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Μετά την πανελλαδική σύσκεψη στη Λάρισα

Με τον Αρχιεπίσκοπο
Αθηνών & Πάσης Ελλάδος
συναντήθηκε ο πρόεδρος
του ΕΒΕ Τρικάλων
ΣΕΛ. 6
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Μεταποίησης και Εμπορίας
Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δηλώσεις Βιολογικής Γεωργίας και παραλαβή
τιμολογίων από την ΕΑΣ Τρικάλων
Η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ενημερώνει τους παραγωγούς ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα της ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ από 19 Φεβρουαρίου 2019 έως
και 21 Μαρτίου 2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της ΕΑΣ
στο Μεγαλοχώρι για ενημέρωση και υποβολή
αιτήσεων.
Επίσης η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ άρχισε να παραλαμβάνει τιμολόγια για επιστροφή ΦΠΑ του
έτους 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες
Τμήμα ΟΣΔΕ
Τηλ.: 24310 56513, 24310 56514

Θα αποκλείουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τους δρόμους

ΣΕΛ.
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Dr ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΚΑΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Το γραφείο μας είναι στη διάθεση των παραγωγών όλο το χρόνο για την καλύτερη
εξυπηρέτησή τους. Σας ενημερώνουμε
ότι έχει ανοίξει το σύστημα για:
•Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Εφαρμογής έτους 2018 για ΔΑΣΩΣΗ ΓΑΙΩΝ
έως τις 28/02/2019
Επίσης, αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση:
•ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Η εταιρία μας σας περιμένει με τους γεωπόνους της, στη Σωκράτους 33, για την
έγκυρη πληροφόρησή σας. Τηλ.: 24310
78128 και fax: 24310 78129.

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

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

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

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

CMYK

ΤΡΙΤΗ

ΤΡΙΤΗ

5
ΥΑΡΙΟΥ
ΦΕΒΡΟ

Σαν Σήμερα
1859 Η Βλαχία και η
Μολδαβία ενώνονται υπό
τον Αλεξάντρου Κούζα
(Αλέξανδρο Κούζα) και
σχηματίζουν τα Ηνωμένα
Πριγκιπάτα, πρόδρομο σχήμα της Ρουμανίας.
1930 Εκδίδεται το Προεδρικό Διάταγμα με το
οποίο οι Ελληνίδες αποκτούν δικαίωμα ψήφου στις
δημοτικές και κοινοτικές
εκλογές.
1968 Συνέρχεται στη
Βουδαπέστη η 12η Ευρεία
Ολομέλεια της Κεντρικής
Επιτροπής του ΚΚΕ, που
θα οδηγήσει στη διάσπαση
του κόμματος σε ΚΚΕ και
ΚΚΕ (εσωτερικού).
1991 Αεροσκάφος C130 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας συντρίβεται στο Όρος Όθρυς, κατά
τη διάρκεια της προσέγγισης στο αεροδρόμιο της
Νέας Αγχιάλου. Νεκροί και
οι 63 επιβαίνοντες, εκ των
οποίων 19 αξιωματικοί και
υπαξιωματικοί και 44 στρατεύσιμοι.
1994 Μακελειό του Σεράγεβο. 60 άνθρωποι σκοτώνονται και 200 τραυματίζονται από έκρηξη όλμου
στην αγορά της πόλης.

Προς όσους πολιτικούς
βιάζονται να γραφτεί το
όνομά τους στις «χρυσές»
σελίδες της Ιστορίας: Η
Ιστορία, κύριοι, δεν γράφεται κατόπιν εντολής και
κυρίως δεν εξαντλείται σε
ένα κεφάλαιο. Η Ιστορία,
και μάλιστα η πολιτική,
δεν είναι η στιγμή, αλλά
η διάρκεια. Αξία έχουν ο
χρόνος, τα γεγονότα, οι
αγώνες και τα αποτελέσματα που καθορίζουν τη
ζωή των πολιτών και επηρεάζουν την πορεία της
χώρας.
Μικρή σημασία έχει,
λοιπόν, το τι θα γράψει η
Ιστορία όσο η κοινωνία
παραμένει «γονατισμένη».
Εξαντλημένη από την πολύχρονη λιτότητα. Εξουθενωμένη από τους φόρους, τα χαράτσια και την
ανεργία. Οσο η κοινωνία
προσπαθεί να επιβιώσει
με επιδόματα ελεημοσύνης και κοινωνικά συσσίτια. Οσο οι πολίτες κυνηγούν τις ρυθμίσεις όχι για
να τακτοποιήσουν τα χρέη
τους προς το Δημόσιο,
αλλά για να δώσουν αναβολή στους εφιάλτες
τους.
Για όλα αυτά, αλλά και
για τις προσωπικές περιπέτειες, αν όχι τραγωδίες,
τι θα γράψει άραγε η Ιστορία, κύριοι της πολιτικής
σκηνής; Τι θα γράψει για
τις ευθύνες αυτών που
οδήγησαν τη χώρα στη
χρεοκοπία και τους πολίτες στην εξαθλίωση; Τι
θα γράψει γι’ αυτούς που
καταδίκασαν έναν ολόκληρο στη φτώχεια και

Η τιμωρία της Ιστορίας…
στη δυστυχία για πάνω
από δέκα χρόνια; Τι θα
γράψει για εκείνους που
εξαπάτησαν τους ψηφοφόρους τάζοντάς τους
«καλύτερες μέρες» για να
υφαρπάξουν την ψήφο
τους και, όταν βρέθηκαν
στην εξουσία, εφάρμοσαν
όλες τις εντολές των δανειστών ξεχνώντας υποσχέσεις και δεσμεύσεις;
Και μην πιστεύει κανείς
από το πολιτικό προσωπικό ότι όλα αυτά δεν τον
αφορούν, γιατί στο κάδρο
βρίσκονται, σχεδόν, όλοι.
Ο ιστορικός του μέλλοντος, λοιπόν, θα γράψει
την αλήθεια. Θα δείξει
τους υπεύθυνους του
σύγχρονου ελληνικού
δράματος. Θα γράψει για
όσους έχτισαν πολιτική
καριέρα στα χρόνια της
κρίσης. Για εκείνους που
πλούτισαν την ίδια ώρα
που ο λαός πάλευε για
να αποφύγει τον γκρεμό
πουλώντας όσο-όσο ακίνητα και χρυσαφικά σε
αετονύχηδες.
Θα γράψει γι’ αυτούς
που σε μια νύχτα μετέτρεψαν τους μισθούς και
τις συντάξεις σε φιλοδωρήματα, αλλά και για εκείνους που πανηγύριζαν
στα τηλεοπτικά παράθυρα όταν μοίραζαν ελάχιστα ευρώ στους πένητες.
Θα γράψει για όσους
επέτρεψαν να μετατραπεί
σε ζούγκλα η αγορά ερ-

γασίας. Γι’ αυτούς που
«πριμοδότησαν» τη μαύρη
εργασία, την υποαπασχόληση και την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Για
εκείνους που υποσχέθηκαν ότι θα μειώσουν την
ανεργία και θα δημιουργήσουν νέες, βιώσιμες και
καλά αμειβόμενες θέσεις
εργασίας για το 1.000.000
των ανέργων.
Θα γράψει γι’ αυτούς
που «σφράγισαν» το εισιτήριο 500.000 νέων, επιστημόνων ως επί το πλείστον, για να εγκαταλείψουν τη χώρα αναζητώντας μια καλύτερη ζωή και
λίγη αξιοπρέπεια. Αλλά
και για εκείνους που, αντί
να διώξουν τους δανειστές, όπως έλεγαν από
τα προεκλογικά μπαλκόνια, υπέγραψαν μαζί τους
νέα μνημόνια, δεσμεύοντας τη χώρα για δεκαετίες.
Επίσης, η Ιστορία θα
γράψει για τη διαφθορά,
τη διαπλοκή και τα σκάνδαλα. Για το ότι σήμερα
η χώρα βρίσκεται στην
67η θέση στην παγκόσμια
κατάταξη για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
Για τις εκθέσεις των διεθνών οργανισμών στις
οποίες επισημαίνεται ότι
η Ελλάδα, αντί να εγκαταλείπει το «αμαρτωλό»
παρελθόν της, συνεχίζει
να πορεύεται στα ίδια μονοπάτια που οδηγούν

στην κορυφή της λίστας
της διαφθοράς. Στη «λίστα της ντροπής» που μειώνει την αξία των αγώνων
και των θυσιών που έχουν
κάνει οι πολίτες. Που κλυδωνίζει τη χώρα και διώχνει ακόμα και τους πιο
τολμηρούς επενδυτές.
Δέκα χρόνια μετά το οικονομικό-πολιτικό «ναυάγιο», η χώρα δεν χρειάζεται «εραστές της Ιστορίας». Εχει ανάγκη από
έντιμους «εργάτες». Από
πολιτικούς που θα σηκώσουν τα μανίκια και θα
δουλέψουν με στόχο να
βγάλουν τον τόπο και
τους πολίτες από τα αδιέξοδα. Που θα εμπνεύσουν
και θα αποτελέσουν κίνητρο για τους πολλούς να
συνεχίσουν τον αγώνα.
Η χώρα και η κοινωνία
χρειάζονται ικανούς πολιτικούς που θα μάχονται
για το συμφέρον του συνόλου και όχι του κόμματος και των ημετέρων. Οι
πολίτες δεν ξεχνούν ότι
η περιπέτειά τους οφείλεται στις προσωπικές φιλοδοξίες, στα ψέματα και
στις ανέξοδες υποσχέσεις
των πολιτικών. Εκείνων
των πολιτικών που δεν θα
βρίσκονται μονίμως στο
απυρόβλητο.

Του Βασίλη
Τριανταφύλλου
από την REAL

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

Μην πεις ποτέ σου: «Είναι αργά!»
κι αν χαμηλά έχεις πέσει.
κι αν λύπη τώρα σε τρυγά
κι έχεις βαθιά πονέσει.

Λεβέντης για
Μεγαλοοικονόμου:

```

(Αυτή είναι πολιτική
ανάλυση, όχι παίξει
γέλασε!)

Eφυγε επειδή δεν διόρισα την κόρη της
```

(Ένας μοντέρνος πρόεδρος
δεν κάνει ρουσφέτια!)

της ημέρας

Κι αν όλα μοιάζουν σκοτεινά
κι έρημος έχεις μείνει.
μην πεις ποτέ σου: «Είναι αργά!»
-τ' ακούς;- ό,τι κι αν γίνει!
Α. Σαμαράκης

Το ανέκδοτο της ημέρας
Σταματάει ένας τροχονόμος έναν οδηγό τύφλα στο μεθύσι
που μόλις πέρασε με κόκκινο με ιλιγγιώδη ταχύτητα.
Κύριε, του λέει ο αστυνομικός, το ξέρετε ότι παραβιάσατε τον
κόκκινο σηματοδότη;
Καλά ρε μεγάλε, του λέει ο μεθυσμένος, τρέχαμε λίγο παραπάνω
αλλά αυτός δεν είναι λόγος για να μας περικυκλώσετε!

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Τρίτη 5/2/2019
ΑΡΧΙΚΑ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ. ΑΠΟ ΤΟ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΤΙΑ ΟΙ ΒΡΟΧΕΣ ΘΑ ΕΝΤΑΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΤΑ
ΤΟΠΟΥΣ. ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΥΚΝΕΣ
ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΑ
ΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ. ΑΝΕΜΟΙ: ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 ΜΕ 7 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ 8 ΜΕ 9
ΜΠΟΦΟΡ. ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ
8 ΜΕ 9 ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΘΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΕ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 17 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 2 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
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Ζητούμενο
η δημοκρατική
αναγέννηση
Η Γ’ Ελληνική Δημοκρατία βουλιάζει στην καταισχύνη της θεσμικής
κατάρρευσης. Με απόλυτη ευθύνη
αυτών που από το βήμα της Βουλής
ορκίστηκαν «να είναι κάθε λέξη του
Συντάγματος», η Ελλάδα κινδυνεύει
να μετατραπεί σε μια κλασική περίπτωση failed state (αποτυχημένου
κράτους). Πλέον δεν έχουμε απλά
μηνύματα που προϊδεάζουν, αλλά
πράξεις οι οποίες καταρρακώνουν
κάθε έννοια ευνομίας στη λειτουργία
της δημοκρατίας. Είναι φανερό ότι
ο αφύσικος πολιτικός συνεταιρισμός
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν είναι χωρίς συνέπειες. Δεν ήταν απλώς μια εκκεντρικότητα η ώσμωση αυτή. Ο αγοραίος λαϊκισμός των μεν στη συνάντησή του με τον άφρονα εθνικισμό των δε παρήγαγε ένα υβρίδιο
που διαστρέβλωσε απολύτως το πολιτικό κριτήριο των πολιτών.
Τέσσερα χρόνια τώρα, η χώρα
κινείται στα κράσπεδα της πόλωσης.
Ο διχαστικός λόγος, απομίμηση της
λατινοαμερικανικής ρητορικής στις
δημοκρατίες της μπανάνας, αναγορεύει «εχθρούς και φίλους» κατά
το δοκούν, οδηγώντας μια δεινώς
δοκιμαζόμενη κοινωνία στα όρια του
πλήρους κατακερματισμού της.
Η μη αποκρυπτόμενη δυσανεξία
για τη λειτουργία όσων θεσμών μπορούν να δράσουν περιοριστικά στην
εξουσιαστική μανία, η κατεδαφιστική-δυσφημιστική πολεμική εις βάρος
όσων ανεξάρτητων Αρχών εννοούν
να επιτελέσουν το καθήκον τους, η
έμπρακτη περιφρόνηση σε κάθε διαδικασία και δημοκρατική απαίτηση
για έλεγχο και λογοδοσία, η κομματική χειραγώγηση κρίσιμων θυλάκων του κράτους συνθέτουν μια
πραγματικότητα, την οποία καμία
επίκληση σε ένα μεταφυσικό «ηθικό
πλεονέκτημα» δεν μπορεί να εξωραΐσει. Ενώ η μετατροπή πολιτειακών παραγόντων σε κομματικά
ενεργούμενα απαξιώνει τον θεσμικό
ρόλο τους, τιτρώσκει τον κοινοβουλευτισμό και προσφέρει εύκολα επιχειρήματα κι άλλοθι στους διακηρυγμένα εχθρούς του.
Εμβρόντητοι οι πολίτες -που, παρά
τα πολλαπλά τραύματα από την πολύχρονη κρίση, στοιχίζονται στη δημοκρατία- παρακολουθούν το άθλιο
παζάρι εκμαυλισμού συνειδήσεων
και ευτελιστικών εξαγορών, αναρωτιούνται ποιο θα είναι το τέλος αυτής
της θεσμικής έκπτωσης. Η Γ’ Ελληνική Δημοκρατία φαίνεται να κλείνει
τον κύκλο της, μαζί με την περίοδο
της Μεταπολίτευσης. Το «προοδευτικό μέτωπο» που σχεδιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, σχέδιο στο οποίο με ασύγγνωστη επιπολαιότητα ή κραυγαλέα
ιδιοτέλεια έχουν στρατευθεί διάφοροι πρόθυμοι, είναι μια υπόσχεση
για παράταση αυτής της φθοροποιού παθογένειας, στην οποία συμπυκνώνονται όλα τα μελανά στοιχεία
της προηγούμενης περιόδου. Αν
κάτι ορθώνεται στις ημέρες μας ως
σοβαρή απαίτηση και ισχυρή αξίωση
είναι μια πραγματική προοδευτική
απάντηση, που θα σταματήσει τον
εκτροχιασμό της χώρας. Μια νέα
δημοκρατική αναγέννηση είναι το
ζητούμενο.
Κι αυτό, επείγει.

Του Δημήτρη Η.
Χατζηδημητρίου
Από τη naftemporiki.gr

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

ΤΡΙΤΗ
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Το κρατά «μανιάτικο»
με Καμμένο ο Σάκης

Συνέλευση
ενόψει εκλογών

Αιχμηρός για την συμπεριφορά του προέδρου των ΑΝΕΛ Πάνου Καμμένου ήταν σε δηλώσεις στη Λέσχη 97,6 ο τρικαλινός βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ Σάκης Παπαδόπουλος: «Πλέον πρέπει να ασχοληθούμε με ουσιαστικά θέματα και όχι με τα καμώματα του Πάνου Καμμένου. Υπάρχουν τόσα ανοιχτά ζητήματα που αφορούν τους πολίτες όπως οι 120
δόσεις και τα κόκκινα δάνεια, που είναι μπροστά μας για να λυθούν,
ώστε αδυνατώ να παρακολουθώ τα καθημερινά πια καμώματα του Καμμένου. Και επειδή είχε εξαπολύσει προ μηνών επίθεση και σε μένα προσωπικά, εγώ προειδοποίησα όλα τα κυβερνητικά στελέχη ότι έτσι όπως
πάει ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, θα έρθει κάποια στιγμή και η δική τους
σειρά.Όσον αφορά την κα Μεγαλοοικονόμου, την παρακολουθώ, αλλά
δεν θέλω να σχολιάσω τις δηλώσεις της. Καταλαβαίνω την απόφαση
της να πάει στον ΣΚΑΙ, είχε δίκιο , γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό
το απαγορευτικό όταν και ο ίδιος ο πρωθυπουργός είχε καλέσει σε ντιμπέιτ ακόμα και μέσα από το κανάλι του ΣΚΑΙ τον πρόεδρο της Ν.Δ. Είναι παράλογη η απόφαση του εμπάργκο και από την πλευρά της ΝΔ
να μη πηγαίνουν στη ΕΡΤ».

Στις κάλπες θα προσέλθουν στις
19 Φεβρουαρίου οι Τρικαλινοί καθηγητές για να εκλέξουν νέα πρόσωπα σε Διοικητικό Συμβούλιο και σε
Ελεγκτικό Συμβούλιο στην τοπική
ΕΛΜΕ.
Στο πλαίσιο αυτό, αύριο θα πραγματοποιηθεί η εκλογοαπολογιστική
συνέλευση, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2ο ΓΕΛ, στις 9 το
πρωί.
Αναφορικά με τις εκλογές αυτές
θα διεξαχθούν στα γραφεία της τοπικής Ένωσης από τις 9 το πρωί έως
τις 7 το απόγευμα και η συνέλευση
θα ορίσει την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των υποψηφιοτήτων.
Ζητούμενο για την αυριανή συνέλευση παραμένει η συμμετοχή των
καθηγητών, δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί πήραν μια ημέρα άδεια
από τη Διεύθυνση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων.

∫χρ.παπ.

Στην τελική ευθεία
Στην τελική ευθεία για το 120 Συνέδριο είναι τα μέλη της ΚΝΕ
στα Τρίκαλα, ενώ αυτή την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η προσυνεδριακή εκδήλωση. Η εκδήλωση θα γίνει στις 12 το μεσημέρι στο καφέ «Σουίτα» με κεντρικό ομιλητή
το ΚΣ της ΚΝΕ Αχιλλέα Σίμο, ενώ και θα ακολουθήσει βίντεο
αφιέρωμα στα 50 χρόνια της κομμουνιστικής νεολαίας.

Φαίνεται ότι θα φλεβίσει…

∫Ε.Κ.

∫Ε.Κ.

Η Τροχαία άφησε τα… μπλοκάκια
και έπιασε το μαχαίρι για καλό σκοπό!
Η Τροχαία Τρικάλων κατά γενική
ομολογία κάνει καλή δουλειά, αλλά
αυτό έχει να κάνει με το καλό κλίμα
που επικρατεί ανάμεσά τους. Αυτό
φαίνεται και στις χαλαρές στιγμές,
όταν τα… μπλοκάκια ξεκουράζονται
και οι ανθρώπινες στιγμές βγαίνουν μπροστά. Την καθιερωμένη βασιλόπιτα έκοψαν ο Διοικητής Α/Α
Ιωάννης Τσιώλης και το προσωπικό
της Τροχαίας Τρικάλων. Την βασιλόπιτα ευλόγησε ο Πρωτοσύγκελος της Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών Αρχιμανδρίτης Αλέξιος Κανίνας. Παρευρέθησαν ο Βουλευτής της Ν.Δ Σκρέκας Κώστας και ο Τομεάρχης Υγείας της Ν.Δ Τσαούσης Ηλίας.
Πάντως όλοι τους ήταν προσεχτικοί στον… οίνο αφού υπήρχαν και συνάδελφοι τους
ήταν σε υπηρεσία και άλλο η φιλία και άλλο το καθήκον!

∫χρ.παπ.

“ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ” ονομάζεται μία
πρωτοβουλία 52 πολύ επιτυχημένων
επιχειρηματιών, που αποφάσισαν να
συνεργαστούν, έχοντας ως βασικά κριτήρια το ηθικό επιχειρείν, έδρα, πλειοψηφικό πακέτο μετοχών και παραγωγή στην πατρίδα μας και στόχο την
περαιτέρω ανάπτυξη των Ελληνικών
προϊόντων τους.
Αξίζει να σημειωθεί πως στην Πρωτοβουλία συμμετέχει η “δική μας” βιομηχανία μπισκότων “ΒΙΟΛΑΝΤΑ”, όπως
και το ότι υπάρχει σήμα αναγνώρισης
(φωτό) των Ελληνικών προϊόντων των
συγκεκριμένων εταιρειών (επίσημα πιστοποιημένες), οπότε καλό είναι για
όλους μας να τις στηρίξουμε, εξετάζοντας τι αγοράζουμε και προτιμώντας
τα δικά μας!
Μακάρι ανάλογη πρωτοβουλία να
είχε αναληφθεί πριν 50 τουλάχιστον

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

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

Ελληνικά
χρόνια, όμως ποτέ δεν είναι αργά και
ευχόμαστε τα καλύτερα στους συμμετέχοντες σ’ αυτήν την δράση.
Τα προαναφερθέντα είναι τα θετικά
και τα ελπιδοφόρα για την χώρα μας.
Δεν υπάρχουν αρνητικά, αλλά οπωσδήποτε ερωτήματα, όχι ασφαλώς για
τους 52 που δείχνουν τον δρόμο της
υγιούς επιχειρηματικότητας και της
προόδου, αλλά για την κατάσταση
στην χώρα μας στον τομέα των επενδύσεων.
Δεν το γνωρίζω, οπότε αναρωτιέμαι
αν υπάρχει ανάλογη πρωτοβουλία εταιρειών υψηλής και σύγχρονης τεχνολογίας [πληροφορικής, μικροηλεκτρονικής, νανοτεχνολογίας, βιοτεχνολογίας, αεροδιαστημικής (δεν ση-

μαίνει παραγωγή αεροπλάνων και διαστημοπλοίων, αλλά παραγωγή έστω και
μιας βίδας που χρησιμοποιείται σ’
αυτά)].
Αν υπάρχουν τέτοιες εταιρείες, με τα
κριτήρια της “ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ” , ας
αποταθούν στους 52 και ας δημιουργήσουν κάτι ανάλογο, ενώ είναι βέβαιο
πως θα βρούνε πολλά κοινά σημεία,
επιχειρηματικά και γιατί όχι τεχνολογικά, με τους πρωτοπόρους της “ΕΛΛΑΔΙΚΑ ΜΑΣ”.

∫ Μ.α.Μπ.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Θα έχει αντιπροσωπεία του Δήμου Πύλης την ερχόμενη Πέμπτη
στην Αθήνα, με την Διοίκηση της τράπεζας

Συνάντηση για το υποκατάστημα
της ΕΤΕ στην Πύλη
•Θα παρατεθούν τα επιχειρήματα της τοπικής κοινωνίας,
υπέρ της παραμονής του υποκαταστήματος στην κωμόπολη
την Αθήνα για το
ζήτημα της
επικείμενης
απομάκρυνσης του
υποκαταστήματος της
Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδας (ΕΤΕ) από την
Πύλη θα βρεθεί την
ερχόμενη Πέμπτη
κλιμάκιο του Δήμου, με
επικεφαλής τον δήμαρχο
Κώστα Μαράβα.

Σ
Με ιδιαίτερη τιμή ο υποψήφιος Δήμαρχος Πύλης Θεόδωρος Χήρας υποδέχεται τον Ιωάννη Κουτσονάσιο στις
τάξεις του συνδυασμού του, ο οποίος είναι ένας καταξιωμένος αυτοδιοικητικός, ένας ικανός επιστήμονας και
όλοι μαζί θα παλέψουν για τη νίκη στις επικείμενες εκλογές του Μαΐου.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΥ
Ο Ιωάννης Κουτσονάσιος είναι Ιατρός – Επιμελητής Γενικής Ιατρικής στο Κέντρο Υγείας Πύλης. Είναι παντρεμένος με τη φιλόλογο Μαριάννα Τσιανάκα. Έχουν μια κόρη
11 ετών και ένα γιό 10 ετών.
Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010 εκλέχθηκε πρώτος δημοτικός σύμβουλος σε όλο τον Δήμο Πύλης και τοποθετήθηκε από τον τότε Δήμαρχο Κωνσταντίνο Κουφογάζο στη θέση του Αντιδημάρχου Υγείας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού για τα έτη 2011 και 2012.
Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014 εκλέχθηκε πρώτος δημοτικός σύμβουλος από τον συνδυασμό του στη Δημοτική Ενότητα στην οποία κατήλθε ως υποψήφιος.
Είναι εν ενεργεία δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Πύλης, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και μέλος του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης.

να σημαντικό και
άκρως
ευαίσθητο
ζήτημα, αυτό του
αλκοολισμού βρέθηκε
στο επίκεντρο της
προχθεσινής ημερίδας
που διοργάνωσε η
Ομάδα Εθελοντών και η
νεοσυσταθείσα ομάδα
των Ανώνυμων
Αλκοολικών σε
συνεργασία με το Δήμο
Τρικκαίων.

Έ

Η εκδήλωση έλαβε χώρα
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων με κυριότερο θέμα «Βρίσκοντας τη
λύση στους Αλκοολικούς
Ανώνυμους – Οι εμπειρίες
μας».
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, εκπρόσωποι των ΑΑ
από την Αθήνα και άλλες
πόλεις, αναφέρθηκαν στη
σημασία της ίδρυσης σε
σύντομο διάστημα, ομάδας
των ΑΑ και στα Τρίκαλα,
ενώ μίλησαν για τις δικές
τους εμπειρίες, καταθέτοντας σημαντικά στοιχεία, σε
όλους, όσοι επιθυμούν, επιδιώκουν, πιστεύουν και προσπαθούν να βρουν λύση σε
ένα πολυεπίπεδο θέμα που
απασχολεί την κοινωνία.
Η ομάδα που συναντάται
στο κτήριο των Εθελοντών

Έχει οριστεί συνάντηση με
την Διοίκηση του πιστωτικού
ιδρύματος στις 11πμ, στην
οποία θα παραστούν (εκτός
απροόπτου), ο Δήμαρχος και
τα μέλη της Επιτροπής που
έχει ορίσει ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή ο
αντιδήμαρχος Αθανάσιος Κωστάκης και ο πρόεδρος του
Εμπορικού Συλλόγου Δήμου
Πύλης Κώστας Βοϊτσίδης, ενώ
ενδέχεται να λάβουν μέρος
και άλλοι αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Τα επιχειρήματα
Τα επιχειρήματα που παραθέτει ο Δήμος Πύλης για
την παραμονή του υποκαταστήματος της ΕΤΕ στην κωμόπολη είναι τα εξής:
Ο Δήμος, αλλά και οι δημό-

τες ανέκαθεν στήριζαν το συγκεκριμένο υποκατάστημα. Ειδικά ο αυτοδιοικητικός φορέας και νομικά του πρόσωπα
χρησιμοποιούν την συγκεκριμένη τράπεζα για την μισθοδοσία, τις καταθέσεις και πολλές άλλες τραπεζικές εργασίες. Ωστόσο, με την σχεδιασμένη κίνηση απομάκρυνσης
του υποκαταστήματος, το πιστωτικό ίδρυμα δεν ανταπο-

δίδει την εμπιστοσύνη που
του έχουν δείξει Δήμος και πολίτες.
Πρέπει να υπάρχει ένα υποκατάστημα συστημικής τράπεζας σε κάθε έδρα δήμου,
για να εξυπηρετεί πολίτες που
δεν έχουν εξοικείωση με τα
σύγχρονα μέσα συναλλαγών
και έχουν ανάγκη να επισκέπτονται την τράπεζα.
Σημειώθηκε πως μπορεί τα

Ενδιαφέρουσα ημερίδα πραγματοποιήθηκε προχθές

Ναι στη ζωή, όχι στο αλκοόλ
•Την εκδήλωση διοργάνωσε ο η Ομάδα Εθελοντών και η νεοσυσταθείσα
ομάδα των Ανώνυμων Αλκοολικών σε συνεργασία με το Δήμο Τρικκαίων

μεγέθη συναλλαγών να είναι
μικρότερα τώρα, όμως αυτό
οφείλεται στην κρίση και είναι
πανελλαδικό φαινόμενο και
όχι τοπικό στην Πύλη.
Επιπρόσθετα, επισημαίνεται πως ο Δήμος Πύλης είναι
τουριστική περιοχή με μεγάλη
έλευση επισκεπτών, από τους
οποίους μία τράπεζα μόνο
οφέλη μπορεί να έχει.
Ματθαίος Μπίνας

Τρικάλων, επί της οδού
Στρατηγού Σαράφη 44 (τηλέφωνο 6988887893) κάθε
Σάββατο 17:00 – 18:30, προωθεί τα πιστεύω και τις βάσεις των ΑΑ για το πρόβλημα του αλκοολισμού.
Στη συνέχεια, μίλησε ο
ψυχίατρος κ. Περ. Στροφόρου, όπου μέσα από μια
εμπεριστατωμένη εισήγηση “φώτισε” αυτό το ευαίσθητο και άκρως σημαντικό
ζήτημα, ενώ τόσο ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης
Παπαστεργίου, όσο και ο
πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου και συντονιστής
των Εθελοντών κ. Μιχάλης
Λάππας αναφέρθηκαν στη
σημασία της εκδήλωσης,
για τη γνώση των τρικαλινών
που επιδιώκουν να μετάσχουν στην προσπάθεια
ενάντια στον αλκοολισμό.
Καταλήγοντας αυτό που
τονίσθηκε είναι ότι σε συνδυασμό με τις δράσεις των
μελών ομάδων των ΑΑ από
άλλες πόλεις, καθώς και
την παρουσίαση - ανάλυση
των «πιστεύω» των ΑΑ με
βάση τα 12 βήματα που
υλοποιούνται από την παγκόσμια αυτή αδελφότητα
υπάρχου τρόποι ίασης – καθώς για πρώτη φορά οι ΑΑ
χαρακτήρισαν τον αλκοολισμό ως ασθένεια.
Ε.Κ.

τοπικά

Από σήμερα σε τακτά χρονικά διαστήματα,
οι αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων (ΠΕΜ)

Κλείνουν δρόμους
•Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, όπως αποφασίστηκε
στην προχθεσινή πανελλαδική σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας
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Προχθές το πρωί από το Δήμο Τρικκαίων

Τιμήθηκε η λαϊκή - αγροτική
εξέγερση των Τρικάλων
•Η εκδήλωση τιμήθηκε με την κατάθεση
στεφάνων από τους παρευρισκόμενους
καθώς και από συγγενείς των θανόντων

στην Λάρισα •Ενισχύεται καθημερινά η παρουσία Τρικαλινών αγροτών

Κ

λιμάκωση των
κινητοποιήσεών
των με
αποκλεισμούς οδών σε
τακτά χρονικά
διαστήματα
αποφασίστηκε στην
προχθεσινή πανελλαδική
σύσκεψη των αγροτών,
που πραγματοποιήθηκε
στην Νίκαια της Λάρισας.

Παράλληλα, οι παραγωγοί
ζητούν συνάντηση με ανώτερο κλιμάκιο της Κυβέρνησης,
το οποίο θα είναι είτε υπό
τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, είτε υπό τον αντιπρόεδρο
Γιάννη Δραγασάκη. Η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αρχίζει από σήμερα σε όλη την
Ελλάδα.
Όσον αφορά την συμμετοχή των Τρικαλινών αγροτών
στο μπλόκο της Νίκαιας, αν
και αρχικά ήταν φειδωλή, τις
τελευταίες ημέρες έχει δημιουργεί μεγάλο ρεύμα, που
έχει ενισχύσει σημαντικά την
παρουσία Τρικαλινών.

Το πλαίσιο αιτημάτων
Οι βασικοί άξονες του πλαισίου αιτημάτων - διεκδικήσεων
της Πανελλαδικής Επιτροπής
των Μπλόκων, το οποίο έχει
διαμορφωθεί μέσα από τις
μαζικές και συλλογικές διαδικασίες του οργανωμένου
αγροτικού κινήματος όλο το
προηγούμενο
διάστημα,
έχουν ως εξής:
Κόστος παραγωγής: Αφορολόγητο πετρέλαιο. Άμεση
μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος κατά 50%, φτηνό αρδευτικό νερό από τους
ΤΟΕΒ. Κατάργηση του ΦΠΑ
στα αγροτικά μέσα και εφόδια. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ
για σπίτια και χωράφια, των
χαρατσιών για αρδευτικές γεωτρήσεις, δηλώσεις ΟΣΔΕ,
πιστοποίηση ψεκαστικών, νομιμοποίηση σταβλικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρονική σήμανση ζώων κ.ά. Κατασκευή
των αναγκαίων έργων υποδομής (αρδευτικά, εγγειοβελτιωτικά, αντιπλημμυρικά κ.ά.).
Τιμές προϊόντων: Κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα
αγροτικά προϊόντα που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν εισόδημα
για επιβίωση και συνέχιση της
αγροτικής δραστηριότητας.
Να σταματήσει τώρα η πρακτική των «ανοιχτών τιμών»,
άμεση πληρωμή των αγροτικών προϊόντων κατά την παράδοσή τους. Να αντιμετωπιστούν τα «κανόνια» των εμπόρων με την κατάθεση εγγυητικών επιστολών τους στην
τράπεζα, ώστε να έχουν το
δικαίωμα να κάνουν εμπορία
και διακίνηση προϊόντων. Φτηνά προϊόντα για τις λαϊκές
ανάγκες, ενάντια στην κερδοσκοπία εμπόρων και βιομηχανιών.

Χαμένο εισόδημα: Κάλυψη
του εισοδήματος των παραγωγών που χάθηκε λόγω της
μεγάλης μείωσης των τιμών
σε μια σειρά προϊόντων και
των μεγάλων απωλειών στην
παραγωγή από την κακοκαιρία και τις αρρώστιες που
δεν αποζημιώνονται (γάλα,
ελιές - λάδι, βαμβάκι, όσπρια,
ροδάκινα, εσπεριδοειδή κ.ά.).
Να γίνεται η αντιμετώπιση του
δάκου στα ελαιόδενδρα με
ευθύνη των κρατικών υπηρεσιών και να καταργηθεί το
χαράτσι του 2%, με το οποίο
επιβαρύνονται οι παραγωγοί
για τη δακοκτονία.
Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ: Άμεση
καταβολή όλων των αποζημιώσεων που βρίσκονται σε
εκκρεμότητα, κάλυψη και αποζημίωση των φετινών καταστροφών από τις βροχοπτώσεις και άλλες αιτίες. Δραστική μείωση των ασφάλιστρων του ΕΛΓΑ, να μην πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές οι παραγωγοί ώσπου να
αποζημιωθούν. ΕΛΓΑ, κρατικός φορέας που θα καλύπτει
και θα αποζημιώνει στο 100%
της ζημιάς απ' όλες τις αιτίες
καταστροφής σε φυτική, ζωική παραγωγή και πάγιο κεφάλαιο, χωρίς καθυστερήσεις.
Πληρωμές χρωστούμενων
- καλλιεργητικά δάνεια: Να
εξοφληθούν άμεσα όλα τα
χρωστούμενα σε αγρότες και
κτηνοτρόφους (εξισωτικές
αποζημιώσεις, επιστροφή φόρου καυσίμων, συμμετοχή σε
προγράμματα νιτρορύπανσης,
βιολογικών καλλιεργειών κ.ά.).
Το κράτος να εγγυηθεί την
άμεση πληρωμή όλων των
χρωστούμενων από εμπόρους, εξαγωγείς και βιομηχάνους, καθώς και την παροχή από τις τράπεζες άτοκων
καλλιεργητικών δανείων.
Φορολογία: Να μη μειωθεί
το αφορολόγητο όριο που κατέκτησαν οι αγρότες στα
μπλόκα, αλλά να αυξηθεί στα
12.000 ευρώ, προσαυξανόμε-

νο κατά 3.000 ευρώ για κάθε
παιδί. Φορολογία σε κάθε
πραγματικό εισόδημα, κατάργηση των τεκμηρίων. Κατάργηση των λογιστικών βιβλίων
στους αγρότες με τζίρο μέχρι
40.000 ευρώ.
Ασφάλιση - συντάξεις: Να
μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ και να
αποσυνδεθεί ο υπολογισμός
τους από το κατώτερο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη. Αύξηση των εξευτελιστικών αγροτικών συντάξεων
και μείωση των ορίων ηλικίας
συνταξιοδότησης, στα 60 για
τους αγρότες και στα 55 για
τις αγρότισσες. Κατάργηση
των αντιασφαλιστικών νόμων.
Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν
Υγεία - Πρόνοια.
Παρακρατήσεις για χρέη «κόκκινα» δάνεια: Να αυξηθεί

το ακατάσχετο όριο στους
τραπεζικούς λογαριασμούς
στα 12.000 ευρώ, συν 3.000
ευρώ για κάθε παιδί. Να σταματήσουν οι παρακρατήσεις
για χρέη σε Εφορία, ΕΦΚΑ,
ΕΛΓΑ. Καμιά κατάσχεση πρώτης, δεύτερης κατοικίας, χωραφιού, για δάνεια που βρίσκονται στο «κόκκινο», συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 300.000 ευρώ.
ΚΑΠ της ΕΕ: Να μην ισχύσουν οι περικοπές στις επιδοτήσεις - ενισχύσεις. Σύνδεση των ενισχύσεων με την
παραγωγή, το ζωικό κεφάλαιο. Κατάργηση όλων των
άμεσων και έμμεσων περιορισμών της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής.
Κτηνοτροφία: Αύξηση των
τιμών παραγωγού στο γάλα
και στο κρέας. Επιδότηση για
τις ζωοτροφές. Εξασφάλιση
των αναγκαίων βοσκήσιμων
εκτάσεων στους κτηνοτρόφους. Δωρεάν κρατική σήμανση ζώων και νομιμοποίηση
των σταβλικών εγκαταστάσεων. Υποδομές για την αντιμετώπιση ζωονόσων.
Δασικοί χάρτες: Με ευθύνη
της κυβέρνησης να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες από
τις αναρτήσεις των δασικών
χαρτών, να δοθούν οι αναγκαίες χρονικές παρατάσεις
για την τακτοποίηση, χωρίς
καμιά οικονομική επιβάρυνση
των αγροτών.
«Αγροτοδικεία»: Να σταματήσουν άμεσα τα «αγροτοδικεία» και η ποινικοποίηση των
αγροτικών, εργατικών και λαϊκών αγώνων.
Ματθαίος Μπίνας

Τ

ην αγροτική και λαϊκή
εξέγερση του 1925
τίμησαν προχθές το
πρωί οι Τρικαλινοί που
συμμετείχαν στη εκδήλωση
που διοργάνωσε ο Δήμος
Τρικκαίων και
πραγματοποιήθηκε στο
χώρο του ανεγερθέντος
μνημείου.
Το παρόν έδωσαν τοπικοί και
πολιτικοί φορείς, ενώ στην ομιλία
της, η αρχαιολόγος, κα. Ελένη Μπαλαμώτη στάθηκε στα
αιματηρά γεγονότα της 2ας Φεβρουαρίου 1925 στα Τρίκαλα με τους έξι νεκρούς Τρικαλινούς από τα πυρά των
αρχών μπροστά στην τότε Νομαρχία και τα γεγονότα
που προηγήθηκαν, με φόντο τους αγρότες και τις διεκδικήσεις τους.
Μετά την επιμνημόσυνη δέηση, οι παριστάμενοι θυμήθηκαν τους λόγους της εξέγερσης, την κατάσταση στην
αγροτιά, το κλίμα της εποχής, τα γεγονότα που προηγήθηκαν και όσα ακολούθησαν.
Η εκδήλωση τιμήθηκε με την κατάθεση στεφάνων από
τους παρευρισκόμενους, καθώς και από συγγενείς των
θανόντων - μέλη της Πρωτοβουλίας «για τον εορτασμό
του 1925» - με ανάγνωση ψηφίσματος από την εκδήλωση
που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του περασμένου
Σαββάτου, ενώ η Δημοτική Φιλαρμονική παιάνισε τον
εθνικό ύμνο.
Ε.Κ.
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Με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών & Πάσης Ελλάδος συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΕΒΕ Τρικάλων

Τ

η στήριξη του
στην
προσπάθεια που
καταβάλει το
Επιμελητήριο Τρικάλων
για να γίνει ο τόπος
των Μετεώρων το
κέντρο της Ορθοδοξίας
ζήτησε ο πρόεδρος του
Επιμελητηρίου
Τρικάλων κ. Βασίλης
Γιαγιάκος από τον
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών
& Πάσης Ελλάδος κ.
Ιερώνυμο, κατά τη
συνάντηση που είχαν.

