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Πολλοί Τρικαλινοί συμμετείχαν χθες στην εορταστική εκδήλωση των φορέων της τοπικής επιχειρηματικότητας

•Ο (Φ.Ι.ΛΟ.Σ) Τρικάλων και φέτος
τίμησε δυο τρικαλινές μαθήτριες
ΣΕΛ. 6

Το γραφείο μας είναι στη διάθεση των παραγωγών όλο το χρόνο για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανοίξει το σύστημα για:
•ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, για τυχόν διορθώσεις
στο ΟΣΔΕ 2018 έως τις 31/01/2019.
Επίσης, αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση των:
•ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΧΟΙΡΩΝ, από
01/12/2018 έως 31/12/2018 και•ΑΔΕΙΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Η εταιρία μας σας περιμένει με τους γεωπόνους της, στη Σωκράτους 33, για την έγκυρη
πληροφόρησή σας. Τηλ.: 24310 78128 και fax:
24310 78129.

«Στόχος μας είναι να γιορτάσουμε όλοι μαζί και να ανταλλάξουμε ευχές
για ένα χαρούμενο 2019» ανέφεραν οι κ. Γιαγιάκος, Αγγελάκης και Μπλουγούρας

ΣΕΛ.
5

Νέο ιατρείο

Αθανασίου Κ. Τζιωρτζιώτη
Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος
Ειδικευθείς σε Ελλάδα & Γερμανία
Υποψ. Διδάκτωρ Παν. Essen Γερμανίας
Δέχεται:
Δευτέρα και Πέμπτη: 9π.μ.-2μ.μ.
και 5.30μ.μ.-9μ.μ.
Τετάρτη: 9π.μ. - 3μ.μ.
Παρασκευή: απόγευμα 6-9μ.μ.
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ: Τρίτη: 9 π.μ.-2 μ.μ.
και 5.30 μ.μ.-9 μ.μ.
Παρασκευή: 8.30π.μ.-3μ.μ.
Σάββατο κατόπιν ραντεβού

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ
ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ
υπ. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΑϊΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣχΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 26-ΤΟΠΑΛΗ, 2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΒΟΛΟΣ

Τρίκαλα: Πλατεία Μακαρίου 10 (Πλ. Δεσποτικού)
Τηλ.: 24310 38786, Κιν.: 697 207 0058
Καλαμπάκα: Τρικάλων 16
Τηλ.: 24320 94496
email: thanasistziortziotis@gmail.com
www.endo-diabetes.gr

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Ελένη Δ. ΠαπαγιάννηΠαλλαντζά
Ωτορινολαρυγγολόγος
MD, Msc

Συστεγάζεται με το Ιατρείο
Πλαστικής Χειρουργικής
του Αθανασίου Παλλαντζά

ΤΗΛ.: 24210 37005, 6987461388
website: nikolaoskitsos.com

Ασκληπιού 23, Τρίκαλα
Τ. 2431.073.327
Κ. 6936.834.034

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Dr. Κοκκίνης Φοίβος - Παναγιώτης
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Διευθυντής 3ης Πνευμονολογικής
Κλινικής "ΙΑΣΩ" Θεσσαλίας
Εξειδίκευση:
• Ογκολογία Πνεύμονα
• Μελέτη διαταραχών του ύπνου
• Διάμεσες πνευμονοπάθειες Πνευμονική υπέρταση
• Βρογχοσκοπικός έλεγχος
• Έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας
• Διακοπή καπνίσματος

Επίσκεψη κατόπιν ραντεβού
Τηλ.: 24310 30030 • Κιν.: 6974388356
e-mail: fivkok@hol.gr
Καποδιστρίου 14 • 1oς Όροφος
CMYK
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Σαν Σήμερα
1944
Ο Ανδρέας Εμπειρίκος
συλλαμβάνεται στο σπίτι του
από την ΟΠΛΑ και περνά λαϊκό
δικαστήριο στο Περιστέρι. Ο
ΕΛΑΣ τον παίρνει όμηρο, αλλά
κάπου στη Θήβα δραπετεύει.
Επιστρέφει στην Αθήνα, ξυπόλητος, με πληγές και με
κρυοπαγήματα στα πόδια, φοβερά εξαντλημένος.
1963
Με εισήγηση του πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου, διαλύεται η Βουλή και προκηρύσσονται εκλογές για τις
16 Φεβρουαρίου 1964. Η εντολή σχηματισμού υπηρεσιακής κυβέρνησης ανατίθεται
στον Ιωάννη Παρασκευόπουλο.
1963
Χαράσσεται η Πράσινη
Γραμμή στη Λευκωσία. Έξι
τουρκοκυπριακοί θύλακοι στη
μεγαλόννησο, μετά τις δικοινοτικές ταραχές.
1966
Εκδίδεται η απόφαση για
τη δολοφονία του βουλευτή
Γρηγόρη Λαμπράκη. Καταδικάζονται για θανατηφόρο σωματική κάκωση - συνέργεια οι
Σπύρος Γκοτζαμάνης (11 χρόνια), Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης (8,5 χρόνια) και για δατάραξη οικιακής ειρήνης άλλα 8
άτομα (ποινές κάτω του

Η επίσκεψη Μέρκελ στην Αθήνα
δεν πραγματοποιείται τυχαία λίγα
μόλις 24ωρα πριν την τελική ψηφοφορία στη Βουλή των Σκοπίων και τη
μετατόπιση του ενδιαφέροντος στην
Αθήνα...
Στις 10 Ιανουαρίου η Άνγκελα
Μέρκελ θα βρεθεί στην Αθήνα στο
πλαίσιο µιας επίσηµης επίσκεψης σαράντα οκτώ ωρών που προετοιµάστηκε
µε µεγάλη διακριτικότητα. Η Γερµανίδα
καγκελάριος, παρά το γεγονός ότι
για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους
αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την
ηγεσία του CDU, παραµένει το ισχυρότερο πολιτικό πρόσωπο στην Ευρώπη και µια εµβληµατική φιγούρα
για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα.
Όπως αποκαλύπτει η "Καθηµερινή"
η Γερµανίδα καγκελάριος έρχεται
στην Ελλάδα µε δύο βασικά θέµατα
στην ατζέντα της. Κατά πρώτον να
δώσει ένα θετικό µήνυµα για την
έξοδο της Ελλάδας από τα µνηµόνιο
και κατά δεύτερον να δηλώσει απερίφραστα την στήριξή της στη Συµφωνία των Πρεσπών και στην ανάγκη
επίλυσης της εκκρεµότητας του ονοµατολογικού µε την ΠΓΔΜ.
Είναι γνωστό πως το Βερολίνο
διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στο
προσκήνιο και το παρασκήνιο για την
αποδοχή της συµφωνίας από το πολιτικό σύστηµα του βόρειου γείτονα.
Παρείχε πολιτική στήριξη στον Ζόραν
Ζάεφ, σύµφωνα, µάλιστα, µε διπλωµατικές πηγές σε απόλυτη συνεννόηση
µε τον αµερικανικό παράγοντα. Και
είναι πολύ πιθανό να στείλει από την
Αθήνα ένα ακόµα µήνυµα στα Σκόπια
για την απρόσκοπτη και εντός του
πνεύµατος και του γράµµατος της
συµφωνίας ολοκλήρωση των συνταγµατικών αλλαγών.
Η επίσκεψη στην Αθήνα δεν θα
πραγµατοποιηθεί, άλλωστε, τυχαία
λίγα µόλις εικοσιτετράωρα πριν την
τελική ψηφοφορία στη Βουλή των
Σκοπίων και την µετατόπιση του ενδιαφέροντος στην Αθήνα.
'Όπως είναι γνωστό, εντός του
Φεβρουαρίου η ελληνική Βουλή θα
κληθεί να κυρώσει τη συµφωνία, όπως

Τι θα πει ο Κυριάκος στη Μέρκελ;
ακριβώς αυτή προβλέπει, και εφόσον
αυτό συµβεί θα εκκινήσει η διαδικασία
κύρωσης των πρωτοκόλλων ένταξης
της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ από τα κοινοβούλια των κρατών-µελών.
Πολιτικά και επικοινωνιακά η επίσκεψη της κ. Μέρκελ θα εκληφθεί
ως πολιτική συµπαράσταση στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Και ως
προς την αλλαγή σελίδας στην Ελλάδα
µετά την έξοδο από τα µνηµόνια αλλά
και ως προς την επίλυση της εκκρεµότητας περί το εθνικό θέµα του Μακεδονικού. Και είναι λογικό το Μέγαρο
Μαξίµου να αξιοποιήσει δεόντως την
ευκαιρία αυτή. Οι πληροφορίες, µάλιστα, αναφέρουν πως ανάλογες κινήσεις θα γίνουν και από τις Ηνωµένες
Πολιτείες, είναι αρκετά πιθανό, δε,
τους πρώτους µήνες του 2019 ο Αλέξης Τσίπρας να βρεθεί ξανά στον
Λευκό Οίκο για µια συνάντηση µε τον
Ντόναλντ Τραµπ.
Οι σαράντα οκτώ ώρες της Γερµανίδας καγκελαρίου στην Αθήνα αποκτούν, όµως, ακόµα µεγαλύτερο ενδιαφέρον γιατί εκτός του Προέδρου
της Δηµοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου και του πρωθυπουργού προγραµµατίζεται και συνάντησή της µε
τον αρχηγό της αξιωµατικής αντιπολίτευσης Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκ των
πραγµάτων και εύλογα τίθενται ορισµένα ερωτηµατικά:
Θα επιµείνει ο πρόεδρος της Ν.Δ,
έχοντας απέναντί του τη Γερµανίδα
καγκελάριο ότι η "εθνικά επιζήµια"
και "επαίσχυντη" -όπως την έχει αποκαλέσει- Συµφωνία των Πρεσπών
αποτελεί προϊόν µειοδοτικής συναλλαγής µε αντάλλαγµα την µη περικοπή
των συντάξεων; Εάν η κατηγορία που
έχει διατυπώσει η Ν.Δ είναι ακριβής,
η Άγκελα Μέρκελ είναι, αναµφίβολα,
το πρόσωπο που συνήργησε και συνυπέγραψε τη "συναλλαγή". Εύκολα
µπορεί, άλλωστε, κανείς να ανατρέξει

σε πρωτοσέλιδα της "Καθηµερινής"
και των "Νέων" (εφηµερίδων που
ασκούν δριµεία κριτική στην κυβέρνηση
και διάκεινται φιλικά στη Ν.Δ), στα
οποία περιγραφόταν πως η Γερµανίδα
καγκελάριος ήταν εκείνη που άναψε
το "πράσινο φως" για την µη περικοπή
των συντάξεων. Δεν ξεχνά κανείς,
επίσης, πως από το βήµα του 12ου
συνεδρίου της Ν.Δ ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε στείλει σχετικό µήνυµα
στον "διεθνή παράγοντα". Θα έχει,
λοιπόν, τη µεγάλη ευκαιρία να βρει
απέναντί του αυτόν τον "διεθνή παράγοντα" και να ανανεώσει την καταγγελία του περί "συναλλαγής".
Ακόµα, ο πρόεδρος της Ν.Δ θα
έχει την ευκαιρία να εξηγήσει στο
πιο ισχυρό πρόσωπο του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόµµατος για ποιους λόγους
η παράταξή του δεν θα στηρίξει και
δεν θα κυρώσει τη Συµφωνία των
Πρεσπών. Είναι αυτονόητο πως η
Γερµανίδα καγκελάριος δεν θα επιδιώξει, για ευνόητους λόγους, να τον
φέρει σε δύσκολη θέση. Όµως όσα
διαµειφθούν µεταξύ τους σχετικά µε
τη στάση της αξιωµατικής αντιπολίτευσης ως προς τη συµφωνία θα
έχουν µεγάλη αξία. Ιδιαίτερα εφόσον
µέχρι τότε έχουν -εκτός απροόπτουαποσαφηνισθεί αρκετά από τα ζητήµατα που εγείρει η Ν.Δ στις τροπολογίες που θα βρίσκονται προ των
πυλών της τελικής ψήφισης από τη
βουλή των Σκοπίων.
Ίσως ορισµένοι στη Ν.Δ να θεωρούν πως η συνάντηση αυτή θα είναι
µιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για µια
πολιτικά "ηρωϊκή" διαφοροποίηση από
τη βούληση και την επιδίωξη του ΕΛΚ,
προσωπικά της Άνγκελα Μέρκελ και
εν γένει του δυτικού παράγοντα. Ευκαιρία, όπως ήδη λέγεται από κάποιους, να αναδειχθεί το ηγετικό προφίλ
του κ. Μητσοτάκη µε ένα ηχηρό "όχι"
στη Συµφωνία των Πρεσπών και µά-

λιστα ενώπιον της εµβληµατικής ηγέτιδας της ευρωπαϊκής πολιτικής οικογένειας στην οποία ανήκει το κόµµα
του.
Θα έχει, αναµφίβολα, ενδιαφέρον
κάτι τέτοιο, αν και όλα τα πράγµατα
στην πολιτική έχουν κάποιο κόστος.
Το γνωρίζει αυτό και ο Αλέξης Τσίπρας
που για τους γνωστούς λόγους πολιτικής χειραφέτησής του αλλά και αναγνώρισης των συσχετισµών δυνάµεων
µετακινήθηκε από την επιθετική τακτική του 2015 έναντι του Βερολίνου
σε µια µετριοπαθή στρατηγική ενσωµάτωσης στους ευρωπαϊκούς θεσµούς.
Εν κατακλείδι, ακόµα κι αν η Άνγκελα Μέρκελ δεν είναι πια για τους
Ευρωπαίους συντηρητικούς το "εικόνισµα" το οποίο άπαντες ασπάζονταν
µέχρι πρότινος δίχως δεύτερη σκέψη,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει
να εξηγήσει τι είναι εκείνο που -σχετικά µε τη Συµφωνία των Πρεσπώντον ταυτίζει µε τις επιδιώξεις της
Μόσχας στα δυτικά Βαλκάνια (µη ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ και τους
ευρωπαϊκούς θεσµούς όπως ξεκάθαρα
διατυπώθηκε και στην τελευταία ανακοίνωση του ρωσικού ΥΠΕΞ).
Κι ακόµα γιατί επιµένει, έστω και
ηπιότερα πλέον, στην εκδοχή του
4ου µνηµονίου, όταν η Γερµανίδα
καγκελάριος θα µιλάει για την "αλλαγή
εποχής" και θα επιβραβεύει την έξοδο
της Ελλάδας από το σκληρό καθεστώς
επιτροπείας της προηγούµενης οκταετίας.
Υπάρχει, βεβαίως, και ο Μάνφρεντ
Βέµπερ, την στήριξη του οποίου συχνότατα επικαλούνται στη Ν.Δ, αλλά
αυτή τη φορά θα έχουν να κάνουν µε
τον ισχυρότατο "µέντορα" του υποψηφίου για την προεδρία της Κοµισιόν...
Του Σεραφείμ Κοτρώτσου
από το news247.gr

Το Άγγελμα

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:

