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Αν. Ηλ. 7.41’
Δύση 17.20’

KAΘHMEPIΝH EΦHMEPIΔA TΩN TPIKAΛΩN
IΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: M. Tσαρoυχάς και Σία A.B.E.E.
l ΠΡΩΙΝΟΣ ΛOΓOΣ A.E.
l EKΔOTHΣ: Mιχ. Tσαρoυχάς
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ΣEΛIΔEΣ
ΔIEYΘYNΣH: ΘEMIΣTOKΛEOYΣ 34 - TPIKAΛA

IΔPYTAI: M. TΣAPOYXAΣ / + BAΣ. TΣAPOYXAΣ
Έτoς ιδρύσεως 13/12/1970 l Eτoς 49
l Aριθμ. Φύλλoυ 13.813 l Τιμή: EYPΩ 1

THΛ. ΔIEYΘYNΣHΣ 23.727 l ΣYNTAΞHΣ 24.230
l e-mail: plogos@otenet.gr l FAX: (24310) 24.953
l www.proinoslogosnews.gr

Χρήστος Μιχαλάκης: Η Π.Ε. Τρικάλων άντεξε...

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

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

Επίσκεψη κατόπιν ραντεβού
Τηλ.: 24310 30030 • Κιν.: 6974388356

Ο Αντιπεριφερειάρχης ζήτησε αυξημένη προσοχή τις επόμενες ημέρες

e-mail: fivkok@hol.gr
Καποδιστρίου 14 • 1oς Όροφος

ΣΕΛ.
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Νέο ιατρείο

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

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

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

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

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

Το γραφείο μας είναι στη διάθεση των παραγωγών όλο το χρόνο για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανοίξει το σύστημα για:
•ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, για τυχόν διορθώσεις
στο ΟΣΔΕ 2018 έως τις 31/01/2019.

Επίσης, αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση:
•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.

CMYK

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ
O πολιτικός, η πολιτική, ο πολιτικάντης, οι κυβερνήσεις

ΡΙΟΥ
ΙΑΝΟΥΑ

Σαν Σήμερα
Από τον
Γιώργο Ηλ. Ζιάκα
Μπήκαμε στον καινούργιο
χρόνο 2019 από τη Γέννηση
του Ιησού Χριστού. Ευχές επί
ευχών ακούσαμε την Πρωτοχρονιά από τον πρόεδρο της
ελληνικής δημοκρατίας, από
τον πρόεδρο της Βουλής, από
τον πρωθυπουργό, από τους
αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, από τις ηγεσίες των
ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για υγεία, ευτυχία, ομόνοια, αγάπη, αλληλεγγύη, οικονομική πρόοδο.
Επίλυση προβλημάτων κοινωνικο-πολιτικών και εθνικών.
Ευχές δεχτήκαμε από πατριάρχη, αρχιεπισκόπους, μητροπολίτες, ιερείς κι από Μοναστήρια. Ευχές δεχτήκαμε
κι από Περιφερειάρχες, Δημάρχους, φίλους, συγγενείς,
αγαπημένα πρόσωπα. “Πάντοτε οι θεοί οι επουράνιοι μεγάθυμον (ελληνικόν) γένος
υπερασπίζουν” (Ανδρέας Κάλβος).
Τι ωραία ευτυχία! Χορτάσαμε από ευχές.
Θα τα ιδούμε όλα αυτά να
πραγματοποιούνται άραγε σε
χρόνο πολλαπλών εκλογών;
Η πείρα τα αντίθετα δείχνει.
Και τούτο, γιατί ο άνθρωπος

είναι ένα πολυσύνθετο ον.
Ποτέ δεν ήταν εύκολο πλάσμα.
Ποτέ δυο άνθρωποι κι αν ακόμη είναι αδέλφια δεν ομοιάζουν ο ένας με τον άλλον.
Αυτό ακριβώς το διάφορο των
ατόμων προκαλεί, πάνω στη
συνεργασία και στη συμβιωτική τους ζωή, δυσκολίες στη
συνεννόηση και κατανόηση.
Για μας τους Έλληνες μας
καταδιώκουν επί πλέον: οι
προκαταλήψεις, οι προλήψεις,
οι έντονοι κομματισμοί και οι
πολιτικές αντιπαραθέσεις, οι
διαρκείς τάσεις για ιδιοτέλεια,
ο άκρατος και ωμός ατομικισμός, η εμπάθεια, το ξεδιάντροπο ατομικό μας συμφέρον,
η απληστία, η έπαρση, η δοκησισοφία, η ισχυρογνωμοσύνη, η ματαιοδοξία, οι ευθυξίες
μας για το τίποτε και το μηδαμινό, η κενότητα, το ακατάδεκτο. Προς τι λοιπόν οι
ευχές; Θαρρώ για αφύπνιση
της ελπίδας. Ελπίδες από ελπίδες κυλίουμε και περνούν
οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες, οι χρόνοι. Υπάρχουν και
εξαιρέσεις πολλές και φωτεινές. Είναι οι άνθρωποι του
θάρρους, της αγωνιστικότητας, της εργατικότητας. Είναι
οι άνθρωποι που πιστεύουν
στον εαυτό τους, στις πνευματικές, στις σωματικές, στις
ηθικές τους δυνάμεις.
Είναι οι περήφανοι, οι αξιοπρεπείς, οι αγέρωχοι “ίσως
να έλθει η ώρα αγέρωχη να
υψωθεί η δυστυχής σου χώρα”
(Αριστοτέλης Βαλαωρίτης).
Έχουμε λοιπόν μπροστά
μας να λύσουμε οικονομικά,

κοινωνικά, πολιτικά, εθνικά θέματα. Πρέπει να πάρει μπροστά επιτέλους η οικονομία
μας, το εμπόριο, η ναυτιλία,
πρέπει να επιτευχθεί εθνική
ενότητα, πρέπει να αντιμετωπιστούν επικείμενοι εθνικοί
κίνδυνοι. Όλα αυτά πρέπει να
αντιμετωπίσει ο πολιτικός, το
πρόσωπο που να έχει ως κύριο
στόχο και κύρια αποστολή τις
δημόσιες υποθέσεις, τα εθνικά
θέματα. Εδώ η πολιτική θα
διαδραματίσει κορυφαίο ρόλο
με τις θέσεις της, την γνώση,
την επιστήμη της διακυβέρνησης τους κράτους σε όλους
τους τομείς δράσης με πρόγραμμα μελετημένο και ικανό
να δίνει λύσεις και όχι υποσχέσεις, να κάνει πράξεις,
έργα και όχι να φλυαρεί με
λόγια. Δυστυχώς ενώ ξεκινούν
με ευγενείς πόθους, με όρεξη
για δουλειά, με εντιμότητα,
με όραμα, όταν γίνονται κυβέρνηση τα ξεχνούν και υποχωρούν. Συμβιβάζονται με διάφορα ισχυρά κατεστημένα
εσωτερικού και εξωτερικού
και αλλάζουν ρότα. Βέβαια
χειρότεροι όλων είναι οι πολιτικάντηδες (από την ιταλική
γλώσσα politicante -μία φάτσα
μία ράτσα).
Αυτός ο ιδιόρυθμος τύπος,
η ντροπή του όρου πολίτης,
είναι το ρυπαρό εκείνο άτομο,
το επιτήδειο με πολλά κόλπα
που εκμεταλλεύεται τις πολιτικές καταστάσεις, τις γνωριμίες με πολιτικά πρόσωπα
μόνο και μόνο για να ωφεληθεί
ο ίδιος και οι συγγενείς του.
Προσωπικό και μόνο όφελος

και τίποτε άλλο.
Ευθύνη μεγάλη και τρανή
έχει κάθε κυβέρνηση, που
εκλέγεται από το λαό για το
λαό. Να πάψουν οι κυβερνήσεις να σφιχταγκαλιάζονται
με διαπλεκόμενους ισχυρούς.
Να τους περιορίσουν την αυθαιρεσία τους, τον ένοχο
πλουτισμό, τον εγωκεντρισμό
τους, την αρπαγή, την φοροδιαφυγή, την μεταφορά πλούτου από τα χέρια των Ελλήνων
εργαζομένων σε ξένες παράκτιες και μυστηριώδεις εταιρείες.
Το ίδιο ισχύει όσον αφορά
την εντιμότητα των εργατικότητα το όραμα το ευγενές και
υψηλό και στους Περιφερειάρχες και τους Δημάρχους
και στα Συμβούλιά τους. Υπήρξαν ικανά και αξιόλογα στελέχη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που άφησαν περίλαμπρη
ιστορία στο διάβα τους. Υπάρχουν και σήμερα ικανότατοι
τοπικοί άρχοντες, που καταπλήσσουν με μια σειρά αναγκαίων έργων για τη βελτίωση
της ζωής των κατοίκων, την
προβολή των πόλεων και χωρίων, την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία, την
καλαισθησία, την ωραιότητα,
την απλότητα, την κατανόηση,
την αγάπη, την συγκαταβατικότητα, αλλά και την πρωτοπορία.
Ενωμένοι δημιουργούμε ορμητική δύναμη, μεγαλεία, θαύματα. Διχασμένοι δημιουργούμε μίση, εξουθένωση, χαλάσματα.

Το Άγγελμα

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.

ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ:

της ημέρας

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

«Ποιοι πήραν τις μίζες της
Novartis;»

Μακρόν σε Μέι:

“Σήμερον η πλάνη κατήργηται, και οδόν
ημίν σωτηρίας εργάζεται η του Δεσπότου
επέλευσις. Σήμερον τα άνω τοις κάτω συνεορτάζει, και τα κάτω τοις άνω συνομιλεί...
Σήμερον ο Δεσπότης προς το βάπτισμα
επείγεται, ίνα αναβιβάση προς ύψος το ανθρώπινον... Σήμερον γη και θάλασσα την
του κόσμου χαράν εμερίσαντο, και ο κόσμος
ευφροσύνης πεπλήρωται”.
(Ευχή των Θεοφανείων)

```

(Ο λαός της πλήρωσε
πάντως!)

Η συμφωνία για το Brexit είναι η
καλύτερη δυνατή
```

(Για να το λέει αυτός μάλλον
δεν είναι… έτσι!)

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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Πώς κυβερνήθηκε η χώρα
τον προηγούμενο αιώνα
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1821 Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αποβιβάζεται
στην Καρδαμύλη της Μάνης
για να προετοιμάσει την εξέγερση των υπόδουλων Ελλήνων.
1828 Φτάνει στο Ναύπλιο
ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας.
1919 Το Εργατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ελλάδος,
μετέπειτα ΚΚΕ, κάνει την
πρώτη ανοιχτή συγκέντρωσή του στην Αθήνα.
1948 Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ
διαπιστώνει ότι οι ελληνικές
ένοπλες δυνάμεις έχουν
αποτύχει στην προσπάθειά
τους να εξοντώσουν τις κομουνιστικές δυνάμεις, επιδεικνύοντας «έλλειψη επιθετικού πνεύματος και κακή
καθοδήγηση». Προτρέπει
τον πρόεδρο Τρούμαν να
αποστείλει στρατεύματα
στην Ελλάδα και να αυξήσει
την οικονομική βοήθεια.
1992 Η Βουλή των Σκοπίων εγκρίνει τροποποιήσεις στο Σύνταγμα, μία εκ
των οποίων αναφέρει ότι η
Δημοκρατία αυτή δεν έχει
καμία εδαφική διεκδίκηση
απέναντι στις γειτονικές χώρες.
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Το ανέκδοτο της ημέρας
Ο πρόεδρος μιας μεγάλης εταιρίας φωνάζει τον υφιστάμενο του για να τον δει
προσωπικά στο γραφείο του.
– Κώστα σε προσέλαβα προσωπικά πριν
από ένα χρόνο για να ξεχωρίζεις την αλληλογραφία της εταιρείας. Σε δύο μήνες
έγινες γραμματέας, και μετά από άλλους
δύο μήνες έγινες πωλητής. Αφού πέρασαν
άλλοι τρεις μήνες σε προήγαγα σε διευθυντή πωλήσεων και εδώ και ένα μήνα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

έγινες γενικός
διευθυντής. Τώρα
σκέφτομαι να βγω στη
σύνταξη και να σε αφήσω
να πάρεις τη θέση μου.
Τι έχεις να πεις για όλα
αυτά;
– Σας ευχαριστώ.
– Τι μόνο ένα σκέτο ευχαριστώ;
– Σας ευχαριστώ μπαμπά!

Γενική πρόγνωση
για σήμερα Κυριακή 6/1/2019
ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ
Η ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ
ΑΡΓΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΘΑ ΕΠΕΚΤΑΘΟΥΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΤΙΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ, ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 6 ΚΑΙ
ΣΤΑ ΠΕΛΑΓΗ ΤΟΠΙΚΑ ΕΩΣ 7 ΜΠΟΦΟΡ. ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΑΝΟΔΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ,
ΟΜΩΣ ΠΑΓΕΤΟΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΙΣ
ΠΡΩΙΝΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ
ΙΣΧΥΡΟΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ.

“Επιλογή μικροκομματικής σκοπιμότητας” και σενάρια
σωτηρίας της χώρας
οραματίζονται οι στερετικές κλίκες τον τελευταίο αιώνα, πάντα
να σοφίζονται πως να
φέρουν τρικλοποδιά
το έρμο λαό.
Και όμως αυτά τα σενάρια απάτης
ιδεών και με τα διάφορα σκηνοθετηθέντα
τεχνάσματα, προσπαθούν να τυλίξουν
στα δίχτυα τους το λαό, ώστε να παραμείνουν στην καρέκλα της εξουσίας με
όποιο τίμημα, άλλοτε με την απάτη και
άλλοτε με στημένα διατάγματα, ενεργώντας δήθεν για τη σωτηρία της πατρίδας, είναι αυτά τα μιάσματα ανθρώπων
που έφεραν την οικονομία στο χάλι που
είναι σήμερα.
Ο πολιτικός λόγος τον τελευταίο αιώνα, μπορεί να χαρακτηρισθεί αιώνας
εναλλαγής προσώπων στις διακυβερνήσεις που ανήκουν στο απυρόβλητο
της εξουσίας, το πρόβλημα δεν ήταν τα
πρόσωπα, αλλά τα εκκολαπτώμενα μέσα
στο ίδιο το σύστημα.
Η κυβερνητική παράταξη ήρθε στην
εξουσία ως εναλλακτική λύση, με το
πρώτη φορά αριστερή, όμως αποδείχθηκε η ενσάρκωση της παθογένειας να
κυβερνάει όπως η παλαιοκομματικές
κλίκες ΠΑΣΟΚ-ΝΔ κ.ά.
Από την άλλη η αξιωματική αντιπολίτευση, προφανώς και είναι ευνουχισμένη,
γιατί συν τοις άλλοις, καλείται να υπερασπισθεί ηγέτες που οδήγησαν τη
χώρα στη χρεωκοπία, όταν σήμερα στον
ευρωπαϊκό ορίζοντα συντελούνται τεκτονικές κινήσεις, όπου η Σοσιαλδημοκρατία υποχωρεί ενισχύοντας την “αριστερά” η δε δεξιά χειραφετείται να έχει
συνέχεια (διακυβέρνησης) στην εξουσία.
Για όλους αυτούς τους λόγους η
χώρα έχει ανάγκη από νέο αίμα, η δεξιά
και η “αριστερά” έχουν χάσει πλέον τον
προσανατολισμό τους κατά την περίοδο
των μνημονίων ως όραμα, πρέπει να
κερδηθεί το στοίχημα μιας νέας εποχής,
για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται ηθική
και νουθεσία προσέγγισης στο πολιτικό
γίγνεσθαι.
Για να λάβει σάρκα και οστά, προφανώς και χρειαζόμαστε νέο πολίτευμα,
αυτό της προεδρικής δημοκρατίας (ευρείας έννοιας), για να προστατευθεί ο
λαός από τη διαφθορά και την κατάχρηση της εξουσίας. Πρέπει να καθιερωθεί εθνικό συμβούλιο, και ένα νέο
παράλληλο δημόσιο. Επίσης χρειαζόμαστε νέα καινοτόμα προγράμματα, άμεση μείωση των φόρων, νέο κοινωνικό
σύστημα ασφάλισης και μείωση εισφορών, καθώς ένα υγιές σύστημα υγείας
και ακηδεμόνευτη παιδεία. Παράλληλα
πρέπει να επιταχυνθούν οι επενδύσεις
για να υπάρξει υγιές πλεόνασμα και όχι
από την φορολογική ανισότητα σε βάρος
ενός ολόκληρου λαού...
Για να στεριώσει η χώρα χρειάζεται
κοινωνικό κράτος, που να αποτελέσει
την απαρχή του 21ου αιώνα, το εισόδημα
των πολιτών να είναι στη βάση ισονομίας,
ο λαός να έχει πρόσβαση χωρίς μεσάζοντες στο κοινωνικό κράτος, εξάλειψη
της ανεργίας, την γραφειοκρατία και ειδικά στην δια βίου μάθηση.
Για να υλοποιηθούν τέτοιες πολιτικές
χρειαζόμαστε σοσιαλιστικό πνεύμα που
να αντέξει στην πορεία του και να μονιάσει τους πολίτες του με την εξουσία,
επίσης πρέπει να θεραπεύσει τις πληγές
του παρελθόντος και να εξαλείψει τον
διχασμό.
Η χώρα πρέπει να αλλάξει τον τρόπο
διαχείρισης του κεφαλαίου, ώστε να
ανοικοδομηθεί ένας νέος ηρωικός πολιτικός λόγος φιλοδοξίας και να επιτευχθούν εξαλείφοντας εκείνα τα σημεία
που εμφανίζονται αδύνατα, ακριβώς για
να υπάρξει μια πιο δίκαιη ισοπολιτεία,
μεταξύ λαού και κράτους, γιατί αυτή η
σχέση λείπει για πάνω από αιώνα...