Τα Μετέωρα, κέντρο της ορθοδοξίας
•Στόχος σύμφωνα με τον κ. Γιαγιάκο είναι η στήριξη του Μακαριωτάτου στην
προσπάθεια του Επιμελητηρίου για την ανάδειξη του θρησκευτικού του τουρισμού
τοβουλία της Διοίκησης του
τοπικού Επιμελητηρίου, ο
πρόεδρος κ. Βασίλης Γιαγιάκος συναντήθηκε με τον
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και
Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, ζητώντας του να στηρίξει την όλη ιδέα.

Ως γνωστόν, εδώ και πολλά χρόνια η Διοίκηση του
τοπικού Επιμελητηρίου έχει
δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα
στις δράσεις που αφορούν
την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού στην περιοχή των Τρικάλων, δεδομένου ότι τα Μετέωρα αποτελούν πόλο έλξης για εκατομμύρια επισκέπτες.
Στο πλαίσιο αυτό και σε
μια προσπάθεια να πάρει
«σάρκα και οστά» η πρω-

Διοργάνωση
καθιερωμένων
επιχειρηματικών
συναντήσεων
Όπως τόνισε στον «Π.Λ.»
ο κ. Γιαγιάκος αυτό που τονίσθηκε κατά τη διάρκεια
της συζήτησης είναι οι δράσεις που έχει υλοποιήσει
έως τώρα ο τοπικός επιχειρηματικός φορέας πάνω
στον τομέα του θρησκευτικού τουρισμού.

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

«Ενημέρωσα τον Μακαριώτατο για τη διοργάνωση
των καθιερωμένων πια επιχειρηματικών συναντήσεων
στους κλάδους εκκλησιαστικών ειδών και θρησκευτικού τουρισμού μεταξύ Ελλήνων και ξένων επιχειρηματιών από ομόδοξες χώρες με στόχο την ανάπτυξη
επιχειρηματικών συνεργασιών και την ενίσχυση του
θρησκευτικού – προσκυνηματικού τουρισμού της περιοχής των Μετεώρων. Μια
πανελλαδική δράση που διεξάγεται στο φυσικό της
χώρο, στο παγκόσμιας ακτινοβολίας μοναστηριακό κέντρο των Μετεώρων» ανέφερε.
Παράλληλα, πρότεινε να

γίνει ο τόπος διοργάνωσης
των αρχιερατικών συνεδρίων μεταξύ των ορθοδόξων χωρών.
«Διαβεβαίωσα τον Αρχιεπίσκοπο ότι σε αυτήν την
προσπάθεια, συμμετέχουν
και οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες του νομού και
ο Δήμαρχος Μετεώρων» σημείωσε ο κ. Γιαγιάκος και
θα ακολουθήσουν επαφές
με Ορθόδοξα Πατριαρχεία.
Ενώ, γνωστοποίησε ότι
από την πλευρά του Μακαριωτάτου εκφράστηκε η διάθεση να είναι ενεργός συμπαραστάτης και υποστηρικτής για την επιτυχία του,
ενώ έκανε λόγο για σημαντικό εγχείρημα.
Ε.Κ.

τοπικά
α εμβολιαστούν κατά της
γρίπης έστω και
καθυστερημένα συνιστά
στους πολίτες που ανήκουν
στις ευπαθείς ομάδες η
Κοσμητεία της Σχολής
Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ,
λόγω της έξαρσης του ιού, με
επικρατέστερο τον Α(Η1Ν1).

Ν

Η γρίπη είναι μια εποχική λοίμωξη
του αναπνευστικού, που μπορεί να
κυμαίνεται από πολύ ελαφριά, σαν
κοινό κρυολόγημα, έως πολύ σοβαρή -όπως πνευμονία ή οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια. Να σημειωθεί ότι δεν είναι όλες οι λοιμώξεις

ζονται αρκετά βαριά ή και θανατηφόρα περιστατικά. Σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), στην
Ελλάδα την περίοδο 2016-2017 κυκλοφόρησαν κυρίως ιοί γρίπης
Α(Η3Ν2) με 276 ασθενείς σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και 108 θανάτους, την περίοδο 2017-2018 κυρίως ιοί γρίπης Β με 107 ασθενείς σε
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και
42 θανάτους, ενώ η τρέχουσα περίοδος προς το παρόν εξελίσσεται
ιδιαίτερα έντονα με επικρατέστερο ιό
τον Α(Η1Ν1).

Από τη γρίπη κινδυνεύουν
μόνον οι υπερήλικες;
του αναπνευστικού γρίπη. Οι περισσότερες από αυτές οφείλονται σε
πολλούς άλλους ιούς, εκείνες όμως
που οφείλονται σε ιό γρίπης είναι οι
πιο επικίνδυνες. Στην Ελλάδα η
πραγματική γρίπη κυκλοφορεί από
το τέλος Δεκεμβρίου μέχρι τις αρχές
Απριλίου με κορύφωση από αρχές

Φεβρουαρίου μέχρι μέσα Μαρτίου.
Η γρίπη στην Ελλάδα παρακολουθείται και μελετάται από τα δύο
Εθνικά Κέντρα Αναφοράς Γρίπης, το
Β΄ Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικής ΑΠΘ για τη Βόρεια Ελλάδα
και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
για τη Νότια. Κάθε χρόνο εμφανί-

Πολλές βροχές αναμένονται και στο νομό Τρικάλων,
ενώ στα ορεινά θα έχουμε νέες χιονοπτώσεις

Α

Σημαντική μεταβολή του
καιρού από τα νοτιοδυτικά
προβλέπεται την Τρίτη μετά
το μεσημέρι σύμφωνα με το
έκτακτο δελτίο επικίνδυνων
καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Τα κύρια χαρακτηριστικά
του καιρού είναι:
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που κατά τόπους θα
συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και θα επηρεάσουν:
Την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου:
α. Από το απόγευμα τη νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη,
βαθμιαία την υπόλοιπη Πελοπόννησο, από το βράδυ τα νη-
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Πόσο κινδυνεύουμε και πόσο προφυλάσσει το εμβόλιο

Αεροχείμαρροι, καταιγίδες και χαλάζι

πό σήμερα οι
τρικαλινοί θα
πρέπει να
ετοιμάζουν ξανά τις…
ομπρέλες τους! Ο καιρός
αλλάζει και έτσι για ένα
διήμερο αναμένονται
βροχές, αλλά και χιόνια
στα ορεινά του νομού.

5

Το ΑΠΘ απαντά για την εποχική γρίπη

Παράλληλα επισημαίνει ότι αν δεν
υποτιμάται ο κίνδυνος της γρίπης και
αν λαμβάνονται τα κατάλληλα προφυλακτικά μέτρα, τα κρούσματα
μπορούν κάθε χρόνο να μειωθούν
σημαντικά και μεγάλο ποσοστό των
σοβαρών περιστατικών μπορούν να
αποφευχθούν.
Στοχεύοντας στην έγκυρη ενημέρωση του κοινού η Κοσμητεία της
Σχολής Επιστημών Υγείας απαντά
στις πιο συχνές ερωτήσεις, που τίθενται για τη γρίπη.

Γρίπη: Πόσο κινδυνεύουμε;
Πώς προφυλασσόμαστε;

ΤΡΙΤΗ

σιά του Ιονίου (νοτίως της
Κέρκυρας), την ανατολική Στερεά και την Εύβοια, τις Κυκλάδες και τη νύχτα τα νησιά
του ανατολικού Αιγαίου και τα
Δωδεκάνησα.
Ειδικότερα για την Αττική
ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται από το βράδυ της Τρίτης έως και το πρωί της Τετάρτης 6 Φεβρουαρίου.
Την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου:
Τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Πιερία, το πρωί την
Πελοπόννησο, τα νησιά του Ιονίου (νοτίως της Κέρκυρας),
την ανατολική Στερεά, την
Εύβοια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα
και πιθανώς πρόσκαιρα τη
Χαλκιδική και τα νησιά του βορείου Αιγαίου.
Την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου το
βράδυ στα ορεινά της Πελοποννήσου και της Κεντρικής
Στερεάς.
Την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου στα ορεινά και ημιορεινά

της Θεσσαλίας και μέχρι το
μεσημέρι στα ορεινά ημιορεινά της Κεντρικής Στερεάς.
Σύμφωνα με το meteo ένα
βαθύ βαρομετρικό χαμηλό
από τον κόλπο της Σύρτης
στη Λιβύη, με καλά οργανωμένα μέτωπα αναμένεται να κινηθεί αργά προς τα ανατολικά-βορειοανατολικά.
Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά κυρίως στα ανατολικά και
νότια, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία meteo
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (EAA).
Η νέα κακοκαιρία σχετίζεται
με τη δημιουργία αεροχειμάρρων πάνω από την περιοχή μας.
Η ένταση και η κίνηση των
αεροχειμάρρων επηρεάζουν
σημαντικά τα επιφανειακά συστήματα καιρού και παίζουν
καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση των καιρικών συνθηκών μιας περιοχής.
ΧΡ.ΠΑΠ.

Όχι μόνον αυτοί. Μεγάλο κίνδυνο
βαριάς συμπτωματολογίας ή και κίνδυνο ζωής διατρέχουν επίσης οι πάσχοντες από σοβαρές χρόνιες καταστάσεις, οι παχύσαρκοι, τα βρέφη,
οι έγκυες, αλλά μερικές φορές και
οποιοσδήποτε άλλος, υγιής, νέος ή
μεσήλικας.

Το αντιγριπικό εμβόλιο προφυλάσσει σίγουρα;
Οι ιοί της γρίπης παρουσιάζουν συνεχώς μεταβολές. Έτσι υπάρχει περίπτωση κάποια χρονιά το εμβόλιο να
μην προστατεύσει από τον ιό που θα
κυκλοφορήσει εκείνη την περίοδο.
Γενικά πάντως κάθε εμβολιασμένος
έχει πιθανότητες 60% να μη νοσήσει
καθόλου από τον ιό της γρίπης.
Όμως ακόμη και αν τελικά πάθει γρίπη, τα συμπτώματα θα είναι πολύ πιο
ήπια απ’ ό,τι αν δεν είχε εμβολιασθεί.

Μήπως το εμβόλιο με κάνει
τελικά πιο ευαίσθητο;
Ασφαλώς όχι. Το εμβόλιο απλώς
εμποδίζει τον ιό της γρίπης -και μόνον αυτόν- να μας προσβάλει, για
όσο διάστημα διαρκεί η προστασία
του εμβολίου. Υπάρχει όμως πάντα
η πιθανότητα να νοσήσουμε από
οποιονδήποτε άλλο ιό του αναπνευστικού είτε έχουμε εμβολιαστεί για τη
γρίπη είτε όχι.
ΧΡ.ΠΑΠ.

Στ. Αραχωβίτης: Αύριο Τετάρτη
η πρόταση της κυβέρνησης
για φθηνό αγροτικό πετρέλαιο
Η πρόταση της κυβέρνησης για φθηνότερο αγροτικό
πετρέλαιο θα συζητηθεί αύριο
Τετάρτη οπότε και αναμένεται
να γίνει η συνάντηση με τους
εκπροσώπους των μπλόκων
τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Σταύρος Αραχωβίτης.
Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο» ο κ.
Αραχωβίτης παραδέχθηκε
πως κάποια από τα αιτήματα
των αγροτών «έχουν απόλυτα
λογική βάση», σημειώνοντας
πως «η κυβέρνηση δουλεύει
πάνω στο αγροτικό πετρέλαιο, προφανώς θα υπάρχει
πρόταση».
Συμπλήρωσε πως οι αγρότες επιθυμούν «με κάποιο τρόπο παρέμβαση στον Ειδικό
Φόρο Κατανάλωσης, ώστε να
χρησιμοποιούν φτηνότερο πετρέλαιο… θα το συζητήσουμε
την Τετάρτη, θα είναι εκεί και
η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών».
Παράλληλα, ο κ. Αραχωβίτης ανέφερε ότι και το Δεκέμβριο, όπου είχαν βγει οι
αγρότες στους δρόμους, έγινε συνάντηση μεταξύ των δυο
πλευρών, με κάποια από τα αιτήματα που βρέθηκαν στο
τραπέζι να επιλύονται «γι'
αυτό δεν είχαμε τότε κινητοποιήσεις» όπως χαρακτηριστικά είπε.
Ο ίδιος πρόσθεσε πως την
ώρα που σειρά από άλλα ζητήματα, στο βαθμό που η
χώρα έχει τον χώρο και χρόνο, επιλύονται, όπως το ακατάσχετο των λογαριασμών, η
μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η κατάργηση του
τέλους επιτηδεύματος στους
συνεταιρισμένους αγρότες,
κ.τλ.
Επίσης, ανέφερε ότι στα

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης
πρώτα χρόνια που ο ΣΥΡΙΖΑ
είναι κυβέρνηση, «είχαμε το
αίτημα για την ροή των πληρωμών και επιλύθηκε. Τελευταία, είχαμε το ακατάσχετο,

επιλύθηκε και αυτό» και συμπλήρωσε ότι «όσο το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας, τόσο προχωράμε».
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Κοπή πίτας της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Τρικάλων
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων
έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα την Παρασκευή 1-22019, παρουσία της Δ/ντριας κ. Βασιλικής Κάκλα και
όλων των διοικητικών υπαλλήλων και των εκπαιδευτικών
που είναι αποσπασμένοι σ’ αυτή στο café- bistro Μουσείο
Τσιτσάνη.

«Η Εριέττα και το Βιβλίο Φαντασίας»

Κατάμεστη η αίθουσα του Μουσείου Τσιτσάνη στην παρουσίαση
του παιδικού βιβλίου της Τρικαλινής Μαριάμ Πολυγένη «Η Εριέττα
και το Βιβλίο Φαντασίας».
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή που μας πέρασε,
με μικρούς και μεγάλους να δίνουν το παρών για ένα μυθιστόρημα
που ενισχύει τη φιλαναγνωσία κι αυξάνει το ενδιαφέρον των
παιδιών για μάθηση. Η ηρωίδα του βιβλίου, η μικρή Εριέττα,
μέσα από τη συνάντησή της με το Βιβλίο Φαντασίας ζει την περιπέτεια, απολαμβάνει το παιχνίδι και γεμίζει από γνώσεις. Μαθαίνει
με τον πιο όμορφο τρόπο, πως τα ωραιότερα ταξίδια κρύβονται
μέσα στα βιβλία και τις ιστορίες τους.
Για το βιβλίο μίλησαν ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου, η παιδαγωγός Βίκυ Φαγκρίδα και η Στέλλα Ζολώτα,
μαμά τριών παιδιών. Απόσπασμα του βιβλίου αφηγήθηκαν η Αντονέλλα Χήρα, ο Χρήστος Γούλας κι η μικρή Μαρίλια. Συντονιστής
και παρουσιαστής της εκδήλωσης ήταν ο Κωνσταντίνος Καμέας.
Διοργανωτές της εκδήλωσης ήταν το βιβλιοπωλείο Παπαγιάννη
και οι Εκδόσεις Σαΐτη.
«Η Εριέττα και το Βιβλίο Φαντασίας» ανήκει στη σειρά βιβλίων
«Μ’ ένα βιβλίο στηρίζω» και μέρος των εσόδων από την πώληση
του κάθε βιβλίου θα διατεθεί για τους σκοπούς της ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Η κοπή πίτας του
Συλλόγου ΑμΕΑ “ΕΛΠΙΔΑ”

Τ

α εύσημα και οι
ευχαριστίες προς
τους δωρητές
στην υπόθεση στήριξης
συνανθρώπων μας
αποδόθηκαν στην
προχθεσινή εκδήλωση
κοπής βασιλόπιττας του
Συλλόγου ΑμΕΑ
“ΕΛΠΙΔΑ”.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Λέσχης Αξιωματικών
Φρουράς Τρικάλων(ΛΑΦΤ),
την οποία κατέκλυσε πλήθος
κόσμου.
Την τιμητική του είχε το
ζεύγος Μπάμπη και Ιωάννας
Δεληλίγκα, που δώρισε ακίνητο στον Δήμο Τρικκαίων,
με σκοπό να δημιουργηθεί
κατάλληλος χώρο για φορείς
που στεγάζουν ΑμΕΑ. Για την
ενέργειά τους αυτή, η “ΕΛΠΙΔΑ” τους απένειμε τιμητική
πλακέτα και τους έχρισε επίτιμα μέλη της. Στον χαιρετισμό του ο κ. Δεληλίγκας ευχήθηκε σύντομα οι φορείς
που στεγάζουν ΑμΕΑ να
βρουν τον δικό τους χώρο.
Επίσης, ο διευθυντής του
ΔΙΕΚ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων Τρικάλων Προκόπης Γκιμούσιας, απέδωσε στον Σύλλογο το ποσό των 200 ευρώ,
που συγκέντρωσαν σπουδαστές του από μπαζάρ που
διοργάνωσαν την περίοδο των
Χριστουγέννων για τον σκοπό
αυτό.
Τον Σύλλογο στήριξαν οικονομικά και κυρίως συναισθηματικά και οι μαθητές και
οι μαθήτριες της Στ΄ τάξης
του 6ου Δημοτικού Σχολείου
Τρικάλων, οι οποίοι με δικό
τους μπαζάρ συγκέντρωσαν
ένα ποσό, που το προσέφεραν στην “ΕΛΠΙΔΑ”.
Την εκδήλωση τίμησαν με
την παρουσία τους ο βουλευτής Τρικάλων και πρώην
υπουργός Κώστας Σκρέκας,
ο πρώην νομάρχης και βουλευτής Ηλίας Βλαχογιάννης,
ο πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Τρικκαίων Μιχάλης Λάππας, ο αντιδήμαρχος
Τρικκαίων Κώστας Ψύχος, ο
περιφερειακός σύμβουλος
Ντίνος Μπάρδας, ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης
Γεώργιος Καΐκης και οι δημοτικοί σύμβουλοι Γιώργος
Μητσαιούλης και Χρυσάνθη
Γάλλου – Δαλκαφούκη.
Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Συλλόγου Ευάγγελος Ρίζος, σημείωσε πως
ο φορέας είναι εθελοντικής
βάσης για φροντίδα Ατόμων
με Αναπηρία και τόνισε πως
υπάρχει θεάρεστη συνεργασία με τον Δήμο Τρικκαίων,
ενώ υπογράμμισε ότι τα ΑμΕΑ
δικαιούνται ίσες ευκαιρίες
στην ζωή στην πόλη ή στο
χωριό.
Ο κ. Βλαχογιάννης σημείωσε ότι μία κοινωνία κρίνεται
από το τι προσφέρει σε όσους
έχουν μεγάλη ανάγκη, ο κ.
Μπάρδας μίλησε για την
ανάγκη λύσης των ζητημάτων
καθημερινότητας των ΑμΕΑ
και ο κ. Ψύχος δήλωσε πως
ο Δήμος Τρικκαίων θα αξιοποιήσει την δωρεά Δεληλίγκα.
Ματθαίος Μπίνας

Το ζεύγος Δεληλίγκα παραλαμβάνει
την πλακέτα από τον πρόεδρο του “ΕΛΠΙΔΑ”

Ο κ. Γκιμούσιας του ΔΙΕΚ παραλαμβάνει την πλακέτα
για την πρωτοβουλία στήριξης του “ΕΛΠΙΔΑ”

Η δασκάλα και οι μαθητές και μαθήτριες
της Στ’ τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου,
που “εργάστηκαν” φιλότιμα για την “ΕΛΠΙΔΑ”

τοπικά
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Η κοπή της πίτας
στο ΚΑΠΗ Παραποτάμου

•Στις δράσεις που αναπτύχθηκαν τη χρονιά που έφυγε στάθηκε
στην ομιλία του ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Θεόδωρος Νέος
α τρέχοντα
ζητήματα που
απασχολούν τον
κλάδο των συνταξιούχων
απασχόλησαν τη γενική
συνέλευση του Συλλόγου
Πολιτικών Συνταξιούχων
Τρικάλων, ενώ
παράλληλα έγινε η κοπή
της την κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Τ

Η εκδήλωση έλαβε χώρα
στην αίθουσα «Αίγλη» στο ξενοδοχείο «Πανελλήνιον» , ενώ
την πίτα ευλόγησε ο π. Λάμπρος, εφημέριος και προϊστάμενος του Μητροπολιτι-

κού Ναού Αγίου Νικολάου με
τη συνοδεία του Αρχιμανδρίτη Παρθενίου.
Στις δράσεις που αναπτύχθηκαν τη χρονιά που έφυγε
στάθηκε στην ομιλία του, ο

πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων Τρικάλων κ. Θεόδωρος Νέο.
«Ήταν μια χρονιά που αναπτύχθηκαν πολλές δράσεις,
μέσα στο πλαίσιο των στόχων

που έθεσε ο Σύλλογος για
την προστασία και την προαγωγή των οικονομικών,
ασφαλιστικών, συνδικαλιστών
και κοινωνικών δικαιωμάτων
των πολιτικών συνταξιούχων,
καθώς και την αλληλεγγύη
και συναδέλφωση των μελών»
ανέφερε ο κ. Νέος.
Στη συνέχεια, τόνισε την
ανάγκη μαζικής συμμετοχής
των μελών στις δράσεις της
συλλογικότητας, λέγοντας «είμαστε απόμαχοι της δουλειάς
με ενδιαφέροντα και αξιοπρέπεια».
Η συνέλευση συνεχίστηκε
με αναφορές στα οικονομικά
του Συλλόγου, τον ταμία κ.
Κων/νο Σταυρέκα, ενώ για
στο προγραμματισμό των επόμενων δράσεων στάθηκε ο
αντιπρόεδρος κ. Απόστολος
Μέρμηγκας και στην έκθεση
της ελεγκτικής επιτροπής ο
πρόεδρος κ. Ηλίας Σταμούλης.
Οι εργασίες συνεχίστηκαν
με συζήτηση πάνω στα τρέχοντα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο των πολιτικών συνταξιούχων με μεγάλο ενδιαφέρον για την επίλυση των προβλημάτων.
Ε.Κ.

Ιεροψάλτες, ένα ζωντανό
κομμάτι της Εκκλησίας μας!
•Οι τρικαλινοί ιεροψάλτες «Ιωάννης Δαμασκηνός» έκοψαν την Βασιλόπιτα
παρουσία του Μητροπολίτη Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου

ραγματοποιήθηκε η κοπή της βασιλόπιτας το
Σάββατο 2 Φεβρουαρίου στις 22.30 στο ΚΑΠΗ
Παραποτάμου παρουσία αρκετών μελών,
Ανθρώπων της Τρίτης Ηλικίας.

Π

Την πίτα ευλόγησε ο
Πρεσβύτερο Πατέρας
Παναγιώτης Μπρέλας
ενώ παρόντες ήταν ο
Δήμαρχος Πύλης κ.
Κωνσταντίνος Μαράβας, ο Αντιδήμαρχος κ.
Σωτήριος Αγγέλης, η
Πρόεδρος του ΟΚΠΑΔ
Δήμου Πύλης κ. Γεωργία Καραίσκου, οι δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Βασίλειος Αναγνώστου, κ. Νίκος Τόλιας, κ. Κων/νος Πλαστήρας, κ. Χρήστος Μπακάλης, κ. Ιωάννης Παπακωνσταντίνου. Κων/νος
Δούλαλας.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Κων/νος Μαράβας ευχόμενος Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά σε όλους τους παρευρισκόμενος, τονίζοντας για ακόμα μια φορά το ενδιαφέρον του Δήμου για τα ΚΑΠΗ. Του Δήμου Πύλης.
Χαιρετισμό έκανε και η Πρόεδρος του ΟΚΠΑΔ-Δήμου Πύλης κ. Γεωργία Καραίσκου.

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.

Κοπή πίτας του Συνδέσμου Εφέδρων
Αξιωματικών Ν. Τρικάλων
Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Τρικάλων σας
προσκαλεί στην κοπή της πίτας που θα γίνει την Κυριακή
10 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11 το πρωί, στην αίθουσα
“ΑΙΓΛΗ”, του ξενοδοχείου Πανελλήνιο.

ε τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ.
Χρυσοστόμου το απόγευμα της Κυριακής στο
«Αετών Μέλαθρον» ο σύλλογος Ιεροψαλτών Τρικάλων
«Ιωάννης Δαμασκηνός» έκοψαν την βασιλόπιτα.

Μ

Ο δραστήριος πρόεδρος του συλλόγου Θανάσης Δημητρίου ευχαρίστησε τον Δεσπότη και τους ιερείς για την παρου-

σία τους, αλλά και τους φίλους των ιεροψαλτών που έδωσαν
το παρών.
Από την πλευρά του ο Άγιος Τρίκκης τόνισε ότι οι Ιεροψάλτες είναι η φωνή του λαού στο αναλόγιο και αποτελούν σημαντικό κομμάτι της Εκκλησίας.
Τέλος, ο σύλλογος έχει στα σκαριά εκδηλώσεις με πνευματικό αντίκτυπο στην κοινωνία των Τρικάλων.
ΧΡ. ΠΑΠ.
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έτος για πρώτη φορά το
Σχολείο μας πήρε μέρος
στην Προσομοίωση
Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου που
διοργανώθηκε από τα
Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη σε
συνεργασία με το Γραφείο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στην Ελλάδα και της
Αντιπροσωπείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές Αγγελάκη Ειρήνη (Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών υποθέσεων), Αυγέρης Φίλιππος (Επιτροπή πολιτισμού και παιδείας), Γκαραβέλλας
Αντώνης (Επιτροπή Βιομηχανίας ,
Έρευνας και Ενέργειας), Γούσιος
Γιάννης (Επιτροπή Βιομηχανίας ,
Έρευνας και Ενέργειας), Καββαδία
Ειρήνη (Επιτροπή πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και εσωτερικών
υποθέσεων), Κούκια Εβίτα (Επιτροπή
πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης
και εσωτερικών υποθέσεων), Κουκουτσέλου Κωνσταντίνα (Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων), Κύρκος Θάνος
(Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας
και Ασφάλειας των Τροφίμων), Κωστούλα Νάνσυ (Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των γυναικών
και την Ισότητα των δύο φύλων),
Νικολάου Αδριανή (Επιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων), Πανουργιά
Κωνσταντίνα (Επιτροπή Ανθρώπινων
Δικαιωμάτων), Παπαποστόλου Νέλλη
(Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των γυναικών και την Ισότητα

«Μια υπέροχη εμπειρία στην Προσομοίωση Συνεδρίασης
της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2019»
Γράφει η Ειρήνη- Μαρία Καββαδία
• Μαθήτρια της Α’Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων «Αθηνά»

των δύο φύλων), Στεργίου Έμη (Επιτροπή Βιομηχανίας , Έρευνας και
Ενέργειας), Φατλέ Κωνσταντίνα (Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
των γυναικών και την Ισότητα των
δύο φύλων), Χατζηπαρασίδη Ρένια
(Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των γυναικών και την Ισότητα
των δύο φύλων) πήραν τον ρόλο
του «Ευρωβουλευτή» και μέσω των
διάφορων επιτροπών στις οποίες
εντάχθηκαν είχαν τη δυνατότητα να

συζητήσουν και να λάβουν θέση
πάνω σε πολύ σημαντικά θέματα
που απασχολούν την πανευρωπαϊκή
κοινότητα, όπως το πολιτικό άσυλο,
την αυτοματοποίηση, την παράνομη
αλιεία, τα ιδιωτικά και τα δημόσια
πανεπιστήμια, την προστασία των
προσωπικών δεδομένων, την ανεργία
και τέλος την ισότητα μεταξύ των
δύο φύλων στο πολιτικό σύστημα.
Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά
και συνέβαλαν με τις ιδέες τους στη
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δόμηση ενός ψηφίσματος πάνω στο
θέμα που τους είχε ανατεθεί. Κάθε
ψήφισμα περιείχε αξιόλογες και ρεαλιστικές λύσεις για τα διάφορα θέματα παγκόσμιας εμβέλειας, οι οποίες παρουσιάστηκαν, υποστηρίχθηκαν, αντικρούστηκαν και ψηφίστηκαν
από τους ευρωβουλευτές μέσω επισήμων διαδικασιών και με την καθοδήγηση των Προέδρων κάθε επιτροπής. Βέβαια, δεν πρέπει να παραλειφθούν όλες οι ψυχαγωγικές

δραστηριότητες που αποτέλεσαν
αναπόσπαστο κομμάτι της διοργάνωσης .
Τα διάφορα παιχνίδια, ο χορός
και το τραγούδι ανανέωναν την ατμόσφαιρα συνεχώς, για να συνεχίσουμε
να είμαστε ενεργοί κατά τη διάρκεια
των εργασιών μας. Έτσι μπορέσαμε
να γνωρίσουμε καλύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όργανά της,
να κοινωνικοποιηθούμε και να συνεργαστούμε, να αναλάβουμε τις
υποχρεώσεις ενός πραγματικού πολιτικού ηγέτη, να ανταλλάξουμε απόψεις, καθώς και να μιλήσουμε μπροστά σε ένα μεγάλο κοινό, στο οποίο
παρευρίσκονταν σημαντικοί καλεσμένοι, όπως μέλη της Αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Ελλάδα και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου συνδυάζοντας πάντα
και την ψυχαγωγία.
Η εμπειρία αυτή θα μας μείνει
αξέχαστη. Νιώθουμε πραγματικά
ευγνώμονες προς τα Εκπαιδευτήρια
Μαντουλίδη που μας φιλοξένησαν
και συνέβαλαν στο να ακουστεί η
φωνή των νέων και οι απόψεις τους
πάνω σε φλέγοντα ζητήματα της
σημερινής εποχής.
Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά το Σχολείο μας που
μας έδωσε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε σε μία τόσο σημαντική
και ταυτόχρονα πρωτότυπη και ευχάριστη διοργάνωση, όπως και τους
συνοδούς καθηγητές, την κυρία
Μαργαρίτη και τον κύριο Στέφανο
Ψαρρή που μας στήριξαν και μας
έδωσαν την πολύτιμη βοήθειά τους.

τοπικά
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σελίδα 11

Κοσμοσυρροή στην παρουσίαση
του βιβλίου του Μικέλη Χατζηγάκη

έρδισε το στοίχημα
του κόσμου ο Μικέλης
Χατζηγάκης. Στην
εκδήλωση της παρουσίασης
του βιβλίου του
παρευρέθηκαν
περισσότεροι από 1000
πολίτες οι οποίοι γέμισαν
την αίθουσα ασφυκτικά,
αλλά και τον εξωτερικό χώρο
της αίθουσας στον οποίο
είχε τοποθετηθεί
γιγαντοοθόνη για να καλύψει
τις ανάγκες του Τρικαλινού
κόσμου.

Κ

τάσεις που θα βοηθήσουν τους
συμπολίτες του στα Τρίκαλα.
Ο έμπειρος και διακεκριμένος
δημοσιογράφος Μανώλης Κοτ-

τάκης συντόνισε την συζήτηση. Ο
Διευθυντής της ΕΣΤΙΑΣ αφού ανέλυσε πως και γιατί ο λαϊκισμός
έφερε την κρίση στην Ελλάδα, μί-

Ο Μικέλης Χατζηγάκης έκανε
μια αμιγώς πολιτική ομιλία και
έκλεισε λέγοντας ότι στην επόμενη μάχη θα είναι παρών. Συγκεκριμένα, ο Μικέλης είπε «σε
αυτή την μάχη θα είμαι παρών. Το
χρωστάω στους συμπολίτες μου
εδώ στα Τρίκαλα, το χρωστάω
στους φίλους μου, το χρωστάω
στα παιδιά μου. Στο τέλος τέλος
το χρωστάω στον ίδιο μου τον
εαυτό». Ο Τρικαλινός πολιτικός
εξήγησε γιατί πρέπει να ηττηθεί ο
λαϊκισμός σε κάθε έκφανσή του
και ανέφερε συγκεκριμένες προ-
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λησε με θερμά λόγια για τον Μικέλη Χατζηγάκη τον όποιο χαρακτήρισε ένα ώριμο νέο με προοπτική και μέλλον στην πολιτική.

Η πρώην υπουργός και βουλευτής Ά Αθηνών Όλγα Κεφαλογιάννη μίλησε με τα καλύτερα
λόγια για τον Μικέλη Χατζηγάκη
και τόνισε ότι είναι ένας νέος άνθρωπος που αγαπάει πολύ τα
Τρίκαλα και θέλει να προσφέρει.
Στην ομιλία της η κυρία Κεφαλογιάννη ανέφερε συγκεκριμένα:
«εντυπωσιάστηκα από την ευρύτητα των γνώσεων του Μικέλη,
την καθαρή του σκέψη και το
αξιακό του σύστημα. Ο Μικέλης
είναι αποφασισμένος να βοηθήσει
στην Ελλάδα και να αγωνιστεί με
όλες του τις δυνάμεις για να ενισχύσει τα Τρίκαλα και τον τόπο».
Ο πρώην υπουργός, γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ και βουλευτής Καρδίτσας, Κώστας Τσιάρας είπε πως
ο Μικέλης Χατζηγάκης είναι ένας
νέος άνθρωπος και πολλά υποσχόμενος πολιτικός, που έχει σαφείς και εμπεριστατωμένες προτάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να
λύσουν αρκετά από τα πραγματι-

κά προβλήματα των Τρικαλινών
πολιτών και όχι μόνο. Το να «κατεβαίνεις στην πολιτική και είναι
μια πολύ δύσκολη απόφαση» είπε
ο πρώην υπουργός της ΝΔ, ο
οποίος υπογράμμισε πως χρειαζόμαστε και άλλους άξιους νέους ανθρώπους να ασχοληθούν
με την πολιτική. Επίσης, ο Κώστας Τσιάρας έκανε και μια ιδιαίτερη συγκινητική αναφορά προς
τον Σωτήρη Χατζηγάκη για τον
οποίο είπε πως πρέπει να αισθάνεται δικαιωμένος και περήφανος για τον γιό του. Παράλληλα,
ο πρώην υπουργός και βουλευτής
Καρδίτσας μίλησε αναλυτικά και
για την περιδίνηση που έχει περιέλθει η οικονομία λόγω της ανικανότητάς ΣΥΡΙΖΑ και είπε χαρακτηριστικά πως «οι αγορές προσβλέπουν στην Νέα Δημοκρατία
και η υπεύθυνή στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη λειτουργεί
σταθεροποιητικά».
Τέλος, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός εξήρε
το πνευματικό και γνωσιακό υπόβαθρο του Μικέλη Χατζηγάκη και
αναφέρθηκε στην πληθώρα δομημένων και καλά μελετημένων
προτάσεων που δείχνουν την παιδεία και την μόρφωση του νεαρού
Τρικαλινού. Τόνισε, δε, πως οι
πολίτικοι δεν πρέπει μόνο να περιγράφουν μια κατάσταση αλλά
να προτείνουν και λύσεις για τα
πραγματικά προβλήματα των πολιτών όπως ακριβώς έκανε και ο
Μικέλης μέσα από το βιβλίο του.

