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Με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης συναντήθηκε ο Δήμαρχος Τρικκαίων

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.

Στόχος η στήριξη του προγράμματος από την πολιτεία για
την ενίσχυση και διαφύλαξη των αυθεντικών φυτών Κόζιακα
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

Dr ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΚΑΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Αρ. Πιστ. 506925 QM08

“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
CMYK

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

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

Πρόγραμμα
βιολογικής γεωργίας
Ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συν/σμός ΜΕΤΕΩΡΩΝ ενημερώνει όλους τους ενεργούς γεωργούς να υποβάλουν αιτήσεις στήριξης στο
πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 (Βιολογική Γεωργία) από
19 Φεβρουαρίου 2019 έως και 21 Μαρτίου
2019.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του Συνεταιρισμού μας για ενημέρωση και υποβολή αιτήσεων.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24320 2242624320 22507.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ.ΓΑΛ. ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 2

ΥΗ

ΠΑΡΑΣΚΕ

8
ΥΑΡΙΟΥ
ΦΕΒΡΟ

Σαν Σήμερα
1600
Η Ιερά Εξέταση καταδικάζει
σε θάνατο τον φιλόσοφο
Τζορντάνο Μπρούνο, λόγω
των αιρετικών απόψεών του...
Υποστήριζε την ηλιοκεντρική
θεωρία του Κοπέρνικου.
1833
Με διάταγμα της αντιβασιλείας, η δραχμή αντικαθιστά
ως νομισματική μονάδα τον
Φοίνικα.
1912
Ο Εμμανουήλ Αργυρόπουλος πραγματοποιεί την πρώτη
πτήση στην Ελλάδα, με αεροπλάνο τύπου «Νιεπόρ» 50
ίππων. Την ίδια μέρα θα πετάξει για δεύτερη φορά, με
συνεπιβάτη τον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο.
1916
Ποιητές και καλλιτέχνες συναντώνται στο καμπαρέ «Βολτέρος» της Ζυρίχης και αποφασίζουν να ιδρύσουν το Κίνημα «Νταντά». Ηγετική μορφή του, ο ρουμάνος συγγραφέας Τριστάν Τζαρά. Βασικά
χαρακτηριστικά του κινήματος: 1) Αγανάκτηση για τον
παραλογισμό του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, 2) Αμφισβήτηση και απέχθεια για τον
σύγχρονο πολιτισμό. Απόρριψη της αστικής κουλτούρας,
3) Απαντούν πιο πολύ με την
πρόκληση, παρά με τις αισθητικές ιδέες τους.

Ο

ταν ο Ανδρέας
Παπανδρέου κέρδισε
την εξουσία το 1981 με
εκείνο το συντριπτικό
ποσοστό 48%, οι
νεοδημοκράτες ψηφοφόροι
δυσκολεύτηκαν πολύ να
κατανοήσουν ότι το ΠΑΣΟΚ
ήρθε για να μείνει.

Ετσι άρχισαν για πρώτη φορά
οι θεωρίες περί μικρής παρένθεσης που θα κλείσει σύντομα. Η
πρώτη ψυχρολουσία ήρθε στις ευρωεκλογές που ακολούθησαν, η
δεύτερη και φαρμακερή στις εθνικές εκλογές του 1985. Τότε συνειδητοποίησαν όλοι ότι το νέο
πολιτικό δίπολο είναι ΠΑΣΟΚ Ν.Δ.
Παρά αυτή τη μεγάλη διάψευση,
το σενάριο της παρένθεσης συνεχίζει να κυκλοφορεί ακόμη και
σήμερα. Οι πασοκτζήδες προέβλεπαν ότι ο Κώστας Καραμανλής θα
είναι μια παρένθεση μετά τον Κώστα Σημίτη και η Νέα Δημοκρατία
επί ηγεσίας του κέρδισε δύο φορές. Μετά ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας
για να φουντώσουν τα σενάρια
στα όρια της βεβαιότητας ότι δεν
θα καταφέρει να κλείσει ούτε έναν
χρόνο στην εξουσία. Ιδιαίτερα μετά
το αποτυχημένο πρώτο εξάμηνο
αναπτερώθηκαν οι ελπίδες πως,
όπου να ’ναι, φεύγουν. Οι εκλογές
τον Οκτώβριο ήταν η απάντηση.
Παρά τα όσα είχαν μεσολαβήσει
με τις κλειστές τράπεζες, με τη
χώρα να κινδυνεύει να βρεθεί
εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης και να
βολοδέρνει στον τρίτο κόσμο, ο
ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε ξανά τις εκλογές.
Βρίσκεται στην εξουσία τριάμισι
χρόνια. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο
μακροβιότερος πρωθυπουργός των
μνημονιακών χρόνων και πλέον
είναι στο χέρι του, εφόσον το επιθυμεί, να εξαντλήσει την τετραετία

Το παραμύθι της κυβερνητικής παρένθεσης
μέχρι τελευταία ημέρα. Τώρα το
σενάριο της παρένθεσης το αγαπούν οι Συριζαίοι. Φαντασιώνονται
πως, εάν κερδίσει με αυτοδυναμία
ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η θητεία
του θα είναι μικρή, καθώς δεν θα
μπορεί να αντέξει τους κλυδωνισμούς της φτωχοποιημένης κοινωνίας από τη μακρόχρονια κρίση.
Χωρίς αμφιβολία, ο Αλέξης Τσίπρας έχει κερδίσει όλα τα προσωπικά του στοιχήματα. Πράγματα
πλέον σε όλους γνωστά. Το κόμμα
του 3% το έφτασε στο 36% και
μετά τις εκλογές θα διατηρήσει
ένα ποσοστό από 23% μέχρι 27%,
που σημαίνει ότι θα είναι η νέα
μεγάλη παράταξη της Κεντροαριστεράς. Το μόνο κόμμα που θα
μπορούσε να μικρύνει τη δύναμή
του και να περιορίσει τη διείσδυσή
του στο λεγόμενο αντιδεξιό μέτωπο
ήταν το Κίνημα Αλλαγής. Εάν αυτό
το εγχείρημα είχε πετύχει και η
Φώφη Γεννηματά κατάφερνε, όπως
ήθελαν οι πρώτες προβλέψεις, να
εξασφαλίσει ποσοστό πάνω από
10%, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα υποχωρούσε κάτω από 20% και η Κεντροαριστερά θα είχε δύο πόλους.
Αυτό, όμως, δεν συνέβη.
Ετσι οδηγούμαστε σε μια πολωμένη προεκλογική περίοδο με
δύο πρωταγωνιστές, τον Κυριάκο
Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα.
Το οπλοστάσιό τους το έχουν αποκαλύψει εγκαίρως. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα αισθάνεται νικητής και τροπαιούχος, αφού κατάφερε κόντρα
στη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών να περάσει τη συμφωνία των Πρεσπών και να ικανοποιήσει τη δική του εκλογική βάση

και ταυτόχρονα να αναβαθμίσει
τις σχέσεις του με τους συμμάχους,
Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη.
Η κατηγορία ότι αυτό έγινε διαλύοντας τρεις μικρές κοινοβουλευτικές ομάδες και μαζεύοντας
βουλευτές από εδώ κι από εκεί
και οι οποίοι δεν συμμετείχαν μέχρι
τότε στην κυβερνητική πλειοψηφία,
ακούγεται ωραίο πολιτικό επιχείρημα της αντιπολίτευσης, αλλά
έτσι λειτουργούν οι αστικές δημοκρατίες. Οι βουλευτές από την
ώρα που θα περάσουν το κατώφλι
της Βουλής είναι εκπρόσωποι του
λαού και έχουν απόλυτη πρωτοβουλία κινήσεων. Η εξουσία των
πολιτών τελειώνει εκεί και ενεργοποιείται ξανά στις εκλογές, οπότε μπορούν με ευκολία τους βουλευτές που αθέτησαν τις υποσχέσεις τους να τους στείλουν σπίτι
τους. Γι’ αυτό χρειάζεται και μεγάλη
προσοχή όταν πηγαίνει κανείς στην
κάλπη να μην ψηφίζει ούτε για
πλάκα, ούτε με θυμό, αλλά να
προσέχει ποιους στέλνει στη Βουλή.
Στην τελική ευθεία προς την
κάλπη είτε αυτή στηθεί τον Μάιο
είτε τον Οκτώβριο, η κυβέρνηση
θα επιχειρήσει να καλοπιάσει τη
θυμωμένη από τη συμφωνία των
Πρεσπών κοινωνία με μπαράζ φιλολαϊκών και θεσμικών νομοσχεδίων. Ηδη ξεκινά με την αύξηση
του κατώτατου μισθού, με τον νέο
νόμο Κατσέλη, με ρυθμίσεις ασφαλιστικών εισφορών, με επιστροφές
χρωστούμενων από το κράτος
στους πολίτες και πάει λέγοντας.
Ενώ μέσα στον επόμενο μήνα φέρνει στη Βουλή ο υπουργός Δικαιοσύνης τη σημαντικότερη μεταρ-

ρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών
για την επιτάχυνση της απονομής
της δικαιοσύνης την οποία επεξεργάστηκαν σε διάφορες φάσεις
επί χρόνια σπουδαίοι νομικοί-καθηγητές και ανώτατοι δικαστές.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συνεχίσει να μιλά σε υψηλούς τόνους
για τη συμφωνία των Πρεσπών.
Ηδη έχει ξεκινήσει ο ίδιος και τα
στελέχη του με δεσμεύσεις του
τύπου ότι θα βάλουν βέτο στην
είσοδο των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Μόνο που θα περάσουν χρόνια για να αποφασίσει
ξανά η Γερμανία να ανοίξει την
πόρτα σε βαλκανική χώρα, άρα
δεν είναι κάτι που θα έρθει στο
τραπέζι σήμερα-αύριο.
Τα μεγάλα όπλα του Μητσοτάκη
με τα οποία και θα κερδίσει τις
εκλογές είναι τα προφανή και αυτονόητα. Η φτωχοποίηση της μεσαίας τάξης, η αβάσταχτη φορολογία για τα συνήθη κορόιδα, η
επιστροφή των επενδυτών που θα
δώσουν θέσεις εργασίας για να
σταματήσει η αιμορραγία της φυγής
των νέων. Επίσης η διάλυση της
δημόσιας Παιδείας ιδιαίτερα στα
πανεπιστήμια και η θλιβερή κατάσταση στη δημόσια Υγεία.
Και κάτι ακόμη: στον ΣΥΡΙΖΑ
πρέπει να πιστέψουν ότι η νέα
κυβέρνηση δεν θα είναι παρένθεση
όπως δεν ήταν και η δική τους και
να προετοιμάζονται αναλόγως για
τις δύσκολες μέρες. Η θεωρία
των παρενθέσεων απεδείχθη για
την Ελλάδα τεράστια μπούρδα,
χωρίς εφαρμογή.
Του Γιάννη Πολίτη
από την REAL

Το Άγγελμα

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

Spiegel για Τσίπρα
και Ερντογάν:

Η τεμπελιά είναι ένα τραπέζι
Λέκκας:

```
Τσακώνονται αλλά
χρειάζονται ο ένας
τον άλλον
```
(Σαν τον σκύλο
με την γάτα…)