της ημέρας

```

Σγουρίδης:

«Σχέδιο για φόρους
με δόσεις»
```

Θερμό επεισόδιο μπορεί να
σταματήσει τη Συμφωνία των Πρεσπών

(Κάποτε μοίρασαν…
χρήμα με δόσεις,
πως αλλάζουν οι εποχές…)

```

(Με… καυτά λόγια
γίνεται προκοπή;)

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Κωστής Χρήστος

Ήταν, στ' αλήθεια, μεγάλη δοκιμασία για την
πίστη του Ιωσήφ η ξαφνική ειδοποίηση του αγγέλου να φύγουν νύχτα και να ταξιδέψουν μαζί
με την Παναγία και το θείο βρέφος, εξόριστοι
στην Αίγυπτο. Θα μπορούσε να πει στο Θεό:
“Θεέ μου, Εσύ είπες ότι Αυτός θα σώσει το
λαόν Του; Δεν μπορείς, Θεέ μου, να πάρεις την
ψυχή του Ηρώδη; Είναι ανάγκη να περάσουμε
όλη αυτή την ταλαιπωρία;”. Έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Πρόνοια του Θεού και ανταποκρίνεται στις οδηγίες του αγγέλου. Μας καλεί
στο δρόμο της σιωπής και υπομονής.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Σωτηρίου Ευαγγελία
Μπίνας Ματθαίος
Κάκια Ευαγγελία
ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Παπαθανασίου Χριστόφορος
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
Το αντρόγυνο και η πεθερά χαζεύουν έξω από ένα ζαχαροπλαστείο.
Η πεθερά
κοιτάζει στη βιτρίνα, κάτι ωραία τσουρέκια.
--- Τη μισή ζωή μου θα δινα για ένα απ αυτά, λέει.
Και στη στιγμή, ο γαμπρός της, πετιέται μέσα και, σε λίγο,
ξαναβγαίνει και
της προσφέρει δύο τσουρέκια.....................

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Γενική πρόγνωση
για σήμερα
Κυριακή 30/12/2018
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΑΡΧΙΚΑ
ΣΤΙΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ
ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3
ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 01 ΕΩΣ 13 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΚΕΛΣΙΟΥ.
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Συμφωνία των Πρεσπών:
Δεύτερες σκέψεις
και σύνθετα σενάρια
Δυο πράγµατα δεν πέρασαν απαρατήρητα από
το Μαξίµου τις ηµέρες των Χριστουγέννων. Οι
επαναλαµβανόµενες επισηµάνσεις του προέδρου
των ΑΝΕΛ, µε την ιδιότητα του υπουργού Αµυνας,
ακόµη και στο στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ στην
Κύπρο, πως θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση
µε αφορµή τη Συµφωνία των Πρεσπών, όπως
επίσης και η προερχόµενη από το ΚΙΝΑΛ καλλιέργεια της προοπτικής εύρεσης σηµείων επαφής
µε τον ΣΥΡΙΖΑ για την περίοδο µετά τις εκλογές.
Είναι γεγονός πως µια προσωπική εκτίµηση
που φέρεται να διατύπωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών για το πότε θα ψηφιστεί το Μακεδονικό από την ελληνική Βουλή -υπέθεσε ότι
µπορεί να συµβεί και τον Ιανουάριο- ανάγκασε
την κυβέρνηση να επαναλάβει αυτό που έχουν
πει κατ’ επανάληψη ο πρωθυπουργός αλλά και ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ότι η Συµφωνία για
τις Πρέσπες θα κυρωθεί περί τον Μάρτιο. Η διευκρίνιση αυτή µέσω των στενών συνεργατών
του πρωθυπουργού έχει την αξία της όχι τόσο
γιατί επιµένει για τα τέλη του πρώτου τριµήνου
της νέας χρονιάς, αλλά γιατί επιβεβαιώνει ότι
πρόθεση της κυβέρνησης και του Αλέξη Τσίπρα
είναι να πάρει τις όποιες αποφάσεις για τις
επόµενες κινήσεις του, ακόµη και για τον χρόνο
των εκλογών, όχι νωρίτερα από τα τέλη Φεβρουαρίου ή τις αρχές Μαρτίου.
Δεν είναι τυχαίο ότι και στην τελευταία συνάντηση που είχαν στη Βουλή οι κ. Τσίπραςκαι
Καµµένος, µια συνάντηση που αποκάλυψε το
«Εθνος», οι δύο κυβερνητικοί εταίροι συµφώνησαν
πως δεν θα κάνουν καµία συζήτηση σε βάθος για
το µέλλον της συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ
πριν από τον Μάρτιο. Το Μαξίµου, χωρίς να το
λέει, υποδηλώνει την πρόθεσή του να εξαντλήσει
σχεδόν ολόκληρο το πρώτο τρίµηνο του 2019 µε
την υφιστάµενη κυβερνητική πλειοψηφία και τους
Ανεξάρτητους Ελληνες εντός του κυβερνητικού
σχήµατος.
Οµως τα πράγµατα είναι πιο σύνθετα. Η κυβέρνηση µπορεί να επιθυµεί να µπει η άνοιξη,
όµως δεν είναι βέβαιη ότι θα µπορέσει και να το
πετύχει, καθώς, παρά τις επισηµάνσεις πως οι
δύο πολιτικοί αρχηγοί θα τα πουν τον Μάρτιο, ο
πρόεδρος των ΑΝΕΛ φροντίζει σε κάθε δηµόσια
εµφάνισή του να επαναφέρει το Μακεδονικό
δηµιουργώντας εντυπώσεις που δεν βοηθούν
στο πολιτικό κλίµα. Υπ’ αυτήν την έννοια κανείς
δεν θα µπορούσε να αποκλείσει την πιθανότητα
η κύρωση της Συµφωνίας να έρθει πιο κοντά,
ίσως και τον Φεβρουάριο, εφόσον το Μαξίµου
κρίνει ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο µη περαιτέρω.
Ο Φεβρουάριος φαίνεται πως θα είναι ο µήνας
κατά τον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει σχηµατίσει µια πληρέστερη εικόνα και για την πορεία
της οικονοµίας και για τις επιδόσεις του κόµµατός
του στις δηµοσκοπήσεις και για το κατά πόσο η
ΝΔ θα επιδιώξει να πιέσει την κυβέρνηση σε
θέµατα πολιτικής σταθερότητας ή πολιτικής
νοµιµοποίησής της. Αρα θα µπορεί να ζυγίσει
καλύτερα τα δεδοµένα της περιόδου.
Αυτό είναι το ένα στοιχείο που προέκυψε τις
ηµέρες των εορτών των Χριστουγέννων. Το δεύτερο στοιχείο προέκυψε τις ηµέρες των εορτών
των Χριστουγέννων. Το δεύτερο στοιχείο που
κέντρισε το ενδιαφέρον της κυβέρνησης και προήλθε από το Κίνηµα Αλλαγής, αλλά ενδιαφέρει
τόσο το Μαξίµου όσο και την Πειραιώς, συνδέεται
µε δηλώσεις του γραµµατέα επικοινωνίας του
κόµµατος Στ. Μαλέλη, ο οποίος ξόρκισε κάθε
µορφής µετεκλογική συνεργασία µε τη Νέα
Δηµοκρατία µε το επιχείρηµα ότι η κατεύθυνση
της Χαριλάου Τρικούπη είναι προς την προοδευτική
διακυβέρνηση. Οι συγκεκριµένες αναφορές δεν
πέρασαν καθόλου απαρατήρητες από τον ΣΥΡΙΖΑ,
ο οποίος είδε πίσω από αυτές τις δηλώσεις για
πρώτη φορά µετατόπιση δηµοσίως των θέσεων
του Κινήµατος Αλλαγής από τη γραµµή των ίσων
αποστάσεων. Τα όσα είπε ο κ. Μαλέλης µε την
επισήµανση ότι το ΚΙΝΑΛ δεν θα φοβηθεί να
πάει σε δεύτερες εκλογές -δηλαδή µε απλή
αναλογική-, διότι εάν είναι πρώτο κόµµα η ΝΔ, η
πολιτική της θα είναι όλεθρος, αποτελούν, σύµφωνα µε κυβερνητικά στελέχη, µια αλλαγή γραµµής,
η οποία, εάν επισηµοποιηθεί, αλλάζει προφανώς
και το µετεκλογικό τοπίο ή και τις δυνατότητες
συνεργασιών µετά τις κάλπες.
Στο Μαξίµου παρακολουθούν τις αντιδράσεις
των στελεχών του ΚΙΝΑΛ, συνεκτιµώντας πως η
ρητορική της ηγεσίας του Κινήµατος Αλλαγής
κατά το προηγούµενο διάστηµα δεν επιτρέπει
πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Oµως εάν αποτελεί
κεντρική απόφαση η µη συνεργασία µε τη ΝΔ,
εφόσον εκείνη κόψει το νήµα των εκλογών, τότε,
σύµφωνα µε το Μαξίµου, τα πράγµατα αποκτούν
πρόσθετο ενδιαφέρον.

Της Βούλα Κεχαγιά
από το «ΕΘΝΟΣ»

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
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Ο Τ. Τσιαπλές υποψήφιος
Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας με το ΚΚΕ

Προσφεύγουν
στο ΣτΕ
για τους διορισμούς

Τους υποψηφίους που θα
διεκδικήσουν τις 13 Περιφέρειες στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου ανακοίνωσε το ΚΚΕ.
Στην Περιφέρεια Θεσσαλία
υποψήφιος θα είναι ο Τάσος
Τσιαπλές. Ο κ. Τσιαπλές είναι
Περιφερειακός Σύμβουλος Θεσσαλίας και πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ν. Λάρισας, καθώς επίσης και μέλος της ΕΓ του
ΠΑΜΕ και της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.

«Η μη συμμόρφωση του νέου συστήματος διορισμού-προσλήψεων προς το
Σύνταγμα, οδηγεί σε μονόδρομο την
προσφυγή στη δικαιοσύνη και στο ΣτΕ».
Αυτό υπογραμμίζει σε σχετική ανακοίνωση της, η Ομοσπονδία Τριτέκνων Ελλάδος με αφορμή το νέο σύστημα διορισμών που ανακοίνωσε προσφάτως, ο
Υπουργός Παιδείας.
Όπως σημειώνουν οι τρίτεκνοι «για
πρώτη φορά στα χρονικά της εκπαίδευσης, οι τρίτεκνες οικογένειες εξοστρακίζονται από τη διεκδίκηση θέσεων
στην δημόσια εκπαίδευση είτε ως αναπληρωτές είτε ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί.
Το Υπουργείο αφανίζει την τριτεκνία από
ειδική κατηγορία ενάντια στο Σύνταγμα
της χώρας.
Τα 6 μόρια που δίνονται στους τρίτεκνους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
αποτελούν απαξίωση και εξευτελισμό
της ανθρώπινης ζωής».
Φαίνεται πως το νέο σύστημα διορισμών για τους εκπαιδευτικούς άνοιξε
«τον ασκό του Αιόλου» και η νέα χρόνια
δε θα είναι εύκολη για τον Υπουργό, δεδομένου ότι ΔΟΕ και ΟΛΜΕ έχουν προαναγγείλει κινητοποιήσεις με το νέο
χρόνο.

∫Ε.Κ.

Δεν υπάρχουν προβλέψεις
«Δεν είναι δυνατό και δεν είναι και σοφό να γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για την πορεία της τιμής του βαμβακιού» τονίζει ο πρόεδρος
της ΕΑΣ Τρικάλων Αχιλλέας Λιούτας, μιλώντας για το ζήτημα που έχει
προκύψει τις τελευταίες ημέρες, με την πτώση της αξίας του εν λόγω
γεωργικού προϊόντος στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Από τα 80 σεντς του δολαρίου η λίμπρα, η τιμή έχει πέσει στα 72
στην Νέα Υόρκη αναφέρει ο κ. Λιούτας, σημειώνοντας πως αυτό σημαίνει και πτώση για το σύσπορο. «Τι θα γίνει στο χρηματιστήριο, θα
το δούμε. Προβλέψεις σ’ αυτά τα θέματα δεν γίνονται. Ελπίζουμε για
το καλύτερο, να ανακάμψει δηλαδή η αξία του βαμβακιού, ώστε να μην
έχουν απώλειες οι παραγωγοί» δηλώνει ο κ. Λιούτας.

∫ Μ.Α.Μπ.

“ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ”
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ • ΨΗΣΤΑΡΙΑ
Για τις γιορτές
αναλαμβάνουμε το ψήσιμο
αρνιών και γουρνοπούλων
Τηλ.: 24310 30268 • Kιν.: 6975815674
Έναντι Τεχνική Σχολής

Ξυλογραφία του συνεργάτη μας
ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΣΗ (συντ/χου Δασκάλου).

Μόλις ...2,8 δισ. ευρώ καλούνται να πληρώσουν εκατομμύρια
νοικοκυριά μέχρι την Δευτέρα,
προκειμένου να αποφύγουν πρόστιμα και προσαυξήσεις.
Επιπλέον, η 31η Δεκεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία
για να τακτοποιήσουν μια σειρά
από φορολογικές διαδικασίες,
όπως η υποβολή δηλώσεων και
πληρωμή φόρων για μεταβιβάσεις ακινήτων και η υποβολή δηλώσεων ακινησίας οχημάτων.
Η καυτή εξάδα των φόρων

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

CMYK

Οι φόροι 2,8 δισ. ευρώ που πρέπει
να πληρωθούν έως την Δευτέρα
που πρέπει να εξοφληθούν μέχρι
τη Δευτέρα είναι η εξής:
Η 4η δόση του ΕΝΦΙΑ, συνολικού ύψους περίπου 616 εκατ.
ευρώ.
Τα τέλη κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσικλετών για
το 2019, τα οποία επιβαρύνουν

πάνω από 4 εκατομμύρια φορολογουμένους με το συνολικό
ποσό των 1,1 δισ. ευρώ.
Η 6η δόση του φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα. Σε
περίπτωση που η φορολογική
δήλωσή τους υποβλήθηκε μετά
τις 27 Ιουνίου, η δόση αυτή θα εί-

∫Ε.Κ.
ναι η 5η και τελευταία.
Η 3η δόση του φόρου εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα και
επιχειρήσεις που επλήγησαν από
τις καταστροφικές πυρκαγιές του
καλοκαιριού. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για όσες
εταιρίες τηρούν διπλογραφικά
βιβλία (κυρίως Α.Ε.).
Οι δόσεις των ρυθμίσεων οφειλών προς την εφορία. Έτσι για να
θυμόμαστε για πάντα το 2018…

∫χρ.πΑπ.

4 σελίδα
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Το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε την πρώτη εγκύκλιο

ε τις διακοπές των
Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς να οδεύουν σιγάσιγά προς τη λήξη τους και οι
υποψήφιοι των φετινών πανελλαδικών
εξετάσεων θα ξεκινήσουν την
προετοιμασία, προκειμένου να
διεκδικήσουν μια θέσει σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Μ

Ήδη, το Υπουργείο Παιδείας έχει αποστείλει την πρώτη ενημερωτική εγκύκλιο
στη Διεύθυνση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για την όλη διαδικασία,
αλλά και για τα μαθήματα που θα διαγωνιστούν, τους συντελεστές βαρύτητας και τα
επιστημονικά πεδία.
Σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο οι Σχολές, τα Τμήματα και οι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των
Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των
Τ.Ε.Ι., των Α.Σ.Τ.Ε., των Στρατιωτικών Σχολών,
των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού
Ναυτικού καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων κατατάσσονται στα εξής τέσσερα (4) Επιστημονικά Πεδία: 1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής και 4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και
Πληροφορική.
Οι μαθητές της Γ ́ τάξης Ημερήσιου και Δ
́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου σχολικού
έτους 2018-19 έχουν ήδη επιλέξει και παρακολουθούν μία από τις παρακάτω Ομάδες
Μαθημάτων Προσανατολισμού: Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ,
Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ και Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.
«Οι Ομάδες Προσανατολισμού επιτρέπουν
την πρόσβαση σε συγκεκριμένα Επιστημονικά
Πεδία κατόπιν συμμετοχής σε εξετάσεις
που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με
θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής που προκύπτουν αποκλειστικά από Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων.
Οι μαθητές της τελευταίας τάξης Γενικού
Λυκείου σχολικού έτους 2018-19 και οι απόφοιτοι-υποψήφιοι, οι οποίοι θα συμμετά-

Οδηγίες ενόψει
πανελλαδικών εξετάσεων
Περιλαμβάνει τα μαθήματα που θα διαγωνιστούν και τα επιστημονικά πεδία

σχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους
2019, που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε
ένα (1) μόνο Επιστημονικό Πεδίο, εξετάζονται σε τέσσερα (4) μαθήματα, ενώ όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε δύο (2) Επιστημονικά Πεδία, εξετάζονται και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα, το οποίο μπορεί να είναι Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολι-

σμού» τονίζεται μεταξύ των άλλων.
Όπως σημειώνεται «οι μαθητές εξετάζονται υποχρεωτικά στα μαθήματα της Ομάδας
Προσανατολισμού που ήδη έχουν επιλέξει και
παρακολουθούν ενώ οι απόφοιτοι μπορούν
να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα
οποιασδήποτε Ομάδας Προσανατολισμού.
Ολοι οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν

έναν ή δύο από τους παρακάτω εναλλακτικούς συνδυασμούς μαθημάτων ανά Ομάδα
Προσανατολισμού, λαμβάνοντας υπόψη και
τα μαθήματα στα οποία υπάρχουν αυξημένοι
συντελεστές βαρύτητας».
Ε.Κ.

Κώστας Αγοραστός από Τύρναβο: «Όταν κινδυνεύει
η πίστη, απειλείται κι ο πατριωτισμός»
Ομιλία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας στην Α’ Αγιολογική Επιστημονική Ημερίδα της Μητρόπολης Λαρίσης και Τυρνάβου
ταν κινδυνεύει η πίστη, απειλείται και ο πατριωτισμός» τόνισε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός κατά την ομιλία
του στην που διοργάνωσε η Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου στο Δημοτικό Θέατρο Τυρνάβου με θέμα «Ο Νεομάρτυς Άγιος Γεδεών. Διακόσια έτη από το μαρτύριό του
(+1818 – 2018).
Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας αναφέρθηκε στο μαρτύριο που υπέστη ο Άγιος Γεδεών μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι «Το μαρτύριο του Αγίου ήρθε σε μία περίοδο κατά την οποία ο Ελληνισμός προετοιμαζόταν ιδεολογικά, στρατιωτικά και εκπαιδευτικά για την μεγάλη Επανάσταση που μας έδωσε την ελευθερία.
Η ελληνική ταυτότητα ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με
την χριστιανική πίστη. Η Εκκλησία ήταν αυτή που κράτησε
τις ρίζες της
ελληνικότητας ανέγγιχτες στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Η χριστιανική πίστη ήταν η εγγύηση ότι ο Ελληνισμός δεν θα χαθεί. Δεν ήταν μόνο το δόγμα. Ήταν
και η γλώσσα της λατρείας στον Θεό».
Ο κ. Αγοραστός επεσήμανε, ακόμη, τη μεγάλη συμβολή
του Αγίου Γεδεών στην Ελληνική Επανάσταση σημειώνοντας ότι «ο Ελληνισμός υπέφερε πολλά στα χρόνια
της Τουρκοκρατίας.
Μία από τις μεγάλες προκλήσεις που ξεπεράστηκαν με

«Ό

αυτοθυσία ήταν και ο εξισλαμισμός. Άγιοι, όπως ο νεομάρτυρας Γεδεών, προτίμησαν να μαρτυρήσουν παρά να
γίνουν μουσουλμάνοι απορρίπτοντας είτε εξ αρχής είτε
αφού πρόσκαιρα υπέκυπταν, το δέλεαρ τού να εκτουρκιστούν.
Διότι αυτό συνέβαινε. Ο εξισλαμισμός ήταν και εκτουρκισμός. Και οφείλουμε πολλά στις προσωπικότητες αυτές, οι οποίες μας έδειξαν ότι όταν κινδυνεύει η πίστη,
απειλείται και ο πατριωτισμός» και πρόσθεσε
«Το μαρτύριο του αγίου Γεδεών μάς υπενθυμίζει την
ανάγκη της διαφύλαξης της αξιοπρέπειας του καθενός
ανθρώπου στους καιρούς μας όπως και του σεβασμού
στην γνώμη και την πίστη του, ενώ υποδεικνύει στην πολιτεία το χρέος της να εξακολουθεί να διδάσκει στα Ελληνόπουλα τον συνδυασμό πατριωτισμού και χριστιανικής πίστης, ως εχέγγυο για την διαφύλαξη της ταυτότητάς μας.
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει τις προσπάθειες του
Τυρναβίτικου λαού να κρατήσει την ιστορία, την παράδοση, τους δεσμούς με τη γη του και την ίδια στιγμή, με
την μνήμη του Αγίου Γεδεών, να δείχνει ότι ο Έλληνας
μπορεί να προοδεύσει όταν στηρίζεται στα πόδια του,
στην εργατικότητά του, στην πίστη του, στην ταυτότητά
του» επεσήμανε κλείνοντας την ομιλία του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
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Πολλοί Τρικαλινοί συμμετείχαν χθες στην εορταστική εκδήλωση των φορέων της τοπικής επιχειρηματικότητας

Π

ολλοί ήταν οι
Τρικαλινοί που
ανταποκρίθηκα
ν στο κάλεσμα των
τριών φορέων της
τοπικής
επιχειρηματικότητας,
του Επιμελητήριου
Τρικάλων, της
Ομοσπονδίας ΕΒΕ
Τρικάλων και του
Εμπορικού Συλλόγου
Τρικάλων και
συμμετείχαν στη
χθεσινή εορταστική
εκδήλωση που έλαβε
χώρα στην κεντρική
πλατεία.

Δοκίμασαν τοπικό οίνο και
γευστικά γλυκίσματα
•«Στόχος μας είναι να γιορτάσουμε όλοι μαζί και
να ανταλλάξουμε ευχές για ένα χαρούμενο 2019»
ανέφεραν οι κ. Γιαγιάκος, Αγγελάκης και Μπλουγούρας

Επίσημος προσκεκλημένος υπήρξε ο Άγιος Βασίλης, ο οποίος με μεγάλη
χαρά μοίρασε δωράκια στα
παιδιά κι όλοι μαζί είχαν
την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ψυχαγωγικές
δραστηριότητες.
Επίσης, στην εκδήλωση
συμμετείχαν και τα μέλη
των διοικήσεων, όπου είχαν
την ευκαιρία να ανταλλά-

Ο

ριακή πτώση κατά
0,10% καταγράφηκε
στο κόστος του
Χριστουγεννιάτικου τραπεζιού
για φέτος, σε σχέση με το
περυσινό, σύμφωνα με
συνδικαλιστές εμπόρους και
καταστηματάρχες.
Για 6 έως 8 άτομα, το οικογενειακό Χριστουγεννιάτικο τραπέζι
φέτος κόστισε 149 ευρώ, ενώ
πέρυσι 149,3 αναφέρουν άτομα
της αγοράς και σημειώνουν πως
η καταγεγραμμένη, σε σύγκριση
με τον Δεκέμβριο του 2017, στασιμότητα ή οριακή υποχώρηση
οφείλεται στην εξισορρόπηση
των αυξητικών από τη μία πλευρά
τάσεων στα φρούτα και λαχανικά

Στο κόστος του φετινού Χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, σε σχέση με το περυσινό

Οριακή πτώση 0,10%
•Για 6-8 άτομα χρειάστηκαν 149 ευρώ
(+5,71%) και στα προϊόντα Supermarket (+0,59%) και των αντίστοιχων
πτωτικών
στα
γλυκά/εδέσματα (-2,01%).
Ειδικότερα, στα ίδια με πέρυσι
επίπεδα κινήθηκαν οι μέσες τιμές
των κρεατικών (οι τιμές των οποίων είναι σταθερές εδώ και 10
χρόνια), με μικρή ανοδική μεταβολή του κόστους του αρνιού

(+1,56%) και της κατεψυγμένης
γαλοπούλας (+3,13%), οι οποίες
όμως αντισταθμίζονται από τη
μείωση της τιμής του χοιρινού
(-5,56%). Παράλληλα, η κατηγορία των φρούτων – λαχανικών
επηρεάζεται σε πολύ μεγάλο
βαθμό από την εντυπωσιακή άνοδο της τιμής της πατάτας
(+60,38%), η οποία αποδίδεται

στο ιδιαίτερα χαμηλό συγκριτικό
έτος βάσης (2017) αλλά και στα
προβλήματα που αντιμετώπισαν
οι παραγωγοί τη φετινή περίοδο,
λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και αυξημένου κόστους
παραγωγής. Στα υπόλοιπα προϊόντα της συγκεκριμένης κατηγορίας καταγράφεται μείωση ή
στασιμότητα του κόστους διά-

θεσής τους στο καταναλωτικό
κοινό.
Όσον αφορά στα προϊόντα
Supermarket, η πορεία των τιμών
τους, αν και πτωτική για την πλειοψηφία αυτών, επηρεάζεται καθοριστικά από την αύξηση του
κόστους του κρασιού (ρετσίνα),
με αποτέλεσμα την οριακή επιβάρυνση των καταναλωτών. Τέ-

ξουν ευχές με τους Τρικαλινούς ενόψει και της έλευσης του 2019, συνοδεία
εξαιρετικού τοπικού οίνου
και γευστικών τοπικών γλυκισμάτων.
Κατά την διάρκεια της
εκδήλωσης οι επιχειρηματικοί φορείς της πόλης και
του νομού προσκάλεσαν
τον κόσμο κατά τη διάρκεια
των αγορών τους, να σκεφτούν και να επιλέξουν τοπικά, στηρίζοντας την τοπική αγορά και τα προϊόντα
του νομού, συμβάλλοντας
έτσι στην ανάπτυξη του
τόπου μας.
«Στόχος μας είναι να
γιορτάσουμε όλοι μαζί και
να ανταλλάξουμε ευχές για
ένα χαρούμενο 2019, με
τη συνοδεία εξαιρετικού
τοπικού οίνου και γευστικών τοπικών γλυκισμάτων»
τόνισαν οι πρόεδροι των
τριών επιχειρηματικών φορέων κ. Βασίλης Γιαγιάκος,
Βαγγέλης Αγγελάκης και
Χρήστος Μπλουγούρας.
Ε.Κ.

λος, τα γλυκά και εδέσματα,
μετά την περυσινή άνοδο των
τιμών τους λόγω αυξημένου κόστους των πρώτων υλών παραγωγής τους κυρίως όσον αφορά
στους κουραμπιέδες, φέτος φαίνεται να κοστίζουν φθηνότερα,
ανεξαρτήτως σημείου πώλησης
(ζαχαροπλαστεία, φούρνοι, supermarkets), επισημαίνουν συνδικαλιστές του κλάδου του εμπορίου, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι επειδή οι τιμές των
κουραμπιέδων/ μελομακάρονων
εμφανίζουν μεγάλες διαφοροποιήσεις, οι εκτιμήσεις διακύμανσης των τιμών τους γίνονται
κατά προσέγγιση και με επιφύλαξη.
Ματθαίος Μπίνας
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Τα Αριστεία κερδίζονται με αγώνα και κόπο
Ο (Φ.Ι.ΛΟ.Σ) Τρικάλων και φέτος τίμησε δυο τρικαλινές μαθήτριες που με υψηλό βαθμό βρέθηκαν σε Πανεπιστήμιο Φιλολογίας

Σ

τις μέρες μας είναι πολύτιμο και σημαντικό να
βραβεύεται η προσπάθεια και ο «καλός
αγώνας». Το πράττει κάθε χρόνο ο (Φ.Ι.ΛΟ.Σ)
Τρικάλων και έγινε αυτό και χθες Σάββατο 29
Δεκεμβρίου στην αίθουσα της «Βιβλιοθήκης
Παναγιώτη και Μαρίας Χατζηγάκη – Φ.Ι.ΛΟ.Σ.»
(Πλατεία Ρήγα Φεραίου).

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Ο Φιλολογικός, Ιστορικός, Λογοτεχνικός Σύνδεσμος Τρικάλων απένεμε το Αριστείο Φιλολογίας
«Χρίστος Θεοδωρίδης» σε απόφοιτη Λυκείου του
Ν. Τρικάλων η οποία εισήχθη με την υψηλότερη
βαθμολογία σε τμήμα Φιλολογίας από όλους τους
αποφοίτους Λυκείων του Ν. Τρικάλων. Επίσης απένειμε και Έπαινο σε άλλη απόφοιτη, η οποία εισήχθη
σε τμήμα Φιλολογίας με βαθμό άνω του 18 (πάνω
από 18.000 μόρια). Σε τμήμα Ιστορίας κανένας δεν
εισήχθη με βαθμό άνω του 18, και ως εκ τούτου
δεν απονεμήθει το Αριστείο Ιστορίας «Κων/νος
Κούμας».
Ειδικότερα το Αριστείο Φιλολογίας «Χρίστος Θεοδωρίδης» απενεμήθη φέτος στην Μαρία-Ραφαέλα Τσίγκα του
Ευαγγέλου και της Κων/νιάς, απόφοιτη του 1ου Γεν.

Λυκείου Τρικάλων, η οποία εισήχθη στο Τμήμα Φιλολογίας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με 18.582
μόρια. Το Αριστείο περιλάμβανε ειδικό δίπλωμα τιμής και
χρηματικό βραβείο 500 ευρώ, το οποίο είναι χορηγία της
Τρικαλινής ομ. καθηγήτριας του Αριστ. Παν/μίου Θεσ/νίκης
κ. Νίκης Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη, εις μνήμην του
αειμνήστου συζύγου της Χρίστου Θεοδωρίδη, κλασικού
φιλολόγου – καθηγητή του Α.Π.Θ. Επίσης τις δόθηκαν δωρεάν και όλοι οι διαθέσιμοι τόμοι του επιστημονικού περιοδικού «Τρικαλινά» (πάνω από 20) και άλλες εκδόσεις
του Φ.Ι.ΛΟ.Σ.
Έπαινος απενεμήθη στην Αλίκη Φλιούκα του Βασιλείου
και της Ελένης, απόφοιτη του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων,
η οποία εισήχθη επίσης στο Τμήμα Φιλολογίας του Αριστ.
Παν/μίου Θεσσαλονίκης με 18.067 μόρια. Ο Έπαινος συνοδεύτηκε από ειδικό δίπλωμα τιμής και δωρεά όλων των

CMYK

διαθεσίμων τόμων (πάνω από 20) του επιστημονικού περιοδικού «Τρικαλινά» και άλλων εκδόσεων του Φ.Ι.ΛΟ.Σ.
Ο (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) Τρικάλων ιδρύθηκε στα Τρίκαλα το 1978
με πρωτοβουλία του νέου, τότε, φιλολόγου Θεοδώρου
Νημά. Ο πυρήνας των πρώτων μελών συσπειρώθηκε γύρω
από το νεοσύστατο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο λειτούργησε με πενιχρά οικονομικά μέσα, έχοντας ως πρώτο
πρόεδρο τον δημοσιογράφο Θεολόγη Τριανταφύλλου και
γενικό γραμματέα τον Θεόδωρο Νημά. Η θητεία των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν και συνεχίζει να είναι
μέχρι σήμερα, βάσει του επίσημου Καταστατικού λειτουργίας του Συνδέσμου, ετήσια. Ο Φ.Ι.ΛΟ.Σ. με συνέπεια εδώ
και τριάντα δύο (32) χρόνια προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες

στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής Τρικάλων, και όχι
μόνον. Χάρις στην ανιδιοτελή προσφορά των εκάστοτε διοικητικών συμβουλίων του, αλλά και όλων των μελών του,
και με τη στήριξη, ελάχιστα της Πολιτείας και περισσότερο
κάποιων φιλοπροόδων πολιτών, Τρικαλινών και μη, ο
Φ.Ι.ΛΟ.Σ. έχει καταξιωθεί ως ένα από τα δραστηριότερα
πολιτιστικά σωματεία της χώρας μας. Μάλιστα τιμήθηκε
για την προσφορά του στα Ελληνικά Γράμματα από την
Ακαδημία Αθηνών. Μέλη του Συνδέσμου είναι Τρικαλινοί
και όχι μόνο φίλοι της ιστορίας, του πολιτισμού και του
πνεύματος, πολλοί εκπαιδευτικοί και επιφανείς επιστήμονες
όλων των ειδικοτήτων.
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Που διοργάνωσε το διήμερο η Τ.Ε. Τρικάλων του ΚΚΕ

Ολοκληρώθηκε η γιορτή βιβλίου
Χθες έγινε αφιέρωμα στο παιδικό βιβλίο ενώ προχθές παρουσιάστηκε το λεύκωμα για τα 100 χρόνια του ΚΚΕ
ε μεγάλη επιτυχία
ολοκληρώθηκε η διήμερη
γιορτή βιβλίου που
διοργάνωσε το ΚΚΕ που
ξεκίνησε προχθές και τελείωσε
χθες το απόγευμα, έχοντας ως
στόχο την προαγωγή του βιβλίου
ως απαραίτητο μέσο για την
μόρφωση και την καλλιέργεια.

Μ

Η γιορτή βιβλίου φιλοξενούσε έκθεση δεκάδων τίτλων λογοτεχνικού ,
ιστορικού, πολιτικού περιεχομένου,
καθώς και όλες τις νέες εκδόσεις
αφιερωμένες στα 100 χρόνια του
ΚΚΕ.
Χθες, το πρόγραμμα περιλάμβανε
αφιέρωμα στο παιδικό βιβλίο και παράσταση από το θέατρο σκιών του
Κοσμά Παναγιώκα, ενώ προχθές παρουσιάστηκε το λεύκωμα για τα 100
χρόνια του ΚΚΕ.
Την παρουσίαση έκανε ο γραμματέα της ΤΕ Τρικάλων του κόμματος κ.
Σωτήρης Σωτηρόπουλος, όπου σημείωσε ότι «το Λεύκωμα από την πρώτη έως και την τελευταία από τις 450
σελίδες του αποτελεί μια αναβαθμισμένη προσπάθεια, καθώς περιλαμβάνει πάνω από 1.500 ντοκουμέντα,
αρχειακό υλικό και φωτογραφίες, που
συνδέονται με την Ιστορία του ΚΚΕ.
Πολλά ντοκουμέντα δημοσιεύονται
για πρώτη φορά, ενώ τα περισσότερα
είναι ελάχιστα γνωστά. Αρκετά γεγονότα συνδέονται με την αντανάκλασή
τους στην καλλιτεχνική δημιουργία
μέσα από χαρακτηριστικά έργα των
δημιουργών, αποτελώντας πολύτιμα
τεκμήρια της πρωτοπόρας και γεμάτης ανιδιοτέλεια διαδρομής του ΚΚΕ».
Όπως είπε «βεβαίως – σημειώνεται
στον πρόλογο- δεν είναι δυνατό μια
έκδοση με τη μορφή του Λευκώματος
να αναδείξει με πληρότητα τον πρωτοπόρο και αναντικατάστατο ρόλο
του Κόμματος για έναν αιώνα, να
προβάλει αναλυτικά τα συμπεράσμα-

Δέκα χρόνια νωρίτερα η οικονομική κρίση χτυπούσε με ένταση
τη θωρακισμένη κατά τα άλλα
ελληνική οικονομία. Ολετήρας
πραγματικός. Αντί ωστόσο να ληφθούν άμεσα μέτρα και μεταρρυθμίσεις παρακολουθούσαμε
οπερέτα. Από το λεφτά υπάρχουν, στη διατήρηση ενός μοντέλου που καταρράκωνε τη χώρα.
Από το λαϊκισμό, στην υιοθέτηση
των μνημονίων ως μονόδρομο.
Ακόμη χειρότερα στην εξαπάτηση
των πολιτών από την ψευδοαριστερά κατά το εὐμεταβολώτερος
κοθόρνου. Υπηρέτησαν την αυταπάτη εξωραΐζοντας την πραγματικότητα και ανέλαβαν το ρόλο
του μεσολαβητή για την κατάρ-

τα, την κριτική και αυτοκριτική του, την
αδιαμφισβήτητη συμβολή του στον

καθημερινό αγώνα και σε μεγάλες
ιστορικές φάσεις, όπως ήταν ο Με-

σοπόλεμος, η Κατοχή και ο ταξικός
Εμφύλιος 1946-1949, οι μετακατοχικοί
και σύγχρονοι αγώνες στην Ελλάδα
και διεθνώς. Παρέχονται όμως οι αναγκαίες αποδείξεις για τον πρωτοπόρο,
συνειδητό ανιδιοτελή αγώνα του Κόμματος, την προσήλωσή του στην ανάπτυξη της ταξικής πάλης ως κινητήριας δύναμης των εξελίξεων, στη σοσιαλιστική επανάσταση, στη δικτατορία του προλεταριάτου».
Παράλληλα, συνεχίζεται η μάχη για
την υπερκάλυψη του πλάνου της Οικονομικής Εξόρμησης για το χρονικό
διάστημα Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου.

Η ΤΕ Τρικάλων βρίσκεται στο 85% του
πλάνου, μπαίνοντας στην τελική ευθεία της όλης διαδικασίας.
Σημειωτέον, στις 12 Ιανουαρίου θα
γίνει και η επίσημη ανακοίνωση των
υποψηφίων Δημάρχων στο ν. Τρικάλων. Η ανακοίνωση θα συνδυαστεί με
πολιτική συγκέντρωση και λαϊκό στο
κλειστό δημοτικό Γυμναστήριο, όπου
και θα παρουσιαστούν στο Τρικαλινό
κοινό οι υποψήφιοι δήμαρχοι που
στηρίζει το ΚΚΕ, ενώ τα ψηφοδέλτια
θα ανακοινωθούν στο τέλος του Ιανουαρίου.
Ε.Κ.

Έτος διεξόδου για τους δεσμώτες
ρευση. Αλλοτρίωσαν τη λαϊκή επιταγή και συνειδητά απαξίωσαν
τα θεσμικά αντίβαρα της δημοκρατίας, όπως τα περιέγραψε ο Ν.
Αλιβιζάτος. Αυτός ο κοινωνικοοικονομικός συγκεντρωτισμός τους
αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγή. Το νέο αποδείχτηκε τρισχειρότερο του παλιού. Δια του
φαντασιακού φορτίου της διπολικής κουλτούρας που ανέκαθεν
καλλιεργούσαν, εμείς και οι άλλοι,
δεξιά και αριστερά, νεοφιλελεύ-

Ο έλεγχος έφερε συλλήψεις
Σύλληψη δύο ατόμων στα Τρίκαλα
για κατοχή μικροποσότητας ηρωίνης
Μπορεί να είμαστε
σε εορταστική περίοδο,
αλλά αυτό δεν σημαίνει
ότι η Αστυνομία δεν κάνει την δουλειά της.
Έτσι είχαμε για μια ακόμη φορά στα Τρίκαλα
συλλήψεις, που δυστυχώς, αφορούν το θέμα
των ναρκωτικών. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν το βράδυ της Παρασκευής στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Τρικάλων, δύο άτομα, ηλικίας 26 και
34 ετών, διότι κατά τον έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν
έξι νάιλον συσκευασίες με μικροποσότητα ηρωίνης σε μορφή βράχου.
Πλέον το λόγο έχει η Δικαιοσύνη…

Νικόλαος Χρ. Γκίκας
θεροι και προοδευτικοί, αδυνατούν να απαγκιστρωθούν από το
παρελθόν. Μια κουλτούρα ψευδαίσθησης που δεν μπορεί να
ερμηνεύσει τη σύγχρονη πραγματικότητα και εμποδίζει την επανεκκίνηση. Οι πολίτες βιώνουν
σαν φυλακισμένοι, μέσα στις αυταπάτες που τα δεσμά των εξουσιαστών μας χειραγωγούν. Η παραπληροφόρηση και τα απεικάσματα της πραγματικότητας που
μας τροφοδοτούσαν, χρόνια

τώρα, διαμορφώνουν μια κίβδηλη
κατάσταση. Διακοποδάνεια, επανίδρυση, σκίσιμο μνημονίων, δίκαιη, βιώσιμη, ολιστική, επιδόματα και οτιδήποτε άλλο βολεύει το
μηχανισμό των ελίτ για τη συνέχιση της εξουσίας. Όπως στην
Πολιτεία του Πλάτωνα οι δεσμώτες αδυνατούν να απαλλαγούν
από τις αισθήσεις και να γνωρίσουν την αλήθεια, δεδομένου ότι
ο φαντασιακός κόσμος δε γεννά
την παραμικρή αμφιβολία για την
