O αριθμός 48728 της 12ης σειράς του πρωτοχρονιάτικου λαχείου κερδίζει 2 εκατ. ευρώ
ΤΡΙΤΗ 1
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
†Περιτομή Ιησού Χριστού,
Βασιλείου Μ. (Εξ.).
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Αν. Ηλ. 7.43’
Δύση 17.16’
Σελήνη 26 ημ.
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Με την είσοδο του Νέου Έτους

Νέο ιατρείο

Αθανασίου Κ. Τζιωρτζιώτη
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.
Η εταιρία μας σας περιμένει με τους γεωπόνους της, στη Σωκράτους 33, για την έγκυρη
πληροφόρησή σας. Τηλ.: 24310 78128 και fax:
24310 78129.
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Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος
Ειδικευθείς σε Ελλάδα & Γερμανία
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Δευτέρα και Πέμπτη: 9π.μ.-2μ.μ.
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Σαν Σήμερα
1822
Ψηφίζεται από την A’
Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου το πρώτο Ελληνικό Σύνταγμα. Μεταξύ άλλων, καθορίζει το γαλάζιο και το λευκό
ως τα χρώματα της ελληνικής
σημαίας.
1966
Τίθεται σε ισχύ στις ΗΠΑ
νόμος που επιβάλει την αναγραφή της ένδειξης «Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την
υγεία» στα πακέτα των τσιγάρων.
1966
Στο πρωτοχρονιάτικο
διάγγελμά του, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αναφέρει: «Ο κομμουνισμός αποτελεί μίασμα,
γεννηθέν έξω της Ελλάδος,
εμπνεόμενον και κινούμενον
έξωθεν. Ηθική του είναι το
ψεύδος και η προδοσία. Μολύνει και καθιστά ανύποπτον
εχθρόν της πατρίδος πάντα
ερχόμενον εις επαφήν με αυτόν, άτομον ή ομάδα, πάντα
καλόν Ελληνα, μή διαβλέποντα
τον κίνδυνον (...)». Προκαλούνται έντονες αντιδράσεις.
1981
Η Ελλάδα γίνεται το 10ο
μέλος της ΕΟΚ.
1987
Τίθεται σε ισχύ στην Ελλάδα η επιβολή του Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ),
επιφέροντας μεγάλη αύξηση
των τιμών.

Η

ελληνική οικονομία το 2018
βρίσκεται σε ένα δύσκολο
σταυροδρόμι και μόνο η κατάλληλη πολιτική θα οδηγήσει σε ανάπτυξη και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Δεν πρέπει να
μας διαφεύγει ότι το 1980 η Ελλάδα
ήταν η 14η πλουσιότερη χώρα της
Ε.Ε., ενώ σήμερα είναι η 28η. Προτεραιότητα έχει η ουσιαστική έξοδος
από την οικονομική δίνη κι όχι οι μικροκομματικές σκοπιμότητες κατάληψης της εξουσίας, αλλιώς θα επαναληφθούν οι οδυνηρές οικονομικές και
εθνικές καταστροφές του παρελθόντος.
Ο κρατικός Προϋπολογισμός του
2019 (η συζήτηση του οποίου είναι
κοστοβόρα και χρονοβόρα για τη Βουλή
χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, γιατί
είναι «τυπικό» νομοσχέδιο και δεν
επιδέχεται καμία αλλαγή) δεν εμπεριέχει κανένα αποτελεσματικό μέτρο
εξόδου από την κρίση. Ειδικότερα,
εμπεριέχει «συσταλτική» και όχι «επεκτατική» οικονομική πολιτική αφού τα
έσοδα υπερβαίνουν τις δαπάνες, ενώ
η ύφεση την απαιτεί για να αντιμετωπιστεί ελλειμματικός ή τουλάχιστον
ισοσκελισμένος προϋπολογισμός και
ποτέ πλεονασματικός. Αρα, δεν συμβάλλει ούτε στην ανάπτυξη ούτε στη
δικαιότερη αναδιανομή του εισοδήματος.
Η κύρια, βέβαια, ευθύνη ανήκει
στην παράλογη οικονομική πολιτική
που επιβάλλει διαχρονικά η Ε.Ε. και
γίνεται αποδεκτή από μερικά κράτημέλη, γιατί η πολιτική αυτή δεν στηρίζεται σε καμιά οικονομική θεωρία ή
κοινή λογική. Γι’ αυτό στις περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες επικρατεί σήμερα μια πρωτόγνωρη αναταραχή (βλ. Ιταλία, Αγγλία,
Γαλλία). Η αυταρχική αυτή πολιτική, η
οποία είναι αντιφατική με τις βασικές
αρχές της ιδρυτικής συνθήκης της
ΕΟΚ, οδηγεί: στον κατακερματισμό
της Ε.Ε. (Βορράς-Νότος), στην απουσία
αλληλεγγύης-σύγκλισης των κρατώνμελών, στην αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους και της ισότιμης
συμμετοχής των μελών, στην ενίσχυση
των ανισοτήτων, στην αδυναμία εξασφάλισης των ευρωπαϊκών συνόρων

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Μοχλός ανάπτυξης ο πρωτογενής τομέας
και στην υποβάθμιση των ευρωπαϊκών
πολιτιστικών-ανθρωπιστικών αξιών. Η
Ευρώπη, πάντοτε, έδινε προτεραιότητα
στις ανθρώπινες αξίες και όχι στα
χρηματιστήρια ή στα χρηματοπιστωτικά
άυλα προϊόντα ή γενικότερα στο χρήμα.
Απλά, παρασύρθηκε από αμερικανικές
θεωρίες (βλ. Σχολή του Σικάγου), ξέχασε τον Keynes, παραμερίζοντας τη
δημοσιονομική υπέρ της νομισματικής
πολιτικής, έβαλε δηλαδή το κάρο
μπροστά από το άλογο. Η πορεία αυτή
της Ε.Ε. αποκαλύπτει το χαμηλό επίπεδο ηγεσιών και την επικράτηση των
τεχνοκρατικών αντί των πολιτικών
αποφάσεων, με τεράστιο κόστος για
τα κράτη-μέλη.
Επιβάλλεται συνεπώς κάθε κράτος-μέλος να συμβάλει στην αλλαγή
αυτής της πορείας και να αξιοποιήσει
τα δικά του συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Η Ελλάδα διαθέτει πολλά συγκριτικά
φυσικά-πολιτιστικά πλεονεκτήματα τα
οποία στερούνται πολλά κράτη-μέλη,
ιδίως εκείνα του Βορρά. Η προσεκτική,
συνεπώς, τουριστική ανάπτυξη προηγείται γιατί είναι εφικτή και προσοδοφόρα, δεδομένου ότι κάθε κάτοικος
αυτού του πλανήτη έχει το όνειρο να
επισκεφθεί την Ελλάδα προκειμένου
να χαρεί τον ήλιο, να δει Ακρόπολη Δελφούς - Ολυμπία. Σημαντικό, όμως,
ρόλο έχει πάντοτε ο πρωτογενής τομέας (γεωργία, κτηνοτροφία, δάση,
αλιεία), που δυστυχώς διαχρονικά παραμελήθηκε με τραγικές συνέπειες
για την ύπαιθρο και την αστυφιλία.
Οπως αποκαλύπτουν τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, η συμβολή αυτού του
τομέα στο ΑΕΠ κάποτε ήταν πολύ σημαντική και τώρα είναι σχεδόν μηδενική.
Συγκεκριμένα, το 1950 ήταν 27,7%,
το 2000 5,2%, το 2010 3,3%, και το
2017 4,2%, με συνέπεια να αυξάνονται
συνεχώς οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων που επιδεινώνουν το εμπορικό
ισοζύγιο της χώρας. Η οριακή, έστω,
θετική εξέλιξη κατά την περίοδο 20102017 είναι πολύ ενθαρρυντική. Πράγ-

ματι, πολλοί νέοι άρχισαν να δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα, για
να εξασφαλίσουν μια θέση εργασίας
και μια φυσιολογική ζωή που τους
έχει στερήσει η 10ετής οικονομική
κρίση. Μακάρι η κρίση να οδηγήσει
στη φύση που θα θυμίζει την επιστροφή
του Οδυσσέα στην Ιθάκη.
Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι ο
τομέας αυτός είναι βασικός πυλώνας
εκκίνησης της αναπτυξιακής διαδικασίας και κράτησε όρθιες τις κοινωνίες
πριν από τη Βιομηχανική Επανάσταση
και μετά από πολεμικές καταστροφές.
Οι χώρες τότε δεν είχαν βιομηχανία,
τεχνολογία, ή τομέα υπηρεσιών, και
σώθηκαν από τον πρωτογενή τομέα,
τα ορυχεία και από τη βιοτεχνία.
Σήμερα οι συνθήκες είναι πολύ ευνοϊκές για την ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής, χωρίς τον παραγκωνισμό των άλλων τομέων της
οικονομίας, γιατί η τεχνολογία τής
παρέχει σημαντικά εργαλεία και υψηλή
αποδοτικότητα, αλλά απαιτείται η κατάλληλη πολιτική. Η Φύση είναι σοφή
και ανταποδοτική, αρκεί να μην παραβιάζονται οι κανόνες της ή να υβρίζεται (βλ. υβρίδια- μεταλλαγμένα) γιατί
τότε εκδικείται.
Ο,τι συμβαίνει με τη Φύση συμβαίνει
και με τη Δημοκρατία, η οποία έχει
αρχές και κανόνες που επιβάλλεται
να ακολουθούν οι κοινωνίες. Βασικοί
δημοκρατικοί κανόνες είναι: η ισονομία,
η ίδια ευκαιρία απασχόλησης για όλους
τους πολίτες, η δίκαιη κατανομή των
φορολογικών βαρών εισοδημάτων πλούτου και η εξασφάλιση της ασφάλειας (προσωπικής - περιουσιακής)
όλων των πολιτών στον ίδιο βαθμό με
τα δημόσια-επίσημα πρόσωπα. Η Δημοκρατία δεν έχει ανάγκη από φρούρηση, αλλά από περιφρούρηση των
δημοκρατικών θεσμών, ώστε να προλαμβάνονται και να τιμωρούνται οι εγκληματικές πράξεις. Οι ευκαιρίες απασχόλησης είναι απαραίτητες και πρέπει
να ενισχυθεί η οικονομική δραστη-

ριότητα-ενεργός ζήτηση (κατανάλωση
και επενδύσεις) για να δημιουργηθούν
νέες θέσεις εργασίας. Είναι τραγική
η διαπίστωση ότι την τελευταία 5ετία
μειώθηκαν οι απασχολούμενοι κατά
850.000, χάθηκαν 315.000 ειδικευμένοι τεχνίτες και εξαφανίστηκαν πάρα
πολλά παραδοσιακά επαγγέλματα.
Αποτελεσματικά αντίδοτα αυτής
της ύφεσης είναι η κατάρτιση ενός
επεκτατικού κρατικού Προϋπολογισμού
(δηλ. ελλειμματικού, βλ. Ιταλία), η μείωση όλων των φορολογικών συντελεστών και των εισφορών (τουλάχιστον
κατά 30%), η μείωση του αριθμού των
βουλευτών (κατά 50%) και των μελών
του υπουργικού συμβουλίου (κατά
70%). Ο πλεονασματικός κρατικός
Προϋπολογισμός (ακόμη και εικονικός)
κατά την περίοδο οικονομικών κρίσεων
επιδεινώνει την οικονομική δραστηριότητα και πρέπει να αποφεύγεται
ακόμη και αν αυτό οδηγεί σε ρήξη με
την Ε.Ε.
Παράλληλα η Ε.Ε. πρέπει να εγκαταλείψει την πολιτική των προγραμμάτων λιτότητας, των πλεονασματικών
προϋπολογισμών, της περιορισμένης
νομισματικής ρευστότητας, των υψηλών
επιτοκίων δανεισμού (είναι αναγκαία
η προσέγγιση του επιτοκίου δανεισμού
με εκείνο των καταθέσεων). Επιπλέον,
πρέπει να μελετήσει την περίπτωση
έκδοσης νέου χρήματος ή ομολόγων,
της ανακύκλωσης των πλεονασμάτων
(βλ. ΗΠΑ) των κρατών-μελών, της αύξησης των κοινοτικών πόρων (από
1% τουλάχιστον 10%, όταν στις ΗΠΑ
είναι άνω του 20% του ΑΕΠ) και της
αποτελεσματικής μεταναστευτικής πολιτικής. Εάν η ευρωπαϊκή ηγεσία συνεχίσει την ίδια πολιτική, είναι βέβαιο
ότι πλησιάζει η διάλυση της Ε.Ε.
γράφει ο Γιώργος Αγαπητός*
* Καθηγητής Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην
υπηρεσιακός υπουργός Οικονομικών

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ:

της ημέρας

```
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syntaktes.plogos@gmail.com

Καλό και ευλογημένο, ειρηνικό

«Τι μας ξημερώνει. 2019
έτος εκλογών και πολιτικής αλλαγής»
```

και αποδοτικό το 2019 με την ευχή:
“Ξυπνός κυβερνήτης εσύ των καιρών

Η Ελλάδα θα προσφύγει ξανά στον
ESM για δανεισμό

του “χτες” να τρυγάς τον καρπό,
να οργώνεις το “σήμερα”, το “αύριο”

