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Ζητούν οι οικογένειες με τρία παιδιά, από το Υπουργείο Παιδείας

Ξεκίνησε η υποβολή
των προτάσεων
•Ο ηλεκτρονικός ανοικτός μειοδοτικός
για την ανάδειξη του αναδόχου
θα λήξει στις 14 Ιανουαρίου
ΣΕΛ. 4

Κλιμάκιο του Συλλόγου Γονέων με Τρία Παιδιά ν. Τρικάλων,
συζήτησε για το θέμα με τους τρεις βουλευτές Τρικάλων του κόμματος
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.

Νέο ιατρείο

Αθανασίου Κ. Τζιωρτζιώτη

Επίσης, αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση:
•ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Η εταιρία μας σας περιμένει με τους γεωπόνους της, στη Σωκράτους 33, για την έγκυρη
πληροφόρησή σας. Τηλ.: 24310 78128 και fax:
24310 78129.

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ
ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ
υπ. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΑϊΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣχΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 26-ΤΟΠΑΛΗ, 2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΒΟΛΟΣ
ΤΗΛ.: 24210 37005, 6987461388
website: nikolaoskitsos.com

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

Ελένη Δ. ΠαπαγιάννηΠαλλαντζά
Ωτορινολαρυγγολόγος
MD, Msc

Συστεγάζεται με το Ιατρείο
Πλαστικής Χειρουργικής
του Αθανασίου Παλλαντζά

Ασκληπιού 23, Τρίκαλα
Τ. 2431.073.327
Κ. 6936.834.034

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

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Α.Π.Θ - ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΝΘΑ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ",
Συνεργάτης 7ης Πνευμονολογικής κλινικής

•ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
(ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ)
•ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
•ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΚΠΝΕΟΜΕΝΟΥ
ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (FeNO)
•ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ
•ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ
(SCIN PRICK TESTS)
•ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
ΟΘΩΝΟΣ 2 • 42131 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τ.&F. 24310 22278 • Kιν.: 6944 650 447
EMAIL: info@tsimpidas.gr
CMYK
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Σαν Σήμερα
1913
Η Ναυμαχία της Λήμνου.
Τρία ελληνικά θωρηκτά και
οκτώ αντιτορπιλικά, με επικεφαλής το θρυλικό θωρηκτό
Αβέρωφ, καταναυμαχούν τον
τουρκικό στόλο και τον αναγκάζουν να κρυφτεί οριστικά
στα Στενά. Οι Τούρκοι μετρούν μεγάλες υλικές και ανθρώπινες απώλειες, ενώ από
την πλευρά της Ελλάδας
υπάρχει μόνο ένας τραυματίας.
1941
Τα ελληνικά αντιτορπιλικά
«Βασίλισσα Όλγα», «Βασιλεύς
Γεώργιος», «Σπέτσες», «Ψαρά»
και «Κουντουριώτης» περνούν
από το στενό του Οτράντο,
που ελέγχεται από τον ιταλικό
στόλο, και βομβαρδίζουν τις
ιταλικές θέσεις στον κόλπο
του Αυλώνα.
1950
Στην Ελλάδα, αποκαλύπτεται σκάνδαλο μεταφοράς
καυσίμων, που εμπλέκει στελέχη του Λαϊκού Κόμματος.
1968
Ο Αλεξάντερ Ντούμπτσεκ
διαδέχεται τον Αντονίν Νοβότνι στην προεδρία του Κομουνιστικού Κόμματος Τσεχοσλοβακίας. Θα πάρει φιλελεύθερα μέτρα, που θα οδηγήσουν τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου στην εισβολή των
στρατιωτικών και την «εκπαραθύρωσή» του. (Άνοιξη

Μερικές ώρες πριν εκπνεύσει το 2018 μάθαμε
ότι ένας εκ των προστατευομένων μαρτύρων (μάθαμε και το όνομα δια στόματος Πολάκη) της υπόθεσης Novartis (θυμίζω του
«μεγαλύτερου σκανδάλου
από συστάσεως ελληνικού
κράτους» όπως τη χαρακτήρισε ο Παπαγγελόπουλος) είναι πλέον κατηγορούμενος. Θα μάθουμε
πολλά περισσότερα γι αυτή
την υπόθεση όπως και το
πως και από ποιους σχεδιάστηκε το αμέσως προσεχές διάστημα. Ωστόσο
μέχρι να μάθουμε αυτό που
όλοι οι νοήμονες υποψιάζονται, αρκεί να σημειωθεί
ότι αυτή η ιστορία είναι μια
από τις πολλές ιστορίες
για αγρίους με τους οποίους η κυβέρνηση νανουρίζει τη κοινή γνώμη.
Η φράση «ιστορίες για
αγρίους», η ευγενική εκδοχή της γνωστής φράσης
που αρχίζει από «Μ» και
τελειώνει με «Σ», προέρχεται από τις ευφάνταστες
ιστορίες που πουλούσαν
στο κόσμο διάφοροι γυρολόγοι για όσα φοβερά και

Ιστορίες (αγρίων) για αγρίους...
τρομερά ανακάλυψαν στις
περιηγήσεις τους. Εν προκειμένω η Novartis, καθώς
και άλλες ιστορίες για αγρίους που εντάσσονται σ’
αυτή τη κατηγορία, αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ
αντί να κυβερνούν συνωμοτούν. Εν ολίγοις οι «γυρολόγοι» που κυβερνούν
συνωμοτώντας, ή αν προτιμάτε συνωμοτούν κυβερνώντας, αραδιάζουν ιστορίες και σενάρια συνωμοσίας ώστε αφενός να διατηρήσουν το «ηθικό» πλεονέκτημα έναντι του «παλιού» πολιτικού συστήματος (οι «καλοί» και «ηθικοί»
αριστεροί έναντι των «κακών» και «ανήθικων» δεξιών), αφετέρου δε κερδίσουν χρόνο προκειμένου
να εγκαταστήσουν τους δικούς τους μηχανισμούς στο
κράτος.
Πέραν όμως του slang
χαρακτηριστικού της κυβέρνησης και ορισμένων
υπουργών της, το φιάσκο
της υπόθεσης Novartis μου
έφερε στη μνήμη τη μαύρη
κωμωδία «Ιστορίες για Αγρίους» που κυκλοφόρησε
στις κινηματογραφικές αίθουσες πριν από πέντε χρόνια με τον πρωτότυπο τίτλο:
Relatos salvajes. Στις 6
ιστορίες της ταινίας οι πρωταγωνιστές χάνουν τον

έλεγχο και διαβαίνουν τα
όρια που χωρίζουν τον πολιτισμό από τη βαρβαρότητα αποκαλύπτοντας τη
κοινωνική κρίση. Οι ιστορίες
είναι ασύνδετες μεταξύ
τους, αλλά έχουν κοινό παρονομαστή όπως και στην
περίπτωση της κυβέρνησης
του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ.
Κι αυτός ο παρονομαστής
είναι ο φθόνος των ανθρώπων που κυβερνούν για τη
δημοκρατία και το κράτος
δικαίου.
Τέτοιες παράλληλες
ιστορίες για αγρίους, φαινομενικά ασύνδετες μεταξύ
τους, κατασκευάζουν και
στη συνέχεια πουλάνε στη
κοινή γνώμη οι «σεναριογράφοι» της κυβέρνησης.
Κάπως έτσι κατασκεύασαν
τη Novartis, το ΚΕΕΛΠΝΟ,
τη «σύγκρουση» με τη τρόικα, το δημοψήφισμα του
2015, τα «κακά» μνημόνια
και το «καλό» πρόγραμμα,
το go back madame Μέρκελ και το welcome κυρία
Μέρκελ, τη συμφωνία των
Πρεσπών, τα εγκαίνια του
Μετρό στη Θεσσαλονίκη,
όπως και πολλές τέτοιες
ιστορίες για αγρίους. Είναι
προφανές ότι οι «κατασκευαστές» όλων αυτών
των ιστοριών δεν απεργάζονται σχέδια για να περνάει η ώρα τους. Αντιθέτως
συνωμοτούν κατά τη δη-

μοκρατίας. Μπορεί να
ακούγεται βαρύ και σε κάποιους ακραίο, αλλά μήπως
ακραία δεν πολιτεύεται ο
ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία οκταετία; Μήπως ακραίες δεν
είναι οι δηλώσεις πρωτοκλασάτων υπουργών και
στελεχών του; Και εν τέλει
ο Αλέξης Τσίπρας δεν ήταν
που στη συνεδρίαση της
βουλής για τη συγκρότηση
Εξεταστικής Επιτροπής για
τη Novartis είχε αποκαλέσει
τους προστατευόμενους
μάρτυρες «ήρωες»; Τώρα
ο προστατευόμενος μάρτυρας που με εικασίες επιχείρησε (μόνος του άραγε;)
να σπιλώσει τη τιμή 10 πολιτικών παραμένει «ήρωας»
για τον πρωθυπουργό;
Ασφαλώς οι ήρωες δεν
φοράνε κουκούλες, όπως
εύστοχα είχε απαντήσει
στον πρωθυπουργό ο
γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Και
όπως φαίνεται με όλες αυτές τις ιστορίες για αγρίους- είτε έχουν τη κάλυψη
της κουκούλας είτε κυκλοφορούν με το φερετζέ του
προοδευτισμού- αργά και
βασανιστικά αναδύεται η
δυσοσμία των «άπλυτων»
μιας κυβέρνησης που ανήγαγε την εξαπάτηση σε πολιτικό αφήγημα.
Του Χάρη Παυλίδη από
το news247.gr

Το Άγγελμα

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

Ζάεφ:

Χιόνι πέφτει το Γενάρη

Αδειο το σπίτι του Νίκου
Μανιαδάκη
```

Δεν υπάρχει πιθανότητα κάποιος να
αλλάξει τη συμφωνία των Πρεσπών

χαρές

```

θα 'ν' τον Αλωνάρη.

(Όταν ξέρεις να επιλέγεις
σωστές μεταφορικές
εταιρίες!)

(Ποτέ μη λες ποτέ!)

(Παροιμία)

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Σωτηρίου Ευαγγελία
Μπίνας Ματθαίος
Κάκια Ευαγγελία
ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Παπαθανασίου Χριστόφορος
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

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

Π

αράλληλες
ιστορίες για
αγρίους,
φαινομενικά
ασύνδετες μεταξύ
τους, κατασκευάζουν
και στη συνέχεια
πουλάνε στη κοινή
γνώμη οι
"σεναριογράφοι" της
κυβέρνησης.
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Το ανέκδοτο της ημέρας
Μια ξανθιά μπαίνει
σε ένα κατάστημα καλλυντικών
και κατευθύνεται
προς την πωλήτρια.
Ξανθιά:
Θα ήθελα μια κρέμα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

για αποτρίχωση;
Πωλήτρια:
Ναι, για ποια περιοχή
όμως;
Ξανθιά:
Για το Χαλάνδρι!

Γενική πρόγνωση
για σήμερα

Η αναμενόμενη για τη 10η Ιανουαρίου επίσκεψη της Γερμανίδας καγκελαρίου Αγκελα Μέρκελ
στην Αθήνα –η πρώτη από την
άνοιξη του 2014– έχει δημιουργήσει ερεθισμό στο πολιτικό σύστημα, καθώς συνδέεται με ένα πιθανολογούμενο «μήνυμα» προς τα
Σκόπια, αλλά και προς τους εν
Αθήναις αντιτιθέμενους στη συμφωνία των Πρεσπών, με στόχο να
υπερψηφισθεί η «ρύθμιση» του
«μακεδονικού ζητήματος» στη νέα
του μορφή.
Βεβαίως, η κ. Μέρκελ δεν πρόκειται να επηρεάσει κατ’ ελάχιστον
τις θέσεις των κομμάτων, και ειδικότερα της Νέας Δημοκρατίας,
που απέρριψε τη συμφωνία, δίχως
ωστόσο να αναλάβει δέσμευση
καταγγελίας της, όταν, ως εκτιμάται ευρέως, θα κατισχύσει των
εθνικών εκλογών. Κάποιοι ομιλούν
περί ψηφοθηρικών τεχνασμάτων,
αλλά αυτά απορρίπτονται ως «κακοήθειες πολιτικές», και κάποιοι
άλλοι στη Ν.Δ. κάνουν λόγο για
«real Politik».
Κατά παγία πρακτική λοιπόν –
ισχύουσα διαχρονικώς–, θέμα εθνικό υψίστης σημασίας θα χρησιμεύσει ως αφορμή προκειμένου
να κριθεί η παραμονή της κυβερνήσεως στην εξουσία. Εν πρώτοις,
μία καταψήφιση της συμφωνίας
των Πρεσπών δεν συνεπάγεται κυβερνητική ανατροπή και προκήρυξη εκλογών. Θα μεταθέσει
απλώς το πρόβλημα στην επόμενη
κυβέρνηση.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
κατέστησε σαφές ότι μετά την
αποχώρηση των ΑΝΕΛ από τον
συνασπισμό, ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας θα ηγηθεί κυβερνήσεως μειοψηφίας. Στην Ελλάδα
αυτό συνέβη τελευταία φορά το
1963, όταν ο βασιλεύς Παύλος
έδωσε στον Γεώργιο Παπανδρέου
εντολή σχηματισμού κυβερνήσεως
με δικαίωμα διαλύσεως της Βουλής, δίχως το κόμμα της Ενώσεως
Κέντρου να έχει εξασφαλίσει τη
δεδηλωμένη.
Στην Ευρωπαϊκή Ενωση, βεβαίως, υπάρχουν χώρες όπου η πρακτική της «κυλιόμενης πλειοψηφίας» δίδει τη δυνατότητα σε κυβερνήσεις μειοψηφίας να λειτουργούν κανονικά. Με δεδομένο όμως
ότι εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι
διόλου βέβαιο πως τα εν Ευρώπη
θα ισχύσουν παρ’ ημίν.
Η τετραετία διακυβερνήσεως
του κ. Τσίπρα κατέδειξε ότι ο πρωθυπουργός επιδεικνύει μοναδική
διάθεση συνεργασίας με τους ηγέτες της Ευρώπης και τις ΗΠΑ,
αλλά είναι αδύνατο να ανεχθεί
διάλογο με την αντιπολίτευση.
Ετσι, λοιπόν, μετά τις ευχές των
Χριστουγέννων και του Νέου
Ετους, η επίσκεψη της κ. Μέρκελ
και η όλη αναταραχή περί τη συμφωνία των Πρεσπών απλώς θα
αναζωπυρώσουν την όλη αντιπαράθεση. Καλή αρχή.

Σάββατο 5/1/2019
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΥΚΝΕΣ. ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ.

Του Κώστα Ιορδανίδη από
την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 ΜΕ 6
ΚΑΙ ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΙΚΟ 7 ΜΠΟΦΟΡ, ΜΕ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ -03 (ΜΕΙΟΝ 3) ΕΩΣ 02
ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

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

ΣΑΒΒΑΤΟ

Σημαντικός προορισμός
«Πρέπει να καταστήσουμε τον ν. Τρικάλων περιοχή μεγάλης επισκεψιμότητας, στοχεύοντας και σε ομάδες, ώστε να έχει επισκέπτες όλο τον χρόνο, ενώ παράλληλα αυτό πρέπει να συνδυαστεί
με τα τοπικά προϊόντα που καλό είναι να βρίσκονται όπου είναι δυνατό» τονίζει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Δήμου Πύλης
Κώστας Βοϊτσίδης.
«Το βλέπουμε και κυρίως το “αισθάνεται” η τοπική οικονομία,
την θετική επίδραση από τον Μύλο των Ξωτικών, χάρη στον οποίο
έχουμε χιλιάδες επισκέπτες» σημειώνει ο κ. Βοϊτσίδης και υπογραμμίζει «μπορούμε και επιβάλλεται να δημιουργήσουμε τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για να καταστεί ο τόπος μας προορισμός για σχολικές εκδρομές, για ηλικιωμένους, κυνηγούς, μέσω
της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Κόζιακα, αλλά και πολλές άλλες ομάδες. Είμαστε στο κέντρο της Ελλάδας, έχουμε όλα
τα προσόντα, με τοπία φυσικού κάλους, μνημεία κλπ, οπότε οφείλουμε να τα εκμεταλλευτούμε».
«Ωστόσο, αυτό πρέπει να γίνει με προσοχή, με σεβασμό στον
επισκέπτη – πελάτη για να μην βγάλουμε πάλι μόνοι μας τα μάτια μας, με πρακτικές επιβλαβείς ουσιαστικά για το προϊόν μας»
δηλώνει ο κ. Βοϊτσίδης.

∫ Μ.Α.Μπ.

∫Ε.Κ.

“ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ”
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ • ΨΗΣΤΑΡΙΑ
Για τις γιορτές
αναλαμβάνουμε το ψήσιμο
αρνιών και γουρνοπούλων
Τηλ.: 24310 30268 • Kιν.: 6975815674
Έναντι Τεχνική Σχολής
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Στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ
σε ανεξάρτητους
υποψηφίους δημάρχους

Το να χιονίζει Γενάρη μήνα δεν είναι ακραίο
καιρικό φαινόμενο... Είναι αναμενόμενο!

Ανοιξε η πλατφόρμα
Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή στο ΤΑΧΙS για την υποβολή των αιτήσεων καταβολής του επιδόματος για το πετρέλαιο
θέρμανσης. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου η πληρωμή θα γίνει έως τις 15 Φεβρουαρίου, ενώ για
τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Ιανουαρίου και
μετά, η πληρωμή θα γίνει έως τις 28 Ιουνίου.
Προϋπόθεση, βέβαια, είναι να έχει μπορέσει ο δικαιούχος να
καταβάλει τα χρήματα που απαιτούνται για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης, αφού το επίδομα δίνεται εκ των υστέρων και
καλύπτει μόνο ένα μικρό τμήμα της τιμής.

5

Η μουσική μαγεία των θρυλικών
2002GR στα Τρίκαλα
Καταπληκτική
εμφάνιση
το
βράδυ της Τρίτης στην μουσική
σκηνή "Ανδρομέδα" από τους
θρυλικούς Ηλία
Ασβεστόπουλο
και 2002GR, από
τις πλέον επιδραστικές μπάντες της ελληνικής μουσικής
σκηνής που πρώτη πάντρεψε ιδανικά την ποπ με
το ροκ, χαρίζοντας μας αξέχαστες επιτυχίες όπως: «Είπες Πως», «Τι να σου
προσφέρω», «Άννα», «Μαγική Αυλή», «Δεν είσαι έρωτας», «Ο σιδερένιος άνθρωπος», «Αύριο» και τόσες άλλες και η οποία γιορτάζει φέτος τα 45 χρόνια δημιουργίας, ζωντανών εμφανίσεων και δισκογραφίας. Τα Τρίκαλα πάντα πρόθυμα να τους ακούσουν ως ζωντανούς θρύλους της μουσική ροκ και
ποπ της χώρας για σχεδόν μισό αιώνα!

∫χρ.πΑπ.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

CMYK

Τους ανεξάρτητους υποψηφίους δημάρχους, Μετεώρων Θεόδωρο Αλέκο και Φαρκαδόνας Ελένη Στεργίου – Μπότη θα στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές για την τοπική
αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με σχετική απόφαση του αρμόδιου Οργάνου του κόμματος.
Από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τονίζεται πως αμφότεροι οι υποψήφιοι είναι ανεξάρτητοι
κομματικά και το κόμμα απλά θα στηρίξει την
υποψηφιότητά τους, χωρίς άλλη σχέση ή εμπλοκή, παρά μόνο ασφαλώς πως θα το κάνει έμπρακτα.
Υπενθυμίζεται πως ο ΣΥΡΙΖΑ για τον Δήμο
Τρικκαίων στηρίζει τον υποψήφιο Δήμαρχο
Κώστα Κρεμμύδα.

∫ Μ.Α.Μπ.

Διακοπές τέλος!
Τελειώνουν οι μέρες… διακοπών για εκπαιδευτικούς και μαθητές, καθώς σε λίγα εικοσιτετράωρα θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για το σχολικό έτος 2019 σε όλα τα
σχολεία της χώρας, σηματοδοτώντας το
τέλος των διακοπών των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς 2019 για τους μαθητές όλης της χώρας αλλά και τους εκπαιδευτικούς. Όπως αναφέρεται και στην σχετική απόφαση του υπουργείου Παιδείας, τα
Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια (ΓΕΛ και
ΕΠΑΛ) θα μείνουν κλειστά έως και τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019, για τις διακοπές των
Χριστουγέννων 2018, της Πρωτοχρονιάς
2019 και των Θεοφανείων 2019.
Το πρώτο κουδούνι για το 2019 θα χτυπήσει στις 8 Ιανουαρίου για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, όταν και θα ανοίξουν τα
σχολεία.

∫Ε.Κ.

4 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ
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Για το ΠεΣΚΑ Θεσσαλίας και την στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

Ξεκίνησε η υποβολή των προτάσεων
Ο ηλεκτρονικός ανοικτός μειοδοτικός για την ανάδειξη του αναδόχου θα λήξει στις 14 Ιανουαρίου
τον περιφερειακό
σχεδιασμό για την
προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή
(ΠεΣΠΚΑ) Θεσσαλίας και
της αντίστοιχης
στρατηγικής μελέτης
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του
ΠεΣΠΚΑ προχωρά η
Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Σ

Ήδη, έχει προκηρυχθεί ηλεκτρονικός ανοικτός μειοδοτικός για την ανάδειξη του αναδόχου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεως την 14η Ιανουαρίου.
Το έργο έχει προϋπολογισμού 100.000 € και η πράξη
εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία
του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική
στο περιβάλλον», μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας
Θεσσαλίας. Η συγχρηματοδότηση είναι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

ύο νέες ρυθμίσεις
του ΥΠΕΝ, που
τροποποιούν την
τιμολογιακή πολιτική των
δήμων και τα δημοτικά
τέλη και ενισχύουν την
ανακύκλωση και την
κυκλική οικονομία,
τέθηκαν χθες σε
διαβούλευση.

Δ

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις
ολοκληρώνουν την τιμολογιακή πολιτική απορριμμάτων με
βάση το ευρωπαϊκό θεσμικό
πλαίσιο, στηρίζονται στην αρχή
ο ρυπαίνων πληρώνει και δημιουργούν οικονομικά κίνητρα
για ΟΤΑ, πολίτες και επιχειρήσεις, με στόχο την κυκλική οικονομία και την οικονομία μηδενικών αποβλήτων.
Οι ρυθμίσεις που τίθενται
σήμερα σε διαβούλευση στον
ιστότοπο του ΥΠΕΝ, και οι
οποίες θα αναρτηθούν επίσης
στο open.gov.gr την επόμενη
εβδομάδα, στάλθηκαν σε ενδιαφερόμενους φορείς προς
διάλογο και επεξεργασία
(ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ, δίκτυο ΦΟΔΣΑ,
ΕΔΣΝΑ, ΕΕΔΣΑ) και θα παραμείνουν σε διαβούλευση έως
τις 21 Ιανουαρίου 2019.
Οι προτεινόμενες αλλαγές
στην τιμολογιακή πολιτική των
απορριμμάτων, που αποφασίστηκαν σε συνεργασία με τη ΓΓ
Συντονισμού και Διαχείρισης
Αποβλήτων του ΥΠΕΣ, συνδέονται με τον νέο νόμο για την
ανακύκλωση (ν. 4496/2017),
τις διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ν. 4555/2018), το
Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.
Υλοποιούν προβλεπόμενα κί-

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, ενώ Δικαιούχος είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην
Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) οι
συνολικές εκτιμήσεις των οικονομικών ζημιών από την κλιματική αλλαγή, ανά οικονομι-

κή δραστηριότητα που ουσιαστικά απεικονίζουν το επίπεδο τρωτότητας ανά τομέα
της κάθε Περιφέρειας αφορούν και τη Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα και με
βάση την υφιστάμενη κατάσταση και τις προβλέψεις για
τις επερχόμενες κλιματικές
αλλαγές η Περιφέρεια Θεσ-

σαλίας παρουσιάζει υψηλή
τρωτότητα στους τομείς της
Ύδρευσης, Γεωργίας, Αλιείας, Δασών και Υγείας, χωρίς
να παραβλέπονται τα σχετικά
υψηλά ποσοστά στους τομείς
των Μεταφορών και του Τουρισμού.
Το προς εκπόνηση ΠεΣΠΚΑ
Θεσσαλίας σκοπεύει να ιε-

ραρχήσει με βάση την περιφερειακή ανάλυση τρωτότητας και την ποσοτικοποίηση
των αναμενόμενων κλιματικών κινδύνων, τόσο τους τομείς λήψης μέτρων και υλοποίησης δράσεων όσο και αυτές καθαυτές τις δράσεις / μέτρα που τελικά θα επιλεγούν.
Αυτό προϋποθέτει καταρχάς
εκτίμηση και κατανόηση των
αλλαγών που αναμένεται να
συμβούν τις επόμενες δεκαετίες με εκτίμηση των κινδύνων
που εμπεριέχουν για το περιβάλλον, την κοινωνία και την
οικονομία και στη συνέχεια
ανάλυση σε βάθος των αναγκαίων τομεακών πολιτικών
εξετάζοντας τη σκοπιμότητα
επιμέρους μέτρων και δράσεων προσαρμογής σε τοπικό
/ περιφερειακό επίπεδο, με
παράλληλη ιεράρχηση των
ενδεικτικά προτεινόμενων μέτρων και δράσεων σε τοπικό
επίπεδο, καθορισμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
και του απαιτούμενου κόστους τους.
Οι βασικοί στόχοι του Πε-

Ο ρυπαίνων θα πληρώνει!
•Φόρο 10 ευρώ ανά τόνο θα πληρώνουν οι δήμοι για την ταφή
αποβλήτων, με ρυθμίσεις που ετοιμάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος
νητρα για την ενθάρρυνση μιας
σύγχρονης διαχείρισης των
απορριμμάτων των δήμων με
περιορισμό της ταφής και συνολικά μειώνουν το κόστος
διαχείρισης προς όφελος των
δημοτών και της περιβαλλοντικής προστασίας.
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις
είναι: α) Η ΚΥΑ για τον Κανονισμό Τιμολόγησης ΦΟΔΣΑ,
όπως προβλέπεται στο άρθρο
9 του ν. 4496/2017, και β) η Νομοθετική ρύθμιση για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας μέσω της αποτροπής της
ταφής, με ταυτόχρονη κατάργηση της διάταξης του αρθ. 43
του ν.4042/2012 περί εφαρμογής του ειδικού τέλους ταφής.
Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης
για την Κυκλική Οικονομία και
το νέο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων της χώρας
μας ορίζουν ένα νέο μοντέλο
ανάπτυξης, με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση υλικών και τη
σταδιακή μείωση της υγειονομικής ταφής. Στη νέα νομοθεσία προβλέπεται η δημιουργία κινήτρων για τη μείωση
των αποβλήτων και την ενδυνάμωση της ανακύκλωσης, σε
συνάρτηση με την απόδοση
της διαλογής στην πηγή, την
εκτροπή οργανικών αποβλήτων από την ταφή, τη συλλογή
αποβλήτων συσκευασιών ανά
κάτοικο και την πραγματοποιηθείσα ανακύκλωση. Αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά των
προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι

τα εξής: Α) Με τη νέα ΚΥΑ για
τον Κανονισμό Τιμολόγησης
των ΦΟΔΣΑκαθορίζονται διαφορετικά τιμολόγια γιατη διαχείριση των αποβλήτων και
συγκεκριμένα:
1) Η ταφή των αποβλήτων ή
υπολειμμάτων θα έχει την υψηλότερη χρέωση, ακόμη και τριπλάσια από τη διαλογή στην
πηγή.
2) Η επεξεργασία των αποβλήτων σε μονάδες μηχανικής, βιολογικής επεξεργασίας
αποβλήτων (ΜΕΑ) θα έχει χαμηλότερη χρέωση από την
ταφή/διάθεση, αλλά υψηλότερη από την ανάκτηση αποβλήτων που έχουν χωριστεί στην
πηγή.
3) Η ανάκτηση χωριστά συλλεγέντων αποβλήτων (βιοαπόβλητα, ανακυκλώσιμα υλικά)

θα έχει τη χαμηλότερη χρέωση.
Προβλέπονται, επίσης, ειδικά
προνομιακά τιμολόγια είτε για
λόγους επιτακτικού δημόσιου
συμφέροντος είτε σε περιπτώσεις ιδιαιτεροτήτων νησιωτικών ή ορεινών ΟΤΑ. Επιπλέον, η επίδοση κάθε ΟΤΑ
στην ανακύκλωση και τη χωριστή συλλογή συσκευασιών και
βιοαποβλήτων (υπολείμματα
τροφών και πράσινα απόβλητα)
οδηγεί σε μείωση της εισφοράς του στον ΦΟΔΣΑ.
Το συνολικό ποσό εισφοράς
κάθε ΟΤΑ προς τους ΦΟΔΣΑ
απομειώνεται έτσι από 5% έως
25%, ανάλογα με τις επιδόσεις κάθε ΟΤΑ στην ανακύκλωση και στη διαλογή στην
πηγή ή στον «καφέ» κάδο. Β)
Με τη νομοθετική ρύθμιση για
την ενίσχυση της κυκλικής οι-

κονομίας, δημιουργείται ένα
σύγχρονο εργαλείο αποτροπής της ταφής με βάση την ευρωπαϊκή πρακτική.
Με τη ρύθμιση αυτήκαταργείται το ειδικό τέλος ταφής,
(άρθρο 43 του ν. 4042/2012)
και δίνεται οικονομικό κίνητρο
στους ΟΤΑ και τους ΦΟΔΣΑ να
προχωρήσουν τις δράσεις ορθολογικής και ολοκληρωμένης
διαχείρισης.
Η ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας θα επιτυγχάνεται με
την εισαγωγή περιβαλλοντικής
εισφοράς στους ΦΟΔΣΑ που
καθυστερούν την ολοκληρωμένη διαχείριση των δημοτικών απορριμμάτων, η οποία
θα αξιοποιείται μόνο για δράσεις κυκλικής οικονομίας και
ανακύκλωσης.
Το εργαλείο που προτείνεται

ΣΠΚΑ Θεσσαλίας είναι μεταξύ
των άλλων η εκτίμηση της
υφιστάμενης κατάστασης του
περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας, των κλιματικών παραγόντων και παραμέτρων που επηρεάζουν το
σύνολο των κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων της
ανά δραστηριότητα και τέλος
μία εκτίμηση και κατανόηση
των επερχόμενων αλλαγών
εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και η συστηματοποίηση
και βελτίωση της διαδικασίας
λήψης (βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων) αποφάσεων σχετικών με την προσαρμογή,
λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της ανωτέρω πληροφορίας, καθώς και η σύνδεση
της προσαρμογής με την προώθηση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου μέσα
από περιφερειακά/τοπικά σχέδια δράσης, αντιμετωπίζοντας τους κινδύνους και αξιοποιώντας τις όποιες ευκαιρίες πηγάζουν από τη κλιματική αλλαγή.
Ε.Κ.

για τη χρηματοδότηση δράσεων κυκλικής οικονομίας
μέσω της αποτροπής της ταφής έχει εύλογο αναλογικά
ύψος, ενθαρρύνει τη συμμόρφωση χωρίς να περιορίζεται σε
μια ρύθμιση κυρωτικού χαρακτήρα, διατυπώνει ευκρινή οδικό χάρτη για τους ΦΟΔΣΑ και
προβλέπει τα ακόλουθα:
1) Η περιβαλλοντική εισφορά
είναι δέκα (10) ευρώ (αντί των
35 ευρώ του φόρου ταφής)
ανά τόνο μη επεξεργασμένων
διατιθέμενων αποβλήτων,
εφαρμόζεται από 1.7.2019 και
αυξάνεται κάθε έτος κατά πέντε (5) ευρώ, αρχίζοντας από
την 1.1.2021, έως τα 35 ευρώ
ανά τόνο (αντί των 60 ευρώ του
φόρου ταφής).
2) Θα διατίθεται αποκλειστικά και πλήρως για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων
κυκλικής οικονομίας μεταξύ
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή των ΦΟΔΣΑ. 3)
Η εισφορά θα μειώνεται ανάλογα με την πρόοδο των προβλεπόμενων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων (αδειοδότηση και έναρξη κατασκευής).
Οι αρμόδιοι Υπουργοί καλούν όλους τους πολίτες, τους
φορείς της Αυτοδιοίκησης και
την επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα να συμμετέχουν στη διαβούλευση επί των
προτεινόμενων ρυθμίσεων. Οι
παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί
και οι απόψεις όλων θα συμβάλουν στην αναβάθμιση της
ανακύκλωσης, στον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης αποβλήτων και στην υλοποίηση
της μετάβασης σε μια κυκλική
οικονομία στην υπηρεσία του
περιβάλλοντος και της δίκαιης
και βιώσιμης ανάπτυξης.
ΧΡ. ΠΑΠ.
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Μ

ε το χιόνι να φθάνει
έως και το 1 μέτρο
στα ορεινά και τις
χαμηλές θερμοκρασίες, η
«Σοφία» συνεχίζει το πέρασμα
της από το ν. Τρικάλων, χωρίς
ωστόσο να αφήνει πίσω τις
σοβαρά προβλήματα, ενώ η
χρήση αντιολισθητικών
αλυσίδων είναι απαραίτητη σε
όλο το οδικό δίκτυο.

Σαράντα δύο μηχανήματα της
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων
συνδράμουν σε ορεινά και πεδινά,
προκειμένου να διατηρούν το οδικό
δίκτυο ανοικτό. Το χιόνι σε πολλά
σημεία έχει φθάσει έως και το 1 μέτρο- στα ορεινά του Δήμου Πύλης
και Μετεώρων, χωρίς ωστόσο να
έχουν καταγραφεί προβλήματα.
Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων κ. Χρήστο Μιχαλάκη
ο οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να μην προχωρούν σε άσκοπες μετακινήσεις.
Χωρίς προβλήματα συνεχίζεται το
πέρασμα της «Σοφίας» στο Δήμο
Τρικκαίων, με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Ντιντή να σημειώνει ότι τα μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας έριξαν αλάτι σε
όλο το Δήμο και ανάλογα με το πώς
θα εξελιχθούν τα καιρικά φαινόμενα,
θα υπάρξει και ο απαραίτητος συντονισμός.
Ανοικτοί παραμένουν οι δρόμοι
στα χωριά του Δήμου Μετεώρων
και μέσα στην πόλη της Καλαμπάκας,
ενώ δεν υπάρχουν προβλήματα στις
μετακινήσεις, αφού τα μηχανήματα
έριχναν συνεχώς αλάτι. Σύμφωνα
με το Δήμαρχο κ. Χρήστο Σινάνη γίνονται προσπάθειες να παραμείνει
το οδικό δίκτυο.
Η ίδια εικόνα επικρατούσε χθες
και στο Δήμο Πύλης, με τις αλατιέρες να βρίσκονται επί ποδός σε όλο
το οδικό δίκτυο, ενώ η δημοτική
Αρχή είχε τοποθετήσει μηχανήματα
σε Μεσοχώρα, Μοσχόφυτο, Παχτούρι και όπου είχε κριθεί αναγκαίο.
Ωστόσο, σύμφωνα με το Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας κ. Σωτήρη Αγγέλη το βασικότερο πρόβλημα είναι οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν, κάνοντας την
μετακίνηση κυρίως μέσα στα χωριά
ιδιαιτέρως δύσκολη.
Κανένα πρόβλημα δεν καταγράφηκε στο Δήμο Φαρκαδόνας, καθώς
η δημοτική Αρχή είχε πραγματοποιήσει τις απαραίτητες παρεμβάσεις,
ρίχνοντας προληπτικά αλάτι σε γέφυρες και σε επικίνδυνα σημεία στο
οδόστρωμα.
Σύμφωνα με το Δήμαρχο κ. Θανάση Μεριβάκη καθαρίστηκαν οι
δρόμοι σε Γριζάνο, Σερβωτά και
Διάσελο, ενώ ρίψη αλατιού πραγματοποιήθηκε στη γέφυρα Ενιπέα,
Πηνειού, Αργυρόπουλου, αερογέφυρα - Κόμβος Φαρκαδόνας, αερογέφυρα - Κόμβος Ζάρκου, στις δύο
γέφυρες Γριζάνου, Αχλαδοχωρίου,
στην αερογέφυρα Άι-Γιώργη Φαρκαδόνας, στην αερογέφυρα ΔΑΚΑΡ
Κλοκοτός και στη γέφυρα Οιχαλίας.