της ημέρας

πλούσιο, στο οποίο
αντί φαγητών

Επιστημονική ανευθυνότητα οι
δηλώσεις περί μεγάλου σεισμού
```
(Και λίγα λες!)

σερβίρονται όνειρα.
(Ραγκαβής)

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Σωτηρίου Ευαγγελία
Κάκια Ευαγγελία
Παπαθανασίου Χριστόφορος
Μπίνας Ματθαίος
ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

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

Το ανέκδοτο της ημέρας
Ένας παπάς, ένας γιατρός και ένας μηχανικός είχαν πάει στο γήπεδο γκολφ
και περίμεναν την προηγούμενη ομάδα να τελειώσει, αλλά ήταν πολύ αργοί. Περίμεναν
οι τύποι, αλλά οι προηγούμενοι δεν τελείωναν.
Τελικά πάνε να ρωτήσουν έναν υπεύθυνο. Και τους εξηγεί: "Να μωρέ, αυτοί είναι μια
ομάδα τυφλών πυροσβεστών. Έχασαν την όρασή τους όταν έσωσαν το γκολφ κλαμπ μας
από την φοβερή φωτιά πέρυσι και εμείς τους αφήνουμε να παίζουν δωρεάν." Η ομάδα που
περίμενε να παίξει παρέμεινε σιωπηλή. Μετά είπε ο ιερέας: "Τι λυπητερό, θα προσευχηθώ για
αυτούς απόψε"
Είπε κι ο γιατρός: "Καλή ιδέα, εγώ θα δω τον οφθαλμίατρό μου,
και θα ρωτήσω αν μπορώ να κάνω τίποτα για αυτούς."
Και είπε και ο μηχανικός: "Γιατί δεν έρχονται να παίξουν την νύκτα;"

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Παρασκευή 8/2/2019

Η Ν.Δ. δεν
είναι ΣΥΡΙΖΑ
Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα
αστικό κόμμα με παράδοση που
δεν θα γίνει ποτέ ένα αμιγώς
αρχηγικό κόμμα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
Και μόνο. Αν αποφάσιζε αύριο
το πρωί να επιλέξει μια άλλη καριέρα ή να πάει στις Βρυξέλλες,
ο ΣΥΡΙΖΑ θα γύριζε μάλλον στις...
ρίζες του. Η Ν.Δ. δεν ήταν και
δεν θα γίνει έτσι και -το κυριότερο- δεν πρέπει ποτέ να ακολουθήσει το ίδιο μοντέλο. Ισχυρότατοι ηγέτες, όπως ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και ο Κώστας
Καραμανλής, σέβονταν τις διαφορετικές απόψεις και δεν επέβαλλαν αυταρχικά την άποψή
τους. Ο πρώτος πίστευε (με κόστος) στην εσωκομματική δημοκρατία, ο δεύτερος θεωρούσε
τον εαυτό του πρώτο μεταξύ
ίσων.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, έχει ένα τακτικό πλεονέκτημα. Κανείς δεν
τραβάει το σχοινί και δεν υπάρχουν ουσιαστικά βαρώνοι. Ακόμη
και εκείνοι που ασκούν ενίοτε
κριτική δεν ξεπερνούν όχι τις
κόκκινες αλλά ούτε καν τις... ροζ
γραμμές. Επειδή, δε, είναι νέο
κόμμα, έχει ένα ακόμη ατού. Οι
παλαιές κομματικές έριδες και
αντιζηλίες δεν είναι χαραγμένες
στο DNA του. Το τι συνέβη πριν
από είκοσι ή τριάντα χρόνια δεν
ενδιαφέρει κανέναν, δεν παίζει
κανένα ρόλο.
Καθώς οδεύουμε προς τις
εκλογές, καλό είναι η κεντροδεξιά
παράταξη να έχει κατά νουν τα
πλεονεκτήματα του αντιπάλου.
Ο οποίος, ειρήσθω εν παρόδω,
ασχολείται πολλές ώρες της ημέρας και με διαβολικό τρόπο με
το πώς θα διχάσει και εν συνεχεία
θα μεγεθύνει τις όποιες τριβές
υπάρχουν στα υπόλοιπα κόμματα.
Ενα ιστορικό στέλεχος της Ν.Δ.
σχολίαζε τις προάλλες πως πρόκειται για κόμμα «γκρινιάρικο».
Η εσωκομματική δημοκρατία,
στην οποία πιστεύει πολύ ο νυν
πρόεδρος της Ν.Δ., έχει προφανώς μαζί με τα καλά της και τα
κακά της. Πρέπει όμως να έχει
και τα όριά της.
Στον δρόμο για τις πολύ κρίσιμες εκλογές που έρχονται δεν
υπάρχει χώρος για εσωκομματικές βεντέτες που κρατάνε χρόνια
ούτε για όσους θέλουν το «πάλκο» δικό τους.
Η Ν.Δ. δεν θα μοιάζει ποτέ με
εκκλησία όπου μιλάει μόνο ένας,
δεν πρέπει όμως να μοιάζει και
με χώρο συνάθροισης, όπου
ακούγονται πολλές και διαφορετικές φωνές ταυτόχρονα χωρίς
να εκπέμπεται ένα ενιαίο, καθαρό
μήνυμα.
Πολλοί ισχυρίζονται ότι ένα
κόμμα δεν πρέπει να λύνει αυτά
τα θέματα πριν από τις εκλογές.
Είναι όμως ιστορικά διαπιστωμένο ότι είναι απίθανα δύσκολο
να επιλυθούν ενόσω ένα κόμμα
βρίσκεται στην εξουσία.

ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΡΟΧΕΣ
ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΛΙΓΑ ΧΙΟΝΙΑ
ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Του Αλέξη Παπαχελά
από την «Καθημερινή»

4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 04 ΕΩΣ
12 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ
4 ΜΕ 5 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ελεύσεις

∫Ε.Κ.

σελίδα 3

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις
απασχόλησαν την πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ΕΒΕ Τρικάλων, τα μέλη να εκφράζουν την αμέριστη συμπαράσταση τους στον αγώνα τους.
Επίσης, κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης αποφασίστηκε να
γίνει η κοπή της πίτας την ερχόμενη Πέμπτη 14 που μηνός στις 7
το απόγευμα στα γραφεία της
ΟΕΒΕ, ενώ η ετήσια τακτική συνέλευση θα γίνει στις 28 Μαρτίου.

∫Ε.Κ.
Και σήμερα μια ημέρα αγωνίας…

Ετοιμα τα βιβλία
Ολοκληρώθηκε η εκτύπωση των βιβλίων του Δημοτικού Σχολείου για το επόμενο σχολικό έτος 2019-20.
Η διανομή των σχολικών βιβλίων για το σύνολο των
4.400 Δημοτικών Σχολείων της χώρας θα γίνει εντός το
Μαΐου.
Σύμφωνα με τους αρμόδιους θα διανεμηθούν 14 εκατομμύρια σχολικά βιβλία για 112 τίτλου για τα Δημοτικά, ενώ για τα Γυμνάσια και Λύκεια εκτιμάται ότι η διανομή στις σχολικές μονάδες θα γίνει το δίμηνο Ιουνίου
με Ιουλίου.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Τέλος Μαρτίου
η συνέλευση

Το “χτύπημα” από τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ ήρθε, με την έλευση στον Νομό μας της υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Ολυμπίας Τελιγιορίδου και του ευρωβουλευτή
Δημήτρη Παπαδημούλη.
Βέβαια, η τοπική ΝΔ έχει ήδη “χτυπήσει” με τον
πρώην πρόεδρο της Βουλής και του κόμματος Ευάγγελο
Μεϊμαράκη, ο οποίος θα δώσει το παρών στην χοροεσπερίδα της ΝΟΔΕ, όμως η κ. Τελιγιορίδου, και μάλιστα εν μέσω κινητοποιήσεων των αγροτών, χρειάζεται
“απάντηση”.
Δεν επιδιώκουμε να βάλουμε σε κάποιον αγώνα δρόμου τις δύο κομματικές οργανώσεις, απλά έχουμε στο
μυαλό μας ενέργειες παρελθόντων ετών, με τις ελεύσεις
πρωτοκλασάτων στελεχών των δύο πλέον “μονομάχων”
και αναμένουμε ανάλογη συνέχεια, ιδίως τώρα που διανύουμε προεκλογική περίοδο.

∫ Μ.α.Μπ.
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Κωνταντός: Θετικό αν κατέβει ο Κρητικός
Θετικός ως προς την πιθανή υποψηφιότητα του Χρήστου Κρητικού για το
Δήμο Τρικκαίων εμφανίζεται ο Χρήστος Κωσταντός, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος του συνδυασμού ‘Μαζί για τα Τρίκαλα’ με επικεφαλής τον Κώστα Κρεμμύδα, με δηλώσεις στη Λέσχη 97,6:
« Γνώρισα πρόσφατα το Χρήστο Κρητικό, είναι ένα αξιόλογο άτομο με σημαντική θέση στην τρικαλινή κοινωνία και επαγγελματικά και πολιτικά. Μου
έκανε πολύ καλή εντύπωση και για εμάς θα ήταν ευχής έργον να συμμετέχει
τελικά και ο δικός του συνδυασμός, γιατί αν κατέβει και άλλος ένας συνδυασμός
από τον χώρο της ΝΔ θα δώσει ώθηση στον δικό μας συνδυασμό και θα χάσει δυναμική ο συνδυασμός του κ. Παπαστεργίου.
Έχουμε εκφράσει ότι ο συνδυασμός μας είναι γενικά ανοιχτός σε
συνεργασίες, και
είναι πιθανό να
έχουν γίνει τέτοιες
συζητήσεις με τον
επικεφαλής του
συνδυασμού τον
Κώστα Κρεμμύδα,
ο ίδιος όμως μόνο
γνωρίζει αν έγινε
μια τέτοια προσέγγιση.»

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

CMYK

∫χρ.παπ.

Ίσες αποστάσεις
Σιμορέλη για τους
υποψηφίους τους
δήμου Πύλης
Αποστάσεις για την πιθανότητα
στήριξης σε συγκεκριμένο συνδυασμό στο Δήμο Πύλης κρατάει ο τρικαλινός βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Σιμορέλης, όπως
ανέφερε στη Λέσχη 97,6:
« Οι πολίτες του Δήμου Πύλης
θα κρίνουν μόνοι τους ποιο σχήμα τους εκφράζει καλύτερα. Προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχουν
πολλά πρόσωπα με μεγάλες δυνατότητες σε όλους τους συνδυασμούς, άλλος μπορεί να είναι
ΝΔ, άλλος αριστερός και άλλος
στην κεντροδεξιά. Και ο Χήρας
ακόμα δήλωσε πως είναι στη ΝΔ.
Και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και
εγώ ατομικά, θα δω και θα κρίνω
το πρόγραμμα του κάθε συνδυασμού, τα πρόσωπα που θα τους
απαρτίζουν, και μετά θα αποφασίσω ποιον θα προτιμήσω.

∫χρ.παπ.

4 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

αύξηση του
κατώτατου
μισθού, τα
πνευματικά δικαιώματα
καθώς και μια σειρά
από τρέχοντα ζητήματα
που απασχολούν τους
ελεύθερους
επαγγελματίες
απασχόλησαν την
πρόσφατη συνεδρίαση
του Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας ΕΒΕ
Τρικάλων.

H
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τοπικά

Στη συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ΕΒΕ Τρικάλων

Τα προβλήματα
του κλάδου στο επίκεντρο
•Ο βασικός μισθός και τα πνευματικά δικαιώματα
απασχόλησαν τα μέλη της Διοίκησης

Αυτό που τονίσθηκε κατά
τη διάρκεια της συνεδρίασης είναι ότι η Ομοσπονδία
σε συνεργασία με τη ΓΣΕΒΕΕ είχε ταχθεί υπέρ της
αύξησης του κατώτατου μισθού, λαμβάνοντας υπόψη
τις ανάγκες της κοινωνίας,
των επιχειρήσεων και της εισόδου της ελληνικής οικονομίας σε ένα νέο κύκλο
ανόδου.
Όπως τονίσθηκε, στο
πλαίσιο αυτό, η εξαγγελία
του Πρωθυπουργού για αύξηση του κατώτατου μισθού
στα 650€ θα πρέπει να συνοδευτεί με πρωτοβουλίες
προς δύο κύριες κατευθύνσεις. Η πρώτη από αυτές
σχετίζεται με την διεύρυνση
του αφορολόγητου ποσού
για τους μισθωτούς, έτσι
ώστε το διαθέσιμο εισόδημά τους να ανταποκρίνεται
σε αυτή την αύξηση.
Η δεύτερη πρωτοβουλία
σχετίζεται με τη μείωση του
μη μισθολογικού κόστους,

όπως για παράδειγμα η
άμεση κατάργηση της επιπλέον εισφοράς 1% επί των
ασφαλιστικών εισφορών
του άρθρου 97 του
Ν.4387/2016.
«Είχαμε ωστόσο επισημάνει, ότι μια αύξηση του
κατώτατου μισθού χωρίς τη
λήψη άλλων ελαφρυντικών
μέτρων για μισθωτούς και
επιχειρήσεις, δε θα έχει τα
προσδοκώμενα αποτελέ-

Συνάντηση του Προεδρείου ΟΕΕ
με τον Υφυπουργό Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Στάθη Γιαννακίδη

ύο καίρια θέματα για τις
αναπτυξιακές προοπτικές
της χώρας και την
αποτελεσματικότερη αξιοποίηση
των κονδυλίων, που διατίθενται
για έργα μέσω ΕΣΠΑ και μέσω του
αναπτυξιακού νόμου, έθεσαν στον
υφυπουργό Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Στάθη Γιαννακίδη, τα
μέλη του Προεδρείου του
Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος. Το πρώτο θέμα αφορά
στο αίτημα του ΟΕΕ για τη
δημιουργία Μητρώου
Οικονομολόγων Μελετητών, που
αναλαμβάνουν έργα του δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα.

Δ

Το συγκεκριμένο μητρώο θα βοηθήσει στην αναβάθμιση της ποιότητας
των μελετών και κρίνεται αναγκαία η
προώθηση πλαισίου πιστοποίησης προσόντων στην κατεύθυνση μιας αξιόπιστης, διαφανούς και αποτελεσματικής
αναπτυξιακής στρατηγικής. Η σύνταξη
μιας άρτιας οργανωμένης επενδυτικής
πρότασης προϋποθέτει την ενημέρωση
και εξειδίκευση του μελετητή στις διαδικασίες του Αναπτυξιακού Νόμου και

των προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
Το ΟΕΕ προτείνει αντίστοιχα μητρώα
να δημιουργηθούν και για αξιολογητές
και ελεγκτές. Αξιοποιώντας την δια
βίου μάθηση, τις νέες τεχνολογίες και
τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, το ΟΕΕ είναι έτοιμο να καταρτίσει τα αντίστοιχα
μητρώα οικονομολόγων πιστοποιώντας την γνώση τους και την επάρκειά
τους.
Το δεύτερο θέμα, που τέθηκε ήταν η
δυνατότητα εξεύρεσης τρόπων συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομίας με
το ΟΕΕ, ώστε - με τη συνδρομή της επιστημονικής επιτροπής του Οικονομικού
Επιμελητηρίου - να παρακολουθείται η
επίπτωση επί συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών της πορείας προγραμμάτων, όπως αυτά του ΕΣΠΑ και του αναπτυξιακού νόμου.
Από την πλευρά του, ο υφυπουργός
έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις
προτάσεις, ανέφερε ότι βρίσκονται στη
σωστή κατεύθυνση και ζήτησε περαιτέρω στοιχεία για την τεκμηρίωσή τους.
Με την προτροπή του Υφυπουργού, οι
δύο πλευρές το επόμενο διάστημα θα
εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε πιο
τακτική βάση γύρω από τα δύο θέματα.

σματα» ανέφερε ο πρόεδρος των Τρικαλινών ΕΒΕ
κ. Βαγγέλης Αγγελάκης.
Και πρόσθεσε ότι «ένα
ακόμα ζήτημα που πρέπει
να διευθετηθεί, αφορά στις
ασφαλιστικές εισφορές των
μη μισθωτών, που υπολογίζονται με βάση τον εκάστοτε κατώτατο μισθό. Αυτό
σημαίνει ότι εάν δεν υπάρξει σχετική μέριμνα, περίπου 1 εκατομμύριο μη μι-

σθωτοί θα κληθούν να καταβάλλουν
αυξημένες
ασφαλιστικές εισφορές το
επόμενο διάστημα».
Εκτός, όμως από το βασικό μισθό τη Διοίκηση απασχόλησε και η ημερίδα που
θα πραγματοποιηθεί στο
Βόλο στις αρχές Απριλίου,
όπου θα συμμετέχουν οι
Ομοσπονδίες Κεντρικής Ελλάδος – Τρικάλων, Λάρισας, Καρδίτσας, Βόλου και
Λαμίας.
Τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο είναι οι
προοπτικές ανάπτυξης της
Περιφέρειας, τα προβλήματα των τοπικών οικονομιών, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα περιοχών και οι
συνεργασίες επιχειρήσεων
μέσω ΟΕΒΕ κ.ά.
Σε ό,τι αφορά στα πνευματικά δικαιώματα έγινε μια
ενημέρωση για την συνάντηση που είχε ο πρόεδρος
της ΓΣΕΒΒΕ την Υπουργό
Πολιτισμού κ. Ζορμπά για
τα πνευματικά δικαιώματα,
όπου υπογραμμίστηκε η
προβληματική κατάσταση
που επικρατεί στον επιχειρηματικό κόσμο σχετικά με
το συγκεκριμένο θέμα, ιδιαίτερα δε μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας
της ΑΕΠΙ, τη λειτουργία δύο
ΟΣΔ πνευματικών δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) και των συνεπειών
που επακολούθησαν.
Ε.Κ.

Νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ
•Κ. Αγοραστός: «Προτεραιότητα η στήριξη των επενδύσεων στις
Περιφέρειες των χωρών που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση»
δημιουργία νέων και καλά
αμειβόμενων θέσεων
εργασίας, η κατά
προτεραιότητα στήριξη των
επενδύσεων τόσο στις
Περιφέρειες των χωρών που
έχουν πληγεί περισσότερο από
την κρίση όσο και στις
κοινωνικές υποδομές, η
ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας και κυρίως
των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, πρέπει να
αποτελέσουν βασικές
προτεραιότητες του νέου
επενδυτικού προγράμματος
InvestEU της περιόδου 2021 27.

Η

Σ’ αυτό συμφώνησαν οι Εισηγητές
(Rapporteurs) του Προγράμματος στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κ. Χοσέ Μανουέλ Φερνάντες και στην Επιτροπή
των Περιφερειών κ. Κώστας Αγοραστός σε συνάντηση που είχαν σήμερα
στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παράλληλα, έκριναν επιβεβλημένο:
-αφ’ ενός ο ρόλος των Περιφερειών
να είναι ενισχυμένος στο νέο επενδυτικό περιβάλλον στην ΕΕ
-κι αφ’ ετέρου να ολοκληρωθούν το
ταχύτερο δυνατό οι διαδικασίες για
την έγκρισή του InvestEU ώστε να ξεκινήσει έγκαιρα η προετοιμασία για
την αποτελεσματική υλοποίησή του.
«Το InvestEU αποτελεί τον διάδοχο
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών
Επενδύσεων (EFSI), γνωστού ως «Σχεδίου Γιούνκερ», το οποίο συνέβαλε
στη δημιουργία 1 εκατομμυρίου νέων

θέσεων εργασίας και την υποστήριξη
περισσότερων από 850 χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Για το InvestEU η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να προσελκυσθούν
επενδύσεις συνολικού ύψους 650 δις
ευρώ αλλά εμείς, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτείνουμε να αυξηθούν
στα 700 δις ευρώ», επισήμανε ο κ.
Φερνάντες προσθέτοντας ότι «στο
νέο επενδυτικό πρόγραμμα πρέπει
να αποτυπώνονται οι προτεραιότητες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η
κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή, η αύξηση των θέσεων εργασίας
και η αύξηση της χρηματοδότησης
στο πλαίσιο της της Συμφωνίας των
Παρισίων για την προστασία του περιβάλλοντος.
«Εκ μέρους της Επιτροπής των Περιφερειών εκφράζουμε την απόλυτη
ικανοποίησή μας που το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο υιοθέτησε τις βασικές θέσεις των Περιφερειακών και Τοπικών
Αρχών της ΕΕ», ανέφερε από την
πλευρά του ο κ. Κώστας Αγοραστός

σημειώνοντας ότι με τη γνωμοδότησή
της Επιτροπής των Περιφερειών:
-«Αναδεικνύουμε ως πρώτιστης σημασίας να συμπεριλαμβάνεται στους
στόχους του προγράμματος η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή
της Ένωσης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι
το 2021 το ΑΕΠ στις περισσότερες χώρες της ΕΕ θα έχει ανέλθει στα προ
κρίσης επίπεδα.
Γι’ αυτό, αποδίδουμε ιδιαίτερη έμφαση στο να είναι το InvestEU γεωγραφικά ισορροπημένο και να στοχεύει κατά προτεραιότητα στις περιφέρειες που πάσχουν από ουσιαστικές και χρόνιες ελλείψεις επενδύσεων.
-Προτείνουμε με έμφαση το πρόγραμμα να εφαρμοστεί μέσω της στενής συνεργασίας με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες όπως
φυσικά και η Επιτροπή των Περιφερειών πρέπει να έχουν λόγο ώστε να
φθάσουμε σε καλύτερα αποτελέσματα – και κυρίως τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση
των περιφερειακών ανισοτήτων.
-Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στο
να εφαρμοστεί το πρόγραμμα με ταχύτητα, χωρίς αχρείαστες γραφειοκρατικές διαδικασίες, αφού βεβαίως
διασφαλιστεί ότι η ταχύτητα δεν θα
επηρεάζει την ποιότητα των αποφάσεων αυτών.
Ένα αποτελεσματικό και λειτουργικό InvestEU, μαζί με τα διαρθρωτικά ταμεία και πολιτικές όπως η Κοινή
Αγροτική, είναι, στην πραγματικότητα,
όρος επιβίωσης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση του μέλλοντος», υπογράμμισε
ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

τοπικά
Ξεκίνησαν χθες οι εργασίες του ευρωπαϊκού προγράμματος «URBinclusion»

Τα εργαλεία για την
καταπολέμηση της φτώχειας
•Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί
για την αντιμετώπιση του φαινομένου

Τ

α εργαλεία
και οι τρόποι
καταπολέμησης
της φτώχειας βρέθηκαν,
χθες στο επίκεντρο των
εργασιών του
ευρωπαϊκού
προγράμματος “Urbact”
στο χώρο του Μουσείου
«Τσιτσάνη».
Πρόκειται για το διευρωπαϊκό πρόγραμμα «URBinclusion»
με τίτλο «Καταπολέμηση της
φτώχειας σε υποβαθμισμένες
αστικές περιοχές» (Co-creating
new implementation solutions
for poverty reduction in deprived urban areas), στο οποίο
συμμετέχει ο Δήμος Τρικκαίων
από το Μάιο του 2017.
Χθες, ξεκίνησαν οι εργασίες
συνάντησης – θα ολοκληρωθούν σήμερα και αυτό που
υπογραμμίστηκε μεταξύ των
άλλων είναι οι συνεργασίες
στην Ε.Ε. για την καταπολέμηση της φτώχειας, οι δράσεις που ήδη έχουν αναπτυχθεί στον Δήμο Τρικκαίων:
Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) και Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), για το
κυκλοφοριακό, την κινητικότητα, τις αναπλάσεις, το Open
Mall κ.α. και των δράσεων του
Δήμου σε πολλά επίπεδα για
την καταπολέμηση της φτώχειας, αλλά και των επιπτώσεών της.
Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου έκανε
λόγο για ένα ευρωπαϊκό «ερ-

γαλείο» σχεδιασμού και δράσης που χρησιμοποιεί ο Δήμος, υπογραμμίζοντας τη σημασία και του κοινωνικού διχτυού που άπλωσε σε όλη τη
διάρκεια της κρίσης, με τη
λειτουργία πλήθους Κοινωνικών Δομών.
Κάτι που σημείωσε και ο
αρμόδιος αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας κ. Κώστας
Ψύχος.

Τα οφέλη
του προγράμματος
Όπως έγινε γνωστό, κατά
τη διάρκεια της χθεσινής συνάντησης με το συγκεκριμένο
πρόγραμμα, ο Δήμος Τρικ-

καίων αποκομίζει πολλά οφέλη.
Το πρώτο, η χρήση του προγράμματος για τη σύνταξη
και υλοποίηση δράσεων για
τους Ρομά των Τρικάλων, (με
το πρόγραμμα «Ένταξη και
Ενδυνάμωση των Ρομά», σε
συνεργασία με την Ειδικής
Γραμματείας για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, του
υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).
Ηδη, στους 3 οικισμούς των
Ρομά (Κηπάκι, Πύργος και
Ρόγγια), ο Δήμος Τρικκαίων
σχεδίασε ένα ολοκληρωμένο
επιχειρησιακό σχέδιο δράσης,

που αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα στις βασικές υποδομές και τη στέγαση, στην
εκπαίδευση, στην υγεία και
στην προώθηση στην απασχόληση, συνολικού προϋπολογισμού 4,6 εκατ. €, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τα
5 χρόνια. Το δεύτερο, η τεχνογνωσία που απέκτησε ο
Δήμος, για την υλοποίηση
πρόσθετων προγραμμάτων
σε επίπεδο πλέον κοινωνικών
συνεταιρισμών. Διότι ο Δήμος
Τρικκαίων, ενισχύοντας την
κοινωνική οικονομία, σε συνδυασμό με τις δράσεις που
υλοποιεί (π.χ. Σχέδιο Ασκληπιός, Ιαματικός Πόρος Ριζώματος, Κόμβος Καινοτομίας)
αυξάνει το εύρος των επιλογών για τους πολίτες, ώστε
να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους στον τομέα της απασχόλησης.
Εξάλλου, το βασικό αντικείμενο της συνάντησης του
ευρωπαϊκού αυτού προγράμματος στην Ελλάδα, στα Τρίκαλα, ήταν η συμβολή των
κοινωνικών συλλογικοτήτων
(ΚΟΙΝΣΕΠ, ΚΟΙΣΠΕ κ.α.) στην
ανάπτυξη, όχι απλώς της κοινωνικής οικονομίας, αλλά της
οικονομίας γενικότερα. Επικεφαλής του προγράμματος
είναι η πόλη της Βαρκελώνης,
ενώ, εκτός από το Δήμο Τρικκαίων συμμετέχουν και η Γλασκώβη (Σκωτία), η Κοπεγχάγη
(Δανία), η Λυών (Γαλλία), το
Τορίνο και η Νάπολη (Ιταλία),
η Κρακοβία (Πολωνία) και η
Τιμισοάρα (Ρουμανία).
Ε.Κ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
συναντήθηκε ο Δήμαρχος Τρικκαίων

Στο επίκεντρο
το «Σχέδιο Ασκληπιός»
•Στόχος η στήριξη του προγράμματος
από την πολιτεία για την ενίσχυση και
διαφύλαξη των αυθεντικών φυτών Κόζιακα

Από τη συνάντηση του Δημάρχου Τρικκαίων Δ. Παπαστεργίου
και του Υπουργού Στ. Αραχωβίτη

Η

ένταξη του Δήμου Τρικκαίων στις πιλοτικές
περιοχές της χώρα για προγράμματα καλλιέργειας φαρμακευτικών φυτών και ο νέος κόμβος
καινοτομίας που ιδρύεται με ε προτεραιότητα και στον
πρωτογενή τομέα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης
που είχε ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σταύρο
Αραχωβίτη.
Η συνάντηση έγινε στο γραφείο του Υπουργού (προχθές
το μεσημέρι), όπου αυτό που τονίσθηκε η ανάγκη, να
ενισχυθεί η ταυτοποίηση και διαφύλαξη των αυθεντικών
φυτών του Κόζιακα (π.χ. ρίγανης), ώστε, με την επιστημονική βοήθεια από το υπουργείο, να αναδειχθεί η χρησιμότητά τους για θεραπευτικούς σκοπούς.
Επίσης, σημείωσαν την ανάγκη αναβίωσης της καλλιέργειας και χρήσης των φαρμακευτικών φυτών, την
εφαρμογή νέων τεχνολογιών (smart farming), η συνδρομή
της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής με εκπαιδευτές και
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος σε νέους αγρότες που
ήδη εκπαιδεύονται, η ενίσχυση της ποιότητας.
Εκτός, από το Δήμαρχο Τρικκαίων το παρόν στη συνάντηση έδωσαν ο ειδικός συνεργάτης κ. Χάρης Καλλιάρας και ο συνεργάτης της e-trikala κ. Γ. Χρυσόμαλλος.
Όπως σημείωσε ο κ. Παπαστεργίου «μελετημένα, συγκροτημένα και στοχευμένα βήματα για το Σχέδιο «Ασκληπιός» του Δήμου Τρικκαίων. Το σχέδιο, που προβλέπει
την επανακαλλιέργεια φαρμακευτικών φυτών από τα ριζά
του Κόζιακα, με νέες μεθόδους και καινοτόμες δράσεις,
αποκτά πλέον πρόσθετη στήριξη από την Πολιτεία».
Σύμφωνα με τη δημοτική Αρχή, στο πλαίσιο αυτό, σημαντική η συνεισφορά στα τεχνολογικά ζητήματα, του
Πανεπιστημίου Πειραιώς καθηγητή κ. Δημ. Βέργαδου
(εργαστήρι Έξυπνων Πόλεων), παρόντος και του κ.
Τσιώλη από το ίδιο Πανεπιστήμιο, καθώς και του διευθυντή
του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», καθηγητή κ. Ν. Κατή, στα αμιγώς
γεωπονικά.
Η συζήτηση δίνει τη δυνατότητα πλέον στον Δήμο
Τρικκαίων να ενταχθεί και να συνεργάζεται με τους πλέον
αρμόδιους φορείς, προκειμένου η πρωτοποριακή για τη
χώρα με καλλιέργεια των φαρμακευτικών φυτών, να προωθείται επιστημονικώς και με πλήρως αξιόπιστο τρόπο.

«Ασκληπιός»
Υπενθυμίζεται ότι ο προϋπολογισμός των έργων που
επιθυμεί να εντάξει ο Δήμος Τρικκαίων στο νέο πρόγραμμα
Leader είναι 4 εκατομμύρια ευρώ είναι. Το 1.000.000
αφορά στην ολοκληρωμένη λειτουργία του «σχεδίου
Ασκληπιός», για την καλλιέργεια θεραπευτικών βοτάνων.
Πιο συγκεκριμένα, το έργο σκοπεύει να δημιουργήσει
την πρώτη λειτουργήσιμη μορφή ενός πολυσχιδούς θεματικού πάρκου, μοναδικό στην Ελλάδα και πρωτότυπο
παγκοσμίως, με θέμα την ιστορία της ιατρικής επιστήμης,
εκκινώντας από την εντοπιότητα της καταγωγής του
Ασκληπιού και την πρακτική της επιστημονικής ιατρικής
του πατέρα της επιστήμης αυτής στην Θεσσαλία, του Ιπποκράτη.
Το υφιστάμενο κτίριο (πρ. Δημαρχείο Κόζιακα) θα μετασχηματιστεί σε εκθεσιακό πολυχώρο με ψηφιακή
έκθεση για την ιστορία της ιατρικής, στεγάζοντας παράλληλα χώρους περιοδικών εκδηλώσεων, βιβλιοθήκη,
χώρο προβολής πολυμεσικών παραγωγών, εκπαιδευτικά
προγράμματα για δύο ηλικιακές ζώνες σχολικού κοινού
και πολύγλωσσες υποδομές ξενάγησης και εμβάθυνσης
στο θέμα. Παράλληλα, η προτεινόμενη υποδομή θα υποστηρίζεται από διαδικτυακή πύλη για εξ αποστάσεως
επαφή, ενημέρωση και προβολή.
Ε.Κ.

6 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Σ

ταθερά αυξημένη
δραστηριότητα
παρουσιάζει η
γρίπη στην Ελλάδα με
επικρατέστερο το
στέλεχος Η1Ν1.
Συνολικά, έχουν
καταγραφεί 38 θάνατοι,
ενώ μόνο την τελευταία
εβδομάδα οι νεκροί από
τη γρίπη έφτασαν τους
είκοσι. Ενώ και στα
Τρίκαλα το Νοσοκομείο
δέχεται συνεχώς
ασθενείς, με αποτέλεσμα
η Α’ και Β’ Παθολογική να
είναι «φουλ», όπως
σχολίαζε χθες ο
Διευθυντής της Α’
Παθολογικής κ. Ζορμπάς.
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Οδηγίες και στα σχολεία για την γρίπη
38 θάνατοι από την γρίπη, 20 σε μια εβδομάδα, ενώ «φουλ» είναι και το νοσοκομείο Τρικάλων!

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Σε συνέντευξη Τύπου στο
ΚΕΕΛΠΝΟ, οι επιστήμονες τόνισαν για ακόμη μια φορά τη
σημασία του εμβολιασμού
υπογραμμίζοντας ότι από τα
κρούσματα, πολύ μικρό ποσοστό ήταν εμβολιασμένοι
παρότι η πλειοψηφία των
κρουσμάτων ανήκε σε ομάδες

υψηλού κινδύνου.
Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται σε ΜΕΘ 165 ασθενείς από

επιπλοκές του ιού της γρίπης.
Στα Χανιά έχασε τη ζωή του

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

ένας 49χρονος ο οποίος τις
τελευταίες τέσσερις ημέρες
νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του

Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.
Η κατάσταση της υγείας του
όμως παρουσίασε επιπλοκές
και τελικά, σύμφωνα με τα
κρητικά μέσα ενημέρωσης κατέληξε στην ΜΕΘ. Ο ιός της
γρίπης Η1Ν1 επιβεβαιώθηκε
και από τις εργαστηριακές
εξετάσεις. Το καμπανάκι για
την εποχική γρίπη χτύπησε
και το υπουργείο Παιδείας
που με εγκύκλιο του δίνει οδηγίες για την πρόληψη. Σημειώνεται ότι 26 παιδιά νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Παιδών και το Νοσοκομείο
"Αγλαΐα Κυριακού" εκ των
οποίων το 80% νοσούν.
Ολόκληρη η εγκύκλιος:
Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με την εμφάνιση της εποχικής γρίπης, συστήνονται
στις σχολικές μονάδες οι ακόλουθες οδηγίες με σκοπό την
πρόληψη της εξάπλωσής της:
1.Παιδιά που εμφανίζουν
συμπτώματα γρίπης αναμένουν, σε χώρο όπου δε θα

έρχονται σε επαφή με άλλα
άτομα, μέχρι να τα παραλάβουν οι γονείς ή οι κηδεμόνες
τους, οι οποίοι θα πρέπει να
ειδοποιούνται αμέσως.
2.Συστήνεται για την αποφυγή της εξάπλωσης της εποχικής γρίπης να τηρούνται οι
κανόνες ατομικής υγιεινής,
όπως:
-Αποφυγή επαφής χεριών
με τα μάτια, τη μύτη και το
στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης.
-Αποφυγή κοινής χρήσης
των μολυβιών, των στυλό, των
μαρκαδόρων και άλλων προσωπικών αντικειμένων.
-Τακτικό πλύσιμο των χεριών των παιδιών και των εργαζομένων με υγρό σαπούνι
και νερό ή εναλλακτικά να
χρησιμοποιείται αντισηπτικό
αλκοολούχο διάλυμα ή χαρτομάντιλα με αλκοόλη.
Οι παραπάνω οδηγίες πρέπει να τηρούνται και από το
προσωπικό των κυλικείων.

τοπικά

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Για το ζήτημα της απομάκρυνσης του υποκαταστήματος
της Εθνικής Τράπεζας από την Πύλη

Με Αλ. Χαρίτση και Γ. Χουλιαράκη
θα συναντηθεί
η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας
για τα ταμειακά διαθέσιμα

Ζητείται πολιτική λύση
Κλιμάκιο από τον ν. Τρικάλων συναντάται σήμερα
με τον υπουργό Επικρατείας Αλέκο Φλαμπουράρη
υνάντηση με τον
υπουργό
Επικρατείας Αλέκο
Φλαμπουράρη για το
ζήτημα της
απομάκρυνσης του
υποκαταστήματος της
Εθνικής Τράπεζας από
την Πύλη καθορίστηκε
για σήμερα.

Σ

Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Αλ. Χαρίτση
και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Χουλιαράκη για το θέμα της υποχρεωτικής μεταφοράς των ταμειακών διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδας θα έχει
η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) στις αρχές της
επόμενης εβδομάδας, όπως συμφώνησαν σε τηλεφωνική επικοινωνία τους ο κ. Αλ. Χαρίτσης και ο Πρόεδρος της
ΕΝΠΕ, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός.
Για την προετοιμασία της συνάντησης θα γίνει σήμερα
στο Υπουργείο Οικονομικών συνάντηση υπηρεσιακών παραγόντων της ΕΝΠΕ και των δύο Υπουργείων.
Για το ίδιο θέμα συνεδριάζει το ΔΣ της ΕΝΠΕ την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι στα γραφεία της,
Μεσογείων 15.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΡΑΝΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Με τον Διευθυντή Δικτύου
του πιστωτικού ιδρύματος
πραγματοποιήθηκε συνάντηση κλιμακίου από τον ν. Τρικάλων χθες το πρωί στο κεντρικό κατάστημα της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδας (ΕΤΕ).
Στο Τρικαλινό κλιμάκιο συμμετείχαν ο δήμαρχος Πύλης
Κώστας Μαράβας, οι βουλευτές Τρικάλων Σάκης Παπαδόπουλος, Παναγιώτα Δριτσέλη, Χρήστος Σιμορέλης
και Κώστας Σκρέκας, ο αντιδήμαρχος Πύλης Αθανάσιος
Κωστάκης, ο πρόεδρος του
Εμπορικού Συλλόγου Δήμου
Πύλης Κώστας Βοϊτσίδης και
ο διευθυντής Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου Πύλης
Παναγιώτης Τσιαχρήστος.
Επιδόθηκαν υπομνήματα
στο τραπεζικό στέλεχος, πα-

ρατέθηκαν τα επιχειρήματα
υπέρ της παραμονής του υποκαταστήματος στην κωμόπολη και ζητήθηκε η επανεξέταση του ζητήματος της απομάκρυνσής του.
Όπως ελέχθη παραπάνω,
σήμερα το απόγευμα ο κ. Μαράβας και οι βουλευτές κκ
Παπαδόπουλος, Δριτσέλη και
Σιμορέλης έχουν συνάντηση
για το θέμα με τον κ. Φλαμπουράρη.
Τα επιχειρήματα που εξετέθησαν στο υψηλόβαθμο
τραπεζικό στέλεχος από την

δεν έχουν εξοικείωση με τα
σύγχρονα μέσα συναλλαγών
και έχουν ανάγκη να επισκέπτονται την τράπεζα.
Τα μεγέθη συναλλαγών είναι μικρότερα τώρα, όμως
αυτό οφείλεται στην κρίση
και είναι πανελλαδικό φαινόμενο και όχι τοπικό στην Πύλη.
Ο Δήμος Πύλης είναι τουριστική περιοχή με μεγάλη
έλευση επισκεπτών, από τους
οποίους μία τράπεζα μόνο
οφέλη μπορεί να έχει.
Ματθαίος Μπίνας

Συμμετοχή στην Ημέρα κατά του Καρκίνου
Ο Δήμος Φαρκαδόνας διοργανώνει δράσεις ενημέρωσης για τον Καρκίνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

τη 13/2/2019 διοργανώνεται ομιλία με τίτλο ¨Τα νεότερα δεδομένα για το κάπνισμα¨ με ομιλήτρια την επίκουρο καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κα Μαρία
Τόλια στον χώρο του Δημοτικού
Συμβουλίου Δημαρχείου Φαρκαδόνας καιώρα 11:00 π.μ. Παράλληλα, θα υπάρχει ενημέρωση για την δωρεά του μυελού

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρανιάς Ασπροποτάμου σας προσκαλεί
στην κοπή της βασιλόπιτας που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23
Φεβρουαρίου 2019 στο
«Φρούριο» και ώρα 6:00
μ.μ.
Το παιδικό χορευτικό θα ανοίξει τον χορό.
Σας περιμένουμε όλους.
Με τιμή
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Πρόσκληση
Γενικής Συνέλευσης
- Εκλογές
Το Διοικητικό Συμβούλιο των Αποστράτων Πυροσβεστών
Ν. Τρικάλων καλεί τα μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση-Εκλογές που θα γίνουν την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 7 το απόγευμα στα γραφεία της Ένωσης Αποστράτων Αστυνομικών, οδός Ιουλιέτας Αδάμ 5, με
θέματα:
1. Απολογισμός απερχόμενης Διοίκησης.
2. Οικονομικός απολογισμός και έκθεση Εξελεγκτικής
Επιτροπής.
3. Εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα γίνει την επόμενη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου την ίδια ώρα στον ίδιο
χώρο.

πλευρά του Δήμου Πύλης είναι τα εξής:
Ο Δήμος, αλλά και οι δημότες ανέκαθεν στήριζαν το συγκεκριμένο υποκατάστημα. Ειδικά ο αυτοδιοικητικός φορέας και νομικά του πρόσωπα
χρησιμοποιούν την συγκεκριμένη τράπεζα για την μισθοδοσία, τις καταθέσεις και πολλές άλλες τραπεζικές εργασίες.
Πρέπει να υπάρχει ένα υποκατάστημα συστημικής τράπεζας σε κάθε έδρα δήμου,
για να εξυπηρετεί πολίτες που

Με στόχο και σκοπό να υπάρξει ευαισθησία για την πρόληψη
του Καρκίνου κινούνται στον
Δήμο Φαρκαδόνας.
Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Φαρκαδόνας με την στήριξη της
Αντιδημαρχίας Προγραμματι-

σμού, Οικονομικών, Κοινωνικής
Πολιτικής Παιδείας και Πολιτισμού διοργανώνει δράση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο,
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα.
Πιο συγκεκριμένα, την Τετάρ-

των οστών από την ομάδα
SAVE MORAS, η οποία θα ξεκινήσει από το χώρο του δημοτικού συμβουλίου και θα μεταφερθεί στην πλατεία της Φαρκαδόνας. Τέλος, θα υλοποιηθεί
μια ακόμη δράση ενημέρωσης
για τον καρκίνο του πεπτικού
στις 20/2/2019 για την οποία θα
υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση.
ΧΡ. ΠΑΠ.
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Έχουν σχεδιάσει οι αγρότες του Μπλόκου της Νίκαιας στην Λάρισα

Κινητοποίηση στα Τέμπη
•Συμμετέχει η ΟΑΣΤ «Η ΑΝΟΙΞΗ» από τον Νομό μας

Κ

λιμακώνουν τον
αγώνα τους οι
αγρότες της
Πανελλαδικής Επιτροπής
των Μπλόκων (ΠΕΜ),
στην οποία συμμετέχει η
Ομοσπονδία Αγροτικών
Συλλόγων ν. Τρικάλων
(ΟΑΣΤ) «Η ΑΝΟΙΞΗ».

Σύμφωνα με απόφαση που
λήφθηκε στην προχθεσινή Γενική Συνέλευση του Πανθεσσαλικού Μπλόκου της Νίκαιας
στην Λάρισα, αύριο το μεσημέρι θα υπάρξει κινητοποίηση
στα Τέμπη, καθώς και καθημερινό πρόγραμμα πολύμορφης δράσης.
«Παράλληλα επιμένουμε σε
συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και κλιμάκιο των συναρμόδιων
υπουργείων για τα αιτήματά
μας» τονίζεται από την γεωργούς και κτηνοτρόφους να
βρεθούν στο δρόμο του αγώνα, συμμετέχοντας μαζικά στις
κινητοποιήσεις της αγωνιζόμενης αγροτιάς.

Οι διεκδικήσεις
Οι διεκδικήσεις των αγροτών είναι οι εξής:
-Κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα γεωργοκτηνοτρο-

Σύμφωνα με νέα ρύθμιση για τους αγρότες

Πρώτα εξόφληση
στους ΤΟΕΒ και
μετά δήλωση ΟΣΔΕ
•Μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο έχουν περιθώριο
να ρυθμίσουν τα χρέη τους στους Τοπικούς
Οργανισμούς οι παραγωγοί

Μ

έχρι τον Ιούνιο μπορούν οι αγρότες που
οφείλουν στους Οργανισμούς Εγγείων
Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ) προκειμένου
να προχωρήσουν σε ρύθμιση ή εξόφληση των
χρεών τους.

φικά προϊόντα, που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής
και να αφήνουν εισόδημα για
επιβίωση και συνέχιση της
αγροτικής δραστηριότητας.
Άμεση πληρωμή των αγροτικών προϊόντων κατά την παράδοσή τους, να σταματήσει
το αίσχος των «ανοιχτών τιμών». Φτηνά προϊόντα για τις
λαϊκές ανάγκες.

-Αναπλήρωση του χαμένου
εισοδήματος λόγω των πολύ
χαμηλών τιμών παραγωγού
των προϊόντων και των ζημιών
στην παραγωγή, για τις οποίες
δεν φέρουν ευθύνη οι παραγωγοί.
-Μείωση του κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο
πετρέλαιο, μείωση της τιμής
του αγροτικού ρεύματος κατά

50%, κατάργηση του ΦΠΑ σε
αγροτικά μέσα και εφόδια,
ζωοτροφές, τρόφιμα, είδη λαϊκής κατανάλωσης και υπηρεσίες, κατάργηση των χαρατσιών.
-Κατάργηση του αντιασφαλιστικού νόμου, συντάξεις
αξιοπρέπειας στα 60 χρόνια
για τους αγρότες και στα 55
για τις αγρότισσες, αποκλειστικά δημόσια δωρεάν Υγεία
- Πρόνοια.
-ΕΛΓΑ κρατικός φορέας που
θα καλύπτει και θα αποζημιώνει στο 100% τις ζημιές
απ' όλες τις αιτίες καταστροφής σε φυτική, ζωική παραγωγή και πάγιο κεφάλαιο, χωρίς καθυστερήσεις.
-Να μην ισχύσουν οι περικοπές στις επιδοτήσεις - ενισχύσεις, κατάργηση όλων των
άμεσων και έμμεσων περιορισμών της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής που
επιβάλλει η νέα ΚΑΠ της ΕΕ,
σύνδεση των ενισχύσεων με
την παραγωγή, το ζωικό κεφάλαιο.
-Να αυξηθεί στα 12.000
ευρώ, συν 3.000 ευρώ για
κάθε παιδί, το ετήσιο ακατάσχετο χρηματικό όριο στα βιβλιάρια των μικρομεσαίων
αγροτών.
-Καμιά κατάσχεση και πλειστηριασμός πρώτης, δεύτερης κατοικίας ή χωραφιού,
από δάνεια που βρίσκονται
στο «κόκκινο», συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι
300.000 ευρώ.
-Να μη μειωθεί το αφορολόγητο όριο που κατέκτησαν
οι αγρότες στα μπλόκα. Αφορολόγητο ατομικό εισόδημα
12.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε
παιδί, φορολογία σε κάθε
πραγματικό εισόδημα, κατάργηση των τεκμηρίων.
-Να σταματήσουν τα «αγροτοδικεία» και η ποινικοποίηση
των αγώνων, που αποσκοπούν
στην τρομοκράτηση των μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων ώστε να πάψουν ν' αγωνίζονται για τα δίκαια και ζωτικά αιτήματά τους, ενάντια
στην αντιλαϊκή πολιτική της
κυβέρνησης και της ΕΕ.
Ματθαίος Μπίνας

Διαφορετικά, δεν θα έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν δήλωση ΟΣΔΕ, ενώ παράλληλα, οι ΤΟΕΒ μπορούν
να εκκινήσουν την διαδικασία είσπραξης των χρεών από
τους αγρότες

Το ΟΣΔΕ
Όσον αφορά το ΟΣΔΕ, η δήλωση του 2013 έπαιξε
ρόλο για την κατοχύρωση δικαιώματος συμμετοχής στην
πρώτη κατανομή των νέων δικαιωμάτων του 2015 και η
αξία δικαιωμάτων το 2014 ήταν η βάση αναφοράς για
τον υπολογισμό της Αρχικής Μοναδιαίας Αξίας των νέων
δικαιωμάτων του κάθε παραγωγού, ενώ το 2015 δόθηκαν
τόσα νέα δικαιώματα, όσα εκτάρια (στρέμματα) δηλώσει
κάθε αγρότης.
Με τον νέο Κοινοτικό Κανονισμό οι περισσότερες ενισχύσεις του παρελθόντος ενοποιήθηκαν σε μία, την
Ενιαία Ενίσχυση. Παράλληλα, εφαρμόζονται τα καθεστώτα
ενίσχυσης που εξαιρέθηκαν εν όλω ή εν μέρει από το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης (μη αποσυνδεδεμένα καθεστώτα), καθώς και το μέτρο της χορήγησης πρόσθετης
ενίσχυσης για συγκεκριμένους τύπους γεωργίας, οι
οποίοι είναι σημαντικοί για την προστασία ή τη βελτίωση
του περιβάλλοντος ή για την βελτίωση της ποιότητας
των αγροτικών προϊόντων.
Για την διαχείριση και τον έλεγχο των παραπάνω καθεστώτων και μέτρων στήριξης, έχει θεσπισθεί ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ),
το οποίο ενσωματώνει επίσης την διαχείριση και έλεγχο
των Κανόνων Πολλαπλής Συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και της Δημοσιονομικής πειθαρχίας.
Η υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ αγροτικών εκμεταλλεύσεων
από τους παραγωγούς γίνεται στον ψηφιοποιημένο
χάρτη, ο οποίος έχει συνταχθεί βάσει δορυφορικών φωτογραφιών. Αρχικά οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι υποβάλλουν τις δηλώσεις των εκμεταλλεύσεών τους στους
αρμόδιους φορείς, οι οποίοι αφού τις επεξεργαστούν,
μεταδίδουν τα δεδομένα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος με
την σειρά του προβαίνει σε ελέγχους δείγματος των
αγροτών 5%, που σε ένα μέρος του είναι τυχαίο και στο
υπόλοιπο βάσει κάποιων στοιχείων σχετικά με την οικονομική και αγροτική κίνηση ορισμένων γεωργών και κτηνοτρόφων, και τέλος αποδίδει τις επιδοτήσεις ΟΣΔΕ, ως
προκαταβολή προς το τέλος του φθινοπώρου και το
υπόλοιπο τον Δεκέμβριο. Το δείγμα ωστόσο μπορεί να
είναι μεγαλύτερο του 5%, ανάλογα με την επεξεργασία
των στοιχείων και των δεδομένων που θα προκύψουν.
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά
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Ενημέρωση πολιτών για την εποχική γρίπη
Από τον Ιατρικό Σύλλογο Τρικάλων
Αγαπητοί Συμπολίτες,
Τα συμπτώματα της γρίπης
Η1Ν1 περιλαμβάνουν:
αιφνίδια έναρξη υψηλού
πυρετού, βήχα, πόνο στους
μύες και στις αρθρώσεις.
Επίσης, μπορεί να
εμφανιστεί καταρροή,
πονόλαιμος, πονοκέφαλος,
ρίγη, αίσθημα κόπωσης,
διάρροια και έμετοι.

Πώς μεταδίδεται ο ιός
της νέας γρίπης;
Ο ιός της γρίπης Η1Ν1 μεταδίδεται με τον ίδιο τρόπο
που μεταδίδονται και όλες οι
ιώσεις, από άνθρωπο σε άνθρωπο, μέσω σταγονιδίων που
εκπέμπει στο περιβάλλον του
ο ασθενής που βήχει ή φτερνίζεται. Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί και έμμεσα, μέσω της
επαφής των χεριών με το άψυχο περιβάλλον δηλαδή επιφάνειες, πόμολα, πληκτρολόγια Η/Υ, τηλέφωνο, διακόπτες,
κ.α. όπου έχουν εναποτεθεί
σταγονίδια με τον ιό της γρίπης. Ο ιός μπορεί να επιβιώσει
στις επιφάνειες από 2-8 ώρες.
Επίσης μπορεί να μεταδοθεί
μέσω της επαφής των χεριών
μας με τη μύτη, το στόμα ή τα
μάτια.

Ποιες είναι οι ομάδες
υψηλού κινδύνου για να
προσβληθούν από τη γρίπη Η1Ν1;
Υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες ατόμων, οι οποίες ονομάζονται «ομάδες υψηλού κινδύνου», γιατί στα άτομα αυτά
ακόμα και μια κοινή γρίπη ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα αλλά και
επιπλοκές όπως είναι η πνευμονία.
Στις κατηγορίες αυτές ανήκουν:
1.Εργαζόμενοι σε χώρους
παροχής υπηρεσιών υγείας
(ιατρονοσηλευτικό προσωπικό
και λοιποί εργαζόμενοι).
2. Παιδιά ηλικίας κάτω των
2 ετών και άτομα ηλικίας άνω
των 65 ετών,
3. Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας κύησης.
4. Άτομα με καρδιαγγειακά
νοσήματα, με χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού, με
άσθμα, με χρόνια νοσήματα
μεταβολισμού όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, με χρόνια
νοσήματα του ήπατος και των
νεφρών, με νοσήματα που
επηρεάζουν τη λειτουργία του
ανοσοποιητικού (χρόνια χρήση κορτιζόνης και νεοπλά-

σματα), με νευρολογικά και
νευρομυικά νοσήματα, με νοσογόνο παχυσαρκία, με δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και
παιδιά που λαμβάνουν χρονίως ασπιρίνη.
5. Άτομα που βρίσκονται σε
στενή επαφή με παιδιά μικρότερα των 6 μηνών ή φροντίζουν άτομα με υποκείμενο
νόσημα, τα οποία διατρέχουν
αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών
από τη γρίπη.
6. Οι κλειστοί πληθυσμοί
(προσωπικό και εσωτερικοί
σπουδαστές σχολείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων ή σχολών, νεοσύλλεκτων στις ένο-

πλες δυνάμεις, τρόφιμοι και
προσωπικό ιδρυμάτων κ.ά.).
Στρατεύσιμοι στα κέντρα κατάταξης και ειδικά όσοι κατατάσσονται κατά τους χειμερινούς μήνες (Οκτώβριο –Μάρτιο).
7. Επαγγελματίες όπως κτηνίατροι πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, σφαγείς και γενικά
άτομα που έρχονται σε συστηματική επαφή με πουλερικά

Πώς μπορούμε να προστατευτούμε από τον ιό
της νέας γρίπης;
Τέσσερα είναι τα βασικά
μέτρα πρόληψης από τον ιό
της νέας γρίπης, ιδιαίτερα για
τις ομάδες υψηλού κινδύνου

Τοποθετήσεις γ.γ. εντός Φεβρουαρίου ζητούν οι θεσμοί
έα «κόκκινη κάρτα»
για την επιλογή
ειδικών και
τομεακών γραμματέων με
το νέο σύστημα δέχθηκε η
κυβέρνηση κατά την
τελευταία συνάντησή της
με εκπροσώπους των
θεσμών.

Ν

Μετά το «σίριαλ» του περασμένου καλοκαιριού με τις 22
προβληματικές προκηρύξεις
που εντοπίστηκαν σε 9 υπουργεία και επανεκδόθηκαν, οι θεσμοί αυτή τη φορά εξέφρασαν
εντόνως τη δυσαρέσκειά τους
για το γεγονός ότι στις 69 θέσεις
ειδικών και τομεακών γραμματέων ακόμη δεν έχει γίνει καμία
απολύτως τοποθέτηση με το
νέο σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό
ζητήθηκε η επιτάχυνση της διαδικασίας και συγκεκριμένα να
υπάρξουν τοποθετήσεις εντός
του τρέχοντος μηνός.
Από ελληνικής πλευράς έγινε
παραδεκτή η σημαντική καθυστέρηση που υφίσταται και η
οποία αποδόθηκε στον φόρτο
εργασίας του ΑΣΕΠ με την επισήμανση ότι «δεν υπάρχει περαιτέρω δυνατότητα πίεσης»
του οργάνου. Μάλιστα, σε ένδειξη της ύπαρξης βούλησης

από πλευράς κυβέρνησης για
την επιτάχυνση της διαδικασίας
έγινε αναφορά και στο πρόσφατο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που αφορά την ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ.
Επί του παρόντος, από τις 69
προκηρύξεις που έχουν εκδοθεί,
οι τρεις βρίσκονται στο τελικό
στάδιο επιλογής, ενώ επτά είναι
σε προχωρημένο στάδιο.
Ωστόσο, εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπάρχουν σφοδρές καταγγελίες επί
της διαδικασίας και συγκεκριμένα ότι σε τρία υπουργεία μεταξύ των τριών επικρατεστέρων
για τη θέση των γενικών γραμματέων βρίσκονται και οι νυν γενικοί γραμματείς, οι οποίοι είναι
διορισμένοι από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Σημειωτέον ότι βάσει της διαδικασίας, η τελική επιλογή μεταξύ
των επικρατεστέρων ανήκει στον
υπουργό. Οι καταγγελίες της
αξιωματικής αντιπολίτευσης «θορύβησαν» εκ νέου και τους θεσμούς, οι οποίοι ζητούν «διαφάνεια και απο-πολιτικοποίηση
της δημόσιας διοίκησης».
«Η έκθεση φωτογραφίας της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τις τοποθετήσεις των νέων, μόνιμων
γραμματέων στα υπουργεία συ-

Πρόσκληση
Ο Μορφωτικός Σύλλογος Λογγακίου σας προσκαλεί την
Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12.30 μ.μ. για
την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και τον ετήσιο χορό
του Συλλόγου στο “ΤΖΑΚΙ”.
Θα χορέψουν τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου (Παιδικό, Εφηβικό, Γυναικείο).
Θα προσφερθεί πλήρης γεύμα και άφθονο ποτό και αναψυκτικά. Τιμή κάρτας 10 ευρώ.
Θα πραγματοποιηθεί πλούσια λαχειοφόρος.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

νεχίζεται», σημειώνει σε δήλωσή
του ο τομεάρχης Διοικητικής
Ανασυγκρότησης της Ν.Δ. Γιώργος Γεωργαντάς, ο οποίος κάνει
λόγο για επαλήθευση των καταγγελιών του κόμματος της
αξιωματικής αντιπολίτευσης για
«προσπάθεια επιβολής στα κρυφά, κομματικά εγκάθετων τετραετούς θητείας σε νευραλγικές θέσεις των υπουργείων».
Συγκεκριμένα, η Ν.Δ. καταγγέλλει ότι και στις τρεις προκηρύξεις που βρίσκονται στο τελικό στάδιο επιλογής από τον
υπουργό και αφορούν δύο θέσεις γενικών γραμματέων στο
υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και μία θέση στο

υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, μεταξύ των επικρατεστέρων είναι και οι νυν γενικοί
γραμματείς. «Είναι προφανής
σε όλους πια η επιχείρηση πλήρους εργαλειοποίησης της δημόσιας διοίκησης από την πλευρά της κυβέρνησης», καταλήγει
ο τομεάρχης της Ν.Δ.
Ως προς τους λοιπούς επικεφαλής της διοίκησης η διαδικασία φαίνεται να κυλά ομαλά. Η
επιλογή των συνολικά 90 γενικών
διευθυντών έχει ολοκληρωθεί, η
διαδικασία για την επιλογή των
διευθυντών βρίσκεται στο στάδιο
της συνέντευξης, ενώ και οι τμηματάρχες θα έχουν τοποθετηθεί
μέχρι το καλοκαίρι.

Nέο Δ.Σ. του Συλλόγου
Μεσοχωριτών Αθήνας
Το νέο Δ.Σ. Μεσοχωριτών Αθήνας που προέκυψε μετά τις
εκλογές της 27ης Ιανουαρίου είναι το ακόλουθο:
Πρόεδρος: Γιάννης Παν. Χονδρός
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Βασ. Καταραχιάς
Γ. Γραμματέας: Νικόλαος Χριστ. Κορδαλής
Ταμίας: Παναγιώτης Δημ. Χονδρός
Σύμβουλος: Γιώργος Παν. Λάμπρος

Χορός του Πολιτιστικού Συλλόγου
Αμαράντου «Η ΒΕΝΤΙΣΤΑ»
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αμαράντου «Η ΒΕΝΤΙΣΤΑ»,
διοργανώνει τον ετήσιο χορό, αύριο Σάββατο 9 Φεβρουαρίου και ώρα 21:00 στο ξενοδοχείο «ART GALLERY»
στα Τρίκαλα.
Σας περιμένουμε να πραγματοποιήσουμε το πρώτο αντάμωμα του έτους, να κόψουμε την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα
και να γλεντήσουμε όλοι μαζί.
Με τιμή
Το ΔΣ του Συλλόγου

όπως και για τους εργαζόμενους σε χώρους παροχής
Υπηρεσιών Υγείας:
1. Τήρηση των κανόνων της
Υγιεινής των Χεριών, με συχνό
πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό και επάλειψη με
αλκοολούχο αντισηπτικό (Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για
τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης).
2. Τήρηση των βασικών αρχών υγιεινής, βήχας και φτέρνισμα στο μανίκι ή με χαρτομάντιλο. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να
απορρίπτεται αμέσως μετά
τη χρήση στους κάδους απορριμμάτων.
3. Εμβολιασμός έναντι της
εποχικής γρίπης με 1 δόση αντιγριπικού εμβολίου για τον
πληθυσμό που ανήκει στις
ομάδες υψηλού κινδύνου
4. Έγκαιρη λήψη κατάλληλης προφυλακτικής αγωγής.
Αφορά κυρίως άτομα που
ανήκουν στις ομάδες υψηλού
κινδύνου τα οποία δεν έχουν
εμβολιαστεί και έχουν έρθει
σε επαφή με άτομα που νοσούν από γρίπη και πάντα σε
συνεννόηση με τον προσωπικό ΤΟΥ ιατρό.

Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε και τους άλ-

λους στην περίπτωση που
νοσήσουμε από τον συγκεκριμένο ιό;
Αν νοσήσουμε από τη νέα
γρίπη, πρέπει να παραμείνουμε σπίτι και να αποφύγουμε τους κλειστούς χώρους και τη στενή επαφή με
άλλους, κυρίως με παιδιά και
άτομα υψηλού κινδύνου, για
χρονικό διάστημα 7 ημερών
ΚΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΕΝΑ
24ΩΡΟ ΜΕΤΑ ΤΗN ΠΛΗΡΗ
ΑΠΥΡΕΞΙΑ.

Τι πρέπει να κάνουμε αν
αισθανθούμε συμπτώματα
γρίπης;
Όταν αισθανθεί κάποιος έντονη αδιαθεσία που συνοδεύεται από υψηλό πυρετό,
μυαλγίες ή/και βήχα είναι σκόπιμο να μείνει σπίτι του και να
ειδοποιήσει τον προσωπικό
του ιατρό για συμβουλές. Δεν
πρέπει να πάρει από μόνος
του κανένα αντιβιοτικό, αφού
τα αντιβιοτικά δεν είναι δραστικά στους ιούς (όπως η γρίπη) ενώ συγχρόνως δεν θα είναι δραστικά αν τα χρειαστούμε για τις επιπλοκές τις
γρίπης, όπως π.χ. η πνευμονία.

Σε κάθε περίπτωση
εμπιστευτείτε
τον γιατρό σας.

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.

Κοπή πίτας
του Ομίλου Φίλων
Σκοποβολής
Τρικάλων
Ο Όμιλος Φίλων Σκοποβολής Τρικάλων καλεί τα μέλη
και τους φίλους του στην
κοπή της πίτας που θα γίνει
την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 5 το απόγευμα στο ξενοδοχείο “Αετών Μέλαθρον”.

Κοπή πίτας του Πολιτιστικού
Συλλόγου Κρανιάς Ασπροποτάμου
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρανιάς Ασπροποτάμου σας
προσκαλεί στην κοπή της βασιλόπιτας που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 6 μ.μ.
στο “Φρούριο”.

Κοπή πίτας ΣΦΜΤ και ΣΟΝΤ
Ο Σύλλογος Φίλων της Μουσικής (ΣΦΜΤ) και η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Τρικάλων (ΣΟΝΤ) προσκαλούν όλα τα
μέλη, τους φίλους και τους γονείς των παιδιών που μετέχουν στην Ορχήστρα στην εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:15 στην Δωροθέα
Σχολή (κτήριο Φιλαρμονικής, οδός Στρ. Σαράφη).
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει:
α) Την καθιερωμένη κοπή της πίτας του Συλλόγου και της
Συμφωνικής Ορχήστρας,
β) Την παρακολούθηση μικρής συναυλίας με παλιά και
νέα έργα από το ρεπερτόριο της ΣΟΝΤ.
Εκ του Δ.Σ. του Συλλόγου

10 σελίδα
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τοπικά

Υπερσύγχρονα ιατρικά μηχανήματαστο ΓΝΤ
Μ
ε νέα
υπερσύγχρονα
ιατρικά
μηχανήματα, μέσω
ηλεκτρονικών
διαγωνισμών
εξοπλίστηκε το Γενικό
Νοσοκομείο Τρικάλων,
συγκεκριμένα:

Μηχάνημα YAG Laser
αξίας 24.552€, για την κάλυψη των αναγκών του
Οφθαλμολογικού τμήματος
του Γενικού Νοσοκομείου
Τρικάλων, πρόκειται για το
πλέον σύγχρονο και προηγμένης τεχνολογίας θεραπευτικό σύστημα με το οποίο
αντιμετωπίζονται αναίμακτα
χωρίς να απαιτείται χειρουργική επέμβαση ο δευτερογενής καταρράκτης, η θεραπεία οξέως γλαυκώματος καθώς και άλλες σοβαρές
οφθαλμολογικές παθήσεις.
Υπερσύγχρονο μηχάνημα,
πλήρες ενδοσκοπικό υψηλής τεχνολογίας (Full High
Definition) αξίας 69.936 €,
για την κάλυψη των αναγκών
του γαστρεντερολογικού –
ενδοσκοπικού τμήματος του
Γ.Ν. Τρικάλων, για την διενέργεια ενδοσκοπήσεων

ανώτερου και κατώτερου πεπτικού, καθώς και την διενέργεια μιας σειράς επεμβατικών πράξεων, όπως η

αφαίρεση πολύποδων παχέος εντέρου κ.α.
Πρόκειται για το πλέον
σύγχρονο και προηγμένης

CMYK

τεχνολογίας ενδοσκοπικό σύστημα.
Πραγματοποιηθήκανε ήδη
επιτυχώς, οι πρώτες πολυ-

ποδεκτομές!
Υπερσύγχρονο Βρογχοσκόπιο με Πύργο αξίας
89.900 € υψηλής ευκρίνειας,
για την κάλυψη των αναγκών
του πνευμονολογικού τμήματος του Γ.Ν. Τρικάλων,
που μπορεί να προσφέρει τα
μέγιστα στη διάγνωση και
θεραπεία των ασθενών που
πάσχουν από πνευμονολογικές παθήσεις.
Μηχάνημα Laser Λιθοτρίπτη αξίας 48.608 €, ένα
υπερσύγχρονο μηχάνημα,
για την κάλυψη των αναγκών
του ουρολογικού τμήματος
του Γ.Ν. Τρικάλων το οποίο
δίνει τη δυνατότητα αναίμακτης διουριθρικής αφαίρεσης
λίθων από το ουροποιητικό
σύστημα.
Ένα ακόμη βήμα αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στο Νοσοκομείο μας, επιτελείται με την
παραλαβή των μηχανημάτων.
Πρόκειται για τα πλέον σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα
που θα συμβάλλουν στην ουσιαστική και ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας που προσφέρουν οι κλινικές/ τμήματα του Γ.Ν. Τρικάλων, στους συμπολίτες μας.

τοπικά

πό τις 21 έως τις 26
Ιανουαρίου 2019
πραγματοποιήθηκε στο
Ταλίν πρωτεύουσα της
Εσθονίας, η πρώτη συνάντηση
των εταίρων του Ευρωπαϊκού
προγράμματος "Cultural
heritage in the context of
students' careers", με την
συμμετοχή του 2ου ΕΠΑ.Λ.
Τρικάλων.

Α

Ο στόχος του προγράμματος είναι
να μπορέσουν οι μαθητές να αξιοποιήσουν την πολιτιστική κληρονομιά
της χώρας τους (ιστορία, παραδόσεις, θέατρο, μουσική κ.λ.π.) ώστε να
βοηθηθούν στην όποια σταδιοδρομία
τους μετά την αποφοίτησή τους από
το σχολείο.
Τα σχολεία που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα προέρχονται από την
Ιταλία, Εσθονία, Λετονία και την Ισλανδία.
Η συντονίστρια χώρα είναι η Εσθονία, η οποία και φιλοξένησε την πρώτη συνάντηση. Έγινε ξενάγηση στους
χώρους του σχολείου, παρουσίαση
παραδοσιακών χορών από το χορευτικό τμήμα του σχολείου και συνάν-
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Erasmus+ KA2 - Πρώτη συνάντηση
στο Ταλίν της Εσθονίας (Ιανουάριος 2019)
χαν προγραμματισμένες δραστηριότητες.
Στο Δημαρχείο της περιοχής μας
υποδέχτηκε η Δήμαρχος και ενημερωθήκαμε για θέματα που αφορούν
στην περιοχή και τους κατοίκους
της.
Ακόμα ταξιδέψαμε στην δεύτερη
μεγαλύτερη πόλη της Εσθονίας, όπου

τηση-καλωσόρισμα με τον διευθυντή του σχολείου και άλλους καθηγητές. Οι μαθητές δούλεψαν για τις
απαιτήσεις του προγράμματος και με
την βοήθεια των καθηγητών τους, οργάνωσαν το πρώτο τους διεθνές φε-

στιβάλ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του προγράμματος.
Επίσης πραγματοποιήθηκαν εξορμήσεις στην παλιά πόλη και στην
ύπαιθρο, σε ένα κάστρο-μουσείο
μέσα στο δάσος, όπου οι μαθητές εί-

CMYK
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σελίδα 11

επισκεφθήκαμε αξιοθέατα της και
κυρίως το ERM το Εθνικό Μουσείο
της Εσθονίας. Αξίζει να σημειώσουμε
τις πολικές σχεδόν θερμοκρασίες
(έως -19 βαθμούς Κελσίου) κάτω
από τις οποίες πραγματοποιήθηκε το
πρόγραμμα!
Η συνάντηση κρίθηκε επιτυχής και
ανανεώθηκε για την επόμενη που θα
πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα τον
Απρίλιο. Συμμετείχαν οι καθηγητές
Κυριαζής Θωμάς και Μπαλάφα Μαρία και οι μαθητές Γκρόπας Μιχάλης,
Μπαλλάς Αχιλλέας, Μπαλατσούκας
Χαράλαμπος και Μπαμπούρης Χρίστος.

12 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

κουρνιαχτός
μπορεί να μην
έχει καταλαγιάσει
ακόμη. Η μακεδονική
σκόνη τσούζει τα μάτια,
για διαφορετικούς
λόγους σε όλους μας.

Ο

Με την πολιτική, την εννοιολογία της, τα δαιδαλώδη
μονοπάτια της, δεν έχω
ασχοληθεί κι ούτε πρόκειται.
Πιστεύω όμως πως η ζωή
μας όλη, η καθημερινή πάλη,
ο άρτος ο επιούσιος , οι κοινωνικές-ακοινώνητες επαφές, ο έρωτας, η οικογένεια και πόσα ακόμη, έχουν
μέσα τους ριζωμένη την πολιτική….. κι αυτό γιατί απουσιάζουν από τον κοινωνικό
ιστό καθάρια δομικά στοιχεία.
Η συμφωνία ή σύμβαση ή
όπως θέλετε πείτε το και
αφορά την υπαρκτή σχέση
μας με ένα κομμάτι των βό-

8
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«Τα συγχαρήκια……»!!!

Δημήτρης Κ. Νούλας
ρειων γειτόνων μας πήρε το
δρόμο της. Δε θα φανεί άμεσα το θετικό ή αρνητικό της
βάρος. Αυτό θα το δουν τα
εγγόνια και πιότερο τα δισέγγονα μας. Κι εκεί θα στηθούν ή θα γκρεμιστούν
αγάλματα.

Έκδοση αποτελεσμάτων
του Κρατικού
Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας
Για τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική,
Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική
Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των
Εξετάσεων του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2018 , για τις γλώσσες : Αγγλική, Γαλλική,
Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική, για τα
επίπεδα :
α) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση»)
σε ενιαία διαβαθμισμένη
δοκιμασία (test) στις
γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική,
Ισπανική και Τουρκική.
β) Γ (Γ1 «πολύ καλή
γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test)
στις γλώσσες Αγγλική,
Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική. που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2018.
Στις Εξετάσεις υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής
3219 υποψήφιοι.
Οι επιτυχόντες είναι
2926.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται
για τα αποτελέσματα από
το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα: https://kpgresults.it.minedu.gov.gr
Στην παραπάνω ιστοσελίδα οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση,
με τη χρήση του κωδικού
τους, που αναγράφεται

τοπικά

στη καρτέλα υποψηφίου
καθώς και τους τέσσερις
αρχικούς χαρακτήρες των
ονομαστικών τους στοιχείων (Επώνυμο, Όνομα,
Όνομα πατρός, Όνομα
μητρός).
Οι επιτυχόντες θα μπορούν να παραλαμβάνουν
τα πιστοποιητικά τους από
τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
όπου είχαν υποβάλει την
αίτηση συμμετοχής στις
Εξετάσεις, έχοντας μαζί
τους το δελτίο εξεταζομένου ή το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Σε
περίπτωση παραλαβής πιστοποιητικού από τρίτο
πρόσωπο,
απαιτείται
εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής και η ταυτότητα
του.
Μέχρι την έκδοση και τη
χορήγηση του Κρατικού
πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας είναι δυνατόν
σχετικές βεβαιώσεις επιτυχίας που θα ισχύουν
μέχρι την έκδοση των πιστοποιητικών να χορηγούνται στους επιτυχόντες, κατόπιν σχετικής αίτησής τους, από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης στις οποίες
οριστικοποίησαν την αίτηση συμμετοχής στις
εξετάσεις του ΚΠγ.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΚΛΑ

Μου χει μπει όμως στη
σκέψη ένα σφίξιμο κι αυτό
έχει να κάνει, όχι για τις
εσωτερικές μας αναλώσιμες συμπεριφορές , μα για
τα εξωτερικά «συγχαρήκια»…
Από την πρώτη στιγμή
άπαντες οι έξω των συνόρων, ανέπεμψαν ύμνους για
το σύμφωνο. Το ΝΑΤΟ η
ΕΕ, κράτη μεμονωμένα,
όπως οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η
Γαλλία, η Γερμανία, ακόμη
και η γείτονα Τουρκία κ.α.
Άμεσα φωτεινά χαμόγελα,
λουλουδιασμένα λόγια,
ύμνοι ειρήνης.
Και το ερώτημα-σφίξιμο
είναι, μα όλοι αυτοί νοιάζονται για το καλό της πατρίδας
μου και το καλό κάποιων

βόρειων γειτόνων μου; Μα
τόσο πολύ ενδιαφέρον έδειξαν όλοι αυτοί για μας τώρα;
Και τόσα χρόνια που τα μνημόνια μας κατακρεούργησαν; Που βρίσκονταν όλοι
αυτοί; Ούτε ένα λόγο συμπάθειας δεν είχαν γι αυτόν
τον καταδυναστευμένο κόσμο; Και ξάφνου ο ήλιος
της Βεργίνας έδιωξε τα σκότη! Και τα αφειδώς ατελή(;)
«συγχαρήκια» γεμίζουν τις
ροές των ποταμών της Μακεδονίας, από τον Αλιάκμονα μέχρι τον Βαρδάρη, ποτίζοντας το χώμα των εδαφών με το χαμόγελο της
επιτυχίας…
Όλα αυτά με προβληματίζουν, γιατί το σφίξιμο με κάνει να νιώθω δικαιολογημέ-

να, ότι όλοι αυτοί κάποιο
συμφέρον έχουν για να με
γεμίζουν «συγχαρήκια». Δε
μπορεί να με είδαν σα παιδί
καλό, εκεί που πριν λίγο καιρό με είχαν αποπαίδι των συνάξεων και συντροφιών
τους, ενώ μέχρι τώρα με
τάιζαν με ψίχουλα.
Είναι σα τους εραστές και
τους φίλους που έρχονται
στη ζωή μας.
Τους χρησιμοποιούμε
όπως θέλουμε, όταν θέλουμε, γιατί θέλουμε… και στη
συνέχεια ή τους βάζουμε
στην τσέπη για επόμενη χρήση ή τους πετάμε στο καλάθι της ανακύκλωσης , όταν
ξέρουμε πως δε μας χρησιμεύουν πια σε κάτι. Αυτές είναι οι σχέσεις τσέπης!! Αυτή

είναι η πολιτική!!!!
Κι επειδή ως είθισται λειτουργούμε με τρόπο καθαρά ατομικιστικό και άκρως
συμφεροντολογικό σε ημερήσια και ολονύκτια βάση….
μη διαμαρτυρόμαστε για το
φέρσιμο των άλλων προς
εμάς.
Μια συμφωνία έγινε. Συμφωνούντες ή διαφωνούντες,
ας προβληματιστούμε πρώτα για τον καθένα από εμάς,
γιατί και οι μεν και οι δε
γεννήσαμε, ταΐσαμε, εκθρέψαμε και συντηρούμε όλο
αυτό το αλισβερίσι και τον
αχταρμά του κάλπικου λόγου και έργου, της ανήθικης
στάσης και εντός και
εκτός…..
Εν τέλει όλα είναι θέμα πολιτικής στη ζωή αυτή…. Για
την άλλη δε ξέρω….
Ο αδέσποτος
Δημήτρης Νούλας

9 ώρες χιόνι για τις 9 Βρύσες
Ο
ι 9 Βρύσες είναι η
περιοχή κάτω από
τον κώνο της
Καζάρμας στο βορεινό
τμήμα του βουνού. Η
Καζάρμα (μάλλον από το
λατινικό casa: το σπίτι
και τον αρματωμένο,
δηλαδή φυλάκιο) είναι η
κορυφή που βλέπουμε
από τα Τρίκαλα, αριστερά
από τον Τύμπανο με το
παλιό διακριτό
πυροφυλάκιο. Τα νερά
της κορυφής αναβλύζουν
εδώ σε διάσπαρτες
πηγές, όλο τον χρόνο, σε
υψόμετρο 1600μ. Τόπος
άριστος για κτηνοτροφία
και ευτυχώς γεμάτος
μαντριά ακόμη.

Πειθήνιοι στο πρόγραμμα
του συλλόγου ξεκινήσαμε από
την Κερασιά με στόχο τις 9
Βρύσες και επιστροφή από το
παλιό μονοπάτι που περνάει
από τις 9 βρύσες ακολουθεί
το ρέμα και διασχίζει το φαράγγι του Ανθοχωρίου με κατάληξη στον νερόμυλο με την
τριστέλα, δίπλα στον δρόμο.
Ως γνωστόν είμαστε Σύλλογος παντός καιρού, μόνο η
έντονη βροχή μπορεί να ανακόψει τις εξορμήσεις μας. Το
χιόνι θα μας σταματούσε; Με
τίποτα!
Από το πρώτο βήμα μας
υποδέχεται ο σημερινός μόνιμος σύντροφος, το χιόνι. Η
διαδρομή έχει ήπια κλίση από
την Κερασιά και έτσι κερδίζουμε εμείς ύψος και το χιόνι
πάχος. Όταν φθάνουμε στον
προορισμό μας δεν μπορούμε
να βρούμε ούτε πηγές, ούτε
χωματόδρομο, ούτε την πετρόχτιστη βρύση.
Το χιόνι διαφεντεύει τα πάντα. Όλα υποταγμένα κάτω
από τον όγκο του. Το μπατόν
βυθίζεται στο χιόνι ολόκληρο
και γη δεν συναντά. Σίγουρα
πάνω από δυο μέτρα χιόνι. Καλοσυνάτο μας κρατάει στον
αφρό και εμείς προσπαθούμε
να μαντέψουμε κάτω από ποιόν είναι η πέτρινη βρύση με το
εικονοστάσι.

Τα σημάδια του ΕΟΣ Καρδίτσας μας οδηγούν προς την
Καμάρα, το πέτρινο γεφύρι
του ξεχασμένου εμπορικού
δρόμου Αργιθέας – Νεβρόπολης. Το μονοπάτι ξεκινάει
από τον διάσελο του Αγ. Νικολάου, διασχίζει τις οξιές
πάνω από τον σημερινό δρόμο, στρίβει νότια και αρχίζει να
κατηφορίζει προς το Ανθοχώρι ακολουθώντας το ρέμα
που συγκεντρώνει το νερό
από τις πηγές. Τσουλώντας
στο χιόνι αρχίζουμε να το
ακολουθούμε. Σύντομα πρέπει
να βρούμε το γεφύρι. Το χιόνι μάλλον το υποτιμήσαμε και
τώρα μας εκδικείται.
Όγκοι χιονιού έχουν γλιστρήσει από τις πλαγιές και
έχουν συγκεντρωθεί στην κοίτη του ρέματος. Μέχρι την
μέση στο αφράτο χιόνι αντιλαμβανόμαστε τον κίνδυνο
του πνιγμού από χιόνι. Κολύμπι προς τα πίσω. Καταϊδρωμένοι φθάνουμε σε αυτό
που θεωρούμε χωματόδρομο. Μόνη λύση να κρατηθούμε ψηλά και να αποφύγουμε
την ρεματιά. Η Καμάρα, θαμμένη στο χιόνι, θα έχει την ίδια

τύχη με τις 9 βρύσες.
Ο χωματόδρομος όλο πιρουέτες ακολουθεί το ανάγλυφο και μακραίνει την διαδρομή μας. Το χιόνι λεπταίνει
αργά και μαλακώνει γρήγορα.
Πολλά κοπιαστικά χιλιόμετρα
μας περιμένουν. Ούτε σκέψη
για να κατέβουμε προς το
ρέμα για να διασχίσουμε το
φαράγγι. Ο απειλητικός βρυχηθμός του φτάνει μέχρι εδώ
πάνω. Ευτυχώς που θυμόμαστε τον δρόμο που πάει στο
Ανθοχώρι χωρίς να περάσει
από το φαράγγι.
Σουρουπώνει όταν για πρώτη φορά μπορούμε να καθίσουμε στο νερόμυλο, περήφανοι για τα ποδάρια μας που
άντεξαν τα 17 χιλιόμετρα της
μάχης του χιονιού. 9 ώρες
χιόνι για τις 9 βρύσες.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Για την Κυριακή 10/2 έχουμε προγραμματίσει ανάβαση
στις κορυφές Κάστρο και
Πορτοπούλα του Χατζή ξεκινώντας από τον οικισμό «Σπίτια» Μεσοχώρας.
O σύλλογός μας προγραμ-

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

ΑΔΗΡΙΤΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ ΣΦΥΓΜΟ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΛΥΣΗ
Η Καλαμπάκα ξέρει καλά πως το ροζ φύλλο
στην αναμέτρηση με τη Νικόπολη
αποτελεί μονόδρομο (σελ 3)

Ο ΑΟΤ επιβάλλεται να ορθώσει ανάστημα
για να αντιστρέψει το κλίμα καλύπτοντας
το χαμένο έδαφος (σελ 5)

Τα επιτελεία των ερασιτεχνικών ομάδων
«διαβάζουν» τα δεδομένα για να δείξουν
το καλό τους πρόσωπο (σελ 7)

4 Οι αθλητές των Τρικαλινών συλλόγου στίβου θα δώσουν τον
καλύτερο εαυτό τους στο Πανελλήνιο κλειστού του Φαληρικού
Σταδίου θέλοντας να γεμίσουν το βιογραφικό (σελ 4)
CMYK
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ποιότητα των
πρωταγωνιστών
φωνάζει από
μακριά. Οι
εμπνεύσεις καλά κρατούν,
ενώ το πάθος ξεχειλίζει.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Όλα αυτά είναι φυσιολογικά
και αναμενόμενα, αφού αρκετές
ομάδες που μετέχουν στις Εθνικές κατηγορίες καλαθοσφαίρισης βάζουν τα δυνατά τους,
καθώς δεν κρύβουν τις προθέσεις για να γυρίσουν σελίδα.
Ωστόσο δεν είναι μόνον τα
συγκροτήματα από το πάνω
ράφι που έχουν δικαίωμα στην
ελπίδα. Και άλλα τμήματα παίζουν στα όρια, οπότε αν βγουν
πράγματα εξελίσσονται σε ευχάριστες εκπλήξεις.
Ακόμη όμως και οι σύλλογοι
που παλεύουν για την επιβίωσή
τους είναι σε θέση να κάνουν
αρκετές ζημιές.
Με όλα αυτά κάθε αγωνιστική
προσφέρει πλούσια συναισθήματα, ενώ αναδεικνύεται η
ομορφιά του αθλήματος.
Μάλιστα λέει πολλά το γεγονός ότι αρκετές φορές οι θέσεις
«κλειδώνουν» κυριολεκτικά στο
νήμα, καθώς και στις ισοβαθμίες.
Υπό το πρίσμα αυτό ο καθένας αντιλαμβάνεται τα ατσάλινα
νεύρα που πρέπει να έχουν οι
πρωταγωνιστές για να φέρουν
σε πέρας την αποστολή τους.
Ειδικά φέτος τα επιτελεία των
ομάδων θα πρέπει να προσέξουν όσο πιο πολύ γίνεται, αφού