πραγματικότητα, έτσι ακριβώς η
προπαγάνδα της εικασίας και
της ευδοξίας, οι ναρκισσιστικές
ανάγκες του εγώ και τα ιδεοληπτικά δεσμά του χθες αποτρέπουν τη φυγή προς τα εμπρός.
Πληθώρα πολιτών πραγματεύονται με κριτήριο τις στενές
και απόλυτες διπολικές φαντασιώσεις του χθες, με μανιχαϊστικές θέσεις και δεσποτικά ιδεολογήματα στα πλαίσια μιας κάλπικης ευδαιμονίας.
Και “πόσο ακριβά μας κόστισαν
αυτές οι μικρές πολυτέλειες” της
εύκολης λύσης και του συμβιβασμού, για να θυμηθούμε τον Καβάφη. Σήμερα ωστόσο, στην
αυγή του νέου έτους, οφείλουμε
να καταστήσουμε τη διέξοδο για
τους σύγχρονους δεσμώτες εμφανή, ακόμη κι αν δεν είναι έτοιμοι να τη δούνε. Μια διέξοδο

ελευθερίας σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό πεδίο, που
επαναπροσδιορίζει τη σχέση αλήθειας και ψεύδους και επιβάλλει

την απελευθέρωση του πολίτη
από ιδεοληπτικά δεσμά και ιδεολογικές αγκυλώσεις.
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Καταγράφεται διεθνώς, συμπαρασύροντας και την αξία του σύσπορου, που πλέον δεν υπερβαίνει τα 50 λεπτά το κιλό

Α

ναστάτωση και
ανησυχία
επικρατεί μεταξύ
των βαμβακοπαραγωγών,
λόγω της πτώσης της
τιμής στο βαμβάκι τις
τελευταίες ημέρες.

Συγκεκριμένα, η τιμή στο
σύσπορο έχει πέσει κάτω από
τα 50 λεπτά του ευρώ ανά
κιλό, ενώ πριν τα Χριστούγεννα
η αξία του ήταν πάνω από το
μισό ευρώ.
Μιλώντας για το ζήτημα, ο
πρόεδρος της ΕΑΣ Τρικάλων
Αχιλλέας Λιούτας, αναφέρει
πως στο διεθνές χρηματιστήριο
βαμβακιού της Νέας Υόρκης
καταγράφεται πτώση της τιμής
του εν λόγω γεωργικού προϊόντος και παράλληλα αλλαγή
της ισοτιμίας ευρώ – δολαρίου,
με αποτέλεσμα να σημειώνεται
μείωση της αξίας του βαμβακιού σε παγκόσμιο επίπεδο,
άρα και στην Ελλάδα.
Από 80 σεντς του δολαρίου,
το βαμβάκι διαπραγματεύεται
πλέον στα 72 στην Νέα Υόρκη
ενημερώνει ο Λιούτας και σημειώνει πως εκκοκκιστήρια δεν
προσφέρουν πάνω από 50 λε-

Πτώση στην τιμή του βαμβακιού
•Αναστάτωση και ανησυχία επικρατεί μεταξύ βαμβακοπαραγωγών
•Όσοι έχουν πουλήσει στην ΕΑΣΤ είναι κερδισμένοι, αφού έχουν πληρωθεί
54-55 λεπτά το κιλό τονίζει ο πρόεδρος της Ένωσης Αχ. Λιούτας

Ο πρόεδρος της ΕΑΣΤ
Αχιλλέας Λιούτας
πτά του ευρώ για το σύσπορο,
γεγονός που προκαλεί προβλήματα και εύλογη ανησυχία
σε όσους βαμβακοπαραγωγούς προτίμησαν να διατηρήσουν το προϊόν τους στις απο-

θήκες τους ή το έχουν παραδώσει σε ανοικτή τιμή.
«Η ΕΑΣΤ αγοράζει επιλεκτικά
βαμβάκι, με κύριο γνώμονα
την ποιότητα» τονίζει ο κ. Λιούτας, προσθέτοντας πως
αυτό γίνεται με αποκλειστικό
σκοπό την στήριξη των παραγωγών, γι’ αυτό και δίνεται η
τιμή των 52 λεπτών το κιλό
στο σύσπορο, που σημαίνει
πως δεν υπάρχει κέρδος για
την Ένωση.
«Λυπούμε που το λέω, όμως
όλο το φθινόπωρο επισκεπτόμαστε τα χωριά, παροτρύνοντας τους βαμβακοπαραγωγούς
να πουλήσουν το προϊόν τους
στην συνεταιριστική ΕΑΣΤ.
Όσοι μας άκουσαν είναι κερδισμένοι, αφού πληρώθηκαν
με 54-55 λεπτά το κιλό και μάλιστα μέσα σε 2-3 ημέρες από
την παράδοση. Όσοι προτίμησαν άλλες λύσεις, δυστυχώς
τώρα καταγράφουν απώλειες»
υπογραμμίζει ο κ. Λιούτας,
συμπληρώνοντας πως η Ένωση έχει συγκεντρώσει περίπου
12.000 τόνους στα δύο εκκοκκιστήρια, στο Μεγαλοχώρι και
στο Νέο Μοναστήρι.
Ματθαίος Μπίνας

Αποδόθηκαν τις τελευταίες ημέρες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε δικαιούχους παραγωγούς

Ενισχύσεις
για παραγωγούς
ε νέες πληρωμές
αγροτών
προχώρησε ο
ΟΠΕΚΕΠΕ τις τελευταίες
ημέρες, σύμφωνα με
στελέχη του Οργανισμού.

Σ

Συγκεκριμένα, ενισχύσεις
αποδόθηκαν σε νέους αγρότες και σε παραγωγούς που
έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα δάσωσης, καθώς βιολογική
γεωργία, διατήρηση αυτόχθονων φυλών και ολοκληρω-

μένη διαχείριση καπνού.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
στα αγροτοπεριβαλλοντικά
μέτρα στο ΠΑΑ (Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης) 20142020, σύμφωνα με γεωπόνους. Τα συγκεκριμένα προ-

•Αφορούν νέους αγρότες, δάσωση, βιολογική γεωργία,
αυτόχθονες φυλές και ολοκληρωμένη καπνού
γράμματα επιδότησης «τρέχουν» ήδη από το Γ’ ΚΠΣ
(2000 – 2006), συνεχίστηκαν
στον ΕΣΠΑ (2007 – 2013) και
θα υπάρξουν προκηρύξεις και
στην νέα προγραμματική περίοδο (2015 – 2020), στην
οποία φαίνεται πως θα είναι
ενισχυμένα από πλευράς χρημάτων, με σκοπό, είτε την ένταξη περισσότερων παραγωγών, είτε την μεγαλύτερη ενίσχυση όσων ενταχθούν αναφέρουν γεωπόνοι.
Η εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης(ΠΑΑ) «Νέοι Αγρό-

τες», έχει ως φιλοσοφία την
πληθυσμιακή αναζωογόνηση
της υπαίθρου και του ανθρώπινου δυναμικού που
ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα, ώστε να ενισχυθεί
η ανταγωνιστικότητα στον
τομέα της γεωργίας και της
κτηνοτροφίας.
Στο εν λόγω πρόγραμμα
προβλέπεται η παροχή οικονομικής ενίσχυσης για την διευκόλυνση της εγκατάστασης
νέων παραγωγών κάτω των
40 ετών, οι οποίοι εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί αγροτικής εκμετάλλευ-
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σης μεγαλύτερης από μισής
Μονάδας Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ) και υποβάλλουν
επιχειρηματικό σχέδιο για την
ανάπτυξη της γεωργικής ή
της κτηνοτροφικής τους δραστηριότητας.
Όσον αφορά την βιολογική
γεωργία, πρόκειται για την
παραγωγή γεωργικών προϊόντων, χωρίς τη χρήση χημικών σκευασμάτων και τήρηση
των κατευθύνσεων και προδιαγραφών παραγωγής που
έχει θέσει η ΕΕ. Μέσω του
συγκεκριμένου μέτρου επιτυγχάνεται η εγγύηση της
ποιότητας στους καταναλωτές, η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών(προστιθέμενη
αξία), η προστασία των φυσικών πόρων ,η διατήρηση της
βιοποικιλότητας και η αειφόρος αγροτική ανάπτυξη.
Έχει ήδη προκηρυχθεί και
έχει γίνει η επιλογή προγράμματος βιολογικής γεωργίας
το 2018 και αναμένεται να
προκηρυχθεί και άλλο μέσα
στο 2019.
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά
ε μεγάλη επιτυχία κύλησε το
Μουσικοθεατρικό έργο« Τα
Κορίτσια με τα Σπίρτα» που
πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της
Τετάρτης 26 Δεκεμβρίου στο
Πνευματικό κέντρο του Δήμου
Τρικκαίων.

Μ

Η Ενοριακή Παιδική Χορωδία του Ιερού
Ναού Αγίου Αθανασίου Μπάρας υπό την διεύθυνση του κ. Λεωνίδα Πλαστάρα μάγεψε,
τόσο με την ερμηνεία τους στις Χριστουγεννιάτικες μελωδίες όσο και στην εκτέλεση
της θεατρικής παράστασης του έργου «Τα
Κορίτσια με τα Σπίρτα». Η αίθουσα του
πνευματικού κέντρου ήταν κατάμεστη από
πλήθος κόσμου το οποίο τα επιβράβευσε με
χειροκροτήματα και επιφωνήματα ευχαρίστησης και χαράς.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους ο Σεπτός μας Ποιμενάρχης κ. Χρυσόστομος, ο Πρωτοσύγγελος π. Αλέξιος και ο
Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος π. Λάμπρος.
Θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστίες
τόσο στον Χοράρχη
κ. Λεωνίδα Πλαστάρα όσο και στις καθηγήτριες και τα παιδιά της Παιδικής Χορωδίας
γι’ αυτήν την ευχάριστη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που θα μείνει βαθιά χαραγμένη στις
ψυχές όλων των παρευρεθέντων. Ευχαριστίες
επίσης οφείλονται και στους Γονείς των παιδιών που τα εμπιστεύονται στα κατηχητικά
του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Μπάρας.
Μετά το πέρας της εκδήλωσης μίλησε ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. κ. Χρυσόστομος και είπε :
«Μία πραγματικά πανέμορφη γιορτή ζήσαμε σήμερα, αγαπητοί μου, γεμάτη από συγκίνηση και πολλά μηνύματα, που χάρη στα
παιδιά και στην υπέροχη παρουσίασή τους,
έφτασαν κατευθείαν στην καρδία μας και μίλησαν μέσα στην ψυχή μας!
Κι ο Χριστός μας, γεύτηκε την μοναξιά και
την αδιαφορία των ανθρώπων της εποχής
του, όπως όλοι ακούσαμε αυτές τις ημέρες
από τα Ιερά Ευαγγέλια. Έζησε και την σκληρότητα των συγχρόνων του αλλά και την
οργή και τον θυμό και τον διωγμό από τον
Ηρώδη! Μαζί με τον Χριστό που γίνεται παιδάκι, γιορτάζουν και όλα τα παιδάκια! Με
πρώτα και καλύτερα όλα εκείνα τα βρέφη και
τα νήπια που μαρτύρησαν για χάρη Του από
τις πρώτες μέρες της Γέννησής Του! Επομένως, αν ένα πρόσωπο αγαπάει τα παιδάκια,
όλα τα παιδάκια, Αυτός είναι ο Κύριος μας!
Ομοίως, επιζητεί θα λέγαμε την συντροφιά
των παιδιών, τα θέλει κοντά Του! Και πάντα
θα πρέπει να το λέμε στα παιδιά ότι με μυστικό τρόπο ο Χριστός βρίσκεται κοντά τους!
Και θέλει τα παιδιά μαζί Του πρωτίστως, γιατί και Εκείνος γεύτηκε το κρύο και την μοναξιά
και την έλλειψη όλων των αναγκαίων, όπως
αυτό το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Και είναι βέβαιο, ότι όση λύπη κι αν αισθανόμαστε για την
ιστορία αυτού του κοριτσιού και κατ’ επέκταση για όλα τα παιδιά που είναι μόνα
τους και ζουν δίχως αγάπη, δίχως τα αυτονόητα και τα απαραίτητα, ακόμη περισσότερη συμπόνια αισθάνεται ο Χριστός για όλα
αυτά τα παιδάκια.
Θερμά θέλω να ευχαριστήσω πρώτα από
όλα, τα αγαπητά μας παιδιά! Πού μας χάρισαν τόσο ζωντανά και όμορφα την ιστορία
που αναφέρεται στο κοριτσάκι με τα σπίρτα!
Μπράβο σας παιδιά μου! Μας συγκινήσατε!
Μας μεταδώσατε την αθωότητα των ψυχών
σας! Την καλοσύνη των καρδιών σας! Ο μικρός Χριστός πάντα να σας ευλογεί και να
σας προστατεύει!
Τα συγχαρητήρια, όμως αξίζει να δοθούν
και στον κύριο Λεωνίδα Πλαστάρα τον έξοχο αυτόν διευθυντή και εμπνευστή της σημερινής μας γιορτής! Τιμούμε και εκτιμούμε
τον άνθρωπο αυτόν που οικειοθελώς και εθελοντικώς δαπανά χρόνο και ψυχή στην οργάνωση και την βελτίωση της χορωδίας σας
και μάλιστα συνεχόμενα για τόσα χρόνια! Είναι ακούραστος σε θέματα καλλιτεχνικής δημιουργίας, εκφραστικά πρωτότυπος, όπως
και σήμερα είδαμε στην παρουσίαση μιας
τόσο κλασσικής ιστορίας και φυσικά πάντα
κοντά στην παράδοση του τόπου και στην Πίστη της Εκκλησίας μας! Με αυτά τα ακατα-
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Από τα παιδιά του Αγίου Αθανασίου Μπάρας

Μεγάλη η επιτυχία της παράστασης
«Τα Κορίτσια με τα Σπίρτα»
Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου μας

νίκητα στοιχεία έφτιαξε, ζωντάνεψε και άνδρωσε αυτό το αρμονικότατο και ικανότατο
χορωδιακό σύνολο που όχι μόνον μας εμπνέει
και μας ψυχαγωγεί, αλλά και μας προικίζει σε
κάθε εκδήλωση με πνευματικά και ανώτερα
μηνύματα και αισθήματα. Αξίζει να πούμε ότι
χάρη στις θυσίες τόσο των παιδιών όσο και
του κ. Λεωνίδα Πλαστάρα η χορωδία της ενορία σας, μας έχει χαρίσει στιγμές υπερηφάνειας όχι μόνο εντός Τρικάλων, αλλά και πέρα
από τον τόπο μας, έχει καταστεί διάσημη,
γνωστή και αγαπητή ! Συγχαρητήρια και
θερμές ευχαριστίες και σε σας κύριε Πλαστάρα! Έτσι να συνεχίσετε να μας εμπνέετε
και να μας συγκινείτε!
Δεν είναι όμως δυνατόν, αγαπητοί μου, δεν
είναι δυνατόν να μην στρέψω τον λόγο μου
προς το πρόσωπο που είναι πηγή για την
κάθε δραστηριότητα της ενορία σας, τον εμπνευστή για όλους εμάς τους κληρικούς και
λαϊκούς και ακόμη και για μένα που είμαι νεότερος, τον πατέρα Απόστολο! Αυτός ο πολυτάλαντος λευίτης, εδώ και τόσες δεκαετίες
εργάστηκε ακούραστα, ταπεινά και αγόγγυστα και στην κυριολεξία αναδιαμόρφωσε
και αναγέννησε το Άγιο Αθανάσιο. Να μνημονεύσω τα κατηχητικά σας σχολεία ; Να μνημονεύσω την χορωδία σας; Να μνημονεύσω
αυτό το πνευματικό κέντρο, το τόσο άρτιο και
καλαίσθητο ; Να μνημονεύσω την άψογη ανακαίνιση και επέκταση του Ιερού Ναού; Την
ανάδειξη και ανάπλαση του προαύλιου χώρου; Την αγιογράφηση ;Την άψογη λειτουργία της ενορίας ; Την πνευματική εργασία
μέσω της εξομολόγησης; Την φιλομόναχη
αύρα που πάντα έφερνε στην περιοχή μας;
Τα δώρα που μας έχει χαρίσει στην Μητρόπολή μας, όπως τον συνεφημέριό του, που
μόλις πριν τρείς (3) μέρες χειροτονήσαμε πατέρα Παναγιώτη; Τα εκατοντάδες πνευματικά του παιδιά που σκύβουν και βρίσκουν ανάπαυση στο πολύπειρο πετραχήλι του; Τα υπέροχα και άξια παιδιά του που ως και στον ιερό
Άθωνα χάρισε; Και φυσικά αναφέρομαι στον
πατέρα Δομετιανό, το ταπεινό καλογεράκι της
Παναγίας μας στην πανεύφημη Σιμωνόπετρα.
Τί να αφήσω και από πού να αρχίσω! Ποια λόγια μου είναι ικανά να καλύψουν τα τόσα χρόνια της δράσης του και της προσφοράς
του! Έχετε σήμερα, πάτερ Απόστολε, την ευγνωμοσύνη όλων μας μέσα από την καρδιά

μας!
Σας ευχαριστώ κι εσάς, αγαπητοί μου
αδελφοί, που ήρθατε απόψε εδώ στην τόσο
όμορφη αυτή γιορτή και που πάντα στέκεστε

κοντά τόσο στην ενορία σας όσο και στην Μητρόπολή μας!
Εύχομαι σε όλους ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ! ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!»

10 σελίδα
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9.000 άνεργοι προσλαμβάνονται τον Φεβρουάριο στους ΟΤΑ

Πρόγραμμα κοινωφελούς
εργασίας από τον ΟΑΕΔ

Επιχορήγηση 4,5 εκατ.
ευρώ για το πρόγραμμα
«Βοήθεια στο Σπίτι»

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Στη «Διαύγεια» η απόφαση
της Έφης Αχτσιόγλου

Τ

ο αργότερο εντός του
Φεβρουαρίου του 2019 ο ΟΑΕΔ
θα προχωρήσει στην έκδοση
της προκήρυξης για το πρώτο
πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας
της νέας χρονιάς με το οποίο θα
προσληφθούν 8.933 εγγεγραμμένοι,
στο μητρώο του, άνεργοι με
οκτάμηνες συμβάσεις και κοινωνικά
κριτήρια (χρόνος ανεργίας,
οικογενειακή κατάσταση,
εντοπιότητα, εισόδημα κλπ) οι οποίοι
θα απασχοληθούν σε τομείς δήμων
,περιφερειών και σε Κέντρα
Κοινωνικής Πρόνοιας.

Με το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, που αντιστοιχεί στο ήμισυ των επιδοτούμενων από τον ΟΑΕΔ προσωρινών
θέσεων απασχόλησης, η Κυβέρνηση επιδιώκει να καλύψει μέρος των μακροχρόνιων
ανέργων αλλά και άλλων ανέργων του
ΟΑΕΔ με στόχο τη μείωση, έστω και με
προσωρινές θέσεις εργασίας, της ανεργίας
και την αύξηση της απασχόλησης μέσω
της κατάρτισης και επανένταξης στην αγορά εργασίας χιλιάδων ανέργων..
Με το πρώτο πρόγραμμα κοινωφελούς
εργασίας οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν σε 51 Δήμους, 5 Περιφέρειες και
κέντρα Πρόνοιας.

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα
κοινωφελούς εργασίας έχουν οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ που
ανήκουν στις εξής κοινωνικές κατηγορίες...
*σε οικογένειες όπου δεν εργάζεται
κανένα μέλος.
* άνεργοι που αποτελούν μέλη μονογονεϊκών οικογενειών όπου επίσης δεν εργάζεται κανένας.
*είναι άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
*ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ

*είναι άνεργοι άνω των 29 ετών
*είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος (ΚΕΑ)
Τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας
συγχρηματοδοτούνται από πόρους του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του
Ελληνικού Δημοσίου και οι ωφελούμενοι
απασχολούνται με τον κατώτατο μισθό
σε κλάδους των ΟΤΑ (καθαριότητα, πράσινο, υγεία κλπ) και σε κέντρα κοινωνικής
πρόνοιας (υπηρεσίες ασύλου κλπ).

Εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης, ύψους 4.500.000
ευρώ, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου
Εργασίας, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και η μισθοδοσία του απασχολούμενου προσωπικού σε δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης
που συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι».
Αυτό ορίζει απόφαση της υπουργού Εργασίας Έφης
Αχτσιόγλου, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

Αθανάσιος Καλύβας
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Συντονιστής Ασφαλειών
και συνεργάτες
B. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 3 - ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. & ΦΑX: 24310 78 230
KIN.: 6947 881 412 - 6947 896 666
e-mail: asfaleies_kalyva@yahoo.gr

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

11,99€
Σκυλοτροφή ενέργειας 20
από 17,99€
Γατοτροφή Premium από 24,99 μόνο 14,99€
από 2,99€
Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5
από 12,49€
Αλεύρι τύπου 70% 25
από 11,99€
Hλιέλαιο 10
Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

kg

kg

kg

λίτρα

από

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

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

Delivery Service
2431 303760
6977218110
7.00π.μ.-9.00μ.μ.
Yπ. καταστήματος:
Παναγιώτης Παλιούρας
κιν. 6970041118

Βασ. Τσιτσάνη 3, Τρίκαλα

τοπικά
ι γιορτές των
Χριστουγέννων
είναι ιδιαίτερες
για όλους. Ψάχνουν
χαρά και θαλπωρή.
Υπάρχουν όμως και
κάποιες ανθρώπινες
ψυχές που αυτές τις
μέρες δεν θα πρέπει να
ξεχνάμε και το καλό
παράδειγμα έδειξε ο
ίδιος ο Δεσπότης.
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σελίδα 11

Επίσκεψη νοημάτων και χαράς
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης στο Γηροκομείο της Ιεράς Μητροπόλεως στα Μεγάλα Καλύβια

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Το μεσημέρι της, παραμονής των Χριστουγέννων,
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών
κ. Χρυσόστομος επισκέφθηκε το Γηροκομείο της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης
και Σταγών στα Μεγάλα Καλύβια.
Εκεί είχε την ευκαιρία να
απευθύνει εόρτιες ευχές για
τις Άγιες ημέρες του Δωδεκαημέρου στους γέροντες
και στις γερόντισσες, αλλά
και στο προσωπικό του ιδρύματος.
Τον λόγο είχε στην συνέχεια η ένα τμήμα της ορχήστρας παραδοσιακής μουσικής της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεως με κάλαντα και παραδοσιακά τραγούδια.

CMYK
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Μέσα από δημοσιεύματα των παλιών τοπικών εφημερίδων

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑΣ
Μία επιλογή από δρώμενα και σχόλια απ’ τον ΘΥΜΙΟ ΓΡ. ΛΩΛΗ
Πολλές μικρές, αλλά ενδιαφέρουσες πληροφορίες καταγράφει η εφημερίδα «Θάρρος», στο φύλλο της Κυριακής 29 Δεκεμβρίου
1918, προπαραμονής Πρωτοχρονιάς, εκείνου
του χρόνου. Πού δίνουν μία εικόνα της επικαιρότητας, που μοιάζει ή και διαφέρει και με
τη σημερινή, με επίκεντρο την αναμονή του
γιορτασμού της αλλαγής του χρόνου. Και
πρώτα πρώτα η είδηση περί ηρεμίας και
ασφάλειας που επικρατούσε τότε, σε αντίθεση με την σημερινή κατάσταση αναταραχής κι’ εκδηλώσεων κρουσμάτων βίας και τρομοκρατίας, όπως αυτή της τοποθέτησης
εκρηκτικού μηχανισμού στην είσοδο ιερού
ναού της Αθήνας που εξερράγη χωρίς ευτυχώς ανθρώπινα θύματα. Τότε βέβαια υπήρχε ο φόβος επιδρομών των ληστοσυμμοριών
που δρούσαν και στην περιοχή μας.

Παλιά φωτογραφία του μύλου Ματσοπούλου

Το διώροφο νεοκλασσικό της οδού Ασκληπιού, του
Φαρμακοποιού Καθάριου στο οποίο μετά το
Φαρμακείο του ιδιοκτήτη, που δανυκτέρευσε το
βράδυ της Κυριακής 30 Δεκεμβρίου 1918-εκατό
δηλαδή χρόνια πρίν σαν σήμερα-στεγάστηκαν το
οδοντιατρείο του Κώστα Τσαγκούλη, τα γραφεία
και τυπογραφεία της εφημερίδας «Τρικαλινά
Νέα», ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων, η
ταβέρνα του τερματοφύλακα του Α. Ο. Τρίκαλα
Μιχαηλίδη και τώρα έχει πάρει την θέση του
πολυκατοικία του Γεωργίου Τσαγκούλη
Σχετική λοιπόν, και η είδηση της μετάθεσης
ενός αξιωματικού της χωροφυλακής και διώκτη των ληστοσυμμοριών.
Ένας από τούς γνωστούς τότε «ληστοφάγους» υπήρξε και ο ανθυπολοχαγός Σούλας.

Το ζαχαρουργείο Ζωγράφου, το πρώτο που
λειτούργησε στην Ελλάδα, που μόνο τα ερείπια
υπάρχουν τώρα (φωτογραφία από βιβλίο της
Μαρούλας Κλιάφα)

Φορτίο καυσόξυλων, που προορίζονταν
για την θέρμανση Τρικαλινών

Κουτί σπίρτων, που το 1918, διατίθονταν μόνο
από το κρατικό Μονοπώλιο

CMYK
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4 Ο ΑΟΤ ασχολείται και με το αγωνιστικό
κομμάτι αλλά και την μεταγραφική ενίσχυση
•(σελ. 5)

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΜΠΑΣΚΕΤ

Το 2018 φεύγει
και στον χώρο του
αθλητισμού, όσον αφορά
τα Τρίκαλα ήταν μια καλή
χρονιά. Στο ποδόσφαιρο ο
ΑΟ Τρίκαλα δεν κατάφερε
να βρει το βηματισμό του,
αλλά οι αισιόδοξοι
πιστεύουν ότι η αλλαγή
ιδιοκτησίας μπορεί να
αποδεχτεί πολύτιμη.
Μακάρι. Για το μπάσκετ τα
πράγματα ήταν
καταστροφικά. Τα Τρίκαλα
ΒC αφανίστηκαν από το
μπασκετικό χάρτη, έτσι
εκεί που είχαμε καλομάθει
στην πολυτέλεια της Α1
πλέον μείναμε στο κενό.
Βέβαια το 2018 ήταν πολύ
καλό στην Καλαμπάκα, με
Μετέωρα στο ποδόσφαιρο
και ΑΟΚ στο μπάσκετ να
βρίσκονται στην Γ’ Εθνική.
Το 2018 φεύγει και ας
ελπίσουμε ότι η νέα χρονιά
θα είναι γεμάτη επιτυχίες
και στον αθλητισμό.

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΤΟ ΠΑΛΕΨΕΙ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ! ΜΑΖΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΘΑ
Η Καλαμπάκα έχει δύσκολη αποστολή
στην Γ’ Εθνική αλλά αν συνεχίσει με ζήλο
Ατέλειωτες μπασκετικές εμπνεύσεις στο 1ο basketball
star Kids αλλά και άψογη φιλοξενία με δώρα
κατ’ ευθείαν από τον Μύλο των ξωτικών

Ισχυρό μήνυμα από την Αίγλη, που αφιέρωσε
το Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμά της στην «Φλόγα»

•(σελ. 7)

•(σελ. 8)

και ουσία μπορεί να καλύψει το έδαφος
•(σελ. 2)
CMYK
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Α

π’ όποια πλευρά και να
το εξετάσει κανείς οι
νεοφώτιστες ομάδες
έχουν δύσκολη
αποστολή στην Γ’ Εθνική.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr

Να το πιστέψει
Η Καλαμπάκα έχει δύσκολη αποστολή στην Γ’ Εθνική αλλά αν συνεχίσει

Γιατί μετέχουν πολλές παλιές καραβάνες, που ορθά σκεπτόμενες
επενδύουν στην δεδομένη εμπειρία.
Συνεπώς τα φρέσκα συγκροτήματα
καλούνται να διαβάσουν σωστά όλες
τις καταστάσεις και να δώσουν τα λιγότερα δυνατά δικαιώματα.
Η Καλαμπάκα ξεκίνησε το ενδιαφέρον
ταξίδι στον όμιλο παλεύοντας τα περισσότερα παιχνίδια. Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις έφτασε στην βρύση
αλλά δεν ήπιε νερό.
Όμως ο τρόπος δράσης της δείχνει
ότι διαθέτει μπασκετικές αρχές και ποιότητα. Απλά πρέπει να διορθώσει συγκεκριμένα πράγματα που την κρατούν
καθηλωμένη στο έδαφος και ειδικά
στην επίθεση.
Με ορισμένες μεγάλες νίκες θα μπορέσει να φτιάξει και την ψυχολογία.
Βέβαια η αλήθεια είναι ότι έχασε
έδαφος με ορισμένες κακές ήττες.
Ωστόσο με αθλητικό εγωϊσμό και εξάντληση των πιθανοτήτων μέχρι την τελευταία αγωνιστική θα επιδιώξει να πει
τον τελευταίο λόγο.
Πολύ σωστά πάντως όλοι στην ομάδα
αναγνωρίζουν ότι πρέπει να κάνουν
πλέον πορεία πρωταθλητισμού.
Ας θυμηθούμε όμως τα αγωνιστικά
δρομολόγια.

Την κοίταξε στα μάτια
Σε ανύποπτο χρόνο οι παίκτες της
Καλαμπάκας έδωσαν μια υπόσχεση,
ότι θα παλεύουν όλα τα παιχνίδια εντός
και εκτός ανεξαρτήτως αντιπάλου.
Πιο δύσκολη πρεμιέρα(14/10) δεν
μπορούσε πάντως να γίνει για τους κιτρινομπλέ αφού κλήθηκαν να διασταυρώσουν τα ξίφη τους με την πανίσχυρη
Δόξα Λευκάδας.
Αλλωστε χαρακτηρίστηκε ως μεγάλο
φαβορί για την άνοδο.
Αν μελετήσει κανείς την διαδρομή
των δυο ομάδων θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο ΑΟΚ για μεγάλο διάστημα ξεπέρασε τον εαυτό του και
πήγε να βάλει φωτιά στο πρωτάθλημα.
Τελικά οι κιτρινομπλέ έπεσαν ηρωικά
χάνοντας 63-69.
Φάνηκε πάντως ότι ο ΑΟΚ έκανε
καλή προεργασία, ενώ διαθέτει παίκτες
με μέταλλο που ξέρουν να δίνουν το
100% στο παρκέ. Αυτό έπραξαν στην
εκκίνηση δίνοντας άγρια ομορφιά στο
παιχνίδι.
Τι και αν οι φιλοξενούμενοι είχαν
στο ρόστερ τους παίκτες που προκαλούν σεβασμό και δέος.
Τα παιδιά του ΑΟΚ βγήκαν να παίξουν
τα μπάσκετ που ξέρουν και έδειξαν
θετικά στοιχεία.
Ασφαλώς η προσπάθειά τους ήταν
συγκινητική και για τον λόγο αυτό οι
φίλαθλοι μοίρασαν μπράβο στους αθλητές και τους συμπεριφέρθηκαν σαν να
κέρδισαν.
Με λίγα λόγια κάθε άλλο παρά το
τρακ του πρωτάρη έδειξε η Καλαμπάκα.
Γενικά ο εκπρόσωπός μας δίνει μεγάλη βαρύτητα στα βασικά αλλά και
στα ψιλά γράμματα του μπάσκετ, ενώ
αγκαλιάζει και την υποδομή.
Οσον αφορά τον αγώνα ήταν ανοιχτός και με ενδιαφέρον μέχρι τέλους.
Οι κιτρινομπλέ είχαν απαντήσεις στις
αντίπαλες εμπνεύσεις και έμειναν με
το παράπονο ότι μέχρι και την λήξη
της γ’περιόδου ήταν μπροστά αλλά
δεν μπόρεσαν να τρελάνουν κόσμο.
Στην τελική ευθεία η Δόξα του Γρηγόρη Γιασάρη αξιοποίησε την εμπειρία
της και σημειώνοντας ορισμένα μεγάλα
καλάθια απέδρασε από την Καλαμπάκα.
Όμως εν τέλει ο ΑΟΚ έστειλε ηχηρό
μήνυμα ότι είναι σε θέση να πετύχει
και με το παραπάνω τους προγραμματικούς του στόχους.
Τα δεκάλεπτα: 20-15, 36-31, 50-49,
63-69
Καλαμπάκα (Σδράκας): Μασάδης

Πικρή ήττα για τους κιτρινομπλέ απέναντι στον Παλαμά
13(3), Μπαλωμένος, Ούτος, Σπανός,
Γαϊτανίδης 10(1), Παουλεάνου, Σούλκο
1, Στούκας 3, Γκαντιάς 15(1), Τσιλούλης,
Παπακώστας 21(3), Κιουρτζίδης.
Δόξα. Λ(Γιασσάρης): Νικολόπουλος
17(3), Αργυρός, Αναγνωστόπουλος 8,
Τσιαβές 9(1), Βαγενάς 11(2), Γεωργάκης, Μακρόπουλος 10, Γερονάτσιος,
Βλαχάκης, Τριχόπουλος 10, Ζαμπάκης
4.

Εχασε ευκαιρία διπλού
Αλλιώς ξεκίνησε η Καλαμπάκα τον
Κυριακάτικο αγώνα 21/10 στην Νικόπολη και διαφορετικά τον τελείωσε.
Η εκκίνηση άφησε προσδοκίες, όμως
το τελείωμα αποτέλεσε ανώμαλη προσγείωση για τους κιτρινομπλέ.
Η ιστορία έγραψε νίκη 71-55 για την
ομάδα της Πρέβεζας, ενώ ο ΑΟΚ συνειδητοποίησε πόσο σκληρή είναι η Γ’
Εθνική και ειδικά τα εκτός έδρας παιχνίδια.
Πραγματικά στο επίπεδο αυτό δεν
συγχωρούνται λάθη και σκαμπανεβάσματα αφού κάτι τέτοιο περιμένουν οι
αντίπαλοι για να πάρουν το πάνω χέρι.
Πόσο μάλλον ομάδες με περισσή
εμπειρία στον χώρο, όπως η Νικόπολη
η οποία μετά την απώλεια της πρεμιέρας ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι θα
επέστρεφε δριμύτερη.
Για τους έχοντας ισχυρή μνήμη να
αναφέρουμε ότι η Κυριακάτικη αναμέτρηση θύμισε κάτι από την περσινή
συνάντηση των Ικάρων στο ίδιο γήπεδο.
Τότε οι κιτρινόμαυροι ήταν μπροστά
στο πρώτο μέρος με 4 πόντους και
φάνηκε να ελέγχουν το παιχνίδι. Οι οιωνοί ήταν θετικοί αφού η Νικόπολη
έπαιζε και με σημαντικές απώλειες.
Όμως οι καλές ειδήσεις δεν ήρθαν.
Συμπερασματικά φαίνεται ότι η Νικόπολη δεν ταιριάζει στις Τρικαλινές
ομάδες.
Ασφαλώς η απώλεια δεν έφερε το
τέλος του κόσμου για τον ΑΟΚ αλλά
θα πρέπει να ψαχτεί στον μέγιστο
βαθμό για να αντιμετωπίσει τις μεταπτώσεις. Αρκετοί αποδίδουν αυτή την
εικόνα στην έλλειψη εμπειρίας αλλά
επιβάλλεται να βρεθεί άμεσα αντίδοτο.
Εννοείται ότι κανένα ματς δεν τελειώνει στο 10 και στο 20, οπότε ένα από
τα ζητούμενα για την ομάδα της Καλαμπάκας είναι η διάρκεια στην απόδοση. Μακάρι η συγκεκριμένη απώλεια
να κάνει καλό σε βάθος χρόνου για
τον εκπρόσωπό μας από την άποψη
ότι θα εντρυφήσει περισσότερο στα
μυστικά και ντοκουμέντα της κατηγορίας, θα μιλήσει ο αθλητικός εγωϊσμός
και θα ξεδιπλώσει το σύνολο των αρετών.
Η εκκίνηση του αγώνα έδειχνε ότι
θα γινόταν ντέρμπι και ο ΑΟΚ ήταν
μέσα στο πνεύμα του παιχνιδιού.

Το συγκρότημα του κ. Σδράκα ξεκίνησε με 5-9 και 7-11 4.45 πριν την λήξη
της συγκεκριμένης περιόδου.
Μπροστά στο σκηνικό αυτό οι γηπεδούχοι αφυπνίστηκαν και κατάφεραν
να περάσουν μπροστά με 20-17, 1.06
πριν την λήξη , ενώ το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με 20-19.
Η δεύτερη περίοδος ήταν η καλύτερη
για την Καλαμπάκα. Ο εκπρόσωπός
μας ήταν σταθερά μπροστά και ενδεικτικά αναφέρουμε το 23-27 5.46 πριν
το τέλος αλλά και το 29-34 24’’ πριν οι
δυο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια.
Στην επανάληψη το σκηνικό άλλαξε
άρδην. Η Νικόπολη μεταμορφώθηκε
εντυπωσιακά και από την μια σκόραρε
κατά ριπάς και από την άλλη έσφιξε
ιδιαίτερα την άμυνά της.
Αρχισε λοιπόν να χτίζει μια καλή διαφορά, ενώ ο ΑΟΚ ήταν φανερό ότι είχε
κολλήσει στην επίθεση. Παράλληλα
δεν λειτούργησε και το αμυντικό του
φίλτρο.
Το επιμέρους 27-11 της περιόδου
δείχνει ανάγλυφα την εικόνα με το συγκρότημα της Πρέβεζας να σημειώνει
σ’ ένα δεκάλεπτο όσους σχεδόν πόντους πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο. Καταλυτική συμβολή στην ανάκαμψη των
γηπεδούχων είχε ο συμπολίτης αθλητής
του Τέλης Πελίγκος, που έκανε μεστό
παιχνίδι(την κρίσιμη ώρα είχε 2 κοψίματα, 1 κλέψιμο).
Μετά την εξέλιξη αυτή ήταν εμφανές
ότι έπεσε η ψυχολογία του ΑΟΚ, που
στην τελική ευθεία ξέμεινε από απαντήσεις.
Την ίδια ώρα η Νικόπολη σκόραρε
με κάθε τρόπο, οπότε 3.02 πριν την
λήξη το σκορ ήταν 66-48 για να κλειδώσει στο τελικό 71-55.
Τα δεκάλεπτα: 20-19, 30-34, 57-45,
71-55
Νικόπολη (Παπίρης): Μίχος, Κοντογιάννης 17, Σουλιώτης 8, Λάππας, Παπαχρήστος, Κακιούζης 6, Παπαμιχαήλ,
Δουβλής 2, Μουλάς 23, Βαβέτσης 3,
Πελίγκος 12, Ρέμπης
Καλαμπάκα (Σδράκας): Μασάδης 6,
Μπαλωμένος, Ούτος, Σπανός, Γαϊτανίδης 8, Παουλεάνου, Σούλκο 6, Στούκας
8, Γκάντιας 15, Τσιλούλης 3, Παπακώστας 9, Κιουρτζίδης.

Φρένο από ΠΑΣ
Ασφαλώς και ήταν δύσκολο το πρόγραμμα της Καλαμπάκας στο ξεκίνημα.
Ωστόσο ειδικά οι νεοφώτιστες ομάδες
έχουν ανάγκη από ορισμένα καλά αποτελέσματα που θα δώσουν ώθηση.
Τα χαμόγελα όμως δεν ήρθαν στον
Σαββατιάτικο αγώνα (3 Νοέμβρη
2018)του «Βλαχάβειου» αφού ο ΑΟΚ
ηττήθηκε με 56-67 από τον ποιοτικό
ΠΑΣ. Γιάννενα.
Όπως μαρτυράει το σκορ οι κιτρινομπλέ δεν κατάφεραν να βρουν λύσεις
στην επίθεση, οπότε οι Ηπειρώτες έχον-

τας καλή ισορροπία και αξιοποιώντας
τα βαριά χαρτιά τους απέδρασαν.
Ο εκπρόσωπος μας ήξερε ότι για να
φτάσει στο τέλος του δρόμου έπρεπε
να πραγματοποιήσει μια εμφάνιση βγαλμένη από τα καλύτερά του και στις
δυο πλευρές του παρκέ.
Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό και οι αντίπαλοι χτύπησαν με χειρουργική ακρίβεια.
Είναι φανερό ότι στην Καλαμπάκα
θα πρέπει να ψαχτούν πολύ για να
μπορέσουν να αποκτήσουν την απαιτούμενη ουσία, αφού έχουν δυνατότητες.
Ωστόσο οι αντίπαλοι ξέρουν να κάνουν την ζημιά αν πάρουν δεύτερες
και τρίτες ευκαιρίες.
Κάπως έτσι είχε το σκηνικό στον
χθεσινό αγώνα με τους Γιαννιώτες να
παίρνουν πολύτιμες λύσεις από τους
συμπολίτες παίκτες: Πανάρα και Πάτρα.
Οσον αφορά την ροή του αγώνα ο
ΑΟΚ έδειξε διάθεση στην αρχή όπου
προηγήθηκε με 3-0.
Όμως οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν
άμεσα και πήραν κεφάλι με 3-5.
Το διάστημα αυτό ήταν το καλό της
Καλαμπάκας που ανέκτησε ξανά το
προβάδισμα, κάποια στιγμή βρέθηκε
στο 12-9 για να κλείσει το διάστημα με
15-12.
Στην δεύτερη περίοδο ο ΑΟΚ κόλλησε επιθετικά και άλλο που δεν ήθελε
ο ΠΑΣ για να βάλει τις βάσεις για την
επιτυχία.
Στα 46’’ πέρασε για πρώτη φορά το
ψυχολογικό όριο του 10(22-33) για να
πάνε οι ομάδες στα αποδυτήρια με 2535.
Στην γ’ περίοδο οι φιλοξενούμενοι
ήταν ψύχραιμοι φτάνοντας και στο 3549.
Στην τελική ευθεία έγινε μια τελευταία
προσπάθεια από τον ΑΟΚ που μείωσε
49-56 με τρίποντο του Μασάδη 6.56
πριν την λήξη αλλά μέχρι εκεί.
Οι αντίπαλοι βρήκαν ξανά τα καλάθια
που ήθελαν και απέδρασαν.
Από την πλευρά του ο κόουτς Σδράκας τόνισε ότι η ζημιά έγινε στο δεύτερο