Που χρειάζονται αλυσίδες
Όπως προαναφέρθηκε, λόγω των
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σελίδα 5

Χωρίς σοβαρά προβλήματα το πέρασμα της «Σοφίας» από το ν. Τρικάλων

Εως 1 μέτρο χιόνι στα ορεινά
•Η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων είναι απαραίτητα σε όλο το οδικό
δίκτυο λόγω των χιονοπτώσεων και των χαμηλών θερμοκρασιών

χαμηλών θερμοκρασιών και των χιονοπτώσεων κρίνεται απαραίτητη η
χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.
Σύμφωνα με την Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων απαγορεύεται η
κυκλοφορία των φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων σε 1) Ε.Ο.
Τρικάλων –Ιωαννίνων από το 28ο
(κόμβο Μουργκανίου) έως το 65ο
χλμ. (Α/Κ Μαλακασίου – είσοδο Εγνατίας οδού), ενώ η η κυκλοφορία των
οχημάτων διεξάγεται απαραίτητα
με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας

από 22ο χλμ (Διασταύρωση της
Επ.Οδ. Πύλης – Μεσοχώρας) έως
55ο χλμ. (Μεσοχώρα), λοιπό επαρχιακό οδικό δίκτυο Δήμου Πύλης,
λοιπό επαρχιακό οδικό δίκτυο Δήμου
Μετεώρων, Ε.Ο. Πύλης – Τρικάλων
από 32ο χλμ (Ελάτη) έως 75ο χλμ
(Γέφυρα Αλεξίου) και επαρχιακό οδικό δίκτυο Καλαμπάκας – Ασπροποτάμου (από 35ο έως 68ο χλμ).
Επίσης, σύμφωνα με την Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας η κυκλοφορία των φορτηγών αυτοκινήτων
άνω των 3,5 τόνων απαγορεύεται
στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής
Ελλάδας (Ε65) από χ/θ 34 (κόμβος
Ξυνιάδας) έως χ/θ 111 (Α/Κ Λόγγου),
ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων
διεξάγεται απαραίτητα με τη χρήση
αντιολισθητικών αλυσίδων στην οδός
Μουζακίου – Λίμνης Πλαστήρα από
8ο χλμ. έως 13ο χλμ. (Τ.Κ. Κρυοπηγής έως Τ.Κ. Κερασιάς), επ. Οδός
Καρδίτσας – Λίμνης Πλαστήρα από
10ο χλμ. (μέσω Μοσχάτου), επ. Οδός
Καρδίτσας – Λίμνης Πλαστήρα από
15ο χλμ. (μέσω Καστανιάς), περιμετρικά της Λίμνης Πλαστήρα, επ.
Οδός Καρδίτσας – Άρτας από 35ο
χλμ (Διασταύρωση Βατσουνιάς) έως
81ο χλμ (όρια Ν. Άρτας), επ. Οδός
Μουζακίου – Στεφανιάδας από 7ο
χλμ (Διασταύρωση Πευκόφυτου)
έως 56ο χλμ όρια Ν. Ευρυτανίας
και επ. Οδός Κέδρου – Ρεντίνας –
Καρπενησίου από 46ο χλμ (Διασταύρωση Λουτροπηγής) έως 62ο χλμ
(θέση «ΖΑΧΑΡΑΚΗ»-όρια Ν. Ευρυτανίας).
Ευαγγελία Κάκια
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αλή κίνηση καταγράφηκε
στα εμπορικά του Δήμου
Πύλης τον Δεκέμβριο και
την περίοδο των εορτών των
Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς.
«Ο Δεκέμβριος ήταν ένας καλός
μήνας και είμαστε συγκρατημένα
αισιόδοξοι για την συνέχεια» αναφέρει ο πρόεδρος του Εμπορικού
Συλλόγου Δήμου Πύλης Κώστας
Βοϊτσίδης, ο οποίος συγκρίνοντας
την φετινή περίοδο με την αντίστοιχη
περυσινή σημειώνει πως, με επιφύλαξη, μάλλον είναι ελαφρά καλύτερα
ο Δεκέμβριος του 2018.
«Μπήκε κόσμος στα καταστήματά
μας, που αυτονόητο είναι πως μεταφράστηκε σε άνοδο των πωλήσεων και φυσικά τζίρους» επισημαίνει
ο κ. Βοϊτσίδης, ενώ για τις αιτίες
που προκάλεσαν την καλή κίνηση
τονίζει πως βοήθησαν τα επιδόματα
που δόθηκαν σε πολλούς πολίτες
τις τελευταίες ημέρες του Δεκεμβρίου αλλά και η «καταναλωτική ευλογία του Μύλου των Ξωτικών».
«Αν δεν ήταν ο Μύλος των Ξωτικών, δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα
βρισκόμαστε.
Δεν ήταν μόνο οι επισκέπτες, καταγόμενοι από τον τόπο μας, που
έρχονται στις γιορτές και παραδοσιακά βοηθούν την τοπική οικονομία.
Είδαμε κόσμο ακόμη και από μακρινές περιοχές, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, κ.α. να ψωνίζουν
από τα εμπορικά της περιοχής μας.
Είναι επισκέπτες που ήρθαν να
δούνε τον Μύλο των Ξωτικών και

Για τα εμπορικά καταστήματα του Δήμου Πύλης

Καλός μήνας ο Δεκέμβριος
«Η καταναλωτική ευλογία του Μύλου των Ξωτικών» και τα επιδόματα είναι οι αιτίες,
σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Δήμου Πύλης Κων. Βοϊτσίδης

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου
Δήμου Πύλης Κων. Βοϊτσίδης
τις ομορφιές του τόπου μας και
επωφελήθηκε απ’ αυτό το γεγονός
η τοπική οικονομία.
Αυτό το καταναλωτικό κοινό δεν
θα υπήρχε χωρίς τον Μύλο των Ξωτικών» υπογραμμίζει ο κ. Βοϊτσίδης,
προσθέτοντας «ακόμη είμαστε στην
εορταστική περίοδο και πιστεύουμε
πως θα συνεχιστεί η καταναλωτική
ροή.
Στην συνέχεια θα πάμε για την

περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων,
η οποία αρχίζει 14 Ιανουαρίου, μία

CMYK

εποχή που ανέκαθεν δημιουργεί
προσδοκίες στον εμπορικό κόσμο

για αύξηση της ζήτησης».
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά

Επιτυχόντες του 79ου διαγωνισμού
"ΘΑΛΗΣ" από το νομό Τρικάλων
Από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του 79ου διαγωνισμού
"ΘΑΛΗΣ" της 10/11/2018.
Οι επιτυχόντες μαθητές και επιτυχούσες μαθήτριες από το νομό Τρικάλων είναι :

Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Δωδεκανήσου συγχαίρει όλα τα παιδιά για τη διάκρισή
τους. Υπενθυμίζουμε ότι η επόμενη φάση, ο διαγωνισμός "ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ" θα διεξαχθεί στις 19/1/2019
στο 7ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων.

Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ--------------------------------------------------------------------------1 ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ---------------------------------------------------------ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
2 ΘΕΜΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ---------------------------------------------------------9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
3 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ -------------------------------------------------------------ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
4 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ----------------------------------------------------3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
5 ΜΠΑΚΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ----------------------------------------------------7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
6 ΜΠΟΥΡΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ----------------------------------------------------ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
7 ΝΤΑΜΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ--------------------------------------3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
8 ΝΤΟΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-----------------------------------------------------------3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
9 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ--------------------------------------------------1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
10 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -------------------------------------------------3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
11 ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ------------------------------------------ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
12 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ -------------------------------------------------------2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
13 ΣΠΑΧΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ----------------------------------------------------------------ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ

-------Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ------------------------------------------------------------------1 ΑΥΓΕΡΗ ΕΛΕΝΗ -----------------------------------------------------------------7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
2 ΒΟΥΤΣΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ --------------------------------------------------------ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -----------------------------------------------------1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
4 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ --------------------------------------------------3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
5 ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ------------------------------------------------------------ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
6 ΚΑΡΑΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ -------------------------------------------------------3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
7 ΚΟΥΤΣΑΜΠΕΛΟΥΛΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ------------------------------------------------3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
8 ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ----------------------------------------------------2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
9 ΜΑΓΚΟΥΤΗ ΒΑΣΙΚΛΙΚΗ --------------------------------------------------------3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
10 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΛΟΥΙΖΑ ---------------------------------------------------------------ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
11 ΜΠΑΜΠΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ------------------------------------------------------2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
12 ΜΠΑΤΑΤΕΓΑ ΑΡΙΣΤΕΑ --------------------------------------------------------9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
13 ΤΡΥΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ------------------------------------------------------------------ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
14 ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-------------------------------------------------------7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
15 ΤΣΙΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ----------------------------------------------------------7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
16 ΤΣΟΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ----------------------------------------------------------------ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
17 ΧΑΜΟΣ ΘΩΜΑΣ ---------------------------------------------------------------7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

--------Α ΛΥΚΕΙΟΥ --------------------------------------------------------------------1 ΒΡΑΧΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ----------------------------------------------ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
2 ΓΟΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-------------------------------------------------------------------ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
3 ΖΩΓΑΣ ΘΩΜΑΣ ---------------------------------------------------------------3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
4 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ----------------------------------------------------------ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
5 ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ----------------------------------------------------------ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
6 ΚΟΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ---------------------------------------------------------ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
7 ΚΟΥΚΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ------------------------------------------------------------------ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
8 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ -------------------------------------ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
9 ΜΑΡΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ------------------------------------------------------ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
10 ΜΙΣΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ---------------------------------------------------------------ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
11 ΜΙΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-----------------------------------------------------------2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
12 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ----------------------------------------------4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
13 ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑ ΝΑΤΑΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ --------------------------------------3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
14 ΡΑΔΟΥ ΛΗΔΑ ---------------------------------------------------------------4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
15 ΣΙΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ----------------------------------------------------ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
16 ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΙΟΣ --------------------------------------ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
17 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ----------------------------------------------------3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
18 ΤΑΜΗΛΟΥ ΑΙΘΡΑ ΜΑΡΙΑ---------------------------------------------------1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

---------Β ΛΥΚΕΙΟΥ --------------------------------------------------------------------1
2
3
4
5
6

ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-----------------------------------------------------------3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ----------------------------------------------------------------ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
ΛΥΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ------------------------------------------------------------ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΜΟΣΧΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-------------------------------------------------------3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΜΠΑΤΑΤΕΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-------------------------------------------------3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ---------------------------------------------------1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

---------Γ ΛΥΚΕΙΟΥ --------------------------------------------------------------------1
2
3
4
5

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ----------------------------------------------------8ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ --------------------------------ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΛΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-----------------------------------------------------------------ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ------------------------------------------------------3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΣΑΡΜΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ---------------------------------------------------------8ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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Ζητούν οι οικογένειες με τρία παιδιά,
από το Υπουργείο Παιδείας

30% μοριοδότηση
τριτέκνων στους διορισμούς
εκπαιδευτικών
Κλιμάκιο του Συλλόγου Γονέων με Τρία Παιδιά ν. Τρικάλων,
επισκέφθηκε προχθές τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, όπου συζήτησε
για το θέμα με τους τρεις βουλευτές Τρικάλων του κόμματος
ην μοριοδότηση
τριτέκνων στους
διορισμούς
εκπαιδευτικών ζητούν οι
οικογένειες με τρία
παιδιά από το Υπουργείο
Παιδείας.

Τ

Για το ζήτημα αυτό, οι τρεις
βουλευτές Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ, Σάκης Παπαδόπουλος,
Παναγιώτα Δριτσέλη και Χρήστος Σιμορέλης, δέχτηκαν
προχθές στα γραφεία του
κόμματος στα Τρίκαλα μέλη
του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων
με Τρία Παιδιά ν. Τρικάλων και
αναπληρωτές τρίτεκνους εκπαιδευτικούς, με επικεφαλής
τον πρόεδρο του φορέα Ιωάννη Λιούλιο.
Συζητήθηκε το θέμα και επιδόθηκε στους βουλευτές επιστολή, την οποία δήλωσαν
πως θα προωθήσουν.

Κοινωνικά κριτήρια
Μιλώντας για το ζήτημα
αυτό, ο κ. Λιούλιος αναφέρει
πως εδώ και δύο χρόνια ο
υπουργός Παιδείας Κώστας
Γαβρόγλου προανήγγειλε ότι
το σύστημα της μοριοδότησης για τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών θα στηριχθεί σε τρεις πυλώνες:
1) σε προϋπηρεσία
2) σε ακαδημαϊκά κριτήρια
3) σε κοινωνικά κριτήρια .
«Ενώ τα δύο πρώτα κριτήρια ήταν αυτονόητα και προσδιορισμένα, τη μοριοδότηση
των κοινωνικών κριτηρίων την
ανακοίνωσε παραμονή Χριστουγέννων. Τα κοινωνικά κριτήρια ήταν “κοινωνικά ανάλγητα” και βέβαια αντισυνταγματικά και σε διαμετρικά
αντίθετη λογική από εκείνη
των προκατόχων του και ορισμένων μάλιστα από την ίδια

Και η μεγαλύτερη σε πληθυσμό Δημοτική Ενότητα Γόμφων,
συνεχίζει και στηρίζει τον Κώστα Μαράβα
Η Κοινότητα Πηγής συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Πύλης και συμφώνησαν σε όλα.
Στον τρόπο κατάρτισης του ψηφοδελτίου, στον τρόπο των απαραίτητων κινήσεων για την περίοδο μέχρι τις εκλογές.
Μαζί του συντάσσονται και ενώνουν τις δυνάμεις τους, ως Κοινοτικοί Σύμβουλοι Πηγής, για την καινούργια νίκη (με αλφαβητικά σειρά)
οι παρακάτω:
Κουρκούνης Γεώργιος του Νικολάου-Επιχειρηματίας
Μαυρογιάννης Απόστολος του Δημητρίου-Αστυνομικός
Πισσώνη Αικατερίνη του Αντωνίου σύζυγος Θωμά Ξαγαρά-οικιακά
Σιαφλάκη Βασιλική του Νικολάου σύζυγος Κερασιώτη Νικολάου
Τζιμόπουλος Βασίλειος του Πασχάλη, νυν Πρόεδρος της Κοινότητας. Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, χαρούμενος για
την εξέλιξη δήλωσε ότι: «Καλωσορίζω στις τάξεις του συνδυασμού
όλους τους υποψηφίους της Πηγής.
Χαίρομαι γιατί έμπειροι και νεώτεροι ενώνονται για το κοινό καλό.
Για την Πηγή, για την Δημοτική Ενότητα Γόμφων, για τον Δήμο Πύλης.

5

Κοιτάζουμε όλοι μαζί το μέλλον.
Δίνουμε ένα ηχηρό μήνυμα σε όσους μηδενίζουν και συκοφαντούν.
Εμείς μιλάμε με την γλώσσα της αλήθειας και της ευθύνης. Αγωνιζόμαστε με αξιοπρέπεια, με εντιμότητα, με αποφασιστικότητα.
Τους ευχαριστώ και τους εύχομαι ολόψυχα καλό δρόμο». Παρόντες στη συνάντηση ήταν και οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
Η κυρία Καραϊσκου Γεωργία, ο κ. Ζούρτος Κωνσταντίνος και ο κ. Μπακλαβάς Σπυρίδων.

κυβέρνηση στην οποία εσείς,
ως βουλευτές, συμμετέχετε»
σημειώνεται στην επιστολή
και στην συνέχεια γίνεται αναφορά στην σχετική νομοθεσία
και συγκεκριμένα, σύμφωνα
με τους νόμους 3848/2010
(Διαμαντοπούλου) και 2015
(Φίλη) η μοριοδότηση των τριτέκνων καθορίζεται στο 30%
του μεγίστου της προϋπηρεσίας.

Μοριοδότηση
στο 30%
«Η πρόταση Γαβρόγλου περιορίζει ανερυθρίαστα το ποσοστό στο 5% του μεγίστου
της προϋπηρεσίας, απαξιώνοντας τελείως την μοριοδότηση για την τρίτεκνη οικογένεια και αφήνοντας πολλούς
από εμάς - που ειρήσθω εν
παρόδω τα προηγούμενα χρόνια καλύπταμε λειτουργικά
κενά στις πιο απόμακρες περιοχές τις Ελλάδας κουβαλώντας μαζί μας τις πολυμε-

λείς οικογένειες με την ελπίδα
της μελλοντικής αναγνώρισης της προσπάθεια μας-χωρίς δουλειά» αναφέρεται στην
επιστολή.
«Θεωρούμε πως δεν πρέπει
και δηλώνουμε πως δεν θα
αφήσουμε
αυτήν την πρόταση - έκτρωμα να περάσει από την Βουλή» τονίζεται από τους τρίτεκνους, οι οποίοι δηλώνουν:
«Απαιτούμε μοριοδότηση των
τριτέκνων στο 30% του μεγίστου της προϋπηρεσίας, στοιχείο που σε προηγούμενες
νομοθετικές ρυθμίσεις ήταν
αυτονόητη παράμετρος, ή
ποσόστωση επί των διορισμών 15%,όπως ισχύει για
όλους τους διαγωνισμούς του
δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4440/2016, προκειμένου άλλωστε να καταστεί
συνταγματική η επικείμενη νομοθετική ρύθμιση».
Ματθαίος Μπίνας
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Για δεύτερο διαδοχικό
μήνα μειώθηκαν
οριακά οι καταθέσεις
Οριακή μείωση κατέγραψαν τον Νοέμβριο οι καταθέσεις
που διατηρεί ο ιδιωτικός τομέα στις τράπεζες, εξέλιξη που
δείχνει ανακοπή για δεύτερο συνεχή μήνα της ανοδικής
τάσης που είχαν οι καταθέσεις τον τελευταίο χρόνο. Μειωμένες κατά 161 εκατ. ευρώ ήταν τον Νοέμβριο και οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά
744 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, περιορίζοντας το
σύνολο των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα στα 147,7
δισ. ευρώ από 148 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, το ύψος των καταθέσεων
του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε τον Νοέμβριο στα 131,4
δισ. ευρώ από 131,5 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο και 131,7 δισ.
ευρώ τον Σεπτέμβριο. Η μείωση που παρατηρήθηκε οφείλεται
στην υποχώρηση των καταθέσεων που διατηρούν οι επιχειρήσεις, το ύψος των οποίων διαμορφώθηκε στα 23,7 δισ.
ευρώ από 23,8 δισ. ευρώ.
Η μείωση των καταθέσεων από τις επιχειρήσεις, και συγκεκριμένα από αυτές που δεν ανήκουν στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα, θα ήταν μεγαλύτερη, αγγίζοντας
συγκεκριμένα τα 240 εκατ. ευρώ, εάν δεν αντισταθμίζονταν
εν μέρει από την αύξηση που παρουσίασαν οι καταθέσεις
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Αντιστάθμισμα στην υποχώρηση των καταθέσεων από τις μη χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις αποτέλεσαν και οι καταθέσεις των νοικοκυριών,
οι αποταμιεύσεις των οποίων αυξήθηκαν οριακά κατά 60
εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 107,7 δισ. ευρώ.
Η εξέλιξη των καταθέσεων δεν δημιουργεί αισιοδοξία για
ουσιαστική ανάκαμψη της ρευστότητας στην οικονομία,
κάτι που αποτυπώνεται και στη συνεχιζόμενη μείωση της
χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, η πιστωτική συρρίκνωση συνεχίστηκε τον Νοέμβριο με ρυθμό -1,4% και είναι αποτέλεσμα του αρνητικού
ρυθμού χρηματοδότησης τόσο των επιχειρήσεων όσο και
των νοικοκυριών. Θετική ένδειξη αποτελεί εντούτοις η
θετική μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις
επιχειρήσεις, που δείχνει ότι το ισοζύγιο μεταξύ των χορηγήσεων νέων δανείων και αποπληρωμών είναι θετικό. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης
των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε
στο -0,6%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο
μήνα, και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους
ήταν θετική κατά 253 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής
ροής 339 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά, η ροή χρηματοδότησης τον
Νοέμβριο υπήρξε αρνητική κατά 139 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικής καθαρής ροής 293 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο
μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής
τους διαμορφώθηκε σε -2,1% και παρέμεινε αμετάβλητος
σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σ

το ειδικό
καθεστώς, αν το
θέλουν, μπορούν
να ενταχθούν οι νέοι
αγρότες που αρχίζουν
την δραστηριότητά τους
για πρώτη φορά.

Δύο όροι ισχύουν για να
ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς:
α) κατά το προηγούμενο
φορολογικό έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις
αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές
αγροτικών υπηρεσιών αξίας
κατώτερης των 15.000 ευρώ
και
β) έλαβαν επιδοτήσεις συ-

τοπικά

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Α

πό την 1η
Μαρτίου του
2019 οι
ασφαλισμένοι θα πρέπει
να γνωρίζουν ότι για να
έχουν ασφαλιστική
ικανότητα και παροχές
υγειονομικής
περίθαλψης χρειάζεται
να έχουν 75 ένσημα το
2018 που έχασαν την
εργασία τους, ενώ για
τους αμειβόμενους με
εργόσημο απαιτούνται
150 ημέρες ασφάλισης.

Πιο αναλυτικά:
α. Στον άμεσα ασφαλισμένο
και στα μέλη οικογενείας του
χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα και παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος
εφόσον:
Ο μισθωτός έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 75
ημέρες εργασίας κατά το
προηγούμενο ημερολογιακό
έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, ο μη μισθωτός έχει
συμπληρώσει τουλάχιστον
τρεις μήνες ασφάλισης κατά
το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο
δωδεκάμηνο πριν από την
ημερομηνία προσέλευσης ή
επέλευσης του ασφαλιστικού
κινδύνου και έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με
το ν. 4387/2016 (Α’ 85).
Για τη συμπλήρωση των
προϋποθέσεων της υποπερίπτωσης αα’ λαμβάνονται υπόψη και οι ημέρες επιδότησης
λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, οι ημέρες επιδότησης
λόγω τακτικής ανεργίας, καθώς και οι ημέρες επιδότησης
λόγω επίσχεσης εργασίας.
β. Η ασφαλιστική ικανότητα
ανανεώνεται από την πρώτη
Μαρτίου εκάστου έτους έως
την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου του επόμενου ημε-

ΥΓΕΙΑ

Αλλαγές στην
Υγειονομική περίθαλψη
•Πόσα ένσημα θα χρειάζονται
από 1η Μαρτίου για να την δικαιούστε

ρολογιακού έτους με τις ίδιες
ως άνω προϋποθέσεις. Ειδικά
για τους μη μισθωτούς, η
ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται εφόσον, πλέον των
προϋποθέσεων της υποπερίπτωσης ββ’ της παρούσας
παραγράφου, έχουν καταβληθεί οι απαιτητές εισφορές,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4387/2016 έως
και 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου της ανανέωσης
της ασφαλιστικής ικανότητας
ημερολογιακού έτους. Αν
υπάρχει οφειλή, η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται
ανά μήνα, εφόσον η οφειλή
έχει εξοφληθεί ή ρυθμιστεί
και τηρείται η εξόφληση των
δόσεων.
γ. Για τους εργαζόμενους

σε οικοδομοτεχνικά έργα στις
75 ημέρες ασφάλισης συμπεριλαμβάνονται η προσαύξηση 20% και οι ημέρες αδείας.
δ. Για τους εργάτες γης
απασχολούμενους σε εργασίες καλυπτόμενες από την
ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ
αμειβόμενους με εργόσημο
παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για υγειονομική περίθαλψη, εφόσον έχουν συμπληρώσει 150 ημέρες ασφάλισης το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από
την ημερομηνία προσέλευσης
ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.
ε. Οι μετακλητοί εργάτες
γης πολίτες τρίτων χωρών

Νέων αγροτών, που αρχίζουν την δραστηριότητά τους

Ένταξη στο ειδικό καθεστώς
•Πρέπει να έχουν μέχρι 15.000 ευρώ παραδόσεις προϊόντων
και μέχρι 5000 ευρώ επιδοτήσεις την προηγούμενη χρονιά
νολικής αξίας κατώτερης
των 5.000 ευρώ.
Τα προαναφερόμενα κριτήρια λαμβάνονται σωρευτικά, δηλαδή πρέπει να συντρέχουν και τα δύο, προκειμένου τα εν λόγω πρόσωπα
να εντάσσονται στο ειδικό
καθεστώς.
Με βάση το νομικό αυτό
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πλαίσιο, διευκρινίζεται ότι
και οι αγρότες που λαμβάνουν επιδοτήσεις κατώτερες

των 5.000 ευρώ, έστω και
αν δεν πραγματοποιούν καμία παράδοση αγαθών και

παροχή αγροτικών υπηρεσιών, εγγράφονται στο ειδικό
καθεστώς αγροτών, διευκρι-

και οι μετακλητοί αλλοδαποί
αλιεργάτες της παρ. 5 του
άρθρου 40 του ν. 4387/2016
αποκτούν ασφαλιστική ικανότητα για υγειονομική περίθαλψη από την πρώτη ημέρα
εργασίας τους και αυτή διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα
απασχολούνται σύμφωνα με
τη σύμβαση εργασίας τους.
στ. Οι μαθητευόμενοι ή εκπαιδευόμενοι ή καταρτιζόμενοι και οι απασχολούμενοι σε
προγράμματα του ΟΑΕΔ δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης σε είδος από την
πρώτη ημέρα έναρξης των
μαθημάτων, της εκπαίδευσης
ή της κατάρτισης ή του προγράμματος.
ΧΡ. ΠΑΠ.

νίζουν γεωπόνοι.
Από την 1η Ιανουαρίου
2017 είναι υποχρεωτική η
ένταξη των αγροτών στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, λόγω
άσκησης από μέρους τους
άλλης δραστηριότητας για
την οποία τηρούνται λογιστικά βιβλία.
Οι συγκεκριμένοι αγρότες
μπορούν να επιλέξουν την
υπαγωγή τους στο καθεστώς
των μικρών επιχειρήσεων
του Κώδικα ΦΠΑ (απαλλασσόμενο καθεστώς), υπό την
προϋπόθεση ότι το σύνολο
από παραδόσεις αγροτικών
προϊόντων παραγωγής τους
και παροχές αγροτικών υπηρεσιών και εσόδων από άλλη
δραστηριότητα είναι μέχρι
10.000 ευρώ. Από την άλλη
πλευρά στο ειδικό καθεστώς
εντάσσονται οι αγρότες οι
οποίοι κατά το προηγούμενο
φορολογικό έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις
αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές
αγροτικών υπηρεσιών αξίας
κατώτερης των 15.000 ευρώ
και έλαβαν επιδοτήσεις συνολικής αξίας κατώτερης
των 5.000 ευρώ.
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά
ε το 12 συνέδριο
της ΚΝΕ να
διεξάγεται από τις
15 έως και τις 17
Φεβρουαρίου ξεκίνησαν
σιγά – σιγά οι διεργασίες
και σε τοπικό επίπεδο από
τα μέλη και τα στελέχη της
κομμουνιστικής νεολαίας.

Μ

Στο επίκεντρο του συνεδρίου
θα τεθούν ο απολογισμός δράσης του Κεντρικού Συμβουλίου
από το 11ο έως το 12ο Συνέδριο
και τα νέα καθήκοντα της ΚΝΕ
έως το 13ο Συνέδριο και φυσικά
η εκλογή νέου Κεντρικού Συμβουλίου και Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου.
«Με τη δημοσίευση των Θέσεων του Κεντρικού Συμβουλίου
της ΚΝΕ για το 12ο Συνέδριο ξεκινά αυτή η κορυφαία για την
Οργάνωσή μας εσωοργανωτική
διαδικασία. Οι θέσεις αφορούν
τα μέλη και τα στελέχη της ΚΝΕ
και είμαστε σίγουροι ότι η μελέτη τους, η πλούσια συζήτηση

τάση ζωής και αγώνας
για την ευόδωση των
στόχων: αυτό ήταν το
μήνυμα της σεμνής τελετής
που το απόγευμα της Πέμπτης
3 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων. Ηταν μια
τελετή κατά την οποία για τρίτη
συνεχόμενη χρονιά το Δημοτικό
Συμβούλιο Τρικκαίων απέδωσε
τους επαίνους και τα χρηματικά
βραβεία σε μαθητές και αθλητές έτους 2018 από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης
«Κληροδότημα Αλεξάνδρας χας
Χρ. Παληχώρη».
Αυτά, αφορούσαν σε 12 τρικαλινούς/ες μαθήτριες και αθλητές/τριες, καθώς και σε 1 μαθήτρια από την Καστανιά Καλαμπάκας, όπως όρισε η διαθέτιδα. Οι νυν φοιτητές/τριες
και οι αθλητές/τριες ουσιαστικά
επιβραβεύτηκαν για την προσπάθεια και την επίτευξη των
στόχων τους. Όπως εύστοχα
παρατήρησε ο πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων κ. Μιχάλης Λάππας, η
λιτή αυτή τελετή συμπυκνώνει
την αριστεία, την προσφορά
μέσω δωρεάς στον Δήμο Τρικκαίων και τη συνδρομή των
αρωγών στις προσπάθειες
όλων, όσοι βραβεύτηκαν.
Μάλιστα ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου αναρωτήθηκε: «τι θα ήταν
τα Τρίκαλα χωρίς τον Μύλο
Ματσόπουλου;».
Εδωσε με τον τρόπο αυτόν,
για άλλη μια φορά, τη διάσταση
και την ουσία των δωρεών που
γίνονται προς τον Δήμο Τρικκαίων και αξιοποιούνται πολλαπλώς και καταλλήλως. Και
τόνισε, ότι η προσπάθεια του
Δήμου συνίσταται στη δημιουργία όρων και προϋποθέσεων, ώστε οι αυριανοί επιστήμονες, να μπορούν να επιστρέψουν στα Τρίκαλα για εργασία,
σταματώντας πλέον την αφαίμαξη που εσχάτως παρατηρείται.
Η αντιδήμαρχος Δημοσίων
Σχέσεων κ. Σοφία Αλεστά επίσης συνεχάρη τους βραβευθέντες, επισημαίνοντας ότι έλαβαν την ηθική ικανοποίηση «να
είναι άριστοι και πρώτοι». Σφόδρα συγκινημένος ο τ. Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Χρήστος Λάππας, καθώς βράβευσε τον γιο
τού πρόωρα απόντα από την
τρικαλινή κοινωνία, γιατρού νευρολόγου Γιάννη Παπακωνσταντίνου, τον Αχιλλέα Παπακωνσταντίνου. Ο οποίος, όπως
επεσήμανε ο τ. Δήμαρχος, δια-
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Από τις 15 έως τις 17 Φεβρουαρίου το συνέδριο της ΚΝΕ

σε επαφή μέσα στους αγώνες
και τις εκδηλώσεις μας όλα τα
προηγούμενα χρόνια, στους χιλιάδες νέους που δεν νιώθουν
εμπιστοσύνη στο σύστημα, το
αμφισβητούν, σκέφτονται ανατρεπτικά, ώστε να συμβάλουμε
-σε συνδυασμό και με τη δική
τους πείρα- οι παραπάνω τάσεις
να αποκτήσουν πιο ουσιαστικό
περιεχόμενο, να μετατραπούν
σε δράση και νεανική πρωτοβουλία στην αντικαπιταλιστική
πάλη. Τους καλούμε να πάρουν
μέρος ενεργά στην προσυνε-

δριακή συζήτηση των Θέσεων
του ΚΣ, στις εκδηλώσεις μας και
στον προσυνεδριακό διάλογο,
που θα διεξαχθεί και δημόσια
μέσα από το Όργανο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ,
τον “Οδηγητή”».
Και προσθέτουν ότι «η Οργάνωσή μας μέσα στο 2018 συμπλήρωσε 50 χρόνια αγωνιστικής
δράσης στο πλευρό του ηρωικού ΚΚΕ, που εδώ και 100 χρόνια, συνεχίζει να γράφει Ιστορία,
παραμένοντας το πιο νέο Κόμμα
στην ελληνική κοινωνία, ακριβώς
γιατί παλεύει για το πραγματικά
σύγχρονο και νέο: την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, τον σοσιαλισμό – κομμουνισμό, την
κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας. Η νιότη και η φρεσκάδα
των ιδεών του πηγάζουν και
από την πολιτική και ιδεολογική
του ωρίμανση, βασισμένη στην
100χρονη πορεία του».
Ε.Κ.

6. Αρτεμις Γεωργίου Μόκκα
(Χάλκινη πρωταθλήτρια στο πα-

νελλήνιο πρωτάθλημα παίδων –
κορασίδων)

Διεργασίες ενόψει συνεδρίου
«Τους καλούμε να πάρουν μέρος ενεργά στην προσυνεδριακή συζήτηση
των Θέσεων του ΚΣ» τονίζουν τα μέλη του ΚΚΕ
στα καθοδηγητικά όργανα της
ΚΝΕ και τις Οργανώσεις Βάσης (ΟΒ), ο γόνιμος προβληματισμός και η κριτική και αυτοκριτική εξέταση της πείρας μας,
η συζήτηση για το πώς θα γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στο
κέρδισμα περισσότερων νέων με
την επαναστατική πολιτική του
ΚΚΕ, θα βγάλει την ΚΝΕ πιο
δυνατή» τονίζουν τα μέλη της
κομμουνιστικής νεολαίας.
Όπως σημειώνουν «θέλουμε
να φτάσουν οι θέσεις στους χιλιάδες νέους που έχουμε έρθει
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Δεκατρία τρικαλινά παραδείγματα επιτυχίας
Ο Δήμος Τρικκαίων βράβευσε από το Κληροδότημα Παληχώρη νυν
φοιτητές και αθλητές που αρίστευσαν και πρώτευσαν
τσιώπης (Χάλκινος πρωταθλητής Ελλάδας παίδων – κορασίδων στα 1500 μ.)
4. Ευσταθία Αποστ. Φλώρου
(Πρωταθλήτρια εφήβων - νεανίδων στα 5.000 μ.)
5. Νικολέτα Γεωργίου Χαλαβάζη (Νικήτρια στο Αλμα εις Τριπλούν στους αγώνες «Παληχώρη 2017»)

θέτει τις μεγάλες παρακαταθήκες του πατέρα του και της μητέρας του Καλλίνας Μπασλή, γινόμενος πλέον ένας Ασκληπιάδης, καθώς ομοίως σπουδάζει
την Ιατρική Επιστήμη.
Η προϊσταμένη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Βάσω
Κάκλα έδωσε την ευχή, «να είστε πρώτοι, αν είστε άνθρωποι»,
ενώ ο εκπροσωπών την Περιφέρεια Θεσσαλίας, περιφερειακός σύμβουλος κ. Γιώργος
Τσίγκας, μετέφερε τους χαιρετισμούς του Περιφερειάρχη κ.
Κώστα Αγοραστού και του αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων κ.
Χρήστου Μιχαλάκη. Και ανέφερε ότι αυτό το βραβείο, ανήκει
μεν στους μαθητές και αθλητές,
αλλά και σε όλη την κοινωνία.
Η τελετή διοργανώθηκε από
το γραφείο Δημοσίων Σχέσεων,
με τη συνδρομή του αρμόδιου
τμήματος της Δ/νσης Οικονομικών, ενώ σημειώνεται ότι είχε
ξεκινήσει να υλοποιείται από
τον τ. πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου Τρικκαίων κ. Μιχάλη Μπάρδα.
Παρά το κρύο, δε, η τελετή
ολοκληρώθηκε σε κλίμα συγκίνησης από γονείς, συγγενείς,
φίλους των νέων παιδιών, άξιων
τέκνων των Τρικάλων.
Βραβεύθηκαν οι νυν φοιτητές/τριες:

1. Ελισάβετ Νεκτ. Ανδρεανίδη
ΙΑΤΡΙΚΟ –(ΣΣΑΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2. Αχιλλέας Ιωάν. Παπακωνσταντίνου ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ
3. Ζαχαρένια Ιωάν. Μητσιάδη
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ
4. Σταυρούλα Απ. Σπαθή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ
5. Αριάνδη Μιχ. Παναγιώτου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
& ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΜΠ
6. Λαουρεντιάν Ηλία Γκούμε
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
& ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΜΠ
7. Μαρία Γεωργίου Τσάλλα,
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας
Βραβεύθηκαν
οι
αθλητές/τριες (σε πρωταθλητές
στίβου σε νομαρχιακό επίπεδο
που πραγματοποιούνται στα
Τρίκαλα από τον Γυμναστικό
Σύλλογο Τρικάλων, όπως αναφέρει η διαθέτιδα):
1. Παναγιώτης Ευθ. Νάκος
(Επί 16 χρόνια αθλητής του
ΓΣΤ και πρώτος στα 800 μ.
στους αγώνες «Παληχώρη
2017»)
2. Αντώνιος Νικ. Παπαγεωργίου (Χάλκινος πρωταθλητής
Ελλάδας νέων στο Δέκαθλο)
3. Θεόδωρος Γεωργίου Κα-
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τοπικά

Εκλογικοί ρυθμοί σε Λάρισα και Καρδίτσα
Σ

ε εκλογικό «πυρετό» ενόψει των
αυτοδιοικητικών εκλογών του
Μαΐου βρίσκονται οι νομοί
Πρέβεζας, Λάρισας και Καρδίτσας με
τις εκλογικές λίστες και τους
συνδυασμούς να έχουν εν πολλοίς
καταρτιστεί, και τους υποψήφιους
δημάρχους να έχουν ξεκινήσει ήδη τις
προεκλογικές τους καμπάνιες και τις
πολιτικές εμφανίσεις.