παρατηρείται έντονος συναγωνισμός και αρκετά πράγματα
ισορροπούν σε τεντωμένο σχοινί. Ετσι όσα σωματεία προέρχονται από θετικό ταμείο καλούνται να συνεχίσουν με την
ίδια φλόγα, ενώ όσα έχουν αρνητικό ισοζύγιο να βρουν την
δύναμη για την αντεπίθεση.
Εχουν απόλυτο δίκιο πάντως
όλοι εκείνοι που σημειώνουν
ότι τα πρωταθλήματα κάθε άλλο
της μιας ανάσας είναι.
Για να το διαπιστώσουν αρκεί
να ρίξουν μια ματιά στην πρόσφατη ιστορία.
Εκεί θα εντοπίσουν ομάδες
που οι περισσότεροι τις θεωρούσαν χαμένες από χέρι να
αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα
φέρνοντας τα πάνω- κάτω.
Αυτό σημαίνει ότι γέρνουν
την ζυγαριά στο μέρος τους
υποχρεώνοντας σωματεία που
για μεγάλο διάστημα είχαν τον

Και φέτος τα Εθνικά πρωταθλήματα μπάσκετ προσφέρουν πλούσιο υλικό,
οπότε οι λάτρεις του είδους δεν χάνουν δευτερόλεπτο δράσης

Ακρως παραγωγική χρονιά πραγματοποιεί
και φέτος ο Λεωνίδας Τριανταφύλλου
έλεγχο να βιώσουν τα αντίθετα
συναισθήματα.
Αναμφίβολα η εμπειρία δείχνει ότι τα εθνικά πρωταθλήματα είναι απρόβλεπτα και συχνά- πυκνά σημειώνονται αποτελέσματα, που προκαλούν έκπληξη και συζητούνται στα στέκια.
Συνεπώς οι πρωταγωνιστές
δεν έχουν άλλη επιλογή από
το να κοιτάξουν την δική τους
δουλειά και να προσθέτουν συνέχεια νέες αγωνιστικές πινελιές. Με τον τρόπο αυτό θα
καταφέρουν να βρεθούν ένα
βήμα πιο μπροστά από τους
ανταγωνιστές, ειδικά στις κρίσιμες στροφές.
Οσο για τους φιλάθλους ξέρουν καλά τα δεδομένα και
αφοσιώνονται ολοκληρωτικά
στην δράση.
Πραγματικά τα μάτια τους
έχουν δει πάρα πολλά και περιμένουν ιδιαίτερα καυτές και
τις επόμενες αγωνιστικές.
Πολύ σωστά πάντως τα επιτελεία προσπαθούν να λάβουν
τα μέτρα τους περιορίζοντας
στο ελάχιστο τα νεκρά διαστήματα.
Στο πλαίσιο αυτό ομάδες που
φαίνεται να ελέγχουν την κατάσταση στον πρώτο γύρο χάνουν την δυναμική τους και στο
δεύτερο μισό συμπεριφέρονται
σαν να ξέχασαν το μπάσκετ
που ήξεραν.

Ισχύει όμως και το αντίθετο.
Συγκροτήματα που αρχικά δεν
ανέπτυξαν ταχύτητα στην πορεία βρήκαν την συνταγή και
με ολοκληρωτικές εμφανίσεις
τερμάτισαν με το κεφάλι ψηλά.
Φυσικά στα ρόστερ όλων αυτών των ομάδων βρίσκουμε αρκετά Τρικαλινά στελέχη που
επέλεξαν να αγωνίζονται εκτός
των τειχών μαζί βέβαια και με
άλλους γνώριμους αθλητές.
Χωρίς υπερβολή είναι αγωνιστικός τύπος και υπογραμμός,
οπότε παρά την ενέργεια που
ξόδεψαν φροντίζουν σε κάθε
αγωνιστική να κυνηγούν την τέλεια εμφάνιση.
Ετσι κατέχουν εξέχουσα θέση
στην καρδιά των φιλάθλων.
Καιρός όμως για να κάνουμε
την καταγραφή των πρόσφατων
αγωνιστικών πεπραγμένων με
την βοήθεια του ebasket ξεκινώντας από την Α2.
Αγωνιστική των γηπεδούχων
ήταν η 16η, με όλες τις ομάδες
να υπερασπίζονται εύκολα ή
δύσκολα την έδρα τους και να
φτάνουν στο θετικό αποτέλεσμα.
Oι πρωτοπόροι της βαθμολογίας δεν συνάντησαν το παραμικρό πρόβλημα. Ο Ιωνικός
(χωρίς Τσαγκαράκη) συνέτριψε
τον Απόλλωνα Πάτρας με 8350, με τον Λουκά Μαυροκεφαλίδη να κάνει ακόμα ένα double-double (23π., 14ριμπ.), ο

Ηρακλής(Αγγελακόπουλος 1,
Γιαννακίδης συμμετοχή) επιβλήθηκε άνετα του Ψυχικού με
79-64, ενώ ο Ερμής Αγιάς(Τσιλούλης 21 με 2, Τριανταφύλλου
18 με 5, Κόμματος 11 με 1,
Λάππας) νίκησε το Πευκοχώρι
με 79-71, όντας σταθερά τρίτος.
Στο ντέρμπι για τα πλέι οφ,
ο Διαγόρας νίκησε τον Αμύντα
με 80-78(Νοέας 13 με 1 για
τους νικητές, Βαρδιάνος 11 με
3 για τους ηττημένους), χάρη
σε ντράιβ του Κουκά στα 2,3
δευτερόλεπτα πριν το φινάλε.
Ο Κόροιβος πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα, επικρατώντας
εντός έδρας της Καρδίτσας
(Κακλαμάνος 7, Σαριμπαλίδης,
Καλλές από 6, συμμετοχή Παπαχρήστου)με 75-72, ενώ νίκη
παραμονής πήρε και η Καβάλα(Χουχούμης 16 με 4, Προδρόμου 11 με 1) επί του Αμαρουσίου με 70-68, με τον Ξυδά
να χάνει λει απ για να ισοφαρίσει στο φινάλε.

Δυνατές προτάσεις
Η Δάφνη Δαφνίου συνεχίζει
την εξαιρετική της πορεία στον
Νότιο όμιλο της Β’Εθνικής Κατηγορίας, καθώς πανηγύρισε
ακόμη μία νίκη. Η πρωτοπόρος
του ομίλου επικράτησε εύκολα
και του Πρωτέα Βούλας με 8370 και παρέμεινε στην πρώτη
θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Για τους νικητές ο πρώην παίκτης των Τρικάλων Δ. Τάταρης
είχε 14 με 2.
Τη νίκη της αγωνιστικής πήρε
ο Έσπερος Καλλιθέας (Σκουλούδης 8), που νίκησε στην
έδρα του το Παγκράτι(Δερμιτζάκης 15) με 96-83. Οι γηπεδούχοι πραγματοποίησαν φανταστική εμφάνιση και από το
πρώτο κιόλας ημίχρονο είχαν
πάρει διαφορά πάνω από 20
πόντους (62-38).
Ο Μανδραϊκός φαίνεται πως
έχει γυρίσει το διακόπτη, καθώς
πήρε ακόμη μία σημαντική νίκη.
Η ομάδα της Μάνδρας νίκησε
81-75 τον Πανελευσινιακό, που
δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί

το καλό του ξεκίνημα (15-24).
Η ομάδα του Σάββα Κατσούνη οφείλει πολλά στον πρώην
παίκτη του Αιόλου Κωστή Δέδε,
ο οποίος πραγματοποίησε μία
εξωπραγματική εμφάνιση.
Ο Έλληνας καλαθοσφαιριστής κόντρα στον Πανελευσινιακό ήταν ασταμάτητς. Φόρτωσε το καλάθι της ομάδας της
Ελευσίνας με συνολικά 34 (!)
πόντους, έχοντας μάλιστα έξι
εύστοχα σουτ τριών πόντων!
Ο Κωστής Δέδες μέχρι στιγμής είναι εξαιρετικός στη σεζόν
και με συνολικά 232 πόντους
είναι ο πρώτος σκόρερ του
Μανδραϊκού και δέκατος του
Νοτίου ομίλου.
Σπουδαίο διπλό στην έδρα
του ΚΑΟΚ(Περωτής 10, Λεκάκης συμμετοχή) πήρε ο Παπάγου, καθώς νίκησε με 73-70. Οι
φιλοξενούμενοι στο μεγαλύτερο
μέρος του αγώνα είχαν τα ηνία
του σκορ, τα κράτησαν μέχρι
και το τέλος και επέστρεψαν
στα θετικά αποτελέσματα.
Στον άλλο όμιλο το Ανατόλια,
αν και δυσκολεύτηκε, κατάφερε
να κάμψει την αντίσταση του
Φίλιππου Βέροιας(Κοθράς 19
με 3, Καντάρκος 10). Η ομάδα
της Θεσσαλονίκης στο τρίτο
δεκάλεπτο ήταν πίσω στο σκορ
με 61-60, αλλά με μία εκπληκτική τέταρτη περίοδο έκανε
την ανατροπή και πήρε τη νίκη
με 84-70.
Η Ελευθερούπολη συνεχίζει
την εντυπωσιακή της πορεία
στο πρωτάθλημα, καθώς πήρε
ακόμη μία νίκη. Η ΓΣΕ(Χαρισμίδης 9, Καραγεώργος 12) νίκησε
στην έδρα της τη Γέφυρα με
67-59 και παρέμεινε μόνη τρίτη
στον βαθμολογικό πίνακα.
Με το διπλό έφυγαν και οι
Μαχητές Πειραματικού Πεύκων
από την έδρα του Έσπερου
Λαμίας(Κατσαρές 9 με 1). Οι
γηπεδούχοι για 30 λεπτά ήταν
μπροστά σκορ και έδειχναν ότι
θα πάρουν τη νίκη, αλλά οι Μαχητές είχαν αντίθετη άποψη
στο τελευταίο δεκάλεπτο και
τελικά πήραν τη νίκη με 63-61.
Στο ντέρμπι της 11ης αγω-

νιστικής η Χαλκηδόνα επικράτησε των Φαρσάλων(Γκιουλέκας
11 με 1, Λεπενιώτης 7, Δέσπος
3) με 51-50 και ξεπέρασαν τους
αντιπάλους τους στο βαθμολογικό πίνακα.

Επιβολή ρυθμού
Αρκετές ομάδες στην Γ’ Εθνική δείχνουν ότι ελέγχουν τον
ρυθμό έχοντας το πάνω χέρι.
Αήττητο παρέμεινε το Αιγάλεω γι ακόμη μία αγωνιστική,
καθώς ούτε το Πέρα κατάφερε
να σταθεί εμπόδιο. Το Αιγάλεω
κατάφερε να κερδίσει εκτός
έδρας με 76-66 και έκανε το
14/14 και παρέμεινε στην κορυφή του 1ου Νότιου ομίλου
της Γ’Εθνικής Κατηγορίας.
Με νίκη συνέχισε τις υποχρεώσεις της και η Μεγαρίδα(Θέος
2), η οποία νίκησε την Καλαμάτα
με 98-78.
Με το διπλό έφυγε από την
έδρα του Έσπερου Πατρών η
Ακράτα(Αμβράζης 2), η οποία
επικράτησε με 62-53.
Ακόμη μία νίκη πανηγύρισε
και η Αχαγιά ’82(Μακρής 14), η
οποία δεν αντιμετώπισε κανένα
πρόβλημα στην έδρα του Κεραυνού Αιγίου.
Στον άλλο όμιλο του νότου
ακόμη μία νίκη πανηγύρισε ο
Λοκρός Αταλάντης, ο οποίος
νίκησε εντός έδρας τον Αργοναύτη Τριγλίας με 71-68.
Ο ΟΦΗ κέρδισε την Καλλιθέα
Ρόδου με 73-59 με τον Γ. Καραλή να μετράει 10 με 1.
Τη μοναξιά της κορυφής απολαμβάνει γι’ ακόμη μία αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο βορρά η Ευκαρπία, καθώς πανηγύρισε ακόμη μία νίκη και είναι
το μεγάλο φαβορί για την άνοδο. Η Ευκαρπία(εξαιρετικός
Χαρτόπουλος με 14) αυτήν την
αγωνιστική κέρδισε τον Αστέρα
Σίνδου με 92-73.
Σπουδαίο διπλό πανηγύρισε
ο ΒΑΟ(ο Στ. Γιαννούλης συνεισέφερε 4π) στην έδρα του
Απόλλωνα Καλαμαριάς. Οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν με 8277 και πήραν βαθιά βαθμολογική ανάσα.

«Γράφουν» συνέχεια
Εντυπωσιακές επιδόσεις καταγράφονται στον πίνακα των σκόρερ στον Βορρά Β’ Εθνικής
Δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα από τα
να βλέπει κανείς την μπάλα να πέφτει στο διχτάκι.
Αν είναι ο αθλητής που πέτυχε τον στόχο
του η χαρά του δεν κρύβεται αν και ξεχνάει
άμεσα την καλή προσπάθεια, αφού καλείται
να παίξει την επόμενη άμυνα.
Αν είναι φίλαθλος απλά αναγνωρίζει την
κλάση του εκτελεστή.
Μελετώντας κανείς τα στατιστικά εντοπίζει
εύκολα ότι αρκετά οικεία πρόσωπα μπορούν
να σκοράρουν με χαρακτηριστική άνεση και
μάλιστα από κάθε γωνιά του γηπέδου.
Αλλοι κάνουν πάρτι μέσα στην ρακέτα και
ώρες-ώρες δείχνουν ασυναγώνιστοι.
Από την πλευρά τους οι περιφερειακοί ξέρουν να διαβάζουν σωστά τις καταστάσεις
και να «τρυπούν» τις άμυνες.
Επίσης και έξω από το τρίποντο έχουν εν-

τυπωσιακά ποσοστά.
Κοινώς διαθέτουν το πακέτο όλο και μολονότι οι άμυνες είναι προσαρμοσμένες πάνω
τους καταφέρνουν να βάλουν την υπογραφή
τους.
Ας πάρουμε λοιπόν μια γεύση με την βοήθεια
του ebasket.
Σπουδαία “μάχη” γίνεται ανάμεσα στους
παίκτες του Βόρειου ομίλου της Β’Εθνικής
Κατηγορίας. Τέσσερις παίκτες πραγματοποιούν εξαιρετική σεζόν και “μάχονται” για την
κορυφή του πίνακα των σκόρερ. Συγκεκριμένα,
οι Σωτήρης Καραποστόλου, Ευθύμης Κοθράς(o Τρικαλινός αρχηγός του Φίλιππου Βέροιας), Γιάννης Κακιούζης και Σωτήρης Γκιουλέκας(πρώην Αίολος) βρίσκονται στις τέσσερις
πρώτες θέσεις έχοντας μεταξύ τους διαφορά
από 1 έως 6 πόντου!
Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι: Νε-

κτάριος Μάρουσιτς (Ερμής Λαγκαδά), Μιχάλης
Φρουσκλιάς (Νίκη Βόλου), Στάθης Περούλης
(Φαίκας Κέρκυρας), Ρήγας Παπαργυρόπουλος
(Έσπερος Λαμίας), Φώτης Στυλίδης (Ελευ-

θερούπολη) και Γιώργος Αποστολίδης (Γέφυρα). Είναι φανερό ότι οι συγκεκριμένοι παίκτες και όχι μόνον θα πορευτούν με την ίδια
λογική μέχρι τέλους.

Ο πίνακας των σκόρερ:
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ΟΝΟΜΑ
Σωτήρης Καραποστόλου
Ευθύμης Κοθράς
Γιάννης Κακιούζης
Σωτήρης Γκιουλέκας
Νεκτάριος Μάρουσιτς
Μιχάλης Φρουσκλιάς
Στάθης Περούλης
Ρήγας Παπαργυρόπουλος
Φώτης Στυλίδης
Γιώργος Αποστολίδης

ΟΜΑΔΑ
Ανατόλια
Φίλιππος Βέροιας
Ίκαροι Σερρών
Φάρσαλα
Ερμής Λαγκαδά
Νίκη Βόλου
Φαίακας Κέρκυρας
Έσπερος Λαμίας
Ελευθερούπολη
Γέφυρα

ΠΟΝΤΟΙ
319 (54)
317 (41)
316
313 (30)
266 (38)
262 (32)
254 (23)
244 (11)
241 (29)
238 (29)

τΟπιΚΑ

Μ

ετά από έναν
κύκλο
παιχνιδιών η
Καλαμπάκα
μπήκε στο κλίμα της Γ’
Εθνικής και ξέρει ότι θα
πρέπει να
πραγματοποιήσει μεστές
εμφανίσεις για να
κερδίσει το στοίχημα.
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Γερά στο σπίτι
Η Καλαμπάκα θα τα δώσει όλα για να αξιοποιήσει το «Βλαχάβειο»
αρχής γενομένης από τον αγώνα με τη Νικόπολη

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Σίγουρα ο ανταγωνισμός είναι έντονος, αφού και άλλες
ομάδες θέλουν να ανανεώσουν το εισιτήριο.
Ετσι οι κιτρινομπλέ καλούνται να βγουν μπροστά και να
συνδυάσουν ουσία και εμπνεύσεις.
Ο εκ των εκπροσώπων μας
στην κατηγορία έχει μαχητικό
πνεύμα και σε πολλά παιχνίδια
έφτασε πολύ κοντά στην βρύση αλλά δεν ήπιε νερό.
Αξίζει όμως να επιμείνει
στον μέγιστο βαθμό, αφού η
συμμετοχή στην κατηγορία
αποτελεί τιμή και κρατάει ζεστό το ενδιαφέρον και των
νέων παιδιών, που θέλουν να
έχουν μπασκετικές αναφορές.
Ειδικά στον δεύτερο γύρο
το ταμείο πρέπει να είναι όσο
το δυνατόν καλύτερο. Η λογική λέει ότι άρμα μάχης πρέπει να είναι η έδρα.
Ο ΑΟΚ θα σπεύσει να τελειοποιήσει πράγματα και να
γίνει πιο κυνικός όσον αφορά
την συλλογή αποτελεσμάτων.
Κοινώς πρέπει να δώσει τα
ελάχιστα δυνατά δικαιώματα
στο σπίτι του για να έχει τύχη.
Ωστόσο θα χρειαστούν και
ορισμένες υπερβάσεις.
Στο πλαίσιο αυτό στην σωστή κατεύθυνση ήταν το κομβικό διπλό στην έδρα του ΑΟΚ
Βέροιας.
Όπως και να’χει η οικογένεια της ομάδας εστίασε στην
σημαντική αναμέτρηση με τη
Νικόπολη Πρέβεζας. Ο αντίπαλος πέρασε ορισμένες δύσκολες στιγμές αλλά εσχάτως
έδειξε ότι συνέρχεται.
Ακόμη ηρέμησαν από τον
πρόσφατο σεισμό που έγινε.
Πολύ σωστά λοιπόν οι κιτρινομπλέ υπολογίζουν ιδιαίτερα τον αντίπαλο και ξέρουν
ότι πρέπει να δώσουν το 100%
των αρετών τους για να χαμογελάσουν.
Σε πρώτη φάση προέχει το
κλείδωμα της νίκης και αν
από’κει και πέρα προκύψει
και καλό θέαμα το γεγονός
αυτό θα έχει αντίκτυπο στην
ψυχολογία.
Μιλώντας για το παιχνίδι ο
προπονητής Χρήστος Κωνσταντινίδης ανέφερε στην
«Σέντρα» «Μας ενδιαφέρει
πρώτα και κύρια η δική μας
εικόνα και πρέπει να παίξουμε
το μπάσκετ που ξέρουμε με
καθαρό μυαλό και ουσία.
Είναι από τα παιχνίδια στα
οποία το πρέπει μπαίνει μπροστά και οφείλουμε να εξαντλήσουμε τις πιθανότητες για
να βάλουμε θετικό πρόσημο.
Ο αντίπαλος έχει τους ίδιους στόχους με εμάς και προέρχεται από νίκη ψυχολογίας
κόντρα στην Μελίκη. Επιπρόσθετα μας είχε κερδίσει με
σημαντική διαφορά στον πρώτο γύρο.
Συνεπώς τα πράγματα είναι
ξεκάθαρα: Καλούμαστε να εί-

Το καλό της πρόσωπο πρέπει να δείξει
η Καλαμπάκα κόντρα στην Νικόπολη
μαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι από το πρώτο μέχρι το
τελευταίο λεπτό προκειμένου
να φέρουμε την υπόθεση στα
μέτρα μας και να φτάσουμε
στο τέλος του δρόμου κάνοντας θετικό ταμείο».
Ασφαλώς το αγκάλιασμα
του κόσμου δίνει ώθηση σε
τέτοιες περιπτώσεις.

τα δρομολόγια
Αξίζει να θυμηθούμε τα πεπραγμένα της Καλαμπάκας
στα μέχρι τώρα εντός έδρας
παιχνίδια.
Αποστολή βουνό είχε στην
πρεμιέρα ο ΑΟΚ κόντρα στην
Λευκάδα. Οι κιτρινομπλέ έπεσαν ηρωικά χάνοντας 63-69.
Ασφαλώς η προσπάθειά
τους ήταν συγκινητική και για
τον λόγο αυτό οι φίλαθλοι
την αναγνώρισαν.
Οσον αφορά τον αγώνα
ήταν ανοιχτός και με ενδιαφέρον μέχρι τέλους.
Οι κιτρινομπλέ είχαν απαντήσεις στις αντίπαλες εμπνεύσεις και έμειναν με το παράπονο ότι μέχρι και την λήξη
της γ’περιόδου ήταν μπροστά
αλλά δεν μπόρεσαν να τρελάνουν κόσμο.
Στην τελική ευθεία η Δόξα
του Γρηγόρη Γιασάρη αξιοποίησε την εμπειρία της και
σημειώνοντας ορισμένα μεγάλα καλάθια απέδρασε από
την Καλαμπάκα.
Τα δεκάλεπτα: 20-15, 3631, 50-49, 63-69
Καλαμπάκα (Σδράκας): Μασάδης 13(3), Μπαλωμένος,
Ούτος, Σπανός, Γαϊτανίδης
10(1), Παουλεάνου, Σούλκο
1, Στούκας 3, Γκαντιάς 15(1),
Τσιλούλης, Παπακώστας
21(3), Κιουρτζίδης.
Τα χαμόγελα δεν ήρθαν
στον Σαββατιάτικο αγώνα (3
Νοέμβρη 2018)του «Βλαχάβειου» αφού ο ΑΟΚ ηττήθηκε
με 56-67 από τον ποιοτικό
ΠΑΣ. Γιάννενα.
Ο εκπρόσωπος μας ήξερε
ότι για να φτάσει στο τέλος
του δρόμου έπρεπε να πραγματοποιήσει μια εμφάνιση
βγαλμένη από τα καλύτερά
του και στις δυο πλευρές του
παρκέ.
Εξάλλου οι Γιαννιώτες πή-

ραν πολύτιμες λύσεις από
τους συμπολίτες παίκτες: Πανάρα και Πάτρα.
Οσον αφορά την ροή του
αγώνα ο ΑΟΚ έδειξε διάθεση
στην αρχή όπου προηγήθηκε
με 3-0.
Όμως οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν άμεσα και πήραν
κεφάλι με 3-5.
Το διάστημα αυτό ήταν το
καλό της Καλαμπάκας που
ανέκτησε ξανά το προβάδισμα, κάποια στιγμή βρέθηκε
στο 12-9 για να κλείσει το
διάστημα με 15-12.
Στην δεύτερη περίοδο ο
ΑΟΚ κόλλησε επιθετικά και
άλλο που δεν ήθελε ο ΠΑΣ
για να βάλει τις βάσεις για
την επιτυχία.
Στα 46’’ πέρασε για πρώτη
φορά το ψυχολογικό όριο του
10(22-33) για να πάνε οι ομάδες στα αποδυτήρια με 2535.
Στην γ’ περίοδο οι φιλοξενούμενοι ήταν ψύχραιμοι φτάνοντας και στο 35-49.
Στην τελική ευθεία έγινε μια
τελευταία προσπάθεια από
τον ΑΟΚ που μείωσε 49-56
με τρίποντο του Μασάδη 6.56
πριν την λήξη αλλά μέχρι εκεί.
Οι αντίπαλοι βρήκαν ξανά
τα καλάθια που ήθελαν και
απέδρασαν.
Τα δεκάλεπτα: 15-12, 2535, 39-51, 56-67
Καλαμπάκα (Σδράκας): Μασάδης 16(4), Μπαλωμένος 2,
Ούτος, Σπανός 5(1), Γαϊτανίδης 3, Παουλεάνου, Σούλκο
2, Στούκας 1, Γκαντιάς 20(2),
Τσιλούλης, Παπακώστας 5,
Κιουρτζίδης 2.
ΠAΣ Γιάννινα (Κωστόπουλος): Γεωργίου 12(2), Πανάρας 7(1), Τσίρμπας, Πρέντζας
5(1), Kαραγκιολίδης 10(1),
Mάντζιος Π. 2, Mάντζιος Δ. 6,
Πάτρας 23(3), Πιστιόλης, Γιωτάκης 2.
Δεν κατάφερε να πάρει την
πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα
της Γ Εθνικής ο Α Ο Καλαμπάκας ούτε στην 5η αγωνιστική (Κυριακή 18 Νοέμβρη
2018). Γνώρισε εντός έδρας
ήττα από τον Μαντουλίδη
Θεσσαλονίκης με 73-71.
Η ομάδα της Καλαμπάκας

προηγήθηκε στην μεγαλύτερη
διάρκεια βρέθηκε κοντά στην
πρώτη νίκη όμως στο τέλος
έχασε το παιχνίδι.
Δεκάλεπτα: 25-13, 40-33,
55-50, 71-73
Καλαμπάκα (Σδράκας):
Μασάδης 3(1), Μπαλωμένος,
Ούτος, Σπανός, Γαϊτανίδης
12(3), Παουλεάνου 4, Σούλκο
5(1), Στούκας 5(1), Γκάτζιας
18(1), Τούλας, Παπακώστας
24(2), Κιουρτζίδης.
Οι γηπεδούχοι ήταν καλά
διαβασμένοι όσον αφορά τα
βαριά χαρτιά των Ικάρων τα
οποία κατάφεραν να αναχαιτίσουν.
Ωστόσο οι Καλαμπακιώτες
αυτή την φορά κατάφεραν να
έχουν και διάρκεια στην απόδοση. Γενικά οι νικητές είχαν
πολύ καλή ψυχολογία, αφού
βρήκαν και τα σουτ που ήθελαν, οπότε και με την θερμή
συμπαράσταση του κόσμου,
που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα κατάφεραν να ανοίξουν
την ψαλίδα.
Εν τέλει ο αγώνας μπορεί
να μην είχε μεγάλο σκορ αλλά
διέθετε πάθος και γενικά όλα
εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα τοπικό ντέρμπι.
Τα δεκάλεπτα : 18-9, 3524, 52-31 , 68-53
Καλαμπάκα (Σδράκας): Γεπερίδης, Μασάδης 7, Μπαλωμένος, Ούτος, Σπανός, Γαϊτανίδης 11(3), Παουλεάνου
7(2), Σούλκο 5(1), Τούλας 2,
Γκαντιάς 19, Παπακώστας
13(1), Κιουρτζίδης 4.
Ικαροι (Μητσιάδης): Κολότσιος Α. 2, Μέξης, Βλάχος
7(1), Κολότσιος Β. 3(1), Αργύρης 7(2), Χατζής 5, Ντούρβας, Τζορμπατζάκης, Μούμογλου 8, Φούντας 21(2),
Μπαρμπαρούσης, Στάνκοβιτς.
Οι κιτρινομπλέ λύγισαν αμέσως μετά από τον Παλαμά
57-64.
Η Καλαμπάκα φάνηκε ότι
μπήκε με τεράστια πίεση στο
παρκέ και δεν μπόρεσε να ξεδιπλώσει τις αρετές της.
Η γ’περίοδος ήταν καταστροφική για τα τοπικά χρώματα. Ο Παλαμάς προηγήθηκε 27-36, ενώ έφτασε στο
+14(29-43, 6.09).
Μάλιστα το διατήρησε και
πήγε με προβάδισμα ασφαλείας στην τελική ευθεία.
Και εκεί όμως το σκηνικό
δεν άλλαξε. Απλά έγινε μια
ύστατη προσπάθεια με μείωση
στο 55-62 αλλά ο έμπειρος
Παλαμάς έτρεξε όλο τον δρόμο βγάζοντας σημαντικό διπλό.
Τα δεκάλεπτα: 14-12,2629, 37-51, 57-64
Καλαμπάκα (Σδράκας): Γεπερίδης, Μασάδης 6, Μπαλωμένος 4(1), Ούτος, Σπανός,
Γαϊτανίδης 4, Παουλεάνου
8(2), Σούλκο 9, Γκάτζιας 2,
Τσιλούλης 9(3), Παπακώστας
15(1), Κιουρτζίδης.
Την επόμενη του αγώνα
γράφτηκε ο επίλογος της σχέ-

σης με τον Κ. Σδράκα.
Η έκρηξη ήρθε την κατάλληλη στιγμή με νίκη ανάσα
68-66 επί της Μελίκης.
Το συγκρότημα του Χρήστου Κωνσταντινίδη φρόντισε
να μπει νωρίς στην θέση του
οδηγού θέλοντας να πάρει το
πάνω χέρι και να μεταφέρει
την πίεση στους αντιπάλους.
Το πρώτο δεκάλεπτο ζέστανε τους πρωταγωνιστές,
που συνέχισαν με την ίδια λογική και στην β’ περίοδο.
Ετσι πήγαν με σχετικό προβάδισμα στα αποδυτήρια.
Το σκηνικό συνεχίστηκε και
στην επανάληψη. Ο ΑΟΚ έβρισκε τρόπους να διασπάσει
την αντίπαλη άμυνα αλλά και
η Μελίκη δεν έριχνε πετσέτα.
Όμως ήταν φανερό ότι η
Καλαμπάκα είχε αέρα νίκης
και δεν ήθελε με τίποτα να
γκρεμίσει ότι με κόπο έχτισε
μέχρι τώρα.
Καθοριστικό ήταν καλάθι
του Μασάδη στα 48’’, ενώ ο
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ίδιος προηγουμένως είχε πετύχει τρίποντο και βολή.
Τα δεκάλεπτα: 14-12, 3530, 53-49, 68-66
Καλαμπάκα (Κωνσταντινίδης): Σπανός 10(2), Μπαλωμένος, Ρέπας, Γαϊτανίδης 6,
Παουλεάνου, Σούλκο 2, Γκαντιάς 3, Μασάδης 14, Παπακώστας 23 (2), Κιουρτσίδης
10.

Ανάσες οι ικαροι
Οι φίλοι των Ικάρων θα πρέπει να κάνουν υπομονή για
να δουν την ομάδα σε επίσημη
δράση αφού την Κυριακή
έχουν το προγραμματισμένο
ρεπό. Βέβαια η διακοπή δεν
ήρθε σε καλή στιγμή αφού οι
κιτρινόμαυροι προέρχονται
από δυο μεγάλα διπλά και είχαν βρει τον ρυθμό που ήθελαν.
Ωστόσο ο κοόυτς Σδράκας
ανέφερε στωϊκά ότι «δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι’αυτό
και οφείλουμε να προσαρμοστούμε».
Πάντως θα μπορέσουν να
πάρουν ανάσες οι παίκτες
που επιβαρύνθηκαν και ταλαιπωρήθηκαν από τραυματισμούς και ιώσεις.
Εξάλλου οι Ικαροι έδωσαν
φιλικό με τους Δαναούς αλλά
για το διήμερο δεν υπάρχει
κάτι στον χάρτη, αφού διεξάγονται όλα τα πρωταθλήματα.

Αφησαν υποσχέσεις

Τα αστεράκια του ΑΣ. Τρικάλων γοήτευσαν στην Μίκρα
Σε πανελλήνιο παιδικό τουρνουά, που διοργάνωσε η
ελληνική ομοσπονδία πάλης, την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου,
συμμετείχαν επτά μικροί παλαιστές του Α.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο
της Μίκρας στην Θεσσαλονίκη, έλαβαν μέρος 200 αθλητές
ηλικίας 6 έως 12 χρόνων, από 22 συλλόγους της χώρας.
Από οργανωτικής πλευράς η διοργάνωση ήταν άψογη
και το επίπεδο των αγώνων ιδιαίτερα υψηλό, κατά γενική
ομολογία όλων των ειδικών του αθλήματος που παρακολούθησαν το τουρνουά.
Οι εμφανίσεις που πραγματοποίησαν οι μικροί παλαιστές
ήταν άκρως εντυπωσιακοί, καθώς έδειξαν από νωρίς το
πλούσιο ταλέντο τους. Βαδίζοντας στα μονοπάτια των
προκατόχων τους οι μικροί παλαιστές, συνέχισαν την
Τρικαλινή παράδοση που κατέχει το άθλημα της πάλης
να είναι στην κορυφή, κάνοντας όλους μας υπερήφανους.
Αναλυτικά τα μετάλλια κατέκτησαν οι:
1ος Χρυσό μετάλλιο: Νικόλαος Μότσιος
1ος Χρυσό μετάλλιο: Άγγελος Βασδέκης
1ος Χρυσό μετάλλιο: Στέφανος Βασδέκης
1ος Χρυσό μετάλλιο: Πέτρος Τρέλλης
1ος Χρυσό μετάλλιο: Γεώργιος Μήτσιος
1ος Χρυσό μετάλλιο: Ανδρέας Κλημενώβ
2ος Αργυρό μετάλλιο: Αντώνης Μπραχάλας
Ο προπονητής του συλλόγου Βασίλης Μότσιος έμεινε
ικανοποιημένος όχι από τα αποτελέσματα των μικρών
παλαιστών, που από μόνα τους λένε πολλά αλλά κυρίως
από την εμφάνιση και τις τεχνικές που πραγματοποίησαν.
Συγχαρητήρια και ανάλογη συνέχεια στον μέλλον.

CMYK
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Με ισχυρή συμμετοχή
Ο ιστορικός ΓΣΤ θα σπεύσει να δώσει
το στίγμα του στην μεγάλη στιβική γιορτή

Ξανά στην πρώτη γραμμή
Με τεράστιο ενδιαφέρον αναμένεται το Πανελλήνιο κλειστού στίβου
στο ΣΕΦ και τα επιχώρια στελέχη είναι έτοιμα να παίξουν δυνατά

Ό

ταν είναι να
ξεκινήσουν
σημαντικές
διοργανώσεις
στον κλασικό αθλητισμό η
φράση που αναφωνούν οι
ειδικοί του χώρου και οι
ανταγωνιστές είναι:
Ερχονται οι Τρικαλινοί.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr

Ετοιμοι για να προσφέρουν συγκινήσεις είναι οι αθλητές του ΓΣΤ
Σε ανοδική τροχιά είναι ο ΓΣΤ όπως έδειξε την χρονιά
που πέρασε. Ετσι οι αθλητές του θέλουν να ξεπεράσουν
τους εαυτούς τους και μάλιστα με το καλημέρα της φετινής χρονιάς.
Προετοιμάστηκαν μεθοδικά, ενώ στα προηγούμενα
τεστ έδειξαν ότι βρίσκουν την φόρμα τους και από
αγώνα σε αγώνα γίνονται και καλύτεροι.
Ο ιστορικός σύλλογος θα βρεθεί στο ΣΕΦ με βαριά
χαρτιά και γενικά με πολυμελή αντιπροσωπεία.
Ασφαλώς οι πρωταγωνιστές έχουν στο μυαλό τους
αυτά που θέλουν να πετύχουν αλλά θα σπεύσουν να μιλήσουν στην πράξη.
Τις δυνάμεις τους λοιπόν θα μετρήσουν οι: Κώστας
Νάκος στα 400μ, Χ. Λαγός στα 800, Δ. Μέρμηγκας στα
800, Πόπα Γκεοργκίτσα στα 800, Γ. Τουλούμης στα 400,
Ν. Σκαρβέλης στην σφαιροβολία, Δ. Σιμορέλης στα
200μ, Παπαγεωργίου. Α στο έπταθλο, Παπακώστας. Χρ
στο ύψος.
Επίσης στα κορίτσια η Ν. Χαλαβαζή θα πάρει μέρος
στο τριπλούν, η Μ. Κυδωνιάτη στο πένταθλο, η Ε. Αργυροπούλου στο πένταθλο και η Σπ. Καραπάνου στα 400μ.
Ακόμη θα κατέβει και η δυνατή ομάδα στα 4χ400 αποτελούμενη από τους: Νάκο, Λαγό, Τουλούμη, Μέρμηγκα

Δυνατά ονόματα
Η ΓΕΑΤ θα δώσει το παρόν στο ΣΕΦ
στηριζόμενη στα επίλεκτα στελέχη της

Το έμψυχο δυναμικό της ΓΕΑΤ στοχεύει σε διακρίσεις στους
αγώνες του Φαλήρου
Οι επιτυχίες δεν χορταίνονται και με την σκέψη αυτή
τα μέλη της ΓΕΑΤ θα σπεύσουν να δώσουν τον αγώνα
τον καλό στο ΣΕΦ ασπαζόμενα πλήρως την ρήση ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
Φυσικά δούλεψαν συστηματικά το προηγούμενο διάστημα για να μπορέσουν να κάνουν την διαφορά ή σε
τελική ανάλυση να σημειώσουν γεμάτες εμφανίσεις.
Ασφαλώς τα δυνατά χαρτιά θα είναι στην πρώτη
γραμμή και ορισμένα έδειξαν σε πρόσφατη εκδήλωση
ότι διαθέτουν τεράστια ενέργεια και αποφασιστικότητα.
Θα σπεύσουν λοιπόν να βάλουν την υπογραφή τους
για μια ακόμη φορά.
Στην αποστολή δηλώθηκαν ο Κώστας Ζήκος που θα
λάβει μέρος στα 60μ.
Ο Βαγγέλης Καϊκης θα τρέξει σε 200 και 400μ, ενώ ο
Γιώργος Αγορίτσας στα 200.
Επίσης έχουμε: Χρ. Φλόκας στα 1500, Ηλ. Ντούμας
στα 200μ.
Οσο για τα κορίτσια θα αγωνιστούν οι: Μ. Χατζηστάμου
στα 60μ, Αλ. Μπακατσέλου στα 60, Σ. Σιδέρη στα 200μ.
Τους αθλητές θα συνοδεύσει ο προπονητής Βαγγέλης
Κατσιάβας.

Μόνο και μόνο η συγκεκριμένη τοποθέτηση δείχνει τον
σεβασμό με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι γνώστες του είδους τα δικά μας στιβικά παιδιά.
Διότι αυτά διαθέτουν γερές
βάσεις και κουβαλούν στις
πλάτες τους ιστορία πολλών
χρόνων.
Η παράδοση και η προσφορά των τοπικών συλλόγων στο
στιβικό γίγνεσθαι είναι μεγάλη
και για να το γράψουμε απλά:
αγώνες κλασικού αθλητισμού
χωρίς Τρικαλινούς δεν γίνονται. Ομολογουμένως το βιογραφικό των τοπικών συλλόγων και αθλητών είναι πλούσιο.
Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο
όμως βρίσκεται στην συνέχεια.
Οι έμπειροι αθλητές πήραν
την σκυτάλη από τα ιερά τέρατα του χώρου και είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις
υψηλές πτήσεις.
Οι ίδιοι πάντως έχουν στραμμένο το βλέμμα στο μέλλον.
Ετσι αποτελούν πηγή έμπνευσης και στηρίζουν απλόχερα
και τους νεώτερους συναδέλφους τους. Χάρη σ’αυτόν τον
αλτρουισμό και το δέσιμο συντελείται ο Τρικαλινός στιβικός
μύθος.
Υπό το πρίσμα αυτό μαζική
και κυρίως ποιοτική συμμετοχή
θα έχουμε στο 33ο Πανελλήνιο
κλειστού του ΣΕΦ το διήμερο.
Το επιχώριο έμψυχο δυναμικό έβαλε από νωρίς στο στόχαστρο την συγκεκριμένη ημερομηνία και παρά το έντονο
κρύο και την χιονόπτωση με
τις βροχές των προηγούμενων
ημερών εκτέλεσε πιστά και
πειθαρχημένα το πρόγραμμα.
Διότι ήξερε ότι ακόμη και
ένας κρίκος αν έλειπε από την
αλυσίδα το αποτέλεσμα δεν
θα ήταν το ιδεατό.
Βλέποντας λοιπόν αυτόν τον
τεράστιο ζήλο οι προπονητές
δεν έφυγαν λεπτό από πλάι
τους. Μέλημά τους είναι να
τους καθοδηγήσουν σωστά,
να τους ανεβάσουν την ψυχο-

Ακρως ποιοτικό θα είναι το φετινό Πανελλήνιο κλειστού στίβου στο ΣΕΦ
λογία και να τους στείλουν
έτοιμους στην γιορτή του είδους.
Οσο για τους παράγοντες
στάζουν μέλι για το ήθος και
τον αγωνιστικό χαρακτήρα των
αθλητών. Ξέρουν λοιπόν ότι
παρά τον μεγάλο συναγωνισμό
οι αθλητές θα προσπαθήσουν
να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και γιατί όχι να ξεπεράσουν τον εαυτό τους.
Αλλωστε το έχουν διαπράξει
αρκετές φορές κατά το παρελθόν γιατί λοιπόν να μην το
επαναλάβουν και στην προκειμένη περίπτωση.
Φωνάζει από μακριά ότι το
τοπικό έμψυχο δυναμικό έχει
στιβικές αρχές και συνολικότερη παιδεία. Ετσι μπαίνει στην
δράση συγκεντρωμένο και
αποφασισμένο. Συνήθως χαρίζει στο κοινό αρκετές ευχάριστες εκπλήξεις. Μακάρι η
παράδοση να μην σπάσει ούτε
στην συγκεκριμένη περίπτωση.
Μελετώντας κανείς τα αποτελέσματα των συμπολιτών
αθλητών στις μεγάλες διοργανώσεις διαπιστώνει εύκολα
ότι έχουν πάρει τον αέρα και
εμφανίζονται σαν έτοιμοι από
καιρό. Εννοείται ότι δεν παίζουν μόνοι τους και καλούνται
να αντιμετωπίσουν συναδέλφους με ποιότητα, που έχουν
όλες τις ανέσεις στην διάθεσή
τους.
Την κρίσιμη ώρα όμως οι
δικοί μας διαθέτουν έναν μοναδικό τρόπο για να βγαίνουν
μπροστά και να κάνουν την
διαφορά.
Μαζί τους θα βρεθούν οι δικοί τους άνθρωποι που θέλουν
να ζήσουν τις προσπάθειες
από μέσα. Οσο για τους υπόλοιπους συμπολίτες θα είναι
νοερά μαζί τους ελπίζοντας
να πληροφορηθούν νέα κατορθώματα.

Κάπως έτσι σφυρηλατείται
η διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης αθλητών και φιλάθλων,
που ξέρουν να αναγνωρίζουν
τα παιδιά εκείνα που κουβαλούν στους ώμους τους τα
Τρίκαλα.

Υψηλό κίνητρο
Μόνο και μόνο η συμμετοχή
σε μια κορυφαία σύναξη εκτοξεύει τον ενθουσιασμό των
πρωταγωνιστών.
Πόσο μάλλον όταν αρκετά
επίλεκτα στελέχη θέλουν να
πιάσουν όρια για συγκεκριμένες εκδηλώσεις του εξωτερικού.
Αρκετοί λοιπόν θα σπεύσουν
να κερδίσουν το διπλό στοίχημα ή να επιβεβαιώσουν προηγούμενες επιδόσεις τους.
Με όλα αυτά θα στηθεί ένα
ελκυστικό σκηνικό στην έδρα
των αγώνων και θα αναδειχθεί
η ομορφιά του κλασικού αθλητισμού.
Κείμενο του ΣΕΓΑΣ αναφέρεται στο κυνήγι των ορίων.
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
(9-10/2, ΣΕΦ) θα αποτελέσει
ιδανική ευκαιρία για εκείνους
που έχουν ως στόχο της σεζόν
τη διοργάνωση της Σκωτίας,
αφού θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και θα κυνηγήσουν
τις απαραίτητες επιδόσεις συμμετοχής. Ηδη 13 αθλητές και
αθλήτριες μας έχουν πετύχει
επιδόσεις καλύτερες από τα
όρια της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, ενώ αρκετοί είναι
ακόμη που βρίσκονται κοντά.
Η Ελένη Πόλακ στο επί κοντώ
έχει ξεπεράσει τα 4,40 μ. και
είναι πολύ κοντά στο 4,50 μ.
που απαιτείται για συμμετοχή
στο κορυφαίο γεγονός της σεζόν. Ο Χρήστος Κοτίτσας έτρεξε τα 800 μ. σε 1.49.35 και
υπολείπεται μόλις λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου από
το όριο για το κορυφαίο γεγονός της σεζόν.

Με υψηλές προσδοκίες θα
συμμετάσχει στο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα η Ειρήνη Βασιλείου, που μπορεί να κάνει
ντεμπούτο στο ΣΕΦ, ωστόσο
αυτό δεν την εμποδίζει να σκέφτεται επίδοση κάτω από
53.90, που είναι το όριο για
τη Γλασκώβη. Η Ελπίδα Καρκαλάτου έκανε ήδη την προσωπική της υπέρβαση με το
54.85 στην ημερίδα του ΣΕΦ
και απομένει να δούμε αν είναι
σε θέση να διεκδικήσει το κάτι
παραπάνω. Στα 800 μ. η Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου ανήκει
στην κατηγορία εκείνων που
μπορούν να κλείσουν θέση
στην ομάδα, όπως και ο Ανδέας Δημητράκης στα 1.500
μέτρα. Ο έμπειρος δρομέας
έμεινε πίσω λόγω του τραυματισμού στον αχίλλειο, ωστόσο διαθέτει την ικανότητα να
κάνει κούρσα ορίου. Ωραίος
αγώνας θα γίνει στη σφαιροβολία των Ανδρών με τους Κυριάκο Ζώτο και Νικόλα Σκαρβέλη(ΓΣΤ) να βάζουν σημάδι
στα 20,15 μέτρα. Η καταληκτική ημερομηνία επίτευξης
ορίων είναι η 21η Φεβρουαρίου.
Οι αθλητές και αθλήτριες
που έχουν πετύχει τα όρια για
το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Άνδρες
60 μ.
6.67 Κώστας Ζήκος (ΓΕΑ
Τρικάλων, θέλει να το επιβεβαιώσει)
6.68 Παναγιώτης Τριβυζάς
(ΟΣΦΠ)
6.73 Γιάννης Νυφαντόπουλος (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος)
60 μ. εμπ.
7.73 Κώστας Δουβαλίδης
(ΑΟ Ηφαιστίας)
Υψος
2,26 μ. Κώστας Μπανιώτης
(Ολυμπιάδα Κομοτηνής)
Επί κοντώ
5,75 μ. Εμμανουήλ Καραλής
(ΓΣ Κηφισιάς)
5,70 μ. Κώστας Φιλιππίδης
(ΠΓΣ)
Μήκος
7,99 μ. Μίλτος Τεντόγλου
(ΓΣ Κηφισιάς)
Γυναίκες
60 μ.
7.34 Ραφαέλα Σπανουδάκη
(ΓΣ Ηλιούπολης)
Υψος
1,92 μ. Τατιάνα Γκούσιν (ΓΣ
Κηφισιάς)
Επί κοντώ
4,74 μ. Κατερίνα Στεφανίδη
(ΑΟ Φιλοθέης)
4,63 μ. Νικόλ Κυριακοπούλου (ΑΓΕΣ Κάμειρος 2009).

Καλή παράδοση
Η περσινή διοργάνωση ήταν γεμάτη και όλοι περιμένουν επανάληψη σκηνικού.
Ξεχώρισαν μεταξύ άλλων η Μαρία Μπελιμπασάκη, που έγινε η δεύτερη όλων των εποχών στη χώρα τόσο στα 200 μ.
όσο και στα 400 μέτρα. Η αθλήτρια διένυσε τα 200 μ. σε 23.02, που είναι ο καλύτερος χρόνος από Ελληνίδα από το 2002
και την Μαρίνα Βασαρμίδου, ενώ πέτυχε 52.28 στα 400 μ.
Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν δίχως αμφιβολία ένα από τα πρόσωπα της διοργάνωσης, αφού με 5,78 μ. βελτίωσε το
απόλυτο πανελλήνιο ρεκόρ Κ20.
Σημειώθηκε επίσης πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 από την Λαβασά, που τερμάτισε τα 3.000 μ. 9.58.64.
Τις 12 νίκες σε Πανελλήνιο κλειστού έφτασε ο Δημήτρης Τσιάμης, ενώ πολυνίκες έγιναν οι Δουβαλίδης στα 60 μ. εμπ.
με επτά νίκες, ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ στα 5.000 μ. βάδην με πέντε.
CMYK
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το πρωτάθλημα
της Φούτμπολ
Λιγκ δεν
υπάρχει εύκολο
παιχνίδι. Αυτό φάνηκε
στο πρώτο μισό του
πρωταθλήματος, έτσι ο
ΑΟ Τρίκαλα βρέθηκε
σε δεινή θέση. Μπορεί
να είναι κάτω από την
ζώνη του
υποβιβασμού, αλλά
ελπίζει ότι από εδώ και
πέρα θα ανατραπεί η
κατάσταση.
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Σε θέση μάχης!

Στον ΑΟ Τρίκαλα γνωρίζουν ότι αύριο ο αγώνας στην Δράμα
με την Δόξα είναι ένα καθοριστικό παιχνίδι ουσίας και… ψυχολογίας!

Του ΧΡιΣΤΟΦΟΡΟΥ
πΑπΑΘΑΝΑΣιΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Για να γίνει όμως αυτό θα
πρέπει να υπάρξουν και
αγωνιστικές υπερβάσεις.
Αύριο στην Δράμα, στην
πρεμιέρα του δευτέρου γύρου, αλά και της 16ης αγωνιστικής, ο ΑΟΤ θα αντιμετωπίσει την τοπική Δόξα.
Η ομάδα των Τρικάλων
αν θέλει να σταθεί ξανά στα
πόδια της θα πρέπει να ψάξει μεγάλες νίκες.
Μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει να κερδίσει εκτός
έδρας, πέρα από δυο ισοπαλίες.
Αλλά το ζητούμενο είναι
να έρθουν και αυτές, ώστε
να ανατραπεί το σκηνικό.
Το κλίμα είναι βαρύ, αλλά
είναι στο χέρι των ποδοσφαιριστών να μπορέσουν
να αλλάξουν το κλίμα.
Μπορούν; Η απάντηση θα
δοθεί από αύριο και σε ολόκληρο τον δεύτερο γύρο
του πρωταθλήματος της
Φούτμπλ Λιγκ που ξεκινά
αύριο με τη μάχη στην Δράμα.

Δεν λείπουν
τα προβλήματα
Μειώνονται τα προβλήματα κατά ένα για τον προπονητή των Τρικάλων, Θωμά

Οι παίκτες του ΑΟ Τρίκαλα γνωρίζουν την δυσκολία του αγώνα με την Δόξα Δράμας αλλά η ανάγκη των βαθμών είναι μεγάλη
Γράφα, ενόψει του αγώνα
του Σαββάτου με αντίπαλο
την Δόξα Δράμας.
Ο Αθηναίος τεχνικός είδε
τον Ντόση να λαμβάνει μέρος στο κανονικό πρόγραμμα και έτσι πλέον τον υπολογίζει για την αναμέτρηση
της 16ης αγωνιστικής.
Πάντως, εκτός των προπονήσεων των Τρικάλων παραμένουν οι Ζακουανί και

Ράντι, που αντιμετωπίζουν
προβλήματα τραυματισμών,
ενώ δεν μπορεί να υπολογίζει και τους Συμελίδη και
Γκότοβο.
Για τον Ζακουανί υπάρχει
η ενημέρωση ότι από σήμερα θα επιστρέψει στον
κανονικό ρυθμό των προπονήσεων, αλλά είναι αμφίβολο αν θα είναι έτοιμος
100% για τον υπολογίζει ο

Γράφας.

Δεν έχασαν λεπτό
σε 15 αγώνες!
Ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος της Β’ Εθνικής
ολοκληρώθηκε και υπήρξαν
ποδοσφαιριστές οι οποίοι
δεν έχασαν λεπτό αγωνιζόμενοι με την ομάδα τους.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Football League,

16 κατέγραψαν 1350 λεπτά
συμμετοχής.
Πρόκειται για τους Γκαλίτσιο (Βόλος), Γκοτ (Πλατανιάς), Έφορντ (Εργοτέλης),
Θεοδωρόπουλος (Απόλλων
Πόντου), Καραγκούνη (Πλατανιάς), Κολτσίδα (Σπάρτη),
Μακρή (Δόξα Δράμας), Μαντζάρη (Απόλλων Λάρισας),
Μπάτζιο (Εργοτέλης), Πάνο
(ΑΟΤ), Παντίδο (Α.Ε. Καραϊσκάκης), Σκούπρα (Απόλλων

Λάρισας), Σπίνουλα (Κέρκυρα), Ταΐρη (ΑΟΤ), Τσελεπίδη
(Παναχαϊκή) και Φραγκούλης
(Σπάρτη).
Από εκεί και πέρα, Ηρόδοτος και Αήττητος Σπάτων
χρησιμοποίησαν 37 παίκτες,
τους περισσότερους από
οποιαδήποτε άλλη ομάδα.
Ακολούθησαν ΑΟΤ με 30 και
Αιγινιακός, Ηρακλής και
Σπάρτη με 28.

Οι τιμωρημένοι της 16ης αγωνιστικής της Β' Εθνικής

Πέντε της Β’ Εθνικής στο σκαμνί...

Στην λίστα και δυο παίκτες του ΑΟΤ που δεν θα παίξουν με Δόξα Δράμας

Απολογούνται Σπάρτη, Ηρόδοτος, παναχαϊκή, Κέρκυρα και Ηρακλής

Με τη διεξαγωγή της 16ης αγωνιστικής συνεχίζεται το τριήμερο 9-11 Φεβρουαρίου η
δράση στη Β' Εθνική.
Οι προπονητές καταστρώνουν τα πλάνα τους, αλλά, εκτός των τραυματιών, δεν
μπορούν να υπολογίζουν και στους τιμωρημένους.
Συγκεκριμένα, λόγω καρτών δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη συγκεκριμένη
«στροφή» οι: Πλέγας και Αργυρόπουλος (Παναχαϊκή), Συμελίδης και Γκότοβος (ΑΟΤ),
Λουκάο (Απόλλων Λάρισας), Κολτσίδας και Τιεντσέ (Σπάρτη), Στάνιτς (Αιγινιακός), Σέσι
(ΑΟΧ-Κισσαμικός), Ουές (Πλατανιάς) και Αργκιλέσι (Ηρόδοτος).

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜιΣΕιΣ

Ενώπιον του Αθλητικού Δικαστή της Β’ Εθνικής θα βρεθούν την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου
οι Σπάρτη και Ηρόδοτος.
Οι δύο ομάδες κλήθηκαν την Πέμπτη σε απολογία από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές
Πειθαρχικό Όργανό της Football League για τις παραβάσεις τους στον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου στα ματς με Αιγινιακό και Απόλλωνα Λάρισας αντίστοιχα.
Από εκεί και πέρα εξηγήσεις θα δώσουν και οι Παναχαϊκή και Κέρκυρα για το μεταξύ
τους παιχνίδι αλλά και ο Ηρακλής.

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
CMYK
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Στιγμές

Πότε αυγά, πότε πλια;

Στη ζωή, όπως και στο ποδόσφαιρο μένουν οι
στιγμές… Από τον καθέναν εξαρτάται ποιες θα
κρατήσει για πάντα. Στον πρόσφατο αγώνα
των Ταξιαρχών με την Αγία Μονή, ζήσαμε μια
απ’ αυτές. Όταν ο Βαγγέλης Μπλέτσας, ένα
εξαιρετικό παιδί και αξιόλογος ποδοσφαιριστής που για διάφορους λόγους δεν έπαιξε σε
υψηλότερο επίπεδο, πέτυχε το πρώτο γκολ
των Ταξιαρχών, έτρεξε σαν αστραπή, από το
ένα άκρο του γηπέδου στο άλλο, για να πάρει
αγκαλιά τον γιο του και να του αφιερώσει την
επιτυχία του. Μοναδική στιγμή! Ομορφη και
ανθρώπινη! Δικαιολογημένα το ΔΣ της ομάδας
τον καμαρώνει και τον ευχαριστεί για την προσφορά του.

Και πάμε πάλι από την αρχή… Αρχή με αρχή όμως έχει διαφορά. Μην πάει το μυαλό σας σε μια σωστή επανεκκίνηση.
Ούτε σ’ ένα αναγκαίο reset. Κάτι τέτοιο θ’ αποτελούσε
«ευχή». Διορθωτικές κινήσεις, όπως τις αντιλαμβάνονται οι
άνθρωποι που διοικούν και ξοδεύουν. Προσπάθεια βελτίωσης γίνεται και έχει κόστος. Αυτό που θέλει να δει ο κόσμος
είναι «έργα» και όχι κουβέντες. Και ξέρουμε όλοι πως δεν
μπορεί η εικόνα ν’ αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν
είναι κανάλι τηλεόρασης. Μ’ ένα «κλικ»… Σχετικά με τις πρόσφατες –γραπτές- κουβέντες του μεγαλομετόχου και κυρίως το τελείωμά της «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;» αν και δεν είχαν αυτόν τον σκοπό, «ερέθισε» αρκετούς απ’ αυτούς που παρά την «τρέλα»
τους, την όντως λανθασμένη συμπεριφορά τους και τις άστοχες επιλογές αντίδρασής τους, έχουν αποδείξει
πολλές φορές στο παρελθόν, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, ακόμα και στις σίτες, πως είναι… ΑΟΤ. Εύλογη
λοιπόν η απορία φιλάθλου, όντως Τρικαλινού. «Πότε «αυγά», πότε… πλια»;

. Ξεκινάει αύριο ο δεύτερος
γύρος του πρωταθλήματος και
ο ΑΟΤ θα αγωνιστεί στη Δράμα
προσπαθώντας να αλλάξει την
εικόνα των προηγούμενων
αγώνων και κυρίως εκείνου της
πρεμιέρας.
.Οι φίλαθλοι αλλά κυρίως οι
καταστάσεις απαιτούν θετικό
αποτέλεσμα. Όπως και σε
κάθε παιχνίδι, αφού έτσι
όπως πήγε ο πρώτος γύρος,
στο τέλος θα παρακαλάμε να
μην γίνει αναδιάρθρωση.
.Η νέα τάξη πραγμάτων, αν
και νωρίς ακόμα για να κριθεί
σωστά, δεν έχει κερδίσει τη
συμπάθεια του Τρικαλινού
συνόλου. Τουλάχιστον όχι τόσο
όσο θα ήθελε η ίδια ή όσο θα
ήθελε η πλειοψηφία των
φιλάθλων, για να επιστρέψει
στο γήπεδο. Ακόμα.
.Η συνέχεια θα δείξει. Θέλει
όμως πολλή δουλειά,
υπομονή και κυρίως στήριξη
απ’ όλους.
.Τα περισσότερα βέλη, όσων
απέμειναν στο γήπεδο, έχουν
στόχο τον προπονητή Θωμά
Γράφα, με αποτέλεσμα να
«περιορίζονται» στο ελάχιστο
οι αντιδράσεις γενικότερα και
καλώς δεν επεκτείνονται διότι
τότε θα χαθεί η μπάλα.
.Σε κάποιον βαθμό βολεύει
ορισμένους. Θα περιμένουμε
την «επόμενη μέρα» να δούμε
πόσα μπορούν να αλλάξουν.
Γιατί το «κακό» ξεκίνησε από
το Καλοκαίρι και συνεχίζεται.
.Λέει ο σοφός λαός σε
πολλές περιοχές της Ελλάδας
(και στην Καρδίτσα φυσικά)
πως «ό,τι κοροϊδεύεις
σούρχεται στο κεφάλι…» και
στην περίπτωση της
Αναγέννησης επιβεβαιώθηκε.
Ακόμα να ξεχάσουμε το πανό
στο δημοτικό στάδιο της
γειτονικής πόλης που «έλεγε
«Φλαμούλι, Πετρωτό δεν
αφήσατε χωριό» και να που η
Αναγέννηση βιώνει τη δική της
οδυνηρή περιπέτεια από
φέτος.
.Και γενικά μόνο καλό δεν
κάνει στο Ελληνικό
ποδόσφαιρο, η απουσία
επαρχιακών ιστορικών
ομάδων.

Ο,τι μας αξίζει,
αυτό έχουμε…
πό πού να πιαστεί κανείς και τι
να πρωτοσχολιάσει στο
Ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ατελείωτο… μπάχαλο. Είτε ως
πρωταγωνιστής, είτε ως θεατής μιας
κατάστασης που «βιάζεται»
προκειμένου να αποδείξει πως
υπάρχει και προχωράει, αισθάνεσαι
πως «κάπου», «κάτι» δεν πάει καλά,
παρά το γεγονός πως υπάρχουν
εξαιρέσεις κι ενώ γίνονται «θυσίες» και
σχεδιάζονται διαδρομές.

Α

Και αυτό γιατί οι περισσότεροι απ’ αυτούς
που ελέγχουν τις ομάδες και γενικότερα το
ποδόσφαιρο, δεν κόπτονται για την ορθή ανάπτυξη του αθλήματος, αλλά για το κέρδος,
με λιγότερο χρόνο, κόστος και τεράστια
προβολή, ώστε να επωφεληθούν και επιχειρηματικά. Δικαιολογημένο λοιπόν αυτό το
«χάλι» που βλέπουμε, διαβάζουμε και ακούμε. Το γεγονός (ένα από τα πολλά), πως σφυρίζουν ξένοι διαιτητές στο Ελληνικό πρωτάθλημα σε ντροπιάζει… Σε υποτιμά…
Το Τρικαλινό ποδόσφαιρο δεν αποτελεί
εξαίρεση, αφού στην πλειοψηφία του νοσεί,
πολλά χρόνια τώρα, σε επαγγελματικό και

ερασιτεχνικό επίπεδο. Σε υποδομή, υλικοτεχνική και έμψυχη, σε νοοτροπία, σε σχεδιασμό. Μέσα κι έξω από τις γραμμές. Για τη
νοοτροπία και τον σχεδιασμό πόσα να γράψει κάποιος. Δυστυχώς οι περισσότεροι που
βρέθηκαν στο τιμόνι της μεγαλύτερης ομάδας του νομού, απέτυχαν. Οι αντίξοες καιρικές συνθήκες των τελευταίων εβδομάδων
– και όχι μόνο- ανέδειξαν ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Στην κυριολεξία μας «ξεβράκωσαν» γηπεδικά και μας ντρόπιασαν δείχνοντας πόσο ευάλωτοι είμαστε αλλά και
πόσο αδύναμοι στο να διορθώσουμε καταστάσεις.
Οσοι βρέθηκαν το τελευταίο διάστημα
στο στάδιο της πόλης, θα είδαν το έκτρωμα
του αγωνιστικού χώρου, θ’ άκουσαν τα παράπονα όσων αγωνίζονται και σίγουρα θ’ αναρωτήθηκαν αν αυτό το γήπεδο ενδείκνυται
για ποδόσφαιρο ή γουρονομαχίες. Θ’ αναρωτήθηκαν αν αξίζει κάποιοι να επενδύσουν
στην ομάδα, από τη στιγμή που αυτή δεν έχει
ένα σωστό γήπεδο. Λίγα μέτρα πιο πέρα, ένα
άλλο «έκτρωμα». Το βοηθητικό γήπεδο. Επικίνδυνο και βατό σε όποιον έχει επιθυμία να
κλωτσήσει μπάλα… Οπότε οι προπονήσεις

και οι αγώνες εγκυμονούν κινδύνους σωματικής ακεραιότητας. Επαγγελματικό ποδόσφαιρο μιας «τριτοκοσμικής» κατάστασης.
Προχθές βιώσαμε ένα ακόμα «σοκ». Αυτή
τη φορά αφορούσε το ποδόσφαιρο ανάπτυξης, τα ταλέντα Τρικάλων και Λάρισας στο
Ενωσιακό πρωτάθλημα. Οσοι βρέθηκαν στο
γήπεδο Μεγαλοχωρίου αγανάκτησαν με τις
γηπεδικές συνθήκες, σε μια βροχερή ημέρα,
με δύο συνεχόμενους αγώνες. Συνθήκες
που προκάλεσαν δυσμενή σχόλια τόσο από
τον εκπρόσωπο της ΕΠΟ που ήρθε για να
«τσεκάρει» τα ταλέντα, όσο και από τους
σκάουτερς μεγάλων ΠΑΕ. Απ’ όλους. Και κυρίως από τα ίδια τα παιδιά που «έφαγαν» λάσπη κι έβαλαν τα πόδια τους στη… φωτιά για
να προσθέσουν ένα λιθαράκι στην ποδοσφαιρική τους πορεία. Απαράδεκτες συνθήκες. Ναι κύριε της ΕΠΟ, σχολιάσατε τον
κάκιστο αγωνιστικό χώρο. Ποιος θα απαιτήσει όμως από την Πολιτεία να γίνουν γήπεδα σε όλες τις Ενώσεις για να παίξουν οι «μικρές» Εθνικές ομάδες; Ποιοι θα τα συντηρήσουν;
Πότε επιτέλους θα γίνουμε Ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική χώρα στις υποδομές;

Του Πάνου Γιδόπουλου

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
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τι το Νεοχώρι
έχει
προβάδισμα
στο… κυνήγι
της ανόδου είναι
γνωστό. Φαίνεται
άλλωστε αν ρίξει
κάποιος μια ματιά στον
βαθμολογικό πίνακα.

Ό

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
www.gidopoulosp@yahoo.gr

Γνωστό επίσης είναι πως η
διαφορά των έξι βαθμών από
την δεύτερη Πηγή και οι 11
βαθμοί από την Φήκη, μπορεί
να αλλάξει καθώς οι δύο ομάδες που ακολουθούν τον «Διγενή» έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο. Αν το κερδίσει η
Πηγή θα μειώσει στους τρεις
βαθμούς και αν το κερδίσει η
Φήκη στους 8. Ιδιαίτερα για
την ομάδα του Σπύρου Ευαγγέλου η απόσταση θα είναι
πολύ μικρή και όλα μπορούν
να συμβούν στη συνέχεια καθώς το πρωτάθλημα έχει αρκετό δρόμο ακόμα.
Ωστόσο δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν πως
το συγκρότημα του Στέφανου
Ψύχου έχει τις περισσότερες
πιθανότητες να καταφέρει να
πετύχει τον στόχο του, σύμφωνη πάντα με την γενικότερη παρουσία του, αλλά ο νεαρός τεχνικός του «Διγενή»
παραμένει προσγειωμένος
και βλέπει κάθε παιχνίδι χωριστά με στόχο να κάνει τον
απολογισμό στο τέλος της
προσπάθειας.
Στην τελευταία αγωνιστική
το Νεοχώρι κέρδισε στα χαρτιά το Γλίνος, ενώ η Πηγή ξεπέρασε το εμπόδιο του Καστρακίου κερδίζοντας 2-0. Οι
γηπεδούχοι έδειξαν την ανά-

Γκαραγκάνη- Γιαγιάκου να
κερδίζει στα χαρτιά την ΑΕΤ
και να έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό με την Πηγή. Ένα
παιχνίδι που έχει ιδιαίτερη
σημασία για τους γηπεδούχους οι οποίοι αν δεν το κερδίσουν θα χάσουν έδαφος
από την κορυφή.
Όπως έκανε το Μικρό Κεφαλόβρυσο το περασμένο
Σάββατο απέναντι στα Καλύβια παραχωρώντας «λευκή»
ισοπαλία. Οπότε η διαφορά
έχει μεγαλώσει από το ρετιρέ
και λογικό είναι οι παίκτες
του Γιώργου Παπαζήση να
έχουν εστιάσει πλέον το ενδιαφέρον τους σε μια καλή
πορεία. Οσο για τα Καλύβια;
Δείχνουν σταθερότητα, βάζουν δύσκολα στους αντιπάλους τους και παίζουν χωρίς
άγχος.
Οι Ταξιάρχες, αν και νεοφώτιστοι στην κατηγορία,
φροντίζουν να αφήνουν το
στίγμα τους και μάλιστα το

Εντυπωσιακή ανατροπή πέτυχαν οι Ταξιάρχες απέναντι στην Αγία Μονή.
Σ’ ένα δίλεπτο (89’- 90’) έκαναν το 0-1 σε 2-1
λογη σοβαρότητα και αγωνιστική διάθεση, απέναντι σε
μια έμπειρη ομάδα, οπότε
βγήκαν κερδισμένοι.
Με νίκη και μάλιστα με το

και αυτά...

ευρύ σκορ 6-1 ξεπέρασε το
εμπόδιο του «Αχιλλέα» η Φήκη
η οποία συνεχίζει την προσπάθειά της προκειμένου να
τερματίσει όσο πιο ψηλά γί-

νεται στον βαθμολογικό πίνακα.
Κεφαλόβρυσο και Δήμητρα
Απόλλων ισοβαθμούν με 37
βαθμούς, με την ομάδα των

Πηγή – Καστράκι ......................................................2-0
Νικολαρέας (9’), Μαντζώρος (74’)
Ταξιάρχες- Αγία Μονή ..............................................2-1
Μπλέτσας (89’), Γιουβρής (90’) -Φθενάκης (75’)
Μικρό Κεφαλόβρυσο- Καλύβια.................................0-0
Κρύα Βρύση – Μεγαλοχώρι .......................................-1
Θεοδώρου (75’) – Φλώρος (78’)
Φήκη- Μπάρα ............................................................6-1
Βερβέρας (30’, 60’, 71’), Ντούβλης (55’), Ψαρράς (65’), Μπασιάκας ( 80’) - Πλαφάς (15’)
Πορταϊκός- Πύργος ..................................................3-2
Αντωνίου (15’), Κατζίη (68’, 75’), Ιατρού (3’), Αγγέλης (51’
αυτ.)
Σαράγια- Πυργετός....................................................1-0
Ζώης (32’ πεν.)
ΑΕΤ – Δήμητρα Απόλλων .....................................0-3α.α
Νεοχώρι- Γλίνος ..................................................3-0α.α

* Ο Αχιλλέας Μπάρας έχει τις χειρότερες επιδόσεις.
Δέχτηκε 55 γκολ, ενώ έχει πετύχει 15.
* Η ομάδα της Πηγής παραμένει αήττητο, με ένα
παιχνίδι λιγότερο, αυτό με την Δήμητρα Απόλλων. Η
ομάδα του Σπύρου Ευαγγέλου μάλιστα διατηρεί και
το απόλυτο στην έδρα της.
* Δεν υπάρχει ομάδα που να μην έχει τελειώσει με
ισόπαλο αποτέλεσμα, έστω και έναν αγώνα. Η
Αγία Μονή κρατάει τα ηνία αφού σε 5 αγώνες,
μοιράστηκε τους βαθμούς. Μάλιστα οι 4 ισοπαλίες
προήλθαν στην έδρα της.
* Πυργετός και Αγία Μονή έχουν πετύχει από 24 γκολ,
ενώ Κρύα Βρύση και Πορταϊκός από 21 γκολ.
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Ο πρόεδρος της ΕΠΣΤ κ. Μπουτζιώλης
και ο πρόεδρος του Πυργετού κ. Μπουλογεώργος
έκοψαν τη πίτα του «Δικέφαλου»
Στιγμές χαλάρωσης έξω από το γήπεδο έζησε η οικογένεια του Πυργετού η οποία έκοψε στα «Μεζεδοκαμώματα» την πρωτοχρονιάτικη πίτα της.
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περασμένο Σάββατο έκαναν
σημαντική ανατροπή-νίκη
απέναντι στην Αγία Μονή, η
οποία όχι μόνο ενίσχυσε βαθμολογικά την ομάδα του Κώστα Γουργούλια, αλλά κυρίως ψυχολογικά για τη συνέχεια. Η Αγία Μονή, παρά
την ήττα της, έδειξε καλά
στοιχεία τα οποία θ’ αποδώσουν παρακάτω…
Σε καλό δρόμο βρίσκονται
και τα Σαράγια τα οποία κέρδισαν 1-0 τον Πυργετό σε
ένα παιχνίδι με ένταση και κάποιες… παρενέργειες, οι
οποίες «βλάπτουν» το άθλημα
και καλό είναι να αποφεύγονται.
Ο «Δικέφαλος» παρέμεινε
στην 10η θέση αλλά χωρίς άγχος.
Με ισοπαλία 1-1 τελείωσε
το Μεγαλοχώρι την έξοδό
του στη Διάβα απέναντι στην
Κρύα Βρύση. Σαφώς βελτιωμένοι οι γηπεδούχοι απέφυγαν την ήττα, ενώ η «Θύελλα»
δεν κατάφερε να φτάσει στο
στόχο που έθεσε.
Στη Πύλη «άνοιξε» η… ψαλίδα ανάμεσα στον Πορταϊκό
και τον Πύργο. Οι δύο ομάδες
πάλεψαν για το καλύτερο οι
φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν δύο φορές, αλλά στο τέλος έχασαν, με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν ανάσα.

σκόρερς

* Το πρωτοπόρο Νεοχώρι επιβεβαιώνει την
ανωτερότητά του – έως σήμερα- και από τις
επιδόσεις του. Διαθέτει την καλύτερη επίθεση (59
γκολ) και την καλύτερη άμυνα (5 γκολ).
Χαρακτηριστικό είναι δε το γεγονός πως τα 4 γκολ
τα δέχτηκε στην έδρα του.

ΟΜΑΔΕΣ
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Τυχερός ο Στέλιος Τσιάκαλος

CMYK
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ΤΟΠΙΚΑ-ΣΧΟΛΙΑ
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Μακρινή
αποστολή
•Οι γυναίκες των Τρικάλων
θα σπεύσουν να επιστρέψουν
στεγνές από το Ηράκλειο
Στην άλλη γωνιά της Ελλάδας θα βρεθούν οι κυανέρυθρες, που φυσικά δεν
θέλουν να αλλάξουν συνήθειες.
Για την 13η αγωνιστική στο πρωτάθλημα
της Α’ Εθνικής γυναικών, η ομάδα των
Τρικάλων θα αντιμετωπίσει την Κυριακή
10/2 στις 13.00 τον Εργοτέλη στο Μαρτινέγκο στο Ηράκλειο.
Διαιτητές ορίστηκαν οι Δημήτριος Μόσχος-Ιωάννης Πλαντζουνάκης-Ζαχαρίας
Θεοδοσάκης (Λασιθίου)
Οι Νέες Τρικάλων δεν αγωνίζονται και
θα παίξουν στις 17/2 στην Κηφισιά με
τον Λεοντικό για την 7η αγωνιστική στον
3ο όμιλο της Γ Εθνικής.

Για όλα
τα γούστα
•Χορταστικό θα είναι το πρόγραμμα
των πρωταθλημάτων ΕΣΚΑΘ και
υποδομών το προσεχές διάστημα

Δράση
Φιλαθλητικού
Σε αρκετά μέτωπα έπαιξαν τα τμήματα
του Φιλαθλητικού Τρικάλων μέσα στο
διήμερο. Βέβαια οι αγωνιστικές προκλήσεις δεν λείπουν και οι αθλήτριες ετοιμάζονται για νέα κατορθώματα.
Οι γυναίκες επικράτησαν με 3-1 σετ κλείνοντας αήττητες τη σειρά των ομίλων καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση. Στο παιχνίδι έπαιξαν και αθλήτριες Β και Γ γυμνασίου με πολύ καλή παρουσία. Το γυναικείο
τμήμα θα αντιμετωπίσει σε αγώνα νοκ άουτ
τα Φάρσαλα. Με νίκη θα περάσουν στις 8
καλύτερες ομάδες στην Κεντρική Ελλάδα
περιμένοντας τον επόμενο αντίπαλο για
την είσοδο στο φάιναλ φορ.
Το τμήμα παγκορασίδων επικράτησε
με 3-2 σετ. Η εξέλιξη του παιχνιδιού κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων για περίπου 3 ώρες. Το επίπεδο
των κοριτσιών και των δύο ομάδων βοήθησε να γίνει ένας καταπληκτικός αγώνας.
Συγχαρητήρια στις αθλήτριες και των
δύο ομάδων. Το μέλλον τους ανήκει.
Έπαιξαν (προπ. Κουφογιάννης): Βασδέκη, Γιώτη, Παναγιωτάκη, Καραμαλέγκου, Πολυζώη, Γιαννακοπούλου, Μπούρα,
Κασαρτζιάν, Ζαφειροπούλου, Κουτσώνα,
Μπουραζάνα, Τσιανάκα, Μίσιου, Παπαγιαννούλα,Τριανταφύλλου.

Η δράση καλά κρατεί στα πρωταθλήματα της ΕΣΚΑΘ

Υ

ποχρεώσεις
διαφορετικών
ταχυτήτων
περιλαμβάνονται
στο πρόγραμμα των
επιχώριων διοργανώσεων
μπάσκετ, οπότε το υλικό δεν
θα λείψει.
Ορίστηκαν αγώνες και διαιτητές
σε πρωταθλήματα μπάσκετ της
ΕΣΚΑΘ, το διάστημα 8-11 Φεβρουαρίου 2019.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/02/2019

Σύναξη Αμιλλας
Υπάρχουν ορισμένες εκδηλώσεις εκτός
γραμμών που φέρνουν τους πάντες πιο
κοντά. Στο πλαίσιο αυτό την κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας θα πραγματοποιήσει ο Σύλλογος Φίλων Φυσικής Αγωγής «Η Άμιλλα» και το τμήμα Βόλεϊ την
Κυριακή 10-2-2019 και ώρα 13:30 στο
κλειστό της Κατσιμήδου. Καλούνται όλοι
οι αθλητές και οι γονείς, καθώς και οι
φίλοι της ομάδας της «Άμιλλας» να παραστούν στην εκδήλωση για να ανταλλάξουμε ευχές για το νέο έτος.

Εξοδος Ασκληπιού
Ένα ακόμη εκτός έδρας παιχνίδι έχουν
μπροστά τους οι γυναίκες του Ασκληπιού.
Συγκεκριμένα θα αγωνιστούν την Κυριακή(18.00) στην έδρα(Ι. Λεμονίδης) των
Ελπίδων και θα πρέπει να πιάσουν υψηλή
απόδοση για να βάλουν θετικό πρόσημο.
Σίγουρα τα Τρικαλινά κορίτσια βρήκαν
βηματισμό και θα σπεύσουν να χτυπήσουν
στις αδυναμίες του αντιπάλου. Την συνάντηση θα διευθύνουν οι κκ. Κυριακόπουλος- Λιοτόπουλος.

ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ : 15:00 ΦΟΥΝΤΑΣ – ΔΑΝΑΟΙ (Π)
Δ/ΤΕΣ: ΔΗΜΟΥΛΑΣ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΠΟΥΛΙΟΣ – ΠΑΠΑΔΗΜΑΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 09/02/2019
ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ:17:00 ΚΡΟΝΟΣ
ΤΡΙΚ-ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡ(Α2)
Δ/ΤΕΣ: ΔΗΜΟΥΛΑΣ – ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Κ.
ΚΡΙΤΕΣ: ΜΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ – ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ – ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ
ΔΗΜ.ΚΛ.ΤΡΙΚ: 17:00 ΑΙΟΛΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ(ΝΕΑΝΙΔΩΝ)
Δ/ΤΕΣ: ΚΥΡΙΤΣΗΣ – ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΠΙΣΠΑ-ΖΑΧΑΡΙΑ-ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ε.Α.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 13:00 Α.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚ.
Διαιτητές: ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ Θ. ΠΑΝΟΣ
ΚΛ. ΠΑΛΑΜΑ: 18:00 ΤΙΤΑΝΕΣ-ΦΑΡΣΑΛΑ(U21)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΧΡ. – ΜΠΑΡΑΚΟΥ
ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ :19:00 ΑΙΟΛΟΣ
Β’- ΑΡΗΣ ΑΕΤ(Π)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΟΥΤΑΣ – ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ-ΓΚΟΥΓΚΟΥ-

ΣΤΑΜΟΥ-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ
ΚΛ.ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ: 17:00 ΓΟΜΦΟΙΣΟΦΑΔΕΣ(Α1)
Δ/ΤΕΣ: ΦΑΚΙΤΣΑΣ-ΠΑΖΟΛΗΣ
ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ: ΧΛΩΡΟΣ ΝΙΚ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10/02/2019
ΚΛ.ΔΗΜ.ΤΡΙΚ: 17:00 ΦΑΛΩΡΕΙΑΑΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ(Α1)
Δ/ΤΕΣ: ΔΗΜΟΥΛΑΣ- ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΠΑΠΑΔΗΜΑ-ΧΛΩΡΟΣ Χ.ΜΕΡΤΣΙΩΤΗ
ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.
ΚΛ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ: 15:00 ΔΕΣΚΑΤΗ –
ΜΑΓΟΙ (Α2)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΧΡ.-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Κ.
ΚΡΙΤΕΣ: ΖΑΧΑΡΙΑ
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 17:00 ΠΡ.ΓΩΝΙΑ- ΕΛΠΙΔΑ(Β’)
Δ/ΤΕΣ: ΡΑΝΤΟΣ – ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΤΣΙΑΡΑΣ – ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ-ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.:19:00 ΑΙΟΛΟΣ
-ΚΡΟΝΟΣ(ΓΠ)
Δ/ΤΕΣ: ΡΑΝΤΟΣ-ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΝΤΟΒΑΣ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ
ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ: 17:00 ΑΕΛ – ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚ(Α1)
ΕΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: 16:00 ΑΠ.ΚΑΡΔΑΡΗΣ ΤΡΙΚ(Α2)
ΒΛΑΧΑΒΕΙΟ: 17:00 ΑΟ ΚΑΛ/ΚΑΣΠΡΕΒΕΖΑ (Γ’ ΕΘΝΙΚΗ)
Δ/ΤΕΣ: ΤΣΙΑΠΛΗΣ-ΛΥΓΟΥΡΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΛΙΝΟΥ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΒΗΤΑΣ
ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ:ΚΟΥΣΑΪΤΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/02/2019
ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ. 16:00 ΦΟΥΝΤΑΣ Β’- ΑΙΟΛΟΣ Β’
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Χ.-ΧΛΩΡΟΣ
Χ.
ΚΡΙΤΕΣ: ΜΑΡΤΑΚΗ-ΡΕΝΤΖΕΛΑΣΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ
CMYK

* Μέσα σε όλα είναι κατά γενική ομολογία οι Τρικαλινοί, που
αποδεδειγμένα αγαπούν τον αθλητισμό. Μάλιστα όσοι
ανακαλύπτουν τα οφέλη παροτρύνουν και άλλους φίλους
τους να εντρυφήσουν στα μυστικά του χώρου και δεν θα
χάσουν.
* Δεν είναι τυχαίο πάντως ότι σε όλα τα καλέσματα οι
λάτρεις του είδους δίνουν δυναμικό παρών είτε ως πρωταγωνιστές, είτε ως φίλαθλοι. Ολοι κάνουν το καθήκον τους
και με το παραπάνω απολαμβάνοντας αυτά που βιώνουν.
* Στο πλαίσιο αυτό κάθε νέα πρωτοβουλία αγκαλιάζεται
ασμένως από τους Τρικαλινούς και δίνουν τον καλύτερο
εαυτό τους. Κάπως έτσι ξεκίνησαν από μηδενική βάση χαρακτηριστικές αγωνιστικές δραστηριότητες, που γιγαντώθηκαν στο διάβα του χρόνου κερδίζοντας τον σεβασμό
όλων.
* Οσον αφορά τα ατομικά αθλήματα είναι συγκινητική η
προσπάθεια που κάνουν όσοι υπηρετούν συγκεκριμένα
μετερίζια. Με το ταλέντο και την εργασιομανία τους
ανοίγουν τα φτερά τους σε πρώτη ευκαιρία και κερδίζουν
σημαντικά στοιχήματα.
* Σε τακτά χρονικά διαστήματα λοιπόν προκύπτουν ηχηρές
ειδήσεις, που επιβεβαιώνουν την ποιότητα και την υποδομή
των Τρικαλινών αθλητών. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
όσο μεγαλώνει ο συναγωνισμός φαίνεται το υπόβαθρο
που διαθέτει κανείς.
* Πριν λίγες μέρες την τιμητική της είχε η πάλη. Τα νιάτα
του αθλήματος έδειξαν ότι διαθέτουν βάσεις και εμπνεύσεις,
οπότε επέστρεψαν από το Πανελλήνιο εφήβων με μετάλλια.
Τα νιάτα του αθλήματος δείχνουν σε πρώτη ευκαιρία ότι
διαθέτουν προοπτικές και επιθυμούν να αφήσουν το σημάδι
τους στον χώρο, όπως συνέβη με τα ιερά τέρατα του σπορ
των δυνατών.
* Οι μαχητικές τέχνες πάλι αποτελούν τα τελευταία χρόνια
ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του Τρικαλινού αθλητισμού.
Ετσι οι διακρίσεις πέφτουν βροχή τόσο εντός, όσο και
εκτός έδρας. Μάλιστα στις διοργανώσεις μακριά από την
χώρα μας το επίπεδο είναι ανεβασμένο αλλά τα δικά μας
παιδιά ξέρουν να προσαρμόζονται άμεσα και να κερδίζουν
εύσημα.
* Τα παιδιά του στίβου πάλι είναι έτοιμα για νέες καλές
σελίδες. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η και η φετινή χρονιά θα
είναι γεμάτη, ενώ σε άλλη σελίδα μεταφέρουμε το κλίμα
για την προετοιμασία ενόψει του Πανελληνίου κλειστού.
* Ακόμη πολύ ψάχνονται και όσοι διακονούν τον μηχανοκίνητο
αθλητισμό. Ετσι και στο συγκεκριμένο κομμάτι οι διακρίσεις
δεν λείπουν, ενώ άπαντες δίνουν το σωστό μήνυμα για
ασφαλή οδήγηση με σωστή εκμάθηση των μυστικών.
* Κάθε παιχνίδι απέναντι σε σπουδαίους αντιπάλους αποτελεί
μεγάλο σχολείο ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Γιατί προπονητές και παίκτες ανακαλύπτουν τα όριά τους και τα
σημεία που επιδέχονται βελτίωσης. Δουλεύοντας λοιπόν
με ταπεινότητα μπορούν να έχουν την επιθυμητή εξέλιξη.
* Πήραν για τα καλά μπροστά οι γυναίκες του ΠΑΟΚ που συνέτριψαν με 14-0 τον Εργοτέλη. Από την πλευρά τους οι
κυανέρυθρες κοιτάζουν την δική τους δουλειά και δικαίως
μπήκαν στον όμιλο των κορυφαίων ομάδων. Ασφαλώς θα
συνεχίσουν με την ίδια λογική για να ολοκληρώσουν θετικά
μια γεμάτη χρονιά.
* Με το παιχνίδι Αστυνομίας- Πυροσβεστικής 2-1 έκλεισε η
2η αγωνιστική του πρωταθλήματος παλαιμάχων στο οποίο
όλοι βάζουν τα δυνατά τους και κάνουν κατάθεση ψυχής
για να χαμογελάσουν.

02.00: FOX Sports
Avalanche - Capitals, NHL
03:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Boston Celtics-Los Angeles Lakers
NBA Regular Season
07:30 Eurosport 2
Six-day Track Championship, Μελβούρνη, Ποδηλασία
11:45 Eurosport 1
Αλπικό σκι
Παγκόσμιο Κύπελλο Άρε
14:55 Eurosport 2
Σνούκερ: Παγκόσμιο GP
19:00 Novasports 2HD
ΤΣΣΚΑ - Ρεάλ Μαδρίτης
EuroLeague
19:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Κολονία-Σαν Πάουλι
Bundesliga 2
19:45 Novasports 1HD
Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός
ΟΠΑΠ, EuroLeague

21:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Μάιντς-Λεβερκούζεν, Bundesliga
21:30 Novasports 3HD
Μπασκόνια - Μπάγερν, EuroLeague
21:30 Novasports 2HD
Κιέβο Βερόνα - Ρόμα, Serie A
21:45 Novasports 24 HD
Άστον Βίλα - Σέφιλντ Γιουνάιτεντ
Championship
21:45 Novasports 5HD
Αρμάνι Μιλάνο - Νταρουσάφακα
EuroLeague
21:45 Novasports 4HD
Ντιζόν - Μαρσέιγ, Ligue 1
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Βαγιαδολίδ-Βιγιαρεάλ
LaLiga Santander
22:30 COSMOTE SPORT 9 HD
Μορεϊρένσε-Πόρτο

τοπικά
Μέρος 3ο
Ακολουθεί το στάσιμο του
Χορού, που αναφέρεται στην
αστάθεια της ανθρώπινης
ευτυχίας και μόλις τελειώνει,
ακούονται μέσα στο παλάτι
κραυγές του Αγαμέμνονα,
που δέχεται τις πρώτες μαχαιριές από τη γυναίκα του
και τον εραστή της.
Ο Χορός ακούει τα βογγητά του Αγαμέμνονα και
έχοντας υπόψη τα όσα είχε
πει η Κασσάνδρα, δεν κλαίει μόνο τον βασιλιά του,
αλλά ανησυχεί και για τη
δική του τύχη, την τύχη της
πόλης. Βλέπει ότι η Κλυταιμήστρα με τον Αίγισθο θα
επιβάλουν τυραννικό πολίτευμα. Και σκέπτεται τι να
κάνει, πώς να αντιδράσει.
«Ολάκερη να κράξουμε την
πόλη εδώ να συναχτεί μπρος
στο παλάτι.
Δεν είναι πια καιρός για
χάσιμο. Τυραννίδα για τη
χώρα ετοιμάζουν κι όσο ζούμε θα σκύβουμε κεφάλι
στους άτιμους, που τα παλάτια αυτά ντροπιάζουν. Μα
όχι, κάλλιο να μ’ εύρει ο θάνατος παρά να γίνω σκλάβος», λέει ο Χορός δηλαδή ο
λαός.
Εκείνη τη στιγμή ανοίγουν
οι πύλες του παλατιού και
από μέσα βγαίνει η Κλυταιμήστρα. Στα πόδια της κείτονται νεκροί ο Αγαμέμνων

Ήρθαν εκεί που είναι σήμερα τον 6ο αιώνα, 1000
χρόνια δηλαδή, ύστερα από
την εποχή του Μέγα Αλέξανδρου και λένε πως είναι
απόγονοι και κληρονόμοι
του Μ. Αλεξάνδρου και των
αρχαίων Μακεδόνων. Είναι
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και η Κασσάνδρα. Και αυτή
σαν πληρωμένος δολοφόνος, που δεν έχει συνείδηση
του στυγερού εγκλήματος,
που διέπραξε ,απευθύνεται
ατάραχη στον Χορό, με την
αίσθηση μάλιστα ότι βρίσκεται εν δικαίω.
Και λέει: «Στα όσα ψέματα είπα πριν από λίγο, δε θα
ντραπώ τώρα να πω τα εντελώς αντίθετα. Γιατί, όταν
ετοιμάζεις κακό για τον εχ-

θρό σου, πρέπει να του δείχνεις φίλος. Αλλιώς, πώς θα
τον τυλίξεις στα δίχτυα του
χαμού του; Την πράξη αυτή
που έκανα, τη σχεδίαζα από
καιρό» – έγκλημα εκ προμελέτης θα έλεγε σήμερα ο εισαγγελέας.
Και δε διστάζει να διηγηθεί
λεπτομερώς τη διάπραξη
του φονικού, καταλήγοντας
με λόγια που προκαλούν
φρίκη. «Σωριάστηκε κάτω
νεκρός και το αίμα του, που
τιναζόταν επάνω μου με
ορμή, με εύφραινε όχι πιο
λίγο απ’ό,τι η θεόσταλτη
βροχούλα, που κάνει το σιτάρι να καρπίσει».
Ο Χορός μένει έκπληκτος
από τα λόγια της βασίλισσας
και δε διστάζει να την επικρίνει και να συγκρουσθεί
μαζί της «Θαυμάζω τί αχρεία
γλώσσα έχεις που πάνω στο
νεκρό σώμα του αντρός σου
έτσι καυχιέσαι.
Μα θάρθει η μέρα που δίχως φίλους καταφρονεμένη,
μάχαιρα έδωσες, μάχαιρα
θα λάβεις».
Ο ισχυρισμός της Κλυται-

μήστρας δεν είναι ειλικρινής ότι δηλαδή σκότωσε τον
Αγαμέμνονα, για να τον εκδικηθεί, γιατί αυτός ακολουθώντας το παλιό βάρβαρο έθιμο της ανθρωποθυσίας, με το οποίο εξευμενίζονται οι θεοί, έγινε φονιάς
του παιδιού του. Τον σκότωσε από το τυφλό πάθος
προς τον εραστή της, να
απαλλαγεί απ’αυτόν.
Επί πλέον, για τον ίδιο
λόγο το μητρικό της φίλτρο
είχε αμβλυνθεί σε σημείο,
που δεν είχε κανένα ενδιαφέρον για τα παιδιά της.
Τον Ορέστη τον είχε στείλει
στον θείο του, στη Φωκίδα
να μεγαλώνει. Τη μικρότερη
κόρη της , την Ηλέκτρα την
είχε απομονώσει μαζί με τις
δούλες.
Η σύγκρουση του Χορού
των γερόντων με τη βασίλισσα παίρνει διαστάσεις.
«Καμαρώνεις, της λέει, που
τον έχεις στα πόδια σου νεκρό. Η πόλη όμως θα σε διώξει. Θα έχεις των πολιτών το
άγριο μίσος.» Βγαίνει από το
παλάτι και ο Αίγισθος, ο

οποίος καυχιέται για την
ενεργή συμμετοχή του στο
έργο της δολοφονίας.
Ο Χορός όμως τον επιπλήττει δριμύτατα: «Αίγισθε,
να καυχιέσαι για εγκλήματα
δεν το βρίσκω λογικό. Να ξέρεις όμως ότι δε θα αποφύγεις του λαού το λιθοβόλημα.» Γυρίζει προς την Κλυταιμήστρα και της τα ψάλλει
και αυτηνής. «Γυναίκα εσύ,
που έλεγες ότι περίμενες
τον άντρα σου απ’τον πόλεμο, ενώ ατίμαζες τη συζυγική κλίνη με τον εραστή σου
και σχεδίαζες την εξόντωσή
του.» Παρεμβαίνει ο Αίγισθος και τον απειλεί: «Αυτά
τα λόγια σου, λέει στο Χορό,
θα γίνουν αφορμή να κλάψεις. Πρόσεξε, γιατί με τα
άμυαλα γαβγίσματά σου θα
μ’ερεθίσεις και τότε θα πας
δεμένος. Τώρα την πόλη κυβερνώ εγώ κι όποιος δε με
δέχεται σε βαρύ ζυγό θα
τον ζέψω.»
Ο Χορός όμως δεν πτοείται. Εδώ έχουμε καθαρά τη
σύγκρουση του λαού με την
εξουσία των τυράννων –

Γι α τ η Μ α κ ε δ ο ν ί α
οι βόρειοι γείτονές μας, που
πίστεψαν σ' ένα παραμύθι,
που τους είπαν άλλοι. Το
πίστεψαν και το έκαναν ιστο-

Η παντοδυναμία
του χρόνου
Άστατα, μεταβλητά
ά-λογα και λογικά,
που στον χρόνο “αρχηγό”
υποκύπτουν εν καιρώ.
```
Νικητής που θριαμβεύει
και εις βάρος μας δουλεύει,
ώσπου να υπερισχύσει,
τις υπάρξεις ν' αφανίσει.
```
Κύριος και τιμωρός
-καταλύτης και εχθρόςπου στο πέρασμα σαρώνει,
σβήνει και ισοπεδώνει.
```
Πανδαμάτωρ, ρυθμιστής
-της ζωής συντονιστήςμεταβάλλει, αφανίζει
και πορείες καθορίζει.
```
Δεν μπορεί να του κρυφτεί
απ' την πλάση, ένα τι·
όλα τα υπολογίζει
και τα πάντα συντονίζει.
```
Αλλοιώνει τη μορφή
-τη νεότητα μαραίνειφέρνοντας μια αλλαγή
που καθέναν μας βαραίνει.
```

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Κάθε ύπαρξη γεράζει
μες στου χρόνου την τροχιά
και η όψη της αλλάζει
χάνοντας σε ομορφιά.
```
Μα και λάθη “ειδικών”
-ιθυνόντων, ηγετώνεπισπεύδουν τη φθορά,
δήθεν βλέποντας μπροστά.
```
Κτίσματα με σημασία
σβήνουνε σαν παρουσία,
λόγω απερισκεψίας
ή και αδιαφορίας.
```
Δείγματα περιωπής
και εκπάγλου καλλονής,
κρίνονται “απορριπτέα”
ήτοι κατεδαφιστέα.
```
Έρμαια οικονομίας
-αλλαγής ρυμοτομίαςμε την πάροδο ετών
“φεύγουνε” αναφανδόν.
```
Όμως μένει η ουσία
-έστω σε φωτογραφία!να θυμίζει την αξία,
όνομα και ιστορία...
Κική

