Γηπ. Χρυσαυγής: Αστερας - Ζάρκο
Διαιτ. Τουλουμης (Κουτσαγιας - Κωστηρας)
Γηπ. Καρυων: Ακ. Αμπελακιων-Οι-

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 2ου ΟΜΙΛΟΥ

Στην Κ19 του Ηρακλη
ο Μαγκούτης
•Ο πρώην παίκτης της Κ 17 ΑΟΤ
συνδυάζει σπουδές και ποδόσφαιρο

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

Β
34
34
32
31
31
29
28
26
23
21
20
13
10
9
9
0
0

Ν
11
11
10
10
10
9
8
8
7
7
6
4
3
3
3
0
0

Ι
1
1
2
1
1
2
4
2
2
0
2
1
1
0
0
0
0

Η
2
2
2
3
3
3
2
5
5
8
6
9
10
11
11
14
14

κουμενιος
Διαιτ. Μανασης Κ (Ρατζας - Παφης)
Γηπ. Ριζώματος: Παραληθαίοι - Αγ Κυριακή
Διαιτ. Κουτσαγιας (Λεωνιδας Κ - Αποστολου)
Γηπ. Γριζάνου: Γριζάνο - Αρδάνι
Διαιτ. Ζησης (Τζιοτζιος - Σινδρος)
Γηπ. Βασιλικής: Βασιλική - Ριζαριό
Διαιτ. Δουλοπουλος (Καλογριας - Καπερωνης)
Αγ Κυριακής: Ακαδημια 1 - Κεραμίδι
Διαιτ. Κοντινος (Αλεξοπουλος - Ντινος)
Γηπ. Λόγγου: Λόγγος - Καρυες
Διαιτ. Κωτουλας (Νταλουκας - Καψουρας)
Γηπ. Πετρωτού: Πετρωτό - Κρήνη
Διαιτ. Λεωνιδας Σ (Πλοκας - Αργυροπουλος)
Ρεπό: Κηπάκι

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 1ου ΟΜΙΛΟΥ
ΤΕΡΜ.
57-15
43-14
48-15
40-15
37-18
32-14
32-14
35-22
35-31
26-30
23-30
21-36
15-43
14-45
12-44
0-42
0-42

ΟΜΑΔΕΣ
1 Παραληθαίοι
2 Ριζαριό
3 Ζάρκο
4 Καρυές
5 Κηπάκι
6 Αρδάνι
7 Κεραμίδι
8 Αγ. Οικουμένιος
9 Γριζάνο
10 Αμπελάκια
11 Αγ. Κυριακή
12 Βασιλική
13 Ακαδημία 1
14 Πετρωτό
15 Κρήνη
16 Λόγγος
17 Αστέρας

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

Ν
11
11
8
8
7
7
6
6
6
6
5
4
3
3
2
2
1

Ι
2
1
4
2
4
3
4
3
3
3
4
4
3
2
5
0
1

Η
1
2
2
4
4
4
5
5
5
5
5
6
8
9
7
12
12

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

Η κοπή πίτας των βετεράνων
Ένα από τα εξαιρετικά ταλέντα του Τρικαλινού ποδοσφαίρου, ο Θοδωρής Μαγκούτης θα σπουδάσει
στην Φαρμακευτική Θεσσαλονίκης και θα παίξει και
ποδόσφαιρο στην ομάδα Νέων του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Ο Θοδωρής Μαγκούτης αγωνίστηκε
στην Κ17 του Α Ο Τρίκαλα την περασμένη περίοδο,
συνδύασε αθλητισμό και μαθήματα και είναι άριστος
και στους δύο τομείς.

την Ταβέρνα «Νικόλας»
στην Αγία Κυριακή οι
Βετεράνοι των Τρικάλων
διοργανώνουν σήμερα την
καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση
τους όπου θα κόψουν και την
Πρωτοχρονιάτικη πίτα τους.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα

Σ

τιμηθούν άνθρωποι που έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες του στον ΑΟ
Τρίκαλα και στον αθλητισμό. Συγκεκριμένα θα τιμηθούν οι παλιοί παίκτες
του ΑΟΤ Βησσάρης Μαντέλας, Αλέκος
Κατσιαούνης, Τάκης Τσιρώνης, Δημήτρης Ρούσσας, Στέφανος Γκαραγκούνης, ο Χρήστος Κούγκουλος που αγω-

νίστηκε και στον ΑΟΤ αλλά υπηρέτησε
και την διαιτησία, ο επί σειρά ετών διοικητικός παράγοντας Γιώργος Κουτανίτης, ο παλιός πρωταθλητής του στίβου και τώρα προπονητής Χρήστος Παπαχρήστος και οι δημοσιογράφοι Κώστας Παπαδογεώργος, Παναγιώτης
Γιδόπουλος, Βαγγέλης Κοντοχρήστος.
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Στην Πηγή τα βλέμματα
•Η τοπική ομάδα θα φιλοξενήσει το Καστράκι
ολλές οι
δοκιμασίες για
τις ομάδες που
έχουν στόχους
στο πρωτάθλημα και
οφείλουν να έχουν
τεταμένη την προσοχή
τους σε κάθε αγωνιστική,
εκτός απ’ αυτές που
κερδίζουν άνευ αγώνα.

Π

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Μια τέτοια περίπτωση είναι η
σημερινή για το πρωτοπόρο
Νεοχώρι το οποίο θα κερδίσει
το Γλίνος, οπότε οι παίκτες του
Στέφανου Ψύχου φορτίζουν
τις μπαταρίες τους για τη συνέχεια. Ανευ αγώνα θα κερδίσει και η Δήμητρα Απόλλων
την ΑΕΤ οπότε η ομάδα των
Γκαραγκάνη- Γιαγιάκου θα έχει
την ευκαιρία να πλησιάσει τις
πρώτες θέσεις εφόσον τα αποτελέσματα των πρωτοπόρων
ευνοήσουν.
Για την Πηγή όμως τίποτα
δεν είναι εύκολο στο σημερινό
παιχνίδι της αφού απέναντί της

Το Μεγαλοχώρι συνεχίζει την προσπάθειά του στη Διάβα με την
Κρύα Βρύση, ενώ το Μικρό Κεφαλόβρυσο θα φιλοξενήσει τα Καλύβια
θα βρει το Καστράκι. Μια έμπειρη και δυνατή ομάδα η
οποία μπορεί να κοιτάξει κατάματα κάθε αντίπαλο και αν
δεν αντιμετωπιστεί ανάλογα
μπορεί να κάνει τη ζημιά. Το
γνωρίζει καλά αυτό ο Σπύρος
Ευαγγέλου οπότε έχει επιστήσει την προσοχή στους παίκτες
του, προκειμένου να φτάσουν
στο επιθυμητό αποτέλεσμα,
που δεν είναι άλλο από τη νίκη.
Εύκολο απόγευμα δεν έχει
ούτε το Μικρό Κεφαλόβρυσο

το οποίο φιλοξενεί τα Μεγάλα
Καλύβια. Οι φιλοξενούμενοι
δεν «καίγονται» για βαθμούς
και αυτό τους δίνει ώθηση και
ψυχολογικό αβαντάζ ενώ δείχνουν πως έχουν βελτιώσει
αρκετά πράγματα με την επιστροφή του Νουνού και αποτελούν «κίνδυνο» για οποιονδήποτε αντίπαλο, όπως έκαναν
πρόσφατα στην Πηγή.
Πιο εύκολη αποστολή έχει η
Φήκη απέναντι στον Αχιλλέα
Τρικάλων με την ομάδα του

Τάκη Ρούσσα να είναι το απόλυτο φαβορί. Αυτό όμως δεν
σημαίνει πως οι γηπεδούχοι
έχουν την πολυτέλεια να «χαλαρώσουν» μιας και οι φιλοξενούμενοι ψάχνουν παντού και
πάντα ένα θετικό αποτέλεσμα.
Δυνατό και αμφίρροπο παιχνίδι γοήτρου αναμένεται να γίνει στη Διάβα, εκεί όπου η
Κρύα Βρύση θα αντιμετωπίσει
το Μεγαλοχώρι. Η ομάδα του
Βασίλη Γκούμπλια παρουσιάζει
ένα βελτιωμένο αγωνιστικό
πρόσωπο, ενώ η «Θύελλα» έχει
δείξει σε πολλούς αγώνες πως
πρόκειται για μια ικανή ομάδα.
Ταξιάρχες και Αγία Μονή θα
λύσουν τις… διαφορές τους με
στόχο το θετικό αποτέλεσμα.
Τόσο οι γηπεδούχοι, όσο και οι
φιλοξενούμενοι δείχνουν σημάδια βελτίωσης και σταθερότητας οπότε όποια παρουσιάσει σοβαρότητα συγκεντρώνει τις περισσότερες ελπίδες να τα καταφέρει.
Τέλος, στο γήπεδο της Πύλης η ομάδα του Πορταϊκού θα
φιλοξενήσει τον Πύργο. Στόχος είναι η νίκη μιας και ανάγκη από βαθμούς για να βελτιώσουν τη θέση τους.
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Οι διαιτητές των σημερινών αγώνων
οι οποίοι θα ξεκινήσουν στις 3μ.μ
Γηπ. Πηγης
Διαιτ. Μανασης Κ
Γηπ. Ταξιαρχών
Διαιτ. Δουλοπουλος
Γηπ. Κεφαλ/σου
Διαιτ. Κουτσαγιας
Γηπ. Φήκης
Διαιτ. Ζησης
Γηπ. Πύλης
Διαιτ. Κοντινος
Γηπ. Σαραγιων
Διαιτ. Λεωνιδας Σ
Γηπ. Διάβας
Διαιτ. Σταφυλας
ΑΕΤ - Δημητρα
Νεοχωρι - Γλύνος

Πηγη - Καστράκι
Μπαλας Χ - Λεωνιδας Κ
Ταξιαρχες - Αγ Μονη
Τζιοτζιος - Καπερωνης
Κεφαλοβρυσο - Καλυβια
Παπαγεωργοπουλος - Αλεξοπουλος
Φήκη - Αχιλλεας
Ανδριοπουλος – Τουλουμης
Πορταικος - Πύργος
Νταλουκας - Κωτουλας
Σαραγια - Πυργετός
Μανασης Μ - Παφης
Κρ. Βρύση - Μεγαλ/ρι
Καλογριας - Κωστηρας
0-3α.α
3-0α.α

Η ΒΑΘΜoΛoΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ

Β

Ν

Ι Η

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

46
40
36
35
34
29
29
28
25
24
23
21
19
16
14
8
0
0

15
12
11
11
11
9
9
9
7
7
6
6
6
4
4
2
0
0

1
4
3
2
1
2
2
1
4
3
5
3
1
4
2
2
1
1

Νεοχώρι
Πηγή
Κεφαλόβρυσο
Φήκη
Δήμητρα Απόλλων
Μεγαλοχώρι
Ταξιάρχες
Σαράγια
Καστράκι
Πυργετός
Αγία Μονή
Καλύβια
Κρύα Βρύση
Πορταϊκός
Πύργος
Αχιλλέας
ΑΕΤ
Γλίνος

1
0
3
3
4
6
6
6
6
7
6
8
9
8
11
13
16
16

ΤΕΡΜ.
56-5
34-9
35-14
34-14
38-22
35-21
28-23
31-18
34-18
24-24
23-21
19-21
20-32
18-35
17-32
14-49
0-48
3-57

•Δεν υπολογίζονται οι αγώνες Πηγή- Δήμητρα, Φήκηκαι Πορταϊκός- Σαράγια.

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 19ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΗΓΗ – ΚΑΣΤΡΑΚΙ
1996-1997 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-1 Χατζής, Κράβαρης, Σβάνας – Σακελλαρίδης
2001-2002 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-2 Πλακιάς, Ντίνας
2002-2003 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-4 Δερμιτζάκης – Μπέττας, Ππαανικολάου,
Λάιος, Πλακιάς
2005-2006 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Χ.Μαυρογιάννης – Μιλτιάδου [2]
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Χοτζάι [2]

ΝΕΟΧΩΡΙ – ΓΛΙΝΟΣ
1980-1981 Α’ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Μητρούσιας [2] – Ν.Αλεξίου
1982-1983 Α’ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Παπαευαγγέλου, Μπουλομπάσης
1983-1984 Α’ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 6-1 Κοσμάς [2], Παπαευαγγέλου, Τσιάντος,
Αλεξίου, Σακελλαρίου – Πούλιος
2013-2014 Β’ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-0 Τασιούλης [2], Ρίζος [2], Παπακυρίτσης
2014-2015 Β’ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-0 Λαγκαδινός

ΜΙΚΡΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ – ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΛΥΒΙΑ

ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ – ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ
1995-1995
1997-1998
2000-2001
2002-2003
2004-2005

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

1-1
1-2
2-1
2-0
1-5

Τασσόπουλος – Πάφης
Ε.Νίκου – Χατζής, Ζωγράφος
Καψιώχας, Μ.Νίκου – Κατσιγιάννης
Τσιούλης, Ε.Νίκου
Τασσόπουλος – Μόκκας [2], Τριάντος [2],
Αντωνίου

Α.Ε.Τ. – ΔΗΜΗΤΡΑ
1999-2000 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-3 Α.Παπαευθυμίου, Δ.Παπαευθυμίου,
Μπαμπούρης – Γκαρνάρας [2],
Γεροδημόπουλος
2000-2001 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Καρακούσης – Βαρνακιώτης
2001-2002 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-0 Γκαραγκούνης, Τσικρικάς, Καραϊσκος
2002-2003 Δ’ ΕΘΝΙΚΗ
0-3 Αντωνίου, Σακελλάρης, Κανιούρας
2006-2007 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Κονταξής – Χασιώτης
2007-2008 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Ηλιόπουλος, Γκίκα
2008-2009 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-1 Μπαμπούρης [2], Μάμαλης – Χ.Χοτζαϊ
2009-2010 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-0
2010-2011 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-3 Πατσιάς, Μαυρίκος – Μπαρμπαρούσης,
Γαλάνης, Ρούκας
2011-2012 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-3 Φασούλας – Παπανδρέου, Ρετζιλάς, Γαλάνης
2012-2013 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-1 Γάτσιος [2], Μαυρίκος – Ρούκας
2013-2014 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Ζαφειρόπουλος – Ρούκας
2014-2015 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Πολυζόπουλος, Μίσσας
2015-2016 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Ντόκος – Μπαούης, Ιωάννου
2016-2017 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Δημόπουλος – Πατουλιάς
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Δρόσος – Τσιγαρίδας, Κακάβας

1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1985-1986

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

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

1986-1987 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1
1987-1988 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-1
1988-1989 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-3
1990-1991 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-2
1991-1992 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-1
1996-1997 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-3
2003-2004 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2

Θεοδωρακόπουλος
Τσιτσούλης
Καρανίκας – Γεροδημόπουλος
Κατσίκας, Ντιντής – Τζόγιας
…………..
Λ.Γκολίτος – Κ.Γαβρίτσας [2],
Ν.Παπαχρήστος
Γ.Γρηγορίου – Παπαχρήστος
…………..
Μάμαλης [2], Λ.Γκολίτος [2], Οικονόμου –
Καραλής [2], Παπαπαναγιώτου
Γ.Παπαβασιλείου, Ν.Μάμαλης – Μπίχτας,
Ντίνας
………….
Κλάντζος, Ρακοβίτης, Καραλής
Κολοβός – Χαχάμης [2]

ΦΗΚΗ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΑΣ
1991-1992 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-6 Κωνσταντινίδης [3], Παπευθυμίου [2],
Κρομμύδας
1993-1994 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-3 Κωσταρέλλος, Πλαστήρας – Γκένας,
Δ.Παπαευθυμίου, Σιακαβάρας
2000-2001 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-3 Ν.Μακρής [2], Γαλάνης, Κώφος, αυτογκόλ –
Παπανικολάου [2], Σβάνας
2001-2002 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-1 Κράβαρης
2004-2005 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-4 Ψωμάς [2], Τσερέπη, Κεφαλάς
2009-2010 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-1 Μπανάσιος
2010-2011 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-3 Δερμάνης [2], Χασιώτης

2011-2012
2013-2014
2014-2015
2017-2018

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

2-2 Μακρής, Τσαντήλας – Κασιώλας, Νικολάου
2-1 Χασιώτης, Βερβέρας – Παπαθανασίου
0-0
5-0 Νούνος [3], Λαγκαδινός, Σταματόπουλος

ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ – ΠΥΡΓΟΣ
1985-1986
1986-1987
2010-2011
2011-2012

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

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

Καταραχιάς
Κουβέλης, Μπαλατσούκας – Ευθυμίου
Ραμμιώτης, Ν.Τσιαμπαλής
Ν.Τσιαμπαλής – Αγγέλης, Μπαμαπνάτσας,
Μιχαήλ
2014-2015 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΝΧΙΚΗ 1-0 Γ.Πανάγος

ΣΑΡΑΓΙΑ – ΠΥΡΓΕΤΟΣ
1978-1979 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Γ.Τρίκας – Σιμιτζής, Χ.Ιακωβάκης
1979-1980 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-7 Αντωνίου, Παζαρακιώτης – Σιμιτζής [3],
Χ.Ιακωβάκης [3], Γκίτσας
1980-1981 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-3 Καφαντάρης – Σιμιτζής [2], Χ.Ιακωβάκης
1984-1985 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-2 Η.Μαρδάνης, Παζαρακιώτης – Ευσταθίου,
Κ.Βαβίτσας
1990-1991 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4-1 Τσιόβολος [2], Ψωμάς, Κούρεντας –
Κ.Ιακωβάκης
1994-1995 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-0
2014-2015 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-2 Λουλές, Νικολούσιος
2015-2016 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Κωσταρέλος – Καραγκούνης
2016-2017 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-1 Μαράβας [2], Κοντοβουνήσιος – Λουλές
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-2 Νικολούσιος [2]

ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ – ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
2010-2011 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4-1 Φουρτούνης, Κύργος, Ράππας, Λίτσιος –
Α.Ράκος
2012-2013 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-1 Χαϊταλής [2], Αβραμόπουλος, Β.Αλμπάνης,
Αναστογιάννης, Αναστογιάννης – Χασιώτης
2013-2014 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4-2 Ο.Ζαρακότας [4] – Γκόυμας, Χαραλάμπους
2016-2017 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-1 Μόκκας [2], Κεραμάς, αυτογκόλ,
Χ.Ζαρακότας – Ντραγκότι
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-2 Τσαβαλάς, Παύλου
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Δείπνο και κοπή πίτας
για τον ΑΟ Καλυβίων
Η

καλή πορεία
της ομάδας
των Καλυβίων
φέτος έχει
φέρει χαμόγελα στους
ασπρόμαυρους.