Στον Δήμο Πρέβεζας, ο νυν δήμαρχος
Χρήστος Μπαΐλης θα είναι και πάλι υποψήφιος, ενώ αντίπαλοί του θα είναι ο πολιτικός
μηχανικός Νίκος Γεωργάκος ο οποίος προέρχεται από τον χώρο της Κεντροδεξιάς
αλλά έχει καταρτίσει ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο, ο Δημήτρης Κώτσης νυν δημοτικός
σύμβουλος ο οποίος ενδέχεται στις εκλογές
να στηριχθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Θεόφιλος
Σπυράκος ο οποίος «κατεβαίνει» με υπερκομματικό ψηφοδέλτιο, ο δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος του Φαρμακευτικού
Συλλόγου Πρέβεζας Σταύρος Αμάραντος
(ΚΚΕ) και ο δημοτικός σύμβουλος Βαγγέλης
Ροπόκης.
Στον Δήμο Πάργας, το εκλογικό «τοπίο»
βρίσκεται υπό διαμόρφωση. Ο νυν δήμαρχος
Αντώνης Νάστας ο οποίος προέρχεται από
τον χώρο της Ν.Δ. θα είναι εκ νέου υποψήφιος, ενώ παρόντες έχουν δηλώσει ο πρώην
αστυνομικός διευθυντής της περιοχής και
στέλεχος της Ν.Δ. Φώτης Νάκιας, καθώς
και ο δημοτικός σύμβουλος και συνδικαλι-

τη Ν.Δ. θα επιδιώξει να ανανεώσει τη θητεία
του, ενώ τη δημαρχία θα διεκδικήσει και ο
πρώην δήμαρχος Μπάμπης Παπαδόπουλος,
ο οποίος θα έχει τη στήριξη του ΚΙΝΑΛ και
ενδεχομένως και του ΣΥΡΙΖΑ.
Πιθανόν να θέσει υποψηφιότητα ο πρώην
αντιδήμαρχος Βασίλης Αλεξόπουλος, ενώ
δεν αποκλείεται στη «μάχη» να συμμετέχει
με το ΚΚΕ ο Γιάννης Τσιάντρας.
Στον Δήμο Λάρισας, υποψήφιος με τη
στήριξη του ΚΙΝΑΛ και του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι
ο νυν δήμαρχος Απόστολος Καλογιάννης.
Από τον χώρο της Ν.Δ., υποψήφια θα είναι
η Ρένα Καλαμιώτου, ενώ «παρόντες» έχουν
δηλώσει ο πρώην δημοτικός σύμβουλος
Γιώργος Μπαρτζώκας, ο Ντίνος Διαμάντος,
ο Πέτρος Κρίκκης, ο οποίος θα στηριχθεί
από το ΚΚΕ, καθώς και ο 28χρονος οικονομολόγος Νίκος Γαμβρούλας, ο οποίος προέρχεται από την Κεντροαριστερά.

Στα Φάρσαλα
στής της ΕΛΜΕ Πέτρος Δέσκας (ΚΚΕ).
Κατά τα λοιπά, «ακούγονται» πολλά ονόματα μεταξύ των οποίων αυτά του Νίκου
Ζαχαριά, ο οποίος είναι επικεφαλής της
κεντροαριστερής παράταξης του δήμου,
καθώς και των πρώην δημάρχων Θανάση
Λόλιου και Γιώργου Καούρη.
Στον Δήμο Καρδίτσας, ο νυν δήμαρχος
Φώτης Αλεξάκος (ΚΙΝΑΛ και ΣΥΡΙΖΑ) θα

διεκδικήσει εκ νέου τα «κλειδιά» της πόλης,
ενώ αντίπαλοί του θα είναι ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας ο οποίος προέρχεται
από τη Ν.Δ. Βασίλης Τσιάκος, ο πρώην δήμαρχος Κώστας Παπαλός επίσης από τη
Ν.Δ., ο Κώστας Γκαβογιάννης (Ν.Δ.), καθώς
και ο Ηλίας Σχορετσανίτης.
Στον Δήμο Σοφάδων, ο νυν δήμαρχος
Θάνος Σκάρλος ο οποίος προέρχεται από

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

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

kg

kg

kg

λίτρα

από

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

Ώρες Λειτουργίας: 11.00-21.30

Υπεύθυνες Κόγια Ι. Σοφία - Κοιν. Λειτουργός
επικοινωνίας: Αγγέλη Μαρία - Λογοθεραπεύτρια
Απόλλωνος 16, Τρίκαλα
Τηλ. 24310-78781•Κιν.: 6974273255, 6970456589
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Στον Δήμο Φαρσάλων υποψήφιοι θα είναι
ο νυν δήμαρχος Αρης Καραχάλιος, ο περιφερειακός σύμβουλος Κώστας Τύμπας, ο
οποίος προέρχεται από την Κεντροαριστερά
αλλά «κατεβαίνει» με ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο, η πρώην δήμαρχος Μαρία Ιφου και
ο μικροβιολόγος Μάκης Εσκίογλου. Ενδεχομένως υποψηφιότητα να θέσει και ο εκ
του ΣΥΡΙΖΑ ορμώμενος Βαγγέλης Δημητρακόπουλος.

τοπικά
ε μια πετυχημένη εκδήλωση
που περιελάμβανε ομιλία
και κοπή πίτας, ξεκίνησε το
2019 για την Ορθόδοξη Χριστιανική
Αδελφότητα "Ελεήμων Σαμαρείτης».

Μ

Συγκεκριμένα την Τρίτη 2 Ιανουαρίου,
στην καλαίσθητη αίθουσα της αδελφότητας, πραγματοποιήθηκε θεία λειτουργία από τον αρχιμανδρίτη π. Χαρίτωνα
Μανιτάρα, και ακολούθησε ομιλία του νομικού κ. Βασιλείου Παυλάκου με θέμα
«Ευχές πολλές αυτοκριτική και πράξεις λίγες». Περιληπτικά αναφέρθηκαν τα εξής:
"Για τον Χριστιανό η περί ΥΓΕΙΑΣ ευχή περιλαμβάνει, τόσον αυτή του σώματος,
όσο και του πνεύματος, αλλά και της ψυχής.
Ο Χριστιανός υποχρεούται να φροντίζει το σώμα του, τον Ναό της Ψυχής του,
όπως ο Κύριος φρόντισε και καθάρισε τον
Ναό, τον Οίκο του Πατρός του. Θα πρέπει να φροντίζει για την πνευματική του
υγεία με την καθ’ όλη τη διάρκεια της
ζωής του μελέτη της ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ,
καθώς και με τακτικό εκκλησιασμό, ώστε
να μην νεκρωθεί πνευματικά πριν το βιολογικό του θάνατο.
Για την ευόδωση της ευχής περί ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ θα πρέπει να
ενεργούμε όπως ο ελεήμων Σαμαρείτης
ο οποίος εμπράκτως και όχι με λόγια βοήθησε τον σχεδόν θανάσιμα τραυματισμένο συνάνθρωπό του. Προκειμένου
να πραγματωθεί η ευχή περί ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ θα πρέπει να επικρατεί αλληλοσεβασμός και αλληλεκτίμηση μεταξύ των συζύγων. Όσο δε για
την ευόδωση της ευχής περί ΚΑΛΗΣ
ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, προυπόθεση
αποτελεί οι γονείς να εγκαταστήσουν τα
παιδιά τους στην 1η θέση, όπως έπραξε
ο Ιησούς, να ασχολούνται, να κοπιάζουν, να μοχθούν και να μην αδιαφορούν
γι’ αυτά. Η σεμνή εκδήλωση συνεχίστηκε με κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας και τραγούδια από παραδοσιακή ορχήστρα της Μουσικής Σχολής Παπαστάθη.
ΧΡ. ΠΑΠ.
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σελίδα 11

Κοπή πίτας για τον «Ελεήμων Σαμαρείτη»
Με ευχές για το νέο έτος και ενδιαφέρουσα ομιλία από το νομικό Βασίλη Παυλάκο
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ΠΡΙΝ ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ

Γεγονότα που συγκλόνισαν τα Τρίκαλα
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ «ΕΠΙΣΤΡΑΤΩΝ» ΤΟΥ 1916
Στο φύλλο της 3 Ιανουαρίου του 1919, πρώτης έκδοσης της εφημερίδας «Θάρρος» των
Τρικάλων, μετά την Πρωτοχρονιά, υπάρχει ένα πρωτοσέλιδο δημοσίευμα, που αποτελεί αφορμή για μία-αποσπασματική έστω-αναφορά σε ένα πολιτικό γεγονός, που συγκλόνισε το πανελλήνιο-και κατά συνέπεια και την κοινή γνώμη της πόλης μας-πριν εκατό χρόνια, σε εποχή έντονων πολιτικών συγκρούσεων, όπως και η σημερινή που βιώνουμε. Πρόκειται για το
«Κίνημα των επιστράτων», που συγκροτήθηκε από πολίτες, οι οποίοι αντιστρατεύονταν το
νόμιμα εκλεγμένο πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο για την επικράτηση των Βασιλοφρό
Κωνσταντινικών. Ήταν ο απόηχος και η συνέχεια του μεγάλου εμφύλιου του 1915, που οι
συνέπειές του έφθασαν μέχρι την εθνική τραγωδία της Μικρασιατικής καταστροφής. Το δημοσίευμα εκείνο έχει ως εξής.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΩΝ «ΕΠΙΣΤΡΑΤΩΝ»

ΟΙ ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΙ ΕΠΙΣΤΡΑΤΟΙ
ΚΑΙ ΤΑ «ΝΟΕΜΒΡΙΑΝΑ»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, της ίδιας εφημερίδας, στρατιωτικός ηγήτορας των Τρικαλινών στασιαστών, υπήρξε ο Κωνσταντίνος
Στεργιόπουλος, ο οποίος καίτοι πολίτης ντύνονταν και κυκλοφορούσε καθημερινά στην
πόλη με στολή Λοχαγού κι’ ότι μάλιστα χαιρετούσε διάνα τάσεως του δεξιού χεριού,
όπως οι Χιτλερικοί!
Έξ άλλου στο «Θάρρος», δημοσιεύθηκε και
η παρακάτω σχετική πληροφορία.

Ένας απ’ τους πρωταγωνιστές των
«Νοεμβριανών» στα Τρίκαλα, υπήρξε ο
δικηγόρος Στέφανος Χορδάκης, νομικός
σύμβουλος της «Αναγέννησις» και επιστήθιος φίλος του εκδότη της Θεοδωρόπουλου.
Σε αποθήκη του Χορδάκη, στο χωριό
Οξύνεια Καλαμπάκας, ανακαλύφθηκε
ένα πολύ μεγάλο οπλοστάσιο, που προφανώς προορίζονταν για την δράση των
στασιαστών «Επιστράτων».
Σχετικά με την αποθήκη αυτή, στην
εφημερίδα «Θάρρος» της 22-9-1917,
αναγράφονται τα εξής. «Υπό του Αστυνομικού Σταθμάρχου Οξυνείας Γ. Τόλια,
ανεκαλύφθηκαν κρυπτόμενα 12 όπλα
Μάλινχερ. Αξιοσημείωτον ότι εις το χωρίον αυτό απκαλύφθηκε ότι έχει ιδιοκτησίαν ο κ. Χορδάκης, εκ των γνωστοτάτων διά τους άθλους τού καταλυθέντος καθεστώτος.

ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Πρίν προχωρήσουμε στην καταγραφή κάποιων χαρακτηριστικών περιστατικών εκείνου του
γεγονότος, που επιγραμματικά ονομάστηκε «Τα Νοεμβριανά», επειδή χρονικά συνέβησαν
τον Νοέμβριο του 1916 σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο
χορό εκείνης της σύγκρουσης, μπήκαν και οι δύο πιό παλιές και μεγάλης κυκλοφορίας τοπικές εφημερίδες «Αναγέννησις» του Ιωάννη Θεοδωροπούλου, που εκδόθηκε το 1893 κι’
υποστήριζε τον Βασιλιά και το «Θάρρος» του Λεωνίδα Κλειδωνόπουλου, που κυκλοφόρησε στις 2 Οκτωβρίου 1908 και υποστήριζε τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ήταν τόσο μεγάλη η αντιπαλότητά τους, και όταν στις αλλεπάλληλες τον καιρό εκείνο, επικρατούσαν οι Βασιλόφρονες έκλειναν το «Θάρρος» και «κυνηγούσαν» τον Κλειδωνόπουλο, ενώ όταν έπαιρναν
την εξουσία οι Φιλελεύθεροι, περνούσε δύσκολες ώρες ο Θεοδωρόπουλος, που αξίζει να
σημειωθεί ότι πέθανε εξόριστος από τα Τρίκαλα, τον Ιούλιο του 1919.

Ο Δικηγόρος Στέφανος Χορδάκης, με την μεγάλη
δραστηριότητα, κατά τα Νοεμβριανά του 1916.
Ο αδελφός του Ηρακλής Χορδάκης
ήταν Φαρμακοποιός, χωρίς ανάμιξη
στις πολιτικές εξελίξεις

Οί εκδότες και
διευθυντές των
εφημερίδων
«Αναγέννησις»
Ιωάννης
Θεοδωρόπουλος
(αριστερά)και
«Θάρρος»
Λεωνίδας
Κλειδωνόπουλος,
που είχαν
μεγάλη
επιχειρηματική
και πολιτική
αντιπαλότητα

Οι στασιαστές «επίστρατοι», συνελήφθησαν, παραπέμθηκαν να δικασθούν
στο Στρατοδικείο Λαμίας, αλλά η δίκη
αναβάλλονταν και τελικά δεν έγινε ποτέ,
στο πλαίσιο κάποιων μέτρων συμφιλίωσης του λαού. Πάντως διαβάζοντας κανένας τον κατάλογο των μαρτύρων κατηγορίας που κλήθηκαν να καταθέσουν
στην δίκη κατά των συνωμοτών που θα
γίνονταν στο Στρατοδικείο της Λαμίας,
επισημαίνει την ύπαρξη μεταξύ αυτών,
πολλών Τρικαλινών Φιλελευθέρων, που
διαδραμάτησαν πρωταγωνιστικό ρόλο
στις μετέπειτα πολιτικοστρατιωτικές εξελίξεις της χώρας μας (Στέφανος Σαράφης, Γιώργιος Κονδύλης, Κων. Τζαβέλλας, Θωμάς Παπασίκας, Γεώργιος Κλειδωνάς, Δημήτριος Φωτάκης, Παναγιώτης
Χατζηγάκης Λεωνίδας Κλειδωνόπουλος
και άλλοι).
ΘΥΜΙΟΣ ΓΡ. ΛΩΛΗΣ
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4 Ο ΑΟΤ δοκιμάζεται σήμερα στην Πάτρα από την
Παναχαϊκή και ελπίζει ότι το 2019 θα ξεκινήσει με επιτυχία
•(σελ. 5)

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο ΑΟΤ σε…
ιδανικές
καιρικές συνθήκες στην
Πάτρα θα αντιμετωπίσει
την Παναχαϊκή.
Στην Αχαΐα αναμένεται
να έχει θερμοκρασία –
την ώρα του αγώνα –
8 βαθμούς Κελσίου, με
τον ΑΟΤ να ελπίζει
πάντως στην… άσπρη
μέρα! Όχι αυτή των
Τρικάλων με τα χιόνια
αλλά στην βαθμολογική
ασπράδα! Όπως και να
έχει είναι το ξεκίνημα
μιας προσπάθειας
που ελπίζουν στον ΑΟΤ
ότι το 2019 θα είναι
όντως μια σημαντική
χρονιά στην ιστορία της
ομάδας. Ας δούμε
λοιπόν πως
θα εξελιχθούν τα
πράγματα από σήμερα
και τα υπόλοιπα
στην ώρα τους…

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ
Δράση σήμερα για την Α’ ΕΠΣΤ,
αλλά η κακοκαιρία δεν είναι σύμμαχος

Ο Διγενής Νεοχωρίου πρώτος στην βαθμολογία,
αλλά και διάθεση οργάνωσης σε όλους τους τομείς

Παρά τις καιρικές δυσκολίες, υπάρχει
η διάθεση των αθλητών για το καλύτερο

•(σελ. 7)

•(σελ. 4,6)

•(σελ. 2,3)
CMYK
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Π

ατριωτικά για μια
ακόμη χρονιά το έχουν
πάρει οι εκπρόσωποί
μας στην Β’ ΕΣΚΑΘ.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Βέβαια αρχικά στην παρέα ήταν
να συμμετάσχει και η Φαρκαδόνα
αλλά τελικά δεν κατάφερε να εμφανιστεί στους αγωνιστικούς χώρους.
Όμως Πράσινη Γωνιά και Φούντας
ΒΑ κάνουν συγκινητική προσπάθεια.
Μέλημά τους είναι να κρατούν τα
θετικά στοιχεία και να διορθώνουν
τις ατέλειες.
Από την πλευρά τους η χαρά των
ιθυνόντων είναι να βλέπουν το νέο
αίμα μαζικά στα κλειστά αλλά και το
πάντρεμα με τους έμπειρους.
Γενικά κάθε πρωταγωνιστής βάζει
το λιθαράκι του στην πρόοδο του
τοπικού μπάσκετ.
Ας θυμηθούμε όμως τα μέχρι τώρα
δρομολόγια.
Η εκκίνηση έγινε με τοπικό ντέρμπι.
Η Πράσινη γωνιά επικράτησε στην
1η αγωνιστική(Σάββατο 3 Νοέμβρη
2018) της ομάδας Τρίκαλα Φούντας
με 59-50.
Δεκάλεπτα: 14-13, 25-26, 40-40,
59-50.
Πράσινη Γωνιά (Τσάτσος ) Ντρίτσι
2, Καρμάλης 5(1), Μπάλτος 9, Μπέντας Α., Κριμπόγιαννης 16(4), Μαντάς
12, Παπαθανασίου 2, Φιλίππου , Τσιμόγιαννης 8, Μπλαντής 5
Φούντας B.C. (Γ. Φούντας): Αναγνωστόπουλος , Τσόγιας , Μοιριώρης
, Μανθέλας , Αργυρόπουλος , Μπέκος
, Σπαθής , Μπατατόλης , Μπουντούρης , Αφενδρής , Παπαντάλιας , Καλαπανίδας

Λυγισε στην Φαλάνη
Είναι σημαντικό σε κάθε αγώνα οι
εκπρόσωποί μας να δίνουν το 100%.
Στο πλαίσιο αυτό η Πράσινη Γωνιά
έκανε φιλότιμη προσπάθεια στην Φαλάνη την Κυριακή 11 Νοέμβρη 2018
αλλά λύγισε μετά πολλών επαίνων.
Το billkara έγραψε μεταξύ άλλων:
Πρώτη νίκη για την ομάδα της Φαλάνης με πειστική εμφάνιση επί της
Πράσινης Γωνιάς με 81-73 για το
πρωτάθλημα της Β' ΕΣΚΑΘ.
Από την αρχή του αγώνα η Φαλάνη
ξέφυγε στο σκορ με την διαφορά να
φτάνει ακόμα και στους 18 πόντους
στη λήξη του ημιχρόνου.
Η Πράσινη Γωνιά όμως έδειξε χαρακτήρα οπότε με αντεπίθεση στο
3ο δεκάλεπτο μείωσε στους 4 πόντους 3 λεπτά πριν το τέλος, αλλά
δεν μπόρεσε να συνεχίσει στον ίδιο
ρυθμό καθώς οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και επανέφεραν την διαφορά
σε διψήφιο αριθμό με τελικό σκορ
το 81-72.
Ωστόσο φάνηκε ότι ο εκπρόσωπός
μας διαθέτει αρετές και θα χτίσει
πάνω στο συγκεκριμένο παιχνίδι,
ώστε να πετύχει φέτος πολύ θετικό
ταμείο.
Τα δεκάλεπτα: 21-20, 46-28, 5948, 81-73
Διαιτητές:Θανασούλας - Παλιοβάιος
Φαλάνη (Ζυγγελόπουλος): Στεφανής 1, Παπάζογλου 8(1), Γελάρδος
11(2), Μαλαμάς 4, Ζυγγελόπουλος
26(1), Μητσογιάννης 6(1), Λυγούρας
2, Μάρκου 2, Πουτσιάκας 19(3), Τσιγάνης 2.
Πράσινη Γωνιά (Τσάτσος Θεόδωρος) Ντρίτσι , Καρμάλης 2, Μπάλτος
, Μπέντας Α., Μπάρδας 26(3), Κριμπόγιαννης 11(1), Μαντάς 16(1), Παπαθανασίου 10(1), Τσάτσος 8, Φιλίππου .

Πράσινα χαμόγελα
Μια βασική αρχή του μπάσκετ είναι
ότι όσοι μπαίνουν στον αγωνιστικό
χώρο θέλουν να διεκδικούν με
αξιώσεις το ροζ φύλλο.
Για να έρθει αυτό πρέπει να μπουν

Πάντα με συναίσθημα
Οι πρωταγωνιστές της Β’ ΕΣΚΑΘ κάνουν κατάθεση ψυχής
μακριά από τα πολλά φώτα της δημοσιότητας και το απολαμβάνουν
Παπαντάλιας .
ΓΑΣ Παλαμά (Σερίφης Κ.) Λυτρίβης
, Μπιρνάρας, Σερίφη Χ. , Γκόβαρης
13, Ζουρνατζής , Σερίφης Ε., Σούμπασης 16(3), Γαγάτσης 3, Μέλλος 5,
Μελέτης 4, Τσιλίκας 9 (1).

Εγραψε πρωτιά

Φιλότιμη προσπάθεια καταβάλλουν στην Β’ ΕΣΚΑΘ Πρ. Γωνιά και Φούντας ΒΑ
όλοι οι κρίκοι στην αλυσίδα.
Όλα ξεκινούν από την συστηματική
προσπάθεια μέσα στην εβδομάδα,
ενώ απαραίτητο είναι το διάβασμα
των αντιπάλων.
Ετσι οι εκπρόσωποί μας θα έχουν
απαντήσεις για τις αντίπαλες εμπνεύσεις.
Την ώρα της δράσης ένα καλό ξεκίνημα μπορεί να ανεβάσει την ψυχολογία αλλά το ζητούμενο είναι οι
παίκτες να έχουν καθαρό μυαλό στο
τέλος που κρίνονται τα πάντα.
Φυσικά κάθε ομάδα απλώνεται στο
παρκέ με βάση την αγωνιστική της
φιλοσοφία.
Λογικό λοιπόν είναι άλλη να στηρίζεται στην άμυνα και άλλη στην
επίθεση.
Εξάλλου κάποια συγκροτήματα θα
τα δώσουν όλα για την υπέρβαση,
ενώ άλλα θέλουν να εξασφαλίσουν
το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.
Γερές μάχες βέβαια θα γίνουν και
στην ουρά.
Συνεπώς τα καλύτερα έπονται,
αφού πέραν όλων των άλλων υπάρχει
και ο περίφημος αθλητικός εγωισμός.
Ας καταγράψουμε λοιπόν τα δεδομένα της τελευταίας αγωνιστικής(Κυριακή 18 Νοέμβρη 2018).
Η Πράσινη Γωνιά χαμογέλασε σε
γεμάτο ματς αφού κέρδισε τον Αγιο
Κωνσταντίνο 60-53.
Η εναλλαγή στο σκορ χαρακτήριζε
το παιχνίδι. Οι πράσινοι μπήκαν δυνατά στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά οι
φιλοξενούμενοι έκαναν καλά περάσματα στο β’ και γ’ δεκάλεπτο.
Όμως στην τελική ευθεία η ομάδα
του Ντόρη Τσάτσου βρήκε τα αποθέματα για να κλειδώσει τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 17-11, 29-32, 4246, 60-53.
Διαιτητές:Τζιατζιάς - Τατσιόπουλος
Πράσινη Γωνιά (Τσάτσος Θεόδωρος) Ντρίτσι , Καρμάλης , Μπάλτος
1, Κριμπόγιαννης 22(1), Μπάρδας
5(1), Μαντάς 13, Τζαμκιώζης , Τσάτσος 16, Φιλίππου , Τσιμόγιαννης
3(1), Μπλαντής
Αγ. Κωνσταντίνος Λαρ (Δαρδούμπας ): Λουίζος , Μπαργιώτας 3, Καλτσίδης 2, Καριπίδης Λ. 7, Λαγωνικάκος
18(2), Ρηγόπουλος 9, Κολοκοτρώνης
, Τζαβέλλας 6, Λαζαρίδης 8(2).
Τον δικό της αγώνα έκανε και η
Φούντας ΒΑ, που λύγισε 64-49 στον
Νέο Κεραυνό.
Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν ντέρμπι,
ενώ στην β’ περίοδο οι γηπεδούχοι

αποσπάστηκαν.
Στο γ’δεκάλεπτο ο εκπρόσωπός
μας με αντεπίθεση μπήκε ξανά στ
πνεύμα αλλά στην τελική ευθεία δεν
άντεξε πέφτοντας ηρωικά.
Τα δεκάλεπτα: 14-14, 35-26, 4440, 64-49.
Διαιτητές: Καρλιάμπας-Παλιοβάιος
Νέος Κεραυνός (Ζαχαρέλης) Τσόγιας 4, Χριστιανός 14, Ρήγας , Καλαμάκης 24(3), Νταής 9, Γκουζιώκας
8, Αγοραστός , Ζαγανίδης 4, Θεοχάρης 1, Ευαγγέλλου .
Φούντας B.C. (Γ. Φούντας): Αναγνωστόπουλος , Τσόγιας , Μοιριώρης
, Μανθελάς , Αργυρόπουλος , Μπέκος
, Σπάθης , Μπατατόλης , Μπουντούρης , Γκιόκας , Παπαντάλιας , Τσιχτής.

Δίδυμες ήττες
Γενικά τα αμφίρροπα ματς μόνο
καλό κάνουν στα συγκροτήματα και
στους παίκτες, αφού δεν μένουν στα
κεκτημένα τους αλλά σπεύδουν να
πλειοδοτήσουν σε εμπνεύσεις βελτιώνοντας τα στατιστικά τους.
Φυσικά η κατηγορία έχει τα μυστικά
της ενώ κάθε χρόνο υπάρχουν και
εκπλήξεις.
Στο καθαρά αγωνιστικό σκέλος την
Κυριακή 25 Νοέμβρη 2018 η Πράσινη
Γωνιά πάλεψε στην έδρα της Ελπίδας
αλλά αυτή είχε λύσεις και διάρκεια,
οπότε επικράτησε 74-61.
Τα δεκάλεπτα: 20-14, 40-30, 5646, 74-61.
Διαιτητές:Τατσιόπουλος - Μπαράκου
Ελπίδα Καρδίτσας(Γανιάς): Ανδριώτης , Παγγαφίλης 12(3), Ντεβές
6(2), Κωστής 13(2), Αντωνίου 4,
Τσιάκαλος 7(1), Αλεξανδρής 32.
Πράσινη Γωνιά (Τσάτσος Θεόδωρος) Ντρίτσι 2, Καρμάλης , Μπάλτος
, Μπέντας Α. 3(1), Μπάρδας 20(2) ,
Μαντάς 11(1), Παπαθανασίου 7(1),
Τσάτσος 14, Φιλίππου , Μπλαντής 4.
Από την πλευρά της η Φούντας
ΒΑ βρήκε τον Παλαμά σε πολύ καλή
μέρα και οι φιλοξενούμενοι απέδρασαν με 29-49. Ο αγώνας όμως ήταν
μια ακόμη καλή εμπειρία για τους
Τρικαλινούς πιτσιρικάδες.
Τα δεκάλεπτα: 10-21, 20-27, 2634, 29-49.
Διαιτητές: Λίλης - Κουτιβής
Φούντας B.C. (Γ. Φούντας): Αναγνωστόπουλος , Τσόγιας , Μοιριώρης
, Μανθελάς , Οικονόμου, Αργυρόπουλος , Μπέκος , Σπάθης , Μπατατόλης , Μπουντούρης , Αφενδρής ,

Την Κυριακή 2 Δεκέμβρη 2018 το
απόγευμα υπήρχε πλούσια δράση
και μάλιστα την ίδια ώρα.
Να υπενθυμίσουμε ότι στην Καλαμπάκα ο τοπικός ΑΟΚ φιλοξένησε
τους Ικάρους στο τοπικό ντέρμπι της
Γ’ Εθνικής.
Στο Δημοτικό οι γυναίκες του Αιόλου υποδέχτηκαν την ομάδα της
Ανάληψης και δεν είχαν πρόβλημα.
Οσοι πάντως επέλεξαν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της
Πράσινης Γωνιάς αποζημιώθηκαν
πλήρως, αφού οι γηπεδούχοι πραγματοποίησαν την καλύτερη ίσως φετινή τους εμφάνιση, απέναντι σε ανταγωνιστικό αντίπαλο.
Ετσι συνεχίζουν να οδηγούν την
κούρσα αλλά πορεύονται με χαμηλούς τόνους. Διότι είναι λογικό ότι
όταν ένα συγκρότημα κερδίζει συνέχεια οι αντίπαλοι θέλουν να τα αναχαιτίσουν για λόγους γοήτρου.
Τρίτη νίκη σε πέντε αγώνες λοιπόν
για την Πράσινη Γωνιά Τρικάλων στην
Β’ ΕΣΚΑΘ και στον 2ο όμιλο η οποία
προηγείται.
Τα δεκάλεπτα: 28-30, 49-39, 7755, 93-74
Πράσινη Γωνιά (Τσάτσος Θεόδωρος) Καρμάλης 4, Μπάλτος 18(3),
Μπέντας Α.1, Μπάρδας 15(1), Μαντάς
30 (4), Κριμπογιάννης 10(1), Παπαθανασίου 4, Φιλίππου , Τσιμογιάννης
, Μπλαντής 7(1), Μπέφας 4.
Κρόνος Τυρνάβου(Σαμαντζής-Κακαδιάρης):Μπουγάτσιας 16 , Παπαγεωργίου 10 , Μπαράκος 13 , Ξενόφως 6, Γκουντελίτσας 6, Γκαρλόφτης 6 , Κότσιρας 16, Ρουσιται 2,
Νασίκας.
H Φούντας ΒΑ είχε ρεπό.

Επεσε ηρωϊκά
Αρκετές συγκινήσεις προσφέρει ο
φετινός μαραθώνιος της Β’ ΕΣΚΑΘ.
Δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν σε κάθε
αγωνιστική προκύπτουν αγώνες που
ισορροπούν σε τεντωμένο σχοινί και
κρίνονται την ύστατη ώρα.
Ομολογουμένως υπάρχουν αρκετές αξιόλογες ομάδες, που οργανώθηκαν σωστά και έκαναν εξαιρετικές
επιλογές παικτών.
Ετσι την ώρα της αλήθειας φροντίζουν να εφαρμόζουν το πλάνο τους
και πάνε μέχρι τέλους.
Αυτό προσπάθησε να κάνει και η
Φούντας ΒΑ στην Φαλάνη το Σάββατο
8 Δεκέμβρη 2018.
Μπορεί να έχασε 60-47 αλλά για
μεγάλο διάστημα έβαλε δύσκολα
στους γηπεδούχους.
Στο πρώτο δεκάλεπτο έγινε ντέρμπι
ολκής, όπως και στο δεύτερο κομμάτι.
Η Τρικαλινή ομάδα ήταν ανταγωνιστική και στην γ’ περίοδο.
Στην τελική ευθεία όμως οι Λαρισαίοι είχαν ουσία και πήραν αυτό
που ήθελαν. Για τον εκπρόσωπό μας
όμως ήταν μια ακόμη καλή εμπειρία.
Δεκάλεπτα: 15-11, 30-25, 40-35,
60-47.
Διαιτητές: Καραχρήστος – Κωστάκης
Φαλάνη (Ζυγγελόπουλος): Παπάζογλου , Γελάρδος 10(2), Μαλαμάς ,
Ζυγγελόπουλος 14, Λυγούρας 12(1),

Μητσογιάννης , Τσιάκαλος 5, Μάρκου
2, Πουτσιάκας 17(2), Τσιγάνης .
Φούντας B.C. (Γ. Φούντας): Αναγνωστόπουλος , Τσόγιας , Μοιριώρης
, Μανθελάς , Οικονόμου , Αφενδρής
, Μπατατόλης , Μπουντούρης , Παπαντάλιας , Γκιόκας , Καλαπανίδας.
Ρεπό έκανε η Πράσινη Γωνιά.

