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Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα από τη ΔΕΥΑ Τρικάλων

Συνεχίζουν
τον αγώνα τους
>> 11

Χρειάζεται το εμπόριο
και η οικονομία

“Βιώσιμες”
μεταρρυθμίσεις
>> 5

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 3 εκ. ευρώ
και θα διενεργηθεί δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός

ΣΕΛ.
4

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

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

CMYK

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.
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Σαν Σήμερα
1895: Ο αμερικανός γυμναστής Ουίλιαμ Μόργκαν
παρουσιάζει ένα νέο παιγνίδι,
το βόλεϊμπολ.
1909: Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εβδομαδιαίας
εφημερίδας «Ριζοσπάστης»,
με διευθυντή τον Γεώργιο Φιλάρετο. Η νέα εφημερίδα,
που είναι όργανο του Ριζοσπαστικού Συνδέσμου, προπαγανδίζει την ανάγκη για
σοβαρή λαϊκή δράση κατά
της μοναρχίας και την εξυγίανση του δημόσιου βίου της
χώρας.
1948: Κατά τη διάρκεια
του Εμφυλίου Πολέμου, ανταρτική δύναμη υπό τον Νίκο
Τριανταφύλλου φτάνει κρυφά
έξω από τη Θεσσαλονίκη και
ρίχνει στην πόλη δεκάδες
βλήματα πυροβολικού, προκαλώντας πανικό και σύγχυση
σε αρχές και κατοίκους.
2004: Αρχίζει στο Τριμελές
Εφετείο Κακουργημάτων η
δίκη των πέντε κατηγορουμένων για συμμετοχή στην
τρομοκρατική οργάνωση Επαναστατικός Λαϊκός Αγώνας
(ΕΛΑ). Στο εδώλιο κάθονται
οι Αγγελέτος Κανάς, Κώστας
Αγαπίου, Ειρήνη Αθανασάκη,
Χρήστος Τσιγαρίδας και Μιχάλης Κασσίμης. Πρόεδρος
του δικαστηρίου, η Ελισάβετ
Μουγάκου - Μπρίλλη.

Τ

ελείωσε το...
αχρείαστο
επίσημο ταξίδι
Τσίπρα στην Τουρκία
και ευτυχώς οι φόβοι
και οι ανησυχίες
διαφόρων δεν
επιβεβαιώθηκαν.

Ο Ελληνας πρωθυπουργός απ’ ό,τι φαίνεται, αν
και... απροετοίμαστος,
δεν πούλησε κοψοχρονιά
(όπως έκανε με τη Μακεδονία) ούτε νησί ούτε
βραχονησίδα, ούτε έδωσε
άδεια «ελευθέρας βοσκής» στους Τούρκους
στο Αιγαίο. Αρα για την
ώρα γλιτώνει το στρατοδικείο. Βεβαίως θα έπρεπε να είχε χαστουκίσει
δημοσίως τον Ερντογάν
για όσα έχουν κάνει και
συνεχίζουν να κάνουν εις
βάρος μας οι γείτονες
αλλά, ας είναι, δεν περιμέναμε να γίνει Κολοκοτρώνης!
Δηλαδή, τώρα να τον
αποθεώσουμε επειδή στάθηκε αξιοπρεπώς απέναντι στον βάρβαρο Τούρκο;
Οχι δα. Αλλωστε υπάρχει
μια πολύ σοβαρή (για να
μην πω ύποπτη) αστοχία
του Τσίπρα: κατάπιε αμάσητη την πρόκληση για
την επικήρυξη των οκτώ
Τούρκων αξιωματικών
που ανακοινώθηκε την
ίδια μέρα, πράξη ανεπίτρεπτη από την πλευρά
της Τουρκίας, και έφτασε
στο σημείο να δηλώσει
ότι η Ελλάδα δεν στηρίζει
πραξικοπηματίες, αν και

Τι πας και σκαλίζεις τώρα...
ξέρει ότι η ανεξάρτητη
ελληνική Δικαιοσύνη τούς
έχει προσφέρει προστασία.
Αυτό είναι το νέο καλαμπούρι που διακινούν
οι τουρκοφάγοι παντός
καιρού, στην προσπάθειά
τους να αποδείξουν ότι ο
Ελληνας πρωθυπουργός
δεν έβαλε, ως όφειλε, στη
θέση του τον Τούρκο πρόεδρο. Βεβαίως οι ίδιοι τύποι (κομματικά στελέχη
και δημοσιολόγοι) δεν
έβγαλαν κιχ όταν η Τουρκία είχε ζητήσει την έκδοση κάποιων αριστερών
Τούρκων και Κούρδων,
προφανώς γιατί η ευαισθησία τους για τη δημοκρατία εκδηλώνεται με
πάθος μόνο όταν απειλούνται... κανονικοί άνθρωποι και όχι αριστεροί
και νεοκομμουνιστές, οι
οποίοι εκτός από ελαττωματικές ιδέες έχουν την
κακή συνήθεια να χρησιμοποιούν δυναμικές μορφές πάλης. Λεπτομέρειες,
θα πείτε.
Πράγματι η ελληνική Δικαιοσύνη έχει αποφασίσει
τη μη έκδοση των οκτώ
στην Τουρκία. Τα δικαστήρια που εξέτασαν την
υπόθεση γνώριζαν το κατηγορητήριο. Οι πιο βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι από-

πειρα κατάλυσης της δημοκρατίας και απόπειρα
δολοφονίας του προέδρου της χώρας.
Αν οι οκτώ δεν ήταν
Τούρκοι, αλλά υπήκοοι
άλλης χώρας όπου η δημοκρατία λειτουργεί και
η Δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, η απόφαση των
Ελλήνων δικαστών σίγουρα θα ήταν διαφορετική.
Ωστόσο τα ελληνικά δικαστήρια δεν μπήκαν επί
της ουσίας, δεν εξέτασαν
δηλαδή αν οι οκτώ συμμετείχαν ή όχι στο πραξικόπημα και αν επιχείρησαν να δολοφονήσουν τον
Ερντογάν. Εκριναν ότι
στην παρούσα φάση το
τουρκικό κράτος δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι κατηγορούμενοι θα έχουν
δίκαιη δίκη. Και είναι έτσι.
Δεν χρειάζεται να έχεις
μαντικές ικανότητες για
να προβλέψεις την τύχη
που τους περιμένει αν
προσαχθούν ενώπιον των
ένστολων Τούρκων δικαστών. Ομως για την ενοχή
ή την αθωότητά τους δεν
αποφάνθηκαν. Εκτός αν
πιστεύουμε ότι είναι
αθώοι ακόμη κι αν συμμετείχαν στο πραξικόπημα, γιατί ο σκοπός τους
ήταν ιερός: να ανατρέψουν έναν δικτάτορα.
Μα είναι δικτάτορας ο

Ερντογάν; Τι είδους δικτάτορας; Σαν τον Μαδούρο με τον οποίο έχουν
γίνει καρντάσια; Αν όμως
ο Ερντογάν είναι Μαδούρο, τότε τα δημοκρατικά
κράτη της Δύσης είναι
υποχρεωμένα να πράξουν
τα... δέοντα.
Να μην τον αποδέχονται ως νόμιμο εκπρόσωπο
του τουρκικού έθνους, να
αναγνωρίσουν κάποιον
αντίπαλό του για πρόεδρο
της Τουρκίας, να απαιτήσουν να προκηρύξει ελεύθερες εκλογές, να επιβάλουν οικονομικές κυρώσεις, να δεσμεύσουν τις
καταθέσεις αξιωματούχων της Τουρκίας σε ξένες τράπεζες και να εκτοξεύουν απειλές ότι αν δεν
συμμορφωθεί προς τας
υποδείξεις θα δει τι θα
πάθει αυτός. Τι πας και
σκαλίζεις τώρα;
Ανάγωγα
Ωχ και πάλι ωχ! Το ΔΝΤ
δηλώνει έτοιμο να βοηθήσει τη Βενεζουέλα να
ανακάμψει «από την καταστροφική οικονομική
και ανθρωπιστική κρίση».
Τα τσακάλια εντόπισαν
θήραμα και τρίβουν τα...
νύχια τους.
Του Τάσου Παππά
από την «Εφημερίδα
των Συντακτών»

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

Κωστής Χρήστος

Το Άγγελμα
Naftemporiki:
```
Σφίγγει ο κλοιός
για όσους έχουν χρέη
στο Δημόσιο
```
(Δώσε και σώστε!)

Αλέξης Χαρίτσης
(υπουργός
Εσωτερικών):

της ημέρας

ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
«Ο Σωκράτης ερωτηθείς υπό τινος τις κατασχείν δύναται λόγον
απόρρητον, έφη: “όστις και διά-