(Μήπως δεν θέλουμε
να ξέρουμε;)

```

να σπέρνεις. Εσύ την πορεία του κόσμου
να φέρνεις στο ΦΩΣ”.

(Με Αλέξη ή Κυριάκο;)

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

(περιοδικό “Προς τη Νίκη”)

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Σωτηρίου Ευαγγελία
Μπίνας Ματθαίος
Κάκια Ευαγγελία

Το ανέκδοτο της ημέρας

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)
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ΚΙΝΑΛ μεταξύ Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ

Το Άγγελμα

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.

1

Είναι λοιπόν η γυναίκα ενός τύπου, ο οποίος βρίσκεται
διαρκώς στο νοσοκομείο με κρίσεις. Τη μία πέφτει σε κώμα,
την άλλη γίνεται καλύτερα κ.ο.κ.
Παρόλα αυτά, αυτή ήταν στο πλευρό του κάθε μέρα, κάθε
ώρα, κάθε λεπτό.
Σε μια στιγμή, και εκεί που καθόταν και τον κοίταζε που ξάπλωνε στο κρεβάτι του νοσοκομείου, αυτός ανοίγει λίγο τα
μάτια του και της ψιθυρίζει με βαρύ τόνο:
"Ξέρεις κάτι; Ήσουν πάντα στο πλευρό μου σε όλες μου τις
δύσκολες στιγμές... Όταν απολύθηκα από τη δουλειά μου,
ήσουν εκεί να με παρηγορήσεις, όταν η επιχείρησή μου

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

απέτυχε, ήσουν εκεί να με υποστηρίξεις, όταν με πυροβόλησαν
στο δάσος, ήσουν εκεί, όταν χάσαμε το
σπίτι, ήσουν πάντα μαζί μου... Τώρα
που η υγεία μου κλονίστηκε, είσαι συνεχώς στο πλευρό μου...
Λοιπόν ξέρεις κάτι;
"Τι αγάπη μου;" τον ρωτάει εμφανώς
συγκινημένη η γυναίκα του.
"Τελικά είσαι και πολύ γρουσούζα

Γενική πρόγνωση
για σήμερα
Τρίτη 1/1/2019
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ
ΙΣΧΥΡΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΣΤΑ
ΝΟΤΙΑ, ΚΥΡΙΩΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΟΠΟΥ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΙΣΧΥΡΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 ΜΕ 7 ΚΑΙ
ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 8 ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΕΩΣ 9 ΜΠΟΦΟΡ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΘΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 01 ΕΩΣ 10 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΚΕΛΣΙΟΥ.

Οταν την ατζέντα του διαλόγου
για την Κεντροαριστερά καθορίζει
ο Σταμάτης Μαλέλης, ταυτισμένος με τον τηλεοπτικό λαϊκισμό
της δεκαετίας του ’90, τότε μάλλον η ελληνική σοσιαλδημοκρατία
πάσχει.
Οι δηλώσεις του, με τις οποίες
χαρακτήρισε ολέθρια ενδεχόμενη
εκλογική νίκη της Ν.Δ. και άφησε
να εννοηθεί ότι είναι πιθανότερη
η σύγκλιση με τον ΣΥΡΙΖΑ από
ό,τι με το κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, αποκηρύχθηκαν
μεν επισήμως από το ΚΙΝΑΛ, αλλά
επαναφέρουν αυτόματα στο προσκήνιο το γνωστό θέμα συζήτησης: είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κεντροαριστερό κόμμα με ευρωπαϊκό προσανατολισμό; Είναι ο φυσικός
σύμμαχος του ΚΙΝΑΛ; Υπάρχουν
περιθώρια μετεκλογικής συνεργασίας;
Ή είναι ένα λαϊκίστικο κόμμα
με σταλινικά στελέχη που δεν
έχουν δημοκρατική κουλτούρα
και επιθυμούν να αλώσουν το
κράτος, να χειραγωγήσουν τα δημόσια ΜΜΕ και τη Δικαιοσύνη και
το οποίο στο όνομα του ευρωφοβικής αντιμνημονιακής εμμονής
προτίμησε να συνεργαστεί με την
Ακροδεξιά του Πάνου Καμμένου;
Προφανώς στο ΚΙΝΑΛ δεν
έχουν διαμορφώσει μια ενιαία
απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα.
Οι μεν θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
πρέπει πάση θυσία να εκδιωχθεί
από την εξουσία και αποκλείουν
οιαδήποτε συνεργασία, οι δε πιστεύουν ότι μόνο μέσα από ένα
ήπιο φλερτ με το κυβερνών κόμμα
μπορούν να επανακάμψουν οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, τους οποίους προσείλκυσε μαζικά ο ΣΥΡΙΖΑ
το 2015. Με όρους ρεαλισμού,
όμως, και οι δύο αυτές τάσεις
στους κόλπους του ΚΙΝΑΛ είναι
αδιέξοδες και υπονομεύουν τη
διακριτή παρουσία του κόμματος,
το οποίο είναι πολύ πιθανό να
συνθλιβεί από την προεκλογική
πόλωση εάν επιλέξει μία από τις
δύο.
Η πρώτη καθιστά περιττή την
κάθοδό του στις εκλογές, αφού
όσοι επιθυμούν διακαώς την απομάκρυνση του ΣΥΡΙΖΑ από την
εξουσία, θα ψηφίσουν κατευθείαν
Ν.Δ., ειδικά με δεδομένο ότι σε
περίπτωση μη εξασφάλισης αυτοδυναμίας οι επόμενες εκλογές
θα πραγματοποιηθούν με απλή
αναλογική.
Εξίσου αυτοκαταστροφική είναι
και η δεύτερη, καθώς όσοι θέλουν
σύμπραξη με τον ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει
ότι δεν τον θεωρούν αποσυνάγωγο, άρα είναι λογικό να προτιμήσουν να ψηφίσουν το κυβερνών
κόμμα για να αποτρέψουν την
παλινόρθωση της Δεξιάς.
Το μόνο που μπορεί και πρέπει
να κάνει το ΚΙΝΑΛ είναι να εξηγήσει γιατί έχει λόγο ύπαρξης
στο ελληνικό κομματικό τοπίο. Σε
μια περίοδο γενικευμένης παρακμής της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, η αποστολή αυτή δεν
είναι καθόλου αυτονόητη ούτε
εύκολη.

Της Ξένιας Κουνελάκη
από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

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

ΤΡΙΤΗ

Ο “ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ” λόγω της αργίας της
Πρωτοχρονιάς δεν θα εκδοθεί αύριο Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2019. Θα επανακυκλοφορήσει κανονικά την
Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2019.

∫Ε.Κ.

ΠΑΝΤΑ ΨΗΛΑ

“ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ”

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

Ο μικρός που θαύμασαν
με το κλαρίνο!
Αυτές τις μέρες οι εκδηλώσεις είναι πολλές
και με μεγάλο ενδιαφέρον. Μια από αυτές εκδηλώθηκαν από την Ι.Μ.
Τρίκκης και Σταγών και
αφορούσε την νεολαία.
Αλλά εκείνος που έκλεψε τις καρδιές όλων
ήταν ο μικρός που με το
μεράκι του για το κλαρίνο κέρδισε το χειροκρότημα όλων!

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

∫χρ.παπ.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

CMYK
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Οι 31 πλούσιοι που έγιναν...
πλουσιότεροι το 2018

Θερμές ευχές

Τις θερμότερες ευχές για ένα ευτυχισμένο νέο έτος ευχήθηκαν και αυτή την Πρωτοχρονιά αναγνώστες, τοπικοί και πολιτικοί φορείς προς τον «Π.Λ.». Μεταξύ αυτών, ο βουλευτής
της ΝΔ Τρικάλων κ. Κώστας Σκρέκας και ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρήστος Μιχαλάκης.
Ανταποδίδουμε με την ευχή το νέο Έτος να φέρει καλές ειδήσεις και μόνον!

1

Μπορεί οι αγορές, κατά τη διάρκεια του 2018,
να άνοιξαν τις πύλες της… bear market, αλλά ορισμένοι είδαν την περιουσία τους να «αυγατίζει» και
να αυξάνεται κατά πολλά μηδενικά.
Ένας από αυτούς είναι ο ιδρυτής της Fortinet,
Tim Sweeney, του οποίου η περιουσία αυξήθηκε
κατά 7,2 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια του έτους. Ένας δεύτερος είναι ο Autry
Stephens, του οποίου ο τραπεζικός λογαριασμός
ενισχύθηκε κατά 11,4 δισεκατομμύρια δολάρια,
χάρη στην προσέλκυση κεφαλαίων εν όψει της πώλησης της Endeavour Energy Resources LP.
«Ήταν μία καλή χρονιά για να παράξεις πλούτο» σχολιάζει χαρακτηριστικά ο Μίκαελ Ζένερ, αναλυτής του WE Family Offices. Και προσθέτει:
«Ήταν ένα σκληρό έτος για τις αγορές, αλλά ορισμένοι κατάφεραν να κάνουν περιουσίες».
Ο Sweeney και ο Stephens είναι μόλις δύο από
τους συνολικά 31 επιχειρηματίες, οι οποίοι κατάφεραν να κερδίσουν «πόντους» στην ετήσια λίστα
του Bloomberg για τους δισεκατομμυριούχους του
πλανήτη. Κόντρα στις εμπορικές διενέξεις, τις κατά
τόπους κρίσεις και τη «χασούρα» των 500 δισ. δολαρίων στις διεθνείς αγορές, αυτοί οι 31 κατόρθωσαν να «αυγατίσουν» την περιουσία τους.
Η Denise Coates, ιδρύτρια και επικεφαλής της
Bet365 Group, αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα,
έχοντας πλούτο 10 φορές μεγαλύτερο από ό,τι η
Βασίλισσα Ελισάβετ. Και όλα αυτά μάλιστα, ενόσω οι 500 πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου
απώλεσαν παραπάνω από 451 δισεκατομμύρια δολάρια σε μόλις 365 ημέρες. Με άλλα λόγια… καταραμένη φτώχεια!

∫χρ.παπ.

«Αρχιμηνιά
κι αρχιχρονιά»
Από παραδοσιακά κάλαντα και χαρούμενες
παιδικές φωνές «πλημμύρισαν» χθες το πρωί
τα γραφεία του «Π.Λ.»,
καθώς μικροί επιδέξιοι
μελωδοί αψήφησαν το
τσουχτερό κρύο και τίμησαν το έθιμο.
«Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά, ψηλή μου δεντρολιβανιά, κι αρχή καλός μας χρόνος» τραγούδησαν τα παιδιά, δημιουργώντας μια άκρως
εορταστική ατμόσφαιρα στην εφημερίδα.
Καλή Χρονιά!

∫Ε.Κ.
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Αποφάσισε η ΟΣΥΑΠΕ έως και τις 4 Ιανουαρίου

Νέα αποχή από τις εξετάσεις οδηγών
Ο Σύλλογος Εκπαιδευτών Αυτοκίνητων και Μοτοσυκλετών ν. Τρικάλων έχει ζητήσει
να δοθεί λύση στο ζήτημα διότι έχει δημιουργήσει πρόβλημα στον κλάδο
ε νέα πενθήμερη αποχή από τις εξετάσεις
οδηγών από χθες έως και την Παρασκευή 4
Ιανουαρίου προχωρούν οι εξεταστές, στο
πλαίσιο των όσων αποφάσισε η ΟΣΥΑΠΕ
(Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών
Περιφερειών Ελλάδας).

Σ

«Οι όποιες αποφάσεις Περιφερειαρχών (Περιφερειάρχη Αττικής, κ.ά.) για διενέργεια εξετάσεων εντός ωραρίου εργασίας όχι μόνο δεν επιλύουν τα υπαρκτά προβλήματα, αλλά
επιφορτίζουν υπαλλήλους και υπηρεσίες και με νέα.
Η αποχή αφορά όλους τους υπαλλήλους των Περιφερειών της χώρας, που είναι ενταγμένοι στα Μητρώα Εξεταστών
υποψηφίων οδηγών και ως εκ τούτου καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΟΣΥΑΠΕ» και προσθέτει ότι παρά τις οκτώ
εβδομάδες συνεχούς αποχής από το εξεταστικό έργο, συνεχίζουν να υφίστανται τα εξής: «Ότι δεν έχει καταβληθεί η
αποζημίωση στους εξεταστές υποψηφίων οδηγών, που διενήργησαν εξετάσεις υποψηφίων οδηγών εκτός ωραρίου εργασίας, από 1/5/2018, έως και 28/9/2018.Τη λήξη από την 30ή
Απρίλη 2018 της πρόβλεψης, από την ισχύουσα νομοθεσία
(άρθρο 219 του ν. 4512/2018) χορήγησης σχετικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους - εξεταστές, για την παροχή του
έργου των εξετάσεων εκτός ωραρίου εργασίας.
Τη λήξη της προβλεπόμενης παράτασης της προθεσμίας
από την 30ή Απρίλη 2018, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4402/2016 και τη μη νομοθέτηση νέας
ρύθμισης για ένταξη του έργου της δοκιμασίας προσόντων
και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών εκτός του ωραρίου
εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών» σημειώνει μεταξύ των
άλλων η Ομοσπονδία.

Αντιδράσεις
Να σημειωθεί ότι ο Σύλλογος Εκπαιδευτών Αυτοκίνητων και
Μοτοσυκλετών ν. Τρικάλων ζητά να δοθεί λύση στο ζήτημα
που έχει προκύψει με τις εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών,
καθώς όπως σημειώνουν τους έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα έχουν προχωρήσει σε κινητοποιήσεις με συμβολικό αποκλεισμό του Τμήματος

Συγκοινωνιών της Π..Ε Τρικάλων.
Ο Σύλλογος ζητά να δοθεί λύση για ξεκινήσουν οι εξετάσεις, «διαφορετικά καθίστανται υπεύθυνοι τόσο για την απώλεια εργασίας μας, όσο και για την εύρυθμη συνοχή των οικογενειών μας που στηρίζεται αποκλειστικά στο βιοποριστικό
έργο μας», καθώς και να σταματήσουν οι εισφορές προς τα
ασφαλιστικά ταμεία για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η

αποχή».
Παράλληλα, εκφράζει την αντίθεση του στο άρθρο 11 του
νέου νομοσχεδίου που επιτρέπει τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών σε όσες
κατηγορίες αυτοκινήτων ή μοτοσυκλέτας κατέχει ισχύουσες
άδειες.
Ε.Κ.

Δόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών έως τις 11 Ιανουαρίου

Παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας
Όσοι δεν πληρώσουν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας θα κληθούν να πληρώσουν το διπλάσιο τέλος
ως τις 11 Ιανουαρίου παρατείνεται η προθεσμία
καταβολής των τελών κυκλοφορίας για το έτος
2019, όπως ανακοίνωσε και επισήμως το υπουργείο Οικονομικών, ενώ την ίδια ημέρα λήγει και η προθεσμία
για την κατάθεση πινακίδων.
Να σημειωθεί ότι όσοι δεν πληρώσουν εμπρόθεσμα τα
τέλη κυκλοφορίας θα κληθούν να πληρώσουν το διπλάσιο
τέλος από αυτό που αναλογεί στο όχημά τους.
Υπενθυμίζεται ότι με την υποβολή δηλώσεων «ακινησίας»
όσοι φορολογούμενοι κατέχουν Ι.Χ. αυτοκίνητα με κινητήρες
μέχρι 1.928 κυβικά εκατοστά θα απαλλαγούν από τα τέλη
κυκλοφορίας του έτους 2019.
Επίσης, όσοι φορολογούμενοι κατέχουν Ι.Χ. αυτοκίνητα
κυβισμού άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών θα απαλλαγούν
από την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του έτους 2019.
Επιπλέον, όσοι εξ αυτών κατέχουν αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή
στην Ελλάδα από την 1η-1-2010 και μετά δεν θα πληρώσουν
καθόλου φόρο πολυτελείας για το έτος 2019. Θα γλιτώσουν
δηλαδή επιπλέον από την καταβολή ποσών που κυμαίνονται από 287 έως και πάνω από 4.000 ευρώ.
Οι κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτων ανεξαρτήτως κυβισμού θα γλιτώσουν από την εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης για το
έτος 2019. Στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα
υποβάλουν το 2020 δεν θα υπολογιστούν τεκμήρια διαβίωσης για τα Ι.Χ. αυτοκίνητά τους.
Ε.Κ.

Έ

τοπικά

Α

ντιδράσεις προκάλεσε η στήριξη
της υποψηφιότητας του Κώστα
Αγοραστού για την Περιφέρεια
Θεσσαλίας από το «Ποτάμι» σε
στελέχη του κόμματος στα Τρίκαλα
που εκφράζουν την αντίθεση τους με
αυτή την επιλογή.

«Όχι» στην στήριξη της υποψηφιότητας
του Κώστα Αγοραστού δηλώνει η πρώην
υποψήφια βουλευτής κα. Ζαχαρούλα Γιαβρούτα – Λούδα και το Μέλος της κεντρικής
επιτροπής (ΜΕ.ΣΥ.Α) & της Επιτροπής Νεολαίας του Ποταμιού, κ. Παναγιώτης Πιλάτος.
«Εγώ ως Ζαχαρούλα κι ως γραμματέας
του Ν. Τρικάλων που ήμουν ως και πριν
λίγο καιρό ποτέ δεν ρωτήθηκα. Οπότε δεν
γνωρίζω γι αυτή την απόφαση του κόμματος.
Με την οποία και δεν συμφωνώ» σημείωσε
η κα. Γιαβρούτα – Λούδα.
«Δυστυχώς η απόφαση των στελεχών
της Λάρισας με την σύμφωνη γνώμη των
υπευθύνων προεκλογικού αγώνα και τοπικής
αυτοδιοίκησης πάρθηκε ερήμην του συνόλου της περιφέρειας Θεσσαλίας καθώς δεν
υπήρξε ποτέ καμία συνάντηση Πανθεσσαλικού χαρακτήρα για να συζητηθούν όλα
τα ονόματά , να αξιολογηθούν και να αποφασίσει η πλειοψηφία των Μελών και στελεχών της Θεσσαλίας την στήριξή μας σε
κάποιο πρόσωπο, κοινώς η στήριξη προς
τον νυν περιφερειάρχη κ. Αγοραστό έγινε
κατόπιν συνεννόησης λίγων» τονίζει από
την πλευρά του με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook ο Παναγιώτης Πιλάτος.
Όπως αναφέρει «οι δικαιολογίες περί
αστοχίας, αβλεψίας, είχαμε χρονικό περιθώριο που πίεζε κτλ τις συγκαταλέγω προσωπικά στην κατηγορία ΣΑΝΟ –
Έχουν ευθύνη τα στελέχη της Λάρισας
που βιάστηκαν να κλείσουν τα Deal τους
και οι υπεύθυνοι του κινήματος για την το-
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Αντιδράσεις από τη στήριξη Αγοραστού στα Τρίκαλα

Ταράχθηκε το … «Ποτάμι»
• Την αντίθεση τους εκφράζουν οι κ.κ. Ζ. Γιαβρούτα – Λούδα και Π. Πιλάτος

πική αυτοδιοίκηση και τον προεκλογικό
αγώνα που έδωσαν το οκ και αποφάσισαν
ερήμην του συνόλου των στελεχών του
Ποταμιού της περιφέρειας Θεσσαλίας.
Προσωπικά δεν πρόκειται να σεβαστώ
καμιά απόφαση που πάρθηκε με αυτόν τον
τρόπο , οπότε λυπάμαι αλλά από εμένα
είναι όχι η πολιτική στήριξη προς το πρόσωπο του κ. Αγοραστού».

Η ανακοίνωση
Τη στήριξη του Ποταμιού στον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό για
τις ερχόμενες περιφερειακές εκλογές εξέ-

φρασαν στελέχη του κόμματος του Σταύρου
Θεοδωράκη που συναντήθηκαν μαζί του
στην έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη
Λάρισα.
Ο γραμματέας της Τοπικής Οργάνωσης
του Ποταμιού στη Λάρισα κ. Κώστας Ιακωβάκης τόνισε ότι «εκφράσαμε στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό την
απόφαση του κόμματός μας να στηρίξει
την υποψηφιότητά του και το συνδυασμό
του «Συμμαχία υπέρ των πολιτών » για την
επανεκλογή του στον περιφερειακό θώκο
στις ερχόμενες εκλογές και τη συνέχιση
της επιτυχημένης πολιτικής που έχει ασκήσει

όλα αυτά τα χρόνια.
Συμπορευόμαστε μαζί του στο πλαίσιο
μιας προοδευτικής μεταρρυθμιστικής ατζέντας προς όφελος της Θεσσαλίας και των
πολιτών της».
Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός σε δηλώσεις
του υποστήριξε τα εξής: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα στελέχη του Ποταμιού που
συμπορεύονται με την παράταξη μας «Συμμαχία υπέρ των Πολιτών».
Άλλωστε η παράταξή μας έχει ιδρυθεί
πάνω σε αρχές και αξίες ανθρώπινες και
ανεξάρτητες που αντιπροσωπεύουν τη κοινωνία και απευθύνεται σε ευρύτερες δυνάμεις του μεταρρυθμιστικού και προοδευτικού χώρου.
Με έργα και πράξεις και όχι λόγια, ακολουθούμε μια ανθρώπινη πολιτική και ευχαριστούμε όλους που μας στηρίζουν, αλλά
κυρίως τον κάθε Θεσσαλό και την κάθε
Θεσσαλή που είναι καθημερινά δίπλα μας
και παλεύουν για μια καλύτερη Θεσσαλία».
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο γραμματέας της Τ.Ο. Λάρισας του Ποταμιού κ.
Κώστας Ιακωβάκης, το μέλος της Κ.Ε. του
Ποταμιού κ. Δημήτρης Σακατζής, το στέλεχος του Ποταμιού Λάρισας κ. Κων/νος
Πλίτσης και ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας Απόστολος Μπέμπης.’
Ευαγγελία Κάκια

Φωτισμός νέας τεχνολογίας στους δρόμους
της Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού
5 εκατ ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας
Σ
την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της
τοποθέτησης λαμπτήρων φωτισμού νέας
τεχνολογίας τύπου LED στο οδικό στο δίκτυο
της Θεσσαλιας προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας με
τη δημοπράτηση του έργου Αντικατάσταση
φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού με νέα τύπου LED
στο οδικό δίκτυο Περιφέρειας Θεσσαλίας»,
προϋπολογισμού 5.000.000 €. Με το συγκεκριμένο
έργο η Περιφέρεια Θεσσαλίας επιθυμεί να μειώσει το
κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και το κόστος
συντήρησης.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός τόνισε τα εξής:«Με στρατηγική, με σχέδιο,με
προγραμματισμό και συγκεκριμένο πρόγραμμα προχωράμε
σε ένα μεγάλο έργο που είναι η αντικατάσταση όλων των
λαμπτήρων στο οδικό δίκτυο της περιφέρειας Θεσσαλίας
με τοποθέτηση λαμπτήρων φωτισμού νέας τεχνολογίας
τύπου Led. Με αυτό το έργο επιτυγχάνουμε μείωση του κόστους Κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος,της συντήρησης
περίπου κατά 55%,αλλά και καλύτερο φωτισμό σε όλο το
οδικό δίκτυο της περιφέρειας.Είναι ένα έργο ουσίας με
βαθύ περιβαλλοντικό αποτύπωμα αλλά κι ένα έργο για την
ασφάλεια των πολιτών».

Αντικείμενο έργου
Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης του οδοφωτισμού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας,
μέσω της αντικατάστασης του μεγαλύτερου μέρους των
συμβατικών φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά σώματα
σύγχρονης τεχνολογίας LED. Επίσης, καθώς και την προμήθεια και θέση σε λειτουργία «Συστήματος Τηλεελέγχου
– Τηλεδιαχείρισης, Μέτρησης Ενέργειας και Προληπτικής

συντήρησης μέσω Η/Υ.
Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει:
• Την προμήθεια και εγκατάσταση 6.500 τεμαχίων φωτιστικών σωμάτων, σύγχρονης τεχνολογίας LED, με δυνατότητα
κεντρικής διαχείρισης σε επίπεδο κόμβου ( Pillarcontroller).
• Την προμήθεια και εγκατάσταση 200 τεμαχίων φωτιστικών σωμάτων, σύγχρονης τεχνολογίας LED που θα συνοδεύεται με 200 τοπικούς ελεγκτές, για τη δυνατότητα
κεντρικής τηλεδιαχείρισης
• Την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεδιαχείρισης φωτιστικών σωμάτων που θα κα-

λύπτουν τις ανάγκες των άνωθεν περιπτώσεων, καθώς και
τη δυνατότητα μελλοντικής τηλεδιαχείρισης φωτιστικών
LED του υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροφωτισμού και
Κέντρου παρακολούθησης του παραπάνω συστήματος το
οποίο αποτελείται από οθόνη LED 55 ιντσών και προσωπικό
υπολογιστή (PC) κατάλληλο για σύνδεση στο δίκτυο υπολογιστών της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
• Την προμήθεια και εγκατάσταση 10 κόμβων κατανεμητή,
για την ένταξη στο σύστημα Τηλεελέγχου – Τηλεδιαχείρισης
& Προληπτικής συντήρησης, επιπλέον ομάδων φωτιστικών
σωμάτων του υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
• Την εγγύηση καλή λειτουργίας του συνόλου των προσφερόμενων ειδών από τον οικονομικό φορέα για τουλάχιστον (10) έτη.
Πριν την εγκατάσταση του προαναφερθέντος εξοπλισμού,
ο ανάδοχος θα αποσυνδέσει από το ηλεκτρικό δίκτυο, θα
αποξηλώσει, θα μεταφέρει και θα παραδώσει τα υφιστάμενα
φωτιστικά σώματα και λαμπτήρες παλιάς τεχνολογίας, σε
χώρο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία και τις οδηγίες της επιτροπής παραλαβής.
Η εγκατάσταση του προμηθευόμενου εξοπλισμού θα
πραγματοποιηθεί στο δίκτυο οδοφωτισμού το οποίο λειτουργεί σε οδικούς άξονες αρμοδιότητες της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, όπως έχουν προσδιοριστεί με την υπ’ αριθμ.
2924/48489 (ΦΕΚ Β’ 1573/2009) «Καθορισμός οδών Περιφέρειας Θεσσαλίας και των Υπηρεσιών των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων» Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
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Ο εκατομμυριοστός επισκέπτης στον Μύλο των Ξωτικών
Δώρα από τον Δήμαρχο Τρικκαίων και την e-trikala στην οικογένεια από τα Φάρσαλα

Π

ροπαραμονή Πρωτοχρονιάς, στις 30
Δεκεμβρίου 2018 το απόγευμα, ο
επισκέπτης υπ’ αριθμόν 1.000.000
πέρασε την είσοδο του Μύλου των Ξωτικών.
Το αλάνθαστο σύστημα καταγραφής που χρησιμοποιείται επί 8 χρόνια, εντόπισε την οικογένεια από τα Φάρσαλα, που με το μωράκι
τους επισκέφθηκαν τα Τρίκαλα.
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων ήταν εκεί, ο πρόεδρος της e Trikala επίσης, και τα δώρα…
έπεσαν βροχή. Ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου
καλωσόρισε τους επισκέπτες με τον σημαδιακό
αυτόν αριθμό και ευχαρίστησε όλους, όσοι
επισκέπτονται τα Τρίκαλα. Επίσης, αναφέρθηκε

στη μεγάλη χαρά που δίνει σε όλους, το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο πάρκο της χώρας.
Ο κ. Γιάννης Κωτούλας μοίρασε αναμνηστικά
δώρα και δωρεάν είσοδο σε παιχνίδι στο Fun
Park του Μύλου. Και εν μέσω των Ημερών
Παραμυθιού που την ώρα εκείνη πραγματοποιούνταν, με το ζεστό χαμόγελο όλων (επισκεπτών και εργαζόμενων) διαπιστώθηκε ότι
αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία δεν είναι
μόνο το ρεκόρ που και φέτος φαίνεται ότι θα
καταρριφθεί. Αλλά ότι κάθε επισκέπτης στα
Τρίκαλα, μπορεί να ζήσει τη μαγεία των γιορτών, είτε είναι παιδί, είτε μεγάλο παιδί.
Καλή χρονιά!

CMYK

τοπικά
ερισσότερες συναλλαγές
με πλαστικό χρήμα ή
μέσω e-banking θα
πρέπει, όπως όλα δείχνουν, να
πραγματοποιήσουν οι
επαγγελματίες αγρότες μέσα
στο 2019 προκειμένου να
«κλειδώσουν» την έκπτωση
φόρου από 1.900 έως 2.100
ευρώ.

Π
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Με περισσότερες e-αποδείξεις
η έκπτωση φόρου των αγροτών
Αύξηση του ελάχιστου ορίου των δαπανών με πλαστικό χρήμα ετοιμάζουν στο ΥΠΟΙΚ
κτρονικά μέσα πληρωμής. Εφόσον το
ελάχιστο όριο ανέβει στο 15% (και οι
επόμενοι συντελεστές στο 20% και
στο 25%) θα χρειάζεται τουλάχιστον 1.500 ευρώ.
-Αγρότης με εισόδημα 20.000
ευρώ χρειάζεται σήμερα τουλάχιστον 2.500 ευρώ δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα. Πλέον –και βάσει
του παραπάνω σεναρίου- θα χρειάζεται τουλάχιστον 3.500 ευρώ δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα.
-Αντίστοιχα, για εισόδημα 40.000
ευρώ, απαιτούνται σήμερα e-αποδείξεις 6.000 ευρώ, ενώ από τη νέα
χρονιά θα απαιτούνται τουλάχιστον
8.000 ευρώ.

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Στο υπουργείο Οικονομικών εμφανίζονται άκρως ικανοποιημένοι
από τη σύνδεση του αφορολόγητου
με τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής
καθώς, όπως εκτιμούν, έχει οδηγήσει στην αύξηση των φορολογικών
εσόδων, περιορίζοντας παράλληλα
σε σημαντικό βαθμό τη φοροδιαφυγή.
Την ίδια στιγμή, ωστόσο, και με δεδομένο ότι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές έχουν μπει πια για τα καλά
στην καθημερινότητα των πολιτών.

Corteva agriculture

Νωρίτερα οι δηλώσεις
το νέο έτος

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, και με
σκοπό να δοθεί ένα έξτρα κίνητρο
για τη χρήση πλαστικού χρήματος
στις συναλλαγές, το οικονομικό επιτελείο προσανατολίζεται στην αύξηση του ελάχιστου ποσοστού του
εισοδήματος που πρέπει να δαπανηθεί ηλεκτρονικά.
Σήμερα, τα ποσοστά αυτά είναι:
10% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του
εισοδήματος.
15% για το υπερβάλλον ποσό από
10.001 έως 30.000 ευρώ.
20% για το εισόδημα που ξεπερνά
τα 30.000 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, στην Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων στοχεύουν,
το 2019, να ξεκινήσει νωρίτερα από
ποτέ η υποβολή των φορολογικών
δηλώσεων.
Για παράδειγμα, οι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν νωρίς τις
δηλώσεις τους θα μπορούν να εισπράξουν νωρίτερα τυχόν επιστροφές φόρου, οι φοροτεχνικοί θα έχουν
περισσότερο χρόνο στη διάθεσή
τους για να διαχειριστούν τον όγκο
των δηλώσεων ενώ, τέλος, θα μειωθούν σημαντικά και τα φαινόμενα
υπερφόρτωσης του Taxisnet.

Στο 15% ή 20% το
μίνιμουμ ποσοστό
Το επικρατέστερο σενάριο είναι τα
μίνιμουμ ποσοστά να αυξηθούν στο
15%, στο 20% και στο 25% αντίστοιχα, ωστόσο στο τραπέζι έχουν

Ακριβότερες
οι πλαστικές σακούλες
από σήμερα

πέσει και προτάσεις για μεγαλύτερη
αύξηση (π.χ. 20%, 25% και 30% αντίστοιχα).
Υπενθυμίζεται ότι οι δαπάνες με
ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής μπορούν να αφορούν, μεταξύ άλλων,
αγορές εφοδίων (σπόροι, λιπάσμα-

τα, φυτοπροστατευτικά κ.ά.), παγίων, αμοιβές συμβούλων κ.λπ.

Παραδείγματα
-Αγρότης με εισόδημα 10.000
ευρώ χρειάζεται σήμερα τουλάχιστον 1.000 ευρώ δαπάνες με ηλε-

Για να… ζεσταθεί και η τσέπη!
Ανοικτή από χθες η εφαρμογή για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης
τους άγαμους και από
200.000€ σε 250.000€ για
τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.
Συγκεκριμένα, δικαιούχοι
του επιδόματος είναι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν:
α) Ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα 12.000€ για
άγαμο, 20.000€ για έγγαμο
και 22.000€ για μονογονεϊκές

Το 2019 μπήκε με διάθεση να συνεχιστεί
το μέτρο κατά της πλαστικής σακούλας
για τα ψώνια του νοικοκυριού
Σχεδόν διπλάσιο κόστος
θα έχουν για τον καταναλωτή
οι πλαστικές σακούλες από
σήμερα 1η Ιανουαρίου 2019,
καθώς το περιβαλλοντικό τέλος αυξάνεται στα 9 λεπτά,
από 4 λεπτά που είναι σήμερα.
Οι καταναλωτές που θα
επιλέξουν να μεταφέρουν τα
ψώνια τους σε πλαστικές σακούλες θα επιβαρυνθούν με 0,7 λεπτά συν 24% ΦΠΑ.
Να σημειωθεί ότι το μέτρο κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του απέδωσε σημαντικά.
Με βάση τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ μόνο στα σούπερ μάρκετ, εκτιμάται μέχρι το τέλος του 2018 θα έχουν διατεθεί
1,5 δισεκατομμύριο σακούλες λιγότερες σε σχέση με πέρυσι!
Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, «τα στοιχεία καταγράφουν το
2018 μία μείωση της τάξης του 75-80% στη χρήση της πλαστικής σακούλας ελαφρού βάρους σε σχέση με το 2017,
ενώ εκτιμάται ότι, αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός κατανάλωσης, τότε το 2018 θα διατεθούν περίπου 1,5 δισεκατομμύριο σακούλες λιγότερες σε σχέση με το 2017».
Το περιβαλλοντικό τέλος εισπράττεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και αποδίδεται
υπέρ στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ).
Από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που
έχουν πάψει να διαθέτουν πλαστικές σακούλες στους πελάτες τους, καθώς και ορισμένες κατηγορίες επιτηδευματιών που δεν είναι καν υπόχρεοι, όπως οι περιπτερούχοι
και οι ασχολούμενοι με το υπαίθριο εμπόριο.
ΧΡ.ΠΑΠ.

νοιξε χθες η ηλεκτρονική εφαρμογή
στο ΤΑΧΙS για την
υποβολή των αιτήσεων καταβολής του επιδόματος για το
πετρέλαιο θέρμανσης στους
δικαιούχους για τη χειμερινή
περίοδο 2018-2019. Οι δικαιούχοι μπαίνοντας στην ειδική εφαρμογή μέσω της ιστοσελίδας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
«www.aade.gr» με τη χρήση
των προσωπικών τους κωδικών στο TAXIS, μπορούν να
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους,
αφού συμπληρώσουν τα στοιχεία που τους ζητούνται.
Υπενθυμίζεται ότι για τις αι-

Ά

τήσεις που θα υποβληθούν
έως 15.01.2019, η πληρωμή
θα γίνει έως 15.02.2019. Για
τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από 16.1.2019 έως
31.5.2019, η πληρωμή θα γίνει έως 28.6.2019.
Το φετινό ποσό της επιδότησης είναι αυξημένο σε σχέση με αυτό που δόθηκε πέρυσι. Συγκεκριμένα, από
0,125€ ανά λίτρο πετρελαίου
θέρμανσης που ήταν πέρυσι,
το φετινό ποσό αυξάνεται
στο 0,160 € ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης, ενώ τα περιουσιακά κριτήρια για τους
δικαιούχους αυξάνονται από
100.000€ σε 130.000€ για

οικογένειες, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000€ για
κάθε τέκνο.
β) Ακίνητη περιουσία, η αξία
της οποίας δεν υπερβαίνει το
ποσό των 130.000€ για τους
άγαμους και το ποσό των
250.000€ για τους έγγαμους
και τις μονογονεϊκές οικογένειες.
ΧΡ. ΠΑΠ.
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Εορταστική αγκαλιά στην νεολαία!
• Εορταστική εκδήλωση προς τιμή των φοιτητών

και νέων της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών

Συνολικά 1,4 εκατ. ευρώ για αγροτική
οδοποιία στον Δ. Τρικκαίων
Αλλα 868.000€ δόθηκαν
από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»
Συνολικά στα 1,4 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός των
έργων αγροτικής οδοποιίας στον Δήμο Τρικκαίων μέσα σε διάστημα
10 ημερών για το 2018-19. Στις 19 Δεκεμβρίου υπογράφτηκε η
σύμβαση για αγροτική οδοποιία στους Α και Β τομείς, προϋπολογισμού
600.000€. Και στις 28 Δεκεμβρίου ανακοινώθηκε η ένταξη του Δήμου
στον «ΦΙΛΟΔΗΜΟ Ι», ύψους 868.000€. Ο Δήμος είχε κινηθεί νωρίς
και είχε υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα, προκειμένου να ενταχθεί
στο πρόγραμμα. Εξάλλου, τα τελευταία χρόνια, δίνεται μέγιστη
έμφαση σε συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των κατοίκων των
χωριών του Δήμου. Και η εξασφάλιση βατότητας σε ποιμνιοστάσια,
χωράφια και συνολικά αγροτικές εκμεταλλεύσεις, είναι μία από
αυτές. Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο πλήρης τίτλος
του έργου είναι «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Τρικκαίων»
και θα ακολουθήσει η διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού. Ηδη
πάντως, ο Δήμος Τρικκαίων έχει προγραμματίσει τις οδούς και τα
σημεία των παρεμβάσεων στα χωριά της περιφέρειας, καθώς έχουν
γίνει η καταγραφή και η προεργασία.

Στον Δήμαρχο Τρικκαίων ο Κ. Κρεμμύδας

Η

τοπική μας
Εκκλησία
διοργάνωσε και
φέτος την καθιερωμένη
εδώ και χρόνια εορτή
προς τιμή των φοιτητών
και νέων Τρικάλων. Η
εορταστική εκδήλωση
έλαβε χώρα το
απόγευμα της Πέμπτη 27
Δεκεμβρίου στο
Πνευματικό Κέντρο του
Ιερού Ναού Ζωοδόχου
Πηγής Σαραγίων
Τρικάλων.

Αρχικά η Φιλαρμονική Θεσπρωτικού Πρεβέζης παιάνισε
χριστουγεννιάτικα κάλαντα
και τραγούδια.

Στο σύντομο καλωσόρισμά
του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών
κ. Χρυσόστομος ευχήθηκε καταλλήλως σε όλους τους νέους και νέες. Ακολούθησε εμπεριστατωμένη ομιλία, που
καθήλωσε στην κυριολεξία
όλα τα παιδιά, από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλο.
Στη συνέχεια, παρατέθηκε
δεξίωση, και επακολούθησε
μουσικό πρόγραμμα με οδηγό
την δημοτική μας παράδοση
από την παραδοσιακή ορχήστρα της Σχολής Βυζαντινής
Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Η πρώτη επίσημη συνάντηση των δύο ανθυποψηφίων στις επικείμενες δημοτικές εκλογές
Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Δήμαρχο Τρικκαίων από τον ανθυποψήφιό του στις επικείμενες δημοτικές εκλογές, Κώστα Κρεμμύδα.
Το πρωί της παραμονής Πρωτοχρονιάς, στις 31 Δεκεμβρίου 2018, ο
κ. Κρεμμύδας, που κατέρχεται ως υποψήφιος Δήαμρχος Τρικκαίων,
ευχήθηκε στον κ. Δημήτρη Παπαστεργίου για το νέο έτος. Ηταν η
πρώτη επίσημη συνάντηση των δύο ανδρών και εμπεριείχε το στοιχείο
της εθιμοτυπίας, αλλά και της αβροφροσύνης, ειδικά νε όψει του
νέου έτους. Ο κ. Παπαστεργίου ευχήθηκε για το 2019, αλλά και για
τη διατήρηση του καλού κλίματος και στη διάρκεια της προεκλογικής
περιόδου, με έμφαση στο συμφέρον των πολιτών του Δήμου Τρικκαίων.
Παρόντες ήταν από την πλευρά του Δήμου Τρικκαίων, ο πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου, οι αντιδήμαρχοι κ. κ Αλεστά, Αναστασίου,
Λασπάς, Μπούρας, Ψύχος, Παζαΐτης, καθώς είχε προηγηθεί η καθιερωμένη σύσκεψη με τον Δήμαρχο.
Από την πλευρά του συνδυασμού του κ. Κρεμμύδα, παραβρέθηκαν
οι κ. Χρ. Κωνσταντός, Ζ. Γκουγκουστάμος, Τ. Τριγώνης, Δ. Ζαϊράκης,
Θαν. Μπουλογεώργος.

Ευχές και εμπιστοσύνη στην Πολιτική
Προστασία του Δήμου Τρικκαίων
Με ευχές και
εμπιστοσύνη στην
ετοιμότητα της
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τρικκαίων,
επισκέφθηκε το
αμαξοστάσιο ο
Δήμαρχος Τρικκαίων.
Ο κ. Δημήτρης
Παπαστεργίου το
πρωί της Δευτέρας 31 Δεκεμβρίου 2018 ευχήθηκε και έδωσε μήνυμα στήριξης στους εργαζόμενους που αποτελούν το
σημείο αναφοράς για κάθε ενδεχόμενο φυσικής καταστροφής.
Ειδικά τις ημέρες που αναμένονται, με παγετό και κρύο,
τα μηχανήματα του Δήμου
Τρικκαίων, καθώς και τα νέα
πολυδύναμα οχήματα, είναι σε
ετοιμότητα, όπως και όλο το
προσωπικό του Δήμου Τρικκαίων.
Παρόντες στο αμαξοστάσιο,
κοντά στους υπαλλήλους, ο
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχάλης Λάππας
και οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Αλεστά,
Ντιντής, Ψύχος, Παζαΐτης, Λασπάς.

τοπικά

Ξεχωριστή νότα από τις κυρίες του Πύργου
επ’ ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
Ἐν Τρικάλοις τῇ 11ῃ Δεκεμβρίου 2017

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 49

ΕΠΙ Τῼ ΝΕῼ ΕΤΕΙ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης
τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως
Τρίκκης καί Σταγῶν

ια ξεχωριστή
νότα
προσέφεραν οι
Κυρίες του Πύργου την
Κυριακή 30-12-2018 στην
ενορία τους.

Μ

Μετά την Θεία Λειτουργία,
καλωσόρισαν όλον τον κόσμο
με πίτες και γλυκά που ετοί-

φυσικός Βασίλης
Παππάς, διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Καλαμπάκας, ύστερα
από την ενδιαφέρουσα ζωντανή σύνδεση με το CERN
που πραγματοποιήθηκε την
περσινή χρονιά, πέρασε για
μία ακόμη φορά τις πόρτες
του σχολείου μας στις
17/12/2018 για να μεταφέρει
γνώσεις και εμπειρίες στους
μαθητές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας των Φυλακών Τρικάλων.

O

Το θέμα της συνάντησής
μας αυτή τη φορά είχε να κάνει με το Άστρο της Βηθλεέμ,
όταν η επιστήμη συναντά την
πίστη και πώς ο νους αντιδρά
στα ανθρώπινα συναισθήματα. Υπήρξε μεγάλη συζήτηση
και προεργασία στα πλαίσια
του μαθήματος του επιστημονικού γραμματισμού. Η σύνθεση του σχολείου μας είναι
πολυπολιτισμική και οι θρησκείες πολλές, η πρόκληση
όμως μεγάλη και η έκπληξη
όλων μας όταν τον παρακολουθήσαμε, ακόμα μεγαλύτερη.
Ήταν ένα υπέροχο μάθημα
ιστορίας της αστρονομίας και
των σύγχρονων απόψεων
πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
Ξεκινώντας από Βαβυλώνιους, Αρχαίους Έλληνες, Αιγύπτιους και Άραβες έφτασε
στον Γαλιλαίο και τη σύγχρονη εποχή. Κράτησε αμείωτο το
ενδιαφέρον όλων μας, έχοντας μάλιστα και τη συμμετοχή

μασαν οι ίδιες και μαζί με το
καφεδάκι που προσέφεραν
τους υποδέχτηκαν με ύμνους
και κάλαντα των Χριστουγέννων από την χορωδία των Γυναικών του Πύργου. Στην εκδήλωση που έγινε υπό την
επίβλεψη του εφημέριου π.
Αντώνιου, παραβρέθηκε και

μίλησε ο Πρωτοσύγκελος π.
Αλέξιος Κανίνας.
Πολύ ιδιαίτερη ήταν η στιγμή όταν όλα τα μικρά παιδιά
ανέβηκαν και τραγούδησαν
τα κάλαντα μαζί με τις κυρίες.
Την χορωδία διευθύνει η
Μουσικός Δέσποινα Πλαστάρα. Καλή Χρονιά!!!

Το Άστρο της Βηθλεέμ

των μαθητών που διατύπωσαν
τις ερωτήσεις τους και έθεσαν
τους προβληματισμούς τους.
Φυσικά η ομιλία κορυφώθηκε
με την εποικοδομητική συζήτηση για το τι ήταν τελικά το
Άστρο της Βηθλεέμ. Όλοι
συμφώνησαν πως η μαγεία
και το πνεύμα των Χριστουγέννων που πλησιάζουν, αγ-

καλιάζει τον κόσμο και τιθασεύει τα αναπάντητα ερωτήματα της επιστήμης και ότι το
Αστέρι της Βηθλεέμ μιλάει
στις καρδιές των ανθρώπων
καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με αυτή την μαγεία.
Ευχαριστούμε κ. Παππά και
σας περιμένουμε σύντομα και
πάλι στο σχολείο μας!

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν
Φιλόχριστον λαόν
τῆς Θεοσώστου Ἐπαρχίας
Αὐτοῦ
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά!
Ἕνα καινούριο ἔτος ἀνατέλλει σήμερα καὶ ἡ ἁγία μας
Ἐκκλησία σπεύδει νὰ τὸ εὐλογήσει καὶ νὰ δοξολογήσει τὸν
Τρισάγιο Θεὸ γιὰ τὴν ἔλευση
καὶ ἔναρξή του. Συνήθως εὐχόμεθα ὅλοι κάθε καινούριος χρόνος νὰ εἶναι καλύτερος ἀπὸ τὸν
προηγούμενο καὶ σχεδὸν πάντα ἔχουμε στὸ μυαλό μας τὰ
ὑλικὰ ἀγαθὰ ἤ στὴν καλύτερη
περίπτωση τὴν ὑγεία μας. Προφανῶς καὶ ἡ ὑγεία ἀποτελεῖ
μεγάλο ἀγαθὸ στὴν ζωή μας
καὶ τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ ἀπαραίτητο ἐφόδιο γιὰ τὴν ἐπιβίωσή
μας.
Παρατηροῦμε ὅμως, ὅτι
πολλὲς φορὲς ἡ ἀπόκτηση τῶν
ἐπιγείων ἀγαθῶν γίνεται αὐτοσκοπὸς καὶ ἐν τέλει ὁ ἄνθρωπος ἐγκλωβίζεται στὴν ἐπιδίωξη τῆς ἀπόκτησής τους, μὲ θε-

μιτὰ ἤ ἀθέμιτα μέσα, ὡσὰν νὰ
ὑπάρχουν μόνον αὐτά.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ ὑγεία τοῦ
ἀνθρώπου ἐπιτρέπει κάθε δραστηριότητά του ἀνεμπόδιστα,
ἀλλὰ συνήθως λησμονοῦμε
κάτι πολύ σημαντικὸ ποὺ εὔκολα μπορεῖ νὰ διαπιστώσει ὁ
καθένας μας, ὅτι δηλαδὴ ἡ σωματικὴ ὑγεία ἤ ἡ ἀσθένεια τοῦ
σώματος ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν
ψυχικὴ καὶ πνευματικὴ ὑγεία
τοῦ ἀνθρώπου. Σχεδὸν ὅλα τὰ
σωματικὰ νοσήματα ἀποτελοῦν
σωματοποίηση τῶν ψυχικῶν
ἀσθενειῶν. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι
ἑνιαία ψυχοσωματικὴ ἐνότητα.
Ἄρα κάθε ἄνθρωπος, μάλιστα
κάθε χριστιανός, πρέπει νὰ δίδει περισσότερη σημασία στὴν
ψυχικὴ καὶ πνευματικὴ κατάστασή του, ἐπαναλαμβάνω
χωρὶς νὰ παραθεωροῦνται οἱ
ὑλικὲς ἀνάγκες του, μὲ μέτρο
καὶ σύνεση.
Ἡ εἰρήνη καὶ ἡ ἀγάπη στὴν
ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελοῦν
παράγοντες ἐξισοῤῥοπήσεως
γιά τὴν πορεία τῆς ζωῆς του. Ἡ
ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ διασφαλίζει τὴν γνήσια καὶ ἀνιδιοτελῆ
ἀγάπη πρὸς τὸν ὁποιονδήποτε
συνάνθρωπο χωρὶς διακρίσεις,

φυλετικές, θρησκευτικὲς ἤ
ἐθνικὲς ποὺ συνήθως γεννῶνται
ἀπὸ ἐγωιστικὲς φιλοδοξίες. Ἡ
πνευματικὴ ἀρετὴ τῆς ταπείνωσης, ποὺ ὁ Κύριος μᾶς ὑπέξειξε μὲ τὴν δική Του ἄκρα ταπείνωση στὸν Σταυρό, ἀλλὰ
καὶ τῶν Ἀγίων τῆς πίστεώς μας
εἶναι ἡ πιὸ ἔμπρακτη καὶ δοκιμασμένη ἀρετὴ γιὰ τὴν βίωση
τῆς ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης.
Τοῦτο θεωρῶ ἀδελφοί μου,
ὅτι μᾶς λείπει στὴν καθημερινή
μας ζωή, ἡ ἐν ἀλλήλοις ἀγάπη,
εἰρήνη, ὁμόνοια καὶ ἐνότητα.
Ὅλα αὐτὰ μαζὶ συναποτελοῦν
τοὺς βασικοὺς παράγοντες τῆς
ψυχοσωματικῆς ὑγείας. Ταῦτα
πάντα σᾶς εὔχομαι ὁλοκαρδίως μαζὶ μὲ τὶς πατρικὲς εὐχὲς
τοῦ Γέροντός μας Μητροπολίτου Ἀλεξίου, νὰ ἀποτελέσουν
πραγματικότητα στὸ νέο ἔτος
ποὺ ἀνατέλλει σήμερα.
Καλὸ καὶ εὐλογημένο
τὸ νέο ἔτος 2019!
Χρόνια πολλὰ καὶ
εὐλογημένα παρὰ Θεοῦ!
Μετ’ εὐχῶν καί τῆς
ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ
†Ο ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
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Το 2018 με τη ματιά του «Πρωινού Λόγου»
Α
κόμα, μια χρονιά έφθασε στο τέλος της και ο «Πρωινός Λόγος» καταγράφει τα γεγονότα που σημάδεψαν το ν. Τρικάλων, το 2018.
Μεταξύ αυτών, οι πλημμύρες που σημειώθηκαν και οι καταστροφές στα πεδινά, το στυγερό έγκλημα στο Μεγαλοχώρι, οι κινητοποιήσεις
για το ΤΕΙ και για τη Μακεδονία, καθώς επίσης και η κοσμοσυρροή που καταγράφηκε στο «Μύλο των Ξωτικών».
Το 2019 είναι πλέον γεγονός… Ας ελπίσουμε οι ειδήσεις που θα μας φέρει να έχουν μέσα στους περισσότερη ανθρωπιά και λιγότερη δυστυχία!
Ιανουάριος

Με γενναιότητα δίνει την μάχη στο Νοσοκομείο ο Μητροπολίτης π. Τρίκκης και Σταγών κ. Αλέξιος. Απεβίωσε ο ιατρός
και ενασχολούμενος με τα κοινά Θύμιος Ζιανός. Ικανοποίηση
στην αγορά από την ζήτηση την περίοδο των εορτών των
Χριστουγέννων. Πιέζει ο Δήμος Πύλης για την ταχεία αποπεράτωση του Υδροηλεκτρικού Έργου στην Μεσοχώρα. Λήγει
η περίοδος του Μύλου των Ξωτικών. Στα λευκά τα ορεινά του
ν. Τρικάλων. Παρουσιάζεται το βιβλίο του πρώην υπουργού
Σωτήρη Χατζηγάκη «Η Ελλάδα ανάποδα». Πλήρης διοδίων ο
Ε-65.

Απεβίωσε ο γνωστός επιχειρηματίας και αγωνιστής Γρηγόρης
Σαράφης. Τα Τρίκαλα τιμούν τον Δημήτρη Καβράκο. Σε δυναμικές κινητοποιήσεις κατεβαίνουν οι παραγωγοί. Κοπή βασιλόπιττας και μπόνους στους εργαζομένους από τους βιομήχανους Δημήτρη και Μιχάλη Σαράντη. Εκσυγχρονίζεται το
συνεταιριστικό εργοστάσιο γάλακτος «ΤΡΙΚΚΗ».Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας κ. Ιερώνυμο επισκέπτεται
τον πνευματικό του αδελφό Μητροπολίτη π. Τρίκκης και
Σταγών κ. Αλέξιο.

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
kg

kg

kg

λίτρα

από

Μάρτιος

Φεβρουάριος

Προσλήψεις στους Δήμους του ν. Τρικάλων. Συνεχίζεται ο
αγώνας των αγροτών. Θα παρέμβει στο Ροπωτό ο Δήμος
Πύλης με έργα αποκατάστασης υποδομών και απομάκρυνση
μπάζων. Ηλικιωμένη ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με ληστή.
Σε επιφυλακή ο μηχανισμός των ΟΤΑ λόγω κακοκαιρίας. Παραιτούνται δύο μέλη του ΔΣ της Συνεταιριστικής Τράπεζας

Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

Θεσσαλίας. Τιμάται η επέτειος της Μάχης της Μερίτσας που
έγινε στις 12/2/1943.Κάηκαν 700 ζώα περίπου σε χοιροτροφική
μονάδα. Τα Τρίκαλα στον ρυθμό των Αποκριών. Υπερχειλίζει
και πάλι ο Πηνειός στην Φαρκαδόνα. Κοινό μέτωπο Τρικαλινών
φορέων και πολιτικών για ΣΕΦΣΣ και ΤΕΙ.

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

Ανασχηματισμός στην Κυβέρνηση. Οργανώνεται κατά των
πλειστηριασμών ο εμπορικός κόσμος. Αρχίζουν τα έργα αποκατάστασης των υποδομών από την κακοκαιρία από την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Απαίτηση υλοποίησης του
φράγματος Νεοχωρίτη εκφράζει ο Δήμος Φαρκαδόνας. Τραγωδία με δίχρονο αγοράκι. Πρωτοβουλίες αντιμετώπισης της
κατολίσθησης στην Πιαλεία. Αντιπλημμυρικά έργα στον ν.
Τρικάλων από την Περιφερειακή Ενότητα. Αυτοψία του υπουργού Υποδομών κ. Σπίρτζη στην Πιαλεία και σε πληγείσες από
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κατολισθήσεις περιοχές. Η ΔΕΥΑΤ ετοιμάζει επέκταση του κοινωνικού τιμολογίου. Μπαράζ διαρρήξεων στα Τρίκαλα. Ο
υφυπουργός Παιδείας κ. Μπαξεβανάκης επισκέπτεται για
δύο ημέρες τον ν. Τρικάλων. Επιτροπή διεκδίκησης για ΣΕΦΑΑ
και ΤΕΦΑ αναλαμβάνει δράση. Ο υπουργός Εσωτερικών κ.
Σκουρλέτης στον ν. Τρικάλων επισκέπτεται πληγείσες από κατολισθήσεις και βροχοπτώσεις περιοχές και εκφωνεί λόγο σε
εκδήλωση του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ.
Αλλαγή Διοικητή στην ΣΜΥ. Εννιά γιατροί προσλαμβάνονται
στο Γενικό Νοσοκομείου Τρικάλων. Εορτάζεται η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου.

Απρίλιος

Μητσοτάκης επισκέπτεται την Καλαμπάκα. 53χρονος καλλιεργούσε χασίς σε μαντρί. Ανάληψη πρωτοβουλιών από τον
τοπικό ΣΥΡΙΖΑ για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ερωτήματα στην
Ευρωβουλή απευθύνουν οι Τρίτεκνοι. Τιμάται από την ΣΜΥ ο
προστάτης της Άγιος Γεώργιος. Θέτει υποψηφιότητα για Δήμαρχος Πύλης ο γιατρό κ. Χήρας.

Μάιος
Ο «Κλεισθένης Ι» και οι αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση
απασχολούν τα Δημοτικά Συμβούλια των τεσσάρων Δήμων του
ν. Τρικάλων, με τους αιρετούς να καλούνται να υποβάλλουν τις
θέσεις τους και τις προτάσεις τους, στο πλαίσιο των δράσεων που έχει προγραμματίσει η ΚΕΔΕ.
Εγκαινιάζεται η Θεραπευτική Μονάδα του ΟΚΑΝΑ, στο
χώρο του παλιού Νοσοκομείου, υλοποιώντας με αυτό τον τρόπο ένα διαχρονικό αίτημα των εξαρτημένων ατόμων και των οικογενειών τους που αναγκάζονταν μονάδες σε γειτονικές πόλεις.
Την περιοχή των Τρικάλων επισκέπτεται ο αναπληρωτής
Υπουργός Άμυνας κ. Φώτης Κουβέλης, όπου συναντιέται με τοπικούς φορείς, ενώ στο επίκεντρο των επαφών θα βρεθεί η ανταλλαγή του στρατοπέδου «Παπαστάθη», η πορεία διαφόρων
έργων κ.ο.κ.
Ένα άγριο φονικό στο Μεγαλοχώρι συγκλονίζει την τοπική
κοινωνία, με δράστη έναν 52χρονο και θύμα τη 45χρόνη σύζυγο
του. Η οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια του ανήλικού παιδιού τους.

Τιμούνται τα Πάθη του Χριστού, εορτάζεται η Ανάσταση και
το Πάσχα. Τιμάται παραδοσιακά ο οβελίας από τους Τρικαλινούς, ενώ απέκτησαν ζωή τα χωριά. Θύμα ξυλοδαρμού ο Διοικητής του Νοσοκομείου. Αρχίζει το έργο κατασκευής της οδού
Πύλη – Παλαιομονάστηρο. Τα 2.500 έφτασαν τα κρούσματα της
ιλαράς στην χώρα μας. Χάνεται ο Σμηναγός Γ. Μπαλταδώρος
σε ώρα υπηρεσίας. Εντάσσονται έργα από τον Δήμο Πύλης στο
«Φιλόδημος». Εκλέγεται πρόεδρος της ΝΟΔΕ Τρικάλων ο κ.
Τρέλλης, ενώ έρχεται ο αντιπρόεδρος της ΝΔ κ. Γεωργιάδης.
Με σειρά εκδηλώσεων τιμάται η θυσία στην Εθνική Αντίσταση
των 5 ΕΠΟΝιτών, 74 χρόνια μετά. 1.370 οι Τρικαλινοί υποψήφιοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο πρόεδρος της ΝΔ κ.

Τραγελαφικές καταστάσεις εκτυλίχθηκαν στην προγραμματισμένη γενική συνέλευση του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων,
καθώς ο έντονος διαπληκτισμός μεταξύ της ΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ
είχε ως αποτέλεσμα τη μη διεξαγωγή του συνεδρίου.

Ιούνιος
Συνεχίζονται οι εντάσεις στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων κατά
την προσπάθεια διεξαγωγής εκλογοαπολογιστικού συνεδρίου,
με την κατάσταση να οδηγείται εκτός ελέγχου, καταλήγοντας
και στην τοπική Αστυνομική Διεύθυνση. Τελικά, συνέδριο δεν
έγινε με τη ΔΑΣ να προσφεύγει στη δικαιοσύνη, ζητώντας την
εκκαθάριση του μητρώου των σωματείων δύναμης του εργατοϋπαλληλικού φορέα.

Ενας 82χρονος βρέθηκε άγρια δολοφονημένος στη Ζηλευτή, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία. Τον άτυχο άνδρα
βρήκε μέσα στο σπίτι του η οικιακή βοηθός, ενώ κίνητρο του
αποτρόπαιου περιστατικού ήταν η ληστεία.
Στην ανάπλαση των πλατειών προχωρά η δημοτική Αρχή Τρικκαίων σε μια προσπάθεια να δώσει άλλη πνοή στην πόλη. Οι
Συνέχεια στη σελ. 12
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προτάσεις που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού, παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι οι αναπλάσεις είναι στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής
Ανάπλασης.

Ιούλιος

Στα κάγκελα είναι οι τοπικοί φορείς για το σχέδιο νόμου που
αφορά στη συγχώνευση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα
ΤΕΙ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, καθώς προβλέπει τη λειτουργία 14 σχολών στο Βόλο, 9 στη Λάρισα, 5 στη Λαμία, 4 στην
Καρδίτσα και δύο στα Τρίκαλα.
Οι τοπικοί φορείς πραγματοποιούν κινητοποίηση στην κεντρική πλατεία της πόλης, χωρίς ωστόσο να έχει την αναμενόμενη δυναμική, αφού η παρουσία των πολιτών είναι ισχνή.
Εκατοντάδες ήταν οι Τρικαλινοί που έδωσαν το παρόν στο
συλλαλητήριο που διοργανώθηκε ενάντια στη συμφωνία των
Πρεσπών για το μακεδονικό, τονίζοντας την ελληνικότητα της
Μακεδονίας.
Μουδιασμένη η τρικαλινή κοινωνία παρακολουθεί την ανείπωτη τραγωδία που διαδραματίζεται στην ανατολή Αττική από
τις καταστροφικές πυρκαγιές που άφησαν πίσω τους δεκάδες
νεκρούς – ανάμεσα τους και Τρικαλινοί, ενώ η οικολογική καταστροφή υπήρξε ανυπολόγιστη.

θεία να ανάψει το πράσινο φως για να διατεθεί το φυσικό αέριο στην περιοχή σε βάθος λίγων ετών. Το Φεστιβάλ της ΚΝΕ
και φέτος στα Τρίκαλα έχει επιτυχία με ωραίες εκδηλώσεις.
Στην κεντρική πολιτική σκηνή Τσίπρας και Μητσοτάκης
ανοίγουν τα πολιτικά τους χαρτιά από την ΔΕΘ. Η 4η γιορτή
Μανιταριού στην Καλαμπάκα προσφέρει… νοστιμιές και πολύ
κέφι με χορούς και τραγούδια. Ενώ το Τρικαλινό Παζάρι αποτελεί πάντα πόλο έλξης για τους τρικαλινούς και όχι μόνο, ενώ
σύμμαχος ήταν και ο καλός καιρός για να απολαύσουν οι επισκέπτες όσο προσφέρει τόσα χρόνια ως μια τοπική παράδοση. Μέσα σε συνθήκες… καύσωνα ξεκινάνε οι προετοιμασίες
και για το φετινό Μύλο των Ξωτικών, αφού πολλά πρέπει να γίνουν για να υποδεχτεί τους χιλιάδες επισκέπτες.
Τα σχολικά γεύματα ξεκινάνε και σε σχολεία που επιλέχθηκαν στα Τρίκαλα. Ενώ η τύχη ήταν απλόχερη με έναν τρικαλινό, ο οποίος κέρδισε στο τζόκερ 2.618.797 ευρώ!!! Όλοι ψάχνουν να βρουν τον τυχερό, που παραμένει –βέβαια – άφαντος! Στην Καλαμπάκα τίμησαν με μεγαλοπρέπεια τον πολιούχο τους Άγιο Βησσαρίωνα, όπως βέβαια και στην Πύλη. Ενώ
έργα 10 εκ. ευρώ για τον Πηνειό ποταμό από την Περιφέρεια
Θεσσαλίας εγκρίνονται. Στον Δήμο Φαρκαδόνας άρχισε πρόωρα η προεκλογική μάχη, με το νυν δήμαρχο Θανάση Μεριβάκη
να δηλώνει παρών εκ νέου, ενώ ο Μιχάλης Μπαγιώτης δηλώνει και αυτός την υποψηφιότητα του για Δήμαρχος.
Ο Μπάμπης Δεληλίγκας χαρίζει στον δήμο Τρικκαίων 11
στρέμματα για να δημιουργηθεί μονάδα φιλοξενίας ατόμων με
αναπηρία. Αυξάνεται η ζήτηση στα Τρίκαλα για όσους θέλουν
να νοικιάσουν σπίτια, με την αύξηση σε σύγκριση με το 2017
να είναι στο 8,4%. Τα Τρίκαλα αντιδρούν για το Σχέδιο Νόμου
για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ο Χρήστος Λάππας βρήκε
τον… διάδοχο του, αλλά δεν θα τον πει τον Σεπτέμβριο…

Οκτώβριος

Δεκέμβριος

Αύγουστος

Τα Τρίκαλα επισκέπτεται ο Υπουργός Παιδείας κ. Κώστας Γαβρόγλου και στο επίκεντρο της επίσκεψης βρίσκεται – όπως
ήταν αναμενόμενο – το σχέδιο για τη συγχώνευση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η συνάντηση ολοκληρώνεται, χωρίς ουσιαστικές δεσμεύσεις από τον Υπουργό με την υπόσχεση ωστόσο θα ανανεωθεί το ραντεβού στην Αθήνα.
Τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Καλαμπάκα πραγματοποιεί η πριγκίπισσα του Άμπου Ντάμπι και το πρόγραμμα της
περιλάμβανε περιήγηση στις ομορφιές της περιοχής και του
Ασπροποτάμου.
Με προβληματισμό και μια νότα αισιοδοξίας υποδέχτηκε ο
επιχειρηματικός κόσμος την έξοδο από τα Μνημόνια, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα ανάπτυξης.

Σεπτέμβριος

Είναι ο «καυτός» μήνας όπου οι τρικαλινοί με κάθε τρόπο αντιδρούν για τις επιλογές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Γίνονται
συζητήσεις επί συζητήσεων. Ενώ ο Δήμαρχος Δημήτρης Παπαστεργίου είχε συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας Κώστα
Γαβρόγλου. Βέβαια όλοι γνωρίζουν ότι λίγα πράγματα μπορούν
να αλλάξουν.
Ο Νίκος Τσιλιμίγκας κάνει γνωστό ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας με τη στήριξη ΚΙΝΑΛ, αλλά
και ΣΥΡΙΖΑ. Οι μελέτες για τον Αχελώο συνεχίζονται, χωρίς
όμως να υπάρχει κάτι ουσιαστικό στον ορίζοντα εδώ και δεκαετίες. Απάτη με λογαριασμούς της ΔΕΗ στην Καλαμπάκα,
όπου φέρετε καταστηματάρχης να καταχράστηκε χιλιάδες
ευρώ, αφού εισέπραττε χρήματα από καταναλωτές χωρίς να
τα αποδίδει.
Ο αντιγριπικός εμβολιασμός ξεκίνησε, με τους τρικαλινούς
να σπεύδουν στα φαρμακεία. Ξεκίνησαν τα έργα με το κόμβο
στο Ριζαριό, με τον αντιπεριφερειάρχη Χρήστο Μιχαλάκη να
το χαρακτηρίζει απαραίτητο έργο για την προστασία των οδηγών. Άγριος καυγάς στο Δ.Σ. του Δήμου Φαρκαδόνας ανάμεσα στον Δήμαρχο Θανάση Μεριβάκη και την Δημοτική Σύμβουλο Ελένη Στεργίου – Μπότη και διάθεση για.. μυνήσεις!
Από 1,13 ως 1,16 φέτος ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στα Τρίκαλα. Η Δέσποινα Μπότη δηλώνει υποψηφιότητα για τον Δήμο Φαρκαδόνας. Ενώ για μια ακόμη χρονιά η
τοπική Εκκλησία τίμησε του εν Τρίκκη αγίους της. Ο Θεόδωρος Αλέκος κάνει γνωστό ότι θα είναι υποψήφιος Δήμαρχος Μετεώρων.
Φεύγει από τη ζωή ο πρώην Δήμαρχος Εστιαιώτιδας Μπάμπης Κολοβός. Γίνεται η ορκωμοσία για τους πρωτοετείς
σπουδαστές της ΣΜΥ. Στις 21 Οκτωβρίου έγινε η επιλογή του
προσωπικού για το Μύλο των Ξωτικών. Οι αγρότες έλαβαν χρήματα από τις επιδοτήσεις. Με καμάρι γίνεται η παρέλαση για
την 28η Οκτωβρίου.

Νοέμβριος

Καλοκαιρινές διακοπές τέλος και το πρώτο κουδούνι χτύπησε
για τους μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων των Τρικάλων με τον Αγιασμό στις 11 Σεπτεμβρίου. Ενώ ο Σεπτέμβριος
ήταν ο μήνας των… Καραγκούνηδων, αφού στα Μεγάλα Καλύβια έγινε με επιτυχία το 5o Διεθνές Καραγκούνικο Αντάμωμα που κατέληξε με τον Τρανό Χορό.
Ενώ στον Δήμο Πύλης φαίνεται πως μπαίνει στην τελική ευ-

δριο που έγινε στα Τρίκαλα στάλθηκε ηχηρό μήνυμα κατά του
καπνίσματος. Σε ηλικία 104 ετών έφυγε από την ζωή ο πιο μεγάλος σε ηλικία Έλληνας δημοσιογράφος, ο τρικαλινός Λάζαρος Αρσενίου, η κηδεία του έγινε στην Λάρισα. Έγιναν τα
αποκαλυπτήρια του μνημείου του Ολοκαυτώματος των τρικαλινών Εβραίων στις 12 Νοεμβρίου.
Το Επιμελητήριο Τρικάλων προσπαθεί να μπει δυνατά με
άνοιγμα στην Κίνα, όσο αφορά τον τουρισμό, όπως δηλώνει ο
πρόεδρος Βασίλης Γιαγιάκος. Καταστηματάρχες των Τρικάλων
δηλώνουν ότι η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να είναι ελαστική με
το κάπνισμα, αφού θεωρούν ότι χάνονται οικονομικά κέρδη. Η
πρώτη κακοκαιρία έρχεται στα Τρίκαλα στις 16 Νοεμβρίου, με
λίγο χιόνι στη πόλη, αλλά κάνοντας τα ορεινά λευκά, χωρίς
όμως ιδιαίτερα προβλήματα. Απεργία στις 28 Νοεμβρίου για
τους εργαζόμενους, με την ίδια λογική. Το ΠΑΜΕ με αρκετό
κόσμο, από εκεί και πέρα τίποτα…
Σοκ στα Τρίκαλα με το χαμό εντελώς ξαφνικά ενός παιδιού
13 ετών στην Πιαλεία από παθολογικά αίτια. Καταγγελίες για
υπεξαίρεση στην ΔΕΥΑ Μετεώρων, ορίστηκαν δικηγόροι από
το Δημοτικό Συμβούλιο. Η… Μαύρη Παρασκευή φέρνει και ανάσα στην αγορά των Τρικάλων σε έναν δύσκολο μήνα. Ενώ την
τελευταία μέρα του Νοεμβρίου ξεκινάει το απίστευτο πάρτι του
Μύλου των Ξωτικών!

Ο Κώστας Κρεμμύδας παίρνει το… δαχτυλίδι από τον Χρήστο Λάππα και θα είναι ο νέος υποψήφιος για το δημαρχιακό
θώκο του Δήμου Τρικκαίων. Οι καθιερωμένες εκδηλώσεις του
Νοεμβρίου για το Πολυτεχνείου του 1973, κυρίως στα σχολεία
του νομού. Παραμένει στη θέση του, μετά τις κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία ο Αστυνομικός Διευθυντής Τρικάλων Γιώργος Σπηλιώπουλος. Το πρώτο σχολικό γεύμα μοιράστηκε στις
5 Νοεμβρίου σε 17 Δημοτικά Σχολεία των Τρικάλων.
Η συμφωνία μεταξύ Εκκλησίας και Κυβέρνησης φέρνει ένταση στην Εκκλησία. Ενώ στο 9ο Μαθητικό Πανελλήνιο Συνέ-

Ο μήνας Δεκέμβριος, ο μήνας όπου τα Τρίκαλα γίνονται η
πρωτεύουσα της Ελλάδας λόγο των Χριστουγέννων! Φέτος οι
εκτιμήσεις μιλάνε για νέο ρεκόρ προσέλευσης, με τους επισκέπτες να ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο! Κόσμος παντού,
από το Μύλο των Ξωτικών, μέχρι τα ορεινά και βέβαια στο κέντρο των Τρικάλων. Ενώ τα πλατιά χαμόγελα μαρτυρούν την
χαρά των επισκεπτών για όσα ζουν στην πόλη μας.
Αγοραστός και Μιχαλάκης μιλάνε για αναβάθμιση του Ιατρικού Κέντρου Καλαμπάκας. Πάντως η μεγάλη στιγμή για την
Καλαμπάκα ήταν η πρεμιέρα για το φυσικό αέριο στην περιοχή, έργο πραγματικά ουσίας, με την αφή να γίνεται από το Δήμο
Μετεώρων και την ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Για αποτυχία του θεσμού του
οικογενειακού γιατρού κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ι.Σ. Τρικάλων. Χιλιάδες λαού στην υποδοχή και στις ακολουθίες της εικόνας της Παναγίας Σπηλιάς στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου με αφορμή την εορτή του Αγίου Νικολάου.
Συνεχίζονται οι αντιδράσεις από τους εκπαιδευτές αυτοκινήτων διαμαρτυρόμενοι για την αποχή των εξεταστών. 63 Αυτοδιοικητικοί τιμήθηκαν για την προσφορά τους ως αιρετοί άρχοντες του τόπου. Έλεγχος στην αγορά των Τρικάλων για τις
εορταστικές μέρες, ενώ όπου χρειάζεται πέφτουν και πρόστιμα,
όπως τόνισε ο αντιπεριφειάρχης Χρήστος Μιχαλάκης. Το… Κοινωνικό Μέρισμα έφερε ουρές σε τράπεζες των Τρικάλων, αλλά
δόθηκε μια οικονομική ανάσα. Χιόνι στα ορεινά των Τρικάλων
αποτελεί πόλο έλξης για τουρίστες, που θέλουν να δουν…
άσπρη μέρα.
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου τονίζει ότι
μειώθηκε το χρέος του Δήμου κατά 24.386.312 ευρώ. Εκδήλωση
για «Τι Ευρώπη θέλουμε» στα Τρίκαλα, από την Περιφέρεια
Θεσσαλίας και μίλησαν οι Ευρωβουλευτές Σοφία Σακοράφα και
Γιώργος Κύρτσος. Τα Χριστούγεννα η αγορά των Τρικάλων φέρετε να πήρε μια οικονομική ανάσα. Ο Εμπορικός Σύλλογος και
το Επιμελητήριο έκαναν εκδήλωση που ζητάνε στήριξη στα τοπικά προϊόντα. Ας ευχηθούμε το 2019 να είναι ένας έτος μόνο
με ευχάριστες ειδήσεις.
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4 Με αισιοδοξία αντιμετωπίζουν στον ΑΟ Τρίκαλα
το 2019, φτάνει να αποδειχτεί και στο γήπεδο
•(σελ. 5)

ΜΠΑΣΚΕΤ

Α’ ΕΠΣΤ

Καλή χρονιά
σε όλους!
Το 2019 μπήκε και
ελπίζουμε ότι θα είναι η
χρονιά που θα φέρει
πλατιά χαμόγελα και
στον τρικαλινό
αθλητισμό. Αυτή τη
στιγμή τα βλέμματα
είναι στραμμένα στη
νέα προσπάθεια του ΑΟ
Τρίκαλα. Αλλά και
γενικότερα όλοι
περιμένουν θετικές
εξελίξεις σε όλες τις
κατηγορίες του
αθλητισμού. Ας είναι
λοιπόν η χρονιά που
ξεκίνησε πρώτα πρώτα
με υγεία για όλο τον
κόσμο. Αυτή είναι η
βασική αρχή και τα
υπόλοιπα γίνονται!

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣ!
ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΓΚΟΛ! ΒΓΗΚΕ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ ΜΑΓΙΣΣΕΣ
Οι γυναίκες των Τρικάλων κάνουν
Η μέχρι τώρα δράση στους σκόρερ
καταπληκτική χρονιά και ελπίζουν
της Α’ Ερασιτεχνικής
•(σελ. 6-7)

Ο Σπάρτακος τροπαιούχος ΕΣΚΑΘ
με 87-86 (παράταση) την Αναγέννηση Κ.

•(σελ. 8)

σε καλύτερα μέσα στο νέο έτος
•(σελ. 2-3)
CMYK
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Ο

λες οι ομάδες του
κόσμου όταν βγαίνουν
στο προσκήνιο είναι
λογικό να κάνουν
μεγάλα ή μικρά όνειρα έστω και
αν δεν το φωνάζουν.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Στο διάβα του χρόνου φυσικά προσπαθούν να διαβάζουν όλες τις καταστάσεις και να διορθώνουν πράγματα.
Με αυτή την λογική ανέλαβαν δράση
οι γυναίκες των Τρικάλων οι οποίες
από την αρχή έδειξαν ότι ταβάνι τους
ήταν ο ουρανός.
Εκκίνησαν λοιπόν από τα χαμηλά
του γυναικείου ποδοσφαίρου αλλά
γρήγορα έδειξαν ότι δεν συμβιβάζονται
με συμβατικές εμφανίσεις.
Ομολογουμένως ο χρόνος ήταν σύμμαχος και τα κορίτσια πέτυχαν πράγματα που άλλες αθλήτριες θα ήθελαν
10 ζωές για να τα καταφέρουν.
Και μην φανταστεί κανείς ότι ο δρόμος ήταν στρωμένος με ρόδα. Τα εμπόδια ήταν πολλά και σημαντικά. Ωστόσο είναι να μην βάλουν κάτι οι γυναίκες
στο μυαλό τους και έτσι σήμερα οι
συμπολίτες φίλαθλοι καμαρώνουν την
ομάδα να βάζει τα γυαλιά σε πολύπειρους αντιπάλους.
Επίσης έδειξαν χαρακτήρα στις δύσκολες στιγμές. Διότι όταν στην παρθενική τους συμμετοχή στην Α’ Εθνική
υποβιβάστηκαν με οδυνηρό τρόπο στα
μάτια τους διάβαζε κανείς την υπομονή
αλλά και κυρίως την διάθεση να επιστρέψουν σοφότερες.
Διόρθωσαν λοιπόν πράγματα και
πλέον κινούνται με χαρακτηριστική
άνεση. Οδηγός είναι φυσικά η αγάπη
για τον βασιλιά των σπορ αλλά και το
ταλέντο που παλεύεται με σκληρή
δουλειά.
Επίσης οι γνώστες της κυανέρυθρης
πραγματικότητας εστιάζουν και στο
καλό κλίμα.
Οι παίκτριες τα βρίσκουν μεταξύ
τους και με κοινή προσπάθεια βάζουν
πλώρη για νέα κατορθώματα.
Μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι σε αρκετούς φιλάθλους άνοιξε η όρεξη και
μιλούν ακόμη και για συμμετοχή στην
Ευρώπη.
Πολύ σωστά όμως ο κόουτς Γ. Λουλές και τα κορίτσια του βλέπουν κάθε
παιχνίδι ξεχωριστά. Χαίρονται λοιπόν
κάθε συνάντησή και μέλημά τους είναι
να δίνουν πάντα το 100%.
Από την στιγμή που ισχύσει κάτι τέτοιο όλες θα έχουν ήσυχη την συνείδησή τους ότι έκαναν το καθήκον τους
και με το παραπάνω.
Αν πάλι ο αντίπαλος βρεθεί στην
μέρα του και είναι καλύτερος τότε
πολύ απλά οι κυανέρυθρες θα τιμήσουν τον αθλητικό πολιτισμό αναγνωρίζοντας την αξία των ανταγωνιστών.
Σε κάθε περίπτωση ο φετινός μαραθώνιος έχει την υπογραφή των γυναικών των Τρικάλων.
Ωρες- ώρες η ομάδα δίνει την αίσθηση ότι λειτουργεί σαν ποδοσφαιρικό κομπιούτερ. Οι παίκτριες κινούνται
αυτοματοποιημένα και ξέρουν τι να
κάνουν και πότε να το πράξουν.
Διαθέτοντας ατσάλινα νεύρα και ιώβεια υπομονή χτυπούν στα κατάλληλα
σημεία με χειρουργική ακρίβεια. Εκεί
δηλαδή που οι αντίπαλοι αρχίζουν να
πιστεύουν ότι μπορούν να σταθούν
όρθιοι έρχεται το Τρικαλινό κύμα για
να κάνει την διαφορά.
Αλλοτε με εξαιρετικές συνεργασίες
και άλλοτε με ωραίες ατομικές ενέργειες ξεκλειδώνονται οι αντίπαλες άμυνες.
Το μεγαλύτερο βέβαια παράσημο
για την Τρικαλινή ομάδα είναι οι φιλοφρονήσεις των αντιπάλων και των ειδικών.
Ολοι έχουν να το λένε για το πείσμα
και την αυταπάρνηση των κυανέρυθρων. Επισης δεν σταματούν να βγάζουν άσους από το μανίκι τους. Και

Απολαμβάνουν
Οι γυναίκες των Τρικάλων κάνουν καταπληκτική χρονιά βαδίζοντας

Με μαχητικότητα τα τοπικά κορίτσια κατέβαλαν τον Ατρόμητο
κλείνοντας το κομμάτι των ευσήμων
οι άνθρωποι του χώρου σημειώνουν
ότι αυτός έχει ανάγκη από φωνές
όπως των Τρικάλων.
Κάνοντας μια συνόψιση να αναφέρουμε ότι μετά τα πρώτα αναγνωριστικά παιχνίδια ο εκπρόσωπός μας
μετράει 6 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα.
Μάλιστα οι 5 νίκες ήρθαν μαζεμένες
μετά την απώλεια από τον ΠΑΟΚ.
Θαρρεί κανείς ότι τα Τρικαλινά κορίτσια πείσμωσαν από το συγκεκριμένο
φρενάρισμα και πήγαν τρένο κερδίζοντας και δύσκολα εκτός έδρας ματς,
κάτι που πιστοποιεί την κλάση της
ομάδας.
Διότι καλές και άγιες οι εντός έδρας
νίκες αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
τα συγκροτήματα καταξιώνονται μέσα
από τα μεγάλα και μαζεμένα διπλά.
Ας μεταφέρουμε κλίμα από τους
μέχρι τώρα αγώνες, μέσα από την καταγραφή της εφημερίδας μας.

Γύρισαν με βαθμό
Με το καλημέρα του πρωταθλήματος της Α’ Εθνικής(Κυριακή 7 Οκτώβρη
2018) οι γυναίκες των Τρικάλων ρίχτηκαν στα βαθιά από την άποψη ότι
είχαν να διεκπεραιώσουν δύσκολη
αποστολή στην έδρα της Γλυφάδας.
Η Αθηναϊκή ομάδα και καλά οργανωμένη είναι και αξιόλογες μετεγγραφές έκανε με κορυφαία της κήπερ
Πελετίδου και η οργάνωση την διακρίνει.
Ωστόσο οι κυανέρυθρες έχουν συνηθίσει να χτυπούν όλα τα παιχνίδια
και αυτό έπραξαν και την Κυριακή.
Μάλιστα ο εκπρόσωπός μας έχει
βάλει ψηλά τον πήχη σε τόσο μεγάλο
βαθμό, που η ισοπαλία(0-0) δεν άφησαν τα στελέχη πλήρως ικανοποιημένα.
Ωστόσο από την συγκεκριμένη έδρα
λίγες ομάδες θα περάσουν, οπότε τα
Τρίκαλα έδειξαν νωρίς- νωρίς τις προθέσεις τους για την φετινή χρονιά.
Μέλημά τους είναι να δείξουν το
κάτι παραπάνω σε σύγκριση με τα
προηγούμενα χρόνια, οπότε θα ψάξουν
ορισμένα μεγάλα αποτελέσματα εντός
και εκτός έδρας.
Οδηγός θα είναι πάντα η συνέπεια,
οπότε με σωστή εφαρμογή του πλάνου
και με κοινή προσπάθεια θα γεμίσει
το βαθμολογικό σακούλι.
Τα Τρικαλινά κορίτσια έδειξαν ότι
ήταν καλά διαβασμένα και φρόντισαν
να μπλοκάρουν καλά τα βαριά χαρτιά
της Γλυφάδας.
Η γηπεδούχος ομάδα θέλησε να
πιέσει τις καταστάσεις αλλά έπεσε
πάνω σ’ ένα ψύχραιμο συγκρότημα

το οποίο ήξερε να δίνει τον ρυθμό
που χρειαζόταν ο αγώνας.
Όταν έπρεπε να παγώσει το παιχνίδι
το έκανε και όταν επιθυμούσε να ανεβάσει στροφές διέθετε το κατάλληλο
ποδοσφαιρικό υλικό για να το πράξει.
Απλά έλειψε το κερασάκι στην τούρτα, που είναι το γκολ αλλά συνολικά
τα Τρίκαλα πραγματοποίησαν μια πειστική εμφάνιση αφήνοντας υποσχέσεις
για το μέλλον.
Με το γνωστό μεράκι και την ποδοσφαιρική τελειομανία θα έρθουν ακόμη
καλύτερες μέρες.
Γυναίκες ΑΟΤ: Χαρακοπούλου, Τροχούτσου,Παναγιωτίδη(85’Λουλέ), Γεραγόρη,Έιερς, Σέντερλουντ, Μπαρμπόσα,Σάλομον,Αλεξίου,Βαΐτση ,Χύμα

Βρήκαν το κουμπί
Ένα από τα δυνατά χαρτιά της γυναικείας ομάδας των Τρικάλων είναι
ότι επιμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.
Με την τακτική αυτή κλείδωσε αρκετά σημαντικά αποτελέσματα.
Δεν άλλαξε λοιπόν συνήθειες και
την Κυριακή 21 Οκτώβρη 2018 και δικαιώθηκε παίρνοντας τρίποντο- χρυσάφι λίγο πριν η αναμέτρηση με τον
Εργοτέλη μπει στα… χασομέρια, που
έλεγαν οι παλιοί ποδοσφαιρόφιλοι.
Η ιστορία έγραψε Τρικαλινή νίκη με
1-0 την οποία ο εκπρόσωπός μας την
ήθελε όσο τίποτα άλλο και την είχε
ανάγκη.
Στην πράξη επιβεβαιώθηκε ότι ειδικά
στον φετινό μαραθώνιο δεν υπάρχουν
εύκολα παιχνίδια και το αμφίρροπο
στοιχείο θα είναι έντονο. Οποια ποιοτική ομάδα κάνει το λάθος και χαλαρώσει θα έχει πρόβλημα.
Οι κυανέρυθρες ήθελαν να αξιοποιήσουν πλήρως την έδρα για να φτιάξουν νωρίς μια καλή βαθμολογική
φάση και να χαροποιήσουν τους φιλάθλους.
Τέλος καλό όλα καλά πάντως και
από την συγκεκριμένη αναμέτρηση ο
εκπρόσωπός μας κρατάει πέρα από
τους 3 βαθμούς και το ασυμβίβαστο
πνεύμα. Διότι ακόμη και όταν η μπάλα
δεν έκανε τα χατίρια οι Τρικαλινές
παίκτριες δεν απογοητεύτηκαν.
Εψαξαν λοιπόν και την μισή φάση
που λέει ο λόγος οπότε δικαιώθηκαν
πανηγυρικά.
Πάντως επιβεβαιώθηκαν και όσοι
περίμεναν τον Εργοτέλη να είναι σκληρό καρύδι. Οι Κρητικές πρόσεξαν ιδιαίτερα την άμυνα τους έχοντας το
μυαλό τους στις αντεπιθέσεις.
Από τον αγώνα δεν έλειψαν η δύνα-

Το μοναδικό φρενάρισμα είναι απέναντι στον πανίσχυρο ΠΑΟΚ
μη και τα δυνατά μαρκαρίσματα αλλά
οι κυανέρυθρες έδειξαν ότι είναι παντός καιρού.
Ετσι ο επίλογος γράφτηκε με χαμόγελα.
Στο 65’ λάθος της άμυνας του Εργοτέλη η Σάλομον πήρε τη μπάλα η
τερματοφύλακας Λιατιφη την ανέτρεψε
και έτσι αποβλήθηκε.
Στο 70’ ακυρώθηκε γκολ της Μπαρμπόσα ως οφσάϊντ.
Στο 88′ η άμυνα του Εργοτέλη δεν
έδιωξε την μπάλα, η τερματοφύλακας
δεν βγήκε γρήγορα και η Salomon
με πλασέ έκανε το 1-0 δίνοντας τη
νίκη στα Τρίκαλα.
Τρίκαλα (Γιώργος Λουλές) : Χαρακοπούλου, Βαϊτση (90’Γιαννούλα), Τροχούτσου (69’Ντόκου), Soderlund, Χύμα,
Αλεξίου ,Salomon, Γεραγόρη, Barbosa
(91’Λουλέ), Ayers, Σακελλάρη ( 60’Παναγιωτίδη).
Εργοτέλης (Γιάννα Δούκα): Λιατίφη,Κοτζάκη,
Σαμιωτάκη
(92’Φουκάκη),Τσώνη, Ξέρα, Δρακογιάννη (90’Ηλιάδη), Σημαιάκη, Παχάκη,Δρακουνάκη, Χαριτάκη (69’Γρηγοριάδη), Τσανάκη ( 46’Επιτροπάκη).

Λύγισαν από τον ΠΑΟΚ
Το να παίζεις με την ομάδα που
έχει το πιο γεμάτο βιογραφικό στο
γυναικείο Ελληνικό ποδόσφαιρο φωνάζει από μακριά για τον συντελεστή
δυσκολίας της αναμέτρησης.
Οι γυναίκες των Τρικάλων υποδέχτηκαν την Κυριακή 4 Νοέμβρη 2018
τον ΠΑΟΚ στον Πυργετό και ήξεραν
ότι ο Δικέφαλος του Βορρά ήταν το
αδιαφιλονίκητο φαβορί.
Ωστόσο προσπάθησαν για το καλύτερο και θέλησαν να βάλουν δύσκολα
στο φιλοξενούμενο συγκρότημα το
οποίο διαθέτει χαρισματικές παίκτριες
με εμπειρίες στην Εθνική και στην Ευρώπη.
Ουσιαστικά η ομάδα του Γιώργου
Λουλέ έψαχνε ένα θαύμα αλλά από
ένα διάστημα και μετά το συγκρότημα
της Μακεδονίας επέβαλε τον ρυθμό
του και επικράτησε με 1-4.
Κάποια στιγμή βέβαια τα στελέχη
της Τρικαλινής ομάδας έζησαν το όνειρο, αφού κατάφεραν να ανοίξουν το
σκορ.
Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε νέα
δεδομένα στο παιχνίδι με τους συμπολίτες φιλάθλους να ζεσταίνονται.
Ωστόσο στην συνέχεια ο ΠΑΟΚ
άσκησε απίστευτη πίεση, ανακάτεψε
την τράπουλα, ενώ πήρε λύσεις από
τις μπαρουτοκαπνισμένες παίκτριές
της.

Γενικά ο αντίπαλος αν βρει τον ρυθμό του δεν ανακόπτεται με τίποτα.
Ετσι όταν ισοφάρισε πάτησε πολύ
γερά στα πόδια του και έψαξε με πολλούς τρόπους την προσπέραση στο
σκορ.
Όταν αυτό έγινε η πίεση μεταφέρθηκε στον εκπρόσωπό μας, ενώ οι μελανόλευκες ήταν φανερό πως απελευθερώθηκαν πλήρως.
Με όλα αυτά το σκορ πήρε την τελική του διάσταση.
Πάντως η απώλεια στο συγκεκριμένο
ματς ήταν μέσα στο πρόγραμμα, οπότε
δεν έγινε κάποια σοβαρή ζημιά για τα
Τρίκαλα.
Ισα- ίσα κρατούν το γεγονός ότι για
μεγάλο διάστημα ταλαιπώρησαν τον
φημισμένο αντίπαλο.
Το επόμενο διάστημα τα κυανέρυθρα κορίτσια θα ανασυνταχθούν και
θα προσφέρουν νέες συγκινήσεις στο
κοινό τους, αφού διαθέτουν το απαραίτητο πακέτο.