Εκανε ξέσπασμα
Από την πρώτη στιγμή που βγήκαν
στον αφρό τα τμήματα της Φούντας
ΒΑ προσπαθούν να υπηρετούν σωστά
το μπάσκετ.
Πάνω απ’ όλα το έμψυχο δυναμικό
επένδυσε στην αξία της συστηματικής
δουλειάς θέλοντας κάθε μέρα να κομίζει καινούργια δείγματα γραφής.
Και η ομάδα που μετέχει στην Β’
ΕΣΚΑΘ παλεύει με όλες τις δυνάμεις
έχοντας ως μέλημα να εμφανίζεται
κάθε μέρα καλύτερη.
Στο πλαίσιο αυτό το έμψυχο δυναμικό έκανε μεστή εμφάνιση κόντρα
στον Αγιο Κωνσταντίνο και ήταν φανερό ότι ήθελε όσο τίποτα άλλο το
ροζ φύλλο.
Πες το και έγινε λοιπόν, οπότε
μετά την λήξη το χειροκρότημα ήταν
πλούσιο, αφού η ιστορία έγραψε 5442(Σάββατο 15 Δεκέμβρη 2018).
Στο πρώτο δεκάλεπτο το ματς ήταν
ντέρμπι αλλά ο εκπρόσωπός μας
ήταν στην θέση του οδηγού.
Κάτι ανάλογο έγινε και στην δεύτερη περίοδο. Ακολούθως η Τρικαλινή
ομάδα ανέπτυξε ταχύτητα και με
ισορροπία σε άμυνα και επίθεση
έφτασε στην καθαρή επιτυχία. Ηταν
ένα σκηνικό που τα παιδιά της Φούντας ΒΑ έψαχναν και καιρό και προέκυψε γλυκιά δικαίωση.
Εννοείται ότι όλοι θα σπεύσουν να
χτίσουν πάνω στην συγκεκριμένη επιτυχία για ακόμη καλύτερες μέρες.
Τα δεκάλεπτα: 15-11, 29-23, 4830, 54-42.
Διαιτητές:Λίλης - Τατσιόπουλος
Φούντας B.C. (Γ. Φούντας): Αναγνωστόπουλος , Τσόγιας , Μοιριώρης
, Μανθελάς , Οικονόμου , Μπέκος ,
Σπάθης , Μπουντούρης , Αφενδρής
, Γκιόκας , Παπαντάλιας , Τσιχτής
Αγ. Κωνσταντίνος Λαρ (Νιαβής):
Λαγωνικάκος 15(3), Μυλωνάς 4, Καλτσίδης 1, Ρηγόπουλος 6(1), Κολοκοτρώνης , Δαρδούμπας , Τζαβέλλας
4, Μαντζιαρής 6, Λαζαρίδης 6.
Η Πράσινη Γωνιά είχε τον αγώνα
άνευ με την Φαρκαδόνα.

Το πάλεψε ξανά
Το δικό της χρώμα έχει η φετινή
Β’ ΕΣΚΑΘ και αρκετά παιχνίδια είναι
ιδιαίτερα αμφίρροπα.
Η Φούντας ΒΑ είχε δύσκολη αποστολή(Σάββατο 22 Δεκέμβρη 2018)
στην έδρα της Ελπίδας Καρδίτσας
και τελικά λύγισε 71-56.
Πάντως τα στελέχη της Τρικαλινής
ομάδας από αγώνα σε αγώνα πατούν
καλύτερα στο παρκέ.
Τα δεκάλεπτα: 16-18, 34-27, 4639, 71-56
Ελπίδα Καρδίτσας(Χρηστάκος):
Παγγαφίλης , Γιαννακάκης , Κωστής
, Παπανικολάου , Αντωνίου , Τσιάκαλος , Αλεξανδρής .
Φούντας B.C. (Γ. Φούντας): Αναγνωστόπουλος , Τσόγιας , Μοιριώρης
, Μανθελάς , Οικονόμου , Μπέκος ,
Τζιώρας , Μπατατόλης , Μπουντούρης , Γκιόκας , Τσιχτής, Καλαπανίδας
.
Στο παιχνίδι που εκκρεμεί η Πράσινη Γωνιά είναι να αντιμετωπίσει το
διήμερο τον Ν. Κεραυνό.

ΤοΠιΚΑ
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Ο

ι φίλαθλοι των
ομάδων τρίβουν τα
χέρια όταν βλέπουν
ότι τα αγαπημένα
τους συγκροτήματα εκτελούν
πειθαρχημένα και κυρίως
ουσιαστικά την αποστολή τους.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Αν μάλιστα στην εξίσωση μπαίνει
και τα καλό θέαμα τότε όλοι δηλώνουν πανευτυχείς.
Το πρώτο σκέλος της δεύτερης
τη τάξει κατηγορίας του Θεσσαλικού
μπάσκετ έχει αναμφίβολα έντονη
την Τρικαλινή σφραγίδα.
Γι’αυτό φροντίζουν ΑΕΤ και Μάγοι,
που κάνουν ότι περνάει από το χέρι
τους για να επιβεβαιώνουν τις συστάσεις. Οσο για τον τρίτο της παρέας, τον Κρόνο σε κάποια ματς
στάθηκε άτυχος χάνοντας στις λεπτομέρειες, οπότε καλείται να εξαπολύσει αντεπίθεση διαρκείας.
Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό
να ακούγεται έντονα η τοπική φωνή
σε όλες τις κατηγορίες, οπότε η
ΑΕΤ θέλει να συνεχίσει με την ίδια
λογική, ενώ η αψεγάδιαστη αλυσίδα
δίνει δύναμη. Οσο για τους Μάγους
είναι σίγουρο ότι θα πάνε μέχρι τέλους, ενώ μετά από έναν κύκλο παιχνιδιών φαίνεται ότι βρίσκουν τον
βηματισμό που θέλουν.
Αξίζουν λοιπόν πολλά μπράβο οι
πρωταγωνιστές των συγκεκριμένων
ομάδων που αντιστέκονται και δείχνουν τον δρόμο.
Σε κάθε περίπτωση η Α2 ΕΣΚΑΘ
έχει την δική της ιστορία και τα επιτελεία φροντίζουν να βγάζουν συνέχεια άσους από το μανίκι τους.
Προκύπτουν λοιπόν εκδόσεις, που
είναι ικανές για μεγάλα πράγματα
και σαρώνουν τα πάντα στο πέρασμά
τους. Ολοι όμως έχουν δικαίωμα
στο όνειρο, οπότε τα περισσότερα
ματς ξεκινούν από μηδενική βάση.
Εδώ και καιρό τα Τρικαλινά συγκροτήματα βαδίζουν βήμα- βήμα
κοιτάζοντας σε πρώτη φάση να γίνουν οι ίδιοι καλύτεροι, ενώ μελετούν
και τα ιδιαίτερα στοιχεία των αντιπάλων. Το δίδυμο που οδηγεί την
κούρσα πέραν όλων των άλλων πήρε
και το ψυχολογικό προβάδισμα, στοιχείο που παίζει σημαντικό ρόλο σε
αυτές τις κατηγορίες.
Πάντως το σίγουρο είναι ότι το
κοινό δεν πλήττει καθόλου με αγώνες για όλα τα γούστα, ενώ και τα
στατιστικά δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητα.
Μακάρι και στο νέο έτος οι παίκτες
να συνεχίσουν την απ’ευθείας σύνδεση με το καλάθι.
Ασφαλώς η διάθεση των παικτών
θα είναι πάντα στα ύψη.
Εξάλλου τα επιτελεία των τοπικών

Ανάλογη εικόνα

Αντεπίθεση καλείται να εξαπολύσει ο Κρόνος
ομάδων δεν σταματούν να μελετούν
ακόμη και τα ψιλά γράμματα.
Γιατί γνωρίζουν ότι αν θέλουν να
μείνουν σταθερά ψηλά θα πρέπει
να δώσουν τα λιγότερα δυνατά δικαιώματα.
Ακόμη πάντως και όσοι μετά τους
αγώνες δείχνουν συμπτώματα κόπωσης στην πορεία ανασυντάσσονται και ορθώνουν ανάστημα προκειμένου να μείνουν δυνατά στις
επάλξεις. Πάντως είναι σημαντικό
να ξέρει κάποιος πότε πρέπει να γίνεται φρεσκάρισμα αλλά και να
υπάρχει ψυχραιμία στις δύσκολες
στροφές. Η φιλοσοφία των πρωτα-

Φοβερά στατιστικά
Οσοι παρακολουθούν σε βάθος τα μπασκετικά πρωταθλήματα υποδομής
γνωρίζουν καλά ότι σε πολλούς αγώνες οι πόντοι πέφτουν βροχή. Αρκετά
ταλέντα πάλι δείχνουν ότι διαθέτουν χάρισμα και βλέπουν το καλάθι σαν
βαρέλι. Υπό το πρίσμα αυτό τα στατιστικά τους είναι άκρως εντυπωσιακά
και θυμίζουν μακρινά χρόνια, τότε που οι επιδόσεις έκοβαν την ανάσα. Σε
πραγματικά γεμάτο παιχνίδι στο εφηβικό οι Δαναοί με καλό άπλωμα επικράτησαν 79-69 των Ικάρων.
Ασφαλώς οι ομάδες είναι αυτές που κερδίζουν αλλά αξίζει να κάνουμε
μνεία στους 47 πόντους με 9 τρίποντα του Σόγια των κιτρινόμαυρων, ενώ
για τους γαλάζιους άκρως παραγωγικός ήταν ο Ζιώγας 34(5).
Μακάρι αυτή η φουρνιά να συνεχίσει με την ίδια διάθεση για να περάσει
κάποια στιγμή στην πρώτη γραμμή.
Τα δεκάλεπτα: 27-14, 51-25, 68-40, 79-69
Διαιτητές:Γκαρτζονικας Χ. - Καλαμάρας
Δαναοί (Μητσάς) Ταλαρος 21(4), Σκυλογιάννης , Δίπλας 13(2), Μοσχόπουλος 4, Νταιλιάνης 2, Καρατζάς 3(1), Ζιώγας 34(5), Μάγκος , Ζαφειρόπουλος 2, Τσιούνης , Δουμουσιάρης .
Ίκαροι (Παπαναστασίου) : Παπαναστασίου 2, Σόγιας 47(9), Σαράντης
12(2), Ντρίτση , Κόλλα , Κορδέας 8.

γωνιστών δεν θα αλλάξει δραματικά
αλλά οι φίλαθλοι περιμένουν ορισμένες πινελιές που μπορούν να
ανεβάσουν επίπεδο.
Πάντως αποδεικνύεται για μια ακόμη περίοδο ότι οι μελετημένες μετεγγραφές καλοκαιριού και φθινοπώρου παίζουν σημαντικό ρόλο.
Οι περισσότεροι πάντως και πολύ
σωστά δεν αλλάζουν τον κορμό και
απλά κλείνουν συνεργασίες με παίκτες που είναι δεκτικοί και ταιριάζουν
τα χνώτα τους με τους υπόλοιπους.
Ασφαλώς η Α2 είναι μια κατηγορία
που έχει τα δικά της μυστικά και τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο.
Ακόμη και τα πλέον βαριά χαρτιά
οφείλουν να αποδεικνύουν κάθε
αγωνιστική την ποιότητά τους. Γιατί
λίγο αν βγουν από την πρίζα κινδυνεύουν να εκτεθούν και να τρέχουν
και να μην φτάνουν.
Επίσης η εμπειρία δείχνει ότι κάθε
χρόνο πάντα κάποιες εκπλήξεις προ-

Αλλαγή
φιλικού ικάρων
Τα παιχνίδια του καιρού επηρεάζουν ακόμη και τα φιλικά.
Ετσι σε πρώτη φάση το τεστ
των Ικάρων με τον Λοκρό Αταλάντης μετατέθηκε και θα γίνει
σήμερα Σάββατο(17.00) στο Δημοτικό κλειστό της Κατσιμήδου.
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χουν οι έμπειροι παίκτες ακόμη και
υπό ασφυκτική πίεση θα βρουν τον
δρόμο για το καλάθι.
Σε κάθε περίπτωση πάντως η πολυφωνία παίζει μεγάλο ρόλο και δικαίως δίνουν έμφαση οι προπονητές.
Οταν λοιπόν το παιχνίδι ανοίγει και
συμμετέχουν πολλοί αυξάνονται οι
πιθανότητες επιτυχίας.
Ασφαλώς και η μέρα στην οποία
θα εμφανιστούν τα συγκροτήματα
παίζει μεγάλο ρόλο. Κάποιες αγωνιστικές ομάδες κλέβουν την παράσταση με τον τρόπο που αγωνίζονται.
Πολύ απλά έχουν σωστό προσανατολισμό. Είναι δυνατόν όμως αμέσως
μετά να δούμε ένα διαφορετικό
έργο.
Συνεπώς όσοι βλέπουν μακριά και
ανακατεύουν την τράπουλα θα δουν
τον δρόμο να γίνεται λεωφόρος.

Η εκρηκτική παρουσία της ΑΕΤ και των Μάγων πρέπει να έχει
συνέχεια στην Α2 ΕΣΚΑΘ, ενώ το παλεύει ο Κρόνος

ΑΕΤ και Μάγοι διάγουν τα καλά τους φεγγάρια
και θέλουν να συνεχίσουν με φόρα
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κύπτουν. Γενικά οι ομάδες είναι
σκληρά καρύδια, ξέρουν τα κατατόπια και δεν αφήνουν την ευκαιρία
να πέσει κάτω. Χωρίς ορθολογικό
λοιπόν μπάσκετ και αξιοποίηση του
συνόλου των παικτών τα όνειρα δύσκολα θα πάρουν σάρκα και οστά.
Βέβαια οι παραστάσεις των έμπειρων αθλητών ανεβάζουν και τους
υπόλοιπους.
Πάντως η ανάλυση δείχνει ότι στο
μπάσκετ κερδίζουν η ομαδικότητα
και η συνέπεια. Από την στιγμή λοιπόν που οι ρόλοι μοιραστούν σωστά
και οι παίκτες τους αποδεχθούν όλα
θα γίνουν πιο απλά.
Συνεπώς το σύνολο των παιχνιδιών
προσφέρει ελκυστικό υλικό και το
γεγονός μιλάει στην καρδιά των φιλάθλων.
Διότι είναι διαφορετικό να θεωρούνται κάποια πράγματα δεδομένα
και το μόνο που μένει να μάθει ο
κόσμος είναι η διαφορά στην ψαλίδα.
Αντίθετα όταν το σύνολο των ομάδων
έχει κάτι να διεκδικεί αυτό σημαίνει
ότι και εξαιρετικές φάσεις θα βγουν
και οι παίκτες θα δουλέψουν στα
κόκκινα για να χαμογελάσουν στο
τέλος. Συνεπώς από την διάθεση
και την φλόγα των παικτών της Α2
κανείς δεν πρέπει να έχει παράπονο.
Οσο για τους προπονητές θέλουν
να αξιοποιήσουν τα συγκεκριμένα
στοιχεία.
Μεγάλη υπόθεση επίσης σ'αυτά
τα πρωταθλήματα παίζει και το καλό
κλίμα στα συγκροτήματα. Από την
στιγμή λοιπόν που οι πρωταγωνιστές
είναι μια γροθιά φτάνουν πιο εύκολα
στον στόχο. Δεν είναι τυχαίο ότι ειδικά στις κατηγορίες αυτές οι ομάδες ξεκίνησαν την διαδρομή τους
στο μπάσκετ ως μια παρέα.
Eτσι όταν μπαίνουν ροζ φύλλα
στην συλλογή προκύπτει γλυκιά δικαίωση για τους αθλητές.
Βέβαια πάντα υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές αλλά σ'αυτές είναι
που οι πρωταγωνιστές δεν το βάζουν
κάτω και πεισμώνουν περισσότερο.
Με αθλητικό εγωϊσμό προσπαθούν
να επαναφέρουν το καράβι στην
σωστή ρότα και η πράξη δείχνει ότι
τα καταφέρνουν.
Εννοείται ότι ο χαρακτήρας παίζει
μεγάλο ρόλο σε όλες τις κατηγορίες.
Να σταθούμε ακόμη και στο κομμάτι
της πειθαρχίας. Οι προπονητές ζητούν συγκεκριμένα πράγματα και
έχουν δίκιο.
Ετσι το έμψυχο δυναμικό προσπαθεί να δείχνει την απαραίτητη
προσήλωση στην άμυνα. Οταν αυτό
γίνεται οι αντίπαλοι έχουν θέματα
οπότε καταγράφεται το πρώτο βήμα
για την επιτυχία.
Στο δημιουργικό κομμάτι υπάρ-

οδηγός η συνέπεια
Μπορεί η Α2 ΕΣΚΑΘ να είναι ερασιτεχνική κατηγορία αλλά όσοι θέλουν να γυρίσουν σελίδα θα πρέπει
να εκτελούν σωστά μια σειρά πραγμάτων.
Η συνέπεια είναι το Α και το Ω,
οπότε και μέσα στις γιορτές οι πρωταγωνιστές καλούνται να κάνουν
αθλητική ζωή. Γιατί αν χαλαρώσουν
πλήρως θα χρειαστεί διπλάσια προσπάθεια στην συνέχεια για να καλύψουν το χαμένο έδαφος ή για να
διατηρήσουν τα κεκτημένα τους.
Συνεπώς η υπόθεση θέλει μεθοδικότητα πάνω απ'όλα, σωστές επιλογές και υπομονή.
Γιατί όταν οι παίκτες απολαμβάνουν αυτό που κάνουν η εμπειρία
δείχνει ότι η θετική αύρα βγαίνει
στο γήπεδο. Ασφαλώς κανείς δεν
ζήτησε θαύματα στο οργανωτικό
κομμάτι αλλά κάποια βασικά πράγματα μπορούν να γίνουν.
Ετσι δεν θα μείνουν κενά τα οποία
μπορούν να κοστίσουν στα μεγάλα
ματς. Το ζητούμενο για τα στελέχη
είναι να βρουν την συνταγή για διάρκεια στην απόδοση και προσαρμογή
στα δεδομένα κάθε συνάντησης.
Πάντως οι Τρικαλινοί φίλαθλοι θέλουν οι ομάδες τους να πάνε τρένο
και ειδικά εκείνες που βάζουν ψηλά
τον πήχη. ΑΕΤ και Μάγοι έχουν κάνει
σημαντικά βήματα αλλά υπάρχει
διαδρομή ακόμη, οπότε οι χαμηλοί
τόνοι είναι απαραίτητοι.
Το ζητούμενο είναι τα τοπικά συγκροτήματα να έχουν ουσία στις οριακές αναμετρήσεις που εκ των πραγμάτων κάνουν την διαφορά.
Εννοείται βέβαια ότι αν τα καταφέρουν στους κορυφαίους αγώνες
δεν θα πρέπει να εκτροχιαστούν
στα βατά ματς. Εννοείται ότι κανένας
αντίπαλος δεν χαρίζεται, οπότε οι
πρωταγωνιστές πρέπει να είναι σαν
έτοιμοι από καιρό. Με τις σκέψεις
αυτές τα τοπικά επιτελεία έκαναν
καλές γιορτές, ενώ θα προσέξουν
σαν τα μάτια τους την αγωνιστική
εκκίνηση της νέας χρονιάς.
Γιατί παραδοσιακά σημειώνονται
εκπλήξεις, οπότε η τοπική τριάδα
καλείται να λάβει τα μέτρα της.
ΗΑΕΤ θα δοκιμαστεί στον Ικαρο
Λάρισας, οι Μάγοι θα παίξουν στα
Σουφλάρια και ο Κρόνος θα ψάξει
ξέσπασμα με την Δεσκάτη.

Η Βαθμολογία
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΟΜΑΔΕΣ
ΑΕΤ
Μάγοι
ΕΑΛ
Ικαρος. Λ
Ολυμπιακός. Κ
Απόλλων. Κ
Σουφλάρια
Δεσκάτη
Κρόνος
Νέοι ΑΕΛ

Β
18
17
15
15
15
13
12
10
10
10

Α
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Ν
9
8
6
6
6
4
3
1
1
1

Η
0
1
3
3
3
5
6
8
8
8

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

ΕΚΤΟΣ
4-0
3-1
4-1
3-2
2-2
2-3
1-3
0-4
0-5
0-5
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Τίποτα… τυχαίο
•Οργανωμένη και χωρίς υπερβολές η προσπάθεια του «Διγενή» τον οδήγησε στη κορυφή

Ι

στορική ομάδα, έχει
γευτεί τη «γλύκα»
και τη «πίκρα» του
ποδοσφαίρου. Με
τη μια ή την άλλη γεύση,
συνεχίζει να απασχολεί
το τοπικό ποδόσφαιρο –
και όχι μόνο- με την
παρουσία του. Ο
«Διγενής» βρίσκεται στη
κορυφή της Α’
Ερασιτεχνικής
κατηγορίας, αρχές του
2019 και ελπίζει πως η
φετινή του προσπάθεια
θα τον οδηγήσει και πάλι
στην Γ’ Εθνική.

Ο ταμίας του «Διγενή»
Μιχάλης Αγγελάκης αποτελεί
ένα απαραίτητο «γρανάζι»
στη διοίκηση

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Η επιτυχημένη του παρουσία δεν οφείλεται μόνο στους
παίκτες της ομάδας, αλλά και
στη διοίκηση και στον προπονητή. Ολοι μαζί οδηγούν
την ομάδα και τα καταφέρνουν περίφημα…
Η διοίκηση μιας ομάδας
παίζει σημαντικό ρόλο στη
λειτουργία της. Τον κυριότερο
μάλιστα, αφού από εκεί ξεκινούν και τελειώνουν όλα. Οι
άνθρωποι που κινούν τα νήματα στην ομάδα του «Διγενή»
αποτελούν μια παρέα η οποία
σκέφτεται και λειτουργεί αρμονικά με μοναδικό στόχο το
όφελος του σωματείου. Χωρίς
φανφάρες, χωρίς περιττές κινήσεις και σχεδόν πάντα στα
όρια του δυνατού προσπαθούν να δημιουργήσουν τις
προϋποθέσεις όχι μόνο να πετύχουν τους άμεσους στόχους αλλά κυρίως για να

«Για το καλό του Διγενή, γίναμε οικογένεια. Παίζουμε επιθετικό ποδόσφαιρο και από παιχνίδι
σε παιχνίδι θα γινόμαστε καλύτεροι» τόνισε ο φιλόδοξος προπονητής του Νεοχωρίου Στέφανος Ψύχος.
υπάρχει συνέχεια.
«Είμαστε μια ομάδα που
μοιράζεται ρόλους. Τους μαθαίνουμε, τους υπηρετούμε
ο καθένας χωριστά και όλοι
μαζί λειτουργούμε για το καλό
του «Διγενή». Μ’ αυτόν τον
τρόπο καταφέρνουμε να εξασφαλίζουμε το «σήμερα» αλλά
και το «αύριο» της ομάδας,
αλλά και να κινούμαστε σε
υψηλό επίπεδο, χωρίς να βάζουμε σε κίνδυνο το σωματείο
οικονομικά και κατ’ επέκταση

Ζήτησε αναβολή
η ΕΠΣ Καρδίτσας
•Μόνο με «Θαύμα» θα παίξουν τα
Μετέωρα στο στάδιο με το Μακρυχώρι
Σε «λευκό κλοιό» είναι όλη η χώρα λόγω της κακοκαιρίας
που ακούει στο όνομα «Σοφία», με την περιοχή της Καρδίτσας να έχει πληγεί σοβαρά από τα φαινόμενα παγωνιάς
και χιονόπτωσης που επικρατούν.
Από αυτά, δεν ξέφυγαν ούτε οι αγωνιστικοί χώροι που
σκεπάστηκαν με χιόνι και είναι αδύνατο να είναι σε θέση
να φιλοξενήσουν αγώνες έως την Κυριακή (6/1) που
είναι να διεξαχθεί η 13η αγωνιστική στη Γ’ Εθνική.
Γι’ αυτό το λόγο, η ΕΠΣ Καρδίτσας απέστειλε έγγραφο
στην ΕΠΟ, αιτούμενη την αναβολή των αναμετρήσεων
στον 4ο Όμιλο για τα ματς του Απόλλωνα Μακρυχωρίου
και του ΑΟ Σελλάνων, οι οποίες αγωνίζονται εντός έδρας
σε ΔΑΚ Καρδίτσας και Δημοτικό Στάδιο Προαστίου με
Μετέωρα και Φωκικό αντίστοιχα.
Και οι δύο αγωνιστικοί χώροι κρίνονται ακατάλληλοι
διά γυμνού οφθαλμού για διεξαγωγή αγώνα και έτσι η
τοπική Ένωση ζήτησε εκ μέρους των Σωματείων την
αναβολή των αγώνων.
Στα τοπικά της ΕΠΣΤ, αναβλήθηκαν οι αγώνες Κ 14,
ενώ σήμερα το πρωί θα αποφασιστεί αν θα διεξαχθεί η
15η αγωνιστική της Α’ Ερασιτεχνικής.

Ολοι μαζί προσφέρουν τα μέγιστα. Ο πρόεδρος του «Διγενή» Πασχάλης Καψάλης (δεύτερος από δεξιά)
με τον Μιχάλη Αγγελάκη, τον Γρηγόρη Κυρίτση και τον Τάκη Ρίζο
αγωνιστικά. Στο Νεοχώρι δεν
θα γίνει κανένας παίκτης
«πλούσιος». Θα έχει όμως τον
σεβασμό, τις συνθήκες εργασίας και την ευκαιρία να αναδειχθεί ή να ευχαριστηθεί το
ποδόσφαιρο. Ο,τι υποσχεθούμε το τηρούμε σχεδόν με ευλάβεια. Μέχρι σήμερα, υπάρχει στήριξη απ’ όλους και κυρίως από τους Νεοχωρίτες
που ζουν και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό οι οποίοι
είναι πιστοί στην ομάδα τους
συμβάλλοντας τα μέγιστα στο
μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της, με οποιονδήποτε
CMYK

τρόπο και κυρίως με τον οικονομικό. Η αλήθεια είναι πως
επενδύουμε σοβαρά σ’ αυτή
τη σχέση και φροντίζουμε με
πολλούς τρόπους να διατηρούμε την εμπιστοσύνη τους
έτσι ώστε να υπάρχει συνέχεια» δήλωσε ο ταμίας του
«Διγενή» Μιχάλης Αγγελάκης
ο οποίος είναι από τα πιο σοβαρά άτομα που έχουμε γνωρίσει στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, ένα πολύτιμο «γρανάζι» στη διοίκηση του Νεοχωρίου. Και φυσικά δεν θα
μπορούσε να αποφύγει την
ερώτηση «αν η ομάδα ενισχυ-

θεί» στη μεταγραφική περίοδο
που διανύουμε. Ειλικρινής η
απάντησή του «Θα ενισχύσουμε την ομάδα εκεί που
«πονάει» χωρίς να ξεφύγουμε
από τα όρια μας και τα πιστεύω μας. Κάποιοι παίκτες
θα φύγουν, για τους δικούς
τους λόγους και κάποιοι θα
τους αντικαταστήσουν ώστε
η ομάδα να γίνει ακόμα πιο
ισχυρή. Με το ρόστερ που
διαθέτουμε, την ιστορία μας
και την γενικότερη προσπάθειά μας δεν μπορούμε να
αρνηθούμε πως στόχος της
ομάδας είναι η άνοδος και σ’

αυτή την διαδρομή κινούμαστε. Είμαστε στη κορυφή και
θέλουμε να μείνουμε σ’ αυτή
μέχρι το τέλος. Θα κάνουμε
ό,τι περνάει από το χέρι μας
γι’ αυτό και περιμένουμε –
ξανά- μεγάλη βοήθεια απ’
όλους».
Για το φετινό πρωτάθλημα
και τους στόχους του «Διγενή»
μίλησε και ο προπονητής Στέφανος Ψύχος «Διεξάγεται ένα
δυνατό και ανταγωνιστικό
πρωτάθλημα μέχρι τώρα.
Υπάρχουν αξιόλογες ομάδες
και χρειάζεται παντού προσοχή και σοβαρότητα για να
καταφέρεις να πετύχεις τους
στόχους που έχεις θέσει ως
ομάδα, αν και πιστεύω πως
από δω και έπειτα θα φανεί
πόσο και πως έχει δουλέψει
η καθεμιά στην προετοιμασία
και στη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Η ομάδα
που θα έχει την μεγαλύτερη
διάρκεια θα είναι και αυτή
που θα τερματίσει πιο ψηλά»
τόνισε και «αποκάλυψε» τον
χαρακτήρα του φετινού «Διγενή» Νεοχωρίου. «Αυτό που
μας χαρακτηρίζει ως ομάδα
είναι ότι προσπαθούμε να παίξουμε επιθετικό ποδόσφαιρο
και νομίζω πως μέχρι στιγμής
τα καταφέρνουμε παρόλο που
στα περισσότερα παιχνίδια
υπάρχει μια πολυπρόσωπη
άμυνα απέναντί μας και πρέπει να βρίσκουμε τρόπους να
τη διασπάσουμε, αλλά και να
δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για γκολ. Εχουμε γίνει
μια οικογένεια (διοίκηση - παίχτες – προπονητής) για να
πάμε τον «Διγενή» όσο πιο
ψηλά μπορούμε. Σίγουρα θα
χρειαστεί να γίνουν κάποιες
προσθήκες στην ομάδα στην
μεταγραφική περίοδο καθώς
όπως είπαμε το πρωτάθλημα
είναι ένας μαραθώνιος και για
να φτάσεις μέχρι τον στόχο
πρέπει να έχεις αξιόπιστες
επιλογές. Θα πρέπει οι επιλογές που θα γίνουν να μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα η οποία αυτή την στιγμή
αποτελείται από τους καλύτερους παίκτες της κατηγορίας».
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Με το… δεξί!

Γ

ια το… καλό του
χρόνου, αλλά
κυρίως για την
ουσία ο ΑΟ
Τρίκαλα ελπίζει σήμερα
ότι στην Πάτρα θα τα
καταφέρει απέναντι στην
Παναχαϊκή. Ο αγώνας θα
ξεκινήσει στις 3 μ.μ. και
είναι για την 11η
αγωνιστική της Φούτμπολ
Λιγκ. Το πρώτο παιχνίδι
για το 2019 και ο ΑΟΤ
ελπίζει στην βαθμολογική
αναρρίχηση.

Ο ΑΟ Τρίκαλα σήμερα στην Πάτρα δίνει το πρώτο παιχνίδι για το
2019 και ελπίζει ότι η Παναχαϊκή δεν θα αποδειχτεί ψηλό εμπόδιο
Πολυχρόνης (Πιερίας),Ζήρδας (Αθηνών), Βρούζος (Πιερίας)
4ος: Περράκης (Αθηνών)
Απόλλων Καλαμαριάς –
Αήττητος Σπάτων
Σωτηριάδης (Λασιθίου),Πετρίδης (Χίου), Μαυραντωνάκης (Ηρακλείου)

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Σίγουρα το παιχνίδι μόνο
εύκολο δεν είναι, διότι η Παναχαϊκή μπορεί να έχει διοικητικά προβλήματα αλλά
μέσα στον αγωνιστικό χώρο
οι παίκτες τα ξεχνούν όλα.
Έτσι ο Θωμάς Γράφας ξέρει
ότι ο σημερινός αγώνας θα
είναι και θέμα διάθεσης και
προσπάθειας των παικτών!

Ο Τσοπουλίδης
διαιτητής στο Παναχαϊκή
– ΑΟ Τρίκαλα
Έγιναν γνωστοί οι ορισμοί
διαιτητών για τους αγώνες
της 11ης αγωνιστικής στην
football league. Τον αγώνα
Παναχαϊκή- Α Ο Τρίκαλα (Σάββατο 5/1, 15.00) ορίστηκε να
διευθύνει ο Παναγιώτης Τσο-

Ο ΑΟ Τρίκαλα θα επιδιώξει να ξεκινήσει τη νέα χρονιά με αγωνιστική επιτυχία,
αν και η Παναχαϊκή είναι μια δύσκολη αντίπαλος
πουλίδης (Ξάνθης). Βοηθοί οι
Αθανάσιος Μπορτζοβίτης (Κορίνθου) και Δημήτριος Κιλικιώτης (Ξάνθης). 4ος ο
Κων/νος Πουλικίδης (Δράμας).

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ15.00
ΑΟΧ-Κισσαμικός – Ηρακλής

Πανυτσίδης (Κοζάνης),Φαλτακας (Γρεβενών), Μπαλιάκας
(Κοζάνης)
4ος: Τσετσιλας (Γρεβενών)
Παναχαϊκή – Α Ο Τρίκαλα
Τσοπουλίδης (Ξάνθης),
Μπουρτζοβίτης (Κορίνθου),
Κιλικιώτης (Ξάνθης)
4ος: Πουλικίδης (Δράμας)
Εργοτέλης – Απόλλων Λά-

ρισας (ΕΡΤ 3)
Βάτσιος (Δυτ. Αττικής),Οικονόμου (Δυτ. Αττικής), Κουρέντας (Τρικάλων)
4ος: Ντάουλας (Δυτ. Αττικής)

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ15.00

υπάρξουν και άλλες κινησούλες
που θα δυναμώσουν την ομάδα
σε όλα τα επίπεδα. Δεν λέμε
για παίκτες που θα βοηθήσουν
μόνο την Κυριακη στον αγώνα
αλλά θα πρέπει και στην προπόνηση που θα υπάρχει ανταγωνισμός. Αρα και εκεί πρέπει
να κάνουμε κινησούλες».
Σε ερώτηση για τους Κουσκουνά και Ριζογιάννη:
«Δεν εχουμε ασχοληθεί με
Κουσκουνα ή Ριζογιάννη. Οι
δυο συγκεκριμένοι χθες τελεί-

ωσαν από την Δράμα και εμείς
σαν ΑΟΤ δεν πλησιάζουμε κανέναν παίκτη που έχει συμβόλαιο με άλλη ομάδα. Αν πλησιάσουμε… θα πάμε να μιλήσουμε με την ομάδα» είπε, αφήνοντας αιχμές για όσα σενάρια
θέλουν τον Συμελίδη να έχει
δεχτεί προτάσεις από άλλες
ομάδες.
Σχετικά με τον πρώτο σκόρερ του ΑΟΤ:
«Ο Συμελίδης είναι ένας πάρα
πολύ καλός παίκτης… όχι μόνο
μέσα αλλά και έξω από το γήπεδο. Είναι στην πιο όμορφη
φάση της ζωής του καθώς η
γυναίκα του περιμένει παιδί.
Με τον παίκτη και άνθρωπο Συμελίδη δεν έχω κανένα θέμα.
Δεν έγινε κρούση από καμία
ομάδα για τον συγκεκριμένο
παίκτη».
Για την περίπτωση Ζακουανί:
«Ο Γάλλος είναι ένας ταλαντούχος παίκτης, υπάρχει στην
ομάδα μας εδώ και μα εβδομάδα. Χρειάζεται ειδική μεταχείριση επειδή είναι ένα νέο
παιδί σε μια άλλη χώρα. Νομίζω
ότι τον έχουμε κάνει να θέλει
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Σπάρτη – Ηρόδοτος

να μείνει στην ομάδα και προσωπικά τον θεωρώ παίκτη μας.
Θα έρθει και ο μάνατζέρ του
να μιλήσουμε για να κλείσει το
θέμα».
Για το θέμα του νέου ΔΣ:
«Μέσα στην εβδομάδα θα τελειώσει και το θέμα του ΔΣ με
τις ανακοινώσεις»
Για το παιχνίδι στην Πάτρα:
«Είμαστε καλά για το ματς
στην Πάτρα. Και τα παιδιά είναι
καλά… τον μυαλό τους είναι
εκεί. Βλέπω πρόσωπα χαρούμενα στις προπονήσεις… είμαστε καλά».
Για την οικονομική αμεσότητα της ΠΑΕ στους παίκτες:
«Πρέπει να βλέπουμε τα
πράγματα γενικότερα. Όλος ο
κόσμος υποφέρει.
Οι παίκτες που είναι στα Τρίκαλα είναι επαγγελματίες, δηλαδή η δουλειά τους είναι να
παίζουν ποδόσφαιρο. Πρέπει
να είμαστε κοντά τους διότι
από αυτό ζουν τις οικογένειες
τους.
Το φυσιολογικό είναι να πληρώνονται. Το να μην πληρώνονται δεν είναι φυσιολογικό».