Έτσι… το βράδυ της Τρίτης, παίκτες, τεχνικό τιμ και
διοίκηση δείπνησαν στην ταβέρνα «Παπαντώνης» στο χωριό, ενώ έκοψαν και την πίτα
τους, με τις ευχές για ένα
δημιουργικό και παραγωγικό,
νέο έτος.
Τυχερός της βραδιάς ήταν
ο Γιώργος Νουνός και το
φλουρί αντιστοιχούσε σε ένα
συμβολικό χρηματικό ποσό.

Περιμένει αντίσταση
•Ο πρώην αρχηγός των μπασκετικών Τρικάλων Δ. Σλαφτσάκης
τόνισε πως ο Αρης πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα τον Πανιώνιο

Ο

Διαμαντής Σλαφτσάκης
περιμένει έναν
επικίνδυνο Πανιώνιο
και θα χρειαστεί
συγκέντρωση από μεριάς Άρη για
να έρθει η νίκη όπως σχολίασε
στο μπλογκ που διατηρεί.

Παίζουμε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι
στην έδρα μας απέναντι στον Πανιώνιο.
Είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί
θέλουμε να επιστρέψουμε στα νικηφόρα αποτελέσματα.
Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο Πανιώνιος είναι μια πολύ και ποιοτική ομάδα

με πολύ καλές μονάδες και κάποιους
έμπειρους παίκτες, που έχουν παίξει
αρκετούς τέτοιου είδους αγώνες. Από
κει και πέρα, εμείς πρέπει να είμαστε
πολύ συγκεντρωμένοι στην τακτική μας
και στη δύναμή μας που είναι η άμυνα.
Να μην αφήσουμε τον Πανιώνιο να
βρει ρυθμό μέσα από το επιθετικό transition που είναι το δυνατό του σημείο.
Γνωρίζουμε ότι έχει στο ρόστερ του
πάρα πολύ ικανούς σκόρερ και πρέπει
να είμαστε πάρα πολύ πιστοί στο αμυντικό μας πλάνο.
Είναι ένας εντός έδρας αγώνας για

μας και το ευχάριστο για την ομάδα
μας, είναι ότι μέσα στο 2019 κερδίσαμε
και τις δυο αναμετρήσεις που δώσαμε
στο «Nick Galis Hall». Ο Πανιώνιος ψάχνει απεγνωσμένα ένα «διπλό», γιατί
δεν έχει πετύχει εκτός έδρας νίκη.
Σαφώς είναι ένας «τελικός» γι’ αυτούς, όμως έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε κι εμείς το παιχνίδι. Χρειαζόμαστε
τον κόσμο στο πλευρό μας και τον
έχουμε ανάγκη, διότι μας δίνει μεγάλη
ώθηση και τεράστια ενέργεια. Θα πρέπει να είμαστε 40 λεπτά συγκεντρωμένοι και έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα.
CMYK

* Ο Γενάρης που μας αποχαιρέτισε είναι αλήθεια ότι μας έδειξε
για τα καλά τα δόντια του, οπότε ήταν φυσιολογικό να επηρεαστούν και μάλιστα σημαντικά τα αγωνιστικά δρώμενα.
Κάποια στιγμή προέκυψε κύμα αναβολών, οπότε οι πρωταγωνιστές κάνουν αγώνα δρόμου για να διευθετήσουν τις εκκρεμότητες.
* Μακάρι ο Φλεβάρης να μην προσφέρει ανάλογες δυσάρεστες
εκπλήξεις και όλα να κυλήσουν φυσιολογικά και σε ανεκτά
επίπεδα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέσα από την σωστή ροή
παιχνιδιών ζεσταίνονται άπαντες και βρίσκουν τον κατάλληλο
βηματισμό.
* Πολλοί ειδικοί εξάλλου θεωρούν ότι ο συγκεκριμένος μήνας
είναι από τους πιο καθοριστικούς σχετικά με την διαμόρφωση
των βαθμολογικών χαρτών σε όλα τα πρωταθλήματα. Συνεπώς
η ουσία είναι πάνω απ’ όλα και το έμψυχο δυναμικό θα
επιδιώξει να περάσει με υψηλό βαθμό τις εξετάσεις.
* Αυτοί πάντως που δεν κάνουν εκπτώσεις είναι όσοι διακονούν
το ερασιτεχνικό. Ειδικά το τελευταίο διάστημα φτιάχνουν
σχήματα και συστήματα, ενώ εστιάζουν και στις λεπτομέρειες.
Η πράξη πάντως δείχνει ότι έχουν κέφια με αποτέλεσμα οι
φίλαθλοι να φεύγουν γεμάτοι απ’ όσα βιώνουν.
* Οι παλαίμαχοι των Τρικάλων ξέρουν να παρουσιάζουν ξεχωριστές εκδηλώσεις, που αφήνουν ισχυρό αποτύπωμα συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Σίγουρα η
νοσταλγία αποτελεί σήμα κατατεθέν και οι παριστάμενοι επιχειρούν μια νοσταλγική αναδρομή σε χρόνια δοξασμένα.
* Στα γνωστά του λημέρια επέστρεψε ο Κ. Μαλάϊ. Να θυμίσουμε
ότι φέτος ξεκίνησε στον ΑΟΤ αλλά δεν βρέθηκε στις επιλογές
των προπονητών. Εντάχθηκε λοιπόν στον Παλληνιακό και
τόνισε ότι θα δώσει τον καλύτερο εαυτό του.
* Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι επανέκαμψε σπίτι του και ευχαρίστησε τους διοικούντες για το αγκάλιασμα και τον προπονητή του για την πίστη στο πρόσωπό του. Αργά ή γρήγορα
λοιπόν όλοι βρίσκουν τον χώρο τους.
* Κάθε παιχνίδι της Α2 Εθνικής στο βόλεϊ γυναικών έχει
δυσκολίες, οπότε χρειάζεται τεράστια προσοχή, διότι ακόμη
και ένας κρίκος αν λείψει από την αλυσίδα μπορεί να γίνει η
ζημιά.
* Ωστόσο τα κορίτσια του Ασκληπιού αφήνουν αρκετό χώρο
στο μυαλό τους για το σημερινό(16.00) παιχνίδι στην Δράμα.
Ο αντίπαλος ξέρει να παλεύει αλλά οι γαλάζιες ποντάρουν
στην ποιότητά τους, οπότε με καλή αρχή και διάρκεια στην
απόδοση θα επιστρέψουν με γεμάτα χέρια.
* Υψηλό κίνητρο όμως έχουν και οι τοπικές ομάδες βόλεϊ που
δραστηριοποιούνται στο τοπικό. Χάρη στο ταλέντο και στην
εργατικότητα μένουν σταθερά ψηλά. Ειδικά πάντως οι μεταξύ
τους αναμετρήσεις έχουν άγρια ομορφιά και συνήθως τραβούν
σε μάκρος.
* Για πολύ λίγο τα μέλη της Σκακιστικής Κίνησης Τρικάλων θα
αφήσουν στην άκρη τις παρτίδες, αφού προγραμμάτισαν για
σήμερα(17.00, Πανελλήνιο) την κοπή πίτας. Θα έχουν πολλά
να πουν για το μέλλον μέσα σε ζεστή ατμόσφαιρα.
* Φυσικά η σκέψη όλων βρίσκεται στην διοργάνωση του Πανελληνίου για το οποίο θα βάλουν τα δυνατά τους για να
πάρει τον καλύτερο δυνατό βαθμό.
* Με αδημονία περιμένουν οι Τρικαλινοί φίλαθλοι το all star
basket, αφού ξέρουν ότι θα προκύψει πλούσιο υλικό αλλά
και δηλώσεις καρδιάς από οικεία πρόσωπα.

02:30 COSMOTE SPORT 4 HD
New York Knicks-Boston Celtics
14:00 ΕΡΤ2
Εθνικός - Υδραϊκός, Πρωτάθλημα Πόλο
Ανδρών
14:00 COSMOTE SPORT 7 HD
Αρμίνια Μπίλεφελντ-Αμβούργο
14:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Λεβάντε-Χετάφε
14:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Τότεναμ-Νιούκαστλ
15:00 ΕΡΤ3
Ηρακλής - Πλατανιάς
15:45 ΕΡΤ2
Άρης - Πανιώνιος
15:45 ΕΡΤ2
Χολαργός - Περιστέρι
15:45 ΕΡΤ2
Κύμη - Κολοσσός
16:00 Novasports 1HD
Έμπολι - Κιέβο Βερόνα
16:30 COSMOTE SPORT 9 HD
Νυρεμβέργη-Βέρντερ Βρέμης
16:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Χόφενχαϊμ-Φορτούνα Ντίσελντορφ
16:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Χέρτα Βερολίνου-Βόλφσμπουργκ
16:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Ντόρτμουντ
16:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Λεβερκούζεν-Μπάγερν Μονάχου
17:00 ΕΡΤ3
Αγώνας Βόλεϊ
17:00 COSMOTE SPORT 4 HD
AEK-Ρέθυμνο Cretan Kings

17:00 Novasports 3HD
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ - Μπόλτον
17:15 COSMOTE SPORT 1 HD
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Μπιλμπάο
18:00 ΕΡΤ2
Προμηθέας - ΠΑΟΚ
19:00 ΕΡΤ HD
Λαμία - Παναιτωλικός
19:00 Novasports 3HD
Νάπολι - Σαμπντόρια
19:30 Novasports 2HD
Ολυμπιακός - Πανιώνιος
19:30 Novasports 1HD
ΟΦΗ - Πανιώνιος
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Σάλκε-Γκλάντμπαχ
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Μπαρτσελόνα-Βαλένθια
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Κάρντιφ-Μπόρνμουθ
19:30 Novasports 1HD
Λιντς - Νόριτς
20:45 Novasports 4HD
Άγιαξ - Φένλο
21:00 Novasports 5HD
Ρεν - Αμιάν
21:30 Novasports 1HD
Γιουβέντους - Πάρμα
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD
Θέλτα-Σεβίλη
22:00 Novasports 3HD
Ρεμς - Μαρσέιγ
22:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Άβες-Μπράγκα
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τεθεί στο περιθώριο ως «απροσάρμοστος».

«Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ:
Αποδοχή ή άρνηση;»
ΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ

«Ώστε δια την άγαν των πλεόνων επιθυμίαν, ει τω άρα και μη
ήρεσκε, δεδιώς μη αντιχειροτονών κακόνους δόξειεν είναι τη
πόλει ησυχίαν ήγεν»
(Γι’αυτό, λοιπόν, εξαιτίας της
μεγάλης επιθυμίας των περισσότερων, κι αν τυχόν σε κάποιον δεν άρεσε (αυτό), επειδή
φοβόταν μήπως, αν προτείνει τα
αντίθετα, φανεί ότι είναι με κακή
διάθεση προς την πόλη, δεν
εκδήλωνε καμία αντίδραση
(ησύχαζε)).

Κοινή γνώμη και πολιτική
Η κοινοβουλευτική – και όχι
μόνο – συζήτηση για την κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών ανέδειξε τους προβληματισμούς σχετικά με τη στάση
των πολιτικών απέναντι στη δύναμη της κοινής γνώμης. Κάποιοι στέκονται επικριτικά προς
τον πρωθυπουργό επειδή
αγνόησε την κοινή γνώμη που
σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις είναι αντίθετη προς τη συμφωνία των Πρεσπών (65%). Θεωρούν πως αυτό συνιστά μία
αντιδημοκρατική στάση, αφού
στις δημοκρατίες η θέληση των
πολλών συνιστά το πυρηνικό
τους στοιχείο.
Ωστόσο, υπάρχουν κι εκείνοι
που διαβλέπουν στη θέση του
πρωθυπουργού (κύρωση της
συμφωνίας) έναν πολιτικό ρεαλισμό και ίσως – ίσως στοιχεία
– γνωρίσματα πολιτικού ηγέτη
που τολμά να συγκρούεται με
την πλειοψηφία στο όνομα του
εθνικού συμφέροντος. Αναπόφευκτα η στάση αυτή παραπέμπει στη γνωστή θέση του
Θουκυδίδη «κατείχε το πλήθος ελευθέρως, και ουκ ήγετο
μάλλον υπ’ αυτού ή αυτός
ήγεν..» Οι θιασώτες αυτής της
θέσης πρεσβεύουν πως ο πρωθυπουργός κωφεύοντας στις
δημαγωγικές κραυγές της

εκλογικής πελατείας και στα
συλλαλητήρια και επιδεικνύοντας πολιτικό θάρρος επέλεξε τη
διακονία του μακροχρόνιου
εθνικού συμφέροντος, όπως
αυτός το ερμηνεύει.
Ένας πολιτικός ή πρωθυπουργός περιδεής μπροστά
στην πίεση και στις επιταγές της
κοινής γνώμης δεν μπορεί να
κυβερνήσει ούτε να χαράξει
δρόμους που υπερβαίνουν την
παραδοσιακή αντίληψη της πολιτικής και της τέχνης του «άρχειν».
Από την άλλη, όμως, ένας
πολιτικός ή πρωθυπουργός που
αγνοεί την κοινή γνώμη και αυτοεγκλωβίζεται στον «πολιτικό
ναρκισσισμό» του είναι επικίνδυνος για τη δημοκρατία και τα
συμφέροντα του λαού.
Παράπλευροι, όμως, προβληματισμοί αναπτύχθηκαν και
για τη γενικότερη στάση του
ατόμου – και όχι μόνο των πολιτικών – απέναντι στη δύναμη
της κοινής γνώμης που άτυπα
λειτουργεί ως λαϊκό δικαστήριο
και επιβάλλει τις δικές της ποινές σε κάθε παρεκκλίνουσα
συμπεριφορά.

Κοινή γνώμη και
Δημοκρατία
Πρώτος ο Θουκυδίδης διείδε
καθαρά την αδυναμία ή το φόβο
κάποιου ή κάποιων να εκφράσουν διαφορετική άποψη προς

μη της πλειοψηφίας προσδοκώντας από αυτή τη σύμπλευση
την κοινωνική αποδοχή και
προσωπική αυτοεπιβεβαίωση.
Είναι τέτοια η δύναμη που ασκεί
η εξουσία της κοινής γνώμης
που κάθε διαφωνία ή αντίλογος
εκλαμβάνεται ως «ιδιοτροπία»
ή αντικοινωνική (αντεθνική στάση) ή όχι και σπάνια αδυναμία
κατανόησης και προσαρμογής
στην εκάστοτε αναγκαιότητα.
Η ανέκφραστη, όμως, διαφωνία προς τη γνώμη της πλειοψηφίας – κοινής γνώμης θεωρείται αδυναμία της δημοκρατίας και συνοδεύεται από αρνητικά φαινόμενα που πλήττουν
– τραυματίζουν τόσο το «υποκείμενο» όσο και την κοινωνία –
δημοκρατία.
Ο φόβος μήπως κάποιος θεωρηθεί «κακόνους» οδήγησε
την Αθήνα στην καταστροφή
(Σικελική εκστρατεία 415-413
π.Χ.). Πόσο, όμως, διδαχτήκαμε
ως κοινωνία και ως δημοκρατία
από αυτήν την εξέλιξη; Πόσο
θωρακίσαμε τη δημοκρατία μας
από τα αρνητικά της ανέκφραστης γνώμης της μειοψηφίας
και των ολίγων; Πως διαπαιδαγωγηθήκαμε ως προς τη στάση
μας προς τη εξουσία της κοινής
γνώμης που φαίνεται να αποδιοργανώνει τους νοητικούς
μας μηχανισμούς και να μας
καθιστά ψυχολογικά ανδράποδα από το φόβο της απόρριψης;

Η δύναμη της κοινής
γνώμης

αυτήν της πλειοψηφίας. Οι περισσότεροι συνειδητά ή ασυνείδητα συμπλέουν με τη δύνα-

ις εγκαταστάσεις της
δημόσιας τηλεόρασης
επισκέφθηκαν χθες ο
υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής
Νίκος Παππάς και ο
υφυπουργός Λευτέρης Κρέτσος,
εγκαινιάζοντας το αυτόνομο
ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, η οποία
εκπέμπει πλέον από τους δικούς
της πομπούς, ανεξάρτητα από
τον ιδιώτη πάροχο DIGEA.

Τ

Αφού πάτησε το κουμπί ενεργοποιώντας το δίκτυο από τις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΕΡΤ, ο υπουργός
είπε ότι «είναι η στιγμή που τελειώνουμε με τη δεύτερη σημαντικότερη
συνέπεια του "μαύρου", το οποίο έπεσε το 2013». Όπως ανέφερε, «το 2013
είχαμε το βίαιο κλείσιμο της ΕΡΤ με
αποτέλεσμα ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας να μείνει έξω από τη
νέα ψηφιακή εποχή και να εξαρτάται
όλα αυτά τα χρόνια από ιδιώτη πάροχο του ψηφιακού σήματος».
Ο κ. Παππάς ευχαρίστησε τη διοί-

«Η πλειοψηφία έχει τη δύναμη – εξουσία, αλλά όχι υποχρεωτικά και το δίκαιο».
Η κοινή γνώμη, ισχυρή και
ανώνυμη, συνιστά μια πολιτική
δύναμη που δεν προβλέπεται
από κανένα σύνταγμα και επηρεάζει καταλυτικά κάθε πτυχή
της ατομικής, κοινωνικής και
εθνικής ζωής. Όλοι την επικαλούνται όταν συμφωνεί μαζί
τους και όλοι την υποτιμούν
όταν αντίκειται στα σχέδιά τους.
Τότε θεωρούν πως αυτή συνιστά προϊόν εξαπάτησης και παραπληροφόρησης κι ενός επικίνδυνου λαϊκισμού που στοχεύει στη διακονία ιδιοτελών
σκοπιμοτήτων.