Στο 36’τα Τρίκαλα άνοιξαν το σκορ.
Η Έιερς με ασύλληπτη εκτέλεση φάουλ από πλάγια θέση «έστειλε» την
μπάλα στο αριστερό παραθυράκι για
το 1-0, τέρμα που καταχειροκροτήθηκε.
Στις αρχές του δευτέρου ο ΠΑΟΚ
έφερε το ματς στα ίσα. Η Μπετανκούρ
έκανε το φάουλ, η άμυνα σε πρώτο
χρόνο δεν αντέδρασε σωστά και η
Κακαμπούκη σε δεύτερο χρόνο με
κεφαλιά έκανε το 1-1.
Στο 59’σουτ της Μπαρμπόσα άουτ.
Στο 65’η Μπετανκούρ εύκολα με
κεφαλιά «έγραψε» το 1-2.
Στο 70’ και πάλι η Μπετανκούρ με
γυριστό σουτ μετά από πάσα Βαρδαλή
σημείωσε το 1-3.
Στις καθυστερήσεις η δική μας Σακελλάρη με κεφαλιά πέτυχε το τελικό
1-4.
Τρίκαλα( Γιώργος Λουλές): Χαρακοπούλου, Βαίτση (74’Τροχούτσου),
Σόντερλουντ, Αλεξίου, Σάλομον, Γεραγόρη, Μπαρμόσα, Έιερς, Σακελλαρίου (71’Γιαννούλα), Παναγιωτίδη
(73’’Ντόκου), Χύμα (80’Τσακνάκη).
ΠΑΟΚ: Παπακωνσταντίνου, Γεωργίου, Σλίσκοβιτς, Κακαμπούκη, Πατερνή (80’Βοργιά), Στράτζαλη (88’Σακελλάρη), Χατζηγιαννίδου, Βαρδαλή,
Μπετανκούρ, Νεφρού (46’Σπυριδωνίδου),Μύτκου.

Πρώτη απόδραση
Καλύτερα δεν γίνονταν. Τα γυναικεία
τμήματα των Τρικάλων κράτησαν για
μια ακόμη φορά ψηλά την τοπική σημαία, αφού πέτυχαν το απόλυτο.
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το όνειρό τους
από το καλό στο καλύτερο και κερδίζοντας νέους φίλους
Εν αρχή οι γυναίκες για τις οποίες
γράψαμε αρκετές φορές ότι είναι παντός καιρού.
Αυτό το απέδειξαν την Κυριακή 18
Νοέμβρη 2018, όπου παίζοντας με
απίστευτη ωριμότητα πέτυχαν σημαντικό διπλό, που τις δίνει ώθηση για
την συνέχεια.
Πραγματικά το δεύτερο ημίχρονο
ήταν από τα καλύτερα που έκανε η
ομάδα του Γιώργου Λουλέ και προέκυψαν χαμόγελα δικαίωσης.
Για την 4 αγωνιστική λοιπόν οι κυανέρυθρες επικράτησαν στην Αγία Παρασκευή στην Αθήνα με σκορ 2-0 και
έτσι βρέθηκαν στην 3η θέση πίσω από
ΠΑΟΚ και Άρη.
Απόλυτα κυρίαρχη στον αγωνιστική
χώρο η Τρικαλινή ομάδα εκτός από
τα δύο γκολ έχασε και ευκαιρίες και
σημειώσει και άλλα τέρματα.
Και τα δύο γκολ του αγώνα σημείωσε
η Σάλομον Άλι στο 55’ και 65’με ισάριθμες κεφαλιές. Τρία χαμένα τετ α
τετ για τα Τρίκαλα με την τερματοφύλακα της Αγίας Παρασκευής να κρατά
στο 0-2 την εστία της.
Τρίκαλα ( Γ. Λουλές) Χαρακοπούλου,
Χύμα, Παναγιωτίδη (75’Τροχούτσου),
Έιερς, Γεραγόρη, Σακελλάρη (50’
Γιαννούλα), Σάλομον, Σέντερλουντ (90’
Τσιάντα), Μπαρμπόσα, Βαΐτση (88’Μαθιουδάκη), Αλεξίου

Ηταν Ατρόμητες
Πολλές φορές είναι να απορεί κανείς
όχι μόνον με το ταλέντο και την συνολική ποιότητα των παικτριών των Τρικάλων αλλά και με τον χαρακτήρα
τους.
Οσοι ήξεραν τις αντιξοότητες υπό
τις οποίες βγήκε το προπονητικό πρόγραμμα της εβδομάδας θα τρόμαζαν.
Ουσιαστικά το κυανέρυθρο συγκρότημα θύμιζε νοσοκομείο κάτι που επισημάναμε και στο Κυριακάτικο φύλλο(25 Νοέμβρη 2018).
Ωστόσο είναι τόσο μεγάλη η δύναμη
ψυχής των αθλητριών των Τρικάλων,
που για μια ακόμη φορά τα έδωσαν
όλα για όλα και δικαιώθηκαν πανηγυρικά.
Αυτή την φορά βρήκαν και το κουμπί
του Ατρομήτου με 1-0, οπότε φτιάχνουν καλή αλυσίδα αποτελεσμάτων.
Το συγκρότημα του Γ. Λουλέ δείχνει
ότι ξέρει να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις κάθε αγώνα, ενώ ενεργεί με
χειρουργική ακρίβεια.
Από την στιγμή πάντως που πάρει
κεφάλι στο σκορ δύσκολα το χάνει.
Αυτό συνέβη και στον Πυργετό, οπότε με απίστευτη συγκέντρωση στην
συνέχεια κλείδωσε το τρίποντο.
Με όλα αυτά έχει ωραία βαθμολογική θέα αλλά προς τιμήν τους τα κορίτσια παραμένουν απίστευτα προσγειωμένα, αφού ειδικά φέτος σημειώνονται πολλές ανατροπές, ενώ η
μέρα παίζει σημαντικό ρόλο.
Γενικά ο εκπρόσωπός μας κοιτάζει
την δουλειά του και δικαιώνεται.
Η περιγραφή του Trikalasportiva έχει
ως εξής: Με γκολ της Μπαρμπόσα
από το 6’ επικράτησε στο γήπεδο
Πυργετού του Ατρομήτου Αθηνών και
είναι στα ψηλά της βαθμολογίας. Η
ομάδα των Τρικάλων είχε δοκάρι με
την Σάλομον στο 25’ , ενώ οι φιλοξενούμενες έπαιξαν με δέκα παίκτριες
από το 88’καθώς η Τράγου αποβλήθηκε για χτύπημα εκτός φάσης στην
Μπαρμπόσα.
Σημαντική νίκη καθώς Άιρες και Σάλομον νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο
με γαστρεντερίτιδα την εβδομάδα που
πέρασε ενώ και η Σεντερλουντ δεν
έπαιξε επίσης λόγω γαστρεντερίτι-

Οι κυανέρυθρες είχαν την συνταγή για τρίποντο στο ντέρμπι με τις Ελπίδες. Κ

Οι γυναίκες των Τρικάλων πέρασαν από το Αλκαζάρ
δας.
Τρίκαλα ( Γ. Λουλές) : Χαρακόπουλου, Ντόκου, Χύμα, Παναγιωτίδη
(65’Τσακνάκη), Έιερς, Γεραγόρη,
Μπαρμπόσα, Σακελλάρη (55’Γιαννούλα), Σάλομον(90’ Τσιάρα),Βαίτση(80’
Λουλέ),Αλεξίου

Περίπατος στις Σέρρες
Να μην τις ματιάσουμε τις γυναίκες
των Τρικάλων αν και έχουμε την βεβαιότητα ότι με την σωστή υποδομή
που διαθέτουν και την συστηματική
δουλειά που κάνουν δεν έχουν να φοβηθούν τέτοιες δοξασίες.
Τα πράγματα είναι απλά. Τα κυανέρυθρα κορίτσια μπαίνουν στο γήπεδο
για να εφαρμόσουν όσα δουλεύουν
στις προπονήσεις.
Βγάζουν λοιπόν απίστευτους αυτοματισμούς, αφού η χημεία φωνάζει
από μακριά.
Παράλληλα είναι πολύ καλό και το
κλίμα, οπότε η μια αθλήτρια βοηθάει
την άλλη και η επιβράβευση έρχεται
στο χειροκρότημα.
Αυτό είναι πλούσιο αφού οι Τρικαλινοί φίλαθλοι αναγνωρίζουν την προσπάθεια και κυρίως καμαρώνουν την
ομάδα του Γιώργου Λουλέ.
Πραγματικά το γυναικείο συγκρότημα ξέρει να προσαρμόζεται περίφημα σε όλα ματς και ανεξαρτήτως
αποτελέσματος φροντίζει να εξαντλεί
όλες τις πιθανότητες.
Βέβαια είναι φανερό ότι η ομάδα
διάγει τα καλά της φεγγάρι και όπως
γράφουμε και στον τίτλο του κομματιού
πηγαίνει τρένο.
Πως λοιπόν να μην αφιερώσεις χώρο
για τα κορίτσια αυτά τόσο στο Κυριακάτικο φύλλο, όσο και στο συγκεκριμένο;
Ασφαλώς ο Σαββατιάτικος αγώνας(1
Δεκέμβρη 2018) δεν είχε υψηλό συντελεστή δυσκολίας αλλά τέτοια παιχνίδια κρύβουν παγίδες.
Διότι αν το φαβορί κάνει το λάθος
και υποτιμήσει τον αντίπαλο κινδυνεύει
να τρέχει και να μην φτάνει.
Ωστόσο οι κυανέρυθρες ήταν φανερό ότι δεν είχαν καμία διάθεση να
κάνουν δύσκολη την ζωή τους και να
χάσουν μια καλή ευκαιρία για να μείνουν στα ψηλά.
Η ουσία είναι ότι η αλυσίδα επιτυχιών
μεγαλώνει και μετά την Αγία Παρασκευή, τον Ατρόμητο Αθηνών ο εκπρόσωπός μας είχε συνταγή και στην
Βόρεια Ελλάδας, οπότε συνεχίζει με
ανεβασμένο ηθικό.
Μάλιστα η νίκη ήρθε χωρίς τα Τρίκαλα να φορτσάρουν τρελά.

Όπως και να’ χει τα κορίτσια θα συνεχίσουν με την ίδια σοβαρότητα,
αφού ξέρουν ότι πλέον οι ανταγωνιστές
θα τα περιμένουν για τα καλά στην
γωνία προκειμένου να κλέψουν λίγη
από την λάμψη τους.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι η
ομάδα γυναικών των Τρικάλων πάει
από νίκη σε νίκη, καθώς επικράτησε
1-4 της Πανσερραϊκής στο γήπεδο
Σερρών σε αγώνα που άνοιξε την αυλαία της 6ης αγωνιστικής στην Α Εθνική.
Τα γκολ σημείωσαν οι Έιερς στο 9’,
αυτογκόλ στο 61 μετά από αρχική
προσπάθεια της Εϊερς, Αλεξίου στο
87’ και Βαϊτση στο 91’. Για την γηπεδούχο ομάδα σκόραρε στο 78’ η Κούτσικου.
Πανσερραϊκή: Μανιάκα, Πεμπέ,
Εξουζίδου, Τιλσίζογλου, Νικολαϊδου,
Κυριαζή, Μηλούση, Γεωργιάδου Ι., Γεωργιάδου Α., Πανίδου, Καραλεξίδου.
Τρίκαλα (Γ.Λουλές):Χαρακοπούλου,
Παναγιωτίδη, Χύμα,Γεραγόρη, Έιερς,
Σέντερλουντ( 92’ Τσιάντα), Μπαρμπόσα, Σακελλάρη(50’ Γιαννούλα), Αλεξίου, Σάλομον, Βαΐτση(92’ Μαθιουδάκη).

Πέρασμα από Αλκαζάρ
Ελλάδα μάγισσα τραγουδούσε ο δικός μας μεγάλος Δημήτρης Μητροπάνος για να βάλει στο καλειδοσκόπιο
των συναισθημάτων και έντονο ποδοσφαιρικό χρώμα, καθώς λίγους στίχους
πιο κάτω έκανε μνεία σε Τούμπα, Αλκαζάρ και Καλογρέζα.
Στην προκειμένη περίπτωση(Κυριακή
9 Δεκέμβρη 2018) μας αφορούσε το
Αλκαζάρ και οι γυναίκες των Τρικάλων
αποδείχτηκαν για μια ακόμη φορά ποδοσφαιρικές μάγισσες.
Τι και αν το ματς με την ΑΕΛ ήταν
Θεσσαλικό ντέρμπι με ότι αυτό συνεπάγεται;
Ο εκπρόσωπός μας έδειξε ότι διάγει
φόρμα διαρκείας και κυρίως είχε τον
τρόπο να φτάσει στον αντικειμενικό
του σκοπό.
Οι κυανέρυθρες δεν συμβιβάζονται
με μεσοβέζικες λύσεις και έτσι πρόσθεσαν ένα ακόμη τρίποντο στην συλλογή τους.
Πάνω απ’ όλα έδειξαν ότι διαθέτουν
ομάδα παντός καιρού, που δεν φοβάται
έδρες και διαθέτει αντίδοτο για όλες
τις δυσκολίες.
Ακόμη και σε πράγματα που δεν
βλέπουν εύκολα το φως της δημοσιότητας γίνονται οι κατάλληλοι εσωτερικοί χειρισμοί και έτσι το Τρικαλινό
τρένο συνεχίζει να προχωράει ακάθε-

κτο.
Είναι φανερή λοιπόν η στόφα σπουδαίας ομάδας και τα καλά στοιχεία
πρέπει να τα κρατήσουν όλοι και όλες
στο συγκρότημα.
Ποιος δεν θέλει άλλωστε να δει μαζεμένα καλά νέα και στο μέλλον και
κυρίως ποδοσφαιρική υπερηφάνεια;
Τούτο το στοιχείο πρέπει να πιστώσουμε στα κορίτσια, που εδώ και καιρό
κινούνται με το γκάζι στο τέρμα επιβεβαιώνοντας την έφεσή τους στις
επιτυχίες.
Παρέμειναν λοιπόν στην κορυφή
της βαθμολογίας της Α Εθνικής, τα
κυανέρυθρα αστέρια, καθώς έφυγαν
με νίκη και από το Αλκαζάρ επικρατώντας με 1-0 της ΑΕΛ. Το γκολ που
έκρινε την συνάντηση σημείωσε η Αλεξίου στο 40’. Ηταν μια δίκαιη νίκη
αφού τα κορίτσια των Τρικάλων είχαν
την πρωτοβουλία,έχασαν ευκαιρίες
και δεν κινδύνεψαν.
Τρίκαλα ( Γιώργος Λουλές) : Χαρακοπούλου, Παναγιωτίδη(88’ Μαθιουδάκη), Χύμα, Γεραγόρη, Έιερς, Σέντερλουντ, Σάλομον(92’ Αργύρη),
Μπαρμπόσα, Σακελλάρη(47’ Γιαννούλα) ,Βαΐτση (87’Τσακνάκη),Αλεξίου

Πήραν το ντέρμπι
Είναι κάποιες φορές που η ίδια η
αθλητική ζωή επιβεβαιώνει την πρόοδο
μιας ομάδας, ενώ επιβραβεύει και την
διαχείριση που κάνει.
Οι γυναίκες των Τρικάλων τρέχουν
μια εκπληκτική αλυσίδα νικών κάνοντας
υποδειγματική προσαρμογή στις ανάγκες κάθε αναμέτρησης.
Διότι κάθε αντίπαλος διαθέτει τα
δικά του κουμπιά.
Ωστόσο οι κυανέρυθρες και σύστημα
διαθέτουν και πάθος και τρόπο για να
γράφουν ιστορία.
Η τοπική ομάδα είναι φανερό ότι
ανέβηκε επίπεδο, αφού παίζει παντού
και πάντα για την επιτυχία, ενώ βρήκε
και την συνταγή για τα ντέρμπι, που
θέλουν την δική τους προσοχή.
Λίγες εβδομάδες πίσω άλωσαν την
Λάρισα και την Κυριακή 16 Δεκέμβρη
2018 αξιοποίησαν την δύναμη της
έδρας κερδίζοντας 2-0 τις Ελπίδες με
την μεγάλη παράδοση στον χώρο.
Γιατί κρίνοντας χωρίς παρωπίδες η
ομάδα της Καρδίτσας έχει σημαντική
προσφορά στον χώρο και σε επίπεδο
Ευρώπης.
Ωστόσο οι κυανέρυθρες κάνουν φέτος το πρωτάθλημα της ζωής τους
και ήθελαν να βάλουν την υπογραφή
τους και στην αναμέτρηση της Δυτικής
Θεσσαλίας.
Πες το και έγινε λοιπόν, οπότε δεν
αφήνουν με τίποτα την καλή θέση του
πίνακα, ενώ πήραν τα σκήπτρα σε επίπεδο Θεσσαλίας.
Η αναμέτρηση του Σταδίου μόνο
εύκολη δεν ήταν. Διότι η ομάδα του κ.
Λουλέ είχε απέναντί της έναν μπαρουτοκαπνισμένο αντίπαλο.
Συνεπώς το Τρικαλινό συγκρότημα
έπρεπε να κάνει αψεγάδιαστο παιχνίδι
και κυρίως να έχει υπομονή.

Ηταν μαθηματικά βέβαιο ότι κάποια
στιγμή θα του δίνονταν η ευκαιρία και
απλά έπρεπε να την αρπάξει από τα
μαλλιά.
Στο πρώτο μέρος είναι αλήθεια ότι
οι κυανέρυθρες δεν έπιασαν την γνωστή τους απόδοση και πιέστηκαν αρκετά από τις Ελπίδες.
Ωστόσο καμία συνάντηση δεν τελειώνει στου δρόμου τα μισά.
Επιπρόσθετα στον φετινό μαραθώνιο
ο εκπρόσωπός μας έχει αγωνιστικές
εκρήξεις την κατάλληλη στιγμή και
κυρίως αστείρευτες δυνάμεις.
Στην προκειμένη περίπτωση κρατούσε το καλύτερο για την επανάληψη.
Κάνοντας μια γρήγορη καταγραφή
των δεδομένων του πρώτου μέρους,
έγιναν οι απαραίτητες βελτιωτικές κινήσεις, οπότε οι κυανέρυθρες επέστρεψαν με πίστη και κυρίως με αποτελεσματικότητα.
Παράλληλα έδειξαν για μια ακόμη
φορά τον χαρακτήρα που τις έχει καθιερώσει.
Με όλα αυτά είχαμε έναν ονειρεμένο
επίλογο και ήταν απόλυτα δικαιολογημένα τα εύσημα του κόσμου.
Οσο για την ροή των γκολ είχαμε:
Στο 70′ το 1-0. Η ΕΪερς το φάουλ η
Σάλομον την κεφαλιά η μπάλα στα δίχτυα.
Στο 78′ η Εϊρς από τα 40 μέτρα
εκτέλεσε το φάουλ και η μπάλα καρφώθηκε στο παράθυρο της αντίπαλης
εστίας. Σπάνιο γκολ σε αγώνα μάλιστα
γυναικείου πρωταθλήματος.
Τρίκαλα ( Γ. Λουλές) : Χαρακοπούλου, Γεραγόρη, Χύμα, Αλεξίου, Παναγιωτίδη (75’Ντόκου), Εϊερς, Σάλομον,
Μπαρμπόσα, Γιαννούλα (88′ Αργύρη),
Βαίτση, Σάντερλουντ (88′ Τσιάρα)
Με όλα αυτά ο εκπρόσωπός μας
κάνει τις καλύτερες γιορτές.
Να θυμίσουμε ότι στην επανέναρξη
τα Τρίκαλα έχουν το προγραμματισμένο ρεπό τους, οπότε το κοινό θα
πρέπει να κάνει λίγη υπομονή για να
δει τα κορίτσια να κινούνται στα όρια.
Στην 10η αγωνιστική λοιπόν θα φιλοξενήσουν τον πανίσχυρο Αρη, οπότε
οι ευχές των συμπολιτών φιλάθλων
θα είναι μαζί τους.
Η αυλαία του πρώτου γύρου θα πέσει στην έδρα της Προοδευτικής Περάματος.
Πάντως ήδη δρομολογήθηκε προσθήκη Αθηναίας παίκτριας, που αγωνίζεται ως τερματοφύλακας.
Το ευτύχημα πάντως είναι ότι και οι
Νέες των Τρικάλων κάνουν μεστές
εμφανίσεις στην Γ’ Εθνική και δείχνουν
ότι μπορούν να αποτελέσουν την διάδοχη κατάσταση.
Μάλιστα την Κυριακή υποδέχονται(15.00, Ελευθεροχώρι) τις Πιερίδες
σε αγώνα ντέρμπι και θα τύχουν στήριξης.
Φυσικά δεν υπάρχει καλύτερο σκηνικό για μια ομάδα από το να διαθέτει
στην βιτρίνα της όσο το δυνατόν πιο
έντονο το τοπικό στοιχείο.
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αραδοσιακά οι
Τρικαλινοί φίλοι τη
μπάσκετ είχαν υψηλό
γούστο όσον αφορά το
άθλημα. Αυτό μόνο τυχαίο δεν
είναι. Τις τάξεις των τοπικών
συλλόγων υπηρέτησαν μεγάλες
προσωπικότητες, που άνοιξαν
τα φτερά τους και στο ταλέντο
τους υποκλίθηκε όλος ο
πλανήτης.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Γενικά το έμψυχο δυναμικό έβαλε
γερές βάσεις, αφού είχε και καλούς
δασκάλους, οπότε δίνει την αίσθηση
ότι ο χρόνος δεν το αγγίζει.
Και σε ομαδικό επίπεδο όμως στις
εθνικές κατηγορίες έγιναν ομηρικές
μονομαχίες.
Ποιος ξεχνάει τα μαζεμένα επιχώρια ντέρμπι στην Γ’ Εθνική, όπου τα
συναισθήματα άλλαζαν άρδην και το
προβάδισμα άλλαξε πολλές φορές
χέρια.
Ειδικά για την Γ’ Εθνική οι φίλαθλοι
χρειάστηκε να περιμένουν αρκετά
χρόνια για να βιώσουν μια τοπική
συνάντηση. Αυτό έγινε πρόσφατα με
την αναμέτρηση του «Βλαχάβειου»
ανάμεσα στην Καλαμπάκα και τους
Ικάρους.
Το πιο γλυκό κομμάτι όμως θα
είναι πάντα η πενταετής συμμετοχή
των Τρικάλων BC στην Α1 ΕΣΑΚΕ.
Οι λάτρεις του είδους παρακολούθησαν από κοντά τον μεταμόρφωση
της ομάδας.
Αρχικά το βάρος έπεσε στην οργάνωση, όπου κάθε χρόνο γινόταν
παρεμβάσεις προκειμένου το συγκρότημα να ανέβει επίπεδο.
Εννοείται ότι οι φίλαθλοι δεν ξεχνούν τις μεγάλες συνεργασίες που

Συνεχείς
παραστάσεις
Ένα και ένα είναι τα παιχνίδια της φετινής Α1 ΕΣΑΚΕ τα οποία
το Τρικαλινό κοινό παρακολουθεί στενά λόγω προηγούμενης εμπειρίας

Πέρυσι συμπαίκτες φέτος αντίπαλοι. Ο Τάλτον κέρδισε
με τον Χολαργό το Λαύριο του Λούντζη.
κλείστηκαν τόσο με αθλητές, όσο
και με προπονητές.
Χωρίς υπερβολή η συντριπτική
πλειοψηφία τους έβαλε το λιθαράκι
της για να αντέξει η ομάδα την πίεση
αν και από την αρχή οι ειδικοί την
θεωρούσαν ως πρώτο φαβορί για
τον υποβιβασμό.

Ψηλά τα λάβαρα
Τα αφιερώματα έχουν την τιμητική τους αυτές τις μέρες οπότε θα ήταν
παράλειψή μας να μην αναφερθούμε σε δυο χαρισματικά παιδιά των
οποίων η φήμη έχει ξεπεράσει προ πολλού τα στενά όρια.
Αναμφισβήτητα αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές του Τρικαλινού
αθλητισμού κρατώντας ψηλά το λάβαρο των διακρίσεων.
Στο πλαίσιο αυτό το απίστευτο αθλητικό της πακέτο ξεδίπλωσε η Φένια
Τζέλη του ΣΟΑΤ, που γοήτευσε τους πάντες στην Ολυμπιάδα Νέων η
οποία πραγματοποιήθηκε στο Μπουένος Αϊρες.
Επέστρεψε με το χάλκινο μετάλλιο δείχνοντας ότι μπορεί να κερδίσει
και ακόμη μεγαλύτερα στοιχήματα.
Φυσικά της ετοιμάστηκε θερμή υποδοχή χρονικά πρώτα στο Δημαρχείο
και ακολούθως στην Περιφέρεια.
Εννοείται ότι στην Ελλάδα είναι ασυναγώνιστη.
Εντυπωσιακή επίσης είναι η πρόοδος του Στέφανου Μπαγλατσάκου,
που βαδίζει από το καλό στο καλύτερο.
Ο Τρικαλινός βγάζει απίστευτη αυτοπεποίθηση όταν ανεβαίνει στο
ταπί. Κορυφαία του στιγμή την χρονιά που πέρασε η επιτυχία στην Κίνα
επί του γηγενούς Ζιανγκ Ρεν.
Για τον ίδιο ταβάνι του είναι ο ουρανός.
Από την πλευρά του ο Απόστολος Μπακατσής του ΑΓΣΤ επέστρεψε με
την 5η θέση από το Ευρωπαϊκό παίδων της Ισπανίας.
Για τα επιτεύγματα των αθλητών στίβου, πάλης έχουμε γράψει αναλυτικά
σε προηγούμενα φύλλα. Φυσικά είναι εξόχως τιμητικό το γεγονός ότι και
φέτος θα φιλοξενηθούν στα Τρίκαλα 2 στιβικά πρωταθλήματα, όπως γράψαμε εδώ και καιρό.

Όμως οι κυανέρυθροι τους διέψευσαν αρκετές φορές. Ωστόσο κάποια στιγμή τα λάθη δεν αποφεύχτηκαν, τα οικονομικά στένεψαν, η
μαγεία χάθηκε, οπότε οι κυανέρυθροι
αποχαιρέτισαν τα σαλόνια.
Ωστόσο αυτό αποτέλεσαν μεγάλο
σχολείο για όλους. Εννοείται ότι οι
φίλαθλοι δεν χορταίνουν και κυρίως
δεν ξεχνούν τους επικούς αγώνες
που πραγματοποιήθηκαν κυρίως στο
Δημοτικό κλειστό.
Διότι δεν έλειψαν και τα μεγάλα
διπλά που έδωσαν την απαραίτητη
ώθηση στο τμήμα.
Ολο αυτό το διάστημα οι Τρικαλινοί
ένιωσαν μέρος της παρέας, ενώ απόλαυσαν πραγματικά μεγάλες ομάδες,
που ήρθαν στα μέρη μας αλλά και
παικταράδες ολκής στους οποίους
άπαντες βγάζουν το καπέλο.
Απαντες ενήργησαν με αλτρουϊσμό
και μακριά απ’αυτούς η σκέψη ότι:
δεν δίνω την μπάλα από το δεξί στο
αριστερό χέρι.
Και παρά τα όσα θαυμαστά πέτυχαν διακρίνονται για τους χαμηλούς
τόνους.
Οι καλές συνήθειες δεν κόβονται
λοιπόν και οι Τρικαλινοί καταγράφουν
με άγρυπνο μάτι και τα φετινά δεδομένα στην Α1 άσχετα αν η δική τους
φωνή απουσιάζει.
Σαν ένα μικρό αφιέρωμα στον καινούργιο χρόνο να παραθέσουμε τους
τελευταίους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο διήμερο.

Απίστευτη ενέργεια

Φιλικό Ικάρων
Λίγες ανάσες παίρνουν οι Ικαροι οι οποίοι πάντως δεν θέλουν να
χάσουν με τίποτα τον ρυθμό.
Ετσι την Κυριακή 6 Γενάρη(16.30) θα υποδεχθούν σε φιλικό στο
κλειστό Μπάρας τον Λοκρό Αταλάντης, που αγωνίζεται στον Νότο της
Γ’ Εθνικής.

Πάντα κεφάτοι
Και στις γιορτές συνεχίστηκε η δράση στην υποδομή. Ετσι στο παιδικό
είχαμε: Κρόνος- ΑΕΤ 46-89 και στο εφηβικό Φούντας ΒΑ- Ικαροι 76-68.
Επίσης έπεσε η αυλαία στο 1ο basketball star kids καθώς και η Χριστουγεννιάτικη σύναξη Μουζακίου «Π. Καπαγέρωφ». Ακόμη κάναμε
αναφορά στο τουρνουά του ΑΣΚ. Λεπτομέρειες θα παραθέσουμε σε
επόμενο φύλλο.

Για μια ακόμη αγωνιστική οι πρωταγωνιστές της κορυφαίας κατηγορίας ίδρωσαν την φανέλα και πρόσφεραν σκορ και θέαμα.
Με την βοήθεια του sport 24 μεταφέρουμε κλίμα εστιάζοντας στα πεπραγμένα των πρώην αθλητών των
Τρικάλων.
Οσο για τους Αγιοβασίληδες είχαν
την τιμητική τους στα κλειστά και
στο πνεύμα των ημερών.
Το Περιστέρι φρέναρε την αντεπίθεση του Κολοσσού και επέστρεψε
στις επιτυχίες ύστερα από ένα μικρό
διάλειμμα μίας αγωνιστικής, καθώς
πήρε τη νίκη με 73-70 επί των "θαλασσί" με 73-68 έχοντας για πρωταγωνιστή τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο.
Η ομάδα του Αργύρη Πεδουλάκη
πλέον ανέβηκε στο 9-2, ενώ οι φιλοξενούμενοι για τους οποίους ξεχώCMYK

ρισε ο Δημήτρης Μαυροειδής - υποχώρησαν στο 2-8.
Ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος από
την αρχή της αναμέτρησης έδειξε
πως είχε κέφια, καθώς σημείωσε 11
πόντους στην πρώτη περίοδο.
Ο αρχηγός του Περιστερίου εντέλει ολοκλήρωσε την αναμέτρηση
έχοντας στην συγκομιδή του 23 πόντους με πολύ καλά ποσοστά ευστοχίας (4/4 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 3/4
βολές), 5 ριμπάουντ, 2 ασιστ, 2 κλεψίματα, 3 κοψίματα και 4 λάθη σε
34:12 συμμετοχής.
Ο Δημήτρης Μαυροειδής έδωσε
πολλές λύσεις στην ομάδα του μέσα
από την ρακέτα, καθώς σημείωσε 24
πόντους (9/13 δίποντα, 6/8 βολές),
15 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη και 2
κοψίματα σε 27:51 συμμετοχής.
Για τους φιλοξενούμενους του Κ.
Φλεβαράκη(σημείωσε ότι γινόμαστε
καλύτεροι από αγώνα σε αγώνα) ο
Τσούπκοβιτς κινήθηκε σε ρηχά νερά
σημειώνοντας 2 πόντους.
Η αναρρίχηση του Χολαργού στην
βαθμολογία της Basket League καλά
κρατεί!
Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη επικράτησε εύκολα του Λαυρίου με 8271 στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής
και έφτασε αισίως τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες.
Οι νεοφώτιστοι έχουν πλέον ρεκόρ
6-5 (και 4-1 εντός έδρας), την ώρα
που το Λαύριο συνεχίζει την εκ διαμέτρου αντίθετη πορεία του, μετρώντας 8 ήττες σε 11 αγώνες και 5 στη
σειρά.
Ο Ντάνι Αγκμπελέσε πραγματοποίησε την καλύτερή του εμφάνιση
στην Basket League και ήταν ο σταθερός... βράχος του Χολαργού καθ'
όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.
Ο Αμερικανός σέντερ έκανε ατομικό
ρεκόρ σε πόντους (18), είχε 9/13 δίποντα, 10 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 4
κοψίματα και 1 λάθος στα 32'34''
που αγωνίστηκε.
Η κυριαρχία του Χολαργού στα
ριμπάουντ και η αστοχία των φιλοξενούμενων στα τρίποντα έκαναν την
διαφορά στην αναμέτρηση.
Ο μεν Χολαργός μάζεψε 46 ριμπάουντ (εννέα παραπάνω από τους
φιλοξενούμενους), το δε Λαύριο τελείωσε το παιχνίδι με 5/25 τρίποντα,
έχοντας σε κάκιστη ημέρα τον Νίξον
(0/6 σουτ) και τον Τζόουνς (1/6 σουτ).
Για τους νικητές εξαιρετική εμφάνιση έκανε ο πρώην κυανέρυθρος
Γκάρι Τάλτον με 14(3). Από πλευράς
Λαυρίου ο Λούντζης αρκέστηκε στον
ένα πόντο.
Ο Ήφαιστος Λήμνου έβγαζε... φωτιές απέναντι στο Ρέθυμνο Cretan
Kings, το οποίο νίκησε με 85-82 παρουσία Δημήτρη Κοκολάκη.
Η ομάδα του Σωτήρη Μανωλόπουλου, η οποία είναι αήττητη στην έδρα,
πήρε την πρώτη της νίκη μακριά από
το σπίτι της κι έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για να πάρει την πρόκριση
για τα playoffs της Basket League,
ενώ οι γηπεδούχοι υποχώρησαν στο
2-9.
Ο Ρόλαντς Φρεϊμάνις έριχνε... μπαλωθιές στην 11η "στροφή" της Basket
League, καθώς πάτησε παρκέ για

32:39 και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας στην συγκομιδή του
20 πόντους (5/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα,
4/4 βολές) χωρίς να εκβιάσει προσπάθειες, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3
λάθη, ενώ καθοριστικό για τους νικητές ήταν και ο Ταϊρόν Μπρέιζελτον
(17 πόντοι, 10/10 βολές, 1 τρίποντο,
7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 5 λάθη, 3 κλεψίματα)
Οι φιλοξενούμενοι στο πρώτο ημίχρονο μάζεψαν 21 ριμπάουντ (15
αμυντικά - 6 επιθετικά), ενώ οι γηπεδούχοι είχαν μόλις 9 (7 αμυντικά και
2 επιθετικά).
Οι γηπεδούχοι βελτιώθηκαν στο
δεύτερο ημίχρονο, αλλά τη μάχη των
αιθέρων την κέρδισε ο Ήφαιστος, ο
οποίος πήρε 17 περισσότερα ριμπάουντ από τους αντιπάλους του.
Για τους Κρητικούς ο Φίλιππος Καλογιαννίδης πέρα από την καλή του
άμυνα είχε και 4(1), ενώ για τους φιλοξενούμενους(δεν είχαν Μανωλόπουλο) ο Δ. Χαριτόπουλος έγραψε
2.
Ο απογοητευτικός στο δεύτερο
ημίχρονο, Άρης ηττήθηκε με 75-57
από την Κύμη και ακολούθησαν συμβούλιο και θερμή υποδοχή.
Σε μία πολύ μεγάλη ανατροπή
έφτασε η Κύμη, η οποία πήρε τη
νίκη επί του Άρη στη Χαλκίδα με 7557 για την 11η αγωνιστική της φετινής
Basket League. Απογοητευτικοί για
ακόμα μία φορά οι Θεσσαλονικείς,
που πέταξαν στα... σκουπίδια το πολύ
καλό τους πρώτο ημίχρονο.
Πολύ καλά ξεκίνησε το παιχνίδι ο
Άρης, ο οποίος ήταν πολύ συγκεντρωμένος στα αμυντικά του καθήκοντα, βρίσκοντας μέσα από αυτά
ρυθμό για την επίθεσή του.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έχει
το προβάδισμα και να φτιάξει μία μικρή διαφορά (13-18). Στη συνέχεια
η Κύμη έδειχνε να μην μπορεί να
βγάλει αντίδραση στο παιχνίδι της
κι έτσι οι φιλοξενούμενοι πήγαν στα
αποδυτήρια για την ανάπαυλα προηγούμενοι στο σκορ (26-35).
Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι μπήκαν πολύ δυνατά στο παρκέ
και κατάφεραν να περιορίσουν τους
παίκτες του Γιάννη Καστρίτη(απέναντι
στην παλιά του ομάδα), η οποία δεν
μπορούσε να βρει ρυθμό στην επίθεση, ενώ στην άμυνα δέχονταν εύκολους πόντους από τους αντιπάλους
τους (46-48).
Στην τελευταία περίοδο η ομάδα
του Ισίδωρου Κουτσού κατάφεραν
να κάνουν ολική επαναφορά στο παιχνίδι και, μάλιστα, να φτιάξουν μία
πολύ μεγάλη διαφορά στο σκορ,
φτάνοντας στη νίκη με 75-57.
Ο Γιάννης Καστρίτης στις δηλώσεις
του μίλησε για ψυχολογικό πρόβλημα,
που μπορεί να αλλάξει μια νίκη.
Για την Κύμη ο Στ. Πουλιανίτης
είχε 3(1), ο Τσιάρας συμμετοχή, ενώ
για τον Αρη ο Αγγέλου 3(1) και ο
Σλαφτσάκης 2.
Η ΑΕΚ έπαιξε όσο χρειαζόταν για
να νικήσει τον Πανιώνιο 73-62.
Πρώτος σκόρερ της Ενωσης ήταν
ο Χάντερ με 24 και για τον ιστορικό
ο Μπέρι με 15.
O Ολυμπιακός με έκρηξη στην τελευταία περίοδο πέρασε από την
έδρα του ΠΑΟΚ 68-78.
Πρώτοι σκόρερ για τους γηπεδούχους οι: Γκος, Μορέϊρα με 16 και για
τους φιλοξενούμενους ο Μιλουτίνοβ
με 17.
Τέλος ο Παναθηναϊκός με βελτίωση
στην επανάληψη πέρασε στεγνός και
από τον Προμηθέα με 69-86.
Ο πρώην παίκτης των Τρικάλων
Λίποβι είχε 10(2), ενώ για τους πράσινους ο Παππάς έγραψε 18(5).
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Όσο πιο ψηλά
τόσο καλύτερα
•Ο ΑΟ Τρίκαλα έχει μπροστά του πέντε αγωνιστικές
για το φινάλε του πρώτου γύρου της Φούτμπολ Λιγκ
και ελπίζει στην βελτίωση της βαθμολογική του θέσης

Με αισιοδοξία αντιμετωπίζουν στον ΑΟ Τρίκαλα το 2019, φτάνει να αποδειχτεί και στο γήπεδο

Τ

ο 2019 είναι
πλέον γεγονός,
με ευχές για τον
ΑΟ Τρίκαλα να
είναι μια χρονιά που θα
συνοδευτεί με επιτυχίες.
Άλλωστε ήδη η
αγωνιστική δράση θα
είναι έντονη, αφού το
Σάββατο οι παίκτες του
Θωμά Γράφα θα είναι σε
θέση μάχης, με την
διεξαγωγή της 11ης
αγωνιστικής.

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Μέσα στο νέο έτος ο ΑΟΤ
ελπίζει στις… καλύτερες μέρες. Άφησε το 2-2018 με την
11η θέση, όπου ισοβαθμεί με
τον Ηρακλή.
Ο ρεαλιστικός στόχος είναι
να πλασαριστεί μέσα στην
πρώτη δεκάδα, ώστε να λάβει
μέρος τη νέα αγωνιστική περίοδο στη Σούπερ Λιγκα2.
Απομένουν ακόμη για το
τέλος του πρώτου γύρου 5
παιχνίδια, όπου ο ΑΟΤ θα επιδιώξει να πλασαριστεί όσο το
δυνατόν πιο ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα.
Ας διαβάσουμε τα παιχνίδια
που απομένουν μέχρι το φι-

νάλε του πρώτου μισού του
πρωταθλήματος της Φούτμπολ Λιγκ.
Η 11η αγωνιστική
Το 2019 ξεκινά το Σάββατο
5 Ιανουαρίου με τον αγώνα
του ΑΟ Τρίκαλα στην Πάτρα
με την Παναχαϊκή. Ένα παιχνίδι που θεωρείται κρίσιμο,
αφού ο ΑΟΤ ξέρει ότι αν κάνει
την… υπέρβαση τότε θα πατήσει δεκάδα!
Αλλά και για τους γηπεδούχους το παιχνίδι θα είναι καθοριστικό, αφού υπάρχουν διοικητικά προβλήματα και οι
παίκτες θέλουν να κρατήσουν
ζωντανή την ομάδα.
Η 12η αγωνιστική
Το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι θα είναι Θεσσαλικό
ντέρμπι με τον Απόλλωνα Λάρισας.
Οι γείτονες αποτελούν την
ευχάριστη έκπληξη μέχρι
τώρα στο πρωτάθλημα, αφού
βρίσκονται στην 2η θέση της
βαθμολογίας. Βέβαια για τον
ΑΟΤ το παιχνίδι θα είναι οριακό, αφού δεν θα έχει την πολυτέλεια για εντός έδρας
απώλειες.
Η 13η αγωνιστική
Δεύτερο συνεχόμενο εντός
έδρας παιχνίδι για τον ΑΟ
Τρίκαλα με αντίπαλο αυτή τη

φορά τον Ηρακλή.
Την ομάδα που αυτή τη
στιγμή έχουν τους ίδιους βαθμούς, αλλά με τον ΑΟΤ να
ποντάρει στην έδρα ώστε να
πάρει… φόρα!
Η 14η αγωνιστική
Στα Σπάτα θα βρεθεί ο ΑΟΤ
για τον αγώνα με τον Αήττητο.
Μια ομάδα που δείχνει να
κουβαλά προβλήματα, αλλά
στον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες παλεύουν για το καλύτερο. Πάντως είναι από τα
εκτός έδρας παιχνίδια που
λες ότι αξίζει η… προσπάθεια

Φινάλε του πρώτου γύρου
για τον ΑΟ Τρίκαλα στο δημοτικό στάδιο με αντίπαλο
τον Καραϊσκάκη Άρτας. Μια
ομάδα ιδιαίτερα γνωστή τα
τελευταία χρόνια, με τα παιχνίδια να έχουν ενδιαφέρον.
Ο ΑΟΤ και εδώ θα ποντάρει
στην έδρα.
Με άλλα λόγια. Είναι στα…
πόδια των ποδοσφαιριστών
του ΑΟΤ να ξεκινήσει το 2019
με δυναμισμό και επιτυχίες.
Ας το δούμε στην πράξη.

Έκλεισε Ντόση,
δοκιμάζει Ζακουανί
Στις προπονήσεις του ΑΟ Τρίκαλα
μετέχει ο Χουσεΐν Ζακουανί. Είναι
Γάλλος, γεννημένος στη Μασσαλία
στις 30 Απριλίου 1998. Αγωνίζεται
στη μεσαία γραμμή και ανήκε στα
τμήματα υποδομής της Μαρσέιγ.
Αν πείσει για την αξία του ο 20χρονος μέσος, τότε θα αποκτηθεί.
Οι Θεσσαλοί, από εκεί και πέρα,
έκλεισαν τον 26χρονο Κατερινιώτη
αμυντικό Γιάννη Ντόση. Παλαιότερα έχει παίξει σε
Καβάλα, Πιερικό, ΑΠΕ Λαγκαδά, Πύδνα Κίτρους, Βόλο,
ενώ εφέτος ήταν στον Αγροτικό Αστέρα, στη Γ' Εθνική
(5 συμμετοχές).

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

για τη νίκη!
Η 15η αγωνιστική

* Ενας ακόμη χρόνος πέρασε στην ιστορία αφήνοντας
φυσικά ανάμεικτα συναισθήματα και στο αθλητικό γίγνεσθαι. Επιβεβαιώθηκε πάντως για πολλοστή φορά ότι
τα Τρίκαλα έχουν μεγάλη παράδοση στα σπορ και η
πηγή είναι δύσκολο να στερέψει.
* Το γεγονός αυτό έχει την εξήγησή του. Οσοι διακονούν
το μετερίζι αγαπούν απίστευτα αυτό που κάνουν. Ετσι
δεν σταματούν να ψάχνονται και σε πρώτη ευκαιρία
σπεύδουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους παρακολουθώντας σεμινάρια, ξεχωριστά παιχνίδια και μελετώντας
ατέλειωτες ώρες.
* Με την τακτική αυτή αλλά είναι σε θέση να μεταλαμπαδεύσουν γνώσεις, ενώ πολύ σωστά εστιάζουν στην ψυχολογία και στην διαχείριση. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι ένα αθλητικό αποτέλεσμα είναι συνισταμένη πολλών
παραγόντων. Πάντως το συγκεκριμένο πάντρεμα θέλει
μαστοριά.
* Επιπρόσθετα να μην ξεχνάμε ότι όσοι κρατούν το τιμόνι
καλούνται να συνεργαστούν με διαφορετικούς χαρακτήρες. Κατά συνέπεια επιβάλλεται να προσεγγίσουν
σωστά κάθε μονάδα έχοντας ως μέλημα να διατηρήσουν
το ομαδικό πνεύμα.
* Σίγουρα η εξέλιξη που πόνεσε πολύ την χρονιά που πέρασε ήταν η πτώση των μπασκετικών Τρικάλων. Η συγκεκριμένη ομάδα έδωσε μεγάλες χαρές στο κοινό και
πάνω απ’ όλα την ευκαιρία να βιώσουν οι συμπολίτες
από μέσα την μυσταγωγία της Α1 ΕΣΑΚΕ.
* Πριν 6 χρόνια αυτό φαινόταν απίστευτο και ακατόρθωτο.
Να όμως που βρέθηκε η κατάλληλη μαγιά και τα όνειρα
πήραν σάρκα και οστά.
* Για την επόμενη μέρα σε υψηλό επίπεδο πάντως έχει
ξεκινήσει κουβέντα εδώ και καιρό. Το ερώτημα βέβαια
είναι αν θα δοθεί η ευκαιρία να απολαύσουν οι συμπολίτες
ξανά συγκρότημα στα μεγάλα σαλόνια.
* Αρκετοί άνθρωποι του χώρου εμφανίζονται ιδιαίτερα
κουμπωμένοι ως προς αυτό το θέμα. Μάλιστα στηρίζουν
την τοποθέτησή τους ότι μεγάλωσαν οι σπουδαίοι Τρικαλινοί αθλητές αλλά και γενικότερα οι Θεσσαλοί συνάδελφοί τους, που αποτελούσαν σταθερό κορμό με βαθιά
επικοινωνία, οπότε γίνονταν ένα αθλητικό σώμα και μια
ψυχή.
* Πλέον πρέπει να ψάξει κανείς αρκετά για να εντοπίσει
παίκτες που να ταιριάζουν τα χνώτα τους και κυρίως να
φτιάχνουν εύκολα κλίμα παρέας. Από την άποψη αυτή
είναι τυχεροί όσοι βίωσαν από μέσα παλαιότερες μπασκετικές εκδόσεις, που έβαλαν για τα καλά τα Τρίκαλα
στον σχετικό χάρτη.
* Από την πλευρά τους οι αισιόδοξοι θεωρούν ότι οι άνθρωποι του χώρου με την διορατικότητά τους και το
ατέλειωτο ψάξιμο θα μπορέσουν κάποια στιγμή να
βάλουν τα πράγματα στην θέση τους και να προκύψει
ολική επαναφορά. Μόνο η πράξη λοιπόν θα επιβεβαιώσει
τις παραπάνω εκτιμήσεις.
* Το βάρος του φαβορί είναι μεγάλο και έτσι ο Γρηγόρης
Γιασάρης δεν συνεχίζει στην Λευκάδα, που φρόντισε να
κάνει την κίνησή της(Γ. Δημητριάδης) για να διεκδικήσει
τους στόχους της.
* Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Κώστας Βασιλειάδης(MVP
Δεκεμβρίου), αφού το Σάββατο ήρθε στην ζωή ο δεύτερος
γιός του. Για τον λόγο αυτό απουσίασε από το ματς της
Ομπραντόϊρο με την Μπαρτσελόνα. Πολλές ευχές από
την στήλη.
* Συγκινητική βράβευση του Κ. Μίσσα από τον Χρήστο Δεληγιάννη, ενώ και ο Γ. Τζήμας είχε πολλά να θυμηθεί με
τον έμπειρο συνάδελφό του.
* Αγιο βασίληδες ντύθηκαν μέλη της Λέσχης 4χ4 Χρυσομηλιάς και μοίρασαν δώρα.

02.00: COSMOTE SPORT 4 HD
San Antonio Spurs-Boston Celtics
NBA Regular Season
02:00 FOX Sports
Holiday Bowl
NCAA College Football
05:00 Eurosport 1
Τουρνουά Ανδρών, Μπρισμπέιν
Τένις
11:30 Eurosport 2
Hopman Cup, Τένις
12:45 Eurosport 1
Σκι ανώμαλου δρόμου
Βαλ Μουστέρ
14:30 Eurosport 1
Άλμα με σκι
Γκάρμισχ-Παρτενκίρχεν

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
CMYK
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14:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Έβερτον-Λέστερ
Premier League
17:00 Novasports 2HD
Ντέρμπι - Μίντλεσμπρο
Championship
17:00 Eurosport 1
Αλπικό σκι
Παγκόσμιο Κύπελλο Όσλο
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Άρσεναλ-Φούλαμ
Premier League
17:27 Novasports 1HD
Νότιγχαμ Φόρεστ - Λιντς
Championship
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Κάρντιφ-Τότεναμ
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Πρωτάθλημα Κ 16

Είχε κέφια
•Η Δήμητρα Α’ πέρασε νικηφόρα από την
Καλαμπάκα κερδίζοντας 5-0 τα Μετέωρα

Τα «κανόνια»
•Ο Λαγκαδινός του Νεοχωρίου προηγείται με 11 γκολ
ο γκολ ήταν και θα είναι η ουσία
του ποδοσφαίρου και οι
επιθετικοί παίκτες θα βρίσκονται
πάντα σε θέση… προτίμησης
ακόμα και αν σκοράρουν και οι
αμυντικοί και ο τερματοφύλακας, όπως
επιτάσσει το σύγχρονο ποδόσφαιρο.
Λογικό λοιπόν είναι να συγκεντρώνονται
τα περισσότερα φώτα της δημοσιότητας
πάνω τους, είτε πρόκειται για
επαγγελματικό είτε για ερασιτεχνικό
ποδόσφαιρο.

Τ

Του ΠANOΥ ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Στιγμιότυπο από το παιχνίδι του Σαββάτου
ανάμεσα στα Μετέωρα και την Δήμητρα Α’
έφια είχε η Δήμητρα Α’ το Σάββατο
απόγευμα και πέρασε με ευρεία νίκη από
το βοηθητικό του Δημοτικού Σταδίου
«Βασίλης Καρακίτσιος» κερδίζοντας 5-0 τα
Μετέωρα.

Κ

Το παιγνίδι σε γενικές γραμμές ήταν καλό με τους φιλοξενούμενους να είναι περισσότερο αποτελεσματικοί
στην τελική ενέργεια και να φτάνουν με χαρακτηριστική άνεση στη νίκη.
Μετά την ήττα τους αυτή τα Μετέωρα έμειναν χαμηλά στη βαθμολογία, ενώ η Δήμητρα/Απόλλωνας παρέμεινε στις δύο πρώτες θέσεις.
Το σκορ άνοιξε μόλις στο 6’, όταν ο Βασιλείου έκανε την σέντρα και ο Κατόπης με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.
Οι φιλοξενούμενοι έκαναν το 0-2 με πλασέ του Βασιλείου στο 20’.
Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με 0-3 ύστερα από προσωπική ενέργεια και πλασέ του Ξάνθου στο 25’.
Στο δεύτερο μέρος τα Μετέωρα είχαν κάποιες καλές
ευκαιρίες χωρίς όμως να καταφέρουν να σημειώσουν
κάποιο τέρμα.
Αντίθετα, η Δήμητρα προς το τέλος του αγώνα βρήκε την ευκαιρία να πετύχει άλλα δύο τέρματα με τον Βασιλείου στο 65’ και 67’ και να πάρει τη νίκη με το τελικό 0-5.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΜΕΤΕΩΡΑ: Μαντζάνας, Πορτίκας, Θωμαΐδης, Θ.
Παπαγεωργίου, Λάιος, Πινιάρας, Τσιάμης, Λιακόπουλος,
Βαΐου, Τζανόπουλος, Γ. Παπαγεωργίου.
ΔΗΜΗΤΡΑ/ΑΠ.: Παπαδόπουλος, Βραχνός, Ξάνθος,
Βερόπουλος, Πούλιος, Καμέας, Καρακώστας, Κατόπης,
Βασιλείου, Μπαλτάς, Αναστασόπουλος.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Αγιος Οικουμένιος – Ακαδημία 1 .............................0-8
Δήμητρα Β’ – Πύργος ..............................................2-1
Μετέωρα- Δήμητρα Α’ .............................................0-5
Νεοχώρι- Τρίκαλα ....................................................0-1
Ρεπό: Αμπελάκια

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

Β
19
15
15
13
7
7
6
0
0

Ν
6
5
5
4
2
2
2
0
0

Ι
1
0
0
1
1
1
0
0
0

Η
0
1
2
1
3
3
4
6
6

ΤΕΡΜ.
33-3
35-1
13-10
17-3
16-14
12-13
9-11
3-34
0-49

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ακαδημία 1- Νεοχώρι
Αγ. Γεώργιος Αμπελακίων- Δήμητρα Α’
Τρίκαλα – Μετέωρα
Πύργος- Αγ. Οικουμένιος
Ρεπό: Δήμητρα Β’

Με το βλέμμα σε τοπικό επίπεδο και συγκεκριμένα στην Α’ Ερασιτεχνική κατηγορία να
επισημάνουμε πως έχουν επιτυχθεί γκολ και
140 ποδοσφαιριστές σκόραραν, εκ των οποίων τρεις πέτυχαν αυτογκόλ.
Η πρεμιέρα του πρωταθλήματος ήταν η πιο
παραγωγική αφού οι ομάδες πέτυχαν 32
γκολ. Από τις υπόλοιπες αγωνιστικές η 3η, η
4η, η 6η και η 12η είχε τον ίδιο βαθμό αποτελεσματικότητας (με 27 γκολ), η 2η με 22 γκολ,
η 5η με 28 γκολ, η 7η και 9η με 31 γκολ, η 8η
με 30 γκολ, η 26η με 10 η 11η με 20 γκολ, η
13η με 23 γκολ και η 14η με 29 γκολ.
Ας θυμηθούμε ποιοι σκόραραν στις πρώτες
14 αγωνιστικές του πρωταθλήματος:

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πηγή-Αγία Μονή ....................................2-1
Μπέτσας (29’), Δάσσιος (79’) – Ράπτης
(82’)
Καστράκι-Δήμητρα.................................0-3
Ψύρρας (38’), Καρακώστας (40’), Τσιαντούλας (50’)
Ταξιάρχες-Γλίνος ..................................3-2
Γιουβρής (19’), Μπαλάφας (62’), Αλεξέλης
(83’) - Ιωάννου (34’), Πλαφάς (91’)
ΑΕΤ-Καλύβια ...................................0-3 α.α
Νεοχώρι-Μπάρα ....................................3-0
Σταμέκος (32’), Μακρυγιάννης (58’, 68’)
Κεφαλόβρυσο-Πύργος ..........................3-0
Παπαστεριάδης (25’), Χουλιάρας (67’), Χ. Σίμος (78’)
Φήκη-Πυργετός ..................................... 5-2
Ντούβλης (3’, 78’), Τσικρικάς (21’), Βερβέρας (24’, 28’) – Νικολούσιος (32’ πεν., 38’)
Πορταϊκός-Μεγαλοχώρι ........................1-1
Ταμπάκου (23’) – Φλώρος (71’)
Σαράγια-Κρύα Βρύση ............................3-0
Γκουσδοβάς (45’), Κεφαλάς (55’), Ζώης
(69’)

Ο Γιώργος Βερβέρας είναι ο πρώτος σκόρερ της Φήκης
(43’), Τζέτζιας (81’)
Κρύα Βρύση-Πύργος ............................2-1
Κωστής (55’), Θώμος (87’) - Παναγιωτάκης
(45’)
Μεγαλοχώρι-Πυργετός .........................3-0
Φλώρος (62’), Τσαρτόλιας (88’), Τσαβαλάς
(92’ πεν.)

Πορταϊκός-Καστράκι..............................0-3
Β. Αλμπάνης (22’), Λ. Μπαούτης (52’, 64’)
Σαράγια-Αγ. Μονή ..................................1-1
Τζέγκας (16’) – Παπαθανασίου (48’)
Κρύα Βρύση-Δήμητρα ...........................0-3
Γριζανίτης (15’), Παπαθανασίου (25’, 55’)
Μεγαλοχώρι-Γλίνος................................5-0
Τσαρτόλιας (10’), Ιωαννίδης (35’, 50’, 60’),
Φλώρος (80’)
Πυργετός-Καλύβια .................................1-3
Παπανικολάου (11’)- Οικονόμου (21’), Πατρίκαλος (53’), Καρανίκας (60’ πεν.)
Πύργος-Μπάρα ......................................4-0
Κάκιας (30’), Αγγέλης (55’, 68’, 77’)

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ταξιάρχες-Νεοχώρι .........................0-3α.α
Καστράκι-Κεφαλόβρυσο .......................0-1
Παπαστεριάδης (71’)
Αγ. Μονή-Φήκη ......................................1-3
Σακελλαρίου (71’) – Ψαρράς (23’), Βερβέρας (37’), Μανέτας (55’)
Δήμητρα-Πορταϊκός ..............................5-0
Τσιούφης (10’), Γριζανίτης (15’), Στεργίου
(30’), Παπαθανασίου (55’), Τσιαντούλας (80’)
Γλίνος-Σαράγια ......................................0-4
Κεφαλάς (40’, 50’, 54’), Καλιακούδας (80’)
Καλύβια-Κρύα Βρύση ...........................1-1
Καρανίκας (53’) – Θώμος (93’)
Μπάρα-Μεγαλοχώρι .............................1-2
Σταμάτης (66’) – Φλώρος (2’), Τσαρτόλιας
(20’)
Πύργος-Πυργετός .................................1-1
Τζαχρήστος (22’) – Ντόκος (36’)
ΑΕΤ- Πηγή .......................................0-3 α.α

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κεφαλόβρυσο-Πηγή ..............................1-1
Χρυσοστόμου Κ. (57’) - Α. Ξαγαράς (16’)
Νεοχώρι-Φήκη .......................................3-0
Μακρυγιάννης (3’), Καραστέργιος (48’),
Λαγκαδινός (55’)
ΑΕΤ-Πορταϊκός ..............................0-3 α.α.
Ταξιάρχες-Σαράγια ...............................3-5
Μπαλάφας (30’, 71’), Τζάνης (80’) - Ζώης
(15’, 20’, 25’), Μπεγλερίδης (35’, 40’)
Καστράκι-Κρύα Βρύση .........................4-0
Β. Αλμπάνης (15’, 55’), Γραβάνης (68’, 80’)
Αγ. Μονή-Μεγαλοχώρι ..........................0-0
Δήμητρα-Πυργετός ...............................1-3
Καρακώστας (7’) - Ιακωβάκης (4’ πεν.), Παπαδόπουλος (29’), Φασούλας (55’)
Γλίνος-Πύργος ......................................0-3
Κάκιας (30’), Τζαχρήστος (44’), Αγγέλης
(80’)
Καλύβια-Μπάρα ....................................0-0

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πηγή-Νεοχώρι .......................................1-0
Ξαγαράς Α. (82’)
Κεφαλόβρυσο-ΑΕΤ .........................3-0α.α.
Φήκη-Ταξιάρχες ....................................2-1
Σκρέκας (75’), Τσικρικάς (85’) –Δ. Γιουβρής (90’)

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Καστράκι-Πηγή ......................................0-0
Αγία Μονή-Ταξιάρχες ...........................0-0
Δήμητρα-ΑΕΤ ..................................3-0α.α.
Γλίνος-Νεοχώρι .....................................0-8
Λαγκαδινός (1’,19’, 59’ ), Τζέλης (24’), Μακρυγιάννης (34’, 52’ ), Γκάτης (61’), Μανάφας
(66’)
Καλύβια-Κεφαλόβρυσο .........................0-1
Παπαστεριάδης (15’)
Μπάρα-Φήκη .........................................0-2
Τσικρικάς (54’), Τσάγκας (83’)
Πύργος-Πορταϊκός ................................1-1
Αγγέλης (74’) – Μαράβας (64’)
Πυργετός-Σαράγια ................................1-0
Φασούλας (79’)
Μεγαλοχώρι-Κρύα Βρύση ....................4-1
Φλώρος (44’), Ράκος (55’), Τσαρτόλιας
(70’), Ιωαννίδης (87’) – Ούτος (75’)

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πηγή-Ταξιάρχες ....................................2-0
Λάππας (60’), Μαντζώρος (70’)
ΑΕΤ-Καστράκι .................................0-3α.α.
Νεοχώρι-Αγία Μονή ..............................3-1
Γκαντιάς (18’), Καραστέργιος (49’), Ιωάννου
(92’) - Σακελλαρίου (60’)
Κεφαλόβρυσο-Δήμητρα ........................3-0
Μαυρίκος (51’), Παπαστεριάδης (60’), Αγγελόπουλος (90’)
Φήκη-Γλίνος ..........................................4-1
Ψαρράς (55’), Σταματόπουλος (60’), Βερβέρας (68’), Αλεξόπουλος (85’) – Πούλιος Ε.
(66’)
Πορταϊκός-Καλύβια ...............................0-0
Σαράγια-Μπάρα ....................................4-0
Κεφαλάς (35’), Γκουσδοβάς (41’),Τζέγκας

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
Με τα 7 γκολ που πέτυχε και την εξαιρετική χρονιά που κάνει ο Βασίλης Τσιαντούλας είναι ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής στις πρώτες θέσεις των σκόρερς της
διοργάνωσης 2018-2019. Αναλυτικά τα γκολ της Δήμητρας:
ΕΠΩΝΥΜΟ
Λαγκαδινός
Φλώρος
Μακρυγιάννης
Βερβέρας
Τσιαντούλας
Αλμπάνης Β.
Γραβάνης
Αγγέλης
Ξαγαράς Α
Παπαστεριάδης
Χρυσοστόμου Κ.
Τσαρτόλιας
Μαντζώρος
Νικολούσιος
Ζώης
Κεφαλάς
Τζέγκας
Αλεξέλης
Σακελλαρίου
Στάμος
Παπαθανασίου
Στεργίου
Ιωαννίδης
Λάππας
Φασούλας
Μπαλάφας

ΟΜΑΔΑ
ΤΕΡΜ.
Νεοχώρι
11
Μεγαλοχώρι
9
Νεοχώρι
9
Φήκη
8
Δήμητρα
7
Καστράκι
7
Καστράκι
7
Πύργος
7
Πηγή
6
Κεφαλόβρυσο 5
Κεφαλόβρυσο 5
Μεγαλοχώρι
5
Πηγή
5
Πυργετός
5
Σαράγια
5
Σαράγια
5
Σαράγια
5
Ταξιάρχες
5
Αγία Μονή
4
Αγία Μονή
4
Δήμητρα
4
Δήμητρα
4
Μεγαλοχώρι
4
Πηγή
4
Πυργετός
4
Ταξιάρχες
4

1
1
2
2
1

2
3
1
2

3

4

5

1

1

1

1

1
1

1

3
1

1

1

1

1
1

1

1

7

1

1

2
2
1
1
1

2
1
1

1
2
1
1

9
1
1
1
1

1
2
2
1

2

10 11 12 13 14
3 1 1
1
2
1 1
1
1
1 1
1
1 1
1
1
1
1
1
1

2

1
2
1

1
1

1
1

1

1

1
1
1

1

1

1

2

1
1

1

1

1

1
2

2

1
1

3
1

1

1

3
2

1

1
1

1

3

1

1

8

1
1

1

6
1

1
1
2

1
2
1

1
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της κατηγορίας
ΝΕΟΧΩΡΙ (38 +6 α.α=44)
Ο Μάκης Λαγκαδινός μοιάζει σαν το… κρασί. Κάθε χρόνο γίνεται και
καλύτερος. Παρότι τα γκολ στην ομάδα του «Διγενή» είναι υπόθεση αρκετών παικτών, αυτό κρατά τα ηνία σκοράροντας σε 11 αγώνες. Αναλυτικά
τα τέρματα του Νεοχωρίου:
ΕΠΩΝΥΜΟ
Λαγκαδινός
Μακρυγιάννης
Γκάτης
Μανάφας
Γκαντιάς
Καλαμαράς
Καραστέργιος
Γεωργούλας
Γιαννούλας
Ιωάννου
Σταμέκος
Τζέλης

ΤΕΡ.
11
9
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1

1η
2

2η
3
2
1
1

3η 4η

5η 6η 7η
1
1 1

1

8η

1

1

9η 10η 11η 12η 13η 14η
1 3 1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

ΔΗΜΗΤΡΑ ( 27 +6 α.α=33)
Ο Μάκης Λαγκαδινός έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ
στο πρωτάθλημα της Α’ Ερασιτεχνικής

Με τα 7 γκολ που πέτυχε και την εξαιρετική χρονιά που κάνει ο Βασίλης Τσιαντούλας είναι ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής στις πρώτες θέσεις των σκόρερς της διοργάνωσης 2018-2019. Αναλυτικά τα γκολ της
Δήμητρας:
ΕΠΩΝΥΜΟ
Τσιαντούλας
Παπαθανασίου
Στεργίου
Γριζανίτης
Καρακώστας
Ψύρρας
Ανδρέου
Γκουβίνας
Τάμπος
Τσιγαρίδας
Τσιούφης

ΤΕΡ.
7
4
4
3
3
1
1
1
1
1
1

1η
1

2η

3η 4η
1
1
1
1

1
1

5η 6η 7η
1
2
1
1
1
1

8η

9η 10η 11η 12η 13η 14η
1
1 1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

ΦΗΚΗ (29+3 α.α =32)
Προηγείται ο Γιώργος Βερβέρας στον Π.Ο Φήκης με «καθαρό» προβάδισμα πετυχαίνοντας 8 γκολ. Αναλυτικά:

Σταθερή αξία ο Βασίλης Αλμπάνης με τη φανέλα του Καστρακίου

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Δήμητρα-Γλίνος ......................3-0α.α.

Πηγή-Φήκη ....................................2-1
Γ. Ξαγαράς (7’), Λάππας (70’) - Μπασιάκας (38’)
Πορταϊκός-Κεφαλόβρυσο .............3-4
Βαγενάς (3’), Πανάγος (10’), Ταμπάκου
(20’)- Κ. Χρυσοστόμου (25’,40’), Γκίτσας
(60’), Μητσιάδης (92’)
Σαράγια-Νεοχώρι ..........................0-1
Μακρυγιάννης (4’)
Κρύα Βρύση-ΑΕΤ ....................3-0α.α.
Μεγαλοχώρι-Ταξιάρχες ................0-1
Παπανδρέου (63’)
Πυργετός-Καστράκι ......................1-3
Νικολούσιος (33’) – Γραβάνης (43’), Β.
Αλμπάνης (72’, 78’)
Πύργος-Αγία Μονή........................ 1-3
Αγγέλης (55’ πεν.) - Ντακούλας (32’),
Στάμος (76’ πεν.), Σακελλαρίου (93’)
Μπάρα-Δήμητρα ...........................1-4
Κυριάκης (63’) - Στεργίου (17’), Γριζανίτης (75’), Γκουβίνας (79’), Τσιαντούλας
(80’)
Καλύβια-Γλίνος .......................3-0α.α.

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πορταϊκός-Πηγή ............................0-4
Μαντζώρος (16’, 20’), Μπέτσας (30’),
Νικολαρέας (87’)
Φήκη-Σαράγια ...............................4-1
Τσάγκας (10’, 72’), Βερβέρας (40’), Τσερέπι (60’)
Κεφαλόβρυσο-Κρύα Βρύση .........3-0
Κ. Χρυσοστόμου (36’, 88’), Αγγελόπουλος (72’)
Νεοχώρι-Μεγαλοχώρι ...................1-0
Γκαντιάς (40’)
ΑΕΤ-Πυργετός .........................0-3α.α.
Ταξιάρχες-Πύργος ........................4-0
Αλεξέλης (22’, 39’), Γιώτας Κ. (49’), Νίκας (89’)
Καστράκι-Μπάρα ..........................6-0
Μυλωνάς (12’), Μπαλογιάννης (33’),
Γραβάνης (48’, 71’), Μπουτίνας (76’),
Αλμπάνης Β.(84’)
Αγία Μονή-Καλύβια .......................0-1
Οικονόμου (42’)

Πηγή-Σαράγια ................................3-2
Α. Ξαγαράς (20’, 50’), Περέϊρα (30’) –
Μαγουλιώτης (αυτ. 68’), Σίμος (77’)
Κρύα Βρύση-Πορταϊκός ...............2-3
Ούτος (40’), Ντίνος (58’) – Τσαρούχας
(65’ πεν.), Κουβέλας (77’), Κατζίη (84’)
Μεγαλοχώρι-Φήκη .........................0-3
Τσερέπι (23’), Μπασιάκας (35’), Βερβέρας (89’)
Πυργετός-Κεφαλόβρυσο ..............1-1
Μπαλάφας (39’) – Παπαστεριάδης (74’
πεν.)
Πύργος-Διγενής ............................0-3
Γκάτης (51’), Λαγκαδινός (71’ πεν.), Μακρυγιάννης (77’)
Μπάρα-ΑΕΤ .............................3-0α.α.
Καλύβια-Ταξιάρχες .......................1-2
Πατρίκαλος Φ. (50’) - Αλεξέλης (11’,
25’),
Γλίνος-Καστράκι .....................0-3α.α.
Δήμητρα-Αγία Μονή ......................3-1
Ανδρέου (2’), Στεργίου (77’), Τσιαντούλας (91’) - Στάμος (80’)

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κρύα Βρύση-Πηγή ........................0-4
Κ. Ξαγαράς (25’, 80’), Μαντζώρος
(35’), Νικολαρέας (50’)
Σαράγια-Μεγαλοχώρι ....................0-1
Τσαβαλάς (60’)
Πορταϊκός-Πυργετός ....................0-3
Φασούλας (19’, 67’), Παπαχρήστος
(52’)
Φήκη-Πύργος ................................3-0
Βερβέρας (60’), Σταματόπουλος (75’,
88’)
Κεφαλόβρυσο-Μπάρα ..................6-0
Χρ. Σίμος (20’), Χουλιάρας (28’), Γ. Σίμος (35’), Χρυσοστόμου Α. (55’, 75’),
Μαυρίκος (65’)
Διγενής-Καλύβια ...........................5-0
Λαγκαδινός (22’ πεν., 49’, 73’), Γεωργούλας (78’), Μακρυγιάννης (81’)
ΑΕΤ-Γλίνος ....................................α.α
Ταξιάρχες-Δήμητρα ......................1-1

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΕΡ.
Βερβέρας
8
Τσάγκας
3
Τσικρικάς
3
Σταματόπουλος 3
Μπασιάκας
2
Ντούβλης
2
Τσερέπι
2
Ψαρράς
2
Αλεξόπουλος
1
Μανέτας
1
Σκρέκας
1
Σκρέκας Γ.
1

1η
2
1

2η

3η 4η
1 1

1
1

5η 6η 7η

8η
1
2

9η 10η 11η 12η 13η 14η
1 1 1

1
1

2
1

1

2
1
1
1
1

1

1
1

Ο Παναγιώτης Παπαστεριάδης και ο Κυριάκος Χρυσοστόμου είναι
αυτοί που έχουν πετύχει τα περισσότερα γκολ στο Μικρό Κεφαλόβρυσο σκοράροντας από 5 φορές, ενώ συνολικά η ομάδα του Γιώργου Παπαζήση έχει πετύχει 31 γκολ. Αναλυτυτικά τα γκολ του Μικρού Κεφαλοβρύσου:
1η
1

2η
1

3η 4η
1 1

5η 6η 7η

8η

1

2

2

9η 10η 11η 12η 13η 14η
1

1

1
2
1
1

1
1

1

1
1
1

1

ΠΗΓΗ (26+3 α.α= 29)

ΤΕΡ.
6
5
4
2
2
2
2
1
1
1

1η

2η

3η 4η

5η 6η 7η
1 1

1

8η
2

1

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πηγή-Μεγαλοχώρι..........................2-0
Λάππας (27’), Α. Ξαγαράς (67’)
Πυργετός-Κρύα Βρύση .................1-0
Νικολούσιος (11’)
Πύργος-Σαράγια ............................0-2
Ζώης (20’ πεν.), Καλιακούδας (86’)
Μπάρα-Πορταϊκός ........................1-1
Ιωάννου (90’) - Τσαρούχας (19’)
Καλύβια-Φήκη ...............................0-1
Βερβέρας (55’)
Γλίνος-Κεφαλόβρυσο .............0-3α.α.
Αγία Μονή-ΑΕΤ .......................3-0α.α.
Καστράκι-Ταξιάρχες .....................0-2
Μπλέτσας (51’ πεν.), Μπαλάφας (86’)
Δήμητρα-Διγενής ..........................0-4
Γκάτης (9’), Λαγκαδινός (52’), Καλαμαράς (79’), Μανάφας (90’)

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πυργετός-Πηγή .............................0-0
Μεγαλοχώρι-Πύργος .....................3-0
Φλώρος (40’, 70’), Βιολάρης (75’)
Κρύα Βρύση-Μπάρα .....................3-2
Θώμος (10’), Ούτος (20’), Σαμούτης
(82’) - Κούζας (32’ π), Χριστάκος (60’)
Σαράγια-Καλύβια ...........................1-0
Τζέγκας (70’)
Πορταϊκός-Γλίνος ...................3-0α.α.
Φήκη-Δήμητρα ...............................1-2
Γ. Σκρέκας (44’) - Τσιαντούλας (25’),
Στεργίου (30’)
Κεφαλόβρυσο-Αγία Μονή..............1-2
Α. Χρυσοστόμου (25’) – Μπζάκος (39’
αυτ.), Ζήκος (70’)
Νεοχώρι-Καστράκι ........................3-3
Λαγκαδινός (27’),Καλαμαράς (55’), Μανάφας (80’) - Γραβάνης (38’), Β. Αλμπάνης (84’), Σιούτας (87’)
Ταξιάρχες-ΑΕΤ ........................3-0α.α.

1

1

9η 10η 11η 12η 13η 14η
2
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1

1
2

1
1

Πηγή-Πύργος .................................2-0
Γ. Ξαγαράς (25’), Α. Ξαγαράς (85’)
Μπάρα-Πυργετός ..........................1-3
Ιωάννου (50’) - Δερμάνης (3’), Μπαλάφας (35’), Νικολούσιος (58’)
Καλύβια-Μεγαλοχώρι ....................0-5
Νταής (6’), Ράκος (34’), Κόλιας (41’,
68’), Φλώρος (47’)
Γλίνος-Κρύα Βρύση ................0-3α.α.
Δήμητρα-Σαράγια ..........................1-2
Τσιαντούλας (60’) - Τζέγκας (45’), Γκένας (86’), Γκίκας (90’)
Αγία Μονή-Πορταϊκός ...................3-0
Σακελλαρίου (10’), Στάμος (23’, 88’)
Καστράκι-Φήκη .............................0-0
Ταξιάρχες-Κεφαλόβρυσο .............0-1
Χουλιάρας (55’)
ΑΕΤ-Διγενής Νεοχωρίου .........0-3α.α.

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1
1

Ο Σάκης Ξαγαράς έχει το γκολ… μέσα του και αναμένεται παρακάτω να πετύχει περισσότερα γκολ. Μέχρι σήμερα πάντως έχει τον πρώτο γκολ αφού έχει σκοράρει 6 φορές. Αναλυτικά τα γκολ της Πηγής:
ΕΠΩΝΥΜΟ
Ξαγαράς Α
Μαντζώρος
Λάππας
Μπέτσας
Νικολαρέας
Ξαγαράς Γ
Ξαγαράς Κ
Δάσιος
Περέϊρα
Ντόσας

Παπανδρέου (13’) – Τσιγαρίδας (60’)
Αγία Μονή-Καστράκι .....................1-1
Ντακούλας (60’) - Γραβάνης (53’)

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1

ΜΙΚΡΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ (25+6 α.α=31)

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΕΡ.
Παπαστεριάδης 5
Χρυσοστόμου Κ. 5
Χουλιάρας
3
Χρυσοστόμου Α. 3
Αγγελόπουλος
2
Μαυρίκος
2
Σίμος Χ.
2
Γκίτσας
1
Μητσιάδης
1
Σίμος Γ
1

Ο Φλώρος είναι ο πρώτος σκόρερ
του Μεγαλοχωρίου

Μπάρα-Πηγή .................................0-3
Ντόσας (37’), Λάππας (65’), Μαντζώρος
(74’)
Πύργος-Καλύβια ...........................1-0
Αγγέλης (25’)
Πυργετός-Γλίνος .....................3-0α.α.
Μεγαλοχώρι-Δήμητρα ...................3-4
Φλώρος (41’ πεν), Τσαρτόλιας (61’
πεν.), Τσαβαλάς (70’) - Τάμπος (5’),
Τσιαντούλας (18’), Καρακώστας (28’),
Παπαθανασίου (92’)
Κρύα Βρύση-Αγία Μονή ...............2-0
Αγγελάκης (31’), Κηρύκος (77’)
Σαράγια-Καστράκι .........................2-1
Τζέγκας (75’), Μαράβας (84’ πεν.) - Σίμος (81’ αυτ.)
Πορταϊκός-Ταξιάρχες ...................3-0
Αχ. Πανάγος (31’), Μαράβας (68’), Βαγενάς (81’)
Φήκη-ΑΕΤ ................................3-0α.α.
Νεοχώρι-Κεφαλόβρυσο ................4-0
Λαγκαδινός (21’), Μακρυγιάννης (39’),
Γκαντιάς (60’), Γιαννούλας (78’)
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ίδια η αθλητική
ζωή έδειξε ότι
ήταν να μην
γίνει η αρχή.
Από την στιγμή που η
δεύτερη τη τάξει
μπασκετική διοργάνωση
σε επίπεδο Θεσσαλίας
άρχισε να απλώνεται και
να ριζώνει ήταν λογικό
ότι οι φίλαθλοι περίμεναν
με ανυπομονησία την
δράση.

Χορταστικός τελικός
Ο Σπάρτακος κυπελλούχος ΕΣΚΑΘ με 87-86(παράταση)
την Αναγέννηση. Κ, με συμμετοχή πολλών οικείων προσώπων
Σε υψηλό επίπεδο

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Κάθε χρόνο τέτοια περίπου
εποχή πραγματοποιείται το
F4, που έχει το δικό του χρώμα. Διότι ομάδες από διαφορετικές σχολές δίνουν τον
αγώνα τον καλό για να ξεπεράσουν τον εαυτό τους.
Αλλωστε όσοι παίκτες μπαίνουν στο παρκέ κάνουν θετικές σκέψεις και δεν θέλουν
να χάνουν με τίποτα.
Σε κάθε περίπτωση κανείς
δεν γυρίζει την πλάτη σε μια
κούπα στην τροπαιοθήκη.
Στην καθημερινότητα μπήκε
λοιπόν το κύπελλο της
ΕΣΚΑΘ, κάτι που σημαίνει ότι
αρκετές ομάδες προσπαθούν
να υπηρετούν όσο πιο σωστά
τον στόχο τους, που είναι να
προσθέσουν μια σημαντική
επιτυχία στο βιογραφικό τους.
Ασφαλώς πάντα υπάρχουν
περιθώρια βελτίωσης στον
θεσμό αλλά όσοι φτάνουν
στην τελική ευθεία μοχθούν
για το καλύτερο.
Από την πλευρά τους οι
διοργανωτές θέλουν διαχρονικά να δίνουν χαρακτήρα
γιορτής στην διοργάνωση
αλλά σε κάθε περίπτωση οι
αθλητές είναι που κλέβουν
την παράσταση.
Ολος ο καλός κόσμος λοιπόν βρέθηκε στην γιορτή της
Λάρισας και είχε την ευκαιρία
να παρακολουθήσει γεμάτους
αγώνες αλλά και να συζητήσει
επί μακρόν για θέματα κοινού
ενδιαφέροντος.
Αλλωστε οι μπασκετικοί φημίζονται ότι όταν ξεκινήσουν
μια κουβέντα αργούν να φτάσουν στο τέρμα.
Δεν έλειψαν φυσικά και άλλες βραβεύσεις με συναισθηματική αξία.
Παραδοσιακά διεξάγονται
ελκυστικά παιχνίδια που δείχνουν την ποιότητα που υπάρχει στον χώρο.
Να μην ξεχνάμε άλλωστε
ότι η Θεσσαλία έχει παράδοση
στο μπάσκετ, οπότε οι ομάδες
και οι πρωταγωνιστές σπεύδουν να βάλουν το λιθαράκι
τους και να συντηρήσουν την

Ο Αθανασόπουλος απέναντι σε Καλλιάρα, Τσέλιο, ενώ στο βάθος
διακρίνεται ο Στ. Αργύρης(billkara)
φήμη που υπάρχει.
Τρικαλινή εκπροσώπηση
μπορεί να μην υπήρχε για μια
ακόμη φορά αλλά αυτό δεν
σημαίνει ότι οι πιστοί λάτρεις
του είδους δεν είχαν ανοιχτή
γραμμή με την έδρα της διοργάνωσης.
Αλλωστε με κάποιες ομάδες
που διεκδίκησαν τον τίτλο διασταύρωσαν πολλές φορές τα
ξίφη τους κατά το παρελθόν
και πρόσφατα οπότε προέκυψαν γεμάτα παιχνίδια.
Φυσικά το γεγονός ότι φέτος δεν είχαμε παρουσία μπορεί να λειτουργήσει και ως
κίνητρο.
Από την στιγμή που τα τοπικά συγκροτήματα ψαχτούν
θα μπορέσουν να πάρουν το
εισιτήριο για την τελική φάση
και να δώσουν πόντους στο
Τρικαλινό μπάσκετ ανεξαρτήτως αποτελέσματος.
Γενικά τα τοπικά σωματεία
καλό είναι να βρίσκονται μέσα
σε όλα και να διευρύνουν
τους ορίζοντές τους.
Πάντως το κύπελλο ΕΣΚΑΘ
το προσεγγίζουν τα στελέχη
από διαφορετική σκοπιά. Αλλα
κρατούν μικρό καλάθι και σημειώνουν σε όλους τους τόνους ότι τα συγκεκριμένα παιχνίδια αντιμετωπίζονται ως
καλή εμπειρία ή αν θέλετε ως
ένα χρήσιμο εργαλείο για την

Εχουν μέλλον
Μια ξεχωριστή στιγμή του F4 ήταν ο αγώνας επίδειξης
των κλιμακίων όλης της Θεσσαλίας.
Φάνηκε ότι υπάρχει ταλέντο και οι πιτσιρικάδες έχουν
μέλλον. Απλά πρέπει να κυνηγήσουν το όνειρό τους.
Τελικά η Allstars a’ επικράτησε 63-50 της allstar b’.
Tα δεκάλεπτα:18-19, 32-27, 50-38, 63-50
Διαιτητές: Κοντογιάννης-Γεωργούλης
Αll stars ‘ (Αντώνιος Μυριντζής)Καραστέργιος Θ., Αρχοντούλης, Σπανός, Σιώλος, Δριστέλας Δ. , Αρχοντούλης
, Γερογιάννης Χρ., Κουρτίδης Στ., Παπαδημητρίο , Τζούμας.
All stars b’ (Ευάγγελος Τζέλλας)Παπαστάθης, Πανάγος
Ορφ, Γιαννούτσος Ν., Κουτσιόγκουλος, Γαζέτας, Σκουλής
, Καραπατής Ζ. ,Ψιλοβίκος Α., Χρήστου, Παπαδόπουλος

πορεία.
Πραγματικά στις επίσημες
συναντήσεις τα επιτελεία των
σωματείων έχουν την ευκαιρία
να τσεκάρουν πράγματα και
να πατήσουν καλύτερα στα
πόδια τους.
Η διοργάνωση του κυπέλλου έχει ασφαλώς το δικό
της χρώμα και ιδιαιτερότητες.
Και αυτό γιατί οι ομάδες που
μετέχουν καλούνται να πιάσουν ταβάνι στην απόδοσή
τους και για δυο ημέρες να
δώσουν το 100% της αξίας
τους περιορίζοντας τα λάθη
στο ελάχιστο.
Πολλές φορές οι λεπτομέρειες κάνουν την διαφορά
αλλά και η μέρα στην οποία
εμφανίζονται τα συγκροτήματα. Εν κατακλείδι η εμπειρία
δείχνει ότι όποιος το θέλει
πιο πολύ δικαιώνεται.
Οσο για τα βαριά χαρτιά
δεν κρύβουν τις φιλοδοξίες
τους και θέλουν να πετύχουν
το καλύτερο δυνατό πάντρεμα, που δεν είναι άλλο από
εξαιρετική παρουσία στο πρωτάθλημα αλλά και κούπα στο
κύπελλο.
Εννοείται ότι κάθε συγκρότημα διαθέτει την δική του
μεθοδολογία και προσέγγιση,
οπότε σπεύδει να υπηρετήσει
όσο πιο σωστά μπορεί το πλάνο.
Με την τακτική αυτή αυξάνει
τις πιθανότητες να βάλει τους
όρους του παιχνιδιού και να
γείρει την ζυγαριά προς το
μέρος του.
Οι ομάδες που μετείχαν στο
F4 απασχόλησαν έντονα την
μπασκετική επικαιρότητα,
αφού πραγματοποιούν μεστή
χρονιά, οπότε ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι για μια ακόμη
φορά θα έκαναν ότι περνούσε
από το χέρι τους για να δικαιολογήσουν τις συστάσεις.
Συγκεντρώθηκαν λοιπόν
από την πρώτη στιγμή στον
στόχο και ανεξαρτήτως τελικής κατάταξης όλοι υπέγραψαν μια γιορτή του μπάσκετ.
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Μεμονωμένα Τρικαλινά στελέχη έγραψαν συμμετοχή
στην τελική ευθεία της διοργάνωσης.
Εκ των πραγμάτων λοιπόν
οι συμπολίτες φίλαθλοι είχαν
ανοιχτή γραμμή με την έδρα
του αγώνα, ενώ αρκετοί
έσπευσαν να πάρουν γεύση
από μέσα.
Στον πρώτο ημιτελικό ο
Σπάρτακος επικράτησε 72-65
του Ιωνα.
Οι νικητές έκαναν καλό
πρώτο ημίχρονο αλλά στην
επανάληψη οι Βολιώτες ανέβασαν στροφές.
Ετσι με τρίποντο του Παυλόπουλου μείωσαν 59-60.
Όμως ο Σπάρτακος έκανε
σωστή διαχείριση και πήρε
το πρώτο χαρτάκι.
Τα δεκάλεπτα: 14-18, 2538, 43-52, 65-72
Διαιτητές:Τζαφλέρης - Γερακίνης - Ξέρας
Ίωνας(Κατσαλής ) Γουσιόπουλος , Τζήμας 5, Φοινικόπουλος , Φωτιάδης , Ευτυχίδης 3, Γεωργόπουλος 11(1),
Φαρμάκης , Μπεκρής 4, Βασιλείου 4, Παυλόπουλος 20(1),
Ευθυμίου 18(1).
Σπάρτακος(Βαρδακούλης)
Μπαμπανάτσας , Αθανασόπουλος 24(1), Γοργόλης 5(1),
Κουρτίδης , Καλέτσιος 5, Φαρμακάς 4, Καφάσης 6, Αγαπίου
13(2), Καραδήμος , Πάσχος
2, Σπανούλης 13(1).
Το επόμενο Σαββατιάτικο
ζευγάρι χαρακτηρίστηκε ως
πρόωρος τελικός.
H Αναγέννηση Καρδίτσας
κλείδωσε το παιχνίδι 60-54
απέναντι στον Αμπελώνα ο
οποίος πάλεψε και πέρυσι
στον θεσμό χωρίς όμως δικαίωση.
Μετά από ανοιχτό πρώτο
μέρος η Αναγέννηση προηγήθηκε 32-45 στο 25’.
Όμως ο Αμπελώνας ήταν
σκληρό καρύδι και ανεβάζοντας στροφές έφερε το ματς
στα ίσα 54 όλα στο 37’.
Καθοριστικοί σε εκείνο το
σημείο οι δικοί μας Σταύρος
Αργύρης και Κώστας Καλλιάρας που με βολές ο πρώτος
και μεγάλο καλάθι ο δεύτερος
στα 6’’ χάρισαν την πρόκριση
στους κιτρινόμαυρους.
Τα δεκάλεπτα: 18-16, 3238, 41-47, 54-60
Διαιτητες: Σταματόπουλος
- Παγώνης - Παζώλης
Γ.Σ.Αμπελώνα (Γιαννόπουλος): Τεκούσης Β. 11(2), Κονδυλόπουλος 6, Γκανέτσας
10(2), Μπιζιάκης , Μανώλας ,
Κοτσώνας 11, Βλησσαρούλης
, Τεκούσης Ε. 4, Καραγιάννης
, Αποστολάκης 12, Τεκούσης
Π. .
Αναγέννηση Καρδίτσας
(Παππάς-Κρομμύδας): Φαλιάκης , Πανταζής 2, Αντωνίου,
Πεσλής , Χατζηγούλας , Κοβάτσεβ 14, Τσέλιος 19(3), Αργύρης 16(1), Σπανόπουλος ,

Νότος , Καλιάρας 9.
Κάπως έτσι φτάσαμε στον
τελικό, που ανέδειξε την ομορφιά του μπάσκετ.
Εννοείται ότι το κίνητρο είναι υψηλό για κάθε συγκρότημα, που φυσιολογικά σε
έναν αγώνα τα δίνει όλα.
Σε ματς διαφήμιση που κρίθηκε στην παράταση το τρόπαιο πήγε στον Σπάρτακο με
87-86.
Η Αναγέννηση Καρδίτσας
πάντως ξεκίνησε καλύτερα με
τον Πανταζή να κάνει ένα γρήγορο 0-4 έχοντας τον Καλλιάρα να τον ταϊζει σωστά με
ασίστ.
Ο Σπάρτακος μείωσε 5-6
με τρίποντο του Αγαπίου αλλά
οι Καρδιτσιώτες δεν απεμπολούσαν με τίποτα το προβάδισμα.
Ο Στ. Αργύρης με τρίποντο
έκανε το 7-11 και λίγο αργότερα τον ακολούθησε ο Τσέλιος με τον ίδιο τρόπο.
Ο Σπανούλης μείσε 11-14
2.19 αλλά ο Καλλιάρας ήταν
εκεί για το 11-19 και το 1321.
Η πρώτη περίοδος έληξε
15-23 με καλάθι του Αργύρη
στα 8’’.
Πολύ καλή εκκίνηση έκανε
η Καρδίτσα στο δεύτερο δεκάλεπτο με τον Καλλιάρα να
ανοίγει την ψαλίδα σε διψήφια
τιμή 15-25.
Παράλληλα μπήκε στον
αγώνα ένας ακόμη γνωστός
μας ο Κώστας Νότος, ενώ
από τους Λαρισαίους γερές
μάχες έδωσε ο επίσης οικείος
Αθανασόπουλος(πρώην Αίολος).
Ο Σπάρτακος πάντως άρχισε να κάνει σωστές προσαρμογές, ενώ η Αναγέννηση
δεν αξιοποίησε τον ρυθμό της
και είδε αντιπάλους να πετυχαίνουν γκολ φάουλ.
Ετσι 1.44 πριν το τέλος ο
Καλέτσιος μείωσε 31-32 και
ακολούθως ο Στ. Αργύρης με
½ βολές έκανε το 31-33.
Στα 50’’ ο Τσέλιος έγραψε
το 31-35 αλλά η απάντηση
του Καλέτσιου με τρίποντο
έφερε το 34-35.
Τα τρίποντα έπεφταν βροχή
με τον Κοβάτσεφ να σημειώνει
το 34-38 και τον Πάσχο να
διαμορφώνει το 37-38 του
πρώτου μέρους ευστοχώντας
σε τρίποντο με ταμπλό.
Ο Σπάρτακος πέρασε για
πρώτη φορά μπροστά 39-38
στο ξεκίνημα της γ’ περιόδου,
ενώ πέτυχε και άλλους 4 γρήγορους πόντους για το 4338.
Ο Καλλιάρας ξεκόλλησε την
Αναγέννηση για το 43-40 αλλά
ο Αγαπίου με τρίποντο σημείωσε το 46-40.
Ο Καλλιάρας πήρε επί προσωπικού την υπόθεση και με
4 πόντους ισοφάρισε 46-46
6.50 πριν το τέλος.
Λίγο αργότερα ο ίδιος παίκτης έκανε το 46-48. Ακολού-

θησε ο Αργύρης που σκόραρε
με ταμπλό για το 46-50.
Το ματς είχε ανοίξει για τα
καλά με τους Αργύρη, Καλλιάρα να είναι ψύχραιμοι πετυχαίνοντας ζευγάρι βολών
για το 53-60.
Ακολούθως ο Κοβάτσεφ
πραγματοποίησε το 53-62 για
να κλείσει το κομμάτι αυτό ο
Αγαπίου για το 56-62.
Συγκλονιστική ήταν η τελευταία περίοδος. Ο Σπάρτακος ισοφάρισε 62 όλα με
τρίποντο του Αγαπίου ενώ με
τον ίδιο τρόπο ο Αθανασόπουλος έκανε το 66-62.
Οι ισορροπίες ήταν λεπτές
και ο Τσέλιος με 3/3 βολές
ισοφάρισε 71-71 3.34.
Με 4 βολές οι Λαρισαίοι
προηγήθηκαν 75-71 με τον
Καλλιάρα να μειώνει με 2 βολές 2.04.
Στα 57’’ ο Τσέλιος πάλι με
3/3 έκανε το 75-76.
Στα 34’’ ο Σπανούλης έχασε
δυο βολές και ακολούθως
έκανε φάουλ στον Καλλιάρα.
Ο σέντερ έχασε τις 2 βολές
στα 8’’ και καταλογίστηκε επιθετικό στον Αργύρη.
Ο Αθανασόπουλος πέτυχε
½ και έτσι με 76-76 οι ομάδες
πήγαν παράταση αφού αστόχησε ο Νότος σε τρίποντο
υπό ασφυκτική πίεση.
Στον επιπλέον χρόνο ο Νότος φάνηκε να δίνει αέρα στην
Αναγέννηση με 4β και ένα τρίποντο για το 78-83.
Ακολούθησαν όμως 3 τρίποντα για τον Σπάρτακο:
Μπαμπανάτσας(2), Γοργόλης
για το 87-83.
Ο Κοβάτσεφ με γκολ φάουλ
μείωσε 87-86 στα 31’’.
Επειτα οι Λαρισαίοι έχασαν
σουτ και στην τελευταία προσπάθεια ο Κοβάτσεφ δέχτηκε
τάπα από τον Αθανασόπουλο,
οπότε οι πράσινοι έστησαν
τρελό πανηγύρι.
Τα δεκάλεπτα: 15-23, 3738, 56-62, 76-76 κ.α. 87-86
παρ.
Διαιτητές: Ζαχαρής - Ξέρας
- Παζώλης.
Σπάρτακος (Βαρδακούλης)
Μπαμπανάτσας 8(2), Αθανασόπουλος 16(1), Γοργόλης
8(2), Κουρτίδης , Καλέτσιος
12(1), Φαρμακάς 10, Καφάσης
, Αγαπίου 16(4), Καραδήμος
, Πάσχος 10(2), Σπανούλης
7.
Αναγέννηση Καρδίτσας
(Παππάς-Κρομμύδας): Φαλιάκης , Πανταζής 8, Αντωνίου,
Πεσλής , Χατζηγούλας 1, Κοβάτσεβ 20(2), Τσέλιος 15(1),
Αργύρης 10(1), Σπανόπουλος
, Νότος 7(1), Καλλιάρας 25
Στην ανάπαυλα η ΕΣΚΑΘ
βράβευσε τη Λαρισαία προπονήτρια Αθηνά Ζέρβα , αλλά
και τις δύο Βολιώτισσες αθλήτριες Λαμπρινή Αγαγιώτου και
η Λία Σαρακατσάνη για το ταλέντο, το ήθος και την αδάμαστη ψυχή τους, όπως είπε
ο πρόεδρος κ. Ντούγκος.

τοπικά
Μέρος 17ο

Διαλυμένοι οικισμοί του Νομού Τρικάλων

12. Παραλειπόμενα
Όταν ξεκινήσαμε να δημοσιεύουμε κάτι και για την Κουμαριά, αγαπητή και εκλεκτή
στις ψυχές των πάλαι ποτέ κατοίκων της, ποιος περίμενε,
αλήθεια, ότι θα περάσουμε και
την 16η συνέχεια; Οι Κουμαριώτες, μόλις το πήραν είδηση, με πολιόρκησαν κυριολεκτικά και άρχισαν να πέφτουν
βροχή πληφορορίες και παλιές φωτογραφίες. Τους συγχαίρω εγκάρδια όλους, τους
ευχαριστώ θερμά, αυτοί είναι
ικανοί και να αναστήσουν!
ξανά την Κουμαριά με νέες
συνθήκες φυσικά. Αμήν!
1) Ενθυμούνται νέα ονόματα δασκάλων με περίπου χρονολογίες: α) Μπάρμπα Γιάννης, 1950-1951. β) Λαγός Ευθύμιος, από Μεσοχώρα, 195253. γ) Μπουζούρας, Τρικαλινός, 1954. δ) Ψάλλας Γεώργιος, από το Κούρσεβο (Ελληνόκαστρο), 1955.
2) Κάθε σπίτι είχε και την καλύβα του (για τα ζώα, τροφές,
αποθήκη, κλπ.).
3) Όλα τα κτίσματα (ξενώνας, δωμάτια, μαγειρείο, οστεοφυλάκιο) κτισμένα με τσιμεντόλιθα, σκεπασμένα με
τσίγκο, αλλά το οστεοφυλάκιο
με κεραμίδια, επάνω στην τσιμεντένια σκεπή του.
4) Στις 20 Μαρτίου 2018 είκοσι εννέα φιλοπρόοδοι Κουμαριώτες ίδρυσαν τον Μορφωτικό-Εκπολιτιστικό Σύλλογο
των απανταχού Κουμαριωτών
Τρικάλων “Κοίμηση Παναγίας
Θεοτόκου” με έδρα τα Τρίκαλα.
“Γενικώς ο Σύλλογος στοχεύει στην Ανάπτυξη, την Πρόοδο, τον Πολιτισμό και την
Κοινωνική Μέριμνα στην Κουμαριά, Τοπική Κοινότητα του
Δήμου Τρικκαίων του Νομού
Τρικάλων, χρησιμοποιώντας
κάθε θεμιτό και πρόσφορο
μέσο και με δεδομένη την ανιδιοτέλεια των μελών του”.
Το πρώτο εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο: Κουτσουγούλας Αθανάσιος (πρόεδρος), Πιτέλης Λάμπρος (αντιπρόεδρος), Τσιλιχρήστου
Ευανθία (γραμματέας), Κοκκώνης Δημήτριος (ταμίας) και

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

Ο Δημήτριος Πιτέλης (δεξιά) ιστορεί τα λαμπρά
του έργα στον Δημήτριο Καλούσιο (28.12.2018)

Σχολική γιορτή 25ης Μαρτίου, περ. 1974 (Αρχείο Δημήτριος Χρ. Κοκκώνης).

Εσωτερικό του Ξενώνα με το τζάκι (21.11.2018)
Μαργαρίτη Καλλιόπη (μέλος).
5) Στις 28 Δεκ. 2018 κουβέντιασα με τον Δημήτριο Πιτέλη, τον “αρχιτέκτονα” των
σημερινών έργων στην εκκλησία της Κουμαριάς:
Βοήθησε ο κόσμος πάρα
πολύ, τα λεφτά μου τα 'φερνε
η Παναγία. Έπρεπε να πληρώνω αμέσως το αυτοκίνητο

που έφερνε τα υλικά στην
Κουμαριά. Κάποτε δεν είχαμε
φράγκο και ο μπάρμπας μου
Κώστας Τσιάμης με ανάγκαζε
να φύγουμε από τα έργα.
Πού, θα βρούμε Μητσιούλα,
έλεγε, 170.000 δραχμές να
πληρώσουμε το αυτοκίνητο; Η
Παναγία θα μας τα φέρει, του
απαντάω. Σε λίγο ένας: Πάρε

100.000 δρχ. από μια γυναίκα,
δεν θέλει να γραφεί το όνομά
της. Σε λίγο άλλος: 10.000
για μεροκάματο. Ο ξάδερφος
ζητάει λίγο τσιμένο, ασβέστη
και άμμο. Μου λέγει: Πάρε
50.000 δρχ. γι' αυτά τα υλικά!
Ο μπάρμπας μου έπιανε τ'
αυτιά του, σηκώνω τα χέρια,
έλεγε.
Ανεβοκατέβαινα ΚουμαριάΑρδάνι (όπου έμεινα) κάθε
μέρα, καθημερινά έξοδα
30.000 δρχ. Πλήρωνα τρεις
Αλβανούς για μπετόν, εγώ, η
γυναίκα μου Τασία, η θειά
μου Τσιβούλω, η μάνα μου Αικατερίνη.
Όλα τα έργα κόστισαν οχτώ
εκατομμύρια και διακόσιες
σαράντα χιλιάδες δραχμές.
Η αυλή της εκκλησίας είναι περίπου ένα στρέμμα, το οστεοφυλάκιο έγινε αργότερα, το
2007.
Η γεννήτρια για το ρεύμα
δώρο του Δήμου Παληοκάστρου. Καθιερώσαμε, από το
1999, και το φαγητό στα κα-

“Κι αρχή καλός μας χρόνος...”
Καλήν εσπέραν άρχοντες
με πλούτο κι εξουσία
θα ευχηθούμε ψάλλοντες
να 'χετε και υγεία.
```
Τα έργα σας θα ψάλουμε,
αν είναι ορισμός σας,
μήπως μια τάξη βάλουμε
μέσα στ' αρχοντικό σας.
```
Πάντα το ίδιο το βιολί
-δεν παίρνετε χαμπάριπως κάποιοι “φίλοι” μακρινοί
μας παίρνουν το τομάρι.
```
Όλοι μαζί με μια φωνή
τα κάλαντα θα πούμε,
που είθε να εισακουστεί,
όλοι μας να σωθούμε.
```
Ο νέος χρόνος που θα 'ρθει
να σας γεμίσει προκοπή,

να βρούμε ησυχία
με σωστή οικονομία.
```
Μας βομβαρδίζει συνεχώς
ο ξενικός ο συρφετός,
που ριζικά κουρεύει
και τον “φαλακρό” παιδεύει.
```
Και φυσικά αγανακτεί
που με την τσέπη αδειανή
στα χρέη του βουλιάζει,
αφού πέρα δεν τα βγάζει.
```
Υπόσχεση λυτρωτική
του είχε κάποτε δοθεί,
που καρτερεί ακόμα
και με την ψυχή στο στόμα.
```
Κι όλοι οι άλλοι προφανώς
αδυνατούμε γενικώς,
έχοντας απαυδήσει
απ' την άτιμη την κρίση.