δεκάλεπτο, ενώ εστίασε και στην χαμηλή παραγωγικότητα.
Τα δεκάλεπτα: 15-12, 25-35, 39-51,
56-67
ΑΟ Καλαμπάκας (Σδράκας): Μασάδης 16(4), Μπαλωμένος 2, Ούτος, Σπανός 5(1), Γαϊτανίδης 3, Παουλεάνου,
Σούλκο 2, Στούκας 1, Γκαντιάς 20(2),
Τσιλούλης, Παπακώστας 5, Κιουρτζίδης
2.
ΠAΣ Γιάννινα (Κωστόπουλος): Γεωργίου 12(2), Πανάρας 7(1), Τσίρμπας,
Πρέντζας 5(1), Kαραγκιολίδης 10(1),
Mάντζιος Π. 2, Mάντζιος Δ. 6, Πάτρας
23(3), Πιστιόλης, Γιωτάκης 2.

Εχασε σε κάστρο
Τα δύσκολα είχαν συνέχεια για την
Καλαμπάκα.
Η αλλαγή σκηνικού δεν ήρθε ούτε
την Κυριακή 11/11, αφού οι κιτρινομπλέ
αν και κυνήγησαν την υπέρβαση είδαν
τον Εύαθλο να επικρατεί με 68-63.
Ασφαλώς ο ΑΟΚ είχε αποστολή βουνό, αφού ο συγκεκριμένος αντίπαλος
ίσως διαθέτει την πιο σκληρή έδρα του
πρωταθλήματος αλλά και αρκετούς
αξιόλογους παίκτες με έφεση στο σκοράρισμα, όπως μαρτυρούν τα στατιστικά.
Πραγματικά θέλει αψεγάδιαστη εμφάνιση για να τους περιορίσεις και να
τους αναγκάσεις να βγουν από τον συνηθισμένο τρόπο σκέψης.
Αμυντικά πάντως η Καλαμπάκα δεν
τα πήγε άσχημα αφού το γεγονός ότι
κράτησε χαμηλά τον Εύαθλο δείχνει
ότι και σωστά μελέτησε και προσέγγισε
το παιχνίδι και φιλότιμο έβγαλαν οι
παίκτες της.
Ωστόσο στην επίθεση δεν ανέβηκε
εντυπωσιακά ο μέσος όρος, οπότε οι

αντίπαλοι πήραν αυτό που ήθελαν. Βέβαια πολλές φορές είναι η ίδια η συνάντηση που σε καθοδηγεί.
Ουσιαστικά οι κιτρινομπλέ ζητούσαν
ένα τέλειο παιχνίδι και στις δυο πλευρές
του παρκέ.
Τα όποια φρεναρίσματα τα εκμεταλλεύτηκαν και με το παραπάνω οι γηπεδούχοι.
Η αγωνία πάντως τράβηξε σε μάκρος
και ο αγώνας ήταν για γερά νεύρα.
Μάλιστα λίγο πριν το τέλος η Καλαμπάκα πέρασε μπροστά 58-59 και
60-61.
Εκεί όμως έγιναν ορισμένα λαθάκια
με αποτέλεσμα οι γηπεδούχοι να πετύχουν τρίποντο και δίποντο, οπότε
κατάφεραν να πάρουν ανάσα.
Και πάλι η Καλαμπάκα δεν τα παράτησε και με τρίποντο του Γκαντιά μείωσε
λίγο αργότερα 64-62 αλλά ο Εύαθλος
είχε τον τελευταίο λόγο.
Βέβαια ο εκπρόσωπος μας είχε σημαντικές ενστάσεις για διαιτητικές αποφάσεις και ειδικά στο κρίσιμο τελευταίο
πεντάλεπτο.
Από την πλευρά του ο κόουτς Κώστας
Σδράκας δήλωσε ικανοποιημένος από
την προσπάθεια και την ανταγωνιστική
εικόνα.
Ορισμένα μικρά πράγματα ήταν αυτά
που στοίχισαν.
Τα δεκάλεπτα: 24-17, 31-24, 55-48,
68-63
Εύαθλος (Παπαδόπουλος Γ.): Παπαδόπουλος Σ. 7(1), Ημερίδης 27(2),
Μαρκόπουλος 2, Αθανασίου, Γιαμπατζίδης, Γκαντίδης 7(1), Τσελέκης 2, Σιδηρόπουλος 23(1), Κουτούλας.
Καλαμπάκα (Σδράκας): Μασάδης
2, Σπανός 4, Γαϊτανίδης 7, Παουλεάνου,
Σούλκο 10, Στούκας 14(4), Γκαντιάς
12(1), Τσιλούλης 2, Παπακώστας 12.

Δεν χαμογέλασε
Δεν κατάφερε να πάρει την πρώτη
νίκη στο πρωτάθλημα της Γ Εθνικής ο
Α Ο Καλαμπάκας ούτε στην 5η αγωνιστική(Κυριακή 18 Νοέμβρη 2018). Γνώρισε εντός έδρας ήττα από τον Μαντουλίδη Θεσσαλονίκης με 73-71.
Ενώ η Δόξα Λευκάδας επικράτησε
στο σημαντικότερο ματς του ΠΑΣ Γιάννινα ο οποίος είχε την πρώτη του ήττα.
Η ομάδα της Καλαμπάκας προηγήθηκε
στην μεγαλύτερη διάρκεια βρέθηκε
κοντά στην πρώτη νίκη όμως στο τέλος
έχασε το παιχνίδι, αφού οι Θεσσαλονικείς τα έβαλαν σχεδόν όλα στην τελική
ευθεία.
Δεκάλεπτα: 25-13, 40-33, 55-50, 7173
Καλαμπάκα (Σδράκας): Μασάδης
3(1), Μπαλωμένος, Ούτος, Σπανός, Γαϊτανίδης 12(3), Παουλεάνου 4, Σούλκο
5(1), Στούκας 5(1), Γκάτζιας 18(1), Τούλας, Παπακώστας 24(2), Κιουρτζίδης.
Μαντουλίδης (Νικολαϊδης Ι.-Καραμανώλης): Νικολαϊδης 26(3), Τάκης,
Μπέλλος 2, Ρεφατλλάρι 12(4), Γκαντίδης, Ντίαθ 2, Καλόγηρος 22(3), Φόρογλου 7(1), Λαγός, Μαλανδρής 2, Κεραμάρης, Σίμογλου.

Απώλεια στην Μαγνησία
Μια δύσκολη εβδομάδα είχε η Καλαμπάκα μετά την ήττα από τον Μαντουλίδη και προσπάθησε να ανασυνταχθεί αφού οι αγώνες στην Γ’ Εθνική
δεν περιμένουν.
Πέραν όλων των άλλων ο ΑΟΚ είχε
ιδιαίτερα σύνθετη αποστολή στην έδρα
του Ολυμπιακού Βόλου, που διαθέτει
βαριά φανέλα, ενώ εμφανίζεται δυνατός
στο σπίτι του.
Οι κιτρινομπλέ το πάλεψαν όσο μπορούσαν αλλά και πάλι υποχρεώθηκαν
σε ήττα με 74-67.
Ακόμη και οι αντίπαλοι αναγνωρίζουν
ότι η μέχρι τώρα συγκομιδή αδικεί την
Καλαμπάκα αλλά οι αριθμοί είναι αμείλικτοι και χρειάζεται επειγόντως να βάλει ροζ φύλλα στο σακούλι.
Στο θέμα αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι η καλύτερη τροφή για παίκτες και
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περισσότερο
με ζήλο και ουσία μπορεί να καλύψει το έδαφος
ομάδες είναι οι νίκες.
Όταν ανοίγει η κάνουλα μπορούν να
ξεδιπλώσουν τις πραγματικές τους δυνατότητες με πιο εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο.
Αντίθετα αν το πρόσημο είναι αρνητικό τότε η πίεση γίνεται ασύγκριτα
μεγαλύτερη.
Είναι φανερό ότι στην Καλαμπάκα
ψάχνουν ένα μεγάλο αποτέλεσμα που
θα σηματοδοτήσει την αρχή της αντεπίθεσης.
Πάντως πέραν όλων των άλλων ο
ΑΟΚ κλήθηκε να δώσει το παιχνίδι
δίχως τον Στούκα αλλά και τον κλινήρη
Τσιλούλη.
Οι υπόλοιποι ήξεραν ότι είχαν μπόλικη
δουλειά για να φέρουν την υπόθεση
στα μέτρα τους.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι ο
εκπρόσωπός μας μπήκε στο παρκέ χωρίς σημάδια φόβου όσον αφορά την
έδρα.
Σημάδεψε τα βαριά χαρτιά του αντιπάλου τα οποία θέλησε να περιορίσει,
ενώ από την άλλη επιδίωξε να πάρει
λύσεις απ’ όσο το δυνατόν μεγαλύτερο
αριθμό παικτών.
Στο πρώτο δεκάλεπτο λοιπόν ο ΑΟΚ
ήταν στο πνεύμα του αγώνα και ενδεικτικά αναφέρουμε τα περάσματα με 813 7.18 πριν την λήξη και 14-20 στα
4.06.
Όμως οι Βολιώτες έβρισκαν σιγάσιγά βηματισμό και επιθετικές λύσεις.
Ετσι το αρχικό δεκάλεπτο έκλεισε
ουσιαστικά ίσα βάρκα, ίσα πανιά.
Στην δεύτερη περίοδο όμως οι γηπεδούχοι ήταν πιο αποτελεσματικοί και
ανέβηκαν και ψυχολογικά.
Μετά το 34-31 ο Ολυμπιακός έτρεξε
ένα σερί και τελείωσε όπως θα ήθελε
την περίοδο αυτή 47-38.
Παρά τον αέρα που έδειχναν να
έχουν οι γηπεδούχοι οι κιτρινομπλέ
δεν τα παράτησαν και το πάλεψαν
γερά.
Ετσι στα 5.51 της γ’ περιόδου μείωσαν σε 49-47. Ωστόσο η ομάδα της
Μαγνησίας είχε πάντα τον τρόπο να
ανοίγει την ψαλίδα.
Και στην τελική ευθεία ο ΑΟΚ προσπάθησε να ανακατέψει την τράπουλα
εξαντλώντας τις πιθανότητες.
Με αντεπίθεση μείωσε στο 69-65
3.53 πριν την λήξη.
Όμως και πάλι ο Ολυμπιακός έκανε
σωστή διαχείριση και έφτασε μέχρι το
τέλος του δρόμου με την Καλαμπάκα
να μένει στα ρηχά του πίνακα.
Τα δεκάλεπτα: 27-28, 47-38, 65-56,
74-67
Ολυμπιακός Βόλου (Γκουγκουτούδης): Στύλας 5(1), Δαβάνης, Γκόγκας,
Ιλτσογλου 19(2), Κυριακόπουλος 4,
Μπόγδανος 23(1), Αγγελοκωστόπουλος,
Μπουσκολίτης 2, Σκαμάγκας 4(1), Αναστασόπουλος 13(1), Χαρχαρής, Λουλούδης 4.
Καλαμπάκα (Σδράκας): Μασάδης 9,
Μπαλωμένος, Ούτος, Σπανός, Γαϊτανίδης 20(4), Παουλεάνου 10(2), Σούλκο,
Γεπερίδης, Γκαντιάς 15(1), Παπακώστας
11(2), Κιουρτζίδης 2, Τούλας.

Πήρε το ντέρμπι
Τόμοι έχουν γραφτεί για τα τοπικά
μπασκετικά ντέρμπι της Γ’ Εθνικής.
Εκ των πραγμάτων οι συμπολίτες φίλαθλοι με αφορμή τον Κυριακάτικο
αγώνα(2 Δεκέμβρη 2018) ανάμεσα στην
Καλαμπάκα και τους Ικάρους γύρισαν
την μνήμη τους αρκετά χρόνια πίσω
ενθυμούμενοι αξέχαστα παιχνίδια με
εντυπωσιακή εξέλιξη και διακύμανση
στο σκορ.
Όλα αυτά ζωντάνεψαν σε μεγάλο
βαθμό στον αγώνα του «Βλαχάβειου».
Φυσικά δεν χρειάζεται να κάνουμε
εκτενή ανάλυση για να καταδείξουμε
την σπουδαιότητα της συνάντησης.
Ολοι οι παίκτες του κόσμου θέλουν
να κερδίζουν τέτοια ματς και για λόγους
γοήτρου.

Η Καλαμπάκα κέρδισε το ντέρμπι με τους Ικαρους
2.

Φτωχό ταμείο

Ευκαιρία απόδρασης έχασε ο ΑΟΚ στη Νικόπολη
Γηπεδούχοι και φιλοξενούμενοι είχαν
τους δικούς τους λόγους, που ήθελαν
το ροζ φύλλο στον συγκεκριμένο αγώνα.
Οι κιτρινομπλέ επιθυμούσαν διακαώς
να σπάσουν το ρόδι και να στείλουν
μήνυμα ότι είναι εδώ και πως η Γ’
Εθνική τους ταιριάζει.
Τελικά τα χαμόγελα ήταν για τον
ΑΟΚ, που συνδυάζοντας πάθος και ουσία έφτασαν στο άκρως σημαντικό ροζ
φύλλο με 68-53.
Όπως έδειξε η πράξη οι κιτρινομπλέ
ήθελαν όσο τίποτα άλλο τη νίκη, αφού
ένιωσαν μέσα τους ότι κάπου αδίκησαν
τον εαυτό τους σε προηγούμενα στραβοπατήματα.
Μάλιστα είχαν πλησιάσει αρκετές
φορές στον στόχο αλλά εξαιτίας λεπτομερειών δεν ήπιαν νερό.
Ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση
ενήργησαν υποδειγματικά και έφτασαν
στον επίλογο που ήθελαν.
Φυσικά οι νικητές δεν ήθελαν ούτε
καν να σκέφτονται περίπτωση αρνητικού
αποτελέσματος, αφού μόνο και μόνο
αν κοιτάζει κάποιος την βαθμολογία
και είναι στην ουρά κάπου χάνει τον
ενθουσιασμό του.
Πλέον η επιτυχία και με διαφορά του
ΑΟΚ του δίνει το δικαίωμα να κινηθεί
πιο άνετα και να ψάξει την διεύρυνση
της βαθμολογικής αλυσίδας.
Αντίθετα οι Ικαροι δεν βρέθηκαν στην
μέρα τους και χρειάστηκε να κυνηγούν
από την αρχή τους αντιπάλους.
Ετσι η πίεση μεγάλωσε και παρά την
δεδομένη εμπειρία οι κιτρινόμαυροι
δεν μπόρεσαν να πάρουν τίποτα από
το συγκεκριμένο ματς.
Οποιος μελετήσει τα παιχνίδια του
ΑΟΚ θα διαπιστώσει εύκολα την έφεσή
του στην άμυνα.
Πρόκειται για το άρμα μάχης της
ομάδας του κ. Σδράκα και από την
στιγμή που οι κιτρινομπλέ θωρακίζουν
την ρακέτα κάνουν πιο εύκολη την ζωή
τους και συνάμα ένα σημαντικό βήμα
για την επιτυχία.
Οι γηπεδούχοι ήταν καλά διαβασμένοι
όσον αφορά τα βαριά χαρτιά των Ικάρων τα οποία κατάφεραν να αναχαιτίσουν.
Μόνο και μόνο το γεγονός ότι κράτησαν τους φιλοξενούμενους στους 53
πόντους αποτελεί μεγάλο παράσημο.
Ωστόσο οι Καλαμπακιώτες αυτή την
φορά κατάφεραν να έχουν και διάρκεια
στην απόδοση. Ηταν το στοιχείο που
τους έλειψε σε προηγούμενα παιχνίδια,
οπότε άλλο που δεν ήθελαν οι ανταγωνιστές για να μείνουν στεγνοί.
Γενικά οι νικητές είχαν πολύ καλή
ψυχολογία, αφού βρήκαν και τα σουτ
που ήθελαν, οπότε και με την θερμή
συμπαράσταση του κόσμου, που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα κατάφεραν
να ανοίξουν την ψαλίδα.
Εν τέλει ο αγώνας μπορεί να μην
είχε μεγάλο σκορ αλλά διέθετε πάθος
και γενικά όλα εκείνα τα στοιχεία που
χαρακτηρίζουν ένα τοπικό ντέρμπι.
Τα δεκάλεπτα : 18-9, 35-24, 52-31 ,
68-53

Καλαμπάκα (Σδράκας): Γεπερίδης,
Μασάδης 7, Μπαλωμένος, Ούτος, Σπανός, Γαϊτανίδης 11(3), Παουλεάνου
7(2), Σούλκο 5(1), Τούλας 2, Γκαντιάς
19, Παπακώστας 13(1), Κιουρτζίδης 4.
Ικαροι (Μητσιάδης): Κολότσιος Α. 2,
Μέξης, Βλάχος 7(1), Κολότσιος Β. 3(1),
Αργύρης 7(2), Χατζής 5, Ντούρβας,
Τζορμπατζάκης, Μούμογλου 8, Φούντας
21(2), Μπαρμπαρούσης, Στάνκοβιτς.

Κίτρινο στα Γρεβενά
Εκ των πραγμάτων ο ΑΟΚ είχε πολύ
δύσκολη αποστολή στα Γρεβενά.
Ο τοπικός Πρωτέας διαθέτει μεγάλες
φιλοδοξίες και βάθος.
Ετσι παρότι την Κυριακή 9/12 δεν
αγωνίστηκαν οι τιμωρημένοι: Κλωναράς,
Γρούδος κατάφερε να φτάσει στη νίκη
με 67-60.
Ηταν φανερό ότι για να πετύχαινε
κάτι καλό ο εκπρόσωπός μας έπρεπε
να κάνει το τέλειο παιχνίδι και κυρίως
να βρει αντίδοτο για την Γρεβενιώτικη
πίεση.
Ωστόσο για μια ακόμη φορά είχε νεκρά διαστήματα στην απόδοση, που
τα τιμώρησαν οι έμπειροι γηπεδούχοι.
Αμυντικά οι κιτρινομπλέ στάθηκαν
αξιοπρεπώς σε γενικές γραμμές αλλά
σε τέτοια ματς χρειάζεται και επιθετική
υπέρβαση.
Τα Γρεβενά ξεκίνησαν δυνατά και
προηγήθηκαν 7-2 και 14-4.
Αυτή η διψήφια διαφορά μετέφερε
την πίεση στην πλευρά του ΑΟΚ.
Το σκηνικό παρέμεινε ίδιο σε γενικές
γραμμές και στην β’ περίοδο.
Στην γ’ περίοδο η Καλαμπάκα έδειξε
μέρος των αρετών της κάνοντας καταπληκτική δουλειά και στις δυο πλευρές
του παρκέ.
Το επιμέρους 9-21 μιλάει από μόνο
του.
Ωστόσο ο εκπρόσωπος μας δεν είχε
ανάλογη συνέχεια, ενώ τα Γρεβενά συνήλθαν γρήγορα.
Πέρασαν μπροστά 49-45 και 53-47.
Ο ΑΟΚ έπαιξε το τελευταίο του χαρτί
πλησιάζοντας 58-55 3.02 πριν την λήξη.
Όμως και πάλι ο Πρωτέας κράτησε
απόσταση ασφαλείας φτάνοντας στο
τελικό αποτέλεσμα.
Από την πλευρά του ο Κώστας Σδράκας σε δηλώσεις του έκανε λόγο για
ντέρμπι με τα Γρεβενά να ξεφεύγουν
στις αρχές του β’ δεκαλέπτου αλλά
την ομάδα του να ανακάμπτει.
Για πρώτη φορά έκανε αναφορά στην
διαιτησία χρησιμοποιώντας υψηλούς
τόνους.
Τα δεκάλεπτα: 19-10, 34-24, 43-45,
67-60
Γρεβενά (Μουρουζίδης): Τζήμου 3(1),
Κυρατζής Χρήστος Junior , Μητρόπουλος Βαγγέλης, Μαλούτας 10(1), Μιχαηλίδης 13(4), Συλλάκος , Τακίδης
10, Μπόζιαρης 4, , Μακρής 18(4), Μαλιούρας 9 (1), Κολοβός
Καλαμπάκα (Σδράκας): Γετερίδης,
Μασάδης 12(2), Μπαλωμένος, Ούτος,
Σπανός 3(1), Γαϊτανίδης 3(1) , Παουλεάνου 5(1), Σούλκο 8, Τούλας , Γκαντιάς 9, Παπακώστας 18, Κιουρτζίδης

Αρνητικό ταμείο για την Καλαμπάκα
και την Κυριακή 16 Δεκέμβρη 2018.
Σίγουρα η φετινή κατηγορία είναι
αρκετά ποιοτική και λίγο να βγουν από
την σκέψη τους οι εκπρόσωποί μας θα
έχουν σημαντικό πρόβλημα.
Η ουσία είναι ότι έχασαν έδαφος και
θα πρέπει να συνεχίσουν να δουλεύουν
σκληρά για να αναδείξουν το σύνολο
των αρετών τους γιατρεύοντας τις αδυναμίες.
Γιατί σε αυτές εστιάζουν οι αντίπαλοι
και φέρνουν την υπόθεση στα μέτρα
τους.
Πιο πικρή ήταν βέβαια η ήττα για
την Καλαμπάκα, που αντιμετώπισε την
συνάντηση με τον Παλαμά ως τελικό.
Οι κιτρινομπλέ ήθελαν να βάλουν
ένα σημαντικό ροζ φύλλο στο βαλιτσάκι
τους για να πατήσουν πιο γερά στα
πόδια τους και να κερδίσουν περισσότερο χρόνο.
Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό με τους γείτονες να αποδρούν με
57-64.
Η Καλαμπάκα φάνηκε ότι μπήκε με
τεράστια πίεση στο παρκέ και δεν μπόρεσε να ξεδιπλώσει τις αρετές της.
Άλλο που δεν ήθελαν λοιπόν οι Τιτάνες για να φέρουν την υπόθεση στα
μέτρα τους.
Πολύ απλά ο Παλαμάς αποδεικνύεται
σε κακό δαίμονα των τοπικών ομάδων,
αφού πριν λίγο καιρό είχε βγάλει διπλό
και στην έδρα των Ικάρων.
Συνεπώς σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να αποτελεί σύμπτωση.
Είναι αλήθεια ότι ο ΑΟΚ σε άλλα
είχε συνηθίσει τους φίλους του στο
«Βλαχάβειο».
Παρουσίαζε αρκετά εκρηκτικά διαστήματα, οπότε οι αντίπαλοι χρειάστηκε
να ψαχτούν πολύ για να αντιδράσουν.
Στην προκειμένη περίπτωση όμως οι
κιτρινομπλέ ακολουθούσαν σχεδόν από
την αρχή τους γείτονες, ενώ όπως μαρτυρά και το τελικό σκορ κόλλησαν επιθετικά.
Με 57 πόντους εντός έδρας δεν μπορεί να περιμένει κανείς θαύματα.
Σίγουρα στο κομμάτι αυτό ο ΑΟΚ
ψάχνει τους αυτοματισμούς του για το
εύκολο καλάθι αλλά όσο οι νίκες δεν
έρχονται το άγχος γίνεται μεγαλύτερο.
Πάντως η ομάδα διαθέτει αξιόλογες
μονάδες και αξίζει να επιμείνει, αφού
ως γνωστόν στην κατηγορία οι θέσεις
μπορεί να κλειδώσουν ακόμη και την
ύστατη ώρα.
Αγωνιστικά η Καλαμπάκα είδε νωρίς
τους αντιπάλους να ξεφύγουν στο σκορ
με 2-7 για να ισοφαρίσει 7-7 4.37 πριν
την λήξη του πρώτου κομματιού.
Τελικά έκλεισε το διάστημα με προβάδισμα μισής ανάσας.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο προηγήθηκε
19.15 8.58 αλλά δέχθηκε σερί 0-6.
Ακολούθησαν ομηρικές μάχες αλλά
οι φιλοξενούμενοι ήταν ψύχραιμοι και
πήγαν με προβάδισμα στα αποδυτήρια.
Η γ’περίοδος ήταν καταστροφική για
τα τοπικά χρώματα.
Ο Παλαμάς προηγήθηκε 27-36, ενώ
έφτασε στο +14(29-43, 6.09).

Μάλιστα το διατήρησε και πήγε με
προβάδισμα ασφαλείας στην τελική
ευθεία.
Και εκεί όμως το σκηνικό δεν άλλαξε.
Απλά έγινε μια ύστατη προσπάθεια με
μείωση στο 55-62 αλλά ο έμπειρος Παλαμάς έτρεξε όλο τον δρόμο βγάζοντας
σημαντικό διπλό.
Τα δεκάλεπτα: 14-12,26-29, 37-51,
57-64
Καλαμπάκα (Σδράκας): Γεπερίδης,
Μασάδης 6, Μπαλωμένος 4(1), Ούτος,
Σπανός, Γαϊτανίδης 4, Παουλεάνου
8(2), Σούλκο 9, Γκάτζιας 2, Τσιλούλης
9(3), Παπακώστας 15(1), Κιουρτζίδης.
Τιτάνες Παλαμά (Ζαχαρέλης-Φλώρος): Τσιαμπάς 17(1), Τσούμας 7, Χανέλι, Ζωιτσάκος 2, Γκογκίδης 16, Κατσαδούρος, Καραϊσκάκης 13(1), Μακρής 3(1), Γκαγκανάσιος 6, Αρχοντούλης, Καραδήμας.
Την επόμενη του αγώνα με προσωπική ανακοίνωση ο Κώστας Σδράκας
έγραψε τον επίλογο στον ΑΟΚ ενώ τον
διαδέχτηκε ο γνώριμος Χρήστος Κωνσταντινίδης.

Υψηλό εμπόδιο
Αποστολή βουνό είχε η Καλαμπάκα
στα Γιάννενα την Κυριακή 23 Δεκέμβρη
αφού ο τοπικός ΑΓΣΙ είναι ποιοτικός
και φορμαρισμένος.
Βέβαια οι κιτρινομπλέ προσπάθησαν
να περιορίσουν τα ατού των αντιπάλων
αλλά αυτά είχαν λύσεις και επικράτησαν
με 67-56.
Από την πλευρά του ο νέος προπονητής κ. Κωνσταντινίδης εστίασε στην
ανάκαμψη της ψυχολογίας αλλά δεν
ήταν δυνατόν να φέρει τα πάνω- κάτω
μέσα σε λίγες μέρες δουλειάς.
Είδε όμως πράγματα και στις διακοπές θα προσπαθήσει να διορθώσει δεδομένα και να περάσει την φιλοσοφία
του.
Ο εκπρόσωπός μας θέλησε να βγάλει
τον αντίπαλο από τον συνηθισμένο τρόπο σκέψης αλλά αυτός είχε τον τρόπο
να βρίσκει διχτάκι.
Ετσι έκλεισε με μικρό προβάδισμα
το πρώτο δεκάλεπτο για να ανοίξει την
ψαλίδα λίγο περισσότερο στο επόμενο
κομμάτι.
Το σκηνικό δεν άλλαξε ούτε στην γ’
περίοδο, οπότε και στην τελευταία περίοδο οι γηπεδούχοι συνέχισαν ανάλογα
φτάνοντας στο τέλος του δρόμου.
Γενικά ο ΑΟΚ κυνηγούσε συνέχεια
στο σκορ, έκανε αρκετά λάθη, είχε
αστοχία, οπότε πρέπει να βρεθεί επειγόντως φάρμακο για την επίθεση.
Τα δεκάλεπτα: 16-11, 36-28, 55-43,
67-56
ΑΓΣ Ιωαννίνων (Τσουκανέλης, Τσαμπαλάς): Καννής 2, Ζαμπέτης 8(2), Σαχπατζίδης 3(1), Αντωνίου, Πουρνάρας
9, Χρύσης 16, Μάκης, Παπανικολάου,
Θυμνιός 23, Φίλιος 2, Θώδης 4, Παππάς.
Καλαμπάκα (Κωσταντινίδης, Γιώρας):
Μπαλωμένος, Μασάδης 4, Σπανός 5(1),
Γαϊτανίδης 3, Παουλεάνου 2, Σούλκο,
Τσιλούλης , Γκαντιάς 9(1), Τούλας, Παπακώστας 14, Κιουρτζίδης 19.
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πίστευτο
αισθητήριο
διαθέτουν οι
Τρικαλινοί
φίλαθλοι που ξέρουν να
αναγνωρίζουν τις
φιλότιμες προσπάθειες
και γενικά τους παίκτες
που δεν αφήνουν να
πέσει τίποτα κάτω.

Εντυπωσιακό άπλωμα
Πρώην στελέχη των μπασκετικών Τρικάλων ακροβολίστηκαν
σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Εκτιμούν φυσικά απεριόριστα το ήθος τους. Από την
στιγμή που τους βάλουν στην
καρδιά τους δεν υπάρχει περίπτωση να τους βγάλουν με
τίποτα στον κόσμο.
Αυτό φαίνεται λοιπόν από
το γεγονός ότι ακόμη και
τώρα που δεν υπάρχει ομάδα
στην Α1 ΕΣΑΚΕ οι πιστοί του
είδους γνωρίζουν όλα τα τελευταία νέα των παλιών συνοδοιπόρων.
Θα κάνουμε μια μικρή ανάσχεση όσον αφορά τα κυανέρυθρα αφιερώματα για να
θυμίσουμε τα επόμενα ταξίδια
στελεχών, που ξεσήκωσαν με
τον τρόπο τους το Δημοτικό
κλειστό.
Στο διάβα του χρόνου οι
φίλοι των Τρικάλων ευτύχησαν
να δουν από κοντά χαρισματικούς αθλητές που αγωνίστηκαν στα μεγάλα σαλόνια.
Αρκετοί κόλλησαν με την
μία, ενώ για ορισμένους χρειάστηκε μεγαλύτερο ψάξιμο
για να εντοπίσουν οι υπεύθυνοι το κουμπί τους.
Τα αθλητικά προσόντα
όμως κανείς δεν τα αμφισβήτησε. Σε αρκετές περιπτώσεις
μάλιστα φώναζαν από μακριά
και φάνηκε ότι το Δημοτικό
ήταν πολύ μικρό για να χωρέσει το ταλέντο τους.
Οι λάτρεις του είδους λοιπόν έχουν στο μυαλό τους
χαρακτηριστικά στιγμιότυπα
με άλματα και ενέργεια από
πλευράς πρωταγωνιστών και
με τρελά καρφώματα αλλά
και μεγάλα καλάθια.
Βέβαια στην αρχή αρκετοί
ήταν επιφυλακτικοί ως προς
τους νεοφερμένους ξένους
παίκτες αλλά με συνοπτικές
διαδικασίες τους κέρδισαν
ολοκληρωτικά.
Και για οικονομικούς λόγους οι συγκεκριμένοι αθλητές δεν ήταν δυνατόν να συνεχίσουν στα Τρίκαλα. Δεν
άργησαν λοιπόν να βρουν κα-

Ο πρώην παίκτης του ΑΣΤ, Δ. Χαριτόπουλος
συνεχίζει στον Ηφαιστο Λήμνου
λές προτάσεις και πλέον συνεχίζουν σε πολύ υψηλό επίπεδο.
Και την φετινή χρονιά ψάχτηκαν αρκετά, οπότε βρήκαν
νέους σταθμούς στην καριέρα
τους.
Βέβαια η αλήθεια είναι ότι
οι φίλαθλοι δεν τους χόρτασαν, αφού συνήθως τα συμβόλαια των ξένων είναι μονοετή.
Ωστόσο έστω και έτσι αναπτύχθηκε εξαιρετική σχέση
και οι πιστοί του είδους φροντίζουν να διατηρούν την σχέση.
Υπό το πρίσμα αυτό λοιπόν
σε κανέναν δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι αρκετά
ξένα σωματεία μακαρίζουν
την στιγμή που επέλεξαν
πρώην κυανέρυθρους.
Είναι λογικό οι συμπολίτες
φίλαθλοι να ενδιαφέρονται
για τις κινήσεις αθλητών Ελλήνων και ξένων, που ήρθαν
στα μέρη μας.
Ασφαλώς ο κόσμος δένεται
με τους παίκτες που έδωσαν
το 100% στο Δημοτικό κλειστό
και έτσι ακόμη και όταν αυτοί
αποχωρούν δεν κόβουν τους
δεσμούς.
Ασφαλώς η ζωή ενός αθλητή είναι δύσκολη. Μπορεί λοιπόν σε μια ομάδα να μπει
άμεσα στο κλίμα και να κάνει

την διαφορά. Ισχύει όμως και
το αντίθετο. Για πολλούς και
διαφόρους λόγους είναι δυνατόν να μην ταιριάξουν τα
χνώτα, οπότε δεν ξεδιπλώνεται ολοκληρωτικά το ταλέντο.
Υπό το πρίσμα αυτό άλλοι
παίκτες μακροημερεύουν σε
μια ομάδα και άλλοι μένουν
μια μακρινή ανάμνηση.
Όπως και να’χει τα Τρίκαλα
έχουν συστήσει στο κοινό του
νομού και όχι μόνον πρωταγωνιστές με σπουδαία αθλητικά προσόντα, που οδήγησαν
τον εκπρόσωπό μας σε ήρεμα
νερά και μέσω αυτού ανέβασαν το κύρος τους.
Μάλιστα ήταν τέτοια η επιτυχία τους, που ανάγκασε αρκετούς από τους αντιπάλους
να βάλουν βαθιά το χέρι για
να τους κάνουν δικούς τους.
Γενικά ξένοι αθλητές που
πέρασαν από τα Τρίκαλα απέκτησαν ισχυρή μεταπωλητική
αξία.
Βέβαια κάθε παίκτης είναι
ισχυρή και διαφορετική προσωπικότητα. Αυτό σημαίνει
ότι χρειάστηκαν προσεκτικοί
χειρισμοί για να τον κερδίσει
κανείς. Οι προπονητές λοιπόν
ενημέρωναν καταλεπτώς τους
εκλεκτούς τους για το τι ακριβώς επιθυμούσαν να κάνουν
στην ομάδα, ενώ έδωσαν

βάση και στις υποχρεώσεις
τους στα αποδυτήρια αλλά
και εκτός γραμμών.
Διότι αρκετοί αθλητές ήταν
εκρηκτικοί οπότε ουσιαστικά
έπρεπε να τους πάρει κανείς
από το χεράκι.
Όπως και να’χει όμως οι
Τρικαλινοί φίλαθλοι είχαν το
προνόμιο να βλέπουν παίκτες
οι οποίοι με τις ιδέες τους
ανέδειξαν την ομορφιά του
αθλήματος.
Από το δυναμικό του εκπροσώπου μας πέρασαν παίκτες για όλα τα γούστα. Αλλοι
είχαν έφεση στο τρίποντο,
άλλοι στα καρφώματα και στις
τάπες. Ετσι η τοπική έδρα
πήρε πολλές φορές μπροστά
για να αποθεώσει τα ινδάλματα.
Πάντως το δέσιμο των στελεχών με το κοινό ήταν εντυπωσιακό και αυτό αποτυπώθηκε στις φωτογραφίες μετά
την λήξη των αγώνων, όπου
όλοι έγιναν μια μεγάλη αγκαλιά.
Τέτοιες εικόνες δημιουργεί
μόνο ο αθλητισμός αφού άνθρωποι από διαφορετικά μήκη
και πλάτη του κόσμου φτάνουν στο σημείο να συνδυάζονται με κλειστά μάτια.
Η παράδοση για τους ξένους παίκτες έσπασε πέρυσι
για τα Τρίκαλα, αφού δεν μπόρεσαν να σταθούν στο ύψος
τους και έτσι η ομάδα υποβιβάστηκε.
Πλέον υπάρχει ένα μεγάλο
κοινό και όσοι αγαπούν την
καλαθοσφαίριση εύχονται να
κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Μέσα σε όλα
Σίγουρα είναι σημαντικό οι
παίκτες να δένονται με τις
ομάδες τους αλλά δεν πρέπει
να ξεχνάμε ότι πρωτίστως είναι επαγγελματίες και θέλουν
να συναντούν συνέπεια για
να αποδώσουν.
Αυτό είναι και το πιο σωστό
αφού έχουν τον χρόνο να
μπουν καλύτερα στο πνεύμα.
Πάντως τα ρεπορτάζ με επι-

τεύγματα πρώην αθλητών των
Τρικάλων είναι ιδιαίτερα γεμάτα.
Ας επιχειρήσουμε λοιπόν
έναν πρώτο κύκλο καταγραφής των νέων δεδομένων.
Ο Κρις Εβανς που πέρυσι
έκανε τρελή χρονιά με την
Μονακό επέλεξε να βάλει ψηλότερα τον πήχη και να πάει
στην Ισπανική Γκραν Κανάρια.
Αποκτήθηκε ως ηγέτης
αλλά στην πράξη δεν υλοποίησε όσα ήθελαν οι Ιβηρες και
έτσι πριν λίγες μέρες διακόπηκε η συνεργασία και δεν
έπαιξε στον αγώνα με τον
Ολυμπιακό.
Επιστροφή στην Ευρώπη
για τον Ντεμέτριους Κόνγκερ
και την Λε μαν. Αφύ πέρυσι
αγωνίστηκε σε Ισπανία και
Αυστραλία αποφάσισε να παίξε σε μια χώρα, που διαθέτει
την δική της μπασκετική κουλτούρα.
Οσο για τον Σόκο ήταν περιζήτητος αλλά μια βελτιωμένη πρόταση από την Μούρθια τον κράτησε στην συγκεκριμένη έδρα.
Φωνάζει λοιπόν από μακριά
πως οι Ιβηρες τον πιστεύουν
πολύ και ο ίδιος φροντίζει να
τους δικαιώνει.
Από την πλευρά του ο Κέλσι
Μπάρλοου έκανε ένα σύντομο
πέρασμα από την Κύμη το
οποίο δεν είχε καμία σχέση
με τα Τρίκαλα. Ετσι αποχώρησε νωρίς.
Αντίθετα ο Ολεξάντρ Λίποβι
ακόμη και παρά τις σειρήνες
από το εξωτερικό προτίμησε
να συνεχίσει στον Προμηθέα
Πάτρας.
Μάλιστα δίνει πολλές λύσεις
σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Από την Ελληνική παροικία
ο Κώστας Βασιλειάδης έμεινε
στην Ισπανία αλλά άλλαξε περιβάλλον. Ετσι κάνει μεστή
χρονιά με την Ομπραντόϊρο
την οποία γνωρίζει πολύ καλά.
Οσο για τους υπεύθυνους
της ομάδας ποντάρουν στην
εμπειρία του και στο εξαιρετικό του σουτ.

Ο ίδιος τους δικαίωσε πανηγυρικά όταν πριν λίγες μέρες είχε 10 τρίποντα και αναδείχτηκε πολυτιμότερος παίκτης της αγωνιστικής.
Ο εκ των αρχηγών Φίλιππος
Καλογιαννίδης έκλεισε γρήγορα στο Ρέθυμνο, όπου συνεχίζει να είναι και πάλι ο γνωστός εργάτης του αθλήματος
με οδηγό το φιλότιμο. Πρόκειται για παιδί χαμηλών τόνων, που δίνει το 100% για
την ομάδα όσα λεπτά και να
μείνει στο παρκέ.
Ο Μιχάλης Λούντζης δόθηκε δανεικός από τον Παναθηναϊκό στο Λαύριο και σε
δηλώσεις του στάθηκε στην
καλή οργάνωση της νέας ομάδας.
Μέχρι στιγμής έχει δώσει
λύσεις αλλά μπορεί και καλύτερα.
Αλλαγή περιβάλλοντος και
για τον συμπολίτη Στέλιο Πουλιανίτη, που δίνει τις μάχες
του με την Κύμη η οποία δεν
έχει καμία σχέση με πέρυσι.
Δυνατός στην έδρα του είναι ο Ηφαιστος Λήμνου με
τον πρώην κυανέρυθρο αρχηγό Σ. Μανωλόπουλο να βοηθάει με την εμπειρία του.
Μαζί του είναι και ο πρώην
παίκτης του ΑΣΤ Δ. Χαριτόπυλος.
Από την πλευρά του ο Α.
Τσαγκαράκης βρήκε την φόρμα του εσχάτως στον φιλόδοξο Ιωνικό Νίκαιας, ενώ ο
Ν. Καλλές δίνει μάχες στην
γειτονική Καρδίτσα.
Οσο για τον Δ. Τάταρη υπέγραψε στο Περιστέρι αλλά
παραχωρήθηκε με δανεισμό
στην Δάφνη Δαφνίου.
Συγκινητική είναι βέβαια και
η περίπτωση του Αλέξανδρου
Βαρυτιμιάδη για την περιπέτεια(όγκος στο πόδι) του οποίου γράψαμε αναλυτικά στο
χθεσινό φύλλο. Ευτυχώς οι
επεμβάσεις πήγαν καλά και
συνεχίζει να δίνει μάχες στην
Σουηδική Ούμεα.
Παρά το ταλέντο τους οι
πρωταγωνιστές συνειδητοποίησαν ότι οι ομάδες κερδίζουν
και για τον λόγο αυτό κοιτάζουν το κοινό καλό και όχι τα
στατιστικά τους.
Την στάση τους αυτή εκτίμησαν οι Τρικαλινοί φίλαθλοι,
που νοερά είναι πάντα δίπλα
τους, αφού όσοι έρχονται στα
μέρη μας γίνονται μέλη της
παρέας.

Με μαγικό ραβδάκι

Μοιράζουν δώρα
Δεν ξεχνούν τους φίλους τους οι Ικαροι, που «τρέχουν» λαχειοφόρο
Στο αγωνιστικό κομμάτι οι κιτρινόμαυροι θα
συνεχίσουν την δουλειά για πιο παραγωγική
νέα χρονιά.
Ωστόσο παίζουν και σε άλλα μέτωπα: Οι Ίκαροι Τρικάλων λοιπόν γνωστοποιούν στους φίλους της ομάδας αλλά και στο ευρύτερο κοινό
ότι άρχισε η διάθεση λαχείων με 3 πολύ μεγάλα
δώρα (αυτοκίνητο, μηχανάκι, τηλεόραση).
Η όλη διαδικασία έχει δοθεί σε εξειδικευμένη
εταιρεία πάνω στο αντικείμενο, η οποία έχει
αναλάβει και την πώληση αλλά και την διάθεση
Δώρα στους φίλους τους ετοιμάζουν οι Ικαροι
των μεγάλων δώρων.
Να σημειωθεί ότι για το αδιάβλητο του διαγωνισμού η λαχειοφόρος θα «τρέξει» σύμφωνα με τους
όρους του Λαϊκού Λαχείου (κλήρωση 26 Μαρτίου 2019).
Καλή σας επιτυχία…
CMYK

Ο Ρικ Πιτίνο μεταμόρφωσε τον Παναθηναϊκό, που γονάτισε την ΤΣΣΚΑ.
Έναν άλλο Παναθηναϊκό είδαν οι φίλοι του κόντρα στην ΤΣΣΚΑ, όπου ήρθε
μεγάλη νίκη 96-84.
Ο κόουτς Πιτίνιο ανέφερε:
Το μοναδικό πράγμα που είπα, άλλωστε το είπα και στους παίκτες ότι δεν
ήθελα να αλλάξουν, ήταν ότι δεν μπορούσαν να κερδίσουν με τον τρόπο που
έπαιζαν. Τους εξήγησα ότι μπορούν να σουτάρουν, αλλά θα έπρεπε να
πασάρουν για να τα καταφέρουν. Δεν γίνεται να πασάρει ένας και να κοιτάζουν
τέσσερις. Αν γινόταν κάτι καλύτερο, θα έμπαιναν τα σουτ. Είχαμε 20 ασίστ και
ήμασταν σπουδαίοι. Δεν ξέρω πόσα παίρνει, όμως ο Καλάθης αξίζει μέχρι και
το τελευταίο σεντ, έχει αντοχή που έχω δει σε ελάχιστους παίκτες. Ο Λεκαβίτσιους μας έδωσε τρομερή ώθηση, δεν τον πλήγωσαν στην άμυνα, ήταν τρομερός. Είχαμε πολλές αλλοιώσεις στις πάσες τους, κάναμε λίγα λάθη, μόλις
επτά, δείξαμε ότι όντως θέλαμε να κερδίσουμε.
Το κοινό μου θυμίζει το κοινό στο Κεντάκι και δεν μπορώ να πω κάτι
καλύτερο από αυτό. Μας έδωσαν κίνητρο, ήταν ο έκτος μας παίκτης. Είμαι
πραγματικά εντυπωσιασμένος και είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ.

CMYK

Football lEaguE

Ο

ΑΟ Τρίκαλα δεν έχει
αγωνιστικές
υποχρεώσεις για το
2018, που σε δυο
μέρες θα πει αντίο, αλλά έχει
πολλά να κάνει το 2019! Από τη
μια είναι η… ουσία, που αφορά
το αγωνιστικό κομμάτι. Από την
άλλη και η μεταγραφική
ενίσχυση.
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Δράση και ενίσχυση
Ήδη ο ΑΟ Τρίκαλα έχει το μυαλό του στον αγώνα με την Παναχαϊκή,
αλλά την ίδια στιγμή τρέχει και το μεταγραφικό πλάνο

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Όπως και να το δει κάποιος η ουσία δεν αλλάζει και με το νέο έτος ο
ΑΟΤ θα πρέπει να κάνει πολλά και
κυρίως για να παλέψει για την επιτυχία! Αυτό βέβαια για να γίνει θα
χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια και
σοβαρότητα σε όλους τους τομείς.
Σίγουρα η αλλαγή ιδιοκτησίας έχει
δώσει μια νέα ώθηση, αλλά επειδή
το ποδόσφαιρο είναι σκληρό τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος.
Το γήπεδο είναι ο καθρέφτης για
όλους και προφανώς δεν αρκούν
μόνο οι καλές προθέσεις, αλλά που
θα οδηγήσουν όλα αυτά. Μέσα στις
γιορτές των Χριστουγέννων δεν έγινε
κάτι επίσημα, αν και φαίνεται πως η
διοίκηση Αïβάζογλου φαίνεται πως
κινείται για την μεταγραφική περίοδο. Μάλιστα στις προθέσεις υπάρχουν να έρθουν και κάποιοι τρικαλινοί
ποδοσφαιριστές με το όνομα του
Γιώργου Νικλητσιώτη που έπαιζε
στον Ακράτητο να έχει ακουστεί.
Βέβαια αυτή τη στιγμή για να υπάρχει ουσία θα πρέπει να αρχίσουν
και οι επίσημες ανακοινώσεις.

Για τρεις προσθήκες άμεσα
κινείται ο ΑΟ Τρίκαλα
Διάστημα ενίσχυσης θα διανύσει

Ο ΑΟ Τρίκαλα εκτός από την μεταγραφική ενίσχυση έχει να ασχοληθεί με την ουσία, που είναι η δυναμική
που θα πρέπει να δείξει όταν θα ξεκινήσει πάλι το πρωτάθλημα της Φούτμπολ Λιγκ
ο ΑΟ Τρίκαλα και πρόθεση της διοίκησης είναι να εμφανιστεί με νέα
πρόσωπα στην επανέναρξη του πρωταθλήματος και στο εκτός έδρας

παιχνίδι του Σαββάτου (05/01, 15:00)
με την Παναχαϊκή.
Εκτός απροόπτου στο ματς αυτό
οι Θεσσαλοί θα έχουν στην απο-

στολή έναν ή δύο νεοαποκτηθέντες.
Στις προτεραιότητες του ΑΟΤ είναι
η απόκτηση στόπερ, αριστερού μπακ

και σέντερ φορ, ώστε να καλυφθούν
τα κενά και οι επαφές με τους μεταγραφικούς στόχους βρίσκονται
σε προχωρημένο στάδιο.

Ηρόδοτο ο Σιαλμάς

Βουδούρης: «Τα χρέη

Ο Δημήτρης Σιαλμάς που έμεινε ελεύθερος από τον ΑΟΤ ανακοινώθηκε από τον
Ηρόδοτο και αναμένεται να αγωνιστεί ξανά σε επίσημο ματς μετά από 8 μήνες

της Σπάρτης πολλαπλασιάζονται...»

Την πρώτη του χειμερινή μεταγραφή ανακοίνωσε το βράδυ
της Παρασκευής (28/12) ο Ηρόδοτος. Πρόκειται για τον
32χρονο επιθετικό, Δημήτρη Σιαλμά που έμεινε ελεύθερος
από τον ΑΟ Τρίκαλα.
Ο Σιαλμάς την σεζόν 2017-18 είχε 5 παιχνίδια με τους Θεσσαλούς, όλα ως αλλαγή και κατέγραψε 88 λεπτά συμμετοχής.
Σημείωσε 3 τέρματα και τελευταία του παρουσία ήταν στις