του Γιώργου Γκάγκα

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

ΚΥΡΙΑΚΗ

Στέλεχος από το Μητρώο στο
ψηφοδέλτιο της ΝΔ Τρικάλων;

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Την ανακοίνωση της συμμετοχής ενός προσώπου στο ψηφοδέλτιο
της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη Πέμπτη προανήγγειλε μιλώντας
στη Λέσχη 97,6 ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Κώστας Τρέλλης:
« Την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου θα ανακοινωθεί μια παρτίδα ονομάτων
νέων ατόμων, που θα προέρχονται από το Μητρώο Στελεχών του κόμματος και πολιτεύονται για πρώτη φορά. Είναι αρκετά τα πρόσωπα στο
Νομό μας που ανήκουν στο Μητρώο, δεν έχουν εκδηλώσει όλοι ενδιαφέρον όμως. Στη φάση αυτή εκτιμώ προσωπικά ότι ένα όνομα από
τις έξι θέσεις του ψηφοδελτίου είναι αυτό που θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Πέμπτη. Υπάρχει μεγάλη προσφορά υποψηφίων, είναι μεν ένας
ευχάριστος πονοκέφαλος αλλά αυτή τη στιγμή μένει ο…πονοκέφαλος,
δεν είναι εύκολη η υπόθεση η κατάρτιση του ψηφοδελτίου. Δεν χωράνε όλοι και προφανώς θα δημιουργηθεί μια κάποια στενοχώρια, οφείλουν όμως όλοι να την παρακάμψουν και να συστρατευτούν στη μεγάλη μάχη των εθνικών εκλογών.»

Μαράβας: Καλά τα καταφέραμε
με την… Σοφία, μην μας έρθει
μόνο καμία… Μαρία!

∫χρ.πΑπ.

“ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ”
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ • ΨΗΣΤΑΡΙΑ
Για τις γιορτές
αναλαμβάνουμε το ψήσιμο
αρνιών και γουρνοπούλων
Τηλ.: 24310 30268 • Kιν.: 6975815674
Έναντι Τεχνική Σχολής
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«Νέο Ξεκίνημα»
για τον Μπαγιώτη
στον δ. Φαρκαδόνας
Στο όνομα του συνδυασμού του αναφέρθηκε σε
συνέντευξη στη Λέσχη 97,6 ο υποψήφιος Δήμαρχος Φαρκαδόνας Μιχάλης Μπαγιώτης:
« Είμαστε σχεδόν έτοιμοι, είναι έτοιμος ο κορμός μας και θεωρώ ότι μέχρι τις 20 Ιανουαρίου θα
ανακοινωθούν σε μια ανοιχτή εκδήλωση τα πρώτα 41 ονόματα του ψηφοδελτίου.
Το όνομα του συνδυασμού είναι ‘Νέο Ξεκίνημα’
και είναι ένας συνδυασμός με νέα άτομα από
όλους τους χώρους. Θα συνδυάσουμε και τα νέα
σε ηλικία πρόσωπα και τα πιο έμπειρα στην αυτοδιοίκηση. Δεν έχουμε καμία δυσκολία στην
προσέγγιση νέων ατόμων, ίσα - ίσα έρχονται συνέχεια από μόνοι τους και ζητάνε να συμμετέχουν
στο συνδυασμό. Δεν θέλω να μηδενίσω το έως
τώρα έργο του κ. Μεριβάκη, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι συμβάλλαμε στα όσα έχουμε πετύχει ως
τώρα. Ο νυν Δήμαρχος έδωσε βάρος στα αυτονόητα, όπως την καθαριότητα και τον φωτισμό, δεν
θεωρώ ότι είναι έργο να διαχειριστείς την καθαριότητα αλλά πρέπει να είναι κάτι το αυτονόητο.
Θέλουμε σαν νέοι άνθρωποι με καινούριες ιδέες να είμαστε κοντά στον πολίτη και να δώσουμε
βάρος στην ανάπτυξη. Είναι αρκετές οι υποψηφιότητες για το Δήμο Φαρκαδόνας, όμως να
δούμε ως το τέλος πόσοι θα φτάσουν μέχρι την
κάλπη.»

∫χρ.πΑπ.

Την αντιμετώπιση της έντονης χιονόπτωσης στο Δήμο Πύλης σχολίασε μιλώντας στη Λέσχη 97,6 ο Δήμαρχος Κώστας Μαράβας:
« Χρειάζονται αλυσίδες στο οδικό δίκτυο, υπήρχαν κάποια μικρά προβλήματα μέσα σε μικρούς δρόμους σε χωριά αλλά οι κεντρικοί δρόμοι είναι ανοιχτοί. Ο κόσμος που επισκέφτηκε τα ορεινά ήταν πάρα πολύς και φύγανε όλοι ευχαριστημένοι. Το χιονοδρομικό πήγε πάρα πολύ
καλά επίσης. Αναμένουμε πολύ κόσμο επίσης για το επόμενο τριήμερο.
Καλά διαχειριστήκαμε λοιπόν τη ’Σοφία’, αν θα έρθει μετά καμιά …’Μαρία’ να δούμε τι θα κανουμε. Έχουμε 12 μηχανήματα ιδιωτών που μίσθωσε ο Δήμος για να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι, δεν έχουμε αφήσει κανένα μηχάνημα ανεκμετάλλευτο.»
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Ξυλογραφία του συνεργάτη μας ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΣΗ, συντ/χου Δασκάλου

Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει την ανεξάρτητη
υποψήφια δήμαρχο Φαρκαδόνας
Δέσποινα Μπότη – Χαχοπούλου
Λίγο ο χιονιάς, λίγο μία συνεπωνυμία
και η ενασχόλησή τους με την τοπική
αυτοδιοίκηση, έγινε το μπέρδεμα. Ο
λόγος για την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ σε
ανεξάρτητη υποψήφια δήμαρχο Φαρκαδόνας στις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει την ανεξάρτητη
υποψήφια δήμαρχο Δέσποινα Μπότη
– Χαχοπούλου(φωτογραφία) και όχι
την ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλο
Ελένη Στεργίου – Μπότη, όπως εκ παραδρομής γράψαμε χθες.

∫ Μ.Α.Μπ.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

CMYK

∫χρ.πΑπ.

Τουρισμός
και τοπικά προϊόντα
Κοσμοσυρροή σημειώθηκε στα ορεινά του ν.
Τρικάλων την περίοδο των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς, δημιουργώντας ελπίδες για το μέλλον. Το θέμα είναι τώρα να παγιωθεί αυτή η κατάσταση, να αποτελέσει και πάλι βασικό προορισμό ο ορεινός όγκος, αλλά και γενικά ο Νομός μας.
Επίσης, μεγάλης σημασίας είναι να συνδεθεί ο
τουρισμός με τα τοπικά προϊόντα, τα οποία να μπορεί να βρίσκει παντού ο επισκέπτης, στα καταλύματα, στις καφετέριες, στα καταστήματα εστίασης
και γενικά στην αγορά.
Για το ζήτημα αυτό, επιχειρηματίας ανέφερε το
εξής περιστατικό: Πριν χρόνια ζευγάρι Κρητικών
επισκέφθηκε τον Νομό μας και έμεινε γενικά ικανοποιημένο. Ωστόσο, απευθυνόμενος στον συντοπίτη μας επιχειρηματία, τον ρώτησε αν υπάρχουν στα Τρίκαλα τοπικά προϊόντα, καθώς έβρισκε σχεδόν παντού τυποποιημένα, κυρίως εισαγόμενα. Με υπόδειξη του επιχειρηματία το ζευγάρι
βρήκε αυτό που ήθελε, που δεν το έβρισκε εκεί
που έπρεπε!

∫ Μ.Α.Μπ.
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Η νομαρχιακή επιτροπή καλεί μέσα στη βδομάδα τους Κ. Κρεμμύδα και Γ. Σπαθή για να φτιάξουν κοινό συνδυασμό

Με έναν υποψήφιο δήμαρχο το τοπικό ΚΙΝΑΛ
θέλει να κατέλθει στο δήμο Τρικκαίων
Αν δεν κάνει ένας από τους δύο πίσω στη διεκδίκηση του δημαρχιακού θώκου, τότε η Ν.Ε.,
θα αποφασίσει εκείνη ποιον θα στηρίξει για υποψήφιο δήμαρχο στο μεγαλύτερο δήμο του νομού
λες τις ικανότητες της
πειθούς, θα εξαντλήσει
τις επόμενες ημέρες η
τοπική οργάνωση του
Κινήματος Αλλαγής, που θα
βρεθεί απέναντι στους δύο
υποψήφιους δημάρχους του
δήμου Τρικκαίων που
προέρχονται από τον δικό τους
πολιτικό χώρο, δηλαδή τους κ.
Κώστα Κρεμμύδα και Γιώργο
Σπαθή, προκειμένου να πάνε
ενωμένα στη διεκδίκηση του
δημαρχιακού θώκου…

Ό

της Ευαγγελίας Σωτηρίου
Ο νέος μεγάλος «πονοκέφαλος»
για την τρικαλινή οργάνωση του
κόμματος της Φώφης Γεννηματά,
είναι στην πρωτεύουσα του νομού
Τρικάλων, να μη κατέλθουν στις δημοτικές εκλογές του Μάιου με «διασπασμένες» τις πολιτικές τους δυνάμεις, αλλά να πάνε με ένα κοινό,
ενωμένο, δυνατό ψηφοδέλτιο που θα
μπορέσει να καταστεί και νικηφόρο
απέναντι στον σημερινό κι εκ νέου
υποψήφιο δήμαρχο Τρικκαίων κ. Δ.

Παπαστεργίου.
Η προσπάθεια σύμπλευσης και
καθόδου με έναν και μόνο ψηφοδέλτιο στα δημοτικά δρώμενα, ξεκινά πλέον άμεσα.
Σύμφωνα με ασφαλείς μας πληροφορίες μια από τις επόμενες ημέρες ο γραμματέας της τοπικής οργάνωση του Κινήματος Αλλαγής
Γιώργος Μανώλης, μαζί με τα μέλη

της Νομαρχιακής Επιτροπής, θα καλέσουν στα γραφεία του κόμματος,
τους κ. Κώστα Κρεμμύδα και Γιώργο Σπαθή να τα βρουν. Δηλαδή πολύ
απλά να πάνε από κοινού στις δημοτικές εκλογές, καταρτίζοντας ένα
κοινό ψηφοδέλτιο, στο οποίο όπως
πολύ εύκολα γίνεται κατανοητό ένας
θα είναι ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου, ένας από τους δύο θα είναι

και ο υποψήφιος Δήμαρχος Τρικκαίων.
Μια υπόθεση καθόλου εύκολη.
Και οι δύο έχουν ξεκινήσει τον αγώνα τους χωριστά.
Ο κ. Κρεμμύδας προερχόμενος
από την παράταξη του πρώην δημάρχου κ. Χρ. Λάππα έχει συγκεντρώσει ήδη όπως δηλώνει έναν πρώτο ικανοποιητικό αριθμό υποψηφίων
δημοτικών συμβούλων, που πλαισιώνουν τον υπό κατάρτιση συνδυασμό του, έχει ήδη συνομιλήσει με
το αυτοδοικητική σχήμα της «Πρωτοβουλίας Πολιτών», που πρόσκειται
στον ΣΥΡΙΖΑ, κι έχει μάλιστα λέγεται
λάβει από εκεί και το «πράσινο φως»
για τα στελέχη που θα μπουν στο ψηφοδέλτιο του.
Από την άλλη ο κ. Σπαθής που διετέλεσε και δήμαρχος Τρικκαίων την
τετραετία 1998-2002, έχει κάνει σε
ανοιχτή εκδήλωση την αυτοανακήρυξη της υποψηφιότητας του, υποστηρίζει πως έχει μαζί του κόσμο που
θα δώσει τον αγώνα για να έχουν και
πάλι τα Τρίκαλα πρωταγωνιστικό
ρόλο, και όπως ο ίδιος υποστηρίζει
επί δική του δημαρχιακής θητείας
έγιναν και οι μεγαλύτερες παρεμβάσεις στην πόλη.

Έχει λοιπόν μεγάλο δρόμο μπροστά της η νομαρχιακή επιτροπή του
ΚΙΝΑΛ Τρικάλων να πείσει έναν εκ
των δύο υποψηφίων να «κάνει πίσω»
και να πάνε στρατευμένα με κοινό
ψηφοδέλτιο για να κερδίσουν τον μεγαλύτερο δήμο του Ν. Τρικάλων.
Αν από την συνάντηση που θα
υπάρξει εντός της εβδομάδας ο
στόχος αυτός που έχει βάλει η τοπική οργάνωση, δεν επιτευχθεί, τότε
η νομαρχιακή επιτροπή του ΚΙΝΑΛ,
θα κληθεί να αποφασίσει ανοιχτά και
ξεκάθαρα ποιον από τους δύο υποψηφίους -που είναι και στελέχη της
παράταξης τους- θα στηρίξει στις
επερχόμενες εθνικές εκλογές.
Λέγεται δε πως ο κ. Κρεμμύδας
έχει ζητήσει στον αγώνα που θα
δώσει τους επόμενους τέσσερις μήνες, να έχει και την στήριξη του
κόμματος από το οποίο προέρχεται
και όπως δηλώνει πότε δεν απέκρυψε την κομματική του ταυτότητα,
κατά την ενασχόλησή του με τα αυτοδιοικητικά.
Και κατά πως φαίνεται η «πλάστιγγα» έχει ήδη γύρει προς έναν…

Θα προέρχεται μάλλον από το Μητρώο Πολιτικών Στελεχών και θα είναι πρόσωπο
που βάζει πρώτη φορά υποψηφιότητα με το «γαλάζιο» κόμμα

Την Πέμπτη ανακοινώνεται ένας υποψήφιος
βουλευτής για τη Ν.Δ Τρικάλων
Οι πληροφορίες που υπάρχουν αναφέρουν πως ενδέχεται να ανακοινωθεί γυναίκα υποψήφια και μαζί με τον νυν βουλευτή
Κώστα Σκρέκα, το ενδιαφέρον μετά θα επικεντρωθεί ποιοι θα είναι οι άλλοι τέσσερις «μνηστήρες» που θα επιλεγούν
ορυφώνεται η αγωνία για τα γαλάζια
Τρικαλινά και δη τα νεότερα
ηλικιακά, που έχουν εκδηλώσει το
ενδιαφέρον τους να διεκδικήσουν μια
θέση στο ψηφοδέλτιο της Νέας
Δημοκρατίας για το νομό Τρικάλων
ενόψει των επικείμενων εθνικών εκλογών,
μια εκλογική μάχη που έχει χαρακτηριστεί
από το κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης ότι είναι και η «μητέρα
των μαχών».

Κ

της Ευαγγελίας Σωτηρίου
Η «κλεψύδρα» μετρά ήδη αντίστροφα για την
ανακοίνωση των πρώτων ονομάτων των υποψηφίων της Ν.Δ., μιας και στα μέσα αυτής της
εβδομάδας -σύμφωνα πάντα με τον σχεδιασμό
που έχει γίνει από την κεντρική διοίκηση του κόμματος- έχει γνωστοποιηθεί πως θα υπάρξουν
επίσημες ανακοινώσεις κάποιων από εκείνους
και εκείνες που θα διεκδικήσουν την ψήφο του
εκλογικού σώματος.
Και πιο συγκεκριμένα όπως δηλώνει ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ της Ν.Δ Τρικάλων κ. Κώστας
Τρέλλης, «την προσεχή Πέμπτη 10 Ιανουαρίου
θα ανακοινωθεί μια παρτίδα ονομάτων νέων ατόμων, τα οποία θα προέρχονται αποκλειστικά από

το Μητρώο Πολιτικών Στελεχών του κόμματος
και ια πολιτεύονται για πρώτη φορά».

Αγωνία μετά
για τις άλλες τέσσερις θέσεις
Σύμφωνα με τον κ. Τρέλλη είναι αρκετά τα
πρόσωπα στο Νομό Τρικάλων που ανήκουν στο
Μητρώο, αλλά δεν έχουν εκδηλώσει όμως όλοι
τους το ενδιαφέρον να είναι και υποψήφιοι βου-

λευτές στις επερχόμενες εθνικές εκλογές.
«Στη φάση αυτή εκτιμώ προσωπικά ότι ένα
όνομα από τις έξι θέσεις του ψηφοδελτίου είναι
αυτό που θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Πέμπτη»,
εξηγεί ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ. Και εννοείται πως
θα είναι ένας από τους πρωτοεμφανιζόμενους,
και θεωρείται αυτονόητο πως ένας ακόμη που
έχει καταλάβει μια από τις «γαλάζιες» θέσεις του
τρικαλινού ψηφοδελτίου είναι και ο νυν βουλευτής κ. Κώστας Σκρέκας. Συνεπώς απομένουν
άλλες τέσσερις (4) θέσεις του ψηφοδελτίου της
Ν.Δ του νομού, που θα ανακοινωθούν είτε σταδιακά ή και οι τέσσερις μαζί για το επόμενο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν και
το πότε θα προκηρυχθούν από την παρούσα κυβέρνηση οι εθνικές εκλογές.
Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς πως η αγωνία
για το ποιοι θα είναι οι άλλοι-ες τέσσερις που θα
μπουν στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο, αυξάνεται,
μιας και τα ενδιαφερόμενα τρικαλινά στελέχη
της Ν.Δ που θέλουν να κατέλθουν υποψήφιοι
βουλευτές αυτή τη φορά, είναι αριθμητικά διπλάσια από τις 4 θέσεις που θα απομένουν από
τις 10 Ιανουαρίου.
Και όπως δηλώνει χαρακτηριστικά και ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Τρικάλων, «υπάρχει μεγάλη
προσφορά υποψηφίων, είναι μεν ένας ευχάριστος πονοκέφαλος αλλά αυτή τη στιγμή όταν
φθάνε η ώρα της επιλογής, στο τέλος μένει ο

…πονοκέφαλος. Δεν είναι εύκολη η υπόθεση η
κατάρτιση του ψηφοδελτίου, γιατί δεν χωράνε
όλοι οι ενδιαφερόμενοι «μνηστήρες» και προφανώς θα δημιουργηθεί και κάποια στενοχώρια.
Οφείλουν όμως όλοι να την παρακάμψουν και
να συστρατευτούν στη μεγάλη μάχη των εθνικών εκλογών», τονίζει με νόημα ο κ. Κ. Τρέλλης.
Η γενικότερη πάντως εκτίμηση που υπάρχει
στα πολιτικά πηγαδάκια της τοπικής Ν.Δ είναι ότι
η ανακοίνωση που αναμένεται για την προσεχή
Πέμπτη θα έχει μάλλον γυναικείο άρωμα, κατά
πάσα πιθανότητα θα γνωστοποιηθεί μια από τις
ενδιαφερόμενες κυρίες όπως έχουν εκδηλώσει
την επιθυμία οι κ. Κατερίνα Παπακώστα, Χρυσάνθη Γάλλου- Δαλκαφούκη και Κορίνα Λιούτα,
λαμβάνοντας πάντα υπόψιν και το στοιχείο ότι
η κατάρτιση του ψηφοδελτίου είναι κάτι που χειρίζεται αποκλειστικά ένας πολύ στενός πυρήνας
συνεργατών του προέδρου Κυριάκου Μητσοτάκη.
Κατά τα υπόλοιπα της προεκλογικής προετοιμασία η τοπική ΝΟΔΕ έχει δρομολογήσει
ανοιχτή πολιτική εκδήλωση για τα μέσα Φεβρουαρίου με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη να επισκέπτεται τα Τρίκαλα, αφού το συγκεκριμένο
ηγετικό στέλεχος του κόμματο της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, είναι και επικεφαλής της Ν.Δ για
το ευρωψηφοδέλτιο, στις ευρωεκλογές που θα
γίνουν την Κυριακή 26 Μαίου.