Με πολιτικούς- και όχι τεχνικούςόρους η απόφαση για τις εκλογές
```
(Να δούμε και πότε μας… βολεύει…)

πυρον άνθρακα τη γλώσση κατασχείν δυνήσεται”».

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
Μια μάνα χτυπούσε το μικρό γιο της. Μια γειτόνισσα προσπαθούσε να
βρει αφορμή για να της πει ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό.
Κάποια μέρα την είδε που κρατούσε το παιδί της ανάποδα με το κεφάλι
και το χτυπούσε σαν μπάλα του μπάσκετ στο τσιμέντο.
Τότε θεώρησε ότι βρήκε την ευκαιρία να της κάνει τα παράπονα που ήθελε.
Επειδή δεν ήθελε να κάνει νύξη για την κακομεταχείριση στο παιδί, της λέει
ότι το καπέλο που του έχει φορέσει μπορεί να πέσει αφού κρατά το παιδί
ανάποδα.
Και η μητέρα γυρνά και της απαντά: "Μη φοβάστε. Είναι καρφωμένο".

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Σάββατο 9/2/2019
ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΣΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ
ΩΡΕΣ. ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 ΜΕ
4 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟ ΠΡΩΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ
ΤΟΠΙΚΑ 5 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 04 ΕΩΣ 14 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 3 ΜΕ 5 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
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Τσίπρας Ερντογάν, οι «8»,
Αιγαίο, Κύπρος
Το παραδοσιακά δύσκολο σκηνικό
των ελληνοτουρκικών σχέσεων έχει
επιβαρύνει η διαφυγή στην Ελλάδα
των οκτώ Τούρκων στρατιωτικών που
η Αγκυρα κατηγορεί για συμμετοχή
στο πραξικόπημα κατά του Ταγίπ Ερντογάν. Ο τελευταίος δεν κρύβει τη βαθιά ενόχλησή του. Το θέμα έχει προσωπική χροιά.
Ωστόσο, ο Τούρκος πρόεδρος οφείλει να μην αγνοεί δύο σημαντικές παραμέτρους. Πρώτον, ότι μετά την αποτυχημένη απόπειρα ανατροπής του η
ελληνική πολιτική ηγεσία, σε αντίθεση
με αυτές άλλων χωρών, ήταν από τις
πρώτες που εξέφρασαν την υποστήριξή
της στο πρόσωπό του ως τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας
-η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολλών ελευθεριών κατά
την άσκηση της εξουσίας είναι άλλο
ζήτημα- και, δεύτερον, ότι η ελληνική
δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα και
η Ελλάδα ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης σέβεται και ακολουθεί
συγκεκριμένους κανόνες.
Το γεγονός ότι οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν κατ’ ιδίαν επί δύο ώρες
(ακόμη και αν συνυπολογισθεί ο χρόνος
της μετάφρασης) είναι θετικό. Ο Τούρκος πρόεδρος αποδίδει μεγάλη σημασία στις διαπροσωπικές σχέσεις και
στην ανάπτυξη μιας αίσθησης εμπιστοσύνης με τους ηγέτες άλλων χωρών.
Υπό αυτό το πρίσμα, το επικοινωνιακό
χάρισμα του κ. Τσίπρα -αναγνωρίζεται
και από τους πολιτικούς του αντιπάλους- μπορεί να αποβεί χρήσιμο.
Ομως, αυτό που έχει σημασία είναι
τι συζήτησαν οι δύο ηγέτες. Η δημιουργία μιας καλής προσωπικής σχέσης
πάντα διευκολύνει, αλλά, τελικά, το
ζητούμενο για τη χώρα είναι η ουσία
των όσων ειπώθηκαν και συμφωνήθηκαν, τα οποία μένει να φανούν στην
πράξη.
Είναι πολλά τα ζητήματα που απασχολούν τις δύο χώρες, με κορυφαία
το Κυπριακό και το Αιγαίο. Ο κ. Ερντογάν πρέπει να αντιληφθεί ότι η ένταση
στο Αιγαίο δεν του αποφέρει οφέλη.
Οι διερευνητικές επαφές μπορούν να
καταλήξουν σε απτά αποτελέσματα.
Εχει γίνει μεγάλη προεργασία και έχουν
σημειωθεί σημαντικές συγκλίσεις. Η
Ελλάδα ορθώς πορεύεται με βάση τις
αρχές του διεθνούς δικαίου, οι οποίες
πάντως δεν είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν σε όλες τις περιπτώσεις σε αποφάσεις και αποτελέσματα που θα μας
ικανοποιούν απόλυτα, και αυτό είναι
καλό να το έχουμε υπόψη μας.
Το Κυπριακό πρέπει να λυθεί. Με
τρόπο λειτουργικό και δίκαιο -προφανώς χωρίς ξένα στρατεύματα και εγγυήσεις- ώστε να είναι και βιώσιμος.
Από την επανένωση όλοι θα κερδίσουν.
Η ενεργειακή διάσταση είναι σημαντική
και σε αυτήν εμπλέκονται πλέον αμερικανικά και γαλλικά συμφέροντα. Συμφέρει τον κ. Ερντογάν να κατανοήσει
αυτή την πραγματικότητα και να ενεργήσει αναλόγως. Οι απειλές, οι παρενοχλήσεις και οι προκλήσεις ίσως να
αξιοποιούνται επικοινωνιακά, αλλά σε
ό,τι αφορά την ουσία δεν αποφέρουν
οφέλη στη χώρα του.
Τόσο στην Κύπρο, όσο και στο Αιγαίο, όπου εγκυμονεί πάντα ο κίνδυνος
ανεξέλεγκτων καταστάσεων, ίσως αποδειχθεί χρήσιμος ο δίαυλος επικοινωνίας των υπουργών Αμυνας των δύο
χωρών, οι οποίοι έχουν διατελέσει και
αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων. Τα
πρώτα σημάδια θα φανούν στη συνάντηση που θα έχουν σε μια εβδομάδα
στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ,
στις Βρυξέλλες.

Του Αθανάσιου Έλλις
από την «Καθημερινή»

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

ΣΑΒΒΑΤΟ

Σιμορέλης: Δεν θα πω εγώ στον κόσμο
τι να ψηφίσει στον δήμο Πύλης
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Ο κ. Μεϊμαράκης
στην χοροεσπερίδα
της ΝΟΔΕ Τρικάλων

Από… αριστερά βγήκε ο Χρήστος Σιμορέλης μιλώντας
στην «Λέσχη 97.6» στην ερώτηση αν για τον δήμο Πύλης θα
δώσει γραμμή για Δήμαρχο. «Δεν είναι δική μου δουλειά να δίνω
γραμμή στον κόσμο τι θα ψηφίσει. Ο καθένας έχει τις απόψεις
του. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι και στους 4 συνδυασμούς –
δεν θα πρέπει να αφήνουμε από έξω τον Βάιο Καλύβα – υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι». Το σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος Πύλης βρίσκεται στα… πάνω του, άρα το πολιτικό ενδιαφέρον υπάρχει…

∫χρ.πΑπ.

Κόβει την πίτα ο Σύλλογος
Γυναικών Τρικάλων
Την πρωτοχρονιάτικη πίτα θα κόψουν σήμερα τα μέλη του
Συλλόγου Γυναικών Τρικάλων, ενώ παράλληλα θα γίνει και η
παρουσίαση του νέου τεύχους του περιοδικού της ΟΓΕ. Η εκδήλωση θα γίνει στις 5:30 το απόγευμα στο καφέ «Νάρκισσος»
στα Μανάβικά. Σύμφωνα με το Σύλλογο Γυναικών «μέσα από
της σελίδες του νέου τεύχους αναγνώστες και αναγνώστριες
θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για ζητήματα που αφορούν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, τη σημασία να την
απολαμβάνουν όλες οι γυναίκες, για την ανάγκη καθολικού και
δωρεάν εμβολιασμού των παιδιών, για την πρόληψη και προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών. Ενδιαφέρον
επίσης παρουσιάζει η ανάδειξη των θέσεων της ΟΓΕ σχετικά
με την εκπαίδευση των νέων ανθρώπων από την προσχολική
αγωγή μέχρι την πανεπιστημιακή βαθμίδα, τι σχολείο και τι
σπουδές έχουν ανάγκη τα παιδιά μας σήμερα; «Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με το “σχολείο της αγοράς”;».

Το ψαράκι αναγνώρισε τον εαυτό του στον καθρέπτη!
Άντε και στα δικά τους ορισμένοι…

Η μαγειρική τέχνη του Δεσπότη!
Στην Κοινοβιακή Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μακρυμάλλη Ψαχνών
Ευβοίας, βρέθηκε 2019 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
Χρυσόστομος.
Εκεί πανηγύρισε με λαμπρότητα τον
Άγιο Παρθένιο, επίσκοπο Λαμψάκου τον
θαυματουργό, του οποίου τμήμα της
Τιμίας Κάρας διαφυλάσσεται από αιώνες στην Ιερά Μονή.
Ό λοι οι πιστοί, γεύτηκαν και την πασίγνωστη αβραμιαία παραδοσιακή μοναστηριακή φιλοξενία από τον Καθηγούμενο της Ι. Μονής, Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Μπαλωμένο και τους πατέρες της
Αδελφότητος, οι οποίοι με πολλή αγάπη
και ευγένεια διηκόνησαν όλους τους
πολυπληθείς προσκυνητές, οι οποίοι ευρίσκουν ανάπαυση και ησυχία στον ευλογημένο αυτό Τόπο. Ενώ όπως μαρτυρά και η φωτογραφία ο Δεσπότης των
Τρικάλων βοήθησε για την φιλοξενία, δείχνοντας ότι γνωρίζει την μαγειρική τέχνη.

∫Ε.Κ.

Καραγκούνικος γάμος
Το αποκριάτικο έθιμο του Καραγκούνικου γάμου θα αναβιώσει και φέτος την Καθαρά Δευτέρα (11/3) από το Δήμο Τρικκαίων
σε συνεργασία με τον Εκπολιτιστικό Λαογραφικό Όμιλο Καλυβίων (ΕΛΟΚ). Μάλιστα το θέμα θα απασχολήσει και την ερχόμενη συνεδρίαση του Δ. Σ. Τρικκαίων, καθώς θα πρέπει να εγκριθούν οι σχετικές δαπάνες.
Να σημειωθεί ότι το έθιμο αυτό πραγματοποιείται από το 1972
και κάθε χρόνο συνεχώς την Καθαρά Δευτέρα στα Μεγάλα Καλύβια με έντονο λαογραφικό χρώμα, κοινωνική απήχηση και ιδιαίτερη θέση στα αποκριάτικα έθιμα και δρώμενα της περιοχής
μας.

∫

∫χρ.πΑπ.

Ε.Κ.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

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

Οριστικοποιήθηκε η έλευση του
πρώην προέδρου της Βουλής και της
ΝΔ Ευάγγελου Μεϊμαράκη στα Τρίκαλα, για να παραστεί και να είναι ο
κεντρικός ομιλητής στην χοροεσπερίδα της τοπικής ΝΟΔΕ (Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή).
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου στις
20:30, στο GALLERY ART HOTEL
(Υπεραστικό ΚΤΕΛ) και ασφαλώς
αναμένεται να είναι έντονα προεκλογική, για ευνόητους λόγους.
Η έλευση του κ. Μεϊμαράκη στα
Τρίκαλα σαφέστατα αποτελεί μεγάλη επιτυχία του τοπικού κομματικού
μηχανισμού, ο οποίος δούλεψε πολύ
γι’ αυτό, καθώς είναι ιστορικό στέλεχος της παράταξης και έχει υπηρετήσει στα υψηλότερα κλιμάκια
της πολιτείας (Πρόεδρος της Βουλής και αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης), έχοντας βάλει την
προσωπική του “σφραγίδα” απ’
όπου πέρασε, οπότε η παρουσία
του εδώ είναι θετικό γεγονός, λαμβάνοντας επιπρόσθετα υπόψη ότι θα
ηγηθεί του Ευρωψηφοδελτίου της
ΝΔ.

∫ Μ.Α.Μπ.

4 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ

9

τοπικά

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Στο Δ.Σ. Τρικκαίων η β’ φάση του έργου για εκτίμηση του πλημμυριακού κινδύνου

Πως θα «θωρακιστούμε» από τις πλημμύρες
•Το έργο στοχεύει στην αξιολόγηση κατασκευαστικών
και μη προτάσεων αντιπλημμυρικής προστασίας για τους τέσσερις Δήμους
δεύτερη φάση του
έργου που αφορά
στην εκτίμηση του
πλημμυριακού κινδύνου
και την εύρεση βέλτιστων
θέσεων για την
κατασκευή
αντιπλημμυρικών έργων
στο ν. Τρικάλων
αναμένεται να τεθεί προς
συζήτηση στην ερχόμενη
συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου
Τρικκαίων.

Η

Η συνεδρίαση έχει οριστεί
για αυτή την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου στις 8.15 το βράδυ
ενώ το συγκεκριμένο έργο είχε
εγκριθεί πριν από δυόμιση χρόνια περίπου σε μια προσπάθεια
«θωράκισης» της περιοχής από
τα πλημμυρικά φαινόμενα,
μετά και τις καταστροφές που
είχαν σημειωθεί σε Βαλομάνδρι
και Φωτάδα, αλλά και σε όλο το
ν. Τρικάλων.
Πρόκειται για το έργο «Πολυκριτηριακή ανάλυση για την
εκτίμηση του πλημμυριακού
κινδύνου και την εύρεση βέλτιστων θέσεων για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή Ν. Τρικάλων» και η προγραμματική
σύμβαση είχε υπογραφή μεταξύ της τοπικής Περιφερειακής Ενότητας και των τεσσάρων Δήμων Τρικκαίων, Καλαμπάκας, Πύλης και Φαρκαδόνας και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με
σκοπό την εκπόνηση ενός
Ερευνητικού – Πιλοτικού Προγράμματος Εκτίμησης του
Πλημμυρικού Κινδύνου στις
περιοχές των αντίστοιχων δήμων και τη διατύπωση αντί-

στοιχων συγκεκριμένων προς
υλοποίηση διαχειριστικών
προτάσεων.
Έτσι, οι τέσσερις Δήμοι της
Π.Ε. Τρικάλων προχώρησαν
την 21–05–2018 στη σύναψη
Προγραμματικής Σύμβασης
με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) – Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Τομέας
Υδατικών Πόρων και από κοινού ανέθεσαν στο ίδρυμα
αυτό την εκπόνηση ενός
Ερευνητικού – Πιλοτικού Προγράμματος με τίτλο «Πολυκριτηριακή Ανάλυση για την
Εκτίμηση του Πλημμυρικού
Κινδύνου και την Εύρεση Βέλτιστων Θέσεων για την Κατασκευή Αντιπλημμυρικών Έργων στην περιοχή Τρικάλων».

Το έργο στοχεύει αφενός
στη διερεύνηση της αναγκαιότητας αναθεώρησης και
επανασχεδιασμού του υφιστάμενου δικτύου παρακολούθησης υιοθετώντας κριτήρια βέλτιστης χωροθέτησης και αφετέρου στη διατύπωση και αξιολόγηση κατασκευαστικών και μη προτάσεων αντιπλημμυρικής προστασίας για τους τέσσερις Δήμους.
Σύμφωνα με την εισήγηση
«στο πλαίσιο υλοποίησης της
Α’ Φάσης μελετήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής με έμφαση στο ιστορικό πλημμυρών, βασικά
πραγματοποιήθηκε μία αρχική
διερεύνηση των υδρολογικών
μοντέλων που θα εφαρμοσθούν στην περιοχή. Επιπρόσθετα περιλαμβάνει την βέλτιστη χωροθέτηση βροχομετρικών σταθμών.
Φορέας υλοποίησης της
έρευνας είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και φορέας διαχείρισης, εκμετάλλευσης και κυριότητας της
έρευνας θα είναι οι τέσσερις
Δήμοι, ενώ το ερευνητικό
έργο εκπονήθηκε σε δύο φάσεις.
Η συνολική δαπάνη του
ερευνητικού έργου ανέρχεται στο ποσό των 76.000,00 €,
πλέον ΦΠΑ 18.240,00 € (σύνολο 94.240,00 €). Ο κάθε
Δήμος συμμετέχει ισόποσα
στον προϋπολογισμό-χρηματοδότηση του ερευνητικού
έργου με το ποσό των
19.000,00 €, πλέον ΦΠΑ
4.560,00 €.
Ε.Κ.

Προχωρά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η ΔΕΥΑ Τρικάλων

Αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης
Τ

ο έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 3 εκ. ευρώ
και θα διενεργηθεί δημόσιος ηλεκτρονικός
διαγωνισμός

Στην αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης του
κέντρου της πόλης των Τρικάλων προχωρά το αμέσως
χρονικό διάστημα η ΔΕΥΑΤ
(Επιχείρηση Υδρεύσεως –
Αποχετεύσεως Τρικάλων).
Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 3.000. 000 ευρώ
και θα διενεργηθεί δημόσιος
ηλεκτρονικός διαγωνισμός με
το σύστημα προσφοράς με
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «αντικατάσταση παλαιού δικτύου
ύδρευσης του κέντρου της
πόλης των Τρικάλων», προϋπολογιζόμενης δαπάνης
3.000.000 ευρώ.

Το έργο
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με
τη μελέτη του έργου προβλέπεται η αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
συνολικού μήκους ~24.3 Km
στην πόλη των Τρικάλων. Το
προς αντικατάσταση δίκτυο
αποτελείται από 21,0 Km
αμιαντοτσιμεντοσωλήνων και

3,4 Km σωλήνων PVC. Η αντικατάσταση του δικτύου είναι
επιβεβλημένη λόγω παλαιότητας και ακαταλληλότητας
του υλικού κατασκευής των
σωληνώσεων που αποτελείται
από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες
και παλαιούς πλαστικούς σωλήνες PVC.
Η αντικατάσταση αγωγών
αφορά στην περιοχή του κέντρου των Τρικάλων (περιμε-

τρικά της πλατείας Πολυτεχνείου) και εκτείνεται σε έκταση ~630 στρεμμάτων. Με το
προτεινόμενο έργο θα κατασκευασθεί ένα σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης που θα εξυπηρετήσει το σύνολο των κατοίκων, των ενοίκων των ξενοδοχείων και των επισκεπτών
του κέντρου της πόλης των
Τρικάλων και θα αναβαθμίσει
τα ποιοτικά, ποσοτικά και

υδραυλικά χαρακτηριστικά
λειτουργίας του δικτύου.
Σύμφωνα με τον αριθμό των
παροχών (1.437), των υδρομέτρων (6.243 τεμ.), των ξενοδοχειακών μονάδων και καταστημάτων εστίασης που
βρίσκονται στην υπό μελέτη
περιοχή, ο αριθμός των ωφελούμενων κατοίκων εκτιμάται
σε 19.959.
Ε.Κ.

τοπικά
“Βιώσιμες” μεταρρυθμίσεις έχει
ανάγκη η πραγματική οικονομία της
χώρα και αφαλώς το εμπόριο, τονίζουν συνδικαλιστές του κλάδου.
«Αυτές είναι ένα σταθερό και δίκαιο φορολογικό σύστημα μέσα στο
οποίο θα μπορούν να αναπτυχθούν
οι επιχειρήσεις, οικονομική σταθερότητα και μια “κανονικότητα”» επισημαίνουν έμποροι και σημειώνουν
«προς αυτή την κατεύθυνση οι μεταρρυθμίσεις που θα υλοποιηθούν
θα πρέπει να αντέχουν τόσο σε εγχώριες όσο και εξωτερικές οικονομικές πιέσεις.
Η Ελλάδα οφείλει το συντομότερο
να ξεπεράσει τον κίνδυνο του παρατεταμένου αποκλεισμού εξόδου
στις αγορές και δεν επιτρέπεται να
παραμείνει μια απομονωμένη χώρα,
στον κατάλογο των “μη εμπορεύσιμων κινδύνων”».
«Πρέπει να σταματήσει η υπερφορολόγηση, που όχι μόνο δεν προσελκύει επενδύσεις, αλλά διώχνει
τις ελληνικές επιχειρήσεις στη Κύπρο
και τη Βουλγαρία με την οικονομική
μετανάστευση να έχει αυξηθεί μέσα

Σ

την δέσμευση του
ποσού των 300
εκατ. ευρώ
προχώρα το υπουργείο
Εργασίας, προκειμένου
να καλυφθεί από τον
ΟΠΕΚΑ η δαπάνη για την
καταβολή του
επιδόματος ενοικίου
2019 στους δικαιούχους.

Σύμφωνα με όλα τα δεδομένα, πρόκειται για το ποσό
που θα δοθεί σε περίπου
300.000 νοικοκυριά για το επίδομα ενοικίου.
Όπως όλα δείχνουν, μέχρι
τα τέλη Φεβρουαρίου θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις.
Οι αιτήσεις για το επίδομα
ενοικίου 2019 θα γίνονται σε
ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που είναι ήδη έτοιμη και
είναι παρόμοια με αυτή του
ΚΕΑ και του Κοινωνικού Μερίσματος.
Το επίδομα ενοικίου αποτελεί μια σημαντική ελάφρυνση στο εισόδημα των περίπου
300.000 οικογενειών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Χρειάζεται το εμπόριο και η οικονομία

“Βιώσιμες” μεταρρυθμίσεις
Περιλαμβάνουν δίκαιο φορολογικό σύστημα, οικονομική σταθερότητα και μια “κανονικότητα”
σε ένα χρόνο κατά 30%. Δυστυχώς
ακόμα παρατηρούμε ότι εξακολουθεί
να υφίσταται η μετανάστευση εξωστρεφών μεγάλων και μικρομεσαίων
ελληνικών επιχειρήσεων σε άλλες
χώρες της Ευρωζώνης, προσπαθώντας να αποφύγουν τη φορολογική
αφαίμαξη στην Ελλάδα και να αναζητήσουν πρόσβαση στη φθηνότερη
χρηματοδότηση, ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές στο διεθνές
οικονομικό περιβάλλον» υπογραμμίζουν έμποροι, αναφέροντας «είναι
λοιπόν αναγκαίο όσο ποτέ άλλοτε
το κράτος να εκσυγχρονιστεί και να
γίνει πιο ευέλικτο και αξιόπιστο.
Η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει το βασικό σύμμαχο για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, που στόχο

θα έχουν να γίνει η χώρα μας πιο
ελκυστική στους επενδυτές. Ωστόσο,
οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να βοηθήσουν σημαντικά τις υπάρχουσες
ελληνικές επιχειρήσεις, όλους τους
μικρομεσαίους “οικονομικούς πατριώτες” που έμειναν συνεπείς και
κατάφεραν να επιβιώσουν, μέσα σε
ένα πρωτοφανές δυσμενές οικονομικό περιβάλλον».
«Η μεταμνημονιακή περίοδος διαθέτει αναπτυξιακές ευκαιρίες, αλλά
απαιτεί πολλά και δύσκολα βήματα,
ενώ προϋποθέτει ότι στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας μας θα
πρέπει να σκεφτόμαστε πρώτα σε
“μικρομεσαία κλίμακα” δηλώνουν
στελέχη της ΕΣΕΕ.
Ματθαίος Μπίνας

Προχωρά το επίδομα ενοικίου
Στην τελική ευθεία η υποβολή αιτήσεων στον ΟΠΕΚΑ

Τα ποσά
Το ποσό θα κυμαίνεται από
70 – 210 ευρώ τον μήνα (840
– 2.500 ευρώ τον χρόνο), με

εισοδηματικά κριτήρια.
Το ύψος του επιδόματος
ενοικίου διαμορφώνεται ως
εξής:

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό:
70 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο
από δύο ενήλικα μέλη: 105

ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο
από τρία μέλη ή μονογονεϊκή
οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος: 140 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο
από τέσσερα ή μονογονεϊκή
οικογένεια με δύο ανήλικα
μέλη: 175 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο
από 5 μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία
ανήλικα μέλη και πάνω: 210
ευρώ
Για τη χορήγηση του επιδόματος πρέπει να πληρούνται τα εξής εισοδηματικά κριτήρια:
Το συνολικό εισόδημα του
νοικοκυριού δεν μπορεί να
ξεπερνά τις 8.000 ευρώ για
μονοπρόσωπο νοικοκυριό,
προσαυξανόμενο κατά 4.000
ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού.
Το συνολικό εισόδημα δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα
24.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του
νοικοκυριού.
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό:
8.000 ευρώ – Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα
μέλη: 12.000 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο
από τρία μέλη ή μονογονεϊκή
οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος: 16.000 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο
από τέσσερα ή μονογονεϊκή
οικογένεια με δύο ανήλικα
μέλη: 20.000 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο
από 5 μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία
ανήλικα μέλη και πάνω: 24.000
ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο
από δύο μέλη: 12.000 ευρώ –
Νοικοκυριό αποτελούμενο
από τρία μέλη: 16.000 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο
από 5 μέλη και πάνω: 24.000
ευρώ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος θα είναι να υπάρχει
ηλεκτρονικό μισθωτήριο.

Η καταβολή
Για την περίπτωση των δικαιούχων που διαμένουν σε
μισθωμένη κατοικία,το επίδομα καταβάλλεται μηνιαίως με
πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο
οποίος τηρείται σε Ελληνικό
πιστωτικό ίδρυμα.
Η ενίσχυση δεν καταβάλλεται εάν ο αιτών δεν έχει
δηλώσει στην αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα αριθμό
τραπεζικού λογαριασμού στον
οποίο είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.
ΧΡ. ΠΑΠ.

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 22426-24320
22507.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ.ΓΑΛ. ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6 σελίδα
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ε την ευχή το
2019 να είναι μια
χρονιά
δημιουργίας και υγείας
χθες το μεσημέρι η
Περιφερειακή Ενότητα
Τρικάλων έκοψε την
πρωτοχρονιάτικη πίτα
της.
Το παρόν έδωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ.
Χρήστος Μιχαλάκης, ο νέος
Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης - Εμπορίου κ.
Χρήστος Γακόπουλος, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Ντίνος Μπάρδας, Γιώργος Τσίγκας και Απόστολος Κολίτσας
και οι υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας.
Την πίτα ευλόγησε ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητρόπολης Τρίκκης & Σταγών,
Αρχιμανδρίτης Αλέξιος Κανίνας και ευχήθηκε σε όλους
ο,τι καλύτερο.
Στο σύντομο χαιρετισμό του
ο κ. Μιχαλάκης ευχαρίστησε
όλο το προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, για τις άοκνες και σε
πολλές περιπτώσεις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλουν νύχτα μέρα, ώστε
η Π. Ε. Τρικάλων να βρίσκεται
δίπλα σε κάθε πολίτη του νομού που έχει ανάγκη ή αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα,
μεταφέροντας παράλληλα σε
όλους τους χαιρετισμούς του
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
Κώστα Αγοραστού, που δεν
μπόρεσε να παραβρεθεί λόγω
ανειλημμένων υποχρεώσεων.
Τα τρία τυχερά φλουριά
στις τέσσερις πίτες που κόπηκαν και μοιράστηκαν στο
προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, αντιστοιχούσαν σε τρεις ημέρες
άδεια.
Ε.Κ.
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Την πίτα έκοψε χθες η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Δημιουργικό 2019
Στο χαιρετισμό του ο κ. Μιχαλάκης ευχαρίστησε όλο
το προσωπικό για τις προσπάθειες που καταβάλλουν

Τιμή κάρτας: 15 € με φαγητό και απεριόριστο ποτό.
Τιμή κάρτας παιδική: 10 €
ΠΛΟΥΣΙΑ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ
ΟΡΧΗΣΤΡΑ:

ΚΛΑΡΙΝΟ:
ΤΡΑΓΟΥΔΙ:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΣΙΟΥΝΗΣ
ΜΕ ΤΙΜΗ
ΤΟ Δ.Σ.

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

Σας προσκαλούμε
στον ετήσιο χορό του Συλλόγου μας
που θα γίνει σήμερα
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
και ώρα 8:30μ.μ. στο κέντρο
«ΑΗΔΟΝΙΑ» (έναντι πάρκου Αη Γιώργη).

-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

τοπικά

ΣΑΒΒΑΤΟ
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Ευρωπαϊκή πολιτική
αναγνώριση για τα ηλεκτρικά
οχήματα του Δ. Τρικκαίων

Επίσκεψη συνεργασίας για
το προσφυγικό στα Τρίκαλα
•Στον Δήμαρχο Τρικκαίων
ο νέος επικεφαλής της Αρμοστείας
του ΟΕΗ στη Θεσσαλονίκη

•Στο συνέδριο του ΕΛΚ στην Αθήνα τα οχήματα του προγράμματος ELVITEN

υνεχώς
μεγαλύτερης
αποδοχής
τυγχάνουν οι δράσεις για
βιώσιμη κινητικότητα που
υλοποιεί ο Δήμος
Τρικκαίων. Μία εξ αυτών,
τα ηλεκτρικά οχήματα
του προγράμματος
ELVTEN, είχαν την
ευκαιρία να γνωρίσουν οι
μετέχοντες στο συνέδριο
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος, που διεξήχθη
στην Αθήνα.

Σ

Την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου
2019, στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία», ο πρόεδρος
της ΝΔ κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και ο επικεφαλής της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμ-

ματος και υποψήφιος για την
προεδρία της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής κ. Μάνφρεντ Βέμπερ, είδαν από κοντά μια ακό-

μη καινοτόμα δράση του Δήμου Τρικκαίων.
Τα ηλεκτρικά αυτά οχήματα,
μέσω του προγράμματος που
υλοποιούν ο Δήμος και ηetrikala ΑΕ, το επόμενο διάστημα θα δοκιμαστούν και σε
πραγματικές συνθήκες, στην
πόλη των Τρικάλων.
Τα μισά θα δοθούν σε χρήστες για επαγγελματικούς λόγους (εξυπηρέτηση πελατών,
ταχυμεταφορές κ.α.) και τα
άλλα μισά σε πολίτες ολιγόωρη χρήση, βάσει προδιαγραφών.
Ο Δήμος Τρικκαίων συνεχίζει να πρωτοπορεί και να
αφουγκράζεται τις ανάγκες
της κοινωνίας, εφαρμόζοντας
λύσεις που θα βελτιώσουν
την κινητικότητα και την καθημερινότητα των πολιτών.

Smart και στις επιστημονικές μετρήσεις
για ασύρματες ακτινοβολίες στα Τρίκαλα
•Συνεργασία του Δήμου Τρικκαίων με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για την ενημέρωση των πολιτών
ξυπνο" δεν είναι
απλώς να χρησιμοποιείς την τεχνολογία για λύσεις. "Εξυπνο" είναι να
τη χρησιμοποιείς και για γνώση,
για ενημέρωση των πολιτών,
για ασφάλεια.
Για τον λόγο αυτόν, στελέχη
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
πραγματοποιούν ελέγχους και
μετρήσεις για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στην πόλη
των Τρικάλων. Ο Δήμος Τρικκαίων μετέχει σε πρόγραμμα
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου και από την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019, οι
ερευνητές κ. Αρης Αλεξιάς και
Χάρης Τυράκης, ξεκίνησαν τη
μέτρηση σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης: στο κέντρο,
κοντά στο δημαρχείο, κοντά
σε χώρους συνάθροισης (γήπεδο, πάρκο Ματσόπουλου,
αθλητικό κέντρο Μπάρας, μεγάλο αριθμό σχολείων) κ.α.

"Ε

Οι μετρήσεις γίνονται στο
πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τον τίτλο «Ακτινική επιβάρυνση ευαίσθητων
πληθυσμιακών ομάδων (παιδιά,
έγκυες, επαγγελματικά εκτιθέμενοι) από μη ιοντίζουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
υψηλών συχνοτήτων (κινητή τηλεφωνία) και χαμηλών συχνοτήτων (βιομηχανικά κι οικιακά
ρεύματα)» και υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Κάππα,
από το τμήμα Ιατρικής Φυσικής.
Ουσιαστικά, οι δύο ερευνητές
τις επόμενες ημέρες θα μετρούν τα επίπεδα ηλεκτρομα-

γνητικής ακτινοβολίας από
ασύρματες τεχνολογίες με συγκεκριμένο, ειδικό μηχάνημα μέτρησης. Ακολούθως θα γίνει η
καταγραφή των αποτελεσμάτων, τα οποία θα είναι βεβαίως
διαθέσιμα.
Αυτή η δράση, είναι η δεύτερη του Δήμου Τρικκαίων για τον
έλεγχο της ακτινοβολίας. Ηδη
από το 2015 σε συνεργασία με
την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, έχουν τοποθετηθεί 4 σταθεροί μετρητές ακτινοβολίας σε δημοτικά κτήρια,
ενώ στα τέλη του 2018 υπογράφτηκε και η απόκτηση από
τον Δήμο μιας κινητής ομάδας,
που θα κινείται στην πόλη και
στα χωριά, βάσει αιτημάτων
και καθορισμένης πορείας του.
Ο Δήμος Τρικκαίων έχει ως
στόχο να είναι ο ίδιος και οι πολίτες, πλήρως ενήμεροι για όσα
αφορούν στην καθημερινότητα
και στην υγεία των πολιτών.

α σημαντικά και πρωτοπόρα βήματα στο
προσφυγικό ζήτημα, που έκαναν ο Δήμος
Τρικκαίων και η τρικαλινή κοινωνία,
συζητήθηκαν ξανά το πρωί της Παρασκευής 8
Φεβρουαρίου 2019.

Τ

Αφορμή, η επίσκεψη του νέου επικεφαλής του γραφείου Θεσσαλονίκης της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για
τους πρόσφυγες (UNCHR0 κ. Luca Curci, στον Δήμαρχο
Τρικκαίων. Συνοδευόμενος από τον κ. Ιωάννη Μάριο Σαρίκα (από το τμήμα Διαχείρισης Προγραμμάτων γραφείου Θεσσαλονίκης) και την κ. Ελένη Μπλέτσα (από το τμήμα Προστασίας), ο νέος επικεφαλής ενημερώθηκε για τα
όσα έχουν πράξει ο Δήμος και οι πολίτες τα τελευταία χρόνια. Από τις πρώτες ελεύσεις προσφύγων, τη φιλοξενία στο
κλειστό γυμναστήριο, στο Φρούριο και έως το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ, ο Δήμος ανέλαβε στο μέτρο των δυνατοτήτων
του, την ευθύνη που αναλογούσε.
Εγινε, επίσης, συζήτηση για την τρέχουε περίοδο, με την
υλοποίηση του προγράμματος φιλοξενίας σε οικίες, ενώ
τέθηκαν και θέματα γενικότερου προβληματισμού. Παρόντος του αρμόδιου αντιδημάρχου κ. Κ. Ψύχου και του
δι/ντος συμβούλου τη e-trikala κ. Οδ. Ράπτη, με στελέχη
δημοτικής επιχείρησης, συζητήθηκαν επίσης και οι τρόποι συνεργασίας για το επόμενο διάστημα.

Παράδοση ελέγχου προόδου
μαθητών Α’ τετραμήνου
Καλούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών του
8ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων να προσέλθουν στο Σχολείο την Δευτέρα 11/02/2019 και ώρα 12:30, για να ενημερωθούν από τη διεύθυνση του σχολείου. Μετά την ενημέρωση, (13:00) θα δοθεί η βαθμολογία του Α’ τετραμήνου για το σχολικό έτος 2018-2019. H παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.

Εκδήλωση για τις τοπικές εκλογές
● Η Λαϊκή Συσπείρωση του Δήμου Πύλης διοργανώνει
ανοιχτή εκδήλωση την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου, στις
11:30π.μ., στο Δημαρχείο Πύλης με θέμα:
«Τοπικές εκλογές και οι θέσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης»