25 Μαΐου, δηλαδή πριν από επτά μήνες.
Τον Σεπτέμβριο του 2017 είχε υποστεί ρήξη χιαστών και
γύρισε στη δράση αρχές Μαΐου. Τη φετινή χρονιά δεν έπαιξε
σε κανένα ματς των «κυανέρυθρων».
Η ανακοίνωση:
«H ΠAE HPOΔOTOΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Δημήτρη Σιαλμά.
O εν λόγω ποδοσφαιριστής ήρθε αυθημερόν στο Ηράκλειο
όπου συναντήθηκε κατ ιδίαν στα γραφεία της ομάδας μας με
τον νέο πρόεδρο Hρακλή Nύκταρη και μέσα σε λίγα λεπτά
ήρθαν σε συμφωνία υπογράφοντας το νέο του συμβόλαιο με
την ομάδα μας.

Διοικητική αναταραχή επικρατεί στη Σπάρτη, όπως
προκύπτει από δήλωση που έκανε το βράδυ της Παρασκευής (28/12) ο Δημήτρης Βουδούρης.
Ο υπό αποχώρηση μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ έκανε λόγο
για αόρατο χρηματοδότη ενώ το νέο Δ.Σ. είναι στον
αέρα.
Αναλυτικά: «Όπως αναφέρθηκε σε υποβαθμισμένο site
της Μεσσηνίας προ ημερών, κάποιος υποτιθέμενος παράγοντας, αόρατος που παρουσιάζεται ως σωσίας δίνοντας
πληροφορίες σε αυτό, μειώνοντας τους τωρινούς παράγοντες, ο αόρατος πάλι χρηματοδότης πληρώνει, αλλά
κανένας δεν ρώτησε τι πληρώνει, πόσο πληρώνει και
πόσα χρέη αφήνει πίσω τα οποία αντί να μειώνονται πολλαπλασιάζονται σε βάρος άλλων, μιας και το νέο συμβούλιο
είναι στον αέρα (σκάνδαλο).
Γι' αυτό καλό είναι πρώτα να πατήσετε εκ του ασφαλούς
και μετά να αρχίσετε τους λεονταρισμούς».
Βουδούρης Δημήτρης».

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
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Γλιτώνουν το 50% των
χρεών ΠΑΕ που ίδρυσαν
νέα ΠΑΕ με το ίδιο όνομα
Σε συμφωνία με το Παράρτημα I, άρθρα 4,5 του ΚΑΠ και
το άρθρο 45 του Κανονισμού Αδειοδότησης κάθε νέα
Π.Α.Ε. που ιδρύεται (με την ίδια ή ανάλογη επωνυμία και
το ίδιο ή ανάλογο σήμα και χρώματα) ευθύνεται για τις ποδοσφαιρικές οφειλές σε ποσοστό 50% αυτών, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την Π.Α.Ε. που υποβιβάστηκε
και έχει τεθεί σε εκκαθάριση.
Βάσει των παραπάνω ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για την γνωστοποίηση τους η 21η Ιανουαρίου
2019. Καλούνται οι πιστωτές της προηγούμενης εταιρείας να γνωστοποιήσουν τις υφιστάμενες οφειλές προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά (τελεσίδικες αποφάσεις δικαιοδοτικών οργάνων, συμφωνίες διακανονισμού/εκχώρησης, κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, εντολές
πληρωμής κλπ).

* Τεράστια είναι η έφεση των Τρικάλων στον αθλητισμό,
οπότε πάντα προκύπτουν σημεία αναφοράς ακόμη και
μέσα στις γιορτές, που θεωρητικά ο περισσότερος κόσμος χαλαρώνει. Όμως στην περιοχή μας οι εμπνεύσεις
καλά κρατούν, οπότε μικροί και μεγάλοι τις απολαμβάνουν και με το παραπάνω.
* Και επειδή η δράση δεν χορταίνεται με τίποτα οι συμπολίτες αγκαλιάζουν τις εκδηλώσεις και δεν το μετανιώνουν, αφού φεύγουν με ωραίες εικόνες στην καρδιά τους.
* Από τους πάγκους τοπικών ομάδων κυρίως στο μπάσκετ
πέρασαν σπουδαίοι κόουτς, που συνεχίζουν να δίνουν
τα φώτα τους με εξαιρετική μεταδοτικότητα. Αλλωστε
παίζουν το αντικείμενο στα δάχτυλα. Επίσης οι φιλοδοξίες δεν κρύβονται.
* Και όλα αυτά με οδηγό πάντα τους χαμηλούς τόνους.
Δόγμα τους μάλιστα είναι η συστηματική δουλειά ακόμη και στις πιο δύσκολες μέρες προκειμένου οι ομάδες
να πιάσουν ταβάνι στην απόδοση την κατάλληλη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι απολαυστικό να συνομιλεί κανείς μαζί τους αφού είναι σαν ανοιχτό βιβλίο.
* Στο πλαίσιο αυτό μια ξεχωριστή συνέντευξη παραχώρησε στο «Φως» ο πρώην κόουτς των Τρικάλων Θανάσης Γιαπλές. Με τις τοποθετήσεις του έδειξε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο στην αθλητική ζωή.
* Ο ίδιος σήμερα είναι βοηθός του Σ. Μανωλόπουλου στον
Ηφαιστο και ανέφερε ότι το μεγαλύτερο παράσημο είναι ότι τα μέλη της ομάδας κατάφεραν να κάνουν χαρούμενους τους πολίτες της Λήμνου.
* Εννοείται ότι περιέγραψε με τα πιο ζεστά χρώματα το
αγκάλιασμα των φιλάθλων της ακριτικής περιοχής,
που διψούν για δράση και σε κάθε παιχνίδι γεμίζουν το
κλειστό. Αλλά και στην καθημερινότητα βρίσκονται στο
πλευρό των πρωταγωνιστών.
* Στην ανάλυση του σημείωσε ότι η κοινή προσπάθεια και
η θετική αύρα έχουν δώσει την απαραίτητη ώθηση στον
Ηφαιστο, που σήμερα θεωρείται από τις ευχάριστες εκπλήξεις στην Α1 ΕΣΑΚΕ.
* Από την πλευρά του ο Γιάννης Καστρίτης έπεσε στα βαθιά και προσπαθεί να ανορθώσει την ψυχολογία των παικτών του Αρη θέλοντας να πάρει το καλύτερο από τον
καθέναν.
* Μεταξύ άλλων έχει κάνει ατέλειωτες συζητήσεις και με
έμπειρα στελέχη, που ξέρουν τα στοιχεία του Αρη καλύτερα από την παλάμη τους. Μεταξύ αυτών ήταν και
ο Γιάννης Ιωαννίδης, που του ευχήθηκε τα καλύτερα στο
δύσκολο έργο που ανέλαβε. Χθες πάντως ο κ. Καστρίτης τέθηκε αντιμέτωπος με την παλιά του ομάδα, δηλαδή την Κύμη σε κομβικό ματς.
* Οσο για τον Γιώργο Βόβορα συνεχίζει τον αγώνα του στο
προπονητικό επιτελείο του Παναθηναϊκού. Ο ίδιος πρόλαβε να πάρει άρωμα Τρικάλων στις γιορτές αλλά έκανε άριστα την δουλειά του κόντρα στην Ρωσική αρκούδα.
* Ηταν πάντως εντυπωσιακό το πώς συνεργαζόταν με τα
μάτια με τον νέο κόουτς των πράσινων Ρικ Πιτίνο, όπως
έδειξε η κάμερα στο ματς με την ΤΣΣΚΑ. Εννοείται ότι
έδωσε στον Αμερικανό όλα τα στοιχεία του «τριφυλλιού», που μεταμορφώθηκε.
* Στην οργάνωση δίνει έμφαση ο γειτονικός ΑΣ. Καρδίτσας, που έκανε διοικητικό φρεσκάρισμα. Στον θώκο παραμένει ο κ. Θ. Δεληγιάννης, ενώ μέσα σε όλα βρίσκεται ο αγαπητός Χρήστος Δεληγιάννης.
* Ετοιμη για δράση την χειμερινή περίοδο δηλώνει η Στ.
Σκαρβέλη (ΓΣΤ).

Καλός οικοδεσπότης ο Φορτούνης
•Η μεταφράστρια Mαρίνα Τσαλή
με τον σύζυγο, τα παιδιά και
τον Φορτούνη στα Μετέωρα
μεταφράστρια του Ολυμπιακού, Μαρίνα Τσαλή,
επισκέφτηκε με το σύζυγο και τα παιδιά της τα
Μετέωρα και συνάντησε τον αρχηγό των
"ερυθρολεύκων", Κώστα Φορτούνη, ο οποίος
βρίσκεται στη γενέτειρά του, Καλαμπάκα.

Η

Στη γενέτειρά του, Καλαμπάκα, βρίσκεται ο αρχηγός
του Ολυμπιακού, Κώστας
Φορτούνης, ο οποίος απολαμβάνει τις ημέρες διακοπών μέχρι να επιστρέψει στις

προπονήσεις της ομάδας.
Στα Μετέωρα βρέθηκε και
η μεταφράστρια των "ερυθρολεύκων", Μαρίνα Τσαλή,
για λίγες στιγμές χαλάρωσης
με το σύζυγο και τις κόρες

τους. Συνάντησε μάλιστα τον
Κώστα Φορτούνη και μοιράστηκε το στιγμιότυπο με
τους ακολούθους της.
Μάλιστα, συνόδευσε τη

φωτογραφία με την εξής λεζάντα: "Best Version of Meteora", ή στα ελληνικά "η καλύτερη εκδοχή των Μετεώρων".

«Όχι» του Πρίγιοβιτς στους Κινέζους
•Δεν «ψήθηκε» να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ και την Ευρώπη ο Σέρφος φορ
Ήταν θέμα χρόνου να κατατεθεί πρόταση από ομάδα
της Κίνας για τον Αλεξάνταρ
Πρίγιοβιτς.
Συγκεκριμένα, η Γκουανγκζού Εβεργκράντε, σύμφωνα
με δημοσιεύματα, δίνει το
ποσό των 10 εκατ. Ευρώ στον
ΠΑΟΚ για την απόκτηση του
Σέρβου επιθετικού.
Ένα ποσό που σαφώς και
καλύπτει την ρήτρα που έχει
βάλει στον παίκτη ο «Δικέφαλος του Βορρά», κάτι που ση-

μαίνει πως ήταν καθαρά στο
χέρι του παίκτη αν θα δεχτεί
την πρόταση ή όχι.
Ο 28χρονος επιθετικός
απάντησε αρνητικά, παρά το
γεγονός πως οι Κινέζουν τον
πρόσφεραν ετησίως το ποσό
των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ
για συμβόλαιο διάρκειας 4,5
ετών.
Ο Πρίγιοβιτς με αυτή την
απόφαση δείχνει πως δεν επιθυμεί να αποχωρήσει αυτή
τη στιγμή από τον ΠΑΟΚ και

επίσης σίγουρα δεν τον ελκύει
ιδιαίτερα η προοπτική να φύ-

Οι εννέα στις 16
άλλαξαν προπονητή
•Μόλις επτά ομάδες της Football
League έχουν κρατήσει τον ίδιο
κόουτς ύστερα από 10 αγωνιστικές

γει από την Ευρώπη για το κινέζικο πρωτάθλημα.
Από εκεί και πέρα, οι άνθρωποι των «ασπρόμαυρων»
σκέφτονται να αναπροσαρμόσουν το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή, ώστε να έχουν
πιο ήσυχο το κεφάλι τους.
Η διοίκηση της ομάδας της
Θεσσαλονίκης σκοπεύει τόσο
να αυξήσει τις ετήσιες αποδοχές του, όσο και να μπει μια
μεγαλύτερη ρήτρα αποδέσμευσης του.

Το πρόγραμμα
του Κυπέλλου
Ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ το αναλυτικό
πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδος για την φάση των 16 το οποίο
περιλαμβάνει οκτώ αναμετρήσεις που θα
διεξαχθούν το τριήμερο 8-9-10 Ιανουαρίου.
Υπενθυμίζεται ότι στη φάση αυτή, την 5η
στον θεσμό, έχουν προκριθεί τρεις ομάδες της
Football League.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
χει ολοκληρωθεί
μόλις το 1/3 της
Football League
και όπως
συνηθίζεται να γίνεται,
αρκετές είναι οι ομάδες που
έχουν απολύσει προπονητές.
Ή που τουλάχιστον δεν
συνεχίζουν με τον ίδιο κόουτς
όχι επειδή δεν πάει καλά η
ομάδα, αλλά λόγω
διαφορετικής φιλοσοφίας ή
λόγω... διπλώματος, όπως
έγινε εφέτος με τον Πάουλο
Κάμπος στον Πλατανιά.

Έ

Μόλις επτά ομάδες έχουν
διατηρήσει τον ίδιο προπονητή
από την αρχή της σεζόν. Οι εννέα έχουν αλλάξει. Μερικές
περισσότερους από έναν!
Αυτές που συνεχίζουν να πορεύονται με τον ίδιο τεχνικό είναι οι Απόλλων Λάρισας (Μαρσέλο Τροΐζι), Απόλλων Πόντου
(Δημήτρης Καλαϊτζίδης), Βόλος (Χουάν Φεράντο), Δόξα
Δράμας (Στάικος Βεργέτης),
Εργοτέλης (Νίκκι Παπαβασιλείου, φωτ.), Κέρκυρα (Δημήτρης Σπανός), Παναχαϊκή (Σω-

κράτης Οφρυδόπουλος).

Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ-ΕΣ
ΑΗΤΤΗΤΟΣ: Σούλης Παπαδόπουλος -> Απόστολος Χαραλαμπίδης -> Πέτρος Δημητρίου
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ: Απόστολος Χαραλαμπίδης ->Μιρσάντ Γιονούζ
ΗΡΑΚΛΗΣ: Σπύρος Μπαξεβάνος -> Αλέκος Βοσνιάδης > Δημήτρης Ελευθερόπουλος
-> Μανουέλ Ρόκα
ΗΡΟΔΟΤΟΣ: Μανώλης Παπαματθαιάκης -> Αρμάντο
Φουτσίνι
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ: Σάκης Παπαβασιλείου -> Μανώλης Παπαματθαιάκης
ΑΟΧ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ: Γιώργος
Πετράκης -> Αλέκος Βοσνιάδης
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ: Πάουλο Κάμπος -> Γιάννης Τάτσης
ΣΠΑΡΤΗ: Κριστόφ Βαζέχα > Αντρέι Τσερνίσοβ
ΤΡΙΚΑΛΑ: Ράτκο Ντόστανιτς
-> Θωμάς Γράφας

Τρίτη 8 Ιανουαρίου
15:00 ΠΑΣ Γιάννινα - Πανιώνιος
17:00 Εργοτέλης - ΟΦΗ
17:00 Παναχαϊκή - ΠΑΟΚ
19:00 Ξάνθη - Ολυμπιακός

Τετάρτη 9 Ιανουαρίου
15:00 Απόλλων Σμύρνης - Ατρόμητος
17:15 ΑΕΛ - Αστέρας
19:30 AOX Κισσαμικός - ΑΕΚ

Πέμπτη 10 Ιανουαρίου
19:30 Λαμία-Παναθηναϊκός

Έφερε Ζίκο
•Ο Απόλλων Λάρισας αναμένεται
να υπογράψει τον Ρενάτο Ζίκο
Στη Λάρισα για λογαριασμό του Απόλλωνα
βρίσκεται ο Ρενάτο Ζίκο. Ο 21χρονος Αλβανός χαφ κάνει προπονήσεις και αναμένεται να
υπογράψει στην ομάδα του Μαρσέλο Τροΐζι,
ο οποίος άλλωστε εισηγήθηκε για την απόκτησή του.
Ο Ζίκο ήταν από το 2015 μέχρι και το τέλος
της σεζόν 2017-2018 στον Πλατανιά, με τον
οποίο πέρυσι έπαιξε σε τρία ματς στη Super
League. Μέχρι πρότινος έπαιζε στη Σκεντερμπέου της χώρας του.

ΜΠΑΣΚΕΤ
δώ και καιρό τα
πρωταθλήματα
υποδομής
βρίσκονται σε
εξέλιξη. Ωστόσο οι
πιτσιρικάδες δεν θέλουν
να χάνουν ούτε μέρα
δράσης.

Ε

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Αλλωστε κάνουν πολλά όνειρα, που στο πνεύμα της εποχής
είναι πασπαλισμένα με πορτοκαλί χρώμα ένεκα του μπάσκετ.
Ετσι τα γιορτινά τουρνουά
έχουν την τιμητική τους και η
εφημερίδα μας προσπαθεί στο
μέτρο του δυνατού να μεταφέρει κλίμα απ’ όλες τις συνάξεις.
Κοινός τόπος είναι φυσικά η
αγάπη για το άθλημα. Εύκολα
διαβάζει κανείς την αγάπη των
πιτσιρικάδων για το μπάσκετ,
οπότε δεν αφήνουν να πέσει τίποτα κάτω.
Στοίχημά τους είναι να γίνονται κάθε μέρα και καλύτεροι
ξεπερνώντας τον εαυτό τους.
Εννοείται ότι κάθε αγωνιστική
εκδήλωση τροφοδοτεί τα νιάτα
με χρήσιμο υλικό, οπότε δίνουν
το 100% στις εκδηλώσεις των
ημερών. Από χθες ξεκίνησε στο
κλειστό της Μπάρας και θα
ολοκληρωθεί σήμερα το 1ο basketball star Kids.
Την πρωτοβουλία είχαν τα
επιτελεία της ΑΕΤ και των Δαναών, που έσπευσαν να συντονιστούν όσο καλύτερα μπορούσαν για ένα χορταστικό διήμερο. Διότι σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να προβλέψει
κανείς ακόμη και τις λεπτομέρειες για να κυλήσουν όλα στην
εντέλεια και με υποδειγματική
φιλοξενία.
Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκε
ο δικός μας Σπάρτακος με τα
στελέχη του να παίρνουν από
νωρίς θέση στον χώρο.
Μαζί τους ήταν η Δεσκάτη και
η Νίκαια. Το χθεσινό πρόγραμμα τροποποιήθηκε ελαφρώς,
αφού πήγε πιο πίσω το εναρκτήριο ματς: Δαναών- Νίκαιας.
Αμέσως μετά η σκυτάλη πέρασε στο ζευγάρι: ΑΕΤ- Δεσκάτης(2006-07), που μπήκαν
νωρίς στο κλίμα καταθέτοντας
μεγάλη ενέργεια και πλειοδοτώντας σε εμπνεύσεις.
Δεν έλειψαν φυσικά και οι
ευχάριστες εκπλήξεις με προσφορά δώρων από πλευράς
διοργανωτών.
Αυτά αφορούσαν τον Μύλο
των ξωτικών, που κερδίζει και
φέτος το στοίχημα. Εννοείται ότι
το υλικό έγινε ανάρπαστο. Πάντως μέσα από τις πρωτοβουλίες

ντονο είναι το
άρωμα του
μπάσκετ αυτή την
εποχή. Ετσι νωπές
είναι ακόμη οι αναμνήσεις
από την παρουσία της
Εθνικής Εφήβων στα
Τρίκαλα, όπου μετά τον
αγώνα με τους Ικάρους
έπαιξε και με τους
συμπολίτες επίλεκτους.

Ε

Ολοι χάρηκαν και με το παραπάνω την δράση.
Σήμερα εξάλλου ολοκληρώνεται το τουρνουά του ΑΣ.
Καρδίτσας στο οποίο συμμετέχει ο Αίολος πλουτίζοντας
τις παραστάσεις του.
Παράλληλα τρέχει και το
Χριστουγεννιάτικο τουρνουά
«Π. Καπαγέρωφ" στο Μουζάκι,
όπου ταλέντα κομίζουν νέα
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Πορτοκαλί όνειρα
•Τα τουρνουά έχουν την τιμητική τους αυτή την εποχή και οι πιτσιρικάδες
δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους στο 1ο basketball star Kids

Τα ταλέντα ΑΕΤ και Δεσκάτης στην καθιερωμένη κοινή φωτογράφιση
αυτές χτίζονται σχέσης εκτίμησης και αναγνώρισης μεταξύ
των πρωταγωνιστών.
Οι άνθρωποι της Δεσκάτης
μας ανέφεραν ότι αποτελεί
χαρά μας να βάζουμε παιχνίδια
στα χέρια μας και αποδεχτήκαμε ασμένως την πρόταση των
διοργανωτών.
Είναι σημαντικό ότι υπάρχει
μεράκι αφού άλλωστε ο μόνος
δρόμος είναι η συστηματική
δουλειά στην παραγωγή.
Τέτοιες συνάξεις δίνουν ερεθίσματα στα ταλέντα να μπουν
ακόμη πιο ζεστά στην αποστολή τους χαράσσοντας την δική
τους μπασκετική διαδρομή.
Πραγματικά σ’αυτές τις ηλικίες όλοι οι αθλητές έχουν δικαίωμα στο όνειρο, εφόσον βέβαια κάνουν το καθήκον τους
χωρίς εκπτώσεις.
Ασφαλώς τα Τρίκαλα έχουν
λαμπρή παράδοση στην καλαθοσφαίριση αλλά δεν πρέπει
να μένουν με τις δάφνες του παρελθόντος.
Αντίθετα χρειάζεται να εργάζονται για το σήμερα έχοντας το
βλέμμα τους στο μέλλον. Φυσικά κάθε εποχή έχει τις δυσκολίες της αλλά αν το ταλέντο
βρεθεί σε καλά χέρια και δουλέψει στοχευμένα έχοντας και
την απαραίτητη στήριξη τότε θα
ανοίξει τα φτερά του.
Είναι πραγματικά συγκινητικός ο αγώνας που γίνεται από

Πλούσιες εμπνεύσεις στο χθεσινό παιχνίδι των δυο προαναφερόμενων ομάδων
αθλητές, προπονητές και παράγοντες για να επιτευχθεί η
ανανέωση των κυττάρων.
Με υπομονή και επιμονή το
κάθε χαρισματικό παιδί θα καταφέρει να ξεδιπλώσει τις αρετές του. Οσο για την απάντηση
στο ερώτημα αν υπάρχουν παιδιά με προοπτικές την δίνουν οι
ίδιοι οι ειδικοί.
Παρά τα εμπόδια υπάρχουν
πολλά παιδιά με εξαιρετικά στοιχεία που προσπαθούν να ξεπερνούν τον εαυτό τους. Αν
συνεχίσουν με την ίδια λογική

και λείψουν τα απρόοπτα θα
βρεθούν κάποια στιγμή στην
πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.
Η ουσία είναι πάντως πως οι
εγκαταστάσεις είναι γεμάτες
κάθε εποχή και οι συνήθειες δεν
αλλάζουν ούτε στις γιορτές.
Στην πράξη οι ιθύνοντες των
ομάδων ξέρουν να βρίσκουν
λύσεις και φυσικά δεν καταθέτουν τα όπλα αντλώντας δύναμη από τα ίδια τα παιδιά.
Τα ομαδικά αθλήματα συγκινούν τον κόσμο και τα επιτελεία

εκτός από την βιτρίνα κάνουν
συγκινητικό αγώνα για να στηρίξουν την υποδομή.
Πάντως η διαδικασία ανάδειξης ενός αθλητή θέλει τρόπο
και κόπο. Όμως από την στιγμή
που τα νιάτα μπουν στο πνεύμα
συνεργάζονται άψογα με τους
προπονητές τους.
Η μεθοδική δουλειά συμβάλλει καθοριστικά στην εξέλιξη
των στελεχών , που όταν ζεσταίνονται βάζουν πλώρη για
νέα κατορθώματα.
Οσο για τους φιλάθλους απο-
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λαμβάνουν τις εμπνεύσεις των
πρωταγωνιστών αλλά ξέρουν
ότι πρέπει να χειροκροτούν όλα
τα παιδιά και ειδικά στις δύσκολες στροφές.
Διότι ειδικά σε αυτές τις ηλικίες χρειάζεται σωστή προσέγγιση, αφού δεν υπάρχει πολυτέλεια να χαθεί ούτε ένα παιδί
με συγκεκριμένες δεξιότητες.

Ατέλειωτο ψάξιμο
Από το σπίτι και το γραφείο
δεν μπορούν να εντοπιστούν
αρχικά και να δουλευτούν στην
συνέχεια οι αθλητές που δείχνουν να έχουν τα απαραίτητα
εφόδια. Συνεπώς οι ιθύνοντες
βρίσκονται σε ατέλειωτο ψάξιμο
σε όλους τους τομείς προκειμένου να καταθέτουν ένα ελκυστικό πακέτο.
Με τον τρόπο αυτό θα κερδίσουν όλο και μεγαλύτερο αριθμό από νεαρόκοσμο.
Φυσικά τα στάδια εξέλιξης
είναι διαφορετικά αλλά όλοι οι
πρωταγωνιστές ξέρουν να βάζουν τις απαραίτητες πινελιές
στην κατάλληλη στιγμή. Εννοείται ότι όσοι φορούν φανέλα
χαίρονται και με το παραπάνω
την δράση, ενώ εμφανίζονται
ιδιαίτερα πειθαρχημένοι.
Παράλληλα εφαρμόζουν πιστά τις αρχές τόσο στο αμυντικό όσο και στο επιθετικό κομμάτι. Σε κάθε περίπτωση οι Τρικαλινοί προχωρούν βήμα-βήμα.
Πολύ σωστά πάντως οι υπεύθυνοι προσέχουν για να έχουν
εστιάζοντας στην διάδοχη κατάσταση, αφού όλοι οι αθλητές
έχουν ημερομηνία λήξης.
Εκεί δεν πρέπει να υπάρξει
κενό αλλά επιβάλλεται να έρχονται φουρνιές από πίσω για
να συντηρήσουν τον μύθο. Σίγουρα το ένστικτο των στελεχών των ομάδων οδηγεί σωστά, οπότε οι τάξεις τους ανανεώνονται σε πρώτη ευκαιρία.
Στο σημείο αυτό πρέπει να κάνουμε ειδική μνεία στους προπονητές, που έχουν πολυσύνθετο ρόλο.
Διότι εκτός από τα συστήματα οι ίδιοι πρέπει να προσεγγίσουν σωστά τον κάθε παίκτη
προκειμένου να τον κερδίσουν
οριστικά προσφέροντάς του
πλούσια εφόδια και για τον
εκτός γραμμών βίο.
Αλλωστε ο αθλητισμός είναι
συνώνυμο του ήθους. Ως εκ
τούτου οι ίδιοι οφείλουν να δίνουν τα σωστά μηνύματα στους
πιτσιρικάδες ούτως ώστε να
ξεχωρίζουν και στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Ακόμη χρειάζεται να
εφαρμόζουν το μέτρο στις νίκες
και στις ήττες. Με όλα αυτά θα
αποκτήσουν εξαιρετική πυξίδα
σε ότι και αν κάνουν.

Βρίσκονται παντού

Εκπαιδευτικό παιχνίδι έδωσαν τα ταλέντα των Δαναών
στην έδρα του Μουζακίου σε εξαιρετική ατμόσφαιρα
στοιχεία μέσα από την δράση
και τις αναλύσεις ειδικών. Εί-

ναι φανερό ότι κάτι καλό πάει
να γίνει στον χώρο του μπά-

σκετ, ενώ και στην πορεία το
υλικό θα είναι πλούσιο.

03.00 FOX Sports
Cotton Bowl, NCAA College Football
11:30 Eurosport 2
Hopman Cup, Τένις
13:30 Eurosport 1
Σκι ανώμαλου δρόμου, Τόμπλαχ
14:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Κρίσταλ Πάλας-Τσέλσι
Premier League
14:15 COSMOTE SPORT 7 HD
Φενέρμπαχτσε-Νταρουσάφακα
TBF Basketball Super League
16:15 COSMOTE SPORT 1 HD
Σαουθάμπτον-Μάντσεστερ Σίτι
Premier League
17:00 ΕΡΤ2
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός, Basket League

17:00 COSMOTE SPORT 8 HD
Κάλεβ-ΤΣΣΚΑ Μόσχας
VTB United League
17:15 Eurosport 1
Άλμα με σκι, Όμπερντορφ
18:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπόρνμουθ, Premier League
19:00 ΕΡΤ2
Προμηθέας - Παναθηναϊκός
Basket League
20:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Μπασκόνια-Ρεάλ Μαδρίτης
ACB Liga Endesa
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD
Orlando Magic-Detroit Pistons
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Ευχές για τα αγγελούδια
•Ο σύλλογος γυμναστικής Αίγλη και η εκλεκτή παρέα της
παρουσίασαν ένα μοναδικό πρόγραμμα για την «Φλόγα»

Ό

ταν οι αθλητικοί
σύλλογοι
βγαίνουν
μπροστά και
καταθέτουν το ταλέντο και
την ευαισθησία τους
αποδεδειγμένα μπορούν να
αγγίξουν ευαίσθητες χορδές
και να κινητοποιήσουν την
τοπική κοινωνία.

Η Αίγλη έχει συνηθίσει το κοινό
της σε μοναδικές παραστάσεις.
Εχουμε την αίσθηση όμως ότι το
απόγευμα της Πέμπτης τα στελέχη
της ξεπέρασαν τον εαυτό τους με
την ψυχή της εκδήλωσης Μάγδα
Σκρέκα να δίνει όπως πάντα αθόρυβα τον τόνο. Εξαιρετική στην παρουσίαση ήταν η άκρως κατατοπιστική Μαρία Αυγέρη.
Από την στιγμή που έπεσε η ιδέα
για την σπουδαία σύμπραξη με την
ανάδειξη του έργου της «Φλόγας»
τα νιάτα του Τρικαλινού συλλόγου
αφοσιώθηκαν με όλες τις δυνάμεις
τους στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση ενός προγράμματος, που κάλυψε όλα τα γούστα. Στο μυαλό και
στην καρδιά τους είχαν μόνο τα παιδιά της «Φλόγας» που δοκιμάζονται.
Μέσα τους έκαναν τις πιο θερμές
ευχές, που έφτασαν μέχρι τον ουρανό.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η θετική
ενέργεια είναι πολύτιμη στον τιτάνιο
αγώνα που κάνουν οι άγγελοι της
«Φλόγας». Χαρακτηριστικός λοιπόν
ήταν και ο τίτλος της σύναξης(I believe in Angels), που αποζημίωσε
και με το παραπάνω το κοινό.
Δεν θα μπορούσε άλλωστε να
ίσχυε κάτι διαφορετικό αφού οι
υπεύθυνοι έβαλαν τα δυνατά τους
και κυρίως την τέχνη τους. Οποια
πόρτα και αν χτύπησαν στην προσπάθειά τους να διανθίσουν την
γιορτή εισέπραξαν ένα μεγάλο ναι.
Στο πνεύμα των ημερών στήθηκε
μια πανδαισία χορού, μουσικής και
γυμναστικής αρτιότητας. Ετσι ο κόσμος που γέμισε ασφυκτικά το Πνευματικό κέντρο άντλησε συνέχεια καινούργια ερεθίσματα και φυσικά δεν
ήθελε να φύγει με τίποτα από τον
χώρο.

Αψεγάδιαστο πρόγραμμα στο πνεύμα των ημερών ξεδίπλωσαν
οι γυμνάστριες της Αίγλης, που χειροκροτήθηκαν θερμά

Καθηλωτικό σκηνικό
Ηταν ένα σοφά δομημένο πρόγραμμα, που ταξίδεψε το κοινό σε
όλες σχεδόν τις γωνιές της Ελλάδας
και όχι μόνον.
Γιατί η πατρίδα μας δεν γνωρίζει
σύνορα με τον Ελληνισμό να αντιστέκεται σθεναρά και να δείχνει νέους δρόμους.
Οδηγός φυσικά είναι η κοινή προσπάθεια. Αλλωστε όταν οι Ελληνες
είναι ενωμένοι καταφέρνουν να φτάσουν στις πιο ψηλές κορυφές. Όπως
γίνεται αντιληπτό τα συναισθήματα
ξεχείλιζαν την ώρα της μάζωξης και
τα χειροκροτήματα ήταν έντονα.
Και μπορεί η τεχνολογική πρόοδος
να λύνει τα χέρια αλλά στην περιοχή
μας ξέρουμε πόσο μεγάλη υπόθεση
είναι η τήρηση των παραδόσεων.
Καλά και άγια τα κάλαντα γνωστού αναψυκτικού, που είπε ένας
εκ των ομιλητών αλλά δεν πρέπει
να λησμονούμε ότι η χώρα μας έχει
τεράστια ιστορία και πολιτισμό. Κάθε
περιοχή της πατρίδας μας διαθέτει
τα δικά της κάλαντα, που ασκούν
ξεχωριστή γοητεία σε μικρούς και
μεγάλους.
Κάποια απ’αυτά είχαν την ευκαιρία
οι Τρικαλινοί να τα παρακολουθήσουν ζωντανά. Κάθε κομμάτι ήταν
αρμονικά ενταγμένο στο πρόγραμμα
, οπότε όλοι αποχώρησαν με ένα
συναίσθημα ανύψωσης ηθικού.
Εννοείται ότι όσοι δεν είχαν συστρατευτεί ενεργά στην προσπάθεια
της «Φλόγας» έσπευσαν να συλλέ-

Παραδοσιακούς χορούς της Θεσσαλίας παρουσίασε
ο Πολιτιστικός σύλλογος Μεγαλοχωρίου μαζί με την Πατουλιά

Κάλαντα απ’ όλη την Ελλάδα πρόσφεραν οι Μορφωτικοί και Εκπολιτιστικοί σύλλογοι
Σωτήρας και απανταχού Πλατανιωτών
ξουν λεπτομέρειες, οπότε δήλωσαν
πιστοί φίλοι. Πραγματικά σε τέτοια
θέματα δεν περισσεύει κανείς και
οι διαχρονικά ευαισθητοποιημένοι
Τρικαλινοί μπορεί και πρέπει να δείξουν τον δρόμο. Και για να χρησιμοποιήσουμε μια φράση που χρησιμοποιούν αρκετά αθλητικά στελέχη: στα δύσκολα πρέπει να βάζει
πλάτη κανείς.
Οσο για το καλλιτεχνικό κομμάτι
συνεπήρε τους πάντες. Το έμψυχο
δυναμικό της Αίγλης είχε συνέχεια
κάτι διαφορετικό να δείξει. Τα κορί-

τσια από τα πιο μικρά ως τα πιο μεγάλα παρουσίασαν θέματα που διακρίθηκαν για την φινέτσα, την πειθαρχία και την φαντασία.
Μπροστά στο σκηνικό αυτό όσοι
βρέθηκαν στο Πνευματικό μπήκαν
ενεργά στο πνεύμα και το χειροκρότημα γινόταν όλο και πιο θερμό.
Ομολογουμένως οι θεατές βίωσαν
οπτική απόλαυση μέσα από τα παιχνίδια με μπάλες, μπαστούνια, κορδέλες, στεφάνια και όχι μόνον.
Στην λίστα ήταν από: Αve Maria
μέχρι ταγκό των Χριστουγέννων.
CMYK

Φώναζε από μακριά πως το έμψυχο δυναμικό της Αίγλης ζούσε
και απολάμβανε ότι έκανε και η θετική αύρα έφτασε σε κάθε γωνιά
του χώρου.
Στην γιορτή του αθλητισμού, του
πνεύματος μα πάνω απ’όλα της ανθρωπιάς η Αίγλη δεν ήταν μόνη της.
Είχαμε λοιπόν την ευχάριστη σύμπραξη από τον Πολιτιστικό σύλλογο
Μεγαλοχωρίου μαζί με τον σύλλογο
Πατουλιάς.
Ακόμη τη νότα τους έδωσαν ο
Σύλλογος Γυναικών Αμπελακίων, ο

Την δική του νότα έδωσε ο
σύλλογος γυναικών Αμπελακίων
Μορφωτικός και εκπολιτιστικός σύλλογος Σωτήρας, ο Μορφωτικός και
εκπολιτιστικός σύλλογος απανταχού
Πλατανιωτών, ενώ έδεσε και το μουσικό σχήμα μαθητών του 5ου ΓΕΛ.
Τρικάλων.
Μαζί τους ήταν και ο Σύλλογος
Ποντίων Λάρισας.
Ολοκληρώνοντας να παραθέσου-

με ένα σχόλιο θεατή, που περιείχε
όλη την ουσία: Τέτοιες συνάξεις
πρέπει να γίνονται πάντα για να δίνουν το σωστό νόημα. Φυσικά αξίζει
να βάλουμε πλάτη κυρίως για τα
αγγελούδια, που δίνουν την μάχη
τους αλλά και την αθλητική και πολιτιστική κουλτούρα.
Α.Κ

τοπικά
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Διαλυμένοι οικισμοί του Νομού Τρικάλων

Μέρος 16ο
11. Ο ναός της Κοίμησης της
Θεοτόκου
Η Κουμαριά πανηγυρίζει λαμπρά την Κοίμηση της Θεοτόκου,
15 Αυγούστου. Πριν 17 περίπου
χρόνια μπήκε και καζάνι, μαγειρεύουν δηλαδή φαγητό για όλους
τους προσκυνητές, που καταφθάνουν από όλη την Ελλάδα,
300-350. Τα έξοδα του φαγητού
καλύπτονται από τις προσφορές
του πιστού λαού του Κυρίου, τούτος ο κόσμος πιστεύει πραγματικά, τιμάει ευλαβικά την Παναγία
μας, αγαπάει ιδιαίτερα την πατρική γη. Ο π. Κωνσταντίνος Τσιλιχρήστος, ο εφημέριος: “Έρχεται
ο κόσμος στο πανηγύρι, ανοίγουμε την εκκλησία, πανηγυρίζουν...” (Δέλκος 1990, 111). Στο
πανηγύρι βοήθησε πολύ και η
ανέγερση των κτηρίων, ξενώνα και
μαγειρίου. Γράφει ο Γ. Στουκογεώργος: “Αυτό είχε ως αποτέλεσμα στο πανηγύρι της Παναγίας, το Δεκαπενταύγουστο, να
καταφθάνουν χωριανοί μας από
όλα τα μέρη της Ελλάδας, να δίνουν φαγητό και να γλεντάει ο κόσμος” (Στουκογεώργος 2017, 44).
Νότια του ναού απλώνεται ευρύχωρη περιποιημένη αυλή, περιφραγμένη με τσιμεντένιο τοίχο,
επάνω του κάγκελα. Είσοδος από
νότια: ΔΩΡΕΑ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ/ΧΡ.
ΚΟΚΚΩΝΗ. Παχείς ίσκιοι με 4 βελανιδιές, η μία πολλή μεγάλη με
πεζούλι γύρω της, 10 νεαρά πευκάκια, 1 λεύκα, 2 κορομηλιές.
Ακόμη 2 σταθερά ξύλινα τραπέζια
για φαγητό, ένα μεγάλο-ψηλό πολύφωνο με τρεις μεγάλες λάμπες.
Τέλη Οκτωβρίου (2018) ο δήμαρχος Τρικάλων Δημ. Παπαστεργίου
πέρασε τέσσερα κομμάτια φωτοβολταϊκά στην σκεπή του ξενώνα,
μέχρι τότε δούλευε η γεννήτρια.
Στο κέντρο της αυλής τρέχει
συνέχεια δροσάτο νεράκι, κατεβαίνει με λάστιχο μέσα σε σιδε-

Η ΚΟΥΜΑΡΙΑ (ΝΕΑ ΣΜΟΛΙΑ)
Αγαπητικά χωριό “ζωντανό”
Του Δημητρίου Γ. Καλούσιου

Ξενώνας, Μαγειρείο και άλλα δύο δωμάτια (9.9.2018).

Ο πρωτοστάτης των έργων της
εκκλησίας της Κουμαριάς
Δημήτριος Πιτέλης (δεξιά), με
τον Πέτρο Μαργαρίτη,
ανεβασμένοι στην υψηλή
σκαλωσιά για τα φώτα
(21.11.2018).

Γάμος στην Κουμαριά, 25.2.1967: Κοκκώνης Χρήστος με Ευαγγελία
Κουτσουγούλα (Αρχείο Δημήτριος Χρ. Κοκκώνης).
ρένιες σωλήνες.
“Στην Κουμαριά οι κάτοικοι
υπέφεραν από νερό και το κουβαλούσαν με τα ζώα και στους
ώμους, 4 χιλιόμετρα από το ποτάμι, το οποίο έρχεται από το
βουνό Μαμαλή. Τελικά το 1954 μεταφέρθηκε νερό από τη θέση Καβούρι, 5 χιλιόμετρα μακριά. Όπως
λέει ο Δημήτρης Πητέλης, εξετάστηκε το νερό στην Αθήνα και είναι άριστης ποιότητας” (Στουκογεώργος 2017, 13-14).
Στη δυτική πλευρά της αυλής
και προς βορράν ωραίος ξενώνας
με 3 διπλά κρεβάτια και 2 μονά,
τζάκι και ξύλινη σόμπα, στους
τοίχους και 2 παλιές φωτογραφίες, για να θυμίζουν, ότι κάποτε
υπήρχαν κάτοικοι στην Κουμαριά, σκεπή με τσίγκο.

Στη βόρεια πλευρά, από δυτικά,
ανοιχτή κουζίνα, και δύο δωμάτια
με ένα κρεβάτι το καθένα, το ένα
από αυτά για τον παπά. Συνέχεια
προς ανατολάς εκτείνεται ο ιερός
ναός. Έξω από την αυλή, δυτικά
οι δύο τουαλέτες, ανδρών και
γυναικών. Νότια της αυλής, εξωτερικά της, μωσαϊκό εικονοστάσι:
ΔΩΡΕΑ /ΚΥΡΑΤΣΟΥ Κ. ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΑ / 1971.
Γράφει σχετικά ο Γ. Στουκογεώργος: “Το 2000 ο Δημήτρης
Ιωάν. Πητέλης ανέλαβε την πρωτοβουλία, διαμόρφωσε τον αύλειο
χώρο της εκκλησίας και ανέγειρε
έναν Ξενώνα με την οικονομική
αρωγή των ξενιτεμένων χωριανών... Όπως λέει ο Δημήτρης Πητέλης τα έξοδα ανεγέρσεως του
Ξενώνα και του αύλειου χώρου

της εκκλησίας ανήλθαν στα
9.000.000 δραχμές και τα χρήματα ήταν συνεισφορά των χωριανών” (Γ. Στουκογεώργος 2017,
44).
Και, ασφαλώς, δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Πολλά εγκαταλειμμένα ερημοκκλήσια και διαλυμένα μοναστήρια ανά την Ελλάδα συντηρούνται και ανακαινίζονται από την πίστη των ντόπιων
κατοίκων, αποτελούν πραγματικό
στολίδι και προσελκύουν τον πιστό λαό του Κυρίου. Στο μυαλό
μου έρχεται αμέσως και η Βύλιζα,

Τον δεκαπενταύγουστο στήνεται και ο χορός, ελληνικός και όχι
φράγκικος, τον “ευλογεί” ο παπα-Κώστας (2016,
Αρχείο Γεώργιος Κ. Τσιλιχρήστος).
το ιερό μοναστήρι της Παναγίας,
στο Ματσούκι Ιωαννίνων. Αν και
διαλυμένο από το 1893 και, παρά
τις αντίξοες, μέχρι “εχθρικές”
συνθήκες, οι Ματσουκιώτες το
έχουν στην εντέλεια, ίσως και καλύτερο από το αν είχε μοναχούς.
Μπράβο! Και πάλι μπράβο! Σε
όλον αυτό τον κόσμο, που κρατάει

βαθειά τις ρίζες του στα πάτρια
εδάφη, δεν λησμονεί την ιδιαίτερη πατρίδα του, θυσιάζεται γι' αυτήν.
ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Στη χτεσινή συνέχεια ο παπα-Κώστας λειτουργεί το
1991.
(Συνεχίζεται)

Τα κάλαντα στις μέρες του Δωδεκαημέρου (25 Δεκέμβρη-7 Γενάρη)
στις παλαιότερες εποχές της φτώχειας, της χαράς, της αλληλεγγύης
Από τον Γιώργο Ηλ. Ζιάκα
1. Τα κάλαντα των Χριστουγέννων:
Μετά τά μεσάνυχτα παρέες-παρέες αγοριών γύριζαν όλα τα σπίτια για να πουν τα κάλαντα. Τα σκυλιά (2-3 για κάθε σπίτι) γαύγιζαν ασταμάτητα και πανδαιμόνιο γινόταν σε κάθε χωριό. Η περιοδεία γινόταν μέσα στο βαθύ σκοτάδι που κάλυπτε τότε τα χωριά μας και μέσα στις λάσπες πολλές φορές ή τα χιόνια. Τ' αγόρια πάσχιζαν να γεμίσουν τον τουρβά τους με τις κουλούρες που
θα 'παιρναν από κάθε σπίτι για να 'χουν να τρώνε για προσφάγι για κάμποσες μέρες.
Τα τραγούδια ήταν τα εξής:
α) Χριστούγεννα, πρωτούγεννα, τώρα Χριστός γεννιέται.
Γεννιέται και βαπτίζεται στους ουρανούς απάνω
κι ούλοι ούλοι χαίρονται, γιατί Χριστός γεννιέται.
Σήκω, κυρά, σήκω, κυρά, να κάνεις την τιμή σου,
ν' ανοίξεις την κασέλα σου να δώσεις τα φλουριά σου,
να ζήσουν τα παιδάκια με χρόνια τα πολλά σου.
β)Χριστούγεννα, πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου
για βγήτε, δέστε, μάθετε, ότι Χριστός γεννιέται.
Γεννιέται κι αναθρέφεται με μέλι και με γάλα,
Τα χρόνια τα ανέμελα
φύγαν σαν τον αέρα
χάθει βαθιά στο παρελθόν
τσοπάνου η φλογέρα.