```
Τα ψάλλουμε στα σοβαρά,
να τα ακούσετε καλά,
αλλιώς τα σταματάμε
σ' άλλη πόρτα για να πάμε.
```
Αν δεν τ' ακούσουνε κι αυτοί
και δεν αλλάξουν το βιολί,
στο δρόμο θα βρεθούμε
ή θα πάμε να πνιγούμε.
```
Μα αν θελήσει ο Θεός
κι ο νέος χρόνος, ο καλός,
αν μας χαμογελάσει,
μπόρα είναι θα περάσει...
```
Καλή Χρονιά σ' όλους
ΚΙΚΗ

Η εντυπωσιακή είσοδος στην ευρύχωρη και καλαίσθητη αυλή του
ναού της Παναγίας “ΔΩΡΕΑ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ/ΧΡ. ΚΟΚΚΩΝΗ”
(9.9.2018).
ζάνια, ήδη φτάσαμε τις 300
περίπου μερίδες κάθε δεκα-

πενταύγουστο.
(Συνεχίζεται)

ΕΜΜΕΤΡΕΣ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ
Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά, να ’ναι καλός ο χρόνος,
να λείψουν φτώχεια και καημοί, να λείψει και ο πόνος,
να ’ρθούν χαρές στα σπίτια μας, λεφτά στο πορτοφόλι,
να ’ναι όλοι χαρούμενοι, να χαίρεται η πόλη.
```
Ν’ αλλάξουν οι πολιτικοί, να λεν και καμιά αλήθεια,
χορτάσαμε τα ψέματα, φτάνουν τα παραμύθια,
καιρός για να σοβαρευτούν, έχει περάσει η ώρα,
μαζί να κάτσουν οι αρχηγοί και να σκεφτούν τη χώρα.
```
Οι Τούρκοι ξεσαλώσανε, στην Αλβανία αντάρα
κ’ οι Έλληνες δεινοπαθούν επάνω στη Χειμάρρα.
Η οικονομία σέρνεται, η ανεργία δέρνει
μα η κρατική μας μηχανή ακόμα μπρος δεν παίρνει.
Η ύπαιθρό` ` ` ς μας άδειασε και τα χωριά ρημάξαν,
οι νέοι δεν παντρεύονται, στα καφενεία αράξαν.
Παιδιά πια δεν υπάρχουνε και κλείσαν τα σχολεία,
μα μυρωδιά δεν πήρανε Βουλή και Υπουργεία!
```
Καιρός πια δεν απόμεινε, η Ελλάδα καταρρέει,
χώρα γερόντων θα ’μαστε και ο λαός θα κλαίει.
Χρονιάρα μέρα σήμερα, ας έχουμε ελπίδα,
το θαύμα ίσως έρχεται ν’ αναστηθεί η Πατρίδα!
ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΟΣ

30 σελίδα
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Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα
στο Μέγαρο Μαξίμου
Μ
ουσικές μελωδίες
και ευχές για την
νέα χρονιά
πλημμύρισαν το Μέγαρο
Μαξίμου. Την αρχή έκανε
η Κρατική Ορχήστρα
Αθηνών «Metallo»
ψάλλοντας τα
πρωτοχρονιάτικα
κάλαντα προς τιμή του
πρωθυπουργού Αλέξη
Τσίπρα ο οποίος
υποδέχτηκε τους
προσκεκλημένους του
στον κήπο του Μεγάρου
Μαξίμου.

Θερμό ήταν το καλωσόρισμα στην είσοδο του Μεγάρου Μαξίμου και από την σύντροφο του πρωθυπουργού
Μπέτυ Μπαζιάνα, η οποία
υποδέχτηκε δια χειραψίας τον
κάθε ένα ξεχωριστά δίνοντας
τις δικές της ευχές για καλή
χρονιά.
Κεντρική θέση στη φετινή
εορταστική εκδήλωση στο Μέγαρο Μαξίμου είχαν αφανείς
«ήρωες» που την χρονιά που
πέρασε είχαν σημαντική δράση σε πεδία ειδικής κοινωνικής ευαισθησίας.
Συγκεκριμένα, στην εορταστική εκδήλωση στο Μαξίμου
παραβρέθηκαν οι ψυχολόγοι
που συνέδραμαν τα θύματα
της πυρκαγιάς στο Μάτι και
τις οικογένειες τους. Πρόκειται για ψυχολόγους από το
Εθνικό Σύστημα Υγείας, την
ΕΠΑΨΥ (Εταιρεία Περιφερει-