12 σελίδα
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Στη βελτίωση του δρόμου
Ευχές για μια καλή χρονιά
Φωτάδας – Διαλεκτού προχωρά Υπήρξαν πολλές εκπλήξεις μεταξύ αυτών η βράβευση
του πρωταθλητή Kick boxing 2018 Αχιλλέα Μπάλλα
η Περιφέρεια Θεσσαλίας
Την πίτα έκοψε ο Σύλλογος Εφημεριδοπωλών ν. Τρικάλων «Ο Ερμής»

Κ. Αγοραστός:« Προτεραιότητά μας η ασφαλής
μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων»
να νέο οδικό
έργο πρόκειται
να υλοποιήσει το
επόμενο διάστημα στην
Περιφερειακή Ενότητα
Τρικάλων η Περιφέρεια
Θεσσαλίας, καθώς ο
Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας κ. Κώστας
Αγοραστός υπέγραψε
την σύμβαση
κατασκευής του έργου
Πρόκειται το έργο
«Βελτίωση οδού
Φωτάδας – Διαλεκτού»
συνολικού
προϋπολογισμού
240.000 ευρώ.

Έ

Όπως ανέφερε ο κ. Κ.
Αγοραστός: Σε συνεργασία
με τον Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη, τους Περιφερειακούς Συμβούλους και τις
υπηρεσίες υλοποιούμε έργα
στα οποία διεισδύουν οι ανθρώπινες επιθυμίες της περιοχής. Με τις παρεμβάσεις
αυτές βελτιώνουμε την

ασφάλεια του οδικού δικτύου της Π.Ε. Τρικάλων
και την επικοινωνία των ανθρώπινων κοινοτήτων. Πρόκειται για συντηρήσεις απολύτως απαραίτητες για την
μείωση της επικινδυνότητας
και για την αναβάθμιση των
μετακινήσεων των πολιτών.
Με τις ενέργειές μας αυτές
ωφελούνται οι κάτοικοι και οι
επισκέπτες της περιοχής,
καθώς και οι χρήστες του

επαρχιακού οδικού δικτύου
γενικότερα».
Αντικείμενο έργου:
Με το παρόν έργο προβλέπονται εργασίες βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης
τμήματος της οδού από Φωτάδα προς Διαλεκτό μήκους
1.100m περίπου. Θα εκτελεστούν εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών και
σήμανσης.

κπλήξεις και
βραβεύσεις
επεφύλαξε η κοπή
της πρωτοχρονιάτικης
πίτας των μελών του
Συλλόγου
Εφημεριδοπωλών ν.
Τρικάλων «Ο Ερμής».

Ε

Η εκδήλωση έγινε το περασμένο Σάββατο 2 Φεβρουαρίου
στο «Αετών Μέλαθρον» με τα
μέλη του Συλλόγου να αφήνουν πίσω τις υποχρεώσεις και
να διασκεδάζουν, ενώ υπήρξαν
πολλές εκπλήξεις.
Μεταξύ αυτών, η βράβευση
του πρωταθλητή Kick boxing
2018 Αχιλλέα Μπάλλα. Επίσης,
υπήρξε λαχειοφόρος με πολλά
δώρα, ενώ η τυχερή της βραδιάς ήταν η κα. Ντίνα Μουστάκα, ιδιοκτήτρια του μίνι μάρκετ
«Κοινωνία Κληρονόμων Πιπερά».
Στο τέλος της εκδήλωσης, η
Διοίκηση του Συλλόγου δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τη Διοίκηση του ξενοδοχείου για τη
φιλοξενία και την άψογη εξυπηρέτηση.
Ε.Κ.

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε προχθές ο Ορθόδοξος
Ιεραποστολικός Σύλλογος «Ο Άγιος Οικουμένιος»

Συνοδοιπόροι στην αγάπη και την προσφορά
Έγινε ομιλία από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Τολιάρας
και Νοτίου Μαδαγασκάρης κ. Πρόδρομο

Με θέμα την κεντροαριστερά

Φωτιά στον
Διπόταμο
Τρικάλων
•Καταστράφηκε
μέρος του κοινοτικό
καταστήματος, με
εκτίμηση ότι η
φωτιά προήλθε από
βραχυκύκλωμα

υνοδοιπόροι στην αγάπη και στην
προσφορά στο συνάνθρωπο θα είναι
και το τρέχον έτος τα μέλη του Ορθόδοξου Ιεραποστολικού Συλλόγου «Ο Άγιος
Οικουμένιος».
Η κοπή της πίτας έγινε προχθές το απόγευμα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων, παρουσία του Θεοφιλέστατου Επισκόπου Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης
κ. Προδρόμου, καθώς και μελών του Συλλόγου.
Κατά τη διάρκεια της προχθεσινής εκδή-

Σ

λωσης έγινε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας με την πρόεδρο του Ορθόδοξου Ιεραποστολικού Συλλόγου «Ο Άγιος Οικουμένιος» κα.
Φ. Παπαχρήστου να στέκεται στην ανάγκη προσφοράς προς το συνάνθρωπο.
Στη συνέχεια, έγινε ομιλία από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης κ. Πρόδρομο με θέμα «Συνοδοιπόροι» ενώ προβλήθηκε ντοκιμαντέρ ιεραποστολικού περιεχομένου.
Ε.Κ.

Για διάφορα ζητήματα που αφορούν την κεντροαριστερά αλλά και τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν ο γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής κ. Μανώκης Χριστοδουλάκης και ο Τρικαλινός κ. Γιώργος Καλαθάς.
Η συνάντηση έγινε κατά τη διάρκεια της κοπής
της πρωτοχρονιάτικης πίτας (24/1) της τοπικής Νομαρχιακής Επιτροπής του ΚΙΝ. ΑΛ.

Φωτιά εκδηλώθηκε
χθες το πρωί στο κοινοτικό κατάστημα Διπόταμου Τρικάλων και στο
σημείο βρέθηκαν δύο
οχήματα της Πυροσβεστικής με άνδρες για το
έργο της κατάσβεσης.
Η πυρκαγιά είχε ως
αποτέλεσμα να καταστραφεί ένα μέρος του
κτηρίου που στεγάζονταν το ιατρείο και είχε
μέσα και ηλεκτρονικό
υπολογιστή και σαν πρώτη εκτίμηση είναι πως κάποιο βραχυκύκλωμα ήταν
η αιτία και εκδηλώθηκε η
φωτιά.
ΧΡ.ΠΑΠ.
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στη σέντρα των
ΜΠΑΣΚΕΤ

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

ΠΗΡΑΝ ΠΑΝΩ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΑΝ ΒΑΘΜΟΥΣ
Καινούργιο διπλό των Ικάρων
στον Ολυμπιακό Β., εντός προγράμματος
ήττα του ΑΟΚ στην Λευκάδα(σελ 4)

Αυτή την φορά τα Μετέωρα
δεν ήταν αποτελεσματικά παραχωρώντας
ισοπαλία (0-0) στον Φωκικό (σελ 7)

ΣΠΟΡ
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΨΗΛΑ
Οι γυναίκες των Τρικάλων κέρδισαν 1-0
και την Γλυφάδα, ενώ και οι Νέες τις μιμήθηκαν
κόντρα στον Μαγνησιακό (σελ 2)

4 Σ’ ένα ακόμη παιχνίδι ο ΑΟΤ δεν είχε τις λύσεις και κόλλησε
στο 0-0 απέναντι στον Καραϊσκάκη προς μεγάλη απογοήτευση
των φιλάθλων 4 Αψογη γιορτή από τους βετεράνους (σελ 5,8)
CMYK
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Σωστή
συνταγή
Οι γυναίκες του
Ασκληπιού
ξεδίπλωσαν το
ταλέντο τους και
πέρασαν καθαρά με
0-3 από την Δράμα
Στο επίπεδο της Α2 Εθνικής γυναικών βόλεϊ είναι
λάθος η υποτίμηση των
αντιπάλων ακόμη και αν
δεν γεμίζουν το μάτι με
την βαθμολογική τους συγκομιδή.
Επιπρόσθετα με την δύναμη της φανέλας δεν κέρδισε κανένα συγκρότημα.
Όλα αυτά τα είχαν στο
μυαλό τους οι γυναίκες
του Ασκληπιού που πήγαν
στην Δράμα ξέροντας ότι
έπρεπε να ενεργήσουν με
τέτοιο τρόπο ώστε να δώσουν τα λιγότερα δυνατά
δικαιώματα επιβάλλοντας
ρυθμό.
Πες το και έγινε λοιπόν
με την ομάδα του κ. Γεροβάϊου να καθαρίζει με
0-3.
Σίγουρα κάθε επιτυχία
δίνει ψυχολογικό αέρα,
πόσο μάλλον τα διπλά.
Πάντως ο εκπρόσωπός
μας θα ξεχάσει γρήγορα
την απόδραση, αφού ο μαραθώνιος είναι μακρύς.
Σε κάθε περίπτωση οι
γαλάζιες έκαναν θετικές
σκέψεις και δικαιώθηκαν.
Εξάλλου αλλαγή προέκυψε στο αναπτυξιακό,
αφού η κ. Βασίλεβα(ευχαριστίες από Δ.Σ) έφυγε για
Αίγινα, οπότε υπεύθυνος
θα είναι ο κ. Γεροβάϊος σε
συνεργασία με την κ. Μπακάλη.
Ακόμη οι ενήλικες νίκησαν 1-3 στον Φιλαθλητικό.
Λ.
Τα αποτελέσματα είχαν
ως εξής:
Δράμα - Ασκληπιός 0-3
(22-25, 22-25, 20-25)
Ελασσόνα - Νέα Γενεά
0-3 (11-25, 12-25, 08-25)
Γιάννενα - Καβάλα 3-0
(25-20, 25-12, 26-24)
Πεύκα - ΑΣ Ελπίς 3-0
(25-17, 25-18, 25-13)
Ναύαρχος Βότσης –
ΕΑΛ 3-0 (25-08, 25-16, 2515)
Σταυρούπολη- Νίκη. Αλ
1-3(21-25, 18-25, 25-22,
20-25)
Ρεπό ο ΑΣΚ Λαγκαδάς.
Την επόμενη αγωνιστική
ο Ασκληπιός έχει νέα έξοδο στην Ελπίδα Αμπελοκήπων.
Επίσης στο τοπικό: Αμιλλα- Φιλαθλητικός Τρικάλων
1-3.

Στην κόψη του ξυραφιού
Ά

Λεπτές ισορροπίες σε πολλά ματς της Α1 ΕΣΑΚΕ, που καθήλωσαν
το κοινό και φυσικά και τους δικούς μας φιλάθλους

λλο να στο λένε
και άλλο να το
βλέπεις από
μέσα. Ο λόγος
για τα παιχνίδια της Α1
ΕΣΑΚΕ, που χωρίς
υπερβολή είναι ένα και
ένα.

Βραζιλία για το Διηπειρωτικό
Κύπελλο.
Για τους Κρητικούς ο πρώην
παίκτης των Τρικάλων Φίλιππος
Καλογιαννίδης αν και μέσα στην
εβδομάδα ταλαιπωρήθηκε από
γαστρεντερίτιδα αγωνίστηκε κανονικά σημειώνοντας 6(1).

Αγρια ομορφιά

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Πραγματικά όποιος σπεύδει
στα κλειστά φεύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις και εύχεται
μέσα του τα ματς να είχαν μεγαλύτερη διάρκεια.
Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που πολλές συναντήσεις
ισορροπούν σε τεντωμένο σχοινί
ή στην κόψη του ξυραφιού.
Αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι.
Το σύνολο σχεδόν των συγκροτημάτων διαθέτει παίκτες με τεράστια εμπειρία, κίνητρο και κυρίως τη νοοτροπία του νικητή.
Ακόμη και να μην είναι στην
μέρα του ή να έχει χάσει σουτ
με καλές προϋποθέσεις θα σπεύσει να πάρει την κρίσιμη φάση
και συνήθως σημαδεύει σωστά.
Ετσι γίνεται ο ήρωας της αναμέτρησης, αφού όλοι στο τέλος
θυμούνται εκείνον, που σκόραρε
για τελευταία φορά.
Εννοείται ότι αρκετές ομάδες
αρνούνται να χάσουν. Ακόμη και
όταν βρίσκονται πίσω στο σκορ
αρκετούς πόντους δεν καταθέτουν τα όπλα. Ισα- ίσα ψάχνονται
στον μέγιστο βαθμό και η τακτική
τους δικαιώνεται εκ του αποτελέσματος.
Ορισμένα σωματεία πάλι δίνουν την αίσθηση ότι έχουν ξεπεράσει τον εαυτό τους αλλά

Στην θέση του οδηγού φρόντισαν να περάσουν για μια
ακόμη αγωνιστική οι γυναίκες
των Τρικάλων.
Ετσι κατάφεραν να διευρύνουν την εντυπωσιακή βαθμολογική αλυσίδα επιτυχιών,
αφού λύγισαν με 1-0 την αντίσταση της Γλυφάδας στο Κυριακάτικο παιχνίδι του Πυργετού. Μελετώντας κανείς τα
στατιστικά έβγαζε εύκολα το
συμπέρασμα ότι το ματς είχε
όλα τα στοιχεία του ντέρμπι.
Για τα δικά μας κορίτσια δεν
χρειάζονται συστάσεις. Όμως
και ο αντίπαλος είναι καλά οργανωμένος και σαφώς πιο βελτιωμένος από τον αγώνα του
πρώτου γύρου.
Όλα αυτά τα συνυπολόγισαν
τα στελέχη της Τρικαλινής
ομάδας, που για μια ακόμη
φορά επιβεβαίωσαν την αξιοπιστία τους.
Γενικά αναπτύσσεται μια
σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ
του εκπροσώπου μας και των
φιλάθλων, αφού οι δεύτεροι
ξέρουν ότι οι πρωταγωνίστριες
θα καταθέσουν κάθε ικμάδα
των δυνάμεών τους και θα
πάνε μέχρι τέλους.
Είναι εντυπωσιακός εξάλλου
ο τρόπος με τον οποίο κλειδώνουν τα αποτελέσματα όταν
τα παιχνίδια ισορροπούν σε
τεντωμένο σχοινί.
Ασκώντας ασφυκτική πίεση

Φιλότιμη προσπάθεια από τον Φ. Καλογιαννίδη
από την στιγμή που ζεστάθηκαν
δεν κάνουν με τίποτα πίσω. Αλίμονο λοιπόν στον αντίπαλο που
θα κάνει το λάθος να τα υποτιμήσει.
Πάντως στις εμπνεύσεις του
ενός απαντάει ο άλλος και συνήθως προκύπτουν μεγάλα
σκορ, οπότε οι φίλαθλοι δηλώνουν γοητευμένοι και μακαρίζουν
την στιγμή που πήραν τον δρόμο
για τα γήπεδα αφού περνούν
δυο γεμάτες ώρες. Στην τελευταία αγωνιστική κάποιες συναντήσεις κρίθηκαν οριακά, ενώ κάποιες ομάδες δείχνουν ότι είναι
δύσκολο να ξεκολλήσουν από
την ουρά. Η ελπίδα πάντως πεθαίνει τελευταία.
Ας πάρουμε όμως κλίμα με
την βοήθεια του sport24, ενώ
πλέον όλοι ετοιμάζονται για το
all star της Θεσσαλονίκης.
Ο ΠΑΟΚ πήγε στην Πάτρα
έχοντας 7 νίκες σε 8 αναμετρήσεις σε Α1 και Ευρώπη το 2019,
αλλά ο Προμηθέας τού έστησε
μπλόκο συντρίβοντάς τον με 82-

59. Η ομάδα της Πάτρας - η
οποία έφτασε ως το +33 και
είχε την ευκαιρία να καλύψει
και την διαφορά των 25 πόντων
(81-56) που είχε ηττηθεί στη
Θεσσαλονίκη.
Ο "Δικέφαλος" υποχώρησε
στο 10-6.
Για τον Προμηθέα ο πρώην
άσος των Τρικάλων Λίποβι δεν
χρειάστηκε να ανεβάσει στροφές σημειώνοντας 2 πόντους.
Την 11η νίκη της σε 16 αγώνες
στην Α1 πήρε το απόγευμα του
Σαββάτου η -δίχως τον Ντούσαν
Σάκοτα- ΑΕΚ, που επικράτησε
εύκολα (82-62) στο ΟΑΚΑ του δίχως τον Ελάιτζα Τζόνσον- Ρεθύμνου. Οι κιτρινόμαυροι έκαναν
καλή δουλειά στο πρώτο δεκάλεπτο, με τον Χάουαρντ ΣαντΡος να "σβήνει" τον Στιβ Μπαρτ,
δεν ήταν το ίδιο αποτελεσματική
στο δεύτερο, δεν έλαμψε μέχρι
το φινάλε, πήρε όμως το θετικό
αποτέλεσμα πριν από την αναμέτρηση της Τετάρτης με την
Αντβέρπ και πριν το ταξίδι στη

Το Περιστέρι κατόρθωσε να
ανατρέψει μία διαφορά επτά
πόντων κερδίζοντας 75-76 τον
Χολαργό χάρη στο τρομερό τρίποντο του Βασιλόπουλου.
Στα 22'' ο Χόκινς έχασε τις
κρίσιμες βολές, ο Γιάνκοβιτς
έκανε επιθετικό φάουλ στη διεκδίκηση του ριμπάουντ και ο Βασιλόπουλος ήταν πιο ψύχραιμος
και το Περιστέρι προσπέρασε
ξανά με 73-72. Το μεγάλο σουτ
ήρθε από τον Φιτζπάτρικ για τον
Χολαργό στα 6'' και ακολούθησε
η τελευταία επίθεση.
Ο Γκρέι αστόχησε στο τρίποντο, η κατοχή όμως έμεινε
στους φιλοξενούμενους με 2,7''
να απομένουν. Ο Βασιλόπουλος
ευστόχησε σε δύσκολο τρίποντο
από τη γωνία δίνοντας ροζ φύλλο. Για τον Χολαργό Τάλτον και
Σκουλίδας είχαν συμμετοχή.
Ο Αρης ανεβάζει στροφές και
επικράτησε πολύ εύκολα του Πανιωνίου με 79-56 για την 16η
αγωνιστική της Α1 σημειώνοντας
την 6η φετινή νίκη του, την 4η
στους τελευταίους 5 αγώνες και
την 3η στη σειρά εντός έδρας.
Οι Μποχωρίδης (15 πόντοι),
Χάρις (11 πόντοι) και Κάιζερ (11
πόντοι) ξεχώρισαν για τον Αρη
ο οποίος ξέφυγε από νωρίς στο
σκορ μετατρέποντας τον αγώνα
σε τυπική διαδικασία.
Η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη

Εχουν χαρακτήρα
Οι γυναίκες των Τρικάλων ξέρουν να τα δίνουν
όλα και ξεπέρασαν και το εμπόδιο της Γλυφάδας με 1-0
ραν τελικά να πάρουν τη νίκη
και τους τρεις βαθμούς με ένα
γκολ στο 75’ της Αλεξίου.
Τρίκαλα: Χαρακόπουλου,
Παναγιωτίδη (84’Τσακνάκη)
Γεραγόρη, Χύμα, Έιερς, Σέντερλουντ(87’ Ντόκου), Μπαρμπόσα, Σάλομον, Αλεξίου, Βαΐτση (89´Τροχουτσου), Γιαννούλα(90’ Λουλέ)

Τα αποτελέσματα
Αγ. Παρασκευή-ΑΕΛ 1-1
Ελπίδες-Προοδευτική 1-0
Τρίκαλα-Γλυφάδα 1-0
ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 6-2
Εργοτέλης-Πανσερραϊκή 4-

Παρά τις δυσκολίες οι γυναίκες των Τρικάλων
λύγισαν την Γλυφάδα στον Πυργετό
είναι μαθηματικά βέβαιο ότι
κάποια στιγμή θα φτιάξουν
την φάση που θέλουν και θα
πανηγυρίσουν την επίτευξη
του αντικειμενικού τους στόχου.
Κοντά στην φαντασία μπορεί
να προσθέσει κανείς αβίαστα
και τον ρεαλισμό, οπότε η ζυγαριά γέρνει στην Τρικαλινή
πλευρά. Σίγουρα οι φιλοξενούμενες αντιστάθηκαν όσο

μπορούσαν αλλά στο τέλος
άπαντες ήταν στο ίδιο έργο
θεατές, δηλαδή είδαν Τρικαλινή υπογραφή.
Αξίζει να εξάρουμε τον χαρακτήρα του εκπροσώπου
μας, που κινείται πάντα στα
όρια και δικαιώνεται εκ του
αποτελέσματος.
Ασφαλώς η ομάδα θα πορευτεί με την ίδια λογική μέχρι
τέλους. Τα κορίτσια κατάφε-
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Η Βαθμολογία
1 ΠΑΟΚ ----------------45-4 ---2 7
2 Τρίκαλα -------------18-5 ---2 5
3 Αρης -----------------28-4 ---2 4
4 Γλυφάδα -----------13-6 ---1 8
5 ΑΕΛ -----------------10-14 --1 6
6 Ατρόμητος. Αθ --16-13 --1 4
7 Ελπίδες. Κ ---------8-16 ---1 2
8 Αγ. Παρασκευή --8-21 ---1 1
9 Εργοτέλης ---------7-19 ---- 6
10 Προοδευτική. Ι -7-27 ----5
11 Πανσερραϊκή ---8-39 ----3
Εκκρεμούν οι αγώνες ΠΑΟΚΕργοτέλης ( 6/2) , Πανσερ-

κυριάρχησε στα ριμπάουντ (μάζεψε 19 επιθετικά )και παρότι
ήταν πολύ άστοχη πίσω από τα
6,75μ. (7/37 τρίποντα) δεν προβληματίστηκε.
Για τον Αρη ο πρώην αρχηγός
των Τρικάλων Διαμαντής Σλαφτσάκης πέτυχε 6π και κατέβασε
6 ριμπάουντ, ενώ συμμετοχή
έγραψε ο Αγγέλου.
Νίκη
ανάσα
σημείωσε
η Κύμη στην Χαλκίδα επί του Κολοσσού με 91-86 .
Η ομάδα του Ισίδωρου Κουτσού προερχόταν από τρεις ήττες σε τέσσερις αγώνες, ωστόσο
με την επιτυχία έσκασε χαμόγελα
Οι Ουάσινγκτον (25 πόντοι),
Λιούις (19 πόντοι), Σαγκς (15
πόντοι), Τουντζιαράκης (11 πόντοι) και ο νεοφερμένος Καρινιάουσκας (14 πόντοι) σημείωσαν
84 από τους 91 πόντους της
Κύμης, η οποία δεν φάνηκε να
επηρεάζεται ούτε από την απουσία του Κρις Χόρτον. Ο Αμερικανός επικαλέστηκε ενοχλήσεις
κατά την διάρκεια της προθέρμανσης και δεν αγωνίστηκε, με
συνέπεια ο Ισίδωρος Κουτσός
να εξετάζει αντικαταστάτη.
Για την Κύμη Πουλιανίτης και
Τσιάρας δεν σκόραραν, ενώ για
τον Κολοσσό ο Τσούπκοβιτς
έμεινε στους 2π. Ο Ολυμπιακός πέρασε από την Λήμνο, κερδίζοντας 73-53 τον τοπικό Ήφαιστο στο κατάμεστο από φιλάθλους "Ν. Σαμαράς".
Για τους νησιώστες ο Χαριτόπουλος είχε 7(1) και ο Μανωλόπουλος δεν σκόραρε.
Χθες ολοκληρώθηκε η αγωνιστική με την συνάντηση Λαυρίου- Παναθηναϊκού.
55-80, Λούντζης 10).

ραϊκή-Προοδευτική (13/2),
ΠΑΟΚ-ΑΕΛ (24/3), ΤρίκαλαΆρης (24/3).

Η επόμενη αγωνιστική
(Κυριακή 10/2)
ΑΕΛ-Άρης
Πανσερραϊκή-ΠΑΟΚ
Εργοτέλης-Τρίκαλα
Ατρόμητος-Αγ. Παρασκευή
Γλυφάδα-Ελπίδες
Ρεπό Προοδευτική

Πάνε τρένο
Βγάζουν μάτια οι μικρές της
ομάδας, που πέραν όλων των
άλλων δείχνουν απίστευτη ωριμότητα για την ηλικία τους.
Αν και είχαν μπροστά τους
μαζεμένα ντέρμπι κατάφεραν
να κάνουν το απόλυτο και έτσι
συνεχίζουν με ιδανικό απολογισμό(5 στα 5) βάζοντας πλώρη για νέα κατορθώματα.
Στην Γ Εθνική, οι Νέες Τρικάλων κέρδισαν 1-0 τον Μαγνησιακό και έκαναν 5η σερί
νίκη στον 3ο όμιλο.
Το γκολ σημείωσε η Ευαγγελία Ράκου στο 42’.
Νέες: Δραγούτσου, Μπέου,
Σταμούλη ,Ευαγγελάκου, Καραλή, Ράκου, Κωστοπούλου,
Τσόγκα, Γεωργούλα, Μπουκουβάλα, Πλακιά.
Αγωνίστηκαν και οι Στεργιούλη, Καραντάκου, Πιπερά,
Κωφού. Στα άλλα ματς: Διγενής- Πιερίδες 2-2, ΛεοντικόςΝηρηίδες 1-1.

ΤΟΠιΚΑ

Ο

υκ ολίγα
συγκροτήματα
αποτελούν
σταθερές αξίες
στο κορυφαίο
πρωτάθλημα της
Θεσσαλίας.
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Ξέσπασαν οι Δαναοί
Οι γαλάζιοι ξεμπούκωσαν κερδίζοντας 81-64 τον Αστέρα
έχοντας κατά διαστήματα πολύ καλή απόδοση

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Πολύ απλά μετρούν αρκετά
χρόνια δουλειάς και παρουσίας στο συγκεκριμένο μετερίζι, οπότε με το συνολικό
πακέτο που παρουσιάζουν
κερδίσουν τον σεβασμό γνωστών, φίλων, αντιπάλων και
ειδικών. Στην κατηγορία αυτή
εμπίπτουν οι Δαναοί αλλά και
ο Αστέρας. Οι δυο ομάδες
εκπροσωπούν δυο πολύ καλές
σχολές στον χώρο.
Ο εκπρόσωπός μας προσπαθεί να παρουσιάσει μια
δυνατή ανδρική έκδοση αλλά
δεν κρύβει την αγάπη του για
τα νιάτα.
Αλλωστε οι υποδομές αποτελούν το Α και το Ω για την
μακροημέρευση ενός σωματείου. Σε κάθε περίπτωση οι
γαλάζιοι διαθέτουν διακριτή
μπασκετική ταυτότητα που
έσπευσαν να καταθέσουν και
το Σάββατο.
Κατάφεραν λοιπόν να κλείσουν μια σειρά άτυχων αποτελεσμάτων. Η ιστορία έγραψε 81-64 και φυσικά την συγκεκριμένη εξέλιξη την χάρηκαν όλοι οι πρωταγωνιστές,
αφού έδειξαν μέρος των
πραγματικών αρετών τους.
Σε επίπεδο Θεσσαλίας οι
φίλοι του μπάσκετ είναι λογικό
να παρακολουθούν με ενδιαφέρον τα δρώμενα στην Α1
ΕΣΚΑΘ.
Η κατηγορία αποτελεί τον
προθάλαμο της Γ’ Εθνικής και
έτσι όπως αντιλαμβάνεται κα-

Ε

δώ και καιρό οι
Γόμφοι δίνουν την
αίσθηση ότι
κινούνται με το
πόδι να είναι μόνιμα
πατημένο στο γκάζι.
Ομολογουμένως οι ρόλοι μοιράζονται σοφά, ενώ οι παίκτες
απολαμβάνουν αυτό που κάνουν.
Από την στιγμή μάλιστα που
διαθέτουν ταλέντο και αυτοπεποίθηση καταφέρνουν να συνδυάζουν ουσία και θέαμα.
Μάλιστα παίζουν τα ίδιο μπάσκετ τόσο εντός όσο και εκτός.
Αυτό επιβεβαιώθηκε και το
Σάββατο στην Ελασσόνα.
Τα «Βουβάλια» δικαίωσαν τις
καλές συστάσεις που τους συνοδεύουν και την φήμη για μια
ομάδα που ξέρει να σημειώνει
μεγάλα διπλά.
Στην προκειμένη περίπτωση

Στις πολύ καλές εμφανίσεις επέστρεψαν οι Δαναοί απέναντι στον Αστέρα
νείς αρκετά σωματεία κάνουν
αγώνα για να αλλάξουν την
μοίρα τους και να πάρουν το
εισιτήριο της προαγωγής.
Μάλιστα φαίνεται ότι οι
Θεσσαλικές ομάδες διαθέτουν συνταγή και μονιμοποιούνται και στην ανώτερη κατηγορία.
Υπάρχουν βέβαια και παραδείγματα συγκροτημάτων
που παίρνουν μεγάλη φόρα
με αποτέλεσμα να φτάνουν
κάποια στιγμή ακόμη ψηλότερα.
Όμως οι πρωταγωνιστές
των ομάδων της Α1 κρατούν
μικρό καλάθι και τους απασχολεί κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Ασφαλώς τα φαβορί
οφείλουν να στέκονται πάντα
στο ύψος των περιστάσεων

αλλά οι ανατροπές των αουτσάϊντερ αποτελούν το αλάτι
της υπόθεσης.
Φυσικά μεγάλο ρόλο παίζει
και η μέρα στην οποία θα εμφανιστούν τα σωματεία.
Συνεπώς οι ποιοτικές ομάδες οφείλουν να επιβεβαιώνουν πάντα τις αρετές τους.
Όπως και να’ χει η ανάγνωση των ομίλων καταδεικνύει
ότι υπάρχουν χαρισματικές
και φιλόδοξες ομάδες, οπότε
οι συναντήσεις υψηλού επιπέδου θα έχουν και συνέχεια.
Γενικά ο συναγωνισμός
μόνο καλό κάνει και όσοι ψάχνονται αργά ή γρήγορα βρίσκουν τον δρόμο τους.
Αν μη τι άλλο ο κόσμος ξέρει να εκτιμά τις φιλότιμες
προσπάθειες. Αν δει ότι ομά-

δες έχουν προσανατολισμό
πολύ απλά θα σπεύσει να παρακολουθήσει και τα επόμενα
παιχνίδια.
Σε συμβατικές καταστάσεις
όμως θα ψάξει κάτι άλλο.
Τα τελευταία χρόνια κάποια
σωματεία δίνουν τον τόνο.
Με διορατικότητα και σωστή στόχευση αυξάνονται οι
πιθανότητες για ανάδειξη της
ομορφιάς του αθλήματος και
ο κόσμος γλυκαίνεται.
Εννοείται ότι οι ιδέες και
μάλιστα οι καλές δεν λείπουν.
Ετσι οι πρωταγωνιστές βρίσκουν ερεθίσματα και κάνουν
το καθήκον τους και με το
παραπάνω.
Ασφαλώς είναι γνωστή η
Τρικαλινή παράδοση στο
άθλημα και φυσικά τα τοπικά
σωματεία αποτελούν ισχυρό
πόλο στην Α1 ΕΣΚΑΘ.
Βέβαια υπάρχουν εποχές
που οι ομάδες διανύουν τα
καλά τους φεγγάρια και ως
εκ τούτου βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.
Δεν λείπουν όμως και οι
στιγμές που για πολλούς και
διαφόρους λόγους συγκροτήματα κάπου φρενάρουν
αλλά ενεργοποιούν άμεσα τα
ανακλαστικά τους προκειμένου να επιστρέψουν στα γνωστά επίπεδα απόδοσης.
Όπως και να’χει όμως η
αγάπη για το άθλημα είναι
δεδομένη. Πάντως στο αγω-

νιστικό κομμάτι η εμπειρία
δείχνει ότι όποιος δεν λάβει
τα μέτρα του ή ενεργήσει χαλαρά θα τιμωρηθεί εκ του
αποτελέσματος.
Ασφαλώς οι φίλαθλοι θέλουν να βλέπουν αμφίρροπες
συναντήσεις που να τους κρατούν σε εγρήγορση μέχρι τέλους. Γενικά ξέρουν να αναγνωρίζουν τις καλές προσπάθειες απ’ όπου και αν προέρχονται.

Εβαλαν σφραγίδα
Ηταν φανερό ότι οι αθλητές
των Δαναών ήθελαν όσο τίποτα άλλο το νικηφόρο αποτέλεσμα κόντρα στον Αστέρα.
Είχαν προηγηθεί αρκετά δύσκολα παιχνίδια στα οποία ο
εκπρόσωπός μας δεν έκανε
θετικό ταμείο. Ωστόσο η ομάδα έχει δουλέψει σκληρά, διαθέτει ελκυστικό ρόστερ, οπότε
θέλει να τερματίσει όσο πιο
ψηλά μπορεί.
Πολύ σωστά έλαβε τα μέτρα της για την Σαββατιάτικη
συνάντηση και από ένα διάστημα και μετά επέβαλε το
νόμο της.
Στο πρώτο δεκάλεπτο η συνάντηση είχε όλα τα χαρακτηριστικά του ντέρμπι. Οι
δυο ομάδες πήγαιναν πόντοπόντο, αφού οι γείτονες ήταν
σκληρό καρύδι, ενώ οι Δαναοί
αν και έφτιαξαν σουτ με καλές
προϋποθέσεις δεν είχαν τα
ιδανικά ποσοστά ευστοχίας.
Ωστόσο σε καμία περίπτω-

Κανένα δικαίωμα
Οι Γόμφοι είχαν και πάλι κέφια, οπότε πέρασαν δια περιπάτου 40-80 από την Ελασσόνα
το ταμπλό έγραψε το εντυπωσιακό 40-80, δηλαδή προέκυψε
νταμπλ σκορ.
Η ομάδα του Μάκη Αλεξίου,
που επέστρεψε στο πόστο του
μπήκε με μάτι που γυάλιζε από
την αρχή. Διότι ήξερε ότι ο αντίπαλος είναι δυνατός στο σπίτι
του και αν του βγουν ορισμένα
πράγματα και ειδικά τα σουτ
μπορεί να προβληματίσει έντονα.
Ολοι οι παίκτες έδειξαν συνέπεια στο συγκεκριμένο σκέλος,
οπότε η Τρικαλινή ρακέτα θύμιζε
απόρθητο φρούριο.
Από την στιγμή που υπήρχε
καλή βάση έγινε το πρώτο και

Η χαρά των φιλάθλων είναι να βλέπουν
ελεύθερα και παραγωγικά παιχνίδια. Νίκαια και Φαλώρεια αγωνίστηκαν με άνεση και δίχως σκοπιμότητες, οπότε το
ταμπλό άρχισε να γράφει συνέχεια. Το
ματς κλείδωσε τελικά στο 107-80.
Οι πορτοκαλί βγήκαν στο παρκέ για
να παίξουν το μπάσκετ που έχουν διδαχθεί.
Η έφεσή τους εντοπίζεται στον δημιουργικό και εκτελεστικό τομέα. Ετσι κατάφεραν να φτιάξουν καλές φάσεις και
να πετύχουν όμορφα καλάθια.

Μια ακόμη ευρεία νίκη σημείωσαν οι Γόμφοι( φωτό: billkara)
σημαντικότερο βήμα για την
απόδραση.
Και ο υπόλοιπος μπασκετικός
μηχανισμός λοιπόν δούλεψε

υποδειγματικά. Αναφερόμαστε
στο επιθετικό κομμάτι όπου οι
παίκτες έβγαλαν συνεργασίες,
ενώ είχαν πάντα τον σωστό τρό-

Ανοιχτές άμυνες
Η Φαλώρεια σε παιχνίδι με γρήγορο ρυθμό έχασε 107-80 στη Νίκαια
Ωστόσο στο επίπεδο αυτό κάθε αμυντικό κενό κοστίζει. Τα έμπειρα στελέχη
των γηπεδούχων δεν άργησαν να διαβάσουν την συγκεκριμένη κατάσταση,
οπότε από την στιγμή που βρήκαν το
χέρι τους ανάγκασαν τον εκπρόσωπό
μας να ακολουθεί στο σκορ.
Σίγουρα ήταν δύσκολη αποστολή σε

μια δυνατή έδρα και σίγουρα η Φαλώρεια
θα εστιάσει στην αμυντική βελτίωση για
να εμφανιστεί πιο ανταγωνιστική στα
επόμενα ματς.
Να σημειώσουμε ότι κλινήρης ήταν ο
κόουτς Παλάτος, οπότε την ευθύνη είχε
ο Κ. Ευαγγελακόπουλος με τον γυμναστή κ. Γιουβρή.