Θα μιλήσουν:
Βάιος Καλύβας, υποψήφιος Δήμαρχος Πύλης
Απόστολος Ζάχος, δημοτικός σύμβουλος Πύλης
Βάσω Μπακάση, υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος .
Στην εκδήλωση θα γίνει παρουσίαση των πρώτων
υποψήφιων Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων.

8 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ

9

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

τοπικά

Παραγωγοί, προκειμένου να εξασφαλίσουν εισόδημα επιβίωσης

Σκέφτονται να στραφούν στην οικοτεχνία
Ν

α στραφούν προς την μεταποίηση σκέφτονται
κτηνοτρόφοι, λόγω της δεινής οικονομικής
κατάστασης που έχουν περιέλθει.

Οι εξαιρετικά χαμηλές τιμές των προϊόντων τους, τους
έχουν προκαλέσει σημαντικά οικονομικά προβλήματα, τα
οποία άλλους τους οδηγούν σε σκέψεις αποχώρησης από
το επάγγελμα, ενώ κάποιους άλλους στην αναζήτηση άλλων
τρόπων επιβίωσης.
Οι άλλοι τρόποι επιβίωσης είναι η μεταποίηση από τους
ίδιους τους κτηνοτρόφους των προϊόντων τους και κυρίως
του γάλακτος, η δημιουργία δηλαδή μικρού τυροκομείου,
στο πλαίσιο οικοτεχνίας, μία πρωτοβουλία για την οποία
υπάρχει και πρόγραμμα επιδότησης.
Πρόγραμμα “ανάσα” για την ύπαιθρο είναι αυτό της οικοτεχνίας, το οποίο ενισχύει μικρής κλίμακας μεταποίησης
αγροτικών προϊόντων, αποκλειστικά ιδίας παραγωγής, από
κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
Η διάθεση των παραγόμενων προϊόντων της οικοτεχνίας
μπορεί να γίνεται σε τοπικές αγορές, εμποροπανηγύρεις,
δημοτικές εκδηλώσεις, καθώς και σε επιχειρήσεις λιανικού
εμπορίου και μαζικής εστίασης, ενώ τα προϊόντα μπορούν
να διατίθενται σε προσυσκευασμένη ή μη μορφή.

Τα είδη
Τα είδη των τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής είναι:
1) Προϊόντα δημητριακών, ιδίως απλά αρτοσκευάσματα
(π.χ. παξιμάδια κ.τ.λ) και ζυμαρικά με κύριο συστατικό το
αλεύρι δημητριακών (π.χ. τραχανάς, χυλοπίτες κ.τ.λ).
2) Προϊόντα φυτικής προέλευσης με ή χωρίς γλυκαντικές
ύλες, ιδίως γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, κομπόστες, ζελέ
φρούτων, παστέλια με ξηρούς καρπούς,πετιμέζι, μουσταλευριά.
3) Προϊόντα με παρθένα ελαιόλαδα και διάφορα αρωματικά
φυτά, μπαχαρικά, αιθέρια έλαια, χυμούς φρούτων κ.α.

τρόφιμα σε συσκευασία έως δύο λίτρων.
4) Προϊόντα διατηρημένα με αλάτι, ξύδι και λάδι τρόφιμα
φυτικής προέλευσης, ιδίως επιτραπέζιες ελιές και προϊόντα
ελιάς αλείμματα, τουρσιά, σάλτσες.
5) Προϊόντα διατηρημένα με ξήρανση τρόφιμα φυτικής
προέλευσης, ιδίως φρούτα και λαχανικά, ξηροί καρποί,
όσπρια, αρωματικά φυτά.
6) Προϊόντα με μέλι και ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα

φρούτα, μαστίχα, κρόκο κ.α. τρόφιμα
7) Γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως τυρί, βούτυρο, γιαούρτι,
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας.
Επίσης, είναι δυνατή η συνεργασία δύο ή περισσοτέρων
παραγωγών για την οικοτεχνική παραγωγή.
Ματθαίος Μπίνας

Η δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων
αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»

Προκηρύσσεται τον Μάρτιο
Αιτήσεις ένταξης θα μπορούν να υποβάλλουν
νέοι αγρότες και δικαιούχοι της 1ης πρόσκλησης

Τ

ον ερχόμενο
Μάρτιο αναμένεται
να έρθει η
προκήρυξη για το μέτρο
διατήρησης των
απειλούμενων
αυτόχθονων φυλών
αγροτικών ζώων.

Πρόκειται για την δράση
10.1.09 στην οποία μπορούν
να λάβουν μέρος νέοι εν δυνάμει δικαιούχοι κάτοχοι φυλών αγροτικών ζώων που
απειλούνται με εξαφάνιση και
δικαιούχοι της 1ης πρόσκλησης οι οποίοι :
α) επιθυμούν να ενταχθούν
για διαφορετική κατηγορία
ζωικού κεφαλαίου ή και για
την ίδια ζωική κατηγορία αλλά
για διαφορετική φυλή αγροτικών ζώων.
β) έχουν ανακαλέσει την αί-

τηση στήριξης τους από την
1η πρόσκληση.

Αυτόχθονες φυλές
Η Δράση έχει ως στόχο την
στήριξη των κτηνοτρόφων με
ενίσχυση τόσο για τα αρσενικά όσο και για τα θηλυκά αναπαραγωγικά ζώα των αυτόχθονων φυλών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται για τη
διατήρηση ή αύξηση του αριθμού των επιλέξιμων ζώων για
μία πενταετία. Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη η απώλεια εισοδήματος και το πρόσθετο
κόστος ανά Μονάδα Μεγάλου
Ζώου (ΜΜΖ) διατηρούμενης
τοπικής φυλής. Ως ανώτατο
ποσό ενίσχυσης, στην 1η πρόσκληση είχε οριστεί το ποσό
των 200 ευρώ ανά μονάδα

ζωικού κεφαλαίου ανά έτος.
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο πρόγραμμα ενισχύονται:
Τα θηλυκά βοοειδή ηλικίας
άνω των έξι μηνών
Τα θηλυκά αιγοπρόβατα
ηλικίας άνω του ενός έτους
Αρσενικά και θηλυκά χοιροειδή
Αρσενικά και θηλυκά ιπποειδή άνω των έξι μηνών
Καλύπτεται και το κόστος
συναλλαγής έως αξίας 20%
της ενίσχυσης που καταβάλλεται για την ανάληψη των
δεσμεύσεων. Όταν οι δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από
ομάδες αγροτών ή ομάδες
αγροτών και άλλων διαχειριστών γης, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά
ετ α τετ με την
πρωθυπουργό της
Ρουμανίας κα
Vasilica Viorica Dăncilă
και τον Επίτροπο
Εκπαίδευσης, Πολιτισμού,
Νεολαίας και Αθλητισμού
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κ. Tibor Navracsics είχε ο
Πρόεδρος της Ένωσης
Περιφερειών Ελλάδας
(ΕΝΠΕ), Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας κ. Κώστας
Αγοραστός στο πλαίσιο
της 133ης ολομέλειας της
Επιτροπής των
Περιφερειών της ΕΕ στις
Βρυξέλλες.

Τ

«Η Συνοχή είναι όντως η κοινή Ευρωπαϊκή μας αξία», τόνισε ο κ. Κ. Αγοραστός συμφωνώντας με το βασικό σύνθημα
της Ρουμανικής Προεδρίας της
ΕΕ κατά το α’ εξάμηνο του
2019 και επισήμανε στην κα
Dăncilă ότι η Συνοχή είναι κεντρική προτεραιότητα και στο
νέο επενδυτικό πρόγραμμα InvestEU μετά από πρωτοβουλία και εργώδεις προσπάθειες
και της Επιτροπής των Περιφερειών στην οποία ήταν ο αρμόδιος εισηγητής.
«Η πολιτική Συνοχής πρέπει
να συνεχίσει να καλύπτει το
σύνολο των Περιφερειών και
των Δήμων και στο μέλλον»,
υπογράμμισε η πρωθυπουργός της Ρουμανίας και χαρα-

Το Επιμελητήριο Τρικάλων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους
επιχειρηματίες στην ενημερωτική
εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12/02/2019 και
ώρα 18.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων
του
ξενοδοχείου
GALLERY ART HOTEL, (Π.Ο. Λάρισας – Καρδίτσας), για την παρουσίαση των δύο νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων του
ΕΠΑνΕΚ. Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την
Α.Ε.Δ.Ε.Π. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος (εταίρο του
Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. και αρμόδια για την
περιοχή της Θεσσαλίας) και το
Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, Enterprise Europe Network – Hellas.
Ειδικότερα θα παρουσιαστούν
τα κάτωθι Προγράμματα:
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΣΤΙΑΣΗ-ΕΚΠΑΔΕΥΣΗ, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων
μικρών και πολύ μικρών επιχει-
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Τετ α τετ με την πρωθυπουργό της Ρουμανίας και τον Επίτροπο Εκπαίδευσης
και Νεολαίας της ΕΕ είχε ο Κώστας Αγοραστός στις Βρυξέλλες

Διπλασιάζεται ο προϋπολογισμός
του «Erasmus» στα 30 δις ευρώ
Κ. Αγοραστός: «Να υποστηριχθούν νέες και νέοι από αγροτικές περιοχές στο να ενταχθούν στο πρόγραμμα»

κτήρισε «επιβεβλημένο ο μελλοντικός προϋπολογισμός της
ΕΕ να παρέχει τους κατάλληλους πόρους για την επίτευξη
τόσο οικονομικής ανάπτυξης

όσο και συνοχής».
Διπλασιάζεται ο προϋπολογισμός του «Erasmus» στα 30
δις ευρώ
Στον Ούγγρο Επίτροπο της

ΕΕ ο κ. Κώστας Αγοραστός
εξέφρασε την υποστήριξή του
στην περαιτέρω ενίσχυση του
προγράμματος «Erasmus», του
οποίου ο προϋπολογισμός πρό-

Τρίτη 12 Φεβρουαρίου

Ενημερωτική εκδήλωση παρουσίασης των δύο νέων
χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΕΠΑνΕΚ
ρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και την
παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας
προκειμένου να αναβαθμίσουν το
επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους. Ενισχύονται επενδυτικά Σχέδια
ύψους από 10.000 € έως 150.000
€ με ποσοστό χρηματοδότησης
50%. ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, η οποία στοχεύει
στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επεν-

δύοντας στον εκσυγχρονισμό του
παραγωγικού εξοπλισμού τους
και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. Στο πλαίσιο αυτής
της δράσης, ενισχύονται επενδυτικά Σχέδια ύψους από 20.000
€ έως 200.000 € με ποσοστό επιχορήγησης από 50% έως 65% Το
ύψος της επιδότησης καθορίζεται
με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις
των επιχειρήσεων.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν
τη δυνατότητα να πληροφορηθούν σε βάθος για τις δράσεις και
να λάβουν έγκυρες απαντήσεις
στα ερωτήματα τους. Σκοπός της
εκδήλωσης είναι οι επιχειρηματίες
να αποκτήσουν μια ολοκληρωμέ-

νη εικόνα που θα τους βοηθήσει
να υποβάλουν πλήρεις αιτήσεις.
Για παροχή εξατομικευμένης
υποστήριξης μπορείτε να απευθύνεστε καθημερινά στα γραφεία
του Επιμελητηρίου Τρικάλων.
Υπεύθυνη: Σδρένια Σοφία – Οικονομολόγος & Επιχ/κή Σύμβουλος (τηλ. 2431028189 – εσωτ.
106, e-mail: sdrenia[at]trikalachamber.gr).
Οι προσκλήσεις/ οδηγοί των
προγραμμάτων, είναι αναρτημένες/οι στο portal του Επιμελητηρίου Τρικάλων www.trikala-chamber.gr στην κατηγορία Οδηγός
Επιχειρηματία, Προγράμματα.

Οι κλέφτες ποδηλάτων έμειναν με την όρεξη!
Επιχείρηση της αστυνομίας για κλεμμένα.. ποδήλατα στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων
Η αναστάτωση στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων είχε… εξήγηση! Κλέφτες ποδηλάτων προσπάθησαν να κάνουν την… ζημιά, αλλά η
αστυνομία του πήρε χαμπάρι!Τα τελευταία χρόνια οι κλοπές ποδηλάτων έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο, χωρίς διάκριση ακριβών και
φθηνών. Σχεδόν κάθε ποδηλάτης, ο ίδιος ή κοντινά του πρόσωπα, έχει χάσει ένα ή και περισσότερα ποδήλατα. Το πρόβλημα είναι πιο σοβαρό ιδίως στο κέντρο της πόλης όπου αφήνουμε το ποδήλατο σε πολυσύχναστα μέρη.
Μια τέτοια υπόθεση ρουτίνας εξιχνίασε το πρωί της Πέμπτης ομάδα αστυνομικών στην Γέφυρα Γκίκα έπειτα από καταγγελία για κλεμμένα ποδήλατα κάτω από τη γέφυρα στο ποτάμι. Οι ιδιοκτήτες στάθηκαν τυχεροί καθώς, κάποιοι βρήκαν το ποδήλατο που τους είχε κλαπεί παρατημένο. Προφανώς ο δράστης δεν πρόλαβε να μεταφέρει τα κλεμμένα ποδήλατα και το αντιλήφθηκαν οι αρχές.
ΧΡ.ΠΑΠ.

Πρόσκληση
Ο Μορφωτικός Σύλλογος Λογγακίου σας προσκαλεί αύριο 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

Χορός του Πολιτιστικού Συλλόγου
Αμαράντου «Η ΒΕΝΤΙΣΤΑ»
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αμαράντου «Η ΒΕΝΤΙΣΤΑ»,
διοργανώνει τον ετήσιο χορό, σήμερα 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

κειται να διπλασιασθεί φθάνοντας στα 30 δις ευρώ την περίοδο μετά το 2021.
Έκρινε μάλιστα επιβεβλημένο να υποστηριχθούν νέες και

νέοι από αγροτικές περιοχές
στο να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
Από την πλευρά του ο κ. Tibor
Navracsics ενημέρωσε τον Πρόεδρο της ΕΝΠΕ για τη νέα πρωτοβουλία «DiscoverEU» (Ανακαλύπτω την ΕΕ), μέσω της
οποίας νέες και νέοι έχουν τη
δυνατότητα να ανακαλύψουν
την πλούσια πολιτισμική ποικιλομορφία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, να γνωριστούν με συνομήλικούς τους από άλλες
χώρες και να ενημερωθούν για
το τι προσφέρει η ΕΕ στους πολίτες της.
Ο Επίτροπος επισήμανε ότι
«Περιφέρειες και Δήμοι πρέπει
να αναλάβουν μεγαλύτερο
ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος», πρόταση με την οποία συμφώνησε
ο κ. Κ. Αγοραστός.

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 αύριο Κυριακή
10 Φεβρουαρίου 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 αύριο 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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Μ

ε τη βοήθεια
του Θεού, η
νέα χρονιά να
είναι ευλογημένη, με
συνεργασία που θα
αποφέρει καλούς
καρπούς, ευχήθηκε
ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Σταγών
και Μετεώρων κ.
Θεόκλητος στους
ιερείς και μοναχούς
της Μητρόπολης.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

τοπικά

Ευλόγησαν την Βασιλόπιτα
Η Ιερά Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων κατά την πρόσφατη ιερατική σύναξη
λίτης Σταγών και Μετεώρων
κ. Θεόκλητος στον

Ιερό

Ναό Μετεωριτών Πατέρων.
Ενώ στην συνέχεια έγινε
η Ιερατική σύναξη για να
μπουν σε μια σειρά τα τρέχοντα ζητήματα της Μητρό-

Την Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα της Ιεράς Μητροπόλεως στην Καλαμπάκα ευλόγησε το πρωί της Πέμπτης
ο Σεβασμιώτατος Μητροπο-

πολης που αφορούν το έτος
2019.
ΧΡ.ΠΑΠ.

CMYK

τοπικά
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Γενική συνέλευση πραγματοποίησαν χθες οι Τρικαλινοί συνταξιούχοι του ΙΚΑ

Συνεχίζουν τον αγώνα τους
Για τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τους συνταξιούχους
ενημέρωσε ο οργανωτικός γραμματέας της Ομοσπονδίας κ. Π. Πάλμος

ποφασισμένοι να μη
το βάλουν κάτω και
να συνεχίζουν τον
αγώνα τους ενάντια στην
πολιτική που
εφαρμόζεται,
εμφανίστηκαν χθες το
πρωί οι Τρικαλινοί
συνταξιούχοι κατά τη
διάρκεια της γενικής
συνέλευσης του τοπικού
Σωματείου Συνταξιούχων
ΙΚΑ.

Α

Η συνέλευση έγινε στην αίθουσα του εργατοϋπαλληλικού κέντρου, παρουσία των μελών του Σωματείου
συνέχεια των αγωνιστικών κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα, διότι όλο αυτά τα χρόνια υπήρξε περικοπή των συντάξεων και των εισοδημάτων
έως και 50%» και πρόσθεσε «
τα προβλήματα παραμένουν
και οξύνονται, λόγω των μνημονιακών πολιτικών που εφαρμόζονται. Κανείς συνταξιούχος δεν έλαβε ούτε ένα ευρώ
περισσότερο. Αντιθέτως είχαμε περικοπές σε όλους τους
τομείς». Παράλληλα, στάθηκε
και στην απόφαση του ΣτΕ για
τις περικοπές των συνταξιούχων, λέγοντας ότι θα πρέπει η

Η συνέλευση έγινε στην αίθουσα του εργατοϋπαλληλικού κέντρου, παρουσία των
μελών του Σωματείου, ενώ έγινε η κοπή και της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Για τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν
τους συνταξιούχους ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους
ο οργανωτικός γραμματέας
της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ κ. Παναγιώτης Πάλμος.
Όπως σημείωσε «θα υπάρξει

Κυβέρνηση να εφαρμόσει την
απόφαση για την επιστροφή
των δώρων.

«Διεκδικούμε ό,τι
μας έχει αφαιρεθεί»
Οι συνταξιούχοι μεταξύ άλλων διεκδικούν την κατάργηση
του νόμου 4387/16 (νόμος Κατρούγκαλου) και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων, να δοθούν άμεσα αυξήσεις σε όλες
τις συντάξεις και να οριστεί η
κατώτερη σύνταξη στα 600
ευρώ, από τα 360 που είναι σήμερα, όχι στη μείωση του
αφορολόγητου και στην περικοπή των οικογενειακών επι-

δομάτων, του ΕΚΑΣ, των συντάξεων χηρείας, στην άμεση
απόδοση των δώρων, την ανακεφαλαιοποίηση των Ταμείων,
να αποδοθεί σύνταξη σε όσους
συνταξιούχους έχουν οφειλές
στον ΟΑΕΕ με βάση τα χρόνια
που έχουν πληρώσει, και όχι να
οδηγούνται στο σφαγείο των
360 ευρώ, δημόσιο σύστημα
Κοινωνικής Ασφάλισης και
αποκλειστικά δημόσια δωρεάν
Υγεία για όλους, κατάργηση απαγόρευση κάθε εμπορευματοποίησης.
«Διεκδικούμε ό,τι μας έχει
αφαιρεθεί, από όλο το αντισυνταξιουχικό - αντιασφαλιστικό νομικό πλαίσιο που ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις»
υπογράμμισαν, χθες μεταξύ
των άλλων κατά τη διάρκεια
της συνέλευσης, ενώ ζήτησαν
να αποδοθούν άμεσα, χωρίς
αιτήσεις, δικαστήρια και προαπαιτούμενα, όσα ακόμα η κυβέρνηση αυθαίρετα παρακρατεί σε κύριες - επικουρικές
συντάξεις και να εφαρμοστούν
τώρα όλες οι δικαστικές αποφάσεις που προβλέπουν επιστροφές σε όλους τους συνταξιούχους.
Ευαγγελία Κάκια

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

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

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

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

Γατοτροφή Premium από 24,99

μόνο

Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5kg

από

Αλεύρι τύπου 70% 25kg

από

Hλιέλαιο 10λίτρα

από

11,99€
17,99€
14,99€
2,99€
12,49€
11,99€

Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ψυχοθεραπεία, Συμβουλευτική, Ειδική διαπαιδαγώγηση,
θεραπευτική ιππασία, θεραπευτική κολύμβηση, ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, Τμήματα Δημιουργικής Απασχόλησης και Φύλαξης Παιδιών.
Το κέντρο μας συνεργάζεται
με εξειδικευμένο παιδοψυχίατρο
ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Αυτισμός, Νοητική Στέρηση, ΔΕΠ-Υ, Μαθησιακές
Δυσκολίες – Λοιπές Διαταραχές

Ώρες Λειτουργίας: 11.00-21.30

Κόγια Ι. Σοφία - Κοιν. Λειτουργός
Υπεύθυνες
επικοινωνίας: Αγγέλη Μαρία - Λογοθεραπεύτρια
Απόλλωνος 16, Τρίκαλα
Τηλ. 24310-78781•Κιν.: 6974273255, 6970456589
CMYK

email: diatrofis@gmail.com
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Και η Τοπική Κοινότητα Γόμφων
(ΡΑΨΙΣΤΑ) της Δημοτικής
Ενότητας Γόμφων στο πλευρό
του Κώστα Μαράβα

Απόλυτα επιτυχές το 2018
για την ΕΔΑ ΘΕΣΣ –
Νέες επενδύσεις 93εκ.€
Γενικός Διευθυντής της
ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Μπακούρας
Λ., ανέπτυξε τα
αποτελέσματα του 2018 καθώς
επίσης, το πρόγραμμα
ανάπτυξης για την πενταετία
2019 -2023, συνολικού
προϋπολογισμού 93 εκατ. ευρώ.

Ο

Τελικά η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δεν έχει αδιέξοδα.
Οι εκλογές είναι γιορτή, είναι επιβράβευση ανθρώπων, είναι συμμετοχή.
Η διαδρομή προς την «ΙΘΑΚΗ» έχει την μεγαλύτερη
αξία.
Στον δρόμο αυτό συμμετέχει και η Κοινότητα Γόμφων.
Ως υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι Γόμφων κατέρχονται με αλφαβητική σειρά οι παρακάτω:
Κατσίβελου Χρυσούλα του Ηλία, συζ. Ποντίκα
Ευαγγέλου - οικιακά
Κιάφας Αθανάσιος του Θεοφάνη - Εκπαιδευτικός
Μαγκούτης Βασίλειος του Δημητρίου - Αγρότης
Μανταλιά Χριστίνα του Λάμπρου, συζ. Ρουμπιέ
Ευαγγέλου - Οικιακά
Ποντίκας Κωνσταντίνος του Αθανασίου – Ελεύθερος επαγγελματίας
Τσιαπάρας Παναγιώτης του Αθανασίου – Αγρότης.
Ως υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, προερχόμενοι από την Κοινότητα Γόμφων, κατέρχονται οι:
1. Ζιάκας Σταύρος του Γεωργίου – Συνταξιούχος
Τραπεζικός υπάλληλος
2. Ζιάκας Χρήστος του Δημητρίου – αγρότης και
3. Μπράμης Ευάγγελος του Αθανασίου – Συνταξιούχος Σωφρονιστικός υπάλληλος.
Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας,
τους καλωσόρισε λέγοντας:
«Καλωσορίζω στις τάξεις του συνδυασμού μας
τους υποψηφίους Κοινοτικούς και Δημοτικούς Συμβούλους Γόμφων.
Όλοι τους είναι άνθρωποι που ζουν την καθημερινότητα της Ραψίστας και της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων γενικότερα.
Χαίρομαι γιατί έμπειροι και νεότεροι ενώνονται για
το κοινό καλό. Η Δημοτική παράταξη «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ» δυναμώνει.
Εμπιστεύομαι απόλυτα την κρίση των Γομφαίων συνδημοτών μας.
Όλοι μαζί, θα δώσουμε ηχηρό μήνυμα σε όσους
μηδενίζουν και κινδυνολογούν.
Γιατί στα δικά μου χρόνια διοίκησης του Δήμου, η
πόρτα του Δημάρχου ήταν, είναι και θα είναι ανοικτή
σε όλους.
Γιατί μιλάμε την γλώσσα της ευθύνης και της αλήθειας.
Με απόλυτη διαφάνεια, με νομιμότητα.
Ζητώ από όλους να δώσουν ένα πολιτισμένο και έντιμο αγώνα, έτσι ώστε να μην πάει καμία ψήφος χαμένη.
Η 26η του Μάη είναι πολύ κοντά και οι απαντήσεις
των δημοτών μας θα είναι ηχηρές…».

Ειδικότερα, ανέλυσε τους άξονες
του προγράμματος, κάνοντας παράλληλα έναν απολογισμό των 10 στόχων
που επιτεύχθηκαν την προηγούμενη
χρονιά, υπογραμμίζοντας ότι το 2018
ήταν απολύτως επιτυχές για την πορεία της Εταιρείας.
Σύμφωνα με τον κ. Μπακούρα Λ., τα
αποτελέσματα του 2018 πιστοποιήθηκαν με την απόλυτη και επιτυχή επίτευξη των δέκα επιχειρησιακών στόχων
Επέκταση Δικτύου σε υφιστάμενες και νέες περιοχές - Θεσσαλονίκη
που είχε θέσει η Εταιρεία και αφορούν
το σύνολο των δραστηριοτήτων της.
Αναλυτικότερα, οι στόχοι αποτελούνται από 1) μηδενικά ατυχήματα, 2) τήρηση Ρυθμιστικού και Νομικού Πλαισίου, 3) Παροχή Βασικής Δραστηριότητας με τα χαμηλότερα Τιμολόγια Διανομής στην Ελλάδα, 4) Υψηλή Διείσδυση στις περιοχές Αδείας, 5) Διασφάλιση της Λειτουργικής Ανεξαρτησίας, 6) Ολοκλήρωση ετήσιας αξιολόγησης απόδοσης προσωπικού, 7)
Συνεπής τήρηση του Προγράμματος
Ανάπτυξης, 8) Έκδοση και Χορήγηση
της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου
(ΦΕΚ Β’ 5922/31.12.2018) και της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 5916/31-122018), 9) Αδιάλειπτη Διανομή Φυσικού
Επέκταση Δικτύου σε υφιστάμενες και νέες περιοχές - Θεσσαλία
Αερίου, Διασφάλιση Λειτουργίας του
Δικτύου Διανομής και Ασφάλεια Εφοδιασμού στις περιοχές της Αδείας και
10) Οικονομική Αποδοτικότητα με κέρδη προ φορών 24,8 εκατ. €, που ξεπέρασαν κατά 17,2% το ύψος του
προϋπολογισμού. Καταλυτικό ρόλο
για την πορεία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ έπαιξαν
η Οργάνωση, η Συνέπεια και ο Προγραμματισμός, συνιστάμενες που καθορίζουν πάντοτε το πλάνο ενεργειών
της Εταιρείας.
Συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία που ήδη έχει διανύσει, η ΕΔΑ
ΘΕΣΣ έχει καταρτίσει ένα φιλόδοξο
πλάνο επενδύσεων εγκεκριμένο από το
Δ.Σ. της Εταιρείας, το οποίο προβλέπει επέκταση του δικτύου κατά 297
χλμ. επιπλέον, 63 χιλιάδες νέες συμβάσεις σύνδεσης, 395 χιλιάδες συνολικά συνδέσεις καταναλωτών και περαιτέρω διείσδυση του φυσικού
αερίου, με στόχο το 65% του πληθυσμού να επωφελείται της χρήσης
του έως το 2023.
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση, ο κ. Μπακούρας τόνισε ότι το πρόγραμμα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ περιλαμβάνει την περαιτέρω επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στις υφιστάμενες περιοχές (13 Δήμοι στη Θεσσαλονίκη και 11 στη Θεσσαλία) αλλά και την έλευση του αερίου σε νέες
περιοχές. Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, για το 2019, θα
τροφοδοτηθούν τα Βασιλικά του Δήμου Θέρμης και σύμφωνα με το
πολυετές πρόγραμμα της Εταιρείας θα τροφοδοτηθούν ο Σταυρός του
Δήμου Βόλβης και η Χαλκηδόνα του Δήμου Χαλκηδόνος. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης
από τη ΡΑΕ, εντός του 2019 θα ενταχθούν στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου οι Σοφάδες του Δήμου Σοφάδων, η Ν. Αγχίαλος του Δήμου Βόλου, η Αγιά του Δήμου Αγιάς και ο Παλάμας του Δήμου Παλαμά,
ενώ σύμφωνα με το πολυετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Εταιρείας,
μέχρι το 2022 θα ενταχθούν στο πρόγραμμα το Μουζάκι του Δήμου
Μουζακίου, το Συκούριο του Δήμου Τεμπών, ο Αμπελώνας του Δήμου
Τυρνάβου και η Φαλάνη του Δήμου Λαρισαίων.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
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ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ

ΔΥΝΑΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΤΡΕΛΟ ΘΕΑΜΑ

Παιχνίδια διαφορετικών ταχυτήτων
υπάρχουν στα πρωταθλήματα ΕΣΚΑΘ
και θέλουν μεγάλη προσοχή (σελ 2,4)

Παρά την δύσκολη αποστολή
στην Δράμα ο ΑΟΤ πρέπει να βρει κουράγιο
για αρχή αντεπίθεσης (σελ 5)

Και το φετινό all star της Θεσσαλονίκης
θα προσφέρει πλούσια δράση παρουσία
αρκετών οικείων στελεχών (σελ 3)

4 Το κίνητρο δεν λείπει από τους πρωταγωνιστές των ομάδων
της Α’ Ερασιτεχνικής, οπότε για μια ακόμη φορά
θα εξαντλήσουν τις πιθανότητες για θετικό ταμείο (σελ 7)
CMYK
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Οταν έβαζε
σφραγίδα
Ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης
είχε τρελάνει κόσμο
στο all star του 2010
Το All Star Game άρχισε τις δραστηριότητες από χθες, με τον ΕΣΑΚΕ
να συνεχίζει την αναδρομή του σε προηγούμενα, εστιάζοντας αυτή τη φορά
σε αυτό που φιλοξένησε το Ηράκλειο
το 2010.
Αναλυτικά το θέμα:
Το 18ο All Star Game στην ιστορία
του ελληνικού μπάσκετ, αυτό που φιλοξένησε το Ηράκλειο τον Μάρτιο του
2010, ήταν ξεχωριστό για αρκετούς
λόγους. Έβγαλε δύο ρεκόρ που είναι
“ζωντανά” μέχρι και σήμερα. Αυτά της
μεγαλύτερης ομαδικής και ατομικής
επίδοσης σκοραρίσματος. Το esake.gr
συνεχίζει την παρουσίαση των All Star
Games του ελληνικού μπάσκετ, μετρώντας αντίστροφα για τη γιορτή της
Θεσσαλονίκης (9, 10 Φεβρουαρίου),
το EKO ALL STAR GAME 2019.
Πέραν των αμιγώς αγωνιστικών επιτευγμάτων, το All Star Game της…
ενηλικίωσης του θεσμού, έμεινε στην
ιστορία και για το γενικότερο θέαμα
που προσέφερε. Ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης και ο συμπαίκτης του στον
Ολυμπιακό αλλα αντίπαλος του εκείνη
τη μέρα Τζος Τσίλντρες, ξεσήκωσαν
το κοινό στα “Δύο Αοράκια” με ένα
χορευτικό που εξελίχθηκε σε ένα από
τα “highlights” του θεσμού.
Η ελληνική ομάδα με τους Γιώργο
Μπαρτζώκα και Ηλία Ζούρο στον πάγκο, ήταν η νικήτρια στον αγώνα των
All Stars και με τρόπο εξίσου εύκολο
με εκείνον της νίκης της προηγούμενης
χρονιάς στην Ξάνθη. Το έκαναν με το
εμφατικό 147-114 και σημειώνοντας
την κορυφαία μέχρι σήμερα επίδοση
στην επίθεση. Μέχρι τότε το ρεκόρ
ήταν εκείνο των 133 πόντων που είχαν
οι ξένοι στο 1ο All Star Game της ιστορίας το 1991, ενώ πιο κοντά έφτασαν
πέρσι στην Πάτρα οι ξένοι με τους
144 πόντους τους.
Το… χορευτικό της παρουσίασης,
έδειξε από νωρίς τη διάθεση με την
οποία πήγε ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης
στη γιορτή της Basket League. Το επιβεβαίωσε στο παρκέ αφού ήταν από
την αρχή ως το τέλος του αγώνα, ο
απόλυτος πρωταγωνιστής. Σημείωσε
42 πόντους που συνιστά την κορυφαία
επίδοση σκοραρίσματος στην ιστορία
του θεσμού. Ο “Big Sofo” είχε ξεπεράσει την επίδοση των 31 πόντους
που είχε ο Ζόραν Σάβιτς στο παιχνίδι
του 1994. Είχε μάλιστα φτάσει τους
30 στο ημίχρονο.
Τελείωσε το παιχνίδι με στατιστική
στα όρια του… αφύσικου αφού είχε
1/2 βολές, 16/16 δίποντα, 3/5 τρίποντα.
Αναδείχτηκε βέβαια MVP για δεύτερη
φορά στην καριέρα του για να πει
μετά το παιχνίδι: «Οι προπονητές μου
με χρησιμοποίησαν στο «4» και μου
έδειξαν εμπιστοσύνη. Γι’ αυτό σούταρα
τόσα τρίποντα”.
Αυτόν τον υπερ παίκτη είδαν για
λίγο οι φίλαθλοι των Τρικάλων.
Ελληνες (Γ. Μπαρτζώκας – Ηλ. Ζούρος): Νικολαϊδης 13 (3), Σχορτσιανίτης
42 (3), Παπαδόπουλος 8, Παπαλουκάς
13 (1), Καϊμακόγλου 13 (1), Φώτσης
10 (2), Βουγιούκας 9, Παπαμακάριος
15 (5), Χαραλαμπίδης 8 (2), Καλαμπόκης, Πελεκάνος 16 (2).
Ξένοι (Ντ. Μπλατ – N. Μάρκοβιτς):
Χάρις 2, Πέκοβιτς, Ερτσέγκ 6, Φράνσις
15, Τεόντοσιτς 7 (1), Νίκολας 16 (4),
Τσίλντρες 8, Κλέιζα, Μπατίστ 17 (1),
Χέισλιπ 4, Λούκας 13 (3), Μάιλς, Γκρέγκορι 16, Κάρτερ 10.
Στα καρφώματα ο Λανς Χάρις επιβλήθηκε του Γ. Ψαθά και στα τρίποντα
ο Ντρου Νίκολας κέρδισε τον Μάϊκ
Μπράμος, ενώ συμμετείχε και ο Μ. Νικολαϊδης.

Τα μάτια ανοιχτά
Και στην 14η αγωνιστική οι Τρικαλινές ομάδες της Α2 ΕΣΚΑΘ
καλούνται να λάβουν τα μέτρα τους για να επικρατήσουν

Ο

έλεγχος των
συναισθημάτων είναι
μεγάλη υπόθεση
στον αθλητισμό.
Οσοι μένουν στις δάφνες τους
κινδυνεύουν να προσγειωθούν
ανώμαλα.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Συνεπώς οφείλουν να ψάχνονται
συνεχώς προκειμένου να αιφνιδιάσουν στον μέγιστο βαθμό τους αντιπάλους.
Γενικά στα ομαδικά αθλήματα
προχωρούν τα συγκροτήματα που
δεν είναι προβλέψιμα. Βέβαια η κατασκοπεία πάει σύννεφο αλλά πάντα οι προπονητές μπορούν να κομίσουν κάποιο νέο στοιχείο που είναι αρκετό για να αλλάξει τους συσχετισμούς.
Την προηγούμενη αγωνιστική οι
τοπικές ομάδες της Α2 έκαναν θετικό ταμείο. Αξίζει λοιπόν να χτίσουν
πάνω στις συγκεκριμένες επιτυχίες
για να συνεχίσουν να βρίσκονται
στο κυνήγι των στόχων τους.
Αυτό σημαίνει ότι για μια ακόμη
φορά θα πρέπει να βάλουν μπροστά
τις μηχανές για να δουλέψουν στον
επιθυμητό ρυθμό μέχρι το τελευταίο
σφύριγμα.
Από την πλευρά τους τα επιτελεία
των ομάδων προσπαθούν να διατηρούν τα δυνατά τους στοιχεία
και να καταθέτουν και νέες προτάσεις σε πρώτη ευκαιρία. Μην φανταστεί κανείς ότι κάτι τέτοιο είναι
και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, αφού τα σωματεία έχουν διασταυρώσει τα ξίφη τους άπειρες
φορές και κατά συνέπεια αθλητές
και προπονητές γνωρίζονται πολύ
καλά μεταξύ τους.
Ωστόσο στο παρκέ πάντα υπάρχουν περιθώρια για κάτι διαφορετικό και αυτό ψάχνουν στην πράξη.
Πάντως σε κάθε αγωνιστική επιβεβαιώνεται η ποιότητα της φετινής
Α2 ΕΣΚΑΘ.
Φαίνονται βέβαια οι ομάδες που
έχουν αποκτήσει σημαντικό βαθμολογικό και ψυχολογικό προβάδισμα αλλά είναι τέτοια η φύση
της κατηγορίας, που κανείς δεν
μπορεί να υποστηρίξει ότι υπέγραψε συμβόλαιο με τις επιτυχίες. Τούτο το κρατούν καλά στο μυαλό
τους οι Τρικαλινοί πρωτοπόροι.
Γιατί στο τοπικό μπάσκετ δεν θέλει και πολύ για να στραβώσει η
δουλειά ή για να μην βρεθούν τα
ποιοτικά σωματεία στην μέρα τους,
οπότε ο χάρτης θα αλλάξει άρδην.
Αλλωστε υπάρχουν ορισμένα παραδείγματα που αποτέλεσαν ένα
καλό μάθημα για τους εκπροσώπους μας.
Η ΑΕΤ δοκιμάζεται στην έδρα
του Απόλλωνα Καρδίτσας και το
ματς θέλει μεγάλη προσοχή, αφού
ο αντίπαλος προέρχεται από βαριά
ήττα και θα ψάξει ξέσπασμα.
Συνεπώς οι ερυθρόλευκοι πρέπει
να είναι καλά προετοιμασμένοι ενώ
μέλημά τους είναι η ανάδειξη των
δικών τους αρετών.
Είναι φανερό ότι πατούν γερά
στο παρκέ και αυτό χρειάζεται να