τοπικά

Δ

οκιμάστηκε έντονα
η Περιφερειακή
Ενότητα Τρικάλων
τις τελευταίες ημέρες,
αλλά φαίνεται πως
άντεξε! Αυτό δήλωσε
στον «Πρωινό Λόγο» ο
Αντιπεριφειάρχης
Τρικάλων Χρήστος
Μιχαλάκης, ο οποίος
μίλησε με τα καλύτερα
λόγια για τους χειριστές
των μηχανημάτων που
ακούραστα έδωσαν
αγώνα όλες αυτές τις
μέρες. Ενώ τόνισε ότι θα
πρέπει να υπάρχει
αυξημένη προσοχή όλων,
αφού οι παγωμένοι
δρόμοι είναι ο μεγάλος
κίνδυνος.
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Κρατήσαμε τους δρόμους ανοιχτούς
Ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρήστος Μιχαλάκης τόνισε ότι ο η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων
άντεξε από της επέλαση της κακοκαιρίας. Αλλά ζήτησε αυξημένη προσοχή για τις επόμενες μέρες

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Σύμφωνα με τον κ. Μιχαλάκη σε κανένα κεντρικό δρόμο δεν χρειάζονται αλυσίδες
στις ρόδες των αυτοκινήτων,
ενώ στα ορεινά χωριά λύθηκαν και τα θέματα που υπήρχαν με τις διακοπές ρεύματος.
Από εκεί και πέρα η Περιφέρεια είναι σε ετοιμότητα αφού
δεν μπορεί να αποκλειστεί και
νέο κύμα κακοκαιρίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας
Η κακοκαιρία «Σοφία» βρί-

σκεται πλέον σε φάση σταδιακής υποχώρησης από χθες

Σάββατο, όμως οι ελάχιστες
θερμοκρασίες σε αρκετές πε-

ριοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας θα είναι αρκετούς βαθμούς κάτω από το
μηδέν. Παράλληλα, σε ορισμένες περιοχές θα σημειωθεί
ολικός παγετός, δηλαδή θα
υπάρχουν αρνητικές θερμοκρασίες ολόκληρη την ημέρα.
Σύμφωνα με τα τελευταία
διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία της μετεωρολογικής υπηρεσίας meteo του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών
(ΕΑΑ), η κακοκαιρία θα συνεχιστεί, με κατά διαστήματα
πυκνές χιονοπτώσεις κυρίως
στα ανατολικά και βόρεια,
ακόμα και σε περιοχές με
πολύ χαμηλό υψόμετρο τις
πρωινές ώρες, θυελλώδεις
ανέμους στο Βόρειο Αιγαίο
και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
Τα φαινόμενα όμως βαθμιαία και από τα βόρεια θα εξασθενήσουν και αργότερα στα
ηπειρωτικά σταδιακά θα σταματήσουν.

Αναλυτικότερα, το Σάββατο
αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Κεντρικό
Ιόνιο και στο Αιγαίο, καθώς
και στις παραθαλάσσιες περιοχές τους, χιονοπτώσεις σε
περιοχές της κεντρικής και
βόρειας χώρας με πολύ χαμηλό υψόμετρο, αλλά και στα
νησιά του Βορείου Αιγαίου
και τις Σποράδες.
Οι χιονοπτώσεις τις πρωινές
ώρες στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Θεσσαλία,
την Εύβοια και το Βόρειο Αιγαίο θα είναι κατά περιόδους
πυκνές. Χιονοπτώσεις αναμένονται στην πόλη της Θεσσαλονίκης κατά περιόδους
πυκνές, πιθανόν και στα βόρεια προάστια της Αθήνας.
Τα φαινόμενα βαθμιαία θα
εξασθενήσουν από βορρά
προς νότο.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα
πνέουν ισχυροί και στο Βόρειο
Αιγαίο θυελλώδεις έως πολύ
θυελλώδεις 8-9 μποφόρ, με
σταδιακή εξασθένηση.

Σε θέση μάχης το προσωπικό του Δ. Τρικκαίων για τον χιονιά
• 180 τόνοι αλατιού έριξε το προσωπικό του Δήμου Τρικκαιών σε μιάμιση ημέρα

Τ

ην ικανοποίηση του για την
κατάσταση που επικρατεί στον
Δήμο Τρικκαίων τόνισε στον
«Πρωινό Λόγο» ο δήμαρχος Τρικκαίων
Δημήτρης Παπαστεργίου. Θεώρησε ότι
ήταν μια δύσκολη νύχτα η περασμένη
για το το προσωπικό του Δήμου
Τρικκαίων. Ο παγετός, μετά τη συνεχή
χιονόπτωση, δημιούργησε δύσκολες
καταστάσεις και μέσα στην πόλη των
Τρικάλων και σε ημιορεινά χωριά.

του Χριστόφορου Παπαθανασίου
Όμως ο σχεδιασμός και η προεργασία ελαχιστοποίησαν τον χρόνο παρέμβασης και
βάσει των όσων είχαν προγραμματιστεί, έπεσαν τόνοι αλατιού. Σε πρώτη φάση, έπρεπε
να κρατηθούν ανοιχτοί οι κεντρικοί δρόμοι
και όσοι οδηγούν σε υπηρεσίες άμεσης επέμβασης (Πυροσβεστική, Αστυνομία, Νοσοκομείο, ΔΕΔΔΗΕ κ.α.). Ακολούθησαν οι παρεμβάσεις σε δευτερεύοντες δρόμους και πλέον
τα μηχανήματα του Δήμου – τα παλιά και όσα
αγοράστηκαν πριν λίγες ημέρες – εισέρχονται
σε στενά, τουλάχιστον όπου αυτό είναι δυνατόν. Επίσης, οι παρεμβάσεις γίνονται σε πλατείες και πεζοδρόμια.
Συνολικά ο Δήμος Τρικκαίων έριξε 180 τόνους αλατιού και θα ρίξει άλλους 120 τόνους

στους δρόμους των Τρικάλων και των χωριών.
Επίσης, οι υπάλληλοι έριξαν άμμο και τοποθέτησαν σακουλάκια με άμμο στα δύσκολα
σημεία και στις γέφυρες των Τρικάλων.

Ο εκχιονισμός δεν χρειάστηκε, παρά σε
λίγες περιπτώσεις, αφού το ύψος του χιονιού
είναι πολύ μικρό και οι λεπίδες δεν μπορούν
να ανταποκριθούν.

Αντιθέτως, ανταποκρίθηκαν πλήρως στην
υπηρεσία τους οι υπάλληλοι του Δήμου Τρικκαίων, τους οποίους ευχαρίστησε ο Δήμαρχος
κ. Δημήτρης Παπαστεργίου για τη συνεχή
τους παρουσία και εργασία. Στα μηχανήματα,
στην καθαριότητα, στους δρόμους και τις γέφυρες, οι υπάλληλοι μετείχαν πλήρως στον
σχεδιασμό που προηγήθηκε και οι τρικαλινοί/ες
δεν αντιμετώπισαν παρά ελάχιστα προβλήματα.
Βεβαίως, η προσπάθεια συνεχίζεται, καθώς
οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες δημιουργούν
τον πάντα επικίνδυνο παγετό. Στο πλαίσιο
αυτό, ο Δήμαρχος Τρικκαίων υπενθυμίζει την
ανάγκη για συνέχιση της συνεργασίας με
τους πολίτες, που ήδη είχαν μειώσει τις μετακινήσεις τους με οχήματα, διευκολύνοντας
έτσι το έργο των μηχανημάτων.
Μια ακόμη συμβολή των πολιτών σε αυτή
τη συνεργασία, θα είναι και ο καθαρισμός
των πεζοδρομίων, μπροστά από τις οικίες,
για τη διευκόλυνση όλων.
Πάντως, η ανάγκη για μετακίνηση, είτε πεζή
είτε με οχήματα, μπορεί να μειωθεί, εάν δεν
είναι αναγκαία, όπως αναφέρουν τα μέτρα
προστασίας, που δημοσιοποίησε το γραφείο
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τρικκαίων.
Ο Δήμος Τρικκαίων συνεχίζει την προσπάθεια να μηδενιστούν τα προβλήματα. Για κάθε
ανάγκη, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν
με το 2431033404.
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Δ

εν αποκλείει την
πιθανότητα να
πλήξει την χώρα,
το αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα και
νέο κύμα κακοκαιρίας,
ανάλογο με αυτό που
καταγράφηκε τον
Ιανουάριο του 2017" ο
καθηγητής
Εφαρμοσμένης Φυσικής
του Πανεπιστημίου
Πατρών, Αθανάσιος
Αργυρίου μιλώντας στο
ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Όσον αφορά το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την
χώρα, αναφέρει:
«Μια διαρκής έξαρση των
υψηλών πιέσεων στη Δυτική
Ευρώπη επεκτάθηκε στον
Βόρειο Ατλαντικό, προς τον
αρκτικό κύκλο, με αποτέλεσμα την εισβολή ψυχρών
και ξηρών πολικών αερίων
μαζών αρκετά νότια και την
ανάπτυξη ψυχρού μετώπου
στην ανατολική και κεντρική
Ευρώπη και στην περιοχή
των Βαλκανίων».
Όπως προσθέτει, «αυτές
οι ψυχρές αέριες μάζες, θερμοκρασίας κατά 10 βαθμούς
χαμηλότερης από τον εποχιακό μέσο όρο, στην περιοχή των Βαλκανίων, εκτιμάται ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο θα φθάσουν αρ-
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Δεν ξεμπερδέψαμε με την κακοκαιρία
Κύμα κακοκαιρίας "σαν του Ιανουαρίου 2017" ως τις αρχές Φεβρουαρίου προβλέπει
ο καθηγητής Εφαρμοσμένης Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Αθανάσιος Αργυρίου

κετά νότια στη Μεσόγειο,
έως και περίπου τις ακτές
της Αφρικής».
Σχετικά με τις χιονοπτώσεις, λέει ότι «η ορογραφία
των Βαλκανίων (και της Ελλάδας) έχει ως αποτέλεσμα,
το προκαλούμενο βόρειο –
βορειοανατολικό ρεύμα ψυχρού αέρα, να προκαλέσει

σφοδρές χιονοπτώσεις σε
όλη την περιοχή μέχρι το
Σαββατοκύριακο».
Επίσης, σύμφωνα με τον
καθηγητή, «η άφιξη στη Μεσόγειο της ψυχρής αέριας
μάζας, έχει ως αποτέλεσμα
την πρόκληση χιονοπτώσεων
σε μεγάλο μέρος της Ιταλίας, ακόμη και νότια».

CMYK

«Η ύφεση αυτή στη Μεσόγειο», λέει στο ΑΠΕ –
ΜΠΕ ο καθηγητής, «ενδέχεται να προκαλέσει μετωπογένεση, με αποτέλεσμα
ραγδαίες βροχές μέσα στο
Σαββατοκύριακο, στη θάλασσα Κυθήρων, στην Κρήτη, στο κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδε-

κάνησα».
Απαντώντας στην ερώτηση, για το εάν φετινό κύμα
κακοκαιρίας, μπορεί να είναι
ανάλογο με αυτό που έπληξε τη χώρα τον Ιανουάριο
του 2017, ο κ. Αργυρίου
λέει:
«Αναφορικά με το 2017, η
κακοκαιρία ήταν αποτέλε-

σμα του εκτροχιασμού της
πολικής δίνης, η οποία είχε
ως αποτέλεσμα την αιφνίδια
κάθοδο πολικών αερίων μαζών σε νοτιότερα (και στα
δικά μας) γεωγραφικά πλάτη.
Παρά το ότι αυτό το φαινόμενο δεν συμβαίνει συχνά,
εν τούτοις, οι παρατηρήσεις
και καταγραφές που διαθέτουμε, υποδεικνύουν πως
είναι πολύ πιθανό το φαινόμενο να επαναληφθεί φέτος,
κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου, έως
τις αρχές Φεβρουαρίου. Εάν
συμβεί κάτι τέτοιο, τότε θα
επαναληφθούν τα φαινόμενα
του 2017, δηλαδή θα έχουμε
ασυνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες και έντονες χιονοπτώσεις στη χώρα μας».
Καταλήγοντας ο καθηγητής, αναφέρει στο ΑΠΕ –
ΜΠΕ ότι «αυτή τη στιγμή,
ερευνητικές ομάδες και μετεωρολογικοί φορείς παρακολουθούν την εξέλιξη της
πολικής δίνης».
ΧΡ. ΠΑΠ.

τοπικά
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Ήταν η φετινή περίοδος των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στα ορεινά του ν. Τρικάλων

Σαν τις παλιές καλές εποχές
• Πλήθος κόσμου βρέθηκε στην περιοχή, γεμίζοντας καταλύματα και καταστήματα εστίασης
• Στόχος είναι να καταστεί και πάλι βασικός προορισμός ο ορεινός όγκος
ύμισε παλιές καλές εποχές η έλευση
επισκεπτών στον ορεινό όγκο των Τρικάλων,
κατά την περίοδο των εορτών των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Θ

Πλήθος κόσμου βρέθηκε αυτό το χρονικό διάστημα στα
ορεινά, γεμίζοντας τα καταλύματα και τα καταστήματα
εστίασης, αλλά και τις καφετέριες, δίνοντας έτσι οικονομική
ανάσα στους επαγγελματίες του κλάδου.
Στην μεγάλη επισκεψιμότητα σημαντικό ρόλο έπαιξε ο Μύλος των Ξωτικών, αλλά και οι ομορφιές του τόπου, ενώ το
Χιονοδρομικό είναι και φέτος ισχυρός πόλος έλξης, σε συνδυασμό με τις κατάλληλες καιρικές συνθήκες. Μόνο τις τρεις
τελευταίες ημέρες υπήρξαν κάποιες ακυρώσεις, λόγω της επιδείνωσης του καιρού, που φόβισε κάποιους να ταξιδέψουν.
«Ο ορεινός όγκος του Νομού μας έχει αρχίσει πάλι να γίνεται γνωστός και όλο και πιο πολλοί από περιοχές της Ελλάδας τον επισκέπτονται, αλλά και ξένοι, δημιουργώντας προοπτικές και προσδοκίες για τους επαγγελματίες και τους κατοίκους» αναφέρουν επιχειρηματίες, προσθέτοντας πως «τα
προαναφερθέντα είναι πολύ θετικά, αλλά έχουμε ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε, ώστε να καταστεί βασικός προορισμός
ο τόπος μας».
Τα τελευταία χρόνια έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες από
την Περιφερειακή Ενότητα, τον Δήμος Πύλης και το Επιμελητήριο Τρικάλων, τον Σύλλογο Επαγγελματιών Ορεινού Όγκου «Ξένιος Ζευς» και άλλους φορείς για την ανάπτυξη του
ορεινού όγκου.
Ο Σύλλογος έχει δραστηριοποιηθεί σε αρκετά θέματα, όπως
η διαφήμιση της περιοχής, η διοργάνωση εκδηλώσεων(αθλητικών, πολιτιστικών, κλπ) πανελλαδικού χαρακτήρα και όλα
αυτά φαίνεται να αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς.
Επίσης, ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί τους επαγγελματίες της περιοχής, είναι πως θα πρέπει να υπάρχει έλευση επισκεπτών καθ’ όλη την διάρκεια του έτους και σε πε-

το πλευρό των
Τρίτεκνων στέκεται
για ακόμη μία
χρονιά το Υπεραστικό
ΚΤΕΛ ν. Τρικάλων,
συνεχίζοντας την άσκηση
κοινωνικής πολιτικής και
ειδικότερα, στηρίζοντας
την οικογένεια με τρία
παιδιά, προσφέροντας
μείωση σε εισιτήρια της
τάξης του 50%.

Σ

Το θέμα ρυθμίστηκε μεταξύ των δύο προέδρων, του
Υπεραστικού ΚΤΕΛ Βασίλη
Τζατζάκη και των Τρίτεκνων ν.
Τρικάλων Γιάννη Λιούλιο.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ανταλλαγή
απόψεων μέσα σε πνεύμα
αμοιβαίας κατανόησης. Ο
πρόεδρος του ΚΤΕΛ εξέφρασε τα σχέδια, τις προοπτικές
και ευχαρίστησε το Τρικαλινό
κοινό για την εμπιστοσύνη
του στον φορέα. Ο Πρόεδρος
των Τριτέκνων τόνισε από τη
μεριά του τη σημασία που θα
έχει το μέτρο στη μετακίνηση
των Τριτέκνων οικογενειών με
ιδιαίτερα ευνοϊκούς οικονομικούς όρους, για 13η χρονιά, στη δύσκολη οικονομική
συγκυρία που αντιμετωπίζουν
σήμερα οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
Ο σύλλογος Τριτέκνων αισθάνεται ιδιαίτερα ευτυχής
και ευγνώμων για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε και θέλει
να ευχαριστήσει τον πρόεδρο
και τα μέλη του Δ.Σ. του υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Τρικάλων
για τις προτάσεις τους και
για την απόφαση που είναι η

ριόδους, όπως τα Χριστούγεννα, να καταγράφεται μεγαλύτερη ένταση, ένα θέμα για το οποίο εργάζονται η τοπική αυ-

τοδιοίκηση και φορείς.
Ματθαίος Μπίνας

Η προσφορά του Υπεραστικού ΚΤΕΛ έκπτωσης 50% στα εισιτήρια, για ακόμη μία χρονιά

Σημαντική βοήθεια για τους τρίτεκνους
• Τις ευχαριστίες του για την οικειοθελή έκπτωση του ΚΤΕΛ, εκφράζει
ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων με Τρία Παιδιά ν. Τρικάλων Ιωάνν. Λιούλιος
• Άμεσα πρέπει να σπεύσουν στα γραφεία
του Συλλόγου τους οι τρίτεκνοι,
για να θεωρήσουν την κάρτα, διαφορετικά
δεν θα έχουν δικαίωμα στην έκπτωση
κάρτα τους, διότι χωρίς αυτήν
δεν θα υπάρχει η έκπτωση

έκπτωση σε ποσοστό 50% του
αντιτίμου εισιτηρίων των δρομολογίων του υπεραστικού
ΚΤΕΛ Ν. Τρικάλων. Μια απόφαση που θα ανακουφίσει οικονομικά, αλλά και θα καθορίσει αποφασιστικά τον τρόπο
μαζικής μετακίνησης των Τριτέκνων.
«Πλην όμως θα πρέπει η
πολιτεία να φροντίσει να επεκταθεί το μέτρο σε όλα τα

μέσα μαζικής μεταφοράς,
όπως συμβαίνει και με τους
πολύτεκνους και μας είχε υποσχεθεί και να χρηματοδοτήσει
όλους τους συγκοινωνιακούς
φορείς ώστε να μην υφίστανται απώλειες στα έσοδά τους
από τις εκπτώσεις που οικειοθελώς μας παρέχει το
Υπεραστικό ΚΤΕΛ Α.Ε. ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» δήλωσε ο κ.
Λιούλιος.