ρία τους.
Το είπαν ύστερα και το
διαλάλησαν στον κόσμο όλο,
πως αυτοί δεν είναι Σλάβοι
αλλά Μακεδόνες, που μιλούν μακεδονικά κι έχουν
μακεδονική εθνότητα. Τι κρίμα για ένα λαό, να του λένε
τέτοιες γελοιότητες, τόσο
μεγάλο ψέμα και να το πιστεύει!
Κάποιος άνθρωπος μπορεί
να πάθει κάτι, και να πιστεύει πως είναι Μέγας Αλέξανδρος και άλλος πως είναι
Μέγας Ναπολέων. Δεν ήξερα βέβαια, ότι ολόκληρος
λαός θα πίστευε πως είναι
όλοι Μ. Αλέξανδροι και πως
τους πάει πολύ η περικεφαλαία του. Κάνουν ιστορία
τους το παραμύθι αυτό και
κλέβουν έτσι το όνομα της
Μακεδονίας μας, την ιστορία
τη δική μας και τον πολιτισμό
μας. Είναι αστείο ασφαλώς
να ονομάζουν μακεδονική
τη σλαβοβουλγαρική γλώσσα που μιλούν σήμερα οι βόρειοι γείτονές μας. Είναι παραχάραξη της ιστορίας να
προπαγανδίζουν, χρόνια
τώρα, πως αυτοί είναι οι Μακεδόνες στα βόρεια της Μακεδονίας μας, την οποία,
λένε πως κατακτήσαμε και
κατέχουμε σήμερα εμείς οι
Έλληνες.
“Φωνάζει ο κλέφτης να
φοβηθεί ο νοικοκύρης”, λέει
ο λαός μας.
Και δυστυχώς, το πίστεψαν το ψέμα αυτό και οι ξένοι, και τους είπαν Μακεδό-