επιβεβαιώσουν για μια ακόμη φορά.

Για μια ακόμη φορά στις επάλξεις θα βρεθούν οι τοπικές ομάδες της Α2 ΕΣΚΑΘ
Από την πλευρά τους οι Μάγοι
παίζουν στην Δεσκάτη και πρέπει
να την σεβαστούν απεριόριστα.
Πάντως οι πορτοκαλί διάγουν
καλά φεγγάρια ενώ όταν έχουν κέφια μπορούν να παρουσιάσουν
πράγματα τόσο σε άμυνα, όσο και
σε επίθεση.
Γενικά διαθέτουν πολυφωνία και
όλοι πρέπει να βάλουν το χεράκι
τους στην διαμόρφωση του αποτελέσματος.
Την αυλαία θα ανοίξει ο Κρόνος
που υποδέχεται τον επικίνδυνο Ικαρο Λάρισας. Όμως η προηγούμενη
επιτυχία των κιτρινόμαυρων άνοιξε
την όρεξη, που θα προσπαθήσουν
να αναρριχηθούν κι άλλο βαθμολογικά.
Σίγουρα θα πρέπει να παίξουν
έξυπνα και να περιορίσουν τα λάθη
τους σημαδεύοντας σωστά στο
εκτελεστικό κομμάτι.

Είχαν μηνύματα
Φυσικά οι άνθρωποι των ομάδων
μελετούν και τα παιχνίδια του πρώτου γύρου.
Πολλοί κρίνοντας με βάση την
διαδρομή και το έμψυχο δυναμικό
θα περίμεναν περίπατο από πλευράς Μάγων στην Σαββατιάτικη αναμέτρηση(17 Νοέμβρη 2018) με την
Δεσκάτη.
Ωστόσο κάθε παιχνίδι έχει τα
δικά του κλειδιά και λεπτομέρειες,
ενώ δεν είναι δυνατόν πάντα οι
παίκτες να κάνουν παπάδες.
Οι πορτοκαλί λοιπόν μπορεί να
μην εντυπωσίασαν αλλά επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά επικρατώντας με 56-48 της ομάδας των Γρεβενών.
Οι φιλοξενούμενοι εμφανίστηκαν
στο κλειστό χωρίς άγχος και προσπάθησαν να βγάλουν τους γηπεδούχους από τον συνηθισμένο τρόπο σκέψης.
Βέβαια η διαφορά ποιότητας ήταν
εμφανής, αφού μόλις ζόριζε η κατάσταση οι Μάγοι είχαν τον τρόπο
για να δίνουν τον τόνο, μένοντας
στην θέση του οδηγού.
Όπως μαρτυρά και το σκορ οι
άμυνες είχαν τον πρώτο λόγο. Μπορεί να μην προέκυψε το χορταστικό
μπάσκετ αλλά οι Μάγοι κυνηγούσαν

τις φάσεις κάτι που δείχνει σωστή
νοοτροπία.
Από την πλευρά του ο κόουτς
Γιάννης Τσίμας εστίασε στην αστοχία της ομάδας του. Πραγματικά
τα στατιστικά ήταν δεν καλά τόσο
στις βολές, ενώ χάθηκαν και αρκετά
εύκολα καλάθια.
Ετσι οι αντίπαλοι κατάφεραν να
διατηρήσουν την επαφή με το σκορ.
Εν τέλει όμως οι Μάγοι έβαλαν
την υπογραφή τους.
Τα δεκάλεπτα: 14-13, 26-28, 4140, 56-48
Μάγοι (Τσίμας): Ωραιόπουλος ,
Τσιανάκας , Διβάνης 2, Γουλιώτης
5(1), Γρηγορόπουλος 13, Αναστασίου 5(1), Μπέφας 17(1), Ευαγγέλου
7, Κουτιβής 5(1), Καλαμπάκας 2,
Μερίτσης.
Δεσκάτη (Παύλος) Καραστέργιος
5, Κομματάς , Παύλος 13, Σωτήρης
4, Κατσιαφλάκας 7, Τσιλινίκος 5(1),
Κοτίτσας 2, Τύμπας 12.
Στην οικογένεια της ΑΕΤ αποδεδειγμένα σέβονται κάθε αντίπαλο.
Πόσο μάλλον όταν αυτός είναι ο
Απόλλων. Καρδίτσας.
Ο αντίπαλος κάνει σπουδαία δουλειά στο αντικείμενο δίνοντας βαρύτητα στην υποδομή.
Κοινώς είναι μια ομάδα με βάσεις
και τις ανάλογες αξίες, οπότε τέτοια
συγκροτήματα όλοι πρέπει να τα
υπολογίζουν στον μέγιστο βαθμό.
Πολύ σωστά λοιπόν οι ερυθρόλευκοι φρόντισαν να λάβουν τα μέτρα τους, οπότε έφτασαν στον αντικειμενικό τους στόχο.
Η ιστορία έγραψε 76-60 και φυσικά στην προκειμένη περίπτωση
ισχύει το τρώγοντας έρχεται η όρεξη.
Γιατί κάθε ροζ φύλλο φτιάχνει
την διάθεση και βάζει φτερά στα
πόδια των αθλητών.
Ωστόσο τα μέλη της ομάδας παραμένουν προσγειωμένα, αφού ξέρουν ότι οι παγίδες παραμονεύουν.
Επιπρόσθετα τις ομάδες που είναι
στα ψηλά όλοι θέλουν να τις κερδίζουν.
Ο αγώνας πάντως ήταν μακράς
διαρκείας. Οι φιλοξενούμενοι πρόβαλαν σθεναρή αντίσταση και έτσι
για μεγάλο διάστημα τα δυο συγκροτήματα συμβάδιζαν στο σκορ.

Όμως οι κόκκινοι κράτησαν το
καλύτερο για το τέλος. Στην δ’ περίοδο είχαν ολύμπια ψυχραιμία,
πίεσαν στην άμυνα και έχοντας
καλά τελειώματα στην επίθεση έχτισαν την διαφορά(επιμέρους 205)που ήθελαν και τερμάτισαν με
ψηλά το κεφάλι.
Ο κόουτς Γκότας από την πλευρά
του στάθηκε στο καθαρό μυαλό,
στην αντοχή και στην διάθεση των
παικτών, οπότε ξεπέρασαν ένα εμπόδιο, που ήθελε μεγάλη προσοχή.
Τα δεκάλεπτα: 12-16, 33-38, 5655, 76-60
ΑΕΤ: (Γκότας Χρ.)Μπράμης Κ. 6,
Ραμμίδης Γ 6, Καταραχιάς Κ., Νίτσιος Κ. , Παπαγεωργίου Α. 28(1),
Αμπράζης Κ. 4, Μπαλωμένος Α. 4,
Χρηστάκος Σ. 1, Μπαϊρακτάρης Ε.,
Οκκας Α. 13(3), Βήτας Θ. 9, Κατούνας Γ. 5.
Απόλλων Καρδίτσας (Παππάς):
Παπαστάθης 2, Πάσχος, Ελευθερίου, Μπαταβάνης 9(1), Παπαδόπουλος 2, Παίδας 6, Ελευθερίου
7(1), Παπάρας, Τσιώγας 28(2), Κολοβός 6(2), Τασιόπουλος, Καφρίτσας
Μετά την θετική εμφάνιση της
περασμένης αγωνιστικής ο Κρόνος
ήθελε να συνεχίσει τις ελπιδοφόρες
εμφανίσεις και το Σάββατο.
Το παιχνίδι στην έδρα του Ικαρου
Λάρισας όμως είχε αρκετά ψιλά
γράμματα αφού και οι γηπεδούχοι
ήθελαν τους βαθμούς.
Εγινε λοιπόν ένα ενδιαφέρον παιχνίδι κατά διαστήματα αλλά τελικά
οι κιτρινόμαυροι δεν πέτυχαν υπέρβαση.
Όμως είχαν μαχητικότητα, δεν
τα πήγαν άσχημα στην άμυνα, ενώ
θα σπεύσουν να διορθώσουν πράγματα στην επίθεση για να μπορέσουν να συλλέξουν πόντους κάνοντας εύκολη την ζωή τους.
Τα δεκάλεπτα: 9-6, 27-14, 3931, 56-48
Ίκαρος Νεάπολης(Τσιρινδάνης)
Βασιλείου 8(1), Παλάσκας 7(1), Ανδρίκος 11, Λιάλιος 5, Καρακώστας
, Αγκαφωνίδης 20, Πατουλιώτης 1,
Κυριακάκης , Κωστόπουλος , Ζιώγκας 2, Μπίλλης 1, Παπαλέξης 1.
Κρόνος: (Χριστάκος) Μητρούσιας
, Ντιντής , Τόλης 7, Βαρμπομπίτης
7, Ζαμπραιλας 4, Ζησόπουλος 5(1),
Χλωρός 10, Κολώνας 3, Τσέπας 12
.
Το πρόγραμμα
9/2/2019 ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ 15:00 ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΝΩΣΗΣ
Διαιτητές : ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΟΤΑ
9/2/2019 ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ 17:00
ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΙΚΑΡΟΣ.Λ
Διαιτητές : ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Κ
10/2/2019 ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΕΣΚΑΤ
15:00 ΚΑΣ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ Α.Σ.ΜΑΓΟΙ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Διαιτητές : ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Χ
ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Κ
10/2/2019 Ε.Α.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 16:00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ- ΑΕΤ.
Διαιτητές : ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΟΣ
10/2/2019 14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 16:00
ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΚΑΡΔΙΤ
Διαιτητές : ΒΟΝΤΖΑ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ Ι.

τΟπιΚΑ

Ελκυστικό
πρόγραμμα
Εκδηλώσεις για όλα τα
γούστα σχεδιάστηκαν
όσον αφορά την
εμβληματική σύναξη
Πλούσιο είναι το πρόγραμμα του τριημέρου
(από χθες 8 Φεβρουαρίου
έως Κυριακή 10/2) του
ΕΚΟ All Star Game 2019,
που «τρέχει» στην «Μητρόπολη του Ελληνικού
Μπάσκετ» Θεσσαλονίκη με
το αγωνιστικό μέρος να
φιλοξενείται στο Αλεξάνδρειο.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
09.00 – 13.00 ΧΑΝΘ «ΜΙΜΗΣ ΤΣΙΚΙΝΑΣ» Σεμινάριο
προπονητών ΣΕΠΚ
ΟΜΙΛΗΤΕΣ – LECTURERS: ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ, ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΘΕΜΑΤΑ / SCHEDULE – TOPICS
09:00-10:15 MARMARINOS – ADVANCE STATS
FOR GAME ANALYSIS
10:30-11:40 ASTERIADIS
– OPEN MOTION
11:50-13:00 CHATZIKIRIAKIDIS – OFFENSIVE
TRANSITION
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.
11.30 Επίσκεψη στο παιδικό χωριό SOS στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης.
12.30 Event σε Περίπτερο EKO ASG’19 σε Πλατεία Αριστοτέλους με τη
συμμετοχή των mascots,
Αθλητών, Cheerleaders,
Street Artists Show και διαγωνισμός με τοποθέτηση
μπασκέτας, υπογραφή αυτογράφων, διανομή έντυπου υλικού και δώρων.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ («NICK
GALIS HALL»)
16.00 EKO ALL STAR
GAME ΟΣΕΚΑ
17.00 EKO ALL STAR
GAME RISING STARS –
ALL TIME STARS
Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ
ΑΓΩΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
21.30 GALA – PARTY –
Βραβεύσεις για τον εορτασμό των 100 χρόνων
μπάσκετ στο MAKEDONIA
PALACE HOTEL
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
11.00 Επίσκεψη από αντιπροσωπεία αθλητών και
εκπροσώπων ASG’19 και
διανομή δώρων στη Συνδυασμένη Μονάδα Εντατικής Ψυχοκοινωνικής
Υποστήριξης (ΜΕΨΥ) και
Κοινωνικής Επανένταξης
(ΜΚΕ) μονάδα του ΟΚΑΝΑ
στη Θεσσαλονίκη.
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Α

ν έλεγες σε
κάποιον πριν
αρκετά χρόνια ότι
τα Τρίκαλα θα
είχαν ικανοποιητική
εκπροσώπηση στον θεσμό
του all star ασφαλώς θα
σε κοιτούσε περίεργα.

Του Αρη Κόντα
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Με δική μας παρέα
Και Τρικαλινό χρώμα θα έχει η γιορτή του μπάσκετ, δηλαδή το all star
της Θεσσαλονίκης, που θα προσφέρει εντυπωσιακό θέαμα

arispenna@yahoo.gr
Ωστόσο η συμμετοχή των
κυανέρυθρων έδωσε το δικαίωμα στους συμπολίτες φιλάθλους
να νιώσουν μέλη της παρέας.
Αξίζει να θυμίσουμε την παρουσία του Πατρικ Γιούιν τζούνιορ ο οποίος μάλιστα πήρε
πολύ ζεστά την υπόθεση και
ήταν εκ των κορυφαίων.
Μάλιστα αν είχε και λίγο περισσότερη τύχη θα μπορούσε
να στεφθεί ακόμη και πολυτιμότερος παίκτης.
Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι σημείωσε 16 πόντους,
ενώ μοίρασε και τις σχετικές
τάπες. Φυσικά δεν έκρυψε τον
ενθουσιασμό του για την εκδήλωση των Χανίων το 2014.
«Είμαι ευτυχής που συμμετείχα σε αυτή την μεγάλη γιορτή
εκπροσωπώντας την ομάδα των
Τρικάλων και είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω τον προπονητή αλλά
και στους συμπαίκτες μου στα
Τρίκαλα γιατί η επιλογή μου
είναι προϊόν της συνολικής δουλειάς που γίνεται στην ομάδα.
Το ευχαριστήθηκα, μου άρεσε
πολύ η ατμόσφαιρα και είμαι
ενθουσιασμένος για την παρουσία μου εδώ».
Μετά από εκείνο το σκηνικό
είναι λογικό οι Τρικαλινοί να παρακολουθούν με θρησκευτική
ευλάβεια τα δρώμενα της υπόθεσης. Αλλωστε ξέρουν πολύ
καλά ότι θα αποζημιωθούν πλήρως, αφού μετέχουν χαρισματικά στελέχη, που ξέρουν να
αναδεικνύουν την αξία της καλαθοσφαίρισης. Για εύλογο διάστημα η σχετική δραστηριότητα
σταμάτησε για οικονομικούς λόγους και οι περισσότεροι φίλαθλοι ένιωσαν βαθιά μελαγχολία.
Τελικά από πέρυσι βρέθηκε
ξανά η φόρμουλα, οπότε οι μπασκετικοί βρήκαν την υγειά τους
και την χαρά τους.
Διότι παρακολουθώντας την
δράση όλοι αφήνουν στην άκρη
τις δυσκολίες της καθημερινότητας και απολαμβάνουν την
μυσταγωγία της καλαθοσφαίρισης. Περιττό να αναφέρουμε
ότι και στην φετινή διοργάνωση
ο χρόνος θα κυλήσει σαν νεράκι.
Φυσικά η μάζωξη θα έχει ξανά
Τρικαλινό χρώμα. Στην λίστα με
τις δόξες του παρελθόντος είναι
ο Θέμης Ρεντζιάς.
Δεν χρειάζεται να κάνουμε
εκτενή ανάλυση για την ποιότητά του και τον σεβασμό με τον
οποίο τον περιβάλλουν οι συνάδελφοί του και γενικότερα ο
μπασκετικός κόσμος.
Και στο μπάσκετ με καρότσι
ο αθλητής του Αστέρα Παναγιώτης Φιλίππου θα γράψει μια
ακόμη συμμετοχή για λογαριασμό του Κισσάβου, ενώ πρόλαβε
και προπονήθηκε με την Εθνική
σε καμπ στον Βόλο. Στο πρόσωπό του αναγνωρίζεται συνολικά η προσπάθεια που κάνει η
Τρικαλινή ομάδα στο συγκεκριμένο μετερίζι.
Να μην ξεχάσουμε τον Μιχάλη
Λούντζη, που έπαιξε πέρυσι
στον εκπρόσωπό μας, τον Δ.
Σκουλίδα με Τρικαλινή καταγωγή, ενώ ο Κ. Παπανικολάου παίζει στα δάχτυλα την γιορτή.
Εννοείται ότι οι διοργανωτές
έστησαν πλούσιο σκηνικό, ενώ
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Στιγμιότυπο από το all star Χανίων(2014)
με την συμμετοχή τότε του Γιούιν
πολύ σωστά θα τιμήσουν την
ιστορία του χώρου.
Ας δούμε λοιπόν τα χρηστικά
στοιχεία:
Οι κορυφαίοι παίκτες της Basket League θα συγκεντρωθούν
το διήμερο 8-9 Φεβρουαρίου
στη Θεσσαλονίκη, για να πάρουν
μέρος στο All Star Game του
ΕΣΑΚΕ.
Η μεγάλη γιορτή του ελληνικού μπάσκετ, που θα φιλοξενηθεί στο Αλεξάνδρειο, θα ξεκινήσει το Σάββατο (08/02) με
τον αγώνα των «μικρών» με ομάδα επίλεκτων παλαιμάχων και
θα κορυφωθεί την επομένη
(09/02) με τους καλύτερους Έλληνες παίκτες να αντιμετωπίζουν
τους καλύτερους ξένους, έχοντας στην άκρη του πάγκου τους
οι πρώτοι τους Ντέιβιντ Μπλατ
και Ρικ Πιτίνο και οι δεύτεροι
τους Λούκα Μπάνκι και Αργύρη
Πεδουλάκη. Δεν θα λείψουν,
φυσικά, οι διαγωνισμοί καρφωμάτων και τριπόντων, καθώς και
ο καθιερωμένος αγώνας με αμαξίδιο. Τις ομάδες απαρτίζουν:
Greek Stars-World Stars
Greek Stars: Νικ Καλάθης
(Παναθηναϊκός, Βασίλης Σπανούλης (Ολυμπιακός), Λίνος
Χρυσικόπουλος (ΠΑΟΚ), Λευτέρης Μποχωρίδης (Άρης), Γιαννούλης Λαρεντζάκης (ΑΕΚ),
Γιώργος Πρίντεζης (Ολυμπιακός), Θανάσης Αντετοκούνμπο
(Παναθηναϊκός), Κώστας Παπανικολάου (Ολυμπιακός), Ιωάννης
Παπαπέτρου (Παναθηναϊκός),
Παναγιώτης Βασιλόπουλος (Περιστέρι), Γιώργος Μπόγρης
(Ολυμπιακός), Γιώργος Παπαγιάννης (Παναθηναϊκός).
Προπονητές: Λούκα Μπάνκι,
Αργύρης Πεδουλάκης.
Managers: Θωμάς Ντούλης,
Θανάσης Δούνης.
World Stars: Νάιτζελ Ουίλιαμς
Γκος (Ολυμπιακός), Φιλ Γκος
(ΠΑΟΚ), Σον Κιλπάτρικ (Παναθηναϊκός), Γιάνις Στρέλνιεκς
(Ολυμπιακός), Τζόρνταν Θίοντορ (ΑΕΚ), Ζακ Λε Ντέι (Ολυμπιακός), Τζέιμς Γκιστ (Παναθηναϊκός), Αξέλ Τουπάν (Ολυμπιακός), Γιάνις Ματσιούλις
(ΑΕΚ), Ρίον Μπράουν (Προμη-

θέας Πατρών), Νίκολα Μιλουτίνοφ (Ολυμπιακός), Ντάνι Αγκμπελίς (Χολαργός).
Προπονητές: Ντέιβιντ Μπλατ,
Ρικ Πιτίνο.
Managers: Τέλης Ζουρνατσίδης, Νίκος Κότσιαρης.
Διαγωνισμός τριπόντων: Φιλ
Γκος (ΠΑΟΚ), Νταρνέλ Χάρις
(Πανιώνιος), Στιβ Μπαρτ Τζούνιορ (Ρέθυμνο), Ντέβιον Μπέρι
(Πανιώνιος), Στίβεν Γκρέι (Λαύριο), Βαγγέλης Καράμπουλα
(Ιωνικός Νικαίας), Νικητής διαγωνισμού τριπόντων Rising
Stars.
Διαγωνισμός καρφωμάτων:
Θανάσης Αντετοκούνμπο (Παναθηναϊκός), Οκτάβιους Έλις
(Προμηθέας Πατρών), Τζαβόντε
Χόκινς (Χολαργός), Κρις Χόρτον
(Κύμη), Ντάνι Αγκμπελέσε (Χολαργός), Ρονάλντας Ρουτκάουσκας (Ηρακλής), Νικητής διαγωνισμού καρφωμάτων Rising
Stars.
Rising Stars-All Time Stars
Rising Stars: Χρηστίδης Βασίλης (Άρης), Βασίλης Μουράτος (Περιστέρι), Νίκος Ρογκαβόπουλος (ΑΕΚ), Αντώνης Κόνιαρης (ΠΑΟΚ), Γιώργος Καμπερίδης (Πανιώνιος), Γιάννης
Αγραβάνης (Περιστέρι), Δημήτρης Μωραΐτης (ΑΕΚ), Στράτος
Βουλγαρόπουλος (Άρης), Δημήτρης Φλιώνης (Άρης), Διονύσης Σκουλίδας (Χολαργός), Ανδρέας Τσουμάνης (Ολυμπιακός), Μιχάλης Λούντζης (Λαύριο).
Προπονητές: Γιώργος Καλαφατάκης, Λευτέρης Κακιούσης.
Managers: Θωμάς Ντούλης,
Θανάσης Δούνης.
All Time Stars: Νίκος Χατζής,
Μιχάλης Κακιούζης, Δημήτρης
Παπανικολάου, Αντώνης Φώτσης, Κώστας Χαραλαμπίδης,
Μανώλης Παπαμακάριος, Νίκος
Χατζηβρέττας, Δημήτρης Καρατζουλίδης, Χάρης Παπαγεωργίου, Γιάννης Γιαννούλης,
Λάζαρος Παπαδόπουλος, Ευθύμης Ρεντζιάς.
Προπονητές: Βαγγέλης Αλεξανδρής, Γιώργος Μπουσβάρος.
Managers: Τέλης Ζουρνατσί-

Σταθερή συμμετοχή
Μέσα σε όλες τις προσκλήσεις βρίσκονται οι ταλαντούχοι
αθλητές του Αιόλου: Ιωάννου, Τριανταφύλλου.
Ετσι θα λάβουν μέρος στην προπόνηση κλιμακίου Β. Ελλάδος
παμπαίδων την Τρίτη 16.30 στην Μίκρα Β’.
*Σε άλλο θέμα καλή ενημερωτική μάζωξη είχαν ο κ.
Χαχάμης αλλά και οι κκ. Σούλας- Κοντονάσιος με την ηγεσία
της ΣΜΥ αφού πλησιάζει το πανελλήνιο στις Σκαμνιές.

δης, Νίκος Κοτσιάρης.
Διαγωνισμός τριπόντων (Rising Stars): Αντώνης Κόνιαρης
(ΠΑΟΚ), Νίκος Ρογκαβόπουλος
(ΑΕΚ), Δημήτρης Φλιώνης
(Άρης), Διονύσης Σκουλίδας
(Περιστέρι), Μιχάλης Λούντζης
(Λαύριο), Νικητής διαγωνισμού
τριπόντων μαθητών-αθλητών
Λυκείων και σωματείων Δ. Θεσσαλονίκης
Διαγωνισμός καρφωμάτων
(Rising Stars): Γιώργος Καμπερίδης (Πανιώνιος), Γιάννης
Αγραβάνης (Περιστέρι), Νίκος
Καμαριανός (Πανιώνιος), Γιώργος Καλαϊτζάκης (Παναθηναϊκός), Στράτος Βουλγαρόπουλος
(Άρης).
Μπάσκετ με αμαξίδιο
Όλυμπος: Χαλδαίος Γιάννης,
Παπαδόπουλος Γιώργος, Βάσσης Δημήτρης, Σταμάτης Επαμεινώνδας, Τσαπανίδης Περικλής, Χαμάντι Ατνάν, Μαρτσάκης Χρήστος, Τσαουσίδης Γεώργιος, Κωνσταντόπουλος Βασίλης, Δίτσης Σταύρος, Κεφαλάς Σπύρος, Διπιτούζης Άγγελος.
Προπονητής: Καμουράν Οζντεμίρ.
Κίσσαβος: Μακρής Γιώργος,
Ράσσα Εριόντ, Γκοτζαράι Έλντον, Κοντογιάννης Παναγιώτης,
Φιλίππου Παναγιώτης, Στυλιανάκης Μανώλης, Τσίλης Αναγνώστης, Τσιντάρης Νίκος, Παπαδόπουλος Γιάννης, Μιμίκος
Αθανάσιος, Πλεξίδας Ευάγγελος, Μάμαλος Παύλος.
Προπονήτρια: Καρυοαφυλλάκη Ευδοξία.

Ψηλά ο πήχης
Ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, Βαγγέλης Γαλατσόπουλος, έβαλε
τους πάντς στο κλίμα: Φέτος
αποφασίσαμε να ανεβάσουμε
πιο ψηλά τον πήχη επιστρέφοντας στη μητρόπολη του μπάσκετ. Ο πρώτος λόγος ήταν να
αποτίσουμε ένα φόρο τιμής στο
κοινό της Θεσσαλονίκης. Θέλουμε να προσφέρουμε την αξέχαστη εμπειρία, η πόλη να ζήσει
ξανά τη γιορτινή ατμόσφαιρα,
να νιώσει ξανά τη συγκίνηση
και την αγωνία που προσφέρει
ένας καλός αγώνας. Αυτή είναι
η μεγάλη προσφορά της Basket
League στις οικογένειες και τα
παιδιά. Αυτοί είναι το κοινό που
θέλουμε».
Εν συνεχεία, πρόσθεσε: «Ο
δεύτερος λόγος είναι ότι φέτος
είναι μια ξεχωριστή χρονιά για
το ελληνικό μπάσκετ. Συμπληρώνονται 100 χρόνια από τότε
που παίχτηκε μπάσκετ στην Ελλάδα, εδώ άρχισε το ταξίδι για
το εθνικό άθλημα της χώρας
μας από τη ΧΑΝΘ. Αυτός είναι
ο λόγος που η τριήμερη διοργάνωση σχεδιάστηκε να ξεκινήσει από χθες Παρασκευή 8
Φεβρουαρίου από τη ΧΑΝΘ με

τη συμμετοχή αθλητών από γυμνάσια και λύκεια του Δήμου
Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο το
μεσημέρι (08/02, 12.30) περιμένουμε τις οικογένειες και τα
παιδιά στο περίπτερο του All
Star Game που θα συμμετέχουν
όλοι οι αστέρες. Στη συνέχεια,
με δωρεάν είσοδο, θα δούμε
τους αθλητές με αμαξίδιο, τις
νέες δόξες και τις παλιές, σε
έναν αγώνα με το παρελθόν
που συναντά το παρόν. Το Σάββατο το βράδυ θα διοργανωθεί
κι ένα γκαλά πάρτι με αφορμή
τον εορτασμό των 100 χρόνων
του ελληνικού μπάσκετ, θα βραβευτούν δόξες του μπάσκετ της
Ελλάδας. Την Κυριακή (09/02),
μετά τη συναυλία, θα ακολουθήσει ο μεγάλος αγώνας, οι
διαγωνισμοί τριπόντων και καρφωμάτων. Θα γίνουν επισκέψεις
στο Παιδικό Χωριό SOS και στη
Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης του ΟΚΑΝΑ».
Η αναβίωση του All Star Game
έγινε με σκοπό την αναβάθμιση
και την ανάπτυξη του ελληνικού
μπάσκετ. Έχουμε πετύχει σε
όλους τους στόχους θέσαμε.
Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες, για την άριστη συνεργασία
που έχουμε σήμερα».
Ο Σούλης Μαρκόπουλος, ως
εκπρόσωπος του Συνδέσμου
Ελλήνων ΠροπονητώνΚαλαθοσφαίρισης, δήλωσε: «Ο ΣΕΠΚ
χειροκροτεί την απόφαση του
ΕΣΑΚΕ για την επιλογή της Θεσσαλονίκης για τη διεξαγωγή του
All Star Game. Καιρός ήταν για
τη Θεσσαλονίκη. Η χαρά μας
είναι μεγάλη, γιατί θα γίνει στη
μητρόπολη του ελληνικού μπάσκετ, εδώ όπου έγιναν οι πρώτοι
αγώνες μπάσκετ πριν από 100
χρόνια. Το All Star Game είναι
ένας πρεσβευτής του αθλήματος, μια εκδήλωση που προσφέρει συναισθήματα στον κόσμο αλλά και στους αθλητές
και τους προπονητές ώστε να
ξεφύγουν από την καθημερινότητα. Είναι εξίσου σημαντικό να
βλέπεις στις κερκίδες χαρούμενα πρόσωπα από το θέαμα
που θα προσφέρουν οι κορυφαίοι.
Ο εκπρόσωπος της ΧΑΝΘ,
Διονύσης Ανανιάδης, υπογράμμισε: «Είναι μεγάλη συγκίνηση
για εμάς, ειδικά αυτή τη χρονιά
που γιορτάζουμε τα 100 χρόνια
μπάσκετ στην Ελλάδα. Γιατί η
ΧΑΝΘ ήταν το σωματείο που
φρόντισε για να διδαχθεί και
να εμπεδωθεί το άθλημα του
μπάσκετ σε όλη την Ελλάδα.
Ένα μεγάλο ευχάριστο το γεγονός ότι το All Star Game θα
γίνει στην Ελλάδα και πολύ μεγάλη τιμή που συνδυάζεται με
τα 100 χρόνια από τον ερχομό
του μπάσκετ στην Ελλάδα.

Εκαναν επιλογή
Τους συμπαίκτες τους στο All Star Game του ΝΒΑ, που θα
διεξαχθεί φέτος(17 Φλεβάρη) στο «Spectrum Center» στη Σάρλοτ, επέλεξαν ο Λεμπρόν Τζέιμς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Όλα αυτά σε απευθείας μετάδοση. Ο 24χρονος γκαρντ
των Μιλγουόκι Μπακς διάλεξε πρώτο το Στεφ Κάρι, όπως είχε
προαναγγείλει, ενώ μες στις επιλογές του ήταν και ο συμπαίκτης
του στα «ελάφια», ΚριςΜίντλετον, όπως επίσης είχε δεσμευθεί
πριν από το ντραφτ. Ο Λεμπρόν Τζέιμς διάλεξε πρώτο τον Κέβιν Ντουράντ, όπως είχε κάνει και πέρυσι.

CMYK
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κεί που οι
περισσότεροι
πιστεύουν ότι τα
έχουν δει όλα
στον φετινό μαραθώνιο
της Α1 ΕΣΚΑΘ έρχεται
κάθε καινούργια
αγωνιστική να καταδείξει
ότι τα δεδομένα
αλλάζουν με συνοπτικές
διαδικασίες.

Κομβικά παιχνίδια
Σημαντικές συναντήσεις υπάρχουν στο πρόγραμμα της 15ης
ημέρας της Α1 ΕΣΚΑΘ και όλοι πρέπει να υπερβάλλουν εαυτούς

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr

Υπο το πρίσμα αυτό έχουν
απόλυτο δίκιο όλοι εκείνοι που
θεωρούν ότι κάθε συνάντηση
ξεκινάει από μηδενική βάση.
Αυτό σημαίνει ότι τα στελέχη
θα πρέπει να λάβουν τα μέτρα
τους για να μπορέσουν να κάνουν θετικό ταμείο.
Γιατί κανένας αντίπαλος δεν
μπαίνει στο γήπεδο για να χάσει και αν τα δυνατά χαρτιά
δώσουν δικαιώματα τότε θα
σημειωθούν ηχηρές εκπλήξεις.
Πολύ σωστά λοιπόν τα επιτελεία των εκπροσώπων μας
λαμβάνουν τα μέτρα τους,
αφού ξέρουν ότι με συμβατικές
εμφανίσεις δεν θα πάνε πουθενά.
Φυσικά υπάρχουν και παιχνίδια πρώτης γραμμής στα
οποία τα Τρικαλινά συγκροτήματα οφείλουν να δώσουν
ότι έχουν και δεν έχουν.
Στην 15η αγωνιστική ξεχωρίζει η αναμέτρηση των Γόμφων με τους Σοφάδες.
Τα «Βουβάλια» όταν βρήκαν
ρυθμό κατάφεραν να πετύχουν
μεγάλες νίκες ακόμη και σε
δύσκολες έδρες. Μάλιστα πρόσφεραν και ωραίο μπάσκετ.
Το σκηνικό αυτό συνέβαλε
στην εκτόξευση της αυτοπεποίθησης. Όμως και οι Σοφάδες μετά από μια κοιλιά έκαναν
αντεπίθεση μέχρι να φρενάρουν στον αγώνα με την Αναγέννηση Καρδίτσας.
Οι Γόμφοι φυσικά θέλουν
να διευρύνουν την αλυσίδα
και να αξιοποιήσουν την έδρα
τους. Αναμένεται λοιπόν να
ασκήσουν την γνωστή πίεση
προκειμένου να θωρακίσουν
τα μετόπισθεν, ενώ στην επίθεση με σωστές συνεργασίες
και αξιοποίηση του ταλέντου
θα βρουν τον δρόμο προς το
καλάθι.
Οι Δαναοί παίζουν στην ΑΕΛ
και αφήνουν αρκετό χώρο στο
μυαλό τους για το διπλό. Για
να γίνει αυτό όμως θα πρέπει
να παίξουν με την γνωστή ωρι-

Οι Γόμφοι θα σπεύσουν και στον δεύτερο γύρο να βρουν
το κουμπί των Σοφάδων σε ελκυστικό παιχνίδι
μότητα μεταφέροντας την πίεση στους αντιπάλους.
Οι γαλάζιοι έχουν συνειδητοποιήσει την αξία της άμυνας
και θα εστιάσουν στα βαριά
βυσσινί χαρτιά.
Παράλληλα στο εκτελεστικό
κομμάτι θα επιδιώξουν να καταθέσουν ταλέντο, ενώ και η
πολυφωνία, που αποδεδειγμένα διαθέτουν θα παίξει σημαντικό ρόλο.
Τέλος η Φαλώρεια υποδέχεται την πανίσχυρη Αναγέννηση Καρδίτσας(μένει να δούμε την απόφαση της Αστυνομίας για μετακίνηση φίλων της
Καρδίτσας). Σίγουρα ο αντίπαλος είναι το φαβορί, αφού
διαθέτει μπαρουτοκαπνισμένους παίκτες και ελκυστικό
σύνολο.
Οι πορτοκαλί όμως δεν
έχουν να χάσουν τίποτα και
θα ψάξουν μια αξιοπρεπή εμφάνιση.

Εντονο χρώμα
Οι συναντήσεις του πρώτου
γύρου πρόσφεραν πλούσιο
υλικό.
Το ρεπορτάζ εποχής είναι
ενδεικτικό.
Κατά γενική ομολογία οι
ομάδες καταξιώνονται μέσα
από σπουδαίες εμφανίσεις και
μεγάλα αποτελέσματα.
Οι Γόμφοι χτίζουν με υπομονή και προσπαθούν να συνδυάζουν ουσία και θέαμα.

Είναι σημαντικό επίσης ένα
συγκρότημα που κάνει όνειρα
να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις όλων των αναμετρήσεων, να κοιτάζει στα μάτια
όλους τους αντιπάλους και γενικά να είναι σύνολο παντός
καιρού.
Με τις σκέψεις αυτές τα στελέχη των Γόμφων κατέστρωσαν το πλάνο τους για την δύσκολη έξοδο στους Σοφάδες.
Φρόντισαν να μελετήσουν
πολύ καλά τους έμπειρους αντιπάλους αλλά πάνω απ’ όλα
άφησαν μπόλικο χώρο στο
μυαλό τους για την απόδραση.
Φυσικά για να έπαιρναν σάρκα
και οστά τα θέλω τους ο εκπρόσωπός μας έπρεπε να κάνει κάτι σαν το τέλειο παιχνίδι.
Πραγματικά οι αθλητές έδωσαν ότι είχαν και δεν είχαν και
κατάφεραν να αποδράσουν με
74-76.
Τέτοια αποτελέσματα ασφαλώς και ανεβάζουν επίπεδο σε
κάθε ομάδα αλλά από την άλλη
τα «βουβάλια» θα πρέπει να
κάνουν σωστή διαχείριση,
αφού αν κάνουν το λάθος και
ψηλώσουν μετά το μεγάλο
αυτό διπλό θα χαλάσουν ότι
με κόπο έχτισαν.
Ομολογουμένως η Τρικαλινή
ομάδα δούλεψε σκληρά για
να φτάσει στο επίπεδο αυτό,
που τις επιτρέπει να βγαίνει
στεγνή από δύσκολες έδρες.

Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι τα περισσότερα τοπικά σωματεία δεν έχουν καλή παράδοση στο συγκεκριμένο διάστημα βραχυκυκλώνοντας από
ένα διάστημα και μετά.
Ωστόσο στην προκειμένη
περίπτωση οι Γόμφοι είχαν
καλή πυξίδα και μέσα από το
παιχνίδι διαισθάνθηκαν ότι είχαν τα φόντα για να πετύχουν
την προσπέραση.
Η συνάντηση μόνο εύκολη
δεν ήταν αλλά σε κανένα διάστημα του παιχνιδιού οι φιλοξενούμενοι δεν βγήκαν εκτός
πλάνου.
Πάνω απ’ όλα όμως κατέθεσαν ψυχή και κατάφεραν να
γυρίσουν ένα παιχνίδι, που αρχικά εμφάνισε δυσκολίες.
Ηταν ένα αποτέλεσμα που
έψαχναν οι Γόμφοι που ένιωσαν μια γλυκιά δικαίωση. Απλά
ξέρουν ότι θα πρέπει να προσέξουν την διάρκεια στην απόδοση.
Φυσικά δέχτηκαν πολλά συγχαρητήρια για τον τρόπο που
αντέδρασαν όταν η μπάλα ζύγιζε πολλά κιλά.
Πάντως η συνάντηση παρουσίασε δυο όψεις. Στο πρώτο μέρος οι Γόμφοι δεν ήταν
καλοί και κυνηγούσαν συνέχεια
στο σκορ. Η διαφορά κάποια
στιγμή άγγιξε και τους 17 πόντους.
Στην επανάληψη όμως οι
οδηγίες του κόουτς Αλεξίου,
που ήξερε καλά τα κατατόπια
στο συγκεκριμένο κλειστό
αφομοιώθηκαν πλήρως από
τους παίκτες, που έδειξαν τις
αρετές τους.
Με μπροστάρηδες Ψύρρα
(καταπληκτικό παιχνίδι με 29π
και 6 τρίποντα), Κουρέπη,
Στρακάτσαλο αλλά και συγκινητικά τα υπόλοιπα παιδιά κατάφεραν να πάρουν μια διαφορά μέχρι 12 πόντων.
Ακολούθησε φυσικά πίεση
των Σοφάδων που οδήγησαν
σε Τρικαλινά λάθη και στην
ισοφάριση.
Στα 10’’ πριν την λήξη ο
Κουρέπης με 2/2 βολές διαμόρφωσε το τελικό 74-76.
Από την πλευρά του ο κ.

Στις λεπτομέρειες
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στην τελευταία φάση στην έδρα της Μακάμπι
Ηττημένος έφυγε από το Ισραήλ ο Ολυμπιακός, καθώς αν και προηγήθηκε 14" πριν
το τέλος της αναμέτρησης, δεν κατάφερε
να κερδίσει τη Μακάμπι, χάνοντας με 65-64
για την 22η αγωνιστική της φετινής Ευρωλίγκας. Προσπάθησαν οι Πειραιώτες, αλλά
δεν τα κατάφεραν παρά την μεγάλη προσπάθεια του Βασίλη Σπανούλη στο τέλος.
Τάδε έφη basketblog.
Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν δυνατά, πίεσαν στην άμυνα και με τους Ουίλιαμς-Γκος
και ΛεΝτέι σε καλή μέρα πήραν το προβάδισμα, όμως η Μακάμπι κατάφερε να ισορροπήσει το παιχνίδι, με τον Ολυμπιακό, ωστόσο,
να κρατάει το προβάδισμα (14-16). Στη συνέχεια η ομάδα του Ντέιβιντ Μπλατ δεν κα-

τάφερε να βρει ρυθμό στην επίθεση, αλλά
το ίδιο συνέβη και με τους παίκτες του
Γιάννη Σφαιρόπουλου, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα όντας πίσω στο
σκορ (26-29).
Στο δεύτερο ημίχρονο η αναμέτρηση συνέχισε να είναι... ντέρμπι με τους φιλοξενούμενους να διατηρούν τις κακές επιλογές
στην επίθεση, με αποτέλεσμα η ομάδα του
Λαού να ανατρέψει το σκορ και να πάρει
εκείνη το προβάδισμα (45-42). Στην τελευταία
περίοδο οι γηπεδούχοι διατήρησαν το προβάδισμα, με τον Ολυμπιακόχάρη στον Σπανούλη να περνάει μπροστά, αλλά ο Ουίλμπεκιν έδωσε ξανά το προβάδισμα και τη
νίκη στην ομάδα του με το τελικό αποτέλεσμα

να διαμορφώνεται στο 65-64.
Από την πλευρά του ο κόουτς Μπλατ δήλωσε:
Προφανώς είναι ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να είχε λήξει υπέρ και της μίας
ομάδας και της άλλης. Έκαναν μια καλή
φάση περισσότερη από ότι εμείς και κέρδισαν. Το ότι παίξαμε εδώ ήταν σπουδαία εμπειρία για εμένα, τους φιλάθλους, τους παίκτες. Ήταν εξαιρετικά ανταγωνιστικός αγώνας. Έγινε σκληρή μάχη. Οι ομάδες δεν
σούταραν με καλά ποσοστά λόγω των αμυνών και της πίεσης λόγω της κατάστασης.
Μερικές φορές η μπάλα μπαίνει για εσένα
και ο αντίπαλος χάνει το σουτ, άλλες το
βάζει ο αντίπαλός σου και το χάνεις εσύ.
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Αλεξίου έκανε λόγο για τραγικό πρώτο μέρος με έλλειψη
συγκέντρωσης και άσχημα τελειώματα.
Στην επανάληψη όμως οι
παίκτες τα έδωσαν όλα, βρήκαν τα μεγάλα σουτ, η ζώνη
έπαιξε τον ρόλο της, ενώ η
ομάδα θα μπορούσε να αποφύγει την χιτσκοκική εξέλιξη.
Τέλος καλό όμως όλα καλά.
Τα δεκάλεπτα: 19-9, 37-24,
52-54, 74-76
Γόμφοι (Αλεξίου) : Τσίγκας
3, Λιάσκος 3(1), Ζαχόπουλος
2, Ροδόπουλος 10(1), Φωτίου,
Μάρκος, Οικονόμου, Ανδρέου
2, Ψύρρας 29(6), Στρακάτσαλος 15(3), Κουρέπης 12
Η εμπειρία δείχνει ότι όλα
τα ματς θέλουν προσοχή. Αυτό
ακριβώς έκαναν και οι Δαναοί
κόντρα στην ΑΕΛ το Σάββατο
10 Νοέμβρη 2018.
Με την συγκεκριμένη τακτική
έβαλαν γρήγορα τα πράγματα
στην θέση τους και πέρασαν
ένα από τα πιο εύκολα φετινά
απογεύματα.
Η ιστορία έγραψε 74-39 για
την ομάδα του Αλέξη Παναγιώτου και μόνο και μόνο η
παράθεση του σκορ μιλάει από
μόνη της.
Οι γαλάζιοι είχαν διάθεση
και εμπνεύσεις, ενώ φρόντισαν
να περάσουν από νωρίς στην
θέση του οδηγού.
Γενικά ο εκπρόσωπός μας
είχε αρκετές εμπνεύσεις με
τους παίκτες να βγάζουν καλούς αυτοματισμούς, που κέρδισαν το χειροκρότημα του
κόσμου.
Επίσης πρόσεξαν ιδιαίτερα
και την αμυντική τους συμπεριφορά, οπότε έφραξαν στους
Λαρισαίους τον δρόμο προς
το καλάθι τους.
Είναι φανερό ότι οι πρωταγωνιστές πιστεύουν αυτό που
κάνουν και προσπαθούν να
εμφανίζονται κάθε μέρα και
καλύτεροι.
Πάντως θα ξεχάσουν γρήγορα το συγκεκριμένο παιχνίδι,
αφού ο αντίπαλος δεν είχε ιδιαίτερη ποιότητα, οπότε εκ των
πραγμάτων οι Δαναοί θα ετοιμαστούν για τα πραγματικά

σημαντικά ματς με υψηλό συντελεστή δυσκολίας.
Τα δεκάλεπτα: 20-10, 3818, 62-28, 74-39
Δαναοί (Παναγιώτου) : Ζιώγας , Τζιώρτζιος 4, Μικαελιάν
13(1), Νικολούσιος 15(5), Σαραντίδης 2, Χατζής , Τζιάννης
17, Ψύρρας Θ. 4, Ράρρας 3(1),