```
Γέροντες σεβάσμιοι
γριές ηλιοκαμένες
δουλειά ως το βασίλεμα
στο νου μου χαραγμένες.

```
Γεμάτα από πρόβατα
ήταν τότε τα σπίτια
παιδιά γεμάτα οι γειτονιές
πιο πάνω από σπουργίτια.

```
Σε κάθε μία γειτονιά
υπήρχε και αλάνα
πάντα: κρυφτό-τσιλίκα
κέρβερος κάθε μάνα.

```
Τσιγάρο από καλαμποκιά
ή από εφημερίδα
μ' αυτά τότε ξεκίνησε
της εποχής μαρίδα.

το μέλι τρων οι άρχοντες, το γάλα οι αφεντάδες.
Κι ανοίξτε τα κασέλια σας τα καλοκλειδωμένα και
δώστε μας τον κόπο μας απ' το φαρδύ πουγκί σας
Κι αν είστε απ' τους πάμπτωχους ένα ζευγάρι φώτες
κι αν είστε απ' τους πλούσιους, φλουριά μη λυπηθείτε.
γ) Χριστός γεννιέται σήμερα εν Βηθλεέμ τη πόλει.
(πανελλήνια γνωστό).
δ) Εδώ σε τούτες τις αυλές, τις μαρμαροστρωμένες,
εδώ 'χουν χίλια πρόβατα και τρεις χιλιάδες γίδια.
Σαν κάνουν τον ανήφορο, γιομίζ' ο λόγγος όλος,
σαν πιάνουν τον κατήφορο, γιομίζ' ο κάμπος όλος.
Σαν το μυρμήγκι περπατούν, σαν το μελίσσι βάζουν,
σαν τον αφρό της θάλασσας αφρίζουν τα καρδάρια.
Εμείς ολίγα τα 'παμε κι ο Θιός ας τ' αβγαταίνει.
Και του χρόνου!
Από τα σπίτια έπαιρναν κουλούρια, καρύδια, λουκούμια ή
δραχμές
(Βλέπε Γ.Η.Ζ. Πρακτικά Συνεδρίου Θεσσαλικών Σπουδών Τομ.

ΙΓ’ Αθήνα 1980)
2. Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς
α) Αρχιμηνιά κι αρχή χρονιά κι αρχή καλός μας χρόνος
Εκκλησιά με τ' άγιο θρόνο. Αρχή που βγήκε ο Χριστός
ο μέγας κι ο Πνευματικός στη γη να περπατήσει
και να μας καλοκαρδίσει. Άγιος Βασίλης έρχεται
και δεν μας καταδέχεται ν' από την Καισαρεία
Συ 'σαι αρχόντισσα Κυρία.
Βαστάει εικόνα και χαρτί, χαρτί και καλαμάρι
δες εμέ το παλληκάρι. Το καλαμάρι έγραφε
την μοίρα μου την έλεγε και το χαρτί μιλούσε:
Άσπρε μου, Χρυσέ μου ήλιε και του χρόνου!
β) Άγιος Βασίλης έρχεται, Γενάρης ξημερώνει.
Βασίλη απούθεν έρχεσαι κι απούθε κατεβαίνεις;
-Από το δάσκαλο έρχομαι, στη μάνα μου πηγαίνω.
Κι αν έρχεσαι απ' το δάσκαλο, πες μας την άλφα βήτα.
Στην Πατερίτσα ακούμπησε να πει την άλφα βήτα
κι η πατερίτσα ήταν χλωρή κι αμπόλιασε κλωνάρι,

Πρωτοχρονιάτικη αναδρομή
Έρωτα οι τρανήτεροι
είχανε την... παλάμη
στα χρόνια τότε η... ηθική
τον χάρο είχε βλάμη.

```
Το σ' αγαπώ ήταν έγκλημα
ή είμαι ερωτευμένος.
Και τώρα με το κινητό;
ο έρως ξεγραμμένος.

```
Ο χωροφύλαξ ήτανε
ο δράκος στα χωριά
και η ιδεολογία
ελιά και βασιλιά.

```
Τον Παύλο και την... Παύλαινα
είχαμε για πατέρα
η Φρειδερίκη ήτανε
σαν... Παναγιά μητέρα!!

```

Τριάντα χρόνια μείνανε
να γίνω εκατό
έχω ακόμα χρόνια
να ξομολογηθώ.