Μια κοινή γνώμη, λοιπόν, που
από τη μια πλευρά διαμορφώνει
συνειδήσεις, σκέψεις, συμπεριφορές και πολιτικές πρακτικές
κι από την άλλη διαμορφώνεται
από ιδεολογίες, κοινωνικά στερεότυπα, ηθικές αξίες, πολιτικές σκοπιμότητες, πολιτιστικά
πρότυπα και βέβαια από τους
ιδεολογικούς μηχανισμούς του
κράτους (σχολείο, θεσμοί….).

Η κοινή γνώμη αποτελεί μια
πραγματικότητα και ως τέτοια
πρέπει κάθε φορά να την αντιμετωπίζουμε. Οι ειδικοί δεν αναζητούν μόνο τους παράγοντες
που τη διαμορφώνουν και τη δύναμη που ασκεί σε άτομα και
κοινωνία (θετικά και αρνητικά)
αλλά καταγράφουν και τη στάση μας προς αυτήν προτείνοντας ταυτόχρονα τη «δέουσα»
κατά περίπτωση.

Οι στάσεις
Παραδοσιακά ο «μέσος πολίτης» διαμόρφωσε τρεις διαφορετικές στάσεις που ξεκινούν από την πλήρη αποδοχή
και συμμόρφωση προς τις επιταγές της κοινής γνώμης έως
την πλήρη άρνηση – απόρριψη.
Υπάρχει, βέβαια, και η ενδιάμεση στάση, αυτή της κριτικής
αντιμετώπισης που χαρακτηρίζει όλους εκείνους που έχουν
συνείδηση της θέσης τους μέσα
στο κοινωνικό σώμα και κυρίως
των ορίων της συμπεριφοράς
τους.
Μια καταγραφή των επί μέρους στοιχείων τω τριών αυτών
στάσεων θα διευκόλυνε και τη
δική μας στάση. Στόχος μας η
αναζήτηση της αλήθειας με ό,τι
αυτό συνεπάγεται.
«Δεν με ενδιαφέρει η γνώμη
των άλλων, παρά μόνον η αλήθεια» (Αισχύλος)
α. Η πρώτη στάση: Η απόλυτη αποδοχή και συμμόρφω-

ση στις εντολές της κοινής γνώμης. Όσοι ανήκουν σε αυτήν την
κατηγορία παραιτούνται από
κάθε δικαίωμα αυτοκαθορισμού και αυτοβουλίας. Αυτό
σημαίνει αλλοίωση των ιδιαίτερων στοιχείων της προσωπικής
ταυτότητας και τελικά άρνηση
της ίδιας της αυτονομίας τους.
Η στάση αυτή χαρακτηρίζει
άτομα που έχουν μειωμένο αίσθημα αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης. Εξάλλου η απόλυτη συμμόρφωση στις εντολές
της κοινής γνώμης – πλειοψηφούσας άποψης είναι συνάρτηση της ψυχολογικής ευπάθειας ενός ατόμου και χαρακτηρίζει όσους φοβούνται την
κοινωνική απόρριψη και πάσχουν από διανοητική οκνηρία.
Το άτομο αυτής της κατηγορίας χάνει την ατομικότητά του,
την ελευθερία του και γίνεται
υποχείριο της πλειοψηφίας.
Αδυνατεί να πάρει πρωτοβουλίες και καθίσταται έρμαιο της
επιρροής του πλήθους και
«ησυχίαν άγει».
Αυτή η ψυχολογική εξάρτηση
από τη γνώμη των πολλών τρέφει την ανασφάλεια που βρίσκει
το αντίδοτό της στην οπαδοποίηση και το φανατισμό. «Ο
φανατισμός είναι η μορφή θέλησης που μπορεί να διαπνέει τους αδύναμους και τους
ντροπαλούς» (Κλιντ Ίστγουντ)
β. Η δεύτερη στάση: Η απόρριψη και η άρνηση συμμόρφωσης στα κελεύσματα της κοινής
γνώμης. Σύμφωνα με τους ειδικούς η κατηγορία αυτή των ανθρώπων χαρακτηρίζεται από
υψηλό βαθμό αυτοεκτίμησης –
αυτοπεποίθησης και εσωτερική
επάρκεια – αυτάρκεια. Η διαφοροποίηση από τις θέσεις της
πλειοψηφίας – κοινής γνώμης
προϋποθέτει μεγάλη αντοχή
στα εμπόδια που θα συναντήσει
από τη δυσπιστία των άλλων,
των πολλών.
Κι αυτό γιατί υπάρχει ο κίνδυνος μήπως χαρακτηριστεί ως
εχθρός ή «κακόνους», όταν εκφράσει τη διαφωνία του προς
την επικρατούσα θέση «αντιχειροτονών». Ενδεχομένως να
γίνει αντικείμενο χλευασμού και
περιφρόνησης του πλήθους και

Όσοι επιλέγουν το δρόμο της
μη – συμμόρφωσης προς τις
ιδέες της πλειοψηφίας – κοινής
γνώμης μπορεί ως ένα βαθμό να
στιγματίζονται και να λιθοβολούνται από την άλλη, όμως,
διασώζουν την αυτονομία τους
και την ατομικότητά τους. Σύμφωνα με τους ψυχολόγους από
αυτήν την ομάδα ανθρώπων
αναδεικνύονται οι ηγέτες που
ανοίγουν δρόμους και εμπνέουν. Εξάλλου «ελευθερία είναι το δικαίωμα να λες στους
ανθρώπους αυτό που δεν θέλουν να ακούσουν» (Όργουελ)
γ. Η τρίτη στάση: Η κριτική
στάση και η λογική αντιμετώπιση των επιταγών της κοινής
γνώμης. Η ιστορική εμπειρία
κατέδειξε πως οι ακρότητες
στη ζωή συνιστούν μια υπερβολή. Η μεσότητα με την Αριστοτελική της σημασία συνιστά ατομική και κοινωνική αρετή. Το κάθε άτομο χωριστά επιβάλλεται να επιλέξει τα όρια
επέμβασης της κοινής γνώμης
σε θέματα που αφορούν προσωπικές πτυχές της ύπαρξής
του.
Η καλλιέργεια των μηχανισμών αξιολόγησης των κανόνων και θέσεων της κοινής γνώμης συνιστά τον αναγκαίο όρο
για να πετύχουμε την ατομική
μας επιβίωση (διανοητική, ηθική….) αλλά και να συμβάλλουμε στην κοινωνική πρόοδο. Η
αξία του μέτρου σε όλες τις
μορφές της κοινωνικής συμπεριφοράς συνιστά διαχρονική
αρετή.
Η κοινωνία μας έχει ανάγκη
από τη φρόνιμη άρνηση και όχι
από τις απολυτότητες του μηδενισμού και της τυφλής συμμόρφωσης στα θέσφατα της
απρόσωπης εξουσίας της κοινής γνώμης.
Γιατί πρέπει να γνωρίζουμε
πως «κάθε υπερβολή, κάθε
υπέρβαση των ορίων μας πρέπει να πληρωθεί. Κανείς δεν
μπορεί να πάει πολύ μακριά
είτε ως προς την ανεξαρτησία,
είτε ως προς τον συμβιβασμό,
ατιμωρητί».

Το αυτόνομο δίκτυο εκπομπής σήματος της ΕΡΤ εγκαινίασε ο Ν. Παππάς

κηση και το προσωπικό της ΕΡΤ που
κατάφεραν όπως είπε, «και εσωτερικές
αγκυλώσεις και εξωτερικές πιέσεις
να υπερβούν» και «μέσα σε αντίξοες
καιρικές συνθήκες, να αναπτύξουν το

αυτόνομο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ».
Το δημόσιο δίκτυο διανομής ψηφιακού σήματος σε άλλες χώρες είναι
αυτονόητο, αλλά στην Ελλάδα δυστυχώς χρειάστηκε να δοθεί μάχη σε

πάρα πολλά επίπεδα για να φτάσουμε
στο επιθυμητό, συνέχισε για να προσθέσει ότι πλέον η δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν θα εξαρτάται από κανέναν για να μεταφέρει το σήμα της.
Μιλώντας για τη μείωση του κόστους από τη μετάβαση σε αυτόνομους πομπούς, σημείωσε ότι πρόκειται για «πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ το
οποίο είναι περίπου το ίδιο με αυτό
που χρέωνε ο ιδιώτης πάροχος (DIGEA) στην ΕΡΤ για να διανέμει το σήμα
της». Άρα μιλάμε για μια επένδυση η
οποία βγάζει τα λεφτά της από την
πρώτη χρονιά της χρήσης, υπογράμμισε ο κ. Παππάς.
Για το κόστος της περιόδου του
«μαύρου» στην ΕΡΤ, ο υπουργός είπε
ότι «αυτά δεν θα μείνουν στο σκοτάδι».
«Ήδη είμαστε στη διαδικασία προετοιμασίας και συγκρότησης της Επιτροπής η οποία θα αποτιμήσει το τι κό-

στισε στο δημόσιο το βίαιο κλείσιμο
της ΕΡΤ, διότι η ΕΡΤ τη στιγμή που
έκλεισε είχε κάποιες συμβάσεις οι
οποίες δεν εκτελέστηκαν και δημιουργήθηκαν υποχρεώσεις. Θα δούμε
τι έγινε και με τον εξοπλισμό και με όλη
της την περιουσία. Κάνουν λάθος όσοι
νομίζουν ότι αυτά θα μείνουν πίσω από
την κουρτίνα. Θα τα μάθει και ο κόσμος και θα πράξουμε και εμείς τα δέοντα» τόνισε.
«Είναι μια ιστορική μέρα για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, που αποκτά τη
δική της αυτοτέλεια και αυτονομία.
Αυτό μας δίνει και δυνατότητες να λύσουμε και άλλα θέματα που έχουν να
κάνουν με τη μετάβαση στο ψηφιακό
σήμα, η οποία έγινε με σκανδαλώδη
τρόπο. Τρόπο ο οποίος απέκλεισε χιλιάδες συμπολίτες μας από την τηλεόραση» δήλωσε από την πλευρά του
ο υφυπουργός Λευτέρης Κρέτσος.

30 σελίδα
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Νέες
αποχωρήσεις
από το ΚΙΝΑΛ
Τι υποστηρίζει
η πολιτική ομάδα
των PES Activists
Με επιστολή τους προς
τον γραμματέα της Κεντρικής
Επιτροπής Μανώλη Χριστοδουλάκη, η πολιτική ομάδα
των PES Activists (ομάδα
νέων του ΚΙΝΑΛ με αναφορά
στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό
Κόμμα) αποχωρεί από κόμμα,
σημειώνοντας ότι «ο τακτικισμός αποδείχτηκε ως βασική
πολιτική του Κινήματος Αλλαγής, όπως εξάλλου περίπου είπε πρόσφατα και ο καθηγητής - εγγυητής του εγχειρήματος. Η ατζέντα του
Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού
Κόμματος, οι δικές μας ιδεολογικά συνεπείς προτάσεις,
το δικό μας μεγάλο όραμα
για έναν κόσμο καλύτερο για
όλους, πλέον ξέρουμε ότι
δεν μπορεί να βρει έκφραση
μέσα από το Κίνημα Αλλαγής».
Συγκεκριμένα, ασκούν κριτική στον τρόπο λήψης των
αποφάσεων καθώς και στις
επιλογές του κόμματος σε
κορυφαία ζητήματα όπως η
Συμφωνία των Πρεσπών, οι
σχέσεις Κράτους - Εκκλησίας, τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Τέλος, εκφράζουν τη διαφωνία τους
για την άρνηση διαλόγου του
ΚΙΝΑΛ με τις προοδευτικές
δυνάμεις του χώρου σημειώνοντας «δεν μπορούμε, να
διεκδικήσουμε μέσω της συνεργασίας όλων των προοδευτικών δυνάμεων που
προέρχονται από την ιδεολογική μήτρα του σοσιαλισμού, τη στρατηγική ήττα
του συντηρητισμού, βασικό
στοιχείο της ατζέντας του
ΕΣΚ εν όψει των ευρωεκλογών όταν το κόμμα μας επιλέγει να αντιμετωπίσει την
αριστερά με ρεβανσισμό».
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Σ

ε διάταξη εκλογικής
μάχης μπαίνει η
Ν.Δ. με τις
εκτεταμένες αλλαγές
στον κομματικό
μηχανισμό, αλλά και στο
επικοινωνιακό επιτελείο
του κόμματος που
αποφάσισε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης,
υπογραμμίζοντας κατά το
καλωσόρισμα των νέων
προσώπων ότι το
επιτελείο έχει «κάτι
παραπάνω από 100
ημέρες μέχρι το ορόσημο
των εκλογών της 26ης
Μαΐου», ενώ παράλληλα
εξέφρασε την εκτίμηση
ότι οι εθνικές εκλογές θα
συμπέσουν με τις
ευρωεκλογές.

Με τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν ολοκληρώνεται
το παζλ που άρχισε από την
Τετάρτη με τις ανακοινώσεις
στελεχών, εν ενεργεία βουλευτών και νέων προσώπων
που θα βρεθούν στα εθνικά
ψηφοδέλτια.
Η νέα σύνθεση του οργανωτικού σχήματος της Ν.Δ.
που ανακοινώθηκε χθες, περιλαμβάνει 15 γραμματείς και
140 αναπληρωτές γραμματείς, το 73% των οποίων δεν

«Ε

ξόφθαλμα αντισυνταγματική»
χαρακτηρίζει η
Νέα Δημοκρατία τη ρύθμιση
για την ψήφο των Ελλήνων
του εξωτερικού που φέρεται
να ετοιμάζει να προωθήσει η
κυβέρνηση.
«Αν ισχύει το συγκεκριμένο
σχέδιο της Κυβέρνησης, οι
ψήφοι των κατοίκων του εξωτερικού θα προσμετρώνται,
όχι στο σύνολο της Επικράτειας, όπως όλων των Ελλήνων πολιτών, αλλά αποκλειστικά και μόνο για την εκλογή
τριών βουλευτών», αναφέρει
η Νέα Δημοκρατία.
«Οι Έλληνες του εξωτερικού δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Καλούμε την
Κυβέρνηση να μην διανοηθεί
να καταθέσει στη βουλή σχέ-

εσωτερικά

Νέο οργανωτικό σχήμα
στη Ν.Δ. από Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης
έχει αναλάβει ποτέ στο παρελθόν ανάλογη θέση.
Επιπλέον, το 20% εξ αυτών
δεν είχε ποτέ στο παρελθόν
ενεργό ανάμειξη στα κομματικά πράγματα της Νέας Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με την Πειραιώς,
τα βιογραφικά των προσώπων
που ανέλαβαν από χθες κομματικούς ρόλους, ανταποκρί-

νονται πλήρως στο αίτημα
της κοινωνίας να μπουν στην
πολιτική πρόσωπα που έχουν
τη δική τους πορεία, τόσο
επαγγελματική όσο και κοινωνική.
Το 95% έχει πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης,
το 97% προέρχεται από τον
ιδιωτικό τομέα και ο μέσος
όρος ηλικίας τους είναι τα 42

έτη, ενώ για πρώτη φορά
υπάρχει αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση όλων των Περιφερειών της χώρας.
Στο νέο κομματικό οργανόγραμμα αντανακλάται και η
στρατηγική της Ν.Δ. να στηρίξει τη μέση ελληνική οικογένεια και να διευρύνει την
απήχησή της σε νέα εκλογικά
ακροατήρια, καθώς πλέον
τρεις γραμματείες φέρουν
σαφές κοινωνικό πρόσημο.
Πρόκειται για τις γραμματείες
«Οικογενειακής Πολιτικής και
Ισότητας των Φύλων», «Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ατόμων
με Αναπηρία και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων» και «Ποιότητας
Ζωής».
Την τελευταία αναλαμβάνει
η Ξένια Παπασταύρου, επικεφαλής του τμήματος Ανάπτυξης του Ιδρύματος Μποδοσάκη, η οποία το 2011 ίδρυσε τη ΜΚΟ «Μπορούμε». Σχολιάζοντας το τρίγωνο αυτό,
ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε
ότι με τη δουλειά που έχει

ήδη γίνει, αλλά και αυτή που
έπεται, «αποδεικνύουμε έμπρακτα το κοινωνικό μας πρόσωπο».
Αλλαγές ανακοινώθηκαν και
στο επικοινωνιακό επιτελείο,
καθώς αποχώρησαν από τις
θέσεις των αναπληρωτών εκπροσώπων Τύπου οι Κωνσταντίνος Κυρανάκης και Νίκος
Ρωμανός λόγω εκλογικής καθόδου στη Β’ Αθήνας. Νέος
αναπληρωτής εκπρόσωπος
Τύπου της Ν.Δ. –μαζί με τη
Σοφία Ζαχαράκη που παραμένει– ανέλαβε από χθες ο
Γιάννης Μαστρογεωργίου, διευθυντής του επιστημονικού
συμβουλίου του Ινστιτούτου
Δημοκρατίας Κωνσταντίνος
Καραμανλής. Η δυάδα θα
πλαισιώσει τη Μαρία Σπυράκη
που παραμένει εκπρόσωπος
Τύπου της Ν.Δ.
Υπενθυμίζεται ότι η ανανέωση στις γραμματείες και στο
γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας ακολουθεί εκείνη
που συντελέστηκε στην Πολιτική Γραμματεία της Ν.Δ.
στο τελευταίο συνέδριο του
κόμματος τον περασμένο Δεκέμβριο σε ποσοστό 55%.

ΝΔ: Αντισυνταγματική η ρύθμιση
για την ψήφο των ομογενών που σχεδιάζει η κυβέρνηση
«Να μην διανοηθεί η κυβέρνηση να καταστρατηγήσει την αρχή ισότητας ψήφου», επισημαίνει η Πειραιώς

διο νόμου που καταστρατηγεί
τη συνταγματική αρχή της
ισότητας ψήφου», προσθέτει
η αξιωματική αντιπολίτευση.
Θυμίζει μάλιστα πως η Νέα

Δημοκρατία «έχει φέρει τρεις
φορές μέχρι σήμερα τροπολογία με μία πλήρη, συγκεκριμένη, και άμεσα εφαρμόσιμη ρύθμιση. Αυτή δίνει τη

δυνατότητα στους Έλληνες
του εξωτερικού που είναι ήδη
εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους να ψηφίζουν από τον τόπο κατοικίας
τους -ισότιμα με όλους τους
Έλληνες- το κόμμα της επιλογής τους.
Η ΝΔ θα καταθέσει και τέταρτη φορά την ίδια πρόταση
η οποία μπορεί κάλλιστα να
εφαρμοσθεί από τις επόμενες
κιόλας εκλογές».
«Η κυβέρνηση αντί να εμπαίζει τους εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που έφυγαν
στα χρόνια της κρίσης οφείλει
να τους δώσει λόγο υπερψηφίζοντας την πρόταση της
ΝΔ, και όχι να εφευρίσκει τρόπους για να αποφύγει την κρίση τους», καταλήγει η ανακοίνωση.