Νικόπουλος 8(2), Δήμος 6, Κωτούλας 2.
Η Φαλώρεια είχε αποστολή
βουνό την Κυριακή 11
Nοέμβρη 2018 στην έδρα της
Αναγέννησης Καρδίτσας.
Οι ποιοτικοί και έμπειροι γηπεδούχοι πέραν όλων των άλλων αρετών τους βρέθηκαν
στην μέρα τους και έτσι η ψαλίδα στο σκορ άνοιξε και κλείδωσε στο 96-56.
Οι νεαροί πορτοκαλί δοκίμασαν κάποια πράγματα για
το μέλλον και έχουν στραμμένη την προσοχή τους σε πιο
γήινα και βατά ματς.
Οσο για τους γείτονες δικαίωσαν και σε αυτό το ματς
την φήμη τους.
Εξαιρετικό παιχνίδι έκαναν
οι Τρικαλινοί άσοι της: Καλλιάρας και Στ. Αργύρης.
Τα δεκάλεπτα: 17-10, 4431, 71-41, 96-56
Διαιτητές: Δημουλάς - Παπαδημητρίου
Φαλώρεια (Παλάτος ) Μπάλτος, Κωνσταντούλας 5, Κόκκαλης 2 , Μιχαηλίδης 18(3),
Σπάθης 3(1) , Παναγιώτου 9(1),
Μπακάλης 9, Πατιτάκης 2,
Μπαρέκας 8.

Το πρόγραμμα
9/2/2019 ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΠΕΛ
17:00 ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Διαιτητές : ΓΚΕΚΑΣ ΒΟΝΤΖΑ
9/2/2019 ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ
17:00 ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ ΓΣ
Διαιτητές : ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
9/2/2019 ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΟΥΖΑ
17:00 ΓΟΜΦΟΙ- ΣΟΦΑΔΕΣ
Διαιτητές : ΦΑΚΙΤΣΑΣ ΠΑΖΩΛΗΣ (ΧΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΣ)
9/2/2019 ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
19:00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΟΙΒΟΣ 2002
Διαιτητές : ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
10/2/2019 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 17:00 ΑΣΚ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ
Διαιτητές : ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ
10/2/2019 ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ
17:00 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Σ.ΔΑΝΑΟΙ
Διαιτητές : ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ.

Ιδιαίτερη
βράβευση
Ξεχωριστή τιμή για τον παλαίμαχο παίκτη του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, Περικλή Δορκοφίκη(ιδιαίτερα αγαπητός και στα Τρίκαλα), ο οποίος τιμήθηκε από τον
όμιλο UNESCO, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
στο δημαρχείο Νίκαιας.
Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η ανάρτηση του πρώην
μπασκετμπολίστα:
«Ο όμιλος UNESCO Πειραιώς, με την μεγάλη κοινωνική
και πολιτιστική δράση, στο κατάμεστο δημαρχείο Νίκαιας,
απένειμε για το 2018 επαίνους σε φορείς και συνανθρώπους μας που με την δράση τους προσέφεραν στο κοινωνικό σύνολο.
Ευχαριστώ θερμά την UNESCO για την τόσο τιμητική
βράβευση στο πρόσωπο μου!
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Από το κακό στο
χειρότερο: Προσφυγή
στον ΑΟΤ και ο Ρούνεϊ
Ο Ρούνεϊ Βανκεβάι προστέθηκε στη λίστα των ποδοσφαιριστών που κατέθεσαν προσφυγή σε βάρος του ΑΟ
Τρίκαλα.
Έπειτα από 8 συμμετοχές και 1 γκολ ο Ρούνεϊ Βανκεβάι
αποτέλεσε παρελθόν από τον ΑΟ Τρίκαλα. Ο Καμερουνέζος
επιθετικός συνεχίζει πλέον την καριέρα του στον Αήττητο
Σπάτων, όμως υφίστανται ακόμα οικονομικές διαφορές
με τη θεσσαλική ομάδα. Αυτό φάνηκε από την κατάθεση
προσφυγής.
Όπως γνωστοποίησε η ΕΠΟ, τη Δευτέρα (11/02) στην
ΠΕΕΟΔ της ΕΠΟ έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί η
προσφυγή του Βανκεβάι σε βάρος του ΑΟ Τρίκαλα.
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Θα παλέψει γιατί
έχει ανάγκη
Ο ΑΟ Τρίκαλα σήμερα στις 3μ.μ. δοκιμάζεται στην Δράμα
από την Δόξα και ελπίζει στην έκπληξη

Χειρουργείο ο Ράντι
Την πόρτα του
χειρουργείου πέρασε την Πέμπτη
(07/02) ο Ίμπαν
Ράντι. Ο διεθνής
μέσος από την Ισημερινή Γουινέα είχε
μείνει 1,5 μήνα
εκτός πλάνων του
ΑΟ Τρίκαλα λόγω
θλάσης και στο
ματς με τον Καραϊσκάκη Άρτας τραυματίστηκε εκ νέου.
Η ενημέρωση της ΠΑΕ αργά το βράδυ της Πέμπτης
(07/02):
«Σήμερα 7/2/2019 ο παίκτης του Α.Ο. Τρίκαλα Iyanga
Travieso Ibán (Iban Randy ), υποβλήθηκε επιτυχώς σε καθαρισμό μηνίσκου αρθροσκοπικά. Το χειρουργείο πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας
από τον ορθοπεδικό χειρουργό Γ. Μπασδέκη. Ο παίκτης
θα είναι σε θέση να επιστρέψει στο γήπεδο σε περίπου
ένα μήνα. H ΠΑΕ Α.Ο. Τρίκαλα του εύχεται καλή ανάρρωση».

Ο ΑΟ Τρίκαλα θα βρεθεί σήμερα στην Δράμα και θα παλέψει για την έκπληξη κόντρα στην Δόξα

Τ

ο παιχνίδι που ανοίγει την
αυλαία για τον δεύτερο γύρο
της Φούτμπλ Λιγκ θα γίνει
σήμερα στην Δράμα. Εκεί ο
ΑΟ Τρίκαλα στις 3 μ.μ. (ΕΡΤ 3) θα
δοκιμαστεί από την τοπική Δόξα και
ο στόχος είναι η αγωνιστική
ανάκαμψη. Βέβαια οι γηπεδούχοι
είναι το φαβορί, αλλά οι παίκτες του
Θωμά Γράφα θα πρέπει να
παλέψουν για να αλλάξουν την
μοίρα τους.

Του ΧΡιΣΤοΦοΡοΥ
πΑπΑΘΑΝΑΣιοΥ
xristoforospap@gmail.com

Τον Κισσαμικό φιλοξενούν
οι Νέοι του ΑΟΤ
Τον Κισσαμικό υποδέχονται σήμερα Σάββατο οι Νέοι
των Τρικάλων στο γήπεδο της Πηγής (13.00) για το πρωτάθλημα των Νέων. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1ος οΜιΛοΣ (10η αγωνιστική)
Σάββατο 9 Φεβρουαρίου
Σπάρτη – Αήττητος Σπάτων (12:30, Γήπεδο Αμυκλών)
Παναχαϊκή – Ηρόδοτος (12:45, Γήπεδο Σαραβαλίου)
ΑΟ Τρίκαλα – ΑΟΧ Κισσαμικός (13:00, Γήπεδο Πηγής)
Πλατανιάς – Εργοτέλης (13:30, Μάλεμε)

2ος οΜιΛοΣ (8η αγωνιστική)
Σάββατο 9 Φεβρουαρίου
Αιγινιακός – Ηρακλής (13:00, Γήπεδο Νέας Εφέσσου)
Καραϊσκάκης Άρτας – Κέρκυρα (15:00, Γήπεδο Κωστακίων)
Κυριακή 10 Φεβρουαρίου
Δόξα Δράμας – Απόλλων Λάρισας (15:00, Γήπεδο Κουδουνιών)
Απόλλων Πόντου – Βόλος (15:00, Γήπεδο «Αριστοτέλης»).

Και αυτό διότι μετά το πρώτο μισό του
πρωταθλήματος βρίσκονται κάτω από
την ζώνη του υποβιβασμού.

Με πολλές ελλείψεις
η αποστολή του Αο Τρίκαλα
Σε τροχιά υποβιβασμού και, μάλιστα,
σε απόσταση δύο βαθμών από την αποφυγή του υποβιβασμού... δύο κατηγορίες
πιο κάτω (εάν γίνει η αναδιάρθρωση)
έκλεισε το πρώτο μισό του πρωταθλήματος ο ΑΟ Τρίκαλα. Χωρίς νίκη το 2019
είναι οι Τρικαλινοί και χωρίς εκτός έδρας
τρίποντο από τις 20 Μαΐου 2018, οπότε
το παιχνίδι στη Δράμα απέναντι στη Δόξα
έχει πάρει χαρακτήρα τελικού.
Την αποστολή του ΑΟΤ κάνει ακόμα
πιο δύσκολη το γεμάτο απουσιολόγιο.
Οι Γκότοβος, Συμελίδης είναι τιμωρημένοι,
οι Ράντι, Ζακουανί τραυματίες, ενώ για
μία ακόμα φορά δεν βρίσκονται στις επιλογές του Θωμά Γράφα οι νεοαποκτηθέντες Τάτιτς, Γουέρε.
Εκτός έμειναν ακόμα οι Γιδόπουλος,
Κατσαντώνης, ενώ στην 20άδα έχει συμ-

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜιΣΕιΣ

περιληφθεί ο Μολδαβός Άντρονικ.
Η αποστολή: Θεολόγης, Ταΐρης, Άντρονικ, Σισέ, Ντιαλό, Μαρκόφσκι, Αϊβάζογλου, Γκουγκούδης, Καπός, Κούλπας,
Λάσκαρης, Νιάρος, Ντόσης, Πάνος, Σμυρλής, Συριόπουλος, Τριανταφυλλάκος,
Τσιάρας, Τσιμίκας, Υψηλός.

Ανοίγει η αυλαία
για την 16η αγωνιστική
Mε τη διεξαγωγή της 16ης αγωνιστικής
συνεχίζεται η δράση στο πρωτάθλημα
της Β’ Εθνικής το τριήμερο 9-11 Φεβρουαρίου.
Αναλυτικά:
Σάββατο (9/2)
15:00 Δόξα Δράμας – Τρίκαλα
Διαιτητής: Σιδηρόπουλος (Έβρου)
Βοηθοί: Τερζόπουλος (Έβρου), Διαμαντης (Έβρου)
4ος: Δραγούσης (Κιλκίς)
Κυριακή (10/2)
15:00 ΑΟΧ-Κισσαμικός – Σπάρτη
Διαιτητής: Τσουκαλάς (Αθηνών)
Βοηθοί: Δασκαλάκης (Ηρακλείου),
Μπουρτζοβίτης (Κορινθίας)
15:00 Ηρόδοτος – Ηρακλής
Διαιτητής: Ντάουλας (Δυτικής Αττικής)
Βοηθοί: Οικονόμου (Δυτικής Αττικής),
Κομισοπούλου (Χανίων)
15:00 Αήττητος Σπάτων – Πλατανιάς
Διαιτητής: Θεοχάρης (Θεσσαλίας)
Βοηθοί: Μάνος (Λάρισας), Μανασης
(Τρικάλων)
15:00 Α.Ε. Καραϊσκάκης – Βόλος
Διαιτητής: Πουλικίδης (Δράμας)
Βοηθοί: Τσακίρης (Δράμας), Κουβαλάκης (Δράμας)
15:00 Κέρκυρα – Απόλλων Λάρισας
Διαιτητής: Αγγελάκης (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Τοροσιάδης (Μακεδονίας),

Στεφουλης (Γρεβενών)
15:00 Αιγινιακός – Παναχαϊκή
Διαιτητής: Μπεκιάρης (Καρδίτσας)
Βοηθοί: Στεφανής (Καρδίτσας), Βογιατζής (Καρδίτσας)
Δευτέρα (11/2)
15:00 Απόλλων Πόντου – Εργοτέλης
Διαιτητής: Τσοπουλίδης (Ξάνθης)
Βοηθοί: Έμπλιουκ (Ξάνθης), Κηλικιώτης
(Ξάνθης)
Η ΒΑΘΜοΛοΓιΑ
1. Βόλος ----------------------------------------38
2. Κέρκυρα -------------------------------------29
3. Απόλλων Λάρισας -----------------------27
4. Παναχαϊκή ----------------------------------24
5. Πλατανιάς ----------------------------------24
6. Εργοτέλης ----------------------------------23
7. Δόξα Δράμας ------------------------------22
8. Απόλλων Πόντου -------------------------21
9. Ηρακλής ------------------------------------21
10. ΑΟΧ Κισσαμικός ------------------------18
11. Καραϊσκάκης ----------------------------18
12. Ηρόδοτος ---------------------------------16
13. Σπάρτη -------------------------------------14
14. Τρίκαλα ------------------------------------14
15. Αήττητος ----------------------------------13
16. Αιγινιακός----------------------------------- 9
* Ο πρώτος της βαθμολογίας ανεβαίνει
στη Super League. Ο δεύτερος δίνει αγώνα μπαράζ με τον 13ο της Super League.
** Οι ομάδες από την 3η έως τη 10η
θέση θα συμμετάσχουν στη Super League
2.
*** Βάσει αναδιάρθρωσης οι 4 τελευταίοι υποβιβάζονται στη Δ’ εθνική. Οι
ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις
11-12 θα είναι στη Γ’ (Football League
του χρόνου).
Ουσιαστικά υποβιβάζονται κατηγορία
και οι ομάδες που θα τερματίσουν στις
θέσεις 11-12, απλά οι 4 τελευταίοι πέφτουν 2 κατηγορίες.

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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Με αγώνες της Κ 16 και Κ 12 συνεχίζονται σήμερα και αύριο τα πρωταθλήματα υποδομής της ΕΠΣΤ.
Οι διαιτητές των σημερινών αγώνων της Κ 16 οι οποίοι θα
ξεκινήσουν στις 11 π.μ. είναι οι παρακάτω:
Γηπ. Κρηνης:
Νεοχωρι - Πύργος
Διαιτ. Μαργιωλης
Σινδρος - Σακκας
Γηπ. Οικουμενιου:
Οικουμενιος - Μετεωρα
Διαιτ. Παπαγεωργοπουλος
Κουτσαγιας - Κωστηρας
Γηπ. Λογγακιου:
Δημητρα β - ΑΟΤ
Διαιτ. Σταφυλας
Καπερωνης - Ντινος
Γηπ. Αγ Κυριακής:
Ακαδημια 1- Ακ Αμπελακιων
Διαιτ. Τζιοτζιος
Μαρκοπουλος - Πλοκας
Ρεπό: Δημητρα α
Β
19
18
16
15
10
7
6
3
0

Ν
6
6
5
5
3
2
2
1
0

Και πάλι στα γήπεδα
•Συνεχίζουν την προσπάθειά τους οι «μικροί»
Πρωτάθλημα Κ 12
Για το πρωτάθλημα Κ 12 της ΕΠΣΤ θα γίνουν αύριο οι παρακάτω αγώνες:

1ος Ομιλος - ΩΡΑ 15:00

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Δήμητρα Β'
2 Δήμητρα Α'
3 Ακαδημία 1
4 Πύργος
5 Αμπελάκια
6 Μετέωρα
7 Τρίκαλα
8 Νεοχώρι
9 Αγ. Οικουμένιος

Παιδικό πρωτάθλημα (Κ 16)

Ι
1
0
1
0
1
1
0
0
0

Η
1
1
1
2
3
4
5
6
7

ΤΕΡΜ.
34-8
40-2
20-3
13-10
20-14
12-16
9-15
6-36
2-52

Γηπ. Νεοχωριου
Νεοχωρι - Πύργος α
Διαιτ. Μουστακας
Γηπ. Football Factory
Καρυες - Αχιλλέας
Διαιτ. Σακκας
Γηπ. Ακαδημιας
Ακαδημια 1 α - Ακ Αμπελακιων
Διαιτ. Κουτσαγιας
Γηπ. Μπαλκουρας
Δημητρα α - Αγία Μονη
Διαιτ. Αργυροπουλος
Μετεωρα α - ΑΟΤ
0-3 α.α
Ρεπό: Μεγαλοχωρι

2ος Ομιλος - ΩΡΑ 15:00
Γηπ. Βαλτινού:
Διαιτ. Πλοκας
Γηπ. Πυργετού:
Διαιτ. Μαρκοπουλος
Γηπ. Μπαλκουρας:
Διαιτ. Αβρααμ
Γηπ. Πηγης:
Διαιτ. Σινδρος
Γηπ. Καλαμπακας:
Διαιτ. Ντινος

Βαλτινό - Πύργος β
Πυργετός - Οικουμενιος
Δημητρα β - Πορταικός
Πηγη - Ακαδημια 1 β
Μετεωρα β - Συνοικία 2017

B’ Ερασιτεχνική
ε ντέρμπι ξεκινάει σήμερα η
δράση της Β’ Ερασιτεχνικής
και αυτό γιατί οι γηπεδούχοι
το ζήτησαν για κοινωνικούς
λόγους. Αίτημα που έγινε δεκτό από
τους φιλοξενούμενους και από την
διοργανώτρια αρχή.

Μ

Επιμέλεια: ΠANOΣ ΓIΔOΠOYΛOΣ

Αρχή με ντέρμπι
•Σήμερα (3 μ.μ) θα παίξουν Ζάρκο και Παραληθαίοι

gidopoulosp@yahoo.gr

2ος ΟΜΙΛΟΣ – Ωρα 3 μ.μ
Ο λόγος για το παιχνίδι του Ζάρκου με τους
Παραληθαίους και συγκεκριμένα της τρίτης
ομάδας της βαθμολογίας με την πρώτη του
1ου ομίλου. Όπως εύκολα καταλαβαίνει κάποιος το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και τα σωματεία παρουσιάζονται πανέτοιμα να διεκδικήσουν το καλύτερο.
Διαιτητής του ντέρμπι, το οποίο θα ξεκινήσει στις 3 μ.μ θα είναι ο κ. Ζήσης με βοηθούς
τους κ. Μαρκόπουλο και Αργυρόπουλο.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια του ομίλου, που θα
γίνουν αύριο το Ριζαριό θα φιλοξενήσει τον
Λόγγο, σε μια αναμέτρηση που οι γηπεδούχοι
έχουν τον πρώτο λόγο, ενώ οι Καρυές ως φαβορί θα υποδεχτούν την Κρήνη.
Το Κηπάκι θα βρεθεί στη Χρυσαυγή προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Αστέρα, ο οποίος χρειάζεται θετικό αποτέλεσμα, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναμέτρηση του Αγίου
Οικουμενίου με το Γριζάνο με τις ομάδες να
προσπαθούν να αναρριχηθούν βαθμολογικά.
Το Αρδάνι, έχει χάσει έδαφος και θα επιδιώξει να κερδίσει την Ακαδημία 1 αλλά η φιλοξενούμενοι οι οποίοι βρίσκονται πιο χαμηλά
στον βαθμολογικό πίνακα θα βγάλουν αντίδραση.
Το Κεραμίδι έχει τον πρώτο λόγο απέναντι
στο Πετρωτό αλλά οι φιλοξενούμενοι «διψούν» για νίκη, ενώ η Αγία Κυριακή θα δώσει
δύσκολο παιχνίδι στην έδρα της με την Βασιλική.

Το Κεραμίδι(φωτό) συνεχίζει την θετική του προσπάθεια απέναντι στο Πετρωτό

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
Β
Ν Ι Η ΤΕΡΜ.
1 Παραληθαίοι
38 12 2 1 55-16
2 Ριζαριό
35 11 2 2 57-18
3 Ζάρκο
31
9 4 2 32-17
4 Καρυές
29
9 2 4 31-20
5 Κηπάκι
25
7 4 4 27-21
6 Αγ. Οικουμένιος 24
7 3 5 37-28
7 Γριζάνο
24
7 3 5 36-27
8 Αρδάνι
24
7 3 5 32-25
9 Κεραμίδι
22
6 4 6 30-31
10 Αμπελάκια
21
6 3 6 23-29
11 Αγ. Κυριακή
19
5 4 6 27-32
12 Βασιλική
17
4 5 6 17-23
13 Ακαδημία 1
15
4 3 8 19-27
14 Κρήνη
14
3 5 7 17-39
15 Πετρωτό
11
3 2 10 12-29
16 Λόγγος
6
2 0 13 13-38
17 Αστέρας
4
1 1 13 11-56
Οι διαιτητές των αυριανών αγώνων:
Γηπ. Χρυσαυγης: Αστερας - Κηπάκι
Διαιτ. Πετσας (Μαρκοπουλος - Ντινος)
Γηπ. Οικουμενιου: Οικουμενιος - Γριζάνο

Η πρωτοπόρος Ενωση Δ.Μ θα φιλοξενήσει
το Πρίνος σε ένα παιχνίδι που απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή αφού οι φιλοξενούμενοι θα
παίξουν χωρίς άγχος και αυτό κάνει ακόμα πιο
δυνατούς τους παίκτες τους, σε αντίθεση με
τους γηπεδούχους οι οποίοι θέλουν μόνο νίκη.
Η Λυγαριά, θα αγωνιστεί στο γήπεδο της Περιστέρας απέναντι στη Τζούρτζια και αν η ομάδα του Ηλία Πατσιάνη δείξει την ανάλογη σοβαρότητα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα.
Ο Ασπρόβαλτος φιλοξενεί το Βαλτινό σ’ έναν
ανοιχτό αγώνα, ενώ η Θεόπετρα έχει τον
πρώτο λόγο απέναντι στο Φωτεινό, όπως και
ο Βυτουμάς απέναντι στους Γόμφους.
Χρυσομηλιά και Δενδροχώρι θα λύσουν
τις… διαφορές τους στο γήπεδο Σαρακίνας.
Οι διαιτητές των αυριανών αγώνων:
Γηπ. Ασπροβαλτου: Ασπροβαλτος - Βαλτινό
Διαιτ. Κουτσαγιας (Νταλουκας - Ράτζας)
Γηπ. Μουριας: Δροσερό - Πρινος
Διαιτ. Μανασης Κ (Μπαλας Χ- Παπαγεωργοπουλος)
Γηπ. Σαρακίνας: Χρυσομηλια - Δενδροχωρι
Διαιτ. Δουλοπουλος (Παφης - Αποστολου)
Γηπ. Βυτουμας: Βυτουμας - Γόμφοι
Διαιτ. Ζησης (Καπερωνης - Μπαιρακταρης)
Γηπ. Περιστερας: Τζουρτζια - Λυγαρια
Διαιτ. Κοντινος (Καλογριας - Τζιοτζιος)
Γηπ. Θεόπετρας: Θεόπετρα - Φωτεινό
Διαιτ. Πετσας (Κωστηρας - Κατσογιαννος)
Πιαλεία - Κεφαλ/κος
0-3 α.α
Παλ/ρο - Φιλύρα
3-0 α.α
Ρεπό: Ροπωτό

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Λόγγος και Πετρωτό θα ψάξουν το καλύτερο απέναντι στους αντιπάλους τους
Διαιτ. Κουτσαγιας (Τζιοτζιος - Αργυροπουλος)
Γηπ. Αγ Κυριακής: Αγ. Κυριακή - Βασιλική
Διαιτ. Μανασης Κ. (Παπαγεωργοπουλος Πλοκας)
Γηπ. Αρδανίου: Αρδάνι - Ακαδημια 1
Διαιτ. Δουλοπουλος (Κωστηρας - Κουτσαγιας)

Γηπ. Ριζαριου: Ριζαριο - Λόγγος
Διαιτ. Ζησης (Νταλουκας - Καπερωνης)
Γηπ. Κεραμιδιου: Κεραμιδι - Πετρωτό
Διαιτ. Κωτουλας (Σινδρος - Σακκας)
Γηπ. Καρυων: Καρυες - Κρήνη
Διαιτ. Κοντινος (Παφης - Ανδριοπουλος)
Ρεπό: Ακ. Αμπελακιων

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

Β
37
35
34
34
32
31
28
26
23
21
20
16
13
12
9
0
0

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

Ι
1
2
1
1
2
1
4
2
2
0
2
1
1
0
0
1
1

Η ΤΕΡΜ.
2 60-15
2 52-16
3 43-17
3 43-19
3 34-14
4 41-19
3 33-17
5 35-22
6 35-33
9 27-33
7 24-33
9 24-37
10 18-44
11 17-46
12 13-50
14
0-42
14
0-42

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
ε ένα καθοριστικό
σημείο κινείται το
πρωτάθλημα της
Α’ Ερασιτεχνικής
κατηγορίας, στο οποίο η
αγωνία μεγαλώνει, όπως
και η ανάγκη των
βαθμών.

Σ
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Οπωσδήποτε σοβαρότητα…

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Ο δρόμος για την κατάκτηση
του τίτλου μόνο με ροδοπέταλα
δεν είναι στρωμένος και αυτό το
γνωρίζουν καλά οι παίκτες του
Νεοχωρίου, οι οποίοι πρέπει να
ιδρώσουν και σήμερα προκειμένου να κάμψουν την αντίσταση του «Αρη» στην Αγία Μονή.
Οι γηπεδούχοι προέρχονται
από ένα «ανάποδο» αποτέλεσμα στους Ταξιάρχες αλλά κοιτούν μπροστά και ψάχνουν βαθμούς και επιβράβευση. Αντίθετα
ο «Διγενής» είναι ξεκούραστος
και φρέσκος καθώς δεν αγωνίστηκε την περασμένη αγωνιστική
Αν μια ομάδα έχει έναν και μοναδικό στόχο, τη νίκη, στο σημερινό παιχνίδι, αυτή είναι η
Πηγή η οποία δοκιμάζεται στους
Ταξιάρχες και θέλει πάση θυσία
το τρίποντο προκειμένου να διατηρήσει στο ακέραιο τις ελπίδες
της για πρωτιά, δεδομένο πως
έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο.
Οι γηπεδούχοι θα παίξουν
χωρίς άγχος και ό,τι προκύψει
αλλά πάντα με στόχο το καλύτερο.
Ξεκούραστο τρίποντο θα πάρει η Φήκη η οποία κερδίζει στα
χαρτιά το Γλίνος, όπως και το
Καστράκι απέναντι στην ΑΕΤ.

Τα Καλύβια
θα υποδεχτούν
τον Πορταϊκό,
ενώ το
Μεγαλοχώρι
θα παίξει
στον Πυργετό

Οι διαιτητές των σημερινών
αναμετρήσεων οι οποίοι θα ξεκινήσουν
στις 3μ.μ είναι οι παρακάτω:
Γηπ. Ταξιαρχών: Ταξιάρχες - Πηγη
Διαιτ. Κοντινος (Καλογριας - Ράτζας)
Γηπ. Αγ. Μονης: Αγ. Μονη - Νεοχωρι
Διαιτ. Μανασης Κ (Νταλουκας - Παπαγεωργοπουλος)
Γηπ. Μπαλκουρας: Δημητρα - Κεφαλόβρυσο
Διαιτ. Σταφυλας (Σινδρος - Σακκας)
Γηπ. Καλυβιων: Καλύβια - Πορταϊκος
Διαιτ. Δουλοπουλος (Μαργιωλης - Αποστολου)
Γηπ. Μπάρας: Αχιλλέας - Σαραγια
Διαιτ. Κουτσαγιας (Καπερωνης - Τζιοτζιος)
Γηπ. Πύργου: Πύργος - Κρ. Βρύση
Διαιτ. Κωτουλας (Ντινος - Πλοκας)
Πυργετού: Πυργετός - Μεγαλοχώρι
Διαιτ. Παφης (Κωστηρας - Ανδριοπουλος)
Καστράκι - ΑΕΤ
3-0 α.α
Γλύνος - Φηκη
0-3 α.α

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Νεοχώρι
2 Πηγή
3 Φήκη
4 Κεφαλόβρυσο
5 Δήμητρα Απόλλων
6 Ταξιάρχες
7 Σαράγια
8 Μεγαλοχώρι
9 Καστράκι
10 Πυργετός
11 Αγία Μονή
12 Καλύβια
13 Κρύα Βρύση
14 Πορταϊκός
15 Πύργος
16 Αχιλλέας
17 ΑΕΤ
18 Γλίνος

Β
49
43
38
37
37
32
31
30
25
24
23
22
20
19
14
8
0
0

Ν
16
13
12
11
12
10
10
9
7
7
6
6
6
5
4
2
0
0

Ι
1
4
2
4
1
2
1
3
4
3
5
4
2
4
2
2
1
1

Η
1
0
3
3
4
6
6
6
7
8
7
8
9
8
12
14
17
17

ΤΕΡΜ.
59-5
36-9
40-15
35-14
41-22
30-24
32-18
36-22
34-20
24-25
24-23
19-21
21-33
21-37
19-35
15-55
0-51
3-60
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•Οι πρωτοπόρες
ομάδες Νεοχώρι
και Πηγή, έχουν
προβάδισμα,
αλλά…
Στην «Μπαλκούρα» αναμένεται να γίνει ντέρμπι γοήτρου με
την Δήμητρα Απόλλων να φιλοξενεί το Μικρό Κεφαλόβρυσο.
Δύο ομάδες, που βρίσκονται
ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα
και ισοβαθμούν, με τους γηπεδούχους να έχουν ένα παιχνίδι
λιγότερο.
Διαφορετική η φιλοσοφία
αλλά και η προσέγγιση του παιχνιδιού αναμένεται να προσφέρει ενδιαφέρον.
Στη Μπάρα θα βρεθούν τα Σαράγια με στόχο να συνεχίσουν
τη θετική τους πορεία, ενώ ο
«Αχιλλέας» θέλει πάση θυσία
το τρίποντο για να πάρει ανάσα.
Δύσκολη έξοδο περιμένει το
Μεγαλοχώρι το οποίο θα παίξει
στον Πυργετό, με τους γηπεδούχους να βρίσκονται πιο χαμηλά στον βαθμολογικό πίνακα,
αλλά να κοιτούν κατάματα οποιονδήποτε αντίπαλο. Το ίδιο θα
επιδιώξουν να κάνουν και σήμερα απέναντι στη «Θύελλα» η
οποία αν βρεθεί στη… μέρα της
μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε αντίπαλο.
Τέλος, τα Καλύβια θα φιλοξενήσουν τον Πορταϊκό με
την ομάδα του Δημήτρη Σαργιώτη να «καίγεται» για ένα θετικό αποτέλεσμα γνωρίζοντας όμως την δυσκολία της
αποστολής της απέναντι σε
μια δυνατή ομάδα.

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 20ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ – ΠΗΓΗ
1979-1980 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-1 Ρήγας
1995-1996 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Φαλτάκας – Σβάνας
2000-2001 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4-0 Παπαχρήστος [2], Ζανιάς, Καψιώχας

ΚΑΣΤΡΑΚΙ – Α.Ε.Τ.
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008

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

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

2011-2012 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-3
2012-2013 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-2
2013-2014 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1
2014-2015 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-2
2015-2016 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-0
2016-2017 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-1
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4-0

Μαργαριτόπουλος
Παπαβασιλείου, Ζαλαβράς – Χασιώτης
Μπούγας [2]
Ρέππας, Δ.Μαντάς – Γκίκα, Κοτρώτσιος,
Χασιώτης
Λιατσακούρας, Αγγελόπουλος –
Σ.Γ.Φασούλας [3]
Μαυρίκος, Τζέγκας
Καλτσούδας – Μαυρίκος
Α.Αλμπάνης, Κεχαγιάς – Παπανικολάου,
Ντόσας
Β.Αλμπάνης
Γραβάνης [2], Β.Αλμπάνης – Τσαρουχάς
Ε.Μπαούτης [2], Σικόλας [2]

ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ – ΝΕΟΧΩΡΙ
1986-1987
1988-1989
1989-1990
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1998-1999
1999-2000

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

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

Β.Μαντέλας
Γρίβας, Π.Μαντέλας – Ν.Κράβαρης [2]
Γκολίτος [2], Ραϊος
Κ.Κακαϊτσας, Νταβαράς, Τζελής – Σόφος
Καπέλας – Χριστοδούλου
Τσιόβολος
Πέτσας
Γαλάνης, Καραγεώργος, Ζωγράφος –
Σακελλαρίου [2], Θεοχαρούλας
2000-2001 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Μιχαήλ – Αγγελάκης

2001-2002 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-3 Ρίζος, Μιχαήλ, Τσιόβολος
2002-2003 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-3 Τσιόβολος [2], Παπευθυμίου
2016-2017 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-2 Παπαθανασίου [2] – Τσικρικάς, Γκαρνάρας

ΓΛΙΝΟΣ – ΦΗΚΗ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΠΥΡΓΟΣ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ – ΜΙΚΡΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ
1977-1978 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-0 Μπέντας, Καψαλίδης, Γιαννάκος
1978-1979 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Τζελής, Γαρδίκας
1982-1983 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 6-0 Κωττούλας [2], Τζελής [2], Μαργαρίτης,
Γιαννάκος
1985-1986 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-3 Γ.Γρηγορίου, Ντιντής, Θ.Κυργιάκος
1986-1987 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-4 Β.Τσιούλης – Γ.Γρηγορίου [2], Ν.Μάμαλης,
Μπιτέλης

Μ.ΚΑΛΥΒΙΑ – ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1985-1986
1986-1987
1989-1990
1993-1994
1996-1997
1999-2000
2000-2001
2014-2015
2017-2018

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

0-1
1-1
5-0
2-1
2-0
4-0
1-0
0-1
1-0
1-1
0-1
4-1

Τζιουβάρας
Μπαζαγόρας – Κουβέλης
Μπαζαγόρας [3], Χατζής [2]
Φαρμάκης, Παπαχρήστος – Μπαλατσούκας
Γαβρίτσας, Παπαχρήστος
Κ.Γαβρίτσας [2], Καραλής, Μπίχτας
Παπαχρήστος
Μπαλατσούκας
Αλεξίου
Κλάντζος – Τσιονάρας
Κεσίδης
Αβραμόπουλος, Παπαευθυμίου, Οικονόμου,
Μαγουλιώτης – Τσαρουχάς

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΑΣ – ΣΑΡΑΓΙΑ
2001-2002 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-2 Γκαραγκάνης, Παπανικολάου, Κράβαρης –
Αβραάμ, Φιλίππου
2014-2015 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΝΧΙΚΗ 0-0
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Κυριάκης – Τζέγκας

1987-1988
1988-1989
1991-1992
1992-1993
1995-1996

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Γ’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

0-0
4-1
4-2
3-0
5-1

……………..
……………..
Κουκουσούλης [2], Καταραχιάς
Κουκουσούλης [2], Δουλόπουλος, Ζήκας,
Λιούλιος – Γεωργαλής
2000-2001 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-0 Ευθυμίου
2012-2013 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Αγγέλης – Πρεμέτης, Αναστογιάννης
2014-2015 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Μανώλης, Κοθράς

ΠΥΡΓΕΤΟΣ – ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
1979-1980 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-2 Πάπαρης [2] – Βακουφτσής [2]
1981-1982 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-0 Σμετόπουλος
1982-1983 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 6-0 Αντωνίου [3], Σμετόπουλος, Νταϊλιάνης,
Τσιανάκας
1985-1986 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-4 ……………
1992-1993 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Ιακωβάκης – Βακουφτσής
1995-1996 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Λιούλιος – Τζελής
1996-1997 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-1 Ψωμάς [2], Β.Παζαράς – Παπαδημητρίου
1998-1999 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-1 Ι.Μπουλογεώργος [3], Ψωμάς [2] – Χασιώτης
2009-2010 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-3 Χασιώτης [2], Π.Κοτρώτσιος
2012-2013 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-0 Μπαλάφας, Μπαλαούρας, Λουλές
2013-2014 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-0 Μπλέτσας, Πρεμέτης, Νικολούσιος
2016-2017 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Αγγέλης – Σ.Ανδρέου
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Μπαλάφας, Παπανικολάου – Τσαρτόλιας

CMYK
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Ωραία ατμόσφαιρα

Ο

ύτε συνεννοημένα να
ήταν τα στελέχη της
οικογένειας των
Σαραγίων αφού εκτός
από την Ακαδημία έκοψε την πίτα
της και η ανδρική ομάδα στο Olive.
Τα μέλη της συγκεντρώθηκαν την Πέμ-

πτη το απόγευμα και έδειξαν ότι οι
ζεστές σχέσεις αποτελούν ένα από τα
μυστικά της επιτυχίας της ομάδας.
Ολοι βάζουν πλάτη για το καλό του
συγκροτήματος και χαίρονται κάθε παιχνίδι.
Φυσικά στην σύναξη με την ωραία
ατμόσφαιρα άλλαξαν παραστάσεις και

θα επιστρέψουν για να συνεχίσουν την
ιδιαίτερα αξιοπρεπή πορεία τους.
Τυχερός ήταν ο αντιδήμαρχος κ. Αναστασίου, που παραχώρησε το δώρο στον
αρχηγό Π. Γαδετσάκη, ενώ μίλησε και
για βελτιωτικές κινήσεις στις εγκαταστάσεις.

Φανερή
η χαρά τους
υλικό από μια τσάντα και φόρμες .
Τα φλουριά στην πίτα των
γονέων έτυχαν στον Κώστα
Σκρέκα ο οποίος έχει δώρο
μια φιάλη κρασί στο Bronze
Bar Spot – Ασκληπιού 10 και
στον Γιάννη Δρουμάκα με

Τ

α πιτσιρίκια δεν
βλέπουν την ώρα
για δράση αλλά
βιώνουν έντονα και τις εξωαγωνιστικές συνάξεις.
Στο γήπεδο Σαραγίων, η
Ακαδημία ποδοσφαίρου του
ΑΟΣ Σαραγίων πραγματοποίησε την κοπή της βασιλόπιτας.
Τα παιδιά, οι προπονητές (Νίκος Παπακυρίτσης, Γιώργος
Μουρίκης ) και οι γονείς αντάλλαξαν τις ευχές για το
νέος έτος.
Τυχεροί καθώς βρήκαν τα
φλουριά οι Άγγελος Κρομμύδας Αποστόλης Χουσμεκιάρης Βασίλης Μπαρμπάτης .
Τα δώρα τους ήταν αθλητικό

δώρο ένα μήνα στο γυμναστήριο My Gym Fitness Club
– Περσεφόνης και Σωκράτους
1ος όροφος Η υπέροχη βασιλόπιτα ήταν προσφορά του
Δημήτρη Τριζώνη των οποίο
και ευχαριστεί θερμά η Ακαδημία των Σαραγίων.

* Δεδομένη είναι η αδυναμία των Τρικαλινών φιλάθλων στον
κλασικό αθλητισμό. Διότι αυτός αντέχει αποδεδειγμένα στον
χρόνο και κάθε εποχή προσφέρει σημαντικές διακρίσεις με το
σχετικό κάδρο να γεμίζει σε εντυπωσιακό βαθμό.
* Οι παλαιότεροι θυμούνται αξέχαστες δεκαετίες και όχι μόνον,
όπου πρωταγωνιστές με εξαιρετικές δυνατότητες και υπόβαθρο
συστήνονταν εξαιρετικά στο κοινό. Χωρίς υπερβολή τα έβαζαν
με μεγαθήρια του είδους άλλων συλλόγων και τους έδειχναν
την πλάτη.
* Φυσικά δεν χρειάζεται να κάνουμε ειδική μνεία στις επιδόσεις
παγκόσμιας εμβέλειας, που ακόμη και σήμερα έχουν εξέχουσα
θέση στα σχετικά αρχεία. Πάντα όταν φιλοξενούμε σχετικές
αναφορές η νοσταλγία είναι έντονη ειδικά στους ανθρώπους,
που έζησαν τα δρώμενα από μέσα.
* Το πιο σημαντικό είναι βέβαια ότι οι παλαιότερες γενιές άφησαν
σημαντική παρακαταθήκη, οπότε η τωρινή φουρνιά με συστηματική δουλειά και αγάπη για το αντικείμενο παραμένει σε
υψηλό επίπεδο.
* Ετσι σχεδόν σε κάθε αγωνιστική εκδήλωση προκύπτουν υπερβάσεις με τους ειδικούς και τους φιλάθλους να τρίβουν τα
μάτια τους και να ψάχνουν να συλλέξουν λεπτομέρειες σχετικά
με την λαμπρή Τρικαλινή παράδοση στον στίβο.
* Με χαμηλούς τόνους λοιπόν οι επιχώριοι αθλητές του κλασικού
αθλητισμού βάζουν πλώρη για να κερδίσουν νέα στοιχήματα
στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Οι πληροφορίες
αναφέρουν ότι βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση και θα
σπεύσουν να μιλήσουν την κατάλληλη στιγμή. Αντικειμενικός
τους στόχος και συνάμα διακαής πόθος είναι να κρατήσουν και
πάλι ψηλά την Τρικαλινή σημαία.
* Οσο για τον δρόμο τον ξέρουν πολύ καλά. Θα κάνουν κατάθεση
ψυχής δίνοντας το 100% των δυνατοτήτων τους και εκτιμούν
ότι με την συγκεκριμένη τακτική θα χαρίσουν ευχάριστα νέα
στους ντόπιους φιλάθλους.
* Γενικά ο κόσμος του στίβου θα έχει ανοιχτή γραμμή με το Φαληρικό στάδιο προκειμένου να μαθαίνει νέα από πρώτο χέρι.
Οσοι πάλι δεν θα βρεθούν στο ΣΕΦ θα παρακολουθήσουν με
ευλάβεια την τηλεοπτική μετάδοση από τα επιφορτισμένα
κρατικά κανάλια ελπίζοντας ότι θα ακούσουν τους εκφωνητές