πο για να καθαρίζουν τις φάσεις.
Η ψυχολογία εκτοξεύτηκε, η
διαχείριση ήταν υποδειγματική,
οπότε προέκυψε μια ακόμη παράσταση για τους Γόμφους, που
θα προετοιμαστούν σωστά για
το ντέρμπι με τους Σοφάδες.
Προφυλάχτηκαν οι: Ψύρρας,
Λιάσκος, Μάρκος αλλά όλοι οι
υπόλοιποι έβαλαν το λιθαράκι
τους.
Τα δεκάλεπτα: 14-23, 17-43,
28-63, 40-80
Διαιτητές: Καρακώστας - Χριστοδούλου.
Ελασσόνα (Σαλεπτσής) Τσανούλας Παναγιώτου 1, Καρα-
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ση δεν έχασαν την συγκέντρωσή τους και ήταν φανερό
ότι χρειάζονταν ένα ξέσπασμα.
Αυτό ήρθε στην δεύτερη
περίοδο με τον κόουτς Παναγιώτου να απονέμει εύσημα
στους παίκτες του για την εντυπωσιακή άμυνα που έπαιξαν. Κατάφεραν λοιπόν να περάσουν στην θέση του οδηγού και να μεταφέρουν την
πίεση στους αντιπάλους. Παράλληλα άρχισαν να βρίσκουν
στόχο και τα σουτ, οπότε η
ψαλίδα άρχισε να ανοίγει.
Μάλιστα κάποια στιγμή στην
γ’ περίοδο ξεπέρασε τους 20
πόντους, ενώ πήραν χρόνο
συμμετοχής όλοι.
Βέβαια το ματς είχε δρόμο
και ο Αστέρας στην τελευταία
περίοδο πλησίασε στους 6
πόντους. Όμως οι γαλάζιοι
δεν ήθελαν με τίποτα να αδικήσουν την προσπάθειά τους
και με καθαρό μυαλό αντέδρασαν υποδειγματικά.
Στο καπάκι ήρθαν τρία μεγάλα τρίποντα από: Ψύρρα,
Νικολούσιο και Παπαθεοδώρου, οπότε όλα πήραν τον
δρόμο τους.
Tα δεκάλεπτα: 15-18, 4229, 64-43, 81-64
Διαιτητές: Δημουλάς Γκαρτζονίκας Χ.
Δαναοί (Παναγιώτου-Μήτσας): Παπαθεοδώρου 3 (1),
Μικαελιάν 2, Νικολούσιος
17(3), Ζιώγας, Χατζής 2, Τζιάννης 20(1), Ψύρρας 15(2), Ράρρας, Τσικρικάς 3(1), Δήμος
4, Κωτούτλας 15(3)
Αστέρας(Ρούκας) Περιστέρης 2, Σκούμας , Κρεμμύδας
10, Μπαζάκης , Μπάρμπας
7(2), Γεωργάκης 28, Ντικούδης 11, Οικονόμου 4, Παλάσκας 2, Αράπκουλες .

γιάννης , Σολωμός 6, Παλάσκας
2, Σαλεπτσής Β. 3(1), Σκρέτας ,
Παρλάντζας 2, Λιάπης 10, Κουλιούμπας 16(2).
Γόμφοι :(Αλεξίου-Πλακιάς)
Καγιαμανίδης 11(3), Τσίγκας 5,
Ζαχόπουλος 16, Ροδόπουλος 8,
Κουρμέτζας 8, Ανδρέου 16(2),
Ψύρρας Δ., Οικονόμου 2, Κουρέπης 6, Στρακάτσαλος 8(2)

Τα αποτελέσματα
Μουζάκι - ΑΕΛ 59-80
Δαναοί - Αστέρας 81-64
Φοίβος - Αμπελώνας 45-62
Ελασσόνα - Γόμφοι 40-80
Σοφάδες – Αναγέννηση. Κ 5162
Νίκαια - Φαλώρεια 107-80
Η επόμενη αγωνιστική(15η)
Φαλώρεια – Αναγέννηση. Κ
Γόμφοι - Σοφάδες
Αμπελώνας - Ελασσόνα
Αστέρας - Φοίβος
ΑΕΛ - Δαναοί
Νίκαια- Μουζάκι.

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

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

Β
28
26
26
24
23
21
20
20
18
16
16
14

Α
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Ν
14
12
12
10
9
7
5
6
4
2
2
0

Η
0
2
2
4
5
7
9
8
10
12
12
14

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

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

ταν να μην πάρουν
μπροστά οι
μηχανές των
Ικάρων, που
έδειξαν στην πράξη ότι αυτό
που έμενε ήταν να
ξορκίσουν την κατάρα των
εκτός έδρας παιχνιδιών.

Η αρχή έγινε κόντρα στον Μαντουλίδη την περασμένη εβδομάδα
και μέσα σε λίγες μέρες έγινε το
2-2.
Οι κιτρινόμαυροι εμφανίστηκαν
αποφασισμένοι και ουσιαστικοί
στον Βόλο οπότε κατάφεραν να
λυγίσουν την αντίσταση του Ολυμπιακού με 69-75.
Ηταν φανερή η Τρικαλινή αυτοπεποίθηση με τους παίκτες να
προσπαθούν και να καταφέρνουν
να φέρουν τον αγώνα στα μέτρα
τους.
Πάνω απ’ όλα πραγματοποίησαν μεστή εμφάνιση αφού η εμπειρία δείχνει ότι με συμβατική
παρουσία δεν μπορείς να περιμένεις τρελά δεδομένα ειδικά σε
γειτονικό ντέρμπι.
Όλα πάντως έγιναν βάσει σχεδίου. Πρώτα και κύρια οι Ικαροι
φρόντισαν να κάνουν γεμάτες
προπονήσεις μέσα στην εβδομάδα, στοιχείο που αποτέλεσε το Α
και Ω για την ώρα της αλήθειας.
Φυσικά διάβασαν όσο καλύτερα
μπορούσαν τους ερυθρόλευκους
τους οποίους σεβάστηκαν και με
το παραπάνω.
Πολύ σωστά ο κόουτς Σδράκας
είχε αναφέρει στις δηλώσεις του
ότι η αναμέτρηση της Μαγνησίας
δεν είχε καμία σχέση με το ματς
του πρώτου γύρου, αφού ενδιάμεσα ο Ολυμπιακός βελτιώθηκε
αισθητά και έκανε αρκετές ζημιές.
Όμως οι παίκτες του φρόντισαν

Δ

εν υπάρχει
καλύτερο
σκηνικό για τους
πρωταγωνιστές
των ομάδων από το να
φτάνουν στον
αντικειμενικό τους στόχο
με τρόπο κρυστάλλινο.
Τότε νιώθουν βαθιά μέσα
τους ιδιαίτερα
ικανοποιημένοι, αφού οι
κόποι έχουν αντίκρισμα.

Ανοιξαν ξανά φτερά
Με ουσία στο παιχνίδι τους οι Ικαροι πέρασαν και από
τον Ολυμπιακό.Β με 69-75. Εχασε ο ΑΟΚ στην Λευκάδα 84-63

Οι Ικαροι ήταν αδιάβροχοι στον Βόλο,
ενώ ο ΑΟΚ έχασε φυσιολογικά στην Λευκάδα
να υλοποιήσουν στο ακέραιο το
πλάνο, ενώ έδειξαν μεγάλη ωριμότητα έχοντας εμπνεύσεις σε
όλα σχεδόν τα σημεία του αγώνα.
Πολύ σωστά ο εκπρόσωπός
επένδυσε στην άμυνα η οποία
αποδεδειγμένα κερδίζει τα παιχνίδια. Και ενώ θα περίμενε κανείς
τρελό τρέξιμο από τον Ολυμπιακό
και μεγάλα καλάθια ήταν οι Ικαροι
που κατάφεραν να φέρουν την
υπόθεση στα μέτρα τους μεταφέροντας την πίεση στους γηπε-

δούχους.
Από ένα διάστημα και μετά φάνηκε ότι η συνάντηση έβγαινε
όπως ήθελαν οι κιτρινόμαυροι,
που συνέχισαν με την ίδια λογική
και δικαιώθηκαν πλήρως.
Φαίνεται πως η ομάδα του κ.
Σδράκα βρίσκει την φόρμα της
την κατάλληλη στιγμή και πρέπει
να συνεχίσει ανάλογα μετά το
ρεπό αφού έχει δυνατότητες.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι
οι κιτρινόμαυροι μπήκαν συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι (3-10)και

έλεγξαν τον ενθουσιασμό του
Ολυμπιακού(13-12 στο 7’ αλλά η
Τρικαλινή αντίδραση ήταν άψογη).
Παράλληλα τα βαριά χαρτιά δήλωσαν έντονο παρών στην επίθεση και έτσι άρχισε να χτίζεται
διαφορά.
Η δεύτερη περίοδος ήταν ονειρεμένη για τα τοπικά χρώματα
με υποδειγματική άμυνα και καθαρό μυαλό στην επίθεση.
Βέβαια κάπου εκεί ήταν αναμενόμενη η αντίδραση του Ολυμπιακού που διαθέτει εγωϊσμό.
Παρότι ανέβασε στροφές στην
γ’ περίοδο οι Ικαροι(τρέχουν λαχειοφόρο) είχαν τις απαντήσεις.
Στην τελική ευθεία οι Βολιώτες
τα έπαιξαν όλα για όλα αλλά οι
κιτρινόμαυροι δεν είχαν καμία
διάθεση να χαλάσουν ότι με κόπο
έχτισαν και αποχώρησαν με ψηλά
το κεφάλι.
Τα δεκάλεπτα: 15-19, 26-47,
45-57, 69-75
Ολυμπιακός Βόλου (Γκουγκουτούδης): Στύλας 4, Ιλτσογλου
12(2), Κωστούλας 10, Μπόγδανος
29(1), Μπουσκολίτης, Σκαμάγκας
6(2), Χαρχαρής, Λουλούδης 8.
Ικαροι(Σδράκας), Κολότσιος.
Α 9(1), Αργύρης 15(2), Μέξης 10,
Βλάχος, Κολότσιος. Β 5(1), Χατζής, Ντούρβας 8(2), Τζιοβάρας,
Μαρμπαρούσης 3, Φούντας 25(3),
Στάνκοβιτς

Λύγισε ο ΑΟΚ
Αποστολή βουνό είχε η Καλαμπάκα στην έδρα της Δόξας Λευκάδας και χρειαζόταν τέλειο παιχνίδι. Ο αντίπαλος όμως βρέθηκε
στην μέρα του, οπότε έφτασε
στο ευρύ 84-63.
Σίγουρα καμία ήττα δεν αρέσει
στους πρωταγωνιστές των ομάδων και φυσικά και στους κιτρινομπλέ αλλά κάποια παιχνίδια ουσιαστικά δεν αγγίζονται.
Διότι οι ανταγωνιστές διαθέτουν το πακέτο όλο και δεν δίνουν
δικαιώματα.
Επιπρόσθετα η Λευκάδα ξεκίνησε αντεπίθεση εδώ και καιρό
προκειμένου να τελειώσει με τον
καλύτερο δυνατό απολογισμό περιμένοντας και φρεναρίσματα
συνδιεκδικητών.
Από την πλευρά του ο ΑΟΚ
έχει σημαδέψει συγκεκριμένα παιχνίδια και σ’αυτά θα δώσει ότι
έχει και δεν έχει για να πάρει τα
πολύτιμα ροζ φύλλα, που θα δώσουν τις απαραίτητες ανάσες.
Η συγκεκριμένη ήττα δεν ήταν
λοιπόν από τις κακές αλλά ακόμη
και από τέτοια ματς βγαίνουν
συμπεράσματα, οπότε το προπονητικό επιτελείο θα προσπαθήσει να διορθώσει πράγματα
για να είναι έτοιμη η ομάδα όταν
πρέπει.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι

Ιδανικό ταμείο
Η ΑΕΤ πήρε το ντέρμπι, οι Μάγοι ξέσπασαν και ο Κρόνος
επέστρεψε με διπλό σε παραγωγική αγωνιστική

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Τα φώτα έπεσαν στο ντέρμπι
της ΑΕΤ με την ΕΑΛ, όπου οι
κόκκινοι χαμογέλασαν και πάλι.
Οι Μάγοι έκαναν ολοκληρωτική
ανατροπή, ενώ ο Κρόνος φώναξε παρών με σημαντικό διπλό.

Δυναμική ΑΕΤ
Για να φτάσει μέχρι εδώ η
ΑΕΤ έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις. Ετσι έχτισε αυτοπεποίθηση,
οπότε όλοι οι παίκτες κοιτάζουν
μόνον μπροστά.
Προκειμένου να πετύχουν τις
υψηλές βλέψεις τους χρειάζονται τόσο μεγάλες νίκες, όσο και
συνέπεια στα θεωρητικά εύκολα
ματς.
Οι ερυθρόλευκοι ήξεραν ότι
είχαν μπροστά τους ένα ντέρμπι
απέναντι στην ΕΑΛ η οποία έχει
μεγάλη διαδρομή στον χώρο
και βαριά φανέλα. Εξάλλου προέρχονταν από μεγάλη νίκη.
Ωστόσο οι κόκκινοι φρόντισαν
να διαβάσουν όσο καλύτερα
μπορούσαν το παιχνίδι και βγάλουν στην πρώτη γραμμή τα δυνατά τους στοιχεία.
Ετσι τα συγκρότημα του κ.
Γκότα είχε αλτρουισμό και θέληση, οπότε πανηγύρισε τη νίκη
με 68-66.
Ηταν μια συνάντηση μακράς
διαρκείας, ενώ κάποια στιγμή
ανέβηκε η αδρεναλίνη με διαιτητικές φάσεις να περνούν στο

Εντυπωσιακό ξέσπασμα των Μάγων την Κυριακή

Την μεγάλη νίκη που ήθελε πήρε η ΑΕΤ στο ντέρμπι με την ΕΑΛ
μικροσκόπιο.
Η ΑΕΤ αν και κάποια στιγμή
έχασε τους ψηλούς της έδειξε
ότι διαθέτει μέταλλο και φροντίζει να μην δίνει δικαιώματα.
Σε κάθε περίπτωση ήταν μια
νίκη χρυσάφι, που θύμισε σε
μεγάλο βαθμό το παιχνίδι του
πρώτου γύρου.
Και εκεί οι ερυθρόλευκοι είχαν
την συνταγή, ενώ επανέλαβαν
το σκηνικό και στην Μπάρα.
Φάνηκε πάντως ότι συγκεκριμένες ομάδες της Α2 έχουν τις
βάσεις για να δώσουν στίγμα
και σε υψηλότερο επίπεδο. Η
ΑΕΤ όμως προχωράει βήμαβήμα και κατάφερε να έχει τις
απαντήσεις της την στιγμή που
έπρεπε.
Ο εκπρόσωπός μας είχε το
προβάδισμα και στο τέλος η

διαφορά ήταν στους 9 πόντους.
Κάπου εκεί έγινε μια ύστατη
αντεπίθεση από τους Λαρισαίους που με τρίποντο μείωσαν
στους 2 πόντους αλλά ο κύβος
είχε ριφθεί.
Tα δεκάλεπτα: 18-18, 36-36,
54-46, 68-66
Διαιτητές: Δημουλάς - Γκαρτζονίκας Κ
ΑΕΤ: (Γκότας Χρ.)Μπράμης
13(3), Ραμμίδης 7(1), Καταραχιάς, Νίτσιος, Παπαγεωργίου
12, Αμπραζής 3, Χρηστάκος 6,
Μπαιραχτάρης 3(1), Οκκάς 6,
Βήτας 6, Κατούνας 12(1).
ΕΑΛ (Σταυρόπουλος Δ.): Νιαβής 3, Μπαγκούας 6(1), Βαλιώτης 2, Ζορμπάς 8(1), Κολοβέτσιος 14, Σταυρόπουλος Γ. 4,
Καρβούνης, Σταυρόπουλος Δ.
27(2), Τζιαστούδης, Καλόγηρος
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Περίπατος Μάγων
Συνήθως οι καλές ομάδες που
προέρχονται από αρνητικό αποτέλεσμα ξεσπούν και επιστρέφουν δριμύτερες.
Στην περίπτωση των Μάγων
θίχτηκε ο αθλητικός εγωϊσμός
μετά την από την τελευταία ήττα,
οπότε κατάφεραν να διασκεδάσουν άμεσα τις εντυπώσεις.
Πραγματοποιώντας ολοκληρωτική εμφάνιση έφτασαν στο εντυπωσιακό 85-38 επί του Απόλλωνα Καρδίτσας.
Και μην φανταστεί κανείς ότι
ο αντίπαλος είναι ομάδα της
σειράς. Ισα-ίσα είναι καλά δουλεμένος και οργανωμένος.
Ωστόσο οι Μάγοι τα έδωσαν
όλα, εμφανίστηκαν στην μέρα
τους και κατέθεσαν τα διαπι-

στευτήριά τους.
Στην άμυνα δεν πέρναγε τίποτα, οπότε με καλή βάση όλα
απλοποιήθηκαν στην επίθεση,
οπότε η ικανοποίηση στους πορτοκαλί ήταν εμφανής.
Τα δεκάλεπτα: 26-6, 45-13,
68-23, 85-38
Μάγοι (Τσίμας): Μερίτσης
5(1), Γρηγορόπουλος 15, Γουλιώτης 7(1), Τόλλιος 13(1), Τσιτσάνης 8, Ευαγγέλου 4, Διβάνης
6, Μπέφας 12, Αναστασίου 2,
Παπανδρέου 8(1), Ζέρβας 5(1).

Καθαρό διπλό
Ανάγκη από μαζεμένες νίκες
έχει ο Κρόνος, που καλείται να
πιάσει κάθε ευκαιρία από τα
μαλλιά. Αυτό έπραξε λοιπόν το
Σάββατο στην Λάρισα όπου κέρδισε με 57-69 τους Νέους της
ΑΕΛ.

ο ΑΟΚ αιφνιδιάστηκε μπροστά
στην πίεση της Δόξας και έτσι
δεν βρήκε λύσεις επιθετικά, ενώ
και στην επίθεση δεν κλείδωσε
τους έμπειρους αντιπάλους αρκετοί από τους οποίους έχουν
βαθιά γνώση ακόμη και πολύ μεγαλύτερων κατηγοριών.
Το ίδιο σκηνικό διατηρήθηκε
και στην δεύτερη περίοδο, ενώ η
Λευκάδα άνοιξε κι άλλο την ψαλίδα στο γ’ δεκάλεπτο.
Στην τελική ευθεία η Καλαμπάκα ανέβασε στροφές και απάλυνε κάπως τις εντυπώσεις της
ήττας.
Τα δεκάλεπτα: 30-11, 47-23,
70-39, 84-63
Δόξα Λευκάδας (Δημητριάδης): Νικολόπουλος 11(2), Αργυρός 5, Φέτσης, Αναγνωστόπουλος 10(2), Τσιαβές 17(1), Βαγενάς 11(1), Γεωργάκης 11(1),
Μακρόπουλος 5, Βλαχάκης, Κόγκας, Ζαμπάκης 14(2), Κελλάριου.
Καλαμπάκα (Κωνσταντινίδης):
Μασάδης 9(1), Μπαλωμένος, Σπανός 13(3), Γαϊτανίδης 10, Παουλεάνου 6(1), Σούλκο 7, Ταμπάκου,
Γκαντιάς 11(2), Παπακώστας 7,
Κιουρτζίδης.

Τα αποτελέσματα
Ολυμπιακός. Β- Ικαροι 69-75
Δόξα. Λ- Καλαμπάκα 84-63
Νικόπολη- Μελίκη 82-72
ΠΑΣ Γιάννενα- ΑΓΣ. Ιωαννίνων
76-84
Εύαθλος- Παλαμάς 81-54
Μαντουλίδης- Γρεβενά 79-86
Ρεπό: ΑΟΚ Βέροιας
Στην βαθμολογία οι Ικαροι
έχουν 20, η Καλαμπάκα 16. Την
επόμενη αγωνιστική ο ΑΟΚ φιλοξενεί τη Νικόπολη και οι Ικαροι
κάνουν ρεπό.

Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι
ειδικά τα διπλά ανεβάζουν την
ψυχολογία, ενώ γενικά οι κιτρινόμαυροι είχαν ανάγκη από μια
εμφαντική νίκη μετά από μια
σειρά δύσκολων παιχνιδιών που
προηγήθηκαν.
Μέλημα της ομάδας του Αρη
Χριστάκου ήταν να εκτελέσει
σωστά τα βασικά του μπάσκετ.
Εστίασαν λοιπόν στην άμυνα και
οδήγησαν τους γηπεδούχους
σε μη ιδεατές επιλογές, ενώ
στην επίθεση είχαν ρεαλισμό.
Βέβαια τα λάθη δεν αποφεύχτηκαν κάποια στιγμή αλλά και
αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι.
Ο κόουτς όμως θα κρατήσει
σίγουρα την φλόγα των παικτών.
Ο Κρόνος με εξαιρετικό τον
Τσέπα δεν θέλησε να παρατείνει
την αγωνία και για τον λόγο
αυτό έχτισε μια διαφορά, που
ήταν πάντα ασφαλείας, αφού
δεν έπεσε από τους 10 πόντους.
Κάποια στιγμή η ψαλίδα έφτασε
και στους 18 πόντους, οπότε
γενικά η Τρικαλινή ομάδα πέρασε ένα παραγωγικό μπασκετικό απόγευμα.
Ασφαλώς θα κρατήσει τα θετικά στοιχεία και θα διορθώσει
ατέλειες, ενώ πήραν συμμετοχή
και αθλητές του παιδικού.
Τα δεκάλεπτα: 15-15, 25-31,
39-50, 57-69
Κρόνος: Ζαμπραϊλας 17(2),
Τόλης 9 , Μπακάλης 3, Ντιντής
1, Ζησόπουλος 3, Γεωργούλας,
Τσέπας 36, Ψοχιός, Τσιάρας. Σ,
Τσιάρας. Ι

Τα αποτελέσματα
ΑΕΤ- ΕΑΛ 68-66
Μάγοι- Απόλλων. Κ 85-38
Νέοι αθλητές- Κρόνος 57-69
Ικαρος. Λ- Σουφλάρια 42-45
Ολυμπιακός. Κ- Δεσκάτη 8562
Στην βαθμολογία η ΑΕΤ έχει
25, οι Μάγοι 24, ο Κρόνος 16,
ενώ την επόμενη αγωνιστική παίζουν: Απόλλων. Κ- ΑΕΤ, Δεσκάτη- Μάγοι, Κρόνος- Ικαρος. Λ.
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Έγινε ο Καραϊσκάκης… Ρεάλ!
Μια ακόμη αποκαρδιωτική εμφάνιση του ΑΟ Τρίκαλα 0-0 με την ΑΕ Καραϊσκάκης και μετά
το τέλος του πρώτου γύρου σταθερά κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού

Ε

δώ που έχουν
φτάσει τα
πράγματα δεν
ξέρουμε αν
πρέπει να θυμώσουμε ή
να γελάσουμε; Αν πρέπει
να τα πάρουμε τα
πράγματα στα σοβαρά ή
στα αστεία. Το σίγουρο
όμως είναι ένα. Αυτή η
ομάδα που βλέπουμε
φέτος στο γήπεδο δεν
έχει καμία σχέση με τον
ΑΟ Τρίκαλα!

Του ΧΡιΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣιΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Το μεσημέρι της Κυριακής
και μετά το 0-0 με την συμπαθητική ομάδα της ΑΕ Καραϊσκάκης, θα έλεγε κάποιος ότι
διοίκηση, προπονητής και παίκτες ένιωθαν μάλλον ανακουφισμένοι για τον βαθμό της
ισοπαλίας, αφού η ομάδα της
Άρτας φάνταζε στα μάτια τους
τουλάχιστον Ρεάλ Μαδρίτη!
(Μην αρχίσετε τώρα να φωνάζετε οι φίλαθλοι της Μπαρτσελόνα).
Και πράγματι δεν ξέρουμε
τι άλλο να γράψουμε πέρα
από την σκωπτική γωνιά των
πραγμάτων. Μέσα σ’ όλα αυτά
αν βάλουμε και τις δηλώσεις
Γράφα ότι η ομάδα… βελτιώνεται βαθμολογικό, ε εκεί σηκώνεις ψηλά τα χέρια! Υπάρχει
βέβαια και η αλήθεια του βαθμολογικού πίνακα, που λέει
το ξεκάθαρο.
Ότι ο ΑΟΤ-είτε με αναδιάρθρωση είτε χωρίς αυτή – μετά
το τέλος του πρώτου γύρου
βρίσκεται σε θέση υποβιβασμού στην Γ’ Εθνική. Όλα τα
άλλα είναι παραμύθια της Χαλιμάς!
Ενώ ζήσαμε και κάτι το πρωτόγνωρο και θλιβερό. Οι λιγοστοί φίλαθλοι που έχουν
πλέον κουράγιο να βρίσκονται
στο στάδιο έβριζαν εν χορό
τον προπονητή Θωμά Γράφα!!! Το ζήσαμε και αυτό. Βέβαια από την πλευρά του προπονητή δεν τρέχει κάτι, όλα
καλά και βελτιωμένα. Ενώ ακόμη πιο αισιόδοξη είναι η διοίκηση που βλέπει στο πρόσωπο
του Γράφα τον προπονητή
που θα οδηγήσει στις… κα-

Στιγμιότυπα από τον αγώνα της Κυριακής όπου ο ΑΟ Τρίκαλα φιλοξένησε την ΑΕ Καραϊσκάκης
λύτερες μέρες. Δεν ξέρουμε
αν θα έρθουν αυτές, αλλά το
πιο πιθανό είναι ότι από εδώ
και πέρα στο στάδιο θα βρίσκονται συγγενείς και φίλοι
των πρωταγωνιστών και μάλλον κανένας φίλαθλος! Αυτό
και είναι επιτυχία.

Ο αγώνας
Το ποδόσφαιρο που παίχτηκε στα Τρίκαλα δεν κερδίζει
επαίνους ποιότητας και λίγο
έλλειψε να γίνουν ακόμα χειρότερα τα πράγματα για τους
γηπεδούχους στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και
ενώ οι αποδοκιμασίες ήταν
έντονες προς τον Γράφα.
Ωστόσο, ο Μπαντέ μόνος απέναντι στον Ταϊρη μπερδεύτηκε
και έπεσαν πάνω οι αμυντικοί
των Τρικάλων μη αφήνοντας
του να τελειώσει τη φάση και
να δώσει τη νίκη στους φιλοξενούμενους.
Πάντως και οι δύο ομάδες
κυνήγησαν τη νίκη σε όλη την
διάρκεια με τον Στεφανάκο
στο 38’ μα απειλή, αλλά το
σουτ απέκρουσε ο Στεφανάκος. Για τα Τρίκαλα η μεγάλη
ευκαιρία ήταν στο 42’ με το
σουτ του Ψιάνου να σταματάει
στο δοκάρι.
Ο Μαρκόφσκι ήταν πιο δραστήριος στο β’ ημίχρονο, όμως
τόσο ο Καπός στο 49’, όσο

και ο Γκουγκούδης στο 58’
δεν ολοκλήρωσαν με γκολ τις
πάσες του.
Διαιτητής ήταν η Αντωνίου
(Αν. Αττικής) και βοηθοί οι Αρμακόλας (Κυκλάδων), Νίκζας
(Λάρισας)
Κίτρινες: 72’ Παπανίκου

γιώτου, Ροντρίγκεθ, Καπίας,
Παντίδος, Χούσος, Ψιάνος,
Μασούρας, Βουκμίροβιτς (84’
Γυφτοκώστας), Τζιώρας (68’
Μπαντέ).
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι ΣΥΝΘΕΣΕιΣ

Σάββατο 2 Φεβρουαρίου
Ηρακλής – Πλατανιάς 2-2
(3′ Βιτλής, 70′ Περόνε – 63′,
93′ Μπιανκόνι)
Κυριακή 3 Φεβρουαρίου
ΑΟΧ Κισσαμικός – Απόλλων
Πόντου 1-0 (14′ Κουσκουνάς)
Σπάρτη – Αιγινιακός 1-0 (49′
Τιράρ)
Παναχαϊκή – Κέρκυρα 1-0
(55′ Ελευθεριάδης)

ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ (Θωμάς Γράφας): Ταΐρης, Πάνος, Νιάρος,
Γκότοβος, Τσιάρας, Συριόπουλος, Τριανταφυλλάκος, Γκουγκούδης (63’ Σμυρλής), Συμελίδης, Καπός, Μαρκόφσκι (74’
Σισέ).
Α.Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ (Απόστολος Χαραλαμπίδης): Στεφανάκος, Παπανίκου, Πανα-

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜιΣΕιΣ

ΤΗΣ 15ΗΣ ΑΓΩΝιΣΤιΚΗΣ

Εργοτέλης – Δόξα Δράμας
2-0 (73′ Ροβίθης, 94′ πεν.
Έφορντ)
Απόλλων Λάρισας – Ηρόδοτος 1-1 (7′ Λουκάο – 39′
πεν. Γιαλούσης)
Τρίκαλα – Καραϊσκάκης Άρτας 0-0
Βόλος – Αήττητος Σπάτων
3-1 (10′ Πέντα, 25′ Ηλιόπουλος, 70′ Λούκας Γκαρσία –
11′ Ταμπάκης)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓιΑ

*** Βάσει αναδιάρθρωσης
οι 4 τελευταίοι υποβιβάζονται
στη Δ’ εθνική. Οι ομάδες που
θα τερματίσουν στις θέσεις
11-12 θα είναι στη Γ’ (Football
League του χρόνου). Ουσιαστικά υποβιβάζονται κατηγορία και οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 11-12,
απλά οι 4 τελευταίοι πέφτουν
2 κατηγορίες.

Βόλος ----------------------------38
Κέρκυρα ------------------------29
Απόλλων Λάρισας -----------27
Παναχαϊκή ---------------------24
Πλατανιάς ----------------------24
Εργοτέλης ---------------------23
Δόξα Δράμας -----------------22
Απόλλων Πόντου ------------21
Ηρακλής ------------------------ 21
ΑΟΧ Κισσαμικός -------------18
Καραϊσκάκης ------------------18
Ηρόδοτος ----------------------16
Σπάρτη --------------------------14
Τρίκαλα -------------------------14
Αήττητος -----------------------13
Αιγινιακός ------------------------ 9
* Ο πρώτος της βαθμολογίας ανεβαίνει στη Super
League. Ο δεύτερος δίνει αγώνα μπαράζ με τον 13ο της Super League.
** Οι ομάδες από την 3η
έως τη 10η θέση θα συμμετάσχουν στη Super League 2.

Σάββατο 9 Φεβρουαρίου
Δόξα Δράμας – Τρίκαλα
(15:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο Δόξας)
Κυριακή 10 Φεβρουαρίου
ΑΟΧ Κισσαμικός – Σπάρτη
(15:00, Γήπεδο Περιβολίων)
Αιγινιακός – Παναχαϊκή
(15:00, «Γ. Παραλυκίδης»)
Κέρκυρα – Απόλλων Λάρισας (15:00 ΕΡΤ3, ΕΑΚ Κέρκυρας)
Ηρόδοτος – Ηρακλής
(15:00, Γήπεδο Νέας Αλικαρνασσού)
Καραϊσκάκης Άρτας – Βόλος (15:00, Δημ. Αγίων Αναργύρων)
Αήττητος Σπάτων – Πλατανιάς (15:00, Δημ. Στάδιο Σπάτων)
Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου
Απόλλων Πόντου – Εργοτέλης (15:00, Γήπεδο Καλαμαριά).

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝιΣΤιΚΗ
(16η)

ΥΔΡΑΥΛιΚΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ
ΣιΔΕΡιΚΑ
ΗΛΕΚΤΡιΚΑ ΕΡΓΑΛΕιΑ
ΟιΚΟΔΟΜιΚΑ ΥΛιΚΑ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

ΤΖΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΖΑΠΠΑ 9 - ΤΡιΚΑΛΑ
ΤΗΛ.: 24310 25442
ΚιΝ.: 6977 246 233

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
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«Βαθμολογική βελτίωση»
•Ο ΑΟ Τρίκαλα θα πετύχει τον στόχο του
σύμφωνα με τον Θωμά Γράφα
Βελτίωση σε ό,τι αφορά στη βαθμολογική του θέση έχει εμφανίσει ο ΑΟ Τρίκαλα όπως δήλωσε ο Θωμάς Γράφας μετά
το 0-0 με τον Καραϊσκάκη Άρτας.
Μεταξύ άλλων είπε: «Κυνηγάμε αυτά που τραξήξαμε απο
το ξεκίνημα. Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος. Σήμερα θέλαμε το τρίποντο. Δικαιολογίες δεν έψαξα ποτέ. Και ούτε θα
ψάξω. Δεν μπορει να λέμε οτι η ομάδα δεν έχει βελτίωση βαθμολογικά. Το πρωτάθλημα έχει ακόμη ένα γύρο. Δεν τελειώνει
αύριο.
Δεν είναι τα λάθη του καλοκαιριού. Εδω υπάρχει μια μεγάλη
ομάδα που είναι τα Τρίκαλα. Η ομάδα μετά την 7η αγωνιστική έχει κάνει μια ήττα. Όλοι δουλεύουμε για το καλό της και στο τέλος θα πετύχουμε τον στόχο μας. Κοιτάμε τη συνέχεια».
Για την αλλαγή του Μαρκόβσκι: «Ήθελα να ψηλώσω την ομάδα».
Ο Ξενοφών Πάνος είπε: «Σε αυτό τον αγωνιστικό χώρο δεν μπορείς να παίξεις ποδόσφαιρο. Όταν παίζεις στη λάσπη και νιώθεις ότι παίζεις εκτός έδρας. Δεν έχει γίνει τίποτα για τον αγωνιστικό χώρο. Οι ομάδες πάνε στη δύναμη. Και ο Καραισκάκης με αντεπιθέσεις έπαιζε. Θέλουμε την στήριξη του κόσμου. Πρέπει να προχωρήσουμε. Θα τα δώσουμε
όλα στον γύρο που έρχεται».

Γέμισαν οι Σκαμνιές

Στιγμιότυπο από το Κυριακάτικο περιφερειακού ανωμάλου δρόμου στις Σκαμνιές (φωτό: pyli news)
Μεγάλη ανταπόκριση είχε το Περιφερειακό ανωμάλου δρόμου που πραγματοποιήθηκε
την Κυριακή στις Σκαμνιές. Το παρόν έδωσαν αθλητές από την Θεσσαλία αλλά και από όμορους νομούς, οπότε προέκυψαν εντυπωσιακές εικόνες. Δυναμική παρουσία είχε ο ΓΣΤ(σημαντικές διακρίσεις), ενώ όλοι έδωσαν τον αγώνα τον καλό.
Παράλληλα οι διοργανωτές ήταν στις επάλξεις προκειμένου να τσεκάρουν πράγματα ενόψει του Πανελληνίου ανωμάλου στις 24 Φλεβάρη. Λεπτομέρειες σε επόμενο φύλλο.
Επίσης έντονα θα ακουστεί η Τρικαλινή φωνή στο Πανελλήνιο κλειστού του ΣΕΦ το διήμερο.

Στηρίζει τον Θωμά Γράφα
ο Ηλίας Αϊβάζογλου
στον ΑΟ Τρίκαλα
ην απόλυτη
στήριξη στο
πρόσωπο του
προπονητή, Θωμά
Γράφα εξέφρασε ο Ηλίας
Αϊβάζογλου. Ο
επικεφαλής της
διοίκησης του ΑΟΤ, όπως
και ο Ξενοφών Πάνος,
έκανε λόγο για
εχθρικότητα των οπαδών
προς τους παίκτες και
τον τεχνικό της
θεσσαλικής ομάδας και
δήλωσε ότι «Είμαι πλέον
ΑΟΤ». Σημείωσε δε, ότι ο
εχθρός είναι εκτός
ομάδας. Αναλυτικά:

Τ

αλλά εκτός έδρας μιας και η
εχθρικότητα προς το πρόσωπο των παικτών - πρωταγωνιστών ήταν έκδηλη από την
αρχή του ματς. Αλήθεια, αν σε
ένα τόσο εχθρικό κλίμα, η
ομάδα μας κατάφερε να πάρει
το βαθμό της ισοπαλίας, τί θα
κατάφερνε αν την επευφημούσαμε και τη στηρίζαμε
από το πρώτο λεπτό; Συνηθίζω να διοικώ έχοντας ιδία
άποψη για πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις.
Από την πρώτη κιόλας στιγμή που πάτησα το πόδι μου
στα Τρίκαλα, διέγνωσα μία
ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα σε
σχέση με τον προπονητή μας,
τον κ. Γράφα. Δε με αφορά
για ποιο λόγο αυτό συνέβη καθώς ανήκει όλο στο παρελθόν.

«Δήλωση ιδιοκτήτη ΠΑΕ
ΤΡΙΚΑΛΑ, Ηλία Αϊβάζογλου
Κατανοώ την πίκρα και τη
στεναχώρια των φιλάθλων
μας σήμερα, μετά την ισοπαλία μας, με την ομάδα του Καραϊσκάκη. Διαβεβαιώνω ότι ο
πρώτος που θέλει να βλέπει
την ομάδα να κερδίζει είμαι
εγώ, όχι γιατί διεκδικώ δάφνες
επευφημίας, αλλά εδώ και
δύο μήνες επενδύω καθημερινά τα χρήματα μου, καλύπτοντας τρέχουσες αλλά και
παρελθούσες ανάγκες της
ομάδας μας.
Σήμερα ένιωσα, από το
πρώτο λεπτό, ότι η ομάδα
μας δεν έπαιζε εντός έδρας,

Ο κ.Γράφας που βιώνω εγώ,
διέπεται από άκρατο επαγγελματισμό και εργασιομανία, όντας συνεπής σε ό,τι
μου έχει πει μέχρι τώρα.
Ο εχθρός δεν είναι εντός
της ομάδας αλλά εκτός και θα
περίμενα, το ίδιο μένος που
δείξαμε σήμερα σε παίκτες και
προπονητή, που φορούν στο
στήθος τους το σήμα του
ΑΟΤ, να το δείχναμε σε εξωγενείς παράγοντες, που έχουν
ξεκάθαρα στόχο να βλάψουν
την ομάδα.
Δηλώνω ευθαρσώς ότι εγώ
ο Ηλίας Αϊβάζογλου είμαι ΑΟΤ
πλέον, στα καλά και στα άσχημα, στις χαρές και στις λύπες,
στις νίκες και στις ήττες.
Εσείς;».

Β’ Ερασιτεχνική

Νίκη της Ενωσης Δ.Μ., ισοπαλία του Ριζαριού

Π

λούσιος ο… μπαξές στην
αγωνιστική που πέρασε στο
πρωτάθλημα της Β’
Ερασιτεχνικής. Ηττες, νίκες και

•Η ομάδα του Κώστα Γκουγκουλή πέρασε νικηφόρα (3-0)
από τον Ασπρόβαλτο, ενώ το Ριζαριό άφησε βαθμούς (0-0) στη Βασιλική

αλλαγές.