ακής Ανάπτυξης και Ψυχικής
Υγείας, είναι ΜΚΟ που εποπτεύεται από το υπουργείο
Υγείας), τους Γιατρούς του
Κόσμου και τον δήμο Μαραθώνα.
Στην εορταστική εκδήλωση
συμμετείχαν και Έλληνες και
ξένοι ψαράδες που με αυτοθυσία έπεσαν στη θάλασσα
για να περισυλλέξουν και να
σώσουν όσους είχαν πέσει
στο νερό για να γλυτώσουν
από την πυρκαγιά στο Μάτι.
Σε κάποιους από τους αλλοδαπούς ψαράδες θα απονεμηθεί η ελληνική υπηκοότητα,
την Τετάρτη 2 Ιανουαρίου από
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο.

Τα άτομα με αναπηρία εκπροσωπήθηκαν στην εορταστική πρωθυπουργική εκδήλωση από την ομάδα χορού
ΑμεΑ Dagipolis. Πρόκειται για
μια ομάδα χορού μεικτή, με
ΑμεΑ και αρτιμελή άτομα, που
είχαν συμμετάσχει και στην
πρόσφατη εκδήλωση που
διοργανώθηκε για την Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας.
Στη σημερινή εκδήλωση
ήταν προσκεκλημένη και η
ομάδα νέων ηθοποιών (Red
Thread - Κόκκινη Κλωστή) που
κάνει διαδραστικό δρώμενο
στα σχολεία για να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά για θέ-

ματα bullying. Να σημειωθεί
ότι μετά από πρωτοβουλία
του γραφείου Κοινωνικών Πολιτικών ο υπουργός Παιδείας
συμφώνησε να χρηματοδοτήσει την ομάδα ώστε να παρουσιάσει το διαδραστικό θεατρικό παιχνίδι σε μια σειρά
σχολείων της Αττικής.
Στην εορταστική εκδήλωση
το «παρών» έδωσαν και ανάδοχοι γονείς παιδιών, αλλά
και ασυνόδευτα προσφυγόπουλα που ζουν σε δομές φιλοξενίας, ενώ το σχολείο 18
Άνω εκπροσωπήθηκε από καθηγητές, θεραπευτές και μαθητές του σχολείου.

Δ. Κουτσούμπας:

Πιο αισιόδοξοι
ότι θα αλλάξουμε
το σάπιο σύστημα

Τα κάλαντα στον γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα τραγούδησαν ο Σύλλογος Φαρακλάδων Κεφαλονιάς «Η Εύγερος».
Σε δήλωσή του αμέσως μετά ο κ. Κουτσούμπας τόνισε:
«Αποχαιρετώντας το 2018 μπαίνοντας στο 2019, αποχαιρετώντας 100 χρόνια ζωής και ηρωικής δράσης του ΚΚΕ
και μπαίνοντας στο νέο αιώνα, είμαστε πιο αισιόδοξοι, είμαστε σίγουροι, έχουμε την πεποίθηση, ότι αυτό τον
σάπιο κόσμο, αυτό το σάπιο σύστημα, αυτό το σύστημα
της αδικίας, της εκμετάλλευσης, των πολέμων, θα το αλλάξουμε και θα ανατείλει τελικά μια νέα ζωή, μια νέα κοινωνία, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο,
χωρίς πολέμους, με ειρήνη, ευημερία, ανάπτυξη και
δουλειά για όλους και όλες.
Εύχομαι από καρδιάς, εκ μέρους της ΚΕ του ΚΚΕ,
καλή χρονιά, καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες»

όπως παλιά...
ουζερί ταβέρνα

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
ην ενότητα του
ελληνικού λαού
προτάσσει για την
επίτευξη των εθνικών
στόχων που βρίσκονται
μπροστά, ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας
Προκόπης
Παυλόπουλος στο
μήνυμά του για το νέο
έτος.

Τ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αφού εύχεται πρώτα υγεία, δύναμη και δημιουργία ατομική και συλλογική τονίζει ότι στην τρέχουσα κρίσιμη συγκυρία ως
Λαός και ως Έθνος έχουμε
χρέος να υπηρετήσουμε
τρεις στόχους, σύμφωνα με
την Ιστορία, τον Πολιτισμό
και την προοπτική που μας
αναλογεί στον ταραγμένο
Κόσμο μας, την πρόοδο του
Τόπου, την υπεράσπιση του
Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος και τη θωράκιση των
Εθνικών Θεμάτων και Δικαίων.
Ο πρώτος στόχος, όπως
λέει ο κ. Παυλόπουλος, αφορά το χρέος να υπηρετή-
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος
σουμε με συνέπεια την πρόοδο του Τόπου μας και συμπληρώνει ότι έχουμε χρέος

να γνωρίζουμε ότι η κοινωνική δημιουργία δεν μπορεί
ν’ αποδώσει, παρά μόνον

της, δεν έχω αποφασίσει ακόμη εάν θα έρθει νωρίτερα από
τον Μάρτη». Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε και για όσα
γράφονται αναφορικά με την
καθυστέρηση της ψήφισης
του πρωτοκόλλου ένταξης
της γείτονος στο ΝΑΤΟ και χαρακτήρισε ανοησίες τα όσα
γράφονται. Όπως σημείωσε η

ψήφιση της Συμφωνίας των
Πρεσπών από την κύρωση
του πρωτοκόλλου θα έχει διαφορά λίγων ημερών για τεχνικούς λόγους.
Για το εάν υπάρχει ανησυχία
για την ψήφιση της Συμφωνίας, ο πρωθυπουργός αστειευόμενος είπε στους δημοσιογράφους «σας βλέπω να

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
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όταν τα μέλη του κοινωνικού
συνόλου αισθάνονται ασφάλεια έναντι όλων εκείνων
των αντιδημοκρατικών στοιχείων, που επιχειρούν να
υπονομεύσουν την κοινωνική ειρήνη και την κοινωνική
συνοχή.
Ο δεύτερος στόχος αφορά την Ευρωπαϊκή προοπτική και αποστολή της Ελλάδας. Οι Έλληνες έχουν αποδείξει, τονίζει ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας, ότι είναι
συνειδητοποιημένοι Ευρωπαίοι, αφού επέλεξαν να μείνουν στην ευρωπαϊκή οικογένεια πληρώνοντας βαρύ τίμημα θυσιών.
Ο τρίτος στόχος αφορά τη
θωράκιση των εθνικών θεμάτων και δικαίων. Ως προς
το Κυπριακό, λέει ότι επιδιώκουμε, το συντομότερο

δυνατό, τη δίκαιη και βιώσιμη λύση του.
Ως προς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τονίζει ότι,
επιδιώκουμε σχέσεις φιλίας
και καλής γειτονίας.
Ως προς την πΓΔΜ σημειώνει ότι ευνοούμε την προοπτική της στο ΝΑΤΟ και
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με
την προϋπόθεση η επίλυση
του ζητήματος του ονόματος να γίνει σύμφωνα με
την Ιστορία και το Διεθνές
Δίκαιο.
Ως προς τις σχέσεις με την
Αλβανία επισημαίνει ότι ευνοούμε την ευρωπαϊκή της
προοπτική, πλην όμως αυτό
έχει ως αυτονόητη προϋπόθεση τον πλήρη και ειλικρινή σεβασμό του Διεθνούς
και Ευρωπαϊκού Δικαίου,
άρα τον σεβασμό των Θε-

μελιωδών Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου.
«Η Ιστορία μας έχει αποδείξει ότι οι δυνάμεις του Ελληνισμού, οι δυνάμεις του
Λαού μας και του Έθνους
μας, είναι, κυριολεκτικώς,
αστείρευτες. Αρκεί να πιστεύουμε σε αυτές και, πρωτίστως, να μην ξεχνάμε ότι
θεμέλιο της Εθνικής μας Δημιουργίας ήταν, είναι και θα
είναι η αρραγής ενότητά
μας. Αφού, όπως επανειλημμένως έχω τονίσει, τα
μεγάλα και τα σημαντικά τα
επιτύχαμε ενωμένοι, ενώ η
διχόνοια και ο διχασμός μας
στοίχισαν εθνικές τραγωδίες, ως και απώλεια τμημάτων του Εθνικού μας Κορμού.
Τούτο σημαίνει ότι, όλοι
μαζί και ενωμένοι, μπορούμε
και πρέπει να υπηρετούμε
τους Εθνικούς Στόχους,
τους οποίους προανέφερα»,
καταλήγει στο μήνυμά του
για τον νέο χρόνο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Προκόπης Παυλόπουλος.

ανησυχείτε πολύ για τη Συμφωνία των Πρεσπών» με τους
δημοσιογράφους να σημειώνουν πως ο κ. Καμμένος είναι εκείνος που δείχνει να
ανησυχεί. «Ούτε εκείνος ανησυχεί. Το έχει πάρει απόφαση» σημείωσε ο Αλέξης Τσί-

πρας.
Ερωτηθείς για τις δηλώσεις
του πρώην πρωθυπουργού
Κώστα Σημίτη, σε κυριακάτικη
εφημερίδα ότι η χώρα τα επόμενα χρόνια θα χρειαστεί εκ
νέου οικονομική στήριξη, ο
πρωθυπουργός του ευχήθηκε

χρόνια πολλά και καλή χρονιά.
Όσον αφορά το ταξίδι του
στην Kωνσταντινoύπολη, που
αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο, απάντησε
ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να
πραγματοποιηθεί στις αρχές
Φεβρουαρίου.

Η αρραγής ενότητά μας θεμέλιο
της εθνικής μας δημιουργίας

Τ

Ο πρωθυπουργός δέχτηκε
σειρά ερωτήσεων για τη Συμφωνία των Πρεσπών και για το
εάν υπάρχει ενδεχόμενο να
έρθει νωρίτερα από τον Μάρτιο προς κύρωση στην ελληνική Βουλή και τόνισε «η ψηφοφορία θα γίνει στην ώρα

1

Μήνυμα του Π. Παυλόπουλου για το νέο έτος:

Τσίπρας: Ψάχνουμε ημερομηνία
για εκλογές τον Οκτώβριο
ις ευχές του για
υγεία και όλα τα
καλά για τη νέα
χρόνια έδωσε ο
πρωθυπουργός στους
δημοσιογράφους μετά το
πέρας της εορταστικής
εκδήλωσης στο Μέγαρο
Μαξίμου. Ο
πρωθυπουργός
ρωτήθηκε για το χρόνο
διεξαγωγής των εθνικών
εκλογών και επανέλαβε
ότι αυτές θα
πραγματοποιηθούν στο
τέλος της τετραετίας, τον
Οκτώβριο του 2019.
«Ψάχνουμε ημερομηνία
τον Οκτώβρη για
εκλογές», είπε.