να αναφέρουν πολλές φορές τα ονόματα Τρικαλινών παιδιών.
* Ανάγκη από ξέσπασμα έχει ο ΑΟΤ προκειμένου να ανοίξει την
κάνουλα η οποία παραμένει κλειστή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι οι φίλοι της ομάδας, που
την έχουν ζήσει στις πολύ καλές στιγμές δεν συμβιβάζονται
με ταπεινές ισοπαλίες και μάλιστα στο άλλοτε πανίσχυρο Στάδιο.
* Χρειάζονται όμως και ορισμένα μεγάλα αποτελέσματα μακριά
από το σπίτι για να αλλάξουν οι συσχετισμοί και να μεταφερθεί
η πίεση στους αντιπάλους.
* Γέμισαν σχετικά τις μπαταρίες τους οι πρωταγωνιστές και επιστρέφουν για να διεκπεραιώσουν τις καινούργιες αποστολές,
που έχουν μπροστά τους. Απαραίτητο στοιχείο πάντως είναι η
ολύμπια ψυχραιμία, αφού δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανεβαίνει η αδρεναλίνη και να χαλάει η υστεροφημία.
* Κοπή πίτας για τους κριτές μπάσκετ χθες στο «Χάνι».
* Παντός καιρού είναι αθλητικά οι Ελληνες και το διήμερο θα
γίνει πρωτάθλημα βόλεϊ στο χιόνι στο Μαίναλο. Συνεπώς οι
ιδέες είναι ατέλειωτες, ενώ αναδεικνύεται η αξία του αθλητικού
τουρισμού. Γιατί να μην προκύψει ανάλογο σκηνικό και στα
μέρη μας;

02.00:
COSMOTE
SPORT 7 HD
Philadelphia 76ers-Denver Nuggets
NBA Regular Season
03:30 COSMOTE SPORT
4 HD
Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks
NBA Regular Season
14:00 COSMOTE SPORT
9 HD
Τσεχία-Ρουμανία
FED Cup by BNP Paribas
14:00 COSMOTE SPORT
2 HD
Χετάφε-Θέλτα
LaLiga Santander
14:30 COSMOTE SPORT
1 HD
Φούλαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Premier League
16:30 COSMOTE SPORT
9 HD
Τσεχία-Ρουμανία
Fed Cup by BNP Paribas
16:30 COSMOTE SPORT
8 HD
Ανόβερο-Νυρεμβέργη
Bundesliga

Σε πολλά
μέτωπα
Πλούσια είναι η δραστηριότητα των Μετεώρων εντός και
εκτός των γραμμών.
Ετσι σήμερα υπάρχει η καθιερωμένη χοροεσπερίδα (21.00,
Royal palace), ενώ την επόμενη οι κτρινομπλέ παίζουν στην
Νεοκαισάρεια και με συγκέντρωση και κοινή προσπάθεια θα
τα δώσουν όλα για το τρίποντο απέναντι στον τοπικό Αχιλλέα.
CMYK

16:30 COSMOTE SPORT
7 HD
Γκλάντμπαχ-Χέρτα Βερολίνου
Bundesliga
16:30 COSMOTE SPORT
5 HD
Φράιμπουργκ-Βόλφσμπουργκ
Bundesliga
16:30 COSMOTE SPORT
4 HD
Λειψία-Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Bundesliga
16:30 COSMOTE SPORT
3 HD
Ντόρτμουντ-Χόφενχαϊμ
Bundesliga
17:00 ΕΡΤ Play1
Ολυμπιακός - Ηρακλής
Volleyleague ανδρών
17:00 ΕΡΤ2
Basket All Star Game
Basket League
17:00 COSMOTE SPORT
1 HD
Λίβερπουλ-Μπόρνμουθ
Premier League
17:15 COSMOTE SPORT
2 HD

Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ
Μαδρίτης
LaLiga Santander
17:15 Novasports 1HD
Πανιώνιος - Απόλλων
Σμύρνης
Super League
19:00 ΕΡΤ1
Ξάνθη - Λαμία
Super League
19:30 COSMOTE SPORT
3 HD
Μπάγερν Μονάχου-Σάλκε
Bundesliga
19:30 COSMOTE SPORT
2 HD
Εσπανιόλ-Ράγιο Βαγεκάνο
LaLiga Santander
19:30 COSMOTE SPORT
1 HD
Μπράιτον-Μπέρνλι
Premier League
19:30 Novasports 2HD
ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός
Super League
21:45 COSMOTE SPORT
2 HD
Λεγκανές-Μπέτις

τοπικά
«Η ιστορία διδάσκει τούτο:
ότι οι λαοί και οι κυβερνήσεις
ποτέ δεν έμαθαν τίποτε από την
ιστορία». (Έγελος)
Το μακεδονικό και οι συζητήσεις για τη συμφωνία των Πρεσπών πέραν όλων των άλλων
ανέδειξαν και το ρόλο της ιστορικής γνώσης στη διαμόρφωση
της ατομικής συνείδησης αλλά
και της πορείας στο χρόνο των
κοινωνιών και των κρατών. Άτομα,
λαοί και έθνη διαμορφώνονται
από την ιστορία τους ανεξάρτητα από τη βούλησή τους και από
το βαθμό γνώσης του ιστορικού
ΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ τους παρελθόντος.
Κάθε άτομο και λαός δεν είναι
ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ
ένα αυτοφυές δημιούργημα, ούτε
προϊόν αυθαίρετης δημιουργίας
του παρόντος αλλά είναι ένα ιστορικό δημιούργημα. Η πορεία του
ανθρώπου πάνω στη γη είναι η συνισταμένη των τριών διαστάσεων του χρόνου, του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Από τις τρείς αυτές διαστάσεις του χρόνου, το παρελθόν είναι αυτό που καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την πορεία του ανθρώπου τόσο κατά την διάρκεια του παρόντος όσο και στο μέλλον. Η ιστορία, ως συμπυκνωμένη εμπειρία και σοφία του παρελθόντος, αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για την εξέλιξη και πρόοδο κάθε λαού.
Η ιστορία, δεν είναι μόνο ένας κλάδος της επιστήμης ή ένα μάθημα για την εθνική διαπαιδαγώγηση των νέων αλλά είναι το ατομικό και εθνικό «θησαυροφυλάκιο» μέσα στο οποίο βρίσκονται στοιχεία απαραίτητα για την ατομική και εθνική μας συγκρότηση. Η ιστορία είναι η ατομική και εθνική μας μνήμη. Η ίδια η ζωή χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα - ικανότητα να ανακαλεί σκέψεις και γεγονότα του παρελθόντος και με βάση αυτά να προγραμματίζει το
μέλλον. Η σχέση ιστορίας και μνήμης επιβεβαιώνει και επικυρώνεται το κύρος της διαπίστωσης πως «χωρίς παρελθόν και μνήμη
δεν υπάρχει μέλλον και ζωή».

Η αναγκαιότητα
Όντας η ιστορία αναπόσπαστο
κομμάτι τόσο της ατομικής μας
όσο και της εθνικής μας ταυτότητας μάς επιβάλλει μία σειρά
υποχρεώσεων και αναγκαιοτήτων
απέναντί της. Η ανάγκη για διατήρηση της εθνικής ταυτότητας
περνά μέσα από τη διατήρηση της
εθνικής μνήμης και αυτή με τη σειρά της φαίνεται να επιτυγχάνεται
με τη βοήθεια της ιστορικής γνώσης. Η διαφύλαξη και προαγωγή
της ιστορικής γνώσης γίνεται εθνικά αναγκαία στις μέρες μας, όπου τόσο τα εσωτερικά όσο και τα
εξωτερικά προβλήματα δημιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο για
την εθνική μας επιβίωση. Η αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας,
η παγκόσμια αβεβαιότητα και ρευστότητα, τα κύματα των προσφύγων και μεταναστών, οι νέες προοπτικές που ανοίγονται από
τη διαφαινόμενη επικράτηση ενός παγκόσμιου πολιτισμού και η
τάση πολλών ατόμων να αντιμετωπίζουν το παρελθόν με μία απόλυτα αρνητική - απορριπτική στάση είναι μερικά από τα φαινόμενα που προβάλλουν την ανάγκη διαφύλαξης της ιστορικής γνώσης.
«Επειδή καμιά μορφή ανθρώπινης δραστηριότητας, είτε στον επιστημονικό είτε στον καλλιτεχνικό χώρο, δεν είναι αυτόνομη, αλλά
βασίζεται στο παρελθόν, αποτελεί συνέχειά του, θα πρέπει να δεχτούμε ότι και η ανθρώπινη ιστορία, όχι μόνο η ατομική, αλλά και
η κοινωνική, δεν είναι ξεκομμένη από το παρελθόν, δεν είναι ασυνεχής. Ακόμα, αφού ο άνθρωπος πιστεύει ότι είναι υποκείμενο της

ΣΑΒΒΑΤΟ
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σελίδα 29

ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ
ΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ

«15 θέσεις για την ιστορία»
ιστορίας, δηλαδή δημιουργός της, θα πρέπει να συνδέεται με το
παρελθόν, να στρέφεται συνειδητά προς αυτό, για να διαγραφεί
ένα ενεργητικό παρόν, που οπωσδήποτε θα έχει στόχο το μέλλον,
θα έχει δηλαδή προοπτική.
Από την άποψη αυτή ο σκοπός της ιστορικής μελέτης είναι πρακτικός χωρίς αυτό να σημαίνει «χρηστικός» με την έννοια της άντλησης παραδειγμάτων, όπως είπαμε πιο πάνω. Έτσι, λοιπόν, ο άνθρωπος έχει σα στόχο την απόκτηση ιστορικής συνείδησης που
δεν είναι απλώς γνώση του παρελθόντος, αποθήκευση γνώσεων».
(Δημοσίευμα) «Η ιστορία δείχνει τον ευρύτατο ορίζοντα της ανθρωπότητας, φέρνει τη ζωή μας στα θεμελιώδη μυστικά της παράδοσης, μας παρέχει τους κανόνες για το παρόν, μας απελευθερώνει από τις δεσμεύσεις στη δική μας εποχή, μας διδάσκει να
δούμε τον άνθρωπο στην ύψιστη δυνατότητά του αλλά και στη παροδική του δημιουργία». (Karl Jaspers)
Όλα τα παραπάνω αναδεικνύουν την αξία της ιστορικής γνώσης
και οδηγούν στη διατύπωση των παρακάτω θέσεων, ως των ασφαλέστερων οδηγών τόσο στην προσωπική όσο και στην εθνική ζωή.
Ο φόβος της επαλήθευσης «όποιος δε γνωρίζει την ιστορία του
είναι υποχρεωμένος να την ξαναζήσει» (Santayana) κάνει αναγκαία
τη μελέτη και αποδοχή αυτών των θέσεων.

Οι θέσεις
1. Η ιστορία συμβάλλει τόσο
στη διαμόρφωση και διατήρηση
της εθνικής συνείδησης όσο και
στον αυτοπροσδιορισμό του κάθε
ατόμου χωριστά, ως ιστορικής
οντότητας.
2. Η ιστορική γνώση ενισχύει και
τροφοδοτεί το «συλλογικό υποσυνείδητο» μιας κοινωνίας ή ενός
λαού και με την έννοια αυτή αποτελεί ενοποιητικό παράγοντα για
τα μέλη ενός έθνους.
3. Επιπρόσθετα η μελέτη της
ιστορίας αναδύει - αναδεικνύει
τον πρωταγωνιστικό ρόλο του
ατόμου στην εξέλιξη των κοινωνιών και του κόσμου ολόκληρου. Η διαπίστωση του πρωταγωνιστικού ρόλου του ανθρώπου έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η ιστορία δεν καθορίζεται τελικά παρά μόνο από την καθοριστική δράση του ανθρώπου.
Η διαπίστωση αυτή δεν είναι μία αυθαίρετη άποψη ή μία προσωπική βιωμένη εμπειρία αλλά προϊόν της μελέτης της ιστορικής
γνώσης…..
4. Η ιστορική γνώση συμβάλλει στην κατανόηση ότι ο άνθρωπος
ως κοινωνική, ψυχική, ηθική και πνευματική ύπαρξη – «ον» είναι ιστορικό δημιούργημα.
5. Η ιστορική γνώση χρησιμοποιείται για να προβάλλει πρότυπα ζωής και προσφοράς και για να δώσουμε σκοπούς ζωής και ιδανικά δράσης.
(Ο διαπαιδαγωγικός ρόλος της ιστορίας….)
6. Ιστορική συνείδηση, προϊόν της ιστορικής γνώσης, προφυλάσσει το σύγχρονο άτομο από φαινόμενα εθνικής αλλοτρίωσης
που έχουν την αιτία τους στις σύγχρονες διεθνείς συγκυρίες (οικουμενικός πολιτισμός).
7. Μέσα από την ιστορική γνώση καλλιεργούνται τρόποι κατανόησης, ερμηνείας και αξιολόγησης της συλλογικής και ατομικής
δράσης ατόμων και λαών.
8. Η μελέτη και η γνώση της ιστορίας είναι η πιο άμεση και ορατή οδός για την ανθρωπογνωσία (η γνώση της ανθρώπινης φύσης)

και κοινωνιογνωσία.
9. Μέσα από τη μελέτη των ιστορικών γεγονότων ο άνθρωπος
διαβάζει τον εαυτό του, την κοινωνία, ανακαλύπτει τους κανόνες
της δράσης και τους νόμους της κοινωνικής εξέλιξης.
►«Συνήθως την ιστορία την γράφουν οι νικητές. Μερικές φορές,
όμως, οι χαμένοι κατακτούν την συνείδηση ότι η μακρόχρονη ήτα
τους είναι προσωρινή, και τότε η ιστορία δεν γράφεται, ΓΙΝΕΤΑΙ»
(Σύνθημα αναρχικών).
10. Η ιστορική γνώση εθίζει τους νέους να βλέπουν, να μετρούν,
να αξιοποιούν την πραγματικότητα και να εκτιμούν την αξία της συνεργασίας και της συλλογικής προσπάθειας.
11. Μέσα από την ιστορική γνώση προσπαθούμε να δώσουμε και
να αποκαλύψουμε το νόημα της εξέλιξης στην κοινωνία και να καλλιεργήσουμε τρόπους επιστημονικής σκέψης και έρευνας (αλληλουχία γεγονότων και αναζήτηση αιτιακών σχέσεων).
12. Ιστορική γνώση συνδυαζόμενη με τη γνώση της σύγχρονης
εσωτερικής και παγκόσμιας πραγματικότητας βοηθά στον προσανατολισμό του ατόμου σ΄ ένα κόσμο όπου βασιλεύει και κυριαρχεί η σύγχυση, η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια.
13. Η ιστορική γνώση επικυρώνει τη συνέχεια ενός λαού στο βάθος του χρόνου, στοιχείο απαραίτητο για τον εθνικό αυτοπροσδιορισμό κάθε ατόμου και λαού.
14. Η γνώση της ιστορίας, όταν είναι απαλλαγμένη από εθνικιστικές ανακρίβειες, συντελεί στην καλλιέργεια της αγάπης προς
την πατρίδα, της φιλοπατρίας - πατριωτισμού.
15. Η ιστορική γνώση καλλιεργεί την κρίση, την αντίληψη, εθί-

ζει το άτομο στη διαλεκτική αντιμετώπιση των γεγονότων και γενικά αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα για την πνευματική καλλιέργεια και ωρίμανση του ατόμου.
Και όλα αυτά, γιατί η ιστορία είναι τα πάντα:
«Ιστορία είναι η εμφάνιση, η αύξηση, ο πολλαπλασιασμός και η
πάλη μέχρι θανάτου των κρατών μεταξύ τους˙ είναι η κατάκτηση,
η εισβολή, η υποδούλωση, και είναι η αντίσταση, η επανάσταση,
η σύγκρουση˙ είναι οι μάχες, τα ερείπια, τα πραξικοπήματα και οι
συνωμοσίες˙ είναι το κύμα της δύναμης και της βίας, είναι η υπερβολή της εξουσίας˙ είναι η τρομοκρατική βασιλεία των διψασμένων για αίμα θεών˙ είναι η υποδούλωση της μάζας και η σφαγή
των μαζών˙ είναι η ανέγερση των μεγαλοπρεπών ναών, παλατιών,
πυραμίδων, είναι η ανάπτυξη της τεχνικής και της τέχνης˙ είναι η
εμφάνιση και η εξέλιξη της γραφής, είναι το εμπόριο δια ξηράς και
θαλάσσης προϊόντων και ιδεών˙ κάποτε επίσης, είναι ένα μήνυμα
ελέους και συμπάθειας και άλλοτε μια σκέψη που αναρωτιέται για
το μυστήριο του κόσμου». (ΕΝΤΓΚΑΡ ΜΟΡΕΝ)

Αρχαία Ολυμπία: Κατολισθήσεις απειλούν τον αρχαιολογικό χώρο
ι βροχές που έπεσαν στον
αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας
Ολυμπίας επηρέασαν τον Κρόνιο
λόφο στις παρυφές του οποίου
βρίσκεται η Ιερή Άλτη. Τις
προηγούμενες ημέρες σημειώθηκαν
κατολισθήσεις, οι οποίες έχουν
δημιουργήσει προβλήματα στο τμήμα
πάνω από τον αναλημματικό τοίχο πάνω
από το τμήμα με τους “θησαυρούς” στον
αρχαιολογικό χώρο.

Ο

Σε δηλώσεις της η προϊσταμένη της ΕΦΑ
Ηλείας Ερωφίλη – Ίρις Κόλλια μίλησε για τις
επιπτώσεις της κακοκαιρίας στον αρχαιολογικό
χώρο της Ολυμπίας. Όπως εξήγησε παρουσιάστηκαν στην πλαγιά του Κρόνιου λόφου
πάνω από τον αρχαιολογικό χώρο και τον αναλημματικό τοίχο, κατολισθήσεις και ψηλά και
χαμηλά στον λόφο. Η πίεση αυτή των χωμάτων
έχει προκαλέσει κάποιες ζημιές σε τμήμα του
αρχαιολογικού χώρου, κάτι που έχει συμβεί και
στο παρελθόν.
Άμεσα μόλις ξεκίνησε η εκδήλωση του φαι-

νομένου, που ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενημερώθηκε το υπουργείο Πολιτισμού. Κλιμάκιο

επιστημόνων επισκέφθηκε το χώρο και πραγματοποίησε μια πρώτη αυτοψία για να απο-

τυπωθεί η κατάσταση και αναμένεται νέα επίσκεψη για να καθοριστούν οι περαιτέρω ενέργειες που πρέπει να γίνουν, καθώς φαίνεται να
επηρεάζεται η στατικότητα του αναλημματικού
τοίχου. Εξήγησε ωστόσο πως δεν υπάρχει αλλοίωση του αρχαιολογικού χώρου.
Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του
2007, καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια ώστε
να μην υπάρξουν τέτοιες φαινόμενα, με την τοποθέτηση γεωυφάσματος και πυκνές φυτεύσεις, για να συγκρατηθούν τα εδάφη στην πλαγιά. Οι βροχές του φετινού Ιανουαρίου που σημείωσαν ρεκόρ στην Ηλεία για την τελευταία
12ετία, προκάλεσαν προβλήματα.
Μάλιστα στις παρυφές του Κρόνιου, στο τμήμα πάνω από τον αρχαιολογικό χώρο και δίπλα
στο δρόμο, έχουν παρασυρθεί από τους όγκους των χωμάτων και της λάσπης, τα κιγκλιδώματα που οριοθετούν το τμήμα του αρχαιολογικού χώρου που αφορούν στον λόφο. Είναι πιθανόν νέες βροχοπτώσεις να επιδεινώσουν την κατάσταση με νέες κατολισθήσεις και
αυτό προκαλεί ανησυχία στην Εφορία και το
υπουργείο Πολιτισμού.

30 σελίδα
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ην πρόθεση της
Νέας Δημοκρατίας
να καταψηφίσει το
πρωτόκολλο ένταξης
της «Βόρειας
Μακεδονίας» στο ΝΑΤΟ
επανέλαβε από το βήμα
της Βουλής ο Κυριάκος
Μητσοτάκης κάνοντας
λόγο για «την τελική
πράξη μίας επιζήμιας
συμφωνίας».
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέφερε
ότι αυτή η τελική πράξη
«δρομολογείται μέσα από
μία διαδικασία που ευτελίζει
με πρωτοφανή τρόπο τα κοινοβουλευτικά μας ήθη που
βασίστηκε σε πρόσκαιρες
συμμαχίας με την ψήφο κάποιων πρόθυμων βουλευτών».
«Η αντιπροσωπευτικότητα
της σύνθεσης του κοινοβουλίου έχει αλλοιωθεί» υπογράμμισε και ζήτησε από
τον πρωθυπουργό να προχωρήσει σε διεξαγωγή εκλογών
«Μια εθνική υποχώρηση
συντελείται στα ερείπια βασικών κανόνων της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας»,
υποστήριξε ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης
σημειώνοντας επιπροσθέτως πως ο κ. Τσίπρας «αντί
να πάει σε εκλογές, ως θα
όφειλε, επιχειρεί να δεσμεύσει τη χώρα χωρίς να διαθέτει πολιτική νομιμοποίηση
για να το πράξει.
Δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ

εσωτερικά
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Μητσοτάκης: Οι εκλογές θα φέρουν
πολιτική κάθαρση στην Ελλάδα

Ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης
αυτά στη χώρα μας», τόνισε
υπογραμμίζοντας
πως
«αποτελούν έκφραση πρωτοφανούς πολιτικής και θεσμικής αυθαιρεσίας».
«Η Ελληνική Δημοκρατία
έζησε και ζει μέρες πολιτικής
συναλλαγής. Και μάλιστα σε
κοινή θέα», συνέχισε ο πρόεδρος της ΝΔ αναφέροντας
χαρακτηριστικά: «Μπροστά
στα μάτια μας είδαμε και
βλέπουμε εκβιασμούς.
Κάθε μέρα νομίζουμε ότι
δεν πάει πιο κάτω. Και μας

διαψεύδουν. Όλοι αντιληφθήκαμε και τα παζάρια που
έγιναν. Συνειδήσεις αντηλλάγησαν με χαρτοφυλάκια
και πόστα είτε για να δοθεί
ψήφος εμπιστοσύνης στην
κυβέρνηση είτε για να περάσει η Συμφωνία των Πρεσπών. Νομοσχέδια περνούν
με ψήφους μιας χρήσης που
δίνονται με εν λευκώ εξουσιοδοτήσεις, ανάμεσα σε
διαλείμματα για γκαζόζες.
Έτσι θα ψηφιστεί και η ένταξη των Σκοπίων στο

ΝΑΤΟ. Με δανεικές ψήφους
και με τον κ.Καμμένο να παίζει το ίδιο θέατρο που έχει
ξεκινήσει από πέρσι την
άνοιξη».
Από τα πυρά του αρχηγού
της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν ξέφυγαν και οι
ανεξάρτητοι βουλευτές που
στήριξαν τη συμφωνία των
Πρεσπών: «Η Ελλάδα ζει μέρες ντροπής.
Έχουμε επίσης «ανεξάρτητους», υποτίθεται, βουλευτές - που όμως εκχωρούν
προκαταβολικά την ψήφο
τους σε ένα συγκεκριμένο
κόμμα. Και το αύριο της χώρας κινδυνεύει, δυστυχώς,
να καθορίζεται από έξι κομπάρσους, που δέχτηκαν να
έχουν ρόλο στην τελευταία
πράξη του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτή η κοινοβουλευτική
παρακμή ενισχύει τελικά
τους εχθρούς της Δημοκρατίας. Όλους αυτούς που
απαξιώνουν συνολικά την
πολιτική. Που σπέρνουν την
απογοήτευση. Που επενδύουν σε ακρότητες και σε
ανυπόστατες θεωρίες.
Όπως και εσείς εξάλλου
κάνατε στο παρελθόν. Η
δική σας πολιτική είναι που
τους εκθρέφει. Η δική σας
πολιτική είναι που ρίχνει

νερό στο μύλο των ακραίων
εχθρών της Δημοκρατίας.
Αυτός είναι και ο λόγος που
η χώρα πρέπει να πάει άμεσα στις κάλπες. Οι εκλογές
θα φέρουν την πολιτική κάθαρση που χρειάζεται η Ελλάδα», υποστήριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Η σημερινή σύνθεση της
Βουλής βρίσκεται σε πλήρη
αναντιστοιχία με την κοινωνία» συνέχισε ο αρχηγός της
ΝΔ τονίζοντας πως η αριθμητική που έχει διαμορφώσει η κυβέρνηση με συναλλαγές και εκβιασμούς, «είναι
μετέωρη».
«Οι πλειοψηφίες που προκύπτουν με εκβιασμούς και
με παζάρια είναι πλαστές»,
τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστηρίζοντας πως
«τα μονότονα ψέματα του
κ. Τσίπρα δεν ακούγονται,
πια, από κανέναν. Οι ελιγμοί
του θυμίζουν, πλέον, τελευταίους σπασμούς μιας εξουσίας σε αποδρομή».
«Φύγετε, μαζί με τους φόρους, τα δύο σας μνημόνια,
την αποτυχία σας. Αφήστε
την Ελλάδα να αναπνεύσει
και τους Έλληνες να πάρουν
τις τύχες τους στα χέρια
τους», ανέφερε ο πρόεδρος
της ΝΔ.

«Η σημερινή απόφαση
δεσμεύει τη χώρα»
Στη συνέχεια ο Κυριάκος
Μητσοτάκης εστίασε στη
σημερινή κύρωση του πρωτοκόλλου που θα κληθεί να
ψηφίσει η Ολομέλεια της
Βουλής: «μία τέτοια Βουλή
-και υπό αυτές τις θλιβερές
συνθήκες- είναι λάθος να
δεσμεύει τη χώρα με μία
τόσο κρίσιμη απόφαση,
όπως η σημερινή. Γιατί η
κύρωση του πρωτοκόλλου
ένταξης είναι η τελική σφραγίδα σε ένα εθνικό λάθος.
Μετά και τη σημερινή απόφαση δεν υπάρχει καμία
πλέον επιστροφή καθώς χάνεται ένα από τα ισχυρότερα
διαπραγματευτικά όπλα της
χώρας μας. Ένα όπλο που
σας το δώσαμε στα χέρια,
αλλά δεν καταφέρατε να
αξιοποιήσετε», τόνισε χαρακτηριστικά. «Η είσοδος των
Σκοπίων στο ΝΑΤΟ ήταν η
γενεσιουργός αιτία της Συμφωνίας των Πρεσπών.
Οι σύμμαχοι ήθελαν εδώ
και χρόνια να κλείσουν αυτή
την εκκρεμότητα», τόνισε
υπογραμμίζοντας πως «μόνο
τώρα, όμως, βρήκαν μία κυβέρνηση τόσο πρόθυμη να
διχάσει τους Έλληνες για
να ενώσει τους Σκοπιανούς».

Στ. Θεοδωράκης: Το δύσκολο είναι να χτίζουμε γέφυρες
«Τ

σχηματισμό ο οποίος υποστηρίζει την πολιτική του ΝΑΤΟ
- και χθες και αύριο και πάντα. Αλλά σήμερα θα ψηφίσει
ΟΧΙ στη ένταξη μιας μικρής βαλκανικής χώρας στο ΝΑΤΟ».
«Εκπλήσσομαι και συμπαρίσταμαι στον ελληνικό λαό
που προσπαθεί να καταλάβει τι γίνεται στη χώρα. Κυβερνήσεις που στηρίζονται σε πληρεξούσια βουλευτών. Βουλευτές που αλλάζουν κόμματα και άποψη ανάλογα με τη
μέρα και την ώρα.
Πολιτικοί που καθοδηγούνται από δημοσκόπους και διαφημιστές» υπογράμμισε και κατέληξε:
«Το Ποτάμι που εκπροσωπώ και ηγούμαι δηλώνει, εν
γνώσει των συνεπειών των κοινοβουλευτικών νόμων αλλά
και& των νόμων της φυσικής, ότι θα επιμείνει σε αυτή εδώ
τη Βουλή αλλά και στην επόμενη Βουλή να υπερασπίζεται
τη λογική και την πολιτική, τους πολίτες που το στήριξαν
και το στηρίζουν».

ο Ποτάμι δεν θέλει Βαλκάνια με μαύρες τρύπες.
Η Βόρεια Μακεδονία πρέπει να μπει στο ΝΑΤΟ»
ανέφερε ο Σταύρος Θεοδωράκης κατά την
ομιλία του στη Βουλή για την κύρωση του πρωτοκόλλου
ένταξης της γειτονικής χώρας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.
«Το να υψώνουμε τείχη είναι εύκολο. Το δύσκολο είναι
να χτίζουμε γέφυρες και να διαμορφώνουμε συμμαχίες.
Το Ποτάμι δεν ποντάρει στην αντιπαράθεση με τις γειτονικές
χώρες, στην έξαρση του εθνικισμού και στην περιχαράκωση»
τόνισε ο επικεφαλής του Ποταμιού.
Ο κ. Θεοδωράκης εξαπέλυσε επίθεση τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην αξιωματική αντιπολίτευση λέγοντας:
«Εκπλήσσομαι γιατί εξ αριστερών μου έχω ένα κυβερνητικό σχηματισμό ο οποίος θα ψηφίσει υπέρ μιας ΝΑΤΟικής
επιλογής αλλά ταυτόχρονα, αυτός ο ίδιος κυβερνητικός
σχηματισμός χειροκροτεί το καθεστώς Μαδούρο.
Εκπλήσσομαι γιατί εκ δεξιών μου έχω έναν αντιπολιτευτικό

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK
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Βγήκαν μαχαίρια μεταξύ Τσίπρα και Καμμένου στη Βουλή
πό μία έντονη
αντιπαράθεση ανάμεσα
στους δύο πρώην
κυβερνητικούς εταίρους Πάνο
Καμμένο και Αλέξη Τσίπρα
στιγματίστηκε η συζήτηση στη
Βουλή για την κύρωση του
πρωτοκόλλου εισδοχής της
«Βόρειας Μακεδονίας» στο
ΝΑΤΟ.

Α

Ο Πάνος Καμμένος κατά την ομιλία του από το βήμα της Βουλής,
εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά
της κυβέρνησης λέγοντας:
«Είμαι 25χρονια στο κοινοβούλιο.
Ούτε εκβίασα, ούτε εκβιάστηκα,
αλλά έλαχε στο τέλος της κοινοβουλευτικής μου ζωής, μετά από τέσσερα χρόνια συνεργασίας, να ‘εκτελεστώ’ και να μου κοπεί το δικαίωμα
να μιλάω στο Κοινοβούλιο», ανέφερε και συνέχισε:
«Κύριε πρωθυπουργέ, είναι ένα
έγκλημα που διαπράξατε. Αναλαμβάνω την ευθύνη όσον αφορά τον
εαυτό μου αλλά όσον αφορά τους
ΑΝΕΛ είναι έγκλημα που δεν θα το
ξεχάσω ποτέ. Αποφασίσατε να μας
κάνετε να σιωπήσουμε».
«Πλέον περάσατε στην εποχή της
καρέκλας όπου η καρέκλα και η
θέση είναι ανταλλάξιμη με την ψυχή»,
τόνισε, συνεχίζοντας να απευθύνεται
στον Πρωθυπουργό και πρόσθεσε:
«Εξαγοράζεται από σας με υπουργική καρέκλα για να πετύχετε το 151.
Αυτό ουσιαστικά δείχνει ότι μιλάμε
για πλήρη αποτροπή και του Συντάγματος αλλά και της ηθικής. Να
κυβερνήσετε με 151 εκ των οποίων
οι τρεις είναι του εταίρου σας, τους

οποίους πήρατε με υπουργικές καρέκλες και τους στερήσατε και τον
λόγο».
Αφού επανέλαβε την απόφασή
του να προχωρήσει στη διαγραφή
του Θανάση Παπαχριστόπουλου,
απόψε το βράδυ, ο Πάνος Καμμένος,
τόνισε:
«Ισως να δώσω την παραίτησή
μου ως βουλευτής, σήμερα το βράδυ, για να δείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για
την καρέκλα».
«Εγώ μπορεί να πάω σπίτι μου, οι
άλλοι όμως, αυτοί που μας ακολού-

θησαν που θα πάνε; Πως θα πιστέψουν ότι μπορεί να υπάρξει μία κυβέρνηση εθνικής συμφιλίωσης;».
«Δεν διαπραγματευτήκαμε με κανέναν, ούτε με σας κύριε πρωθυπουργέ, παρότι διατυπώθηκαν δημόσια προθέσεις για αλλαγή κανονισμού, δεν θέλουμε δώρο. Ξέρουμε
να παλεύουμε. Αλλά οι συνθήκες που
έχουν διαμορφωθεί είναι άδικες για
ένα κοινοβουλευτικό κόμμα. Μας
κόβετε τη φωνή στη βουλή» επεσήμανε ο κ. Καμμένος.
«Θα δώσουμε τη μάχη μας αλλά
έχετε την υποχρέωση, εσείς τουλά-

χιστον, να κάνετε αυτά που συμφωνήσαμε. Δεν μπορείτε να κατηγορήσετε ποτέ εμάς για τη σχέση μας με
τη διαπλοκή. Η διαπλοκή ζει γιατί
εκείνοι που έχουν παραβεί τον όρκο
τους, παραμένουν στις θέσεις τους.
Προδώσατε την εμπιστοσύνη μας»,
τόνισε.

Τσίπρας σε Καμμένο:
Θέλατε να ρίξετε την
κυβέρνηση ως άλλος
Σαμαράς
Απάντηση στον Πάνο Καμμένο
έδωσε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσί-

πρας αμέσως μετά την ομιλία του
προέδρου των ΑΝΕΛ στη Βουλή.
«Δεν θέλω να μπω σε ψυχαναλυτικές ερμηνείες» ανέφερε ο Αλέξης
Τσίπρας, απευθυνόμενος στον πρόεδρο των ΑΝΕΛ και συνέχισε: «Θα με
ευγνωμονείτε που αντιλήφθηκα έγκαιρα τον πολιτικό σχεδιασμό σας να
ρίξετε την κυβέρνηση που στηρίξατε για τέσσερα χρόνια, που δεν επέτρεψα να γίνετε ένας νέος Αντώνης
Σαμαράς, που με τόλμη προχώρησα
για να λύσω ένα θέμα της πατρίδας»
είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Παράλληλα,
ο κ. Τσίπρας χρησιμοποίησε στίχους του Κωνσταντίνου Καβάφη για
να απαντήσει στον κ. Καμμένο. «Καινούργιους τόπους δεν θα βρεις, δεν
θα βρεις άλλες θάλασσες».
Ανταπαντώντας στον Αλέξη Τσίπρα ο κ. Καμμένος αποκάλυψε ότι ο
Πρωθυπουργός του έστειλε ένα μήνυμα χθες, το οποίο, όπως είπε, τον
ενόχλησε περισσότερο από όλα.
«Μου γράψατε ότι χτίζω γέφυρες και
δεν σας κρύβω ότι αυτό ήταν με ενόχλησε περισσότερο από όλα. Δεν
έχω δώσει τέτοια δικαιώματα» είπε ο
πρόεδρος των ΑΝΕΛ.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος των
ΑΝΕΛ χρησιμοποίησε στίχους του
ναυάρχου Ματρώζου για να απαντήσει στο ποίημα που χρησιμοποίησε
ο κ. Τσίπρας: «Αν ζητιάνοι σαν κι εμέ
δεν έχυναν το αίμα, οι καπετάνοι σαν
και σε δεν θα φορούσαν στέμμα».

Διαλύεται η Κοινοβουλευτική Ομάδα των ΑΝΕΛ
Ο Καμμένος διέγραψε τον Θανάση Παπαχριστόπουλο
ανήκει στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του.
Η κίνηση αυτή, που είχε προαναγγελθεί από τον Πάνο Καμμένο, σηματοδοτεί ουσιαστικά τη
διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των ΑΝΕΛ, καθώς το κόμμα έχει πλέον πέντε βουλευτές,
δηλαδή τον ελάχιστο αριθμό που προβλέπεται από τον Κανονισμό της Βουλής, όμως ο ένας
εξ αυτών, ο Αριστείδης Φωκάς, δεν εξελέγη με το ψηφοδέλτιο του κόμματος, αλλά με την Ένωση Κεντρώων, και επομένως δεν πληροίται η σχετική πρόβλεψη του κανονισμού της Βουλής.
Κατόπιν της διάλυσης της ΚΟ των ΑΝΕΛ, όλοι οι βουλευτές τους θεωρούνται ανεξάρτητοι
βουλευτές.

η διαγραφή του
βουλευτή Θανάση
Παπαχριστόπουλου από
την Κοινοβουλευτική Ομάδα
των Ανεξάρτητων Ελλήνων
γνωστοποίησε με επιστολή
του προς τον πρόεδρο της
Βουλής Νίκο Βούτση ο
πρόεδρος του κόμματος,
Πάνος Καμμένος.

Τ

Η επιστολή διαγραφής του βουλευτή, την οποία είχε προαναγγείλει από το βήμα της ολομέλειας ο
Πάνος Καμμένος, απεστάλη από
τον πρόεδρο των ΑΝΕΛ στο γραφείο του προέδρου της Βουλής και
σύμφωνα με αυτήν, από σήμερα ο
Θανάσης Παπαχριστόπουλος δεν

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ
ΤΗΛ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 24310 77050, 24310 31616
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Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας
για 5.000 ανέργους-πρώην αυτοαπασχολούμενους

Α

ναρτήθηκε στη
«Διαύγεια» η
Κοινή Υπουργική
Απόφαση (ΚΥΑ) του
υφυπουργού Εργασίας,
Νάσου Ηλιόπουλου, και
του αναπληρωτή
υπουργού Οικονομικών,
Γιώργου Χουλιαράκη, για
το πρόγραμμα δεύτερης
επιχειρηματικής
ευκαιρίας 5.000 ανέργων,
πρώην
αυτοαπασχολουμένων.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, σκοπός του προγράμματος είναι
η επανένταξη στην αγορά εργασίας 5.000 ανέργων, πρώην
αυτοαπασχολουμένων, οι
οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητά
τους και στους οποίους δίνεται δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και
να επαναδραστηριοποιηθούν
επιχειρηματικά, μέσω της δημιουργίας μίας νέας οικονομικής οντότητας.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες με
δυνατότητα επέκτασης για
επιπλέον 12 μήνες. Το ποσό
της επιχορήγησης κυμαίνεται
από 12.000€ έως και 36.000€,
ενώ η συνολική δαπάνη για
την υλοποίηση του προγράμματος
ανέρχεται
σε
80.000.000€.

Δικαιούχοι
και προϋποθέσεις
συμμετοχής
1. Οι δικαιούχοι πρέπει:
•Να έχουν διακόψει την
επιχειρηματική δραστηριότη-

τά τους από 1/1/2012 και μέχρι έξι μήνες, πριν από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
•Να μην έχουν μεταβιβάσει
την επιχείρησή τους ή το μερίδιο τους σε επιχείρηση η
οποία ανήκε σε συζύγους ή
πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας.
•Να μην έχουν ασκήσει
οποιαδήποτε επαγγελματική/
επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξάμηνο που προηγείται της δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως.
•Να έχουν προβεί σε νέα
έναρξη δραστηριότητας σε
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και εφεξής.
•Να έχουν καταβάλει στον
Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας
της παρ. β’ του άρθρου 44
του ν. 3986/2011 (Α’ 152) τη
μηνιαία εισφορά, ύψους 10
ευρώ, για ένα τουλάχιστον
έτος.
•Να έχουν εξοφλήσει ή
ρυθμίσει τις οφειλόμενες
ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε
αιτία προς τον Ενιαίο Φορέα
Κοινωνικής
Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ) και να είναι ενήμεροι
με τους όρους της ρύθμισης.
Όσοι οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν
σε προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν
έχουν υπαχθεί σε καθεστώς
ρύθμισης, αποκτούν ασφαλι-

Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος συμμετοχής
στην έκθεση DETROP 2019
Το Επιμελητήριο Τρικάλων ενημερώνει τις
επιχειρήσεις μέλη του ότι
θα συμμετάσχει, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας στην 28η Διεθνή Έκθεση τροφίμων,