Στον 1ο όμιλο ξεχώρισε η «λευκή» ισοπαλία
του Ριζαριού στη Βασιλική, τη στιγμή που κέρδισαν οι Παραληθαίοι την Αγία Κυριακή 3-0 αυξάνοντας τη διαφορά και το Ζάρκο στον Αστέρα με 3-4 πλησιάζοντας την δεύτερη θέση.
Στον 2ο όμιλο, η Ενωση Δροσερού Μουριάς
πέρασε νικηφόρα από τον Ασπρόβαλτο κερδίζοντας στο ντέρμπι κορυφής με 3-0 παίρνοντας «κεφάλι» στη πρώτη θέση, ενώ την ακολουθεί πλέον η Λυγαριά η οποία κέρδισε 4-1
την Πιαλεία και ξεπέρασε τον Ασπρόβαλτο.
Αίσθηση επίσης προκάλεσε και η ήττα του
Παλαιομοναστήρου στο Φωτεινό, αποτέλεσμα που αν συμμετείχε στο στοίχημα θα είχε
κάνει «πλούσιους» όσους θα το είχαν… μαντέψει.

Τ’ αποτελέσματα και οι βαθμολογίες:

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

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Παραληθαίοι
2 Ριζαριό

Β
38
35

Ν
12
11

Ι Η
2 1
2 2

ΤΕΡΜ.
55-16
57-18

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

Ζάρκο
31
Καρυές
29
Κηπάκι
25
Αγ. Οικουμένιος 24
Γριζάνο
24
Αρδάνι
24
Κεραμίδι
22
Αμπελάκια
21
Αγ. Κυριακή
19
Βασιλική
17
Ακαδημία 1
15
Κρήνη
14
Πετρωτό
11
Λόγγος
6
Αστέρας
4

9
9
7
7
7
7
6
6
5
4
4
3
3
2
1

4 2
2 4
4 4
3 5
3 5
3 5
4 6
3 6
4 6
5 6
3 8
5 7
2 10
0 13
1 13

32-17
31-20
27-21
37-28
36-27
32-25
30-31
23-29
27-32
17-23
19-27
17-39
12-29
13-38
11-56

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πέμπτη 7/2/2019 – ΩΡΑ 3μ.μ
ταν τα χιόνια είχαν
ντύσει λευκά τα
περισσότερα γήπεδα
των Τρικάλων και άλλων
γειτονικών νομών ήταν
δεδομένο ότι με την
ομαλοποίηση των συνθηκών
οι αγώνες θα έπεφταν
μαζεμένοι.

Ό

Ετσι τα ταλέντα των μικτών θα
βρίσκονται ξανά στις επάλξεις.
Μετά τα τρελά κέφια και τις
μεγάλες σε έκταση νίκες μέσα
στα Γρεβενά οι πιτσιρικάδες θα
έχουν ασύγκριτα πιο δύσκολες
αποστολές την Τετάρτη.

Ξανά στην σέντρα
Θα φιλοξενήσουν στο Μεγαλοχώρι τα συγκροτήματα της
Λάρισας, που και καλά οργανωμένα είναι και βαθύ ρόστερ
διαθέτουν.
Όμως τα Τρικαλινά παιδιά ξέρουν να παλεύουν και αυτό θα
πράξουν και στην προκειμένη
περίπτωση.
Το θέαμα πάντως είναι εξασφαλισμένο.
Οι παίδες θα ανοίξουν την
αυλαία στις 12.30. Τον αγώνα θα

σφυρίξει ο κ. Τσακσταρας από
τα Γρεβενά με συνεργάτες Δραδάκη- Τέγο του ίδιου συνδέσμου.
Την σκυτάλη θα πάρουν οι
νέοι που θα εκκινήσουν στις
14.30. Εδώ άρχοντας θα είναι ο
έμπειρος κ. Τσέτσιλας από τα
Γρεβενά με βοηθούς: ΔραδάκηΤέγο.
Στο άλλο εξ αναβολής ματς η
Καρδίτσα θα φιλοξενήσει τα
Γρεβενά.

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

2ος ΟΜΙΛΟΣ
Ασπρόβαλτος-Δροσερό Μουριά ..............0-3
Ροπωτό-Χρυσομηλιά .................................1-3
Πρίνος-Βυτουμάς ......................................2-0
Δενδροχώρι-Τζούρτζια .............................3-1
Γόμφοι-Θεόπετρα .....................................1-6
Λυγαριά-Πιαλεία .......................................4-1

Φωτεινό-Παλ/στηρο ..................................3-1
Κεφ/κός-Φιλύρα .......................................δ.δ.
Ρεπό: Βαλτινό

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Ενωση Δ.Μ
2 Λυγαριά
3 Ασπρόβαλτος
4 Θεόπετρα
5 Πρίνος
6 Πιαλεία
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
37
35
34
34
32
31
28
26
23
21
20
16
13
12
9
0
0

Ν
12
11
11
11
10
10
8
8
7
7
6
5
4
4
3
0
0

Ι
1
2
1
1
2
1
4
2
2
0
2
1
1
0
0
1
1

Η
2
2
3
3
3
4
3
5
6
9
7
9
10
11
12
14
14

ΤΕΡΜ.
60-15
52-16
43-17
43-19
34-14
41-19
33-17
35-22
35-33
27-33
24-33
24-37
18-44
17-46
13-50
0-42
0-42

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Κυριακή 10/2/2019 - ΩΡΑ 3μ.μ.
Ασπρόβαλτος.............- ......................Βαλτινό
Δροσερό Μουριά .......-........................Πρίνος
Χρυσομηλιά................- ...............Δενδροχώρι
Βυτουμάς ...................-........................Γόμφοι
Τζούρτζια ...................-......................Λυγαριά
Θεόπετρα ...................- ......................Φωτεινό
Πιαλεία-Κεφ/κός .................................3-0α.α.
Παλ/στηρο-Φιλύρα .............................3-0α.α.
Ρεπό: Ροπωτό

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ-ΤΟΠΙΚΑ
τσι όπως μας
έχουν
«καλομάθει»
φέτος τα
Μετέωρα στο
πρωτάθλημα της Γ’
Εθνικής κατηγορίας,
κάθε αποτέλεσμα, πέρα
από τη νίκη μας… ξινίζει.

Ε

Οπότε η «λευκή» ισοπαλία
απέναντι στον Φωκικό δεν θεωρήθηκε θετικό αποτέλεσμα
την περασμένη Κυριακή στο
«Βασίλης Καρακίτσιος, αν και
η γενικότερη αλήθεια είναι
πως οι γηπεδούχοι, κουρασμένοι από το παιχνίδι της
περασμένης Τετάρτης με τον
Αστέρα Ιτέας, έκαναν κατάθεση ψυχής, απλά δεν βρήκαν
τον δρόμο- αυτή τη φοράπρος την αντίπαλη εστία. Το
γεγονός αυτό ούτε μειώνει,
ούτε επηρεάζει την έτσι και
αλλιώς επιτυχημένη πορεία
της Καλαμπακιώτικης ομάδας.
Το σκοράρισμα αυτή τη
φορά δεν ήταν εύκολη υπόθεση για τους παίκτες των
Μετεώρων που συν τοις άλλοις είδαν να τους παρακολουθεί ως θεατής από την
κερκίδα Κώστας Φορτούνης.
Ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής εκμεταλλεύτηκε
το ρεπό του Σαββατοκύριακου
(δεν αγωνίστηκε με Πανιώνιο), βρέθηκε στην Καλαμπάκα και στην οικογένειά του και
παρακολούθησε το ματς της
Κυριακής σαν θεατής ανοίγοντας συζητήσεις και με πολλούς φίλους της ομάδας.
Το ματς στο Δημοτικό Στάδιο «Βασίλης Καρακίτσιος» εί-

ΤΡΙΤΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Λευκό… τοπίο
•Χωρίς γκολ ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση
με τον Φωκικό τα Μετέωρα
μό ούτε έδωσε μεγάλες φάσεις. Ωστόσο 55’ ο Σκόνδρας
απείλησε με την ατομική προσπάθεια ενώ στο 74’ ο Κιάκος
πήγε για να κάνει κάτι καλό
χωρίς όμως αποτέλεσμα.Στο
89’ ο Σκόνδρας αποβλήθηκε
με απευθείας κόκκινη, με υπόδειξη του βοηθού προς τον διαιτητή, κι ενώ είχε προηγηθεί
μια διένεξη με ποδοσφαιριστή
των φιλοξενούμενων.
Η σημαντικότερη ευκαιρία
των Μετεώρων προέκυψε τελικά στο 5ο των καθυστερήσεων, αρχικά με το μακρινό
σουτ του Γεωργάκη και κατόπιν με την παρεμβολή του
Κιάκου που ήταν στην πορεία
της μπάλας, πήγε για γκολ
αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει
τον Παπαδόπουλο που εκτινάχθηκε απέκρουσε σε κόρ-

Στιγμιότυπα από το παιχνίδι
στη Καλαμπάκα

ναι αλήθεια πως «έκαιγε» πιο
πολύ τους φιλοξενούμενους
που ήθελαν αποτέλεσμα βαθμό ή βαθμούς για να πάνε πιο
ψηλά, να ξεφύγουν από την

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ
της 17ης αγωνιστικής καθώς και η
βαθμολογία στον 4ο όμιλο της Γ’ Εθνικής:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΟ Σελλάνων – ΓΣ Αλμυρού ............................................1-0
(40’ Κοντός)
Απόλλων Μακρυχωρίου – Νίκη Βόλου............................0-2
(78’ Ντινιωτάκης, 87’ Μαντζίρης)
Οικονόμος Τσαριτσάνης – Αχιλλέας Νεοκαισάρειας.....1-1
(87’ Τσάτσος – 12’ Κατσαμάγκας)
Αστέρας Ιτέας – ΑΟ Στυλίδας .........................................2-0
(14’ Αλεξίου, 54’ πέν. Κακάβας)
ΑΣ Μετέωρα – Φωκικός ...................................................0-0
Ολυμπιακός Βόλου – Θησέας Αγριάς.............................2-0
(57’ Σερτζίνιο, 88’ Ναζίμ)
Πιερικός – Αναγέννηση Καρδίτσας ..........................3-0ά.α.

Η ΒΑθΜoΛoΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ

Β

Ν

Ι Η

ΤΕΡΜ.

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

47
44
32
31
25
23
23
20
19
18
18
17
13
-2

15
14
9
9
7
6
7
5
5
4
5
5
2
0

2 0
2 1
5 3
4 4
4 6
5 6
2 8
5 7
4 8
6 7
3 9
2 10
7 8
1 16

49-4
44-10
27-11
24-17
20-17
17-14
16-23
19-25
21-23
19-25
14-22
15-38
8-22
7-49

Νίκη Βόλου
Ολυμπιακός Β.
Μετέωρα
Αστέρας Ιτέας
Σέλλανα
Αλμυρός
Θησέας Αγριάς
Τσαριτσάνη
Πιερικός
Νεοκαισάρεια
Μακρυχώρι
Στυλίδα
Φωκικός
Αναγέννηση Κ.

•Στην Αναγέννηση Καρδίτσας έχει επιβληθεί τιμωρία
από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ -3 βαθμοί.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ (18η) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κυριακή 10 Φεβρουαρίου, 15:00
Απόλλων Μακρυχωρίου .........–.......................... ΑΟ Σελλάνων
ΓΣ Αλμυρού ............................–.........Οικονόμος Τσαριτσάνης
Νίκη Βόλου .............................– .........................Αστέρας Ιτέας
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας........– ............................ΑΣ Μετέωρα
ΑΟ Στυλίδας ...........................– .................Ολυμπιακός Βόλου
Φωκικός...................................–...................................Πιερικός
Θησέας Αγριάς – Αναγέννηση Καρδίτσας .....................3-0α.α

επικίνδυνη γραμμή της κατηγορίας. Αλήθεια επίσης είναι
ότι τα Μετέωρα δεν έπιασαν
καλή απόδοση, όμως παρ όλα
τούτα θα μπορούσαν να είχαν
πάρει τη νίκη, αν οι παίκτες
τους ήταν πιο αποφασιστικοί
στις ευκαιρίες που τους παρουσιάστηκαν.
Από τις λίγες καλές φάσεις
του αγώνα ξεχωρίζει το σουτ
του Ουζούνογλου στο 8’ που
έστειλε την μπάλα άουτ, μια
ανάλογη προσπάθεια του
Σκόνδρα στο 12’ που κόντραρε σε σώματα αμυνομένων
και ένα μακρινό του Λίτσιου
στο 23’ που δεν βρήκε στόχο.
Η τελευταία ευκαιρία του
πρώτου μέρους καταγράφτηκε από την κεφαλιά του Θ.
Φορτούνη στο 43’ που την
καθάρισε όμως ο γκολκίπερ
του Φωκικού διατηρώντας το
0-0.
Στο δεύτερο ημίχρονο το
«καρνέ’ ευκαιριών ήταν πιο
φτωχό το ματς δεν είχε ρυθ-

νερ γλιτώνοντας την ομάδα
του από ήττα στο φινάλε.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Μετέωρα (Τσουκαλίδης):
Ζαρόπουλος, Ιωαννίδης, Πολυζόπουλος, Φορτούνης, Γεωργάκης, Παπαευθυμίου, Λίτσιος, Ουζούνογλου, Μαρούδας, Κιάκος, Σκόνδρας.
Φωκικός: Παπαδόπουλος,
Καρδάσης, Πιέτρη, Κυριακού,
Κόλα, Κακάμης, Παπαευθυμίου, Κουρέλης, Μεγάλος, Καραγκούνης, Τσιούτσιας.

ΣυνεχίΖει
η Νίκη Βόλου
Η Νίκη Βόλου επικράτησε
στην Καρδίτσα με 2-0 του
Απόλλωνα Μακρυχωρίου και
εξακολουθεί να οδηγεί την
κούρσα στον 4ο όμιλο της Γ’
Εθνικής μετά την ολοκλήρωση
και της 17ης αγωνιστικής,
έχοντας 3 βαθμούς διαφορά
από τον δεύτερο Ολυμπιακό
Βόλου, ο οποίος κέρδισε 2-0
τον Θησέα.
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* Δυστυχώς για ένα ακόμη παιχνίδι ο ΑΟΤ δεν στάθηκε στο
ύψος των περιστάσεων σκορπώντας ατέλειωτη απογοήτευση. Κόλλησε λοιπόν στο μηδέν με τις εμπνεύσεις
να απουσιάζουν παντελώς από τον τρόπο δράσης του.
Φυσικά σε τέτοιες περιπτώσεις η γκρίνια χτυπάει ταβάνι.
* Αποχωρώντας λοιπόν φίλαθλοι από το γήπεδο δεν
έκρυψαν την βαθιά μελαγχολία τους ενώ η μια ατάκα διαδέχονταν την άλλη.
* Μεταξύ άλλων ανέφεραν λοιπόν ότι η ομάδα δεν στρίβει εύκολα και είναι εύκολο να την διαβάσουν και να την
χαλιναγωγήσουν οι αντίπαλοι. Γενικά αντί να βελτιώνεται μένει στα ίδια.
* Παράλληλα οι κυανέρυθροι δεν τρομάζουν πια ακόμη και
σωματεία χωρίς ιδιαίτερη διαδρομή στο Ελληνικό ποδοσφαιρικό γίγνεσθαι. Στο πλαίσιο αυτό η ταυτότητα του εκπροσώπου μας έχει αλλοιωθεί και πέραν όλων των άλλων λείπει το δολοφονικό ένστικτο.
* Παλαιότερα λοιπόν οι περισσότεροι αντίπαλοι που έρχονταν στο Στάδιο έχαναν ουσιαστικά από τα αποδυτήρια. Πλέον το σκηνικό έχει αλλάξει δραματικά, οπότε οι
ανταγωνιστές κάνοντας σωστά μια σειρά πραγμάτων αποχωρούν στεγνοί.
* Γενικά πάντως το ταμείο της αγωνιστικής ήταν φτωχό για
τους κορυφαίους εκπροσώπους μας στον βασιλιά των
σπορ. Και τα Μετέωρα λοιπόν φρέναραν απέναντι στον
Φωκικό.
* Είχαμε γράψει για τις ιδιαιτερότητες της κατηγορίας σημειώνοντας ότι υπάρχουν αρκετά σκληρά καρύδια, που
αν έχουν και την βοήθεια της τύχης μπορούν να πάρουν
αποτέλεσμα.
* Σε κάθε περίπτωση όμως οι κιτρινομπλέ εξάντλησαν τις
πιθανότητες και κυνήγησαν το γκολ μέχρι την τελευταία
φάση στις καθυστερήσεις. Αναμφίβολα αυτή η επιμονή
αποτελεί καλό οδηγό για το μέλλον, οπότε θα ρεφάρουν
με κάποιο άλλο σημαντικό αποτέλεσμα. Παρών και από
Φορτούνη.
* Η Σκακιστική Κίνηση Τρικάλων έκοψε την πίτα της μέσα
σε πολλά χαμόγελα, αφού παρουσιάζει πλούσιο έργο και
άπαντες χαίρονται τις εκδηλώσεις. Πλέον όλοι σηκώνουν
μανίκια για την οργάνωση του Πανελληνίου πρωταθλήματος, ενώ γενικά το πρόγραμμα είναι γεμάτο και οι συγκινήσεις δεν θα λείψουν. Το υλικό θα παίξει σύντομα.
* Θετικές εντυπώσεις άφησαν οι ταλαντούχοι πιτσιρικάδες
που συμμετείχαν στην συγκεντρωτική προπόνηση του κλιμακίου Δυτικής Θεσσαλίας την Κυριακή. Φάνηκε ότι
έχουν κάνει σωστή προεργασία και αξίζει να συνεχίσουν
με την ίδια λογική για να μπορέσουν να δώσουν σάρκα
και οστά στα όνειρά τους.
* Αναμφίβολα η μπασκετική Θεσσαλία πρέπει να βγει ξανά
στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την παραγωγή χαρισματικών καλαθοσφαιριστών, που θα στρέψουν πάνω
τους τα φώτα της δημοσιότητας.
* Συνεχίστηκε η δράση στο πρωτάθλημα της Β’ ΕΣΚΑΘ. Η
Πράσινη Γωνιά έδειξε το καλό της πρόσωπο πετυχαίνοντας ηρωϊκή νίκη 70-71 στον Αγ. Κωνσταντίνο. Η Φούντας ΒΑ ηττήθηκε 54-69 από τον Ν. Κεραυνό.
* Σε εξ αναβολής αναμετρήσεις οι νεάνιδες του Αιόλου έχασαν το Σάββατο 67-34 στην Ολυμπιάδα και την Κυριακή
στο Δημοτικό 43-44 μετά από ντέρμπι με τον Παλαμά.
* Στο εργασιακό είχαμε: Εργ. Τρίκκη- Ράξα 31-48, Βοτανικός- Δ. Ε. Αστυνομικών 33-52.
* Σε δυο μέτωπα έπαιξαν οι Τρικαλινοί δρομείς. Συγκεκριμένα σε Ραψάνη και Ρογκά. Επίσης πάμε για νέο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο.
* Νέα σημαντική διάκριση (3η θέση) για την Φ. Τζέλη σε
διεθνές τουρνουά στην Λάρνακα, παρότι αγωνίστηκε
τραυματισμένη.

02.00: FOX Sports
Ducks - Maple Leafs, NHL
04:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Phoenix Suns-Houston Rockets
NBA Regular Season
11:15 Eurosport 1
Αλπικό σκι
Παγκόσμιο Κύπελλο Άρε
15:00 Eurosport 1
Σνούκερ: Παγκόσμιο GP
18:00 COSMOTE SPORT 8 HD
Ντινάμο Καζάν-Ουραλότσκα
CEV Champions League βόλεϊ
19:30 Novasports 2HD
ΠΑΟΚ - Τενερίφη
Basketball Champions League

19:30 Novasports 1HD
Βέντσπιλς - Αβελίνο
Basketball Champions League
20:55 Eurosport 1
Σνούκερ: Παγκόσμιο GP
21:30 Novasports 2HD
Ουνέτ Χολόν - Ναντέρ
Basketball Champions League
21:45 Novasports 3HD
Άλμπα Βερολίνου - Παρτίζαν, Eurocup
22:00 Novasports 1HD
Μπαστιά - Καέν, Κύπελλο Γαλλίας
22:00 Eurosport 2
Six-day Track Championship, Κοπεγχάγη
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υτή ήταν η βραδιά
τους! Όπως κάθε
χρόνο έτσι και το
περασμένο
Σάββατο οι Βετεράνοι του
Α.Ο Τρίκαλα έκοψαν την
πρωτοχρονιάτικη πίτα τους
στην ταβέρνα «Νικόλας»
στην Αγία Κυριακή,
γιόρτασαν, βράβευσαν,
διασκέδασαν και κυρίως
«ξύπνησαν» αναμνήσεις
του παρελθόντος, ιδιαίτερα
συγκινητικές για τους
ανθρώπους του Τρικαλινού
ποδοσφαίρου.

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Το Δ.Σ του Συλλόγου αλλά
και τα μέλη των Βετεράνων προσπαθούν με κάθε τρόπο να κρατούν «ζωντανό» το συγκεκριμένο
ποδοσφαιρικό κύτταρο σ’ εποχές
δύσκολες και απαξίωσης. Παρόντες πολλοί. Για την τεράστια
«οικογένεια» των Βετεράνων,
χωρούσαν περισσότεροι. Παρόντες από τον ποδοσφαιρικό
χώρο και τον πολιτικό. Ο πρόεδρος των Βετεράνων κ. Στέφανος Πιάζας έκανε έναν σύντομο απολογισμό των όσων προηγήθηκαν επί της θητείας του,
αλλά και όσων έχουν προγραμματιστεί για τη συνέχεια προβάλλοντας κυρίως το κοινωνικό
έργο των Βετεράνων, μέσα απ’
αυτό που αγάπησαν, υπηρέτησαν και διακρίθηκαν. Το ποδόσφαιρο.
Αρκετές οι γνωστές προσωπικότητες του ένδοξου παρελθόντος του Α.Ο Τρίκαλα και του
τρικαλινού ποδοσφαίρου γενικότερα τίμησαν με την παρουσία
τους αυτή την όμορφη εκδήλωση, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Δ.Σ.
Το παρών έδωσε και αντιπροσωπεία παλαιμάχων της Νίκης
Βόλου με τους κ. Παναγιωτόπουλο και Βαγγέλη Τσουκάλη,
που ανταπέδωσαν έτσι την παρουσία Τρικαλινών πριν λίγες
ημέρες στην κοπή της δικής
τους Βασιλόπιτας.
Στην εκδήλωση εκπροσωπήθηκε μαζικά και η σημερινή ομάδα του Α.Ο Τρίκαλα με επικεφαλής το νέο πρόεδρο Ηλία Αιβάζογλου, το στενό συνεργάτη
του Νίκο Νίκογλου, τον Αντιπρόεδρο Μπάμπη Σταμούλη, τον
προπονητή Θωμά Γράφα, αλλά
και αντιπροσωπεία ποδοσφαιριστών και συγκεκριμένα με τους
Πάνο, Ταϊρη και Καπό. Τον Ερασιτέχνη ΑΟΤ εκπροσώπησε ο
πρόεδρος Κώστας Παρδάλης.
Eκ μέρους της τοπικής πολιτικής σκηνής στο χώρο βρέθηκε
ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σιμορέλης, ο Αντιδήμαρχος και γνωστός για τα κυανέρυθρα αισθήματά του κ. 'Ακης Ανστασίου, η
Αντιδήμαρχος κ. Σοφία Αλεστά,
ο Περιφερειακός σύμβουλος κ.
Ντίνος Μπάρδας, οι πολιτευτές
Ηλίας Βλαχογιάννης,Αθανάσιος
Λιούτας. Εκ μέρους της ΕΠΣΤ
το παρών έδωσαν ο Γραμματέας
Στέφανος Παιδής, ο Αρχιδιαιτητής Χρήστος Κούγκουλος και
ο υπάλληλος της ΕΠΣΤ Αχιλλέας
Ζήρας.
Η αίθουσα κατακλύστηκε από
κόσμο, που απόλαυσε το ποιοτικό μενού του μαγαζιού με
άφθονο κρασάκι και η διασκέδαση ξεκίνησε από νωρίς.
Την πίτα ευλόγησε ο Πάτερ
Εφραίμ Γιαννακός ενώ την διασκέδαση ανέλαβαν οι Σωτήρης
Ντάκος, Γιώργος Χουχορέλος,
ενώ φιλική συμμετοχή είχε και
ο Χρήστος Αναγνώστου, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του ΑΟΤ.
Ωστόσο αίσθηση έκανε στη πίστα ο ΑΟΤάρας (Παναγιώτης
Νταϊλιάνης) Ο πρόεδρος του
Συνδέσμου παλαιμάχων Στέφα-

Γιόρτασαν, τίμησαν
και διασκέδασαν
•Επιτυχημένη η εκδήλωση των Βετεράνων του ΑΟΤ
που έγινε το περασμένο Σάββατο στην ταβέρνα «Νικόλας»

Οι Βετεράνοι του ΑΟΤ δημιούργησαν μια ξεχωριστή εκδήλωση

Ο πάτερ Εφραίμ Γιαννακός, πιστός φίλαθλος του ΑΟΤ, κόβει τη πίτα

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχαν οι δηλώσεις του συναδέλφου
Κώστα Παπαδογεώργου ο οποίος έζησε κι έγραψε πολλά
για τον ΑΟΤ, ενώ αποτέλεσε «φάρο» για μας τους νεότερους.
Στη φωτό ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σιμορέλης
του κρατάει το μικρόφωνο ως δείγμα σεβασμού

Ο Βασίλης Χατζής, από τους ταλαντούχους Τρικαλινούς παίκτες
που δεν έπαιξαν όσο έπρεπε στον ΑΟΤ, για διάφορους λόγους.
Στην εκδήλωση πάντως χόρεψε όσο έπρεπε…

Ο Νικόλας Παπαευθυμίου σε αναμνηστική φωτό με τον βραβευμένο
τερματοφύλακα Αλέκο Κατσιαούνη, ο οποίος ζήτησε από τον
Αϊβάζογλου να κάνει τον ΑΟΤ δυνατό και πρωταγωνιστή

νος Πιάζας, πλαισιωμένος από
τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, τονίζοντας ότι τους χαιρετισμούς
του στέλνει και από τη Σερβία ο
Μπάνε Μιρίλοβιτς πρώην ποδοσφαιριστής του Α.Ο.Τ.

Εν συνεχεία κάλεσε όλους
τους παλαιμάχους στο βήμα για
μία αναμνηστική φωτογραφία.
Λίγη ώρα αργότερα πραγματοποιήθηκαν οι βραβεύσεις ανθρώπων του ποδοσφαίρου, τις
οποίες οι παλαίμαχοι έχουν καCMYK

θιερώσει στην εκδήλωσή τους
τα τελευταία χρόνια, φωτογραφίες των οποίων θα δημοσιευτούν στην αυριανή έκδοση.
Ακολούθησε γλέντι με αρκετούς από τους παρευρισκόμενους να ανεβαίνουν στην πίστα

και να το ρίχνουν στο χορό και
κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ακόμη μία όμορφη εκδήλωση που
πραγματοποίησαν οι παλαίμαχοι
του Α.Ο Τρίκαλα.
Να σημειωθεί ακόμη ότι η εκδήλωση περιλάμβανε και λαχει-

οφόρο με πλούσια δώρα. Οι
αριθμοί που κερδίζουν θ’ ανακοινωθούν προσεχώς.
Με μια τοποθέτηση γεμάτη
αναμνήσεις έγινε η βράβευση
του παλαίμαχου της Τρικαλινής
Δημοσιογραφίας
Ο Κώστας Παπαδογεώργος
όπως και όλοι σχεδόν οι βετεράνοι Τρικαλινοί δημοσιογράφοι,
πέρασαν χρόνια ακολουθώντας
και γράφοντας ρεπορτάζ για
τον ΑΟΤ. Δικαίως λοιπόν τιμήθηκε στην εκδήλωση των βετεράνων και ο ίδιος με το χαιρετισμό του εξέπληξε αλλά και συγκίνησε λέγοντας τα εξής:
«Σε μια βραδιά αναμνήσεων
της ιστορικής μας ομάδας, είμαι
χαρούμενος και σας ευχαριστώ
από τα βάθη της καρδιάς μου
γι’ αυτή την πρόσκληση που μου
έδωσε την ευκαιρία να ξανανιώσω τη χαρά και τη συγκίνηση
εκείνη που νιώθαμε όλοι οι φίλαθλοι –και που νομίζω ότι και
σήμερα παραμένει η ίδια- όταν
βλέπαμε να ξεδιπλώνετε τις αρετές μέσα στα γήπεδα κερδίζοντας δύσκολους αντίπαλους.
Ποιος δεν θυμάται άραγε τη
μεγάλη νίκη του 1965 επί του
Ολυμπιακού όταν με φοβερό
σουτ στο 85’ ο Σωτήρης Καλατζής διαμόρφωσε το τελικό 3-2
κάνοντας τους φίλους του ΟΣΦΠ
να φύγουν με σκυμμένα κεφάλια
από το γήπεδο; Η νίκη αυτή,
όπως και πολλές άλλες που κατά
καιρούς επιτεύχθηκαν, ήταν
αφορμές να ακουστεί το όνομα
των Τρικάλων ακόμα κι έξω από
τα σύνορα της χώρας αφού εκείνες τις εποχές τα αποτελέσματα
της Α Εθνικής μεταδίδονταν από
το BBC.
Ακόμα και σήμερα όμως, καίτοι
η ομάδα δεν διανύει τις καλύτερες μέρες, διαπιστώνουμε πως
το όνομα του ΑΟΤ μένει άφθαρτο
και διατηρεί την παλιά του αίγλη
και κερδίζει τον σεβασμό των
αντιπάλων. Αυτό οφείλεται βέβαια κυρίως σε εσάς τους παλαίμαχους που δεν κερδίσατε
μόνο με την αγωνιστικής σας
παρουσία μέσα στα γήπεδα,
αλλά κι έξω από αυτά και κυρίως
στην κοινωνία, με το ήθος και
την άψογη συμπεριφοράς σας.
Το δικό σας φωτεινό παράδειγμα
ελπίζουμε και πιστεύουμε πως
θα ακολουθήσουν κι οι επόμενες
γενιές. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω για την τιμητική διάκριση που μου απονείματε, γιατί
πέραν όλων των άλλων μου θυμίζει τα όμορφα χρόνια που πέρασα κι εγώ κοντά σας, σαν δίκαιος,θέλω να πιστεύω, κριτής
της αγωνιστικής σας απόδοσης».
Από τις ομιλίες ανθρώπων της
βραδιάς αίσθηση προκάλεσε
αυτή του επίτιμου προέδρου
των Βετεράνων κ. Κουτσάγια ο
οποίος λαϊκά, ορθά και κοφτά
τόνισε τη σπουδαιότητα παρουσίας Τρικαλινών ποδοσφαιριστών στην ομάδα αλλά και αυτή
του μεγαλομέτοχου Ηλία Αϊβάζογλου, μιας και ήταν η πρώτη
ζωντανή επίσημη τοποθέτησή
του.
«Σας υπόσχομαι ότι η ομάδα
των Τρικάλων κατά 99,9% θα
σωθεί. Δημιουργούμε μία ομάδα
που έχει ως βάση της την ηθική.
Όποιος δεν είναι ηθικός θα φεύγει. Οραματιζόμαστε μία ομάδα
που θα κερδίζει τον κάθε αντίπαλο στο γήπεδο της. Δεν θα
περάσει κανείς άλλη φορά από
τα Τρίκαλα. Για να το πετύχουμε
όμως αυτό, χρειαζόμαστε την
στήριξη σας. Μόνο με την στήριξη του κόσμου μπορούμε να
τα καταφέρουμε αλλιώς μετά
απο κάποιο διάστημα θα απογοητευτούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μεγαλομέτοχος της
ΠΑΕ, που βρέθηκε στον χορό
μαζί με τους συνεργάτες του
Νίκο Νίκογλου, Μπάμπη Σταμούλη, τον προπονητή Θωμά
Γράφα.

τοπικά
ο βιβλιοπωλείο
ΤΣΙΟΠΕΛΑΚΟΣ,η
ηλεκτρονική
εφημερίδα onlarissa.gr
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και οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου μυθιστορήματος του Κώστα Ακρίβου
ΓΑΛΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ την Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019,
στις 7,30μ.μ., στο Κέντρο
Έρευνας-Μουσείο Τσιτσάνη
(Βενιζέλου και Καρδίτσης),
στα Τρίκαλα.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι
φιλόλογοι Φανή Μπαλαμώτη
και Κώστας Μιχαλάκης.
Ο συγγραφέας θα απαντήσει στις ερωτήσεις του κοινού
και θα υπογράψει αντίτυπα
του βιβλίου του.
ΚΩΣΤΑΣ ΑΚΡΙΒΟΣ
ΓΑΛΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Σειρά: Ελληνική λογοτεχνία
Υπεύθυνη σειράς: Ελένη
Μπούρα
(ISBN: 978-618-03-1629-2,
Εξώφυλλο: Μαλακό,
Σχήμα: 14 x 20,5, Σελίδες:
312, τιμή: 16,60 €)
Χρόνος έκδοσης: Οκτώβριος 2018
Νεανικοί έρωτες, ποδόσφαιρο στις αλάνες, τσιγάρα
στα κρυφά, φάρσες σε καθηγητές και συμμαθητές, πολιτικές ανησυχίες, σχέδια και
όνειρα για το μέλλον είναι οι
καθημερινές έγνοιες μιας παρέας εφήβων που μεγαλώνουν εσώκλειστοι σ’ ένα εκκλησιαστικό οικοτροφείο του
Βόλου της δεκαετίας του ’70.
Σε μια πόλη που καθρεφτίζεται στα νερά του παρελθόντος, σε μια χώρα που προσπαθεί σιγά σιγά να συνέλθει
από τα σκοτάδια της δικτατορίας, ο κάθε άλλο παρά μεγαλόσωμος Αχιλλάκος, ο ψαρομούρης Μπράσκας, ο σωσίας του τραγουδιστή των
Rolling Stones Μικ και ο αριστεροπόδαρος Ζερβής είναι
έτοιμοι να ανοίξουν φτερά

Bιβλιοπαρουσίαση

για τα ωραία χρόνια που έπονται, ώσπου ένα τραγικό περιστατικό έρχεται να σημαδέψει
τη ζωή τους.
Χρόνια αργότερα, οι ήρωες
εξακολουθούν να βασανίζονται από αγωνιώδη ερωτήματα
σχετικά μ’ αυτό: Τι πραγματικά συνέβη; Έγιναν όλα έτσι
όπως τα θυμούνται ή μήπως η
μνήμη του καθενός άλλα γεγονότα τα εξωράισε και άλλα
τα αλλοίωσε προς το χειρότερο; Μπορούμε να εμπιστευτούμε αποκλειστικά και
μόνο τη δική μας μνήμη ή

Σας ενημερώνουμε ότι από 05.02.2019
έως και 19.03.2019 ξεκινούν οι αιτήσεις
για την πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων
των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς
σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας.
Οι αιτούντες θα πρέπει να προσκομίζουν τα εξής δικαιολογητικά:
1) Αντίγραφο Ταυτότητας
2) Εκκαθαριστικό Σημείωμα (που αφορά εισοδήματα του 2017)
3) Ε1 (αφορά εισοδήματα 2017) & Ε9
4) Πρόσφατος Λογαριασμός Ηλεκτροδότησης της κύριας & μόνιμης κατοικίας.
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΟΝΤΑΙ:
Οι Δημοτικές Ενότητες ΠΥΛΗΣ – ΑΙ-

Πως αλλάζουν οι καιροί
για τον ένδοξο λαό,
καταρρίπτονται θεσμοί
στον μοντέρνο τον ρυθμό.
```
Χάνονται τα ιδεώδη
-απαραίτητα, χρεώδηκαι σε νέες στενωπούς
οδηγούνε τους λαούς.
```
Και τα έχουν καταφέρει
-φίλοι μας και συνεταίροινα μας σέρνουν απ' τη μύτη
και να πάμε όπου τύχει.
```
Δίχως τόλμη στην ουσία

χρειαζόμαστε και τις μνήμες
των φίλων μας για να μάθουμε
την αλήθεια, ακόμα κι αν αυτή
πονάει;
Δεν μπορούσε να ξεχάσει.
Το μυαλό του όλα αυτά τα
χρόνια ήταν καρφωμένο εκεί.
Τις νύχτες έβλεπε εφιάλτες
και τη μέρα είχε συνέχεια τη
σκηνή μπρος στα μάτια του.
Άκουγε φωνές. Γύριζε την
πλάτη και πίσω του νόμιζε ότι
φωνάζουν «Βοήθεια!». Στη
μνήμη του δεν είχε ξεθωριάσει
ούτε
το πρόσωπο ούτε οι κινή-

σεις του. Τόσα χρόνια δεν είχαν σταθεί ικανά να νικήσουν
μία και μόνο μέρα, τη Δευτέρα 9 Ιουνίου 1975.
Το βλέμμα του, έτσι όπως
σήκωσε τα μάτια, είχε μια
σκοτεινιά που με πάγωσε.
Όμως βιάστηκα, τα χειρότερα
δεν τα είχα ακόμη ακούσει.
Την ώρα που σηκώθηκε είπε
εκείνο που έμελλε να φέρει
τούμπα το παρελθόν μου: «Κι
αν θες να ξέρεις, εσύ φταις
που πνίγηκε!»
Ο Κώστας Ακρίβος (Γλαφυρές Βόλου, 1958) έχει εκδώσει δεκαπέντε αφηγηματικά βιβλία και πήρε μέρος σε
συλλογικές εκδόσεις, ανθολογίες, καθώς και στη συγγραφή δύο σχολικών εγχειριδίων. Μυθιστορήματά του
έχουν μεταφραστεί στη
Γερμανία, την Ελβετία, την
Ιταλία και την Πολωνία, ενώ
διηγήματά του σε αρκετές
άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες.
Από το 1983 δίδαξε φιλολογικά μαθήματα στο Γυμνάσιο
και το Λύκειο. Συνεργάστηκε
με το ΕΚΕΒΙ στα προγράμματα Λέσχες Ανάγνωσης
και Συγγραφείς στα Σχολεία.
Το 2013 παρουσιάστηκε στο
Ιμαρέτ Καβάλας το θεατρικό
έργο του Ο γηραιός πατήρ
μου από το φεστιβάλ Φιλίππων-Θάσου, σε σκηνοθεσία
του Θοδωρή Γκόνη. Διηύθυνε
τη σειρά ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ και ήταν ο συντονιστής της διαδικτυακής λέσχης ανάγνωσης ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΒΙΒΛΙΑ. Είναι μέλος της
Εταιρείας Συγγραφέων.

Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

Τηλεοπτική κάλυψη

ΘΗΚΩΝ – ΕΛΑΤΗΣ – ΠΙΝΔΕΩΝ – ΜΥ-

ΡΟΦΥΛΛΟΥ & ΝΕΡΑΪΔΑΣ.

Στην Ελλάδα των δακρύων
-θάρρος και πρωτοβουλίαπαίζουμε με παιχνιδάκια,
άβουλα στρατιωτάκια.
```
Σαν σε παιδική χαρά
μας πηγαίνουνε συχνά,
νόηση υποτιμώντας
και τα νήματα κινώντας.
```
Χάνουμε τη δύναμή μας
-ήθος και υπεροχή μαςμαριονέτες στη σκηνή
που κινούνται στο πανί.
```

Τι κατάντημα οικτρό
-ποταπό κι ελεεινόγια μια χώρα δοξασμένη,
παγκοσμίως τιμημένη.
```
Ευκολόπιστοι, νωθροί
-δίχως βέτο και πυγμήλέμε και “ευχαριστώ!”
για ασύμφορο θεσμό.
```
Απαρνούμαστε αξίες,
όλο δάφνες και μυρτιές
και των ισχυρών οι λείες
μας ματώνουν τις καρδιές.