ΤΡΙΤΗ

32 σελίδα
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

EΠΙΚΑΙΡΑ

ΘΕΜΑΤΑ

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

ΧΡΟΝΟΣ ΑΧΡΟΝΟΣ
Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ο
και η οικογενειακή του ανατροφή
σύγχρονος άνθρωπος,
ολοένα και περισσότερο,
αποκομμένος από την
προοπτική της ύπαρξης του,
βιώνει την τραγικότητα του σε
έντονους ρυθμούς. Ζει μέσα στον
χρόνο, όμως, στην προσπάθεια
του να χωρέσει το θέλημα του σε
κάθε χρονική στιγμή και να
υποτάξει την ατίθαση ορμή του
χρόνου, καταφέρνει να γίνεται
καταθλιπτικός.

Η επανάληψη των στιγμών είναι που
βαραίνει τη ζωή του, και βυθίζει την
ύπαρξη του σε άδομες συγκρούσεις
της των υπαρξιακών του συνισταμένων.
Τιθασεύεται ο χρόνος; Υπακούει; Εγκολπώνεται στο θέλημα του καθενός;
Δύσκολα πράγματα αυτά. Αν δεν τα
συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος, θα γίνεται ολοένα και πιο ανήσυχος, ανικανοποίητος. Πώς να χωρέσεις τον χρόνο,
τις στιγμές του στην προσωπική σου
πορεία; Δεν γίνεται. Μοιάζει ο χρόνος
να παρασέρνει εσένα και ό,τι είσαι,
ό,τι εκφράζεις. Τελικά, τί θα γίνει; Θα
ζεις τη ροή του ή θα του δώσεις ουσία;
Κάθε χρόνο, ο άνθρωπος βιώνει τις
ίδιες καταστάσεις. Δεν μπορεί να υπάρξει στο χρόνο και φαίνεται πως ο χρόνος υπάρχει σ’ εκείνον. Η καθημερινότητα και η επανάληψη της, δεν αφήνουν
περιθώρια για πρωτοτυπίες. Παρασέρνεται ο άνθρωπος κι όπου βγει. Όπως
έρθουν τα πράγματα, όπως τα φέρει ο
χρόνος. Όχι, όμως, όπως ο άνθρωπος
θέλει να είναι τα πράγματα μέσα στο
χρόνο. Με τον τρόπο αυτό υποστασιοποιεί με οντολογικό τρόπο, ακόμη,
και τον προσωπικό του εκμηδενισμό.
Κι εκεί όπου ο εκμηδενισμός δεν έχει
οντολογία, καθότι ως κατάσταση αποτελεί φθορά, αλλοίωση, της προσωπικής ολοκλήρωσης, καταφέρνει, εντούτοις, να έχει τη δική του ύπαρξη. Δεν
ισχύει, βέβαια, κάτι τέτοιο. Δεν έχει
ύπαρξη το σκοτάδι, που αποτελεί αλλοίωση του φωτός, αλλά το φως έχει
ύπαρξη. Από την άλλη, γίνεται να υπάρξει ο χρόνος στον άνθρωπο και όχι ο
άνθρωπος στο χρόνο; Ποιος υπηρετεί
ποιον;
Η άχρονη αντίληψη των καιρικών
στιγμών που συνθέτουν τη φύση του
χρόνου ως κτιστή πραγματικότητα,
άρα και αλήθεια, που παρόλα αυτά
υφίστανται ως χρονικά σημεία, είναι
ξένη προς την πραγματικότητα τούτου
του κόσμου. Ενός κόσμου που με την
περατότητα των δομών του αδυνατεί
να ενσαρκώσει το άχρονο στο χρονικό,
το αιώνιο στο παροντικό. Αυτά, λοιπόν,
δείχνουν να είναι προϋποθέσεις μιας
άλλης αντίληψης και συν - αντίληψης,
καθώς αν δεν υπάρχει συν – αντίληψη,
όλα είναι ουτοπία.
Η συν - αντίληψη, αυτό το δέσιμο, η
κοινωνία λόγου και στιγμών του κόσμου
τούτου με το αιώνιο στοιχείο, έχει την
αλήθεια του. Και την έχει μέσα στον
χώρο της Εκκλησίας. Εκεί όλα τα κτιστά
αφθαρτοποιούνται με χαρισματικό τρόπο, μυσταγωγικής διαδικασίας, όχι,
όμως, μυστικιστικής, μαγικής. Ο χρόνος
έχει άλλη υφή, χάνει την περατότητα
του στην Εκκλησία. Με τον τρόπο αυτό,
αφενός μεν η σκιά και εικόνα (Μάξιμος
Ομολογητής) των πραγμάτων, βρίσκει
απήχηση στην αλήθεια τους, δηλαδή
στη Βασιλεία του Θεού, αφετέρου δε
ο άνθρωπος δραπετεύει από το άγχος
του ατίθασου χρόνου, αφού ο τελευ-

ταίος τιθασεύεται μέσα στην Εκκλησία,
και δη στα ιερά της μυστήρια, που
ανακεφαλαιώνουν την όλη ύπαρξη των
όντων.
Ο χριστιανός δεν απογοητεύεται.
Δεν τον φοβίζει ο χρόνος. Εξάλλου, ο
χρόνος υπάρχει για να διακονεί τον
άνθρωπο και το μυστήριο του Θεού.
Δεν εξουσιάζει ο χρόνος τον άνθρωπο,
τις αγωνίες του. Απλά, μέσα στην Εκκλησία λειτουργεί τον όλον άνθρωπο,
την κτίση, την ιστορία, εν τέλει, την
προοπτική όλων αυτών. Ο χριστιανός
δεν εγκλωβίζεται στο χρόνο. Αν και
βιώνει την εκφραστική του περατότητα,
μέσα από τις επαναλαμβανόμενες στιγμές, εντούτοις, η μυσταγωγία των ιερών
μυστηρίων, αυτή η εμπειρική έκφραση
της εκκλησιαστικής ταυτότητας, του
τρόπου ύπαρξης και κοινωνίας των
πραγμάτων, μαρτυρεί βιωματικά την
άχρονη του παρουσία, την αιωνιότητα
του στο εδώ και τώρα των σημείων.
Ο χριστιανός μέσα στην Εκκλησία
βιώνει όλες τις στιγμές παρουσίας του
αγίου Πνεύματος. Την γέννηση, την
ανάσταση, την επιφοίτηση. Όλα αυτά
δεν είναι γεγονότα μιας στιγμής αλλά
διαρκώς αποκαλύπτονται σ’ εκείνους
που καθαρίζουν την ύπαρξη τους και
έχουν μία αντι –ειδωλική αντίληψη περί
Θεού. Ο χριστιανός επιζητά τα γεγονότα της θείας αποκάλυψης, φέτος,
αύριο, την επόμενη χρονιά, πάντοτε.
Δεν εχθρεύεται τον χρόνο, αλλά τον
κάνει φίλο του! Ε, αυτό είναι σπουδαίο
κατόρθωμα και ενσαρκώνεται εντός
της Εκκλησίας. Πουθενά αλλού.
Ο xρόνος φέρνει γεγονότα, τα οποία
ο άνθρωπος καλείται να εκτιμήσει,
αξιολογήσει, ερμηνεύσει. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Όμως δεν είναι
απαισιόδοξα. Ο χριστιανός δεν είναι
απαισιόδοξος. Ο άνθρωπος αν γίνει
χριστιανός, θα είναι αισιόδοξος, χαρούμενος και θα ελκύεται από το πρόσωπο του Χριστού, ακόμη και στα δύσκολα και αδιέξοδα. Ο χρόνος δεν
παύει να υπενθυμίζει στον άνθρωπο
κάθε βαθύ ερώτημα που αναζητά απάντηση. Ένα τέτοιο ερώτημα, υπενθυμίζεται κάθε χρόνο στον άνθρωπο. Και
το ερώτημα αυτό το φέρνει ένας τοίχος.
Υπάρχουν τοίχοι με συνθήματα όμορφων αναζητήσεων, ευχάριστων προκλήσεων, ελπιδοφόρων μηνυμάτων.
Υπάρχουν, όμως, και τοίχοι που μαρτυρούν προσωπικά αδιέξοδα, υπαρξιακές απομονώσεις, δολιότητες, εμπάθειες. Κι όμως, ένας «αναρχικός»
τοίχος στα Εξάρχεια, ξεπερνάει σε
πρωτοπορία και περιεχόμενο τα μηνύματα τοίχων που καταδικάζει ο χρόνος
και ο άνθρωπος. Αυτός ο τοίχος είναι
πιο αναρχικός σε βάθος, ουσία και
νόημα από τα μηνύματα τοίχων που
υπάρχουν επειδή πρέπει να μην υπάρξει
ο άλλος και αντλούν την ύπαρξη τους
μέσα από την μείωση της προσωπικότητας του άλλου. Εκείνος ο τοίχος στα
Εξάρχεια έχει αληθινή αναρχία, όχι
φθηνή μαγκιά. Η μαγκιά του έγκειται
στο γεγονός ότι εκφράζει μεταφυσικές
αγωνίες, τις οποίες ο χρόνος καταθέτει
κάθε στιγμή ενώπιον του ανθρώπου.
Αυτός ο τοίχος των Εξαρχείων, είναι
ειλικρινής, αληθινός, γιατί πάνω του
φιλοξενεί μία μεταφυσική αγωνία, τέτοια αγωνία που οι φθηνές μπογιές
δεν αντέχουν. «Υπάρχει ζωή πριν από
τον θάνατο;».
διάκονος Ι. Μ. Σταγών & Μετεώρων

π. Ηρακλής Αθ. Φίλιος
(Βαλκανιολόγος, Θεολόγος)

•«... τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας...»

Π

ολυτάλαντος ο Μ. Βασίλειος,
προικισμένος με πολλά και
ποικίλα έμφυτα χαρίσματα,
κατάφερε με τη σπάνια επιμέλειά του
να τα πολλαπλασιάσει και να τα
αναπτύξει στο έπακρο και με τη Θεία
Χάρη να τα εξαγιάσει και να τα θέσει
στην υπηρεσία των ανθρώπων και της
Εκκλησίας και στη δόξα του Θεού. Έτσι
κατάφερε να αναδειχθεί οικουμενικός
διδάσκαλος, μέγας μεταξύ των
μεγάλων. Φωστήρ φαεινός.

Προσωπικότητα πολύπλευρη. Επίγειος άγγελος. Ουράνιος άνθρωπος. Φιλόσοφος στο
νου, άγγελος στην καρδιά. Ποιμένας και επίσκοπος Καισαρεία ας άριστος. Δικαίως αποκαλείται ο Βασίλειος: «Πάσι Τύπος» μύστης
αρρήτων, φως, τοις αντιθέσις πέλεκυς εκκοπτικός, τη Εκκλησία του Θεού χαράκωμα,
του πνεύματος ακηλίδωτον έσοπρον, πατήρ
ορφανών καιχηρών προάσπησις και πλούτος
πένησι, γήρως βακτηρία, παιδαγωγία νεότητος, μοναζόντων αρετής κανών, όλος ιερωμένος Θεώ, ουρανοφάντωρ...».
Σημαντικό ρόλο στην όλη πνευματική ανέλιξη και στο μεγαλείο του Βασιλείου έπαιξε
αναμφισβήτητα το οικογενειακό του περιβάλλον. Είχε βαθειά χριστιανικές ρίζες, διαποτισμένες από τα νάματα της πίστεως. Η
γιαγιά του Μακρινά ήταν μαθήτρια του αγίου
Γρηγορίου Νεοκαισαρείαςτου θαυματουργού.
Αυτή μετέδωσε το αγνό γάλα της πίστης
και της θεοσέβειας στα πρόσωπα της οικογένειας, σαν άλλη πνευματική τροφός. Ο
Μέγας Βασίλειος: «ημάς έτι νηπίους όντας
έπλαττε και εμόρφου τοις της ευσέβειας
δόγμασιν».
Ο πατέρας του, Βασίλειος και αυτός, ήταν
άνδρας ονομαστός και αποδείχθηκε ανώτερος από κάθε άλλον στην αρετή και μόνο η
αρετή του τέκνου του τον εμπόδιζε να έχει
το πρωτείο. Και η μητέρα του Εμμέλεια συνδύαζε αρμονία και χάρη, όπως σημαίνει το
όνομα της και αναδείχθηκε μεταξύ των γυναικών πρώτη στην αρετή, όπως εκείνος μεταξύ των ανδρών, όπως γράφει ο Γρηγόριος
ο Θεολόγος.
Το αγλαόκαρπο αυτό δέντρο είναι επόμενο
να αποδώσει γλυκείς καρπούς. Η ευλογημένη
αυτή οικογένεια του Βασιλείου και της Εμμέλειας αποδείχθηκε πρότυπο οικογένειας
και θερμοκήπιο μέσα στο οποίο με τη θαλπωρή της αγάπης και με το άδολο γάλα της
πίστης ανατράφηκαν τα παιδιά, οι νέοι βλαστοί. «Εξ απαλών ονύχων», από τη βρεφική
ηλικία άκουσαν τα ιερά γράμματα και διαπλάστηκαν «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου,
έχοντας υπόδειγμα άριστο για μίμηση τους
γονείς τους «εν λόγω, εν έργω, εν αναστροφή». Αυτή η γαλήνια και ειρηνική οικογενειακή
ατμόσφαιρα, «η κατ' οίκον Εκκλησία», μέσα
στην οποία μεγάλωσαν ο Βασίλειος και τα
αδέλφια του, αποτέλεσε το ασφαλές θεμέλιο,
πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε το λαμπρό
μέλλον τους.
Πολύτεκνη η οικογένεια, τέσσερα αγόρια
και πέντε κορίτσια. Από τα αγόρια τα τρία
αφιερώθηκαν στην Εκκλησία και έγιναν επιφανείς επίσκοποι: Ο Βασίλειος Καισαρείας,
ο Γρηγόριος Νύσσης και ο Πέτρος Σεβάστειας, ο Νεκτάριος έγινε ασκητής. Η πρωτότοκη αδελφή του Μακρινά διακρίθηκε για
την αρετή της και έπαιξε σημαντικό ρόλο,
ώστε ο Βασίλειος να ακολουθήσει το δρόμο
της ολοκληρωτικής αφοσιώσεως και προσφοράς.
Σημαντικός πράγματι ο ρόλος της οικογένειας στη διάπλαση του χαρακτήρα των παιδιών.
Ας το προσέξουν αυτό οι σημερινοί γονείς.

Ας είναι οι ίδιοι άριστα υποδείγματα και πρότυπα για μίμηση σε όλα. Γιατί τα παιδιά συνήθως αντιγράφουν τους γονείς και μιμούνται
τις συνήθειες τους και τη συμπεριφορά τους.
Δεν αρκεί να εφοδιάζουν τα παιδιά τους με
όλες τις σύγχρονες γνώσεις και να τους παρέχουν όλα τα μέσα επικοινωνίας και διασκέδασης, αλλά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή
και άγρυπνη φροντίδα" όσον αφορά στις
συναναστροφές τους και στις παρέες τους,
στο τι διαβάζουν, τι βλέπουν, τι ακούνε.
Ο Μ. Βασίλειος εφάρμοζε το αρχαιοελληνικό απόφθεγμα «φθειρουσιν ήθη χρηστά
ομιλίαι κακαί», όχι μόνο στα παιδικά του
χρόνια, αλλά και ως φοιτητής. Στην Αθήνα,
απόφευγε ανήθικες παρέες και γνώριζε μόνο
δύο δρόμους: Τον οδηγούντα στο Πανεπιστήμιο και τον σπουδαιότερο που οδηγούσε
στην Εκκλησία. Και συνιστά στους νέους να
αποφεύγουν όχι μόνο τις κακές συναναστροφές, αλλά και τα αισχρά θεάματα, αναγνώσματα και ακροάματα.
Να κλείνουν τα αυτιά τους, όπως έκανε ο
Οδυσσέας στο νησί των Σειρήνων. Γράφει:
«Να μη τρέφομε τα μάτια μας με την παρατήρηση των σωμάτων, που κεντρίζουν την
ηδονή, ούτε να γεμίζουμε τις ψυχές μας με
το άκουσμα διεφθαρμένων τραγουδιών. Γιατί
είναι φυσικό από τέτοια μουσική να δημιουργούνται πάθη δουλοπρέπειας και εξευτελισμού».
Δυστυχώς, σήμερα είναι εύκολη η πρόσβαση σε τραγούδια, τα οποία αποτελούν
ευχάριστο ακρόαμα πολλών. Τα σύγχρονα
αισχρά τραγούδια, που εξυμνούν σαρκικά
πάθη και παράνομους έρωτες, έχουν μολύνει
επικίνδυνα την ηθική ατμόσφαιρα της κοινωνίας μας, η οποία απειλείται από ηθική
ασφυξία. Είναι καιρός, όλοι οι υπεύθυνοι, οι
γονείς οι πνευματικοί εκκλησιαστικοί ηγέτες
και οι πολιτικοί άρχοντες να βάλουν φραγμό
στον ηθικό αυτόν εκμαυλισμό και εκφαυλισμό
της κοινωνίας. Δεν μπορεί άνθρωποι ανήθικοι
«αισχρού κέρδους χάριν» να αφήνονται ασύδοτοι να σπέρνουν το μικρόβιο της διαφθοράς
με αναίδεια και αυθάδεια μέσω των Ραδιοτηλεοπτικών μέσων, καυχώμενοι μάλιστα ότι
προσφέρουν ψυχαγωγία. Γιατί από τη διαφθορά της ψυχής πηγάζει η γενικότερη διαφθορά της κοινωνίας.
Ο Μ. Βασίλειος με τη ζωή και το έργο του,
με τη διδασκαλία του, δεν παύει να είναι ο
δάσκαλος της αγνότητας και της αγιότητας
και σήμερα και στους αιώνες. Ας ακούσομε
τη φωνή του.
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ΑΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΕΣ του 2019
Ενώ η Ελλάδα ζει με την αβεβαιότητα και οι πολίτες περνούν, ίσως, την μεγαλύτερη περιδίνηση των τελευταίων δεκαετιών, οι ΚΑΛΠΕΣ είναι το
μόνο σίγουρο για το Νέο Έτος.
Ο κόσμος ελπίζει, γιατί η ελπίδα
πεθαίνει τελευταία, αλλά ταυτόχρονα και φοβάται. Το τι θα
φέρει η καινούργια χρονιά στην
Πολιτική, στην Οικονομία, στην
Κοινωνία και στα Εθνικά θέματα
κανένας δεν γνωρίζει. Δυστυχώς, διακατέχεται και από ελπίδες αλλά και από φόβους.
Ο χρόνος που φεύγει ξεκίνησε
ελπιδοφόρα, γεμάτος με προσδοκίες και υποσχέσεις. Τώρα,
όμως, που απέρχεται και ο πιο
απλός πολίτης διαπιστώνει, πως
τα προβλήματα και οι πληγές δεν
άλλαξαν διόλου. Τα βάρη, οι φόροι και θυσίες αμέτρητα και μη
αναστρέψιμα. Οι συνέπειες των
Μνημονίων άφησαν πίσω «στάχτη
και χόβολη». Ο λαός δεν πήρε
ανάσα και η πολυδιαφημισμένη
Ανάπτυξη δεν ήρθε ποτέ. Μπορεί
ο Πρωθυπουργός να εγκαινίασε
ένα σταθμό Θεσσαλονίκης αλλά
θα αρχίσει η λειτουργία του μετά
από ΔΥΟ χρόνια …!
Δυστυχώς, το 2019, δεν φαίνεται και τόσο ελπιδοφόρο. Βγήκαμε τυπικά από τα Μνημόνια αλλά
θα παραμείνουμε υπό επιτήρηση
μέχρι το 2062…! Οι αμφιβολίες και
οι αβεβαιότητες είναι συντριπτικά
περισσότερες από τις ελπίδες. Η
ιδεοληπτική Συγκυβέρνηση δεν
εκμεταλλεύτηκε, επαρκώς, τον
δανεισμό με μηδενικά επιτόκια
και τα κοράκια … των Αγορών, περιμένουν να μας δανείσουν με καταστροφικά επιτόκια των 4 και 5%.
Η παγκόσμια ανάπτυξη υποχωρεί και η είσοδος σε μια νέα οικονομική κρίση, ίσως, είναι πολύ
κοντά. Η Ελλάδα είναι … μετέωρη

Γράφει ο Δρ.

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

χωρίς εξασφαλισμένη πορεία
προς τις Αγορές. Πολλοί φοβούνται ότι η Πατρίδα μας θα θαλασσοδέρνεται σε επικίνδυνες …
θάλασσες και η Δαμόκλειος σπάθη, με τα πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% και με την υψηλή
φοροκαταιγίδα θα σφίγγουν την
θηλιά στον αδύναμο λαιμό της
φτώχειας και της απογοήτευσης
των πολιτών.
Οι τράπεζες θα αλλάζουν … χέρια και τα Κόκκινα Δάνεια δεν θα
τις επιτρέψουν ούτε το 2019 να
βοηθήσουν επαρκώς τον Ιδιωτικό
τομέα. Οι υπάλληλοι θα απολυθούν και τα μηχανήματα θα κόψουν τα εργατικά χέρια. Τώρα το
πώς θα μπορούν οι υπερήλικες να
κάνουν τις συναλλαγές είναι ένα
θέμα που δεν απασχολεί τους
Τραπεζίτες.
Οι Ελπίδες, επομένως, για έναν
καλύτερο Χρόνο, είναι ελάχιστες.

Το μόνο βέβαιο είναι πως το έτος
που Ανατέλλει θα είναι έτος
ΕΚΛΟΓΩΝ, για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, για την Ευρωβουλή και
για τους Εθνοπατέρες της Ελληνικής Βουλής. Εκλογές, με πολλά
αγκάθια, όπως το Σκοπιανό και οι
Τουρκικές προκλήσεις σε Αιγαίο,
Κύπρο και Μεσόγειο. Εκλογές με
πολλές υποσχέσεις από τους ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, με πολλά έξοδα, με
μεγάλη Μαύρη … Προπαγάνδα
και με Διχαστικές τάσεις.
Οι πολλαπλές κάλπες, με ζημιογόνους και άγονους αγώνες,
βλάπτουν την οικονομία και το πολιτικό κλίμα αλλά και υπονομεύουν την όποια ελπίδα για ανάκαμψη. Οι τελευταίες τρομοκρατικές επιθέσεις και απαγωγές σε
Κοινωνία και σε Χριστιανικές Ορθόδοξες Εκκλησίες καθώς και τα
συνθήματα που γράφονται στους
τοίχους για Πολιτικούς και Ιεράρχες μπορούν να οδηγήσουν
σε μαγαλύτερη κρίση και απειλή.
Πάντως, κάτω και από αυτές τις
πρωτόγνωρες συνθήκες, οι πολλαπλές εκλογές μπορεί να ανοίξουν παράθυρο ελπίδας. Οι πολίτες ας κοιτάξουν τι έταξαν οι
Τσίπρας- Καμμένος το 2015 και τι
υλοποίησαν. Ας αξιολογήσουν με
νηφαλιότητα τα όσα είπαν και
δεν έκαναν. Και ας κάνουν αξιόπιστες επιλογές. Έτσι οι αγωνίες
και οι φόβοι μπορούν να αλλάξουν
και το 2019 από αβέβαιο να φανεί
ως χρονιά μεγάλης Πολιτικής και
Οικονομικής Αλλαγής και Σταθερότητας.
Φυσικά για να γίνουν όλα αυτά,
εκτός από το παλαιό και αποτυχημένο 2018, πρέπει να περάσουν, χωρίς επιστροφή, στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας το 2019,
αυτοί που επί πέντε χρόνια μας
πουλούσαν «φύκια για μεταξωτές
κορδέλλες».

Και η Πιαλεία συνεχίζει να στηρίζει τον
Δήμαρχο Πύλης κ. Κωνσταντίνο Μαράβα στην
καινούργια του μάχη, στις εκλογές του Μάη
Kαι με καινούργιο πρόσωπο.
Ο Βασίλειος Πατσιούρας του Κωνσταντίνου
έδωσε τα χέρια και θα είναι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος στον δημοτικό συνδυασμό με
τίτλο «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ».
Επιχειρηματίας – κτηνοτρόφος, που δραστηριοποιείται στην Πιαλεία.
Ο ίδιος δηλώνει ότι: «Αθόρυβα, όπως πάντα είμαι στην ζωή μου, αισθάνομαι έτοιμος να βοηθήσω τον κύριο Μαράβα να συνεχίσει το έργο του
στην επόμενη τετραετία. Στην τετραετία του
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ. Το δικαιούται ο ίδιος, το χρειάζεται
και ο Δήμος μας. Θέτω τον εαυτό μου στην υπηρεσία των συνδημοτών μου».
Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας,
χαρούμενος για την εξέλιξη δήλωσε ότι: «Υποδέχομαι στις τάξεις του συνδυασμού μου τον Βασίλη. Χαίρομαι γιατί η καθημερινή στάση του στην
ζωή αποτελεί εγγύηση για το αύριο.

Για την Πιαλεία, για την Δημοτική Ενότητα Πιαλείων, για τον Δήμο Πύλης.
Τον καλωσορίζω και του εύχομαι καλό δρόμο».

Πρωτοχρονιάτικος «μποναμάς» από τον Μαράβα
Και το πολύπαθο Ροπωτό ψηφίζει θετικά για τον
ίδιο, αναγνωρίζοντας απλά, τις κινήσεις και τον
προγραμματισμό για την καθημερινότητα και την
συνέχεια του χωριού, από την Δημοτική Αρχή.
Μαζί του συντάσσονται και ενώνουν τις δυνάμεις τους για την καινούργια νίκη, ως υποψήφιοι
στην Κοινότητα Ροπωτού, (με αλφαβητικά σειρά)
οι παρακάτω:
Γίδας Απόστολος του Ματθαίου – Αστυνομικός
Καραδήμας Ευάγγελος του Χρήστου – συνταξιούχος
Λαμπρογιώργος Δημήτριος του Ηλία – υπάλληλος ΕΚΑΒ
Πασχαλίδου Βαρβάρα – Βιβή του Βασιλείου- σύζυγος του Κων/νου Απ. Κωτούλα- Εκπαιδευτικός
Ρομπιές Γεώργιος του Παναγιώτη- νυν Πρόεδρος της Κοινότητας
Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας,
χαρούμενος για την εξέλιξη δήλωσε ότι: «Καλωσορίζω στις τάξεις του συνδυασμού μου τον

Αποστόλη, τον Βαγγέλη, τον Δημήτρη, τον Γιώργο, την Βιβή.
Χαίρομαι γιατί έμπειροι και νεώτεροι ενώνονται
για το κοινό καλό.
Για το Ροπωτό, για την Δημοτική Ενότητα Πύλης, για τον Δήμο Πύλης.
Τους ευχαριστώ και τους εύχομαι ολόψυχα καλό
δρόμο.
Η Λαμπρινή Οικονόμου, ο Γιώργος Δούλος και
ο Άρης Τζάνης θα είναι δίπλα τους».
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ΤΡΙΤΗ

1

07:20 Δώδεκα Μήνες (Ε)
08:20 Δεν Είσαι Μόνος (Ε)
09:15 Βιβαλντιάνο - Η Πόλη με τους
Καθρέπτες
11:00 Δοξολογία
11:45 Κάστρα και Μουσεία της Γαλλίας
(Ε)
12:15 Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία της
Βιέννης
14:45 20ός Αιώνας Επιλογές (Ε)
15:00 ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά Καιρός
15:45 Η Ήπειρος Ταξιδεύει
18:10 Μεγιστάνες και Αστέρες: η
Ιστορία του Χόλιγουντ E6
19:15 Οι Δοσατζήδες
20:55 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
22:00 Παραλίγο Γάμος
23:35 Πίνα Μπάους (Ε)
01:20 Δεν Είσαι Μόνος (Ε)
02:10 Δώδεκα Μήνες
03:10 Πίνα Μπάους (Ε)
04:45 Μεγιστάνες και Αστέρες: η
Ιστορία του Χόλιγουντ E6

06:00
07:00
09:00
11:00
13:00
14:00
15:00
16:15
16:30
17:30
18:30
19:30
20:45
22:15
00:15
01:30
02:30
04:15
05:15

06:00
06:45
07:15
07:40
08:15
08:45
09:15
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30

The Land Before Time
Transformers Robots in Disguise
Ο Βασιλιάς Τζούλιαν
Baby Looney Tunes
Robocar Poli
Οι Ευχούληδες: Το Πάρτι
Συνεχίζεται
Πέππα, το Γουρουνάκι
Μπόμπι και Μπιλ
Κουταβοφιλαράκια
PJ Masks
Miraculous Lady Bug
The Garfield Show
Τομ και Τζέρι: Οι Μικροί Βοηθοί
του Άι Βασίλη (Tom and Jerry:
Santa's Little Helpers)
Be Cool Scooby-Doo!

13:00
13:20
15:00
15:30
16:00
17:50
19:55
21:00
00:15
03:30

Σούπερ Looney Tunes
Yogi Bear
Star News
Τα Φιλαράκια
Τα Μπαλάκια της Οργής
Μόνος στο Σπίτι 3
Star News
Η Άννα και ο Βασιλιάς
Ιωάννα της Λωραίνης
Γκρέμλινς 2: Η Νέα Γενιά

06:30
07:20
08:40
10:30
12:15
13:00
14:50
16:50

Οι Φίλοι Μου Τίγρης και Γουίνι
Σοφία, η Πριγκίπισσα
Οι Αριστόγατες
Αστερίξ: Η Κατοικία των Θεών
Ειδήσεις
Η Μαγεμένη
Ο Άγιος Βασίλης μου
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Αστέρας Ραχούλας
Kitchen Lab
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα
'Eνα Κορίτσι για Δύο
Ο Άγιος Βασίλης μου
Θυρίδα Τηλεπώλησης
'Oλα στην Ταράτσα
Εικόνες (Ε)

17:00
18:00
19:00
20:00
21:50
01:40
03:40
04:20
05:10

Οι Μεν και οι Δεν (Ε)
Άκρως Οικογενειακόν (Ε)
Rango
Πάρτι Φαντασμάτων
ANT1 News
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ2 Ε12
(Ε)
Ρουκ Ζουκ (Ε)
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
Κάνε Γονείς να Δεις Καλό E4 (Ε)
Still Standing (Ε)
Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα
ANT1 News
Still Standing
Η Κόρη μου η Σοσιαλίστρια
Ταξιδεύοντας στο Μύλο των
Ξωτικών & τους Rec
Vice
Μη μου Λές Αντίο
Το Καφέ της Χαράς
Και οι Παντρεμένοι 'Eχουν Ψυχή
(Ε)

06:00 Τζέιμς Κάμερον: Υποβρύχια
Εξερεύνηση
07:45 Frozen Planet: Late Summer
08:30 Frozen Planet: Winter
09:15 Θαλασσόλυκοι
10:15 Happy Traveller
11:15 Οι Γλυκές Αλχημείες Ταξιδεύουν
12:15 Μαδαγασκάρη
14:00 Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
14:40 Happy Traveller
15:10 'Oσο 'Eχω Εσένα
16:10 My Style Rocks
19:45 Τα Νέα του ΣΚΑΪ
21:00 Power of Love
00:30 Ανήθικη Πρόταση
02:45 My Style Rocks (Ε)
05:15 Happy Traveller

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

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

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και
5 απόγευμα έως 8 πρωί
επομένης
Παπαστεργίου Ανδρέας
Απόλλωνος 5
2431021341
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Σχοινά Μιρέλλα
Βας. Τσιτσάνη 6
2431027671

Τετάρτη 2 Ιανουαρίου
8 πρωί – 2 μεσημέρι και

5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Γκουμπλιά Άννα
Όθωνος 14
2431021988
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Γκαβοτζήμα Βασιλ.
Ηρ. Αλβανικού Μετώπου
4
2431024844

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Μεσιακάρης-Οδ. Ριζαριού
Κατσάνας-Μ. Καλύβια
Κουβελάς-Γόμφοι
Κουτσίρας-Ράξα
Χατζής-Ταξιάρχες
Οικονόμου-Παλαιόπυργος
Παπαγεωργίου-Αρδάνι
Γραμμένου-Πετρωτό
Τσιώκας-Μικρό Κεφαλόβρυσο

Τετάρτη 2 Ιανουαρίου
Πιάζα-Οδ. Καλαμπάκας

τηλεόραση
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Τσιανατέλης-Οδ. Ιωαννίνων
Γιώτας-Παλαιόπυργος
Γιώτας-Πρίνος
Οικονόμου-Λυγαριά
Κανάτας-Πύλη
Παπαποστόλου-Νομή
Παππά-Χρυσαυγή
Τσεκούρας-Γλύνος
Τσιάκας-Γόμφοι

01.30 «Θεσσαλία LIVE»
03.00 Ξένη ταινία «Εlvis»
05.45 Μουσικό διάλειμμα
06.00 «Αρωμα Ελλάδος»
07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 Εορταστικό Πρόγραμμα Γ’
Συνάντηση Χορωδιών - Βυζαντινό
και Δημοτικό Εργαστήρι
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 «Θεσσαλία LIVE»
11.30 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
12.30 Εδώ Θεσσαλία - Εδώ Ελλάδα»
15.30 Ντοκυμαντέρ «Το Γεφύρι του
Αγίου Βησσαρίωνα στην Πόρτα
Παναγιά Τρικάλων»38
16.00 Τελεμαρκετινγκ
17.00 Εορταστικό πρόγραμμα
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 Εορταστικό πρόγραμμα
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.40 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Λύκειο Ελληνίδων»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

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

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

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

ΚΡΙΟΣ: Είστε λίγο ευέξαπτοι την τελευταία
μέρα του χρόνου, αν και εδώ που τα λέμε, το
συγκεκριμένο χαρακτηριστικό θεωρείται αρκετά κριαρίσιο και δεν είναι ότι σας λείπει τις
υπόλοιπες μέρες.
ΤΑΥΡΟΣ: Ταυράκια μου, προσέξτε την υγεία
σας και πιθανούς τραυματισμούς σήμερα
τελευταία μέρα του χρόνου, αν δε θέλετε να
κάνετε ρεβεγιόν στο κρεβάτι φιλοσοφώντας
ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Αλλιώς τα σχεδιάζατε κι αλλιώς φαίνεται ότι σας έρχονται τα πράγματα Διδυμάκια την τελευταία μέρα του χρόνου. Στην περίπτωση σας όμως οι ανατροπές μπορεί να
έχουν και ευχάριστη πλευρά.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η τελευταία μέρα του χρόνου δεν
ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο, αφού ο αλαζονικός και ίσως εκκεντρικός τρόπος που μπορεί να επιλέξεις για να διαχειριστείς μια συναισθηματική απογοήτευση δε φαίνεται να είναι η καλύτερη λύση, ενώ αντίθετα έτσι μάλλον περιπλέκεις περισσότερο τα πράγματα.
ΛΕΩΝ: Αν θέλετε τη συμβουλή μου, καλά θα
κάνετε να αποφύγετε περιττές συζητήσεις, εμπορικές συμφωνίες, μη σας πω και τις περιττές μετακινήσεις σήμερα, τελευταία μέρα
του χρόνου. Ειδικά το τελευταίο είναι προτροπή να είστε προσεκτικοί όταν οδηγείτε και
στην ώρα σας αν ταξιδεύετε.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Τι άλλο θα μπορούσες να περιμένεις την τελευταία μέρα του χρόνου απ΄το
να περάσεις την Πρωτοχρονιά του Σκρουτζ
Μακ Ντακ, αν σε πιάνει ένα σφίξιμο όταν καλείσαι να ξοδέψεις χρήματα κι όταν αυτό που
χαρακτηρίζει τα συναισθήματα σου είναι μια
γενικότερη ανασφάλεια;
ΖΥΓΟΣ: Σίγουρα είστε από τα ζώδια που δυ-

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Μορφή κίνησης σώματος,
στη Φυσική.
2. Εργο του Ρώσου αυτού θεατρικού συγγραφέα είναι και το
«Καημένε μου Μάρικ».
3. Σύμφωνο - Γειτονικά στο
αλφάβητο.
4. Γίνεται σε μεγάλη θερμοκρασία.
5. Προστακτική που... αναβάλλει - Ερημώνει το... κέντρο.
6. Π/Μα παλαιότερων εποχών.
7.0,τι και το λάδι για τη... θάλασσα (αντιστρ.) - Αχώριστο μόριο ελληνικών λέξεων (αντιστρ.).
8. Αυτοί δεν είναι... αυτοί - Εμπρόθετο άρθρο.
9. Εορτή της αρχαιότητας προς
τιμήν του Διονύσου.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Στο έδαφος της βρίσκεται το
όρος Κιλιμάντζαρο.
2. Ερμηνεύονται... μελοδραματικά - Ομοια γράμματα.
3. Συνεχόμενα στο αλφάβητο Χαρακτηρίζεται έτσι και από την
ηλικία της.
4. Υποδηλώνουν και τα συγκεκριμένα - Διάκριση μοσχαρίσιου
κρέατος (αντιστρ.).
5. Τίτλος ταινίας του Αντρέι Ταρκόφσκι.
6. Βασικό είδος της διατροφής

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

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

XPHΣIMA THΛEΦΩNA
EKAB 166, ΔEH βλάβες 1050, OTE βλάβες 121, Άμεση Δράση 100, Πυροσβεστική 199
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“BUMBLEBEE”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

και ευτυχισμένο το 2019.
μας.
7. Ρήμα (αντιστρ.) - Οι αρχαίοι
Μακεδόνες τη χρησιμοποιούσαν.
8. Μεγάλος Αυστριακός συνθέτης του 19ου αιώνα.
9. Ακολουθεί την κηδεία... ηχητικά - Ιταλική πόλη.