```
Χριστούγεννα περίμενα
την σύνταξη να πάρω
δεν είχα μπάρμπα βουλευτή
πρωθυπουργό κουμπάρο.

```
Σαν ένοπλος κι απόστρατος
την πάτησα και εγώ
αυτοί με τ' αναδρομικά
βολεύτηκαν... μ' αυγό.

```
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πρώτη φορά αριστερααα
σηκώθηκε η τρίχα
σκοτείνιασα σαν ουρανός
και βγά-ζω ένα βήχα.

```
Ντουγκ-ντουγκ έξω απ' την πόρτα
και κάποιον να σφυρίζει
ο... Αη Βασίλης ήτανε
και σιγομουρμουρίζει.

```
Αριστερό καπίστρωμα
και δέξιο χαλινό
δεν δέχονται κει πάνω
ψηλά στον ουρανό.

```
-Και που να πάω... σύντροφε;
του λέω μ' αγωνίατον βλάκα περιμένουνε
πάντοτε στη γωνία.

```
Το δώρο που μου έδωσε
μια φασκελιά στη μούρη
σαν θα σου κόψουν το νερό
δώρο τούτο παγούρι.

```
Δ. Κοτρώνας

κλωνάρι χρυσοκλώναρο, χρυσό μαλαματένιο.
Που ευλόγησε ο Χριστός με το δεξί το χέρι,
με το δεξί, με το ζερβί με τ' Άγιο το Ευαγγέλιο.
(Ασημίνα Πατριτσοπούλου -Ήθη-Έθιμα Φήκης, τρίτος τόμος περιοδικού Φιλαρχαίου Εταιρείας Τρίκκης, Τρίκαλα 1966).
3. Τα κάλαντα των Φώτων:
α) Σήμερα είναι τα φώτα και ο φωτισμός
και χαρά μεγάλη πού 'ναι αγιασμός.
Ήρθανε τα Φώτα και οι φωτισμοί,
ήρθαν οι παπάδες και οι αγιασμοί.
Ήρθανε τα Φώτα, η τρανή γιορτή,
ήρθε κι η Κυρά μας η Παναγιά η καλή.
β) Σε τούτα τα σπίτια τα ψηλά, τ' ανώγια τα μεγάλα,
εδώ έχουν χίλια πρόβατα και πεντακόσια γίδια.
Εδώ έχουν κι ένα μπιστικό Γιαννίτση τον φωνάζουν.
Γιαννίτση μ', πού 'ν' τα πρόβατα, Γιαννίτση μ', πού 'ν' τα γίδια.
Τα πρόβατα είναι στο μαντρί, τα γίδια στο πουρνάρι
κι αυτά τα λιανοκάτσικα τριγύρω στο μαντράκι.
Σαν τα μυρμήγκια περπατούν, σαν τα μελίσσια βάζουν,
όσα σταλάματ' από το Θεό, τόσα καρδάρια γάλα.
Εμείς τα τραγουδήσαμε κι ο Θεός ας τα χιλιάσει.
Αν είναι χίλια κι εκατό να γίνουν τρεις χιλιάδες
κι αν είναι τρεις κι τέσσερες να γίνουν δεκαπέντε.
Αν τύχαινε κι η νοικοκυρά δεν έδινε τίποτε στις παρέες, τότε
λέγονταν σκωπτικά τραγούδια σε βάρος της ή σε βάρος του συζύγου της.
(Γ.Η.ΖΙΑΚΑ, Πρακτικά ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ, Τ. ΙΓ΄ Αθήνα
1980).
4. Τα Σκωπτικά Κάλαντα
α) Αφέντη μου στην κάπα σου
εννιά χιλιάδες ψείρες!
Άλλες γεννούν, άλλες κλωσσούν
κι άλλες αυγομαζώνουν
κι άλλες τον θιό παρακαλούν
να μη τις ζεματίσουν
(Σαρακίνα Γρεβενών)
β) Σ' αυτό το σπίτι πούρθαμε γεμάτο καλιακούδια·
τα μ'σά γεννούν, τα μ' σά κλωσσούν
τα μ' σά σας βγάζουνε τα μάτια
και τ' άλλα τα μικρότερα σας κουτσιλούν
τα μουστάκια.
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Β. Κικίλιας: Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν μπορεί
να συνεννοηθεί ούτε στο εσωτερικό της

«Ο

κ. Σγουρίδης δεν είναι ένας άπειρος πολιτικός.
Έχει διατελέσει αντιπρόεδρος της Βουλής, είναι
αντιπρόεδρος ενός κόμματος, έχει διάρκεια
στην πολιτική από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι
και σήμερα. Μου προξενεί τρομερή εντύπωση ότι ο ίδιος επιλέγει αυτή τη χρονική στιγμή για να κάνει μια τέτοια δήλωση.
Και μου είναι δύσκολο να πιστέψω ότι τέτοιες δηλώσεις
γίνονται τυχαία», δήλωσε ο τομεάρχης Εθνικής Άμυνας της
Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Κικίλιας.
Ο βουλευτής Α’ Αθήνας διερωτήθηκε τι μπορεί να έχει συζητηθεί σχετικά στο εσωτερικό της κυβέρνησης. «Όταν μέσα
σε λίγες μέρες η ρητορική της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ
κυμαίνεται από το "θα τους τσακίσουμε" στην "καλή Πρωτοχρονιά" και ενδιάμεσα ο αντιπρόεδρος των ΑΝΕΛ παρεμβαίνει
με μια τέτοια δήλωση η οποία εμπλέκει τα εθνικά μας θέματα
με την εσωτερική πολιτική σκηνή, τότε τίθενται πολλά ερωτήματα για το τι έχει συζητηθεί, τι έχει πει ο κ. Καμμένος στον κ.
Σγουρίδη, τι έχουν συζητήσει με τον κ. Τσίπρα» ανέφερε.
Ο κ. Κικίλιας επιτέθηκε στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι δεν
της έχει καμία εμπιστοσύνη για τη διαχείριση μιας κρίσης.
«Υπάρχει σοβαρό θέμα. Είναι ανήκουστο αυτή η κυβέρνηση
να μη μπορεί να συνεννοηθεί στο εσωτερικό της για τα πάρα
πολύ σοβαρά θέματα της χώρας.
Σας θυμίζω τη διαφορά στις δηλώσεις του ΥΕΘΑ κ. Καμμένου
με τον ΑΝΥΕΘΑ κ. Κουβέλη και το διάδοχο του δεύτερου κ.
Ρήγα, του ΑΝΥΠΕΞ κ. Κατρούγκαλου με τον κ. Καμμένο, πριν
λίγο καιρό του ΥΠΕΞ κ. Κοτζιά με τον κ. Καμμένο, του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Τζανακόπουλου με τον κ. Κοτζιά, του
κ. Τσίπρα με τους Κοτζιά και Καμμένο...
Αν τελικά συμβεί κάποιο θερμό επεισόδιο, κάτι που απεύχομαι, ποιος θα συνεννοηθεί με ποιον, προκειμένου να αντιμετωπιστεί σοβαρά και να ξέρουν οι Έλληνες ότι είναι διασφαλισμένη η εθνική μας ανεξαρτησία και η εδαφική μας
ακεραιότητα από κάθε εχθρική δύναμη;», δήλωσε ο τομεάρχης

«Υπάρχει σοβαρό θέμα», τονίζει ο βουλευτής της ΝΔ
Άμυνας της Ν.Δ.
Επισήμανε ακόμα την εμπιστοσύνη των Ελλήνων στις Ένοπλες Δυνάμεις, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Σε όλες τις
μετρήσεις τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες δείχνουν ότι πρώτα
από όλα εμπιστεύονται τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας.
Και είναι εντυπωσιακό ότι, μέσα στην κρίση, ένας θεσμός
έχει μείνει όρθιος με τόσο μεγάλα ποσοστά αποδοχής από
την ελληνική κοινωνία. Φαίνεται ότι κάποιοι κάνουν προσπάθεια
ακόμα και αυτό τον θεσμό να τον πληγώσουν, να τον ευτελίσουν».
Ερωτώμενος για το πόσο κοντά έχουν έρθει οι εκλογές
λόγω του ονοματολογικού της ΠΓΔΜ, ο κ. Κικίλιας τόνισε

πως «οι Έλληνες σε όλη τη χώρα απάντησαν στον πρωθυπουργό τους, με τον οποίο βρίσκονται σε άλλη σελίδα στα
εθνικά και πατριωτικά θέματα.
Με τα συλλαλητήρια, με την επιμονή και την πίστη τους,
απέδειξαν ότι ο πατριωτισμός είναι αξιακά πολύ ψηλά, αντίθετα
με αυτά που υπολόγιζε το Μέγαρο Μαξίμου για τη Συμφωνία
των Πρεσπών. Δεν ξέρω πότε θα γίνουν εκλογές, νομίζω ότι
ούτε ο κ. Τσίπρας έχει αποφασίσει ακόμα, καθώς ψάχνει να
βρει κατάλληλη ημερομηνία για να χάσει αξιοπρεπώς».
Χαρακτήρισε τις επόμενες εθνικές εκλογές τις πιο κρίσιμες
από τη Μεταπολίτευση και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό
ότι το σχέδιό του είναι η ακυβερνησία.
«Σε εποχές κρίσης, ανασφάλειας και περιοριστικών δημοσιονομικών πολιτικών, η ακυβερνησία θα φέρει την καταστροφή
πολύ κοντά. Και η ακυβερνησία είναι το σχέδιο του κ. Τσίπρα
με την απλή αναλογική που έχει ψηφίσει να ισχύσει στις μεθεπόμενες εκλογές.
Για να μπει η χώρα σε ένα σπιράλ νέας κρίσης και να μη
βγει ποτέ από τη δυστυχία. Η φτωχοποίηση του πληθυσμού
συμφέρει τον κ. Τσίπρα.
Η επιδοματική του πολιτική των 100 ευρώ έχει αυτήν
ακριβώς τη στόχευση. Η δική μας στόχευση είναι τελείως
διαφορετική. Επενδύσεις, που θα φέρουν νέες δουλειές για
τους Έλληνες, ώστε τα παιδιά μας να μη φεύγουν στο εξωτερικό.
Στις εκλογές που έρχονται ζητάμε πρώτα από όλα συμμετοχή.
Να πάνε και οι πικραμένοι ή απογοητευμένοι συμπολίτες
μας, που απέχουν επί σειρά ετών, να ψηφίσουν. Και δεύτερον,
να εμπιστευθούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία για να γυρίσουμε σελίδα στη χώρα», επισήμανε ο
βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

ΝΔ: Η παραίτηση Σγουρίδη έπρεπε να γίνει δεκτή
Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη δήλωση περί «θερμού επεισοδίου»
εδρο του κόμματος Πάνο Καμμένο, σχολίασε στο Twitter ο
τομεάρχης Εξωτερικών της
ΝΔ Γιώργος Κουμουτσάκος.
Ο κ. Σγουρίδης είχε προκαλέσει νωρίτερα αναστάτωση στους ΑΝΕΛ δηλώνοντας
ότι η Συμφωνία των Πρεσπών
μπορεί να μην έρθει ποτέ στην
ελληνική Βουλή επειδή στο

Ο τομεάρχης Εξωτερικών της ΝΔ Γιώργος Κουμουτσάκος
Η παραίτηση του αντιπροέδρου των ΑΝΕΛ Παναγιώτη

μεταξύ μπορεί να σημειωθεί
«θερμό επεισόδιο» με την
Τουρκία στο Αιγαίο.
Μετά το θόρυβο που προκλήθηκε, ο αντιπρόεδρος των
Ανεξάρτητων Ελλήνων έθεσε
την παραίτησή του στη διάθεση του Πάνου Καμμένου,
ο οποίος όμως δεν την έκανε
δεκτή, παρόλο που νωρίτερα

είχε «αδειάσει» τον κ. Σγουρίδη. Ο ίδιος ο κ. Σγουρίδης
πήρε στη συνέχεια αποστάσεις από την αρχική του δήλωση.
«Στα εθνικά θέματα δεν γίνονται ανεκτές ανοησίες, ρηχότητες και επιπολαιότητες»
έγραψε στο Twitter ο κ. Κουμουτσάκος.
«Άλλα εάν είχε γίνει δεκτή,

πως θα δικαιολογούσε η Κυβέρνηση την παραμονή του
Υπουργού Άμυνας στη θέση
του;» διερωτήθηκε.
«Δύο μέτρα, δύο σταθμά;»
κατέληξε.
Είχε προηγηθεί ανακοίνωση
της ΝΔ που χαρακτήριζε τις
δηλώσεις Σγουρίδη «ανόητες
και επικίνδυνες».

όπως παλιά...
ουζερί ταβέρνα

Σγουρίδη έπρεπε να είχε γίνει
άμεσα δεκτή από τον πρό-

Ρούλα Μπάλτου
Περσεφόνης 2 Τρίκαλα
Τηλ.: 2431100104

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Delivery

Β. Τσιτσάνη 44
από τις 2 το μεσημέρι
24310 20700,
μέχρι τις 12.30 το βράδυ 24310 20702

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK

εσωτερικά
Κουβέλης:
Η κυβέρνηση
θα συνεχίσει
και με την ψήφο
των ΑΝΕΛ

Μ

Τη βεβαιότητα ότι η Συμφωνία των Πρεσπών θα επικυρωθεί από το Κοινοβούλιο
της χώρας, εκφράζει ο
Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο Φώτης
Κουβέλης, υπογραμμίζει
ακόμη ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας ενώ τονίζει ότι η ηγεσία
του ΚΙΝΑΛ αρνείται τη συγκρότηση του προοδευτικού
πόλου.
«Οι ΑΝ.ΕΛ. θα καταψηφίσουν τη Συμφωνία, θα αποσύρουν τους Υπουργούς
τους από την Κυβέρνηση
και, σύμφωνα με τη δήλωσή
τους, θα συνεχίσουν να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση», τόνισε ο κ.
Κουβέλης και πρόσθεσε: «Με
αυτό το δεδομένο η Κυβέρνηση θα συνεχίσει χωρίς εμπόδια την πορεία της έως το
τέλος της τετραετούς θητείας της. Η νομιμοποίηση
της Κυβέρνησης κρίνεται
από τη εμπιστοσύνη των
βουλευτών και αυτή η εμπιστοσύνη θα προκύπτει από
την πλειοψηφία των μελών
του Κοινοβουλίου».
Αναφερόμενος στη Συμφωνία των Πρεσπών ο κ.
Κουβέλης τόνισε πως «αποτελεί τη λύση του χρόνιου
προβλήματος με την ΠΓΔΜ
και διαμορφώνει συνθήκες
σταθερότητας, συνεργασίας
και οικονομικής συνανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή».
«Η Συμφωνία είναι σαφής
και συγκεκριμένη και δεν παραχωρεί ούτε εθνότητα ούτε
γλώσσα στους πολίτες της
γειτονικής χώρας. Η Συμφωνία υπηρετεί το συμφέρον
της Χώρας. Αυτό το συμφέρον θα σταθμίσει την ψήφο
των βουλευτών και εκτιμώ ότι
θα ψηφισθεί και από βουλευτές πέραν των βουλευτών
του ΣΥΡΙΖΑ», συμπλήρωσε.
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Αλ. Τσίπρας: Το μετρό
Θεσσαλονίκης παύει να είναι λόγια
ια σημαντική υποδομή παραδίδεται
σταδιακά και βάζει στις ράγες τη νέα
λαμπρή ιστορία της Θεσσαλονίκης,
δήλωσε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
μιλώντας στην εκδήλωση στον σταθμό
«Σιντριβάνι - Έκθεση» του μετρό
Θεσσαλονίκης.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής
Φώτης Κουβέλης

ΚΥΡΙΑΚΗ

Όπως τόνισε, το μετρό Θεσσαλονίκης παύει να είναι λόγια, ενώ επανέλαβε ότι μέσα στο 2019 ξεκινά
η δοκιμαστική του λειτουργία. Είπε επίσης ότι εντός
του 2019 θα ξεκινήσουν οι πρόδρομες εργασίες του
μετρό για τις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης,
ενώ έθεσε ως στόχο το μετρό της Θεσσαλονίκης να
εκτείνεται από το αεροδρόμιο μέχρι τις δυτικές συνοικίες της πόλης.
Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι «η Θεσσαλονίκη
μετεξελίσσεται από συμπρωτεύουσα, από φτωχό
συγγενή, σε πόλη ευρωπαϊκή, σε πρωτεύουσα των
Βαλκανίων, που θα μπορέσει να παίξει σημαντικό
ρόλο στην οικονομία, το εμπόριο, τον πολιτισμό».
Αναφερόμενος στο μετρό Θεσσαλονίκης, ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για «απίστευτη χρονοτριβή και κωλυσιεργία όλα τα προηγούμενα χρόνια μέχρι να αναλάβουμε». Ανέφερε επιπλέον ότι «κατορθώσαμε να
ολοκληρωθεί το έργο και ταυτόχρονα να αναδείξουμε, να προστατεύσουμε, να σεβαστούμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Σπάσαμε τα ψευτοδιλήμματα της συντήρησης και των συμφερόντων. Το
ψευτοδίλημμά που έλεγαν ή αρχαία ή μετρό, το μετατρέψαμε σε και αρχαία και μετρό».
Ο κ. Τσίπρας δεσμεύτηκε ότι η Θεσσαλονίκη το
2020 θα είναι μια άλλη πόλη, με βελτιωμένη εικόνα.

Νέο Διεθνές Πανεπιστήμιο με
τμήματα σε έξι πόλεις της Β. Ελλάδας

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

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

Την ίδρυση του νέου Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και τμήματα σε έξι
πόλεις της Βόρειας Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Σέρρες,
Καβάλα, Κιλκίς, Δράμα, Κατερίνη) ανακοίνωσε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε συνάντηση με
εκπροσώπους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, στο γραφείο του στη Θεσσαλονίκη.
Το πανεπιστήμιο θα προκύψει από τη συνέργεια
τριών ΤΕΙ (Θεσσαλονίκης, Κεντρικής Μακεδονίας,
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) και του μέχρι
τώρα Διεθνούς Πανεπιστημίου.
Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, θα είναι κατ΄
εξοχήν εξωστρεφές πανεπιστημιακό ίδρυμα με ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών και θα καλύπτει
πληθώρα γνωστικών αντικειμένων.
Κατά τον ίδιο, το πανεπιστήμιο θα πλαισιωθεί από
ερευνητικά ινστιτούτα βασικής έρευνας στις επιστήμες όπου δοκιμάζονται στην πράξη καινοτόμες
παραγωγικές τεχνικές.

32 σελίδα
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τοπικά
EΠΙΚΑΙΡΑ

ΘΕΜΑΤΑ

Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος

ΘΕΟΣ; ΑΝΘΡΩΠΟΣ; Ο Μέγας Βασίλειος
Ε

ίναι ξεκάθαρα θέμα
πίστης. Εξαρτάται τι
πιστεύει ο κάθε άνθρωπος.
Και στην πίστη δεν χωράνε
αποδείξεις, επιχειρηματολογίες
που ενισχύουν την ψηλαφούμενη
αλήθεια; Αλλά και πάλι ποια είναι
η αλήθεια;

Ας είμαστε ειλικρινείς. Ο σύγχρονος
άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται για θέματα
που άπτονται της δογματικής, και τα
οποία είναι δύσκολο να κατανοηθούν
από τους πολλούς. Ο σύγχρονος άνθρωπος αγωνιά για την απλότητα των πραγμάτων. Πού να γεμίζει ο νους του με δύσκολους δογματικούς όρους και ερμηνείες; Αυτό, όμως, είναι μέρος της αλήθειας. Θέλω, λοιπόν, με τούτη τη σκέψη
να πω πως το πρόσωπο του είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για την ανθρωπολογία, όσο και για τη σωτηρία του ανθρώπου. Δεν είναι ανάγκη να αναλωθεί
κανείς σε ακατανόητες φράσεις και σκέψεις, που διατύπωσαν με το φωτισμό
του αγίου Πνεύματος οι Πατέρες της
Εκκλησίας, εντούτοις, χρειάζεται η γνωριμία με το πρόσωπο του Χριστού, που
συμβάλλει στη γνωριμία του ανθρώπου
με τον εαυτό του, τον κόσμο του, τους
άλλους.
Γεννήθηκε ο Χριστός. Ε, και; Θα πει
κάποιος; Άλλος ένας μεγάλος, σπουδαίος
στην ιστορία του κόσμου. Δεν είναι έτσι
τα πράγματα. Αν ήταν άλλος ένας ακόμη
σπουδαίος, γιατί να φτάσει μέχρι θανάτου,
θανάτου σταυρικού; Εξάλλου, αν ήταν
ένας ακόμη σπουδαίος και τρανός, σίγουρα δεν θα επιδίωκε να έχει την τύχη
ενός Σώματος που σταυρώθηκε, συκοφαντήθηκε, χλευάστηκε, πόνεσε, μάτωσε.
O Michael Onfray, αυτό το τελευταίο δεν
ήθελε να το αποδεχτεί. Και θεωρώ πως
σ ’αυτό είχε επηρεαστεί από τον υπεράνθρωπο του Nietzsche. Βλέπετε, η δυτική θεώρηση αισθανόταν απόκρουση
για το καταπονημένο, ταπεινωμένο, ασθενές σώμα, και εξυμνούσε την ευρωστία.
Και σ’ αυτό, η Δύση απέτυχε. Γι ’αυτό
και σήμερα οι Δυτικοί διψάνε να γνωρίσουν την ορθοδοξία. Γιατί όλα μέσα τους
απομυθοποιήθηκαν, κατέρρευσαν.
Η Ανατολή δεν ζει με αντι –προτάσεις.
Δεν υπάρχει για να κατατροπώνει τη δυτική σκέψη και τα πρότυπα της. Η Ανατολή, η ορθόδοξη Ανατολή, ζει με αλήθειες. Όμορφες αλήθειες. Κι αυτές τις
εκφράζουν οι άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, αυτοί οι μεγάλοι άγιοι που αποτελούν, συνάμα, για τον άνθρωπο, ψυχολόγους, φιλοσόφους. Δεν ερμηνεύουν
το μυστήριο. Στέκονται με «σωφροσύνη
και ευλάβεια απέναντι στα θεία», καταπώς
σημειώνει ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης. Το
άγιο Πνεύμα τους φώτισε και αποτύπωσαν
τις σκέψεις τους στα θαυμάσια έργα
τους. Έτσι, με ταπείνωση και ευλάβεια
προσκύνησαν το μυστήριο, το ψηλάφησαν
και αποτύπωσαν τις αλήθειες του.
Υπάρχει ένα σημείο, στο οποίο σκοντάφτουν, σκαλώνουν, όσοι αμφισβητούν
το πρόσωπο του Χριστού. Είναι το «ισχυρό» Του σημείο∙ η θεότητα Του. Εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα. Μάλιστα, ο Ernest
Renan, θα ομολογήσει για τον Χριστό:
«Οι αιώνες θα διακηρύσσουν ότι μεταξύ
των υιών των ανθρώπων δεν γεννήθηκε
κανένας υπέρτερος σου∙ Θεός όμως
δεν είσαι». Μήπως, αυτό δεν διακηρύσσει
η σύγχρονη αθεΐα; Υπάρχει, όμως, σ’
αυτό, κάτι βαθύτερο με προεκτάσεις ανθρωπολογικές, καθοριστικές για την ουσία
της ανθρώπινης ύπαρξης και αποτελεί,
θα έλεγα, ένα ταρακούνημα στη μεταφυσική. Η αθεΐα δεν θέλει έναν Θεό ενανθρωπήσαντα, αλλά έναν άνθρωπο «απο-

θεωθέντα» κατά τη ρήση του Ιωάννη Δαμασκηνού, έναν υπεράνθρωπο του Nietzsche. Θέλει Θεό τον άνθρωπο και τον
Χριστό άνθρωπο σπουδαίο, περίφημο,
υψηλής ιστορικής σπουδαιότητας, στην
καλύτερη περίπτωση. Αυτός είναι ο Χριστός;
Αυτή είναι η αλήθεια; Η αλήθεια στα
θεολογικά έχει άλλη κίνηση. Τί λέει ο
Χριστός στον Θωμά; «Εγώ είμαι η οδός
και η αλήθεια και η ζωή» (Ιω. 14, 6). Υποστασιοποιείται η αλήθεια στο πρόσωπο
του Χριστού και έχει αξία, νόημα, μόνο
όταν ταυτίζει την οντολογική της δύναμη
και λειτουργικότητα με το θείο Του πρόσωπο. Με τον τρόπο αυτό, δεν εκφράζει
αξιακές αρετές, αλλά μαρτυρεί τη θεία
της προέλευση. Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, στο φετινό μήνυμα των Χριστουγέννων, με σαφήνεια οριοθετεί τα πράγματα: «Δεν είναι
“Θεός –Ιδέα”, ως ο θεός των φιλοσόφων».
Αυτό το τελευταίο πολεμάει ο Nietzsche
στη «Χαρούμενη Γνώση», τον Θεό –είδωλο. Αυτό, δεν το θέλει ο μεγάλος φιλόσοφος και γι’ αυτό κάνει αναφορά
στον θάνατο του Θεού, Τον οποίο είδαν
με τα σωματικά μάτια οι φιλόσοφοι.
Ο Χριστός δεν είναι απλά ένας ηθικός
άνθρωπος. «Ο Χριστός είναι Σωτήρας,
όχι γιατί προβάλλει ένα ηθικό πρότυπο ή
γιατί διατύπωσε μία χρήσιμη διδασκαλία
– αλλά γιατί ενσάρκωσε την υπέρβαση
του θανάτου. Στο Πρόσωπο του Χριστού,
πλέον, το κτιστό ζει αιώνια», θα γράψει ο
Γέρων Μητροπολίτης Περγάμου κ.κ. Ιωάννης. Ο Άρειος, ο Νεστόριος είδαν την
κτιστότητα στον Χριστό, όχι την θεότητα.
Οι καταβολές της σύγχρονης αθεΐας, εντοπίζονται στον Νεστόριο, αφού ο ίδιος
καλούσε τον Χριστό «θεοφόρο» και όχι
ενανθρωπήσαντα Θεό. Θεοφόροι, όμως,
είναι και οι άγιοι. Τότε, ποια η διαφορά;
Ο Ιωάννης Δαμασκηνός, ο οποίος τον 8ο
αιώνα ανακεφαλαιώνει με συστηματικό
τρόπο ολόκληρη τη θεολογία των Πατέρων, μιλάει για μη μεταβολή της θεότητος
του Χριστού στην ουσία της σαρκός Του.
Και καταλήγουμε, ύστερα από αιώνες
συζητήσεων, στον περίφημο Όρο της
Χαλκηδόνας, που περιγράφει το πρόσωπο
του Χριστού: «…τέλειον τὸν αὐτὸν ἐν θεότητι καὶ τέλειον τὸν αὐτὸν ἐν ἀνθρωπότητι, θεὸν ἀληθῶς καὶ ἄνθρωπον ἀληθῶς
τὸν αὐτὸν ἐκ ψυχῆς λογικῆς καὶ σώματος,
ὁμοούσιον τῷ πατρὶ κατὰ τὴν θεότητα,
καὶ ὁμοούσιον τὸν αὐτὸν ἡμῖν κατὰ τὴν
ἀνθρωπότητα, κατὰ πάντα ὅμοιον ἡμῖν
χωρὶς ἁμαρτίας».
Προσφέρεται μία σύγχρονη ανάγνωση
του γεγονότος της θείας ενανθρώπισης,
όπως μας την δίνει ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσόστομος, στο βιβλίο του «Εκκλησία και
Κοινωνία», ανάγνωση καταλυτικής σημασίας για τον άνθρωπο, την κοινωνία, την
κτίση: «Μόνο εάν προσεγγίσουμε το γεγονός της θείας ενανθρώπισης του Θεού,
στα πλαίσια της καταφατικής κοινωνίας
και σχέσης προς τον άλλον, τότε μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε έννοια διάστασης και ατομικής θεώρησης της ανθρώπινης ζωής, έστω και αν αυτή η ζωή
προσωρινά σκιάζεται από βανδαλισμούς,
σκάνδαλα και οικονομικές κρίσεις, οι
οποίες έχουν και τις αντίστοιχες συνέπειες
για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Μόνο τότε ο άνθρωπος μπορεί
να κατανοήσει ότι οποιαδήποτε παλινδρόμηση ανάμεσα στη Σκύλλα του ατομισμού και στη Χάρυβδη του κολλεκτιβισμού είναι ανώφελη για τον ίδιο αλλά
και για κάθε μορφή ανθρώπινης κοινωνίας».
διάκονος Ι. Μ. Σταγών & Μετεώρων
π. Ηρακλής Αθ. Φίλιος
(Βαλκανιολόγος, Θεολόγος)

και η εποχή μας

Σ

τις μέρες μας το
άγιο πρόσωπο
του
«ουρανοφάντορα του
Χριστού» και
Οικουμενικού
διδασκάλου Μεγάλου
Βασιλείου έχει
παραλλαχθεί κατά
τέτοιον τρόπο, ώστε να
έχει γίνει αγνώριστο.
Ποια, αλήθεια, σχέση
μπορεί να έχει ο
ασκητής, ο ασθενικός
κατά το σώμα, ο
φωτισμένος,
αγιασμένος, ταπεινός
επίσκοπος Βασίλειος με
τον παχουλό άγιο
Βασίλειο, που
προβάλλεται πολυειδώς
και πολυτρόπως από
παντού να περιφέρεται
με την κόκκινη στολή
του μοιράζοντας δώρα;

Είναι προφανές ότι λόγοι
καθαρά εμπορικοί έχουν επινοήσει τέτοιου είδους και τέτοιου μεγέθους μυθεύματα,
ώστε να διαστρεβλώσουν
κατά τέτοιον τρόπο τον κατεξοχήν άγιο της αγάπης και
των πνευματικών και ηθικών
διδαγμάτων και να τον παρουσιάσουν ως άγιο που προσφέρει στα παιδιά υλικά πράγματα, δηλαδή παιχνίδια!
Του έχουν αλλάξει μάλιστα
και τον τόπο που γεννήθηκε,
έζησε και μεγαλούργησε, δηλαδή την Καισαρεία της Καππαδοκίας και τον μετέφεραν
στη Φιλανδία, όπου βάπτισαν
και ένα χωριό στο όνομα του!
Εμπορευματοποίηση των
πάντων, χωρίς όρια και φραγμούς, χωρίς ηθικούς ενδοιασμούς, χωρίς τον ελάχιστο
σεβασμό προς την αλήθεια.
Ποιος θα γνωρίσει στα παιδιά τον αληθινό Μέγα Βασίλειο και τους άλλους μεγάλους Πατέρες, αγίους και Οικουμενικούς διδασκάλους,
που ήταν Έλληνες, έγραψαν
και δίδαξαν ελληνικά και μας
άφησαν τις απαράμιλλες
πνευματικές υποθήκες τους
στα συγγράμματά τους;
Σήμερα, που στη δύσμοιρη
Πατρίδα μας θέλουμε να απομακρύνουμε από την Παιδεία
μας τις διαχρονικές και πανανθρώπινες ηθικές και πνευματικές αξίες και να εισαγάγουμε αντίστοιχες υλιστικές
και τη σεξουαλική αγωγή, σήμερα που θέλουμε να εξοβελίσουμε από τα σχολεία μας
το μάθημα των θρησκευτικών
ως αλήθεια σώζουσα και ζωή,
ως παιδαγωγούσα, αξία και
αρχή και επομένως να αποβάλλουμε και τους υγιείς εκείνους διδασκάλους και φωστήρες της Οικουμένης, που
με την άγια ζωή τους και τη
φωτισμένη διδασκαλία τους
«τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησαν» και «την φύσιν των
όντων ετράνωσαν», η στροφή
προς τους μεγάλους αυτούς

Πατέρες, «τους μελιρρύτους
ποταμούς της σοφίας, τους
την κτίσιν πάσαν θεογνωσίας
νάμασι καταρδεύσαντας», είναι για την Πατρίδα μας και
το Έθνος μας ιδιαίτερα αναγκαία και εκ των «ων ουκ
άνευ».
Αλήθεια, διώχνουμε από τα
σχολεία το φως και έρχεται
το πνευματικό σκοτάδι και
αυτό δυστυχώς το λέμε πρόοδο και εξέλιξη. Ω χρόνοι, ω
ήθη.
Ποιες ηθικές διδασκαλίες
προσφέρουμε στα σύγχρονα
παιδιά;
Όχι μόνο τα θεία διδάγματα
και τους αγίους Πατέρες
απορρίψαμε, αλλά και τα διδάγματα των αρχαίων Ελλήνων περιφρονήσαμε και διαστρεβλώσαμε. Γιατί και στον
Όμηρο, μεταξύ των άλλων,
συναντάμε την αξιοζήλευτη
πιστότητα της Πηνελόπης
προς τον Οδυσσέα) και τη
σεμνότητα της Ναυσικάς, και
στους Σπαρτιάτες το σεβασμό
προς τους μεγαλύτερους και
το διδακτικό μύθο για τον
Ηρακλή για τους δυο δρόμους: «της αρετής και της
κακίας» και σ' όλους γενικά
τους αρχαίους Έλληνες κλασσικούς και ποιητές κάποια
χρήσιμα-ηθικά διδάγματα.
Ο Μ. Βασίλειος, σε ιδιαίτερη
ομιλία του προς τους νέους
«όπως αν εξ Ελληνικών ωφελοίντο λόγων»; τους συμβουλεύει να παρακολουθούν τους
εθνικούς διδασκάλους, αλλά
να είναι πολύ προσεκτικοί,
έτσι, ώστε να χρησιμοποιούν
τη φιλολογική αυτή μόρφωση
για να κατανοούν τις θείες
αλήθειες και να παίρνουν από
τους κλασσικούς Έλληνες

ποιητές και φιλοσόφους ό,τι
είναι χρήσιμο και ωφέλιμο
πνευματικά και ηθικά.
Να παίρνουν ό,τι προβάλλει
την αρετή, είναι καλό και αξιομίμητο και βοηθάει στην ενάρετη ζωή, όπως κάνουν οι μέλισσες που παίρνουν από τα
λουλούδια ό,τι είναι χρήσιμο
για να κατασκευάσουν τη
γύρη και το μέλι και όχι ολόκληρο το λουλούδι. Θα εκλέγουν, δηλαδή, τα κείμενα εκείνα που αποσκοπούν στην ηθική διαπαιδαγώγηση. Γιατί και
η αρχαία ελληνική γραμματεία
προσφέρει «μαρτυρίαν υπέρ
του αγαθού».
Σήμερα, δυστυχώς, στη Νέα
Εποχή θεωρούμε αναχρονιστικό να μελετούμε τους αγίους Πατέρες, που υπήρξαν
διαχρονικά και γεωγραφικά
οικουμενικοί διδάσκαλοι.
Αντίθετα, δίνουμε στους νέους νέα διδάγματα προοδευτικά δήθεν και μοντέρνα, ενώ
στην ουσία τους οδηγούμε
στον παλιμβαρβαρισμό, στην
ασυδοσία, στην περιφρόνηση
πνευματικών και ηθικών αξιών,
στην αναρχία και στην ανήθικη
-με τη στενή και την ευρεία
έννοια- ζωή. Τα αποτελέσματα
αυτής της αγωγής τα γευόμαστε ήδη.
Μακάρι κατά το νέο έτος,
οι υπεύθυνοι για την Παιδεία
να κατανοήσουν ότι χωρίς ξεκάθαρους στόχους η Παιδεία
θα αποτύχει οικτρά.
Αν, δηλαδή, βλέπει τον άνθρωπο υλιστικά, ως ένα παραγωγικό και καταναλωτικό
ον και όχι ως ον υλικο-πνευματικό και «εικόνα θεού», τότε
βαδίζει προς το χάος και την
καταστροφή.

τοπικά
αλοκαίρι και
διακοπές σε ένα
από τα πολλά
ελληνικά νησιά. Μία
παρέα ηλικιωμένων
συζητά για τα περασμένα
και σχεδιάζει τις
καθημερινές
συναντήσεις στην
παραλία. Ήταν όλοι
γνωστοί και κάθε χρόνο μία παλιά συνήθεια είχαν υποσχεθεί να
βρίσκονται όλοι εκεί: Στο
ίδιο νησί (τόπος
καταγωγής), στην ίδια
παραλία. Κανείς δεν
έλειπε. Άφηναν τις
έγνοιες στην Αθήνα
(τόπος μόνιμης
διαμονής) και
προσπαθούσαν μέσα
από την παρέα και τις
ατελείωτες συζητήσεις
να απαλλαγούν από το
βάρος του χρόνου, που
εμφανώς πια άρχισε να
αφήνει το στίγμα του.

Κ

Στη φετινή, όμως, συνάντηση έλειπε ο πέμπτος της παρέας. Κάποιος από τους υπόλοιπους σχολίασε αυτήν την
απουσία λέγοντας: «Επαρήλθεν, βέβαια, και ο καιρός –
χρόνος». Το σχόλιό του εμπεριείχε και μία λαϊκή θυμοσοφία για την ιδιότητα του
χρόνου να φθείρει και να δαμάζει εξουσιαστικά τον άνθρωπο. Το γραμματικό λάθος (παρήλθε….) δεν υποβάθμισε και το περιεχόμενο
της «γνωμάτευσής» του.
Για λίγη ώρα η παρέα των
υπολοίπων τεσσάρων ανδρών
μελαγχόλησε και άρχισε να
διερωτάται για την ευρηματικότητα των ανθρώπων να βρίσκουν λέξεις για να αποτυπώσουν μία αρνητική πραγματικότητα ή να ερμηνεύσουν
ένα φαινόμενο χωρίς την αρωγή των επιστημονικών όρων.
Για το θάνατο, που ως έννοια τρομάζει, επινοήθηκαν
τα: «ετελεύτησεν τον βίον»,
«έζησε τα χρόνια του», «ξόδεψε το χρόνο του», «συμπλήρωσε τον κύκλο του»,
«ήρθε η ώρα του» κι άλλα.
Όποια φράση, όμως, και αν
απομονώσουμε στον πυρήνα
της θα ανιχνεύσουμε την έννοια του χρόνου. Υπόρρητα,
δηλαδή, δηλώνεται πως ο άνθρωπος ως υλική ύπαρξη υπόκειται απόλυτα στην φθοροποιό εξουσία του χρόνου που
τα δαμάζει όλα (πανδαμάτωρ).
Αν και ο χρόνος δεν έχει αντικειμενική υπόσταση και είναι
επινόηση του ανθρώπου, εν
τούτοις η κίνησή του ούτε
ελέγχεται αλλά και ούτε μπορούμε ως όντα να αμυνθούμε

ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ
ΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ

«Επαρήλθεν…… και ο χρόνος:
Μία ιστορία χρόνου».

α. «Νόημα ή μέτρον τον χρόνου, ουχ υπόστασιν»
(Ο χρόνος είναι επινόηση ή τρόπος μέτρησης και δεν υπάρχει κανονικά. Αντιφών ο Ραμνούσιος, Αρχαίος Αθηναίος πολιτικός).
β. «Ο χρόνος δεν υπάρχει, είναι μία ανθρώπινη επινόηση και εξυπηρετεί ανθρώπινες ανάγκες» (Αϊνστάιν).

στην επέλασή του.
«Δυστυχώς το ρολόι δουλεύει, οι ώρες περνούν .Το
παρελθόν αυξάνεται, το μέλλον υποχωρεί. Οι δυνατότητες
μειώνονται, οι τύψεις συσσωρεύονται» (Haruki Murakami,
Γιαπωνέζος συγγραφέας).
Κάθε λεπτό, κάθε ώρα, κάθε
μέρα που ζούμε δεν μπορούμε να τα ξαναζήσουμε. Ο χρόνος είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος, όπως και το ιστορικό γεγονός. Γι αυτό και είναι
λάθος η άποψη πως «η ιστορία επαναλαμβάνεται». Ο
Ηράκλειτος ήταν κατηγορηματικός και απόλυτος σε αυτό.
Στο αποφθεγματικό «τα πάντα ρει» ενυπάρχει και η έννοια
του χρόνου. Τίποτα δεν μπορεί να είναι όπως πριν.
Στο σημείο αυτό έγκειται
και η διαφορά του χώρου με
το χρόνο. Στον ίδιο χώρο μπορείς να υπάρχεις σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα,
στον ίδιο χρόνο, όμως, αυτό
είναι ανέφικτο. Το χώρο μπορείς να τον ξαναχρησιμοποιήσεις, όχι όμως και το χρόνο.
Ο χώρος καθίσταται αντιληπτός με τη βοήθεια των αισθήσεων (όραση, αφή …..). Το
χρόνο αδυνατούμε να τον
συλλάβουμε - αισθανθούμε
ως υλικές υπάρξεις, αν και
υφιστάμεθα τις συνέπειες από
το «πέρασμά» του. Στο χώρο
μπορούμε να επέμβουμε, να
τον διαμορφώσουμε, να τον
αλλάξουμε ή να τον προσαρμόσουμε στις ανάγκες μας.

Στο χρόνο κάθε σκέψη ή και
προσπάθεια για αντίσταση
χαρακτηρίζεται ως παραλογισμός. Ο χρόνος έχει μία αυτονομία και καμία εξωγενής
δύναμη δεν μπορεί να τον διευθετήσει. Ούτε να τον επιβραδύνουμε, ούτε να τον επιταχύνουμε μπορούμε.
Στην αέναη πάλη με το Χρόνο ο άνθρωπος μετρά μόνο
ήττες. Το μόνο που πέτυχε είναι ο τεμαχισμός του χρόνου σε υποδιαιρέσεις του τύπου: Δευτερόλεπτα, ώρες,
ημέρες, μήνες…… Κι αυτό
γιατί νόμιζε πως θα μπορούσε
έτσι να τον δαμάσει. Ο χρόνος, όμως, είναι ενιαίος και ο
«τεμαχισμός» του είναι μία
φενάκη.
«Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ χρόνου και χώρου είναι
ότι δεν μπορείς να ξαναχρησιμοποιήσεις το χρόνο» (Merrick Furst).
Εν τω μεταξύ η παρέα των
τεσσάρων ηλικιωμένων μετά
τις φιλοσοφικές αναζητήσεις
του χρόνου επέστρεψε στην
καθημερινότητα της ζωής.
Μια ζωή που άλλοι παραπονούνται για την απουσία ελεύθερου χρόνου, άλλοι για την
έλλειψη εργάσιμου χρόνου
(άνεργοι) και πολλοί άλλοι
αναζητούν τρόπους χρήσης
του χρόνου. Κι αυτό γιατί η
διαχείρισή του προκαλεί αμηχανία στον άνθρωπο, αφού
δεν γνωρίζει πώς να αποθηκεύσει ένα αγαθό που του δίνεται δωρεάν αλλά ταυτό-

χρονα και δεν του ανήκει.
Όσο είμαστε μικροί αναζητούμε την επιτάχυνση του
χρόνου, όταν μεγαλώσουμε
την επιβράδυνσή του. Ο χρόνος, όμως, είναι σκληρός και
δίκαιος απέναντί μας. Έτσι
πολλές φορές το δώρο του
χρόνου καταντά βάρος, αφού
με το πέρασμά του μάς αδυνατίζει και στο τέλος μάς λυγίζει. Γι αυτό κάποιοι θεώρησαν πως ο χρόνος και ο θάνατος είναι συγκάτοικοι και
ορίζουν τα ανθρώπινα.
«Ο χρόνος είναι δωρεάν,
αλλά είναι ανεκτίμητος. Δεν
σου ανήκει, αλλά μπορείς να
τον χρησιμοποιήσεις. Δεν μπορείς να τον αποταμιεύσεις,
αλλά μπορείς να τον ξοδέψεις. Και από τη στιγμή που
τον χάσεις, δεν μπορείς να τον
πάρεις πίσω» (Harvey Mackay
Αμερικανός συγγραφέας).
Ένας από την παρέα των
τεσσάρων ηλικιωμένων για να
βοηθήσει και τους άλλους να
απελευθερωθούν από την
λύπη και την κατάθλιψη - εξαιτίας της απουσίας του πέμπτου – πρότεινε να χαρούν την
παρούσα στιγμή γιατί όπως
είπε «Αυτό που μας ανήκει είναι το τώρα και το εδώ». Βέβαια δεν γνώριζε τη σχετική
θεωρία του Αϊνστάιν, αλλά
ένιωθε πως ο άνθρωπος ορίζεται απόλυτα από το χώρο
και το χρόνο.
Και πριν ανανεώσουν το
ραντεβού τους στο σεργιάνι
του χρόνου μετά το «επαρήλθεν και ο χρόνος» ο πιο
νέος της παρέας τούς θύμισε
την προτροπή του Βούδα:
«Να μη βυθίζεσαι στο παρελθόν, να μην κάνεις όνειρα για
το μέλλον, να επικεντρώνεις τη
σκέψη σου στην παρούσα
στιγμή».
Η αποθέωση του «παροντισμού» (presentism) ως βιοθεωρία ή η αποδοχή μιας πραγματικότητας; Tο παρελθόν και
το μέλλον είναι φανταστικές
έννοιες. Tο παρελθόν επιβιώνει μέσα από τη μνήμη, ενώ το
μέλλον κατανοείται ως μέγεθος μέσα από την ελπίδα. Ο
παρoντισμός ως θεωρία αντιμάχεται τη θεωρία της αιωνιότητας “eternalism”.
H παρέα ανανέωσε το ραντεβού για την άλλη ημέρα,
αλλά ακόμα στο χώρο δίπλα
στο θόρυβο των κυμάτων
ηχούσε ακόμα το
«Επαρήλθεν….. και ο χρόνος».
● Η παραπάνω ιστορία της
παρέας των ενηλίκων είναι
πραγματική. Η λογοτεχνική
παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία
για να καταστεί η ιστορία δημοσιεύσιμη.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+
ΤΟΥ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Επέστρεψε το Σάββατο 22/12/2018 η ομάδα εργασίας του Σχολείου μας από την συνάντηση των εταιρικών σχολείων που πραγματοποιήθηκε στo San Nicolo και στο Rottofreno της Επαρχίας
της Πιατσέντσα στην Ιταλία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο “Rainbow Children”. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν σχολεία από την Ιταλία, την Τουρκία, την
Ρουμανία, την Πολωνία, την Ελλάδα και την Λιθουανία. Στην αποστολή συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί: Μουτογεώργος Δημήτρης (ΠΕ06), Μεσιακάρης Βασίλης (ΠΕ07) και οι μαθήτριες της
Γ’ τάξης: Κουφογιάννη Ευαγγελία, Μπαμπάνη Θεοδώρα και Σταμοπούλου Ανδριάνα.

Η πρώτη συνάντηση των εταιρικών σχολείων πραγματοποιήθηκε από 16 Δεκεμβρίου έως 22 Δεκεμβρίου 2018 και το πρόγραμμα αφορούσε τα παιδιά των μεταναστών και προσφύγων
και τις συνθήκες αποδοχής και ενσωμάτωσής τους στο εκπαιδευτικό σύστημα και της κοινωνίας γενικότερα στις χώρες υποδοχής και εγκατάστασής τους.
Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε τρία σχολεία – δύο δημοτικά και ένα γυμνάσιο του σχολικού συγροτήματος ISTITUTO
COMPRENSIVO “M.K. GANDHI” - SAN NICOLO’ di ROTTOFRENO (PC). Εκεί, εκπαιδευτικοί και μαθητές είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά πως διαχειρίζεται το Ιταλικό εκπαιδευτικό σύστημα την ένταξη των παιδιών των μεταναστών στα
σχολεία και την υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών στους ιταλούς μαθητές.

Οφείλουμε επίσης να τονίσουμε την εγκάρδια υποδοχή που
επεφύλαξαν οι εξαιρετικοί Ιταλοί συνάδελφοι στις ομάδες εργασίας των εταιρικών σχολείων και ιδιαίτερα στην Ελληνική αποστολή, καταδεικνύοντας ξανά τις στενές σχέσεις ανάμεσα
στους δύο λαούς.
Υπήρξε επίσης συνάντηση με το Δήμαρχο του Rotofreno στην
οποία συζητήθηκε η τρέχουσα κατάσταση αναφορικά με τις μεταναστευτικές ροές, τις συνθήκες και τις συνέπειές τους.

Στα πλαίσια του προγράμματος έγιναν τρεις εκδρομές - επισκέψεις: στη Γένοβα, στο Galata Museo Del Mare, στο τμήμα του
μουσείου για τη μετανάστευση, στην ιστορική πόλη της Βερόνα καθώς και στο παραδοσιακό χωριό Grazzano Visconti.

Μνήμη προς τον Άρη Βελουχιώτη -Μισούντα
Είσαι υπερήφανος
στη Μισούντα που είσαι στημένος
Αιώνες θα περάσουνε
θα είσαι δοξασμένος.
```
Τους εχθρούς πολέμησες
ήσουνα παλικάρι
οι σφαίρες δεν με βρίσκανε
δεν έπαιρνες χαμπάρι.
```
Στείλε την επιθυμία σου
πρωτοχρονιά θα ξημερώσει

ο καινούργιος χρόνος
θα σε δικαιώσει.
```
Προς τους κυβερνήτες μας
άγαλμα στα Τρίκαλα να σου στήσουν
πολέμησες τον φασισμό
να 'ρθουν να σε τιμήσουν.
```
Να βλέπεις απέναντι
το Σαράφη Στρατηγό
είστε και οι δυο γενναίοι
αντισταθήκατε στο φασισμό.