Τι προβλέπει η
πρόταση για την
ψήφο των αποδήμων
Σύμφωνα με την «Καθημερινή» η ψήφος των Ελλήνων
του εξωτερικού δεν θα προ-

σμετρείται για την εξαγωγή
του συνολικού εκλογικού αποτελέσματος, ενώ θα έχει ανύπαρκτη επιρροή επί των εκλογικών συσχετισμών των πολιτικών δυνάμεων.
Η πρόταση θα δίνει δικαίωμα ψήφου σε όσους έχουν
την ελληνική ιθαγένεια και είναι εγγεγραμμένοι στους
εκλογικούς καταλόγους (θα
μπορούν να ψηφίζουν στα
προξενεία του εξωτερικού),
αλλά στην πραγματικότητα
δεν θα μπορεί να επηρεάσει
το εκλογικό αποτέλεσμα.
Πληροφορίες της εφημερίδας αναφέρουν πως οι Ελληνες του εξωτερικού δεν θα
ψηφίζουν, όπως δέκα εκατομμύρια Έλληνες επί ελληνικού
εδάφους, για την εκλογή της
Βουλής.
Θα ψηφίζουν μόνο για τρεις
βουλευτές «Αποδήμων», αλλά
η κατανομή των «υπολοίπων»
297 εδρών στην επικράτεια
θα προκύπτει μόνο από τις
ψήφους των Ελλήνων... εσωτερικού.

Σε προσιτές τιμές

ΑκρIβοΣ ΔηΜHτρηΣ
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Τζανακόπουλος: Η κυβέρνηση είναι απολύτως σταθερή
«Εμείς είμαστε έτοιμοι να πηγαίνουμε σε ονομαστικές ψηφοφορίες μέχρι τον Οκτώβριο»
Κρήτη είναι μια μεγάλη προτεραιότητα για την
κυβέρνηση, τόνισε ο υπουργός Επικρατείας και
κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης
Τζανακόπουλος, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στο
Ηράκλειο.

Η

Ο κ. Τζανακόπουλος στη συνάντηση με τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, του μετέφερε τους χαιρετισμούς του πρωθυπουργού, ενώ αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα του νησιού που είχαν για χρόνια «παγώσει» και τώρα βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. Όπως ανέφερε ο κ. Τζανακόπουλος, «η Κρήτη αποτελεί μια
πολύ μεγάλη προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Υπάρχουν πολλά
έργα υποδομής τα οποία είχαν μείνει στα συρτάρια για παρά πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην ευχάριστη θέση να υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα και μια επιτάχυνση στην υλοποίησή τους.
Περίπου 3 δισ. είναι ο προϋπολογισμός των έργων που προωθούνται».
Ο υπουργός Επικρατείας αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε τρία μεγάλα έργα του νησιού, διευκρινίζοντας ότι χρονικά βρίσκονται πολύ
κοντά, άλλα στην ολοκλήρωσή τους και άλλα στην έναρξη των εργασιών τους. Σημείωσε δε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το ΑΠΕΜΠΕ. «Σε σχέση με τον ΒΟΑΚ, είχα μια αναλυτική συζήτηση με τον
υπουργό Υποδομών ο οποίος με ενημέρωσε ότι οι διαγωνισμοί επιταχύνονται και παρά πολύ σύντομα, ακόμη και εντός του 2019, είναι πιθανό να εκκινήσει η υλοποίηση του έργου.
Σε ό,τι αφορά το δρόμο της Μεσσαράς να σας πω ότι με διαβεβαίωσε πως το Μάρτιο θα έχει ολοκληρωθεί και αυτό το έργο, ενώ
σε ό,τι αφορά το αεροδρόμιο στο Καστέλι επίσης επιταχύνονται οι
διαδικασίες». Ο κ. Αρναουτάκης ενημέρωσε από την πλευρά του
τον υπουργό Επικρατείας και κυβερνητικό εκπρόσωπο για τα προ-

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος
βλήματα που έχουν προκύψει με τους εκπαιδευτές οδήγησης και
τις αντιδράσεις στο σχέδιο νόμου, όπως επίσης για τα 6.000 άτομα που έχουν καταστεί, όπως ανέφερε, όμηροι από την επί τετράμηνο αποχή από τις εξετάσεις, ενώ του εξήγησε ότι ήδη έχει έτοιμη μια πρόταση για το πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα
προβλήματα, με κάποιες μετατροπές.
Όπως είπε, μεταξύ άλλων, ο κ. Τζανακόπουλος για το θέμα, «είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα που το αντιμετωπίσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι η ρύθμιση που προτείνει το Υπουργείο Υποδομών είναι καταρχάς στην ορθή κατεύθυνση, ωστόσο αυτή

η κυβέρνηση είναι πάντα ανοιχτή και διατεθειμένη να συζητήσει και
να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια του διαλόγου».
Νωρίτερα μιλώντας στην ΕΡΑ Ηρακλείου ο κ. Τζανακόπουλος αναφέρθηκε στα σενάρια περί εθνικών εκλογών τον ερχόμενο Μάιο, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση έχει στόχο να ολοκληρώσει την
θητεία της ενώ έχει και ενισχυμένη πλειοψηφία.
«Μας λέγανε ότι δεν θα αντέξουμε αν δεν πάμε σε ψήφο εμπιστοσύνης. Ανεξαρτήτως της εκτίμησης που μπορεί να είχε κανείς
για αυτό, εμείς προχωρήσαμε, ζητήσαμε την ψήφο εμπιστοσύνης
της Βουλής, έχουμε την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής, το ζήτημα
της κυβερνητικής σταθερότητας έχει κριθεί.
Έχουμε κερδίσει τρεις διαδοχικές ψηφοφορίες από την ημέρα
της ψήφου εμπιστοσύνης, έχουμε κερδίσει δυο κομβικά νομοσχέδια με ονομαστικές ψηφοφορίες και φυσικά έχουμε καταφέρει να
κυρώσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών με μια πλειοψηφία, η οποία
ήταν ευρύτερη ακόμα και από την πλειοψηφία που συγκεντρώσαμε στην ψήφο εμπιστοσύνης. Οπότε για μένα και για την κυβέρνηση
δεν τίθεται κανένα ζήτημα κυβερνητικής σταθερότητας».
Ο υπουργός Επικράτειας και κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ακόμη ότι η κυβέρνηση είναι σταθερή, θα συνεχίσει με
ονομαστικές ψηφοφορίες το νομοθετικό της έργο και ότι το πρόβλημα θα το έχει ο κ. Μητσοτάκης. Κατά λέξη, «η κυβέρνηση είναι
απολύτως σταθερή και δεν έχει κανένα πρόβλημα να ολοκληρώσει το νομοθετικό της έργο και αυτό μπορεί ο καθένας να το διαπιστώσει. Εμείς είμαστε έτοιμοι να πηγαίνουμε σε ονομαστικές ψηφοφορίες μέχρι τον Οκτώβριο. Κανένα πρόβλημα δεν θα έχουμε
με αυτό. Ο μόνος που θα έχει πρόβλημα θα είναι ο κ. Μητσοτάκης.
Ούτως ή άλλως θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό πιθανόν να αναβαθμίζεται και ο ρόλος του βουλευτή μέσα στο Κοινοβούλιο που
είναι να συζητά και να καταθέτει απόψεις».

Συνεδριάζει τη Δευτέρα η επιτροπή Κανονισμού της Βουλής
• Το βασικό σενάριο για το μέλλον ΑΝΕΛ και Ποταμιού
ην προσεχή Δευτέρα
το μεσημέρι θα συνεδριάσει τελικώς η επιτροπής Κανονισμού της Βουλής προκειμένου να συζητήσει
και εγκρίνει αλλαγές.
Στην ατζέντα συνεδρίαση
που ήταν προκαθορισμένη
εδώ και καιρό, δεν περιλαμβάνονται σύμφωνα με πληροφορίες, αλλαγές στον Κα-
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νονισμό που να αφορούν στην
συγκρότηση των Κοινοβουλευτικών Ομάδων των κομμάτων. Ωστόσο, δεν είναι διόλου απίθανο οι όποιες προσθήκες να γίνουν μεσούσης
της συνεδρίασης, προκειμένου να λάβουν την έγκριση για
συζήτηση και ψήφιση στην
Ολομέλεια.
Σε κάθε περίπτωση αναμέ-

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

νεται με ενδιαφέρον όχι μόνο
η πρόταση της ίδιας της Βουλής που έχει ως στόχο να λύσει τον γόρδιο δεσμό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των
ΑΝΕΛ (και ενδεχομένως του
Ποταμιού), αλλά και ο τόνος
της αντίδρασης των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Πάντως, οι τελευταίες πληροφορίες λένε πως το σενάριο που προκρίνεται είναι η
παροχή της δυνατότητας
στους αρχηγούς των κομμάτων που χάνουν την Κοινο-

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
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βουλευτική τους Ομάδας να
συνεχίσουν να εμφανίζονται
στην Βουλή ως τέτοιοι και να
μην τοποθετούνται ως απλοί
ανεξάρτητοι βουλευτές.
Η κυβέρνηση επεξεργάζεται
ένα σενάριο σύμφωνα με το

οποίο οι κκ Καμμένος και Θεοδωράκης θα διατηρήσουν
βασικά κοινοβουλευτικά δικαιώματα των πολιτικών αρχηγών παρά την απώλεια των
Κοινοβουλευτικών Ομάδων
τους. Ένα από αυτά τα δικαιώματα είναι να δικαιούνται
τον λόγο ως πολιτικοί αρχηγοί
στις κοινοβουλευτικές συζητήσεις σε επίπεδο πολιτικών
αρχηγών. Αν αυτό το σενάριο
υλοποιηθεί, τα δικαιώματα του
πολιτικού αρχηγού θα τα διατηρούν όσοι αρχηγοί κομμάτων είχαν στην αρχή της θητείας τους Κοινοβουλευτικές
Ομάδες. Υπενθυμίζεται ότι
κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την Πέμπτη, μία αποστροφή του κυβερνητικού εκπροσώπου του

Δ. Τζανακόπουλου, είχε ερμηνευθεί ως πρόθεση συμβιβασμού, ανοίγοντας το δρόμο
και για το σχετικό σενάριο: «Σύμφωνα με την πολιτική θέση της κυβέρνησης, δεν
είναι ούτε ηθικά ούτε πολιτικά
ορθό να διαλύονται κοινοβουλευτικές ομάδες κομμάτων τα οποία, μέσα από τη
διαδικασία των εκλογών, εξασφάλισαν την είσοδό τους
στη Βουλή»
Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι πρότινος τουλάχιστον οι
αλλαγές στον Κανονισμό, γίνονταν με τη συμφωνία- έστω
και σιωπηρή- της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή σε κάθε
περίπτωση βρίσκονταν μια
μορφή συμβιβασμού μεταξύ
των κομμάτων.
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EΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
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ταν ο πρεσβύτης
Συμεών δέχθηκε στην
αγκαλιά του το Χριστό
νήπιο τεσσαρακονθήμερο, τότε
φωτισμένος από το Άγιο
Πνεύμα, διότι, καθώς λέγει ο
Ευαγγελιστής Λουκάς, “Πνεύμα
Άγιον ήν επ' αυτόν” (Λουκ.
2,26), είπε τα προφητικά αυτά
λόγια, ότι δηλαδή ο Χριστός
προώρισται να γίνει δια μέσου
των αιώνων “σημείον
αντιλεγόμενον” και αιτία
πτώσεως ή αναστάσεως
πνευματικής.

Τα λόγια αυτά του Συμεών είναι
προφητική εν Αγίω Πνεύματι διαπίστωση και όχι ευχή και βέβαια όχι ο
σκοπός της ενανθρωπήσεως του
Κυρίου. Γιατί ο σκοπός της ελεύσεως
του Κυρίου στον κόσμο δεν είναι η
πτώση, αλλά η ανάσταση και η σωτηρία των ανθρώπων.
Στην Παλαιά Διαθήκη (Ησαΐα κη΄,
16) γίνεται λόγος για “λίθον προσκόμματος και πέτραν σκανδάλου”,
τον οποίον τοποθέτησε ο Θεός στη
Σιών. Όποιος πιστεύει σ' αυτόν δεν
θα καταισχυνθεί· “εφ' όν δ' αν πέση
λικμήσει αυτόν”. Η έλευση του Κυρίου στον κόσμο έχει ως αποτέλεσμα
τη διάκριση των ανθρώπων σε πιστούς και απίστους. Ο φιλάνθρωπος
Κύριος βέβαια, που από άπειρη αγάπη προς το εκπεσόν πλάσμα του
πήρε τη μορφή του δούλου “θέλει
πάντας ανθρώπους σωθήναι και εις
επίγνωσιν αληθείας ελθείν”. Επομένως η αιτία της απιστίας μερίδος
των ανθρώπων δεν είναι ο Χριστός,

Ο

άγιος Ιορδάνης
γεννήθηκε το
1610 και
καταγόταν από την
Τραπεζούντα. Ήταν
παντρεμένος και
εγκαταστημένος στον
Γαλατά της
Κωνσταντινούπολης,
όπου δούλευε ως
καζαντζής (λεβητοποιός).
Κάποτε, ημέρα των
Εισοδίων της Θεοτόκου,
διασκέδαζε με κάποιους
Οθωμανούς
συμπατριώτες του,
πίνοντας και παίζοντας
μαζί τους ένα παιγνίδι.

Σε κάποια στιγμή, ένας
συμπαίκτης του, είπε κοροϊδευτικά στα ελληνικά: «Άγιε
Νικόλα ψωριάρη, βοήθησε με
να νικήσω». Ο Ιορδάνης τότε,
απάντησε: «Μεεμέτι κασιδιάρη, προφήτα των Τούρκων
βοήθησόν με να νικήσω». Τότε
οι συμπαίκτες του μόλις άκουσαν τα λόγια αυτά, σηκώθηκαν και έφυγαν αμέσως.
Την επόμενη μέρα, ένας
από την παρέα του τον κατηγόρησε σαν υβριστή της θρησκείας του Μωάμεθ και ξεσήκωσε ένα όχλο από οργισμένους μωαμεθανούς για να
τον συλλάβουν. Οδηγήθηκε
στον Βεζίρη και πιέστηκε να
γίνει μωαμεθανός για να αποφύγει την τιμωρία του θανάτου. Ο Βεζίρης του είπε: «Άνθρωπε, σύμφωνα με τις μαρτυρίες του κόσμου ή γίνεσαι
μωαμεθανός ή θα σου πάρουμε το κεφάλι. Ή θα γίνεις
Τούρκος και θα σε τιμήσουμε
μεγαλοπρεπώς ή θάνατο θα
λάβεις». Ο άγιος Ιορδάνης,
όμως, παρέμεινε σταθερός
στην πίστη του και γεμάτος
θάρρος απάντησε στον Βεζίρης: «Δεν αρνούμαι εγώ τον
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Ο Χριστός αιτία πτώσεως
και αναστάσεως
“Ούτος κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν τω Ισραήλ και εις σημείον αντιλεγόμενον” (Λουκ. β, 34)
Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος
αλλά οι ίδιοι οι άπιστοι. Ο ερχομός
του Χριστού δεν είχε το ίδιο αποτέλεσμα για όλους. Κατ' άλλον τρόπον
επενεργεί ο Κύριος σ' αυτή την
ψυχή και κατ' άλλον στην άλλη·
Αλλά και στη μία και την αυτή ψυχή
διαφορετικά επιδρά κατά τις διάφορες εποχές. Η αγαθή θέληση του
θεού περιορίζεται από την ελεύθερη
βούληση του ανθρώπου, την οποία
ο Θεός σέβεται. Οι άνθρωποι μπορούν ν' αντιταχθούν σ' αυτή και να
ματαιώσουν τα σωτηριώδη σχέδιά
της, οπότε ο Χριστός καθίσταται
πέτρα σκανδάλου και λίθος προσύμματος γι' αυτούς.
Την ίδια έννοια έχουν τα λόγια
του Κυρίου στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο· “Εις κρίμα εγώ εις τον κόσμον
τούτον ήλθον, ίνα οι μη βλέποντες
βλέπωσι και οι βλέποντες τυφλοί

γένωνται”. Η έλευση του Κυρίου συνεπάγεται αναγκαστικά κρίση και
χωρισμό. Μερικοί υποδέχονται το
φως· άλλοι όμως “ηγάπησαν το σκότος μάλλον ή το φως, ην γαρ πονηρά
αυτών τα έργα (Ιωάν. γ΄ 19) και
καταδικάστηκαν από τη δική τους
διαγωγή και εκλογή. Γιατί “πας ο
φαύλα πράσσων μισεί το φως και
ουκ έρχεται προς το φως, ίνα μη
ελεγχθή τα έργα αυτού· ο δε ποιών
την αλήθειαν έρχεται προς το φως...”
(Ιωάν. γ, 21-22).
Και όπως είναι χαρμόσυνο να σκέπτεται κανείς το πλήθος των “λελυτρωμένων” ανθρώπων, στους οποίους ο Χριστός και το Ευαγγέλιό του
είναι “οσμή ζωής εις ζωήν”, έτσι
είναι θλιβερό να αναλογίζεται και
πόσοι είναι, στους οποίους το Ευαγγέλιο είναι “οσμή θανάτου εις θά-

νατον” (2 Κορινθ. 2, 14-16).
Αν ρίξουμε ένα βλέμμα στην υπερδιχιλιετή πορεία του Χριστιανισμού
στον κόσμο θα βρούμε πολλούς που
πίστεψαν στο Χριστό και τον αναγνώρισαν ως σωτήρα και λυτρωτή
τους και άλλους που σκόνταψαν
πάνω στο θεανδρικό του πρόσωπο
και τον παραποίησαν ή τον αρνήθηκαν. Οι δεύτεροι “ελάκισαν προς
κέντρα” και νικήθηκαν. Τη χορεία
των πιστών εγκαινιάζουν οι Άγιοι
Απόστολοι, οι αυτόπτες και αυτήκοοι
της διδασκαλίας, των θαυμάτων και
της Αναστάσεως και Αναλήψεως
του Κυρίου, οι οποίοι θυσίασαν τα
πάντα γι' Αυτόν, ακόμα και τη ζωή
τους. Ακολουθούν τα εκατομμύρια
των μαρτύρων των τριών πρώτων
αιώνων και στη συνέχεια οι μάρτυρες
της πίστεως δια μέσου των αιώνων