Η διαδικασία του τρόπου
εφοδιασμού (ΔΩΡΕΑΝ) της
απαραίτητης κάρτας έκπτωσης για όλους τους Τρίτεκνους μέλη του Συλλόγου θα
γίνεται από τα Γραφεία του
Συλλόγου στην οδό Τιουσόν
αρ.12, κοντά στην Κεντρική
Πλατεία με τηλ.2431038150.
Ο κ. Λιούλιος τονίζει πως
πρέπει άμεσα να σπεύσουν οι
δικαιούχοι να θεωρήσουν την

50%.
Ματθαίος Μπίνας
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ληρωμές για την
εξισωτική
αποζημίωση
αναμένεται να γίνουν το
επόμενο χρονικό
διάστημα.

Αυτές αφορούν κτηνοτρόφους που δεν έχουν λάβει
την συγκεκριμένη ενίσχυση,
μερικά ή ολικά, λόγω ζητημάτων με τα βοσκοτόπια και
ενδεχομένως φτάνουν μέχρι
και το 2013.
Επίσης, από τις 10 Ιανουάριου έως και τις 23 του ίδιου
μήνα θα μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις όσοι δεν πληρώθηκαν την εξισωτική αποζημίωση στις 21 Δεκεμβρίου.
Μετά την ολοκλήρωση των
διασταυρωτικών μηχανογραφικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν για την πληρωμή
των ανωτέρω ενισχύσεων, εντοπίστηκαν ευρήματα που
επηρέασαν μερικά ή ολικά
την πληρωμή των δικαιούχων
πως αυτά αφορούν δικαιούχους με μη τεκμηρίωση ιδιοκτησίας, με στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που δηλώθηκαν στην Ενιαία Αίτηση
ενίσχυσης Αίτηση πληρωμής
για το Μ13 έτους 2018 δεν
ταυτοποιήθηκαν με τα αντίστοιχα του τραπεζικού ιδρύ-
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Έρχονται το επόμενο χρονικό διάστημα

Πληρωμές εξισωτικής αποζημίωσης
Αφορούν κτηνοτρόφους που είχαν ζητήματα με τους βοσκότοπους και ενδεχομένως φτάνουν μέχρι το 2013
εισοδήματος από το Υπουργείο Οικονομικών και για επανέλεγχο του προβλεπόμενου
κριτηρίου επιλεξιμότητας ως
προς την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα, σε σχέση
με τα στοιχεία που τηρούνται
στην Α.Α.Δ.Ε.
Εξατομικευμένες περιπτώσεις παραγωγών που παρουσίασαν ευρήματα κατά τον
διασταυρωτικό μηχανογραφικό έλεγχο, με επίπτωση στο
δικαιούμενο ποσό, θα εξεταστούν επίσης, από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του
ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από την έκδοση σχετικών οδηγιών στο
πλαίσιο των κριτηρίων επιλεξιμότητας, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Τα βοσκοτόπια
ματος, για τους οποίους εκκρεμεί το αποτέλεσμα ελέγ-

χου του κριτηρίου του ενερ-

έχουν ολοκληρωθεί οι εργα-

γού αγρότη

σίες εκκαθάρισης φορολογίας

καθόσον δεν

Ο λόγος που είχε δημιουργηθεί το πρόβλημα με βοσκότοπους ήταν η προσαρμογή
της χώρας μας στα δεδομένα

της ΕΕ για το χαρακτηρισμό
των εκτάσεων ως “βοσκότοποι” και το γεγονός ότι κανείς
δεν έλεγχε αν οι εκτάσεις που
δήλωναν οι κτηνοτρόφοι ήταν
δασικές.
Έτσι, όσες εκτάσεις ήταν
χαρακτηρισμένες από τα κατά
τόπους Δασαρχεία σαν δασικές βγήκαν από τους χάρτες,
που σήμαινε
μείωση στα
ποσά της εξισωτικής αλλά και
στις ενισχύσεις όσων ασχολούνται με βιολογική κτηνοτροφία. Στη χώρα μας μπορεί
να επιτρεπόταν στα δάση να
βόσκουν ζώα, αλλά το πρόβλημα είναι ότι η ΕΕ δεν αναγνωρίζει τη δυνατότητα να εισπράττει ένας κτηνοτρόφος
ενισχύσεις όταν τα ζώα του
βόσκουν σε δασικές εκτάσεις
με θαμνώδη και δενδρώδη
βλάστηση.
Ματθαίος Μπίνας

Τα κριτήρια για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ
Α

γρότες, 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 € και,
επίσης, έλαβαν επιδοτήσεις
συνολικής αξίας κατώτερης
των 5.000 € εντάσσονται στο
ειδικό καθεστώς.
Τα παραπάνω αναφέρονται,
μεταξύ άλλων, σε σχετικό εγχειρίδιο ενημέρωσης αγροτών
του ειδικού καθεστώτος του
άρθρου 41 του κώδικα ΦΠΑ,
που έδωσε στην δημοσιότητα
πρόσφατα η η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Σημειώνεται πως 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
πλαίσιο, διευκρινίζεται ότι και
οι αγρότες που λαμβάνουν
επιδοτήσεις κατώτερες των
5.000 €, έστω και αν δεν πραγματοποιούν καμία παράδοση
αγαθών και παροχή αγροτικών υπηρεσιών, εγγράφονται
στο ειδικό καθεστώς αγροτών.

Παραδείγματα:
1) Αγρότης του ειδικού καθεστώτος πραγματοποίησε το
φορολογικό έτος 2018 χονδρικές πωλήσεις αξίας 14.000
€ και παράλληλα πραγματοποίησε λιανικές πωλήσεις (π.χ.
από τις παραδόσεις 15 τενεκέδων λαδιού, τους οποίους
πούλησε με την έκδοση ειδικού στοιχείου σε άλλους
αγρότες του ειδικού καθε-

αγροτική εκμετάλλευση ή παροχή αγροτικών υπηρεσιών
στο πλαίσιο της αγροτικής
του εκμετάλλευσης: προς άλλους υποκείμενους στον
φόρο, προς απαλλασσόμενα
πρόσωπα (νοσοκομεία, κλινικές, κλπ), προς άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος,
προς πρόσωπα μη υποκείμενα
στον φόρο (ιδιώτες, ΝΠΔΔ,
δήμοι, κλπ.).

Τι περιλαμβάνεται
στο όριο των 5.000 €

στώτος) αξίας 1.030 € και
έλαβε επιδοτήσεις 2.000 €.
Από την 1.1.2019 θα ενταχθεί
στο κανονικό καθεστώς
Φ.Π.Α., δεδομένου ότι οι πωλήσεις των αγροτικών προϊόντων του υπερβαίνουν τις
15.000 € (14.000 +1.030 =
15.030 €).
2) Δημόσιος υπάλληλος το
φορολογικό έτος 2018 έχει
αγροτική εκμετάλλευση (καλλιέργεια και παραγωγή πορτοκαλιών) από την οποία εισέπραξε, από χονδρικές πωλήσεις, 10.000 € και έλαβε
επιδότηση αξίας 3.500 €. Ο
εν λόγω δημόσιος υπάλληλος
είναι αγρότης του ειδικού καθεστώτος, από 01.01.2019 και
οφείλει να υποβάλει για την
ένταξή του το έντυπο Μ0 στην
αρμόδια για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Δ.Ο.Υ..
3) Αγρότης λαμβάνει μόνο
επιδότηση και δεν πραγματοποιεί παράδοση αγροτικών
προϊόντων. Ο εν λόγω αγρότης εντάσσεται στο ειδικό καθεστώς αγροτών, εφόσον το
ποσό των επιδοτήσεων που
λαμβάνει είναι μικρότερο των
5.000 €. (Σχετ. αριθ. ΠΟΛ.

1010/2018 Εγκύκλιος).
4) Αγρότης πραγματοποιεί
μόνο παράδοση αγροτικών
προϊόντων και δεν λαμβάνει
καμία επιδότηση. Ο εν λόγω
αγρότης εντάσσεται στο ειδικό καθεστώς αγροτών, εφόσον το ποσό των παραδόσεων
αγροτικών προϊόντων και παροχής αγροτικών υπηρεσιών
είναι μικρότερο των 15.000
€. (Σχετ. αριθ. ΠΟΛ.
1010/2018 Εγκύκλιος).

Τι περιλαμβάνεται
στο όριο των 15.000 €
Σύμφωνα με την σχετική
εγκύκλιο ΠΟΛ 1201/2016 στον
προσδιορισμό του ορίου των
15.000 € περιλαμβάνεται:
Το ποσό, το οποίο προκύπτει από τα τιμολόγια αγοράς,
που εκδίδουν στον πωλητή
αγρότη οι υποκείμενοι στον
φόρο αγοραστές των αγροτικών προϊόντων,
Το ποσό, το οποίο προκύπτει από τα ειδικά στοιχεία,
που εκδίδει ο αγρότης του
ειδικού καθεστώτος,
Το ποσό, το οποίο προκύπτει από την παράδοση αγροτικών προϊόντων από δική του

Σύμφωνα με την σχετική
εγκύκλιο ΠΟΛ 1201/2016, για
τον προσδιορισμό του ορίου
των 5.000 € από επιδοτήσεις,
από 1.1.2017 και εφεξής λαμβάνεται υπόψη το συνολικό
ποσό επιδοτήσεων ή ενισχύσεων κάθε μορφής, που πράγματι καταβλήθηκε στον αγρότη εντός του προηγούμενου
φορολογικού έτους, έστω κι
αν στο ποσό αυτό περιέχονται
και ποσά επιδοτήσεων ή ενισχύσεων, που αφορούν σε
προηγούμενα φορολογικά έτη
(ημερολογιακά).Στο ποσό των
επιδοτήσεων, περιλαμβάνεται
οποιοδήποτε ποσό επιδότησης ή ενίσχυσης καταβλήθηκε
στον αγρότη, όπως:
πράσινη ενίσχυση,
βασική ενίσχυση,
ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας,
συνδεδεμένες ενισχύσεις,
εξισωτική,
ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι, κ.λ.π.
Δεν λαμβάνονται υπόψη για
τον υπολογισμό του ορίου
των 5.000 € και δεν θεωρούνται επιδοτήσεις ή ενισχύσεις:
οι κάθε είδους ενισχύσεις
από το κράτος για την πραγματοποίηση επενδύσεων,
οι αποζημιώσεις που κατα-

βάλλονται από τον ΕΛΓΑ.
Επισημαίνεται πως για την
είσπραξη επιδοτήσεων από
τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος δεν εκδίδεται φορολογικό στοιχείο από αυτούς, αλλά αρκεί το παραστατικό που εκδίδουν οι δημόσιοι φορείς.

Ορισμοί για την
εφαρμογή του ειδικού
καθεστώτος αγροτών
Για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος αγροτών θεωρούνται ως:Αγρότες: αυτοί
που ασκούν προσωπικά ή με
τα μέλη της οικογένειάς τους
ή με μισθωτούς ή με εργάτες
τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις
και υπηρεσίες, που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 42 του Κώδικα Φ.Π.Α.
και αναλύονται κατωτέρω.
Αγροτικά προϊόντα: τα αγαθά που παράγονται από τους
αγρότες, στα πλαίσια των
αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων.
Αγροτικές εκμεταλλεύσεις:
α) η γεωργία, γενικά και
ιδίως η καλλιέργεια δημητριακών, κηπευτικών, καπνού, βαμβακιού, οπωροφόρων και καρποφόρων δέντρων, αρωματικών και διακοσμητικών φυτών,
η αμπελουργία, η ανθοκομία,
η παραγωγή μανιταριών, μπαχαρικών, σπόρων και φυτών,
β) η εκτροφή ζώων, γενικά,
στην οποία περιλαμβάνονται
ιδίως η κτηνοτροφία, η πτηνοτροφία, η κονικλοτροφία,
η μελισσοκομία, η σηροτροφία και η σαλιγκαροτροφία,
γ) η δασοκομία, γενικά,
δ) η αλιεία σε γλυκά νερά,
η ιχθυοτροφία, η βατραχοτροφία, η καλλιέργεια μυδιών,
στρειδιών και η εκτροφή μαλακίων και μαλακοστράκων,

ε) οι μεταποιητικές δραστηριότητες του αγρότη, που
πραγματοποιούνται με συνήθη μέσα, στα πλαίσια των
αγροτικών εκμεταλλεύσεων,
σε προϊόντα τα οποία προέρχονται κατά κύριο λόγο από
την αγροτική του παραγωγή.
Αγροτικές υπηρεσίες, οι
υπηρεσίες που παρέχονται
από τους αγρότες με χειρωνακτική εργασία ή με τον συνήθη εξοπλισμό της εκμετάλλευσής τους, οι οποίες συμβάλλουν στην παραγωγή
αγροτικών προϊόντων.

Στις υπηρεσίες αυτές
περιλαμβάνονται
κυρίως:
α) οι εργασίες σποράς και
φύτευσης, καλλιέργειας, θερισμού, αλωνίσματος, δεματοποίησης, περισυλλογής και
συγκομιδής,
β) οι εργασίες προπαρασκευής για την πώληση προϊόντων, όπως, η διαλογή, η
ξήρανση, ο καθαρισμός, η
άλεση, η έκθλιψη, η απολύμανση, η συσκευασία και η
αποθήκευση,
γ) η φύλαξη, η πάχυνση και
η εκτροφή ζώων,
δ) η μίσθωση μηχανικών μέσων και εξοπλισμού, γενικά,
που χρησιμοποιούνται στις
αγροτικές εκμεταλλεύσεις,
ε) η τεχνική βοήθεια,
στ) η καταπολέμηση επιβλαβών φυτών και ζώων, καθώς και ο ψεκασμός φυτών
και εδάφους,
ζ) η χρησιμοποίηση αρδευτικών, αποξηραντικών μέσων
και εξοπλισμού,
η) η υλοτομία, η κοπή ξύλων, καθώς και άλλες δασοκομικές υπηρεσίες
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Εκδήλωση βράβευσης παιδιών μηχανικών
πως έχει πλέον καθιερωθεί,
το Περιφερειακό Τμήμα
Κεντρικής & Δυτικής
Θεσσαλίας του ΤΕΕ, την
Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019,
βράβευσε τα παιδιά των μηχανικών
που πέτυχαν στις Πανελλαδικές
Εξετάσεις και εισάχθηκαν στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το
έτος 2018, καθώς και όσα
αρίστευσαν ως μαθητές Λυκείου,
σε μια όμορφη εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
εκδηλώσεων «Ιωάννης Βαρνάς».

Ό

Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, Νίκος Παπαγεωργίου απευθυνόμενος σε φοιτητές, μαθητές και γονείς τόνισε: «Εκ μέρους της Διοικούσας Επιτροπής, σας καλωσορίζουμε στο Τεχνικό
Επιμελητήριο. Σας ευχόμαστε Καλή Χρονιά, με υγεία και επιτυχίες! Είναι μεγάλη
μου τιμή, να βρίσκομαι σήμερα εδώ και
να απευθύνω τον λόγο στην νέα γενιά για
τις προσπάθειές της για την μάθηση. Η
σημερινή εκδήλωση έχει σκοπό να επιβραβεύσει τις προσπάθειές των επιτυχόντων για την κατάκτηση της γνώσης
αλλά και την αναγνώριση των ικανών και
των άξιων που αποτελούν προοπτική και
εγγύηση για το μέλλον.
Η αριστεία είναι μία πανάρχαια αρχή.
Την μαθαίνουμε πρώτα από την Ομηρική
Ιλιάδα, μέσα από την προτροπή του
Έκτορα προς τους Τρωαδίτες «Αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων,

μηδέ γένος πατέρων αισχυνέμεν...». Η
αριστεία είναι κλασσική και καθολική έννοια, αφορά όλους τους ανθρώπους, οι
οποίοι δεν αρέσκονται στο σήμερα και
στο εύκολο αλλά αναζητούν το ξεχωριστό, τις κορυφές του πνεύματος και του
ήθους προκειμένου να αναπτύξουν τον
εαυτό τους, τα ταλέντα τους, τον κόσμο
που ζουν. Και όπως έχει πει και ο Αστροφυσικός κος Σταμάτης Κριμιζής : Η αριστεία προϋποθέτει ήθος και σκληρή δουλειά. Κι αυτά ίσως να είναι δύσκολα για
τους πολλούς. Γι’ αυτό ξεχωρίζουν οι λίγοι. Αυτοί που τραβάνε τους υπόλοιπους μπροστά. Είναι σίγουρο, πως όπως
λίγοι από το σχολείο σας αρίστευσαν, αντίστοιχα λίγοι από το πανεπιστήμιο που
είστε ή θα μπείτε σύντομα θα αριστεύ-

σουν. Για αυτό η προσπάθειά σας θα πρέπει να είναι αδιάκοπη! Η γνώση και πιο ιδιαίτερα το πτυχίο σας σε λίγα χρόνια, θα
είναι το καλύτερο διαβατήριο για την υπόλοιπη ζωή σας. Είναι αυτό που θα σας
ανοίξει νέους ορίζοντες και προοπτικές
στην ζωή σας.
Από την άλλη η γνώση είναι η εγγύηση για την επιτυχία. Και δεν πρέπει να την
σταματήσετε ποτέ. Ως παιδιά Μηχανικών
σίγουρα θα έχετε δει τους γονείς σας να
μελετούν συγγράμματα σχετικά με την
δουλειά τους. Από την στιγμή που όλα
εξελίσσονται, η διαρκής μάθηση είναι σήμερα πιο απαραίτητη από ποτέ. Δεν σας
κρύβω πως και εγώ ο ίδιος, σε αυτή την
ηλικία, θυσιάζω εβδομαδιαίως από τον
προσωπικό και τον οικογενειακό μου

Χορός του Συλλόγου
Αργιθεατών Τρικάλων
ην Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00
το μεσημέρι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
Αργιθεατών Τρικάλων σας προσκαλεί στον ετήσιο χορό του στο
κέντρο ‘’ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ’’
events 5o x.λ.μ Τρικάλων- Μεγαλοχωρίου
(Πρώην Ερως).
Η χορωδία του Συλλόγου θ’
ανοίξει την εκδήλωση.Θα συμμετάσχουν τα χορευτικά του
Συλλόγου με δρώμενο ‘’το ξύρισμα του γαμπρού’’. Θα γίνει
κοπή βασιλόπιτας.Θα βραβευτούν τα Αργιθεατόπουλα που
πέτυχαν στα ΑΕΙ &ΤΕΙ.
Θα γίνει αδελφοποίηση με το
Σύλλογο Ηπειρωτών Γαλατσίου Αθήνας.
Πλούσια λαχειοφόρος με 350
δώρα.Κερδίζουν όλα τα λαχεία.
Θα μας διασκεδάσουν : Ο
Γιώργος Μαυραντζάς στο κλαρίνο, ο Στέλιος Ευαγγελάκης &
Γρηγόρης Παπαδήμας στο τραγούδι, ο Σταύρος Τσάκαλος στο
βιολί, ο Τόλης Μαυραντζάς στα
κρουστά & ο Βασίλης Μητσάκης
στο λαούτο.
Τιμή κάρτας 15 ευρώ με απεριόριστα ποτά.Παιδική κάρτα
10 ευρώ.Σας περιμένουμε!!!
Προλάβετε !!! Κυριακή 13 Γενάρη & 12.00 το μεσημέρι στο
χορό Αργιθεατών Τρικάλων

Τ

Χορός του Συλλόγου Αργιθεατών Τρικάλων
Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου

Σύνδεσμος Γυναικών Κορομηλιάς

Πρόσκληση
Οι Γυναίκες του Οικισμού Κορομηλιάς, με αφορμή την
καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, προσκαλούν όλα τα μέλη και τις φίλες του συνδέσμου σε απογευματινό τσάι. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο
Φρούριο την Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2019 στις 5:30μμ
Τιμή εισόδου 10 ευρώ με μουσική.