```
Για πάντα η μνήμη
στου λαού τις καρδιές.
Να σας τιμούν αιώνια
οι ερχόμενες του λαού γενιές.
Βασίλης Σταυρέκας, Βαλτινό
Ποιητής-Λαογράφος
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
```
ΥΓ. Σ' όλα τα αγάλματα
οι νέοι να δακρύζουν
και ένα τριαντάφυλλο
τους γενναίους να χαρίζουν.

Η επίσκεψη αυτή προσέφερε τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές των σχολείων των χωρών που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα, να ανταλλάξουν απόψεις και να
καταθέσουν τις εμπειρίες τους για την εξεύρεση των καλύτερων
πρακτικών προσέγγισης του σοβαρού θέματος της μετανάστευσης και της ενσωμάτωσης των παιδιών στα εκπαιδευτικά συστήματα και τις κοινωνίες κατ’ επέκταση.
Το πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας (2018-2020) και θα ακολουθήσουν σε αυτό το διάστημα συναντήσεις και στα άλλα εταιρικά σχολεία στο μέλλον.
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06:45 Μαζί το Σαββατοκύριακο
10:00 Πάμε Αλλιώς
12:00 ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά Καιρός
12:30 Επτά
14:10 American Titans
15:00 ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά Καιρός
16:00 Η Μηχανή του Χρόνου
17:00 Ιστορίες Μόδας
17:50 Μεγιστάνες και Αστέρες: η
Ιστορία του Χόλιγουντ E3
19:00 Sports Doc
20:55 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
22:00 Φθινόπωρο στη Νέα Υόρκη
23:50 'Oνειρα από Γυαλί
01:25 Μεγιστάνες και Αστέρες: η
Ιστορία του Χόλιγουντ E2 (Ε)
02:25 Sports Doc
04:15 American Titans
05:00 Ιστορίες Μόδας
05:45 Η Μηχανή του Χρόνου

06:00 Πάτερ Ημών (Ε)
07:00 Οι Μεν και οι Δεν (Ε)
08:00 Δεληγιάννειο Παρθεναγωγείο
(Ε)
09:00 Θα Βρεις το Δάσκαλό σου (Ε)
10:00 Φίλα το Βάτραχό σου (Ε)
11:00 Το Καφέ της Χαράς (Ε)
12:00 Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7
13:00 ANT1 News
13:45 Merenda Mania
14:00 Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)
16:00 Ταξιδεύοντας Στο Μύλο Των
Ξωτικών
17:15 ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
17:30 Ο Ηλίας του 16ου
19:30 ANT1 News
20:45 Mamma... Μία Δεν Υπάρχει
23:30 Beat Buzzer
00:30 Katy Perry the Movie: Part of
Me
02:30 Το Τρίτο Στεφάνι (Ε)
03:30 Το Καφέ της Χαράς (Ε)
05:15 Και οι Πανρεμένοι 'Eχουν
Ψυχή

06:15 The Land Before Time
06:45 Dragons: Οι Φύλακες του
Μπερκ
07:15 Ο Βασιλιάς Τζούλιαν
07:40 Super Wings
08:10 Polly Pocket
08:40 Οι Ευχούληδες: Το Πάρτι
Συνεχίζεται
09:10 Πέππα, το Γουρουνάκι

τηλεόραση
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09:25
09:45
10:15
10:45
11:15

Η Μάσα και ο Αρκούδος
Μπόμπι και Μπιλ
PJ Masks
Miraculous Lady Bug
Η Barbie και ο Μαγεμένος
Πήγασος (Barbie and the
Magic Pegasus)
12:00 Μαλλιά Κουβάρια: Η Σειρά
12:30 Be Cool Scooby-Doo!
13:00 Μπετόβεν: Το Ταξίδι
15:00 Star News
15:15 Life is a Beach E1
16:00 Απαραίτητη η Γονική Συμφορά
18:10 'Eνας Μπαμπάς μα τι
Μπαμπάς!
19:55 Star News
21:00 Μόνος στο Σπίτι 3
23:15 Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι
του Θανάτου - Μέρος 2ο
01:45 Χριστουγεννιάτικη
Χιονοθύελλα
03:30 Μπετόβεν: Το Ταξίδι

06:00 TV Mall
06:30 Η Φρουρά των Λιονταριών: Η
Μεγάλη Επιστροφή Μεταγλωττισμένο
07:20 Η Λαίδη και ο Αλήτης (Lady
and the Tramp)
09:00 Kitchen Lab E8 (Ε)
10:00 Σαββατοκύριακο με τον
Μάνεση
13:00 Ειδήσεις
13:50 Καλύτερα Δε Γίνεται!
16:40 Ψυχρά κι Ανάποδα: Η
Περιπέτεια του 'Oλαφ (Olaf's
Frozen Adventure)
17:00 Ποκαχόντας (Pocahontas)
17:30 Δελτίο Ειδήσεων στη
Νοηματική Γλώσσα
17:40 Ποκαχόντας (Pocahontas)
19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:00 Το Σόι σου Κ4 Ε18 (Ε)
21:00 The Bachelor
23:20 Χόμπιτ: Η Μάχη των Πέντε
Στρατών
02:20 World Party (Ε)
04:10 Εικόνες (Ε)
05:10 Καλά να Πάθεις E11 (Ε)

06:00
10:00
12:00
12:30
14:00
14:40
16:20
17:20
18:40
19:45
21:00
22:45

01:15 Ταξίδι στο Νησί της Φαντασίας
03:15 Alphas Κ1
05:15 Ακραίως (Ε)

07:00
08:00
16:00
17:00
19:00
20:00
21:00
21:10
22:50
23:30
23:50
00:50

Θέμα Υγείας (Ε)
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Αναζητώντας τις Ρίζες Μας
Δελτίο Ειδήσεων
Σπορ στη Θεσσαλία
Super Sport
Δυνατά και Ελληνικά
Δυνατά και Ελληνικά
Εδώ Μακεδονία. Η Εξουσία
Ακούει;
02:00 Τα Παντελόνια είναι Περίεργα
Ρούχα (Ε)
04:00 Η Νύφη

07.00
10.30
14.00
15.00
16.30
17.30
18.00
21.30
23.30
01.30
02.00
06.30

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΑΝΙΔΕΙΝ
DOLCE VITA
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ASTRA SPORT
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΡΕΝΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
NIGHT ZONE
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
Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά
13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις
Ακραίως
15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά
Eco News
16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις
Goal Χωρίς Σύνορα
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
18.00 – 19.00 Κόντρα και Ρήξη
Ooh La La!
19.00 – 21.00 Ελληνική ταινία
Happy Traveller
21.00 – 23.00 Αθλητικές μεταδόσεις
dot.
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
Food n' Friends
00.00 – 02.00 Τα άστρα και τα ζώδια
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
02.00 – 06.00 Τηλεπαρέα
Μαδαγασκάρη
06.00 – 07.00 Videoclips
Πεθερικά της Συμφοράς

ΚΡΙΟΣ: Λίγο προσοχή την Κυριακή, γιατί οι
όποιες ανασφάλειες μπορεί να νιώθεις ότι σου
προκαλεί ο άλλος είναι δικές σου αδυναμίες
που δεν έχεις καταφέρει να ελέγξεις και μπορεί να σε κάνουν να συμπεριφερθείς τουλάχιστον παιδικά.
ΤΑΥΡΟΣ: Απόφυγε να υπεραναλύσεις τα
πράγματα και να προσπαθήσεις να καθορίσεις
την εξέλιξη τους. Αντίθετα, αν σε αγχώνουν
τέτοιου είδους πράγματα, προτίμησε να πάρεις την όποια επιβεβαίωση χρειάζεσαι με εντελώς διαφορετικό τρόπο.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Καλά θα κάνεις να αρχίσεις να προετοιμάζεσαι, γιατί η καθημερινότητα σου θα
αλλάξει οσονούπω. Και πάρ’ το σαν προειδοποίηση, γιατί την Κυριακή μπορεί να σε γεμίσει ανασφάλειες το ότι πιάστηκες στον ύπνο.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ο Θεός του κάτω κόσμου βρίσκεται
στον τομέα που αφορά τις σχέσεις και πρόκειται να φέρει έναν μίνι σεισμό στη ζωή σου
το πάντρεμα των δύο αυτές τις μέρες. Βέβαια
όλα αυτά για έναν Καρκίνο δεν έρχονται χωρίς πόνο και άγχος για αποδοχή και αυτά ακριβώς θα πρέπει να ελέγξεις την Κυριακή, γιατί τσάμπα το βασανιστήριο.
ΛΕΩΝ: Θα έρθει να σε γεμίσει συναισθήματα, μιας και τόσο καιρό αυτή η τραμπάλα λογικής-συναισθήματος δε φαίνεται να σε οδήγησε κάπου, με στόχο να στρέψει όλη σου την
προσοχή στο να καταλάβεις τι πραγματικά νιώθεις και να πάρει αποφάσεις να πραγματοποιήσεις αλλαγές στην καθημερινότητα σου,
ακόμα και στο σώμα σου.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Αν είσαι σε σχέση εκμεταλλεύσου αυτές τις μέρες για να έρθεις σε επαφή
με το ταίρι σου και να εκφράσεις τα συναισθήματα σου και θα δεις πως θα αλλάξει προς

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Φιλοσοφικός όρος.
2. Εχουν το περιεχόμενό
τους.
3. Τάση... ηχητική - Αρθρο Αγγλικό σύμφωνο.
4. Ενας παραγωγός.
5. Ο συνθέτης των Γοτθικών
Χορών - Οφείλεται και στη μοναξιά.
6. Ιδιωματικό άρθρο -Δύο οι
δορυφόροι του (αιτ.).
7. Οι έδρες του είναι αριθμημένες - Αριθμός, οπτικά.
8. Ψήνεται στο φούρνο.
9. Κατηγορία χημικών ενώσεων.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Τέτοια δοχεία είναι οι κονσέρβες.
2. Ο μεγάλος προδότης της μάχης του Μαραθώνα.
3. Αρχή ερώτησης - Γαλλική
πόλη.
4. Εξετάζονται σε μικροσκοπικά παρασκευάσματα - Εκφραση
επανάληψης, αρχαϊστί.
5. Απαγορεύονται στους υπερτασικούς (αντιστρ.) - Λεπτά και
ευγενικά (αντιστρ.).
6. Ενα... υγρό - Αερικό της Τρικυμίας του Σαίξπηρ (με άρθρο).
7. Από στρατιωτικούς χρησιμοποιείται - Από τα επτά τα...

Ασκληπιού 36
2431029828
Δευτέρα 31 Δεκέμβριου
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
Τσέλιου Κατερίνα

Έναντι Νοσοκομείου
2431074560
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Βασδέκης Σπύρος
25ης Μαρτίου 22
2431077297

Χειρόπουλος-Οδ. Καλαμπάκας
Τζάρτζος Ευάγ.-Οδ. Λαρίσης
Τζάρτζος-Οδ. Μετεώρων
Κόσσυβας Βασ.-Οδ. Καρδίτσης
Παπακώστας-Οδ. Καρδίτσης
Κωτούλας-Οδ. Καρδίτσης
Μπάκος-Οδ. Καλαμπάκας
Μεσιακάρης-Οδ. Ριζαριού
Κωτούλας Παν.-Οδ. Λαρίσης
Καραγιάννης-7ο χλμ Τρικάλων
-Καλαμπάκας
Γκούμας-Οδ. Πύλης
Ντάλας-Τρικάλων-Πύλης
Σαμαράς-Οδ. Καλαμπάκας
Γιαννακόπουλος-Διαλεκτό

Γιώτας-Παλαιόπυργος
Γιώτας-Πρίνος
Ζαρκάδας-Λυγαριά
Ζουλιανίτης-Σερβωτά
Καλαμπάκας-Αγ. Απόστολοι
Κανάτας-Πύλη
Καρανίκας-Μεγ. Καλύβια
Κατσιάκος-Συνάτικας (Ρόγγια)
Οικονόμου-Γόμφοι
Κέμος-Σωτήρα
Κουρκούνης-Πηγή
Κουτσίρας-Ράξα
Μίντζας-Παλαιομονάστηρο
Μπάλλας-Πύλη
Μπιλιάλης-Βαλτινό

Νικλιτσιώτης-Φωτάδα
Οικονόμου-Παλαιόπυργος
Παπαγεωργίου-Αρδάνι
Σκαρλέας-Αρδάνι
Τσιγάρας-Βαλτινό
Τσιώκας-Μικρό Κεφαλόβρυσο
Δευτέρα 31 Δεκέμβριου
Λιάπης-Οδ. Τρικάλων-Καλ/κας
Νταϊλιάννη-Οδ. Λαρίσης
Ντόκος-Οδ. Καρδίτσης
Παππάς-Οδ. Πύλης
Κατσιάκος-Συνάτικας (Ρόγγια)
Κέμος-Σωτήρα
Μίντζας-Παλαιομονάστηρο
Τσινάκης-Φανερωμένη
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στα ελληνικά
Επίσης προβάλλεται
η ταινία

“BUMBLEBEE”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Κινηματογραφος
και ευτυχισμένο το 2019.
μισά.
8. Ονομασία πέντε σπονδύλων
μας - Τον αιώνα αυτόν πέθανε ο
Λούθηρος.
9. Και προτροπή εκφράζει Περιοχή της ΝΑ Γαλλίας.

Επόμενες προβολές:
Από Πέμπτη 10/1/2019

Το κορίτσι
στον ιστό της αράχνης

ΛΥΣΗ (29-12-2018)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΤΑΝΑΓΡΑΙΑ 2.
ΕΡΗΜΗ - ΙΣΤ 3. ΙΘ - ΛΑΟΙ 4. ΡΑΦΕΙΑ - ΙΘ 5. ΙΔΑΛ-ΓΟΣ "6. ΠΝ
(ΠΟΙΝΗ) - ΔΕΟΣ 7. ΠΗΓΑΔΙΣΙΟ 8.
ΥΛΙΚΟ 9. ΥΔΑΡΝΗ - ΗΣ ΚΑΘΕΤΑ:
1. ΤΕΘΡΙΠΠΟΥ 2. ΑΡΙΑΔΝΗ 3. ΝΗ
· ΦΑ - ΓΕΑ 4. ΑΜΠΕΛΙΑ 5. ΓΗ -ΙΓ
- ΔΟΝ 6. ΛΑΟΔΙΚΗ 7. ΑΙΑ - ΙΣΕΣ
8. ΙΣΟΙ - ΗΛΙΟ 9. ΑΤΙΘΑΣΟΥΣ

Περιπέτεια-Θρίλερ
117’
εκπληκτικές σκηνές
δράσεις… ωρολογιακά
ενορχηστρωμένες
για
αποτελεσματική αγωνία

Sudoku

4

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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“Η ΜΑΙΡΗ ΠΟΠΙΝΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ”

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

6
2

ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Σε απογευματινές
προβολές
η ταινία της Ντίσνεϊ

facebook/Δημοτικος

9
3

“ΜΠΑΤΣΕΛΟΡ 3”

blogspot.com

6
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“Ο ΓΚΡΙΝΤΣ”
στα ελληνικά
Σε κανονικές προβολές
το επικό κλείσιμο της
ελληνική κωμωδίας

http://cine-mylos.

1
3

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σε απογευματινές
προβολές
η παιδική ταινία

Τηλ. 24310 20090

Πώς παίζεται

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

στο Μύλο Ματσόπουλου

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

5

TELEMACHOS CINEMA

CINE –ΜΥΛΟΣ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
Τσιρώνης Παύλος
Μιαούλη 19
2431031875
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Τσιούτσιας Βασίλης

το καλύτερο η διάθεση ανάμεσα σας.
ΖΥΓΟΣ: Το Σαββατοκύριακο για σένα μπορεί
να έχει αρκετό προβληματισμό και φοβίες,
όμως οι αιτίες δεν είναι δυσάρεστες. Οι αλλαγές μπορεί να φαντάζουν δύσκολες, αλλά
τώρα μπορείς και καλά θα κάνεις το πιστέψεις.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Την Κυριακή μπορεί να χάσεις για
λίγο την πίστη σου, όμως δεν είναι ο φόβος
σου για το μέλλον που στο δημιουργεί αυτό,
αλλά οι ματιές που ρίχνεις στο παρελθόν.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Την Κυριακή η όποια πρόσκαιρη αμφισβήτηση της πορείας που έχεις επιλέξει, δεν
είναι παρά μια υγιής αντίδραση που σκοπό έχει
να σε βοηθήσει να πιστέψεις περισσότερο ότι
κάνεις το σωστό.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Οι αλλαγές μπορεί να αγγίξουν
και τον φιλικό σου κύκλο όπου μπαίνουν άνθρωποι που έχουν τη δυναμική να σου δώσουν
νέες προοπτικές για τη ζωή, ενώ ανάμεσα
τους μπορεί να υπάρχει κι ένα πρόσωπο που
θα κάνει την καρδιά σου να χτυπήσει διαφορετικά.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Είναι ευκαιρία να αναμετρηθείς
με το τέρας και στο τέλος να φωνάξεις για τη
νίκη σου δημόσια, γιατί η δημόσια εικόνα σου,
το κοινωνικό σου στάτους αλλάζουν και να ξέρεις...αρέσεις περισσότερο. Η εξέλιξη έχει
ήδη έρθει. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις
είναι να μπεις στο καραβάκι της και καλό ταξίδι!
ΙΧΘΕΙΣ: Θέματα που σχετίζονται με το εξωτερικό, τις σπουδές ή νομικές υποθέσεις πρόκειται να αλλάξουν τη ζωή σου το επόμενο διάστημα, ενώ οι δύο αυτοί πλανήτες συνδέουν
στο ωροσκόπιο σου δυο οίκους που θα μπορούσαν να σου φέρουν έναν έρωτα που θα λειτουργήσει σαν μέντορας σου.

5
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ΚΥΡΙΑΚΗ
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

σοι υποβάλουν
αίτηση μέχρι τις 15
Ιανουαρίου θα
πάρουν το ποσό που
δικαιούνται μέχρι τις 15
Φεβρουαρίου, ενώ όσοι
υποβάλλουν αίτηση από
τις 16 Ιανουαρίου και
μετά το επίδομα θα
πιστωθεί στους
λογαριασμούς τους στα
τέλη Ιουνίου 2019.

Ο

Τι πρέπει να προσέξουν στις αιτήσεις
οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης
προθεσμία υποβολής αίτησης στο μητρώο δικαιούχων επιδόματος
πετρελαίου θέρμανσης;
– Μέχρι τις 31 Mαΐου 2018.

Φέτος, το ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι είναι αυξημένο όπως επίσης αυξημένη
είναι και η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτό σημαίνει
ότι οι ποσότητες που θα προμηθευτούν θα είναι στα ίδια
επίπεδα με το προηγούμενο
έτος. Ακολουθούν ερωτήσεις
και απαντήσεις για την υποβολή αίτησης στο Τaxisnet.

– O προμηθευτής πετρελαίου δεν μου έδωσε
στοιχεία για να υποβάλω
αίτηση χορήγησης επιδόματος. Πώς θα γίνει η
διασταύρωση των στοιχείων;
– Ο προμηθευτής πετρελαίου δεν δίνει στοιχεία για
την υποβολή της αίτησής σας.
Κάθε παραστατικό αγοράς
πετρελαίου υποβάλλεται από
τον προμηθευτή στην ΑΑΔΕ.

– Με ποιους κωδικούς
εισερχόμαστε στην
εφαρμογή δικαιούχων
του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης;
α. Οι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών συνδέονται χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
β. Οι χρήστες που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης
Taxisnet, θα ταυτοποιούνται

εναλλακτικά δίνοντας ΑΦΜ
και αριθμό ειδοποίησης κάποιου εκκαθαριστικού/πράξης
προσδιορισμού φόρου δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων των τελευ-

ταίων πέντε ετών. Εάν δεν
θυμάστε τους κωδικούς πρόσβασης και τυχαίνει το όνομα
χρήστη (username) να ταυτίζεται με τον ΑΦΜ σας, τότε
δεν μπορείτε να χρησιμοποι-

ήσετε τον εναλλακτικό τρόπο
σύνδεσης. Γι’ αυτό θα πρέπει
να ανακτήσετε τον κωδικό
πρόσβασής σας μέσω των
σχετικών διαδικασιών.

– Μέχρι πότε έχω

– Τι πρέπει να κάνει ο
διαχειριστής σε ό,τι
αφορά την εφαρμογή
διαχείρισης χιλιοστών
θέρμανσης μιας πολυκατοικίας;
– Η εφαρμογή διαχείρισης
χιλιοστών θέρμανσης πολυκατοικίας απευθύνεται στους
διαχειριστές των πολυκατοι-

κιών ή σε εκπροσώπους κτισμάτων όπου υπάρχουν περισσότερες από μία κατοικίες
και για τις οποίες υπάρχει
κοινός καυστήρας.
Ο διαχειριστής-εκπρόσωπος εισάγει τα στοιχεία των
διαμερισμάτων της πολυκατοικίας, καθώς και τη συμμετοχή κάθε ενός από αυτά στις
δαπάνες θέρμανσης σε χιλιοστά.
Αλλαγές στα παραπάνω
στοιχεία μπορεί ο διαχειριστής να πραγματοποιήσει
μόνο πριν ενεργοποιήσει τη
δυνατότητα πληρωμής.
Είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν τα χιλιοστά συμμετοχής σε δαπάνες θέρμανσης για όλα τα διαμερίσματα
μιας πολυκατοικίας για να δημιουργηθεί η συνολική εικόνα
της (ανοικτά - κλειστά – τα
οποία ανήκουν σε φυσικά ή
νομικά πρόσωπα). Θα πρέπει
να συμφωνήσετε σε μια κατανομή που θα ισχύει για όλο
τον χρόνο.

Οι ημερομηνίες που θα είναι διαθέσιμες εφαρμογές των TAXIS - TAXISnet
υγκεκριμένες ημερομηνίες που θα είναι
διαθέσιμες εφαρμογές των TAXIS- TAXISnet, ενόψει της ολοκλήρωσης των εργασιών για το κλείσιμο του
έτους, καθώς και της προσαρμογής των πληροφοριακών αυτών συστημάτων στη
νέα οικονομική ταξινόμηση
εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης, ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ.

Σ

Ειδικότερα:
-Η εφαρμογή του περιουσιολογίου για την ηλεκτρονική
υποβολή δηλώσεων ΕΝΦΙΑ
2014 έως και 2018 θα είναι
διαθέσιμη έως τις 31/12/2018
ώρα 23:00 (ενδεικτική ημερομηνία ανοίγματος 07/01/2019).
-Η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αρχικών
και τροποποιητικών δηλώσεων
Φόρου Εισοδήματος Φυσικών

Προσώπων φορολογικών
ετών 2015, 2016 και 2017 θα
είναι διαθέσιμη έως τις
31/12/2018 ώρα 23.00 (ενδεικτική ημερομηνία ανοίγματος
14/01/2019).
-Η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης
βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης
των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα για το
φορολογικό έτος 2017 (σύμφωνα με την ΠΟΛ 1045/2018)
θα κλείσει οριστικά στις
31/12/2018 ώρα 23:00.
-Η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων
φόρου πλοίων Α' κατηγορίας
θα είναι διαθέσιμη έως τις
31/12/2018 ώρα 23:00.
-Η πληρωμή βεβαιωμένων
οφειλών με τη χρήση καρτών
μέσω TAXISnet θα είναι διαθέσιμη έως τις 31/12/2018

ώρα 23:00 (ενδεικτική ημερομηνία ανοίγματος 07/01/2019).
-Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων,
ΦΑΠ, παρακρατούμενων, και
λοιπών φόρων μέσω TAXISnet
δεν θα διακοπεί και θα είναι
διαθέσιμη την 01/01/2019. Τα
οφειλόμενα ποσά από τις χρεωστικές δηλώσεις, μεταξύ
1/1/2019 και 6/1/2019, δεν θα
εμφανίζονται στην προσωποποιημένη πληροφόρηση, έως
την ολοκλήρωση των εργασιών για τη προσαρμογή των
πληροφοριακών συστημάτων
TAXIS- TAXISnet στη νέα οικονομική ταξινόμηση εσόδων
της Γενικής Κυβέρνησης.
-Η εφαρμογή για την έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ
2019 θα είναι διαθέσιμη την
1/1/2019.

Σε προσιτές τιμές
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ΕΡΩΤΗΣΗ 1H:
Έχω ασφάλιση στο ΙΚΑ με βαρέα
ένσημα και μέχρι 31/12/2012
έχω περί τα 8850 ημερομίσθια.
Έχω 3 τέκνα, 24 μήνες στρατό
και κάποιους μήνες κενά ασφάλισης. Είμαι γεννημένος τον
9/1957. Εξακολουθώ να εργάζομαι. Πότε μπορώ να βγω σε
πλήρη σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωσης μέχρι 31/12/2012 με τις διατάξεις των 10500 εκ των οποίων
7500 βαρέα. Στη θεμελίωση το 2012,
ο νόμος προβλέπει κατά ανώτατο
όριο την αναγνώριση πλασματικού
χρόνου 5 ετών, ήτοι 60 μηνών. Μας
αναφέρετε ότι έχετε έως 31/12/2012
8850 εάν αναγνωρίσετε 2 έτη, ήτοι
24 μήνες από το στρατό, άλλως 720
ημερομίσθια και τους υπόλοιπους 36
μήνες, ήτοι 900 ημέρες από τα τέκνα
σας 8850+720+900=10470 και όχι
10500. Συνεπώς ανήκετε στην κατηγορία των συνταξιούχων που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης το 2013, όπου συνυπολογιζόμενων και των 300 ημερών απασχόλησης του 2013 έχετε
10430+300=10730. Έχοντας συμπληρώσει τις απαιτούμενες 10500
ημέρες ασφάλισης , εκ των οποίων
7500 βαρέα με έτος θεμελίωσης το
2013, μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη πλήρη σε ηλικία 60 ετών και 9 μηνών. Ως γεννηθείς τον 9/1957 συμπληρώνετε την απαιτούμενη ηλικία
μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015,
όμως η συνταξιοδότηση με τις διατάξεις των βαρέων ανήκουν στις
εξαιρέσεις την αύξησης των ηλικιακών ορίων. Συνεπώς μπορείτε
να αιτηθείτε συντάξεως από την
ηλικία των ηλικία 60 ετών και 9 μηνών.
ΕΡΩΤΗΣΗ 2Η:
Έχω ασφάλιση ΙΚΑ μέχρι σήμερα
και υπολογίζω ότι έχω 5540
μέχρι 31/12/2012 οπότε και το
τέκνο μου ήταν ανήλικο. Είμαι
γεννημένη τον 5/1968. Πότε
μπορώ να βγω σε σύνταξη ως
μητέρα ανηλίκου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στην περίπτωση σας, βάσει των
στοιχείων που μας παραθέτετε ναι
μεν είχατε τις αναγκαίες 5500 ημέρες ασφάλισης και σωρευτικά ανηλικότητα μέχρι 31/12/2012, όμως
δεν είχατε την απαιτούμενη ηλικία.
Ο νόμος προέβλεπε με το προηγούμενο νομικό καθεστώς ότι για
θεμελίωση το 2012 το ηλικιακό όριο
για πλήρη σύνταξη ήταν 60 ετών και
για μειωμένη ήταν 55 ετών. Ωστόσο
λόγω της ηλικίας σας, είστε μόλις 50
ετών σήμερα, συμπληρώνετε τις
απαιτούμενες ηλικίες πολύ μετά την
ψήφιση του Ν. 4336/2015 και επομένως ουσιαστικά έχουμε κατάργηση των μέχρι τώρα ευνοϊκών ηλικιακών ορίων και υπαγωγή σας στα
γενικά ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης των 67 ετών για πλήρη σύνταξη.
ΕΡΩΤΗΣΗ 3Η:
Είμαι γεννημένη τον 12/1963 και
έχω ασφάλιση ανελλιπώς στο
ΙΚΑ. Μέχρι 31/12/2016 έχω περί
τα 6350 ημερομίσθια όλα βαρέα.
Πότε μπορώ να καταθέσω για
σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σύμφωνα με τα δεδομένα που μας
παραθέτετε από τη στιγμή που έχετε μέχρι 31/12/2016 6350 και εφόσον
κάθε έτος είχατε 300 ημερομίσθια
τότε σημαίνει ότι ήδη από το 2010 είχατε συμπληρώσει 4500 βαρέα ένσημα. Συνεπώς καλύπτετε τις προϋποθέσεις του νόμου, που σας επιτρέπουν να αιτηθείτε σύνταξης σε
ηλικία 55 ετών. Στην περίπτωση
σας, καθώς πρόκειται για συνταξιοδότηση με τα βαρέα, το ηλικιακό
αυτό όριο δεν έχει επηρεαστεί από
το Ν. 4336/2017 και συνεπώς τον
12/2018 που συμπληρώνετε την ηλικία των 55 ετών, μπορείτε να καταθέσετε για σύνταξη.
ΕΡΩΤΗΣΗ 4Η:
Έχω ασφάλιση ΙΚΑ και μέχρι
31/12/2011 είχα 9220 ημέρες
ασφάλισης. Πριν την ψήφιση

τοπικά
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Απαντήσεις σε ερωτήματα αναγνωστών
για συνταξιοδοτικά και κοινωνικοασφαλιστικά ζητήματα
του τελευταίου νόμου προέβην
σε αναγνώριση πλασματικού
χρόνου 1200 ημερών από τα 2
τέκνα μου και από τις σπουδές
μου. Εξακολουθώ και εργάζομαι.
Είμαι γεννημένη τον 10/1960.
Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στην περίπτωσή σας δεν είναι δυνατόν να θεμελιώσετε το 2011 καθώς δεν συμπληρώνετε τις απαιτούμενες 10500 ημέρες εργασίας
ακόμη και με συνυπολογισμό των
ημερών ασφάλισης, τις οποίες έχετε αιτηθεί προς αναγνώριση
(9220+1200=10420). Συνεπώς
αναγκαστικά ανήκετε σε αυτούς
που θεμελιώνουν δικαίωμα το 2012,
καθώς με δεδομένο ότι κατ’ έτος
έχετε 300 ημερομίσθια έως
31/12/2012 έχετε 9520 η.ε. πραγματικής απασχόλησης + 1200 η.ε.
που έχετε ήδη αναγνωρίσει= 10720
ημέρες εργασίας. Σ’ αυτές εάν προστεθούν και τα ημερομίσθια του
2013 και ύστερα υπερκαλύπτετε τις
11100 ημέρες που χρειάζονται για
την συνταξιοδότηση. Ως προς το ηλικιακό όριο, ο νόμος προβλέπει για
έτος θεμελίωσης το 2012 το 59οέτος, ως γεννηθείσα λοιπόν τον
10/1960 γίνεστε 59 τον 10/2019, δηλαδή μετά την ψήφιση του Ν.
4336/2015 και πλέον δύναστε να
συνταξιοδοτηθείτε από την ηλικία
των 60 ετών και 11 μηνών.
ΕΡΩΤΗΣΗ 5Η:
Είμαι ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ
και υπολογίζω ότι μέχρι
31/12/2012 έχω 32 έτη ασφάλισης και 1 μήνα. Έχω γεννηθεί
τον 1/ 1959. Έχω 3 τέκνα και 24
μήνες στρατό. Πότε μπορώ να
βγω σε σύνταξης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Όπως μας αναφέρετε αφού μέχρι
31/12/2012 έχετε 32 έτη ασφάλισης
και 1 μήνα, με αναγνώριση των 2
ετών και 11 μηνών που σας υπολείπονται για την 35ετία από τα 2 τέκνα
σας, συμπληρώνετε τις 10500 ημέρες ασφάλισης. Με συνυπολογισμό
και των ετών ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν από το 2013 και
έπειτα συμπληρώνετε τα 37 έτη
ασφάλισης που προβλέπει ο νόμος.
Ωστόσο με το προγενέστερο νομικό

ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΑΘΗΝΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΙΕΙΔΙΚΟΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ
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ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

καθεστώς προβλεπόταν ως όριο
ηλικίας το 60ο έτος, όμως εσείς ως
γεννηθείς τον 1/1959 γίνεστε 60
ετών το 2019, ήτοι μετά την ψήφιση
του Ν. 4336/2015, ως εκ τούτου
επηρεάζεστε από τα αυξημένα ηλικιακά όρια και μπορείτε να αιτηθείτε πλέον σύνταξης σε ηλικία 61
ετών και 3 μηνών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6Η:
Είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ και
μέχρι 31/12/2012 έχω 4640 ημερομίσθια όλα βαρέα. Η ημερομηνία γέννησης μου είναι 12/1961.
Πόσο επηρεάζομαι από τα νέα
δεδομένα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στην περίπτωση σας, αφού έχετε
4640 ημερομίσθια βαρέα έως
31/12/2012 ασφάλισης όλα βαρέα.
Συνεπώς έχετε τα απαιτούμενα από
το νόμο ημερομίσθια για να βγείτε σε
σύνταξη σε ηλικία 57 ετών με έτος

www.e-syntaxi.gr
τηλ. επικοινωνίας
2103632026
και 2103645912
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ΣΤΟΥΦΗ
ΕΛΕΝΗ

θεμελίωσης το 2012. Συμπληρώνετε την ηλικία αυτή τον12/2018, δηλαδή μετά την ψήφιση του Ν.
4336/2015, ωστόσο η συνταξιοδότηση με τις διατάξεις των βαρέων
ανήκει στις σαφείς εξαιρέσεις της
αύξησης των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7Η:
Είμαι γεννημένη τον 7/1952 και
έχω στην ασφάλιση του ΙΚΑ
μέχρι σήμερα περίπου 5300 ημερομίσθια. Είμαι ήδη συνταξιούχος του ΟΑΕΕ, μπορώ να αιτηθώ
δεύτερης σύνταξης από το ΙΚΑ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για τη χορήγηση 2ης σύνταξης
μειωμένης ο νόμος προβλέπει ότι
απαιτούνται τουλάχιστον 4800 ημερομίσθια και την ηλικία των 67 ετών.
Εσείς έχετε ήδη τις απαιτούμενες
ημέρες ασφάλισης αλλά ως γεννηθείσα το 1952 γίνεστε 67 ετών το

2019, οπότε και μπορείτε να αιτηθείτε 2ης σύνταξης μειωμένης κατά
50%.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8Η:
Ήμουν ασφαλισμένος στο ΤΣΑ
και τώρα στο ΤΕΒΕ, υπολογίζω
ότι ο χρόνος ασφάλισης μου
είναι μέχρι 31/12/2011 32 έτη και
2 μήνες. Από πλασματικό χρόνο
έχω 2 τέκνα και 26 μήνες
στρατό. Έχω γεννηθεί τον
11/1958. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ άμεσα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Όπως μας αναφέρετε αφού έχετε μέχρι 31/12/2011 32 έτη και 2 μήνες ασφάλισης, για τη συμπλήρωση
της 35ετίας σας λείπουν 2 έτη και 10
μήνες, τα οποία μπορείτε να καλύψετε από αναγνώριση πλασματικού
χρόνου των τεκνών, καθώς από το
ένα τέκνο μπορείτε να αναγνωρίσετε 1 έτος και από το δεύτερο, 2 έτη.
Με τον τρόπο αυτό συμπληρώνετε
την 35ετία και με συνυπολογισμό
των ετών ασφάλισης που διανύσατε από το 2012 και ύστερα καλύπτετε και τα 36 έτη ασφάλισης που
απαιτούνται. Ως προς το όριο ηλικίας, προβλεπόταν το 60ο έτος αλλά
ως γεννηθείς το 1958 γίνεστε 60
ετών τον 11/2018, δηλαδή μετά την
ψήφιση του Ν. 4336/2015 και επομένως με τα νέα δεδομένα μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης σε ηλικία
61 ετών.
ΕΡΩΤΗΣΗ 9Η:
Είμαι γεννημένη τον 7/1962 και
έως 31/12/2012 έως 4550 ημε-

ρομίσθια όλα βαρέα. Πόσο επηρεάζομαι από τα νέα αυξημένα
ηλικιακά όρια;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για θεμελίωση το 2012 απαιτούνται συνολικά 4500 ημερομίσθια εκ
των οποίων 3600 βαρέα και εξ΄ αυτών 1000 τα τελευταία 13 έτη πριν τη
συμπλήρωση του ορίου ηλικίας.
Εσείς έχετε 4550 ημέρες ασφάλισης
όλα βαρέα, εάν επιβεβαιώσετε ότι
έχετε και τα 1000 βαρέα τα τελευταία 13 χρόνια από τη συμπλήρωση
του ορίου ηλικίας μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη σε ηλικία 57 ετών.
Σχετικά με την ηλικία ναι μεν γίνεστε
57 ετών το 2019, δηλαδή μετά την
ψήφιση του Ν. 4336/2015, ωστόσο
δεν επηρεάζεστε από την αύξηση
των ηλικιακών ορίων καθώς οι διατάξεις των βαρέων εξαιρούνται από
τις αλλαγές.
ΕΡΩΤΗΣΗ 10Η:
Είμαι ασφαλισμένος συνεχώς στο
ΤΕΒΕ και υπολογίζω ότι έχω 4320
ημερομίσθια. Η ημερομηνία γέννησης μου είναι τον 6/1952. Δεν
εργάζομαι εδώ και αρκετό καιρό.
Πότε μπορώ να καταθέσω για σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ο νόμος ορίζει σαν ελάχιστο χρόνο ασφάλισης προκειμένου να αιτηθείτε σύνταξης την 15ετία σε ηλικία των 67 ετών. Εσείς έχετε 4320
ημερομίσθια, συνεπώς για τη συμπλήρωση των 4500, δηλαδή της
15ετίας υπολείπονται ακόμη 180
ημέρες. Καθώς, όπως μας αναφέρετε δεν εργάζεστε, θα μπορούσατε να συμπληρώσετε τις ημέρες
που σας υπολείπονται με προαιρετική ασφάλιση. Σχετικά με την ηλικία,
67 ετών γίνεστε τον 6/2019 εάν έχετε και τις απαιτούμενες ημέρες
ασφάλισης έτσι συγκεντρώνετε τις
απαραίτητες προϋποθέσεις για σύνταξη.

Πρωτοχρονιάτικη εορτή
στον Ελεήμονα Σαμαρείτη
Tην ερχόμενη Τετάρτη 2-1-19 στην ορθόδοξη Αδεφότητα
του Ελεήμονος Σαμαρείτου Στουρνάρα 11 Τρίκαλα στις
6μ.μ. θα πραγματοποιηθή η απο ετών καθιερωμένη εόρτια πρωτοχρονιάτικη εορτή κατά την οποία θα ομιληση ο
κ. Βασιλειος Παυλακος νομικος με θέμα «ευχές πολλές αυτοκριτική και πράξεις λίγες.»θα ακολουθήσει μουσική
απο φιλόμουσους νέους και δεξίωση. Στο τέλος θα έχουμε κοπή βασιλόπιτας.

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ

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

ΧΑΘΗΚΑΝ γυαλιά μυωπίας, στην Αμαλίας. Όποιος τα βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6944443577, θα δοθεί αμοιβή.
Στο κατάστημα ΚΡΕΣΣΟΣ, Λαρίσης 71, κάποιος ξέχασε μπρελόκ καφέ με κλειδί αυτοκινήτου ΒMW. Να περάσει να το πάρει από
το κατάστημα.
ΒΡΕΘΗΚΕ φλασάκι λευκό, στην οδό Κονδύλη. Όποιος το έχασε μπορεί να περάσει από τα γραφεία της εφημερίδας μας να το
παραλάβει.
ΧΑΘΗΚΑΝ βιβλιάριο τραπέζης και αστυνομική ταυτότητα στο
όνομα Αντωνίου Κωνσταντίνος. Παρακαλείται όποιος το βρήκε να
επικοινωνήσει στο τηλ.: 24310 20768.
ΧΑΘΗΚΑΝ κλειδιά αυτοκινήτου, σπιτιού κ.λπ., κοντά στην οδό
Αβέρωφ, μέχρι την ΔΕΗ. Όποιος τα βρει παρακαλείται να τα παραδώσει στα γραφεία της εφημερίδας μας ή στο 6978173416.
ΒΡΕΘΗΚΕ σκυλί, ράτσας Πόιντερ, στον Πυργετό. Όποιος το
έχασε μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6970044636.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά αυτοκινήτου και σπιτιού στην οδό Χατζηγάκη. Όποιος τα έχασε να περάσει από ττο πράρκινγκ της οδού
Χατζηγάκη, για να τα παραλάβει.
ΧΑΘΗΚΑΝ γυαλιά ηλίου μαύρα. Όποιος τα βρήκε να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 697506886666.
ΧΑΘΗΚΕ Αστυνομική Ταυτότητα στο όνομα Ιωάννης Ξάνθης του
Σωτηρίου, μεταξύ της οδού Αντωνιάδου 1 μέχρι την κεντρική πλατεία. Όποιος τη βρήκε παρακαλείται να ειδοποιήσει στο τηλέφωνο 6946834270.
ΧΑΘΗΚΑΝ κλειδιά αυτοκινήτου FIAT και σπιτιού, κοντά στην περιοχή του νοσοκομείου. Όποιος τα βρήκε παρακαλείται επικοινωνήσει στο τηλ.: 6983209218.
ΧΑΘΗΚΕ πορτοφόλι το οποίο περιείχε αστυνομική ταυτότητα,
άδεια οδήγησης, επ' ονόματι Χρήστου Ιωάν. Αντάρη και κάρτες
τραπεζών. Όποιος το βρήκε παρακαλείται να ειδοποιήσει στο τηλέφωνο 6973350652 και θα αμειφθεί.
ΧΑΘΗΚΕ Βουλγάρικη ταυτότητα στο όνομα Έλενα Κωνσταντίνοβα-Τασίεβα. Όποιος την βρήκε παρακαλείται να ειδοποιήσει
στα τηλέφωνα 2431100350, 2431400811.

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

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

Καθημερινά: 5.20, 6.30 (εξπρές),
8.15 (εξπρές), 10.00, 12.00, 13.00, 14.30,
16.30, 19.00, 21.00. Σαββατοκύριακα: 6.30,
8.15, 9.30, 12.00, 14.30, 16.30, 19.00, 21.00

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

ΤΡΙΚΑΛΑ - ΘΕΣΣ/ΚΗ
6.30, 10.30, 13.30, 16.00, 20.00
ΘΕΣΣ/ΚΗ - ΤΡΙΚΑΛΑ

ΛΑΡΙΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

Καθημερινά: 6.00, 6.45, 8.00, 10.00, 12.00,
13.30, 15.00 (εξπρές), 16.00, 18.00, 19.30,
21.00. Σαββατοκύριακα: 6.30, 9.00, 11.00,
14.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00

ΤΡΙΚΑΛΑ–ΙΩΑΝΝΙΝΑ
καθημερινά: 8.30, 15.00 (Παρ. 15.30 )
ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

Καθημερινά: 6.30, 8.05, 11.00,1 3.00, 14.00,
15.00, 16.10, 19.00, 21.15. Σαββατοκύριακα:
8.00, 10.00 (Σαβ.), 11.00 (Κυρ.), 13.00
(Σαβ.), 15.00, 17.00, 19.00, 21.15

ΤΡΙΚΑΛΑ–ΓΡΕΒΕΝΑ
10.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.
ΓΡΕΒΕΝΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

Καθημερινά: 6.30, 8.00, 10.00, 12.00, 13.50,
15.00, 17.05, 18.00, 20.30. Σαββατοκύριακα:
8.00, 10.00 (Σαβ.), 11.00 (Κυρ.), 12.00
(Σαβ.), 14.00, 16.00, 18.00, 20.30

ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΡΤΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ
καθημερινά (πλην Σαββάτου): 16:15
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Τετάρτη, Κυριακή: 14:45
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΓΡΙΝΙΟ
Παρασκευή, Κυριακή: 16:15
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΠΑΤΡΑ
Πέμπτη, Παρασκευή & Κυριακή: 15.00

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΠΥΛΗ
Καθημερινές: 5.30, 6.30, 8.15, 11.15 13.00,
14.00, 16.30, 18.20, 21.15
Σαββατοκύριακα: 6.30, 11.15 (Σαβ.), 13.00
(Κυρ.), 14.00, 16.30 21.15
ΠΥΛΗ - ΤΡΙΚΑΛΑ
Καθημερινές: 7.30, 8.00, 9.15, 12.00, 14.00,
15.30, 17.00, 19.00, 21.45
Σαββατοκύριακα: 7.30, 12.00 (Σαβ.), 14.45,
17.00, 21.45
ΤΡΙΚΑΛΑ – ΜΟΥΖΑΚΙ
Καθημερινές: 6.45, 8.15, 11.15, 13.50,
16.30, 18.20, 21.15 Σαββατοκύριακα: 6.30,
11.15 (Σαβ.), 14.00, 16.30, 21.15
ΤΡΙΚΑΛΑ – ΝΕΟΧΩΡΙ
Καθημερινές: 6.50, 11.05, 12.40, 13.55,
16.15, 21.05. Σάββατο: 6.50, 13.50

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Καθημερινά: 5.05, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.35, 14.15,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.15,
21.15, 22.45. Σαββατοκύριακα: 5.05, 7.00,
9.00, 11.15, 12.00, 13.00, 14.15, 15.00,
16.00, 18.00, 20.15, 22.45

ΠΑΤΡΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

Καθημερινά: 5.45, 6.45, 7.30, 8.00, 8.30,

online έκδοση
ηλεκτρονικού εισιτηρίου
για τα δρομολόγια
ΑΘΗΝΩΝ & ΘΕΣΣ/ΚΗΣ
από την ιστοσελίδα μας
www.ktel-trikala.gr

τοπικά-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

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500 •
www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300
Ημερήσια εκδρομή στην Αράχωβα στο χιονοδρομικό κέντρο
Παρνασσού και στην Ι. Μ. Οσίου Λουκά του Στειριώτη. Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου.
Απογευματινή εκδρομή στην Ι.Μ. Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην
Κονταριώτισσα Πιερίας για την παρακολούθηση του πανηγυρικού εσπερινού. Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου.

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

•ΠΡΑΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 4 & 5 ημ. από 135€
•SPECIAL ΒΙΕΝΝΗ 4 & 5ημ. από 180 € και ΒΙΕΝΝΗ ALL TOURS 6 ημ. από 485
•ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 4ημ. από 195 ευρώ και SPECIAL ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 5 ημ. από
175 €
•ΠΑΡΙΣΙ 5 & 6 ημ. από 295 € και ΠΑΡΙΣΙ FAMILY 5 & 6 ημ. από 485 €
•ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΛΒΕΤΙΑ-ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ 5 ημ. από 455 €
•ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ -ΧΩΡΙΑ ΑΛΣΑΤΙΑΣ - ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ 5 ημ. από 435 €
•ΛΟΝΔΙΝΟ -ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ-ΓΟΥΝΤΣΟΡ 4 & 5 ημ. από 445 € και ΛΟΝΔΙΝΟ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ) από 395 €
•ΜΟΣΧΑ - ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 8 & 10 ημ. από 770 €
•ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 8 ημ. από 1170 €
•ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΚΟΥΒΑ 9 ημ. από 1535 €
•ΠΛΗΡΗΣ ΓΥΡΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ 6 ημ. από 835 €
•ΠΛΗΡΕΣ ΜΑΡΟΚΟ ΜΕ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΝΟΤΟΥ 7,8 & 10 ημ. από 850 €
•ΠΕΡΣΙΑ 8 ημ. από 990 €
•ΚΙΝΑ -ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 11 ημ. από 1290 €
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ για όλη την ΕΥΡΩΠΗ και όλο τον ΚΟΣΜΟ

χρονιά που
αφήνουμε πίσω
μας, αποτέλεσε
για την Ένωση
Λειτουργών, ακόμη μια
χρονιά αδιάκοπων
προσπαθειών για την
επίτευξη των στόχων που
τέθηκαν προς όφελος
του λειτουργήματος που
επιτελούμε και των
μελών μας.

Η

Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με την ηγεσία του
Υπουργείου Εσωτερικών για
την προώθηση ενιαίου νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας
των γραφείων κηδειών αλλά
και ίδρυσης σχολών επαγγελμάτων κηδείας.
Αρωγός στην προσπάθεια
της Ένωσης Λειτουργών, το
Επιμελητήριο Μαγνησίας, που

στήριξε τις εργασίες του 5ου
Πανελλήνιου Συνεδρίου με
θέμα «Επικοινωνία – Δημόσιες Σχέσεις – Μάρκετινγκ»
που πραγματοποιήθηκε αρχές Οκτωβρίου στο Βόλο και
βρίσκεται στο πλευρό της
Ένωσης. Το συνέδριο παρα-

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

Πενθήμερη εκδρομή για τον εορτασμό των Θεοφανείων
στα Παράλια της Μικράς Ασίας από 3-7 Ιανουαρίου

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

Τριήμερη εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη για
παρακολούθηση του Αγιασμού των Υδάτων στον Βόσπορο
από 3 έως 6 Ιανουαρίου 2019. Προσφορά 99 ευρώ

"ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ"
3 - 6 Ιανουαρίου 2019

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

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΠΑΤΡΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΙΤΗ. ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ
ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΥΓΥΡΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

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

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ με δικό σας Ι.Χ.

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

E: xehorista@gmail.com • Info@xehorista-taxidia.gr•www.xehorista-taxidia.gr
F: www.facebook.com/xehoristataxidia • ΜΗ.Τ.Ε. 0727Ε60000011700

κολούθησε κόσμος απ’ όλη
την Ελλάδα, κάτι το οποίο ενίσχυσε και την τοπική αγορά,
ενώ οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να διευρύνουν τους γνωστικούς τους
ορίζοντες.
Η Πολιτεία δείχνει να «κλείνει τα αυτιά της» στα προβλήματα του κλάδου μας. Θα
συνεχίσουμε τον αγώνα και δε
θα υποστείλουμε την σημαία
των προσπαθειών μας.
Η υπογραφή του μνημονίου

συνεργασίας με το Κολέγιο
CDA Πάφου, αποτελεί μια δέσμευση της Ένωσης προς τα
μέλη της, για την μετεκπαίδευσή τους και την απόκτηση
εμπειριών και γνώσεων.
Σημαντικός παράγοντας για
το έργο της Ένωσης, είναι η
συνεργασία μεταξύ μελών,
Αντιπροέδρων και Διοίκησης.
Μπορούμε να τα καταφέρουμε και να ξεπεράσουμε τις
δυσκολίες, αρκεί να δουλέψουμε όλοι μαζί.
Αξιοποιώντας όλα τα μέσα
και τα «εργαλεία» που έχουμε,
σε συνδυασμό με σκληρή δουλειά που απαιτείται προς όφελος της Ένωσης και των μελών
της, ελπίζουμε να σηματοδοτήσουμε την εκκίνηση μιας
νέας πορείας και προοπτικής
για την Ένωση και τα μέλη της.
Η Ένωση Λειτουργών Γραφείων Κηδειών Ελλάδας κι ο
Πρόεδρος Νίκος Αγγελέτος
ευχόμαστε σε όλους, η νέα
χρονιά, να είναι ελπιδοφόρα,
με προσωπική υγεία και οικογενειακή ευτυχία για όλους.

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

ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ –
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ • ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32 ΤΡΙΚΑΛΑ

Στρ. Σαράφη 19 Τρίκαλα • Τ+F: 24310 76106/24310 76105

σελίδα 37

(Τσανάκαλε –Σμύρνη-Έφεσος –Πέργαμος-Τροία-Αιβαλί-Κουσάντασι)

ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ κατά τη διάρκεια των εορτών σε ΜΠΑΝΣΚΟ, ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ, ΙΤΑΛΙΑ κ.ά.
•AMALIA HOTEL DELPHI 3 & 4ημ. Από 159 € με πλήρη διατροφή και εορταστικά ρεβεγιόν (1 παιδί δωρεάν)
•AMALIA HOTEL NAUFPLIA 3 & 4 ημ. από 159 € με πλήρη διατροφή και εορταστικά
ρεβεγιόν (1 παιδί δωρεάν)
•KING SARON (KΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΕΛΒΕΤΙΑ) 3 & 4 ημ. από 165 € με ημιδιατροφή (2 παιδιά δωρεάν)
•LIMNEON RESORE: 3 & 4 ημ. από 275 € με ημιδιατροφή και ρεβεγιόν (1 παιδί δωρεάν)
Σημείωση: σε όλες τις αεροπορικές εκδρομές δεν παριλαμβάνονται οι φόροι
αεροδρομίου.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ: Αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, πακέτα διακοπών, οργανωμένες εκδρομές, ατομικά ταξίδια, ΓΑΜΗΛΙΑ ταξίδια, ξενοδοχεία, ενοικιάσεις Ι.Χ. κ.ά.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

του Προέδρου της Ένωσης Λειτουργών
Γραφείων Κηδειών Ελλάδος Νίκου Αγγελέτου

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

Οργανωμένες αεροπορικές εκδρομές στην Ευρώπη
και σε όλο τον κόσμο
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Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα

(A.M. EOT 0727661-005461)

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
- ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ (early booking τιμές)

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
4ήμερη εκδρομή από 03-06/01/2019

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΚΘΕΣΗ VAN GOGH ALIVE
Σάββατο 12-1-2019

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

ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ - ΣΑΜΑΡΙΝΑ
Κυριακή 13-1-2019
ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Mετά από 97 χρόνια
με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Μητροπολίτη
Προύσης στην Τριγλία Βιθυνίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΟΥΣΑ - ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ
Από 17 - 20/01/2019

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ
Έδεσσα-Παλαιός Άγιος Αθανάσιος από 2-3/2/2019
ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ
7ήμερη εκδρομή από 28/02-06/03/2019
«Ταξίδι στη Γη του Ήλιου Του Μεσονυκτίου!»
ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΚΑΙ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ
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.

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

«ΜΠΑΝΣΚΟ»
3ήμερη εκδρομή 3-6 Ιανουαρίου 2019 (ΦΩΤΑ)
Μεταφορά – ημιδιατροφή - ξενοδοχείο 4* (Hotel Saint Ivan Rilski & Spa)

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
4ήμερες εκδρομές
3-6 Ιανουαρίου 2019 (ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ)
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με πρωινό, ξεναγός.
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 100,00 €
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

ΚΥΡΙΑΚΗ
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Η αρχαιοπρεπής Θεία Λειτουργία του Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος ΜητροποΤην Τρίτη 1 Ιανουαρίου 2019
στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου λίτης
Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥ- το πρωί, εορτή της κατά Σάρκα
ΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Κυριακή 30 Περιτομής του Κυρίου και Θεού
και Ελένης Τρικάλων
Δεκεμβρίου το πρωί θα τελέσει και Σωτήρος ημών Ιησού ΧριΓίνεται γνωστό ότι, σύμφωνα με το Ορθόδοξο Χριστιανικό
εορτολόγιο, την Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη των Αγίων Ιακώβου του Αδελφοθέου,
Ιωσήφ του Μνήστορος και Δαυίδ του προφητάνακτος.
Συνηθίζεται στη μνήμη του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου
να τελείται η αρχαιοπρεπής Θεία Λειτουργία, που, κατά την παράδοση, συνέγραψε ο ίδιος ο Άγιος Ιάκωβος. Επομένως, για
να τιμηθεί κι’ εφέτος ο Άγιος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Χρυσόστομος θα τελέσει την αρχαιοπρεπή Θεία Λειτουργία Του.
Γι’ αυτό παρακαλούνται οι φιλακόλουθοι πιστοί, όπως παρευρεθούν και συμμετάσχουν στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, κατά την Κυριακή 30ή Δεκεμβρίου 2018, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων, ώστε να τιμηθούν οι εορτάζοντες
Άγιοι, αλλά και να αγιασθούν προσωπικά.

Υποδοχή Ιερού Λειψάνου Αγίου
Βασιλείου και Εσπερινός της
Πρωτοχρονιάς στον Ιερό Ναό Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων
Ανακοινώνεται ότι αύριο Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018 στις
6 το απόγευμα θα λάβει χώρα η υποδοχή τμήματος του Ιερού
Λειψάνου του εν Αγίοις Πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου
Καισαρείας της Καππαδοκίας του Μεγάλου στα προπύλαια του
Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.
Εν συνέχεια θα τελεσθεί Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός
Εσπερινός της Εορτής της κατά Σάρκα Περιτομής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και του εν Αγίοις Πατρός Ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας του Μεγάλου
Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου.

την Αρχαιοπρεπή Θεία Λειτουργία του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου στον Ιερό
Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης Τρικάλων.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων με την ευκαιρία της Αποδόσεως της Εορτής των Χριστουγέννων.
Αύριο Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου
το απόγευμα στις 6, επικεφαλής
του Ιερού κλήρου και του λαού,
θα υποδεχθεί στα προπύλαια
του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων απότμημα Ιερού Λειψάνου του εν
Αγίοις Πατρός ημών Βασιλείου
Αρχιεπισκόπου Καισαρείας της
Καππαδοκίας. Εν συνεχεία θα
Χοροστατήσει και θα Ομιλήσει
κατά την Ακολουθία του Εσπερινού για την Εορτή της κατά Σάρκα Περιτομής του Κυρίου και
Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού
Χριστού και του εν Αγίοις πατρός
ημών Βασιλείου του Μεγάλου,
Αρχιεπισκόπου Καισαρείας της
Καππαδοκίας.

στού και του εν Αγίοις πατρός
ημών Βασιλείου του Μεγάλου,
Αρχιεπισκόπου Καισαρείας της
Καππαδοκίας θα Λειτουργήσει
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίου Νικολάου Τρικάλων. Περί
ώρα 10:30 θα προστεί της επισήμου Δοξολογίας δια την πρώτη του έτους.
Την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου
το βράδυ, από ώρα 8:30 μέχρι
τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα θα
Χοροστατήσει κατά την Ακολουθία των Μεγάλων και Βασιλικών
Ωρών των Θεοφανείων και εν συνεχεία θα ιερουργήσει κατά τον
Αρχιερατικό Εσπερινό με την
Θεία Λειτουργία του Μεγάλου
Βασιλείου και την Ακολουθία του
Μεγάλου Αγιασμού στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ: Ο Πρωτοσύγκελλος π. Αλέξιος Κανίνας
την Κυριακή 30 Δεκεμβρίου το
πρωί θα λειτουργήσει στον Ιερό
Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Η οδός των δικαίων είναι
ως το λαμπρόν φως το φέγγον επί μάλλον και μάλλον...
Η οδός όμως των ασεβών είναι ως το σκότος» (Παρ.4:1819)
Με τη βοήθεια του Θεού
φθάνομε στο τέλος αυτού
του χρόνου. Γυρίζομε μια ακόμη σελίδα στο βιβλίο της ζωής
μας. Ίσως αυτό το κάνομε
επιπόλαια χωρίς να σκεφθούμε ότι κάποια μέρα, σύντομα ή αργότερα, αλλά οπωσδήποτε, θα βρούμε στο κάτω
μέρος της σελίδας τη λέξη
ΤΕΛΟΣ. Για τον άνθρωπο που
έχει δεχθεί τη χάρη και τη σω-

τηρία του Χριστού, αυτή η
λέξη δεν τον φοβίζει γιατί είναι η αρχή μιας ένδοξης, αιώνιας ζωής στην παρουσία
Του. Για όποιον όμως έχει
αδιαφορήσει να δεχθεί τη σωτηρία του Χριστού, αυτό το τέλος θα είναι μια ζωή μακριά
από τον Θεό, μια αιωνιότητα
τύψεων και σκότους. Καθώς
λοιπόν φθάνομε στο τέλος
ενός ακόμη χρόνου και πριν
γυρίσομε την τελευταία του
σελίδα, ας πάρομε την απόφαση να ενδιαφερθούμε για
το αιώνιο μέλλον μας. Είναι η
ευκαιρία που ο Θεός, στο
έλεος Του, μας χαρίζει. Ας μην
τη χάσομε!

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Ἀποδόσεως τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων
Γνωστοποιοῦμε σέ ὅλους τοὺς φιλαγίους χριστιανοὺς τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὅτι σήμερα Κυριακήν 30 Δεκεμβρίου
ἐ.ἔ. στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Τρικάλων
θὰ τελεσθῇ Ἱερὰ Ἀγρυπνία ἀπό τίς 8:30 ἕως 12:30 βραδινή,
ἐπί τῇ Ἀποδόσῃ τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων.
Τὴν Ἱερὰ Ἀγρυπνία θὰ τελέσῃ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης καί Σταγῶν κ. Χρυσόστομος.
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. κρατήσεων παραγγελιών: 24310 78435 • 6986 835 554

Ανακοίνωση λειτουργίας Γραφείων

Το “Μπέρδεμα”
σας εύχεται
Χρόνια Πολλά
με υγεία

Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών
για την περίοδο εορτών Αγίου Δωδεκαημέρου
Γίνεται γνωστόν ότι τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως, επί της οδού Απόλλωνος 19, θα παραμείνουν κλειστά,
κατά το διάστημα του Αγίου Δωδεκαημέρου από Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018 έως Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019.
Μόνον έκτακτες περιπτώσεις εκδόσεως Αδειών Γάμων
ή Πιστοποιητικών Ελευθερογαμίας θα εξυπηρετούνται στο
Γραφείο του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής
Τρικάλων 11:00-13:00 από τον Εφημέριο, Πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Σαγάνη. Τηλέφωνο επικοινωνίας
2431027805.
Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Καθημερινά λόγω της εορταστικής
περιόδου ετοιμάζουμε για εσάς
γουρουνόπουλο, αρνάκι γάστρας
πρασοσέλινο, τηγανιά και πολλά άλλα

Ανακοίνωση από τη ΓΕΧΑ
Στην αίθουσα της ΓΕΧΑ από 22 – 12 – 2018 έως 7 – 1 –
2019 θα λειτουργήσει έκθεση Χριστιανικού παιδικού Χριστουγεννιάτικου βιβλίου.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

•χοιρινά εσκαλόπ με μέλι και μουστάρδα
•κεφτεδάκια με κρέμα γάλακτος
•γίγαντες φούρνου
•σπετσοφάι με χωριάτικο λουκάνικο•
•μανιτάρια σκορδάτα
•μοσχάρι κοκκινιστό

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

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
† ΚΗΔΕΙΕΣ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού και αδερφό

ΧΡΗΣΤΟ ΚΑΤΣΑΡΟ
Ετών 77
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Κυριακή
30 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11.30 π.μ. εκ
της οικίας μας επί της οδού “ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΗ” Λεπτοκαρυά, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λεπτοκαρυάς Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν
και ενώσουν μαζί μας τις προς τον Ύψιστων δεήσεις.
Λεπτοκαρυά Τρικάλων 30 - 12 - 2018
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αλεξάνδρα. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ελένη, Αποστόλης, Παναγιώτα, Αικατερίνη, Νικόλαος, Φωτεινή, Αγαπητός, Ανθή, Πέτρος, Ιωάννης, Βαγγέλης, Μαρία. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ. ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ:
Λεωνίδας και Χρυσάνθη Κατσαρού, Παναγιώτα και Παναγιώτης Ιακωβάκης. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Γεροκώστας Βάϊος”.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και παππού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Ανάπηρο πολέμου
Ετών 96
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Κυριακή
30 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12.00 μ. εκ
του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Δροσερού Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν
και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Δροσερό Τρικάλων 20-12-2018
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ιλιάδα. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Γεώργιος και Χριστίνα Αλεξανδρή, Αριστοτέλης Σαρρος. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αλεξάνδρα,
Ιωάννης, Ιλιάδα, Κωνσταντίνα. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως
Θεοτόκου Δροσερού Τρικάλων σήμερα Κυριακή 30/12/2018 και
ώρα 11.00 π.μ.
2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “ΑΡΧΩΝ ΜΙΧΑΗΛ”.

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.

ΔΩΡΕΕΣ
-Η οικογένεια Γεωργίου Δ.
Αυγέρη και τα παιδιά του προσέφεραν χρηματικό ποσό σε
άπορη οικογένεια στη μνήμη
Κωνσταντίνου Στερ. Αυγέρη.
-Η οικογένεια Αθανασίου
και Σούλας Τριανταφύλλου
προσέφερε 100 ευρώ, στο
Φιλανθρωπικό
Σωματείο
“Άγιος Βησσαρίων”, εις μνήμην Αθανασίου Ντινόπουλου.
-Η κ. Λίτσα Ρίζου προσέφερε στο Φιλανθρωπικό Σωματείο “Αγία Βαρβάρα”, 100
ευρώ, στη μνήμη Βασιλείου
Κωστόπουλου.
-Η κ. Ντίνα Κολοβού προσέφερε στο Φιλανθρωπικό
Σωματείο “Αγία Βαρβάρα” 50
ευρώ, στη μνήμη Βασιλείου
Κωστόπουλου.
-Ο κύριος και η κυρία Βασιλείου Νταμάτη προσέφεραν
στο Φιλανθρωπικό Σωματείο
“Αγία Βαρβάρα” το ποσό των
50 ευρώ, εις μνήμην Βασιλείου Κωστόπουλου.
-Ο κύριος και η κυρία Πέτρου Τσιαλιαμανη προσέφεραν στο Φιλανθρωπικό Σωματείο “Αγία Βαρβάρα” το
ποσό των 50 ευρώ, εις μνήμην
Βασιλείου Κωστόπουλου.
-Ο κύριος και η κυρία Γεωργίου Νταμάτη προσέφεραν στο Φιλανθρωπικό Σω-

ματείο “Αγία Βαρβάρα” το
ποσό των 50 ευρώ, εις μνήμην
Βασιλείου Κωστόπουλου.
-Η κ. Μάγδα Τσιοπελάκου
προσέφερε στις “Φίλες της
Αγάπης” 100 ευρώ, με τη συμπλήρωση ενός έτους από το
θάνατο του υιού της Ευαγγέλου Τσιοπελάκου.
-Η κ. Μάγδα Τσιοπελάκου
προσέφερε στον Ιερό Ναό
Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων
50 ευρώ, με τη συμπλήρωση
ενός έτους από τον θάνατο
του υιού της Ευαγγέλου Τσιοπελάκου.
-Ο κ. Γιώργος και η κ. Χριστίνα Καρασιώτου προσέφεραν στις “Φίλες της Αγάπης”
50 ευρώ, στη μνήμη Βασιλείου Κοτρώνη.
-Ο κ. Νίκος και η κ. Λίλυ
Τσόγκα προσέφεραν στις “Φίλες της Αγάπης” 50 ευρώ,
στη μνήμη Βασιλείου Κοτρώνη.
-Η κ. Ντίτα Μπονώτη προσέφερε στις “Φίλες της Αγάπης” 50 ευρώ, στη μνήμη Βασιλείου Κωστόπουλου.
-Ο κ. Νίκος και η κ. Μαριάνα Καλομπάτσου προσέφεραν στη Τράπεζα Αγάπης του
Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου Μπάρας
50€ στη μνήμη Αθανασίου
Ατούν.

ΚΥΡΙΑΚΗ

30

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
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ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
«Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»

Πρόσκληση
Την Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2019 στις 6 μ.μ. στη Σταγιάδειο αίθουσα (Απόλλωνος 19) βραβεύουμε επιτυχόντες μαθητές σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
Θ' ακολουθήσει ομιλία από την καθηγήτρια-φιλόλογο κ.
Μουλά Ναυσικά με θέμα: «Αγάπα τον άνθρωπο γιατί είσαι εσύ».
Η εκδήλωση θα κλείσει με την κοπή της πίτας.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.
Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Κατσανούλη Λόλα
Πάσχου Μαρούλα

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

Γραφείο Τελετών

“ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ”
εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο

Κατσανάκος Αντώνιος
Μικρό Κεφαλόβρυσο Τρικάλων
τηλ. 2431088445, 6979619930, 6938779069

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

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

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»

Απίστευτες προσφορές
στο Μαλικιώση

Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936

Γουρουνόπουλα
Πιαλείας

ΑΠΟ
το κιλό

5,99

Αρνάκια
γάλακτος από
Ρίζωμα ΤΙΜΗ ΣΟΚ

μόνο
το κιλό

6,65

Μπριζόλα χοιρινή
Ελευθεροχωρίου

μόνο
το κιλό

3,89

Σπάλα χοιρινή
με ελάχιστο κόκκαλο

μόνο
το κιλό

2,99

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΥΣΤΗΡΑ ΕΝΤΟΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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