μέχρι σήμερα.
Τον αρνούνται οι τυφλοί υποκριταί
Γραμματείς και Φαρισαίοι και ακούνε
τα δριμύτατα εκείνα “ουαί”. Τον πιστεύει και σώζεται ο ένας ληστής
στο Σταυρό, τον αρνείται και χάνεται
ο άλλος. Ο δόλιος Ιούδας προδίδει
και αρνείται το διδάσκαλο και γίνεται
το πρώτο θύμα του Άδη. Ο Απόστολος Παύλος από διώκτης Σαούλ γίνεται ο απόστολος των Εθνών. Ο
Αυγουστίνος αφήνει την ανήθικη
ζωή και αφιερώνεται στο Χριστό.
Το ίδιο και η Αγία Μαρία η Αιγυπτία.
Εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο,
ανακαλύπτουν στο πρόσωπο του
Χριστού τον σωτήρα, μετανοούν,
αλλάζουν ζωή και γίνεται γι' αυτούς
η πέτρα σκανδάλου λίθος θεμέλιος
και ακρογωνιαίος πάνω στον οποίο
οικοδομούνται εις σωτηρίαν. Συχνά
συναντάμε διώκτες να γίνονται απόστολοι, εγκληματίες να γίνονται άγιοι,
λύκους να γίνονται ποιμένες, τελώνες να γίνονται ευαγγελιστές.
Το ερώτημα αν είμαστε με το Χριστό ή κατά του Χριστού είναι σήμερα
επιτακτικό περισσότερο από κάθε
άλλη εποχή. Πολλοί άπιστοι και άθεοι
πολεμούν τη χριστιανική πίστη και
θέλουν να αποχριστιανίσουν τον ορθόδοξο ελληνικό λαό· να ξεριζώσουν
από την ψυχή του ό,τι πολυτιμότερο
έχει και διαφυλάττει “ως κόριν
οφθαλμού”, την ορθόδοξη πίστη.
Οι χριστιανοί οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε τον κίνδυνο που διατρέχει το έθνος μας από όσους αρνούνται το Χριστό στη θεωρία ή
στην πράξη.-

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Άγιος Νεομάρτυς Ιορδάνης ο εκ Τραπεζούντας
να το κάνω ποτέ». Έτσι ο δήμιος έκοψε το κεφάλι του,
στην Κωνσταντινούπολη την
2 Φεβρουαρίου 1650, σε ηλικία 40 ετών.

Τη νύκτα πήγαν οι συγγενείς
και οι φίλοι του στον έπαρχο,
και αφού του έδωσαν αρκετά
χρήματα, πήραν το ιερό λείψανο του και το έθαψαν ευλαβικά στην τοποθεσία Μπέγιογλου. Η Εκκλησία μας εορτάζει και τιμά την μνήμη του
στις 2 Φεβρουαρίου.

Η κλοπή της Εικόνας
της Θεοτόκου
Επιμέλεια:

Λευτέρης Σαββουλίδης
Θεολόγος Α. Π. Θ.
Anatolikathsorthodoxias.blog
spot.com
γλυκύτατό μου ισού Χριστό,
αλλά αυτόν πιστεύω και ομολογώ για Θεό αληθινό». Ο Βεζίρης αμέσως διέταξε να τον
αποκεφαλίσουν.
Ο άγιος Ιορδάνης όμως ζήτησε πριν την εκτέλεση, να
πάει στο εργαστήριό του και
να τακτοποιήσει κάτι τελευταίους λογαριασμούς που
είχε. Ο Βεζίρης τους είπε να
τον πάνε στο εργαστήριό του
και ύστερα να τον αποκεφαλίσουν.
Πηγαίνοντας ο άγιος Ιορδάνης, φίλησε και ζήτησε συγχώρηση από την γυναίκα του,
τους συντρόφους του και φίλους του. Έδωσε εντολή να
δώσουν χρήματα στις Εκκλησίες και Μονές, καθώς και
στις χήρες και τα ορφανά για
την ψυχή του και έτσι έφυγε
για το μαρτύριο. Πήγαινε
προς το μαρτύριο χαρούμενος, χαιρετούσε και ευχαρι-

Άγιος Νεομάρτυς Ιορδάνης ο εκ Τραπεζούντας ο «Καζαντζής»
στούσε όλους που συναντούσε στο δρόμο, μικρούς και
μεγάλους, που έπαιρνε με την
σειρά του συγχώρηση και ευχές.
Οδηγήθηκε από τον έπαρχο
στο Κουτζούκ Καραμάνι, τον
τόπο της εκτέλεσης. Ενώ ήταν
έτοιμος ο δήμιος να αποκεφαλίσει τον μάρτυρα, έφθασε

αγγελιοφόρος του Βεζίρη και
είπε μυστικά στον Ιορδάνη:
«Ο Βεζίρης σε συμβουλεύει
να λυπηθείς τη ζωή σου καιτα
νιάτα σου, πες φανερά ότι
τουρκεύεις και έπειτα πήγαινε
όπου θέλεις να ζήσεις χριστιανικά». Ο άγιος Ιορδάνης
απάντησε: «Ευχαριστώ τον
Βεζίρη, αλλά αυτό δεν θέλω

Την Βυζαντινή εικόνα της φωτογραφίας, του 14ου
αιώνα -που η αξία της είναι ανεκτίμητη και οικονομικά
και κυρίως θρησκευτικά- έκλεψαν το 1965, άγνωστοι
από τον ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Καλαμπάκα.
Η εικόνα που φέρει και την υπογραφή του Κατακουζηνού
γιορτάζονταν με μεγαλοπρέπεια, με το Στρατό, τη Χωροφυλακή, Ιερείς, Ηγουμένη, Πρόσκοποι, Οδηγισμός,
Σχολεία και ο κόσμος όλος την κάνανε περιφορά. Στο
τέλος τη βάζανε στην Εκκλησία και ο κόσμος τη χαιρετούσε. Ο Διοικητής αείμνηστος Συμεωνίδης την πήρε
μέσα στην Αστυνομία και την έβαλε στο γραφείο του για
λίγο χρονικό διάστημα, για ασφάλεια. Αυτά γίνονταν
μέσα στη φτώχεια που υπήρχε εκείνο το καιρό.
Βασίλειος Δημητρίου Τσαρούχας
Καλαμπάκα
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Γιατί να προτιμήσεις καλλυντικά από κάνναβη;

CANNABIS SATIVA (Κάνναβις Σατίβα)
δερματικά νοσήματα όπως η
ατοπική δερματίτιδα και η ψωρίαση.

• Ισχυρές θρεπτικές και ενυδατικές ιδιότητες
• Ισχυρές μαλακτικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες

Δ

Τα αναζωογονητικά θρεπτικά συστατικά του Κανναβέλαιου μπορούν να εισχωρούν
βαθιά στα δερματικά κύτταρα,
έχοντας φυσική μαλακτική
δράση και δημιουργώντας ένα
δυνατό φράγμα στην απώλεια
υγρασίας. Αυξάνουν έτσι την
φυσική ικανότητα του δέρματος να συγκρατεί την υγρασία.
Το Κανναβέλαιο είναι πανσίγνωστο για τις ενυδατικές και
αναζωογονητικές του ιδιότητες
και έχει την υψηλότερη συγκέντρωση βασικών λιπαρών
οξέων από κάθε άλλο φυτικό
έλαιο, καθώς και μία άριστα
ισορροπημένη περιεκτικότητα
σε Ωμέγα 3 και Ωμέγα 6 βασικά λιπαρά οξέα.
Τα βασικά λιπαρά οξέα
έχουν την δυνατότητα να εισχωρούν ακριβώς στις λιπιδιακές στοιβάδες των δερματικών κυττάρων, συμπληρώνοντας τα έλαια που εκλείπουν λόγω της έκθεσης στον
ήλιο ή λόγω μη πλήρους διατροφής. Επίσης, κλινικές έρευνες έδειξαν ότι μπορούν να καθυστερήσουν την γήρανση του
δέρματος.
Η Κάνναβη που χρησιμοποιείται στην σημερινή βιομηχανία
καλλυντικών δεν είναι η "μαριχουάνα", παρά το ότι και τα
δύο ανήκουν στο ίδιο είδος
(Κάνναβις Σατίβα). Οι σπόροι
του φυτού αποστειρώνονται
και έτσι αφαιρούνται κάθε υπολείμματα Τετραυδρoκανναβινόλης (ΤΗC, παρεσθησιογόνο συστατικό). Αυτή η Κάνναβη καλλιεργείται με αρκετά λιγότερο λίπασμα και χωρίς φυτοφάρμακα τα οποία είναι γνωστό ότι μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα και τα οικοσυστήματα των ποταμών. Το λάδι
Κάνναβης στα προϊόντα
JΕΑΝΒΙΟ έχει ελεγχθεί και δεν
περιέχει Τετραϋδροκανναβινόλη (0,00%). Η Επιστήμη έχει
αποδείξει ότι το σπορέλαιο
Κάνναβης κάνει καλό στα μαλλιά αλλά και στο σώμα και στο
δέρμα. Είμαστε σίγουροι ότι
μόλις διαπιστώσετε τα πλεονεκτήματα των JΕΑΝΒΙΟ θα
συμφωνήσετε!
Τέσσερις λόγοι για να πεις
"ναι" στα καλλυντικά και στα
προϊόντα περιποίησης από
κάνναβη.
Τα οφέλη στο δέρμα και
στις παθήσεις του, είναι πολύ
σημαντικά και δρα δραστικά
κατά της ακμής και έχει αντιγηραντικές ιδιότητες. Πρόκειται για φυτικά προϊόντα
Μη σκέφτεσαι συνεχώς τον
τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται κυρίως η κάνναβη.
Εχει αντιγηραντική δράση, είναι πλούσια σε Ω3 κα Ω6 που
προσφέρουν μαλακτικές ιδιότητες.

Ενυδατώνει
Το λάδι από την κάνναβη είναι εξίσου θρεπτικό και προσφέρει ενυδάτωση στο δέρμα.
Τα προιντα Jeanbio Cannabis
Cosmeceuticals είναι πλούσια
σε λάδι από κάνναβη που περιέχει περιέχει πολλές βιταμίνες, αντίο ξειδωτικά και εύκολα απορροφάται από τους πόρους κάτι που σημαίνει ότι είναι μια φυσική εναλλακτική
λύση στην ενυδάτωση του δέρματος.
"Οι σπόροι του φυτού της
κάνναβης είναι πλούσιοι σε
θρεπτικά συστατικά και λιπαρά
οξέα. Τα έλαια μπορούν να
βοηθήσουν στην ενυδάτωση
του δέρματος και βελτιώνουν
τη λειτουργία του δέρματος",
δήλωσε ο δερματολόγος
Joshua Zeichner.

Αποχαιρέτα την ακμή
Σύμφωνα με την αγγλική
εφημερίδα Μetro, τα ενδοκανναβινοειδή είναι ουσίες που
παράγει το σώμα μας όπου
προσφέρουν αποκατάσταση
και ισορροπία στον οργασμό
μας. Επίσης, διαθέτουν αντισηπτική, αντιβιοτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Αυτό
σημαίνει ότι έχει δραστικές
ιδιότητες κατά της ακμής.

"Αντίο" στις ρυτίδες
Ως αντιοξείδωτικά, τα καλλυντικά με κάνναβη βοηθούν
στην καταπολέμηση των ρυτίδων και των λεπτών γραμμών
ενώ παράλληλα καταπολεμά
δερματικές παθήσεις όπως η
ψωρίαση αλλά και τα εκζέματα.

Tα προϊόντα
Jeanbio cannabis
barrier cream
Ανακουφίζει άμεσα την εξαιρετικά ξηρή επιδερμίδα και
καταπραΰνει την επιδερμίδα
στους αγκώνες, τα γόνατα, τις
αρθρώσεις και τα πόδια. Με
πλούσια υφή που περιέχει βασικά λιπαρά οξέα. Αφήνει την
επιδερμίδα πιο απαλή και προστατευμένη.
Κατάλληλη για την περιποίηση του βρεφικού (ατοπικού)
δέρματος, κατά την αλλαγή
της πάνας.
Κατάλληλο ακόμα και για
παιδιά και ενήλικες, για πρόσωπο και σώμα.
Αποτελέσματα
• Προστατεύει τη ν επιδερμίδα.
• Μειώνει τους ερεθισμούς.
• Ενυδατώνει το δέρμα.
• Προσφέρει αντιβακτηριδιακή προστασία. (Οξείδιο του
ψευδαργύρου, για αντιβακτηριακή προστασία και μείωση
των ερεθισμών).
• Χωρίς άρωμα, χρώμα και
parabensκαι σάπωνες.
• Πολυχρηστικό, εξαιρετικά
πλούσιο προϊόν
• Δημιουργεί μία ασπίδα
προστασίας για την εξαιρετικά
ξηρή επιδερμίδα & καταπραΰνει τα προβληματικά σημεία
του σώματος.
• Περιέχει βασικά λιπαρά
οξέα, Ωμέγα 3, 6 και 9
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Πολιτική λύση για
τα αναδρομικά
στους συνταξιούχους

Jeanbio cannabis
Purifying Cream

• Καλλιέργεια φιλική στο περιβάλλον
ιαμέσου της
Ιστορίας, οι
αντιφλεγμονώδεις
ιδιότητες του σπορέλαιου
Κάνναβης αξιοποιούντο
καταπραΰνοντας και
αναπληρώνοντας ξηρά,
καταπονημένα δέρματα
και μαλλιά.

2

Του
Τσιουτσια Βασιλείου,
φαρμακοποιού

Jeanbio cannabis
atopic skin care
Η κρέμα Jeanbio είναι ιδανική για σκασμένο, ερεθισμένο,
ξηρό και ταλαιπωρημένο δέρμα.
Διαθέτει υψηλή περιεκτικότητα σε Ωμέγα 3-6 ακόρεστα
λιπαρά οξέα και ένα μοναδικό
συνδυασμό φυτικών δραστικών συστατικών. Η πλούσια
σύνθεση της ανακουφίζει σε
περιπτώσεις έντονης ξηρότητας, απολέπισης και κνησμού
και θρέφει εντατικά. Είναι κατάλληλη για συμπληρωματική
φροντίδα του δέρματος σε

Κατάλληλα για τη λιπαρή
και την ευαίσθητη επιδερμίδα. Μη λιπαρή υφή. Ματ αποτέλεσμα που διαρκεί από την
πρώτη εφαρμογή. Δεν δημιουργεί μαύρα στίγματα. Χάρη
στη σύνθεση του, συμβάλει
κατά της παραγωγής σμήγματος για διπλή αποτελεσματικότητα κατά της γυαλάδας
και των διεσταλμένων πόρων.
• Μη λιπαρή υφή εμπλουτισμένη με 09ΐ που απορροφούν
το σμήγμα και εξασφαλίζουν
ματ αποτέλεσμα.

Jeanbiosencie
skin cream
Κρέμα εντατικής ενυδάτωσης για την καθημερινή περιποίηση της επιδερμίδας. Τα
ενεργά φυσικά συστατικά που
περιέχει ενυδατώνουν σε βάθος, με άμεσα δράση που
διαρκεί ακόμη για τους ξηρούς τύπους δέρματος.
Αναζωογονεί και προσφέρει
ελαστικότητα και ανάπλαση,
ενώ προλαμβάνει ρυτίδες προβλήματα. Κατάλληλη ακόμη
και για τα πιο ευαίσθητα δέρματα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αρ. Πρωτ.: 1044

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ & ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΟΕΚΣΚΑΦΕΑ»
Ο Δήμαρχος Πύλης διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΟΕΚΣΚΑΦΕΑ» για τις
ανάγκες του Δήμου Πύλης, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Π» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι και από Ιδίους Πόρους, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 215.770,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Αντικείμενο προμήθειας: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια
ενός οχήματος πολλαπλών χρήσεων και ενός φορτοεκσκαφέα όπου διαιρούνται στις παρακάτω δύο (2) ομάδες με τους ακόλουθους κωδικούς του
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):
ΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Αρθρωτός υδροστατικός ισότροχος
φορτοεκσκαφέας με κουβά
πολλαπλών χρήσεων

Τεμάχιο

1

43210000-8

2

Πολυμηχάνημα (όχημα πολλαπλών
χρήσεων) με λεπίδα και
επικαθήμενο αλατοδιανομέα

Τεμάχιο

1

43313100-1

CPV

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της αναλυτικής διακήρυξης.
Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής ανά ομάδα.
Χρόνος και τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέχρι την 24/02/2019 (καταληκτική ημερομηνία) και ώρα 11:00π.μ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθμ. 56902/215/1905-2017 (ΦΕΚ 1924/02-06-2017 τεύχος Β') Απόφαση του Υπ. Οικονομίας &
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.ΗΔ.ΗΣ.)».
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοτής: Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογιομού της προμήθειας εκτός Φ.Π.Α., ή για κάθε ομάδα για την οποία υπάργει εκδήλωση ενδιαφέροντος, κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης.
Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού: Το πλήρες κείμενο της αναλυτικής Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύλης:
http://www.dimospylis.gr Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση
της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Ράπτης Ηλίας, τηλ.: 2434350316 και FΑΧ:
2434350150.
Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο. Τα έξοδα δημοσίευσης
θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Πύλη, 31/01/2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ

Οι διεκδικήσεις των αναδρομικών για την πλειονότητα
των δικαιούχων, με συντάξεις έως 1.000 ευρώ,
εκτιμώνται μεταξύ 9.500 και 14.000 ευρώ
ολιτική λύση στις διεκδικήσεις αναδρομικών
ποσών που σε περιπτώσεις γενικών
διευθυντών στο Δημόσιο αγγίζουν ακόμη και
τις 110.000 ευρώ ανά άτομο, ενώ κατά μέσον όρο για
την πλειονότητα των δικαιούχων, με συντάξεις έως
1.000 ευρώ, εκτιμώνται μεταξύ 9.500 και 14.000
ευρώ, ζητούν από την κυβέρνηση κορυφαίοι
δικηγόροι, ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση.