Γιατί θίγουν φανερά
όσια και ιερά,
θέσφατα εστιακά
που λατρεύονταν πιστά.
```
Οι μοντέρνοι οι καιροί
-με των ξένων συμβολήέχει φέρει συντριβή,
ολική μετατροπή.
```
Ούτε λόγος για θυσίες
-δίψα και υπεραξίεςπου μυρίσαν ναφθαλίνη
κι όλοι έχουμε ευθύνη...
```
Κική
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«Ήτανε μια φορά...»
Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019
9:00 μμ στη Σουίτα Art Cafe
Λέσχη Αφήγησης
Ιστοριών της Προφορικής Παράδοσης
Η Λέσχη Αφήγησης «Ήτανε
μια φορά...» που θα γίνεται μία
Τρίτη το μήνα από το Νοέμβριο
2018 μέχρι το Μάρτιο 2019, πραγματοποιεί την 4η συνάντησή της.
Πρόκειται για δράση η οποία δίνει την ευκαιρία, σε όποιον επιθυμεί, να πει ή να ακούσει ιστορίες της προφορικής παράδοσης, ιστορίες που συντρόφευαν
από παλιά τον άνθρωπο και έφτασαν στις μέρες μας από στόμα σε
στόμα, ικανοποιώντας την ανάγκη του ανθρώπου να τις «επισκέπτεται» όταν αποζητά το ταξίδεμά τους.
Σήμερα Τρίτη, λοιπόν, 5 Φεβρουαρίου 2019, στις 9:00 το βράδυ, στη Σουίτα Art Cafe, (Στρατηγού Σαράφη 18 Τρίκαλα, Τηλ: 2431 020676) θα πούμε και θα ακούσουμε ιστορίες που ταξίδευαν πολύ καιρό προτού γίνουν λόγος δικός μας.
Οι αφηγήσεις αρχίζουν μισή ώρα, σχεδόν, μετά την αναγραφόμενη ώρα προσέλευσης, προκειμένου να δηλώνονται οι συμμετοχές.
Η διάρκεια κάθε αφήγησης καλό είναι να μην ξεπερνάει τα 10 λεπτά, ενώ η διάρκεια όλων συνολικά των αφηγήσεων της βραδιάς
δεν θα ξεπερνάει τη μία ώρα.
Επισημαίνεται ότι η παρουσία κάποιου στη Λέσχη Αφήγησης δεν
σηματοδοτεί και την υποχρέωσή του να αφηγηθεί. Μπορεί κανείς
να έρθει μόνο για να ακούσει τις ιστορίες που θα αφηγηθούν οι άλλοι. Δηλώσεις Συμμετοχής μπορούν να υπάρξουν και επιτόπου, αλλά
όποιος νωρίς το έχει αποφασίσει και θέλει να το κάνει μπορεί να επικοινωνήσει για Πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής: στο email:
mirakali@otenet.gr και στο Messenger: Maria Katsanouli
Είσοδος ελεύθερη (μοναδική επιβάρυνση ότι παραγγείλετε).
Προγραμματισμένες Συναντήσεις:
13/11, 4/12/18 & 13/1, 5/2, 5/3 /2019

Στην Ελληνίδα μάνα
Μάνα πιστή, ταπεινή, αδάμαστη, υπομονετική.
Εσύ αγρυπνάς για τα παιδιά σου, φύλακας άγγελος ως
τα γηρατειά σου.
Στην απελπισία της νύχτας, αχνόφωτο καντηλάκι, ο ουρανός με αγάπη το μόνο σου παράπονο ακούει “Δεν προλαβαίνω” δυσκόλεψαν οι δρόμοι. Μάνα Ελληνίδα μάνα πολύκαρπη ελιά προσφέρεις το αίμα σου στην Πατρίδα,
ομορφαίνεις με τα άνθη σου την κοινωνία, μάνα εσύ δεν
είσαι άχρηστο πράμα, μάνα μακαριστή, Πολυμάνα βάλσαμο παρηγοριάς σε απαρηγόρητες ψυχές. Εσύ δεν είσαι για ζητιανιά και η ελληνική σου ψυχή ελεύθερα πάντα θα πετά.
Όλα μάνα μπορεί να συμβούν όλα σ' όλους!..
Πότε θα 'ρθει εκείνη η μέρα πότε θα σε δω, δεν ακούς
που σε φωνάζω, σε χρειάζομαι!.. ήθελα να είσαι κοντά μου
να σε φιλώ, να λέμε αστεία, να γελάμε!.. Έχω ανάγκη να
δω τα πράγματα γύρω μου με το χρώμα και το σχήμα τους
χωρίς εσένα δεν μπορώ λες και κρατάς στη χούφτα σου
τα χρώματα, τα σχήματα όλου του κόσμου!.. “Πότε θα 'ρθει
αυτή η μέρα που θα βρεθούμε μαζί;..” Ας ξημερώσει ένα
πρωί Θεέ μου που θα τον έχω δίπλα μου στην αγκαλιά μου.
Πέρασαν χρόνοι και τίποτα ουσιαστικό. Σπλάχνο μου το
ξέρω εγώ το νιώθω πετάγομαι πάνω τις νύχτες με τη σκέψη σου, σε σκέφτομαι και μου καρφώνονται μαχαίρια στην
ψυχή μου. Πώς με ξέχασες;.. Πού πας παιδί μου να φτιάξεις τη φωλιά σου; Αν την φτιάξεις στο βουνό στη χαλάει το χιόνι, αν τη φτιάξεις στο γιαλό στη χαλάει το κύμα,
αν την φτιάξεις καταγής στη χαλάει η βροχή, πού πας να
φτιάξεις τη φωλιά σου;.. Έλα και γατζώσου στην αγκαλιά
μου, ανέβα δυνατά να τ' ακούσουν τα αυτιά μου, ποιος σου
είπε να φύγεις, έπρεπε να φύγεις... ήθελες τη γυναικεία
γνώση να κλέψεις. Πήρα ανάσα βαθιά παιδί μου, όπου κι
αν είσαι τα μέρη σου παράδεισος να είναι, την ευλογία μου
ας έχεις... Με την ευχή μου τώρα όμως ήρθε καιρός να δώσεις αντίδωρο για όσα έλαβες από τον Κύριο, αντίδωρο
να δώσεις στο Χριστό τον εαυτό σου.
Δες με την μικρή πληγίτσα, μη τη φοβάσαι, χάιδεψέ την
βάλε λίγη αγάπη, βάλε την ανάσα σου απάνω της και αμέσως είδες, εχάθη!.. Όλα μάνα μπορεί να συμβούν σε όλους
όλα!..
Μάνα Ελληνίδα μάνα, σ' ορφανεμένα σπίτια, σ' έρημες
εκκλησίες, σε Μοναστήρια, τα δάκρυά σου χώνεψε της
ζωής την άδικη μοίρα. Γι' αυτό κι εγώ σε στεφανώνω σε
δοξάζω, μάνα δεν είσαι εσύ άχρηστο πράμα μάνα Πολυμάνα μάνα!..
Αμήν
Μαργαρίτη Σταυρούλα
Μεγ. Καλύβια

30 σελίδα
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Κυρ. Μητσοτάκης:

Η ΝΔ στηρίζει απόλυτα τον Χουάν Γκουαϊδό

Θ

έση για το φλέγον
ζήτημα της
Βενεζουέλας πήρε
μέσω του προσωπικού του
λογαριασμού στο twitter ο
πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας, Κυριάκος
Μητσοτάκης.

Όπως χαρακτηριστικά έγραψε,
η Νέα Δημοκρατία αναγνωρίζει
τον Γουαϊδό ως προσωρινό πρόεδρο της χώρας και ζητά από
τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα

Ο πρόεδρος της Ν. Δ.
Κυριάκος Μητσοτάκης

να ευθυγραμμιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να σταματήσει
να ντροπιάζει τη χώρα.
«Η Νέα Δημοκρατία στηρίζει
απόλυτα τον Χουάν Γκουαϊδό ως
νόμιμο προσωρινό πρόεδρο της
Βενεζουέλας και άμεσα τη διενέργεια εκλογών. Ελπίζω ο κ. Τσίπρας να ευθυγραμμιστεί με την
Ευρώπη σε αυτό το ζήτημα και
να σταματήσει να ντροπιάζει τη
χώρα μας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Κίνημα Αλλαγής για Βενεζουέλα:

Η ελληνική κυβέρνηση να αλλάξει στάση
Ψήφισμα αλληλεγγύης προς τον λαό της Βενεζουέλας
Την στήριξή της «στην προοδευτική
αντιπολίτευση της Βενεζουέλας», αλλά
και την αλληλεγγύη της στον λαό της
χώρας εκφράζει η Κεντρική Πολιτική
Επιτροπή του Κινήματος Αλλαγής, καλώντας την ελληνική κυβέρνηση «να
αλλάξει στάση» απέναντι στις εξελίξεις
στο Καράκας.
«Η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει σήμερα
μια θεσμική κρίση που δημιούργησαν ο
Μαδούρο και η κυβέρνησή του, μια
κρίση που μπορεί να οδηγήσει σε εμφύλιο πόλεμο, σε κύματα προσφύγων
και να αποτελέσει παράγοντα αποσταθεροποίησης για την ευρύτερη περιοχή.
Απέναντι σε αυτήν την κρίση, δεν μπορούμε να σταθούμε αδιάφοροι» τονίζει
η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος, σε ψήφισμα αλληλεγγύης του
προς τον λαό της Βενεζουέλας.
Το Κίνημα Αλλαγής επισημαίνει ότι
«οι εκλογές που έγιναν το Μάΐο του
2018 στη Βενεζουέλα, στερούνται δημοκρατικής νομιμοποίησης, καθώς προ-

ηγήθηκε ο αποκλεισμός ηγετών και πολιτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης,
αναγκάζοντας τη διεθνή κοινότητα να
δηλώσει ότι αυτή η εκλογική διαδικασία
αντιβαίνει στους δημοκρατικούς κανόνες
που απαιτούν ανταγωνισμό, ελευθερία
και εγγυήσεις».
Υπογραμμίζει παράλληλα ότι «το τελευταίο διάστημα, η καταπίεση ενάντια
στο λαό της Βενεζουέλας από το καθεστώτος Μαδούρο, έγινε ακόμη πιο
σκληρή» με 35 νεκρούς στις διαδηλώσεις
διαμαρτυρίας.
«Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε σε αναγνώριση και σεβασμό του δημοκρατικά
εκλεγμένου Κοινοβουλίου της χώρας,
το οποίο έχει ένα καθοριστικό ρόλο να
διαδραματίσει για την αποκατάσταση
της Δημοκρατίας» αναφέρει το κόμμα
στο ψήφισμά του, με το οποίο δηλώνει
ότι στηρίζει «τις προσπάθειες του Χουάν
Γκουαϊδό, πρόεδρου του νόμιμα εκλεγμένου Κοινοβουλίου, ο οποίος αναγνωρίζεται από ένα σημαντικό τμήμα της

διεθνούς κοινότητας, ως μεταβατικός
πρόεδρος της Βενεζουέλας, για την
επιτυχή μετάβαση στη Δημοκρατία».
«Υπογραμμίζουμε ότι, η δημοκρατική
νομιμοποίηση του Πρόεδρου και της
Κυβέρνησης στη Βενεζουέλα, μπορεί
να προέλθει μόνο από την ελεύθερη
έκφραση του λαού της χώρας και καταδικάζουμε κάθε εξωτερική στρατιωτική
επέμβαση με στόχο μια αλλαγή καθεστώτος» προσθέτει το κόμμα στο ψήφισμά του και καταλήγει: «Καλούμε την
ελληνική κυβέρνηση να αλλάξει στάση,
να ευθυγραμμιστεί με τις αρχές της
δημοκρατίας και της αντιπροσωπευτικότητας ως μέσο έκφρασης της λαϊκής
βούλησης και να προσθέσει τη φωνή
της σε όλες τις άλλες προοδευτικές
δυνάμεις που ήδη έχουν εκφράσει το
αυτονόητο. Οφείλει να αποδείξει εμπράκτως ότι, δημοκρατία ‘α λα καρτ’
δεν υπάρχει».

Για ταύτιση του ΣΥΡΙΖΑ με το
καθεστώς Μαδούρο έκανε λόγο
χθες ο τομεάρχης Άμυνας της
Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Κικίλιας. Ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι το
κυβερνών κόμμα προσπαθεί να
κοπιάρει στοιχεία από τη Βενεζουέλα, σε μια προσπάθεια, όπως
είπε, να γίνει καθεστώς στην Ελλάδα.
«Η χώρα διαθέτει κυβέρνηση
μειοψηφίας, μετά, δε, την ψήφο
του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ του καθεστώτος
Μαδούρο στο Ευρωκοινοβούλιο,
ο κ. Τσίπρας ταυτίζεται με τον
Μαδούρο και αισθάνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να γίνει καθεστώς.
Το βλέπουμε στις συνεντεύξεις
του ιδίου και όλων των κοντινών
του ανθρώπων, ότι θεωρούν πως
μπορούν να κοπιάρουν πολλά
στοιχεία από τη Βενεζουέλα και
να τα φέρουν ως "πατέντα" στην
ελληνική κοινωνία» σημείωσε και
πρόσθεσε: «Αυτό που επιδιώκει
είναι να πάει λίγο παρακάτω αυτήν
την κυβέρνηση κουρελού. Προκειμένου να το πετύχει "λυγίζει"
νόμους, κανονισμούς και συνειδήσεις. Αυτό το θέατρο του παραλόγου που παίζεται στο Κοινοβούλιο, το παρακολουθεί εμβρόντητη η ελληνική κοινωνία τις τελευταίες εβδομάδες. Επί τέσσερα
χρόνια είχαμε την ένοχη σιωπή
των συγκυβερνώντων, οι οποίοι
τα έβρισκαν για την καρέκλα. Σήμερα υπάρχουν εκβιασμοί. Όταν
κάποιοι εκβιάζουν το καθεστώς,
αυτό αντιδρά με τους νόμους της
ζούγκλας. Αυτό ακριβώς βλέπουμε να συμβαίνει στη Βενεζουέλα».
Σχολιάζοντας τις αλληλοκατηγορίες των κ.κ. Κοτζιά και Καμμένου, ο τομεάρχης Άμυνας ανέφερε μία σειρά δηλώσεων του κ.
Καμμένου και στηλίτευσε το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας δεν παίρνει
θέση: «Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ
έχει πει μέσα στο υπουργικό συμβούλιο ότι οι εταιρείες που βγά-

Κικίλιας:

Ο Τσίπρας «κοπιάρει» τον Μαδούρο

Ο τομεάρχης Άμυνας της Νέας
Δημοκρατίας, Βασίλης Κικίλιας
ζουν τις βίζες καταλήγουν στον
Σόρος και άρα ο κ. Κοτζιάς είναι
υπόλογος. Έχει πει ότι ο κ. Κοτζιάς θα προφυλακιστεί. Ότι ο κ.
Τσίπρας είναι ανέντιμος, καθώς
εξαγόρασε βουλευτές των ΑΝΕΛ
έναντι υπουργικών θώκων. Ότι ο
ίδιος φρέναρε σενάρια μαδουροποίησης. Έχει μιλήσει για υπόγειες
διαδικασίες σε κυβερνητικές αποφάσεις, τις οποίες ο ίδιος μπλόκαρε. Έχει κατηγορηθεί και ο κ.
Καμμένος από τον κ. Κοτζιά, με
τον κ. Τσίπρα να τα παρακολουθεί
όλα αυτά χωρίς να έχει πάρει
θέση. Μιλάμε για τα υπουργεία
Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας,
τη ραχοκοκαλιά της πολιτικής
μιας χώρας. Είναι προφανές ότι
ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκαν
τη διακυβέρνηση της χώρας οι
κ.κ. Τσίπρας και Καμμένος, κρύβει
ένοχα μυστικά. Η επιστολή του κ.
Κοτζιά θα έριχνε λίγο φως σε όλα
αυτά. Κανείς όμως δεν τολμά να
τη δημοσιοποιήσει. Ένας λαοπρόβλητος και παντοδύναμος
πρωθυπουργός, όπως λέει ότι είναι ο κ. Τσίπρας, αν άκουγε τέτοια
πράγματα θα αντιδρούσε».
Ο κ. Κικίλιας κατηγόρησε τον
πρωθυπουργό για μικροπολιτικά
παιχνιδάκια στήριξης της Χρυσής
Αυγής, σε μια προσπάθεια του
ΣΥΡΙΖΑ να πλήξει το κόμμα της

αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας: «Ο κ. Τσίπρας κατηγορεί
συνεχώς τη ΝΔ ως ακροδεξιά.
Προσπαθώντας να αλώσει τον μεσαίο χώρο προσφέρει στήριξη
στη Χρυσή Αυγή. Όταν στα συλλαλητήρια αποκαλεί ακροδεξιούς
και φασίστες τους εκατοντάδες
χιλιάδες Έλληνες που συμμετέχουν, πριμοδοτεί τη Χρυσή Αυγή.
Όταν μέσα στο Κοινοβούλιο αφήνει τη Χρυσή Αυγή να κάνει σόου,
πριμοδοτεί τη Χρυσή Αυγή. Προσπαθεί να δώσει στήριξη στη Χρυσή Αυγή, νομίζοντας ότι έτσι θα
δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα
Δημοκρατία και ο ίδιος, μιας και
δεν έχει χώρο πλέον στα αριστερά
του, να στραφεί προς το κέντρο
και τη σοσιαλδημοκρατία. Αυτά
είναι μικροπολιτικά παιχνιδάκια.
Ο κόσμος έχει πολύ σοβαρότερα
προβλήματα, την οικονομία, την
υπερφορολόγηση και είναι πληγωμένος από τα εθνικά θέματα».
«Κάνει πολύ μεγάλο λάθος ο κ.
Τσίπρας αν πιστεύει ότι οι Έλληνες θα ξεχάσουν το Μακεδονικό.
Θα το διαπιστώσει στις εκλογές,
όποτε και αν αυτές γίνουν» συμπλήρωσε.
Ερωτηθείς, τέλος, για τη φήμη
περί διακοπών του πρωθυπουργού στις Μαλδίβες, ο κ. Κικίλιας
απάντησε ότι «έγινε μία δημοσιογραφική αποκάλυψη, την οποία
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν
έχει διαψεύσει. Είναι υποχρέωση
της κυβέρνησης να πάρει θέση
αν θεωρεί ότι ο πρωθυπουργός
βάλλεται. Αυτό δεν το βλέπουμε
να γίνεται. Όταν απογειώνεται
ένα αεροσκάφος, υπάρχουν ίχνη
και στοιχεία που μένουν και μπορεί
να δουν το φως της δημοσιότητας».

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

εσωτερικά
πιστολή προς τον
πρόεδρο της Βουλής,
Νίκο Βούτση, με την
οποία του ζητεί να μην
αναλάβει καμία
πρωτοβουλία για αλλαγή
του ισχύοντος
Κανονισμού, «ούτε κατά
ένα σημείο στίξης»,
απέστειλε ο
πρωθυπουργός, μετά από
σωρεία αντιδράσεων για
την πρόθεση να
διατηρηθούν τα προνόμια
Π. Καμμένου και Στ.
Θεοδωράκη, παρά την
εκατέρωθεν απώλεια του
απαιτούμενου αριθμού
βουλευτών.

Ε

Ο κ. Τσίπρας παραπέμπει
πάντως, «για οποιαδήποτε αμφισημία του ισχύοντος κανονισμού», στη γνωμοδότηση της
Επιστημονικής Επιτροπής της
Βουλής.
Η επιστολή του κ. Τσίπρα
προς τον κ. Βούτση εστάλη λίγες ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής του Κανονισμού της Βουλής, με αντικείμενο την εξέταση της πρότασης του προέδρου για την

επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Τουρκία μπορεί να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της
έντασης στις σχέσεις των δύο
χωρών υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος από το
Ηράκλειο της Κρήτης, σημειώνοντας ότι «περνάμε μια δύσκολη περίοδο στις διμερείς
μας σχέσεις με την Τουρκία
αλλά είναι ακριβώς αυτός ο λόγος για τον οποίο πρέπει διαρκώς από τη δική μας πλευρά
τουλάχιστον να επιδιώκουμε
την συζήτηση, το διπλωματικό
διάλογο».
Ο κ. Τζανακόπουλος εκτί-

Η

ΤΡΙΤΗ

5

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Αλ. Τσίπρας προς Ν. Βούτση:

Καμία αλλαγή στον Κανονισμό
Εκβιαζόμενος δεν υπήρξα ποτέ

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με τον πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτση
τροποποίηση διατάξεων του
Κανονισμού, η οποία προκάλεσε την αντίδραση κομμάτων
της αντιπολίτευσης.
«Εκβιαζόμενος δεν υπήρξε
ποτέ και από κανέναν», δηλώνει
στην επιστολή και εκφράζει την
έκπληξή του για το ότι «τις τε-

λευταίες ημέρες, κυρίως η μείζονα αντιπολίτευση, αλλά και
αλλά κόμματα της αντιπολίτευσης μαζί με μερίδα μέσων ενημέρωσης αντιμετωπίζουν με απίστευτη επιθετικότητα μια εύλογη δημοκρατική ευαισθησία»
φτάνοντας στο σημείο «ορι-

σμένοι να επιχειρηματολογούν
και να παρουσιάζουν τον Πρωθυπουργό ως δήθεν εκβιαζόμενο». Επισημαίνει παράλληλα
ότι δεν επιθυμεί να επιτρέψει σε
κανέναν να αξιοποιεί τη δημοκρατική του ευαισθησία για να
συκοφαντεί τον ίδιο.
Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή του Πρωθυπουργού:
«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Θα θυμάστε ότι κατά την πρόσφατη επικοινωνία μας την προηγούμενη εβδομάδα σας εξέφρασα τον προβληματισμό μου
για τον πολιτικό και κανονιστικό
ανορθολογισμό σε σχέση με
κόμματα που εκλέγονται στο
κοινοβούλιο με την ψήφο του
ελληνικού λαού, αλλά στην πορεία χάνουν τον απαιτούμενο
αριθμό βουλευτών και ως εκ
τούτου το δικαίωμα να συγκροτούν κοινοβουλευτική ομάδα.

Και ο ανορθολογισμός έγκειται στο γεγονός ότι ο ίδιος ο νόμος ορίζει ότι ανεξάρτητα από
τον αριθμό των βουλευτών, ο
χρόνος προβολής των κομμάτων από το ΕΣΡ, αλλά και η κρατική χρηματοδότηση παραμένει
- και ορθώς - ίδια, σε συνάρτηση με την λαϊκή ψήφο, ενώ στο
κοινοβούλιο οι αρχηγοί των κομμάτων αυτών χάνουν προνόμια, μεταξύ των οποίων και το
χρόνο ομιλίας τους κατά τη
διάρκεια της κοινοβουλευτικής
διαδικασίας.
Κατόπιν της συζήτησης μας
και αφού συμμεριστήκατε τις
σκέψεις μου, ορθά αναλάβατε
την πρωτοβουλία να συζητήσετε με τους εκπροσώπους των
κομμάτων το ζήτημα αυτό, προκειμένου να βρεθεί η ευρεία
συναίνεση που απαιτείται για τη
σχετική διόρθωση του εν λόγω
ανορθολογισμού.

Δ. Τζανακόπουλος:

Αποκλιμάκωση στο Αιγαίο θα επιδιώξει
ο Τσίπρας στην Άγκυρα
μησε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε με τον Τούρκο πρόεδρο, υποστηρίζοντας ότι ο κ.
Τσίπρας το πρώτο πράγμα που
θα κάνει είναι «να επιδιώξει την
αποκλιμάκωση στο Αιγαίο, θα
τεθούν προφανώς τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου,
θα τεθεί το ζήτημα του Κυπριακού, επίσης θα τεθούν ζη-

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Δημήτρης Τζανακόπουλος
τήματα που σχετίζονται με το
προσφυγικό, αλλά και ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομική συνεργασία και την
ενέργεια.
«Θέλω να σας πω ότι είναι
μια περίοδος που ανεξαρτήτως
αν είναι η σχέση ρόδινη ή όχι
μεταξύ των χωρών, η επίσκεψη
αυτή κρίνεται αναγκαία από τη
δική μας μεριά» υπογράμμισε.
Για την εσωτερική πολιτική
σκηνή, ο κ. Τζανακόπουλος
ισχυρίστηκε ότι η Ν.Δ. μετατοπίζεται προς τα ακροδεξιά,
ότι δεν μπορεί να κάνει σοβα-

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

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

ρή αντιπολίτευση, και το μόνο
που κάνει είναι «να αναπαράγει
μερικές ανοησίες που ακούγονται από τα μίντια τα οποία
εδώ και εφτά χρόνια χτυπάνε
τον ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτικό φαινόμενο για λόγους που έχουν
να κάνουν με την εξυπηρέτηση
των δικών τους συμφερόντων».
Αναφέρθηκε δε σε δήλωση
του κ. Μητσοτάκη πριν από λίγους μήνες, ότι όταν έλθει
στην εξουσία θα πρέπει να
πάρει όλα τα θεσμικά και διοικητικά μέτρα για να μην ξαναπειληθούμε από μια κυβέρνηση της Αριστεράς.
«Αυτά τα πράγματα η Ν.Δ.
είτε του Κωνσταντίνου Καραμανλή, είτε του Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη είτε του Κώστα
Καραμανλή δεν τα είχε πει

ποτέ, ούτε καν περνούσαν από
το μυαλό μετά την πτώση της
δικτατορίας όπου η Ν.Δ μεταβλήθηκε με τον καιρό σε ένα
κεντροδεξιό φιλελεύθερο κόμμα» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε:
«Εδώ έχουμε μία κατάσταση
όπου η Ν.Δ έχει πλήρως μετατοπιστεί, έχει δώσει τα κλειδιά
ο κ. Μητσοτάκης στον κ. Σαμαρά ο οποίος είναι αυτός
που καθορίζει την πολιτική
γραμμή και από κει και πέρα
έχει και τους εκτελεστικούς
του βραχίονες, τον κ. Γεωργιάδη, τον κ. Βορίδη, τον κ.
Σταμάτη, οι οποίοι δίνουν τον
τόνο αυτής της πολιτικής μετατόπισης».
Παράλληλα κατηγόρησε και
την πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ Φώφη
Γεννηματά ότι συμπορεύεται

σελίδα 31

Με έκπληξη, όμως, παρατηρώ
τις τελευταίες ημέρες, κυρίως
τη μείζονα αντιπολίτευση, αλλά
και αλλά κόμματα της αντιπολίτευσης μαζί με μερίδα μέσων
ενημέρωσης να αντιμετωπίζουν
με απίστευτη επιθετικότητα μια
εύλογη δημοκρατική ευαισθησία. Και να φτάνουν μάλιστα στο
σημείο ορισμένοι να επιχειρηματολογούν και να παρουσιάζουν τον Πρωθυπουργό ως δήθεν εκβιαζόμενο.
Κατόπιν τούτων και δεδομένου ότι εκβιαζόμενος δεν υπήρξα ποτέ και από κανέναν, και δεδομένου ότι δεν επιθυμώ να
επιτρέψω σε κανέναν να αξιοποιεί τη δημοκρατική μου ευαισθησία για να με συκοφαντεί,
σας ζήτω να μην αναλάβετε καμία πρωτοβουλία για αλλαγή
του ισχύοντος κανονισμού, ούτε
κατά ένα σημείο στίξης.
Και για οποιαδήποτε αμφισημία του ισχύοντος κανονισμού σας παρακαλώ όπως προστρέξετε στη γνωμοδότηση της
Επιστημονικής Επιτροπής της
Βουλής.
Με εκτίμηση,
Αλέξης Τσίπρας».

με τη Ν.Δ.
Πάντως σε ό,τι αφορά τον
διάλογο μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων, ο κ. Τζανακόπουλος υπογράμμισε ότι δεν
σχετίζεται με καμία αδυναμία
της κυβέρνησης μετά την αποχώρηση του Πάνου Καμένου,
καθώς έχει ξεκινήσει εδώ και
ένα χρόνο.
Αναφερόμενος δε στο πολιτικό δίλημμα των βουλευτικών
εκλογών τόνισε ότι ο κόσμος
θα κληθεί να συγκρίνει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης από
το 2015 μέχρι το 2019 και να
συγκρίνει τα αποτελέσματα
αυτής της διακυβέρνησης, με
τα αποτελέσματα της καταστροφικής πενταετίας του
2010 μέχρι το 2015.
Το πραγματικό δίλημμα, είπε
ο κ. Τζανακόπουλος, είναι με
την αριστερά και την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας ή με τον κ. Μητσοτάκη
και τις πολιτικές ΔΝΤ;

32 σελίδα
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Το παπαδάκι… Δ
Μια φορά κι ένα καιρό
μέσα στην εκκλησιά της
γειτονιάς, οι καμπάνες
χτύπησαν χαρμόσυνα για
το κάλεσμα στη χαρά της
Κυριακής. Χειμώνας ακόμη με το κρύο να παραμονεύει, παρά τις χαριτωμένες αχτίδες του βασιλιά της μέρας που μόλις
ξύπνησε τινάζοντας την
πάχνη από πάνω του, να
χαϊδεύουν τη φύση και Δημήτρης Κ. Νούλας
τα πρόσωπα των φασκιωμένων πιστών που συνέρρεαν στην αγαπημένη τους εκκλησιά.
Μέσα στην ολόφωτη ζεστή φωλιά του αγαπημένου
τους ναού, όλα άλλαζαν. Η θαλπωρή, το φως των κεριών,
τα χαρούμενα πρόσωπα των αγίων, το θυμίαμα, καλωσόριζαν ως τέλειοι οικοδεσπότες τους συνδαιτυμόνες
τους στη θεϊκή τράπεζα. Κι οι άνθρωποι ήρεμοι προσεκτικοί
απολάμβαναν την τροφή της πίστης μέσα από τα λόγια
των ευχών και ύμνων.
Οι ιερείς ευλαβικά να ιερουργούν την Θεία Λειτουργία
τα παπαδάκια με τις στολές τους να βοηθούν με το θυμιατό, το ζέον, τα μανουάλια, το αντίδωρο.
Πραγματικά ελάφρυνε η ψυχή και με το Δι ευχών
άρχιζε η έξοδος από τον ιερό χώρο. Όμως αυτή η έξοδος
συνοδεύτηκε από μια αποστομωτικά σκανδαλιστική εμπειρία. Στην είσοδο-έξοδο του Ναού υπήρχαν ζητιάνοι,
όπως βρίσκονται σε κάθε εκκλησία, αλλά και σε κάθε δημόσιο χώρο πχ σε σούπερ μάρκετ σε πλατείες κι αλλού.
Ξάφνου… ένα μικρό παιδί φορώντας ένα «ρασάκι»
βγήκε κι άρχισε να διώχνει τους ζητιάνους. Μετά την
πρώτη μου έκπληξη, δεν αντέδρασα μα συνέχισα το
δρόμο μου. Το μετάνιωσα που δεν αντέδρασα το ομολογώ.
Πιστέψτε με το όλο γεγονός δεν έχει να κάνει με το
παιδί, γιατί απλά μπορούσε να είναι και κάποιος ενήλικας.
Το ζήτημα είναι πως το παιδί που πριν κρατούσε το
θυμιατό στα χέρια του και βρίσκονταν στον ιερό χώρο
του ναού μαζί με τους κληρικούς, αυτό το ίδιο παιδί πετάχτηκε έξω με ένα τρόπο απαράδεκτο και έδιωχνε
άτομα από δημόσιο χώρο τα φώναζε να φύγουν μπροστά
στα μάτια πολλών ανθρώπων.
Αναρωτιέμαι η ορθόδοξη πίστη που διδάσκεται αυτό
το παιδί από κάποιους τι πρεσβεύει; Τον κεκονιασμένο
τάφο του φαρισαίου; Τι;;; την αγάπη στον πλησίον, στον
αναξιοπαθούντα στον πονεμένο; Στον φτωχό;;; Πως μεγαλώνει αυτός ο μικρός; Με την αγάπη οδηγό ή το
μίσος; Κι από τη άλλη η σχέση με το Θεό δεν είναι σχέση
με τον άνθρωπο που θεωρούμαστε εικόνες Θεού; Όταν
ενηλικιωθεί τούτος ο μπόμπιρας τι παιδικές εμπειρίες θα
έχει;
Ειλικρινά μπορεί αυτοί οι ζητιάνοι να είναι οι «μη αληθινοί». Ο τρόπος ενός ανήλικου έξω από ιερό ναό είναι ο
ενδεδειγμένος; Κι απορώ γιατί στάλθηκε αυτό το παιδάκι
να κάνει αυτή τη δουλειά; Ποιος το έστειλε;
Ντράπηκα που δεν αντέδρασα και ζητώ συγγνώμη γι
αυτό. Αλλά θλίβομαι για τους υπεύθυνους που μπολιάζουν
με μίσος την ψυχή παιδιών για κατηγορίες συνανθρώπων.
Λυπάμαι γι αυτούς που έστειλαν ένα παιδάκι να «κάνει
τη δουλειά». Τι άνθρωποι είναι αυτοί;;;;; έχουν σχέση με
την αγάπη της Πίστης μας;
Θέλω να γράψω δυο λόγια σ αυτό το παιδάκι. «Αγόρι
μου ο Θεός δεν κυνήγησε κανένα. Αντίθετα μάζεψε γύρω
του όλους τους πονεμένους ακόμη κι αυτούς που τον
σταύρωσαν. Τους αγαπούσε όλους. Δεν είναι δίκαιο για
την ζωούλα σου, να νομίζεις ότι κάνεις έργο θεάρεστο».
Η Χριστιανική πίστη κατάντησε από εμάς μια θρησκεία
και δεν είναι πλέον εκκλησία, γιατί δημιουργεί οπαδούς.
Ο Χριστός μεταμόρφωσε ανθρώπους. Αυτός ήταν κι
είναι ο στόχος, «το καθ ομοίωσιν».
Κι εσείς που διδάσκετε το λόγο και τα έργα του Θεού,
μήπως να ζητήσετε συγγνώμη από το μικρό, να δακρύσετε
και να αιτηθείτε το έλεος του Θεού, όπως όλοι μας;
Τι ψυχές δημιουργούμε; Τι ανθρώπους ετοιμάζουμε;
Τι κοινωνία θεμελιώνουμε; Αν είναι αυτή του Θεού…
εεεε όχι να τον χαίρεστε αυτόν το Θεό. Είναι δικό σας
δημιούργημα.
Όμως δε σας επιτρέπουμε να καταστρέφετε ψυχές
παιδιών, για να στρατολογείτε εσείς δικούς σας. ΟΧΙ!
Τα παιδιά είναι η ελπίδα μας κι ο Θεός τα θέλει κοντά
του να γίνονται θυσία έλεος κι αγάπη προς όλους τους
ανθρώπους.
Στώμεν καλώς, στώμεν μετα φόβου!
ΥΓ: προς υπευθυνοανεύθυνους: Οι ναοί είναι δημιουργήματα της πίστης των ανθρώπων. Ανήκουν σε όλους
μας. Είναι το κοινό μας σπίτι. Δεν είναι περιουσία κανενός!
Ούτε τις πόρτες ανοιγοκλείνετε όποτε θέλετε, ούτε βήμα
δίνετε όπου εσείς επιθυμείτε…. Να σέβεστε τον κόπο και
τον πόνο!!

εν επιθυμεί επαίνους. Δεν τους
ζήτησε, δεν τους αναζήτησε
ποτέ, πουθενά και σε κανέναν.
Ειλικρινώς, στεναχωριέται όταν τον
επαινούν. Αποφεύγει κάτι τέτοιο. Και
δεν το πράττει για να δείξει ταπεινός,
αλλά επειδή η ζωή του είναι ταπεινή.

Ας με συγχωρέσει για τις σκέψεις. Είμαι
σίγουρος, πως τόσα χρόνια πνευματικών
αγώνων, έδωσαν στο σεβάσμιο του πρόσωπο
τη δυνατότητα να διακρίνει, να υπομένει, να
κρατά την ταπείνωση, εκεί που την κράτησαν
οι άγιοι με το βίο τους. Εξάλλου, ταπεινός,
είναι εκείνος που πιστεύει πως απέχει από
ζητούμενο, αλλά την ίδια στιγμή γι’ αυτό συνεχίζει να προσεύχεται και να αγωνίζεται.
Είναι γεγονός πως η όμορφη μας Μητρόπολη, μια Μητρόπολη ξεχωριστή, φιλοξενεί
στο χώμα της τη ζωντανή ιστορία αιώνων
πνευματικής φύσης. Τα Άγια Μετέωρα, μοναδικά στην υφήλιο, δεν αποτελούν ένα ακόμη
πολιτισμικό γεγονός, αλλά μία αγιοπνευματική
μαρτυρία που δημιουργεί πολιτισμό. Είναι
ένα ζωντανό εργαστήριο αγιότητας. Από έρωτα και με έρωτα, που απευθύνεται στο πρόσωπο του Χριστού, οι μοναχοί αναλαμβάνουν
να ανέβουν την κλίμακα των αρετών, μέσα
από τον αγώνα της μεταμόρφωσης των παθών.
Ο Θεός αφήνει τα σημάδια της χάριτος
διαχρονικά. Δεν υπήρξαν άγιοι∙ εξακολουθούν
να υπάρχουν. Δεν υπήρξαν σπουδαίες μοναστικές αδελφότητες∙ ακόμη υφίστανται. Βλέπετε, τα σημάδια του Θεού δεν ξεθωριάζουν.
Μία μοναστική αδελφότητα που έχει ανα-

Ομορφιάς απλότητα
πτυχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, είναι
η Ιερά Μονή Βαρλαάμ. Μία αδελφότητα που
προοδεύει πνευματικά, υπό το άγρυπνο βλέμμα του γέροντος της π. Ισιδώρου, το πρόσωπο
του οποίου εόρταζε χθες.
Δεν είμαι κατάλληλος να μιλήσω για το
πρόσωπο ενός τόσο σπουδαίου πνευματικού
ανδρός. Θέλω, όμως, και θεωρώ πως μπορώ
να ψηλαφίσω τα όμορφα σημεία αυτής της
μορφής. Ο Γέροντας Ισίδωρος είναι προικισμένος από τον Θεό με πολλά χαρίσματα.
Θεωρώ, πως δεν του δόθηκαν απλόχερα,
αλλά αγωνίστηκε για τη μεταμόρφωση των
παθών και αγωνίζεται. Ε, αυτό τον κάνει
όμορφο άνθρωπο! Πράγματι, ο Γέροντας
είναι όμορφος άνθρωπος. Δεν τον ακούς να
κατακρίνει, να γίνεται εμπαθής, να μνησικακεί.
Και απορείς με την μακροθυμία του. Και κάτι
ακόμη. Ποτέ του δεν καλλιέργησε το θλιβερό
φαινόμενο του γεροντισμού, που δημιουργεί
οπαδούς και όχι πιστούς.
Θέλω, όμως, να σταθώ σε δύο σημεία.
Στην απλότητα του και στην ταπεινότητα του.
Θα διερωτόταν κάποιος πως μπορεί ένας
Καθηγούμενος μιας τέτοιας Ιερά Μονής να
ζει απλά και ταπεινά. Πράγματι, όταν συζητήσεις μαζί του, γεμίζεις την ύπαρξη σου με
εκπλήξεις. Το πρόσωπο του σε εκπλήσσει
ευχάριστα. Αγαπάει όλους τους ανθρώπους.
Σε όλους βρίσκει όμορφα στοιχεία. Συγχωρεί,
ακούει, κατανοεί. Μέσα από τον γέροντα,
υπάρχεις. Εννοώ πως η αγάπη του σου δίνει

σημασία, προσοχή, σε ακούει, σε ρωτάει,
θέλει να γνωρίσει, όχι να διδάξει! Κι όλα
αυτά με απλότητα και ησυχία. Εξάλλου, οι
άγιοι γιατί είναι όμορφοι άνθρωποι; Έχω την
αίσθηση πως η απάντηση δεν εξαντλείται σε
μακροσκελείς αναλύσεις αλλά στην απλότητα
και την ησυχία του προσώπου τους. Ε, λοιπόν,
αυτή είναι η ομορφιά του ορθόδοξου ανθρωπισμού.
Ο Μ. Βασίλειος, μεταξύ άλλων, έγραψε
και εγκωμιαστικές ομιλίες. Σε μία από αυτές,
που διατηρεί πανηγυρικό χαρακτήρα, εξυμνεί
τον μάρτυρα Γόρδιο με λόγους επαινετικούς.
Έχω την αίσθηση πως τις ίδιες λέξεις θα
διατύπωνε ο Βασίλειος, σε παροντικό χρόνο,
εάν είχε μπροστά του τον Γέροντα Ισίδωρο.
«Απέφυγε τους θορύβους της πόλεως, την
ταραχή της αγοράς, την αλαζονεία των αρχόντων, τα δικαστήρια, τους συκοφάντες,
τους πωλητές, τους αγοραστές, αυτούς που
ορκίζονται.. Διατηρούσε καθαρά τα αυτιά
του και τα μάτια του και πρώτα από όλα ήταν
καθαρός κατά την καρδιά, για να μπορέσει
να δει τον Θεό και για να γίνει μακάριος.
Είδε με αποκαλύψεις∙ διδάχθηκε τα μυστήρια
όχι από ανθρώπους, ούτε διά μέσου ανθρώπων, αλλά με το να έχει μαζί του τον μεγάλο
διδάσκαλο, το Πνεύμα της αληθείας».

διάκονος Ι.Μ. Σταγών & Μετεώρων

π. Ηρακλής Αθ. Φίλιος

Ο εορτασμός της γιορτής των Τριών Ιεραρχών

Μ

ε νέα μορφή έγινε φέτος στα σχολεία της
χώρας, ο «εορτασμός» της μνήμης των «Τριών Ιεραρχών» των πατέρων της εκκλησίας μας που έχουν καθιερωθεί από αυτή, σαν προστάτες των
μαθητών και των γραμμάτων.
Την παραμονή της γιορτής,
αφιερώθηκε ένα δίωρο από το
σχολικό πρόγραμμα, όπου αυτό
έγινε, ώστε να γίνουν κάποιες
αναφορές στη ζωή και το έργο
τους, ενώ η ημέρα της γιορτής
ήταν «σχολική αργία» και τα σχολεία ήταν κλειστά.
Εμείς οι εκπαιδευτικοί, οι περισσότεροι τουλάχιστον, που
λόγω και επαγγέλματος η ζωή
μας είναι στενά συνδεδεμένη με
τη σχολική ζωή, νιώσαμε λίγο περίεργα και διαφορετικά φέτος,
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Π