Επόμενες προβολές:
Από Πέμπτη 10/1/2019

Το κορίτσι
στον ιστό της αράχνης

ΛΥΣΗ (30-12-2018)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΑΙΤΙΑΡΧΙΑ 2. ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 3. ΡΠ (ΡΟΠΗ) - ΤΟ - ΑΡ
4.ΟΙΝΟΠΟΙΟΣ
5. ΣΑΤΙ - ΑΝΙΑ 6. ΤΣΙ - ΑΡΗ 7. ΖΑΡΙ
-10 8. ΓΙΟΥΒΕΤΣΙ 9. ΑΛΑΤΑ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ 2. ΙΠΠΙΑΣ 3. ΤΙ - ΝΤΙΖΟΝ 4. ΙΣΤΟΙ - ΑΥ 5.
ΠΟΤΑ - ΑΒΡΑ
6. ΡΟ - Ο ΑΡΙΕΛ 7. ΧΛΑΙΝΗ - ΤΑ
8. ΙΕΡΟΙ - ΙΣΤ 9. ΑΣ - ΣΑΒΟΪΑ

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

Sudoku

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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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη
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στα ελληνικά
Επίσης προβάλλεται
η ταινία

Κινηματογραφος

1
5

“Η ΜΑΙΡΗ ΠΟΠΙΝΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ”

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

6

8

ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Σε απογευματινές
προβολές
η ταινία της Ντίσνεϊ

facebook/Δημοτικος

9
7

“ΜΠΑΤΣΕΛΟΡ 3”

blogspot.com

5

3

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

http://cine-mylos.
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ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σε απογευματινές
προβολές
η παιδική ταινία

Τηλ. 24310 20090

Πώς παίζεται

4

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

στο Μύλο Ματσόπουλου

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

2

TELEMACHOS CINEMA

CINE –ΜΥΛΟΣ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔHMOTIKEΣ KAI ΔHMOΣIEΣ APXEΣ Ν. TPIKAΛΩN
Nοσοκομείο 2431350100, Δήμου Tρικκαίων: 24313 51100-110,
Nομαρχία 27445, Nομάρχης 27938, Αναγγελία Πυρκαγιών 1591,
KTEO 35852, Tμήμα Yγιεινής 46248, Tμήμα Kοιν. Πρόνοιας
46233, OAEΔ 27459, A’ βάθμια Eκ/ση 46314, B’ βάθμια Eκ/ση
46320, ΔEH 27281, 1050, ΔEYAT 76711-13, Aστικό KTEΛ
76651, ΡΑΔΙΟ Tαξί 18300 (από σταθερά ή κινητά τηλέφωνα χωρίς να προστεθεί κωδικός) ισχύουν και τα εξής: 22111,
33111, TAXI Πύλης 24340 22446, Φορτοταξί 70222, Tρίκυκλα
25111. KAΛAMΠAKAΣ (24320): Δημαρχείο 22346,
Kέντρο Yγείας 22222, Tαξί 2431022022, KTEΛ 22432, OΣE
22451, Πυροσβεστική 22999, ΔEH 22288, Aστυνομία
76100.ΠYΛHΣ (24340): Δημαρχείο 22313, Kέντρο Yγείας 22870, Aστυνομία 22277, ΔEH 41255. ΦAPKAΔONAΣ
(24330): Δημαρχείο 29023, Kέντρο Yγείας 22570, Aστυνομία 63030, OTE 22099, Πυροσβεστική 61199, 61166.

σκολεύτηκαν αρκετά το ’18. Η τελευταία
μέρα του χρόνου ξεκινάει κι αυτή με συναισθήματα αγωνίας ή ίσως και απογοήτευσης.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Οι ψευδαισθήσεις σου ή γενικότερα η λάθος αντίληψη που μπορεί να έχεις
για τα πράγματα μπορεί να αποτελέσει για
σένα πηγή προβλημάτων την τελευταία μέρα
του χρόνου.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Η τελευταία μέρα του χρόνου σας
επιφυλάσσει σημαντικές εξελίξεις, αν είστε
διατεθειμένοι να μιλήσετε ανοιχτά και να κινηθείτε με τρόπο που μπορεί να μην αισθάνεστε σιγουριά, επειδή δεν το συνηθίζετε,
αλλά εδώ κολλάει η παροιμία που λέει ότι αν
δε σπάσεις αβγά, ομελέτα δεν τρως.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Κάποιοι εξωγενείς παράγοντες
θα ταράξουν την οικογενειακή σας γαλήνη και
αυτό είναι το θέμα που θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε την τελευταία μέρα του χρόνου.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Για σένα η τελευταία μέρα του
χρόνου χαρακτηρίζεται από κάποια διλήμματα συναισθηματικής φύσεως απέναντι στα
οποία όμως καλό θα είναι να κρατήσεις μια πιο
στωική και ψύχραιμη στάση, γιατί η ευαισθησία και ο αυθορμητισμό σου μπορεί να σε κάνουν να κάνεις κινήσεις ή να πάρεις αποφάσεις που δε θα είναι συνειδητές.
ΙΧΘΕΙΣ: Μια εξαπάτηση ή η μη τήρηση των
όρων κάποιας συμφωνίας είτε αυτή λέγεται
γάμος, είτε οποιασδήποτε μορφής συνεργασία είναι αυτό που θα σας ταλαιπωρήσει λίγο
την τελευταία μέρα του χρόνου και θα σας δημιουργήσει ανασφάλειες σχετικά με την πορεία της “συνεργασίας”, αλλά και προβληματισμό για τις παραλείψεις σας που έδωσαν
το χώρο να συμβούν.
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ΤΡΙΤΗ

1

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Βουτιά έκανε το χρηματιστήριο το 2018
Το 2018 διέψευσε τις μεγάλες προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί στις αρχές
του έτους καθώς η χώρα ετοιμαζόταν να
εξέλθει από τα μνημόνια. Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έκλεισε το 2018 με
μεγάλες απώλειες 23,56%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε σε ποσοστό
49,82%. Η καθαρή έξοδος από τα μνημόνια δεν έπεισε τους επενδυτές, που οδήγησαν την αγορά σε νέα χαμηλά 2 ετών και
τις τράπεζες σε νέα ιστορικά χαμηλά. Οι
ελληνικές μετοχές βάσει του δείκτη MSCI
Greece σημείωσαν από τις χειρότερες αποδόσεις παγκοσμίως, μετά τις αγορές της
Τουρκίας, του Παναμά, της Μποτσουάνας
και της Αργεντινής, οι οποίες κατακάθισαν
λόγω της ισχυρής υποχώρησης των νομισμάτων τους σε σχέση με το δολάριο. Η
ένταση της πτώσης, κυρίως των τραπεζικών μετοχών, ήταν μεγαλύτερη και από
2015 όταν η χώρα βρέθηκε ένα βήμα πριν
από την έξοδο από την ευρωζώνη, έκλεισαν για ένα μήνα περίπου οι τράπεζές της
και επιβλήθηκαν έλεγχοι στην κίνηση των
κεφαλαίων. Οι τράπεζες αποδείχθηκαν για
μία χρονιά ο αδύναμος κρίκος, παρά το γεγονός ότι πέρασαν επιτυχώς τα stress test
του Μαΐου, τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά και την κάλυψη
της έκτακτης χρηματοδότησης από τον
έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος.
Η υπόθεση της Folli - Follie έπαιξε καθοριστικό ρόλο για τον πιο σημαντικό
στοιχείο μιας αγοράς. Η εμπιστοσύνη κυρίως των ξένων επενδυτών κατέρρευσε,
με αποτέλεσμα ο σκεπτικισμός και το premium ρίσκου να αυξάνονται. Η αγορά
αγνόησε... την είσοδο της ελληνικής οικονομίας σε αναπτυξιακούς ρυθμούς και
την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.
Στο εξωτερικό οι διακυμάνσεις που παρατηρήθηκαν προς το τέλος της χρονιάς
τροφοδοτήθηκαν από τον εμπορικό πόλεμο
ΗΠΑ και Κίνας, την αναθεωρημένη προσδοκία μείωσης των ρυθμών ανάπτυξης για
το 2019 και το ύψος των αυξήσεων των
επιτοκίων στην Αμερική. Η κατάσταση
δεν έχει αποφορτιστεί και φαίνεται ότι στο
ξεκίνημα του 2019 οι αγορές θα παραμείνουν νευρικές όσο οι παράγοντες αυτοί παραμένουν.
Οι εκλογές
Τα σενάρια θέλουν τον Μάρτιο και τον
Μάιο ως μήνες με αυξημένη πιθανότητα
πρόωρης προσφυγής στις κάλπες. Η αναμονή επομένως θα είναι κυρίαρχη έως τη
στιγμή της προκήρυξης των εκλογών,
ενώ η επόμενη ημέρα θα αποτιμήσει
τους συσχετισμούς και τη δυνατότητα
ολοκλήρωσης μιας πλήρους τετραετούς
θητείας. Για το 2019 αναμένεται έντονη
μεταβλητότητα λόγω των εκλογικών αναμετρήσεων. Και επειδή το 2019 θα διεξαχθούν τουλάχιστον τρεις εκλογικές

αναμετρήσεις ο βαθμός νευρικότητας θα
είναι αυξημένος.
Η τεχνική εικόνα της αγοράς
Τεχνικά, σύμφωνα με την Beta ΑΧΕΠΕΥ,
η κυρίαρχη μακροχρόνια τάση είναι πτωτική. Η αναίρεση του πτωτικού σήματος
απαιτεί την υπέρβαση των 720 μονάδων.
Η πρώτη εκτίμηση για το ξεκίνημα της επόμενης χρονιάς είναι ότι η αγορά θα παραμείνει σε εύρος διακύμανσης με τους
υπάρχοντες τζίρους. Το ανοδικό περιθώριο εύκολα μπορεί να πληρώσει τιμές κοντά στις 900 μονάδες αυτό ωστόσο προϋποθέτει αλλαγή της υπάρχουσας συναλλακτικής δυναμικής. Στο αρνητικό σενάριο η περιοχή των χαμηλών του 2016
(420 μονάδες) είναι η έσχατη ζώνη στήριξης με πρώτο ενδιάμεσο στάδιο τις 520
μονάδες.
Οι δείκτες
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται
στις 613,30 μονάδες, έναντι 802,37 μονάδων του 2016 καταγράφοντας πτώση σε
ποσοστό 23,56%.
Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς υποχώρησε κατά 11 δισ. ευρώ, ενώ
η κεφαλαιοποίηση των τραπεζικών μετοχών μειώθηκε κατά 4,7 δισ. ευρώ.
Για τέταρτη συνεχή χρονιά υποχώρησε η αξία των συναλλαγών με τον μέσο
ημερήσιο τζίρο να διαμορφώνεται στα 55
εκατ. ευρώ, από 59 εκατ. το 2017 και 85
εκατ. ευρώ το 2015. Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE LARGE CAP
κλείνει το 2018 με πτώση 23,75 %, ενώ
ο δείκτης FTSE MID CAP σημειώνει πτώση 19,04%. Από τους κλαδικούς δείκτες
μόνο ο δείκτη του Πετρελαίου έκλεισε με
άνοδο, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι δείκτες του Εμπορίου και ο τραπεζικός δείκτης. Οι κλαδικοί δείκτες, με
βάση το κλείσιμο της Παρασκευής, έκλεισαν ως εξής: Τράπεζες: πτώση 49,82%,
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών: πτώση
32,15%, Βιομηχανικά Προϊόντα: πτώση
14,2%, Εμπόριο: πτώση 97,74%, Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα: πτώση 14,93%,
Τρόφιμα- Ποτά: πτώση 0,63%, Πρώτες
Ύλες: πτώση 19,10%, Κατασκευές: πτώση 11,87%, Πετρέλαιο: άνοδος 6,28%, Ταξίδια- Αναψυχή: πτώση 27,23%, Τεχνολογία: πτώση 22,48%, Τηλεπικοινωνίες:
πτώση 16,43% και Υπηρεσίες Κοινής
Ωφέλειας: πτώση 12,34%. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο
κατέγραψαν μόνο οι μετοχές της Τέρνα
Ενεργειακή (+26,98%) και της Motor Oil
(+10,76%).
Αντιθέτως τις μεγαλύτερες απώλειες
σημείωσαν οι μετοχές: Πειραιώς (73,62%), της Εθνικής (-67,18%), του
ΟΛΠ ( -45,16%), της Σαράντης (-44,51%),
της Alpha Bank (-41,97%), της Eurobank
(-40,00%), της ΔΕΗ (-34,67%) και της
ΕΧΑΕ (-31,27%).

Οι δέκα βασικές αλλαγές
που φέρνει το 2019 σε μισθούς,
συντάξεις, εισφορές και επιδόματα
Π
ρόκειται για δέκα
βασικές αλλαγές που
ήδη έχουν, οι
περισσότερες, ψηφιστεί από
τη Βουλή και οι οποίες θα
τεθούν σε εφαρμογή από
1/1/2019.

Σημαντικές αλλαγές και νομοθετικές παρεμβάσεις σε μισθούς,
συντάξεις, εισφορές και επιδόματα που αφορούν χιλιάδες φορολογουμένους αναμένεται να
φέρει, σε πρώτη φάση, το νέο
έτος, χωρίς ωστόσο αυτές να
αφορούν νέα μέτρα.
Πρόκειται για δέκα βασικές αλλαγές που ήδη έχουν, οι περισσότερες, ψηφιστεί από τη Βουλή
και οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή από 1/1/2019.

Ειδικότερα, οι αλλαγές
θα προβλέπουν:
* Την αύξηση μέχρι και 20 ευρώ
των συντάξεων για περίπου
620.000 συνταξιούχους για τους
οποίους προέκυψε θετική προσωπική διαφορά από τον επανυπολογισμό των συντάξεων τους
με βάση το νόμο Κατρούγκαλου.
Οι αυξήσεις που προέκυψαν θα
καταβληθούν σε 5 ετήσιες δόσεις
μέχρι το 2023 με αρχή το 2019.
Οσον αφορά τους υπόλοιπους

1.500.000 συνταξιούχους αυτοί θα
συνεχίσουν να λαμβάνουν τις σημερινές τους συντάξεις, καθώς
δεν θα εφαρμοστεί τελικώς το μέτρο της περικοπής των συντάξεων έως 18%.
* Θα επιδοτηθούν κατά 50%
από 2019 και άλλο 50% από το
2020 οι εργοδοτικές εισφορές
σε επιχειρήσεις που απασχολούν
εργαζόμενους κάτω των 25 ετών
και οι οποίοι λαμβάνουν τον υποκατώτατο μισθό(510 ευρώ). Ο λόγος έχει να κάνει με το γεγονός
ότι από το νέο έτος καταργείται ο
υποκατώτατος μισθός και πλέον
όλοι οι μισθωτοί στον ιδιωτικό
τομέα,ανεξαρτήτως ηλικίας,θα
έχουν ίση μεταχείριση έχοντας ως
βάση μισθοδοσίας τον κατώτατο
μισθό.

* Τον Φεβρουάριο αναμένεται
να ανακοινωθεί από το Υπουργείο
Εργασίας και αύξηση στον κατώτατο μισθό (586 ευρώ) που θα κυμαίνεται περίπου στα 50 ευρώ το
μήνα.
* Επεκτείνονται οι κλαδικές
συμβάσεις και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους. Αυτό θα
οδηγήσει σε αυξήσεις στις αποδοχές χιλιάδων μισθωτών του
ιδιωτικού τομέα που σήμερα αμείβονται με ατομικές επιχειρησιακές
συμβάσεις.
* Από τις αρχές του νέου χρόνου θα αρχίσει η χορήγηση επιδόματος στέγασης η επιδότησης
δόσεων στεγαστικών δανείων σε
300.000 οικογένειες με χαμηλά εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία.

* Τελευταία χρονιά το 2019
για την καταβολή του ΕΚΑΣ στους
τελευταίους δικαιούχους που λαμβάνουν χαμηλές συντάξεις(μέχρι
664 ευρώ).
* Το πρώτο τρίμηνο το 2019
δρομολογείται νέα ευνοική ρύθμιση για την αποπληρωμή σε έως
120 μηνιαίες δόσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εφορία και
ασφαλιστικά ταμεία. Θα αφορά πιθανότατα μόνον όσους επιτηδευματίες έκλεισαν τα βιβλία τους
η τα μπλοκάκια τους.
* Από 1/1/019 τα προνοιακά επιδόματα στους δικαιούχους θα
καταβάλλονται από τον νεοσυσταθέντα ΟΠΕΚΑ (Οργανισμός
Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης). Η καταβολή αρχικά θα γίνεται ανά δίμηνο και στη συνέχεια ανά μήνα.
* Μειώνονται κατά 6,67 ποσοστιαίες μονάδες οι ασφαλιστικές
εισφορές για 250.000 αυτοαπασχολούμενους που δηλώνουν εισοδήματα ετησίως άνω των 7.000
ευρώ.
* Ο ΟΑΕΔ αναμένεται να προκηρύξει εντός του 2019,νέα προγράμματα προσωρινής απασχόλησης και κατάρτισης για 88.500
ανέργους προυπολογισμού 632,5
εκατ.ευρώ.

Κ. Χατζηδάκης: Η πραγματική οικονομία έχει εξαντληθεί
Στις πραγματικές δυσκολίες
που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της Ν.Δ. Κωστής Χατζηδάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να τις
αποκρύψει με οικονομικά στοιχεία-«μουσαμάδες», όπως στη
φιέστα που διοργάνωσε για το μετρό Θεσσαλονίκης.
Ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε ότι
παρά την επίτευξη των στόχων για
πρωτογενή πλεονάσματα, η πραγ-

ματική οικονομία έχει εξαντληθεί
λόγω της συστηματικής υπερφορολόγησης, η οποία πλήττει και τα
φτωχά στρώματα.
Πρόσθεσε πως οι έμμεσοι φόροι βρίσκονται στο υψηλότερο
επίπεδο των τελευταίων ετών, οι
τράπεζες έχουν αποδυναμωθεί
και παράλληλα τόσο οι δημόσιες
όσο και οι ιδιωτικές επενδύσεις
αγκομαχούν. «Στις δημόσιες επενδύσεις έχουμε χαμηλό 10ετίας»,
είπε χαρακτηριστικά, σημειώνον-

Ο αντιπρόεδρος της Ν.Δ. Κωστής Χατζηδάκης
τας ότι το 2017 το σύνολο των
επενδύσεων δεν υπερέβαινε το
ένα τρίτο του 2007.
Ο αντιπρόεδρος της Ν.Δ. αναφερόμενος στην ΠΓΔΜ εκτίμησε
πως η κυβέρνηση θα επιχειρήσει

να κυρώσει το πρωτόκολλο εισδοχής των Σκοπίων στο NATO
μαζί με τη συμφωνία των Πρεσπών, καθώς προς αυτή την κατεύθυνση πιέζει η διεθνής κοινότητα.
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Δράση Καρδιοαναπνευστικής
Ενδεικτικές ιδιότητες
Αναζωογόνησης
των βοτάνων για το διαβήτη
Η
Η
ανάγκη για την
πρόληψη και
αντιμετώπιση των
υψηλών επιπέδων
ζαχάρου στο αίμα αφορά
όλο και μεγαλύτερο
κομμάτι του πληθυσμού.
Τα στατιστικά στοιχεία
καταδεικνύουν πως το
10% των ανδρών και το
9,6% των γυναικών άνω
των 25 ετών στην
Ευρώπη πάσχουν από
διαβήτη.

Η επιστημονική κοινότητα
προσπαθώντας να αντιδράσει στο φαινόμενο αυτό μελετά την αποτελεσματικότητα
νέων φαρμάκων όπως οι σιταγλιπτίνες, για την αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη
Η αλλαγή του τρόπου ζωής
αποτελεί πάντα την πρώτη
γραμμή άμυνας για την αντιμετώπιση του διαβήτη. Η ισορροπημένη διατροφή σε συνδυασμό με την άσκηση μπορούν αποδεδειγμένα να οδηγήσουν σε αναστροφή της
ασθένειας στους προδιαβητικούς αλλά και στη μείωση
του ρυθμού εξέλιξης αυτής σε
πιο προχωρημένα στάδια. Για
τους περισσότερους όμως
ανθρώπους, με ζάχαρο η αλλαγή των συνηθειών, η απώλεια βάρους, η προσεκτική
δίαιτα και η άθληση αποτελούν στόχους μακρινούς και
δύσκολα υλοποιήσιμους. Για
τον λόγο αυτό η μόνη λύση σε
πολλές περιπτώσεις είναι τα
φάρμακα.
Τι γίνεται όμως με το δυσβάστακτο κόστος των φαρμάκων; Αυτό ήταν ίσως ένα
από τα πρώτα ερωτήματα τα
οποία θέλησαν να απαντήσουν οι επιστήμονες οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν για την αντιμετώπιση του διαβήτη με
περισσότερο φυσικές μεθόδους. Μην ξεχνάτε πως φυσικά συστατικά αποδεδειγμένα
συμβάλλουν στην διαχείριση
χρόνιων νοσημάτων όπως τα

Το νέο
εγκόλπιο
ημερολόγιο
της Ιεράς
Μητροπόλεως
Τρίκκης και
Σταγών 2019
Ευχαρίστως ανακοινώνεται πως έχει κυκλοφορήσει το νέο εγκόλπιο ημερολόγιο της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών
για το έτος 2019. Η διάθεσή του γίνεται καθημερινά
από τους Ιερούς Ναούς
της πόλεως και επαρχίας
των Τρικάλων.
Το ημερολόγιο 2019 είναι
αφιερωμένο στην Ιερά και
Θαυματουργό Εικόνα της
Παναγίας της επονομαζομένης «ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ».

καρδιαγγειακά, γιατί λοιπόν να
μην υπάρχουν και φυτικές ουσίες οι οποίες βοηθούν στην
αποτελεσματική μείωση των
επιπέδων ζαχάρου;
Τον περασμένο Ιανουάριο
δημοσιεύτηκε μία από τις
πρώτες μελέτες που υποστήριξε πως η χρήση Κινεζικών
βοτάνων επιβραδύνει την εξέλιξη του διαβήτη. Στη συνέχεια, την περασμένη εβδομάδα, στο περιοδικό Journal of
Agricultural and Food Chemistry δημοσιοποιήθηκαν τα
αποτελέσματα έρευνας η
οποία είχε σαν αντικείμενο
την επίδραση τεσσάρων βοτάνων σε μηχανισμούς της
ινσουλίνης.
Τα βότανα που επιλέχθηκαν
ήταν η ρίγανη (Origanum vulgare), η μαντζουράνα (Origanum majorana), το δενδρολίβανο (Rosmarinus officinalis)
και η Μεξικάνικη ρίγανη (Lippia graveolens). Η υψηλή περιεκτικότητα των φυτών αυτών σε πολυφαινόλες είναι
εκείνη η οποία ευθύνεται για
την δραστικότητα τους. Τα
βότανα μελετήθηκαν ως προς
την ικανότητα τους να εμποδίζουν τη δράση δύο ενζύμων,
της διπεπτιδυλ-πεπτιδάσης 4
(DΡΡ-4) και της τυροσινικής
φωσφατάσης (ΡΤΡ1Β).
Εν συντομία η DΡΡ-4 παίζει
ρόλο στην έκκριση της ινσουλίνης (και στη μειωμένη
έκκριση γλυκογόνου), ενώ η
ΡΤΡ1Β στην αυξημένη ευαισθησία των κυττάρων στην
ινσουλίνη. Μάλιστα ο μηχανισμός αναστολής της DΡΡ-4 είναι πολύ μελετημένος καθώς
σε αυτόν βασίζεται και η δράση μίας ολόκληρης κλάσης
φαρμάκων των σιταγλιπτινών.
Το πεδίο των αναστολέων της
ΡΤΡ1Β είναι λιγότερο μελετημένο. Επιπλέον λόγω της
μεγάλης διακύμανσης στην

Επιμέλεια:

Βασιλείου Τσιούτσια,
Φαρμακοποιού

περιεκτικότητα των πολυφαινολών ανάλογα με τις συνθήκες καλλιέργειας των βοτάνων, διερευνήθηκε ξεχωριστά
η δράση των φυτών παραγωγής σε θερμοκήπιο και σε κοινές καλλιέργειες εξωτερικού
χώρου.
Τα αποτελέσματα της μελέτης ήταν ενθαρρυντικά με
το δενδρολίβανο και την Μεξικανική ρίγανη θερμοκηπίου
να είναι οι περισσότερο αποτελεσματικοί αναστολείς της
DΡΡ-4. Αντίστοιχα το δενδρολίβανο η Μεξικανική ρίγανη και η μαντζουράνα κοινής παραγωγής ήταν είχαν
τη μέγιστη δράση ως προς
την αναστολή της ΡΤΡ1Β.
Οι μελέτες φυσικά βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, σε μια εποχή όμως που το
κόστος της υγείας είναι δυσβάσταχτο για πολλούς είναι
εξαιρετικά ελπιδοφόρο το γεγονός πως καθημερινά βότανα τα οποία χρησιμοποιούνται
στην μαγειρική μπορεί να
ανοίξουν έναν νέο δρόμο στην
αντιμετώπιση μίας εξελισσόμενης νόσου όπως ο ζαχαρώδης διαβήτης.

εκπαίδευση όλων
των
εκπαιδευόμενων και
εκπαιδευτών του σχολείου
στην Καρδιοαναπνευστική
Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ),
μια σημαντική δράση του
σχολείου μας που
πραγματοποιείται για πέντε
συνεχή έτη, έγινε την
Τετάρτη στις 12
Δεκεμβρίου 2018. Υπήρξε
μεγάλη συζήτηση και
προεργασία στα πλαίσια
του μαθήματος του
επιστημονικού
γραμματισμού.

Η δράση πραγματοποιείται
κάθε χρόνο με πρωτοβουλία της
ομάδας εθελοντών του Δήμου
Τρικκαίων με υπεύθυνη την κ.
Ελένη Πολύζου, ιατρό Αναισθησιολόγο, συντονίστρια του Τομέα
Υγείας Εθελοντών του Δήμου
Τρικάλων. Την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 οι νέοι μαθητές
μας έμαθαν πώς μπορούν να σώσουν μια ζωή αλλά και οι παλιότεροι ξαναθυμήθηκαν.
Φέτος είχαμε την χαρά να
έχουμε εκπαιδευτή τον κ. Γιώργο Λατσάρο κάτοχο BLS (πιστοποιημένο σεμινάριο) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης. Ο κ. Λατσάρος κάλεσε
μαθητές και καθηγητές να δουν
στην πράξη πως γίνονται οι πρώτες βοήθειες. Επίσης πραγματοποιήθηκε επίδειξη του εκπαιδευτικού απινιδωτή.
Ο εκπαιδευτής, μας τόνισε τη
σπουδαιότητα της διατήρησης
της ψυχραιμίας καθώς και την
εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών την ώρα που προσπαθούμε να δώσουμε τις πρώτες βοήθειες σε έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε ανάγκη. Η δράση ολοκληρώθηκε με την συζήτηση για
τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε και πώς μπορούμε να
βοηθήσουμε όταν το θύμα είναι
νήπιο ή παιδί.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά και δημόσια για την προσπάθειά τους
αυτή την κ. Ελένη Πολύζου που
συντόνισε την ΚΑΡΠΑ, τον κ Μιχάλη Λάππα, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Τρικάλων, εντεταλμένο σύμβουλο εθελοντισμού και φυσικά
τον εκπαιδευτή μας κ. Γιώργο
Λατσάρο που με την καθοδήγηση του οι μαθητές μας εκπαιδεύτηκαν στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση.

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

Οργανωμένες αεροπορικές εκδρομές στην Ευρώπη
και σε όλο τον κόσμο
•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 παρακολούθησε κόσμος απ’ όλη
την Ελλάδα, κάτι το οποίο ενί-

Εκδρομή στους Αγίους τόπους διοργανώνεται από το
«ΚΡΗΝΗLIVE» σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό γραφείο
«MARIOS TRAVEL» το διάστημα 22-28 Φεβρουαρίου
του 2019.
Η 7ημερη εκδρομή παρέχει μια μοναδική ξενάγηση όπου
κυριολεκτικά «ξεδιπλώνεται η βιβλική ιστορία». Το πακέτο συμμετοχής αγγίζει 695 ευρώ ανά άτομο.
Οι συμμετέχοντες ωστόσο μέχρι και τις 20 Δεκεμβρίου
θα πρέπει να προκαταβάλλουν το ποσό των 200 ευρώ προκειμένου να γίνει η κράτηση της αεροπορικής θέσης.
Οι ενδιαφερόμενοι για την εκδρομή παρακαλούνται να
δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα
με το ονοματεπώνυμό τους έως την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου στο τηλέφωνο 6988288331, Λακιάρας Θοδωρής.

σχυσε 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.

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
"ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ"
3 - 6 Ιανουαρίου 2019
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΠΑΤΡΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΙΤΗ. ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 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

σελίδα 37

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ
ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΥΓΥΡΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

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

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

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

του Προέδρου της Ένωσης Λειτουργών
Γραφείων Κηδειών Ελλάδος Νίκου Αγγελέτου

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.

1

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα

Εκδρομή στους Αγίους Τόπους
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
- ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ (early booking τιμές)

ΤΡΙΤΗ

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
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ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Ο Κύριος να σε ευλόγηση και να σε φύλαξη.. Ο Κύριος να επιλάμψη το πρόσωπον αυτού επί σε, και να
σε ελεήση! Ο Κύριος να
υψώση το πρόσωπον Αυτού επί σε και να σοι δώση
ειρήνην» (Αριθμοί 6:24-26)
Ένας χρόνος τελειώνει και
μαζί του και το μικρό αυτό
Ημερολόγιο που με κάποιο
τρόπο έφθασε στα χέρια
σου, αγαπητέ μας φίλε. Σκοπός του ήταν να σου κάνει
γνωστό το Ευαγγέλιο, τον
Λόγο του Θεού, και την αγάπη Του. Να σου μιλήσει γι'
αυτή τη μεγάλη Αγάπη που
έστειλε στον κόσμο μας τον
Υιό Του για να ανοίξει με τη
θυσία Του τον κλεισμένο εξ

αιτίας της αμαρτίας μας ουρανό. Κάθε φύλλο του ήταν
μια υπενθύμιση ότι είμαστε
περαστικοί εδώ στη γη. Κάποτε θα φύγομε και θα βρεθούμε μπροστά στον Δημιουργό μας. Πώς θα Τον αντιμετωπίσομε; Σαν Σωτήρα
μας ή σαν Κριτή μας;Ήταν
ακόμη και μια παράκληση,
να δεχθείς τον Χριστό Σωτήρα σου, σήμερα. Τέλος,
κάθε φύλλο του συνοδεύθηκε και με μια ευχή: ο Θεός
να σε οδηγήσει στην αλήθεια Του και να σε φωτίσει
με το φως του προσώπου
Του. Η ευλογία Του να είναι
μαζί σου και με την οικογένεια σου στον καινούριο
χρόνο!

ΔΩΡΕΕΣ
-Εις μνήμην του πατρός
του Ιωάννη Χατζόπουλου
και της θείας του Ευφροσύνης Κλειδωνά, ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος προσέφερε τρόφιμα αξίας 500 ευρώ,
στην Τράπεζα Αγάπης της
“Παναγίας Φανερωμένης”.
-Η κ. Βουτσελά Ρένα προσέφερε ένα πλήρης γεύμα
στο Γηροκομείο Μεγάλων
Καλυβίων και 100 ευρώ στην
Τράπεζα Αγάπης του Ιερού
Ναού Αγίου Αθανασίου
Μπάρας Τρικάλων στη μνήμη των γονιών της Μάκη
Βουτσελά και Δάφνης Τζέλη.
-Ο κ. Μιχάλης και η κ.
Φάνη Μπάρδα προσέφεραν
στις “Φίλες της Αγάπης” 50
ευρώ στη μνήμη Βασιλείου
Κωστόπουλου.
-Ο κ. Θανάσης και η κ.
Μαίρη Κωστοπούλου προσέφεραν στις “Φίλες της

Αγάπης” 50 ευρώ στη μνήμη
Βασιλείου Κωστόπουλου.
-Ο κ. Αποστόλης και η κ.
Ελενα Τσιαμανή προσέφεραν στις “Φίλες της Αγάπης” 50 ευρώ στη μνήμη
Βασιλείου Κωστόπουλου.
Για τους σκοπούς του Ορθόδοξου Ιεραποστολικού
Συλλόγου ο Άγ. Οικουμένιος πρόσφεραν:
-Για την ανέγερση του Ιεραποστολικού Κέντρου στο
Καμερούν:
Η κ. Μένη Παπαϊωάννου
50 ευρώ στη μνήμη γονέων
και αδελφών
Ο κ. Μεγαρχιώτης Απόστολος 20 ευρώ
Ανώνυμες Κυρίες 220
ευρώ
Ο κ. Μάριος Στυλιανού
1000 ευρώ
Η κ. Αγγελική Στυλιανού
1000 ευρώ.

Πρωτοχρονιάτικη εορτή
στον Ελεήμονα Σαμαρείτη
Αύριο 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.

μενού της Τετάρτης
αλή
•κανελόνια με κιμά Κ ν ι ά
Χρο

•χοιρινό ριγανάτο
•κοτόπουλο μπούτι λεμονάτο
•φιλέτο ψαριού με κόκκινη σάλτσα
•φασόλια μαυρομάτικα φούρνου

Ανακοίνωση λειτουργίας Γραφείων
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

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.

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

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

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

Το “Μπέρδεμα”
σας εύχεται
Χρόνια Πολλά
με υγεία
Καθημερινά λόγω της εορταστικής
περιόδου ετοιμάζουμε για εσάς
γουρουνόπουλο, αρνάκι γάστρας
πρασοσέλινο, τηγανιά και πολλά άλλα

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΓΕΩΡΓΙΟ
ΜΠΟΥΤΣΙΜΕΑ
Συν/χου Κρεοπώλη
Ετών 75
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 1
Ιανουαρίου 2019 και ώρα 16.00 μ.μ. εκ
του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αγίας
Μονής Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν
και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Τρίκαλα 1-1-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ολγα. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Αναστασία και Στέλιος Μητσιμπόνας, Κων/νος και Ευαγγελία Μουτσιμέα, Μαρία και Γεώργιος Καραλης. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κων/νος, Δέσποινα, Ευδοκία.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων σήμερα Τρίτη 1/1/2019 και ώρα
15.00 μ.μ.
2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “ΑΡΧΩΝ ΜΙΧΑΗΛ”.

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΙΚ.
ΣΤΑΣΙΝΟ
Συντ/χο Δάσκαλο
Ετών 81
Θανόντα κηδεύσαμε χθες Δευτέρα 31
Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 2 μ.μ. εκ του
Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Γόμφων
Τρικάλων
Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν καθ' οιονδήποτε τρόπο
στο πένθος μας
Ευχαριστούμε θερμά
Γόμφοι Τρικάλων 1-1-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελένη Στασινού. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ηλίας Στασινός,
Νικόλαος Στασινός και Ευθυμία Φωτάκη. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Δημήτριος , Άννα-Μαρία, Γεώργιος. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ.
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Την τελετή επιμελήθηκε το γραφείο τελετών “Παναγιώτου”.
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ & ΣΤΑΓΩΝ
Ι.Ν. ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΧΩΡ. ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
«Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

Πρόσκληση

Ιεράς μνήμης του Οσίου και
Θεοφόρου πατρός Νικηφόρου
του Λεπρού του Θαυματουργού
Η ενορία Αγίας Κυριακής τιμά
και γεραίρει τη μνήμη του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού κατά
το διήμερο 3 και 4 Ιανουαρίου
2019.
Οι λατρευτικές εκδηλώσεις
θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
ΠΕΜΠΤΗ 3 Ιανουαρίου 2019,
6:00 μ.μ.
Μέγας πανηγυρικός Εσπερινός μετά αρτοκλασίας, Υψώματος και Θ. Κηρύγματος.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 Ιανουαρίου
2019, 7:30 π.μ.
Η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και η Πανηγυρική Θ.
Λειτουργία του Αγ. Ιω. Χρυσοστόμου μετά αρτοκλασίας
και Θ. Κηρύγματος
Ώρα 6:30 μ.μ.: Ο Εσπερινός και ο Παρακλητικός Κανών
προς τιμήν του Οσίου Νικηφόρου.
Ώρα 9:00 μ.μ.: Ο Όρθρος, η Θ. Λειτουργία του ιερού
Χρυσοστόμου και ο Μέγας Αγιασμός
(Κατά το διήμερο της Πανηγύρεως θα τίθεται προς
προσκύνηση ι. λείψανο του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού)
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

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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