Στα 5, 10 και 15 ευρώ
τα εισιτήρια για
το Παναχαϊκή-Α Ο Τρίκαλα
Η ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1891 ενόψει του αγώνα στα
πλαίσια της 11ης αγωνιστικής της Football League,
με αντίπαλο την ΠΑΕ Α Ο Τρίκαλα, που θα διεξαχθεί
το Σάββατο 5/1/19 και ώρα 15:00, στο γήπεδο της
ΠΓΕ στην Αγυιά, ανακοινώνει τα εξής:
Οι τιμές των εισιτηρίων είναι οι ακόλουθες
Γενική είσοδος: 10 ευρώ.
Θύρα 2 (επισήμων): 15 ευρώ.
Γυναίκες, ΑΜΕΑ, φοιτητές – σπουδαστές, μαθητές
γυμνασίου και λυκείου: 5 ευρώ.
Παιδιά κάτω των 12 ετών δωρεάν, με την συνοδεία
ενηλίκου.
Δωρεάν είσοδος για 50 ανέργους που θα επισκεφτούν τα γραφεία της ΠΑΕ, με την επίδειξη
κάρτας ανεργίας.
Προπώληση εισιτηρίων στα γραφεία της ΠΑΕ
(Πατρέως 13-15, 3ος όροφος), την Πέμπτη και Παρασκευή 3-4/1, από ώρες 10:00 – 15:00.
Την ημέρα του αγώνα θα ανοίξουν 2 εκδοτήρια,
στην Θύρα 2 (επισήμων) και στην Θύρα 3 (σκεπαστή), στις 13:00.
Υπενθυμίζεται πως στο εκδοτήριο στη θύρα 2,
όσοι επιθυμούν μπορούν να προμηθευτούν και εισιτήρια διαρκείας.

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

Πρώτη νίκη Νέων
Σε παραγωγική μέρα βρέθηκαν χθες οι Νέοι των
Τρικάλων που πανηγύρισαν την παρθενική τους
νίκη με 4-0 στην Σπάρτη.
Σκόραραν οι: Μπαρτζιώκας, Νικλητσιώτης, Κοντογεώργος, Κερασιώτης.
Σε άλλο θέμα λύθηκε η συνεργασία ΑΟΤ- Μαλάι.

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
CMYK
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4ος: Θεοχάρης (Θεσσαλίας)
Δόξα Δράμας – Α.Ε. Καραϊσκάκης
Τσαγκαράκης (Χανίων),Αναστασάκης (Χανίων), Κοκμοτός
(Ρεθύμνου)
4ος: Αγγελάκης (Μακεδονίας)
Αιγινιακός – Βόλος ΝΠΣ
Βουρνέλης (Μακεδονίας),
Φράγιος (Μακεδονίας), Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
4ος: Τεβεκέλης (Μακεδονίας)
Κέρκυρα – Πλατανιάς (ΕΡΤ
3)
Κατσικογιάννης (Ηπείρου),
Θανασιας (Ηπείρου), Λιόντος
(Ηπείρου)
4ος: Ζαμπαλας (Ηπείρου)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Νίκογλου: «Ο κόσμος να είναι ήσυχος για τις μεταγραφές»
Ο Νίκος Νίκογλου αποτελεί
τον κινητήριο διοικητικό μοχλό
στη νέα τάξη πραγμάτων του
ΑΟ Τρίκαλα, έτσι μίλησε στο
FM100 για την πορεία της ομάδας και ειδικά για τον μεταγραφικό σχεδιασμό.
«Υπάρχουν νέα πρόσωπα
στην ομάδα, ας μην ξεχνάμε
πως υπάρχουν και οι εσωτερικές μεταγραφές. Παίκτες δηλαδή που μέχρι χθες δεν ήταν
στην ομάδα. Και ήταν και οι
καλύτεροι παίκτες της από όσο
ξέρω. Θα πρέπει όμως να σας
πω κάτι. Ο κόσμος των Τρικάλων όσον αφορά τις μεταγραφές θα πρέπει να είναι ήσυχος.
Είναι δρομολογημένα κάποια
πράγματα και θα έχουμε ανακοινώσεις από Δευτέρα. Μιλάμε
με παίκτες και είμαστε σχεδόν
προς το τέλος των συζητήσεων.
Θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά
και θα έχουμε ανακοινώσεις».
Σχετικά με τις θέσεις που
θα αποκτηθούν:
«Η ομάδα παίκτες βασικούς…
χρειάζεται σε τρεις θέσεις. Στόπερ, αριστερό μπακ που καλύφθηκε με τον Ντόση και σέντερ
φορ. Από εκεί και πέρα θα
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Απολαμβάνει τη μοναξιά του…
ι επιδόσεις του
στις πρώτες 14
αγωνιστικές του
πρωταθλήματος
έχουν φέρει στο ρετιρέ
της βαθμολογίας τον
«Διγενή» Νεοχωρίου.

Ο

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Ας θυμηθούμε πως με τη
βοήθεια του Βαγγέλη Παπαγεωργίου.

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
ΝΕΟΧΩΡΙ- ΜΠΑΡΑ 3-0
Ξεκίνημα με τρίποντο για
τον «Διγενή» ο οποίος μετά
από απουσία ενός χρόνου για
χάρη της Γ’ Εθνικής κατηγορίας επέστρεψε στην Α’ Ερασιτεχνική και στην πρεμιέρα
κέρδισε στο «Μπάμπης Παπαχατζής» τη Μπάρα με 3-0.
Στο 22’ ο «Διγενής» προηγήθηκε όταν ο Μακρυγιάννης εκτέλεσε φάουλ και ο
προωθημένος Σταμέκος με
κεφαλιά πέτυχε το 1-0.
Το 2-0 έγινε στο 58’ όταν
μετά από ατομική προσπάθεια του Λαγκαδινού από αριστερά, έκανε τη συρτή σέντρα
και ο Μακρυγιάννης εύκολα
σκόραρε.
Δέκα λεπτά αργότερα, μετά
από σέντρα του Τσιγαρίδα
από αριστερά και πάλι ο Μακρυγιάννης, αυτή τη φορά με
κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 3-0.
ΝΕΟΧΩΡΙ: Ράπτης, Μανάφας, Τζέλης (59’ Τσιγαρίδας),
Γούτσιος, Καραστέργιος, Γκάτης, Γκαντιάς, Καλαμαράς,
Λαγκαδινός, Μακρυγιάννης,
Σταμέκος.

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
ΓΛΥΝΟΣ- ΝΕΟΧΩΡΙ 0-8
Πολύ εύκολα, όπως δείχνει
και το τελικό σκορ, ο «Διγενής» πέρασε από το Γλίνος με
το εκκωφαντικό 0-8 και μάλιστα με συνοπτικές διαδικασίες, αφού η διαφορά των
ομάδων ήταν τεράστια.
Με την έναρξη του παιχνιδιού ο Λαγκαδινός «άνοιξε» το
σκορ κάνοντας το 0-1 στο 1ο
λεπτό. Στο 19’ έγινε το 0-2 από
τον ίδιο παίκτη, ενώ στο 24’
από αριστερά με διαγώνιο
σουτ ο Τζέλης πέτυχε το 0-3.
Το ημίχρονο «έκλεισε» με
σκορ 0-4 αφού στο 34’ πέτυχε γκολ ο Μακρυγιάννης. Στην
επανάληψη το Νεοχώρι σκόραρε με την ίδια επιτυχία. Στο
52’ ο Μακρυγιάννης το 0-5,
στο 59’ το 0-6 από τον Λαγκαδινό, το 0-7 στο 61’ ο Γκάτης πέτυχε το καλύτερο γκολ
της συνάντησης με μακρινό
σουτ και το τελικό 0-8 έγινε
στο 66’ με εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια του Μανάφα. Από κει και πέρα… τίποτα.
ΝΕΟΧΩΡΙ: Ράπτης, Γιαννούλας (46’ Μανάφας), Τζέλης
(60’ Γεωργούλας), Σταμέκος,
Γούτσιος, Γκάτης, Καραστέργιος, Γκαντιάς, Μακρυγιάνης,
Λαγκαδινός, Τσιγαρίδας.

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
ΝΕΟΧΩΡΙ- ΑΓ. ΜΟΝΗ 3-1
Τριπλασίασε τις νίκες ο «Δι-

γενής» κερδίζοντας την Αγία
Μονή με 3-1.
Στο 18’ Τζέλης από αριστερά έκανε την παράλληλη συρτή σέντρα, η μπάλα πέρασε
από πολλούς παίκτες, έφτασε
στον αμαρκάριστο Γκαντιά
και αυτός με πλασέ έκανε το
1-0, σκορ με το οποίο έληξε το
πρώτο ημίχρονο.
Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι πέτυχαν ένα γρήγορο
γκολ στο 49’ όταν σε μια φάση
διαρκείας, μετά από σέντρα
του Γκαντιά ο Μακρυγιάννης
σούταρε με δύναμη, ο Μανωλικίδης απέκρουσε εντυπωσιακά, η μπάλα δεν απομακρύνθηκε και ο Γκαντιάς με
σέντρα έδωσε την ευκαιρία
στον Καραστέργιο να πετύχει
το 2-0.
Η Αγία Μονή μπήκε στο παιχνίδι στο 60’ μετά από φάση
διαρκείας όταν ο Σακελλαρίου
με κοντινό πλασέ μείωσε σε 21, δίνοντας νέο ενδιαφέρον
στο παιχνίδι.
Στις καθυστερήσεις, όταν ο
Ιωάννου με κοντινό πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 3-1.
ΝΕΟΧΩΡΙ: Ράπτης, Τσιγαρίδας, Τζέλης, Σταμέκος, Γούτσιος, Γκάτης, Καραστέργιος,
Γκαντιάς, Μανάφας (80’ Ιωάννου), Μακρυγιάννης (85’ Αντωνίου), Λαγκαδινός (46’ Γιαννούλας)

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ - ΝΕΟΧΩΡΙ 0-3
Πριν συμπληρωθεί το πρώτο ημίωρο του αγώνα ο «Διγενής» καθάρισε το παιχνίδι
στους Ταξιάρχες, αφού στο
διάστημα αυτό έγινε το 0-3 και
ουσιαστικά το υπόλοιπο του
αγώνα απέκτησε διαδικαστικό
χαρακτήρα.
Μόλις στο 2ο λεπτό ο Γκαντιάς από λάθος του Κ. Γιώτα
έγινε κάτοχος της μπάλας και
αφού μπήκε στην περιοχή με
ένα εξαιρετικό σουτ «άνοιξε»
το σκορ. Πάλι ο ίδιος παίκτης
στο 24’ με δυνατό σουτ έξω
από την περιοχή σκόραρε για
δεύτερη φορά. Και τέλος στο
27’ ο Καραστέργιος, επιχείρησε μετωπική επίθεση βλέποντας κενά στην άμυνα των
γηπεδούχων και όταν έφτασε
σε θέση βολής με διαγώνιο
σουτ πέτυχε το πρώτο του
γκολ με τη φανέλα του Νεοχωρίου κάνοντας το 0-3.
ΝΕΟΧΩΡΙ: Ράπτης, Τσιγαρίδας, Τζέλης, Σταμέκος, Γούτσιος, Γκάτης (70’ Μανάφας),
Καραστέργιος, Γκαντιάς,
Ιωάννου (46’ Αντωνίου), Μακρυγιάννης.

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
ΠΗΓΗ- ΝΕΟΧΩΡΙ 1-0
Η θερμοκρασία ανέβηκε για
τα καλά στο πρωτάθλημα και
αυτό οφείλεται στη νίκη της
Πηγής η οποία κέρδισε 1-0 το
Νεοχώρι στο ντέρμπι της ημέρας.
Στο 82’ από σέντρα του Δάσιου, ο Ξαγαράς Α. σταμάτησε τη μπάλα, αδράνησε η
άμυνα του Νεοχωρίου να απομακρύνει ή να μπλοκάρει τον
παίκτη της Πηγής και αυτός
με σουτ έστειλε τη μπάλα στα
δίκτυα του Ράπτη κάνοντας το
1-0.

•Στο ρετιρέ ο «Διγενής» με τις επιδόσεις του

Ο «Διγενής» βρίσκεται στη κορυφή και θα προσπαθήσει να μείνει εκεί
ΝΕΟΧΩΡΙ: Ράπτης, Τζέλης,
Τσιγαρίδας, Γούτσιος, Σταμέκος, Μακρυγιάννης, Καραστέργιος, Γκαντιάς, Γκάτης,
Λαγκαδινός, Γιαννούλας (77’
Ιωάννου)

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
ΝΕΟΧΩΡΙ- ΦΗΚΗ 3-0
Ανώτερος σχεδόν σε όλη τη
διάρκεια του αγώνα ο «Διγενής» ξεπέρασε με 3-0 το εμπόδιο της Φήκης στο ντέρμπι
που έγινε στο «Μπάμπης» Παπαχατζής.
Μόλις στο 3’ ο Τσιγαρίδας
από δεξιά πραγματοποίησε
μια κούρσα και έκανε παράλληλη σέντρα στην καρδιά της
άμυνας της Φήκης, όπου πετάχτηκε ο Μακρυγιάννης ο
οποίος με προβολή έστειλε τη
μπάλα στα δίκτυα ανοίγοντας το σκορ.
Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε όπως το πρώτο. Δηλαδή με
γκολ για τον «Διγενή».
Ο Καραστέργιος εκτέλεσε
φάουλ και με δυνατό σουτ νίκησε τον Πατσιαλή. Το σκορ
«έκλεισε» στο 55’ όταν ο Μακρυγιάννης με μια περίτεχνη
ενέργεια έβγαλε τον Λαγκαδινό σε θέση βολής και αυτός
με πλασέ έστειλε τη μπάλα
στα δίκτυα της Φήκης κάνοντας το 3-0.
ΝΕΟΧΩΡΙ: Ράπτης, Τσιγαρίδας, Σταμέκος, Τζέλης, Γούτσιος, Γκάτης (72’ Μανάφας),
Μακρυγιάννης (78’ Ιωάννου),
Γκαντιάς (61’ λ. τρ Μακρής),
Γιαννούλας, Καραστέργιος
(85’ Αντωνίου), Λαγκαδινός

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
ΣΑΡΑΓΙΑ- ΝΕΟΧΩΡΙ 0-1
Ματς θρίλερ παίχτηκε στα
Σαράγια, εκεί όπου η τοπική
ομάδα με γκολ που δέχτηκε
στις καθυστερήσεις έχασε 01 από τον «Διγενή».
Το χρονόμετρο έδειξε το
4ο λεπτό, όταν ο Σταμέκος
έκανε τη σέντρα, ο Καραστέργιος έπιασε την κεφαλιά,
η μπάλα στρώθηκε στον Μακρυγιάννη κι αυτός σούταρε
με τον Ντάσκα ν’ αποκρούει
και η μπάλα βρήκε ξανά το
πόδι του Μακρυγιάννη και κατέληξε στα δίκτυα.
ΝΕΟΧΩΡΙ: Ράπτης, Τσιγαρίδας, Τζέλης (30’ Μανάφας),
Σταμέκος, Γούτσιος, Γκάτης,

Καραστέργιος, Γκαντιάς, Μακρυγιάννης, Λαγκαδινός, Γιαννούλας (70’ Ιωάννου)

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
ΝΕΟΧΩΡΙ –
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 1-0
Μ’ ένα καταπληκτικό γκολ
του Γκαντιά λίγο πριν τη συμπλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, ήταν αυτό που έκρινε
τον αγώνα ανάμεσα στον «Διγενή» και το Μεγαλόχώρι.
ΝΕΟΧΩΡΙ: Ράπτης, Μανάφας (51’ Τζέλης), Τσιγαρίδας,
Γούτσιος, Σταμέκος, Μακρυγιάννης (66’ Μακρής), Καραστέργιος, Γκαντιάς (82’ Ιωάννου), Γκάτης, Λαγκαδινός,
Γιαννούλας (77’ Καλαμαράς).

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
ΠΥΡΓΟΣ- ΝΕΟΧΩΡΙ 0-3
Πετυχαίνοντας και τα τρία
γκολ στο δεύτερο ημίχρονο ο
«Διγενής» ξεπέρασε και το
εμπόδιο του Πύργου με 3-0.
Στο 51’ «άνοιξε» το σκορ
όταν ο Γιαννούλας από δεξιά
έκανε την παράλληλη συρτή
σέντρα, η μπάλα πέρασε από
πολλούς παίκτες και ο Γκάτης
με πλασέ στην κίνηση έστειλε
τη μπάλα στα δίκτυα.
Στο 71’ ο «Διγενής» εδραίωσε τη νίκη με πέναλτι του
Λαγκαδινού, το οποίο κέρδισε
ο Μακρυγιάννης. Το τελικό
σκορ διαμορφώθηκε στο 77’
με ένα εξαιρετικό πλασέ του
Μακρυγιάννη, από τη γωνία
της μεγάλης περιοχής.
ΝΕΟΧΩΡΙ: Ράπτης, Τσιγαρίδας, Γούτσιος, Σταμέκος,
Μακρυγιάννης, Καραστέργιος
(80’ Γεωργούλας), Γκαντιάς
(68’ Καλαμαράς), Μακρής,
Γκάτης, Λαγκαδινός, Γιαννούλας.

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
ΝΕΟΧΩΡΙ – ΚΑΛΥΒΙΑ 5-0
Με το εκκωφαντικό 5-0 κέρδισε ο «Διγενής» τον Α.Ο Καλυβίων. Κεντρικό πρόσωπο
του παιχνιδιού ήταν ο Μάκης
Λαγκαδινός ο οποίος πέτυχε
τρία γκολ. Το σκορ «άνοιξε»
στο 22’ με πέναλτι το οποίο
κέρδισε ο Τσιγαρίδας.
Στο 49’ ο Καλαμαράς τον
έβγαλε σε θέση βολής και με
ιδανικό πλασέ ο φορ του «Διγενή» σκόραρε για δεύτερη
φορά. Στο 73’ ο Λαγκαδινός

πέτυχε ένα γκολ «χάρμα ιδέσθαι» όταν μετά από μια γρήγορη συνεργασία των επιθετικών από το ύψος της περιοχής με ψιλοκρεμαστό πλασέ
νίκησε τον Πέρκα.
Στο 78’ με πλασέ του Γεωργούλα έγινε το 4-0 και στο
82’ ο Μακρυγιάννης ήταν αυτός που «έκλεισε» το σκορ κάνοντας το 5-0.
ΝΕΟΧΩΡΙ: Ράπτης, Γιαννούλας, Τσιγαρίδας (75’ Γκαντιάς), Σταμέκος, Γούτσιος,
Καραστέργιος (80’ Ιωάννου),
Μακρυγιάννης, Μακρής, Καλαμαράς (63’ Τζέλης), Λαγκαδινός (77’ Γεωργούλας),
Γκάτης.

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
ΔΗΜΗΤΡΑ- ΝΕΟΧΩΡΙ 0-4
Αναίμακτη ήταν η απόδραση του «Διγενή από τη Μπαλκούρα, αφού έφυγε με το
ευρύ 0-4.
Ο «Διγενής» κατάφερε να
σκοράρει πριν συμπληρωθεί
το πρώτο 10λεπτο με το γκολ
που σημείωσε ο νεαρός Γκάτης.
Στο 52’ ο Μακρυγιάννης θέλοντας να σιγουρέψει το γκολ
«έσπασε» τη μπάλα δεξιά στον
Λαγκαδινό και αυτός είχε εύκολο έργο ώστε να στείλει τη
μπάλα στα δίκτυα κάνοντας το
0-2.
Στο 79’ ο «Διγενής» πέτυχε
και τρίτο γκολ όταν ο Γκαντιάς
έκανε από δεξιά την παράλληλη σέντρα, ο Καλαμαράς με
προβολή δεν άφησε κανένα
περιθώριο αντίδρασης στον
Καρατζά (0-3). Στο 90’ ο Μανάφας ήταν αυτός που «έκλεισε» το σκορ με ατομική προσπάθεια και αριστερό πλασέ
κάνοντας το 0-4.
ΝΕΟΧΩΡΙ: Ράπτης, Τσιγαρίδας (λ. τρ. 40’ Γκαντιάς),
Τζέλης, Γούτσιος, Σταμέκος,
Γκάτης, Μακρυγιάννης (67’
Μανάφας), Καραστέργιος, Καλαμαράς (85’ Γεωργούλας),
Μακρής, Λαγκαδινός

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
ΝΕΟΧΩΡΙ- ΚΑΣΤΡΑΚΙ 3-3
Συναρπαστικό παιχνίδι με
απροσδόκητη εξέλιξη έγινε
στο «Μπάμπης Παπαχατζής»
εκεί όπου ο «Διγενής» αν και
προηγήθηκε με 3-1 στο 80’ σε

πέντε λεπτά ισοφαρίστηκε και
κινδύνεψε ακόμα και να χάσει
από το Καστράκι.
Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί
που προηγήθηκαν. Ηταν το
27’ όταν συνεργάστηκαν οι
δύο πρώτοι σκόρερς του «Διγενή» Λαγκαδινός και Μακρυγιάννης, ο πρώτος με δυνατό σουτ νίκησε τον Κουμπουδιέτα κι έκανε το 1-0. Η
απάντηση του Καστρακίου
στο 38’ με τον Γραβάνη ο
οποίος με πλασέ πάνω στη κίνηση, έφερε το παιχνίδι στα
ίσα (1-1).
Με τη συμπλήρωση του 55’
ο Καλαμαράς με δυνατό σουτ
έξω από την περιοχή δοκίμασε το πόδι του και δικαιώθηκε
αφού ο αντίπαλος τερματοφύλακας έκανε κακό υπολογισμό της μπάλας και μάζεψε
τη μπάλα από τα δίκτυα του
κάνοντας το 2-1.
Στο 80’ φάνηκε το παιχνίδι
να τελειώνει όταν ο Μανάφας
από πάσα του Λαγκαδινού με
διαγώνιο συρτό σουτ ανέβασε
τον δείκτη του σκορ σε 3-1.
Στο 84’ ο Αλμπάνης με δυνατό σουτ «εκτέλεσε» τον Ράπτη πετυχαίνοντας το καλύτερο γκολ του αγώνα. Η ψυχρολουσία για τους γηπεδούχους ήρθε στο 87’ όταν
από εκτέλεση κόρνερ του Γκόβαρη και σύγχυση στην άμυνα του Ράπτη ο Σιούτας ισοφάρισε 3-3 παρότι οι αμυντικοί
έδιωξαν τη μπάλα, αφού είχε
ήδη περάσει τη γραμμή.
ΝΕΟΧΩΡΙ: Ράπτης, Τζέλης,
Γούτσιος, Σταμέκος, Γκάτης,
Μακρυγιάννης (63’ Γκαντιάς),
Καραστέργιος, Γιαννούλας,
Καλαμαράς (70’ Μανάφας),
Μακρής, Λαγκαδινός.

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΡΕΠΟ

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
ΝΕΟΧΩΡΙΜΙΚΡΟ ΚΕΦ/ΣΟ 4-0
Στη πρώτη θέση της βαθμολογίας θα βρει ο νέος χρόνος τον «Διγενή» αφού η ομάδα της Οιχαλίας κέρδισε το
Μικρό Κεφαλόβρυσο με 4-0
στο τελευταίο παιχνίδι του
2018.
Στο 21’ ο Γιαννούλας βρήκε
τον Λαγκαδινό, αυτός απέναντι στον Τεντολούρη με ιδανικό πλασέ βρήκε δίκτυα (1-0).
Στο 39’ ο Γκαντιάς ελίχθηκε
από δεξιά, βρήκε σε θέση βολής τον Μακρυγιάννη ο οποίος χωρίς χρονοτριβή σούταρε
κι έκανε το 2-0.
Στο 60’ ο Γιαννούλας βρήκε
τον Γκαντιά ο οποίος πέρασε
στην περιοχή και απέναντι στον
Τεντολούρη ανέβασε με πλασέ τον δείκτη του σκορ 3-0.
Το σκορ «έκλεισε» στο 78’
με μια εντυπωσιακή ατομική
ενέργεια του Γιαννούλα, ο
οποίος πέρασε όποιον βρήκε
μπροστά του και από θέση
τετ-α-τετ, πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ (4-0).
ΝΕΟΧΩΡΙ: Ράπτης, Γιαννούλας, Τζέλης, Σταμέκος,
Γούτσιος, Μακρής, Μακρυγιάννης, Γκαντιάς (69’ Καλαμαράς), Καραστέργιος, Λαγκαδινός, Μανάφας (60’ Γκάτης).

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
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Με τα «γούστα» της… Σοφίας
•Οι καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν την διεξαγωγή των αγώνων. Δεν αποκλείεται
και… απαγορευτικό έως την τελευταία στιγμή •Ξεχωρίζει πάντως το ντέρμπι
της αγωνιστικής που θα γίνει (;) στο Μικρό Κεφαλόβρυσο με την Φήκη
χει παιχνίδια
σήμερα. Στο
πρόγραμμα
τουλάχιστον και
μέχρι χθες. Γιατί σήμερα,
όλα μπορούν να είναι
διαφορετικά και οι πρώτοι
αγώνες του 2019 να
αναβληθούν. Το πιο πιθανό
βέβαια αφού πολλά γήπεδα
έχουν ντυθεί στα… λευκά
και ο πάγος τα έχει
μετατρέψει σε επικίνδυνες
παγίδες.

Ε

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Ωστόσο, η εφημερίδα δεν μπορεί να γίνει μάντης, ούτε να περιμένει… ξημερώματα και είναι
αναγκασμένη να «πατάει» στα
δεδομένα της στιγμής. Η επιστροφή στα γήπεδα εγκυμονεί…
κινδύνους. Πέρα από τις καιρικές
συνθήκες, οι ομάδες έχουν βγει
από τον ρυθμό τους και αρκετές
έχουν… ξεφύγει, για τον έναν ή
τον άλλο λόγο. Οπότε θα πρέπει
να προσαρμοστούν και να βγάλουν στα γήπεδα τον καλύτερό
τους εαυτό.
Βάση προγράμματος λοιπόν
το πρωτοπόρο Νεοχώρι θα παίξει

στο «Μπάμπης Παπαχατζής» εκεί
όπου θα φιλοξενήσει τον Πορταϊκό. Αν συγκρίνουμε τα δύο
σωματεία χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία θα διαπιστώσουμε πως ο
«Διγενής» έχει τον πρώτο λόγο,
για την αξία του και την βαθμολογική του συγκομιδή. Στο ποδόσφαιρο όμως όλα είναι «ανοιχτά» και όλα συμβαίνουν και αυτό
κάνει τους παίκτες του Στέφανου
Ψύχου να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί, αφού επί της ουσίας αυτοί
θα έχουν «πρόβλημα» αν κάτι
στραβώσει.
Το ίδιο ισχύει και στο παιχνίδι
της Πηγής με τα Μεγάλα Καλύβια. Οι γηπεδούχοι έχουν φιλοδοξίες, δυνατότητες και θέληση
να φτάσουν στο πιο ψηλό σκαλί
της βαθμολογίας, οπότε έχουν
και τον πρώτο λόγο απέναντι
στην ομάδα του Χρήστου Πράπα
η οποία επανέρχεται στα γήπεδα
με στόχο να κάνει μια καλύτερη
πορεία. Αν αυτή ξεκινήσει από σήμερα ή από το επόμενο παιχνίδι
θα το μάθουμε σύντομα.
Και αν στα παραπάνω παιχνίδια
υπάρχει ομάδα-φαβορί για τη
νίκη, ξεκάθαρο μάλιστα, στο Μικρό Κεφαλόβρυσο θα γίνει το
ντέρμπι ανάμεσα στην τοπική
ομάδα και την Φήκη. Δύο ομάδες
που βρίσκονται αρκετά ψηλά στον
βαθμολογικό πίνακα και θέλουν να

Θαύμα θα γίνει λόγω της χιονισμένης περιοχής.
Ταξιάρχες και Κρύα Βρύση θα
αναζητήσουν το τρίποντο στο
πρώτο παιχνίδι του 2019 βελτιώνοντας έτσι τη θέση τους.
Αχιλλέας και Σαράγια θα κερδίσουν άνευ αγώνα τους αγώνες.
Οι αναμετρήσεις:

Πηγή-Καλύβια
Δήμητρα-Πύργος
Αγία Μονή-Πυργετός
Καστράκι-Μεγαλοχώρι
Ταξιάρχες-Κρύα Βρύση
Νεοχώρι-Πορταϊκός
Κεφαλόβρυσο-Φήκη
ΑΕΤ-Σαράγια
0-3α.α.
Γλίνος-Μπάρα
0-3α.α.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αν οι αγώνες γίνουν, το Μικρό Κεφαλόβρυσο
θα αντιμετωπίσει την Φήκη στο ντέρμπι της αγωνιστικής
προχωρήσουν περισσότερο. Οι
γηπεδούχοι, ομάδα «έκπληξη»
έως τώρα έχει πραγματοποιήσει
καλές εμφανίσεις που τη φέρνουν
στις πρώτες θέσεις, ενώ η Φήκη,
αν και είχε βάλει και… πέρυσι
ψηλά τον πήχη, απέχει από τον
αρχικό στόχο και ευελπιστεί πως
θα διορθώσει στο νέο έτος, ό,τι
διορθώνεται. Το παιχνίδι πάντως
είναι ανοιχτό σε κάθε αποτέλεσμα. Όταν θα γίνει…
Δήμητρα και Πύργος, δύο ομάδες που χρησιμοποιούν αρκε-

τούς νεαρούς παίκτες, έχουν διαφορετική πορεία στο πρωτάθλημα και θέλουν το καλύτερο αποτέλεσμα, όχι μόνο στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά και γενικότερα.
Ενδιαφέρον όμως βαθμολογικό αλλά και γοήτρου παρουσιάζει και το γειτονικό ντέρμπι ανάμεσα στην Αγία Μονή και τον
Πυργετό, ενώ αμφίρροπο παιχνίδι θα γίνει και στο Καστράκι με
τον «Βράχο» να φιλοξενεί το Μεγαλοχώρι. Παιχνίδι που μόνο με

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

Β
37
36
32
31
28
25
24
23
22
20
16
16
16
15
11
5
0
0

Ν
12
11
10
10
9
8
7
7
6
6
4
4
5
4
3
1
0
0

Ι
1
3
2
1
1
1
3
2
4
2
4
4
1
3
2
2
1
1

Η
1
0
2
3
4
5
4
5
4
6
6
6
8
7
9
11
13
13

ΤΕΡΜ.
44-5
29-5
31-11
32-13
33-19
27-16
23-18
27-14
27-13
20-20
16-18
18-26
17-29
12-18
12-27
9-41
0-39
3-48

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 15ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΜΙΚΡΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ – ΦΗΚΗ
1975-1976 Γ’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-0 Γρηγορίου [2], Καλογράνας [2], Κατσίκας
1980-1981 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-1 Γ.Μπέτσικος
1981-1982 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-4 Σ.Καρανίκας – Καβάλος [2], Κορομπλής,
Τσιρογιάννης
1982-1983 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-3 Κατσίκας, Καλογράνας – Χριστάκος [2],
Μπέτσικος
1997-1998 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-2 Γρηγορίου, Γουλόπουλος – Δούλαλας,
Κράβαρης
1998-1999 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-3 Δ.Ρεντζελάς, Γρηγορίου – Χατζής,
Αθανασίου, Μανούρας
1999-2000 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-2 Λ.Γκολίτος, Δ.Ντιντής, Κυργιάκος –
Τσιρογιάννης [2]
2005-2006 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-3 Πλύκας, Μερντιάνι, Μακρής
2006-2007 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Ι.Αναστογιάννης – Κουττής, Μερντιάνι
2007-2008 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-5 Μερντιάνι [3], Χ.Κράβαρης [2]
2008-2009 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-2 Σβάνας, Μπαντής
2012-2013 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-1 Αγγέλης

ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ – ΠΥΡΓΕΤΟΣ
1984-1985 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 6-1 Παζαϊτης [2], Καλαμποκίνης [2], Ζήκος,
Μαντέλας – Τσιανάκας
1995-1996 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Ζωγράφος – Β.Παζαράς
1996-1997 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-2 Καλαμποκίνης, Αντωνίου – Β.Παζαράς,
Μπουλογιώργος
1998-1999 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-2 Γαλάνης, Ζωγράφος – Ψωμάς [2]
1999-2000 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Αντωνίου, Ζωγράφος – Ιακωβάκης
2003-2004 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-4 Αντωνίου, Καρατάσιος, Τζερεμές – Ζήκος,
Παζαράς, αυτογκόλ, Μπουζαλής
2016-2017 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-3 Αγγέλης [2], Ντούβλης
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-0

ΠΗΓΗ – ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΛΥΒΙΑ
1979-1980 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-4 Δασκάλου, Σπαθής – Τζόγιας [2],
Παπαχρήστος, Μπαζαγόρας

1980-1981
1981-1982
1982-1983
1984-1985
1985-1986

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

1-0
3-1
0-2
1-3
2-6

1996-1997 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0
1997-1998 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4-2
1999-2000 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-1
2005-2006 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1

Βαγενάς
Χαβέας [2], Μπέσσας – Παπαχρήστος
Ε.Γαβρίτσας, Μπίχτας
Χήρας – Μεσιακάρης [2], Παπαχρήστος
Δ.Χάμος, Ν.Παντζάγιας – Ν.Παπαχρήστος [2],
Σ.Φαρμάκης [2], Σ.Μπίχτας, Ε.Γαβρίτσας
Βλάχος, Σβάνας
Σβάνας [2], Κράβαρης, Ζαρκάδας –
Μπεμπές, Ντίνας
Αλεξίου
Χ.Μαυρογιάννης – Ρέππας, Γ.Γιαννούλας
Χοτζάι – Οικονόμου

ΓΛΙΝΟΣ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΑΣ
1982-1983 Α’ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-1 Αλεξανδρής, Αθ.Πούλιος, Κουτσώνας –
Βουλόγκας
1983-1984 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Τσίνας – Κορδαλής, Χρ.Κωνστάντος
2015-2016 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-6 Κ.Νταγκάλης – Κεφαλάς [2], Κορδέλας,
Αλούσι, Δημητρόπουλος, Πουλιανίτης
2016-2017 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-0

ΔΗΜΗΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ
1978-1979
1982-1983
1983-1984
1985-1986
1986-1987
1998-1999
2012-2013
2014-2015

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

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

Τζελής, Μπεχλιβάνος, Γιαννάκος – Ευθυμίου
Βράντζας [2], Τζερεμές, Τζελής
Κωττούλας [2], Βράντζας – Δουλόπουλος
Τσιούλης – Καταραχιάς, Μηνάς
Βράντζας – Καρνάβας, Ευθυμίου
Αλεξίου, Βαρνακιώτης, Γαρδίκας
Γαλάνης [2], Μπαρμπαρούσης, Νούλας
Μπαούτης, Ζαφειρόπουλος

ΚΑΣΤΡΑΚΙ – ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
1996-1997 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-5 Τζιώρας – Βακουφτσής [2], Καρράς,
Μπαλντούνας, Αχ.Μακρής
2005-2006 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-2 Θεοδώρου, Β.Ανδρέου
2006-2007 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 6-0 Κεραμάς [3], Ζαρακότας, Τσιόβολος, Γκίνης

2010-2011 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 6-0 Κόκκοβας [3], Ράτζας, Τούλας, Μπαούτης
2012-2013 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Δ.Τάτσιος – Φασούλας
2013-2014 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 9-1 Β.Αλμπάνης [2], Χ.Σίμος [2], Μπαούτης [2],
Αβραμόπουλος, Χουτέας, Χ.Παππάς –
Γιουβρής
2016-2017 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Β.Αλμπάνης [2]
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-1 Γραβάνης [2], Ε.Μπαούτης – Φλώρος

Α.Ε.Τ. – ΣΑΡΑΓΙΑ
2001-2002 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Σιούτας, Ζαχαράκης
2014-2015 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4-1 Ντόσας [2], Σπαθής, Παπανικολάου – Κρίκας
2015-2016 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝ ΙΚΗ 0-5 Ζαγκούλης, Β.Ρίζος, Κεραμιδάς, Κρίκας,
Κουντοβουνήσιος
2016-2017 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Μαγκούτης – Μπαλάφας
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-1 Τσαρούχας [2], Μαγκούτης – Τζέγκας

ΝΕΟΧΩΡΙ – ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ
1975-1976 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-0
1976-1977 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 11-0 Παθέκας [4], Α.Αγνατής [3], Σακελλαρίου
[2], Κ.Χάλος, Τσιάντας
1977-1978 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 8-1 Παθέκας [3], Πάσχος [2], Παπαποστόλου,
Κυρίτσης, Ανδρέου – Τσούτσιας
1985-1986 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-1 Σακελλαρίου [3] – Κουφογάζος
1986-1987 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 7-2 Σακελλαρίου [5], Χαρίσης [2] – Κουφογάζος,
Μπαλατσούκας
1994-1995 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-1 αυτογκόλ
1995-1996 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-0
1996-1997 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-0 Τσιόβολος
1999-2000 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Σακελλαρίου, Μιχαήλ
2015-2016 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-1 Γόρδιος [3], Σπαθής [2] – Μανώλης
2016-2017 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Γκαγκαστάθης, Γιώτας

ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΟΜΑΔΑΣ
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Επαιξαν, έτρεξαν, έφαγαν...
•Ξεκούραστο φιλικό για τον Διγενή απέναντι
στους Βετεράνους Οιχαλίας στο Μπάμπης Παπαχατζής

Π

ολλά κιλά μπάλας και
ιδρώτα φάνηκαν στο
Μπάμπης Παπαχατζής
όπου η ομάδα του Διγενή
αναμετρήθηκε απέναντι στους
βετεράνους της Οιχαλίας..!