ρόσφατα έχει
δημοσιευθεί στην
εβδομαδιαία
εφημερίδα “Ορθόδοξος
Τύπος” περισπούδαστη
μελέτη του πρωτ. π.
Θεοδώρου Ζήση, ομοτ.
Καθηγητού του Πανεπ.
Θεσσαλονίκης με θέμα: “το
μεγαλείον και η προσφορά
του μεγάλου Φωτίου”.
Με την ευκαιρία της εορτής
του στις 6 Φεβρουαρίου θεώρησα
χρήσιμο να σταχυολογήσω μερικά
σημαντικά και ουσιώδη σημεία
από την πραγματεία αυτή, τα
οποία και παρουσιάζω. Πιστεύω
ότι τέτοιες και παρόμοιες μελέτες
θα πρέπει να γίνονται γνωστές
στο ευρύτερο κοινό, με σκοπό
να γνωρίζει ο λαός τους άνδρες
εκείνους οι οποίοι πρόσφεραν
ανεκτίμητες υπηρεσίες στην Ορθοδοξία και στο γένος. Ο Μέγας
Φώτιος υπήρξε “μία έξοχη, μία
σπάνια, μία μεγαλειώδης φυσιογνωμία” και το έργο του “παγκοσμίων διαστάσεων”.
Ο Μέγας Φώτιος, γράφει, “έχει
προσδιορίσει το μέλλον όχι μόνον
του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, αλλά και της παγκόσμιας
ιστορίας. Η πορεία της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού σε σχέση
με τη Δύση των Φράγκων σφραγίσθηκε από την παρουσία του
Μ. Φωτίου, όπως και η πορεία
και η πνευματική εξέλιξη των Σλάβων. Οι Σλαβικοί λαοί οφείλουν
τον πολιτισμό τους, τη γλώσσα

καθώς είχαμε συνηθίσει την ημέρα
αυτή, να βρισκόμαστε στο σχολείο, να ανταλλάσουμε τα καθιερωμένα «εκπαιδευτικά χρόνια πολλά» και να οδηγούμε τους μαθητές
μας στον παραδοσιακό εκκλησιασμό. Φέτος, κυριολεκτικά την «ξε-

χάσαμε» σαν σχολική γιορτή και
ίσως ο νέος τρόπος «μη εορτασμού», να βόλεψε και τους περισσότερους, αφού βρήκαμε την
ευκαιρία να ξεκουραστούμε λίγο
περισσότερο. Οι δε μαθητές στο
σύνολό τους έμειναν στο σπίτι
και εκμεταλλεύτηκαν κι αυτοί με
τη σειρά τους την ημέρα για να
κερδίσουν λίγο ύπνο παραπάνω.
Ο εορτασμός της μνήμης των
Τριών Ιεραρχών, φέτος σαν σχολική γιορτή «δεν έγινε» και σίγουρα αυτό είναι κάτι που πρέπει να
μας προβληματίσει, καθώς οι δραστηριότητες εκείνης της ημέρας
εκτός του ότι έχουν να κάνουν με
το θρησκευτικό συναίσθημα των
μαθητών, είναι δραστηριότητες
στενά συνυφασμένες με τη σχολική ζωή με πολλαπλά μηνύματα
και διδάγματα για τους νέους.

Φυσικά και πρέπει να ληφθούν
υπόψη οι ιδιαιτερότητες της εποχής καθώς πλέον στα σχολεία
υπάρχουν αρκετοί αλλόθρησκοι
μαθητές, όπως επίσης και το γεγονός ότι ένας σχολικός εκκλησιασμός πρέπει να μη γίνεται άτακτα ή χωρίς σχεδιασμό. Άλλο
όμως αυτό και άλλο εύκολα να
καταργούμε γιορτές ή να απαρνούμαστε παραδόσεις.
Άλλωστε ένας θεσμός ή και
μια παράδοση, πολύ εύκολα μπορεί να καταργηθεί. Το δύσκολο
είναι να τον «κρατήσεις ζωντανό»
και να τον συντηρήσεις. Και είναι
βέβαια ευθύνη όλων μας, να κρατήσουμε κάποια πράγματα όρθια
έστω και σε συνθήκες αντίξοες.

Καρατώλος Γιώργος
Εκπαιδευτικός

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

Φώτιος ο Μέγας και
Ισαπόστολος (820-893)
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος
τους, τη θρησκεία τους σε ενέργειες και δράσεις του Μ. Φωτίου,
ο οποίος εσχεδίασε και πραγματοποίησε τον εκχριστιανισμό
τους... Αν ο Μ. Φώτιος δεν προσέφερε αυτά που πρόσφερε, θα
εκινδύνευαν οι Έλληνες να εκλατινισθούν, να φραγκέψουν, οι δε
Σλαβικοί λαοί, ή θα εξισλαμίζοντο
ή θα εξελατινίζοντο, με συνέπεια
να είναι πολύ διαφορετικός σήμερα ο χώρος της Ορθόδοξης
Ανατολής”.
Μέχρι το 800 μ.Χ. υπήρχε “μία
ενιαία αυτοκρατορία, μια ενιαία οικουμένη, η ελληνορωμαϊκή αυτοκρατορία του Βυζαντίου, που εκτεινόταν στην Ανατολή και στη Δύση.
Το 800 μ.Χ. γίνεται στη Ρώμη από
τον πάπα η στέψη του Μεγάλου
Καρόλου ως αυτοκράτορος της
Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας του Γερμανικού έθνους. Η ενιαία αυτοκρατορία διασπάται, το Βυζάντιο αποκτά ισχυρό αντίπαλο στη Δύση με

καταλυτικές συνέπειες για την παγκόσμια ιστορία.
Ο πάπας μέχρι τότε μετείχε
στην ενιαία ελληνορωμαϊκή αυτοκρατορία. Ήταν απλώς ένα μέλος της πενταρχίας των πατριαρχών, μετέχων ισοτίμως στις οικουμενικές συνόδους, ακόμη και
στη Ζ’ Οικουμενική Σύνοδο το
787. Στηριζόμενος τώρα στους
Φράγκους επεχείρησε να προωθήσει “τις μοναρχικές αξιώσεις
του επί της παγκόσμιας Εκκλησίας και να επιβάλει τις περί πρωτείου και παγκόσμιας δικαιοδοσίας αξιώσεις του”.
“Επί αρκετό καιρό κρατούσε
ισορροπίες ανάμεσα στα δύο
ισχυρά πολιτικά κέντρα της
Κων/πολης και των Φράγκων, μέχρι που, τελικώς υπέκυψε στους
Φράγκους και έτσι ουσιαστικώς
όλος ο δυτικός κόσμος και η
Ρώμη, εφράγκεψαν, ετέθησαν
υπό την κυριαρχίαν των Γερμανών

Φράγκων”.
Σήμερα που καμαρώνουμε για
την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, αν θέλουμε να διατηρήσουμε την πολιτιστική και πνευματική μας ιδιοπροσωπία, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τη στάση του Μ. Φωτίου απέναντι στα
μεγάλα κέντρα εξουσίας. Δυστυχώς από τη Δύση εισέρχονται
στο δικό μας χώρο νοοτροπίες,
μέτρα, ήθη και έθιμα στην παιδεία
και στην καθημερινότητα, τα
οποία αλλοιώνουν και εξασθενούν
τις δικές μας πολιτιστικές παραδόσεις. Και ρωτάει ο σοφός καθηγητής: “Σκέφθηκε ποτέ κανείς
από τους υπεύθυνους πολιτικούς
μας, οι περισσότεροι των οποίων
στερούνται ακραιφνούς ιστορικής
παιδείας, πώς ενήργησαν, σε ανάλογες περιπτώσεις οι μεγάλοι άνδρες του Γένους και κατόρθωσαν
να διασώσουν τον ελληνορθόδοξο
πολιτισμό, ένας από τους οποίους, όντως και αληθώς μέγας,
είναι ο Φώτιος;
(Συνεχίζεται)
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Η ανεπάρκεια της κυβέρνησης
διογκώνει τις απειλές για την κοινωνία
Η
κακή διαχείριση
της οικονομικής
πολιτικής, εδώ και
τέσσερα χρόνια, από την
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ,
οδηγεί σήμερα την
ελληνική κοινωνία σε ένα
μεγάλο πρόβλημα,
αναφορικά με την
προστασία της πρώτης
κατοικίας.

Η αδυναμία να προστατεύσουν αποτελεσματικά την
πρώτη κατοικία, η διόγκωση
της φορολογίας και τελικά η
τρομακτική ανεπάρκεια της
κυβέρνησης στο ζήτημα των
«κόκκινων δανείων», σήμερα
τοποθετούν την ελληνική κοινωνία μπροστά από έναν πολύ
μεγάλο κίνδυνο.
Συγκεκριμένα, η ανάγκη για
ένα νέο σχέδιο, εξαιτίας όσων
δεν έχουν γίνει, είναι επιτακτική. Ωστόσο, το σχέδιο που

Πάνω από τρεις δεκαετίες
στήθηκε στην Ελλάδα το Ε.Σ.Υ.,
το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με
σκοπό να σπάσει τις αγκυλώσεις που υπήρχαν μέχρι τότε
στον χώρο της Υγείας. Είναι
γεγονός, πως είχε πολλά θετικά
στοιχεία χωρίς, όμως, να εξαλείψει και τα αρνητικά. Έτσι
βρήκαν την ευκαιρία τα διαπλεκόμενα συμφέροντα και
έστησαν ένα μεγάλο … τραπέζι, στο οποίο κάθισαν, ως συνδαιτυμόνες, εκείνοι, που ήθελαν
να πλουτίσουν σε βάρος του
Λαού.
Αυτό το σύστημα το πολέμησαν πολλοί, μερικοί από τους
οποίους, σήμερα, είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και έχουν
αναλάβει και πόστο τέτοιο, που
να σχετίζεται με την Υγεία. Πέρασαν πέντε χρόνια και αντί η
κατάσταση να βελτιωθεί, χειροτερεύει καθημερινά. Οι κινήσεις του Υπουργού Υγείας Ξανθού και Πολάκη μάλλον ήταν
αποτυχημένες και περισσότερο
σκόπευαν στο να βολέψουν τα

ετοιμάζουν, με βάση τα όσα
γράφονται τις τελευταίες
ώρες, θα θέτει ακόμη χαμηλότερο όριο ένταξης, γεγονός, το οποίο θα αφήσει εκτός
ρύθμισης ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος των δανειοληπτών. Το νέο αυστηρό σχέδιο
είναι το αποτέλεσμα όσων δεν
έλυσαν, της επιδείνωσης των
τραπεζών και της εύθραυστης
οικονομίας.
Παράλληλα, οι κατασχέσεις
συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, ενώ καμία στρατηγική δεν
υπάρχει αναφορικά με τους
στρατηγικούς κακοπληρωτές.
Ταυτόχρονα, το κλείσιμο
της δεύτερης αξιολόγησης,
το οποίο συνδέεται με ρυθμίσεις για το χρέος, μοιάζει
πολύ δύσκολο, καθώς η κυβέρνηση, αντί να εργαζόταν
στην κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων, περί άλλα τυρβά-

ζει. Οι μεταρρυθμίσεις δεν
υλοποιήθηκαν.
Αντίθετα, αυτά που ήθελαν
να πετύχουν βασίζονταν αποκλειστικά στη συκοφάντηση
των αντιπάλων, στο κομματικό
τους κράτος, στην επιβολή
της ιδεοληψίας τους σε όλους
τους τομείς και στην αδιάκοπη στρατηγική τους να δημιουργούν εντυπώσεις και ψευδείς προσδοκίες.
Με ψευδείς προσδοκίες
κέρδισαν εκλογές, με ψευδείς προσδοκίες προσέρχονταν στις διαπραγματεύσεις
και με ψευδείς προσδοκίες
σήμερα αγοράζουν πολιτικό
χρόνο.
Ακόμη και με το κρίσιμο, για
την ελληνική κοινωνία, ζήτημα
του κατώτατου μισθού, ψευδείς προσδοκίες δημιούργησαν. Μαζί με τον κατώτατο μισθό αυξάνονται και οι εισφο-

ρές με τον νόμο Κατρούγκαλου, ενώ αναμένεται και περαιτέρω μείωση του αφορολόγητου. Και όλη αυτή η κατάσταση πού οδηγεί; Στον
φαύλο κύκλο της αύξησης
της φορολογίας, της διόγκωσης των «κόκκινων δανείων»,
της αποεπένδυσης, της αύξησης της ανεργίας και τελικά
της μείωσης του εισοδήματος.
Η χώρα χρειάζεται ένα οικονομικό σχέδιο, προσανατολισμένο στη μεγάλη ανάπτυξη,
στη μείωση της ανεργίας,
στην αύξηση του εισοδήματος, στις επενδύσεις, στη μείωση της γραφειοκρατίας,
στην αξιοπρέπεια και την περηφάνια.
Το οικονομικό πρόγραμμα
της ΝΔ, που διαπνέεται από
τους βασικούς στόχους του
Κυριάκου Μητσοτάκη, της
ανάπτυξης και της αύξησης

των εισοδήματος για όλους
τους Έλληνες, μπορεί να νικήσει τα αδιέξοδα που η κυβέρνηση αυτή θα αφήσει.
Αναφορικά με τα «κόκκινα
δάνεια», το πρόγραμμα της
δεύτερης ευκαιρίας της ΝΔ είναι μια στρατηγική ικανή να
διασφαλίσει την πρώτη κατοικία και την περιουσία των
οφειλετών, να ξεκαθαρίσει
τους οφειλέτες που έχουν
ανάγκη, από αυτούς που
έχουν και δεν πληρώνουν και
να ενισχύσει ουσιαστικά τη
ρευστότητα των τραπεζών.
Ταυτόχρονα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για ένα πρόγραμμα 120 δόσεων για τη
ρύθμιση των δανείων, στο
οποίο το μισό κεφάλαιο δε θα
τοκίζεται.
Αναφορικά με την αύξηση
του εισοδήματος, η στρατηγική της ΝΔ δε θα βασιστεί

Η ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ … ΕΝΤΑΤΙΚΗ …!
«δικά τους παιδιά» και όχι να δώσουν μια άλλη διάσταση στον
τρόπο λειτουργίας του συστήματος Υγείας. Όλοι τους δε
πανηγυρίζουν για την διάλυση
της παρεχόμενης κρατικής Υγείας …!
Έτσι η Υγεία σε πρώτο και
δεύτερο βαθμό γνώρισε πρωτοφανή αποτυχία. Έκλεισαν Νοσοκομεία ή τα συγχώνευσαν.
Έβαλαν λουκέτο σε κλινικές
και αυτές που έμειναν ανοιχτές,
σε μεγάλο βαθμό, υπολειτουργούν. Μιλούσαν για διορισμούς
χιλιάδων Γιατρών και Νοσηλευτών και τοποθέτησαν μερικές
εκατοντάδες, προτιμώντας, βέβαια, τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.
Διόρισαν σε ΜΙΑ νύχτα, όλες
τις Διοικήσεις των επτά Υ.ΠΕ.,
Υγειονομικών Περιφερειών, της
χώρας, με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ,

Κέντρο Πρόληψης Τρικάλων

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

επί Υπουργίας Παναγιώτη Κουρουμπλή. Έκαναν έναν ψευτοδιαγωνισμό για να διορίσουν
Διοικητές Νοσοκομείων και προσέλαβαν τα παιδιά του «κομματικού … σωλήνα» του ΣΥΡΙΖΑ,
παραβιάζοντας κατάφορα το
πνεύμα της προκήρυξης. Έτσι
προσέλαβαν περίπου 160 Διοικητές και Αναπληρωτές και φυσικά ολοκλήρωσαν το κακό βάζοντας ισάριθμους Αντιπροέδρους και Μέλη στα Δ.Σ. των
Νοσοκομείων, πάντα με το χαρτί της «κλαδικής του ΣΥΡΙΖΑ».
Απ’ αυτούς μερικοί είχαν μέχρι και … τέσσερα ΠΛΑΣΤΑ πτυχία, ενώ άλλοι ήταν άνεργοι και
βρήκαν δουλειά. Μερικοί διατηρούσαν γκαράζ ή βουλκανιζατέρ και άλλοι ήταν εντελώς
άσχετοι από Διοίκηση, αφού
δεν είχαν χρόνο Διοίκησης ούτε
σε ένα … περίπτερο …!
Τελευταία έστησαν την …
φάμπρικα των ΤΟ.Μ.Υ. δηλαδή
των Τοπικών Μονάδων Υγείας,
που απέτυχαν παταγωδώς. Η
απροθυμία των Γιατρών να στηρίξουν τον θεσμό αυτό ήταν
πρωτοφανής. Όλοι οι Ιατρικοί
Σύλλογοι της χώρας καταδίκασαν την απόφαση Ξανθού – Πολάκη κι έτσι το θέμα παραπέμφθηκε στις καλένδες. Πάντως
με τον τρόπο λειτουργίας των
ΤΟ.Μ.Υ. στα Τρίκαλα θα γελάσει
και το παρδαλό … κατσίκι …!
Μ’ αυτά και μ’ αυτά τα κόμματα, τις παραλήψεις και το
νταηλίκι του Υφυπουργού Υγείας, Παύλου Πολάκη, που το
παίζει … ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΣ,
δέκα χιλιάδες νέοι Γιατροί και
ενδεχομένως και άλλοι τόσοι
Νοσηλευτές έγιναν ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ και εξυπηρετούν τα Νοσοκομεία της Ευρώπης, της
Αμερικής και των … Αραβικών
χωρών. Την στιγμή που το κράτος κι οι οικογένειές τους ξόδεψαν μεγάλα χρηματικά ποσά
για να γίνουν γιατροί.
Τα Νοσοκομεία της πατρίδας μας έμειναν από Ιατρικό και
Νοσηλευτικό προσωπικό, που
όμως κάνει μεγάλο αγώνα να
σώσει τους ασθενείς. Οι διορισμοί έγιναν με το σταγονόμετρο
στο ΕΣΥ και οι νέοι Γιατροί

Γράφει ο Δρ.

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

αμείβονται με 1.200€ το μήνα
και όλοι τους είναι πάνω από 32
ή 35 ετών. Οι Μετακλητοί υπάλληλοι των κομμάτων, στην Βουλή, και οι ειδικοί σύμβουλοι
παίρνουν από 2.200 έως 2.500€
το μήνα … και φυσικά δεν σώζουν ζωές ανθρώπων, ούτε …
τραβάνε το … κουπί, που τραβάνε οι Γιατροί στα Νοσοκομεία. Φυσικά μερικοί απ’ αυτούς είναι μόνο απόφοιτοι … Γυμνασίου …!
Ακόμα και στους ελάχιστους
διορισμούς Ιατρών στο ΕΣΥ,
πολλοί Διοικητές Νοσοκομείων
προτίμησαν τα «Δικά τους παιδιά» και απέρριψαν Γιατρούς με
Διδακτορικά, με Μεταπτυχιακά, με εξειδικεύσεις και πολυετή υπηρεσία σε μεγάλα Νοσοκομεία της Ευρώπης.
Τα τελευταία γεγονότα, με
τους θανάτους δύο παιδιών
στην Λαμία, με τους θανάτους
ασθενών, που, και έπρεπε να
μπουν σε κρεβάτι Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.),
και έμειναν στους διαδρόμους,
όπως έγινε με το ΑΤΤΙΚΟ Νοσοκομείο, και με την εποχική
γρίπη, όπου φάνηκε η κατάντια
των Νοσοκομείων. Στην Καστοριά κάνουν … ΕΡΑΝΟ, για να
μαζέψουν χρήματα για την θέρμανση του Νοσοκομείου, ενώ σε
πόλεις της Μακεδονίας ανέβα-

ζαν τους ασθενείς στο Χειρουργείο στα … ΧΕΡΙΑ, λόγω
πολύμηνης βλάβης του ανελκυστήρα.
Με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), 150 κρεβάτια
στις ΜΕΘ είναι κλειστά, γιατί δεν
υπάρχουν Γιατροί και Νοσηλευτές. Τα Τ.Ε.Π. (Τμήματα
Επειγόντων Περιστατικών) υπολειτουργούν και ο Μαγνητικός
τομογράφος στο ΑΤΤΙΚΟ είναι
χαλασμένος εδώ και τρία χρόνια …!
Στο Γ.Ν. Τρικάλων, οι εργαζόμενοι χωρίστηκαν σε φιλοΔιοικητικούς και σε πολέμιους, με
ευθύνη της Διοίκησης, η οποία
πρόσφατα ψάχνει για … Ηρεμία
…! Η Υγεία των ασθενών στην
Πνευμονολογική κλινική κινδυνεύει από έλλειψη Γιατρών. Η
Ωτορυνολαρυγγολογική και η
Ουρολογική απειλούνται με λουκέτο, για τον ίδιο λόγο. Την
ίδια στιγμή, η πλέον αμφισβητούμενη Διοίκηση του Γ.Ν. Τρικάλων, ασχολείται με το «ΜΕΝΟΥΜΕ ΤΡΙΚΑΛΑ», με φιέστες
και με την «κατ’ οίκον νοσηλεία».
Αφού δεν έχουμε νοσηλεία στο
Νοσοκομείο, λόγω έλλειψης
προσωπικού, θα ‘χουμε … κατ’
οίκον νοσηλεία; Αυτές είναι
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ δε ΠΟΛ.
ΣΧΕΔ/ΜΟΥ
Αριθ. πρωτ.: ΟΙΚ. 3225
Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληροφορίες: Μαρία Μπερσίμη
Τηλ.: 24313-51269
Fax: 24313-51248

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γίνεται γνωστό ότι στο Δημοτικό Κατάστημα έχουν αναρτηθεί οι αριθ.:
• 30/2019 Α.Δ.Σ., με θέμα: «Τροποποίηση σχεδίου πόλης, στην πολεοδομική ενότητα VI (Στρατώνες) του
Δήμου Τρικκαίων - τμήμα «Γέφυρα
Πάσχου II», με:
α) την κατάργηση του χαρακτηρισμού «ΤΟΠΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ», επί
της οδού Καρδίτσης,
β) την κατάργηση του χαρακτηρισμού «ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ», έμπροσθεν
του Ο.Τ. Γ1522,

στην επιδοματική πολιτική και
στην φορο-είσπραξη, αλλά
στην άμεση μείωση των εισφορών, στην ενθάρρυνση
των επενδύσεων και στην αύξηση του κατώτατου μισθού
με ρυθμό διπλάσιο του ρυθμού αύξησης της οικονομίας.
Η οικονομική στρατηγική
της ΝΔ δεν επιδιώκει εντυπώσεις, επιδιώκει την άμεση
διόρθωση των προβλημάτων
και το άνοιγμα προς τα εμπρός.
Λιούτας Θανάσης

Ιστορίες … για … Αγρίους …!
Δυστυχώς η κυβέρνηση Τσίπρα έβαλε την Υγεία στην Εντατική …!
Από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη οι πολίτες
περιμένουν πολλά. Κυρίως περιμένουν να συνεργασθεί με
όλους τους Γιατρούς, Νοσοκομειακούς και Ελεύθερους
επαγγελματίες, για την κατάρτιση του προγράμματος στον
τομέα της Υγείας. Να είναι ελεύθεροι οι πολίτες να επιλέγουν
τον Γιατρό τους. Να διορίσει νέους Γιατρούς, όχι με μισθούς …
πείνας. Να στραφεί στον τομέα
της Πρόληψης και το Σύστημα
της Υγείας να είναι αποδεκτό
τόσο από τους Γιατρούς και
τους Νοσηλευτές όσο και από
τους πολίτες της Ελλάδας.
Αντί λοιπόν η κυβέρνηση της
«ΓΚΑΖΟΖΑΣ» να στηρίζει τον
Δικτάτορα Μαδούρο, αντί να
τροποποιεί τον Κανονισμό της
Βουλής για να μην διαλυθεί ο
διαλυμένος Πάνος Καμμένος,
αντί να ξεπουλάει την Μακεδονία και αντί να υβρίζει τους Δημοσιογράφους με πεζοδρομιακές εκφράσεις θα ήταν καλό να
φροντίσει για την Υγεία των πολιτών, που είναι βασικός συντελεστής για την ύπαρξη της Πατρίδας μας. Τώρα, όμως, είναι
πολύ ΑΡΓΑ …!
Τώρα, αν τους έμεινε λίγο …
τσίπα, ας κάνουν το αυτονόητο,
δηλαδή ΕΚΛΟΓΕΣ.
γ) τον χαρακτηρισμό όλων των ανωτέρω ως «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ».
• 31/2019 Α.Δ.Σ., με θέμα: «Τροποποίηση ι σχεδίου πόλης, στην πολεοδομική ενότητα V «Σαράγια», με:
α) την κατάργηση του χαρακτηρισμού «ΤΟΠΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ», επί
της οδού Καρδίτσης,
β) την κατάργηση του χαρακτηρισμού «ΣΤΟΑ», έμπροσθεν του Ο.Τ.
Γ904,
γ) τον χαρακτηρισμό όλων των ανωτέρω ως «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ».
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι,
αφού λάβουν γνώση των προτεινόμενων τροποποιήσεων, να υποβάλλουν
τις τυχόν ενστάσεις τους μέσα σε
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών
από τη δημοσίευση της παρούσας
ανακοίνωσης.
Τρίκαλα 04-02-2019
Ε.Δ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΤΑΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΤΡΙΤΗ

5

Απευθείας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Άλλη Διάσταση
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Δεύτερη Ματιά
ΕΡΤ Ειδήσεις - Δελτίο στη
Νοηματική - Αθλητικά - Καιρός
Η Άλλη Πλευρά E1
Sportify
Ο Καιρός Στην Ώρα Του
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Η Εκτόξευση του Hellas Sat 4
Η Επόμενη Μέρα
Indian Summers E3 (Ε)
Η Άλλη Πλευρά E1
Άλλη Διάσταση (Ε)
Indian Summers E3 (Ε)
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Πρώτη Είδηση

Καλημέρα Ελλάδα
Το Πρωινό
ANT1 News
Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)
Ρουκ Ζουκ
Κάτι Ψήνεται
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
Still Standing
Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E92
ANT1 News
Κλήρωση Λαϊκού Λαχείου
Η Επιστροφή E70
Πέτα τη Φριτέζα E32
Ο Τουρίστας
Η Επιστροφή
VICE Κ6 (Ε)
Μη μου Λες Αντίο (Ε)
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Και οι Παντρεμένοι 'Eχουν Ψυχή
(Ε)

Αλήθειες με τη Ζήνα (Ε)
Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ5 Ε12
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε266
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
Το Παιχνίδι της Μίμησης
MasterChef 3 (Ε)
Stalker

Θυρίδα Τηλεπώλησης
Οι Φίλοι Μου Τίγρης και Γουίνι
Η Μικρή Γοργόνα
Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
Τι Λέει;
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική

τηλεόραση

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Γλώσσα
17:10 Το Σόι σου Κ3 Ε7 (Ε)
18:00 Deal
19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:00 'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε87
21:00 Το Σόι σου Κ5 Ε28
21:50 Το Τατουάζ Κ2 Ε141
00:10 Μετά τα Μεσάνυχτα
01:50 Οι Ιστορίες του Αστυνόμου Μπέκα
03:00 Αυτές Είναι οι Kardashians Κ12
Ε12
04:00 Θυρίδα Τηλεπώλησης
04:30 Deal (Ε)
05:10 Εικόνες (Ε)

06:00
10:00
11:30
14:00
15:00
18:10
18:20
19:30
21:00
23:40
01:15
03:45
04:45

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

Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Survivor Πανόραμα
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Survivor
Ράδιο Αρβύλα
Power of Love (Ε)
Survivor Πανόραμα (Ε)
Μαζί Σου (Ε)

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

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

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Σαπουνάς Νικόλαος
Σαράφη 18, 2431023885
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Λαζαροπούλου Βανέσσα
Καλαμπάκας 30,2431076066
Από τις 5 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ
Τσαγκούλη Σοφία
Καποδιστρίου 14, 2431022175
Ράπτης Γιάννης
28ης Οκτωβρίου ,2431032067

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Ιωάννου------------------------------------------------------Οδ. Κονδύλη
Παπαθανασίου Αφοί -------------------------------------Οδ. Μετεώρων
Ντάλας--------------------------------------------8χλμ Τρικάλων-Πύλης
Σιούλης----------------------------------------------------Οδ. Καρδίτσης
Καλαμπανίδας-----------------------------------------Αγ. Βησσαρίωνας
Καραντάκος -----------------------------------------------------Δροσερό
Πανάγος--------------------------------------------------------------Πύλη
Πρεβέντας ------------------------------------------Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Οικονόμου----------------------------------------------------------Γόμφοι
Τσόγιας ------------------------------------------------------------Ρίζωμα

19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου» (Ε)
19.30 Ελληνικη ταινία «Αδέκαροι
ερωτευμένο»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 Εν λευκώ
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Θεσσαλία LIVE»

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

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

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

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

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Για Πάντα Παιδιά
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα
Ποιος Ρωτάει;
Open News στη Νοηματική
Για Πάντα Παιδιά
Open News
Ο Πρίγκιπας της Φωτιάς Κ1
Ο Πλανήτης των Πιθήκων: Η
Εξέγερση
Criminal Minds Κ8
Το Κινητό
Criminal Minds Κ8
Για την Παρέα
Ώρα Ελλάδος 05:30

ΚΡΙΟΣ: Τολμήστε να σκεφτείτε τα πιο τρελά πράγματα, αφού ειδικά σήμερα θα έχετε και δικαιολογία. Ακόμα κι αν κάτι φαντάζει
ουτοπικό, ακόμα κι αν πολλοί αδυνατούν να
το αντιληφθούν, για εσάς μπορεί να είναι
κάτι που θα σας αλλάξει τη ζωή.
ΤΑΥΡΟΣ: Για το επόμενο διάστημα αυτό που
θα θέλετε να προβάλλετε είναι ο προοδευτικός τρόπος με τον οποίο μπορείτε να
χειριστείτε τις αρμοδιότητες σας και οι καινοτομίες που μπορείτε να προτείνετε.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Πολύ καλή ευκαιρία αν θέλετε
να ξεκινήσετε κάποια δραστηριότητα που
σχετίζεται με το εξωτερικό ή έστω κάποιο
ταξίδι.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: . Εκτός λοιπόν από τα προφανή, νέους εραστές ή άλλες στάσεις και πρακτικές που μπορεί να θέλεις για ανανέωση, έρχεται να σε κάνει να ψάξεις τα κίνητρα σου και τις ανάγκες που προσπαθείς
να καλύψεις μέσα απ’ το σεξ.
ΛΕΩΝ: Οι αδέσμευτοι θα εστιάσετε αρκετά στο να εντοπίσετε το ταίρι σας ανάμεσα στο πλήθος εκεί έξω και καλά θα κάνετε,
αφού είναι μια συγκυρία που μπορεί να αποδειχτεί σημαντική!
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η νέα Σελήνη του Φεβρουαρίου ρίχνει τα φώτα της στα επαγγελματικά σας και σας καλεί να αποδείξετε την εξυπνάδα με την οποία μπορείτε να κινηθείτε.
Είναι ευκαιρία να εφαρμόσετε σύγχρονες
μεθόδους και να βελτιώσετε το κλίμα στην
ομάδα.
ΖΥΓΟΣ: Αν είστε γονείς μπορείτε να εφαρμόσετε νέες μεθόδους στην επαφή που

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται
Σε απογευματινές προβολές
μια συγκλονιστική ταινία

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

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

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

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

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

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

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Αχώριστος σύντροφος
του Μ. Αλεξάνδρου (αιτ.).
2. Πλούσια σε άμυλο Αντιπαθείς... ηχητικά.
3. Ομόηχα φωνήεντα Ανήκει στα Δωδεκάνησα
(αιτ.).
4. Αμερικανός συγγραφέας, ένας από τους βασικούς εκπροσώπους της
«μπιτ γενιάς».
5. Για τον ένα λέγεται
«ίθι» - Βραβευμένος κινηματογραφικός ρόλος της Κατίνας
Παξινού.
6. Υποατομικό σωματίδιο.
7. Τραγική ερωτευμένη της μυθολογίας μας (αντιστρ.) - Ενας
από τους στρατηγούς που κατέστειλαν τη στάση του Νίκα (αιτ.).
8. Βασάνισε τον Οδυσσέα - Από
τα οκτώ... δύο.
9. Το μικρότερο όνομα της μυθολογίας μας - Αρχαίο φωτιστικό
μέσο.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Σάλπιγγες από κέρατο ή
όστρακο (γεν.).
2. Κατάληξη ουσιαστικών - Επιμεριστική αντωνυμία.
3. Κλασική ταινία του Τζόζεφ Λόουζι (χωρίς άρθρο).
4. Καιρικό φαινόμενο - Αρχή ερώτησης.

escape room
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H λύση του προηγούμενου
8

7
2

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

9

4
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9

3

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

3

6
5

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

4

7

1

Tad: Το Μυστικό
του Βασιλιά Μίδα

Sudoku

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

8

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

5. Αρχαίο υποθετικό - Ενα ρήμα
που κάτι... κρύβει.
6. Το μεγαλύτερο των ζώντων θηλαστικών (γεν.).
7. Ο ποιητής του Βιβλίου των
Ωρών (αντιστρ.).
8. Για τον «βασιλιά» αυτόν συνέθεσε μία εισαγωγή ο Μπερλιόζ-Ιταλική πόλη.
9. Ποταμός της Ασίας - Η μητέρα του Ημαθίωνος.
ΛΥΣΗ (3-2-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ 2.
ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ 3. ΖΩΑ-ΑΙΑΙΑ 4. ΩΜ ΙΖ - ΑΝ 5. ΡΑΒΔΟΥΧΟΙ 6. ΟΛΑ - ΠΝ
(ΠΟΙΝΗ)-ΤΩ 7. ΝΕΒΡΙΣ - ΟΔ 8. ΕΚ
- ΙΠΠΟΙ 9. ΗΣΑΪΑΣ - ΟΟ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΓΑΖΩΡΟΣ 2. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ 3. ΑΤΙ - ΒΑΡΚΑ 4. ΤΙ - ΙΔ 5.
ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ 6. ΝΑΙ - ΥΠΝΟΣ 7. ΑΛΛΑΧ 8. ΚΟ'ΝΟΤΟΠΟ 9. ΙΣΑ - ΙΩΔΙΟ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

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

TELEMACHOS CINEMA

facebook/Δημοτικος

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

έχετε με τα παιδιά σας προκειμένου να βελτιώσετε το επίπεδο επικοινωνίας και κατανόησης μεταξύ σας.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Το «αντιμέτωπους» μην το
πάρετε με την αρνητική του έννοια, αφού
θα μπορούσατε το επόμενο διάστημα να
βρείτε λύσεις σε ζητήματα που σας απασχολούν, ενώ ευνοϊκότατες είναι οι συνθήκες και στο ενδεχόμενο που θέλετε να
αποκτήσετε το δικό σας σπίτι.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Ταξιδάκια προβλέπονται για
εσάς με τη νέα Σελήνη του Φεβρουαρίου και
γιατί όχι με το δικό σας ολοκαίνουργιο μεταφορικό μέσο! Το τελευταίο δεν ήταν υπονοούμενο μόνο για όσους θα ήθελαν να
αποκτήσουν κάποιο μέσο μεταφοράς, αλλά
και επικοινωνίας (τηλέφωνο, υπολογιστή
κλπ), μιας και αυτές τις μέρες τα πράγματα είναι ευνοϊκά.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Νέα οικονομικά δεδομένα
έρχεται να δημιουργήσει για σας η νέα Σελήνη στον Υδροχόο, αφού θα κινηθείτε έξυπνα και «εφευρετικά» προκειμένου να
ανακαλύψετε νέες πηγές εσόδων.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Είτε είναι μια σχέση, είτε μια
νέα επαγγελματική προσπάθεια, κάποιος
στόχος που μέχρι σήμερα φάνταζε μακρινός από σήμερα μπορεί να φαίνεται ένα
βήμα πιο κοντά. Δε χρειάζεστε συμβουλές
για τον τρόπο, αρκεί να είστε ο εαυτός σας!
ΙΧΘΕΙΣ: Επειδή η επόμενη νέα Σελήνη είναι στο ζώδιο σας και έχει μέσα της πολύ
παραμύθι, κοιτάξτε να εκμεταλλευτείτε
τη σημερινή, για να έχετε έναν μπούσουλα μέχρι τον επόμενο μήνα…
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Χρηματιστήριο: Στις 647,19
μονάδες ο Γενικός Δείκτης
Τα έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον, που εκδηλώθηκε
για τις τραπεζικές μετοχές και ιδιαίτερα για τη μετοχή
της Πειραιώς, οδήγησε την αγορά σε άνοδο, με τον τζίρο όμως να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 647,19 μονάδες,
σημειώνοντας άνοδο 0,89%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις
647,72 μονάδες(+0,97%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 32 εκατ. ευρώ, ενώ
διακινήθηκαν 21.450.071 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο
σε ποσοστό 0,85%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε
σε ποσοστό 0,58%.
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
Από τις μετοχές της
υψηλής κεφαλαιοποίησης,
. 647,19
τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της
Πειραιώς (+14,04% στα
0,89%
0,650 ευρώ), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ(+3,53% στα 4,5450
ευρώ),
της
Εθνικής(+2,80% στα 11,0280
ευρώ) και της ΜυτιληναίΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ος(+2,75% στα 8,5800
ευρώ).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΤΕ (-2,27% στα
10,740 ευρώ), της Fourlis (-1,13% στα 4,370 ευρώ και της