2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι το Διοικητικό
Συμβούλιο
του Συλλόγου Αργιθεατών Τρικάλων σας προσκαλεί στον ετήσιο χορό του στο κέντρο ‘’ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ’’ events 5o
x.λ.μ Τρικάλων- Μεγαλοχωρίου
(Πρώην Ερως).
Η χορωδία του Συλλόγου θ’
ανοίξει την εκδήλωση.Θα συμμετάσχουν τα χορευτικά του
Συλλόγου με δρώμενο ‘’το ξύρισμα του γαμπρού’’. Θα γίνει
κοπή βασιλόπιτας.Θα βραβευτούν τα Αργιθεατόπουλα που
πέτυχαν στα ΑΕΙ &ΤΕΙ.
Θα γίνει αδελφοποίηση με το

χρόνο περισσότερες από 36 ώρες την
εβδομάδα για να μελετήσω. Και αν μου
επιτρέπεται να σας δώσω μία συμβουλή
στους σημερινούς αλλά και στους μελλοντικούς φοιτητές, αυτή θα ήταν να χαρείτε όσο το δυνατόν περισσότερο την
φοιτητική σας ζωή, με μέτρο. Ο χρόνος
σας φτάνει για όλα. Για διασκέδαση, για
μάθημα, για διάβασμα. Σίγουρα οι περισσότεροι -αν όχι όλοι – εδώ μέσα σας
ζηλεύουμε, καθώς αναπολούμε τις προσωπικές μας, φοιτητικές στιγμές.
Θερμά συγχαρητήρια για την επιτυχία
σας! Σας παρακαλώ και σας προκαλώ να
συνεχίσετε έτσι και να κάνετε τόσο εμάς
όσο και τους γονείς σας περήφανους! »
Στους επιτυχόντες απονεμήθηκαν
εκτός από τον τιμητικό έπαινο, και ένα

Σύλλογο Ηπειρωτών Γαλατσίου Αθήνας.
Πλούσια λαχειοφόρος με 350
δώρα.Κερδίζουν όλα τα λαχεία
.Θα μας διασκεδάσουν : Ο Γιώργος Μαυραντζάς στο κλαρίνο, ο

αξιόλογο έργο, του Τμήματος. Μία έκδοση του ΤΕΕ-ΚΔΘ, για τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας, η οποία είναι μία
προσπάθεια του Τμήματος για τον εντοπισμό, την καταγραφή και την διάσωση
των «Πέτρινων Γεφυριών». Τα Πέτρινα Γεφύρια είναι τεχνικά επιτεύγματα της εποχής τους και βασίζονται στο μεράκι, τη
φαντασία και ευαισθησία των δημιουργών
τους. Αποτελούν δε, μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Κλείνοντας, ο
πρόεδρος ευχήθηκε στους βραβευόμενους φοιτητές και μαθητές να έχουν αντίστοιχα μεράκι, φαντασία και ευαισθησία
σε ότι κάνουν στη ζωή τους.
Στην εκδήλωση παρέστησαν και συνεχάρηκαν τα παιδιά, ο περιφερειάρχης
Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός και ο
περιφερειακός σύμβουλος κ. Νίκος Λιούπας.
Από το ΤΕΕ παρευρέθηκαν, ο Γενικός
Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής
κ. Αστέριος Νάρης, τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής κ.κ. Βασίλης Γερογιάννης, Γεώργιος Γκόγκος, Θάνος Κόκκαλης, η Γενική Γραμματέας της Αντιπροσωπείας κα Γιούλα Μπίσκα και το μέλος της Αντιπροσωπείας Αχιλλέας Κέλλας.

Στέλιος Ευαγγελάκης & Γρηγόρης Παπαδήμας στο τραγούδι,
ο Σταύρος Τσάκαλος στο βιολί,
ο Τόλης Μαυραντζάς στα κρουστά & ο Βασίλης Μητσάκης στο
λαούτο. Τιμή κάρτας 15 ευρώ με

Ο Πρόεδρος της ΔΕ
ΤΕΕ – Π.Τ. Κ.Δ. Θεσσαλίας
Νικόλαος Παπαγεωργίου

απεριόριστα ποτά.Παιδική κάρτα 10 ευρώ.Σας περιμένουμε!!!
Προλάβετε !!! Κυριακή 13 Γενάρη & 12.00 το μεσημέρι στο
χορό Αργιθεατών Τρικάλων
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Δοκιμάστηκαν δ. Μετεώρων
και Φαρκαδόνας
Η κακοκαιρία άφησε τα αποτυπώματα της και στους Δήμους Μετεώρων
και Φαρκαδόνας, με τη πόλη της Καλαμπάκας να έχει προβλήματα από τον παγετό
ακόμη χιονόπτωση, αλλά ήταν
σαφές ότι υπήρχαν γωνιές της
πόλης που μόνο εύκολο δεν
ήταν να υπάρξει άμεση λύση.
Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση υπήρχε στον ορεινό
όγκο του δήμου Μετεώρων και
τα συνεργεία της ΔΕΗ εργάζονται ασταμάτητα για την αποκατάστασή τους, αφού το χιόνι
έπεφτε πυκνό.

Η Φαρκαδόνα

Η

5η Δεκεμβρίου 2019
θα μείνει αξέχαστη
στην Περιφερειακή
Ενότητα Τρικάλων, αφού
δεν υπήρχε γωνιά του
νομού που να μην ήταν
καλυμμένη από το χιόνι.

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Έτσι στον Δήμο Μετεώρων

Χιόνι έπεφτε και στα χωριά
του Δήμου Φαρκαδόνας, αλλά
με τα προβλήματα λιγότερα,
αφού είναι πεδινός δήμος. Μιλώντας στον «Πρωινό Λόγο» ο
Δήμαρχος Φαρκαδόνας Θανάσης Μεριβάκης τόνισε ότι το
βάρος έπεσε στο Διάσελο που
είναι το ορεινό χωριό του δήμου
και τα συνεργεία έδωσαν μάχη,
αφού το χιόνι έπεφτε τις βραδινές ώρες. Ενώ ο Δήμαρχος
ζήτησε από τους Δημότες υπομονή και βέβαια απέδωσε τα
εύσημα στους υπαλλήλους για
τις ώρες που δίνουν τη μάχη
με τον χιονιά.

είδαν την πόλη της Καλαμπάκας
να δοκιμάζεται, αφού το γεγονός ότι υπήρχαν πολλοί επισκέπτες για τα Μετέωρα, αλλά και
οι στενοί δρόμοι της παλιάς
πόλης δεν ήταν εύκολο να καθαριστούν έφεραν τα συνεργεία
του δήμου σε δύσκολη κατάσταση.
Οι παγωμένοι δρόμοι έκαναν
πολύ δύσκολη την μετακίνηση
των πολιτών και χρειαζόταν πλέον παντού αλυσίδες. Πολλά τα
παράπονα για μη αποχιονισμούς δρόμων από τη πρώτη

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

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

kg

kg

kg

λίτρα

από

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

Ώρες Λειτουργίας: 11.00-21.30

Υπεύθυνες Κόγια Ι. Σοφία - Κοιν. Λειτουργός
επικοινωνίας: Αγγέλη Μαρία - Λογοθεραπεύτρια
Απόλλωνος 16, Τρίκαλα
Τηλ. 24310-78781•Κιν.: 6974273255, 6970456589
CMYK
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Η γιορτή φτάνει στο τέλος
Τελετή λήξης στην πιο όμορφη χριστουγεννιάτικη γιορτή σήμερα
στις 7 το απόγευμα ολοκληρώνεται ο 8ος Μύλος των Ξωτικών
της Κυριακής 6 Ιανουαρίου
2019, στις 19:00. Η τελετή
λήξης που προγραμματίστηκε,
μετά από τις 38 ημέρες συνεχούς λειτουργίας, στοχεύει
να προσφέρει στους πάντες
τις αναμνήσεις από την όμορφη γιορτή, από τη γιορτή του
χαμόγελου και της χαράς.
Ολοι και όλες, οι τρικαλινοί
και οι επισκέπτες, που το
2018-19 απόλαυσαν μια πραγματική πανδαισία φιλοξενίας,

εράσαμε και φέτος όμορφα και ιδανικά. Είναι η
ώρα λοιπόν η πρωτεύουσα των Χριστουγέννων να
ευχαριστήσει και να ανανεώσει το ραντεβού για το
χρόνου!

Π

του Χριστόφορου Παπαθανασίου
Με το χιόνι να στολίζει τον
Μύλο των Ξωτικών, οι πανέ-

μορφες εικόνες από τα Τρίκαλα στολίζουν το πανέμορφο

σκηνικό. Η πρωτεύουσα των
Χριστουγέννων φιλοξενεί εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες,
που στα Τρίκαλα απολαμβάνουν το ζεστό χαμόγελο, με
ένα «Ταξίδι στα Χριστούγεννα
του κόσμου».
Αυτό το ταξίδι, ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα

CMYK

χρωμάτων, χριστουγεννιάτικου κλίματος, θα βρίσκονται
στην κεντρική σκηνή για τον

αποχαιρετισμό της όμορφης
γιορτής – μέχρι τον ερχόμενο
Νοέμβριο..
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Μέσα από δημοσιεύματα των παλιών τοπικών εφημερίδων

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑΣ
Μία επιλογή από δρώμενα και σχόλια απ’ τον ΘΥΜΙΟ ΓΡ. ΛΩΛΗ

Η

πρώτη σελίδα της εφημερίδας «Θάρρος»,δίνει την εικόνα της επικαιρότητα της Κυριακής 6 Ιανουαρίου 2019, δηλαδή εκατό ακριβώς
χρόνια σάν σήμερα. Προστέθηκαν μόνο φωτογραφίες, από τον χιονοπόλεμο,που στήνονταν κάποτε, απ’ τα πρανή των αντίπερα οχθών
του Ληθαίου, με συμμετοχή συμπολιτών και των δύο φύλων και ειδών βασικής διατροφής, που και τότε είχαν μεγάλη κατανάλωση.

Ηλικιωμένοι γνωστοί Τρικαλινοί,επιδίδονται σε
χιοονοπόλεμο,ενώ περιμένουν να γίνει η τελετή
αγιασμού των υδάτων και η ρίψη του Σταυρού
από την κεντρική σιδηρένια γέφυρα, όπως γίνεται
επί πολλές δεκαετίες τώρα μέχρι σήμερα

Πατάτες, βασικό είδος διατρφής
από εποχής Καποδίστρια…

Πιάτο με ρύζι, προϊόν που κάποτε παράγονταν
και σε ορυζόνα της γειτονικής μας Λαζαρί ρίνας,
στο κτήμα Ζωγράφου

CMYK
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4 Οι γυναίκες του Ασκληπιού παρότι μετέχουν σ’ έναν
άκρως ανταγωνιστικό όμιλο στην Α2 Εθνική δεν σταματούν
να ψάχνονται για να κερδίσουν και φέτος το στοίχημα
•(σελ. 2,3)

ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΜΠΑΣΚΕΤ

Το κύμα
κακοκαιρίας είχε
αντίκτυπο στα
περισσότερα πρωταθλήματα
με αρκετές αναβολές
αγώνων.
Αυτό βέβαια ήταν το
φυσιολογικό και το σωστό.
Φυσικά μ’ ένα τέτοιο σκηνικό
και οι εφημερίδες
αναπροσαρμόζουν την ύλη
τους, που κλείνει πολύ
νωρίτερα του συνηθισμένου
και δεν συμπεριλαμβάνει όλο
το εύρος της δράσης.
Πάντως γίνεται φιλότιμη
προσπάθεια σε όλα τα
αθλητικά μέτωπα.
Ετσι στο μπάσκετ οι
πρωταγωνιστές θέλουν να
αξιοποιήσουν το κενό για να
δουλέψουν συγκεκριμένα
στοιχεία και να επιστρέψουν
με νέες ιδέες.
Συστηματική δουλειά φυσικά
γίνεται και στο βόλεϊ, οπότε
δεν είναι τυχαίο το γεγονός
ότι η περιοχή ακούγεται
έντονα στο αντικείμενο.
Γενικά το τοπικό έμψυχο
δυναμικό ψάχνεται παντού
και δικαίως έρχεται η
δικαίωση.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΟΣΟ ΠΙΟ ΨΗΛΑ ΕΣΚΑΣΑΝ ΧΑΜΟΓΕΛΑ
Η Τρικαλινή φωνή ακούγεται σε όλες τις κατηγορίες
άμεσα ή έμμεσα και αξίζει να συνεχιστεί ο αγώνας
•(σελ. 4)

Ο ΑΟΤ θα σπεύσει να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν
περισσότερους βαθμούς ως το τέλος του πρώτου γύρου

•(σελ. 5)

Οι Νέοι του ΑΟΤ πήραν την παρθενική τους νίκη με 4-0
στην Σπάρτη και θα σπεύσουν να χτίσουν πάνω σ’αυτή

•(σελ. 7)
CMYK
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Π

ολλές φορές η
ανάγνωση του
προγράμματος
αλλά και η
θεωρητική μελέτη των
ομάδων που μετέχουν σ’
έναν μαραθώνιο δείχνει
το επίπεδο.

Με την γνωστή
Οι γυναίκες του Ασκληπιού μετά την τελευταία μεγάλη νίκη καλούνται να ξεδιπλώσουν

Του Αρη Κόντα
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Ετσι από την πρώτη στιγμή
στην οικογένεια του Ασκληπιού συνειδητοποίησαν ότι το
πρωτάθλημα θα είχε υψηλό
συντελεστή δυσκολίας.
Ομολογουμένως στον όμιλο
μετέχουν συγκροτήματα που
δουλεύουν υποδειγματικά,
ενώ διαθέτουν γεμάτο ρόστερ.
Άλλες ομάδες έχουν μεγάλη
ιστορία και βαριά φανέλα,
οπότε αξίζουν τον σεβασμό.
Ωστόσο ακόμη και οι αδύναμοι κρίκοι είναι σε θέση να
κάνουν την ζημιά.
Οι γαλάζιες χρειάστηκαν
ένα εύλογο διάστημα για να
βρουν βηματισμό αλλά η τελευταία μεγάλη νίκη ψυχολογίας θα δώσει ώθηση.
Όλα φυσικά περνούν μέσα
από την συστηματική δουλειά,
οπότε οι παίκτριες και ο
κόουτς Γεροβάϊος(διαδέχτηκε
την κ. Βασίλεβα) δεν θα αφήσουν να πέσει τίποτα κάτω
για την υστεροφημία της ομάδας και το καλό του Τρικαλινού βόλεϊ.
Ασφαλώς το πρωτάθλημα
είναι μακρύ οπότε δεν υπάρχει
άλλος δρόμος για τον Ασκληπιό από την βήμα- βήμα πορεία με την απαραίτητη προσαρμογή, συγκέντρωση και
κυρίως αποτελεσματικότητα.
Όλα αυτά τα στοιχεία τα
εκτιμούν ιδιαίτερα οι συμπολίτες φίλοι του βόλεϊ, που στο
μέτρο του δυνατού σπεύδουν
να δίνουν ώθηση στις παίκτριες αναγνωρίζοντας τις μεγάλες χαρές που τους πρόσφεραν όλα αυτά τα χρόνια.
Εννοείται ότι και στην επανέναρξη της δράσης το θέαμα
είναι εξασφαλισμένο, αφού
οι εμπνεύσεις των αθλητριών
είναι ατέλειωτες, οπότε υπάρχουν πολλοί λόγοι για να απολαύσει κανείς τους αγώνες.
Ας θυμηθούμε τα μέχρι
τώρα δρομολόγια του εκπροσώπου μας.