Με κορυφαίους τον Τσακιτζή και τον
μεγάλο μπαλαδόρο Σάββα οι ανάμεικτοι
μεν βετεράνοι προηγήθηκαν με γκολ
του Κώστα Οικονόμου ο οποίος με ωραίο
σουτ έστειλε την μπάλα στην εστία του
Γιώργου Γατσούλη.
Η ισοφάριση για τον Διγενή ήρθε λίγη

ώρα αργότερα με γκολ του “Σάββα”
σκίζοντας τα δίχτυα του “βασιλιά” ο
οποίος ήταν σε πολύ καλή μέρα αφού
έσωσε την ομάδα του από βέβαιη συντριβή αποκρούοντας 3 τετ-α-τετ του
γκολτζή αστυνομικού…!
Λίγο πριν την εκπνοή του αγώνα ο
Γούτσιος έπειτα από ωραία ασίστ του
Σάβα έκανε το 1-2 το οποίο ήταν και το
τελικό αποτέλεσμα του αγώνα.
Μετά την λήξη της αναμέτρησης ο
γενικός γραμματέας της ομάδας Τάκης
Ρίζος φρόντισε να ψήσει σουβλάκια τα
οποία μοιράστηκαν σε όλους αποχαιρε-

τώντας έτσι ευχάριστα το 2018…!
Πηγή: oichalialive.gr

* Η δράση από τον χώρο της ποδοσφαιρικής Β’ Εθνικής
έλειψε όσο τίποτα άλλο από το κοινό. Πραγματικά η κατηγορία είναι ελκυστική και αμφίρροπη με πολλές ανατροπές, ενώ κάθε χρόνο προκύπτουν ομάδες, που συνιστούν κάτι σαν ευχάριστη έκπληξη.
* Υπό το πρίσμα αυτό οι ποδοσφαιρόφιλοι καταγράφουν
με άγρυπνο μάτι τα βασικά στοιχεία και τις λεπτομέρειες
κάθε συνάντησης. Ασφαλώς στην προκειμένη περίπτωση
τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στην Πάτρα, όπου ο
ΑΟΤ θα ψάξει την απόδραση.
* Αν ο εκπρόσωπός μας συνεχίσει την ανοδική του τάση
και ξεδιπλώσει το σύνολο των αρετών του δείχνοντας
και χαρακτήρα θα αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίας.
* Οσο για την Παναχαϊκή στις αναλύσεις που κάνουν οι
Πατρινοί συνάδελφοι σημειώνουν ότι το συγκεκριμένο
παιχνίδι είναι κομβικό για την ομάδα της Πελοποννήσου
και ως εκ τούτου η νίκη αποτελεί μονόδρομο.
* Στο σημείο αυτό συνεπώς πρέπει να πατήσουν οι κυανέρυθροι για να αξιοποιήσουν την πίεση και το άγχος των
γηπεδούχων. Πολλές φορές τα συγκεκριμένα στοιχεία
αλλάζουν την ροή των αγώνων και τους συσχετισμούς
δίνοντας ξεχωριστή ώθηση στους εκάστοτε φιλοξενούμενους.
* Ο ΑΟΤ στο διάβα του χρόνου έχει σημειώσει σημαντικά
διπλά και σε δύσκολες έδρες. Συνεπώς διαθέτει την τεχνογνωσία και το μέταλλο για να ψάξει ένα ακόμη στο
λυκαυγές του νέου έτους. Ο καθένας αντιλαμβάνεται
πόσο μεγάλη ώθηση θα πάρει ο εκπρόσωπος μας αν
σταθεί όρθιος σ’αυτό το ντέρμπι.
* Αν και οι ειδικοί προέβλεψαν φοβερά και τρομερά πράγματα σχετικά με την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών
ουσιαστικά από την πόλη των Τρικάλων το κύμα πέρασε
ξώφαλτσα. Λογικό βέβαια ήταν να αναβληθεί η Β’ Ερασιτεχνική αλλά σε καμία περίπτωση δεν προέκυψε το
βουνό προβλημάτων, που περίμεναν οι περισσότεροι.
* Αντίθετα σε γειτονικές περιοχές η χιονόπτωση ήταν
έντονη, οπότε ήταν φανερό ότι αγωνιστικές εκδηλώσεις
στο ύπαιθρο δεν θα μπορούσαν να γίνουν. Στο πλαίσιο
αυτό η ΕΠΣ. Καρδίτσας ανακοίνωσε από την Πέμπτη τους
Σαββατιάτικους αγώνες της Α’ και Α1’ Ερασιτεχνικής του
γειτονικού νομού.
* Οι μετεγγραφές καλά κρατούν και στην ποδοσφαιρική Γ’
Εθνική, οπότε αρκετές ομάδες ψάχτηκαν στον μέγιστο
βαθμό. Αυτές που κινούνται σύμφωνα με τον αρχικό
σχεδιασμό και από την στιγμή, που είναι σε φόρμα
θέλουν το κάτι παραπάνω, οπότε δεν λένε όχι στην ενίσχυση.
* Οσες πάλι έμειναν πίσω επιθυμούν να συνάψουν συνεργασίες με αξιόλογους παίκτες που θα μπορέσουν να πάρουν τα συγκροτήματα στους ώμους τους. Συνήθως
όμως οι προσθήκες στα μέσα της χρονιάς δεν είναι
καθόλου εύκολες, οπότε έχουν δίκιο όλοι εκείνοι που
σημειώνουν ότι τα σωματεία χτίζονται το καλοκαίρι.
Πάντα όμως υπάρχουν περιθώρια για μετεγγραφές-λαχεία.
* Όπως και να’χει αρκετές ομάδες θα εμφανιστούν αλλαγμένες σε σύγκριση με την διακοπή του πρωταθλήματος.
Συνεπώς η κατασκοπεία δεν θα είναι τέλεια, οπότε τα
φαβορί πρέπει να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά.
* Τα μπασκετικά νιάτα δεν βλέπουν την ώρα για δράση και
με την συνολική προσέγγιση των πραγμάτων αφήνουν
υποσχέσεις. Φυσικά όλοι επιθυμούν να βλέπουν Τρικαλινά
παιδιά στην πρώτη γραμμή, όπως παλιά.

02.00 FOX Sports
Jets - Penguins, NHL
02:30 COSMOTE SPORT 4 HD
Boston Celtics-Dallas Mavericks
NBA Regular Season
07:00 Eurosport 1
Τουρνουά Ανδρών, Μπρισμπέιν
Τένις
10:00 Eurosport 1
Hopman Cup, Τένις
11:00 Eurosport 2
Λουτζ: Παγκόσμιο Κύπελλο, Λουτζ
13:30 COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 250 Pune (Tελικός), Τένις
14:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Βαγιαδολίδ-Βαγεκάνο
LaLiga Santander
15:00 Eurosport 1
Σκι ανώμαλου δρόμου
Βαλ ντι Φιέμ
15:15 ΕΡΤ2
Κολοσσός - ΠΑΟΚ, Basket League
CMYK

17:00 Eurosport 1
Αλπικό σκι
Παγκόσμιο Κύπελλο Ζάγκρεμπ
17:15 COSMOTE SPORT 2 HD
Αλαβές-Βαλένθια, LaLiga Santander
17:30 ΕΡΤ2
Πανιώνιος - Προμηθέας, Basket League
17:30 ΕΡΤ2
Περιστέρι - Ρέθυμνο
Basket League
17:30 ΕΡΤ2
Λαύριο - Κύμη, Basket League
18:00 Eurosport 1
Άλμα με σκι, Μπίσχοφσχόφεν
19:00 Novasports 1HD
Τουλούζ - Νις, Γαλλικό Κύπελλο
20:00 FOX Sports
Wild - Senators, NHL
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD
Ουέσκα-Μπέτις, LaLiga Santander
23:35 FOX Sports
AFC Wild Card Playoff

τοπικά

Ανανεωμένη
για το 2019 η Ακαδημία
Χορού Τρικάλων- TDA!
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Ζωντανή μετάδοση από τη Νέα Υόρκη, το ΣΑΒΒΑΤΟ 12/1/2019 ΣΤΙΣ 19:55

«ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΛΕΚΟΥΒΡΕΡ» - “THE MET: LIVE IN HD”
στον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
Δημοτικός Κινηματογράφος
συνεχίζει τις προβολές της Met
που προβάλουν σε ζωντανή
μετάδοση παραστάσεις από το
Lincoln Center της Metropolitan
Opera της Νέας Υόρκης. Σε ζωντανή
μετάδοση από τη Νέα Υόρκη, το
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/1/2019 ΣΤΙΣ 19:55 η
ΣΠΑΝΙΑ ΟΠΕΡΑ TOY CILEA
«ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΛΕΚΟΥΒΡΕΡ». ΝΕΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΕ HD.

Ο

Και αφού υπήρξε μια μικρή διακοπή ξεκούρασης αυτές
τις γιορτινές ημέρες, η Ακαδημία χορού Τρικάλων- TDA σας
υποδέχεται ξανά με νέα διάθεση και πολλές φρέσκες ιδέες! Μετά από την τεράστια επιτυχία που είχε η Χριστουγεννιάτικη παράσταση της TDA ‘Dreaming of Dancing
Christmas’ την οποία παρακολούθησε ένα μεγάλο ποσοστό Τρικαλινών πολιτών και απέσπασε το πιο δυνατό χειροκρότημα, όλη η ομάδα της TDA σας καλωσορίζει τη νέα
χρονιά να δοκιμάσετε αυτό το ξεχωριστό ταξίδι του χορού
σε όλες τις πτυχές του και να το απολαύσετε! Η καλύτερη επιλογή να χορέψετε οποιοδήποτε είδος χορού επιθυμείτε ότι ηλικία και αν είστε και φυσικά να διδαχθείτε από
τους καλύτερους του είδους. Ραντεβού λοιπόν 7 Ιανουαρίου για ξέφρενο χορό! Καλή και χορευτική Χρονιά!
*Οι εγγραφές συνεχίζονται καθημερινά Δευτέρα -Παρασκευή 18.00-22.30
Σάββατο 12.00-20.00
Τηλέφωνα επικοινωνίας:2431038082, 6972856380

Ο Τριγωνοψαρούλης
στη Χιονισμένη Καλαμπάκα

Το βραβευμένο πρόγραμμα “The Met:
Live in HD” ξεκινά τις μεταδόσεις του 2019
με την ζωντανή μετάδοση της σπάνιας
όπερας του Francesco Cilea «ΑΝΤΡΙΑΝΑ
ΛΕΚΟΥΒΡΕΡ», το Σάββατο 12 Ιανουαρίου
στις 19:55.
Η κορυφαία Anna Netrebko εμφανίζεται
για πρώτη φορά στη Met στον ρόλο της Αντριάνα Λεκουβρέρ, της μεγάλης Γαλλίδας
ηθοποιού του 18ου αιώνα. Ο Piotr Beczała
στον ρόλο του αγαπημένου της, του ήρωα
πολέμου Μαουρίτσιο. Ο Gianandrea Noseda διευθύνει την τραγωδία του Cilea σε σκηνοθεσία του Sir David McVicar, ο οποίος σε
αυτή την νέα παραγωγή της Met τοποθετεί
ιδιοφυώς μέρος της δράσης να εκτυλίσσεται σε μια αναπαράσταση ενός θεάτρου
Μπαρόκ. Η διανομή ρόλων περιλαμβάνει
την ανεπανάληπτη μέτζο σοπράνο Anita
Rachvelishvili ως πριγκίπισσα της Μπουγιόν,
αντίζηλο της Αντριάνα για την καρδιά του
Μαουρίτσιο. Το μοναδικό δίδυμο Netrebko
- Rachvelishvili ξανασμίγει στην σκηνή της
Met, μετά την ανεπανάληπτη ερμηνεία
τους στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της
Aida & Amneris τον Οκτώβριο που μας πέρασε, στην πρεμιέρα του φετινού προγράμματος “The Met: Live in HD”. Το καστ
συμπληρώνεται από τον Ambrogio Maestri
ως Μισονέ, πιστό φίλο της Αντριάνα, και τον
Carlo Bosi στον ρόλο του διπρόσωπου
Αββά.
Η Αντριάνα Λεκουβρέρ ήταν πραγματικό

πρόσωπο που έζησε στο Παρίσι στις αρχές
του 18ου αιώνα και στην σύντομη ζωή της
αποτέλεσε ξεκάθαρα μια “celebrity” της
εποχής της. Στις θεατρικές παραστάσεις
που πρωταγωνιστούσε συνέπαιρνε το κοινό σε κάθε εμφάνιση της με την φυσικότητα και την ειλικρίνεια που διέκριναν τις ερμηνείες της, σε μια εποχή που στα Παριζιάνικα θέατρα επικρατούσαν πιο συντηρητικές πρωταγωνίστριες και ρόλοι. Παράλληλα, η προσωπική της ζωή πυροδοτούσε συνεχώς το ενδιαφέρον του κοινού
με μόνιμα ερωτικά και επαγγελματικά σκάνδαλα, με αποκορύφωμα την ερωτική της
σχέση με τον ήρωα πολέμου και θρυλικό
καρδιοκατακτητή Μωρίς ντε Σαξ. Μια από
τις πιο συζητημένες αντιζηλίες εκείνης της
εποχής ήταν η διεκδίκηση του όμορφου
στρατιώτη από την Αντριάνα και την πριγκίπισσα της Μπουγιόν, η οποία κατέληξε με
ένα πραγματικά θεατρικό τέλος για την Αντριάνα, την δηλητηρίασή της από την αντίζηλό της με ένα μπουκέτο βιολέτες.
Η Αντριάνα Λεκουβρέρ είναι συμπαραγωγή του Royal Opera House, Covent Garden του Λονδίνου, του Gran Teatre del Liceu

της Βαρκελώνης, της Wiener Staatsoper,
της San Francisco Opera και της L’Opéra
National de Paris.
Οι αίθουσες προβολής της Met στην Ελλάδα αυξάνονται κάθε χρόνο και ανάμεσά
τους βρίσκονται οι σημαντικότεροι χώροι
πολιτισμού σε κάθε πόλη, μεταξύ αυτών το
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Μέγαρο
Μουσικής Θεσσαλονίκης αλλά και θέατρα, κινηματογράφοι και άλλοι χώροι πολιτισμού.
1. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
3. Βόλος: Κινηματοθέατρο Αχίλλειον
4. Πάτρα: Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
5. Τρίκαλα: Δημοτικός Κινηματογράφος
Τρικάλων «CINE ΜΥΛΟΣ»
6. Kαστοριά: TEI Δυτικής Μακεδονίας
7. Ζάκυνθος: CINE «ΦΩΣΚΟΛΟΣ»
8. Αγρίνιο: Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου
9. Αλεξανδρούπολη: Δημοτικό Θέατρο
Αλεξανδρούπολης
10. Χανιά: Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ)

Το 5ο Καραγκούνικο Αντάμωμα θα προβάλει σήμερα Κυριακή 6 Ιανουαρίου
στις 13.30 η ΕΡΤ3 από την εκπομπή Κυριακή στο Χωριό

Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση "Ο Τριγωνοψαρούλης στην Εορταστική Καλαμπάκα!"
Ο συγγραφέας Βαγγέλης Ηλιόπουλος σε συνεργασία με
τα παιδιά σκηνοθέτησε μία θεατρική παράσταση, βασισμένη στις περιπέτειες των ηρώων του βιβλίου.
Στο τέλος, το κάθε παιδί, υπό την καθοδήγηση του συγγραφέα, ζωγράφισε το δικό του Τριγωνοψαρούλη.
Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας

Την τιμητική τους θα έχουν για μια ακόμη φορά οι Θεσσαλοί Καραγκούνηδες την Κυριακή 6 Ιανουαρίου στις 13.30, αφού η ΕΡΤ3 θα
προβάλει την εκπομπή «Κυριακή στο Χωριό», η οποία κάλυψε το σύνολο σχεδόν των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του
5ου Διεθνούς Συνεδρίου και του 5ου Καραγκούνικου Ανταμώματος.
Μέσα από τη συγκεκριμένη Εκπομπή Κυριακή στο
Χωριό αυτής της Κυριακής πολλοί ερευνητές, λαογράφοι αλλά και ένα πλατύ λαϊκό κοινό θα γνωρίσουν
πολλά πολύτιμα στοιχεία, που αφορούν στην παράδοση και στην τοπική ιστορία της Πεδινής Θεσσαλίας
και της Τοπικής Κοινότητας Μεγάλων Καλυβίων, η
οποία φιλοξένησε το Αντάμωμα και το Συνέδριο.
Οργανωτές και σημαντικοί εισηγητές που έλαβαν
μέρος στις εργασίες του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου, καθώς και τοπικοί παράγοντες των Μεγάλων Καλυβίων,
μιλούν στην κάμερα της ΕΡΤ3 για τους Θεσσαλούς
Καραγκούνηδες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
τους που αφορούν στη γλώσσα, στα έθιμα και στον
πολιτισμό τους.
Παιδιά παίζουν τα παραδοσιακά παιχνίδια του Θεσσαλικού κάμπου. Πάνω από χίλιοι χορευτές και χορεύτριες με τις χρυσοποίκιλτες παραδοσιακές φορεσιές τους χορεύουν τα τραγούδια των προγόνων
τους. Γυναίκες των Μεγάλων Καλυβίων παρουσιάζουν

τα παραδοσιακά τους φαγητά και σπουδαίοι συλλέκτες τις παραδοσιακές στολές της Δυτικής και Ανατολικής Πεδιάδας της Θεσσαλίας.
Είναι μια ξεχωριστή «Κυριακή στο Χωριό» ως προς τη θεματολογία
και τη δομή της, γι’ αυτό και αξίζει τον κόπο να την παρακολουθήσουν
όλοι όσοι νοιάζονται για τον λαϊκό πολιτισμό, που ψήγματά του συναντούμαι ακόμα στα χωριά της πατρίδας μας.

30 σελίδα
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Μητσοτάκης: Οι Ελληνες έχουν απηυδήσει
με τις επιλογές του κ. Τσίπρα

Ε

πίθεση στην ελληνική κυβέρνηση και στον
πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε κατά
την προσέλευσή του στην ετήσια συνεδρίαση
του γερμανικού χριστιανοκοινωνικού κόμματος,
CSU, ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης,
και παράλληλα εξέφρασε την ελπίδα ότι στις εθνικές
εκλογές που θα γίνουν μέχρι τον Οκτώβριο του 2019,
οι Έλληνες θα ψηφίσουν πολιτική αλλαγή και η ΝΔ
θα αναλάβει την διακυβέρνηση.
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε ακόμη «στην καλή προσωπική του σχέση με την Αγκέλα Μέρκελ», την οποία θα
συναντήσει την επόμενη εβδομάδα, και την οποία «δεν
θέλει να εμπλέξει στην εσωτερική μας πολιτική συζήτηση»,
ενώ σημείωσε ότι στις ελληνογερμανικές σχέσεις «θα μπορούσαν να έχουν γίνει πολύ περισσότερα βήματα τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αλλά δεν έγιναν λόγω των πολιτικών επιλογών της σημερινής κυβέρνησης».

Οι Έλληνες έχουν απηυδήσει
με τις επιλογές του κ. Τσίπρα
Αυτή θα είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για την Ευρώπη,
αλλά μια εξίσου σημαντική χρονιά για την Ελλάδα, καθώς
θα έχουμε εθνικές εκλογές τους αμέσως επόμενους μήνες,
και σίγουρα μέχρι τον Οκτώβριο του 2019, ανέφερε ο κ.
Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «πραγματικά ελπίζω ότι θα
υπάρξει μια μεγάλη πολιτική αλλαγή μετά από τέσσερα
χρόνια διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα που έχει οδηγήσει
σε στασιμότητα την ελληνική οικονομία, σε μαρασμό τη
μεσαία τάξη και δυστυχώς στην ανάσχεση κάθε προοπτικής
που έχει η Ελλάδα για ανάκαμψη».
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε συνοπτικά στο δικό του
αφήγημα για την χώρα: «Αυτό λοιπόν που προτείνω για
την Ελλάδα είναι μια συμφωνία ανάπτυξης, εστιασμένη σε
νέες επενδύσεις, εξορθολογισμό του κράτους που θα λειτουργεί αποτελεσματικότερα και στη δημιουργία πολλών
και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.
Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι κεντρική
προτεραιότητα για την Ελλάδα μετά από μια κρίση που
διήρκησε περισσότερα από δέκα χρόνια, με τους πολίτες
να έχουν κουραστεί, και -ειλικρινά θα έλεγα- να έχουν
απηυδήσει με τις επιλογές του κ. Τσίπρα.
Είμαι πεπεισμένος ότι θέλουν ένα νέο ξεκίνημα και
ελπίζω ότι η ΝΔ της οποίας έχω την τιμή να ηγούμαι τα τελευταία τρία χρόνια θα έχει σύντομα την ευθύνη μιας
νέας διακυβέρνησης που θα οδηγήσει τη χώρα στη νέα
εποχή».

Ελλάδα - Γερμανία:
να αφήσουμε πίσω
τα στερεότυπα
Απαντώντας σε ερωτήσεις ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε
στις σχέσεις Ελλάδας-Γερμανίας: «Είναι σημαντικό να
αφήσουμε πίσω μας στερεότυπα που υπάρχουν στην Ελλάδα για τη Γερμανία, αλλά συχνά και στη Γερμανία για
την Ελλάδα. Η καγκελάριος Μέρκελ θα επισκεφθεί την
Ελλάδα την επόμενη εβδομάδα. Στήριξε την χώρα μας
κατά τη διάρκεια μία δύσκολης περιόδου και έχουμε
φτάσει στο σημείο, όπου χρειάζεται πλέον να μιλήσουμε

Ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης
για το μέλλον».
Επανέλαβε τον στόχο του και τις βασικές του προτεραιότητες: «Ο στόχος μου είναι να αφήσουμε τα οδυνηρά
χρόνια της κρίσης πίσω μας και να διασφαλίσουμε ότι η
Ελλάδα θα αναπτυχθεί αξιοποιώντας τις δυνατότητές της.
Η πρώτη προτεραιότητα μου -θέλω να το επαναλάβωείναι να δημιουργήσουμε πολλές θέσεις εργασίας, ώστε
οι νέοι που είναι άνεργοι να βρουν δουλειά. Και να διασφαλίσουμε ότι οι νέοι Έλληνες που έφυγαν από την
Ελλάδα τα χρόνια της κρίσης, θα έχουν την ευκαιρία να
επιστρέψουν.
Πολλοί από αυτούς μάλιστα ζουν στη Γερμανία και
συγκεκριμένα στη Βαυαρία.
Θέλω να τους προσφέρω την επιλογή να γυρίσουν στην
Ελλάδα. Βρίσκομαι εδώ επειδή πιστεύω σε ένα σχέδιο για
το μέλλον».
Κλείνοντας μίλησε για μία νέα φάση στις ελληνογερμανικές σχέσεις που όπως εξήγησε «αφορά τους οικονομικούς
και στρατηγικούς δεσμούς, τις γερμανικές επενδύσεις
στην Ελλάδα και το πώς θα εργαστούμε από κοινού για να
οικοδομήσουμε ένα σταθερό περιβάλλον στην περιοχή
των Βαλκανίων και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις
της ΕΕ».

Σημείωσε δε ότι την επόμενη εβδομάδα θα συναντηθεί
με την καγκελάριο Μέρκελ, και πρόσθεσε ότι «Είναι κατάλληλη στιγμή για να συζητήσουμε που βρισκόμαστε για
να δούμε τι έχουμε πετύχει και τι όχι.
Διότι η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαν να έχουν γίνει
πολύ περισσότερα βήματα τα τελευταία τέσσερα χρόνια,
αλλά δεν έγιναν λόγω των πολιτικών επιλογών της σημερινής
κυβέρνησης. Δεν θέλω να εμπλέξω την καγκελάριο στην
εσωτερική μας πολιτική συζήτηση.
Έχω μια πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί της και ευελπιστώ, με την εντολή των Ελλήνων πολιτών, να συνεργαστούμε και μετά τις επόμενες εκλογές», ανέφερε ο πρόεδρος της ΝΔ.
Η ελληνική κυβέρνηση απέτυχε στο μεταναστευτικό
Την ανάγκη για μία κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση και το άσυλο υπογράμμισε ο πρόεδρος της
ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, από την συνεδρίαση του γερμανικού CSU, ενώ επέρριψε ευθύνες στην ελληνική κυβέρνηση για την διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος.
«Η Ελλάδα είναι το εξωτερικό σύνορο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και συνεπώς πρέπει να διαδραματίσει ενεργό
ρόλο στις συζητήσεις για το πως πραγματικά η Ευρώπη
θα προστατέψει τα σύνορα της», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης
και ακολούθως επιτέθηκε στην κυβέρνηση:
«Δυστυχώς, η παρούσα κυβέρνηση του κ. Τσίπρα έχει
αποτύχει στο μεταναστευτικό. Ακόμη και οι συνθήκες στα
κέντρα υποδοχής -παρά τα κονδύλια που έλαβε η χώραείναι φρικτές. Οι άνθρωποι που φτάνουν στην Ελλάδα αντιμετωπίζονται απάνθρωπα, και αυτό είναι απαράδεκτο.
Έχουμε μία συμφωνία με την Τουρκία η οποία δεν λειτουργεί επειδή η ελληνική κυβέρνηση δεν φροντίζει να
επεξεργαστεί εγκαίρως τα αιτήματα ασύλου.
Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν λαμβάνονται οριστικές
αποφάσεις και ως εκ τούτου άνθρωποι συσσωρεύονται
στα ελληνικά νησιά. Αυτή είναι μία πολιτική η οποία έχει
ξεκάθαρα αποτύχει».
Ο πρόεδρος της ΝΔ, σημείωσε ότι η προστασία των συνόρων είναι προϋπόθεση για την ελεύθερη διακίνηση των
πολιτών στην Ευρώπη, και πρόσθεσε: «Θέλω η Ελλάδα να
είναι πρωταγωνίστρια σε αυτή τη συζήτηση. Ταυτόχρονα,
υπάρχει η ανάγκη να μοιραστούμε τα βάρη στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Δεν είναι λογικό να περιμένουμε από χώρες που έτυχε
λόγω της γεωγραφικής τους θέσης να βρίσκονται στα
εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να σηκώσουν
όλο το βάρος του μεταναστευτικού προβλήματος».

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
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Ταχείς ρυθμοί για τις Πρέσπες
τοιμες για ταχείες δράσεις προώθησης των
διαδικασιών κύρωσης της συμφωνίας των
Πρεσπών εμφανίζονται να είναι και οι δύο
κυβερνήσεις Αλέξη Τσίπρα και Ζόραν Ζάεφ. Στα
Σκόπια η Ολομέλεια της Βουλής θα συγκληθεί την
επόμενη Τετάρτη με σκοπό την ολοκλήρωση της
διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης, που
αποτελεί προαπαιτούμενο της συμφωνίας των
Πρεσπών.

E

Η πιθανότητα ολοκλήρωσης των διεργασιών ακόμα και
πριν από τις 15 Ιανουαρίου είναι αυξημένη, αν και θεσμικά
είναι πιθανή κωλυσιεργία από πλευράς του προέδρου της
ΠΓΔΜ Γκιόργκι Ιβάνοφ.
Οι ανακοινώσεις του Μεγάρου Μαξίμου περί αποφάσεων του κ. Τσίπρα μετά τις 18 Ιανουαρίου είναι ενδεικτικές
για το χρονοδιάγραμμα της ΠΓΔΜ και την ψηφοφορία που
προεξοφλείται ότι θα συγκεντρώσει τις απαιτούμενες 80 ψήφους οι οποίες χρειάζονται για την ολοκλήρωση της συνταγματικής αναθεώρησης.
Από εκείνη τη στιγμή ο χρόνος έναρξης της διαδικασίας
στην Ελλάδα βρίσκεται στην απόλυτη ευχέρεια του κ. Τσίπρα. Το συμβατικό όριο της 15ης Φεβρουαρίου, που φαίνεται να είχε τεθεί από το ΝΑΤΟ πριν από λίγους μήνες και
αφορούσε κατά κύριο λόγο τα διαδικαστικά της Διεθνούς
Γραμματείας του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, μπορεί να
επιτευχθεί μόνον εφόσον η Αθήνα επιλέξει την ταχύτερη δυνατή οδό γι’ αυτό, κάτι που δεν είναι καθόλου βέβαιο.
Το Μέγαρο Μαξίμου, όπως είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος, εκτιμά ότι η συμφωνία των Πρεσπών θα εγκριθεί με «πάνω από 150 ψήφους».
Επιπλέον, επανέλαβε ότι το πρωτόκολλο εισδοχής της ΠΓΔΜ
στο ΝΑΤΟ θα κυρωθεί με διαφορά λίγων ημερών από τη
συμφωνία των Πρεσπών στη Βουλή των Ελλήνων.
Ο κ. Τζανακόπουλος αναφέρθηκε, μάλιστα, στο Ποτάμι.
«Νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή το Ποτάμι ή εν πάση περιπτώσει τέσσερις από τους βουλευτές του Ποταμιού, συμπεριλαμβανομένου και του επικεφαλής του Ποταμιού, του
κ. Θεοδωράκη, είχαν δηλώσει με ευθύτητα ότι θεωρούν τη
συμφωνία μια θετική εξέλιξη και μια εξέλιξη που υπηρετεί
τα εθνικά συμφέροντα και εμπεδώνει τη σταθερότητα στη
χώρα μας, αλλά και στην ευρύτερη βαλκανική γειτονιά μας
και γι’ αυτόν τον λόγο προσανατολίζονται να την ψηφίσουν»,
είπε ο κ. Τζανακόπουλος επί του θέματος.

Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, το πρωτόκολλο εισδοχής της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ θα κυρωθεί
με διαφορά λίγων ημερών από την κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών στη Βουλή των Ελλήνων.

Αισιοδοξία
Την ίδια στιγμή, στα Σκόπια, ο υπουργός Εξωτερικών της
ΠΓΔΜ Νίκολα Ντιμιτρόφ εκτιμά ότι οι αντιδράσεις που υπάρχουν και στις δύο χώρες κατά της συμφωνίας των Πρεσπών,
με σχεδόν την ίδια ρητορική, υποδηλώνει ότι στην πραγματικότητα ο συμβιβασμός που επήλθε είναι ισορροπημένος. Μάλιστα, όπως είπε στο Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΠΓΔΜ, «η συμφωνία των Πρεσπών δοκιμάζει την ωριμότητα των δύο λαών».
Ο κ. Ντιμιτρόφ δηλώνει εξαιρετικά αισιόδοξος για το μέλλον της συμφωνίας λέγοντας ότι σε μερικά χρόνια η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών και στις δύο χώρες θα
αναρωτιέται «γιατί δεν το κάναμε αυτό νωρίτερα;». Εκτιμά,

επίσης, ότι η συμφωνία θα εφαρμοστεί πλήρως, τονίζοντας
ότι πλέον βρίσκεται στην ευθύνη του Κοινοβουλίου της
ΠΓΔΜ. Ο υπουργός Εξωτερικών της ΠΓΔΜ θεωρεί ότι, υπό
τις παρούσες συνθήκες, η συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί
μια ισορροπημένη λύση και οποιαδήποτε αλλαγή της αυτή
τη στιγμή θα σήμαινε υποχώρηση σε εθνικές θέσεις, ως εκ
τούτου θα υπονομευόταν. «Δίχως πομπώδεις εξαγγελίες και
θριαμβολογία αλλά με αξιοπρέπεια και καθαρή συνείδηση,
αντλήσαμε το καλύτερο δυνατό για τη Μακεδονία», ανέφερε,
επιπλέον, ο κ. Ντιμιτρόφ, ο οποίος, μάλιστα, έκανε ιδιαίτερη μνεία στη φιλία που, όπως είπε, αναπτύχθηκε ανάμεσα
στον ίδιο και στον τέως υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά
κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Απάντηση του υπουργού Δικαιοσύνης
στην Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων
Tου απολύτου σεβασμού
της ελληνικής κυβέρνησης
τυγχάνει η ελληνική δικαιοσύνη, σύμφωνα με επίσημη
ανακοίνωση του υπουργού
Δικαιοσύνης Μιχάλη Καλογήρου, ο οποίος επιχειρεί να
αμβλύνει τις εντυπώσεις από
την πρωτοφανή τοποθέτηση
του αναπληρωτή υπουργού
Παύλου Πολάκη, ο οποίος
αναφέρθηκε προσωπικά σε

δικαστές, επικρίνοντάς τους
για αδράνεια και προκαλώντας σκληρή απάντηση από
την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.
Ο κ. Καλογήρου αναφέρει
μεταξύ άλλων, ότι η «ελληνική
δικαιοσύνη τυγχάνει του απολύτου σεβασμού της ελληνικής κυβέρνησης και αντιμετωπίζεται ως η μόνη υπεύθυνη για την έναρξη, την κίνηση

και την διεκπεραίωση κάθε
δικαστικής υπόθεσης και για
την απόδοση των σχετικών
ποινικών ευθυνών».
Ο υπουργός Δικαιοσύνης
ωστόσο, απαντά και στην
σκληρή τοποθέτηση για τα
λεχθέντα Πολάκη από την
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, που έκαναν λόγο για
«θεσμική εκτροπή».
Αναλυτικά η ανακοίνωση

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
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Ο υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλη Καλογήρου
του υπουργού:
Η Ελληνική Δικαιοσύνη τυγχάνει του απόλυτου σεβασμού της Ελληνικής Κυβέρνησης και αντιμετωπίζεται ως
η μόνη υπεύθυνη για την έναρξη, την κίνηση και διεκπεραίωση κάθε δικαστικής υπόθεσης και για την απόδοση των
σχετικών ποινικών ευθυνών.
Είναι εκείνη που μπορεί να
εκτιμήσει τις απαιτούμενες
ενέργειες για την αναζήτηση
της ουσιαστικής αλήθειας και

η μόνη που μπορεί να αξιολογήσει ποιες ενέργειές της
εξακολουθούν ή όχι να είναι
αναγκαίες και ποιες εξ αυτών συμβάλλουν ή όχι αποτελεσματικά στο ως άνω έργο
της, κρίνοντας πάντοτε με
βάση το νόμο και τις ειδικές
υπό διερεύνηση περιστάσεις,
που μόνο η ίδια γνωρίζει.
Είναι αυτονόητο ότι οι εξελίξεις σε εκκρεμείς δικαστικές
υποθέσεις, ακόμη και όσον
αφορά σε εκείνες με μείζον

κοινωνικό ενδιαφέρον, δεν
μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο σχολιασμού από τον
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, λόγω του κρίσιμου
θεσμικά ρόλου που διατηρεί.
Σε κάθε περίπτωση πάντως,
δεν πρέπει να λησμονείται
από όσους μιλούν για «θεσμική εκτροπή» ότι ανεπίτρεπτη θεσμικά ενέργεια είναι η
επιλεκτική ταύτιση συγκεκριμένων οργανωμένων πολιτικών δυνάμεων με ισχυρισμούς
κατηγορουμένων και θέσεις
παραγόντων δικαστικών υποθέσεων. Η πολιτική αυτή επιλογή εξυπηρετεί τη δημιουργία εντυπώσεων, λειτουργεί
παρελκυστικά για τα αποτελέσματα του έργου της Δικαιοσύνης και δημιουργεί σύγχυση με σκοπό την πολιτική
συγκάλυψη.
Και ασφαλώς η στάση αυτή
προσβάλλει το κύρος της Δικαιοσύνης και κυρίαρχα τη
νοημοσύνη των πολιτών.
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Ιερός Ναός Κοιμήσεως
Θεοτόκου Καλαμπάκας

Ιωάννης Οικονόμου Πίσπας
καταγωγή του από τον Κλεινοβό
1965 – 2004, ιερέας στην
Καλαμπάκα
Η εικόνα της Παναγίας

Σ

τις 15 Αυγούστου
με κατάνυξη
εορτάζεται η
Κοίμησις της Θεοτόκου.
Η Ελλάδα όλη προσκυνά
την Παναγία μας.
Αστείρευτη πηγή η
παράδοση για την
Παναγία, εκατοντάδες
ονόματα της Θεοτόκου.
Η Καλαμπάκα έχει
εκκλησίες αλλά και πολλά
άλλα εξωκκλήσια.