Lamda Development (-0,65% στα 6,140 ευρώ).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Τραπεζών (+2,59%) των Βιομηχανικών Προϊόντων (+2,09%) και των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (+1,80%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Τηλεπικοινωνιών (2,27%) και του Εμπορίου (-2,09%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 5.960.663 και
4.006.998 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha
Bank με 5,365 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ με 2,998 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 70 μετοχές, 31 πτωτικά και 32 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές:
Pasal+19,25%,Γ.Ε. Δημητρίου+16,67%, Πειραιώς
+14,04% και ΣΕΛΟΝΤΑ +13,30%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Βιοτέρ14,47%, Χαϊδεμένος-8,57%, Τζιρακιάν-7,27% και Unibios6,34%.

Ê
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Σχέδιο να ξεμπλοκάρουν 1,8 εκατ.
«κλειδωμένοι» λογαριασμοί
οφειλετών της εφορίας
Διπλή ανάσα - για δημόσια ταμεία και οφειλέτες - με μία ρύθμιση
ροπολογία με την
οποία θα αυξάνεται,
υπό όρους και
προϋποθέσεις,το ύψος
του ακατάσχετου
τραπεζικού λογαριασμού
(1.250 ευρώ το μήνα
είναι το όριο) που
διατηρούν σήμερα στις
τράπεζες περίπου 1,8
εκατομμύρια οφειλέτες
της εφορίας, σχεδιάζει
να καταθέσει σύντομα
στη Βουλή το υπουργείο
Οικονομικών,
προκειμένου να
αποδεσμεύσει πολλούς
«κλειδωμένους»
λογαριασμούς.

Τ

Απαραίτητη προϋπόθεση,
προκειμένου οι οφειλέτες της
εφορίας να αποφεύγουν κάθε
μήνα τη «δαμόκλεια σπάθη»
της εφορίας, δηλαδή την κατάσχεση από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους
οποιουδήποτε ποσού υπερβαίνει το όριο των 1250 ευρώ
(είτε πρόκειται για επιπλέον
μισθό είτε για σύνταξη είτε
ποσό εις χείρας τρίτων) είναι
οι οφειλέτες να υπαχθούν και
να εφαρμόζουν ευλαβικά στο
εξής τη νέα ρύθμιση αποπληρωμής των χρεών τους
που σχεδιάζει να εφαρμόσει
από τον προσεχή Μάρτιο. Δηλαδή με ένα λόγο, να αποπληρώνουν στην ημερομηνίες που θα προβλέπει η ρύθμιση τις δόσεις τους.
Το μέτρο αυτό εκτιμάται
ότι θα δώσει ανάσα ρευστότητας σε επαγγελματίες και

νοικοκυριά που αδυνατούν
να επιβιώσουν, καθώς οποιοδήποτε ποσό υπερβαίνει τα
1250 ευρώ το μήνα, καταλήγει στα ταμεία του κράτους.
Στόχος με τη νέα ρύθμιση και προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα εκμετάλλευσης από στρατηγικούς
κακοπληρωτές - είναι να αυξάνει σταδιακά το ύψος του
ακατάσχετου λογαριασμού
των 1.250 ευρώ (φτάνοντας
τα 1600 ευρώ ή 1800 ευρώ το
μήνα), εφόσον ο οφειλέτης είναι ενήμερος στις υποχρεώσεις καταβολής των δόσεων
της νέας ρύθμισης που θα
ισχύσει.
Για κάθε ποσό οφειλής που
θα εξοφλεί ο φορολογούμενος, βάση της ρύθμισης, θα
αποδεσμεύεται από τον ακα-

αία δόση ανέρχεται σε 400
ευρώ, το ποσό που θα μπορεί
να κινηθεί στον ακατάσχετο
τραπεζικό λογαριασμό θα είναι επιπλέον 1.200 ή 1.600
ευρώ, γεγονός που σημαίνει
ότι η εφορία δεν θα μπορεί να
«βάλει χέρι» σε μηνιαίο λογαριασμό ενός οφειλέτη που
θα φτάνει τα 2.450 ευρώ ή τα
2.850 ευρώ.

τάσχετο λογαριασμό των
1250 ευρώ σήμερα πολλαπλάσιο ποσό. Σύμφωνα με το
σχέδιο, το ποσό του λογαριασμού που θα αποδεσμεύεται θα είναι τρεις με
τέσσερις φορές υψηλότερο
της μηνιαίας δόσης της ρύθμισης που πληρώνει προς την
εφορία ο οφειλέτης.
Για παράδειγμα, αν η μηνι-
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Προσωρινή διακοπή Κοινό επαγγελματικό ταμείο ασφάλισης
κυκλοφορίας οχημάτων
ιδρύουν οι δημόσιοι υπάλληλοι
Διευθυντής της
Διεύθυνσης
Αστυνομίας
Τρικάλων αποφασίζει:

Ο

- Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας οχημάτων για
το χρονικό διάστημα Τρίτη
05/02/2019,
Τετάρτη
06/02/2019,
Πέμπτη
07/02/2019 και Παρασκευή
08/02/2019 και κατά τις ώρες
07:30’ - 15:30’ των ημερών αυτών, στις κάτωθι οδούς του
Δήμου Τρικκαίων:
- Στην οδό Κανάρη και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Χαρ. Τρικούπη και Δεληγιώργη.
- Στην οδό Κόντογλου Φώτη
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Άγγ. Σικελιανού και
Σεφέρη.
- Στην οδό Γρυπάρη και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Παπασωτηρίου και Πύρρου.
- Στην οδό Αγαμέμνωνος
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Πριάμου και Ειρήνης.
- Στην πάροδο Πυργετού
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Φιλοποιμενος και
Χαιρεφώντος (κατάληψη μέρους του οδοστρώματος).
- Στην οδό Φλέμιγκ και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Θεμιστοκλέους και Συγγρού.
- Στην οδό Σαΐτη και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Υπάτρου και Τσακάλωφ.
- Στην οδό Μοναστηρίου
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Κουτσομηλιών και
Σατωβριανού.
- Στην οδό Αγ. Σοφίας και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Πατουλιάς και Κοσμά Αιτωλού.
- Στην οδό Νιοβης και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Ευκλείδη και Αναξαγόρα.
- Στην οδό Ζωοδόχου Πηγής και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Θουκιδίδου
και Σοφοκλέους.
- Στην οδό Κοραή Αδαμαντίου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Χαρ. Τρικούπη
και Καποδιστρίου.
- Στην οδό Κονδύλη Γεωργίου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Μεταξά και
Δραγούμη.
- Στην οδό Κωλέττη και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Βαλαωρίτου και Ιάσωνος.
- Στην οδό Αλεξάνδρας και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Πατουλιάς και Κοσμά Αιτωλού.
- Στην οδό Καραϊσκάκη και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Κάνιγκος και Ερυθρού
Σταυρού.
- Στην οδό Αγίας Παρασκευής και στο τμήμα αυτής
μεταξύ των οδών Νεραϊδοχωρίου και Φιλύρας.
- Στην οδό Παπαδιαμάντη
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Δήμητρας και Λ. Κατσώνη.
- Στην οδό Αναξαγόρα και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Πύλης και Φλαμουλίου.
- Στην οδό Πύρρωνος και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Ειρήνης και Σελεύκου.
- Η κυκλοφορία θα διεξά-

γεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις των
τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα και με
τις υποδείξεις του συνεργείου
εκτέλεσης εργασιών και την
σήμανση που θα τοποθετηθεί
εκ μέρους αυτού.
- Με μέριμνα και ευθύνη
των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το
Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων,
να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες
σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι
προσωρινή και ισχύει μόνο,
από την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο και την τοποθέτηση
της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.
Η ισχύς της παρούσας στην
εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από
το Διοικητή του Τμήματος
Τροχαίας Τρικάλων και την
εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών, για την ορθότητα της
τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής
σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με το άρθρο 109
του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.
- Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με
τις ποινές που ορίζονται από
τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως
τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και
με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
- Η εκτέλεση της παρούσης
ανατίθεται στο προσωπικό
της Ελληνικής Αστυνομίας.

•Στόχος να λαμβάνουν μια πρόσθετη σύνταξη και εφάπαξ
οινό επαγγελματικό ταμείο ασφάλισης
επιδιώκουν να συγκροτήσουν οι περισσότεροι
δημόσιοι υπάλληλοι, χρησιμοποιώντας ως
βάση το υφιστάμενο Ταμείο Επαγγελματικής
Ασφάλισης των υπαλλήλων του υπουργείου
Οικονομικών, το οποίο μετά από 15 χρόνια
λειτουργίας ως φορέας πρόσθετης
ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, προχωρεί, μετά την
αλλαγή του καταστατικού του, και στην έκδοση
προγράμματος συνταξιοδοτικής κάλυψης, καλώντας
να ενταχθούν σε αυτό, όχι μόνον τους υπαλλήλους
του υπουργείου Οικονομικών, αλλά και τους
υπαλλήλους των άλλων υπουργείων.

Κ

Οι πρώτες συζητήσεις που
γίνονται αφορούν ήδη περίπου 10.000 υπαλλήλους του
Δήμου Αθηναίων και σύντομα
θα ακολουθήσουν διαβουλεύσεις και με άλλους δήμους,περιφέρειες και φορείς
του δημοσίου.
Το νέο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του υπουργείου Οικονομικών,όπως και
τα υπόλοιπα 17 που υφίστανται τα τελευταία χρόνια έχοντας ως μέλη εργαζόμενους σε
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου,
θα λειτουργεί σε ανταποδοτική βάση, δηλαδή οι παροχές
του θα είναι ανάλογες με τα
καταβαλλόμενα ποσά των εισφορών ανά εργαζόμενο και
σε συνδυασμό με τις επενδυτικές αποδόσεις που θα πετυχαίνουν .Με βάση τα παραπάνω θα παρέχει στα μέλη
του μετά την αποχώρηση τους
από την υπηρεσία ένα πρόσθετο ποσό σύνταξης (εκτός
της κύριας σύνταξης του
ΕΦΚΑ) η μια εφάπαξ καταβολή ποσού.
Εξίσου θετικό, για τα μέλη
των Ταμείων Επαγγελματικής
Ασφάλισης, είναι και το γεγονός ότι θα απολαμβάνουν φορολογικών κινήτρων, καθώς οι
ασφαλιστικές εισφορές,με
βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο,

εκπίπτουν του φορολογητέου
εισοδήματος,όπως ισχύει άλλωστε και με τα ταμεία κύριας
ασφάλισης του ΕΦΚΑ.
Στόχος των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι
να μπορέσουν οι εργαζόμενοι, μέσω μιας μικρής ετήσιας
εισφοράς,να εξασφαλίσουν
μετά το πέρας του εργασιακού
τους βίου μια πρόσθετη σύνταξη ή μια εφάπαξ παροχή.

Τι είναι τα
επαγγελματικά
ταμεία ασφάλισης
Τα Ταμεία Επαγγελματικής
Ασφάλισης γνωρίζουν ιδιαίτερη άνθηση τα τελευταία
χρόνια και στη χώρα μας, παρότι άρχισαν να συστήνονται
και να λειτουργούν με σημαντική καθυστέρηση σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
Συστήνονται από εργαζόμενους διαφόρων επαγγελματικών κλάδων με τη στήριξη,σε ορισμένες περιπτώσεις
μισθωτών του ιδιωτικού τομέα,και των εργοδοτών τους
προκειμένου, έναντι ετήσιου η
μηνιαίου αντιτίμου, να λάβουν
στο τέλος του εργασιακού
τους βίου μια συμπληρωματική σύνταξη (μαζί με την κύρια

του ΕΦΚΑ) ή ένα ποσό εφάπαξ ανάλογα με τις εισφορές
που κατέβαλαν και τις επενδυτικές αποδόσεις που αυτές
πέτυχαν.
Σήμερα, στη χώρα μας λειτουργούν 18 Επαγγελματικά
Ταμεία Ασφάλισης,ένα ανά
επαγγελματικό κλάδο, και σε
αυτά έχουν εγγραφεί ως μέλη
121.000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.
Σύμφωνα με την κοινοτική
οδηγία ΕΕ/2341/2016 που
αναμένεται να ενσωματωθεί
στην ελληνική νομοθεσία τους
πρώτους μήνες του 2019 οι διοικήσεις των Επαγγελματικών
Ταμείων υποχρεούνται να παρέχουν στο εξής επαρκή πληροφόρηση στους ασφαλισμένους-μέλη τους για τους
οικονομικούς κινδύνους για
κάθε επενδυτική τους επιλογή, τις αποδόσεις και το ύψος
της σύνταξης που θα λάβουν
με βάση τις αποταμιεύσεις
τους.
Πιο συγκεκριμένα, η κοινοτική οδηγία απαιτεί ελάχιστη
πληροφόρηση προς τα μέλη
των Επαγγελματικών Ταμείων
Ασφάλισης που θα αφορά μεταξύ άλλων:
- τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων

στο συνταξιοδοτικό καθεστώς
- πληροφορίες σχετικά με
το επενδυτικό προφίλ·
- τη φύση των οικονομικών
κινδύνων που φέρουν τα μέλη
και οι δικαιούχοι
- τους μηχανισμούς προστασίας των σωρευμένων δικαιωμάτων ή τους μηχανισμούς μείωσης των παροχών,
εάν υπάρχουν·
- τις επιλογές που έχουν
στη διάθεσή τους τα μέλη και
οι δικαιούχοι για τη λήψη των
συνταξιοδοτικών παροχών
τους
- πληροφορίες σχετικά με
τα σωρευμένα δικαιώματα ή
το σωρευμένο κεφάλαιο, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης φύσης του συνταξιοδοτικού καθεστώτος
Πανευρωπαϊκά, οι πολίτες
βασίζονται σήμερα ολοένα
και περισσότερο σε επαγγελματικές συνταξιοδοτικές παροχές ώστε να συμπληρώσουν άλλες συνταξιοδοτικές
παροχές.Ενδεικτικό είναι το
γεγονός ότι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης έχουν
σε Ευρωπαικές χώρες 75 εκατομμύρια μέλη και δικαιούχους, με 2,5 τρισ. ευρώ ενεργητικό.

TO NEO ΠPOΓPAMMA ΔPOMOΛOΓIΩN AΠO TO KTEΛ
TPIKAΛΩN A.E.•ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ: 24310 73136

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.

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

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500 •
www.kotoulastours.gr

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ
MINIBUS 19-20 ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300

Α.Μ. 0727E600000447Y1
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 14 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. 2431303610 - FAX: 2117702862
Email: info@efthimioutravel.gr
Web: www.efthimioutravel.gr

•Aπογευματινή εκδρομή στην Ι.Μ. Αγίου Στεφάνου Μετεώρων
για την παρακολούθηση του πανηγυρικού εσπερινού προς Τιμήν
του Αγίου Χαραλάμπους. Το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου.

ΤΡΙΤΗ

5

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 37

ΜΗ.ΤΕ 0727Ε60000017701

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
07-08-09-10 ΜΑΡΤΙΟΥ
4 ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΤΙΜΗ 105,00 ΕΥΡΩ

•Ημερήσια εκδρομή στο Χ.Κ. Καϊμακτσαλάν και στον Παλαιό
Άγιο Αθανάσιο. Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου.
•Εκδρομή στην Ι.Μ. Αγίας Τριάδας στην Άνω Γατζέα Πηλίου.
Το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου.
Η τιμή περιλαμβάνει μεταφορά- 2 Διανυκτερεύσεις με πρωινό & Ξεναγό.

•Αποκριά στη Νάουσα “Γενίτσαροι και Μπούλες”. Την Κυριακή
10 Μαρτίου.

ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ –
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ • ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32 ΤΡΙΚΑΛΑ
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)
«ΑΡΤΑ - ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ»
Έδεσσα - Παλαιός Άγιος Αθανάσιος από 16-17/02/2019
«ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ»
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/02/2019
«ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2019 - ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ»
ΤΙΡΑΝΑ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ
(Hotel Continental Vora 4*TIΡΑΝΑ - Valamar Collection
President Hotel 5* DUDROVNIK Hotel Moskva 4* BUDVA)
Από 07 -11/03/2019
«ΡΩΜΗ-ΝΑΠΟΛΙ-ΠΟΜΠΗΙΑ»
Από 14-19/03/2019
(Σε συνεργασία με το Σύλλογο Απόστρατων Πυροσβεστών)

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

«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ»
Από 26-29/04/2019
«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ»
Από 2-5/05/2019

«ΠΑΤΜΟΣ το νησί της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ»
Από 08 – 11/05/2019

e-mail: kteltrik@otenet.gr - hypertourskalampaka@gmail.com

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
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΞΕΝΙΑΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

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

ΜΗ.ΤΕ 0727Ε60000017701

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

ΛΟΝΔΙΝΟ 4-ΗΜΕΡΕΣ

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

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

Το γραφείο Γενικού Τουρισμού ΛΙΠΑΣ TRAVEL διοργανώνει τις
παρακάτω οδικές εκδρομές:

ΠΑΡΙΣΙ 5-ΗΜΕΡΕΣ

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
4ήμερη εκδρομή 14-17 Φεβρουαρίου 2019
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με πρωινό (πλατεία ΤΑΧΙΜ), ξεναγός
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 110,00 €

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 12/02
IBIS OPERA / BWESTERN RONCERAY 3*: από 359€

ΡΩΜΗ 3-ΗΜΕΡΕΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 14/02
ΒΕRLIN-BERLIN 4*: από 189€

ΒΕΡΟΛΙΝΟ 4-ΗΜΕΡΕΣ

ΟΙ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

«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

***Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου 145,00ευρώ***
***Οι τιμές είναι ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο****

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 €

ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡIΩΝ –
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

26-29 Απριλίου 2019 (3 διαν/σεις με εορταστικό μενού)

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

«ΠΑΡΟΣ»
Από 08 - 12/07/2019
«ΛΗΜΠΝΟΣ»
Από 20 - 26/07/2019

Γίνονται δεκτά τα δελτία του εκδρομικού προγράμματος
του ΟΓΑ (τετραήμερα)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Αναχώρηση λεωφορείου κάθε Τετάρτη.

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

«ΚΕΑ (ΤΖΙΑ)»
Από 8 - 9/06/2019

«ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ»
«Ταξίδι στη Γη του Ήλιου του Μεσονυκτίου»
Οδική - Αεροπορική 18ήμερη εκδρομή
Από 01/08 - 18/08/2019

(A.M. EOT 0727661-005461)

-Εκδόσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
- Μεταφορές και εκδρομές με σύγχρονα λεωφορεία

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 14/02
ΑΝGLOAMERICANO 4*: από 199€

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

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

Τετραήμερη εκδρομή στην ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 8-11 Mαρτίου
(βραδινή αναχώρηση σε ξενοδοχείο 4*)

«ΠΟΛΩΝΙΑ»
Κρακοβία – Βαρσοβία - Νόβισαντ – Βουδαπέστη - Μπάνσκα
Μπίστριτσα Μπρατισλάβα – Βελιγράδι.
Από 29/05 – 06/06/2019

«ΧΙΟΣ»
Από 14 – 17/06/2019

ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡIΩΝ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Πληροφορίες & Δηλώσεις Συμμετοχής: 24310 73137 - 2432 22250

«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

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ
(ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ) & ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ (ΜΗΛΕΣΙ)
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 24/02, Τιμή: 20,00 ανά άτομο

ΠΑΣΧΑ στην «ΚΕΡΚΥΡΑ»
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

Τα πάντα για το παιδί
από παιχνίδια έως γραφική ύλη

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 87 - ΤΡΙΚΑΛΑ - ΤΗΛ.: 24310 27357

Πληροφορίες, προγράμματα & δηλώσεις συμμετοχής στο γραφείο μας,
Κονδύλη 18 – Τρίκαλα και στα τηλ. 2431036588-30168 •e-mail: lipastr@otenet.gr

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

38 σελίδα

ΤΡΙΤΗ

5

τοπικά

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Θείες Λειτουργίες στον Ι. Ν. Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων και
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
από ώρα 7:00π.μ. έως 9:15π.μ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
σήμερα Τρίτη 5 Φεβρουαρίου το απόγευΤΕΤΑΡΤΗ 6-2-2019 εορτή του Αγίου Ιερού ΦΩΤΙΟΥ του Μεγάλου και Ισαποστόλου Πατριάρχου Κων/πόλεως και Αγίου
ΒΟΥΚΟΛΟΥ επισκόπου Σμύρνης.
ΠΕΜΠΤΗ 7-2-2019 εορτή του Αγίου ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ επισκόπου
Λαμψάκου και Αγίου ΛΟΥΚΑ του εν Στειρίω.
ΣΑΒΒΑΤΟ 9-2-2019 Απόδοση της εορτής της Υπαπαντής του
Κυρίου και Αγίου ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ επισκόπου.
Εκ του Ιερού Ναού

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

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

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

μα 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.
Αύριο 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.

Ιερές Αγρυπνίες
στην πόλη και χωριά των Τρικάλων
έως 7 Φεβρουαρίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη και σε χωριά των Τρικάλων θα τελεσθούν οι κάτωθι Ιερές Αγρυπνίες:
Σήμερα Τρίτη 5 Φεβρουαρίου με την ευκαιρία της εορτής
του εν Αγίοις Πατρός Ημών Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, από 8:30-12:15 βραδινή στον Ιερό Ναό Αγίου
Κοσμά του Αιτωλού Τρικάλων ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν
συνεχεία και εν συνεχεία η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου.
Αύριο Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου με την ευκαιρία της εορτής
του εν Αγίοις Πατρός Ημών Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου, από 9:00-12:30 βραδινή στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, ο Όρθρος και εν συνεχεία Θεία Λειτουργία.
Την ίδια μέρα θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία από 8:30-12:30
βραδινή στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Μεγάρχης
ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία Θεία Λειτουργία.
Την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου με την ευκαιρία της εορτής του
Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Στρατηλάτου, από 8:30-12:30 βραδινή στον Ιερό Προσκυνηματικό
Ναό Αγίου Στεφάνου Τρικάλων, ο Εσπερινός, ο Όρθρος και
εν συνεχεία Θεία Λειτουργία.

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

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
(ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ)
Ορθρος-Θεία Λειτουργία: 7:30-10:30π.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ
π. Λάμπρος
Κάθε Τετάρτη: Πρωί
9:00π.μ.-12:30μ.μ.
Απόγευμα:
6:00μ.μ.10:00μ.μ. ή κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως

π. Απόστολος
Κάθε Σάββατο 10:00 π.μ.11:00π.μ.
π. Παρθένιος
Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως 6973283245

Ομιλία στην Γ.Ε.Χ.Α.
Την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 5:30 μ.μ. στην
αίθουσα της “Γ.Ε.Χ.Α.”, οδός Βύρωνος 24, θα γίνει ομιλία
από τον Πανοσ. Αρχιμανδρίτη π. Αθανάσιο Αναστασίου
Προηγούμενο της Ιεράς Μονής Μεγάλου Μετεώρου, με
θέμα: «Ο θάνατος και τα μετά θάνατον».
Προσκαλείσθε να την παρακολουθήσετε.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• σουφλέζυμαρικών• μπάμπιες
• μοσχάριμεμενιτάρια
• χοιρινόλεμονάτο
• πένεςμετόνομεσάλτσαλαχανικών
• μπούτικοτόπουλοκοκκινιστό

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

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

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

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

Ζωγράφου 1 πεζόδρομος (έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ.: 24310 78435 • what’s up: 6986 835 554
ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Μοσχάρι στιφάδο
6,00 €
Κανελόνια με κιμά ή μουσακά
5,00 €
Ρεβυθάδα γάστρας με λουκάνικο και σπανάκι ..........................5,00 €
Συκώτι μόσχου ψημένο σε χυμό ροδιού με ρύζι ή πουρέ .........5,00 €
Σνίτσελ κοτόπουλου ψημένο στο φούρνο με ρύζι π πατάτες ....5,00 €
Κεφτεδάκια με πατατούλες ή κοκκινιστά .................................5,00 €
Ψάρι φούρνου με πατάτες και λαχανικά ...................................6,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά ............................................................6,00 €
Κασάτα (Βλάχικη πίτα με φέτα και πρόβειο βούτυρο)...............5,00 €

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

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας κόρη, αδελφή, εγγονή, ανεψιά και εξαδέλφη

ΕΡΡΙΕΤΑ ΝΙΚ.
ΓΚΑΓΚΑ
Ετών 22
Θανούσα κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 5
Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 2.00μ.μ., εκ
της οικίας μας Σταμελάκου 9 στα Τρίκαλα, στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά της.
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Νικόλαος Γκάγκας και Εύη Σούλα. Ο ΑΔΕΛΦΟΣ:
Δημήτρης Γκάγκας. ΟΙ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ: Ερριέτα Γκάγκα, Τριανταφυλλιά Σούλα. ΟΙ ΘΕΙΟΙ: Βαρβάρα Γκάγκα, Ευάγγελος Γκάγκας, Νικολέτα Σούλα και Δημήτρης Σιαφαρίκας. ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στην οικία μας Σταμελάκου
9 στα Τρίκαλα, σήμερα Τρίτη 5 - 2 - 2019 και ώρα 8.00 το πρωί.
2) Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α’ Νεκροταφείου Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Εξεύρω τα έργα σου και
την αγάπη...και την πίστη και
την υπομονήν σου...Έχω
όμως κατά σου ολίγα» (Αποκ.
2:19-20)
Προ καιρού μια πρωτοσέλιδη είδηση μας εντυπωσίασε:
«Οι αστροναύτες τοποθέτησαν επιπρόσθετο εξοπλισμό
στο τηλεσκόπιο Χάμπλ που
βρίσκεται στο διάστημα. Τώρα
πια, αυτό το πανίσχυρο μάτι
του ανθρώπου, θα βλέπει πιο
μακριά και πιο καθαρά στο
απέραντο σύμπαν!». Άραγε
σκεφθήκαμε πόσο πιο μακριά
και πιο καθαρά βλέπει το μάτι
του Θεού που δημιούργησε
το σύμπαν; Στην Καινή Δια-

θήκη διαβάζομε: «Ο Ιησούς, ο
Υιός του Θεού έχει τα μάτια
Του σαν φωτιάς φλόγα»
(Αποκ.2:18) και «μπροστά Του
δεν είναι τίποτα σκεπασμένο
που δεν θα ξεσκεπαστεί και
κρυφό που δεν θα γίνει φανερό»(Λουκ.12:2). Η πύρινη
φλόγα της ματιάς Του κατακαίει κάθε προσπάθεια συγκάλυψης. Φέρνει τα πάντα
στο φως. Μας επαινεί για ότι
Τον ευαρεστεί, και μας ελέγχει για ότι πρέπει να διορθώσομε. Αν λοιπόν είναι ο Κύριος
μας και επειδή Τον αγαπούμε,
πρέπει να προσέχομε στη ζωή
μας, πολύ περισσότερο τώρα
που Τον περιμένομε.

•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

† ΠΕΝΘΗ
Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά και θεία

ΛΙΝΕΤΑ ΑΠΟΣΤ.
ΜΠΑΚΟΒΑΣΙΛΗ
Συντ/χο Καθηγήτρια
Ετών 88
Θανούσα κηδεύσαμε χθες Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019 και
ώρα 4.00μ.μ., εκ του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου Τρικάλων.
Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν καθ' οιονδήποτε τρόπο
στο πένθος μας
Ευχαριστούμε θερμά
Τρίκαλα 5-2-2019
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σωτήρης και Λίλια Μπακοβασίλη, Λιάνα και Τάσος Τσουρβάκας. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Λινέτα, Αποστόλης, Μελένια,
Αντώνης. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Την τελετή επιμελήθηκε το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

Ο Φ.Ι.ΛΟ.Σ. ετέλεσε
τρισάγιο στους τάφους

Παν. Χατζηγάκη και Γ. Κονδύλη
Προχθές Κυριακή το Δ.Σ. του Φιλολογικού, Ιστορικού, Λογοτεχνικού Συνδέσμου (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) Τρικάλων ετέλεσε τρισάγιο
στους τάφους του μεγάλου ευεργέτη του Παναγιώτη Χρ. Χατζηγάκη και του Τρικαλινού στρατηγού και πρωθυπουργού Γεωργίου Κονδύλη.

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

ΤΡΙΤΗ
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΑΜΩΝ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του Βύρωνα και της Ευαγγελίας, το γένος Γουρνάρη, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΟΥΣΙΑ του Αποστόλου και της Βασιλείας, το γένος Λάζου, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα
πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στα Τρίκαλα.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΕΡΙΒΑΝΗΣ του Δημητρίου και της Θεοδώρας, το γένος Γεωργίου, που γεννήθηκε στη Λάρισα και
κατοικεί στη Φαρκαδόνα και η ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
του Κωνσταντίνου και της Αφροδίτης, το γένος Κουβάτα, που
γεννήθηκε στα Τρίκαλα και κατοικεί στη Φαρκαδόνα πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στη Φαρκαδόνα Τρικάλων.

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

Πρωθυπουργός,
Αλέξης Τσίπρας,
θα αναχωρήσει
σήμερα Τρίτη, για την
Τουρκία, στο πλαίσιο
της διήμερης επίσκεψης
που θα
πραγματοποιήσει στην
Άγκυρα και την
Κωνσταντινούπολη.

Ο

Φυσικά όλα τα βλέμματα
είναι στραμμένα στη συνάντηση του με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάνμ ενώ ο πρωθυπουργός θα
επισκεφθεί και τον ιερό ναό
της Αγίας Σοφίας στην Κωνταντινούπολη, που λειτουργεί ως μουσείο.
Τέλος, θα μεταβεί στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης,
όπου αφού ξεναγηθεί θα έχει

Mετά το τετ α τετ με Ερντογάν

Σε Αγία Σοφία και Χάλκη
ο Πρωθυπουργός
συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, Βαρθολομαίο.

Ακολουθεί αναλυτικά
το πρόγραμμα:
Τρίτη 5 Φεβρουαρίου
16:00 Άφιξη στο Προεδρικό
Μέγαρο και συνάντηση με τον
Αντιπρόεδρο της Τουρκικής
Δημοκρατίας, Fuat Oktay.
16:45 Συνάντηση του Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα με
τον Πρόεδρο της Τουρκικής

Δημοκρατίας, Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν και εν συνεχεία διευρυμένες συνομιλίες της ελληνικής αποστολής με αξιωματούχους της κυβέρνησης
της Τουρκικής Δημοκρατίας.
18:50 Δηλώσεις του Πρωθυπουργού και του Προέδρου
της Τουρκικής Δημοκρατίας
προς τους εκπροσώπους του
Τύπου.
19:30 Δείπνο παρατιθέμενο
από τον Πρόεδρο της Τουρ-

κικής Δημοκρατίας προς τιμήν
του Έλληνα Πρωθυπουργού.
Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου
09:15 Επίσκεψη και ξενάγηση του Πρωθυπουργού
στην Αγία Σοφία.
11:30 Μετάβαση του Πρωθυπουργού στη Θεολογική
Σχολή της Χάλκης, όπου αφού
ξεναγηθεί θα έχει συνάντηση
με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, Βαρθολομαίο.
18:30 Συνάντηση του Πρω-

Από παλιότερη συνάντηση του Έλληνα
Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο
θυπουργού με εκπροσώπους
της ελληνικής ομογένειας της
Κωνσταντινούπολης στο Σι-

σμανόγλειο Μέγαρο όπου
στεγάζεται το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
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