νες, ενώ εμείς γκρινιάζαμε
σιγανά και λέγαμε όχι, εμείς
είμαστε οι Μακεδόνες. Πέρασαν χρόνια, φώναζαν οι
κλέφτες, γκρινιάζαμε εμείς,
ώσπου ήρθε αυτός ο χρόνος, που δεν μπορούμε άλλο
ν' ακούμε πως αυτοί είναι οι
Μακεδόνες.
Τους είπαμε κι εμείς Μακεδόνες, αφού τους λένε οι
άλλοι. Αναγνωρίσαμε, ότι τα
κλεμμένα ανήκουν πια σ' αυτούς, όχι σε μας, κι έτσι
ησυχάσαμε, έχουμε ειρήνη...
Γιατί όμως έγινε αυτό; Έγινε γιατί, φώναζε ο κλέφτης,
φοβήθηκε ο νοικοκύρης και
το 'βαλε στα πόδια. Τρέχει
στις Πρέσπες και συναντά
τον κλέφτη του ονόματος
και της ιστορίας μας και του
λέει: “Αναγνωρίζουμε ότι το
κράτος σας πρέπει να λέγεται “Βόρεια Μακεδονία” και
η αληθινή Μακεδονία να λέγεται βόρειο τμήμα του πρώτου μέρους της Συμφωνίας
μας, και όχι Μακεδονία. Η
γλώσσα σας θα ονομάζεται
μακεδονική, όχι νοτιοσλαβική, όπως οι ίδιοι λέτε, και
ούτε καν βορειομακεδονική. Είστε Μακεδόνες, όχι
Σλάβοι, ούτε καν Βορειομακεδόνες, και ο λαός σας θα
ονομάζεται μακεδονικός
λαός, όχι σλαβικός και ούτε
καν βορειομακεδονικός
λαός. Και για να χαρείτε περισσότερο, σας αναγνωρίζουμε και μακεδονική εθνότητα”.