Π

Σε συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε, η Ενωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ), οι ειδικοί – εργατολόγοι και δικηγόροι κάλεσαν την
κυβέρνηση να συμμορφωθεί με τις αμετάκλητες αποφάσεις
της ολομέλειας των ανωτάτων δικαστηρίων.
Επίσης την κάλεσαν να δώσει πολιτική λύση, με μία από
τις πιθανές λύσεις τον συμψηφισμό των εκατέρωθεν οφειλών που έχουν οι συνταξιούχοι και οι οικογένειές τους απέναντι στο κράτος (ΕΝΦΙΑ, τέλη, φόροι κ.ά.) με τις υποχρεώσεις του κράτους απέναντι σε αυτούς.
Στο μικροσκόπιο των ειδικών έχουν μπει οι αποφάσεις της
Δικαιοσύνης, μετά και την κήρυξη ως αντισυνταγματικών των
περικοπών του β’ μνημονίου και την κατάργηση των τριών δώρων για τους συνταξιούχους και τους εν ενεργεία υπαλλήλους.
Ειδικά για τους συνταξιούχους, όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ο δικηγόρος Κ. Τσαγκαρόπουλος, πρώην μέλος του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η μέση αξίωση για τα
αναδρομικά, σε βάθος 5ετίας, εκτιμάται σε 12 με 24 συντάξεις. Συγκεκριμένα, για συντάξεις έως 1.000 ευρώ, οι μέσες αξιώσεις κυμαίνονται από 9.500 έως 14.000 ευρώ, ενώ
για υψηλές συντάξεις υψηλόβαθμων υπαλλήλων, όπως γενικοί διευθυντές του Δημοσίου, τα αναδρομικά μπορεί να
φτάσουν έως και τις 110.000 ευρώ πάντα σε βάθος 5ετίας.
Αν και στο σύνολό τους οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν
τη δημοσιονομική αδυναμία του κράτους να καταβάλει στο
σύνολό τους αυτά τα ποσά, που σύμφωνα με κυβερνητικά
στελέχη ενδέχεται να αγγίζουν ακόμη και τα 29 δισ. ευρώ,
οι δικηγόροι υπογράμμισαν ότι η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να
κρίνει με δημοσιονομικά ή πολιτικά κριτήρια.
Εντύπωση βέβαια προκάλεσε και το γεγονός ότι οι ειδικοί παραδέχθηκαν ότι οι αιτήσεις των συνταξιούχων προς
τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, που ξεπέρασαν τα 2 εκατομμύρια, ενδέχεται να μη διακόπτουν καν την παραγραφή, καθώς είναι αόριστες και δεν αναφέρουν το διεκδικούμενο
ποσό. Και επανέλαβαν ότι μόνο με αγωγές μπορεί να διεκδικηθεί η επιστροφή των αντισυνταγματικά παρακρατηθέντων ποσών, εφόσον η κυβέρνηση δεν προβεί σε μια πολιτική λύση.
Ο γνωστός δικηγόρος Δημήτρης Μπούρλος επεσήμανε
ότι δεν είναι κατανοητή η καθυστέρηση από την πλευρά της
κυβέρνησης στην εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ επί της
πιλοτικής δίκης για τα αναδρομικά των συνταξιούχων, από
τον Ιούλιο του 2015 έως και τον Δεκέμβριο του 2018. Οσο
για το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά, ο κ.
Μπούρλος δήλωσε πως το τοπίο ενδέχεται να ξεκαθαρίσει
από την επικείμενη απόφαση του ΣτΕ για τον νόμο Κατρούγκαλου. Μάλιστα, στο σύνολό τους οι ομιλητές εξέφρασαν την απορία τους και ταυτόχρονα την ανησυχία τους
για την καθυστέρηση της απόφασης αυτής, «πολύ περισσότερο μετά την παραίτηση του πρώην προέδρου του ΣτΕ
κ. Νίκου Σακελλαρίου με υπαινιγμούς για παρεμβάσεις στο
έργο του αναφορικά με τον ασφαλιστικό νόμο», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ Αλέξης
Μητρόπουλος.
«Η δημιουργία φρούδων ελπίδων δεν συνάδει με το δικηγορικό σώμα», τόνισε με την σειρά του ο πρόεδρος του
Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας Δ. Βερβεσός. Στην εκδήλωση
μίλησαν, επίσης, οι Γ. Ρωμανιάς, Χ. Μπουκουβάλας και Στ.
Χριστοδουλέλης.
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ΣΑΒΒΑΤΟ
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06:30
06:45
10:00
12:00
12:30
13:30
15:00
16:00
17:00
17:45
18:00
19:00

Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Μαζί το Σαββατοκύριακο
Πάμε Αλλιώς
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Επτά
Europe
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Η Μηχανή του Χρόνου (Ε)
Ιστορίες Μόδας
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Pre Game
Ποδόσφαιρο: ΠΑΣ Λαμία Παναιτωλικός (Z)
20:55 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
22:05 Στα Τραγούδια Λέμε Ναί
01:20 Ποδόσφαιρο: ΠΑΣ Λαμία Παναιτωλικός (E)

06:00
06:30
06:50
09:00
10:00
13:00
13:50
16:50
17:00
18:00
19:00
20:00
20:50
22:50
01:00
02:30
04:00
04:50
05:10

06:00
06:45
07:45
08:45
09:45
11:45
13:00
13:45
14:00
16:00
18:00
18:20
19:30
20:45
23:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:45
05:30

06:15
06:45
07:15
07:40
08:10
08:40
09:10
09:25
09:45
10:15
10:45
11:15
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
15:00
15:45
16:45
18:50
19:50
21:00

Πάτερ Ημών (Ε)
Οι Μεν και οι Δεν (Ε)
Της Ελλάδος τα Παιδιά (Ε)
Θα Βρεις το Δάσκαλό σου (Ε)
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7
ANT1 News
Merenda Mania
Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)
Κάτι Ψήνεται
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
Μην Ψαρώνεις
ANT1 News
Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι
Πέτα τη Φριτέζα
Η Επιστροφή
Ο Κύριος Πρόεδρος
Vice
Το Τρίτο Στεφάνι
Το Καφέ της Χαράς
Και οι Παντρεμένοι 'Eχουν Ψυχή
(Ε)

Xiaolin Showdown
Φωτιά, Πυροσβέστες!
Τομ και Τζέρι
Ben and Holly
Robocar Poli
Χταποδοναύτες
Πέππα, το Γουρουνάκι
Κλίο και Κουκίν
Κουταβοφιλαράκια
Σον, το Πρόβατο
The Garfield Show
Barbie: Μια Video Game
Περιπέτεια
Ben 10
Mecard
Tom and Jerry Show
Be Cool Scooby-Doo!
Stars System
Star News
Τα Φιλαράκια Κ3 Ε5
X-Men
House Κ1 Ε7
Star News
Τροία

τηλεόραση

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

TV Mall
Η Μικρή Γοργόνα
Κορίτσια για Φίλημα
Οδηγός Καλής Ζωής
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
Ειδήσεις
Καλύτερα Δε Γίνεται!
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Kitchen Lab
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6
Ε23
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
Το Σόι σου Κ5 Ε25 (Ε)
Πάμε Πακέτο
Σχεδόν 'Eρωτας
Checkpoint Alpha
Μετά τα Μεσάνυχτα
Αυτές Είναι οι Kardashians Κ12
Ε8
Θυρίδα Τηλεπώλησης
Εικόνες (Ε)

06:00
10:00
12:00
14:00
14:40
15:45
17:00
18:00
18:15
19:50
21:00
00:20
02:15
05:15

Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά
Σαββατοκύριακο με Δράση
Goal Χωρίς Σύνορα
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Οι Γλυκές Αλχημείες Ταξιδεύουν
Food n' Friends
Happy Traveller
Δελτίο στη Νοηματική
dot.
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Survivor
'Oσο 'Eχω Εσένα
My Style Rocks Final (E)
Happy Traveller

06:15
07:00
08:00
09:00
16:00
17:00
19:00
20:00
21:00
21:10
22:10
23:30
23:50
00:30
01:00
02:00
03:30
04:15

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

00.50 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
02.10 Ξένη ταινία «The green promice»
03.40 Ξένη ταινία «Farewell to arms»
05.00 Ντοκυμαντέρ «Η ζωή στους
πάγους»
06.00 «Μη μου πεις»
07.00 Μουσικό διάλειμμα
07.30 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων

08.00 Παιδικό προγραμμα «Σεβάχ»
08.30 Face to Face
09.30. Τελεμάρκετινγκ -Κωνσταντινίδης
10.30 “Πνευματική
Θεσσαλία”(Επανάληψη)
11.20 Παιδικό πρόγραμμα «Ατλαντίδα»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 TΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 «Πολιτικοί Διάλογοι»
15.30 Ντοκυμαντέρ «Η ζωή στους
πάγους»
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Τravel Guide
18.00 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 Εδώ Θεσσαλία - Εδώ Ελλάδα
21.00 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων
21.30 «Τα ….ΣΟΣ στη μουσική»
22.30 Ντοκυμαντέρ «Δράκεια, το
διαμάντι του Πηλίου»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.45 Ξένη ταινία «The condemned»

07.00
15.00
16.00
17.30
18.00
20.00
23.00
01.30
02.00
04.30
06.30

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

ΚΡΙΟΣ: Αν πραγματικά θέλετε να κλείσετε τις
προβληματικές καταστάσεις, πρέπει να αποφύγετε να μην σας καταβάλει ο πανικός. Παράλληλα, να μην αφήσετε να σας επηρεάσουν
τα άτομα του περιβάλλοντός σας.
ΤΑΥΡΟΣ: Πολλά θέματα αποτελούσαν εμπόδιο στην πορεία σας ή σας ασκούσαν πίεση.Από σήμερα, όλα αυτά θα αρχίσουν να
απομακρύνονται από το προσκήνιο. Έτσι θα
καταφέρετε να αποσυμπιεστείτε και να χαλαρώσετε. Μπαίνετε σε μια καινούργια φάση
που θα διέπεται από έντονη δημιουργικότητα.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Δυσκολίες και εμπόδια που θα εμφανίζονται σαν από το πουθενά, θα σας ωθήσουν να αλλάξετε στάση. Σήμερα μπορείτε
να γίνετε πιο πρακτικοί και αποφασιστικοί…
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Τα άστρα έχουν στρατευτεί στο
πλευρό σας, γι’ αυτό να δράσετε άφοβα αλλά
μέσα στα όρια του ρεαλισμού. Οι βιαστικές
ή αβέβαιες κινήσεις δεν θα σας ωφελήσουν
σε κάτι, οπότε πρέπει να τις αποφύγετε με
κάθε τρόπο.
ΛΕΩΝ: Ξέρετε ότι διαθέτετε αναρίθμητα ταλέντα για να διαπρέψετε σε ό,τι κι αν βάλετε στο μυαλό σας. Αυτό που υπολείπεται, είναι να μην επιτρέπετε σε εμπόδια να σας αποπροσανατολίζουν και να ξεφεύγετε από την
πορεία σας.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η μέρα σας ενδέχεται να είναι
κάπως πιεστική καθώς έχετε να χειριστείτε
αρκετές εκκρεμότητες. Κινήστε σε πολλά μέτωπα αυτή την περίοδο, γι’ αυτό πρέπει να
οπλιστείτε με υπομονή και πειθαρχία.
ΖΥΓΟΣ: Διατηρήστε τον έλεγχο των αντιδράσεών σας, γιατί σε αντίθετη περίπτωση

243 103 1180
ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΑΝΝΑ
Όθωνος Α’ 14, Παλαιό Δεσποτικό
243 102 1988
ΣΧΟΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Απόλλωνος 19 & Γαριβάλδη Τζουζέπε, Άγιος Κωνσταντίνος
243 102 9797
ΤΣΙΠΟΥΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γλάδστωνος 2, Άγιος Αθανάσιος,
Κεντρική Πλατεία
243 102 1345
ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΡΑΠΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
28ης Οκτωβρίου 89-91
243 103 2067
ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ.
25ης Μαρτίου 22, Παλιά Πόλη

07.00 – 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 Δρόμοι της Παράδοσης
09.00 – 10.00 Όλο Υγεία
10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις
12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης
13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις
15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά
16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις
18.00 – 19.00 Κόντρα και Ρήξη
19.00 – 21.00 Βδομάδα ήταν και πέρασε
21.00 – 23.00 Αθλητικές μεταδόσεις
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 02.00 Τα άστρα και τα ζώδια
02.00 – 06.00 Τηλεπαρέα
06.00 – 07.00 Videoclips

09:45 'Eλα Χαμογέλα
12:50 Open Sport
14:00 Open News - Μεσημεριανό
Δελτίο
14:30 Παιδιά από Σπίτι
16:40 Open News στη Νοηματική
16:50 Μικροί Μεγάλοι εν Δράσει
18:00 Ελληνικό Πρόγραμμα
19:00 Open News
20:00 Celebrity Travel
21:00 Ο Ρόζ Πάνθηρας
23:05 Ο Πλανήτης των Πιθήκων
01:30 Το Κινητό
03:30 Ποιός 'Eπνιξε τη Μόνα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Προσφιλή και σε όσους
τα...αποφεύγουν.
2. Ετσι αγωνίζεται η ομάδα που υπερέχει.
3. Η πρώτη μετά το Πάσχα Κυριακή - Μαγειρική έκφραση.
4. Κατάληξη μετοχών της
καθαρεύουσας - Βιομηχανική πόλη της Ιαπωνίας στη
νήσο Χανσού, παλιά πρωτεύουσα της χώρας.
5. Το έργο του «Ο Αντίχριστος» αναφέρεται στον Νέρωνα
- Δίπλα δίπλα στο... δίπλα.
6. Δέχθηκε πυρηνικό πλήγμα (αντιστρ.).
7. Συχνά τη συμβουλεύονται (αντιστρ.) - Το κρατάνε όσοι... σιγοντάρουν.
8. Ξενική συντομογραφία του νοκ
άουτ - Συνηθισμένο στον τόπο μας
δένδρο (αντιστρ.).
9. Προστακτική που... αναβάλλει Υπερβολική εμμονή σε κάτι, μεταφορικά.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Σε τέτοια επεισόδια γίνεται
χρήση όπλων.
2. Ανατολή, γεωγραφικά αναφερόμενη - Επίρρημα που χρησιμοποιείται και για την έδρα ενός αγώνα.
3. Αρχηγός των συντηρητικών
στην αρχαία Αθήνα.

“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

- Βαρούσι
243 107 7297

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

4. Τίτλος μυθιστορήματος του Μίλαν Κούντερα (χωρίς άρθρο).
5. Φιλικό ή... υβριστικό -Ιταλική ποδοσφαιρική ομάδα (αντιστρ.).
6. Χρονικός σύνδεσμος -Μουσική
νότα.
7. Ολοσχερής ήττα - Ασιατικό νόμισμα.
8. Απελευθερώθηκε και προσαρτήθηκε στην Ελλάδα το 1912 (γεν.).
9. Ομοια γράμματα - Ο λόγος της
θυσίας της Ιφιγένειας.
ΛΥΣΗ (1-2-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 2.
ΡΟΜΑ - ΝΗΣΙ 3. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 4.
ΧΑΛΙ 5. ΑΝ - ΔΥΤΙΚΗ 6. ΝΙΦΕΤΟΣ 7.
ΑΔΗΣ-ΝΗ 8. ΜΙΣ - ΦΩΝΕΣ 9. ΑΗΔΟΝΙ
ΚΑΘΕΤΑ: 1.ΤΡΑΧΑΝΑΣ 2. ΡΟΚΑΝΙΔΙΑ 3. ΛΑΜΑ - ΦΗΜΗ 4. ΜΑΡΙΔΕΣ
5. ΥΤ - ΦΟ 6. ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ 7. ΛΗΝ
- ΙΣ - ΝΙ8. ΚΝΙΣΑ - ΝΕ 9. ΣΙΑ-ΗΓΗΣΩ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

Tad: Το Μυστικό
του Βασιλιά Μίδα
(κινούμενα σχέδια
-μεταγλωττισμένη) 85’
και σε 3D
12.00 μεσημέρι
(κανονική προβολή) 4 €
17.30 απόγευμα
3D προβολή 5 €

Sudoku

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

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

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

H λύση του προηγούμενου

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΣΙΡΩ-
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ΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΧΑΡΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ Ο.Ε.
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Μιαούλη 19, Αγία Ειρήνη
243 103 1875

6

3

5

ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Θ.