ποτών, μηχανημάτων, εξοπλισμού και συσκευασίας DETROP 2019 που θα διεξαχθεί στις 2-4 Μαρτίου 2019 στο
Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO στη Θεσσαλονίκη.
Περίπτερο - Δομή: Η συμμετοχή κάθε επιχείρησης περιλαμβάνει ατομικό περίπτερο 6 τ.μ. ή 9 τ.μ. με έτοιμη
διαμορφωμένη δομή.
Κόστος Συμμετοχής: Η συμμετοχή επιδοτείται από το
Επιμελητήριο Τρικάλων και την Περιφέρεια Θεσσαλίας
και το τελικό κόστος συμμετοχής για την κάθε επιχείρηση-εκθέτη ανέρχεται στο 1/3 του συνολικού κόστους
συμμετοχής ήτοι 33 € / τ.μ. πλέον ΦΠΑ (δεν συμπεριλαμβάνονται έξοδα μετακίνησης και διαμονής τα οποία επιβαρύνουν εξολοκλήρου των εκθέτη-επιχειρηματία).

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για την εκδήλωση
ενδιαφέροντος συμμετοχής οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις
μπορούν να επικοινωνήσουν στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας έως την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Επιμελητήριο Τρικάλων:
Αριστείδης Δημήτρης, τηλ. 24310 28189 (εσωτ 105),
aristidis@trikala-chamber.gr
Σδρένια Σοφία, τηλ. 24310 27493 (εσωτ.106),
sdrenia@trikala-chamber.gr

στική ενημερότητα κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 40 του
ν. 4578/2018, την οποία προσκομίζουν μετά την υπαγωγή
τους στο πρόγραμμα και παραμένουν ενήμεροι καθ’ όλη
τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες
ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.
Από το ποσό της επιχορήγησης που λαμβάνουν οι ενταγμένοι στο πρόγραμμα παρακρατείται ποσοστό 25%,
το οποίο αποδίδεται στον
ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης των
οφειλών τους. Το ύψος της
οφειλής των εν λόγω προσώπων και η μη υπαγωγή
τους σε ρύθμιση βεβαιώνεται
από τον ΕΦΚΑ.
•Να έχουν την ιδιότητα του
ανέργου, (διαθέτοντας δελτίο
ανεργίας σε ισχύ, μέχρι και
την ημερομηνία έναρξης της
δραστηριότητάς τους στη

ΔΟΥ) και να έχουν ωφεληθεί
από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.
•Να είναι Έλληνες πολίτες
ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή ομογενείς που
έχουν δικαίωμα διαμονής και
απασχόλησης στη χώρα μας
ή πολίτες τρίτων χωρών που
έχουν άδεια διαμονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.
•Οι άντρες υποψήφιοι να
έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα
απαλλαγεί από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους. H
υπηρεσία διατηρεί πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ στο αρχείο
της, το οποίο, σύμφωνα με
την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/5482/
2005 (Β’400) κοινή απόφαση
του υφυπουργού Εσωτερικών
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του υπουργού
Εθνικής Άμυνας και εφόσον

πρόκειται για Έλληνα υπήκοο,
αναζητείται αυτεπάγγελτα
από την αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης
υπηρεσία. Το αρμόδιο ΚΠΑ2
απευθύνει αίτημα προς το
αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, σύμφωνα με το αντίστοιχο έντυπο και τους όρους
που περιέχονται στην απόφαση, για την έκδοση και
αποστολή του πιστοποιητικού.
Οι ομογενείς ή οι πολίτες χωρών της ΕΕ προσκομίζουν
υπεύθυνη δήλωση ότι δεν
έχουν καμία υποχρέωση ως
προς την εκπλήρωση των
στρατιωτικών υποχρεώσεών
τους, χωρίς να απαιτείται η
προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού της χώρας προέλευσης.
2. Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως
ατομικοί επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις), είτε ως μέλη νομικών
οντοτήτων με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: α)
ομόρρυθμη εταιρεία (ΟΕ), β)
ετερόρρυθμη εταιρεία (ΕΕ),
γ) εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), δ) ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ) ή
ε) συνεταιρισμό εργαζομένων
του άρθρου 24 του ν. 4430/
2016 (Α’ 205).
3. Δικαιούχοι για τις: α) ΕΕ
είναι οι ομόρρυθμοι εταίροι
και β) ΙΚΕ και ΕΠΕ είναι οι
εταίροι-μέλη που ασκούν τη
διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και εκπροσωπούν την
επιχείρηση.
4. Στις περιπτώσεις νομικών
οντοτήτων, το ανώτατο όριο

Βιωματικό σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας
(Νηπιαγωγούς και Δασκάλους α’ & β’ τάξεων)

δικαιούχων ορίζεται σε τρία
μέλη, τα οποία πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 1 και να συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο με ίσα εταιρικά μερίδια,
με εξαίρεση την περίπτωση
μέλους εταιρείας το οποίο
συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με ποσοστό τουλάχιστον 51%. Τα ποσοστά συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορούν να μεταβληθούν κάτω από το ελάχιστο καθ’ όλη τη διάρκεια του
προγράμματος.
5. Εάν αξιολογηθούν θετικά
τα επιχειρηματικά σχέδια των
δικαιούχων (προέγκριση), τα
οποία υποβάλλονται με την
αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή
τους, βάσει του άρθρου 6 και
οι δικαιούχοι προχωρήσουν
σε σύσταση εταιρικού σχήματος, στο πρόγραμμα εντάσσονται τα μέλη της νομικής οντότητας. Τα επιχειρηματικά σχέδια των δικαιούχων
συνεξετάζονται (στην ίδια συνεδρίαση) από την Επιτροπή
Αξιολόγησης που θα συσταθεί
με απόφαση του διοικητή του
ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση θετικής
αξιολόγησης (προέγκρισης),
οι εγκριτικές αποφάσεις εκδίδονται ταυτόχρονα για
όλους τους δικαιούχους.
6. Η δραστηριότητα που
θα αναπτύξουν οι δικαιούχοι,
πρέπει να είναι οργανωμένη
σε αυτοτελή επαγγελματικό
χώρο.
7. Οι παραπάνω όροι-προϋποθέσεις ισχύουν καθ’ όλη
τη διάρκεια του προγράμματος.

To 8o ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ στην ΣΜΥ

Το «Δέντρο Της Φροντίδας»:
Φροντίζομαι για να φροντίσω...

Ο

ι σχέσεις που
βασίζονται στην
φροντίδα
ενθαρρύνουν την
συναισθηματική νοημοσύνη,
δημιουργούν ασφάλεια και
προωθούν τον σεβασμό και
την αποδοχή της
διαφορετικότητας.

Ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί μέσα
από τον ρόλο τους που είναι συνυφασμένος με την παροχή φροντίδας, καλούνται καθημερινά να
αντιμετωπίσουν προκλήσεις που
προκύπτουν από αυτή την σχέση.
Η φροντίδα όμως δεν αφορά
μόνο τον φροντιζόμενο αλλά ταυτόχρονα και τον φροντιστή.
Το Κέντρο Πρόληψης μέσα από
αυτό το Σεμινάριο προσκαλεί
τους εκπαιδευτικούς:
•να συνδεθούν με τις εμπειρίες
φροντίδας που βιώνουν μέσα στο
Επαγγελματικό τους πλαίσιο
•να συνδεθούν με τα αποθέματά και τις δυνάμεις τους και
να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους
•να ενδυναμώσουν τον ρόλο
τους στην οριοθέτηση και στην

αναγνώριση των εσωτερικών φωνών που διευκολύνουν ή περιορίζουν αυτές τις εμπειρίες
Μεθοδολογία: Το Σεμινάριο είναι βασισμένο στις πρακτικές της
Καταξιωτικής Συστημικής Διερεύνησης, μιας μεθόδου που επικεντρώνεται στην διερεύνηση των
αξιών και των ικανοτήτων προκειμένου να υπάρξει εστίαση στις
κινητήριες δυνάμεις για δράση
και μετάβαση προς μια επιθυμητή
συνθήκη.
Διάρκεια: Το σεμινάριο έχει
συνολική διάρκεια 8 ώρες, 4 δίωρες εβδομαδιαίων συναντήσεων
κάθε Τρίτη 17:00-19:00 από 19
Φεβρουαρίου ως 12 Μαρτίου.
Τόπος Διεξαγωγής: Γραφεία
Κέντρου Πρόληψης Νομού Τρικάλων-Βίκτωρος Ουγκώ 2, Τρίκαλα
Προϋποθέσεις & Δηλώσεις
Συμμετοχής: Στο σεμινάριο μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει
κάποιες από τις προηγούμενες
εκπαιδεύσεις του Κέντρου Πρόληψης. Για δηλώσεις συμμετοχής
καθημερινά 9:00-14:00 στο 2431075555.

Την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019 οι μαθητές της Γ’
Λυκείου του σχολείου μας πραγματοποίησαν επίσκεψη
στην Στρατιωτική Σχολή της πόλης μας, την Σχολή
Μονίμων Υπαξιωματικών. Ενημερώθηκαν από τον υπολοχαγό κ. Μπαγανά, για όλες τις στρατιωτικές σχολές,
τις δυνατότητες εξέλιξης και τις προϋποθέσεις εισαγωγής. Κατόπιν περιηγήθηκαν στους χώρους της σχολής, επισκέφθηκαν τους κοιτώνες μαθαίνοντας για
την καθημερινή διαβίωση και τους κανόνες που πρέπει
να ακολουθούν. Τέλος ξεναγήθηκαν στο Στρατιωτικό
Μουσείο με πολύ ενδιαφέροντα εκθέματα.
Σαρκατζή Βασιλική,
Υποδιευθύντρια 8ου ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

τοπικά
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“Η απαξίωση του πολιτικού μας ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΙΜΑΣ
ΕΝΑΝ ΛΙΠΟΤΑΚΤΗ;
συστήματος και της
κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας”
“έως του θανάτου αγώνισαι (=αγωνίσου) περί
της αληθείας” Σοφία Σειράχ, δ’, 28

ον τελευταίο καιρό,
όσο περνούν οι
ημέρες και
πλησιάζουμε προς την
κορυφαία γιορτή της
Δημοκρατίας μας, τις
εθνικές δηλαδή εκλογές,
τόσο περισσότερο, από
ό,τι φαίνεται, πληθαίνουν
τα κρούσματα της
εκτροπής των
εκπροσώπων του
πολιτικού μας
συστήματος, οι
παρενέργειες των
οποίων πληγώνουν,
ούτως ή άλλως, άμεσα ή
έμμεσα την ομαλή πορεία
της κοινοβουλευτικής
μας δημοκρατίας, που
οδηγεί στην ολοκλήρωση
της απρόσκοπτης λαϊκής
έκφρασης, σύμφωνα με
τις επιταγές του
καταστατικού χάρτη της
Πολιτείας μας.

Τ

Ενίοτε ο δημιουργούμενος
εκ των εκτροπών αυτών τραγέλαφος παίρνει διαστάσεις
επικίνδυνες, από τις οποίες
μοιραίως ξεπηδά το εύλογο
ερώτημα στις ευρύτερες λαϊκές μάζες, εάν όντως έχουμε
στην Πατρίδα μας πραγματική δημοκρατία ή κάπου λοξοδρομήσαμε και πήραμε λάθος πορεία, που θα μας οδηγήσει αργά ή γρήγορα αλλά
σταθερά προς ένα πολιτικό
καθεστώς ολοκληρωτικής
μορφής με κοινοβουλευτικό
μανδύα, όμοιο με εκείνο που
έχουν ζήσει πολλοί λαοί μέχρι
σήμερα. Η πολιτική ιστορία
των λαών της Γης περιγράφει
με τα μελανότερα χρώματα
πολλά τέτοια καθεστώτα.
Ερχόμενοι στα καθ' ημάς
οφείλουμε να πούμε εδώ ότι
μία προσεκτική μελέτη και
ακόμα παραπέρα μία ενδελεχής επιστημονική ανάλυση και

Γράφει και σχολιάζει ο:

Δημήτριος Αθ. Τσέλιος
Υποστράτηγος ε.α.

εμβάθυνση κάποιων εξωθεσμικών δράσεων και ενεργειών και βεβαίως κάποιων άλλων διαστρεβλωτικών πολιτικών επιλογών, που βλέπουν
καθημερινά το φως της δημοσιότητας, δημιουργούν σοβαρές ανησυχίες και δικαιολογημένους προβληματισμούς, όχι μόνο στους ειδικούς πολιτικούς παρατηρητές, αλλά κυριότατα και στο
σύνολο των ενεργών πολιτών,
ότι δυστυχώς κάτι το “ανώμαλο” κυοφορείται στο σώμα
της ευαίσθητης κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας. Φαινόμενα δηλαδή και περιστατικά πολιτικής εκτροπής για τα
οποία όση επιείκεια και αν
επιστρατεύσει κανείς δεν θα
μπορέσει να δώσει τον απλό
χαρακτηρισμό ότι πρόκειται
για κάποια τυχαία πταισματική συμπεριφορά, αποκλειομένης πάσης άλλης ύποπτης
πολιτικής σκοπιμότητας, η
οποία θα ενεργοποιηθεί -ίσωςκαταλλήλως, οψέποτε έλθει η
ώρα στο εγγύς ή το απώτερο
μέλλον. Άλλωστε ας μην ξεχνάμε ότι αυτή είναι η πορεία
πάσης συσσωρευμένης αντι-

δημοκρατικής συμπεριφοράς
και εκτροπής. Ακολουθείται
δηλαδή και εδώ ο απαράβατος νόμος της φύσεως. Ο
νοών νοείτω!!
Από εκεί και πέρα επιστρέφοντες στα τεκταινόμενα πέριξ της πολιτικής ζωής του τόπου μας, σε καθημερινή πλέον βάση, επισημαίνουμε περαιτέρω ότι άπαντες σχεδόν,
“κεντρικοί και περιφερειακοί”
παίκτες, αποφεύγουν συνήθως τα δύσκολα και προτιμούν να ασχολούνται περισσότερο με τα εύκολα, τα φαιδρά και τα ευτράπελα, με τα
οποία -δόξα τω Θεώ- με “πρωτοβουλίες” της αριστερής κυβερνήσεώς μας και της “παρδαλής” παρέας της κυριολεκτικά “πνιγόμαστε”. Εδώ αφήνω τον αναγνώστη αυτού του
κειμένου να δώσει την απάντηση, εάν αυτό το “πνίξιμο” είναι για γέλια ή για κλάματα ή
και τα δύο μαζί.
Προσωπικά δυσκολεύομαι
επίσης να δώσω και τον κατάλληλο χαρακτηρισμό π.χ.
για τη “δημοκρατία της γκαζόζας” ή για την επαναλαμβανόμενη “παραίτηση και ξεπαραίτηση” κάποιου εθνοπατέρα μεγάλης πολιτικής εμβέλειας ή τέλος για την επικίνδυνη ακροβατική προσπάθεια των 6 εκλεκτών του εθνικού μας κοινοβουλίου να στηρίζουν τις λεπτές πολιτικές
ισορροπίες πατώντας ταυτόχρονα σε πολλές πολιτικές
βάρκες. Την ίδια πάλι δυσκολία συναντώ να χαρακτηρίσω
τις τιτάνιες προσπάθειες του
κ. Προέδρου της Βουλής των
Ελλήνων που είναι υποχρεωμένος να το “παίζει” άλλοτε
πρόεδρος και άλλοτε κομματάρχης!!
Αλλά και ακόμα πιο πέρα
ομολογώ με τη γλώσσα της

πλέον ωμής ειλικρίνειας ότι
μπερδεύομαι σφόδρα και αδυνατώ να δώσω τη δέουσα
απάντηση αναφορικά με τον
εσχάτως ανακύψαντα νεοπαγή όρο του “δανεικού βουλευτού”.
Εκείνο όμως που, κατά τη
γνώμη μου, μπορώ να πω, είναι ότι όλα τα παραπάνω και
άλλα ίσως πολλά παρόμοια,
τα οποία δια λόγους αυτονόητους αδυνατώ να καταθέσω εδώ, στοιχειοθετούν και
συνθέτουν “επάξια” μεν το
όρο “πολιτική σχιζοφρένεια”,
απαξιώνουν όμως κατάφωρα
το πολιτικό μας σύστημα και
την κοινοβουλευτική μας Δημοκρατία. Ο έχων ώτα ακούειν
ακουέτω!!
Αναφερόμενος στη συνέχεια στον κ. Πρωθυπουργό
και το γνωστό διάλογό του με
το Γάλλο Πρόεδρο δηλώνω
ως Έλληνας πολίτης και δημοκράτης ότι θα ήμουν ευτυχής εάν τον έβλεπα να ζητούσε συγγνώμη από το 70-80%
του ελληνικού λαού. Αυτό θα
αποτελούσε λεβεντιά και γενναιότητα, γιατί σαφώς τόσοι
είναι οι Έλληνες πολίτες που
απορρίπτουν ως εθνικά απαράδεκτη τη συμφωνία των
Πρεσπών και συνεπώς όλοι
αυτοί δεν είναι και δεν μπορεί
να είναι “μη σκεπτόμενοι
ακροδεξιοί λαϊκιστές”. Είναι πιστεύουμε με λάθος όλους αυτούς τους Έλληνες να τους
θέτεις ακρίτως απέναντί σου..
Οψόμεθα!!!
Ερχόμενος τέλος στην πάσαν αντιπολίτευσιν, λέμε εδώ
ότι αυτή, πλην κάποιων εξαιρέσεων, απευθυνομένη στους
σκληρά δεινοπαθούντες Έλληνες, εφαρμόζει το δόγμα,
“αγωνιστείτε εσείς και σκοτωθείτε να δοξαστούμε εμείς”.
Τίποτα περισσότερο.-

Π. Λιαργκόβας: Πρώτιστη
προτεραιότητα η μείωση των φόρων
ην ανάγκη άμεσης
αλλαγής του μίγματος της ασκούμενης
δημοσιονομικής πολιτικής,
με χαμηλότερους στόχους
για πρωτογενή πλεονάσματα
και μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, υπογράμμισε ο καθηγητής Οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής,
Παναγιώτης Λιαργκόβας, ο
οποίος ήταν προσκεκλημένος στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Τ

Σε μία συζήτηση εστιασμένη στα προβλήματα της οικονομίας και της αγοράς, ο πρό-

εδρος του Επιμελητηρίου,
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, και
τα παριστάμενα μέλη της διοικητικής επιτροπής και του
Διοικητικού Συμβουλίου, αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στα πολλαπλά εμπόδια για το επιχειρείν και έθεσαν στον κ. Λιαργκόβα μία σειρά από ερωτήματα.
Ο κ. Λιαργκόβας έθεσε ως
πρώτιστη προτεραιότητα τη
μείωση της φορολογίας στο

20%, αναφερόμενος συγκεκριμένα στο φόρο εισοδήματος, τον ΦΠΑ και τον φόρο
στις επιχειρήσεις.
Το κόστος της μείωσης αυτής, όπως εξήγησε, εκτιμάται
στα 6,7 δισ. ευρώ, και θα μπορούσε, σύμφωνα με τον καθηγητή, να καλυφθεί από τη
διεύρυνση της φορολογικής
βάσης, το «συμμάζεμα του
κράτους» -χωρίς απολύσειςκαι την επιτάχυνση πρωτο-

βουλιών, όπως η επισκόπηση
των δαπανών, οι συμπράξεις
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα κ.ά.
Σχετικά με τους κινδύνους
για τους νωχελικούς, όπως
είπε, ρυθμούς ανάπτυξης, σε
συνδυασμό με το δημογραφικό ζήτημα και τη συνέχιση
της διαρροής επιστημόνων
στο εξωτερικό (brain drain), ο
κ. Λιαργκόβας υποστήριξε ότι
για να ανακάμψει η χώρα και
η οικονομία χρειάζεται να μειωθούν οι στόχοι για τεράστια
πρωτογενή πλεονάσματα,
αλλά και η φορολογία, να επιταχυνθούν οι μεταρρυθμίσεις,
καθώς και η απορρόφηση του
ΕΣΠΑ, που συνδυαστικά θα
συμβάλλουν επίσης στην αύξηση των εγχώριων και ξένων
επενδύσεων.

Φ.Ι.ΛΟ.Σ., με ανακοίνωσή του (Πρωινός
Λόγος, 5-2-19), ετέλεσε τρισάγιο στον τάφο
του εκ του Προυσού της Ευρυτανίας
καταγομένου στρατηγού και πρωθυπουργού
Γεωργίου Κονδύλη. [Τον αδίκησαν ως προς το
αξίωμα, αφού πάνω από τον πρωθυπουργό ήταν ο
αντιβασιλεύς, αξίωμα στο οποίο αυτοανακηρύχθηκε
το ίδιο πρόσωπο (1935)].

Ο

Και πέρυσι (Πρωινός Λόγος
2 και 3 Φεβρ. 2018) είχα αρθρογραφήσει για το ίδιο θέμα
με τον τίτλο “ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ
ΤΟΝ ΤΙΜΟΥΝ; Το μελανότερο σημείο της ζωής του Κονδύλη”, αναφερόμενος στη
συμπεριφορά του Κονδύλη
κατά τον πόλεμο της Μικράς
Ασίας (1919-1922). Στηριζόμενος σε πρόσφατη βιβλιογραφία, την οποία και ανέφερα στο δημοσίευμα, εξεπλάγην από την συμπεριφορά του Κονδύλη, ο οποίος,
Του
μετά την εκλογική ήττα του
Κων/νου
Β.
Παυλάκου
Βενιζέλου (Νοεμ. 1920), εγπ.
Σχολικού
Συμβούλου
κατέλειψε αυτοβούλως τη
Φιλολόγων
μονάδα του στο Μικρασιατικό Μέτωπο, επήγε στην
Κων/πολη, συνεργαζόταν με τους Κεμαλικούς (!), έγραφε
άρθρα στην εφημερίδα της Κων/πόλεως «Πρωΐα» κατά της
Ελληνικής Κυβερνήσεως και κατά του βασιλέως Κωνσταντίνου παροτρύνοντας τους στρατιώτες σε επανάσταση εναντίον του (!). Και όλα αυτά εν καιρώ πολέμου (!) Και
η κορύφωση: Τα άρθρα του Κονδύλη διανέμονταν με
τουρκικό (!) αεροπλάνο τόσο στις ελληνικές γραμμές του
Μετώπου για υπονόμευση του πολεμικού φρονήματος, όσο
και στις τουρκικές Μονάδες, μεταφρασμένα στα τουρκικά,
για να ανυψώσει το ηθικό τους και να καταρρακώσει το ηθικό των Ελλήνων του Μετώπου!!!
Συμπέρασμα: Ο Φ.Ι.ΛΟ.Σ ως επιστημονικό-πολιτιστικό σωματείο ας διοργανώσει μία επιστημονική ημερίδα με
θέμα “Η συμπεριφορά του Κονδύλη στο Μέτωπο της Μικράς
Ασίας” και, σύμφωνα με τα πορίσματα της Ημερίδος, ας καλεί εις το εξής σύμπαντα τον Τρικαλινό Λαό στις σχετικές
τελετές και ας πρωτοστατήσει και στην ανέγερση ανδριάντος ή... ας σταματήσει και τα τρισάγια...

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.ΥΑ.Τ.)
Αριθ. Πρωτ. 331
Οδ. Ασκληπιού 35 - Τρίκαλα
Τηλ 24310-76711-2
Πληροφ. κα Σωτηρία Μακροστέργιου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Δημοτική Επιχείρηση Υδρεύσεως
- Αποχετεύσεως Τρικάλων (ΔΕΥΑΤ),
διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός με
το σύστημα προσφοράς με επί μέρους
ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 95
του Ν. 4412/16, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης
3.000.000 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) με
ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 25/2/2019 και ώρα 08:00
και καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων
την 4/3/2019 και ώρα 22:00.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι Εγγεγραμμένες στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
Του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν
στην 3η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Υδραυλικά και που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημει-

ώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν ·πό τους όρους των παρ.
2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ.
1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν.
4412/2016.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% του συνολικού
προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, ήτοι
60.000,00 ΕΥΡΩ, πρέπει δε να απευθύνεται προς την ΔΕΥΑ Τρικάλων.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως,
ήτοι έως την 27/2/2019 η αναθέτουσα
αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα
έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο
στις 28/1/2019.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της
πύλης www.promitheus.gov.gr με συστημικό αριθμό "80140" καθώς και
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.deyat.gr.
Τρίκαλα, 4/2/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΡΑΣ
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ΣΑΒΒΑΤΟ

9

Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Μαζί το Σαββατοκύριακο
Πάμε Αλλιώς
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά Καιρός
Επτά
Europe
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά Καιρός
Η Μηχανή του Χρόνου (Ε)
Η Ιστορία του Ελληνικού
Ποδοσφαίρου (Ε)
Ποδόσφαιρο: Ξάνθη ΑΟ - ΠΑΣ
Λαμία (Ζ)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Στα Τραγούδια Λέμε Ναι
Ποδόσφαιρο: Ξάνθη ΑΟ - ΠΑΣ
Λαμία (Ε)
Η Ιστορία του Ελληνικού
Ποδοσφαίρου (Ε)
Οι 'Eλληνες - Greeks
Η Μηχανή του Χρόνου

06:00 Πάτερ Ημών (Ε)
06:45 Οι Μεν και οι Δεν (Ε)
07:45 Της Ελλάδος τα Παιδιά (Ε)
08:45 Θα Βρεις το Δάσκαλό σου (Ε)
09:45 Το Καφέ της Χαράς (Ε)
11:45 Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7
13:00 ANT1 News
13:45 Merenda Mania
14:00 Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)
16:00 Επανάληψη Ελληνικού
Προγράμματος
17:00 ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
17:15 'Eρωτες Εφηβείας... Μετά Βίας
19:30 ANT1 News
20:45 Μοντέρνα Σταχτοπούτα
23:05 Spider - Man 3
02:00 Vice
03:00 'Eρωτας Κλέφτης
04:30 Το Καφέ της Χαράς (Ε)
05:15 Και οι Παντρεμένοι 'Eχουν Ψυχή
(Ε)
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Xiaolin Showdown
Φωτιά, Πυροσβέστες!
Τομ και Τζέρι
Ben and Holly
Robocar Poli
Χταποδοναύτες
Πέππα, το Γουρουνάκι
Κλίο και Κουκίν
Κουταβοφιλαράκια
Σον, το Πρόβατο
The Garfield Show
Barbie Μαριπόζα και η
Νεραϊδένια Πριγκίπισσα (Barbie
Mariposa and the Fairy Princess)
Ben 10
Mecard
Tom and Jerry Show
Be Cool Scooby-Doo!

τηλεόραση

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
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Stars System
Star News
Τα Φιλαράκια Κ3 Ε9
How I Met Your Mother Κ8 Ε5
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
House Κ1 Ε9
Star News
Ο Μπόμπιρας Ξεπόρτισε
Fantastic Four
Η Κυρά μας η Μαμή
Imagine: John Lennon
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TV Mall
Η Μικρή Γοργόνα
Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη
Οδηγός Καλής Ζωής
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
Ειδήσεις
Καλύτερα Δε Γίνεται!
Kitchen Lab
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
18:00 Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6
Ε30 (Ε)
19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:00 Το Σόι σου Κ5 Ε27 (Ε)
20:50 Πάμε Πακέτο
22:50 Μια Τρελή... Τρελή Οικογένεια
01:10 Μετά τα Μεσάνυχτα
02:40 Αυτές Είναι οι Kardashians Κ12
Ε17
04:40 Θυρίδα Τηλεπώλησης
05:10 Εικόνες (Ε)
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Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά
Σαββατοκύριακο με Δράση
Goal Χωρίς Σύνορα
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Οι Γλυκές Αλχημείες Ταξιδεύουν
Food n' Friends
Happy Traveller
Δελτίο στη Νοηματική
dot.
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Survivor: Ελλάδα - Τουρκία
Deadly Women
Fatal Vows
dot.
Οι Γλυκές Αλχημείες Ταξιδεύουν
Food n' Friends
Μαζί Σου (Ε)

News (Ε)
Τηλεαγορές
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Τηλεαγορές
Μύθος και Αλήθεια
Πας Μαγειρεύοντας
Δελτίο Ειδήσεων
Κόντρα και Ρήξη
Αχ Πατρίδα μου Γλυκιά!
Δυνατά και Ελληνικά
Δυνατά και Ελληνικά
Δελτίο Ειδήσεων (Ε)

01:00
02:00
03:30
04:15

Ρεπορτάζ στην Ελλάδα
Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Η Νύφη

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

ΚΡΙΟΣ: Θα σας δοθεί η ευκαιρία να εμπλουτίσετε, να αναθεωρήσετε ή ακόμα και να πιστέψετε περισσότερο στους στόχους που έχετε θέσει και αυτό από μόνο του είναι σημαντικό γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία θα δείτε τη θέληση σας να δυναμώνει.
ΤΑΥΡΟΣ: Επειδή τίποτα δεν είναι δεδομένο και
κάποια πράγματα που δείχνουν ύποπτα, μπορεί να είναι απλώς λανθασμένες ερμηνείες που
εσείς έχετε δώσει στα πράγματα, καλό θα είναι να αποφύγετε τις μεγαλοστομίες και τις
υπερβολές για να μη βρεθείτε εκτεθειμένοι.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Πολύ καλό για τα ερωτικά σας και
όχι μόνο είναι το τριήμερο που ακολουθεί. Νέες
γνωριμίες έρχονται να σας απογειώσουν και
να ανανεώσουν την πίστη σας ότι μια καινούργια εμπειρία, αυτό το διαφορετικό στο
οποίο ελπίζατε, δεν είναι απλά ένας διακαής
πόθος, αλλά μια εφικτή πραγματικότητα.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η πίστη στον εαυτό σας είναι το
κλειδί για να πραγματοποιήσετε αυτή τη μετάλλαξη που επιθυμείτε μέσα σας. Και επειδή δεν μιλάμε για κάτι που γίνεται από τη μια
στιγμή στην άλλη ενδεχομένως ήδη να νιώθετε
ότι έχετε κάνει κάποια βήματα προς αυτήν την
κατεύθυνση.
ΛΕΩΝ: Το πάθος φουντώνει επικίνδυνα και αυτό
που θα πρέπει να προσέξετε είναι να μην πείτε λόγια τα οποία θα κάνουν τον άλλον να νιώσει μειονεκτικά και τα οποία μπορούν να χαλάσουν το τόσο καλό κλίμα.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Οι μέρες που ακολουθούν είναι
μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να επαναπροσδιορίσετε τα πράγματα, να οργανωθείτε
και να φτιάξετε τα νέα αγαπημένα σας κουτάκια. Τη βάση σας δηλαδή για να μπορέσετε να διαμορφώσετε την καθημερινότητα σας
με τρόπο που να είναι λειτουργική και να μπο-

Σχοινά Μιρέλλα
Βας. Τσιτσάνη 6
2431027671
Σπάρτη Μαυροματιαννού
Διονυσίου 3
2431027340
Σαπουνά Χριστίνα
Σαράφη 4
2431026350
Βλαχοκώστας Αποστόλης
Ιουλ. Αδάμ 8
2431024874
Κυπριζλή Ελένη
Πλατεία Δεσποτικού
2431035832
Τσιούτσιας Βασίλης
Ασκληπιού 36
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ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΓΑΠΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ASTRA MARKET
ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
NIGHT ZONE
ΑΓΑΠΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

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

2431029828
Ρίζου Ντίνα
Κολοκτρώνη 26
2431023888
Μπέλλος Γεώργιος
Ασκληπιού 5
2431027351
Παππάς Ανέστης
Βας. Τσιτσάνη 29
2431031615
Κουρσοβίτη Εβίτα
25ης Μαρτίου 12
2431021789
Ράπτης Γιάννης
28ης Οκτωβρίου
2431032067

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Παππάς-Οδ. Πύλης
Κατσιάκος-Συνάτικας (Ρόγγια)
Κέμος-Σωτήρα

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:

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

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Το τριήμερο που ακολουθεί μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα τυχερό, αφού
υπάρχει μια ευκολία στο να υλοποιήσεις τους
στόχους σου είτε αυτοί αφορούν το επαγγελματικό σου περιβάλλον, είτε το οικογενειακό.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Όλος αυτός ο πλανητικός σχηματισμός που συμβαίνει αυτό το τριήμερο ξεκινάει από τον Δία στο ζώδιο σου και αυτό στην
πραγματικότητα τον ενεργοποιεί για να σου δώσει μερικά από τα δωράκια που περιμένεις από
τη μέρα που έμαθες ότι μπήκε στο ζώδιο σου.

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

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Οι μέρες που ακολουθούν μπορεί να αποδειχτούν υψηλής σημασίας αν στα
πλάνα σου είναι η απόκτηση ενός σπιτιού ή το
να βρεις μια νέα πηγή που θα σου αποδίδει ένα
νέο σταθερό εισόδημα.

“Ο ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΣ”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Είσαι έτοιμος να βρεθείς στο επίκεντρο της προσοχής το τριήμερο που ακολουθεί. Αν δεν είσαι σκάψε κανένα λαγούμι και
χώσου μέσα, γιατί δύσκολα θα κρατήσεις το
στόμα σου κλειστό.

CINE –ΜΥΛΟΣ

ΙΧΘΕΙΣ: Προσοχή χρειάζεται το τριήμερο που
ακολουθεί, γιατί ο Δίας από εκεί ψηλά σε κάνει να νιώθεις παντοδύναμος και έτοιμος να
συγκρουστείς με όποιον αντιτίθεται στα συμφέροντα σου.

στο Μύλο Ματσόπουλου

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

OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Προσηλώνεται με
αφοσίωση σε κάτι - Λευκό,
για τουρκομαθείς.
2. Συχνά χαρακτηρίζεται
σαφής (αιτ.).
3. Επικίνδυνα για την
αεροπλοΐα - Αξέχαστος
πρωταγωνιστής του θεάτρου και του κινηματογράφου μας (αντιστρ.).
4. Κλάδος της πρακτικής θεολογίας.
5. Σχετικά με την πολιτική αεροπορία αρχικά.
6. Δυο... υγρά - Σημαίνει και το
επικίνδυνο.
7. Επιστημονική ονομασία του
βαμβακιού.
8. Από τα οκτώ... δύο -Ηταν ο
Λέων ο Σοφός του Βυζαντίου.
9. Προσφέρει κάτι πολύτιμο
(αντιστρ.).
ΚΑΘΕΤΑ
1. Αρχαίος νομοθέτης.
2. Μορφή αποδέσμευσης.
3. Τίτλος θεατρικού έργου του
Αλεξέι Αρμπούζοφ.
4. Αραβική νομισματική μονάδα
- Ρωσική πόλη στη Σιβηρία (αντιστρ.).
5. Αρχαίος υποθετικός σύνδεσμος - Γιος του Ισαάκ.

Κτήνος

ΛΥΣΗ (8-2-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ 2.
ΥΦΑΙΡΕΣΗΣ 3. ΝΟΤΑ - ΚΙΝΑ 4.
ΤΣΟΚΑΡΑ 5. ΟΛΟ - ΑΕ 6. ΟΛΑΦ ΠΑΙΣ 7. ΦΙΛΤΡΑΡΩ 8. ΟΣΛΟ –
ΣΕΝΤ 9.ΣΤΑ-ΜΑΤ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ 2.
ΥΦΟΣ - ΛΙΣΤ 3. ΝΑΤΟ - ΑΛΛΑ 4.
ΔΙΑΚΟΦΤΟ 5. ΙΡ - ΑΛ 6. ΚΕΚΡΟΠΑΣ 7. ΑΣΙΑ - ΜΕΡΑ 8. ΤΗΝ - ΑΙΩΝΑ 9. ΑΣΑΦΕΣ -ΤΤ

Πώς παίζεται
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(κινούμενα σχέδια-μεταγλωττισμένη) 86’ σε 3D
12.00 μεσημέρι κανονική
προβολή 4 €,
17.30 απόγευμα 3D 5 €

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
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Σέρλοκ Ζουμπόμς

Sudoku

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

5

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. Τίτλος έργου του Κορνέιγ Πεσσός του σκακιού (αιτ.).
7. Μικρό αλιευτικό σκάφος.
8. Κατάσταση ανώμαλη και επικίνδυνη - Εχουν κάτι το κοινό
(αντιστρ.).
9. Μορφή κοιλότητας -Ενδιαφέρουν τον βιολόγο.

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

3
Λιάπης-Οδ. Τρικάλων-Καλ/κας
Νταϊλιάννη-Οδ. Λαρίσης
Ντόκος-Οδ. Καρδίτσης

ΖΥΓΟΣ: Κόσμος πολύς στη ζωή σου αυτό το
τριήμερο και ανάμεσα τους άνθρωποι ικανοί να
σε κάνουν… «να πεις το Δεσπότη Παναγιώτη», με την καλή έννοια (όχι) πάντα. Είσαι τόσο
έτοιμος να πέσεις στη φωτιά προκειμένου να