Μα γιατί τους αναγνωρίσαμε γλώσσα και εθνότητα
μακεδονική, αφού δεν υπήρξαν ποτέ;
Έλληνες ήταν οι Μακεδόνες και Ελληνικά μιλούσαν,
όπως οι Ηπειρώτες, οι Θεσσαλοί, οι Πελοποννήσιοι, οι
Κρήτες και όλοι οι Έλληνες. Πού τη βρήκαμε τη μακεδονική γλώσσα, και πώς
κάναμε τους Σλάβους Μακεδόνες;
Μπήκαν όμως οι υπογραφές στη Συμφωνία των Πρεσπών. Μεγάλη η χαρά του
Πρωθυπουργού μας, όταν ο
Ζάεφ φώναξε, σηκώνοντας
τα χέρια του ψηλά: “Εσείς οι
Έλληνες κι εμείς οι Μακεδόνες είμαστε ευτυχείς”.
Καταλαβαίνω γιατί ο Ζάεφ
ένιωσε ευτυχής, αλλά ο κ.
Τσίπρας γιατί;
Ίσως γιατί βρέθηκε ο τρόπος να λύνονται τα προβλήματα που έχουμε με τους
γύρω μας λαούς. Και ο τρόπος είναι να τους δίνεις αυτά
που θέλουν, και κάτι παραπάνω.
Έτσι θα γίνουμε φίλοι με
τους Τούρκους, αν τους δώσουμε τα 18 νησιά μας, που
θέλουν, και λίγα παραπάνω. Και με τους Αλβανούς θα
γίνουμε φίλοι, αν τους δώσουμε την Τσαμουριά, που
θέλουν, και τα Γιάννινα μαζί.
Τι κρίμα για τους Έλληνες
πατριώτες του Μακεδονικού
Αγώνα και των Βαλκανικών
Πολέμων, που αγωνίστηκαν
ηρωικά και έπεσαν στα μα-

σελίδα 29

υπενθυμίζω ότι ο Χορός των
γερόντων εκπροσωπεί τον
λαό των Αργείων.
Βλέποντας ο Αίγισθος ότι
ο Χορός δεν τα βάζει κάτω,
διατάσσει τους φρουρούς
του να βγάλουν τα σπαθιά
και να χτυπήσουν τον Χορό.
Και οι ένοπλοι φρουροί ορμούν εναντίον του Χορού.
Παρεμβαίνει όμως η Κλυταιμήστρα , που δεν θέλει να
ανοίξει νέες πληγές.
«Ας τους, λέει στον Αίγισθο, με τα μάταια γαβγίσματά τους. Εγώ και συ που
κατέχουμε τον θρόνο θα κυβερνάμε, όπως μας αρέσει.»
Η επιβολή στην πόλη τυραννικού πολιτεύματος είναι
πλέον γεγονός.
Ο Αισχύλος έχει αρκετά
προετοιμάσει τους θεατές
να δεχτούν σαν αναπότρεπτη αναγκαιότητα μια άλλη
αποτρόπαια πράξη, τη σφαγή της Κλυταιμήστρας από
τον γιο της τον Ορέστη.
Οι δημοκρατικοί Αθηναίοι,
που μισούσαν τα τυραννικά
καθεστώτα, άκουγαν με μεγάλη ευχαρίστηση απόψεις
κατά των τυράννων.
Η υπόθεση και ο ιδεολογικός στόχος του Αισχύλου
ολοκληρώνονται στις δυο
επόμενες τραγωδίες της τριλογίας Ορέστεια, Χοηφόροι
και Ευμενίδες.

κεδονικά χώματα, για μια
Μακεδονία ελεύθερη και Ελληνική.
Οι σημερινοί Έλληνες δεν
βγήκαν στους δρόμους
όταν, με την κρίση, τους
έκαναν φτωχότερους. Βγήκαν στους δρόμους όμως,
όταν τους έκλεψαν την εθνική τους περηφάνια, όταν
τους έθιξαν το φιλότιμο και
τον πατριωτισμό τους.
Τότε ένιωσαν ταπεινωμένοι και ηττημένοι, χωρίς αγώνα. Κατέβηκαν στους δρόμους και στις πλατείες και
έκαναν μεγάλα συλλαλητήρια, γιατί και γνωρίζουν και
σκέπτονται και αισθάνονται
το άδικο που γίνεται.
Η Μακεδονία ήταν και είναι
ένδοξο κομμάτι της πατρίδας μας και δεν συνορεύει
με καμιά “βόρεια Μακεδονία”, ούτε και με κανέναν
“μακεδονικό λαό”. Η Μακεδονία είναι Ελλάδα, και η Ελλάδα συνορεύει με τα κράτη
Σλάβων, Βουλγάρων, Αλβανών, Τούρκων και όχι Μακεδόνων.
Οι βόρειοι γείτονές μας, με
τη Συμφωνία των Πρεσπών,
έκαναν ένα παραμύθι τους
όνειρο, και ο Πρωθυπουργός μας τους το έκανε πραγματικότητα. Όλοι σχεδόν οι
Έλληνες, με τη Συμφωνία
αυτή νιώθουν πόνο, ντροπή,
αγανάκτηση και εθνική ταπείνωση.
Γιατί τα δώσαμε όλα;
Τι θα πούμε σ' αυτούς που
έρχονται;
Πώς θα απολογηθούμε
στην ιστορία μας;
Γεώργιος Μπλούτσος
Δάσκαλος συντ/χος

30 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Μ

ε θερμά λόγια
μίλησε για τον
Κυριάκο
Μητσοτάκη ο επικεφαλής
της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας του ΕΛΚ
Μάνφρεντ Βέμπερ και
εμφανίστηκε απόλυτα
σίγουρος για επικράτηση
της ΝΔ στις επερχόμενες
εκλογές, προσβλέποντας
σε στενή συνεργασία με
στόχο την οικονομική
ανάκαμψη. Ο κ. Βέμπερ
βρίσκεται στην Ελλάδα
για τη συνεδρίαση του
προεδρείου του ΕΛΚ που
πραγματοποιείται στην
Αθήνα.

Σε συνέντευξη Τύπου που
παραχώρησε, από κοινού με
τον κ. Μητσοτάκη, ο υποψήφιος για τη θέση του προέδρου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιό
του για τη δημιουργία 5 εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας, τα επόμενα 5 χρόνια
στην Ευρώπη, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ και στον Αλέξη Τσίπρα
τόσο για την οικονομική πολιτική που ακολουθούν όσο και
για τη στάση στο θέμα της
Βενεζουέλας.

Βέμπερ: Χρειαζόμαστε
μια νέα κυβέρνηση στην
Ελλάδα
Κάνοντας την αποτίμηση της
4ετίας ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Βέμπερ
κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα
πως δεν τήρησε τις υποσχέσεις του και εξέφρασε τη βεβαιότητα πως οι πολίτες δεν
θα πιστέψουν τις προεκλογικές
του υποσχέσεις. «Χρειαζόμα-
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εσωτερικά

Κ. Μητσοτάκης:

Οι νέες δουλειές δημιουργούνται μέσα
από επενδύσεις με φορολογικά κίνητρα

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκο Μητσοτάκη με τον επικεφαλής
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ
στε μια νέα κυβέρνηση στην
Ελλάδα» είπε, επαναλαμβάνοντας πως βασικό του μήνυμα
είναι «πως κανείς δεν πρέπει
να αφήνει το σπίτι του ή τη
χώρα του για οικονομικούς
λόγους».
Απαντώντας σε ερώτηση για
το ενδεχόμενο να αλλάξει στάση η Ευρώπη, όσον αφορά
την ανάγκη μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων όπως
ζητά η ΝΔ, ο κ. Βέμπερ δήλωσε: «για το μέλλον θα πρέπει
να δούμε αν έχουμε μια κυβέρνηση στην Ελλάδα που
ανοίγει νέα πεδία για την ανάπτυξη. Αν θα ήταν μια άλλη
κυβέρνηση στην Ελλάδα θα
μπορούσαμε να συζητήσουμε.

Αλλά στην παρούσα φάση πρέπει να βασιζόμαστε ο ένας
στον άλλον».
Σε άλλη ερώτηση για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης
απέναντι στο καθεστώς Μαδούρο, ο κ. Βέμπερ ανέφερε
πως ο κ. Τσίπρας θα πρέπει
να απαντήσει σε πολλά, μεταξύ
άλλων γιατί μπλοκάρει τις αποφάσεις της ΕΕ που καταδικάζουν το καθεστώς Μαδούρο.
Όπως είπε, στη Βενεζουέλα
υπάρχει μια δικτατορία και το
ελεύθερο Κοινοβούλιο παλεύει
για δημοκρατία. «Παλεύουμε
για τη δημοκρατία, είναι τραγικό να βλέπεις πως η ελληνική
κυβέρνηση συμπεριφέρεται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως και

η Ιταλία -και οι δύο είναι αριστερές λαϊκιστικές κυβερνήσεις. Πρέπει να αλλάξουμε τον
τρόπο λήψης αποφάσεων για
θέματα εξωτερικής πολιτικής
από ομοφωνία, σε κατά πλειοψηφία, έτσι ώστε να μην είμαστε στο χέρι κυβερνήσεων,
όπως εδώ στην Ελλάδα, που
προφανώς έχουν πιο πολλά
κοινά με τον Πούτιν και τον
Μαδούρο, παρά με τον ελεύθερο κόσμο και τις δημοκρατικές χώρες» υποστήριξε ο κ.
Βέμπερ.

Κυρ. Μητσοτάκης:
Κλείνει ένας κύκλος
στην Ελλάδα
Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε
πως για τη ΝΔ οι νέες ποιοτικές δουλειές συνιστούν απόλυτη προτεραιότητα. «Δεν γίνονται με επιδοματικές λογικές. Δημιουργούνται μέσα από
επενδύσεις, με μείωση της φορολογίας, με ενθάρρυνση των
μεγάλων και των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων να επενδύσουν,
με εξασφάλιση των νέων παιδιών στα δημόσια πανεπιστήμια ότι θα έχουν πτυχία με αντίκρισμα. Νέες δουλειές θα
δημιουργηθούν, όταν θα έχουμε την αρωγή της Ευρώπης»

υπογράμμισε, ενώ επισήμανε
πως είναι πολύ σημαντικό ότι
η ατζέντα του ΕΛΚ ταυτίζεται
με τις θέσεις της ΝΔ. «Η Ελλάδα θα κερδίσει από τη στιγμή που το ΕΛΚ θα βρίσκεται
στις Βρυξέλλες. Κλείνει ένας
κύκλος στην Ελλάδα, ο κύκλος
του λαϊκισμού με ψεύτικες υποσχέσεις που έπνιξαν τους πολίτες στους φόρους. Μετά τις
εκλογές θα έχουμε τη στήριξη
της Ευρώπης και στο πρόσωπο
του Βέμπερς θα υπάρχει ένας
φίλος» δήλωσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης.
Απαντώντας σε ερώτηση για
το κατά πόσο είναι εφικτό η
ΕΕ να αποδεχτεί μείωση του
στόχου για τα πρωτογενή πλεονάσματα, ο κ. Μητσοτάκης
τόνισε πως αυτό που είναι το
βασικό θέμα είναι η ανάκτηση
της εμπιστοσύνης. «Μπορεί να
έρθει γρήγορα. Έχω θέσει
χρονοδιάγραμμα ενός έτους,
έτσι ώστε η Ελλάδα ως προς
τη διεθνή της εικόνα να είναι
διαφορετική. Είμαι σίγουρος
ότι η ΕΕ τότε θα είναι ανοιχτή
για να συζητήσουμε» είπε χαρακτηριστικά.
Προτάσσοντας για μια ακόμα φορά την ανάγκη δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως οι δουλειές είναι η καλύτερη απάντηση στη φτώχεια
και στον κοινωνικό αποκλεισμό.
«Οι δουλειές πρέπει να είναι
καλές και δίκαιες. Δεν μπορεί
η ευημερία και η ανάπτυξη να

αφορά λίγους. Δεσμεύομαι για
απαρέγκλιτη τήρηση της εργασιακής νομοθεσίας και θα
είμαι απόλυτα αυστηρός, μιλάμε για καλές και δίκαιες
δουλείες. Θα δώσουμε φορολογικά κίνητρα στις μεγάλες
επιχειρήσεις να δίνουν μετοχές, κίνητρα να δίνουν προνόμια. Δεν βλέπουμε διαχωρισμό μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων, πιστεύουμε στην
ελεύθερη οικονομία, αλλά
αυτό δεν σημαίνει αδίστακτη
οικονομία» σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ο πρόεδρος της ΝΔ άσκησε
δριμύτατη κριτική και για τη
στάση που κρατά η κυβέρνηση
απέναντι στο καθεστώς Μαδούρο καλώντας τον Αλέξη
Τσίπρα να απαντήσει τι είναι
αυτό που τον συνδέει με τον
Μαδούρο και τη Βενεζουέλα.
«Πώς είναι δυνατόν μια χώρα
που έχει υποστεί τα δεινά της
δικτατορίας να μην τοποθετείται απέναντι σε ένα δικτατορικό καθεστώς, πως είναι
δυνατόν η δημοκρατική Ελλάδα να μην συντάσσεται με τη
δημοκρατική Ευρώπη; Λυπάμαι, αλλά αυτή η στάση του
πρωθυπουργού ντροπιάζει τη
χώρα μας και απομονώνει την
Ελλάδα στερώντας της διπλωματικό κεφάλαιο. Περιμένω
από τον κ. Τσίπρα να απαντήσει ο ίδιος στο ερώτημα και
να σταματήσει να κρύβεται»
ανέφερε.

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

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

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

Απόλλωνος 26 • 2ος όροφος - Τρίκαλα
Τηλ.: 2431 300 138, Κιν.: 6978 386 579
email: diatrofis@gmail.com

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

εσωτερικά
υζητήθηκε χθες στην
Επιτροπή
Εξωτερικών και
Άμυνας της Βουλής η
συζήτηση για την
«Κύρωση του
Πρωτοκόλλου στη
Συνθήκη του Βορείου
Ατλαντικού (σ.σ. ΝΑΤΟ)
για την προσχώρηση τη
Δημοκρατίας της Βόρειας
Μακεδονίας».Το
πρωτόκολλο θα εισαχθεί
προς συζήτηση στην
Ολομέλεια σήμερα,
Παρασκευή, στις 10:00
και θα ολοκληρωθεί το
βράδυ της ίδιας μέρας με
την ψήφισή του.

Σ

Όπως αποφασίστηκε, η ψηφοφορία θα είναι ονομαστική
και στην Επιτροπή, προκειμένου να είναι εμφανές με τι έγκριση θα εισαχθεί στην Ολομέλεια για ψήφιση.
Την απόφαση για ονομαστική ψηφοφορία και στην Επιτροπή Εξωτερικών ανακοίνωσε
ο πρόεδρος Κώστας Δουζίνας
και έγινε αποδεκτό από όλα τα
κόμματα.
Νωρίτερα, θέμα για το εάν
χρειάζεται να ψηφιστεί από
την Επιτροπή και την Ολομέλεια με 180 ψήφους έθεσε
ο Πάνος Καμμένος με στόχο
να εκθέσει τη ΝΔ, ωστόσο η
πρότασή του απορρίφθηκε.
Kατά τις τοποθετήσεις των
εισηγητών, ο Γιώργος Κουμουτσάκος της ΝΔ χαρακτήρισε τυπική τη διαδικασία και
δήλωσε πως η Βουλή δεσμεύεται να ψηφίσει το πρωτόκολλο από την συμφωνία
των Πρεσπών.
«Συζητάμε το τελευταίο τυπικό βήμα. Αυτό που σήμερα
συζητιέται είναι τυπικό παρακολούθημα μια συμφωνίας που
έχουμε χαρακτηρίσει επιζήμια
για τη χώρα. Για το λόγο αυτό
δεν θα ψηφίσουμε!», είπε και
πρόσθεσε πως μόλις ψηφίστηκε η Συμφωνία των Πρεσπών, ξεκίνησαν στο ΝΑΤΟ οι
εσωτερικές διαδικασίες που
ολοκληρώνονται με το πρωτόκολλο.
«Το πρώτο απτό συγκεκριμένο θετικό αποτέλεσμα για τα
Σκόπια! Η ένταξη στο ΝΑΤΟ.
Εκείνοι έχουν αρχίσει να έχουν
χειροπιαστά θετικά αποτελέσματα και θα ακολουθήσει και
η στήριξη στην ένταξη στην
ΕΕ. Τι χειροπιαστό θετικό
έχουν οι Έλληνες μετά τη ψήφιση συμφωνίας; Αυτό πρέπει να απαντήσετε. Σήμερα
στα Σκόπια πανηγυρίζουν», κατέληξε.
Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Λοβέρδος του ΠΑΣΟΚ
σημείωσε πως οι σύμμαχοί

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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σελίδα 31

Βουλή: Με ονομαστική και στην Επιτροπή
η κύρωση της ένταξης της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ
• «Όχι» σε Καμμένο για τις 180 ψήφους

μας στο ΝΑΤΟ στέλνουν συγχαρητήρια επειδή τελειώνει
ένα δικό τους πρόβλημα αλλά
«με την υπογραφή μας ανοίγει
για μας». «Δεν έχετε λοιπόν
δείγματα συμπεριφοράς να
σας κάνουν να λένε καλά κάνατε! Έχετε τα αντίθετα δείγματα και φαίνεται αυτό να μη
σας προβληματίζει», υπογράμμισε.
Μιλώντας ως εισηγητής ο
Πάνος Καμμένος ξεκαθάρισε
πως το κόμμα του καταψηφίζει
το πρωτόκολλο επειδή το θεωρεί προϋπόθεση για να τεθεί
σε ισχύ η Συμφωνία των Πρεσπών που θεωρεί προδοτική
για τη χώρα.
«Το παράξενο της υπόθεσης είναι ότι από τη μια πλευρά ο κύριος υποστηριχτής της
συμφωνίας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που
εμείς συνεργαστήκαμε και αντιμετώπισα και εγώ κριτική των
βουλευτών του για θέματα του
ΝΑΤΟ. Βλέπω μαχόμενοι να
στηρίζετε τη συμφωνία! Δεν
σας προβληματίζει ότι η συμφωνία οδηγεί στη δημιουργία
βάσης που θα φιλοξενήσει τα
πυρηνικά του Ιντζιρλίκ το επόμενο διάστημα;», αναρωτήθηκε και πρόσθεσε:
«Ακουσα τον κ. Κουμουτσάκο που αναφέρθηκε σε ΑΝΕΛ.
Ως παλιός διπλωμάτης έχει
και το προσωνύμιο "πύραυλος". Ο κ. Μουσάς που είναι
δημοσιογράφος στις φυλακές
το έλεγε!».
Η αναφορά αυτή πάντως
του κ. Καμμένου προκάλεσε
την αντίδραση του βουλευτή
της ΝΔ που φώναξε: «Είναι
κρίμα να πέφτει τόσο χαμηλό
κ. Καμμένος. Βλέπει ο ελληνικός λαός και κοροϊδεύει την
κατάντια ενός πολιτικού που

φτάνει σε αυτό το σημείο».
Ωστόσο, ο κ. Καμμένος δεν
πτοήθηκε και συνέχισε εξαπολύοντας επίθεση στη ΝΔ για
τις δύο γραμμές που όπως
είπε έχει στο Σκοπιανό. Μάλιστα, επιχείρησε για ακόμα μια
φορά να πείσει πως οι ΑΝΕΛ
δεν είχαν επιλογή να ρίξουν
την κυβέρνηση και πως ακόμα
και αν είχαν γίνει εκλογές η
επόμενη πλειοψηφία υπό τον κ.
Μητσοτάκη θα είχε παραχωρήσει το όνομα.
«Το Ποτάμι έχει υποστεί την
πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που δεν κατάφερε να πετύχει το περίφημο κεντροαριστερό πρόσημο.
Έκαναν προσπάθειες αλλά
οι κεντροαριστεροί εκπρόσωποί τους είναι η Παπακώστα, ο
Κουίκ, η Κουντουρά και αυτοί
που ήταν πιο σκληροί από εμένα αλλά αντάλλαξαν τη θέση
και τη συνείδηση τους, άλλαξαν τη σκέψη τους με τις καρέκλες.
Η κ. Κουντουρά που σε δημόσια ομιλία της στη Κρήτη ορκιζόταν για τη Μακεδονία.
Ο κ. Κόκκαλης λεγόμενος
και "total blue electric" που μας
προέτρεπε στη τελευταία ΚΟ
να ρίξουμε τη κυβέρνηση επέλεξε τελικά τη καρέκλα», κατέληξε.
«Το πρωτόκολλο ένταξης
της Βόρειας Μακεδονίας στο
ΝΑΤΟ δεν είναι κάτι τυπικό!»,
είπε ο Γ. Γκιόκας από το ΚΚΕ
και εξήγησε: «Είναι η ουσία της
συμφωνίας των Πρεσπών, ο
λόγος που οδήγησε στη συμφωνία και η βιασύνη που προωθείται το πρωτόκολλο αποτελεί απόδειξη πως ο βασικός
στόχος της συμφωνίας που
ήταν καταλύτης εξελίξεων
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ήταν να ενταχθεί η γειτονική
χώρα σε ΝΑΤΟ και ΕΕ. Και να
αποδυναμωθεί η επιρροή άλλων κρατών όπως Κίνας και
Ρωσίας».

«Όχι» στην πρόταση
Καμμένου για τις 180
ψήφους
Από την αρχή κιόλας της
συνεδρίασης, ο πρόεδρος των
Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος
Καμμένος, έθεσε ζήτημα διαδικασίας λέγοντας πως το νομοσχέδιο θα πρέπει να ψηφιστεί με αυξημένη πλειοψηφία
180 βουλευτών, επειδή εκχωρεί τμήμα της εθνικής κυριαρχίας.
Με τη θέση ωστόσο αυτή πλην της ΧΑ- δεν συμφώνησαν
τα υπόλοιπα κόμματα με τον
αναπληρωτή υπουργό των
Εξωτερικών, Γιώργο Κατρούγκαλο, να δηλώνει πως η
διαδικασία που έχει αποφασιστεί θεωρεί ότι δεν έχει έδαφος εφαρμογή το 28.παρ2.
(180).
«Είναι πάγια τακτική αυτή
όπως έγινε με την Αλβανία
που μπήκε στο ΝΑΤΟ. Το Σύνταγμά μας ζητά αυτή τη προϋπόθεση όταν η χώρα μας εντάσσεται σε διεθνείς οργανισμούς», είπε.
«Το αντίστοιχο ζήτημα έθεσε
και στην Ολομέλεια ο κ. Καμμένος. Είχαμε απορρίψει την

εκδοχή του 28 παρ2», σημείωσε ο Ανδρέας Λοβέρδος
από το ΠΑΣΟΚ, ενώ ο Γιώργος
Κουμουτσάκος από τη ΝΔ,
υπογράμμισε πως «την ευκαιρία ο κ. Καμμένος να μπλοκάρει τις διαδικασίες την είχε με
την πρόταση δυσπιστίας το
καλοκαίρι. Η ευκαιρία χάθηκε!».
«Όταν δίνετε βάση drones
στους Aμερικάνους στο κέντρο
της Ελλάδας δεν είναι εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων; Ούτε καν έγινε συζήτηση
στη Βουλή», είπε ο Θανάσης
Παφίλης του ΚΚΕ.
«Άρα όλοι οι υπόλοιποι συμφωνούν με τη ΝΔ, που ανάβει
λαμπάδες», αντίτεινε ο κ. Καμμένος και αφήνοντας ένα αιχμηρό σχόλιο σημείωσε: «ο πύραυλος Κουμουτσάκος που
μου έλεγε ένας φίλος».
«Καλώ εκτός και ανεξάρτητα
κομματικής γραμμής και πειθαρχίας να αποδεχθούν το
Πρωτόκολλο που αποτελεί δεσμευτική συνέπεια και προϋπόθεση της Συμφωνίας των
Πρεσπών που υλοποιεί τα εθνικά μας συμφέροντα, σταθεροποιεί και αναβαθμίζει τον
ρόλο της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή», είπε από την
πλευρά του ο εισηγητής του
ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Τόσκας.

Η διαδικασία στην
Ολομέλεια
Όσον αφορά τη διαδικασία
συζήτησής του στην Ολομέλεια, έχει συμφωνηθεί να πάρουν τον λόγο οι εισηγητές και
οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι όλων των κομμάτων, ένας
εισηγητής από τους ανεξάρτητους βουλευτές, ο αρμόδιος υπουργός και οι πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών
Ομάδων αν το επιθυμούν.
Επίσης, από έναν κατάλογο
συνολικά 14 ομιλητών που θα
εγγραφούν, θα πάρουν το
λόγο πέντε από τον ΣΥΡΙΖΑ,
τρεις από τη ΝΔ, ένας βουλευτής από κάθε άλλο κόμμα,

και ένας ομιλητής από τους
ανεξάρτητους βουλευτές.
Μετά την προχθεσινή υπογραφή του πρωτοκόλλου εισδοχής της χώρας στο ΝΑΤΟ
από τα κράτη-μέλη της Ατλαντικής Συμμαχίας, το πρωτόκολλο για την προσχώρηση
της «Δημοκρατίας της Βόρειας
Μακεδονίας» στο ΝΑΤΟ κατατέθηκε χθες το βράδυ στη
Βουλή.

Τα επόμενα βήματα
Η κύρωση του πρωτοκόλλου
από το ελληνικό κοινοβούλιο
αποτελεί προαπαιτούμενο για
να τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία
των Πρεσπών και να αλλάξει
επισήμως η ονομασία της γειτονικής χώρας σε «Δημοκρατία
της Βόρειας Μακεδονίας», ονομασία με την οποία θα γίνει η
ένταξή της στο ΝΑΤΟ.
Όπως έχει εξηγήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος, μετά
την κύρωση του πρωτοκόλλου, θα αποσταλεί ρηματική
διακοίνωση από το ΥΠΕΞ της
Ελλάδας στο ΥΠΕΞ της γείτονος.
Μόλις λάβει τη ρηματική διακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών στα Σκόπια, θα ενημερώσει την Ελλάδα και τον ΟΗΕ
πως τίθεται σε ισχύ η Συμφωνία των Πρεσπών και θα αποστείλει επιστολές σε όλα τα
κράτη-μέλη του ΟΗΕ αλλά και
σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς πως το νέο όνομα της
χώρας είναι Βόρεια Μακεδονία
και με αυτό θα αναγνωρίζεται
από εδώ και στο εξής.
Θα ακολουθήσει η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης του κυρωμένου από
την ελληνική Βουλή πρωτοκόλλου προσχώρησης της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ
και θα ενημερωθεί επισήμως η
Γραμματεία της Ατλαντικής
Συμμαχίας που εδρεύει στην
Ουάσινγκτον, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι και ο θεματοφύλακας της συνθήκης.
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Το προφίλ του μέσου Έλληνα
στην έκθεση του ΟΟΣΑ
•Πόσο βαθμολογεί τη ζωή του

Τσακαλώτος:

«Χρειάζεται σοβαρότητα από όλους
όταν μιλάμε για τράπεζες
και διευθέτηση κόκκινων δανείων»

Σ
Η

Ελλάδα έχει το χαμηλότερο ποσοστό αλκοολισμού και αυτοκτονιών στις χώρες του ΟΟΣΑ,
όχι μικρό επίτευγμα που φανερώνει τους ισχυρούς συνεκτικούς δεσμούς της ελληνικής οικογένειας
και κοινωνίας. Η χώρα μας έχει επιδείξει αξιοσημείωτες
αντοχές και μπορεί σχετικά εύκολα να βγει από τη μιζέρια,
αρκεί οι Έλληνες να πιστέψουν στις δυνατότητές τους,
και η χώρα να επιστρέψει σε ισχυρούς ρυθμούς επενδύσεων και ανάπτυξης, αυτή τη φορά χωρίς δανεικά, με
βάση την εργατικότητα, την αποταμίευση και την αριστεία.
Αυτά επισημαίνει ο ΣΕΒ στο δελτίο οικονομικών εξελίξεων, που αναλύει την έκθεση του ΟΟΣΑ του Μαΐου 2018
για τις υλικές συνθήκες διαβίωσης και την ποιότητα ζωής.
Σύμφωνα με την έκθεση, ο μέσος Έλληνας βαθμολογεί
τη ζωή του με 6,2 (άριστα το 10), μια από τις χαμηλότερες
βαθμολογίες στις χώρες του ΟΟΣΑ, ωστόσο, η Ελλάδα
έχει το επίπεδο ποιότητας ζωής που διαθέτουν χώρες με
υψηλότερες υλικές υποδομές, όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία,
το Ισραήλ, η Κορέα, και, οριακά, ακόμη και οι ΗΠΑ, όπως
αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Ο ΣΕΒ χαρακτηρίζει, επίσης, παγκόσμια αποκλειστικότητα τις επιδόσεις των Ελλήνων στον τομέα συμμετοχής
στα κοινά καθώς το 70,9% (έναντι 32,8% στις χώρες του
ΟΟΣΑ) του πληθυσμού 16 έως 65 ετών δηλώνει ότι έχει
λόγο στις αποφάσεις που λαμβάνει η κυβέρνηση. «Το
αποτέλεσμα καταγράφεται το 2012, όταν η χώρα μας
βρισκόταν στη δίνη του α' Μνημονίου και της αναδιάρθρωσης του δημοσίου χρέους, όταν η εθνική κυριαρχία
βρισκόταν μάλλον στο χαμηλότερο σημείο της», σχολιάζει
ο ΣΕΒ και προσθέτει: «Έρχεται, δε, σε πλήρη αντιδιαστολή
με το ποσοστό συμμετοχής στις εθνικές εκλογές, που
στην Ελλάδα διαμορφώνεται σε 64% (εκλογές 2015),
έναντι 68,6% του μέσου όρου στις χώρες του ΟΟΣΑ, με
τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταγράφουν πολύ μικρότερα ποσοστά αποχής από τις
εκλογές απ' ότι η Ελλάδα».
Ενδεικτικά, σε άλλους τομείς καταγράφονται τα εξής
(σε παρένθεση ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ):
•Ο μέσος Έλληνας έχει καθαρό διαθέσιμο εισόδημα
14,4 χιλ. ευρώ το χρόνο (25,9 χιλ. ευρώ) και ζει σε νοικοκυριό με περιουσιακά στοιχεία αξίας κοντά στα 125 χιλ.
ευρώ (280 χιλ. ευρώ). Στις ηλικίες 15-64 ετών, έχει πιθανότητα 53,5% να έχει δουλειά (67,7%), με ακαθάριστο εισόδημα λίγο πάνω από 21,3 χιλ. ευρώ (37,5 χιλ. ευρώ).
•Το 2018, το 14% του εργατικού δυναμικού παρέμενε
στην ανεργία για ένα χρόνο ή περισσότερο (1,7%).
•Το μέσο ελληνικό σπίτι διαθέτει 1,2 δωμάτια ανά
άτομο (1,9), και το 99,5% των σπιτιών διαθέτει εσωτερική
τουαλέτα (97,9%). Κατά μέσο όρο, το ελληνικό νοικοκυριό
ξοδεύει το 1/4 του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματός
του σε ενοίκιο και έξοδα συντήρησης του σπιτιού του
(1/5), πέραν των πληρωμών εξυπηρέτησης τυχόν στεγαστικού δανείου.
•Στον τομέα της Υγείας, τα παιδιά που γεννιούνται σήμερα θα ζήσουν πάνω από 81 χρόνια (80,1) και 3 στους 4
ενήλικες δηλώνουν ότι είναι καλά και πολύ καλά στην
υγεία τους (2,7 στους 4).
•Πάνω από 7 στους 10 έχουν τελειώσει τουλάχιστον
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (7,5 στους 10), αλλά το
επίπεδο των βασικών τους γνώσεων υπολείπεται των
άλλων Ευρωπαίων, ενώ το ίδιο συμβαίνει και στους 15άρηδες μαθητές στην κατανόηση κειμένου, καθώς και μαθηματικών και επιστημονικών εννοιών.
•Το 82% δηλώνει ότι μπορεί να βασίζεται στη βοήθεια
συγγενών και φίλων σε μια δύσκολη στιγμή (89%).
•Ο αέρας που αναπνέει, όσον αφορά την περιεκτικότητα
του σε αιωρούμενα μικροσωματίδια (ΡΜ2,5), είναι κατά
75% χειρότερος (39%), με βάση το όριο των 10 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο που θέτει ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας. Όσον αφορά, όμως, την ποιότητα
του νερού που πίνει, 7 στους 10 δηλώνουν ικανοποιημένοι
(8 στους 10).
•Οι θάνατοι από εγκληματικές ενέργειες ανέρχονται
σε 1 ανά 100.000 πληθυσμού (3,6 ανά 100.000), ενώ
κοντά στους 2 στους 3 δηλώνουν ότι αισθάνονται ασφαλείς
να περπατούν μόνοι τη νύχτα στην περιοχή που διαμένουν
(2,1 στους 3).

οβαρότητα ζήτησε από όλες
τις πλευρές σε ότι αφορά τις
τράπεζες και την διευθέτηση
των κόκκινων δανείων, ο υπουργός
Οικονομικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος, σχολιάζοντας τις
αντιδράσεις που υπήρξαν για τις
δηλώσεις του υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη
Δραγασάκη.

«Πρέπει όλες οι πλευρές να δείχνουν
σοβαρότητα όταν μιλάνε για τις τράπεζες. Οι τράπεζες πέρασαν τα "crash test"
φθάνουνε στους στόχους τους και κάνουν ιδιωτικές παρεμβάσεις για να μειώσουν τα κόκκινα δάνεια. Επίσης, ξέ-

Ο υπουργός Οικονομικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος
ρουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση διαχειρίζεται ένα σύστημα εγγυήσεων για να

μειωθούν τα κόκκινα δάνεια. Όταν ο κ.
Δραγασάκης κάνει μια συζήτηση, δεν
μπαίνουμε στην ουσία που ανέλυσε πως
βλέπει η κυβέρνηση το θέμα και με ποιο
πλαίσιο θα συνεχίσουμε, αλλά λέμε έχουν
πρόβλημα οι τράπεζες. Οι τράπεζες
έχουν δημιουργήσει ένα πλαίσιο για να
μειώσουν τα κόκκινα δάνεια και να προσπαθήσουν να δανείζουν στην πραγματική οικονομία και όλοι έχουν ευθύνη να
συμβάλουν σε αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσακαλώτος, κατά τη
συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της
Βουλής, για την παράταση της σύμβασης
ανάπτυξης του αεροδρομίου Ελευθέριος
Βενιζέλου που είχε κυρωθεί το 1995.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Άγιος Μεγαλομάρτυρας Θεόδωρος ο Στρατηλάτης εξ Αμάσειας του Πόντου

Ο

άγιος Θεόδωρος
έζησε στα τέλη
του 3ου με αρχές
του 4ου αιώνα, κατά τους
χρόνους του
αυτοκράτορα Λικίνιου.
Καταγόταν από τη πόλη
Ευχάϊτα της Αμάσειας
του Πόντου. Κατά την
παιδική και εφηβική του
ηλικία, διακρινόταν για
την εξωτερική του
εμφάνιση, αλλά και την
ρητορική του ικανότητα.
Η παιδεία που είχε
αποκτήσει ήταν
Χριστιανική, αλλά και
Ελληνική, μελετώντας
τους Αρχαίους Έλληνες
φιλοσόφους. Ήταν
ηγετικός χαρακτήρας και
ξεχώριζε για την ηθική
του, με αποτέλεσμα οι
συνομήλικοι του, να
αναζητούν τη φιλία του.