Δύσκολη αρχή
Με εξαίρεση τον Ναύαρχο
Βότση που νίκησε 3-0 σετ
εκτός έδρα τον Ασκληπιό οι
γηπεδούχοι Νίκη Αλεξανδρούπολη, Πρωταθλητές Πεύκων
και Καβάλα νίκησαν με καθαρό τρίποντο την Ελασσόνα,
την Δράμα και τον Λαγκαδά
αντίστοιχα, για την 1η αγωνιστική του Β' ομίλου της Α2
Γυναικών.
Εχοντας σημαντικές απουσίες ο Ασκληπιός δεν μπόρεσε
να βρει ρυθμό και έχασε στην
έδρα του από τον αξιόλογο
Ναύαρχο Βότση. Ο αγώνας
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6 Οκτώβρη 2018.
Τα σετ ήταν: 0-3 (13-25,
21-25, 20-25)

Φρένο στα Πεύκα
Δύσκολη αποστολή είχαν
οι γυναίκες του Ασκληπιού
στην έδρα των ποιοτικών Πεύκων το Σάββατο 13 Οκτώβρη
2018. Μάλιστα η υπόθεση έγι-

Ηττα με βραβεύσεις

Το 100% θα δώσουν στην συνέχεια τα Τρικαλινά κορίτσια και ο κόουτς Ν. Γεροβάϊος

Η ήττα από την Ελασσόνα πείσμωσε τις γαλάζιες
νε βουνό, αφού οι γαλάζιες
παρατάχθηκαν και πάλι με
απουσίες.
Ήττα και στη δεύτερη αγωνιστική για τις γυναίκες του
Ασκληπιού.Αυτή τη φορά στη
Θεσσαλονίκη από την πολύ
δυνατή ομάδα των Πρωταθλητών Πεύκων η οποία στοχεύει φέτος την άνοδο και
για το σκοπό αυτό έχει προχωρήσει σε ορισμένες πολύ
ισχυρές μεταγραφές.
Η ομάδα των Πρωταθλητών
Πεύκων δεν άφησε πολλά περιθώρια αντίδρασης στα κορίτσια του Ασκληπιού και πήρε
ένα σχετικά εύκολο τρίποντο
ενώ ο Ασκληπιός θα πρέπει
να ανασκουμπωθεί και να κυνηγήσει πλέον τους πρώτους
του βαθμούς στα επόμενα
παιχνίδια.
Τα σετ 25-16, 25-13, 25-22.
Πρωταθλητές
Πεύκων
(Ιωαννίδης):Κοτέογλου, Χοτοκουρίδου, Συμεωνίδου, Καραπαλίση(λ), Πανταζή, Τυφλιώτη, Βελίκοβα, Λεωνιδάκη,
Κύρκου, Μότσιανου, Γιαννούλη, Ματσαρόκη, Καντούρη,
Ιωαννίδου(λ).
Ασκληπιός

(Βασίλεβα):Αθανασοπούλου,
Βουλγαράκη, Κοτσίρα, Γεωργοπούλου, Χατζηχριστοδούλου, Τζίκα, Ταρατόρα, Σούλκο,
Γεωργίου, Σκέμπη.

Εσπασε το ρόδι
Την πρώτη του νίκη έκανε
στο πρωτάθλημα της Α2 ο
Ασκληπιός με αντίπαλο τη νεανική ομάδα του ΓΣ Δράμας.
Έπρεπε να περιμένει την
τρίτη αγωνιστική(Σάββατο 20
Οκτώβρη 2018) για να γευτεί
τη χαρά της νίκης ο Ασκληπιός που ξεπέρασε το εμπόδιο
της Δράμας με σκορ 3-1 και
πραγματοποίησε μια πολύ
καλή , αν και αγχωτική σε κάποια διαστήματα, εμφάνιση.
Στο 1ο σετ δεν άφησαν κανένα περιθώριο στην ομάδα
της Δράμας ,πήραν από την
αρχή τα ηνία του αγώνα και
αποδίδοντας καλό βόλλευ
ήταν συνεχώς μπροστά στο
σκόρ 4-1, 8-3, 13-9, 20-11 για
να πάρουν τελικά το σετ με
25-15.
Στο 2ο σετ η ομάδα της
Δράμας πίεσε στο σερβίς και
ήταν συνεχώς κοντά στο σκορ
6-5, 13-12, 15-16 και εκμεταλ-

λευόμενη την κακή υποδοχή
του Ασκληπιού πήρε κεφάλι
στο σκορ 19-21, 20-23. Τα κορίτσια του Ασκληπιού αντέδρασαν και κυνήγησαν το
σκορ ισοφαρίζοντας σε 2424 και έδωσαν ένα δραματικό
τόνο στο σετ. Τελικά το έχασαν με 24-26.
Στο 3ο σετ δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης,
μπήκαν μπροστά στο σκορ
και διατηρούσαν σταθερά μια
διαφορά 5-7 πόντων για να
πάρουν τελικά το σετ με 2516.
Η ίδια εικόνα και στο 4ο σε
5-1, 8-2, 114-4, 18-10 για να
πάρουν τελικά το σετ με 2515 και τη νίκη με 3-1 σετ.
Πήραν έτσι μια βαθιά ανάσα
και ατενίζουν πλέον με αισιοδοξία το μέλλον.
Ασκληπιός (Βασίλεβα): Γεωργοπούλου, Βουλγαράκη,
Αθανασοπούλου, Χατζηχριστοδούλου, Σκάμπη, Κοτσίρα
(λ), Λάιου, Παπαθεοδώρου,
Γεωργίου, Ραντόμσκα, Τζίκα,
Σούλκο, Ταρατόρα, Μουρατλάρι(λ).
ΓΣ. Δράμας (Ηλιόπουλος):
Τόλιου, Ναλμπάντη, Δασκά-

Την ήττα γνώρισαν οι γυναίκες του Ασκληπιού από την
Ελπίδα Αμπελοκήπων, με
σκορ 1-3, στα πλαίσια της
4ης αγωνιστικής(Σάββατο 27
Οκτώβρη 2018) του πρωταθλήματος Α2 γυναικών.
Σε ένα συγκλονιστικό ματς
που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων η
ομάδα του Ασκληπιού δεν κατάφερε να πάρει έστω τον
βαθμό απο την Ελπίδα.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης
ξεκίνησε πολύ καλά στο 1ο
σετ και με πίεση στο σερβίς
και περισσότερες επιλογές
στην επίθεση δεν δυσκολεύτηκε να πάρει εύκολα το πρώτο σετ με 11-25.
Στο 2ο σετ η εικόνα του
Ασκληπιού άλλαξε τελείως και
με πιο καθαρές επιλογές και
καλύτερη υποδοχή ,είχε συνέχεια ένα μικρό προβάδισμα
3-1, 6-5, 9-7, 16-14, 22-19 για
να πάρει τελικά το σετ με 2522.
Το 3ο σετ ξεκίνησε με την
ομάδα της Ελπίδας να έχει
διαρκώς ένα προβάδισμα 02, 4-6, 9-12, 12-15.Κάπου εκεί
όμως πάτησε γκάζι και πήρε
άνετα το σετ με 16-25.
Το 4ο σετ ήταν ένα πραγματικό ντέρμπυ όπου και οι
δύο ομάδες κυνήγησαν τη
νίκη με απίστευτο πάθος και
ένταση.
Βγήκαν απίστευτες άμυνες,
παίχτηκαν ατέλειωτοι σε διάρκεια πόντοι και οι δυο ομάδες
έδειχναν ικανές να πάρουν το
σετ.Ο Ασκληπιός είχε ένα μικρό προβάδισμα στο σκορ 30, 9-5, 13-11, 19-17 , 22-22.
Πιο ψύχραιμη όμως και πιο
έμπειρη η Ελπίδα πήρε τελικά
το σετ και τη νίκη με 22-25.
Ασκληπιός (Βασίλεβα):Γεωργοπούλου, Χατζηχριστοδούλου, Βουλγαράκη, Αθανασοπούλου, Σκέμπη, Λάιου,
Κοτσίρα(λ), Κόκκαλη, Σούλκο,
Γκιούρκη, Μπαντίκου, Ταρατόρα(λ), Μπρουσιάκη, Τζίκα.
Ελπίς (Χρυσομαλλίδης):Αρμουτσή, Παπάζογλου, Αποστολίδου, Σουπιώνη(λ), Πατίκα, Σουπιώνη Ι., Ταυλίκου,
Τσουκαλά, Αθανασιάδου, ΑρμουτσήΜ, Αμπεριάδου, Γκόλτσιου, Παπαδοπούλου, Ευγενίδου(λ).
Πριν την έναρξη του αγώνα
η οικογένεια του Ασκληπιού
βράβευσε την χάλκινη Ολυμπιονίκη Νέων της Αργεντινής
Φανή Τζέλη και το δικό της
παιδί Ε. Αθανασοπούλου για
τα τρομερά κατορθώματα
στην Αγγλία.

Στις λεπτομέρειες
Την ήττα, με 3-2, γνώρισαν
οι γυναίκες του Ασκληπιού
στο ντέρμπυ του κάμπου(Σάββατο 3 Νοέμβρη 2018) με αν-

τίπαλο την ΕΑ Λάρισας στο
κλειστό του 1ου Γυμνασίου
Λάρισας.
Ένα συγκλονιστικό παιχνίδι
που διήρκεσε περισσότερο
από 2,5 ώρες και κράτησε
αμείωτο το ενδιαφέρον των
φιλάθλων μέχρι και τον τελευταίο πόντο.
Οι δύο ομάδες προέρχονταν από άτυχα αποτελέσματα,είχαν από μία μόλις νίκη
στις πρώτες αγωνιστικές και
ήθελαν όσο τίποτε άλλο τους
βαθμούς.
Στο 1ο σετ η ΕΑΛ ξεκίνησε
καλύτερα ,πήρε μια διαφορά
στο σκορ 3-1, 6-3, 10-4. Κάπου
εκεί όμως ο Ασκληπιός αντέδρασε και όπλο το καλό σερβίς άρχισε να ροκανίζει τη
διαφορά 11-9 και μάλιστα
πήρα κεφάλι στο σκορ 11-13,
15-16.Η ΕΑΛ εκμεταλέυτηκε
κάποια λάθη του Ασκληπιού
και προηγήθηκε 18-17, 22-18
για να πάρει τελικά το σετ με
25-21.
Στο 2ο σετ ο Ασκληπιός
πήρε από νωρίς προβάδισμα
στο σκορ, 1-3, 7-9, 9-14, 1216, 20-23, το οποίο και κράτησε χωρίς να κινδυνεύσει ιδιαίτερα και πήρε το σετ με 2125.
Το 3ο σετ ξεκίνησε όπως
τελείωσε το 2ο με τον Ασκληπιό να ελέγχει το ρυθμό και
να προηγείται με 1-3, 8-10,
10-15, 16-19.Η ΕΑΛ αντέδρασε και εκμεταλευόμενη κάποιες κακές υποδοχές και επιλογές ισοφάρισε σε 21-21 και
να πάρει τελικά το σετ με 2522.
Στο 4ο σετ οι δυο ομάδες
ξεκίνησαν πόντο-πόντο, 2-1,
3-5, 6-7, 10-11. Ο Ασκληπιός
πήρε ένα μικρό προβάδισμα
13-16, 14-18, 16-20,20-22. Απο
κεί και μετά έγινε μάχη για
κάθε πόντο, οι δυο ομάδες
τα έδωσαν όλα και κάθε πόντος κερδιζόταν με πολύ πόνο
και προσπάθεια, 22-23, 2323, 23-24 για να πάρει τελικά
το σετ ο Ασκληπιός με 23-25
και να πάμε στο ται-μπρεικ.
Εκεί ο Ασκληπιός ξεκίνησε
καλύτερα , προηγήθηκε με 04 με τους γηπεδούχους να
αντιδρούν άμεσα και να ισοφαρίζουν 4-4 και να πηγαίνουν
πόντο-πόντο 5-5, 6-7, 6-8, 89, 10-9.Πιο ψύχραιμες οι κοπέλες της ΕΑΛ πήραν προβάδισμα 11-10, 12-10 για να
πάρουν τελικά τη νίκη με 1510.
Η λήξη βρήκε τις κοπέλες
των 2 ομάδων αγκαλιασμένες
έχοντας προσφέρει θέαμα
υψηλού επιπέδου.
Με τη λήξη του αγώνα οι
άνθρωποι του Ασκληπιού εξέφρασαν τα παράπονα τους
στον 1ο διαιτητή για κάποια
φαλτσοσφυρίγματα και κάποια μη σφυρίγματα τα οποία
σαφώς και δεν έκριναν τον
αγώνα , δημιούργησαν όμως
εκνευρισμό χωρίς να υπάρχει
λόγος.
ΕΑΛ (Παπαδημητρίου):
Τάση, Αλέξη(λ), Κουτσιάρη,
Ζαφειρίου, Στεργίου, Πλακιά,
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επιμονή
τα αγωνιστικά τους χαρίσματα για να κερδίσουν το στοίχημα
Αποστόλου, Μπέη, Κουτσογιάννη, Χαραβελούλη, Αλβίζου, Τρίμα, Μαργαριτοπούλου, Τίκα(λ),
Ασκληπιός (Βασίλεβα):
Βουλγαράκη, Γεωργοπούλου,
Χατζηχριστοδούλου, Σκέμπη,
Κοτσίρα, Λάιου, Λιάκου, Σούλκο, Ταρατόρα, Χαλκιαδάκη,
Τζίκα.

Καθαρή νίκη
Άλλη μια νίκη, συνοδευόμενη μάλιστα από πολύ καλή
εμφάνιση, πρόσθεσε στο
ενεργητικό του ο Ασκληπιός
κερδίζοντας στο παιχνίδι που
έγινε το Σάββατο 10/11/2018
στο ΔΑΚ Τρικάλων τον ΑΟ
Καβάλας με καθαρό σκορ 30.
Τα κορίτσια του Ασκληπιού
μπήκαν πολύ δυνατά και σοβαρά στο παιχνίδι, πήραν κεφάλι στο σκορ και δεν άφησαν
περιθώρια αντίδρασης στις
φιλοξενούμενες. Περιόρισαν
στο ελάχιστο τα λάθη και διεκδίκησαν με πάθος κάθε πόντο.
Τα σετ , 25-22, 25-20, 2517.
Ασκληπιός (Βασίλεβα):
Βουλγαράκη, Γεωργοπούλου,
Χατζηχριστοδούλου, Αθανασοπούλου, Κοτσίρα(Λ), Σκέμπη, Λάιου, Λιάκου, Χαλκιαδάκη, Γεωργίου, Ταρατόρα(Λ),
Σούλκο, Γκιούρκη, Τζίκα.
Καβάλα (Γερακινη): Παπακώστα, Ευθυκράτη, Κλίκη, Οικονομίδου, Μπάρη, Τσιούλκα,
Βαλιδάκη, Δικαστοπούλου, Γεωργιάδου, Ντόμη(λ), Ζαφειρίου, Αγγελοπούλου, Γερακίνη(λ), Νικολάου.

Πικρή απώλεια

Ωραίο βόλεϊ και ξέσπασμα επί της Σταυρούπολης για τις γυναίκες του Ασκληπιού.

το πάλεψαν γερά
Είναι φανερό ότι οι γυναίκες
του Ασκληπιού ανέβασαν
στροφές το τελευταίο διάστημα και αποδίδουν το βόλεϊ,
που ξέρουν και μπορούν και
κυρίως αρέσει στους φιλάθλους.
Μάλιστα τα γαλάζια κορίτσια δεν αλλάζουν την φιλοσοφία τους ακόμη και όταν
παίζουν εκτός έδρας, όπου
φροντίζουν να χτυπούν όλα
τα ματς φτάνοντας μέχρι το
τέλος.
Σε κάθε περίπτωση ο Σαββατιάτικος αγώνας(17 Νοέμβρη 2018) σε ακριτική γωνιά
της χώρας αποτέλεσε μια διαφήμιση στο άθλημα.
Έφτασαν στην πηγή αλλά
νερό δεν ήπιαν οι γυναίκες
του Ασκληπιού στον εκτός
έδρας αγώνα μα την Νίκη
Αλεξανδρούπολης.
Για δεύτερο συνεχόμενο
εκτός έδρας παιχνίδι ,μετά
από αυτό με την ΕΑ Λάρισας,
τα κορίτσια του Ασκληπιού
έχασαν στο ται μπρέικ με 3-2
από την Νίκη Αλεξανδρούπολης.
Έγινε ένα συγκλονιστικό
παιχνίδι και κράτησε καθηλωμένους μέχρι τον τελευταίο
πόντο τους φιλάθλους της
Αλεξανδρούπολης (που είχαν
προσέλθει από νωρίς καθώς
αμέσως μετά ακολουθούσε

ήττα από έναν καλύτερο αντίπαλο.
Μια ήττα η οποία πρέπει
να ξεχαστεί, πολύ γρήγορα,
γιατί ακολουθεί μια σειρά από
κρίσιμους αγώνες, με ομάδες
που έχουν τον ίδιο στόχο (παραμονή) και θα πρέπει να κατακτηθούν όσο το δυνατόν
περισσότεροι βαθμοί ώστε να
μην κινδυνεύσει στη συνέχεια
αλλά και να δημιουργήσει μια
διαφορά ασφαλείας από τους
διώκτες της.
Τα σετ 25-15, 25-23, 25-15.
Ν.Γενεα :Ηλιάδη-Μάνου,
Κοσμά, Πείου, Κοντονάσιου,
Λάππα, Ρεπανίδου, Μπουρλή,
Παλτιμσίογλου(λ), Φαλιάγκα,
Σταυρίδη, Φίλια, Λάιου, Παπαφωτίου, Παπαζογλου(λ).
Ασκληπιός(Βασίλεβα):Λάιου, Σκέμπη, Γεωρργοπύλου,
Κοτσίρα(λ), Βουλγαράκη,Χατζηχριστοδούλου, Βογιατζόγλου, Γεωργίου, Σούλκο, Ταρατόρα, Τζίκα
Για μια ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε ότι στα γειτονικά
ντέρμπι δεν χωρούν προγνωστικά.
Η ουσία είναι ότι ο Ασκληπιός το Σάββατο(8 Δεκέμβρη
2018) αργά το απόγευμα υπέστη μια οδυνηρή ήττα με 2-3
στο Δημοτικό κλειστό από την
Ελασσόνα.
Κι όμως οι γαλάζιες ξεκίνησαν δυνατά και με θετική σκέψη, οπότε η συντριπτική πλειοψηφία των φιλάθλων πίστεψε
ότι θα καθάριζαν την συνάντηση μετά το αρχικό 2-0.
Όμως η Ελασσόνα έδειξε
ότι είναι σκληρό καρύδι και
δεν κατέθεσε τα όπλα, οπότε
δικαιώθηκε στον μέγιστο βαθμό.
Το χορταστικό τρίτο σετ
που κατέληξε σε Λαρισινά χέρια αποδείχτηκε καταλυτικό.
Διότι στην συνέχεια τίποτα
δεν βγήκε για τον Ασκληπιό,
ενώ το φιλοξενούμενο συγκρότημα είχε ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα, οπότε προέκυψε ατέλειωτη πίκρα για τα
Τρικαλινά χρώματα.
Τα σετ ήταν: (25-11, 25-23,
25-27, 13-25, 08-15)

Ξανά οριακά
Τέτοιες στιγμές και πολλά χαμόγελα θέλει να βιώσει στο 2019 ο εκπρόσωπός μας
αγώνας βόλλευ Α1 ανδρών
)και χάρισε έντονες συγκινήσεις.
Ο Ασκληπιός ξεκίνησε καλύτερα στο 1ο σετ, είχε το
έλεγχο και με πλουραλισμό
στην επίθεση πήρε το σετ με
20-25.
Σο 2ο σετ έγινε πραγματική
μάχη και κάθε πόντος απαιτούσε πολύ κόπο και τρέξιμο.Τ
α κορίτσια του Ασκληπιού πιο
ψύχραιμα πήραν και το 2ο
σετ με 23-25 και βρέθηκαν
ένα βήμα από τη μεγάλη έκπληξη.
Το 3ο σετ ήταν τελικός και
για τις δυο ομάδες.Το σκορ
πήγαινε πόντο και καμιά ομάδα δεν μπορούσε να πάρει
διαφορά .Τελικά πιο ψύχραιμες οι γηπεδούχες πήραν το
σετ με 26-24.
Στο 4ο σετ άρχισαν να φαίνονται τα σημάδια της κούρασης των κοριτσιών του
Ασκληπιού .Η μάδα της νίκης
πήρε κεφάλι στο σκορ και
κέρδισε τελικά το σετ με 2519.