Ο Ιερός Ναός
Κοιμήσεως Θεοτόκου
Καλαμπάκας
Η αρχαιότερη εκκλησία
στην πόλη μας είναι η Κοίμηση
της Θεοτόκου η οποία χρονολογείται από τον 12ο αιώνα.
Σ' αυτή την εκκλησία γιόρταζε
κάθε χρόνο ο Παπαχρήστος
Μπέντας, ιερέας εκείνων των
καιρών. Πριν τη γιορτή έπλεναν το δάπεδο της εκκλησίας
για να είναι καθαρή. Το νερό
το κουβαλούσανε από τον
Πρόδρομο οι γυναίκες αφι-

EΠΙΚΑΙΡΑ

λοκερδώς. Την ημέρα της
γιορτής μαζεύονταν στην εκκλησία όλη η Καλαμπάκα για
να γιορτάσει τη χάρη της Παναγίας. Το 1960 μέχρι το 1970,
εκείνο το διάστημα είχαν κλέψει την εικόνα της Παναγίας
και εκείνο τον καιρό είχε έρθει
στην εκκλησία ο ιερέας από
τον Κλεινοβό ο π. Ιωάννης Πίσπας κι έτσι στην εκκλησία
της Παναγίας ήταν δυο ιερείς.
Για τον παπαΜπέντα η εκκλησία ήταν το δεύτερο σπίτι
του, την πρόσεχε πολύ, ήταν
δυναμικός και δραστήριος.
Μεταξύ των δυο ιερέων της
εκκλησίας, του Παπαχρήστου
και του Παπαγιάννη υπήρχε
μεγάλος σεβασμός και συνεργασία. Είχαν δείξει μεγάλο
ενδιαφέρον για να φτιάξουμε
τον Άγιο Βησσαρίωνα, αγωνιστήκανε για να βρουν τους
δωρητές οι οποίοι ήταν Καλαμπακιώτες αλλά μένανε
στην Αμερική. Τελικά το πετύχανε και φτιάξανε την εκκλησία και οι δωρητές γράφονται στην είσοδο. Το 1965

ΘΕΜΑΤΑ

Ε

ίναι κοινή
διαπίστωση ότι
στις μέρες μας
παρατηρείται μια
επικίνδυνη εκκοσμίκευση
της Εκκλησίας, άμβλυνση
της ηθικής συνείδησης
υποβάθμιση της
θρησκευτικής και
πνευματικής ζωής,
περιφρόνηση ή
υποτίμηση
πατροπαράδοτων και
θεόσδοτων ηθικών
κανόνων και αξιών.

Δύο χιλιετίες μ.Χ., χριστιανοί
χωρίς Χριστό, ακολουθούμε
κατά γράμμα τη μόδα και το
συρμό και πορευόμαστε σύμφωνα με τις επιθυμίες των
καρδιών μας και με τα εντάλματα πονηρών και διεφθαρμένων ανθρώπων. Χώρα η Ελλάδα κατεξοχήν χριστιανική,
η κοιτίδα, θα λέγαμε, της Ορθοδοξίας, παραμένει, δυστυχώς μακριά από τη λυτρωτική
χάρη του Χριστού, στη συντριπτική της πλειοψηφία.
Ενώ το άγιο Ευαγγέλιο γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα
και οι άγιοι πατέρες και οικουμενικοί διδάσκαλοι ή ήταν
Έλληνες ή είχαν ελληνική παιδεία και έγραψαν στα ελληνικά, οι σημερινοί Έλληνες ή
αγνοούν εντελώς το βιβλίο

1884 – 1979 ιερέας
Παπαχρήστος Μπέντας.
Αγωνιστής του δύσκολου
καιρού. Η εικόνα της Παναγίας
ήταν στη φύλαξή του.
Συντηρούσε την Εκκλησία και
τα εξωκκλησια μέσα στους
πολέμους και την πάρα πολύ
φτώχεια που υπήρχε εκείνον τον
καιρό το 1940. Την εικόνα την
είχε μέσα στο τσουβάλι με τα
σκεπάσματα

κλέψανε την εικόνα της Παναγίας η οποία ήτανε του
14ου αιώνα, την κλέψανε νύχτα μέσα από την εκκλησία.
Διαδοχικά δυο φορές η αστυνομία την εντόπισε στα παζάρια της Γερμανίας. Ειδοποίησαν τους ιερείς της Καλαμπάκας για να πάνε να την
αναγνωρίσουμε. Πήγε ο πατήρ Ιωάννης Πίσπας, μόλις
είδε την εικόνα δάκρυσαν τα
μάτια του. Επιστρέφοντας η
εικόνα στην Καλαμπάκα οι

καμπάνες χτυπούσανε συνεχώς επί ώρες. Μεγάλη η χάρη
της εικόνας της Παναγίας που
φέρει την υπογραφή του Κατακουζινού.
Αυτά γίνονται μέσα στη
φτώχεια και στη δυστυχία. Ο
Ιερέας Χρήστος Μπέντας το
έτος 1940 με τον πόλεμο την
εικόνα της Παναγίας την πήρε
μαζί του για να την φυλάξει
από τους κατακτητές, την είχε
μέσα στο τσουβάλι με τις βελέντζες και τα ρούχα με προ-

ορισμό το χωριό Κλεινοβός
όπου έμενε εκεί τέσσερα χρόνια για να κρυφτούν από τους
Γερμανούς κατακτητές. Μεταφορικό δεν υπήρχε, στην
πλάτη την μετέφερε ο Παπαχρήστος, ιερέας, λειτουργούσε στην Εκκλησία βαπτίζοντας
και ενώνοντας με τα δεσμά
του γάμου και οδηγώντας
στην τελευταία κατοικία γενιές
ανθρώπων το έτος 1884 –
1979 όλη του τη ζωή ήταν
πολύ ευγενικός είχε χαρίσματα χριστιανοσύνης.

Το έτος 1955 ήταν ο εμπνευστής για την εκκλησία
του Άγιο Βησσαρίωνα, εκείνο
τον καιρό μισθούς δεν παίρνανε οι παπάδες, ο Χρήστος
Μπέντας και ο Ιωάννης Οικονόμου Πίσπας αυτοί συντηρούσαν την εκκλησία και τα
εξωκκλήσια τα οποία είναι
δέκα, με χρήματα των πιστών
ανθρώπων. Στο τέλος της Λειτουργίας βγάζανε δίσκο για
να μαζεύουν χρήματα. Άξιοι
και οι δύο.
Ο Ιερός Ναός Κοίμησης της
Θεοτόκου είναι Βυζαντινή Εκκλησία κάτω από τους βράχους των Μετεώρων. Παλαιότερο όνομα της πόλεως Καλαμπάκας ήταν Σταγοί επί
τουρκοκρατίας πήρε το όνομα
Καλαμπάκα το έτος 1961 έγινε
απογραφή με πληθυσμό 4.498
19/3/1961, σε υψόμετρο 313
μέτρα. Σήμερα με Δήμαρχο
τον Χρήστο Σινάνη η Καλαμπάκα λέγεται ΜΕΤΕΩΡΑ. Αλλαγή το όνομα της πόλης Μετέωρα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ
Καλαμπάκα

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

ΚΟΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ
•“... ίνα αρνησάμενοι την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας,
σωφρόνως και δικαίως και ευσεβώς ζήσωμεν εν τω νυν αιώνι...”
(Τίτον 2,11-12)
αυτό της ζωής ή δεν το μελέτησαν και δεν το μελετούν,
γι' αυτό και δεν τους επηρεάζει στη ζωή τους. Αντίθετα,
οδηγός στη ζωή τους και δάσκαλος είναι τα τηλεοπτικά
μέσα και ο Τύπος, επικίνδυνα
ή ανούσια βιβλία και κίτρινα
περιοδικά. Πρότυπα για μίμηση για μικρούς και μεγάλους
διεφθαρμένοι συνήθως άνθρωποι και όχι υγιείς προσωπικότητες και άγιοι.
Οι πάντες γνωρίζουν ακόμη
και τα μικρά ονόματα ηθοποιών, τραγουδιστών, ποδοσφαιριστών, ενώ αγνοούν εθνικούς
ήρωες, μεγάλους κοινωνικούς
εργάτες και εθνικούς ευεργέτες, ανθρώπους που διέπρεψαν στον επιστημονικό τομέα και αγίους. Άσεμνα τραγούδια έχουν κατακλύσει κάθε
σπίτι και κάθε καρδιά και κάθε
γωνιά της πατρίδας μας, ενώ
οι χριστιανοί δεν γνωρίζουν
ούτε το απολυτίκιο του αγίου

τους. Τα κοσμικά κέντρα είναι
κατάμεστα κατά τα ρεβεγιόν
επ' ευκαιρία των χριστιανικών
εορτών, ενώ οι Εκκλησίες συγκεντρώνουν μια μικρή μειοψηφία χριστιανών.
Ύψιστα αγαθά, τα υλικά, ο
πλούτος, οι διασκεδάσεις, τα
γλέντια, η ανέμελη ζωή, οι
σαρκικές και υλικές απολαύσεις, η κοσμική ζωή.
Εκκοσμικεύσαμε και εμπορευματοποιήσαμε ακόμη και
ιερά μυστήρια, όπως το Βάπτισμα και ο Γάμος, και τα
μετατρέψαμε σε ευκαιρίες επίδειξης πολυτελών και, συχνά,
προκλητικών ενδυμάτων και
κοσμημάτων, εκδηλώνοντας
έτσι, όχι μόνο την επιδειξιομανία μας και την ελαφρότητά
μας, αλλά και την ασέβειά μας
και την έλλειψη σεμνότητας
και κοσμιότητας. Γιατί βασικά
αγνοούμε την ιερότητα των
μυστηρίων αυτών και ιδιαίτερα
του γάμου και τη μεγάλη του

σημασία για την ευτυχία του
ανθρώπου· και για τη δημιουργία μιας επιτυχημένης χριστιανικής οικογένειας.
Εγκλήματα ποικίλης φύσεως
είναι στην ημερήσια διάταξη
και φωτογραφίζουν τη σημερινή ηθική κατάσταση της κοινωνίας μας. Οι άνθρωποι χωρίς Θεό είναι “πεπληρωμένοι
πάσης αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας,
μεστοί φθόνου, φόνου, έριδος,
δόλου, κακοηθείας, ψιθυρισταί, καταλάλοι, θεοστυγείς,
υβρισταί, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρέται κακών, γονιύσιν
απειθείς, ασύνετοι, ασύνθετοι,
άστοργοι, άσπονδοι, ανελεήμονες” (Ρωμ. 1, 29-31).
Και έρχεται σήμερα, εορτή
των Θεοφανείων, η αγία μας
Εκκλησία να μας υπενθυμίσει
με την αποστολική περικοπή
το χριστιανικό μας χρέος: Να
απέχουμε από κάθε εφάμαρτη
και πονηρή σκέψη, επιθυμία,

πράξη, εκδήλωση, από την
ασέβεια και να ζούμε με σωφροσύνη, με δικαιοσύνη και
με ευσέβεια: “Επεφάνη η χάρις του Θεού η σωτήριος πάσιν ανθρώποις, παιδεύουσα
ημάς, ίνα αρνησάμενοι την
ασέβειαν και τας κοσμικάς
επιθυμίας σωφρόνως και δικαίως και ευσεβώς ζήσωμεν
εν τω νυν αιώνι...” (Τιτ. 2, 1112).
Μας προτρέπει να σκεπτόμαστε και να πράττουμε: “όσα
εστιν αληθή, όσα σεμνά, όσα
δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφιλή, όσα εύφημα, ει τις αρετή και ει τις έπαινος ταύτα
λογίζεσθε·... ταύτα πράσσετε·
και ο Θεός της ειρήνης έσται
μεθ' υμών”. (Φιλιπ. 4, 8-9).
Στο έργο του προσωπικού
μας αγιασμού, “ου χωρίς ουδείς όψεται τον Κύριον”, αρωγός πανίσχυρος είναι η πανθενουργός θεία Χάρη, η οποία
μας παιδαγωγεί με πολλούς

και ποικίλους τρόπους, ώστε
να φθάσουμε στην ενάρετη
και άγια ζωή. Ας μην κλείσουμε
τ' αυτιά μας στη φωνή του
Χριστού που μας λέει ότι “ο
κόσμος εν τω πονηρώ κείται”.
Ας παύσουμε να προσαρμόζουμε τη ζωή μας με τις αμαρτωλές απαιτήσεις της κοσμικής ζωής; ας προβάλλουμε
αντίσταση σε κάθε πρόκληση
και ας αποφεύγουμε τις παγίδες του πονηρού, “μη συσχηματιζόμενοι ταις πρότερον
εν τη αγνοία υμών επιθυμίαις”,
αλλά ας γίνουμε “άγιοι εν
πάση αναστροφή”. (Α’ Πέτρου, 1,14-15).
Γιατί πρέπει να γνωρίζουμε
ότι: “ος αν βουληθή φίλος του
κόσμου είναι, εχθρός του
Θεού καθίσταται” (απ. Ιάκωβος) και ακόμη ότι: “ει ανθρώποις ήρεσκον, Θεού φίλος
ουκ αν ήμην” (απ. Παύλος).
Ας ακούσουμε και ας μιμηθούμε και τους αγίους πατέρες μας, οι οποίοι “τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησαν”,
στόλισαν τον κόσμο και τον
έκαναν καλύτερο με το άγιο
παράδειγμά τους και τον φώτισαν με τη θεόπνευστη διδασκαλία τους. Αυτούς πρέπει
να έχουμε ως υποδείγματα
και πρότυπα στη ζωή μας,
γιατί αυτοί είναι το φως και
το αλάτι της ζωής.-

τοπικά
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Αλήθειες για κυβέρνηση και NOVARTIS
υτό το οποίο συμβαίνει δεν έχει προηγούμενο. Ο
Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης κ.
Δημήτρης Παπαγγελόπουλος ανέφερε πριν από
10 μήνες πως πρόκειται για το «μεγαλύτερο σκάνδαλο
από συστάσεως του ελληνικού κράτους». Όλο το
επικοινωνιακό show που έστησε τότε η Κυβέρνηση
βασιζόταν σε 3 προστατευόμενους μάρτυρες που
ανώνυμα είχαν κάνει ορισμένες αόριστες καταγγελίες.

Α

Ο ίδιος ο κ. Τσίπρας τους είχε χαρακτηρίσει ήρωες, ενώ σύσσωμη η Κυβέρνηση τους είχε μετά πάθους υπερασπιστεί ως
απολύτως αξιόπιστους και είχε αποδώσει βαρύνουσα σημασία
στις καταγγελίες τους.
Σήμερα ξαφνικά, και αφού εν τω μεταξύ απεδείχθη φιάσκο
η υπόθεση της Novartis, η κυβέρνηση στρέφεται εναντίον του
ενός εκ των τριών μαρτύρων τον οποίο μάλιστα κατηγορεί ως
ένοχο, επειδή αυτός καταγγέλλει πως δέχεται πιέσεις από την
εισαγγελία διαφθοράς για να ψευδορκήσει και να ενοχοποιήσει

βελονισμός είναι μία
πανάρχαια θεραπευτική μέθοδος με
ιστορία και πρακτική 5000
χρόνων. Οι θεραπευτικές του
δυνατότητες αφορούν όλη
την Παθολογία, χωρίς αυτό
να σημαίνει ότι θεραπεύει τα
πάντα. Βαδίζει παράλληλα
με την κλασική Ιατρική. Είναι
εντελώς ανώδυνη και αναίμακτη μέθοδος.
Τοποθετώντας τις λεπτές
(μιας χρήσεως) βελόνες σε
ορισμένα σημεία του σώματος διεγείρουμε και ενεργοποιούμε νευρικές απολήξεις
που βρίσκονται στο δέρμα.
Μεταβιβάζεται έτσι το ερέθισμα στο Κεντρικό Νευρικό
Σύστημα, το οποίο διεγείρει

Ο

τον πρώην Πρωθυπουργό κ. Σαμαρά καθώς και τους κ. Γεωργιάδη και Στουρνάρα. Το ερώτημα λοιπόν είναι απλό. Πώς
ακριβώς ένας ηρωικός και αξιόπιστος -σύμφωνα με την κυβέρνηση- μάρτυρας στον οποίο βασίστηκαν τόσο σοβαρές καταγγελίες ακόμη και έναντι πρώην πρωθυπουργών σήμερα ξαφνικά κατηγορείται από την ίδια κυβέρνηση ως εντελώς αναξιόπιστος. Τι απάντηση δίνουν σε αυτό οι βουλευτές της κυβέρνησης και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας;
Από τις δημόσιες δηλώσεις του κ. Νίκου Μανιαδάκη ο οποίος από προστατευόμενος μάρτυρας, ξαφνικά μετεβλήθη σε κατηγορούμενο στην υπόθεση Novartis, προκύπτει μια σειρά σοβαρότατων ερωτημάτων:
1. Ισχύει ή όχι η δημόσια καταγγελία του κ. Μανιαδάκη ότι
η εισαγγελέας διαφθοράς κ. Ελένη Τουλουπάκη τού άσκησε
έντονες πιέσεις προκειμένου να ενοχοποιήσει τον πρώην
πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον Διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα και τον αντιπρόεδρο της ΝΔ
Αδωνι Γεωργιάδη, ενώ ο ίδιος εξ αρχής δήλωνε ότι δεν έχει τί-

ποτα να καταθέσει εναντίον τους.
2. Ισχύει ή όχι ότι βρέθηκε ξαφνικά από μάρτυρας κατηγορούμενος γιατί αρνήθηκε να ενοχοποιήσει τους πολιτικούς που
του ζητήθηκε να ενοχοποιήσει;
3. Ισχύει ή όχι ότι η κ. Τουλουπάκη ενέταξε παραδόξως τον
κ. Μανιαδάκη σε καθεστώς προστατευόμενου μάρτυρα ενώ
γνώριζε ότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται εφόσον υπήρχαν μαρτυρίες σε βάρος του;
4. Ισχύει ή όχι ότι οι δήθεν προστατευόμενοι μάρτυρες λόγω
κακού συντονισμού των εισαγγελικών αρχών γνώριζαν ο ένας
τον άλλον (!), ενώ κάτι τέτοιο είναι ανήκουστο για προφανείς
λόγους;
5. Ισχύει ή όχι ότι ενώ ο ίδιος είχε ενημερώσει τις αρχές ότι
θα μεταβεί στο εξωτερικό ανταλλάσσοντας μέχρι και ευχές με
την εισαγγελία, ξαφνικά εμφανίστηκε ως επιτυχία της
κυβέρνησης η δήθεν αποτροπή της διαφυγής του;
Τα ερωτήματα αυτά οφείλουν να τα απαντήσουν οι άμεσα εμπλεκόμενοι και ο νοών νοείτω.

Βελονισμός
αντίστοιχα νευρικά κέντρα,
συντελώντας στην αυτοθεραπεία του οργανισμού και
την ενεργειακή ισορροπία.
Δεν έχει καμία παρενέργεια, αρκεί να εφαρμόζεται
αποκλειστικά από Διπλωματούχους Βελονιστές Ιατρούς.
Οι παθήσεις τις οποίες παραδέχεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) ότι
έχει δράση ο βελονισμός, είναι:
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:
Οξεία Οσφυαλγία-Ισχιαλ-

πιδεινώνεται συνεχώς η κατάσταση των
νοικοκυριών, συνεπεία της πολιτικής των
υψηλών φορολογικών συντελεστών που
συνοδεύονται από έκτακτες φορολογίες όπως η
εισφορά αλληλεγγύης αλλά και ο εξωπραγματικός
ΕΝΦΙΑ. Τα νοικοκυριά και πολλές επιχειρήσεις
βλέπουν να διογκώνονται οι οφειλές τους, οι οποίες
από τις αρχές του έτους έχουν φθάσει τα 9,69 δισ.
ευρώ, χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν.

Ε

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μέσα σε διάστημα ενός μήνα και
συγκεκριμένα από τα τέλη Οκτωβρίου μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο αυξήθηκαν
κατά 857 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 801,2 εκατ. ευρώ προέρχονται από απλήρωτους φόρους. Ειδικότερα:
1. Τα χρέη των φορολογουμένων και των επιχειρήσεων φθάνουν στα 104,1 δισ. ευρώ, ενώ εάν προστεθούν τα πρόστιμα
και οι προσαυξήσεις που αναλογούν, ξεπερνούν τα 185 δισ.
ευρώ.
2. Τα χρέη που δημιουργήθηκαν από τις αρχές του έτους
μέχρι και τον Νοέμβριο ανέρχονται στα 9,69 δισ. ευρώ, εκ των
οποίων τα 7,93 δισ. ευρώ είναι απλήρωτοι φόροι.
3. Μόνο τον Νοέμβριο δεν πληρώθηκαν φόροι ύψους 801,2
εκατ. ευρώ, που αναλύονται ως εξής:
• Οι οφειλές από φόρους στο εισόδημα αυξήθηκαν κατά
180,2 εκατ. ευρώ.
• Οι οφειλές από φόρους στην περιουσία κατά 169,8 εκατ.
ευρώ.
• Οι οφειλές από ΦΠΑ κατά 282,8 εκατ. ευρώ.
• Οι οφειλές από πρόστιμα ΚΒΣ κατά 47,2 εκατ. ευρώ.
4. Οι φορολογούμενοι που χρωστούν στο ελληνικό Δημόσιο ανέρχονται σε 4,2 εκατ. ευρώ. Πρακτικά, ένας στους δύο
φορολογουμένους έχουν ανοικτούς λογαριασμούς με την εφορία και 1,83 εκατ. φορολογούμενοι είναι εκτεθειμένοι σε μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.
5. Σε 1.162.736 οφειλέτες έχουν επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα, δηλαδή κατασχέσεις μισθών και τραπεζικών λογαριασμών. Πάντως το κύμα των κατασχέσεων φαίνεται να έχει αποτελέσματα για τα ταμεία του Δημοσίου, καθώς από τις αρχές
του έτους έχουν εισπραχθεί περισσότερα από
4,9 δισ. ευρώ παλαιών και νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών,
ποσό ιδιαίτερα εντυπωσιακό αν συγκριθεί με τα δεδομένα προηγουμένων ετών. Μάλιστα από το υπουργείο Οικονομικών υπολογίζουν ότι οι εισπράξεις από τις κατασχέσεις και τις ρυθμίσεις θα φθάσουν τα 5,5- 6 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του

γία, χρ. Οσφυαλγία, Χρόνιες
αρθρίτιδες, οξύς και χρόνιος
μυικός πόνος, σύνδρομο
Καρπιαίου σωλήνα, Αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο,
Οστεοαρθρίτιδες γονάτωνώμων, Ραιβόκρανο, Μεσοπλεύρια Νευραλγία.
ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:
Κεφαλαλγίες-Ημικρανίες,
Αγχος-Φοβίες, Ιλιγγος-Ζάλη,
Βαρηκοΐα-Meniere, Αυπνία,
Κατάθλιψη, Μελαγχολία,
Νευραλγία Τριδύμου, Πάρεση Προσωπικού, Νευρασθένεια, Νυχτερινή ενούρηση,

Ημιπληγία, Παραπληγία, Αλκοολισμός
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:
Δυσκοιλιότητα, Διάρροια,
Λόξυγγας, Δυσπεψία, Χρόνια Γαστρίτις, Έλκος στομάχου, 12/λου, Ανορεξία, Αιμορροΐδες, Ναυτία, Ευερέθιστο έντερο.
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ:
Ακμή, Εκζεμα, Έρπης Ζωστήρ, Κνησμός, Ψωρίαση,
Έρπης γεννητικών οργάνων,
Τριχόπτωση, Νευροδερματίτις.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ - ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:
Υπερπλασία προστάτου,
Κατακράτηση ούρων, Πόνοι
περιόδου, σύνδρομο Κλιμακτηρίου, Πρόπτωση μήτρας,
Αμηνόρροια, Αγαλακτία, Διαταραχές περιόδου, Γυναικεία
στειρότητα, Αδυναμία στύσεως, Ρεύση.
ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ:
Υπερίδρωση παλαμών,
Μουδιάσματα άκρων, Ψυχρά
χέρια-πόδια, Υπέρταση
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ:

Του Βασιλείου Δ. Τσιούτσια
Φαρμακοποιού
Αλλεργική Ρινίτις, Βρογχικό άσθμα καπνίσματος, Ιγμορίτις, Διακοπή

Στα 801 εκατ. ευρώ έφθασαν
οι απλήρωτοι φόροι τον Νοέμβριο

έτους.
6. Από το σύνολο των οφειλών, 17,8 δισ. ευρώ έχουν χαρακτηριστεί επισήμως «ανεπίδεκτα είσπραξης».
Από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών προκύπτει ότι
το 85% των φορολογουμένων χρωστάει λιγότερο από 3.000
ευρώ ο καθένας, με το χρέος τους να αντιπροσωπεύει το 2%

των συνολικών οφειλών.
Σύμφωνα με στελέχη της φορολογικής διοίκησης, εκτός από
την παρατεταμένη ύφεση και τη μείωση των εισοδημάτων, σημαντικός παράγοντας διόγκωσης των οφειλών είναι το υψηλό ποσοστό ανεργίας που εμποδίζει τους πολίτες να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
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Μαζί το Σαββατοκύριακο
Πάμε Αλλιώς
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Διάλογοι Πολιτισμών
Αδέκαροι Ερωτευμένοι
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Η Μηχανή του Χρόνου (Ε)
Ιστορίες Μόδας
20ός Αιώνας Επιλογές
Dolphin Man (Ε)
FIFA Films
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Ciao Amore... Dalida
Fedora
Dolphin Man (Ε)
Διαλόγοι Πολιτισμών
Η Μηχανή του Χρόνου
Ιστορίες Μόδας

Πάτερ Ημών (Ε)
Οι Μεν και οι Δεν (Ε)
Δεληγιάννειο Παρθεναγωγείο (Ε)
Θα Βρεις το Δάσκαλό σου (Ε)
Φίλα το Βάτραχό σου (Ε)
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7 (Ε)
ANT1 News
Merenda Mania
Η Επιστροφή
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
Η Θεία μου η Χίπισσα
ANT1 News
Ο Στρίγγλος που 'Eγινε Αρνάκι
Still Standing (Ε)
Μια Ζωή
VICE Κ7 (Ε)
Το Τρίτο Στεφάνι
'Eρωτας Κλέφτης
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Και οι Παντρεμένοι 'Eχουν Ψυχή
(Ε)

The Land Before Time
Transformers Robots in Disguise
Ο Βασιλιάς Τζούλιαν
Ben and Holly
Robocar Poli
Χταποδοναύτες
Πέππα, το Γουρουνάκι
Κλίο και Κουκίν
Κουταβοφιλαράκια
Σον, το Πρόβατο
The Garfield Show
Η Barbie και οι Αδελφούλες της σε
'Eνα Απίθανο Κουταβοκυνηγητό
(Barbie and Her Sisters in a Puppy
Cha
Ben 10
Mecard
Tom and Jerry Show
Μπετόβεν 5

τηλεόραση
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15:15
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19:55
21:00
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00:45
03:00

Star News
Επιστροφή στο Μέλλον 3
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Η Μάσκα
Star News
Πάντινγκτον
Γείτονες σε Περιπολία
Ο Πρώτος Λαχνός
Πάτς Άνταμς: Γιατρός Μάλαμα

06:00 TV Mall
06:30 Ο Μίκυ και οι Φίλοι του σε Αγώνες
Ταχύτητας
07:20 Οι Αριστόγατες (The Aristocats)
09:00 Οδηγός Καλής Ζωής
10:00 Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
13:00 Ειδήσεις
13:50 Καλύτερα Δε Γίνεται!
16:45 'Eνα Κορίτσι για Δύο
17:30 Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
17:40 'Eνα Κορίτσι για Δυο
19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:00 Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ3
Ε71 (Ε)
21:00 Μερικοί το Προτιμούν Κρύο
23:00 Η Πρόταση
01:10 World Party (Ε)
03:00 Αυτές Είναι οι Καρντάσιανς
05:00 Θυρίδα Τηλεπώλησης
05:10 Εικόνες (Ε)

06:00 Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά
10:00 Σαββατοκύριακο με Δράση
12:00 Goal Χωρίς Σύνορα
14:00 Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
14:40 Happy Traveller (Ε)
16:20 Pre-game
17:00 Ποδόσφαιρο: Τσέλσι - Νότιγκχαμ
Φόρεστ (Ζ)
19:00 Happy Traveller (Ε)
19:45 Τα Νέα του ΣΚΑΪ
20:45 'Eνα 'Eργο, Μια Ιστορία
01:00 Ποδόσφαιρο: Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ - Ρέντινγκ
03:00 Fatal Vows
04:00 Facing Evil
04:30 Happy Traveller (Ε)

06:15
07:00
08:00
09:00
16:00
17:00
19:00
20:00
21:00
21:10
22:10
23:30
23:50
00:30
01:00

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

02:00 Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα
03:30 Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
04:15 Η Νύφη

00.30 «Καλημέρα Θεσσαλία»
01.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
03.00 Ξένη ταινία «Long weekend»
04.25 Ξένη ταινία «Μidnight healing»
06.00 «Μη μου πεις»
07.00 Μουσικό διάλειμμα
07.30 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.00 Παιδικό προγραμμα «Το μικρό
γουρουνάκι»
08.30 «Θεσσαλία LIVE»
09.30. Τελεμάρκετινγκ
10.30 “Πνευματική Θεσσαλία”(Επανάληψη)
11.20 Παιδικό πρόγραμμα «Ο
παπουτσωμένος γάτος»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 TΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ14.00 «Πολιτικοί Διάλογοι»
15.30 Ντοκυμαντέρ «Αγιος Δημήτριος
Θεσσαλονίκης»
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Τravel Guide
18.00 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 Εδώ Θεσσαλία - Εδώ Ελλάδα
21.00 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων
21.30 Εδώ Θεσσαλία - Εδώ Ελλάδα
22.30 Ντοκυμαντέρ «Στον υγρό παράδεισο
της Κερκίνης»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.45 Ξένη ταινία «Νοtorious»

07.00
15.00
16.00
17.30
18.00
20.00
23.00
01.30
02.00
04.30
06.30

ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΓΑΠΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ASTRA MARKET
ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
NIGHT ZONE
ΑΓΑΠΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

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

ΚΡΙΟΣ: Κάποια εμπειρία μπορεί να χαρακτηριστεί
με τα ίδια επίθετα, αφού έρχεται να αλλάξει πολύ
την οπτική σου για τα πράγματα.Το Σάββατο προσπάθησε να συγκρατήσεις τα νεύρα σου και εστίασε την προσοχή σου σε θέματα καριέρας.
ΤΑΥΡΟΣ: το σημαντικό για σένα είναι να δημιουργήσεις τέτοιες βάσεις στη ζωή σου που θα σε
φέρουν σε μια νέα πραγματικότητα και να κάνεις
τις επιλογές εκείνες που θα σου επιτρέψουν να
ανακαλύψεις νέα νοήματα. Στα σενάρια ακόμα και
η αλλαγή χώρας.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Και όλα αυτά συμβαίνουν την ίδια περίοδο που νιώθεις την ανάγκη να διευθετήσεις
νομικές υποθέσεις και θέματα που μπορεί να σχετίζονται με τις υποχρεώσεις σου προς τις τράπεζες, αλλά και με τις συναλλαγές σου με το ταίρι σου, οικονομικές ή σεξουαλικές.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Το πέρασμα του Ερμή στον Αιγόκερω απ' το Σάββατο θα ευνοήσει τις συζητήσεις
που θα ακολουθήσουν, ενώ η έκλειψη της Κυριακής λαμβάνει χώρα στον τομέα των σχέσεων,
όπου μπορεί να νιώθεις ότι ασφυκτιάς.
ΛΕΩΝ: Κατά τ' άλλα, το πέρασμα του Ερμή στον
Αιγόκερω και η έκλειψη της Κυριακής στο ίδιο ζώδιο έρχονται να στρέψουν την προσοχή σου στα
εργασιακά, όπου η πίεση και οι ευθύνες μπορεί
να φαντάζουν ασήκωτες, όμως αξίζει τον κόπο να
κάνεις μια προσπάθεια που θα σε ανανεώσει και
θα σε ανταμείψει μελλοντικά.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Το πέρασμα του Ερμή στον Αιγόκερω
το Σάββατο, αλλά και η έκλειψη στο ίδιο ζώδιο την
επόμενη μέρα εγείρουν θέματα ερωτικών σχέσεων, που όμως δεν έχουν την ανεμελιά που θα
περίμενε κανείς, αλλά ευθύνες και μπερδέματα
ικανά να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στη ζωή
σου.
ΖΥΓΟΣ: Αυτή η αλλαγή στον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα μπορεί να αποτελέσει
το κλειδί για να αντέξεις κιόλας σε μια περίοδο
που απ' τη μια οι εντάσεις στις σχέσεις σου εί-

OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Τα δύσθυμα αντίθετα τους.
2. Είδος γουναρικού (ξεν.).
3. Οργανο της Φυσικής.
4. «Αν πέσει λύκος στο μαντρί, αλί που το 'χει...», λέει μια
παροιμία μας - Γαλλικό σύμφωνο.
5. Πρωτεύουσα αραβικού
κράτους (αντίστρ.) -Τίτλος ταινίας του Κουροσάβα.
6. Γνωστό δημοτικό μας τραγούδι - Περίφημο γλυπτό του
Ροντέν.
7. Και αυτή... αποκρούει Απευθύνεται προς κινούμενο (αντίστρ.).
8. Βασάνισε πολλούς παλαιότερα στην Ελλάδα.
9. Αρχαίο κτητικό - Ιταλικό άρθρο - Ομοια γράμματα.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Το τρίτο μέρος της τριλογίας
του Αισχύλου.
2. Ωραία τα χρώματα της.
3. Το σύνολο των διαθέσιμων
παραγωγικών μέσων.
4. Κοινή ονομασία του ακαΐου.
5. Ακλιτη λέξη για το όπλο Μουσική νότα.
6. Πολλέ5 οι αρχαίεδ.
7. Φλεγμονή ενός οργάνου μας
(καθ.).