Από νεαρή ηλικία ακολούθησε τον δρόμο του στρατιωτικού, γιατί ήταν κάτι που τον
γοήτευε. Υπήρξε και αθλητής,
κάτι που συνέβαλε περαιτέρω
σε αυτή την απόφαση του,
ενώ συγχρόνως ήταν και υπόδειγμα σεμνότητας όπως αρμόζει σε έναν γνήσιο Χριστιανό. Λόγω των αρετών που ανέπτυξε και των χαρισμάτων που
διέθετε, γρήγορα ανήλθε στην
στρατιωτική ιεραρχία του ρωμαϊκού στρατού, λαμβάνοντας
το ανώτερο βαθμό στο στρατό
της Ανατολής, αυτόν του
«στρατηλάτη».
Η φήμη του, για όλους αυτούς τους λόγους έφτασε
γρήγορα και στα αυτιά του
Λικίνιου, ο οποίος τον κάλεσε,
για να τον γνωρίσει από κοντά.
Ο Λικίνιος μαθαίνοντας πως
είναι χριστιανός και ότι βδελύσσεται τα είδωλα, πίστεψε
πως θα είναι μια καλή ευκαιρία
να προσηλυτίσει στην ειδωλολατρία τον άγιο Θεόδωρο.
Με επιστολή που του έστειλε,
τον παρότρυνε να θυσιάσουν
από κοινού στους Θεούς. Ο
άγιος Θεόδωρος, αρνήθηκε

Επιμέλεια:

Λευτέρης Σαββουλίδης
Θεολόγος Α. Π. Θ.
Anatolikathsorthodoxias.blog
spot.com
ευγενικά, επικαλούμενος λόγους σταθερότητος της περιοχής, εξαιτίας των πιστών
της, που είχαν εγκαταλείψει
τα είδωλα και πίστευαν τον
Χριστό. Του απήντησε πως
θα ήταν καλύτερα να τον επισκεπτόταν σε κάποιο του ταξίδι στην Ηράκλεια του Πόντου, φέρνοντας μαζί του και
τα είδωλα για να δείξουν ενώπιον του λαού δείγμα ενότητας. Ο Λικίνιος εξέλαβε θετικά
την πρόταση του αγίου Θεόδωρου. Έτσι και επισκέφτηκε
την Ηράκλεια, όπου τον προϋπάντησε με λαμπρότητα ο
άγιος Θεόδωρος.
Την επόμενη ημέρα, ενώπιον του λαού, ο Λικίνιος προέτρεψε τον άγιο Θεόδωρο να
θυσιάσει στα είδωλα. Ο άγιος
Θεόδωρος αρνήθηκε και ζήτησε να του δοθούν τα χρυσά
και αργυρά αγαλματίδια των
θεών, για να προσφέρει θυσία
στον οίκο του και ύστερα να
προσφέρει δημόσια τις θυσίες. Πράγματι, ο άγιος Θεόδωρος έλαβε τα αγαλματίδια,
τα οποία όμως, κομμάτιασε.
Μετά μοίρασε τα χρυσά και
αργυρά κομμάτια στους πτωχούς. Ο εκατόνταρχος Μαξέντιος, είδε την κεφαλή της
θεάς Αφροδίτης στα χέρια
ενός πτωχού και κατέδωσε

το γεγονός στον Λικίνιο, ο
οποίος θεώρησε τον άγιο Θεόδωρο ως «εμπαίκτη» και καταφρονητή των ειδώλων.
Ο Λικίνιος, διέταξε τη σύλληψη του αγίου Θεόδωρου
και την ενώπιόν του μεταφορά. Στον μεταξύ τους διάλογο,
ο άγιος Θεόδωρος εμφανίζεται σταθερός στην πίστη του
και δεν υποκύπτει, παρά την
πίεση του Λικίνιου να θυσιάσει
στα είδωλα και παρά την απειλή του για βασανιστήρια. Τότε
τον αρπάζουν αμέσως, τον
καθαιρούν από τον βαθμό
του, τον τεντώνουν από τα
τέσσερα μέρη του σώματος
και μαστιγώνουν άγρια με
βούνευρα. Έπειτα του μπήγουν στα πλευρά σιδερένια
νύχια και στις πληγές του βάζουν αναμμένα δαδιά. Μετά
έτριψαν κεραμίδα πάνω στις
κομματιασμένες σάρκες του
και τον ρίχνουν στο τέλος στη
φυλακή, ασφαλίζοντας τα πόδια του με το «Κολαστήριο
ξύλο».
Μετά από επτά ημέρες, ο
Λικίνιος διέταξε να τον σταυρώσουν. Διαπέρασαν τα πόδια, τα χέρια και τα κρυφά
μέλη του με περόνη. Ταυτόχρονα, τόξευσαν σαΐτες στο
πρόσωπό του με τέτοιο τρόπο
ώστε να εκχυθούν τα μάτια
του και έτσι τον άφησαν πάνω
στο σταυρό να πεθάνει. Ενώ
το απόσπασμα πήγε να τον
πάρει, νομίζοντας ότι είναι
πλέον νεκρός, τον είδαν πάνω
στο σταυρό αρτιμελή, να διδάσκει τον κόσμο. Από αυτό
το γεγονός πίστεψαν και οι
ογδόντα πέντε στρατιώτες και
από το πλήθος, τριακόσιοι.
Οι στρατιώτες ανάφεραν το
γεγονός στον Λικίνιο, ο οποίος
του διέταξε να τον σκοτώσουν. Αυτοί αρνήθηκαν να το
κάνουν και έτσι εκτελέστηκαν
αμέσως. Βλέποντας ο Λικίνιος
ότι όλη η πόλη είχε αναστατωθεί, διέταξε δεύτερο απόσπασμα, να πάει να τον αποκεφαλίσει. Πλήθος λαού, χριστιανών και μη, εμπόδισαν

Άγιος Μεγαλομάρτυρας
Θεόδωρος ο Στρατηλάτης
εξ Αμάσειας του Πόντου
τους στρατιώτες να πάρουν
τον άγιο Θεόδωρο. Αυτός
όμως τους είπε: «Είναι πλέον
καιρός να πάω να βρω τον
Κύριο και Σωτήρα μου». Έτσι
οι στρατιώτες τον αποκεφάλισαν. Το σεπτό σκήνωμά του,
το πήραν πιστοί χριστιανοί
από την Ηράκλεια και το έθαψαν στο προγονικό του κτήμα,
στα Ευχάϊτα, κατά την επιθυμία του ίδιου του αγίου Θεόδωρου, την οποία εξέφρασε
προ της εκτέλεσής του. Η Εκκλησία μας εορτάζει και τιμά
την μνήμη του στις 8 Φεβρουαρίου.
«Στρατολογία αληθεί Αθλοφόρε, του ουρανίου στρατηγός βασιλέως, περικαλλής
γεγένησαι Θεόδωρε, όπλοις
γάρ της πίστεως, παρετάξω
εμφρόνως, και κατεξωλόθρευσας των δαιμόνων τα
στίφη, και νικηφόρος ώφθης
Αθλητής, όθεν σε πίστει, αεί
μακαρίζαμεν»
«Ανδρεία ψυχής, την πίστιν
οπλισάμενος, και ρήμα Θεού,
ως λόγχην χειρισάμενος, τον
εχθρόν κατέτρωσας των
Μαρτύρων κλέος Θεόδωρε,
συν αυτοίς Χριστώ τω Θεώ,
πρεσβεύων μη παύση υπέρ
πάντων ημών»

τοπικά

“Μελισσοθεραπεία”
α προϊόντα της
κυψέλης
αντιπροσωπεύουν
μια πλούσια πηγή
θρεπτικών και
δραστικών συστατικών
απαραιτήτων για την
ομαλή ανάπτυξη του
οργανισμού. Για να
καταλάβουμε καλύτερα
τη δράση του, μπορούμε
να δούμε τα
χαρακτηριστικά και τις
δυνατότητες για κάθε
ένα από τα συστατικό
του.

Τ

Του Βασιλείου Δ. Τσιούτσια
Φαρμακοποιού

ΠΡΟΠΟΛΗ
Η πρόπολη είναι μια ρητινώδης ουσία που μαζεύουν οι
μέλισσες από τα μπουμπούκια και τους τρυφερούς βλαστούς των φυτών. Τα φυτά
χρησιμοποιούν την πρόπολη
για να προστατευθούν από
έντομα και από την ακτινοβολία.
Οι φαρμακολογικές ιδιότητες της πρόπολης είναι παρά
πολλές και υπάρχει τεράστια
έρευνα γύρω από την πρόπολη παγκόσμια.
Έχει ιδιότητες κόλλας και
για αυτό είναι χρήσιμη στην
επούλωση πληγών.
Ενεργοποιεί τα μακροφάγα
και αναστέλλει την ανάπτυξη
των καρκινικών κυττάρων του
παχέως εντέρου.
Έχει αντιβακτηριακές, αντιμικροβιακές και αντιβιοτικές ιδιότητες.
Είναι αντιαιμορραγική.
Εξουδετερώνει τον ιό του
έρπητα (ένα από τα καλύτερα
φυσικά φάρμακα ενάντια
στον ιό).
Αντιφλεγμονώδης: 2 φορές πιο ισχυρή από την ασπιρίνη, θα σας ανακουφίσει
αμέσως.
Προστατεύει από τη φυματίωση.
Έχει δράση ενάντια στους
μύκητες.
Μειώνει το οίδημα, μειώνοντας την διαπερατότητα
των τριχοειδών.
Είναι Αντιοξειδωτική.
Είναι Αντιπαρασιτική.
Βοηθάει στην μείωση των
σωματικών συμπτωμάτων του
άγχους (σπασμοί, πίεση, νευρικότητα κ.λ.π.).
Έχει αντιϊκή δράση.
Έχει στυπτική δράση (σε
εξωτερική χρήση π.χ. καλλυντικά-κρέμα πρόπολης).
Βοηθάει στην αναγέννηση
του επιθηλίου και του ενδο-

θηλίου.
Μειώνει την επιθυμία για
κάπνισμα και αλκοόλ.
Μειώνει την πίεση του αίματος.
Μειώνει την χοληστερόλη
στο αίμα.
Μειώνει την πίεση του ματιού (γλαύκωμα).
Μειώνει την περατότητα
των τριχοειδών και έτσι βοηθάει σε ευρυαγγείες.
Αποτοξινωτική. Ενεργοποιεί τους μηχανισμούς αποτοξίνωσης.
Έχει εξαιρετική δράση
κατά του Helicobater Pylori
μειώνοντας την οξύτητα του
στομάχου.
Δίνει ενέργεια, αναζωογονεί και τονώνει.
Καθαρίζει και μαλακώνει
το δέρμα (σε εξωτερική χρήση).
Έχει αντιισταμινική δράση.
Έχει ανοσορυθμιστική δράση.
Αυξάνει την αντίσταση του
σώματος σε μολυσματικές
νόσους.
Έχει δράση τοπικού αναισθητικού. Βάλτε την π.χ. αν
σας τσιμπήσει μέλισσα. Όσο
και αν σας φαίνεται παράξενο η πρόπολη θα σας ανακουφίσει αμέσως.
Έχει πολλά μεταλλικά στοιχεία.
Προάγει την δημιουργία
του κολλαγόνου και της ελαστίνης.
Έχει αντιαλλεργική δράση.
Προάγει την υγεία της στοματικής κοινότητας.
Αν οι ωτίτιδες σας ταλαιπωρούν, δοκιμάστε την. Θα
σας βοηθήσει να ξεπεράσετε
την συνεχή χρήση αντιβιοτικών, εφόσον την χρησιμοποιείτε συστηματικά.
Ότι καλύτερο για την γρίπη, τόσο προληπτικά όσο και
θεραπευτικά.
Για προβλήματα του αναπνευστικού.
Διάρροια, γαστρίτις, γαστροδωδεκαδακτυλικά έλκη,
χρόνια κολίτις. Αν υποφέρετε
σίγουρα θα ωφεληθείτε
από τη χρήση της.
Έκζεμα, καψίματα, πυοδερμίτιδα, ραδιοδερματίτις,
αλωπεκία. Και εδώ θα έχουμε
ωφέλεια.
Μπορεί να. συνδυαστεί άριστα με τα αντιβιοτικά για ταχύτερο αποτέλεσμα.

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ
ΠΡΟΝΥΜΦΗΣ
ΚΗΦΗΝΑ
-Το εκχύλισμα προνύμφης
κηφήνα αποτελεί τη βάση

του Αpipropolen. Το προϊόν
αυτό ανακαλύφθηκε από
το διάσημο Ρουμάνο μελισσοκόμο Νicolae IIiesiu. Όσο
και αν μας κάνει έκπληξη η
Apitherapy στη Ρουμανία
όπως και στη Ρωσία είναι
πολύ εξελιγμένη.
Το προϊόν είναι ένα εκχύλισμα από το περιεχόμενο του
κελιού της προνύμφης του
κηφήνα ηλικίας 7 ημερών.
Αυτά τα κελιά περιέχουν:
Προνύμφες κηφήνα (6-7
ημερών).
Το «φαγητό τους» (μέλι,
γύρη κ.λ.π.).
Ίχνη πρόπολης
- Λόγω αυτής της σύνθεσης
του μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το εκχύλισμα προνύμφης κηφήνα είναι η «ανδρική» εκδοχή του βασιλικού
πολτού. Το περιεχόμενο του
κελιού περνάει από κάποια
στάδια επεξεργασίας μέχρι
την τελική του λυοφιλοποίηση
και καψουλοποίηση (τελικό
προϊόν).
Το εκχύλισμα προνύμφης
κηφήνα είναι ένα σύνθετο
προϊόν, μια εξαιρετική τροφή
για όλους τους οργανισμούς,
πολύ πλούσιο σε ορμόνες
που μοιάζουν με τις ανδρικές,
γι' αυτό και έχει πολύ θετική
επίδραση στον άνδρα.
Τώρα ο άνδρας έχει το
δικό του προϊόν, όπως γυναίκα το βασιλικό πολτό. Ας
δούμε κάποια σημαντικά συστατικά που υπάρχουν στο
Λιοφιλοποιημένο εκχύλισμα
προνύμφης κηφήνα:
Β-καροτένιο, βιταμίνη Α, Ε.
Β1, Β2, Β6. Χολίνη αλλά και
μεταλλικά στοιχεία όπως:
ασβέστιο, φώσφορο. Νάτριο,
Κάλιο, Μαγνήσιο, Χαλκό. Σίδηρο, Ψευδάργυρο. Επίσης
υπάρχουν αμινοξέα όπως:
Λυσίνη, Ιστιδίνη, Αργινίνη,
Ασπαρτικό οξύ, Θρεονίνη,
Σερίνη, Γλουταμικό οξύ, Προλίνη, Γλυκίνη, Αλανίνη. Κυστίνη, Βαλίνη, Μεθιονίνη, Ισολευκίνη. Λευκίνη, Τυροσίνη.
Φαινυλαλανίνη, Υδροξυπρολίνη, Υδροξυλυσίνη.
Ίσως σας ζάλισαν όλα αυτά
τα ονόματα, αλλά το σώμα
σας θα τα υποδεχτεί με χαρά
αφού είναι απαραίτητα για
την σωστή λειτουργία του.
Ας δούμε τώρα μερικές
από τις ιδιότητες αυτού του
εκπληκτικού προϊόντος:
Κινητοποιεί τους μηχανισμούς αναβολισμού.
Αντι-ιικό. Οι άνδρες που το
λαμβάνουν συστηματικά δεν
ξέρουν τι θα πει «ίωση».
Ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό.
Βελτιώνει την μνήμη.
Βελτιώνει την όρεξη.
Αυξάνει την ενέργεια του
σώματος, την ζωντάνια, τις
δυνάμεις αναγέννησης (του
σώματος) και την αντίσταση
στις ασθένειες.
Αυξάνει τη μυϊκή μάζα,
όταν λαμβάνεται από άνδρες,
που γυμνάζονται.
Ενεργοποιεί και τρέφει την
σεξουαλική ενέργεια, στον
άνδρα
Ενεργοποιεί την υπόφυση
και τα επινεφρίδια.
Προάγει τη σπερματογένεση, βελτιώνει τη στύση και
αυξάνει τη διάρκεια στον άνδρα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Στοχεύοντας
την
επικαιρότητα
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Μέρες έσχατης
παρακμής...

πό όποια πλευρά κι αν κανείς
το δει, σαφώς και είναι
δύσκολο να παραθεωρήσει
πως η μετάβαση του Έλληνα
Πρωθυπουργού στην Τουρκία
αποτελεί ένα γεγονός με ιδιαιτέρως
ιστορική και βαρύνουσα σημασία.
Κυρίως δε η υψηλού συμβολισμού
επίσκεψή του τόσο στην Αγία Σοφία
στην Πόλη όσο και στη Θεολογική
Σχολή της Χάλκης. Της οποίας η
επαναλειτουργία αποτελεί πάγιο
αίτημα του Οικουμενικού μας
Πατριαρχείου και γιατί όχι, του
Ορθόδοξου Ελληνισμού, της
Ρωμιοσύνης, ευρύτερα.

Α

Αν, βεβαίως, αυτό, επιτέλους, επιτευχθεί,
είναι σίγουρο ότι η Τουρκία προηγουμένως
θα έχει εξασφαλίσει οπωσδήποτε κάποια
πολύ σοβαρά ανταλλάγματα... Οψόμεθα...
Έχει πάντως μεγάλη αξία να τονισθεί ότι
πλέον από όλο και περισσότερους ηγήτορες της απ' εδώ πλευράς, ανεξαρτήτως πολιτικών και κομματικών εξαρτήσεων και τοποθετήσεων, έστω κι αν κάποιοι έχουν αυτοπροσδιορισθεί ως άθεοι, γίνεται πλέον αντιληπτό πως δεν είναι εύκολο κι ούτε πρέπει να απεμπολήσουμε τα όσια και τα ιερά
του Γένους των Ελλήνων όπως, ας πούμε,
είναι η Βασιλίς των Πόλεων, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, η Αγία Σοφία, η Θεολογική Σχολή της Χάλκης... Είθε να επιτευχθεί ό,τι καλύτερο. Στο εσωτερικό όμως
είναι φανερό τοις πάσι ότι η χώρα βιώνει μέρες έσχατου ξεπεσμού που μαρτυρούν το
τέλμα στο οποίο έχει βυθισθεί, κυρίως
μετά την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, ο κοινοβουλευτικός μας βίος... Γεγονός που δεν συντελεί στην εξασφάλιση
θεαματικών επιτυχιών στις σχέσεις μας
με τους γείτονες. Ουκ ολίγοι βουλευτές
πλέον δείχνουν μοναδικές ικανότητες ευρείας προσαρμοστικότητας, με περισσή ευκολία αλλάζοντες κομματικό περιβάλλον,
αναλόγως των περιστάσεων, έχοντας προφανώς στραμμένο το βλέμμα τους στην επίτευξη του στόχου της επανεκλογής τους
για να καταλάβουν έτσι ένα από τα 300
έδρανα του Ελληνικού Κοινοβουλίου ώστε,
εκπροσωπώντας τον λαό και γι' αυτόν παλεύοντες, υποτίθεται για να τον σώσουν, ουσιαστικά σώζουν εαυτούς, ουχί δε και αλλήλους... Εγκαταλείπονται, λοιπόν, άνευ ιδιαίτερης αιδούς, πολιτικές ιδεολογίες, ανύπαρκτες εκ των πραγμάτων πλέον, και
κομματικοί φορείς τους οποίους με σθένος
έλεγαν ότι υπηρετούν ώσπου να εισβάλουν
στους χώρους της Βουλής... Έκτοτε, βεβαίως, επιδίωξη μόνιμη των περισσοτέρων είναι να διαφυλάξουν ως κόρην οφθαλμού την έδρα τους, ως ορίζοντα μονίμως
έχοντες τις επόμενες εκλογές.
Η εικόνα σήμερα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπως, αν θέλετε, και όλων των άλλων χώρων όπου γίνεται, ας πούμε, ή θα
μπορούσε να γίνει, δημόσιος πολιτικός
“διάλογος”, αντί του συνήθους καβγά μεταξύ αντιτιθέμενων πολιτικών ανδρών και
γυναικών, απ' τις προθέσεις και τις πράξεις
των οποίων εξαρτάται η περαιτέρω... δημοκρατική πορεία της χώρας, θυμίζει, για
να μην πω ότι είναι χειρότερη, την περίοδο
του 1965 που χαρακτηρίσθηκε από τις
διαρκείς αποστασίες που γέννησαν τους περίφημους αποστάτες, οπότε και διασαλεύθηκε η ομαλή λειτουργία του Πολιτεύματος, με τελικό αποτέλεσμα να προκύψει
η δικτατορία του 1967 που, κατά τα λεγόμενά της, ήρθε στα πράγματα για να βγάλει τη χώρα απ' την ανωμαλία και τη φαυλότητα...
Όταν βεβαίως, οι βουλευτές μας εκλέγονται, ορκίζονται... Άλλοι στο Ευαγγέλιο,
άλλοι στη συνείδησή τους... Το Ευαγγέλιο

είναι πάντα μια σταθερή και ανυπέρβλητη
αξία... Η συνείδηση του καθενός και ευμετάβολη είναι, και διεστραμμένη μπορεί να
είναι... Εν πάση περιπτώσει... Αλλά ορκίζονται να είναι πιστοί στην Πατρίδα, στο δημοκρατικό μας πολίτευμα, να υπακούουν
στο Σύνταγμα και τους Νόμους του κράτους και ευσυνειδήτως να εκπληρώνουν τα
καθήκοντά τους... Τώρα, αν στα πλαίσια του
κοινοβουλευτικού τους έργου, αισθάνονται
την ανάγκη, κάπου κάπου να πίνουν και...
καμιά γκαζόζα, κατά τη διαταγή του... αρχηγού τους, αυτό δεν είναι ανάγκη να το δημοσιοποιούν στον κόσμο που σαφώς και
δεν ενδιαφέρεται για το όποιο ποτό αυτοί
πίνουν και τι επακόλουθα μπορεί αυτό να
έχει στον οργανισμό τους... Γιατί η... γκαζόζα δρα, πιθανόν, ανακουφιστικά στη δικιά τους... καούρα και επ' ουδενί στην
καούρα των πολιτών, που βασανίζονται
από χίλια δυο άλλα σοβαρά προβλήματα...
Αυτό, πάντως, που ζούμε τούτες τις μέρες με τα καπρίτσια ενίων βουλευτών, με
την απόπειρα, εκ μέρους του Προεδρείου
της Βουλής, αλλαγής του κανονισμού λειτουργίας της, για να διασωθούν τα προνόμια κάποιων αρχηγών κομμάτων ακόμα
κι αν αυτά έμειναν χωρίς βουλευτές, με τις
απειλές και τους εκβιασμούς πολιτικών
προσώπων άνευ ουδενός πολιτικού εκτοπίσματος, συνιστούν τον ορισμό της πολιτικής παρακμής που, θα λέγαμε, προοιωνίζει το τέλος της ζωής στην εξουσία ενός
κόμματος που με αλχημείες και μόνο θεωρητικά, απολαμβάνει της εμπιστοσύνης
της Βουλής... Δεν θα ησυχάσει, με άλλα λόγια, ο μέχρι πρότινος συγκυβερνήτης του
κυβερνητικού σκάφους, αν δεν συμπαρασύρει στον βυθό, στον οποίο έχει ήδη βυθισθεί ο ίδιος, το κυβερνών κόμμα... Κάηκε ο Καμμένος, να καεί και ο μέχρι χθες συνοδοιπόρος του... “Αποθανέτω η ψυχή
ημών μετά των αλλοφύλων...”. Γιατί... Ναι,
βεβαίως... “Η ζωή εδώ τελειώνει...”, κατά το
λαϊκό άσμα που μετά πάθους χόρεψε, σε πίστα αθηναϊκού κέντρου, κορυφαίος υπουργός, ανά χείλη φέρων σιγαρέτο αναμμένο,
με πλείστους χειροκροτητές να τον συνοδεύουν στο χορό... Οι... πρόθυμοι χειροκροτητές, βλέπετε, ουδέποτε εκλείπουν...
Εν προκειμένω δε, δια του, εν ρυθμώ, χειροκροτήματός τους, φαίνεται να επιβεβαιώνουν, όχι βεβαίως το τέλος της ζωής
όπως τη ζούμε και τη βιώνουμε, αλλά το τέλος της ζωής καβάλα στο άλογο της εξουσίας... Εξάλλου, εν τέλει, όλα τα πράγματα, κυρίως δε στο χώρο της πολιτικής,
έχουν ένα τέλος... Ό,τι ακριβώς οι κατά καιρούς εξουσιαστές οφείλουν να έχουν αποτυπώσει για τα καλά στο μυαλό τους... Μήπως έτσι κυβερνήσουν καλύτερα και επ'
ωφελεία του λαού... Με τον οποίο η σχέση
των κατά διαστήματα κρατούντων είναι
πάντοτε αμφίδρομη... Τους πολιτικούς λοιπόν, οι πολίτες, δια της ψήφου τους, στέλνουν στη Βουλή για να τους εκπροσωπήσουν με την προοπτική πάντα να δουλέψουν για την προώθηση των λαϊκών συνάμα δε και των εθνικών συμφερόντων...
Στις προηγούμενες εκλογές θεώρησαν οι
πολίτες, ίσως για να τιμωρήσουν και να εκδικηθούν τους προηγούμενους, να στείλουν
στη Βουλή κάθε γραφική και ακραία περίπτωση. Μόνο που το αποτέλεσμα αυτής της
τιμωρητικής εκλογικής συμπεριφοράς των
ψηφοφόρων το βιώνουν πρωτίστως οι ίδιοι, οι ψηφοφόροι, οι πολίτες... Είθε, στις
επερχόμενες πολλαπλές εκλογές οι Έλληνες να ψηφίσουμε με κριτήρια όντως
αξιοκρατικά. Και σε επίπεδο κομμάτων και
σε επίπεδο προσώπων... Για να μην τρίβουμε, μετεκλογικά, ξανά τα μάτια μας, προ
εκπλήξεως ευρισκόμενοι...
ΖΑΧ. Γ. ΖΑΧΟΣ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Απευθείας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Άλλη Διάσταση
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Δεύτερη Ματιά
ΕΡΤ Ειδήσεις - Δελτίο στη
Νοηματική - Αθλητικά - Καιρός
Η Άλλη Πλευρά E4
Η Επόμενη Μέρα
Ο Καιρός Στην Ώρα Του
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Το Δωμάτιο
Ο Θυρωρός
Το Μισό του Ουρανού
Άλλη Διάσταση
Great Mysteries & Myths of the
20th Century
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 E95
ANT1 News
Η Επιστροφή E73
Αγάπη Μόνο
Καμικάζι Τσαντάκιας
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 Ε15
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε269
Τροχός της Τύχης
Star News
Lethal Weapon Κ2 Ε21
Μαχητές των Δρόμων 6
Αόρατος Συγγραφέας

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
Γλώσσα
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Το Σόι σου Κ3 Ε11 (Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε90
Bake Off Greece
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ5
(Ε)
Φως στο Τούνελ
Οδηγός Καλής Ζωής
Αυτές Είναι οι Kardashians Κ12
Ε16
Θυρίδα Τηλεπώλησης
Deal (Ε)
Εικόνες (Ε)
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Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Survivor Πανόραμα
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Στην Υγειά μας ρε Παιδιά!
Deadly Women
Power of Love (Ε)
Survivor Πανόραμα
Μαζί Σου (Ε)
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17:00
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21:30
22:30
23:30
00:30
01:00
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News (Ε)
Be a Predator (Ε)
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Τηλεαγορές
Η Νύφη
Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα
Τηλεαγορές
Δελτίο Ειδήσεων
Τηλεαγορές
Η Νύφη
News
Δελτίο Ειδήσεων
Κόντρα και Ρήξη
Αγροτόραμα
Δυνατά και Ελληνικά
Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
Πολιτιστικό Ημερολόγιο
Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Η Νύφη

00.50 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
02.10 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
03.00 Ξένη ταινία «The stranger»
04.35 Ξένη ταινία “Τhe last ride»
06.00 «Αρωμα Ελλάδος»
07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό προγραμμα «Η Παναγία
των Παρισίων»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Στα άδυτα του
Ευβοικού»
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Παιδικό πρόγραμμα «Η ιστορία του
Μωυσή», «Ο σερίφης του

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Παππάς Ανέστης
Βας. Τσιτσάνη 29, 2431031615
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Μπέλλος Γιώργος
Ασκληπιού 5, 2431027351

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

διαστήματος»
18.00 Γεγονότα- Δελτίο Ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου»
(Ε)
19.30 Δεξιά και αριστερά
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 «Πολιτικοί Διάλογοι»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Καλημέρα Θεσσαλία»

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
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
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 – 21.30 Πάμε Διακοπές
21.30 – 22.00 Ζούμε όμορφα, ζούμε
Ελλάδα
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
00:30
01:30
03:30
05:30

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Για Πάντα Παιδιά Κ1 (Ε)
Open News - Μεσημεριανό
Δελτίο
Για την Παρέα
Ποιος Ρωτάει;
Open News στη Νοηματική
Ελεύθερη Σχέση Κ1 Ε31
Open News
Χόμπιτ: 'Eνα Αναπάντεχο Ταξίδι
Criminal Minds Κ10 Ε11
Εξομολογήσεις Ενός Επικίνδυνου
Μυαλού
Criminal Minds
Ώρα Ελλάδος 05:30

ΚΡΙΟΣ: Σήμερα μπορεί να πιάσετε τον εαυτό σας να μιλάει ακόμα και στα πιάτα, αφού
έχετε την τάση να βλέπετε γύρω σας φανταστικούς εχθρούς, αλλά και φανταστικούς φίλους, όπως όταν ήσασταν μικροί που μπορεί
να θεωρούσατε την κουβέρτα σας…φιλενάδα.
ΤΑΥΡΟΣ: Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία, ούτε στα τέσσερα, ούτε στα πέντε, ούτε στα εκατό… Αυτά σε μία ζωή που τα
πάντα είναι σε κουτάκια.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Σήμερα θέλεις να νιώθεις διευθυντής. Διευθυντής της ζωής σου; Διευθυντής σε μία δουλειά που είσαι ο τελευταίος τροχός της αμάξης; Δεν έχει σημασία. Σημασία
έχει να μην την ψωνίσεις και αρχίσεις να μοιράζεις διαταγές δεξιά κι αριστερά, γιατί αυτό
το καταραμένο σύστημα μπορεί να σου δώσει
μια κατραπακιά κι από ‘κει που είσαι στα ψηλά
να βρεθείς…
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Σήμερα μεγαλόπνοα σχέδια και
ιδέες που φαντάζουν να είναι αυτό που επιζητούσε ολόκληρος ο πλανήτης για να λύσει
τα προβλήματα του καλύτερα κράτα τις για τον
εαυτό σου.
ΛΕΩΝ: Έχω πρόβλημα μαζί σου σήμερα, γιατί ούτως ή άλλως σε όλους είναι δύσκολο να
πείσουν ένα Λέοντα ότι δεν έχει δίκιο (ζητάω
ταπεινά συγγνώμη γι’ αυτό που λέω Μεγαλειότατε/η!), πόσο μάλλον σήμερα που σας
πιάνουν και οι εμμονές σας και δε σας αφήνουν.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Αυτός ο άλλος, αυτός ο άλλος
είναι… ευεργέτης σου μεγάλος. Είναι Θεός,
είναι τα πάντα… Έλα όμως που δεν είναι!
Απλώς εσύ έχεις την τάση σήμερα να εξιδανικεύεις ότι κινείται σε ακτίνα ενός χιλιομέ-

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:

“ΨΥΧΡΗ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ”
Με τον μοναδικό
ΛΙΑΜ ΝΙΣΟΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Σάββατο-Κυριακή
η παιδική ταινία

“ΑΣΤΕΡΙΞ-ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΜΑΓΙΚΟΥ ΖΩΜΟΥ”
Επίσης προβάλλεται
το νέο καθηλωτικό θρίλερ

“Ο ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΣ”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

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

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Εργαζόμενοι τα μέλη
τους.
2. Και η μεταξύ συγκληρονόμων κλοπή (γεν.).
3. Αναφέρεται και επί
χρωματικής απόκλισης Ανέπτυξε σημαντικό αρχαίο πολιτισμό.
4. Ακατάλληλα για αθόρυβο περπάτημα.
5. Επιτατικό, ωχ πρώτο
συνθετικό - Αρχικά εταιρικού τύπου.
6. Ονομα σκανδιναβών βασιλέων
- Νεαρό άτομο (καθ.).
7. Απαλλάσσω από ξένες ουσίες
(ρήμα).
8. Εκεί βρίσκεται ο τάφος του
Ιψεν - Υποδιαίρεση ξένου νομίσματος.
9. Δύο μέρη του λόγου, μονολεκτικά - Γίνεται στο σκάκι.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Λέξη που συναντάμε με μεγάλη συχνότητα στον... Ριζοσπάστη.
2. Αποδίδεται και με το «στυλ» Συνέθεσε το ορατόριο «Χριστός».
3. Και οι πτέρυγές του αναφέρονται - Υπάρχει ένα για... κάθε
άποψη.
4. Κωμόπολη του νομού Αχαΐας.
5. Συμβολίζει χημικά το ιρίδιο Συνθετικό του τίτλου αραβικών
εφημερίδων.

Κτήνος

ΛΥΣΗ (7-2-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ 2.
ΑΞΙΝΑ - ΕΜΗ 3. ΙΗ - ΤΙΤΛΟΣ 4. ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 5. ΥΜΑΣ - ΗΛ 6. ΤΕΡ ΙΖΗΜΑ 7. ΙΝΔΙΚΑ 8. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 9.
ΗΣΑΥ - ΑΓΩΝ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 2. ΕΞΗΜΜΕΝΟΣ 3. II - ΒΑΡΔΙΑ
4. ΟΝΤΑΣ · ΥΝΙ5. ΔΑΙΣ - ΟΚΑ 6.
ΤΜΗΜΑΤΑ 7. ΤΕΛΑΛΗ - ΓΗ 8.
ΤΟΜΗ - ΖΗΤΟ 9. ΣΗΣΑΜΙ - ΑΝ
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Σέρλοκ Ζουμπόμς
(κινούμενα σχέδια-μεταγλωττισμένη) 86’ σε 3D
12.00 μεσημέρι κανονική
προβολή 4 €,
17.30 απόγευμα 3D 5 €

Sudoku

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

2

Μυστηρίου 107
Love story, τρομακτικό
παραμύθι, ψυχολογικό
δράμα,
ιστορία ενηλικίωσης, καθηλωτικές ερμηνείες
Ώρες προβολών καθημερινά (εκτός Δευτέρας)
20.00 & 22.15. Την Κυριακή μια προβολή, στις
20.00.
Γενική είσοδος 5 €, φοιτητικά –μαθητικά- ανέργων 4 €,
ΣΙΝΕΑΚ για τα παιδιά
την Κυριακή

6. Γιος της Γαίας, ο πρώτος βασιλέας των Αθηνών.
7. Κοιτίδα γνωστού... ιού - Χαρακτηριστικό της το φως (αντιστρ.).
8. Από μία αιτιατική ακολουθείται
- Λίγοι αυτοί που τον διανύουν
(αιτ.).
9. Με γενικότητες διατυπωμένο Ομοια γράμματα.

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.

τρου.
ΖΥΓΟΣ: Αν θες να βελτιώσεις τη φυσική σου
κατάσταση ή το σώμα σου δεν μπορείς να
τρως ό,τι θες, ό,τι ώρα θες, ούτε να ελπίζεις
ότι θα σε λυπηθεί ο Θεός κι ενώ αράζεις στον
καναπέ σου τρώγοντας, πίνοντας, καπνίζοντας εσύ θα χτίζεις μύες.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Αλλο ερωτεύομαι και άλλο είμαι
ενθουσιασμένος. Φυσικά και έχεις κάθε δικαίωμα να πιστεύεις στον κεραυνοβόλο έρωτα, ωστόσο εγώ οφείλω να σε προειδοποιήσω
και να σου πω ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτό
που σου συμβαίνει σήμερα συμβαίνει στο κεφάλι σου.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Το «αν δεν παινέψεις το σπίτι σου
θα πέσει να σε πλακώσει» προφανώς και κάποια βάση θα την έχει, όπως και κάθε άλλη
λαϊκή σοφία. Αλλά όλα αυτά δεν είναι για να
τα πιστεύεις δογματικά, τουλάχιστον όχι στον
βαθμό που χάνεις την αντικειμενικότητα σου
και θεωρείς πως ό,τι σου έμαθαν οι γονείς
σου.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Δεν είναι μόνο ότι εσύ τα λες περίεργα και τα μηνύματα σου φτάνουν στους
αποδέκτες κάπως συγκεχυμένα, όσο το γεγονός ότι άλλα θέλουν να σου πουν και άλλα
καταλαβαίνεις.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Επειδή η μέρα κρύβει υποσχέσεις που δε θα τηρηθούν και άλλες πιο σημαντικές εξαπατήσεις κοίτα να αποφύγεις τις
οικονομικές συναλλαγές, όπως και κάθε τύπου οικονομική συμφωνία.
ΙΧΘΕΙΣ: Τρέφεις αυταπάτες καλό μου ψάρι κι
ενώ το ξέρω ότι το ξέρεις και ότι δε σου λέω
κάτι νέο, σήμερα οφείλω να στο βροντοφωνάξω, γιατί είναι από τις μέρες εκείνες που
«όλα εδώ πληρώνονται».
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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

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

H λύση του προηγούμενου
4

7

5

6

3

9

1

2

8

6

9

8

2

4

1

7

5

3

1

2

3

5

7

8

4

6

9

2

6

9

3

5

7

8

4

1

8

3

1

9

6

4

2

7

5

5

4

7

1

8

2

9

3

6

3

1

4

8

2

5

6

9

7

9

5

2

7

1

6

3

8

4

7

8

6

4

9

3

5

1

2

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Με πτώση 1,41% έκλεισε
το Χρηματιστήριο

Ê

Με σημαντική πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών
στη χθεσινή συνεδρίαση με την αγορά να υποχωρεί
κάτω από τα επίπεδα των 650 μονάδων.
Οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις
μετά από τέσσερις συνεδριάσεις, στη διάρκεια των
οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 3,11% και ο τραπεζικός δείκτης
είχε ενισχυθεί κατά 7,73%.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 645,16 μονάδες, σημειώνοντας
πτώση 1,41%.
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 35,857
Γ.Δ. 645,16
εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 26.045.113 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κε1,41%
φαλαιοποίησης σημείωσε
πτώση σε ποσοστό 1,36
%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
υποχώρησε σε ποσοστό
0,77%.
Από τις μετοχές της
υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψε μόνο η
μετοχή της Τέρνα Ενεργειακή (+0,97%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-7,07%), της ΔΕΗ(-5,59%), της Eurobank (-3,27%), της Jumbo (-2,74%) και της Alpha
Bank (-2,65%).
Πτωτικά κινήθηκαν όλοι οκ επιμέους δείκτες και τις
μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες του
Εμπορίου(-3,49%) και των Τραπεζών (-2,85%).
Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η
Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 7.090.7110 και
6.023.424 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 5,562 εκατ. Ευρώ και η Εθνική με 4,598
εκατ. Ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 28 μετοχές, 61 πτωτικά και 40 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ιατρικό+9,30% και Ειδησεοφωνική +7,73%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές:
Eυρωσύμβουλοι -13,97% και Πειραιώς-7,07%.

Αρχές Μαρτίου το νέο «πακέτο» μέτρων
για όσους χρωστούν στην εφορία
ύθμιση 120 δόσεων
και αύξηση των
δόσεων στην πάγια
ρύθμιση, προοδευτικός
ακατάσχετος
λογαριασμός και αύξηση
της χρήσης «πλαστικού»
χρήματος ως μέσου για
την καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής είναι οι
σημαντικότερες διατάξεις
που θα περιλαμβάνει το
φορολογικό νομοσχέδιο
που θα κατατεθεί προς
ψήφιση στις αρχές
Μαρτίου στη Βουλή.