Το 5ο και τελευταίο κράτησε καθηλωμένους τους θεατές (αλλά και του αθλητές
της αναμέτρησης των ανδρών) και κυριολεκτικά έσπασαν καρδιές .Πόντοπόντο μέχρι την τελευταία επίθεση .
Πιο ήρεμες και μετον ενθουσιασμό της ανατροπής οι
γηπεδούχες κατάφεραν να
κερδίσουν το σετ με 16-14
και να ολοκληρώσουν την ανατροπή. Πολλά συγχαρητήρια
και στις δυο ομάδες που τα
έδωσαν όλο μέχρι τον τελευταίο πόντο αλλά και στους
φιλάθλους της Αλεξανδρούπολης που επιβράβευσαν με
το θερμό χειροκρότημά τους
την προσπάθεια όλων των κοριτσιών.
Νίκη. Αλεξ (Ανδρεάδης
Ι.):Ζυγερίδου, Ανδρεάδη, Σιδηροπούλου, Τσορλίνη, Τζήμα, Λυμπεροπούλου(λ), Ντίτσα, Δημητροπούλου(λ), Παρισακη, Νικολαίδου, Πεπόνη,
Παπάζογλου, Καρακικλα, Μαραθόκαμπου.
Ασκληπιός
(Βασίλεβα

Σ.):Γεωργοπούλου, Χατζηχριστοδούλου, Κοτσίρα(λ), Σκέμπη, Βογιατζόγλου, Βουλγαράκη, Αθανασοπούλου.
Στην 8η αγωνιστική ο
Ασκληπιός έκανε το ρεπό του.

Υψηλό εμπόδιο
Την πιο φορμαρισμένη ίσως
ομάδα του πρωταθλήματος
αντιμετώπισαν την Κυριακή
το απόγευμα 2 Δεκέμβρη
2018 οι γυναίκες του Ασκληπιού και λύγισαν στο Ασβεστοχώρι 3-0 κόντρα στη Νέα
Γενεά.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης,
που βρίσκεται στη δεύτερη
θέση και σε απόσταση αναπνοής από τον πρωτοπόρο
Ναύαρχο Βότση, ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του
αγώνα και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης της στο
Ασκληπιό.
Έπαιξε όσο και όπως χρειαζόταν για να πάρει ακόμη
μια νίκη.Ο Ασκληπιός αντέδρασε μόνο στο δεύτερο σετ
αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό
και δικαιολογημένα ήρθε η

Ένα νέο ξεκίνημα ήθελαν
να κάνουν την Κυριακή 16 Δεκέμβρη 2018 οι γυναίκες του
Ασκληπιού στην έδρα του
Λαγκαδά αλλά μετά από ένα
γεμάτο ματς έχασαν ξανά με
3-2.
Ένας αγώνας που διεξήχθη
υπό το βλέμμα του νέου προπονητή κ.Γεροβάιου ο οποίος
ανέλαβε την Παρασκευή
14/12/2018 τις τύχες της γυναικείας ομάδας και σε ένα
γήπεδο που επικρατούσαν πολικές συνθήκες (το οποίο και
ανέφερε ο διαιτητής στις παρατηρήσεις του φύλλου αγώνα).
Στο αγωνιστικό κομμάτι ο
Ασκληπιός ξεκίνησε κάπως
μουδιασμένα αλλά πήρε τελικά το σετ με 21-25 .
Στο 2ο σετ η ομάδα του
Λαγκαδά πήρε προβάδισμα
στο σκορ και επικράτησε 2523.
Το 3ο και το 4ο σετ ήταν
σχεδόν πανομοιότυπα.Στο 3ο
ολική επικράτηση του Λαγκαδά με 25-13 και το 4ο ολική
επικράτηση του Ασκληπιού
με 9-25, για να φτάσουμε στη
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ρώσικη ρουλέτα του 5ου σετ
(και κακού δαίμονα του
Ασκληπιού).
Εκεί η ομάδα του Λαγκαδά
ξεκίνησε καλύτερα 2-1 ,4-2,
8-5 ,10-8 για να πάρει τελικά
το σετ και τη νίκη με 15-10.
Λαγκαδάς (Κναπεκ Γ.): Νερσέσοβα, Τσακιλτζή, Γκάνζαρη,
Σέρτη, Αντωνίου, Δημητριάδου, Στεργίου, Δανα, Καραφωτάκη, Τούραλη, Σγουρομάλη, Μουράτι.
Ασκληπιός (Γεροβαιος):
Βουλγαράκη, Γεωργοπούλου,
Γεωργίου, Χατζηχριστοδούλου, Λαιου, Βογιατζόγλου,
Σκέμπη, Αθανασοπούλου.

Ηχηρό ξέσπασμα
Κάτι από τα παλιά μεγάλα
παιχνίδια θύμισαν το Σάββατο
22 Δεκέμβρη 2018 το απόγευμα οι γυναίκες του Ασκληπιού.
Το δελτίο τύπου ανέφερε:
Μεγάλη νίκη, μετά από μεγάλη εμφάνιση, επί ενός εξαιρετικού αντιπάλου πέτυχε στο
ΔΑΚ Τρικάλων ο ΑΣ Ασκληπιός για τη 12η αγωνιστική
του πρωταθλήματος Α2 γυναικών.
Σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο
παιχνίδι ο Ασκληπιός κέρδισε
με 3-0 την ομάδα του ΕΟ
Σταυρούπολης και πήρε βαθιά
βαθμολογική αλλά και ψυχολογική ανάσα και ατενίζει πλέον το μέλλον με περισσότερη
αισιοδοξία.
Στο 1ο σετ η ομάδα της
Σταυρούπολης ξεκίνησε καλύτερα και πήρε ένα μικρό
προβάδισμα στο σκορ με 13, 4-7 .
Οι γηπεδούχες αντέδρασαν
και με πίεση στο σερβις και
πολύ καλές επιθετικές επιλογές ισοφάρισαν 12-12 και πήραν ένα μικρό προβάδισμα 23 πόντων το οποίο διατήρησαν
μέχρι το τέλος και πήραν το
σετ 25-23.
Στο 2ο σετ η ομάδα της
Σταυρούπολης ήταν καταιγιστική και ξεκίνησε με 0-6 δείχνοντας ότι θέλει το σετ με
κάθε τρόπο.Διατηρούσε με
άνεση μια διαφορά 4-5 πόντων
4-9, 7-12, 15-20 και εκεί που
φαινόταν να ελέγχει το ρυθμό
και να τελειώνει το σετ,ήρθε
η αντίδραση του Ασκληπιού
ο οποίος ροκάνισε τη διαφορά
17-21 , 21-22 για να πάμε στο
24-23 και να σπάσουν καρδιές.
Η Σταυρούπολη πίεσε στο
σερβια και αφού ισοφάρισε
σε 24-24 πέρασε μπροστά 2425 χωρίς όμως να καταφέρει
κάτι περισσότερο και έχασε
το σετ με 27-25.
Στο 3ο σετ ο Ασκληπιός
πήρε από νωρίς κεφάλι και
δεν άφησε περιθώρια στον
αντίπαλο 3-1, 9-6, 16-12 για
να πάρει τελικά το σετ με 2519 και 3 υπερπολύτιμους βαθμούς.
Ασκληπιός (Γεροβάιος):
Βουλγαράκη, Γεωργοπούλου,
Αθανασοπούλου, Χατζηχριστοδούλου, Σκέμπη, Βογιατζόγλου, Κοτσίρα(λ), Λάιου ,
Γεωργίου,
Ταρατόρα(λ),
Μπρουσιάκη, Σούλκο, Τζίκα,
Γκιούρκη.
Σταυρούπολη (Ακριτίδης):
Παπουλίδου, Πετρουλάκη(λ),
Καμφορίδου, Ανεσιάδου, Βουγιουκλίδου, Τζόβενου, Παπάζογλου, Πανταζή, Δαμιανίδου,
Καραγιάνη(λ), Ζεργιώτη, Χυτίρογλου.
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Συνεχίζουν
ακάθεκτοι
Οι Μιλγουόκι έκαναν
μια ακόμη πτήση με μπροστάρη
τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
Το Μιλγουόκι του Γιάννη Αντετοκούνμπο, «διέλυσε» με
144-112 την Ατλάντα με τον Έλληνα σούπερσταρ(basketblog) να φτάνει κοντά στο τριπλ-νταμπλ στα 19 λεπτά,
που αγωνίστηκε.
Συγκεκριμένα, ο «Giannis» είχε 16 πόντους,8 ριμπάουντ
και 10 ασίστ.
Από πλευράς Χοκς, που αντιμετώπισαν των πρώην προπονητή τους, Μάικ Μπουλντεχόλζερ, πρώτος σκόρερ
ήταν ο Μπέμπρι με 19 πόντους. Στην Βοστόνη, οι Σέλτικς
κέρδισαν εύκολα τους «Μαβς» με 114-93.
Ο Λούκα Ντόνσιτς ξεχώρισε, παρά την ήττα, έχοντας
19 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ για το Ντάλας. Για
τους «Κέλτες»,που είχαν πολλούς πρωταγωνιστές, ο
Μπράουν είχε 21.
Η Οκλαχόμα πάει τρένο με τον Πολ Τζόρτζ να έχει 37
πόντους και να οδηγεί τους Θάντερ στην νίκη με 109-111
επί του Πόρτλαντ. Από πλευράς ηττημένων, ο Λίλαρντ
πέτυχε 23 πόντους.
Το Κλίβελαντ υπέστη την 8η συνεχόμενη ήττα με 91117 από την Γιούτα .
Οι Τζαζ είχαν «πολυφωνία» στην επίθεση με τον Μίτσελ
να είναι πρώτος σκόρερ με 18. Για το απογοητευτικό Κλίβελαντ, ο Μπουρκς πέτυχε 17.
Το Μαϊάμι επικράτησε της Ουάσινγκτον με 115-109.
Από πλευράς Χιτ,Ο Χασάν Γουάιτσάιντ κυριάρχησε με 21
πόντους και 18 ριμπάουντ, ενώ για τους ηττημένους ο
Μπιλ είχε 33 πόντους.
Με μπάζερ μπίτερ του Βίκτορ Ολαντίπο, η Ιντιάνα
έκαμψε την αντίσταση των Μπουλς με 119-116 στην παράταση. Ο «Dipo» είχε 36 για τους Πέισερς,ενώ για τους
«Ταύρους», ο Λαβίν είχε 31 πόντους.
Το Μέμφις ηττήθηκαν για 4η συνεχόμενη φορά από
τους μαχητικούς Νετς με 100-109.
Για το Μπρούκλιν, ο Ράσελ σκόραρε 23, ενώ για τους
Γκρίζλις, ο Κόνλει ηγήθηκε των σκόρερ με 31 πόντους.
Όντας εξαιρετικοί στο δεύτερο μέρος, οι Τίμπεργουλφς
έφτασαν στην νίκη με 120-103 επί των Μάτζικ.
Για τους «Λύκους», ο Τάουνς ήταν εντυπωσιακός με 31
πόντους και 15 ριμπάουντ, ενώ για τους Μάτζικ, ο Βούσεβιτς είχε 22.
Οι Κλίπερς, όντας «ισορροπημένοι» στην επίθεση, επικράτησαν σχετικά εύκολα των Σανς με 111-121.
Για τους νικητές, ο Γκαλινάρι είχε 21 πόντους, ενώ για
τους ηττημένους, ο Μπούκερ σκόραρε 23. Τέλος, οι Νικς
πήραν σπουδαία νίκη επί των Λέικερς με 112-119 και
έβαλαν τέλος σε ένα σερί 8 ηττών.
Ο Τιμ Χάρνταγούει Τζούνιορ ήταν πρώτος σκόρερ των
νικητών με 22 πόντους. Για τους Λέικερς,που αγωνίστηκαν
πάλι χωρίς τον Λεμπρόν, ο Ίνγκραμ είχε 21 πόντους.

Κύμα αναβολών
Αρκετά παιχνίδια μπάσκετ
δεν θα πραγματοποιηθούν
λόγω καιρικών συνθηκών.
Σε νέα αναβολή οδηγήθηκε παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής
μεταξύ ΓΣ Σοφάδων και Αστέρα Λάρισας.
Το παιχνίδι που είχε αναβληθεί στις 25 Νοεμβρίου,
λόγω αθλητή του Αστέρα που συμμετέχει σε Εθνικές
ομάδες, μετατέθηκε σε άλλη ημερομηνία.
Ακόμη αναβλήθηκαν: Ελασσόνα- ΑΕΛ(Α1), Αίολος- Παλαμάς(Κ21), Αίολος- Σπάρτακος(κορασίδες) Πρ. ΓωνιάΚεραυνός(Β’ ΕΣΚΑΘ).

Φρένο σε Νέες
Επι του πιεστηρίου και μετά από απόφαση της ΕΠΟ
αναβλήθηκε ο σημερινός αγώνας για τις νέες Τρικάλων,
που ήταν να υποδεχθούν τις Πιερίδες στο Ελευθεροχώρι.
Για τις γυναίκες επισημοποιήθηκε η απόκτηση γκολκήπερ(Μάρθα Σπυροπούλου από Αθηναϊκή).

Διαθέτουν ισχυρή φωνή
Τα Τρικαλινά συγκροτήματα μπάσκετ δίνουν τον αγώνα τον καλό
διατηρώντας ψηλά την φήμη της Θεσσαλικής καλαθοσφαίρισης

Μ

όλις πριν μια
εβδομάδα τα
φώτα ήταν
στραμμένα στο
F4 του κυπέλλου ΕΣΚΑΘ.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Κάθε διοργάνωση έχει ξεχωριστό χρώμα και δεν είναι
τυχαίο ότι οι συναντήσεις διαθέτουν άγρια ομορφιά.
Και φέτος λοιπόν ειδικά ο
τελικός ανάμεσα στον κυπελλούχο Σπάρτακο και την Αναγέννηση Καρδίτσας αποτέλεσε
διαφήμιση του αθλήματος.
Ως γνωστόν το προβάδισμα
άλλαξε πολλές φορές χέρια,
ενώ το ένα μεγάλο καλάθι διαδεχόταν το άλλο.
Και εκεί που πίστεψαν οι περισσότεροι ότι η υπόθεση είχε
κλειδώσει ήρθε μια τελευταία
αγωνιστική έκρηξη για να καταδεχθεί ότι στον συγκεκριμένο χρόνο τα πάντα κρίνονται
μόνο με το τελευταίο σφύριγμα, αφού οι παίκτες μπορούν
να σκοράρουν με κάθε τρόπο
και απ’ όλες τις αποστάσεις.
Μπορεί στην συγκεκριμένη
διοργάνωση η συγκομιδή των
Τρικάλων να μην είναι η επιθυμητή αλλά είναι αλήθεια ότι
τα δικά μας επιτελεία ψάχνονται στον μέγιστο βαθμό για
να βελτιώσουν τους δείκτες
και στο συγκεκριμένο μετερίζι.
Αξίζει πάντως να κάνουν ότι
περνάει από το χέρι τους για
να κρατήσουν ψηλά το μπασκετικό όνομα του νομού, που
όλοι αναγνωρίζουν.
Σε κάθε περίπτωση η παράδοση του Θεσσαλικού μπάσκετ
είναι πλούσια. Πάντως τα φεγγάρια παίζουν σημαντικό ρόλο.
Ετσι εκεί που είχαμε δυναμική εκπροσώπηση στην Α1
ΕΣΑΚΕ τα Τρίκαλα δεν υφίστανται πλέον, ενώ η Λάρισα
μετασχηματίστηκε σε Ηφαιστο
Λήμνου.
Από την στιγμή όμως που
υπάρχουν φλόγα, μεράκι και
διορατικότητα μπορεί να επιχειρηθεί τουλάχιστον μια αναγεννητική προσπάθεια
Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι στο τρέχων πρωτάθλημα της κορυφαίας κατηγορίας κυριαρχούν οι ομάδες του κέντρου, ενώ η επαρχία παλεύει με νύχια και δόντια
για να σταθεί στο ύψος των
περιστάσεων.
Ασφαλώς έμεινε ένα μεγάλο
κενό για τους Θεσσαλούς φιλάθλους οι οποίοι όμως ξέρουν να στηρίζουν τις υπόλοιπες ομάδες, που μετέχουν
στα Εθνικά και τοπικά πρωταθλήματα. Το σίγουρο είναι ότι
οι συμπολίτες φίλαθλοι δεν
αφήνουν να πέσει τίποτα κάτω
και ξέρουν σαν την παλάμη
του πολλά δεδομένα για τις
Θεσσαλικές ομάδες. Ετσι είναι
προετοιμασμένοι για υψηλές
πτήσεις, αγώνες για αξιοπρεπές πλασάρισμα αλλά και μάχη
για την ανανέωση εισιτηρίων.
Φροντίζουν βέβαια να ανανεώνουν το γνωστικό μπασκεCMYK