νιώσεις μέσα σου τη σπίθα να ανάβει, που δεν
υπολογίζεις καθόλου τι πάει να πει κάψιμο.

facebook/Δημοτικος

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Σάββατο 9 Φεβρουαρίου
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
Γκαβοτζήμα Βασιλ.
Ηρ. Αλβανικού Μετώπου 4
2431024844
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Γκουμπλιά Άννα
Όθωνος 14
2431021988
9 το πρωί έως 2 το μεσημέρι
Παπαστεργίου Ανδρέας
Απόλλωνος 5
2431021341
Κουλορίδας Στέφανος
Βύρωνος – Γαριβάλδη
2431020290

ρείτε να ανταποκριθείτε.
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9

Μίντζας-Παλαιομονάστηρο
Τσινάκης-Φανερωμένη

2

5

ΣΑΒΒΑΤΟ

9

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Άνοδος 0,73%
στο Χρηματιστήριο
Ανοδικά κινήθηκε η χρηματιστηριακή αγορά στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, εν μέσω όμως χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας, με τον τζίρο να ξεπερνά μόλις τα 20 εκατ. ευρώ.
Υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Μυτιληναίος, της Viohalco και της Eurobank, ενώ πιέστηκαν οι μετοχές της Πειραιώς και της Coca Cola HBC.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 649,87 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,73%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 653,10
μονάδες (+1,23%).
Σε εβδομαδιαία βάση, ο
βασικός χρηματιστηριακός
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
δείκτης κατέγραψε άνοδο
σε ποσοστό 1,31%, ενώ από
. 649,87
τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο σε ποσοστό
5,96%.
Η αξία των συναλλαγών
0,73%
ανήλθε στα 23,763 εκατ.
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
16.288.823 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
δο σε ποσοστό 0,19%, ενώ ο
δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε
ποσοστό 1,85%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Μυτιληναίος
(+4,63% στα 8,8200 ευρώ), της Viohalco (+3,36% στα 2,920
ευρώ), της Eurobank (+2,35% στα 0,5445 ευρώ) και του ΟΛΠ
(+1,96% στα 15,600 ευρώ).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές
της Πειραιώς (-2,82% στα 0,6900 ευρώ), της Coca Cola HBC
(-1,59% στα 29,690 ευρώ) και της Ελλάκτωρ (-0,56% στα
1,4220 ευρώ).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Βιομηχανικών Προϊόντων (+3,91%)
και του Εμπορίου (+2,89%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες
σημείωσε ο δείκτης των Τροφίμων (-1,57%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha
Bank και η Eurobank διακινώντας 4.190.191 και 2.732.394 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank
με 3,812 εκατ. ευρώ και Μυτιληναίος με 3,005 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 80 μετοχές, 27 πτωτικά και 29 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές Προοδευτική +20,00%, Δομική Κρήτης +19,66%, ΣΕΛΟΝΤΑ +17,06%
και η Medicon +7,87%.

Ê

Γ.Δ

α βήματα που θα πρέπει να γίνουν
για την πλήρη άρση των capital
controls συζητήθηκαν χθες στη
συνάντηση που είχε ο διοικητής της
Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης
Στουρνάρας με τους επικεφαλής των
ελληνικών τραπεζών.

Τ

Στη συνάντηση εξετάστηκανν τα εμπόδια
που υπάρχουν ακόμη από τους περιορισμούς
στην κίνηση κεφαλαίων και θα εξεταστούν οι
κινήσεις που θα πρέπει να γίνουν για την άρση
και των τελευταίων περιορισμών.
Πρόκειται για περιορισμούς που έχουν να
κάνουν κυρίως με τον λεγόμενο τρίτο πυλώνα, δηλαδή τη μεταφορά κεφαλαίων από την
Ελλάδα προς το εξωτερικό. Πρόκειται για το
βασικότερο οχυρό των capital controls που δεν
έχει ακόμη πέσει και οποιαδήποτε σχετική κίνηση προϋποθέτει την έγκριση της αρμόδιας επιτροπής που λειτουργεί στο υπουργείο
Οικονομικών και η οποία συνεδριάζει δύο
φορές την εβδομάδα.
Αντιθέτως, υπάρχει η δυνατότητα επανεξαγωγής χρημάτων από λογαριασμό τράπεζας
του εσωτερικού, όταν τα χρήματα αυτά έχουν
διακινηθεί μέσω λογαριασμού τράπεζας του
εξωτερικού. Πρόκειται για χρήματα που έχουν
αποκτηθεί εκτός Ελλάδας και εισήχθησαν
στη χώρα για οποιοδήποτε σκοπό και τα
οποία μπορούν να βγουν στο εξωτερικό χωρίς
περιορισμό, αρκεί η διακίνηση να γίνει μέσω
τράπεζας. Κυρίαρχο θέμα στη συνάντηση
ήταν οι επιπτώσεις που δημιουργούν στην επιχειρηματική δραστηριότητα οι περιορισμοί,
στον βαθμό που, παρά το γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος των αιτημάτων για εξαγωγή
χρημάτων για την εισαγωγή προϊόντων ή
πρώτων υλών διεκπεραιώνεται μέσα από τα
Συγκρουσιακή δείχνει να είναι η κατάσταση μεταξύ κυβέρνησης και τραπεζών για το θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας, προμηνύοντας ένα δύσκολο
δεκαήμερο διαπραγματεύσεων των δύο
πλευρών με την εμπλοκή και των θεσμών.
Το κλίμα πυροδότησε η πρόθεση της
κυβέρνησης να νομοθετήσει μονομερώς
το θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας, «αγνοώντας» τις θέσεις των
τραπεζών που σύμφωνα με κυβερνητικές
πηγές απορρίφθηκαν ως «απαράδεκτες»,
αν και από την πλευρά των τραπεζών δεν
επιβεβαιώνεται ότι υπέβαλαν σχετικό
κείμενο θέσεων. Ενδεικτικό του κλίματος
που διαμορφώνεται είναι το γεγονός ότι
μπροστά στην κυβερνητική ακαμψία, που
σύμφωνα με τις τράπεζες διευρύνει τον
κύκλο των δικαιούχων, πλήττει ευθέως τα
κεφάλαιά τους και υπονομεύει τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει έναντι
των εποπτικών αρχών για μείωση των κόκκινων δανείων, ακόμη και οι πιο μετριοπαθείς φωνές που υπήρξαν μεταξύ των
τραπεζών για πιο διασταλτικές προσεγγίσεις της προστασίας, στοιχίζονται πλέον σε ενιαία και πιο σκληρή γραμμή.

Στο τραπέζι η πλήρης
άρση των capital controls

Ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος
Γιάννης Στουρνάρας
τραπεζικά καταστήματα ή τις επιτροπές που
λειτουργούν εντός των τραπεζών, το σύστημα εξακολουθεί να «γεννά» γραφειοκρατία, επιβαρύνοντας τις επιχειρήσεις αλλά και τις
τράπεζες. Σημαντικό θέμα από την πλευρά κυρίως των επιχειρήσεων είναι το κόστος αυτών
των συναλλαγών που εμπίπτουν πλέον στην
κατηγορία των εμβασμάτων και, παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες έχουν περιορίσει το
ύψος των προμηθειών που χρέωναν με την επιβολή των capital controls, εξακολουθούν να εισπράττουν σημαντικά έσοδα σε σχέση με την
προ capital controls περίοδο.

Να σημειωθεί ότι τα αιτήματα των επιχειρήσεων που συναλλάσσονται με το εξωτερικό διεκπεραιώνονται από τα τραπεζικά καταστήματα, εφόσον αυτά δεν ξεπερνούν τις
100.000 ευρώ, ενώ αυτά που είναι έως και 1
εκατ. ευρώ διεκπεραιώνονται από τις επιτροπές που λειτουργούν σε κάθε τράπεζα. Από
την ειδική επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών εξακολουθούν και περνούν τα αιτήματα άνω του 1 εκατ. ευρώ είτε αυτά αφορούν
φυσικά πρόσωπα (π.χ. η αγορά ακινήτου στο
εξωτερικό) είτε αφορούν νομικά πρόσωπα (π.χ.
συναλλαγές με το εξωτερικό μεγάλης αξίας).
Ένα ουσιαστικό βήμα για την περαιτέρω
άρση των capital controls έγινε το καλοκαίρι
του 2018 με την αύξηση του ορίου ανάληψης
μετρητών από τα τραπεζικά καταστήματα ή τα
ATM στις 5.000 ευρώ τον μήνα, ενώ στις
10.000 ευρώ έχει αυξηθεί το όριο για ταξίδια
στο εξωτερικό. Ουσιαστικό βήμα αποτέλεσε
επίσης η δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα να
ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς σε τράπεζα του εσωτερικού, δυνατότητα που επέτρεψε την αποσυμφόρηση και μεγάλου όγκου
εργασιών που εξετάζονται από την ειδική
επιτροπή που λειτουργεί στο υπουργείο Οικονομικών. Χωρίς ουσιαστικούς περιορισμούς,
αλλά εφόσον προσκομιστούν τα αναγκαία
δικαιολογητικά γίνεται επίσης η μεταφορά χρημάτων για την πληρωμή διδάκτρων στο εξωτερικό, αλλά και η μεταφορά χρημάτων για την
κάλυψη δαπανών νοσηλείας.

«Οχι» τραπεζών στο κυβερνητικό σχέδιο προστασίας της α’ κατοικίας
Σκληρή γραμμή
Ετσι, η πλευρά των τραπεζών δείχνει
να συσπειρώνεται κατά της κυβερνητικής
πρότασης που υπαγορεύεται, όπως υποστηρίζουν ανώτερα τραπεζικά στελέχη,
από εκλογικές σκοπιμότητες και οδηγεί
σε μια νέα γενιά κόκκινων δανειοληπτών που θα θελήσουν να επωφεληθούν
από τη γενικευμένη προστασία που εισηγείται η κυβέρνηση. Το συγκρουσιακό
κλίμα που δημιουργήθηκε τις δύο τελευταίες μέρες μετά τη σαφή διάθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μονομερή
θεσμοθέτηση του θέματος, ενδέχεται
να εκτονωθεί την προσεχή εβδομάδα
στη συνάντηση που θα έχουν σε ανώτατο επίπεδο οι εκπρόσωποι των τραπεζών
με κυβερνητικά στελέχη και εφόσον οι θέσεις των δύο μερών λειανθούν καταλλήλως και διατυπωθούν σε συγκεκριμένο
κείμενο που θα αποτελέσει και τη βάση
του διαλόγου. Μέχρι στιγμής πάντως
κάτι τέτοιο δεν διαφαίνεται.
Εως τότε το κλίμα είναι τεταμένο, με

τη μεν κυβέρνηση να επιμένει σε μια μαξιμαλιστική προστασία, όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν τραπεζικές πηγές, και
τις τράπεζες από την πλευρά τους να εμφανίζονται άκρως επιφυλακτικές σε ό,τι
αφορά την κυβερνητική πρόθεση να θυσιάσει την ευάλωτη ευρωστία του τραπεζικού συστήματος σε εκλογικές σκοπιμότητες.
Οι θέσεις της κυβέρνησης
Στη συνάντηση που είχαν χθες οι διευθύνοντες σύμβουλοι των ελληνικών τραπεζών, αποφασίστηκε να τηρηθεί αυστηρή γραμμή απέναντι στις κυβερνητικές
θέσεις που ορίζουν την προστασία της
πρώτης κατοικίας για:
• Ακίνητα εμπορικής αξίας από
150.000 ευρώ και άνω προσαυξημένης
μάλιστα ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων, χωρίς το πλαφόν να ορίζεται ακριβώς, αλλά να πιθανολογείται στα 250.000
ευρώ.
• Διεύρυνση των χρεών που θα μπορούν να ρυθμιστούν με την ένταξη οφειλών από επιχειρηματικά δάνεια, καθώς και
χρεών προς το Δημόσιο.
• Επέκταση της προστασίας όχι μόνο
για τα αμιγώς φυσικά πρόσωπα, αλλά και
για αυτούς που δεν είναι μεν νομικά πρόσωπα, αλλά έχουν ένα είδος εμπορικής
ή επαγγελματικής ιδιότητας (π.χ. ταξιτζήδες ή μικρομαγαζάτορες κ.ά.).
• Προσδιορισμό του «κουρέματος»

στο οποίο θα προχωρούν οι τράπεζες με
βάση το εισόδημα του δανειολήπτη και
αφού προηγουμένως έχουν υπολογιστεί
οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης με βάση
την τέταρτη κατηγορία δαπανών όπως έχει
προσδιοριστεί από την ΕΛΣΤΑΤ και η
οποία, σύμφωνα με τις τράπεζες, οδηγεί
σε αυξημένη προστασία.
• Παροχή αυτοδίκαιης προστασίας, ευθύς αμέσως με την υποβολή από τους ενδιαφερόμενους οφειλέτες της αίτησης,
χωρίς δηλαδή να υπάρχει εκ των προτέρων αξιολόγηση για το κατά πόσον ο αιτών πληροί τα κριτήρια της προστασίας.
Το τελευταίο αποτελεί σύμφωνα με τις
τράπεζες κόκκινο πανί, καθώς είναι αυτό
που έχει φέρει μέχρι σήμερα έναν τεράστιο αριθμό οφειλετών στον προθάλαμο
των ειρηνοδικείων, υποβάλλοντας αίτηση
ένταξης στον νόμο Κατσέλη χωρίς να πληρούν τα κριτήρια.
Στρατηγικοί κακοπληρωτές
Η απουσία προδικαστικού ελέγχου
προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον
κάποιος πληροί τα κριτήρια του νόμου Κατσέλη, λειτούργησε μέχρι σήμερα ως
παράθυρο ευκαιρίας για στρατηγικούς κακοπληρωτές που ενώ γνωρίζουν ότι η αίτησή τους θα απορριφθεί από το δικαστήριο, καταφεύγουν σε αυτόν μόνο και
μόνο για να κερδίσουν χρόνο έως την εκδίκαση της υπόθεσης.

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

ΣΑΒΒΑΤΟ

Νέες τουρκικές
παραβιάσεις
στο Αιγαίο
Μετά από ένα τριήμερο
χωρίς παραβιάσεις στο Αιγαίο η Τουρκία επέστρεψε
χθες στην πάγια τακτική των
παραβάσεων και των παραβιάσεων από τα τουρκικά
μαχητικά της.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα
με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ
σημειώθηκαν τρεις παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου της Ελλάδας στο
βορειονανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, μία εικονική αερομαχία (εμπλοκή)
με ελληνικά μαχητικά που
έσπευσαν να αναχαιτίσουν
τα τουρκικά αεροσκάφη, καθώς επίσης και τέσσερις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR
Αθηνών.
Οι παραβιάσεις έγιναν από
τρεις σχηματισμούς τουρκικών αεροσκαφών (3 (2×2 F-16
& 1×2 F-4). Στην παραβατική
δραστηριότητα από πλευράς Τουρκίας συμμετείχε και
ένα κατασκοπευτικό CN-235.
Σημειώνεται ότι το διήμερο
της επίσκεψης του Αλέξη
Τσίπρα στην Τουρκία και της
συνάντησης που είχε με τον
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν –
αλλά και την επομένη, την
Πέμπτη – δεν σημειώθηκαν
παραβιάσεις στο Αιγαίο από
τουρκικά αεροσκάφη. Και
πολλοί ήταν αυτοί που υποστήριζαν πως αυτό ίσως να
αποτελεί και ένδειξη αποκλιμάκωσης της έντασης.
Φαίνεται όμως ότι η Άγκυρα
επέστρεψε πολύ γρήγορα
στην γνώριμη τακτική της.
Μένει να φανεί αν οι συνομιλίες που θα έχουν ο έλληνας υπουργός Άμυνας,
Ευάγγελος Αποστολάκης, με
τον τούρκο ομόλογό του,
Χουλουσί Ακάρ, στο περιθώριο τη συνόδου των
υπουργών άμυνας του ΝΑΤΟ
στις Βρυξέλλες στις 13 και
14 του μηνός θα φέρουν κάποιο αποτέλεσμα.
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τοπικά-εσωτερικά

Ιερές Αγρυπνίες στην πόλη, Μονές και χωριά
των Τρικάλων 11 έως 15 Φεβρουαρίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη, Μονές
και σε χωριά των Τρικάλων θα τελεσθούν
οι κάτωθι Ιερές Αγρυπνίες:
Τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου με την ευκαιρία της εορτής του εν Αγίοις Πατρός
Ημών Μελετίου Αρχιεπισκόπου Αντιοχείας,
από 8:30-12:30 βραδινή στον Ιερό Ναό
Αγίας Παρασκευής Τρικάλων ο Εσπερινός,
ο Όρθρος και εν συνεχεία Αρχιερατική
Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου.
Την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου το βράδυ
από 9:00-12:30 βραδινή στον Ιερό Ναό
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων ο
Όρθρος και εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία
Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ.
Χρυσοστόμου. 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 ίδια ημέρα θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία
από 8:30-12:30 βραδινή στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, επί τη μνήμη του
Αγίου Οσιομάρτυρος Δαμιανού του εκ Μυριχόβου, ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία Θεία Λειτουργία.
Την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου με την ευκαιρία της εορτής του Οσίου και Θεοφόρου
Πατρός Ημών Ανθίμου του εν Χίω, από
8:30-12:30 βραδινή στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής χωρίου Αγία Κυριακή Τρικάλων, ο
Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος
του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.
Χρυσοστόμου.
Την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου από
8:30-12:30 βραδινή στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γκούρας Τρικάλων.
Εν συνεχεία θα τελεσθεί το ετήσιο μνημόσυνο της μακαριστής Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Συγκλητικής Μοναχής.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Ο σπείρων εις την σάρκαν
εαυτού, θέλει θερίσει εκ της
σαρκός, φθoράν» (Γαλατ.
6:8)
«Τα αγκάθια που τώρα θερίζω είναι από το δέντρο που
εγώ φύτεψα. Με ξεσχίζουν, με
ματώνουν. Ποτέ δεν είχα σκεφθεί τι καρπός θα έβγαινε
από τέτοιο σπόρο». Είναι η
εξομολόγηση του Λόρδου Βύρωνα καθώς κουρασμένος,
τελείωνε την άσωτη και πολυτάραχη ζωή του. Αγκάθια,
απογοήτευση, θλίψη και θάνατος είναι τα τέλη μιας αμαρτωλής ζωής. Πόση διαφορά
από τη ζωή που ο Χριστός
προσφέρει! Καθαρίζει την
καρδιά μας από την αμαρτία
με το αίμα Του (Α' Ιωαν.1.7)
και συγχωρεί το παρελθόν
μας. Αναλαμβάνει το παρόν
μας με όλα τα προβλήματα
και γεμίζει την καρδιά μας με

τη χαρά και την ειρήνη Του.
Κρατάει στα χέρια Του το
μέλλον μας και μας υπόσχεται
να είναι μαζί μας ως το τέλος
της ζωής μας (Ματθ.28:20).
Αγαπητέ μας φίλε, εσύ απολαμβάνεις αυτά τα δώρα που
ο Χριστός προσφέρει σ' αυτούς που έσωσε και τους έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού; (Ιωαν 1:12).
Ακουσε την πρόσκληση Του
και άνοιξε την καρδιά σου
στην αγάπη Του.

ΔΩΡΕΑ
-Η κ. Ζωζώ Χρόνη προσέφερε το χρηματικό ποσό των
50,00 Ευρώ για την τράπεζα
Αγάπης του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων όπου σιτίζονται καθημερινά 65 άτομα εις μνήμην Δημητρίου Σαμπανίκου.

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

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΧΑΘΗΚΑΝ
ΕΧΑΘΗ σκυλί κυνηγετικό
γκέκικο μεταξύ ΔροσερούΜουριάς. Όποιος το βρήκε
παρακαλείται να επικοινωνήσει
στο
τηλέφωνο
6974606180.
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.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΑΒΒΑΤΟ

9

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 37

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:

ΑΠΟΚΡΙΕΣ-ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ!!!
8-11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Πενθήμερη εκδρομή Βελιγράδι-Βουδαπέστη-Βιέννη
από 7 έως 11 Μαρτίου

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

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

ΜΗ.ΤΕ 0727Ε60000017701

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

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

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

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

ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡIΩΝ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

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

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

«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.

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

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

ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600
ΜΗ.ΤΕ 0727Ε60000017701

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

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL

«ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ»
Τρίπολη – Βυτίνα – Δημητσάνα – Στεμνίτσα
Κρουαζιέρα στη διώρυγα Κορίνθου - Αρχαία Κόρινθος Καλάβρυτα (Οδοντωτός). Από 5 – 7 /04 /2019

«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019

Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300

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

«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

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

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

«ΑΘΗΝΑ – ΑΚΡΟΠΟΛΗ»
Έκθεση LEONARDO DA VINCI
Θεατρική παράσταση «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές»
στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Από 30-31/03/2019

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

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

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

Όπως και αν το φανταστείτε… μ’ εμάς θα το ζήσετε !!!
Το γραφείο Γενικού Τουρισμού ΛΙΠΑΣ TRAVEL διοργανώνει τις
παρακάτω οδικές εκδρομές:
ΟΙ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
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

38 σελίδα
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

O Άγιος Ζήνων προστάτης Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
των Ταχυδρόμων
Αύριο 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.

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

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».

Ιερά Αγρυπνία
προς τιμή του Αγίου Λουκά του Ιατρού
και για την σωτηρία της Πατρίδος μας
Κάθε Τετάρτη από 9:00 έως 12:15 βραδινή στον Ιερό Ναό
Αγίου Κωνσταντίνου Τρικάλων τελείται Ιερά Αγρυπνία Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος στο τέλος αναγιγνώσκει ευχή υπέρ υγείας όλων των ασθενών αδελφών.
Στη διάρκεια της Ιεράς Αγρυπνίας τίθεται προς προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά, Επισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας του Ιατρού.

Ευλογία Αγιοβασιλόπιτας και
Παραδοσιακού Χορού
Ι. Ν. Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων
Σας προσκαλούμε στις 17 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Κυριακή το μεσημέρι και από ώρα 12:30μ.μ. στην κοπή της ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ με ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΧΟΡΟ και πλούσια λαχειοφόρο που οργανώνεται από την Επιτροπή Εκδηλώσεων της
Συνοικίας Αγίου Νεκταρίου Μπάρας Τρικάλων με δημοτική
ορχήστρα και τη συμμετοχή των δύο Παιδικών χορευτικών
τμημάτων, του Γυναικείου τμήματος και της παιδικής χορωδίας του Ι. Ναού στην αίθουσα εκδηλώσεων «Gallery Art
Hotel» στο χώρο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Τρικάλων.
Τιμή εισόδου 12 Ευρώ με φαγητό.
Τα έσοδα θα διατεθούν για την ανέγερση Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου.
Με τιμή
Η Επιτροπή Εκδηλώσεων
& ο Προϊστάμενος του Ιερού Ναού

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα 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.
Αύριο 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 του Αγίου Μελετίου Αρχιεπισκόπου Αντιοχείας.
Την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου το
απόγευμα στις 5:30 θα Χοροστατήσει κατά την Ακολουθία

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο π. Χαρίτων Μανιτάρας την
Κυριακή 10 Φεβρουαρίου το
πρωί θα λειτουργήσει στο Διπόταμο.
ΚΗΡΥΚΕΣ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ:
Ο κ. Γεώργιος Μηλίτσης την
Κυριακή 10 Φεβρουαρίου το
πρωί στο Παλαιομονάστηρο.

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

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.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

•μπούτι κοτόπουλο με μέλι και σουσάμι
•χοιρινό με μανιτάρια
•σουτζουκάκια
•σπετσοφάι με χωριάτικο λουκάνικο
•πανσέτα ψητή

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.

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

Τήν Κυριακή ἡ κοπή
τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας
τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
τῆς 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 αύριο 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 Προσκυνηματικοῦ 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
Σουφλέ ζυμαρικών ...................................................................5,50 €
Πρόβειο με πλιγούρι ή τραχανά ................................................6,50 €
Χοιρινό πρασοσέλινο ................................................................5,00 €
Μοσχαροκεφαλή, πατάτες τηγανητές.......................................6,50 €
Σνίτσελ κοτόπουλο στο φούρνο, ρύζι ή πατάτες.......................5,00 €
Κεφτεδάκια με πατατούλες ή με σάλτσα κόκκινη .....................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά ............................................................6,00 €
Μπατζίνα ή μανιταρόπιτα..........................................................5,00 €

ΣΑΛΑΤΕΣ
Κοτοσαλάτα με ζυμαρικό (λευκά ή ολικής) και λαχανικά..........5,00 €
Μαρουλοσαλάτα, φιλέτο κοτόπουλο ψητό, γραβιέρα, σως εσπεριδοειδών.......5,00 €
Μαρούλι, καρότο, άνηθο, κρεμμυδάκι φρέσκο .........................3,00 €
Χόρτα εποχής...........................................................................3,00 €
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
† ΚΗΔΕΙEΣ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού και θείο

ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΑΚΟ
Ετών 81
Θανόντα κηδεύουμε αύριο Κυριακή
10 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα
10:30π.μ. εκ της οικίας μας στον Ιερό
Ναό Αγίου Νικολάου Φήκης Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Φήκη Τρικάλων 9-2-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αλίκη. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χαράλαμπος και Γεωργία
Μπάκου, Όλγα Μπάκου και Χρήστος Κρικέλης. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
Αλίκη, Κωνσταντίνα, Δημήτριος, Νικολέτα. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στην οικία μας στην Φήκη
Τρικάλων αύριο Κυριακή 10/2/2019 και ώρα 8:00 π.μ.
2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.
3) Αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στην ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ στον εθελοντικό μη κερδοσκοπικό Οργανισμό ειδικής μέριμνας και προστασίας Μητέρας και παιδιού. Αρ. Λογαριασμού: Εθνική 100/296102-42.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Πλιάτσικας”.

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

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜ.
ΜΑΓΕΙΡΙΑ
Ετών 93
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12η
μεσημβρινή, εκ της οικίας μας τέρμα
Καρδίτσης στα Τρίκαλα, στον Ιερό
Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά του.
Τρίκαλα 9-2-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Παρασκευή Μαγειρία. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δημήτριος
και Χρυσούλα Μαγειρία, Καλλιόπη και Τριαντάφυλλος Ταλάρης, Χρυσούλα και Στέργιος Σιώτας. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ. ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. 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».

•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

† MNHMOΣΥΝΑ
Τελούμε αύριο Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίου
Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων,
40ήμερο Μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, αδελφού και θείου

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜ.
ΑΝΔΡΕΟΥ
Παρακαλούμε όσους τιμούν την
μνήμη του να παρευρεθούν και να
προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του.
Τρίκαλα 9-2-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Φιφή Ανδρέου. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Βασιλική Κοπανου, Αργυρώ και Νικόλαος Διαμαντής, Ροδάνθη Ανδρέου, Αικατερίνη και Απόστολος Κουλουμάσης, Μαρία Τουρτούνη. ΤΑ
ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

Τελούμε αύριο Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της
ψυχής της αγαπημένης μας μητέρας,
γιαγιάς και θείας

ΕΛΕΝΗΣ ΕΥΑΓΓ.
ΤΟΛΙΔΗ
Παρακαλούμε όσους τιμούν την
μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής της.
Τρίκαλα 9-2-2019
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικόλαος και Κωνσταντίνα Τολίδη, Δημήτριος
και Ελένη Τολίδη. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ευάγγελος, Ελεάννα, Γεώργιος και Ελένη, Ιωάννης. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

ΣΑΒΒΑΤΟ
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΛΑΝΤΗΣ του Ιωάννη και της Ευγενίας, το γένος Λεοντίου,
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Γερμανία και η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΛΠΑΝΑΚΗ του Χρήστου και της Δήμητρας, το γένος Καληνδέρη, που γεννήθηκε στα Γιαννιτσά και κατοικεί στη Γερμανία πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Προξενείο Μονάχου της Γερμανίας.

Ιερά Αγρυπνία
του ΑΓΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ του νέου
του εν Κισσάβω και εκ Μυριχόβου
στον Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων
Την ΤΕΤΑΡΤΗ το βράδυ προς Πέμπτη
14 Φεβρουαρίου 2019 και από ώρα
8.30μ.μ. έως 12.30π.μ. περίπου νυκτερινή θα τελεσθεί ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ με αρτοκλασία και Θείο κήρυγμα στον Τρισυπόστατο Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου της πόλεώς μας για την εορτή του
Αγίου ενδόξου οσιομάρτυρος ΔΑΜΙΑΝΟΥ του νέου του εκ Μυριχόβου Σελλάνων και κτίτορος της Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου Ανατολής Αγιάς Κισσάβου.
Εκ του Ιερού Ναού

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

Π. Παυλόπουλος:

Διόρθωση της νομοθεσίας για την άδικη
φορολόγηση των κοινωφελών οργανισμών
η διόρθωση της νομοθεσίας, ώστε «Το Χαμόγελο
του Παιδιού» και αντίστοιχοι φορείς, που
προσφέρουν έργο με κοινωνικό χαρακτήρα, να
μην υπόκεινται στα ίδια φορολογικά βάρη με τα ιδιωτικά
και νομικά πρόσωπα, ζήτησε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος κατά τα
εγκαίνια του Πανελλήνιου Κέντρου Υπηρεσιών Υγείας
και Κοινωνικής Φροντίδας του «Χαμόγελου».

Τ

Συγκεκριμένα, ο κ. Παυλόπουλος ανέφερε, ότι ο οργανισμός

επωμίστηκε οικονομικά βάρη, που δεν του ανήκαν, ενώ μέσα
στην κρίση «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στήριξε όχι μόνο τα παιδιά, άλλα στην ουσία το κοινωνικό σύνολο και το κοινωνικό κράτος, που είχε μεγάλες ελλείψεις.
Το Πανελλήνιο Κέντρο Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας του «Χαμόγελου» στον πέμπτο όροφο της Ομήρου 6, συντονίζει από σήμερα όλες τις σχετικές υπηρεσίες του οργανισμού. Παράλληλα, στεγάζει το Πολυΐατρείο, όπου λειτουργούν
παιδιατρικό, οφθαλμολογικό και ωτορινολαρυγγολογικό ιατρείο.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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Η ελευθερία του κλαδέματος

45 χιλ.

35 χιλ.

Ψαλίδια μπαταρίας
για δενδροκομικά &
αμπελουργικά

Δετικό μπαταρίας
Μέχρι και 15.000
δεσίματα την ημέρα

για χρήση σε
αμπέλια
ακτινίδια κ.λ.π.

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

CMYK