Ρ

Στόχος της κυβέρνησης είναι να καταθέσει το προσεχές
διάστημα σειρά ευνοϊκών διατάξεων για τους φορολογουμένους και τις επιχειρήσεις
που αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Ενδεικτικό είναι ότι εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά βρίσκονται σε απόγνωση, παρακολουθώντας απλώς να αυξάνονται τα χρέη τους στο ελληνικό Δημόσιο τα οποία
έχουν φθάσει στα 185 δισ.
ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες προωθούνται τα ακόλουθα μέτρα:
• Ακατάσχετος λογαριασμός. Οι οφειλέτες του Δημοσίου θα μπορέσουν σταδιακά να ανακτήσουν τον
έλεγχο των λογαριασμών τους
οι οποίοι λόγω χρεών που
έχουν προς το Δημόσιο είναι
δεσμευμένοι ακόμα και για
μελλοντικά υπόλοιπα. Συγκεκριμένα, το σχέδιο προβλέπει
σταδιακή
αποδέσμευση του τραπεζικού
λογαριασμού έπειτα από κατάσχεση εφόσον προχωρήσουν στη ρύθμιση των οφειλών τους. Στελέχη του υπουρ-

γείου Οικονομικών αναφέρουν
ότι το ποσό που θα αποδεσμεύεται θα είναι 3 με 4 φορές υψηλότερο της δόσης
προς την εφορία.
Για παράδειγμα, φορολογούμενους χρωστάει στο ελληνικό Δημόσιο το ποσό των
12.000 ευρώ, εφόσον ενταχθεί
στην πάγια ρύθμιση του
υπουργείου Οικονομικών για
κάθε δόση που πληρώνει θα
αποδεσμεύεται τριπλάσιο ή
τετραπλάσιο ποσό της δόσης. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα στην περίπτωση που
πληρώνει 1.000 ευρώ δόση θα
αποδεσμεύεται ποσό της τάξεως των 3.000 ή 4.000 ευρώ.
Κατά τη δεύτερη πληρωμή
της δόσης το ποσό θα αυξάνεται περαιτέρω.
• 120 δόσεις. Στη ρύθμιση
θα μπορούν να ενταχθούν μισθωτοί, συνταξιούχοι, άνεργοι, μπλοκάκια και επιχειρήσεις που έχουν κλείσει, καθώς
και επιχειρήσεις που δεν εντάχθηκαν στον εξωδικαστικό
και είναι βιώσιμες. Η νέα ρύθμιση θα προβλέπει:
1. Αποπληρωμή οφειλής
έως και 120 δόσεις.
2. Ελάχιστή δόση 25-30
ευρώ.
3. Διαγραφή των οφειλών
από προσαυξήσεις και τόκους

εκπρόθεσμης καταβολής.
Ανάλογα με το ύψος της οφειλής αλλά και τον χρόνο που
δημιουργήθηκαν αυτές θα κλιμακώνεται το «κούρεμα» στις
προσαυξήσεις, το οποίο θα
φθάνει στην πλήρη διαγραφή
σε ορισμένες περιπτώσεις.
4. Για τους μικρούς οφειλέτες η ρύθμιση θα είναι ιδιαίτερα γενναιόδωρη, δεδομένου
ότι το πλήθος των οφειλετών
έχει χρέη μεταξύ 3.000-5.000
ευρώ.
• Πάγια ρύθμιση. Το νέο
πλαίσιο προβλέπει την αποπληρωμή των χρεών σε 48 δόσεις υπό προϋποθέσεις. Η
βασική ρύθμιση θα ανέρχεται
σε 24 δόσεις και θα φθάνει τις
48 εάν οι οφειλέτες πληρούν
συγκεκριμένα κριτήρια με βασικότερο όλων τη δυνατότητα
αποπληρωμής της οφειλής.
Δηλαδή εάν το εισόδημα του
επιτρέπει να ενταχθεί στη ρύθμιση. Εάν δεν είναι «βιώσιμος» θα εξαιρείται από τη
ρύθμιση. Σήμερα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μπορούν να
ρυθμιστούν έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις και μπορούν να
φθάσουν υπό εξαιρετικές
προϋποθέσεις τις 24.
Η υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση και η υποβολή τόσο της
αίτησης όσο και της απαιτούμενης υπεύθυνης δήλωσης,
μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά,
μέσω ειδικής εφαρμογής του
συστήματος ΤΑΧΙSnet, που
είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση

www.aade.gr. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση, αποτρέπεται
η επιβολή του μέτρου της κατάσχεσης ή αν το μέτρο αυτό
έχει ήδη επιβληθεί αναστέλλεται.
• «Πλαστικό» χρήμα. Αύξηση της χρήσης «πλαστικού»
χρήματος ως μέσου για την
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Οι διατάξεις θα προβλέπουν την αύξηση του ελάχιστου απαιτούμενου ποσοστού δαπάνης με πιστωτική ή
χρεωστική κάρτα για τη λήψη
της έκπτωσης φόρου που
οδηγεί στο αφορολόγητο
όριο.
Τα ποσοστά είναι σήμερα
10% για εισόδημα έως 10.000,
15% για εισόδημα από 10.000
έως 20.000 και 20% για εισόδημα από 20.000 ευρώ και
άνω. Αυτό που βρίσκεται στο
τραπέζι είναι να αυξηθούν σε
15%, 20% και 25% αντίστοιχα,
ενώ δεν αποκλείεται να γίνει
κάποια έκπληξη της τελευταίας στιγμής με τη θέσπιση
ακόμη μεγαλύτερων ποσοστών.
• Επαγγελματικός ακατάσχετος. Εξετάζεται η δημιουργία ακατάσχετου επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού για τους επαγγελματίες που υποχρεώνονται να
διαθέτουν συσκευή ηλεκτρονικών πληρωμών POS.
Στον ακατάσχετο λογαριασμό θα μπαίνουν αυτόματα
όλες οι εισπράξεις από POS
και τραπεζικές συναλλαγές
και με πάγια εντολή θα πληρώνονται σε μηνιαία βάση αυτόματα οι οφειλές σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία,
ΔΕΚΟ, μισθοδοσία και ενδεχομένως προμηθευτές.
Από το υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι το ακατάσχετο ποσό θα κυμαίνεται μεταξύ 60%-80% του ποσού των
συναλλαγών που γίνονται
μέσω POS.

Σε προσιτές τιμές

ΑκρIβοΣ ΔημHτρηΣ

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

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

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

36 σελίδα
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Επικήδειος λόγος

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πρόγραμμα

•Εκφωνήθηκε κατά τη νεκρώσιμη ακολουθία
της Εριέττας- Μαρίας Γκάγκα από τη Δ/ντρια της
Δ/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων κυρία Βασιλική Κάκλα
Αγαπημένη μας Εριέττα- Μαρία,
Με αίσθημα βαθιάς συγκίνησης και θλίψης σε αποχαιρετώ
σήμερα εκ μέρους όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας, των
καθηγητών που σε δίδαξαν όλα
αυτά τα χρόνια, των καθηγητών
και μαθητών των σχολείων σου,
του 1ου Γυμνασίου και του 1ου
Λυκείου, εκ μέρους όλου του
προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων.
Δεν σε είχα γνωρίσει προσωπικά, όμως με έναν συνεχή
και επίμονο τρόπο, άκουγα για
σένα κι ένιωθα κοντά σου, εγώ
κι όλη η Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης. Το φθινόπωρο, όταν
ερχόταν η στιγμή των τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών με
το άνοιγμα των σχολείων, φροντίζαμε πάντα να στέλνουμε καθηγητές για την κατ΄ οίκον διδασκαλία σου.
Καθημερινά η εύθραυστη
υγεία σου αναμετριόταν με το
πάθος σου για τη ζωή και τη
δίψα σου για μάθηση. Άκουγα

για σένα τόσα πολλά και σπουδαία, από τους καθηγητές που
σε δίδασκαν και σε εξέταζαν
στο σπίτι και στο σχολείο.
Ήσουν άριστη μαθήτρια, με
αληθινή αγάπη και προσήλωση
στα μαθήματά σου. Συνεργαζόσουν άριστα με όλους τους
εκπαιδευτικούς που σε δίδασκαν κι όλοι έκαναν λόγο για
ένα κορίτσι με ήθος, ένα κορίτσι δυνατό, φιλοπρόοδο και ευγενικό. Ήταν χαρά τους να σε
διδάσκουν. Τα γραπτά σου
απεικόνιζαν το χαρακτήρα σου
και την ομορφιά της ψυχής
σου. Άριστο περιεχόμενο και με
ένα γραφικό χαρακτήρα, καλλιγραφικό και αισθητικά άψογο,
που πρόδιδε άνθρωπο ευαίσθητο και καλλιεργημένο.
Ο αγώνας σου να μάθεις και
να προοδεύσεις, οι άριστες επιδόσεις σου ήταν ένα ηχηρό μήνυμα ζωής, ελπίδας, δύναμης
και μαχητικότητας. Ναι, ήσουν
μαχήτρια της ζωής, αξιοπρεπής
και δυνατή, που η ασθένεια σε
έριχνε κι εσύ σηκωνόσουν με

πείσμα να συνεχίσεις. Δεν ήθελες να σου χαρίζεται τίποτα.
Ήθελες με μια αξιοθαύμαστη
αξιοπρέπεια να το κατακτάς
μόνη σου κι έβαζες πάντα υψηλούς στόχους.
Δίπλα σου στον αγώνα της
ζωής σου όλα αυτά τα χρόνια οι
αγαπημένοι σου γονείς κι όλη
σου η οικογένεια. Στον αγώνα
της ζωής σου, στην ύστατη
προσπάθεια, τούς έδινες θάρρος κι έπαιρνες θάρρος από αυτούς.
Αγαπημένη μας Εριέττα- Μαρία,
Αυτός ο αγώνας σου ήταν
άνισος και άδικος για σένα. Σήμερα φεύγεις απ΄ το φθαρτό
μας κόσμο και πηγαίνεις στη
γειτονιά των αγγέλων, «ἔνθα
οὐκ ἔστιν πόνος». Αν δεν περιμένει εσένα ο παράδεισος, τότε
για ποιους προορίζεται;
Θα είσαι για μας παράδειγμα
δύναμης, θέλησης, αγώνα. Το
παράδειγμά σου φωτίζει τη
φτωχή εποχή μας, την εποχή
της ήσσονος προσπάθειας. Το

Τελεσίγραφο Καμμένου σε Παπαχριστόπουλο:

«Παραιτήσου, αλλιώς σε διαγράφω»
Διορία έως σήμερα το πρωί, προτού αρχίσει η
συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για το
πρωτόκολλο ένταξης της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ, έδωσε ο Πάνος Καμμένος από τον Θανάση Παπαχριστόπουλο, προκειμένου ο βουλευτής να παραδώσει την έδρα του. Ωστόσο, ο κ. Παπαχριστόπουλος δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένος
να παραιτηθεί, με τη διαγραφή του να είναι μονόδρομος.
Όπως δήλωσε ο κ. Καμμένος, αμέσως μετά τη
συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των
ΑΝΕΛ, «ζητήσαμε από τον κ. Παπαχριστόπουλο
μέχρι την αρχή της συζήτησης στην Ολομέλεια
να παραδώσει την έδρα του στους ΑΝΕΛ, όπως
έχει υποσχεθεί, ώστε να αναλάβει την ευθύνη ο

πρωθυπουργός και ο Τέρενς Κουίκ για την ψήφιση ή όχι της συμφωνίας και την εφαρμογή της
απόφασης. Αν ο κ. Κουικ το κάνει θα ήταν δική
του ευθύνη».
Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΑΝΕΛ, ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος αρνήθηκε να παραιτηθεί,
λέγοντας ότι έχει υποσχεθεί να ψηφίσει. «Εμείς
δεν μπορούμε να ανεχτουμε άλλη παράταση της
ιστορίας αυτής. Δεν υπάρχει πιθανότητα οι
ΑΝΕΛ με όποιο κόστος να επιτρέψουμε μέλος ΚΟ
να εκτελέσει τη Μακεδονία», επεσήμανε ο κ. Καμμένος και πρόσθεσε πως «αν δεν παραδώσει την
έδρα σήμερα το πρωί θα διαγραφεί από ΚΟ των
ΑΝΕΛ», στέλνοντας έτσι σαφές μήνυμα για τις
προθέσεις του.

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

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ•πΛΗΡΟφΟΡiΕΣ - ΚΡΑΤhΣΕΙΣ: 24310 73130•www.ktel-trikala.gr
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΘΗΝΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.15, 16.00, 17.15, 18.00, 19.00, 20.00,
21.15, 22.15, 23.30. Σαββατοκύριακα: 5.45,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.15,
17.15, 19.00, 21.15, 23.30

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

6.30, 10.30, 13.30, 16.00, 20.00

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

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 - ΘΕΣΣ/ΚΗ

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

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.
παράδειγμά σου δίνει νόημα
στο μεγαλείο της ζωής. Ας σε
θυμούνται έτσι όλοι όσοι σε
αγαπούν, οι γονείς σου, ο αδελφός σου, οι συγγενείς σου: ένα
κορίτσι δυνατό, όμορφο, φωτεινό, που πάλεψε και διεκδίκησε με όλη τη δύναμη, τη ζωή
του. Εύχομαι να βρουν τη δύναμη, και την εκ Θεού παρηγορία, να παλέψουν αυτήν την
τρομερή απουσία. Αυτό θα ήθελες κι εσύ Εριέττα- Μαρία.
«Μακαρία ἡ ὁδός ἥ πορεύει
σήμερον».
Αιωνία σου η μνήμη

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

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

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

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΧΑΘΗΚΑΝ
ΧΑΘΗΚΕ στις 22-1-2019
στη θέση Ξεροπόταμος (Μύκανη Καλαμπάκας), Σέττερ,
θυληκό, ασπρόμαυρο. Φοράει κίτρινο μπίπερ με πορτοκαλί κολάρο. Όποιος το βρει παρακαλείται να επικοινωνήσει
στο τηλέφωνο 6974325126.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά αυτοκινήτου, μάρκας SEAT, στην
οδό Βύρωνος 52. Όποιος τα
έχασε παρακαλείται να τα παραλάβει από τα γραφεία της
εφημερίδας μας.
ΒΡΕΘΗΚΕ πορτοφόλι χρώματος καφέ με κάρτα της Εθνικής Τράπεζας στο όνομα Ιωάννης Τριανταφύλλου στη γέφυρα του Ασκληπιού. Όποιος
το έχασε να περάσει από τα
γραφεία να το παραλάβει.
ΒΡΕΘΗΚΕ γατάκι χρώματος καφέ στην οδό Έλληνος.
Όποιος το έχασε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6981907459.
ΧΑΘΗΚΕ σκουλαρίκι κρίκος στην περιοχή ΙΚΑ. Όποιος
τα βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
6986942429
ΧΑΘΗΚΑΝ γυαλιά πρεσβυωπίας με θήκη. Όποιος
τα βρήκε παρακαλείται να ειδοποιήσει στο τηλέφωνο
6944721241.
ΧΑΘΗΚΕ σκουλαρίκι χρυσό, στην Ενορία της Παναγίας
Φανερωμένης. Όποιος το βρήκε παρακαλείται να ειδοποιήσει
στο
τηλέφωνο
6988625918.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά στην
οδό Ασκληπιού έξω από το κατάστημα “Βλότζου”. Όποιος
τα έχασε να επικοινωνήσει
στο τηλ.: 6976797806.
ΧΑΘΗΚΑΝ γυαλιά μυωπίας,
στην Αμαλίας. Όποιος τα βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει
στο
τηλέφωνο
6944443577, θα δοθεί αμοιβή.
ΧΑΘΗΚΑΝ βιβλιάριο τραπέζης και αστυνομική ταυτότητα στο όνομα Αντωνίου Κωνσταντίνος. Παρακαλείται όποιος το βρήκε να επικοινωνήσει
στο τηλ.: 24310 20768.
ΧΑΘΗΚΑΝ κλειδιά αυτοκινήτου, σπιτιού κ.λπ., κοντά
στην οδό Αβέρωφ, μέχρι την
ΔΕΗ. Όποιος τα βρει παρακαλείται να τα παραδώσει στα
γραφεία της εφημερίδας μας
ή στο 6978173416.

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

AM.EOT 0727E60000012200

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Ταξίδια εκδρομές Εσωτερικού & Εξωτερικού / Private Group / Συλλόγων-Σωματεία
Κρατήσεις Ξενοδοχείων με σύστημα οn line / Transfer airport
Το γραφείο μας διαθέτει σύστημα POS για όλες τις συναλλαγές σας με κάρτα

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΜΠΑΝΣΚΟ - ΚΡΕΣΝΑ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
23-24-25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις / ξεναγήσεις, διαμονή σε σουίτες, πρωινό &
ημιδιατροφή (γεύμα) σε πλούσιο μπουφέ, Ξενοδοχείο 4* COMPLEX & SPA RESORT (αποκλειστικότητα του γραφείου μας)

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΜΠΑΝΣΚΟ - ΚΡΕΣΝΑ – ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
ΑΠΟΚΡΙΕΣ-Κ. ΔΕΥΤΕΡΑ
9-10-11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις / ξεναγήσεις,διαμονή σε σουίτες ,πρωινό &
ημιδιατροφή (γεύμα) σε πλούσιο μπουφέ, Ξενοδοχείο 4* COMPLEX & SPA RESORT (αποκλειστικότητα του γραφείου μας)

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΣΟΦΙΑ- ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΡΙΛΑ-ΒΙΤΟΣΑ-ΚΡΕΣΝΑ-ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
ΕΚΔΡΟΜΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
23-24-25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή στη Σόφια της Βουλγαρίας
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις / ξεναγήσεις,διαμονή σε ξενοδοχείο 4*, πρωινό & ημιδιατροφή (γεύμα).

ΤΗΝΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
15 -16 -17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (βραδινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή στην ΤΗΝΟ-ΑΠΑ ΠΕΛΑΓΙΑ-ΜΥΚΟΝΟΣ
Περιλαμβάνει: Μεταφορά με το λεωφορείο καθ' όλη την διάρκεια της εκδρομής, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ραφήνα-Τήνος-Μύκονος-Ραφήνα, Διαμονή σε ξενοδοχείο με πρωινό.

ΕΛΛΑΔΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ
ISERLOHN-LUNDENSCEID-HAGEN-DORTMUND-WUPPERTALDUSSELDORF KOLN-MANNHEIM-STUTTGART-MUNCHEIN
International Bus Line / Τακτική λεωφορειακή γραμμή

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

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ
MINIBUS 19-20 ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Α.Μ. 0727E600000447Y1
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 14 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. 2431303610 - FAX: 2117702862
Email: info@efthimioutravel.gr
Web: www.efthimioutravel.gr

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
(A.M. EOT 0727661-005461)

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα
Ημερήσια εκδρομή στην Αθήνα Ι.Μ. Χρυσοβαλάντου και Μουσείου ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ. Κυριακή 10 Φεβρουαρίου.

Τετραήμερη εκδρομή στην ΚΩΝ/ΠΟΛΗ από
21-24 Φεβρουαρίου (βραδινή αναχώρηση σε ξενοδοχείο 4*)

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ:
Πενθήμερη εκδρομή Βελιγράδι-Βουδαπέστη-Βιέννη
από 7 έως 11 Μαρτίου
Τετραήμερη εκδρομή στην ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 8-11 Mαρτίου
(βραδινή αναχώρηση σε ξενοδοχείο 4*)
-Εκδόσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
- Μεταφορές και εκδρομές με σύγχρονα λεωφορεία

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

«ΠΡΕΣΠΕΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ»
Ψαράδες - Άγιος Aχίλλειος - Άγιος Γερμανός - Πανάγια
Μαυριώτισσα - Σπήλαιο Δράκου - Δισπηλιό. Από 9-10/02/29

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

ΜΗ.ΤΕ 0727Ε60000017701

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
Από 14-17/02/2019 (3 διανυκτερεύσεις)

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

«ΑΡΤΑ - ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ»
Κυριακή 24/2/2019

«ΡΩΜΗ-ΝΑΠΟΛΙ-ΠΟΜΠΗΙΑ»
Από 14-19/03/2019
(Σε συνεργασία με το Σύλλογο Απόστρατων Πυροσβεστών)

Η τιμή περιλαμβάνει μεταφορά- 2 Διανυκτερεύσεις με πρωινό & Ξεναγό.

•Ημερήσια εκδρομή στο Χ.Κ. Καϊμακτσαλάν και στον Παλαιό
Άγιο Αθανάσιο. Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου.

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

•Εκδρομή στην Ι.Μ. Αγίας Τριάδας στην Άνω Γατζέα Πηλίου.
Το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡIΩΝ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Πληροφορίες & Δηλώσεις Συμμετοχής: 24310 73137 - 2432 22250
e-mail: kteltrik@otenet.gr - hypertourskalampaka@gmail.com

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

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

«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

Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500 •
www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300

«ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ»
Έδεσσα - Παλαιός Άγιος Αθανάσιος 16-17/2/2019

«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

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.ΤΕ 0727Ε60000017701

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

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

«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ»
Από 26-29/04/2019

ΛΟΝΔΙΝΟ 4-ΗΜΕΡΕΣ

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

«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019

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

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ»
Από 2-5/05/2019

«ΠΑΤΜΟΣ το νησί της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ»
Από 08 – 11/05/2019
«ΠΟΛΩΝΙΑ»
Κρακοβία – Βαρσοβία - Νόβισαντ – Βουδαπέστη - Μπάνσκα
Μπίστριτσα Μπρατισλάβα – Βελιγράδι.
Από 29/05 – 06/06/2019

«ΚΕΑ (ΤΖΙΑ)»
Από 8 - 9/06/2019
«ΧΙΟΣ»
Από 14 – 17/06/2019
«ΚΡΗΤΗ»
ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από 26/06 - 03/07/2019

«ΠΑΡΟΣ»
Από 08 - 12/07/2019
«ΛΗΜΠΝΟΣ»
Από 20 - 26/07/2019
«ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ»
«Ταξίδι στη Γη του Ήλιου του Μεσονυκτίου»
Οδική - Αεροπορική 18ήμερη εκδρομή
Από 01/08 - 18/08/2019
Γίνονται δεκτά τα δελτία του εκδρομικού προγράμματος
του ΟΓΑ (τετραήμερα)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Αναχώρηση λεωφορείου κάθε Τετάρτη.

ΠΑΡΙΣΙ 5-ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 12/02
IBIS OPERA / BWESTERN RONCERAY 3*: από 359€

ΡΩΜΗ 3-ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 14/02
ΑΝGLOAMERICANO 4*: από 199€

ΒΕΡΟΛΙΝΟ 4-ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 14/02
ΒΕRLIN-BERLIN 4*: από 189€
***Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου 145,00ευρώ***
***Οι τιμές είναι ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο****

ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡIΩΝ –
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

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

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

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
4ήμερες εκδρομές
14-17 Φεβρουαρίου & 8-11 Μαρτίου 2019 (ΑΠΟΚΡΙΕΣ)
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με πρωινό (πλατεία ΤΑΧΙΜ), ξεναγός
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 110,00 €

«ΜΠΑΝΣΚΟ»
3ήμερη εκδρομή 9-11 Μαρτίου 2019 (ΑΠΟΚΡΙΕΣ)
Μεταφορά – ημιδιατροφή - ξενοδοχείο 4* (Hotel Saint Ivan
Rilski & Spa)(Σε συνεργασία με τον Σ.Ο.Χ.Τ.)

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
4ήμερη εκδρομή
(Καλαμάτα-Μεθώνη-Κορώνη-Πύλος-Σπήλαιο Δυρού-ΓύθειοΣπάρτη-Μυστράς) (3 διαν/υσεις με πρωινό) 28/2 - 3/3/2019.
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 150,00 €

ΠΑΣΧΑ στην «ΚΕΡΚΥΡΑ»
26-29 Απριλίου 2019 (3 διαν/σεις με εορταστικό μενού)

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
(ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΑ-ΣΜΥΡΝΗ-ΑΪΒΑΛΙ-ΕΦΕΣΣΟ-ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ)
6ήμερη εκδρομή 30/4-5/5/2019
4 διαν/σεις με ημιδιατροφή (μία διαν/ση στο Αϊβαλί,
δύο στη Σμύρνη και μία στα Δαρδανέλια), ξεναγός
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 230,00 €
Τo γραφείο μας είναι συνεργάτης με την WESTERN UNION
(στείλτε και λάβετε εμβάσματα από όλα τα σημεία του κόσμου)
(πληρωμές: ΕΝΦΙΑ – ΕΦΚΑ – ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΔΕΗ - ΤΗΛΕΦΩΝΑ κλπ)

•Αεροπορικά-Ακτοπλοϊκά εισιτήρια•Κρουαζιέρες
•Γαμήλια ταξίδια•Μισθώσεις λεωφορείων•Πακέτα διακοπών

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

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»
Πληροφορίες, προγράμματα & δηλώσεις συμμετοχής στο γραφείο μας,
Κονδύλη 18 – Τρίκαλα και στα τηλ. 2431036588-30168 •e-mail: lipastr@otenet.gr
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Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Κοπή Ἁγιοβασιλόπιτας
Τρίκκης και Σταγών
Σταγών και Μετεώρων
Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ αύριο Σάββατο 9 Φεβρουαρίου το απόγευμα στις 5:30 θα Χοροστατήσει κατά την κατά την Ακολουθία του Εσπερινού στον
Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Κεραμιδίου Τρικάλων.
Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου το πρωί θα Λειτουργήσει
και θα ομιλήσει στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Ριζαριού Τρικάλων.
Το μεσημέρι στη 1 θα μεταβεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κέντρου «Πολιτεία»
(6ο χλμ. Εθνικής οδού Τρικάλων-Καρδίτσης στην Αγία Κυριακή) όπου θα ευλογήσει την
Αγιοβασιλόπιτα του Γενικού
Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης
και Σταγών. Εν συνεχεία θα
παρακολουθήσει την εορταστική εκδήλωση που θα περιλαμβάνει τραγούδια από την
Χορωδία της Μουσικής Σχολής «Παπαστάθη», χορευτικά και μουσικό πρόγραμμα με
οδηγό την δημοτική μας παράδοση από την ορχήστρα
του κ. Νεκταρίου Παπαγεωργίου.
Τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας
Παρασκευής Τρικάλων επί τη
μνήμη της Αγίου Μελετίου Αρχιεπισκόπου Αντιοχείας.

Την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου
το απόγευμα στις 5:30 θα Χοροστατήσει κατά την Ακολουθία του Εσπερινού στον
Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης Τρικάλων.
Την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου το βράδυ θα τελέσει
Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων. Στη διάρκεια
της Ιεράς Αγρυπνίας θα τεθεί
σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά του Ιατρού, Αρχιεπισκόπου
Συμφερουπόλεως και Κριμαίας. Στο τέλος θα μνημονευθούν τα ονόματα των ασθενών σε σχετική ευχή υπέρ
υγείας.
Την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό
Αγίας Κυριακής χωρίου Αγία
Κυριακή Τρικάλων επί τη μνήμη της Οσίου Ανθίμου του εν
Χίω.
Την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου το βράδυ θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στην Ιερά
Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γκούρας. Εν συνεχεία θα
τελέσει το ετήσιο μνημόσυνο
της μακαριστής Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Συγκλητικής Μοναχής.

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο π. Χαρίτων Μανιτάρας
την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου
το πρωί θα λειτουργήσει στο
Διπόταμο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Ἱερά Ἀγρυπνία
Σήμερα Παρασκευή τό βράδυ 8 Φεβρουαρίου πρός Σάββατο
εἰς τόν Ἱ. Ναό Ἀγίου Ἀθανασίου Θεόπετρας θά τελεσθεῖ Ἱερά
Ἀγρυπνία ἐπί τῇ Ἀνακομιδῆ τῶν ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ὁσίου
πατρός ἡμῶν Γεωργίου τοῦ νέου Ὁμολογητοῦ (Καρσλίδη) τοῦ
ὁποίου τεμάχιο ἱ. Λειψάνου φυλάσσεται στο Ἱ. Ναό μας.
Ὥρα ἐνάρξεως Ἑσπερινοῦ 8:30 μ.μ., Ὄρθρου 10:00 περίπου καί πέρας Θείας Λειτουργίας 12:45 μεταμεσονύκτιον.
ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ομιλία στον Ελεήμονα
Σαμαρείτη
Την Δευτέρα 11-2-19 στην ορθόδοξη Αδελφότητα του Ελεήμονος Σαμαρείτου Στουρνάρα 11 Τρίκαλα στις 5.30 μμ θα ομιλήσει ο π Χαρίτων Μανιτάρας, Ιεροκήρυξ της Μητροπόλεως
μας με θέμα: «Λόγοι πάνω στη σύυσταση του μυστηρίου της
θείας Ευχαριστίας».

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος αύριο Σάββατο το απόγευμα 9 Φεβρουαρίου, θα χοροστατήσει
κατά τον πανηγυρικό εσπερινό επί τη εορτή του Αγ. Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους στην
Ιερά Μονή Αγ. Στεφάνου.
Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου, θα χοροστατήσει κατά
τον Όρθρον, θα λειτουργήσει
και θα ομιλήσει στον πανηγυρίζοντα Ενοριακό Ιερό Ναό
Αγ. Χαραλάμπους Ξηροκάμπου.
Την Τετάρτη το βράδυ 13
Φεβρουαρίου θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγ. Βησσαρίωνος επί τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου
του εξ Ιχθύος Κορινθίας, κατά
την διάρκεια της οποίας θα τεθεί προς προσκύνηση η Τιμία
κάρα του Αγίου η οποία φυλάσσετε στην Ιερά Μονή Μεγ.
Μετεώρου.
Ώρα ενάρξεως Ιεράς αγρυπνίας 8:30 μ.μ. και ώρα λήξης

Ο Πρωτοσύγκελλος
της Ιεράς
Μητροπόλεως
π. Νήφων Καψάλης
Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου, εορτή του Αγ. Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους, θα λειτουργήσει στην Πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγ. Στεφάνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Σήμερα Παρασκευή τό βράδυ εἰς τόν Ἱ. Ναό Ἀγίου Ἀθανασίου Θεόπετρας θά τελεσθεῖ Ἱερά Ἀγρυπνία ἐπί τῇ
Ἀνακομιδῆ τῶν ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν
Γεωργίου τοῦ νέου Ὁμολογητοῦ (Καρσλίδη) τοῦ ὁποίου
τεμάχιο ἱ. Λειψάνου φυλάσσεται στο Ἱ. Ναό μας.
Ὥρα ἐνάρξεως Ἑσπερινοῦ
8:30 μ.μ., Ὄρθρου 10:00 περίπου καί πέρας Θείας Λειτουργίας 12:45 μεταμεσονύκτιον.

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

O Άγιος Ζήνων προστάτης
των Ταχυδρόμων
Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου τα Ελληνικά Ταχυδρομεία εορτάζουν τον Προστάτη τους Άγιο Ζήνωνα τον Ταχυδρόμον στον
Ιερό Προσκυνηματικό Ναό του Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων.
Το Σάββατο 9-2-2019, το απόγευμα και ώρα 5.00 μ.μ. θα ψαλλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος, τη δε Κυριακή το πρωί 7-10 π.μ. ο Όρθρος και
η Θεία Λειτουργία μετά Κηρύγματος. Θα εκτεθεί δε προς προσκύνησιν απότμημα Λειψάνου του Αγίου Χαραλάμπους που συνεορτάζει.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

•καλαμαράκι με κοφτό μακαρόνι
•τορτελίνια τυριού •κοτόσουπα
•πένες ολικής με ντοματίνια και φέτα
•μοσχάρι με σάλτσα μπύρας
•λαχανοντολμάδες αυγολέμονο

12:30 μεταμεσονύκτιον.

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης καὶ Σταγῶν κ.
Χρυσόστομος Σας 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 ἐκδηλώσεως θά διατεθοῦν διά τήν ἐνίσχυσιν ἀπόρων Φοιτητῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης
καί Σταγῶν. Περιλαμβάνει δεξίωση, ὁμιλία τοῦ Σεπτοῦ μας Ποιμενάρχου, τραγούδια ἀπό τήν Χορωδία τῆς Μουσικῆς Σχολῆς
«Παπαστάθη», χορευτικά, μουσικό πρόγραμμα μέ ὁδηγό
τήν δημοτική μας παράδοση ἀπό τήν ὀρχήστρα τοῦ κ. Νεκταρίου Παπαγεωργίου καί λαχειοφόρο ἀγορά μέ πλούσια
δώρα.
Γιά τήν μεταφορά σας θά διατεθούν δωρεάν λεωφορεία
πού θά ἀναχωρήσουν στίς 12:30 ἔμπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνη-ματικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Στεφάνου Τρικάλων, μέ ἐνδιάμεσες στάσεις στήν Κεντρική Πλατεία (πρώην Κωστάρα) καί
Ἱερό Ναό Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Τρικάλων.
Προσκλήσεις διατίθενται μέχρι Κυριακή πρωί ἀπό τούς
Ἐνοριακούς Ναούς: α) Ἁγίου Νικολάου (Μητροπολιτικός),
β) Ζωοδόχου Πηγῆς Σαραγίων, γ) Ἁγίων Κωνσταντίνου καί
Ἑλένης, δ) Ἀγίου Ἀθανασίου Μπάρας, ε) Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ
Αἰτωλοῦ καί στ) Ἀγίου Νικολάου τοῦ ἐκ Μετσόβου.
Προσκλήσεις θά διατίθενται καί στήν εἴσοδο τοῦ Κέντρου.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

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

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

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

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

Στη μνήμη

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

Ελένης Μπακοβασίλη

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΝΙΚ.
ΚΑΨΑΛΗ

Έφυγε από κοντά μας ήρεμα,τα ξημερώματα της Δευτέρας
4/2 και κηδεύτηκε το ίδιο απόγευμα, η Ελένη Τσιούρη Μπακοβασίλη. Αγαπημένη φίλη πολλών συμπολιτών, καθηγήτρια
γαλλικών στο Λύκειο Τσιλιμίγκα αρχικά και στο Δημόσιο σχολείο επί πολλά έτη στη συνέχεια ήταν πολύ αγαπητή στους μαθητές της. Ευαίσθητος άνθρωπος, αγαπούσε την ποίηση και
το διάβασμα. Είχε την ατυχία να χάσει πολύ νέα σε ατύχημα
τον αγαπημένο της σύζυγο Απόστολο Μπακοβασίλη για τον
οποίο δεν έπαψε ποτέ να μιλάει. Αφοσιώθηκε έκτοτε στα παιδιά της και είδε τα τέσσερα εγγόνια της να σπουδάζουν, να εξελίσσονται, να παντρεύονται. Πάντα με το χαμόγελο και την γλυκύτητά της, η κυρία Λινέττα, θα μείνει στις καρδιές και στη μνήμη όλων μας.Καλό της ταξίδι.
Βέρα Παύλου

Ετών 75
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12η
μεσημβρινή, εκ της οικίας μας Νικολάου Δημάκη 4 στα Τρίκαλα, στον Ιερό Ναό
Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά του.
Τρίκαλα 8-2-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελισσάβετ Καψάλη. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικόλαος Καψάλης και Αικατερίνη Θυμιούδη, Βάγια Καψάλη και Κωνσταντίνος Μπασιούρας. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ελιάνα, Αθανάσιος, Βασίλειος, Ελισσάβετ και Ελευθέριος. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Χρήστος και
Χρυσούλα Καψάλη, Παρασκευή και Γεώργιος Χρήστου, Ιωάννης και Ευαγγελία Οικονόμου. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων των αδελφών Αργυρίου, επί των οδών Καρδίτσης
& Τερτίπη.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

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.

ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
(ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ)
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Κάθε Παρασκευή απόγευμα την ώρα του εσπερινού, στο παρεκκλήσιο του Αγίου Στυλιανού του Παφλαγόνος που βρίσκεται
στο υπερώο του Ιερού Ναού Παναγίας Επισκέψεως, θα τελείται
ο Παρακλητικός Κανόνας του Αγίου Στυλιανού ο οποίος έχει
το χάρισμα να θεραπεύει τα άρρωστα παιδιά και να καθιστά
ευτέκνους άτεκνες γυναίκες.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Υψώνω τους οφθαλμούς
μου προς τα όρη, πόθεν θέλει
ελθεί η βοήθειά μου; Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου» (Ψαλμ.121:1-2)
Πόσες φορές ο ψαλμός αυτός έγινε το καταφύγιο για τη
φοβισμένη και απελπισμένη
ψυχή. Όπου κι αν στρέψει τα
μάτια της αντικρίζει βουνά ψηλά
δυσκολιών, κλειστό ορίζοντα.
Από πού να περιμένει βοήθεια;
Βοήθεια σίγουρη και αποτελεσματική, έρχεται μόνο από τον
Θεό, τον παντοδύναμο και πανάγαθο Κύριο. Αλλά δεν είναι
μόνο οι δυσκολίες της ζωής
που απελπίζουν τον άνθρωπο.

•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

Είναι και το βάρος και οι ενοχές
εξαιτίας της αμαρτίας που τον
φοβίζουν. Εδώ όμως έρχεται η
βοήθεια και η οδηγία για απαλλαγή, από τον Λόγο του Θεού:
«Την αμαρτία μου φανέρωσα σε
Σένα και την ανομία μου δεν
έκρυψα... και Συ, με συγχώρησες» (Ψαλμ.32.-5). Ναι, ο Θεός
μας είναι Θεός ελέους, «βοήθεια ετοιμότατη» σε κάθε ανάγκη μας. Ας αποφασίσαμε λοιπόν, κάθε πρωί, καθώς ξεκινάμε για την περιπέτεια της ημέρας, να ζητούμε από τον Πατέρα μας να φυλάξει τη είσοδο και
την έξοδο μας, κάθε μας βήμα,
και να μας οδηγεί να κάνομε το
θέλημα Του.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Πανήγυρις Ιερού Ναού
Αγίου Χαραλάμπους
Κεραμιδίου Τρικάλων
Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου,
εορτή του Αγίου Χαραλάμπους
εορτάζει και πανηγυρίζει ο Ιερός
Ναός Αγίου Χαραλάμπους Κεραμιδίου Τρικάλων.
Οι τιμητικές εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα κατά το κάτωθι πρόγραμμα:
Σάββατο 9 Φεβρουαρίου και
ώρα 5 το απόγευμα θα ψαλεί
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός
μετ' αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος χοροστατούντος του
Σεβασμιωτάτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Μετά το πέρας των θρησκευτικών εκδηλώσεων θα προσφερθεί φιλοξενία.
Κυριακή 10 Φεβρουαρίου και ώρα 7.30 το πρωί θα ψαλεί ο Όρθρος και στη συνέχεια Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και διάβασμα το Ύψωμα του Αγίου.
Παρακαλείται το φιλέορτο κοινό όπως προσέλθει και τιμήσει τον Άγιο.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Κεραμιδίου

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

Έκοψαν τα καλώδια ηλεκτροκίνησης στη σιδηροδρομική γραμμή Λιανοκλαδίου - Δομοκού

Σ

ε δολιοφθορά, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις οφείλεται το κόψιμο των
καλωδίων ηλεκτροκίνησης στο νέο τμήμα της γραμμής Λιανοκλαδίου Δομοκού, σύμφωνα με στελέχη του ΟΣΕ.

Το περιστατικό, ερευνάται από την Ελληνική Αστυνομία σε συνεργασία με τον ΟΣΕ και
ο Οργανισμός λαμβάνει ήδη όλα τα κατάλληλα μέτρα αφενός για τη διαλεύκανση της δολιοφθοράς, και αφετέρου για την προστασία του δικτύου ηλεκτροκίνησης.
Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι από προχθές το βράδυ ειδικά συνεργεία του ΟΣΕ, της
ΕΡΓΟΣΕ και της αναδόχου του έργου προσπαθούσαν να μαζέψουν τα κομμένα καλώδια
τα οποία έχουν απλωθεί σε μεγάλο τμήμα της γραμμής και να αποκαταστήσουν τη ζημιά.
Σύμφωνα με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ παραδόθηκε ξανά στην κυκλοφορία το συγκεκριμένο τμήμα μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της γραμμής και τα δρομολόγια πραγματοποιούνται
κανονικά.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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