ναι θέμα... ημερήσιας διάταξης και απ' την άλλη
η έκλειψη της Κυριακής θα φέρει στο φως προβλήματα που σχετίζονται με τις σταθερές σου.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η είσοδος του Ερμή στον Αιγόκερω
και η έκλειψη στο ίδιο ζώδιο την Κυριακή θα στρέψει το ενδιαφέρον σου σε θέματα που αφορούν
τις σχέσεις σου με συγγενικά πρόσωπα, όπου κυρίως αν υπάρχουν απωθημένα, αυτά βγαίνουν στην
επιφάνεια και είναι ικανά να επιφέρουν ακόμα και
ρήξεις.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Το πέρασμα του Ερμή στον Αιγόκερω
το Σάββατο, αλλά και η έκλειψη στο ίδιο ζώδιο την
επόμενη μέρα έρχονται να αλλάξουν την αντίληψη
σου σχετικά με τις συναισθηματικές σου ανάγκες
και το αίσθημα ασφάλειας που μπορεί να νιώθεις,
ενώ και ο τομέας των οικονομικών σου απαιτεί
πλέον ανανέωση και διαφορετικό τρόπο διαχείρισης.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Από το Σάββατο η πολυαστρία στο
ζώδιο σου αλλά και η έκλειψη την επόμενη
μέρα έρχονται να σε μεταμορφώσουν στην κυριολεξία, αφού σηματοδοτούν την απαρχή μιας καινούργιας εποχής σε όλους τους τομείς της ζωής
σου, όπου μεταξύ άλλων έχει αλλαγές σε σημαντικές σχέσεις και συνεργασίες.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Το πέρασμα του Ερμή στον Αιγόκερω
το Σάββατο, αλλά και η έκλειψη μια μέρα αργότερα έρχεται να στρέψει την προσοχή σου σε θέματα υγείας, αλλά και σε ψυχολογικά ζητήματα με
τα οποία είναι απαραίτητο να ασχοληθείς προκειμένου να μπορέσεις να κάνεις το επόμενο
βήμα.
ΙΧΘΕΙΣ: Το πέρασμα του Ερμή στον Αιγόκερω το
Σάββατο, αλλά και η έκλειψη στο ίδιο ζώδιο την
επόμενη μέρα θα επιφέρει εξελίξεις στον φιλικό και τον κοινωνικό σου περίγυρο, όπου αξιολογείς ποιοι είναι αυτοί που σου προσφέρουν και
ποιοι αυτοί που μπορεί να λειτουργούν παρασιτικά εις βάρος σου.

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σε απογευματινές
προβολές
η νέα παιδική ταινία
κινουμένων σχεδίων
στα ελληνικά

“ΓΟΥΙΛΙ”
Σε κανονικές προβολές
η ελληνική κωμωδία

“ΜΠΑΤΣΕΛΟΡ 3”
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Προβάλλονται
1) Η παιδική ταινία

“ΓΚΡΙΝΤΣ”
στα ελληνικά
2) Η παιδική ταινία

“Ο ΑΣΠΡΟΔΟΝΤΗΣ”
στα ελληνικά
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

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

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
και ευτυχισμένο το 2019.
8. Ερημος ανάμεσα στην Ινδία
και στο Πακιστάν, δύο φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα -Επικίνδυνος για δηλητηριάσει (καθ.).
9. Αλλη ονομασία του Χελμού.

Επόμενες προβολές:
Από Πέμπτη 10/1/2019

Το κορίτσι

ΛΥΣΗ (4-1-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΠΛΟΥΤΩΝΙΟ 2.
ΡΟΜΠΕΡΤ (ΑΛΤΜΑΝ) 3.0 ΦΟΝΤΑ
- ΟΣ
4. ΚΙ · ΟΟ · ΒΙΟ 5. ΛΟΥΣΙΜΟ 6.
ΗΤΑ 7. ΓΥΜΝΙΣΤΕΣ 8. ΤΙΜΗ ΟΧΙΑ 9.ΣΠΑ-ΑΔΑΗΣ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ 2.
ΛΟΦΙΟ - ΕΜΠ 3. ΟΜΟ - ΥΠΤΙΑ 4.
ΥΠΝΟΣ · ΣΤ
5. ΤΕΤΟΙΟΙ 6. ΩΡΑ - ΔΑΝ 7. ΝΤ
- ΒΟΗΜΙΑ 8.ΟΙ - ΤΥΧΗ 9.ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ

στον ιστό της αράχνης
Περιπέτεια-Θρίλερ
117’
εκπληκτικές σκηνές
δράσεις… ωρολογιακά
ενορχηστρωμένες
για
αποτελεσματική αγωνία

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
Αθανασίου Ελένη
Τσιτσάνη 22
2431027363
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Χαρίσης Ιωάννης
Απόλλωνος 9
2431020388
9 το πρωί έως 2 το μεσημέρι
Μέρμηγκας Χρήστος
Κονδύλη 28
2431037855
Τσιπουλάκος Κων/νος
Κεντρική Πλατεία
2431021345
Γκουμπλιά Άννα
Όθωνος 14
2431021988

Σχοινάς Δημήτριος
Απόλλωνος & Γαριβάλδη
2431029797
Γκουλιοπούλου Βασιλική
Κανούτα 1
2431031180
Χαρίσης Ιωάννης
Απόλλωνος 9
2431020388
Νίτσα Πένυ
Πλ. Δεσποτικού
2431020333
Τζήμα Όλγα
Ασκληπιού 26
2431028739
Σαπουνάς Νικόλαος
Σαράφη 18
2431023885
Χαρίση Ιωάννα

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Κόσσυβας Βασ.
οδός Καρδίτσης
Τσιόγκας-Φωτάδα
Τζάρτζος Βαγ. οδός Λαρίσης
Νταιλιάνης
οδός Καλαμπάκας
Βότσιος-Μέλιγκος

Καλκαντέρας-Φήκη
Κωλέτσιος-Πύλη
Κωτούλας-Μεγαλοχώρι
Ρέππας-Νομή
Οικονόμου
-Μικ. Κεφαλόβρυσο

Μιαούλη 19
2431031875
Αθανασίου Ελένη
Τσιτσάνη 22
2431027363
Βασδέκης Σπύρος
25ης Μαρτίου 22
2431077297
Γιαννέλος Ηλίας
Φλεγίου 70
2431076140
Κοντός Νικόλαος
Ασκληπιού 17
2431034412
Ράπτης Γεώργιος
28ης Οκτωβρίου
2431032067

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας
Πώς παίζεται

Συμπληρώστε τους αριθμούς ώστε κάθε τετράγωνο με τα εννέα κουτάκια να έχει τους αριθμούς από
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H λύση του προηγούμενου
3

2
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1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.
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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

Sudoku

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

8

XPHΣIMA THΛEΦΩNA

EKAB 166, ΔEH βλάβες 1050, OTE βλάβες 121, Άμεση Δράση 100, Πυροσβεστική 199

8

7

2

ΣΑΒΒΑΤΟ
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Θα καταγράφονται τα… πάντα στο ηλεκτρονικό αρχείο της Εφορίας

e-περιουσιολόγιο για 8,5 εκατ. φορολογούμενους
• Πρόστιμα σε όσους αποκρύπτουν την περιουσία τους
ο 2019 φέρνει μαζί του και το περιουσιολόγιο για 8,5 εκατομμύρια
φορολογούμενους στην Ελλάδα.

Τ

Συγκεκριμένα, από τα τέλη Μαρτίου στο ηλεκτρονικό αρχείο της Εφορίας θα ξεκινήσουν
να καταγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων.
Σε αυτό θα δηλωθούν εκτός από καταθέσεις και ακίνητα, επιπλέον ομόλογα, αυτοκίνητα
και μετρητά, προκειμένου η Εφορία να έχει την πλήρη εικόνα των φορολογικών δεδομένων των φορολογουμένων και να διευκολύνεται το έργο του εντοπισμού όσων φοροδιαφεύγουν.
Το περιουσιολόγιο θα διασυνδεθεί με όλα τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ όπως
και με το Κτηματολόγιο.
Μετά τα παραπάνω θα δίνεται η δυνατότητα διασταυρώσεων και εφόσον εντοπιστεί απόκρυψη περιουσία το πρόστιμο θα είναι «τσουχτερό» αφού μπορεί να φτάνει ακόμα και τη
συνολική της αξίας.
Οι φορολογούμενοι, μετά το πρώτο τρίμηνο του 2019, θα κληθούν να συμπληρώσουν
τη σχετική φόρμα με τα περιουσιακά τους στοιχεία η οποία θα αναρτηθεί στο e-periousiologio.gr.

α δοθεί
«προτεραιότητα
σε αυτούς» που
έχουν συμπληρώσει την
ηλικία συνταξιοδότησης
και έχουν να
καταβάλουν ένα ποσό
που θα μειώσει την
οφειλή τους κάτω από
τις 20.000 ευρώ.

Θ

Πετρόπουλος: Μέχρι τον Μάρτιο
νέα ρύθμιση για οφειλές σε Ταμεία

Νέα ρύθμιση οφειλών
προς τα Ταμεία σε έως και
120 δόσεις και με διαγραφή
έως και του 87% των προσαυξήσεων μέχρι τον Μάρτιο προανήγγειλε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρόπουλος.
Ο κ. Πετρόπουλος , τόνισε
ότι οι ρυθμίσεις οφειλών
έχουν θετικά αποτελέσματα
στις εισπράξεις του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλι-

σης, όπου το 2017-2018 εισέρρευσαν 2,3 δισ. ευρώ
από παλιές οφειλές.

Αυτή την στιγμή, είπε,
«έχουμε 630.000-650.000
οφειλέτες του πρώην ΟΑΕΕ
και σχεδόν 350.000 οφειλέτες αγρότες ... είναι μία κατάσταση που κάποιος πρέπει
να προσεγγίσει με πολλή
σοβαρότητα και έναν τρόπο
που θα οδηγεί στην προστασία και των ασφαλισμένων αλλά και του συστήματος, δεν μπορεί να οδηγεί
ξαφνικά στην παραγωγή
1.000.000 συνταξιούχων, σε
μία στιγμή ... θέλει μελέτη».
Θα δοθεί «προτεραιότητα σε αυτούς» που έχουν
συμπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης και έχουν να
καταβάλουν ένα ποσό που
θα μειώσει την οφειλή τους
κάτω από τις 20.000 ευρώ,
«για να καταβάλλουν από
αυτό την εισφορά που οφείλουν».
«Το ύψος της οφειλής θα
μικρύνει πάρα πολύ, γιατί
θα υπολογιστεί με βάση το
σημερινό σύστημα σύμφωνα
με τους κανόνες που
ισχύουν πλέον στον Ενιαίο
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, δηλαδή με βάση τα κα-

θαρά εισοδήματα .... Θα
έχουμε και πάρα πολύ μεγάλη διαγραφή προσαυξήσεων, μέχρι το 87% των προσαυξήσεων», ανέφερε.
Αναφερόμενος στην έκδοση συντάξεων, ο κ. Πετρόπουλος σημείωσε ότι «η
παραγωγικότητα έχει αυξηθεί πάρα πολύ ... σε σχέση
με το 2017 οι κύριες αυξήθηκαν κατά 28%, οι επικουρικές κατά 30% και τα εφάπαξ κατά 42% και τον Ιανουάριο θα έχουμε ακόμη
καλύτερα αποτελέσματα.
Το 2019 θα είναι χρονιά
καλών επιδόσεων», ενώ σε
άλλο σημείο προσέθεσε ότι
«τον Φεβρουάριο θα ενισχύσουμε με άλλους 1.000
εργαζόμενους τους τομείς
αυτούς ... από προγράμματα του ΟΑΕΔ, για ανθρώπους που έχουν ειδίκευση
στην διαχείριση πληροφορικών συστημάτων για να
επιταχύνουμε την διαδικασία
απονομής συντάξεων».

Σε προσιτές τιμές

ΑκρIβοΣ ΔημHτρηΣ

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

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

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN
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Γ. Κατρούγκαλος: Δεν νομίζω ότι η Τουρκία
έχει στο μυαλό της θερμό επεισόδιο
ήνυμα πως
«είμαστε μια
χώρα φιλειρηνική
που θεωρεί ότι τα εθνικά
μας δίκαια στηρίζονται
στη διεθνή νομιμότητα.
Φυσικά περιμένουμε και
από την άλλη πλευρά να
πράξει αναλόγως»
έστειλε ο αναπληρωτής ο
υπουργός Εξωτερικών
Γιώργος Κατρούγκαλος.

Μ

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ο κ. Κατρούγκαλος, ερωτηθείς για σχετικές δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων, σημείωσε: «Ξέρουμε την πολιτική και των
δυο χωρών. Εμείς δεν έχουμε καμία ανάγκη να προβαίνουμε ούτε σε ρητορικές πολεμικής ούτε σε επιθέσεις,
πολύ περισσότερο σε επιθέσεις προσωποπαγείς και ξέρουμε ότι και η Τουρκία έχει
και αυτή μια σφραγίδα στην
πολιτική της, μια σφραγίδα
αναθεωρητισμού που ακριβώς εξαιτίας της αμφισβήτησης εκ μέρους της του
Διεθνούς Δικαίου την ωθεί
πολλές φορές σε παρόμοιες
κινήσεις και δηλώσεις».
Παράλληλα, εκτίμησε ότι
δεν θα υπάρξει θερμό επεισόδιο και διαμήνυσε πως θα
«δείχνουμε πάντοτε την ανα-

γκαία εγρήγορση, συνδυασμένη όμως με νηφαλιότητα», ενώ απέρριψε κατηγορηματικά τον συσχετισμό
θερμού επεισοδίου και κύρωσης της συμφωνίας των
Πρεσπών από την ελληνική
Βουλή επισημαίνοντας: «Δεν
φοβόμαστε τίποτα. Είμαστε
όμως σε εγρήγορση. Έχουμε αφενός καταφέρει η χώρα
μας να βρίσκεται αυτή τη
στιγμή ίσως με το πλέον ενισχυμένο διεθνές κύρος που
είχε ποτέ στη διεθνή πολιτική σκηνή. Έχουμε μια σημαντική αποτρεπτική δύναμη
των Ενόπλων Δυνάμεων. Από
την άλλη μεριά δεν νομίζω ότι
ούτε καν η άλλη πλευρά έχει
στο μυαλό της θερμό επεισόδιο, γιατί γνωρίζει ότι o πόλεμος στο Αιγαίο είναι μια
lose-lose κατάσταση, δεν
μπορεί να κερδηθεί».
Ερωτηθείς για τη Συμφωνία των Πρεσπών ο κ. Κατρούγκαλος αφού διατύπωσε τη θέση ότι «οι συνταγματικές τροποποιήσεις ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις που είχε η άλλη πλευρά», επανέλαβε ότι πρόκειται
για εθνικά επωφελή συμφωνία, καθώς δόθηκε λύση όχι
μόνο στο ζήτημα του ονόματος αλλά και σε «θέματα
αλυτρωτισμού και μετά ένταξη στους διεθνείς οργανισμούς».
Αναφερόμενος στη διαδι-

Ο αναπληρωτής ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος
κασία εξήγησε πως «από την
επομένη της ολοκλήρωσης
της συνταγματικής διαδικασίας στη γειτονική χώρα και
-όταν η συνταγματική αυτή
διαδικασία ολοκληρωθεί
όπως θέλουμε- ξεκινάει μια
περίοδος εντός της οποίας
θα πρέπει να κυρώσουμε και
εμείς τη Συμφωνία μέχρι τον
Μάρτη» και ότι σε επόμενη
ψηφοφορία «αμέσως μετά,
γιατί είναι προϋπόθεση η κύρωση της Συμφωνίας, θα έρθει στην ελληνική Βουλή και
το θέμα της ένταξης της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ».

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά στην οδό Ασκληπιού έξω από το κατάστημα “Βλότζου”. Όποιος τα έχασε να επικοινωνήσει στο
τηλ.: 6976797806.
ΧΑΘΗΚΑΝ γυαλιά μυωπίας, στην Αμαλίας. Όποιος τα
βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
6944443577, θα δοθεί αμοιβή.
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.

«Ένα από τα βασικά κεκτημένα, τα διαδικαστικά, είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει
Πρωτόκολλο Ένταξης, δεν
μπορεί να υπάρχει έναρξη
της διαδικασίας ένταξης στο
ΝΑΤΟ αν δεν έχει πλήρως κυρωθεί η συμφωνία» αποσαφήνισε ο αναπληρωτής
ΥΠΕΞ, ενώ κατηγόρησε τη
Νέα Δημοκρατία για «έπαθλο
παλινδρόμησης στο θέμα του
Μακεδονικού».
Ο κ. Κατρούγκαλος εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα
υπάρξει η πλειοψηφία των
151 βουλευτών για την κύρωση της στη Βουλή, ενώ
απαντώντας για ενδεχόμενη
αποχώρηση του Π. Καμένου
από την κυβέρνηση αποσαφήνισε ότι «συνταγματικά
δεν απαιτείται μια κυβέρνηση
στην οποία παραιτείται ένας
υπουργός, να προχωρήσει
μετά η κυβέρνηση σε ψήφο

εμπιστοσύνης». Παράλληλα
εκτίμησε πως η κυβέρνηση
δεν θα έχει πολιτικό πρόβλημα καθώς «έχουμε δείξει
την ικανότητά μας αυτή σε
πολύ δύσκολες συνθήκες.
Το ιστορικό δε συγκριτικό
προηγούμενο δείχνει ότι χώρες όπως η Ισπανία, κυβερνούν χωρίς να υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία, και μάλιστα
με δύναμη πολύ μικρότερη
από αυτήν που έχει αυτή τη
στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ».
Για το Κυπριακό ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ, υπογράμμισε ότι «πρέπει να αναδείξουμε το Κυπριακό στη σωστή του διάσταση, τη διεθνή
του διάσταση, ως ένα πρόβλημα εισβολής και παραμονής στρατευμάτων κατοχής». «Για την Ελληνική Δημοκρατία το ουσιαστικό λοιπόν είναι να αναδειχθεί το
θέμα των εγγυήσεων και της

ασφάλειας», προσέθεσε εξηγώντας ότι μη λύση «σημαίνει αποδοχή εκ μέρους μας
του status quo, της εισβολής
και της διχοτόμησης, η de
facto διχοτόμηση να γίνει de
jure».
Για τις σχέσεις με την Αλβανία ο κ. Κατρούγκαλος τόνισε ότι «είχε προχωρήσει
πάρα πολύ η προσέγγισή
μας με τη χώρα αυτή σε όλα
τα ανοιχτά θέματα προς διαπραγμάτευση», σημειώνοντας πως «εκεί που περιμέναμε ότι θα είχαμε την κορωνίδα αυτής της καλής πορείας
[...] είχαμε το πολύ θλιβερό
γεγονός Κατσίφα». Εκτίμησε
πάντως πως αν και «είχαμε
μια ψύχρανση του κλίματος»
για λόγους που κυρίως ανάγονται στην εσωτερική πολιτική σκηνή της γειτονικής
χώρας, αυτή μπορεί να είναι
«πλήρως αναστρέψιμη». «Η
δική μας προσπάθεια είναι
ακριβώς να ξαναφέρουμε το
επίπεδο των συζητήσεων εκεί
που ήταν και να προχωρήσουμε για την οριστική διευθέτηση των ζητημάτων» υποράμμισε.
Τέλος σε ερώτηση για τις
ευρωεκλογές, ο κ. Κατρούγκαλος τόνισε ότι «είναι προφανές ότι στην Ευρώπη διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή
ένα μαύρο μέτωπο από ένα
περίεργο γάμο του Νεοφιλελευθερισμού και της Ακροδεξιάς. Απέναντι σε αυτό το
μαύρο μέτωπο πράγματι
πρέπει να υπάρχει μια συμμαχία των Ευρωπαίων που
θέλουν η Ευρώπη να κρατήσει την ψυχή της. Η ψυχή της
Ευρώπης είναι οι ελευθερίες, τα δικαιώματα, αλλά
και το κοινωνικό κράτος».

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

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ•πΛΗΡΟφΟΡiΕΣ - ΚΡΑτhΣΕΙΣ: 24310 73130•www.ktel-trikala.gr
τΡΙΚΑΛΑ - ΑΘΗΝΑ

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

Καθημερινά: 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
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Απελευθερώθηκε
ο 51χρονος επιχειρηματίας
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Η Όλγα Γεροβασίλη αποκάλυψε
την... εκδρομή του Αλέξη Τσίπρα

Νίκος Μαυρίκος
Σ
Κ
ατάθεση σε κλιμάκιο του Τμήματος
Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας
Αττικής, έδωσε ο 51χρονος
επιχειρηματίας που είχε πέσει θύμα αρπαγής
την περασμένη Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2018,
στην Ακτή Θεμιστοκλέους στον Πειραιά.

το Αθαμάνιο
Άρτας απ’ όπου
κατάγεται
βρέθηκε ο
Πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, όπως...
αποκάλυψε μέσω του
λογαριασμό της στο
twitter η υπουργός
Προστασίας Όλγα
Γεροβασίλη. Ο Αλέξης
Τσίπρας βρέθηκε στο
Αθαμάνιο
συνοδευόμενος από
την σύζυγό του
Περιστέρα Μπαζιάνα
και τα δύο παιδιά τους.

Ο επιχειρηματίας, ο οποίος αφέθηκε χθες το
πρωί ελεύθερος, σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε φιλικό του σπίτι, όπου έχουν μεταβεί οι
αξιωματικοί της Ασφάλειας και τον εξετάζουν για την
οκταήμερη ομηρία του.
Για την απελευθέρωσή του, τηλεφώνησε ο ίδιος ο
51χρονος, χθες το πρωί στην Ασφάλεια και είπε οτι
οι απαγωγείς του τον άφησαν ελεύθερο και βρίσκεται
στο σπίτι του, στην Ακτή Θεμιστοκλέους.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες της
αρπαγής δεν ζήτησαν λύτρα από την οικογένεια του
51χρονου και ό,τι συνέβη φαίνεται οτι το χειρίστηκε ο ίδιος προσωπικά. Οι λεπτομέρειες αναμένεται
να φωτιστούν από την κατάθεση του επιχειρηματία.

ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ –
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ • ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ.:2431 035577 - 22428• FAX: 2431 079293 • KIN.: 6977 589449
www.chictravel.com.gr | email: info@chictravel.com.gr
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 0727 Ε600000 17 100

ΘΕσσΑΛΟνιΚΗ - ΕΚΘΕσΗ VAN GOGH ALIVE
Σάββατο 12-1-2019

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

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

ΒΑσιΛιΤσΑ - σΑΜΑρινΑ
Κυριακή 13-1-2019

Ημερήσια εκδρομή στην Αράχωβα στο χιονοδρομικό
κέντρο Παρνασσού και στην Ι. Μ. Οσίου Λουκά του Στειριώτη. Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου.

Στο Θεσσαλικό Θέατρο Λάρισας
για την παρακολούθηση της παράστασης
«ΤΟ ΧΩΜΑ ΒΑΦΤΗΚΕ ΚΟΚΚΙΝΟ»
Πέμπτη 17/01/2019

Απογευματινή εκδρομή στην Ι.Μ. Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην Κονταριώτισσα Πιερίας για την παρακολούθηση
του πανηγυρικού εσπερινού. Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου.

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
ΚΑρπΕνHσι - πΑνΑγIΑ πρΟυσιΩΤισσΑ ΚΟρυσχΑδΕσ

2ήμερη εκδρομή
Από 26 - 27/01/2019

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

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

ΛΟυΤρΑ πΟΖΑρ
Έδεσσα-Παλαιός Άγιος Αθανάσιος από 2-3/2/2019

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

ΑγιΟι ΤΟπΟι
7ήμερη εκδρομή από 28/02-06/03/2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΠΑΤΡΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΙΤΗ. ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

«Ταξίδι στη γη του Ήλιου Του Μεσονυκτίου!»
ΒΟρΕιΟ ΑΚρΩΤΗρι ΚΑι σΚΑνδινΑΒιΑ
Οδική - αεροπορική 18ήμερη εκδρομή
Από 01/08-18/08/2019

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

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

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

•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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

«ΚΩνσΤΑνΤινΟυπΟΛΗ»
4ήμερες εκδρομές
Τo γραφείο μας είναι συνεργάτης με την WESTERN UNION
(στείλτε και λάβετε εμβάσματα από όλα τα σημεία του κόσμου)
(πληρωμές: ΕΝΦΙΑ – ΕΦΚΑ – ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΔΕΗ - ΤΗΛΕΦΩΝΑ κλπ)

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

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

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»
Πληροφορίες, προγράμματα & δηλώσεις συμμετοχής στο γραφείο μας,
Κονδύλη 18 – Τρίκαλα και στα τηλ. 2431036588-30168 •e-mail: lipastr@otenet.gr

38 σελίδα
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τοπικά-εσωτερικά

Μόλις 350.000 πελάτες της ΔΕΗ ζήτησαν να εξοφλούν
ηλεκτρονικά τους λογαριασμούς ρεύματος
•Κέρδη 40 εκατ. ευρώ το χρόνο για την Επιχείρηση
από το χαράτσι του ενός ευρώ ανά χάρτινο λογαριασμό
ικρός τελικά, δηλαδή μόλις 350.000, είναι μέχρι
σήμερα, ο αριθμός των πελατών της ΔΕΗ που
ζήτησε να του αποστέλλονται ηλεκτρονικά και
μόνον στο e-mail τους οι μέχρι σήμερα χάρτινοι
λογαριασμοί ρεύματος, παρότι η επιχείρηση
ανακοίνωσε τον περασμένο Νοέμβριο ότι όποιοι
καταναλωτές της επιμένουν να αποστέλλονται, όπως
σήμερα, οι λογαριασμοί ρεύματος («έναντι» και
«εκκαθαριστικοί») θα επιβαρύνονται στην τιμή του
ρεύματος με επιπλέον 1 ευρώ.

Μ

Το ποσό αυτό, επιβάλλεται,
όπως διευκρίνισε η ΔΕΗ, ώστε
να καλυφθεί το κόστος το
χαρτιού και της αποστολής
των λογαριασμών που σήμερα
χρεώνεται εξ ολοκλήρου η
επιχείρηση.
Μέχρι στις 20 Δεκεμβρίου
μόλις 350.000 από τους
600.000 εγγεγραμμένους πελάτες της στην ηλεκτρονική
υπηρεσία λογαριασμών και
πληρωμών «e-bill» ζήτησαν να
λαμβάνουν μόνον ηλεκτρονι-

κά το λογαριασμό ρεύματος
ανά μήνα ή ανά δίμηνο. Ο
αριθμός των 350.000 πελατών
της ΔΕΗ αντιστοιχεί μόλις στο
5% του συνόλου των 7 εκατομμυρίων πελατών της.
Με βάση τις μέχρι σήμερα
δηλώσεις η ΔΕΗ συνεχίζοντας
να αποστέλλει έξι χάρτινους
διμηνιαίους λογαριασμούς
ανά έτος (3 «έναντι» και 3
«εκκαθαριστικούς») στον καθένα ξεχωριστά από τους
υπολοίπους 6,65 εκατ. πελά-

τες της θα εισπράττει 40 εκατ.
ευρώ. Όσον αφορά τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις θα
επιβαρύνονται με 6 ευρώ επιπλέον ετησίως στους λογαριασμούς ρεύματος.
Η απροθυμία πολλών καταναλωτών να ζητήσουν την ηλεκτρονική και μόνον αποστολή
των λογαριασμών ρεύματος
από τη ΔΕΗ αποδίδεται και
στο γεγονός ότι αρκετοί κα-

και δεν θα επαναλάβει τα ίδια
λάθη.
Ο πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ,
Ζόραν Ζάεφ εμφανίστηκε βέβαιος για τη θετική ολοκλήρωση
των συνταγματικών αλλαγών
στο Κοινοβούλιο και την επικύρωση της συμφωνίας παρά την
αντίθεση του προέδρου Ιβάνοφ.
Υποστήριξε ότι τόσο ο ίδιος

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

Ο πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ,
Ζόραν Ζάεφ
όσο και ο Αλέξης Τσίπρας
αγνόησαν το πολιτικό κόστος
και προχώρησαν σε μια συμφωνία η οποία, τόνισε, έχει μόνο
θετικά για τους δύο λαούς και
τις δύο χώρες, ενώ υπογράμμισε ότι η τροπολογία για την
υπηκοότητα δεν αφήνει καμία
αμφιβολία για παρερμηνείες.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• κότσι ψητό στη γάστρα
• φιλετάκια κοτόπουλο με παπαρδέλες
• χοιρινό με δαμάσκηνα
• μοσχάρι τας κεμπάπ
• σπανακόρυζο
• ρεβύθια φούρνου

Τῆς τελετῆς τοῦ Μεγάλου Ἀγιασμοῦ
τῶν Θεοφανείων καί τῆς καταδύσεως
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
Τήν Κυριακή 6 Ἰανουαρίου 2019, ἑορτή τῶν Θεοφανείων,
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου, μετά τήν
ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου θὰ τελεσθῇ ἀπό τό Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τρίκκης καί Σταγῶν κ. Χρυσόστομο ἡ Θεία Λειτουργία (ἀπό ὥρα 9:00 π.μ.) καί κατόπιν (ὥρα 10:45π.μ.) θὰ
τελεσθῇ ὁ Μέγας Ἀγιασμός.
Μετά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀγιασμοῦ (ὥρα 11:30
π.μ.) θὰ σχηματισθὴ πομπὴ, ἡ ὁποία θὰ κατευθυνθὴ εἰς τόν
συνήθη τόπον διά τήν κατάδυσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
Μετά τήν κατάδυση ἡ πομπὴ μέ τόν ἴδιο σχηματισμό θὰ ἐπιστρέψῃ στό Μητροπολιτικό Ναό καὶ θὰ γίνη ἡ Ἀπόλυσις.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Ανακοίνωση από τη ΓΕΧΑ
ταναλωτές συναντούν εμπόδια σε αυτό καθώς απαιτείται
επικαιροποίηση των στοιχείων
τους με αυτοπρόσωπη παρουσία σε κάποιο υποκατάστημα της επιχείρησης με την
υποβολή κάποιων δικαιολογητικών (π.χ για αλλαγή ΑΦΜ,
αστυνομικής ταυτότητας) η
την αποστολή τους μέσω fax
η μετά από σκανάρισμα σε email της επιχείρησης...

Ζάεφ: Η Συμφωνία των Πρεσπών
δεν μπορεί να αλλάξει στο μέλλον
Είναι μια συμφωνία που δεν
μπορεί να αλλάξει στο μέλλον,
διαβεβαιώνει την Αθήνα και
τους Έλληνες ο πρωθυπουργός
της ΠΓΔΜ, Ζόραν Ζάεφ, ενώ
ασκεί κριτική στην πολιτική
εξαρχαϊσμού του Γκρούεφσκι,
σημειώνοντας ότι η χώρα πλήρωσε μεγάλο τίμημα γι’ αυτή
την πολιτική του παρελθόντος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

Οσο για το ζήτημα της γλώσσας, ο Ζόραν Ζάεφ υποστήριξε
ότι για το θέμα αυτό υπάρχει
σχετική απόφαση των Ηνωμένων Εθνών με την οποία διευκρινίζεται ότι ανήκει στη σλαβική ομάδα γλωσσών.
Με απόλυτη σαφήνεια διαχώρισε επίσης την ιστορική κληρονομιά της πατρίδας του από
την ελληνική Μακεδονία και
αναγνώρισε την ξεχωριστή αρχαία ελληνική κληρονομιά και
Ιστορία της περιοχής. Σχετικά
με την ένταξη της χώρας του
στο ΝΑΤΟ και τη ρωσική αντίθεση, δήλωσε πως δεν στρέφεται εναντίον κανενός και πως
μοναδικό στόχο έχει την ειρήνη
και τη σταθερότητα, ενώ υπαινίχθηκε ότι η ΠΓΔΜ εκτός ευρωατλαντικών θεσμών θα αντιμετώπιζε σοβαρούς υπαρξιακούς κινδύνους.

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

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

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

Ζωγράφου 1 πεζόδρομος (έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ. 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

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ την Κυριακή 6 Ιανουαρίου το πρωί εορτή των Θεοφανείων του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού θα Λειτουργήσει στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων και θα τελέσει την Ακολουθία του Μεγάλου
Αγιασμού.
Εν συνεχεία, επικεφαλής του Ιερού κλήρου και του λαού, θα
προεξάρχει της Ιεράς Λιτανεύσεως προς την Κεντρική Γέφυρα των Τρικάλων όπου και θα τελεσθεί η Ακολουθία Καταδύσεως του Τιμίου Σταυρού.
Το απόγευμα και τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου το πρωί θα παραβρίσκεται στο Λαγκάδα όπου θα συμμετάσχει στις εόρτιες
εκδηλώσεις για τα ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννου.
Το απόγευμα και την Τρίτη 8 Ιανουαρίου το πρωί, ευγενώς
προσκληθείς, θα μεταβεί στην Όσσα Λαγκαδά όπου θα συμμετάσχει στον λαμπρό πανηγυρισμό της Ιεράς μνήμης της
Αγίας Νεομάρτυρος Κυράννης.

ΣΑΒΒΑΤΟ
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Πρόγραμμα
Ενοριακής και Μυστηριακής ζωής
ΜΗΝΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Όρθρος: 7:30 π.μ. - Εσπερινός: 5:00 μ.μ.
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ: Συνάντηση Νέων: 8:30μ.μ
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ: Ιερά Παράκληση: 6:00μ.μ.
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ: Όρθρος-θεία Λειτουργία: 7:30-9:30 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (Μετά τα Φώτα)
7:30-10:30 π.μ.: Όρθρος-θεία Λειτουργία
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (Οσίου Αντωνίου του Μεγάλου)
7:30-9:30 π.μ.: Όρθρος-Θεία Λειτουργία
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
(Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρείας)
7:30-9:30 π.μ.: Όρθρος-Θεία Λειτουργία
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (Οσίου Ευθυμίου του Μεγάλου)
7:30-10:30 π.μ.: Όρθρος-Θεία Λειτουργία

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ:

ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο Πρωτοσύγκελλος π. Αλέξιος Κανίνας τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου το πρωί θα λειτουργήσει στον Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.
Ο π. Χαρίτων Μανιτάρας την Κυριακή 6 Ιανουαρίου το πρωί
θα λειτουργήσει στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Γκούρας.

Εις τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου
της επονομαζόμενης «παραμυθίας»
Την Κυριακή 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ και από ώρας 7:30μ.μ. έως
12:30 νυκτερινή, θα τελεσθεί Πανηγυρική Αρχιερατική Ιερά
Αγρυπνία προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου της επονομαζόμενης Παραμυθίας, χοροστατούντος και Ιερουργούντος του
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου ημών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Πρωί 10:00 π.μ.: Ιερά Παράκληση
Απόγευμα 6:00μ.μ.: Εσπερινός
Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου)
7:30-10:30 π.μ.: Όρθρος-Θεία Λειτουργία
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ)
7:30-10:30 π.μ.: Όρθρος-Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου ημών κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΡΩΙ 9.30π.μ.-12.30μ.μ.
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 6.00-10.00μ.μ.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΛΕΙΝΟΒΙΤΩΝ “Η ΤΡΙΓΓΙΑ”
Ο Σύλλογος Κλεινοβιτών διοργανώνει απογευματινό και
κοπή πίτας την Κυριακή 20-1-2019 και ώρα 5.00 μ.μ. στην
αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου “Αετών Μέλαθρον”.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Γραφείο Τελετών

“ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ”
εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο

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

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

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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