4

9

Κονδύλη 28, Άγιος Αθανάσιος
243 103 7855

5

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΟΥ-

7

6

8

ΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ - ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

6

Ο.Ε.
Φλεγίου 70, Άγιος Κωνσταντίνος

4

8

1

7

2

243 107 6140

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Κουτσίρας -Ράξα
Χατζής -Ταξιάρχες
Οικονόμου -Παλαιόπυργος

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται
Σε απογευματινές προβολές
μια συγκλονιστική ταινία

Κινηματογραφος

2
Μεσιακάρης -Οδ. Ριζαριού
Κατσάνας -Μ. Καλύβια
Κουβελάς -Γόμφοι

TELEMACHOS CINEMA

facebook/Δημοτικος

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
09:00 – 14:00
ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ασκληπιού 17, 421 31 Τρίκαλα Τρικάλων
243 103 4412
ΝΙΤΣΑ ΠΕΝΥ
Πλατεία Δεσποτικού
243 102 0333
ΤΖΗΜΑ ΟΛΓΑ
Ασκληπιού 26
243 102 8739
08:00 – 23:00
ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ασκληπιού 36
243 102 9828
09:00 – 14:00
ΓΚΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Κανούτα Γ. 1, Παλαιό Δεσποτικό

θα βγείτε από την πορεία που έχετε χαράξει. Μην μένετε κλεισμένοι στον εαυτό σας,
αφήστε τους ανθρώπους που σας αγαπούν
να σας βοηθήσουν και να σας στηρίξουν.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Πρέπει να απομακρύνετε από το
περιβάλλον σας κάθε φωνή τρίτου, που εκφράζει μόνο κριτική και αρνητισμό. Πρέπει να
κάνετε ουσιαστικές αλλαγές και γρήγορα, για
να προλαβαίνετε τις εξελίξεις που αναστατώνουν τους ρυθμούς και τη διάθεσή σας.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Είναι απαραίτητο να αποβάλετε το
συντηρητισμό σας και να δείτε τις καταστάσεις υπό διαφορετικό πρίσμα. Τολμήστε να
κάνετε τη δική σας επανάσταση, γιατί μόνο
με ανατροπές θα καταφέρετε να στρέψετε την
πορεία της ζωής σας σε θετική τροχιά!
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Πρέπει να οργανώσετε τις κινήσεις σας και να βάλετε προτεραιότητες.
Στήστε ένα αποδοτικό πρόγραμμα, που θα το
τηρήσετε χωρίς παρεκκλίσεις: Όσο ξεπερνάτε τα όρια και τις αρχές σας, το μόνο που
θα καταφέρετε είναι να εξαντληθείτε.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Σήμερα θα σας δοθούν οι ευκαιρίες να αλλάξετε τη ροή των πραγμάτων:
Θα απομακρύνετε αρκετά προβλήματα και θα
εστιάσετε πια την προσοχή σας στους στόχους που θέλετε. Να αναμένετε ευχάριστες
εξελίξεις και στο περιβάλλον του σπιτικού
σας.
ΙΧΘΕΙΣ: Σήμερα θα σας κατακλύζει η ορμητικότητα και επαναστατική διάθεση, αγαπητοί Ιχθύες! Αυτή η συγκυρία έχει τη δυναμική να σας κάνει να προχωρήσετε σε αλλαγές, που θα γυρίσουν σελίδα στη ζωή σας για
να γράψετε αίσια κεφάλαια.

Παπαγεωργίου -Αρδάνι
Γραμμένου -Πετρωτό
Τσιώκας -Μικρό Κεφαλόβρυσο
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Άνοδος 1,08% στο Χρηματιστήριο
Με κέρδη έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να διασπά ανοδικά την ισχυρή αντίσταση των 640 μονάδων.
Υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Eurobank, της Coca
Cola HBC και της Εθνικής.
O Γενικός Δείκτης Τιμών
έκλεισε στις 641,48 μονάΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
δες, σημειώνοντας άνοδο
1,08%.
. 641,48
Σε εβδομαδιαία βάση, ο
βασικός χρηματιστηριακός
δείκτης, κατέγραψε άνοδο
1,08%
σε ποσοστό 1,29%, ενώ από
τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο σε ποσοστό
4,59%.
Η αξία των συναλλαγών
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ανήλθε στα 45,433 εκατ.
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
26.706.404 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο
σε ποσοστό 1,37%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,40%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο
κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank (+2,94% στα
0,560 ευρώ), της Coca Cola HBC (+2,77% στα 30,00
ευρώ), της Εθνικής (+2,30% στα 1,000 ευρώ) και της Grivalia Properties (+1,78% στα 8,600 ευρώ).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-2,16% στα 7,2400 ευρώ), της Τέρνα
Ενεργειακή (-0,84% στα 5,900 ευρώ) και της Alpha
Βank (-0,34% στα 0,8700 ευρώ).
Ανοδικά κινήθηκαν όλοι οι επιμέρους δείκτες και τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Τροφίμων
(+2,77%), της Τεχνολογίας (+2,05%) και του Εμπορίου
(+1,42%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Βank διακινώντας 10.335.863 και
6.849,394 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο ΟΠΑΠ
με 11,069 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 5,923 εκατ.
ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 64 μετοχές, 31 πτωτικά και 27
παρέμειναν σταθερές.

Ê
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Moody's: Θετική για το
αξιόχρεο της Ελλάδας
η επιστροφή στις αγορές
Aντανακλά τη βελτιούμενη
εμπιστοσύνη των επενδυτών, σημειώνει
ο οίκος αξιολόγησης

Η επάνοδος της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές ομολόγων
τον Ιανουάριο με μία έκδοση 2,5 διs. ευρώ είναι θετική για
το αξιόχρεό της (credit positive), ανακοίνωσε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's.
«Ήταν η πρώτη έκδοση χρέους της Ελλάδας εκτός προγράμματος μετά από σχεδόν μία δεκαετία που βασιζόταν σε
χρηματοδότηση από την ΕΕ και το ΔΝΤ», έγραψε ο αναλυτής του οίκου, Μιχαήλ Μιχαηλόπουλος, σε σημείωμα προς
τους πελάτες.
«Η έξοδος της Ελλάδας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές είναι θετική για το αξιόχρεο, καθώς αντανακλά τη βελτιούμενη εμπιστοσύνη των επενδυτών και ανοίγει τον δρόμο για την
επιστροφή της Ελλάδας στην πλήρη χρηματοδότησή της από
τις αγορές». Ο Moody's αξιολογεί την Ελλάδα στη βαθμίδα
B3 με θετικές προοπτικές, έξι βαθμίδες κάτω από την επενδυτική διαβάθμιση.

Δεν αυξάνεται το μερίδιο
των εξαγωγών της Ελλάδας
στο διεθνές εμπόριο
τάσιμο παραμένει το μερίδιο της
Ελλάδας από την πίτα της
διεύρυνσης του διεθνούς εμπορίου
παρά την αύξηση των εξαγωγών, ενώ οι
επιπτώσεις για την οικονομία της χώρας
από πιθανή ένταση του εμπορικού
πολέμου θα είναι πολύ μεγαλύτερες
από τις οικονομίες άλλων ευρωπαϊκών
χωρών όσο καθυστερούν οι αναγκαίες
μεταρρυθμίσεις.

Σ

Η εκτίμηση αυτή διατυπώθηκε στην κοινή
συνέντευξη Τύπου του ΣΕΒ και εκπροσώπων
της BusinessEurope, που δόθηκε στο πλαίσιο
της συνεδρίασης της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και Επενδύσεων του ευρωπαϊκού βιομηχανικού συνδέσμου στην Αθήνα, στην οποία
εξέτασε το πώς η νέα στρατηγική για το
ελεύθερο εμπόριο και τις επενδύσεις θα προωθήσει αποτελεσματικά τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Ε.Ε. Οπως τονίστηκε στη συνέντευξη, το διεθνές εμπόριο
δημιουργεί 2,3 τρισ. ευρώ προστιθέμενη αξία
και υποστηρίζει 36 εκατ. θέσεις εργασίας (με
450.000 εξ αυτών στην Ελλάδα), με αύξηση
άνω του 65% την περίοδο 2000-2017. Αυτές
οι θέσεις εργασίας αμείβονται κατά μέσον όρο
12% καλύτερα από τις θέσεις στην υπόλοιπη
οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, η συμμετοχή της
Ελλάδας στο διεθνές εμπόριο παραμένει περιορισμένη αν και σταθερή. Η αύξηση των εξαγωγικών μας επιδόσεων δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε να μεταφράζεται σε μεγαλύτερη
συμμετοχή στο διεθνές εμπόριο.
Οι ελληνικές εξαγωγές διαμορφώνονται
το 2017 σε 0,184% των παγκόσμιων εξαγωγών,
στο ίδιο περίπου επίπεδο των αρχών της
10ετίας του 2000, όταν οι αντίστοιχες εξαγωγές στην παγκόσμια οικονομία αυξάνονταν

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας
τόνισε ότι οι εξαγωγές είναι κινητήριος
δύναμη της οικονομίας.
με ταχύτερους ρυθμούς. Τα στοιχεία που παρουσίασε ο ΣΕΒ δείχνουν ότι το μερίδιο της
Ελλάδας παραμένει σταθερό εδώ και μια
20ετία, παρά τη διεύρυνση του διεθνούς εμπορίου και τη βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων από το 17% το 2010 στο 35% σήμερα.
Ο ΣΕΒ τόνισε την ανάγκη κάλυψης του επενδυτικού ελλείμματος των 100 δισ. ευρώ για το
κλείσιμο της ψαλίδας που χωρίζει την ελληνική
οικονομία από την ανταγωνιστικότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και προϋπόθεση αυτού είναι η προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων. Ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒ
Κωνσταντίνος Μπίτσιος μίλησε για εμφανή μεταρρυθμιστική κόπωση και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι από τις περίπου 70 προτάσεις
χρήσιμων μεταρρυθμίσεων που έχει προτείνει
ο ΣΕΒ στο επενδυτικό του συνέδριο το 2018,

μόνο δύο παρουσιάζουν ουσιαστική πρόοδο,
οι 45 δεν παρουσιάζουν καμία πρόοδο, ενώ 25
έχουν μερική πρόοδο.
Την έμφαση που πρέπει να δοθεί στις εξαγωγές, ως κινητήριος δύναμη της οικονομίας
αφού προϋποθέτουν την παραγωγή προϊόντων
και υπηρεσιών διεθνώς ανταγωνιστικών, τόνισε
με δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας. Αναφερόμενος στην BusinessEurope, σημείωσε ότι «επέλεξε φέτος την
Ελλάδα για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και Επενδύσεων και να δώσει έτσι το μήνυμα ότι η χώρα μας πρέπει να
είναι πρόθυμη και ανοιχτή στις ξένες επενδύσεις, να είναι πρόθυμη και ανοιχτή να δημιουργήσει ένα φιλοεπενδυτικό και φιλοεπιχειρηματικό περιβάλλον».
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε ο προβληματισμός που μετέφεραν οι εκπρόσωποι της BusinessEurope για τις πολιτικές των ΗΠΑ και της
Κίνας στο διεθνές εμπόριο. Στις τοποθετήσεις
τους ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και Επενδύσεων της BusinessEurope
Niklas Bergstrom και η κ. L. Santos εξέφρασαν
τις ανησυχίες τους για τις πολιτικές που ακολουθούν οι ΗΠΑ και η Κίνα και επισήμαναν την
ανάγκη τήρησης των κανόνων από όλους. «Η
Ευρώπη πρέπει να ανοίξει το εμπόριο με τις
ΗΠΑ που είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός μας
εταίρος και ίσως να χρειάζεται να επανεξετάσουμε τις σχέσεις μας με την Κίνα», τόνισε
η κ. L. Santos και συμπλήρωσε:
«Φυσικά δεν είμαστε αφελείς. Γνωρίζουμε
ότι η Κίνα δεν είναι οικονομία αγοράς. Είναι μια
οικονομία που καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από το κράτος και πρέπει να το λάβουμε
υπόψη αυτό όταν σκεφτόμαστε πολιτικές
έναντι της Κίνας».

Η Βενεζουέλα προχώρησε στην κατάσχεση φορτίων ελληνικών τάνκερ
Τουλάχιστον δύο δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων,
και συγκεκριμένα των Horizon
Tankers και Hellenic Tankers, κατασχέθηκαν από τις Αρχές της Βενεζουέλας και απελευθερώθηκαν
μόνον αφού κατασχέθηκε το φορτίο τους.
Απλήρωτοι ναύλοι αξίας εκατομμυρίων ευρώ και κατασχέσεις
φορτίων αντιμετωπίζουν Ελληνες, και όχι μόνον, εφοπλιστές
που δραστηριοποιούνται στο –
γνωστό για το υψηλό ρίσκο αλλά
και τις αποδόσεις που το συνοδεύει– εμπόριο διυλισμένων προϊόντων πετρελαίου προς τη Βενεζουέλα. Με τις κυρώσεις των ΗΠΑ
προς το Καράκας να ενεργοποιούνται τον Απρίλιο, είναι πιθανόν
οι απαιτήσεις αυτές να αποδειχθούν πρακτικά μη ανακτήσιμες.
Ηδη, τουλάχιστον δύο δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων, και συγκεκριμένα των Horizon Tankers και Hellenic Tankers,
κατασχέθηκαν από τις Αρχές της
Βενεζουέλας και απελευθερώθηκαν μόνον αφού κατασχέθηκε το
φορτίο τους. Να σημειωθεί πάντως πως όσοι δραστηριοποιούνται σε αυτό το εμπόριο γνωρίζουν
τους σχετικούς κινδύνους αθέτησης υποχρεώσεων και για αυτό
και εξασφαλίζουν υψηλότερους
ναύλους από ό,τι στην ευρύτερη
αγορά.
Τα εν λόγω τάνκερ, που ήταν
έμφορτα διυλισμένων καυσίμων
για την αγορά της Βενεζουέλας,
φέρονται, σύμφωνα με ναυλομε-
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σιτικές πηγές και αναφορές της
έγκυρης ναυτιλιακής επιθεώρησης Tradewinds, να είχαν σταματήσει στα ανοικτά της Βενεζουέλας εντός όμως των χωρικών της
υδάτων και να μην παρέδιδαν τον
φορτίο τους πριν τους εξοφληθούν οι ναύλοι από προηγούμενα
ταξίδια τους.
Η πρακτική αυτή τους τελευταίους μήνες είναι, σύμφωνα με
ναυτιλιακές κύκλους, διαδεδομένη, καθώς η κρατική πετρελαϊκή
εταιρεία της χώρας, η Petroleos
De Venezuela S.A. (PDVSA) που
βαρύνεται με υποχρεώσεις ύψους
34,6 δισ. δολ. παρουσιάζει μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές της. Ομως εξαιτίας της μεγάλης έλλειψης καύσιμων στη
χώρα, αναγκάζεται να καταβάλει
κάποιες από τις υποχρεώσεις της.
Αλλά οι Αρχές της Βενεζουέλας,
παρά το γεγονός πως οι περισσότεροι ναύλοι αυτών των ταξιδιών κλείνονται υπό το αγγλικό δίκαιο, κατέφυγαν στο τοπικό νομικό πλαίσιο επικαλούμενες λόγους
εθνικού συμφέροντος και προέβησαν στις κατασχέσεις δεξα-

μενοπλοίων των παραπάνω εταιρειών αλλά και άλλων ναυτιλιακών
όπως η Union Maritime, αφού
ήταν ούτως ή άλλως εντός των
χωρικών τους υδάτων. Στόχος είναι προφανώς η εξασφάλιση των
φορτίων και όχι η κατάσχεση των
πλοίων.
Αν και πετρελαιοπαραγωγός
χώρα η Βενεζουέλα, λόγω της δεινής οικονομικής θέσης στην οποία
έχει περιέλθει και την έλλειψη
ξένου συναλλάγματος, έχει μειώσει την παραγωγή της εξαιτίας
της κακής κατάστασης του μηχανολογικού εξοπλισμού ύστερα
από χρόνια κακοσυντήρησης και
μη υλοποίησης των απαραίτητων
επενδύσεων.
Επίσης, για να εξάγει αργό ικανό προς επεξεργασία από τα περισσότερα ξένα διυλιστήρια,
αναγκάζεται να αραιώνει το πολύ
κακής ποιότητας πετρέλαιό της με
νάφθα ή άλλα πετρελαιοειδή τα
οποία επίσης πρέπει να εισάγει
και, φυσικά, να πληρώνει. Επιπλέον, η χώρα, για τους ίδιους οικονομικούς λόγους, δεν διαθέτει
ούτε ικανά διυλιστήρια για να πα-

ράγει καύσιμα. Εισάγει έτσι το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών
της από το εξωτερικό και κυρίως
από τις ΗΠΑ, όπου βρίσκεται το
διυλιστήριο της Citgo η οποία είναι 100% θυγατρική της PDVSA.
Ετσι έστελνε αργό εκεί και εισήγε καύσιμα. Αλλά, όπως φαίνεται,
τους τελευταίους μήνες δεν πλήρωνε τις ναυτιλιακές που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις ρότες.
Οι πλοιοκτήτες που εμπίπτουν
σε αυτή την περίπτωση έχουν
τώρα ως μοναδική οδό για να
αποζημιωθούν είτε την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της
PDVSA στο εξωτερικό είτε την
προσφυγή σε διαιτησία στο Λονδίνο. Αμφότερες χρονοβόρες και
δαπανηρές διαδικασίες. Η εναλλακτική των δικαστηρίων του Καράκας αντιμετωπίζεται ως χαμένη
υπόθεση εξαιτίας του έλεγχου
τους, όπως και της PDVSA, από
το καθεστώς Μαδούρο, αναφέρουν νομικές πηγές σε σχετικά
διεθνή δημοσιεύματα.
Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου
της Βενεζουέλας υποχώρησαν το
2018 στο 1,12 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως, ενώ η συνολική
παραγωγή έπεσε στο 1,34 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως πέρυσι από 1,91 εκατομμύριο βαρέλια το 2017. Οι εξαγωγές αργού
προς τις ΗΠΑ, όπου και το διυλιστήριο της κρατικής PDVSA, αυξήθηκαν σε 503.000 βαρέλια ημερησίως το 2018 έναντι 367.000 βαρέλια στα τέλη του 2017.
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Αυξήθηκε η χωρητικότητα,
μειώθηκαν οι υπεράριθμοι στις
προσφυγικές δομές του στρατού
Νέες δομές σε Λέρο και Πολύκαστρο Κιλκίς

ενική απεργία έχουν
προκηρύξει φορείς
και επαγγελματικά
σωματεία της Σάμου για
την Πέμπτη 7
Φεβρουαρίου
διεκδικώντας να κλείσει
άμεσα το hotspot στο
Βαθύ, όπου παραμένουν
3.685 πρόσφυγες και
μετανάστες –σύμφωνα με
την τελευταία
καταμέτρηση–, εκ των
οποίων οι περισσότεροι
σε σκηνές και διαβιώντας
σε πολύ δύσκολες
συνθήκες, ιδιαίτερα κατά
τη διάρκεια του χειμώνα.

Γ

Kινητοποιήσεις φορέων
στη Σάμο για το hotspot

Η εγκατάσταση που υπάρχει στη Σάμο δεν χωράει πε-

ια ελαφρά αύξηση του αριθμού των
προσφύγων/μεταναστών που διαμένουν
στις δομές φιλοξενίας που διαχειρίζονται οι
Ένοπλες Δυνάμεις σημειώθηκε αυτή την εβδομάδα
σε σχέση με την προηγούμενη συμφώνως με τα
επίσημα στοιχεία που δημοσιοποίησε πριν από λίγη
ώρα το ΓΕΕΘΑ.

Μ

Πιο συγκεκριμένα, «στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης
συνδρομής και του κεντρικού συντονιστικού ρόλου που
έχουν αναλάβει οι Ένοπλες Δυνάμεις για την εύρυθμη λειτουργία, τοπικά, των δομών φιλοξενίας προσφύγων», αυξήθηκαν κατά 188 άτομα, σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό της περασμένης εβδομάδος, ο αριθμός των προσφύγων/μεταναστών, οι οποίοι διαμένουν στις 31 δομές φιλοξενίας που διαχειρίζονται οι ΕΔ και είναι αυξημένες κατά
μία.
Πιο συγκεκριμένα, την τρέχουσα εβδομάδα καταγράφηκαν 27.777 άτομα έναντι 27.588 ατόμων την περασμένη
Πέμπτη. Η δυνατότητα φιλοξενίας των 31 δομών αυξήθηκε
από 26.273 στα 27.082 άτομα. Οι δομές φιλοξενίας που
διαχειρίζονται οι ΕΔ της Λέσβου, Σάμου, Διαβατών, Λέρου
και Πολυκάστρου Κιλκίς έχουν υπεράριθμους πρόσφυγες/μετανάστες, συμφώνως με την κατανομή προσφύγων
που γίνεται από τους αρμόδιους φορείς. Οι νέες δομές
όπου διαμένουν υπεράριθμοι πρόσφυγες/μετανάστες είναι στη Λέρο και το Πολύκαστρο Κιλκίς.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρεις κλάδοι των ΕΔ παρείχαν 13.139 μερίδες φαγητού, από τις οποίες 175 μερίδες
διανέμονται σε δομές φιλοξενίας, οι οποίες δεν ανήκουν
στην αρμοδιότητα τους.
Τέλος, για την υγειονομική κάλυψη των προσφύγων/μεταναστών διατίθεται ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
και από τους τρεις Κλάδους των ΕΔ.

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
ΒΡΕΘΗΚΕ Αστυνομική Ταυτότητα επ' ονόματι Ιωάννας Αντωνοπούλου. Παρακαλείται να περάσει από τα γραφεία της εφημερίδας μας να την παραλάβει.
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.

Εύσημα από
ΓεροβασίληΕΛ.ΑΣ. σε ειδικό
φρουρό που
έσωσε αγόρι

Τον ειδικό φρουρό Νίκο
Γκάρα, ο οποίος διέσωσε
ανήλικο, μετά από τροχαίο ατύχημα στην περιοχή της Κορίνθου, συνεχάρησαν προσωπικά η
υπουργός Προστασίας
του Πολίτη, Όλγα Γεροβασίλη, και ο αρχηγός
της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγος Αριστείδης Ανδρικόπουλος,
σε συνάντηση μαζί του
χθες στο υπουργείο.
Στις 5 Ιανουαρίου, στην
επαρχιακή οδό ΙσθμούΕπιδαύρου, ενώ βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, με
την άμεση παρέμβασή
του και την παροχή πρώτων βοηθειών, ο ειδικός
φρουρός κατάφερε να
αποτρέψει άμεσο κίνδυνο
ζωής του ανηλίκου, ο
οποίος είχε χάσει τις αισθήσεις του.
Εκφράζοντας την ευαρέσκειά του, ο αρχηγός
της ΕΛ.ΑΣ. δήλωσε ότι
«τέτοιες εξαίρετες πράξεις σηματοδοτούν το
υψηλό αίσθημα καθήκοντος και ανθρωπισμού του
Έλληνα αστυνομικού και
παράλληλα αναδεικνύουν
την κοινωνική διάσταση
της αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας, η
οποία καθημερινά προστατεύει και υπηρετεί
τους πολίτες».
Με την ολοκλήρωση
της συνάντησης η υπουργός και ο αρχηγός προσέφεραν συμβολικά τιμητικές πλακέτες στον ειδικό φρουρό, ο οποίος υπηρετεί στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. Κορίνθου και συνοδευόταν
από τον διοικητή του,
Αστυνόμο Α’, Δημήτρη
Τουμπανάκη.

Στο hotspot στο Βαθύ παραμένουν 3.685 πρόσφυγες και μετανάστες,
ενώ η εγκατάσταση που υπάρχει δεν χωράει περισσότερα από 650 άτομα
ρισσότερα από 650 άτομα.
Το υπουργείο Εσωτερικών
γνωστοποίησε χθες ότι δρομολογεί την καταβολή κονδυλίου ύψους 181.000 ευρώ για
τη μεταφορά των παιδιών των
προσφύγων στα σχολεία, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν είναι εύκολη η πρόσβασή τους.
Ο υπουργός Εσωτερικών
Αλέξης Χαρίτσης με ανάρτησή του στο Facebook καταδικάζει τη δράση μικρής ομάδας
ακραίων που ασκούν βία, εμποδίζοντας τα παιδιά των προσφύγων να πάνε σχολείο,
όπως αναφέρει.
Σύμφωνα με ανακοίνωση
της ΑΔΕΔΥ, δάσκαλος δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια
σύσκεψης συλλόγων γονέων
στη Σάμο στις 28 Ιανουαρίου,
η οποία είχε ως αντικείμενο
την εκπαίδευση των προσφυγόπαιδων. Ο εκπαιδευτικός
πήρε τον λόγο για να μιλήσει
για το θέμα, ωστόσο κάποιοι
από τους παρευρισκομένους

κινήθηκαν εναντίον του με βίαιες διαθέσεις.
Με αφίσα όπου αναγράφεται το σύνθημα «Stop στο έγκλημα - να κλείσει το Hotspot
- Stop στην υποβάθμιση της
υγείας», το Επιμελητήριο Σάμου, το Εργατικό Κέντρο, ο
εμπορικός σύλλογος, ο δικηγορικός σύλλογος, η ένωση
ξενοδόχων του νησιού ζητούν
από τους πολίτες να συγκεντρωθούν στις 10.30 το πρωί
της 7ης Φεβρουαρίου στην
πλατεία Σοφούλη, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τη
συνέχιση λειτουργίας του
hotspot και μάλιστα με τη διαμονή εκεί χιλιάδων ανθρώπων, αριθμού πολλαπλάσιου
εκείνων που επισήμως μπορούν να φιλοξενήσουν οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις.
Οι συνθήκες επιδεινώθηκαν
τις τελευταίες εβδομάδες
εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, με αποτέλεσμα πολλοί
άνθρωποι από το hotspot –το

οποίο βρίσκεται δίπλα στο
Βαθύ– να αναζητούν καταφύγιο σε διάφορα σημεία εντός
της πόλης, προκειμένου να
προφυλαχθούν από το κρύο
και τη βροχή.
«Ο στόχος μας είναι εκείνη
την ημέρα να νεκρώσουν τα
πάντα, έτσι ώστε να γυρίσει
προς τα εδώ η κυβέρνηση
και να δει τι γίνεται στην τοπική κοινωνία. Οι άνθρωποι
αυτοί δεν χωρούν στην εγκατάσταση, οπότε ψάχνουν καταφύγιο οπουδήποτε μέσα
στην πόλη. Οι συνθήκες στο
hotspot αποτελούν πρόβλημα
για την υγεία των μεταναστών
αλλά και των κατοίκων του νησιού, ενώ κάθε τόσο πραγματοποιούν πορείες διαμαρτυρίας μέσα στην πόλη», επισημαίνει ο κ. Γιώργος Κολλάρος,
πρόεδρος του δικηγορικού
συλλόγου Σάμου.
Ανάλογες κινητοποιήσεις
προετοιμάζονται και στη Λέσβο την ίδια ημέρα, καθώς
στο hotspot στη Μόρια, παρά
τις συνεχείς μεταφορές ατόμων που χαρακτηρίζονται
«ευάλωτοι» στην ενδοχώρα,
παραμένουν 5.000 πρόσφυγες
και μετανάστες ενώ η επίσημη
χωρητικότητα της εγκατάστασης είναι για 3.100 άτομα.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στους νησιώτες το τέλος
του χειμώνα, που θα σημάνει
την αρχή της τουριστικής περιόδου, αλλά και ταυτόχρονα
την αύξηση των μεταναστευτικών ροών λόγω της βελτίωσης των καιρικών συνθηκών.
Από την αρχή του έτους, 2.233
πρόσφυγες και μετανάστες
έφθασαν συνολικά στην Ελλάδα, από τους οποίους οι
1.637 στα νησιά και οι 596
στην ενδοχώρα μέσω του
Εβρου.

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

2

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

ΣΑΒΒΑΤΟ

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

38 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ
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τοπικά

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ αύριο Κυριακή 3 Φεβρουαρίου το πρωί θα Λειτουργήσει και θα ομιλήσει στον Ιερό Ναό Τιμίων Ταξιαρχών Καλαμαριάς. Εν συνεχεία θα τελέσει το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του μακαριστής Ζωής Βουγιούκα.
Τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου το βράδυ θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Τρικάλων επί τη μνήμη της
Αγίου ενδόξου Μάρτυρος Αγάθης.
Την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου το απόγευμα στις 5:30 θα Χοροστατήσει κατά την Ακολουθία του Εσπερινού στον Ιερό Ναό
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Τρικάλων επί τη μνήμη του Αγίου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
Την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου στις 5 το απόγευμα επικεφαλής του Ιερού κλήρου και του λαού έμπροσθεν του Ιερού Ναού
Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων θα προϋπαντήσει πανδήμως το Ιερό και Χαριτόβρυτο Λείψανο του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου. Εν συνεχεία θα τελέσει την Ακολουθία του Αγιασμού των Θυρανοιξίων στο Ιερό Παρεκκλήσιο
του Αγίου στο υπόγειο του Ιερού Ναού. Ακολούθως θα Χοροστατήσει και θα Ομιλήσει κατά την Ακολουθία του Εσπερινού.
Την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου το πρωί θα Λειτουργήσει στην
Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μακρυμάλλης Ευβοίας επί τη
μνήμη του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πρόγραμμα
Ενοριακής και Μυστηριακής ζωής

ἹερἹς Μητροπόλεως Τρίκκης καί ΣταγἹν

ΜΗΝΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

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

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.

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.

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

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

(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

Το Εσπερινό Κήρυγμα της Τρίτης και η σύναξη
Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών νέων στην Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών

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

Την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019 περί ώρα 5:30 μ.μ. στον Ιερό
Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων θα τελεσθεί Αρχιερατικός Εσπερινός Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου. Εν συνεχεία
η Πρεσβυτέρα Ελπίδα Κορδαλή-Μπούκη θα ομιλήσει καταλλήλως προς ωφέλεια όλων και πνευματικό ανεφοδιασμό με
θέμα: «Μάνα γλυκύτατη… στον καιρό της κρίσης».
Επίσης το βράδυ της ίδιας ημέρας ώρα 8.30 μ.μ. στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, καί κάθε Τρίτη, θα γίνεται η σύναξη νέων, φοιτητών και εργαζομένων. Κατ’ αυτήν
θα γίνεται διάλογος για θέματα που έχουν να κάνουν με την
πνευματική αφύπνιση και τον σύγχρονο προβληματισμό.
Σας αναμένουμε μετά πολλής χαράς!
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• χοιρινό πρασοσέλινο
• μοσχαράκι γιουβέτσι
• μπούτι κοτόπουλο στη σχάρα
• κότσι ψητό στη γάστρα
• αρακά

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.

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

Ζωγράφου 1 πεζόδρομος (έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ.: 24310 78435 • what’s up: 6986 835 554
ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Οι πρόβες της χορωδίας
ενηλίκων ανδρών και γυναικών

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

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

Σουφλέ ζυμαρικών ...................................................................5,50 €
Πρόβειο με πλιγούρι ή τραχανά ................................................6,50 €
Χοιρινό πρασοσέλινο ................................................................5,00 €
Μοσχαροκεφαλή, πατάτες τηγανητές.......................................6,50 €
Σνίτσελ κοτόπουλο στο φούρνο, ρύζι ή πατάτες.......................5,00 €
Κεφτεδάκια με πατατούλες ή με σάλτσα κόκκινη .....................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά ............................................................6,00 €
Μπατζίνα ή μανιταρόπιτα..........................................................5,00 €

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

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† ΚΗΔΕΙΑ

† ΠΕΝΘΗ

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

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΘ.
ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑ

ΦΙΛΙΠΠΟ ΙΩΑΝ.
ΤΑΜΠΡΑΤΖΗ

Ετών 79
Θανόντα κηδεύουμε αύριο Κυριακή 3
Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12η μεσημβρινή, εκ του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στα Αμπελάκια Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά του.
Αμπελάκια Τρικάλων 3-2-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Θεοδώρα Μπουραζάνα. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αθανάσιος
και Έλσα Μπουραζάνα, Αναστασία και Αθανάσιος Μπαγλατσάκος. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ντόρα και Βασίλης, Έλενα και Μιχάλης,
Κωνσταντίνα, Δήμητρα, Στέφανος. ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: Ζωή, Αιόλια. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στα Αμπελάκια Τρικάλων, αύριο Κυριακή 3 - 2 - 2019
και ώρα 11.00 το πρωί.
2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων
του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

Αύριο Κυριακή

Η γιορτή της Μητέρας
στον Άγιο Αθανάσιο
Η γιορτή της Υπαπαντής του Χριστού είναι, κατά τη μακραίωνη εκκλησιαστική μας παράδοση, η γιορτή της Μητέρας.
Και τούτο γιατί υπενθυμίζει στις Χριστιανές Μητέρες το καθήκον
τους να οδηγούν τα παιδιά τους στις φιλόστοργες αγκάλες της
Εκκλησίας μιμούμενες έτσι την Παναγία, που 40 μέρες μετά
τα Χριστούγεννα, οδήγησε τον Χριστό στο Ναό.
Με την ευκαιρία αυτή λοιπόν, αύριο Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου,
ευθύς μετά τη Θεία Λειτουργία, στο Πνευματικό Κέντρο του
Αγ. Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων, θα γίνει σχετική ομιλία από
την κ. Αγαθή Εξάρχου, συνταξιούχο εκπαιδευτικό, που θα πλαισιωθεί με την απόδοση τραγουδιών για τη Μητέρα, που θα αποδόσει η Παιδική Χορωδία του Ναού υπό τη διεύθυνση του κ.
Λεωνίδα Πλαστάρα.
Η είσοδος είναι σε όλους ελεύθερη.-

Ετών 78
Θανόντα κηδεύσαμε την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 4 μ.μ. εκ του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Πυργετού
Τρικάλων.
Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν καθ' οιονδήποτε τρόπο
στο πένθος μας
Ευχαριστούμε θερμά
Πυργετός Τρικάλων 2-2-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Νίκη Ταμπρατζή. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γιάννης Ταμπρατζής και Παναγιώτα Παπαγεωργίου, Ευαγγελία Ταμπρατζή και Παναγιώτης Κούρτης. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Νίκη, Αγγελική, Φίλιππος, Θεόδωρος, Βασιλική, Φιλίππα-Θεοδώρα. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
Αικατερίνη και Βασίλειος Αλεξίου, Ρόζη Ταμπρατζή, Ελένη Ταμπρατζή, Γιώργος και Στέλλα Βούλγαρη. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΛΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Την τελετή επιμελήθηκε το γραφείο τελετών “Παναγιώτου”.

Κοπή πίτας και ιεραποστολική
ομιλία με τον “Άγιο Οικουμένιο”
Αύριο 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.

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

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

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

ΣΑΒΒΑΤΟ

2

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 39

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Και ότε επληρώθησαν αι
ημέραι... ανεβίβασαν αυτόν
εις Ιεροσόλυμα... δια να προσφέρωσιν θυσία κατά το ειρημένον εν τω νόμω» (Λουκ.
2:22-24)
Ο Ιωσήφ και η Μαρία έφεραν το βρέφος Ιησού στο
Ναό, 4ο μέρες μετά τη γέννηση Του, για να προσφέρουν την καθιερωμένη θυσία,
ένα αρνί. Αν κάποιος όμως
ήταν φτωχός μπορούσε να
προσφέρει αντί για αρνί, «2
τρυγόνια ή ένα ζεύγος περιστέρια» (Λευιτ.12:8). Αυτή τη
φτωχική θυσία πρόσφεραν οι
γονείς για τον Ιησού γιατί αν
και κατάγονταν από τη βασιλική γενιά του Δαβίδ, ήταν

φτωχοί. Πόσο αλήθεια ταπεινά γεννήθηκε και έζησε ο Κύριος του ουρανού και της
γης, ο δημιουργός του σύμπαντος! Ο απ. Παύλος γράφει: «Ενώ ήταν πλούσιος, πτώχευσε για μας, για να πλουτίσομε εμείς με τη δική Του
φτώχεια» (Β' Κορ.8:9). Στο
ναό βρισκόταν ο δίκαιος και
ευλαβής Συμεών στον οποίο ο
Θεός είχε υποσχεθεί ότι δεν
θα πέθαινε πριν δει τον Χριστό
«το σωτήριο,ν του Κυρίου». Ο
Θεός εκπλήρωσε την υπόσχεση Του και ο Συμεών δέχθηκε στην αγκαλιά του Εκείνον που ήρθε για να φέρει
στον κόσμο τη λύτρωση
(Λουκ.2:29).

Απογευματινό Γυναικών
του Πολιτιστικού Συλλόγου
“Αγιος Νικόλαος” Καλλιρρόης Τρικάλων
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Άγιος Νικόλαος” Καλλιρρόης Τρικάλων σας προσκαλεί στο απογευματινό γυναικών που θα γίνει αύριο 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.

KENTΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

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

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

Τρελές προσφορές
από Τρίτη έως Σάββατο
Πρόβατο
μπροστινό

Πανσέτα
χοιρινή
Πύλης

Αρνί
ολόκληρο
ΤΙΜΗ ΣΟΚ

Ψαρονέφρι χοιρινό
ΤΙΜΗ ΣΟΚ

μόνο
το κιλό

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»

μόνο
το κιλό

3,89

μόνο
το κιλό

3,89

μόνο
το κιλό

5,49

5,69

Γάλα Όλυμπος
μόνο

0,80

Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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Η ελευθερία του κλαδέματος

45 χιλ.

35 χιλ.

Ψαλίδια μπαταρίας
για δενδροκομικά &
αμπελουργικά

Δετικό μπαταρίας
Μέχρι και 15.000
δεσίματα την ημέρα

για χρήση σε
αμπέλια
ακτινίδια κ.λ.π.

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

CMYK