Μέσα σε όλα είναι οι Τρικαλινές ομάδες μπάσκετ του συνόλου
των κατηγοριών και μοχθούν για το καλύτερο
τικό υπόβαθρο και με νέα στοιχεία.
Εδώ και καιρό λοιπόν τα επιτελεία των συλλόγων φρόντισαν να δώσουν την απαραίτητη ισχύ στις μηχανές.
Ακόμη και όσοι διαπιστώνουν ότι τα οικονομικά είναι
δύσκολα βρίσκουν τρόπους
να σταθούν στα πόδια τους.
Εννοείται ότι κανείς δεν θέλει να βλέπει σωματεία να αποσύρονται και να φεύγουν από
τον χάρτη.
Ασφαλώς τα στενά οικονομικά δεδομένα αποτελούν τροχοπέδη για αρκετό μπασκετικό
κόσμο. Σίγουρα οι ιθύνοντες
σπάζουν το κεφάλι τους για
να βρουν λύσεις αλλά αυτό
δεν είναι και το πιο εύκολο
πράγμα στον κόσμο. Όπως
ανέφεραν χαρακτηριστικά στελέχη που υπηρετούν επί χρόνια
την τοπική καλαθοσφαίριση «
κάνουμε αγώνα δρόμου για
να μην σβήσει το όνειρο».
Φυσικά το βάρος έπεσε στον
σχηματισμό της αρχικής έκδοσης αλλά και στην πορεία
πάντα υπάρχουν περιθώρια
διόρθωσης ατελειών.
Ενας μεγάλος βραχνάς έχει
να κάνει με τις μετακινήσεις,
ενώ δεν λείπουν και τα έξοδα
εκτός προγράμματος.
Γενικά στην καθημερινότητα
μιας ομάδας τρέχουν πράγματα που δεν μπορεί να τα
δει εύκολα η κοινή γνώμη.
Ετσι οι φίλαθλοι πάντα έχουν
απαιτήσεις χωρίς όμως να
γνωρίζουν σε βάθος τα εσωτερικά των ομάδων.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι ίδιοι
απευθύνουν πρόσκληση σε
πρώτη ευκαιρία σε τοπικούς
φορείς και χορηγούς να στηρίξουν την προσπάθεια.
Ακόμη και το ένα ευρώ μετράει, οπότε τα περισσότερα
χέρια μπορούν να δώσουν ανάσες ως ένα εύλογο διάστημα.
Γιατί πλέον υπάρχουν πολλά
παραδείγματα ομάδων που ξεκινούν κοιτάζοντας μόνον την
χρονιά που έχουν μπροστά
τους, ενώ τα στελέχη τους
σημειώνουν ότι για την επόμενη περίοδο έχει ο Θεός
Συνεπώς δεν μπορεί να γίνει
και ο απαραίτητος μακροχρόνιος σχεδιασμός. Εκ των πραγμάτων τα σωματεία προχωρούν βήμα- βήμα και οι άνθρωποί τους προσπαθούν να
μην ξεφύγουν ούτε εκατοστό
από το αρχικό πλάνο.

Αξίζουν λοιπόν πολλά μπράβο για την επιμονή τους και
την οξυδέρκειά τους. Όταν
βέβαια εξελίσσεται η αγωνιστική δράση και προκύπτουν
ορισμένα μεγάλα αποτελέσματα ως έναν βαθμό τα ξεχνούν
όλα και ανακάμπτουν ψυχολογικά.
Ωστόσο όλοι ξέρουν ότι δεν
μπορούν να γίνουν θαύματα.
Δεν λείπουν βέβαια και τα
περίφημα μαγαζιά- γωνία, που
εγκαίρως βγαίνουν μπροστά
και δεν κρύβουν τις προθέσεις
τους για να φτάσουν όσο πιο
ψηλά μπορούν.

Σίγουρα βήματα
Ακόμη και οι πιο προικισμένες ομάδες δεν πρέπει να πετούν στα σύννεφα και να τάζουν λαγούς με πετραχήλια.
Διότι ένα- δυο αποτελέσματα
αν στραβώσουν τότε ελλοχεύει
κίνδυνος να πάρει αξιόλογα
συγκροτήματα από κάτω.
Η εμπειρία λοιπόν δείχνει
ότι στο τέλος του δρόμου δικαιώνονται όσοι προχωρούν
βήμα- βήμα. Διατηρούν λοιπόν
τα θετικά στοιχεία και προσπαθούν να συμπληρώσουν
όσο καλύτερα μπορούν το
αγωνιστικό κάδρο.
Σήμα κατατεθέν πάντως στα
Εθνικά πρωταθλήματα αποτελεί η πολυφωνία.
Στην Α2 Εθνική οι ειδήσεις
δεν σταματούν ποτέ, αφού
υπάρχουν φιλόδοξα στελέχη
και πρωταγωνιστές.
Πάντως είναι αλήθεια ότι τα
τελευταία χρόνια ανέβηκε
πολύ το επίπεδο στο συγκεκριμένο μετερίζι. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί αθλητές που
έκαναν σπουδαία καριέρα στην
Α1 ΕΣΑΚΕ παίζουν τα τελευταία χρόνια στην Α2 προσφέροντας ουσία και θέαμα, ενώ
παρασύρουν και τους υπόλοιπους βάζοντάς τους για τα
καλά στο κλίμα.
Γενικά στην κατηγορία μετέχουν πολλά βαριά χαρτιά με
τον συναγωνισμό να είναι έντονος και τα στατιστικά εντυπωσιακά.
Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι της Θεσσαλίας το
παλεύουν γερά.
Ευχάριστη έκπληξη είναι ο
Ερμής Αγιάς του δικού μας
Λεωνίδα Τριανταφύλλου, του
Ν. Κόμματου, του Τσιλούλη
και του Γ. Σκαραφίγκα, που
έτρεξε αλυσίδα εντυπωσιακών

αποτελεσμάτων, ενώ πρόσφατα έκοψε την πίτα του σε πολύ
ζεστό κλίμα.
Ιδιαίτερα οργανωμένος
όμως είναι και ο ΑΣ. Καρδίτσας
του Γ. Τζήμα και των πολλών
οικείων προσώπων.
Εκείνη η αύρα του παλιού
Αιόλου συνεχίζεται και στην
γειτονική πόλη.
Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί
Τρικαλινοί μετακομίζουν τις
ώρες των αγώνων για να απολαύσουν καλό μπάσκετ και να
θυμηθούν τα παλιά.
Και στην Β’ Εθνική όμως το
ένα ντέρμπι διαδέχεται το άλλου, αφού αγωνίζονται σωματεία με παράδοση αλλά και
σύλλογοι που εκπροσωπούν
μεγάλες περιοχές. Διόλου τυχαία οι περισσότεροι αγώνες
είναι μακράς διαρκείας.
Οσο για την Γ’ Εθνική την
ξέρουν πολύ καλά οι Τρικαλινοί
φίλαθλοι και φροντίζουν να
την παίζουν στα δάχτυλα.
Πάντως ο συναγωνισμός είναι έντονος και πολύ σωστά
τα δικά μας σωματεία δίνουν
έμφαση στην λεπτομέρεια.
Γενικά πάντως στα εθνικά
πρωταθλήματα οι συμπολίτες
είναι παντού και κάνουν εξαιρετικά την δουλειά τους.
Όπως φαίνεται τα καλύτερα
είναι μπροστά και στην επανέναρξη η μια είδηση θα διαδέχεται την άλλη.
Να μην ξεχάσουμε φυσικά
και το τοπικό. Οι πρωταγωνιστές ανασυντάσσονται, ενώ
είναι να βγουν ορισμένες εκκρεμότητες.
Μέλημα όλων βέβαια είναι
να διατηρήσουν την ταχύτητά
τους και να δράσουν με χειρουργική ακρίβεια ειδικά σε
ματς-βαρόμετρα.
Αναμφίβολα ο συναγωνισμός είναι έντονος, όπως και
το μέγα πάθος κάτι που αναγνωρίζουν οι Τρικαλινοί φίλαθλοι. Η Α1 ΕΣΚΑΘ δικαιώνει
και φέτος την φήμη της, οπότε
μένει να δούμε ποιος από τον
όμιλο των καλών ομάδων θα
κάνει αψεγάδιαστες εμφανίσεις δίνοντας σάρκα και οστά
στα όνειρά του.
Οσο για την Α2 κατηγορία
εξελίσσεται μέχρι στιγμής σε
δυνατό χαρτί των Τρικάλων
και μακάρι το σκηνικό να μην
αλλάξει και στο 2019.
Η ΑΕΤ οδηγεί την κούρσα
και φυσικά δεν θέλει να δώσει
δικαιώματα, ενώ οι Μάγοι που
ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής θα τα παίξουν όλα για
όλα.
Οσο για τον Κρόνο θα σπεύσει να εξαντλήσει τις πιθανότητες για βαθμολογική αναρρίχηση.
Για την Β’ ΕΣΚΑΘ κάναμε
εκτενή αναφορά στο χθεσινό
φύλλο με τους εκπροσώπους
μας να αναδεικνύουν την αγάπη για το άθλημα αλλά και
τους συνεκτικούς δεσμούς φιλίας, που κρατούν πολλά χρόνια.
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Δύσκολος ο Ιανουάριος
Ο ΑΟ Τρίκαλα θέλει μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου να ανέβει όσο το δυνατόν πιο ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ ----------------------------------26-5 -------------28
2. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ -----------------------15-6 -------------20
3. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ -----------------------------------14-7 -------------19
4. ΚΑΣΣΙΟΠΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ---------------------11-7 -------------17
5. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ----------------------------------15-9 -------------17
6. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ --------------------7-11 -------------14
7. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ ----------------------8-10 -------------14
8. ΗΡΟΔΟΤΟΣ ----------------------------------8-15 -------------12
9. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ -----------------------------11-15 -------------12
10. ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ---------------------------------8-8 --------------12
11. Α Ο ΤΡΙΚΑΛΑ -------------------------------9-13 -------------10
12. ΗΡΑΚΛΗΣ -----------------------------------11-12 -------------10
13. ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ --------------------------------11-22 -------------9
14. ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ --------------------6-11 --------------9
15. ΑΟΧ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ ------------------------10-11 -------------- 9
16. ΣΠΑΡΤΗ --------------------------------------5-11 --------------8
ταθλήματος έχει ως εξής:

Η 12η αγωνιστική
Το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι θα είναι Θεσσαλικό ντέρμπι
με τον Απόλλωνα Λάρισας.
Οι γείτονες αποτελούν την ευχάριστη έκπληξη μέχρι τώρα
στο πρωτάθλημα, αφού βρίσκονται στην 2η θέση της βαθμολογίας. Βέβαια για τον ΑΟΤ το παιχνίδι θα είναι οριακό, αφού
δεν θα έχει την πολυτέλεια για εντός έδρας απώλειες.

Η 13η αγωνιστική
Ο ΑΟ Τρίκαλα θα πρέπει να δείξει δυναμισμό μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου, ώστε να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς

Σ

την Πάτρα με την Παναχαϊκή έπαιξε χθες ο ΑΟ
Τρίκαλα (για τον αγώνα θα υπάρχει αναλυτική
ανάλυση στο επόμενο φύλλο, αφού η κακοκαιρία
δεν επέτρεψε να δημοσιευτεί σήμερα), όπου το
παιχνίδι ήταν για την 11η αγωνιστική. Βέβαια για τον
ΑΟΤ ο Ιανουάριος θα είναι ένας καθοριστικός μήνας,
αφού ο στόχος είναι μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου
να μαζέψει όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς.

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Η Φούτμπολ Λιγκ είναι μια κατηγορία που παραδοσιακά τα
πάντα κρίνονται στις λεπτομέρειες. Έτσι θα πρέπει να υπάρχει
και η ανάλογη προσοχή. Χθες είχαμε την 11η αγωνιστική του
πρωταθλήματος η οποία ολοκληρώνεται σήμερα.

Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής
Χθες
ΑΟΧ-Κισσαμικός – Ηρακλής
Παναχαϊκή – Α Ο Τρίκαλα
Εργοτέλης – Απόλλων Λάρισας (ΕΡΤ 3)
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-15.00
Σπάρτη – Ηρόδοτος
Απόλλων Καλαμαριάς – Αήττητος Σπάτων
Δόξα Δράμας – Α.Ε. Καραϊσκάκης
Αιγινιακός – Βόλος ΝΠΣ
Κέρκυρα – Πλατανιάς (ΕΡΤ 3)
ΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
8 γκολ: Μάντζης (Βόλος ΝΠΣ)
5 γκολ: Κουσκουνάς (Δόξα Δράμας), Μπιανκόνι ( Πλατανιάς)
4 γκολ: Συμελίδης ( Α Ο Τρίκαλα), Ελευθεριάδης (Παναχαϊκή),
Τουράμ ( ΑΟΚ Κέρκυρα), Ρίσκι ( ΑΟΧ Κισσαμικός)
Ενώ η συνέχεια του ΑΟ Τρίκαλα μέχρι το φινάλε του πρω-

Δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι για τον ΑΟ
Τρίκαλα με αντίπαλο αυτή τη φορά τον Ηρακλή. Την ομάδα
που αυτή τη στιγμή έχουν τους ίδιους βαθμούς, αλλά με τον
ΑΟΤ να ποντάρει στην έδρα ώστε να πάρει… φόρα!

Η 14η αγωνιστική
Στα Σπάτα θα βρεθεί ο ΑΟΤ για τον αγώνα με τον Αήττητο.
Μια ομάδα που δείχνει να κουβαλά προβλήματα, αλλά στον
αγωνιστικό χώρο οι παίκτες παλεύουν για το καλύτερο.
Πάντως είναι από τα εκτός έδρας παιχνίδια που λες ότι αξίζει
η… προσπάθεια για τη νίκη!

Η 15η αγωνιστική
Φινάλε του πρώτου γύρου για τον ΑΟ Τρίκαλα στο δημοτικό
στάδιο με αντίπαλο τον Καραϊσκάκη Άρτας. Μια ομάδα
ιδιαίτερα γνωστή τα τελευταία χρόνια, με τα παιχνίδια να
έχουν ενδιαφέρον.
Ο ΑΟΤ και εδώ θα ποντάρει στην έδρα.
Με άλλα λόγια. Είναι στα… πόδια των ποδοσφαιριστών του
ΑΟΤ να ξεκινήσει το 2019 με δυναμισμό και επιτυχίες. Ας το
δούμε στην πράξη.

Σούλης Παπαδόπουλος: “Δεν θα κινδυνεύσουν τα Τρίκαλα”
Ο Σούλης Παπαδόπουλος έκανε σχόλια για
όλες τις ομάδες της κατηγορίας στην
mikriliga.com. Για τα Τρίκαλα σημείωσε:
“Τα Τρίκαλα φέτος δεν ήταν αυτό που περιμέναμε.
Δεν μπόρεσαν σε κανέναν σημείο να δικαιολογήσουν τις υψηλές προσδοκίες που είχαν
δημιουργηθεί στην αρχή της σεζόν. Με τις αλλαγές στη διοίκηση και στην τεχνική ηγεσία,
δεν επήλθε ουσιαστικά ποτέ η απαιτούμενη
σταθερότητα για μία ομάδα που λέει ότι πάει

για πρωτάθλημα. Η υπόθεση άνοδος έχει τελειώσει. Η ομάδα παρότι είναι πολύ χαμηλά δε
θα κινδυνεύσει, αλλά δε θα κάνει και την πορεία
που πολλοί πίστευαν στο ξεκίνημα της χρονιάς”.
?Τέλος από την Κέρκυρα Βέρτζος και Μινγκάτσος
Εκκαθαρίσεις στην Κέρκυρα... Οι Φαίακες
ανακοίνωσαν την Παρασκευή (4/1) ότι οι Άγγελος Βέρτζος και Ντιόγκο Μινγκάτσος αποτελούν
παρελθόν.

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

Ο Έλληνας αμυντικός συμμετείχε φέτος σε
9 ματς πρωταθλήματος.
Αντίθετα, ο νεαρός επιθετικός δεν πήρε καν
χρόνο συμμετοχής και πλέον επιστρέφει στην
Σουρένσε, από όπου είχε αποκτηθεί δανεικός.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΑΟΚ ΠΑΕ ΚΕΡΚΥΡΑ ανακοινώνει την λύση των συμβολαίων
των ποδοσφαιριστών Άγγελου Βέρτζου και Diogo Mingachos.
Τους ευχαριστούμε και ευχόμαστε καλή επιτυχία στην ποδοσφαιρική τους σταδιοδρομία».

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ
ΣΙΔΕΡΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

ΤΖΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΖΑΠΠΑ 9 - ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ.: 24310 25442
ΚΙΝ.: 6977 246 233

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
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Σε σπουδαία βραδιά
•Ακρως αποτελεσματικός
ο Ολυμπιακός πήρε ευρεία
νίκη επί του Παναθηναϊκού
Ο Ολυμπιακός πραγματοποιώντας μεστή εμφάνιση και έχοντας σε εξαιρετική βραδιά
τους Μιλουτίνοφ και Στρέλνιεκς, επικράτησε
με άνεση του Παναθηναϊκού με 79-65.
Ο Ολυμπιακός σύμφωνα και με το basketblog ήταν καλύτερος στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, μπορεί να "βραχυκύκλωσε"
στα τελευταία 5' λεπτά της α' περιόδου με την
είσοδο των Μήτογλου και Αντετοκούνμπο,
όμως είχε τον πλήρη έλεγχο τόσο στα ριμπάουντ (36-27), όσο και στις ασίστ (20-18), ενώ
ευστόχησε με 38,5% στο τρίποντο, ποσό που
"διαβρώθηκε" στα τελευταία λεπτά από τα πολλά άστοχα σουτ, την ώρα που ο Παναθηναϊκός είχε 8/25, εκ των οποίων τα περισσότερα
μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο.
Κορυφαίος με διαφορά ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος δείχνει αγώνα με τον αγώνα πως
δεν είναι πλέον παίκτης Ευρωλίγκας, αλλά παίκτης επιπέδου ΝΒΑ. Το double double με 18
πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ καταδεικνύει το μέγεθος του ταλέντου του, την ώρα
που ισάριθμους πόντους είχε και ο Γιάνις
Στρέλνιεκς, ο οποίος με τα τρίποντα του
(4/5, 3/3 μέχρι το α' ημίχρονο), βοήθησε στη
δημιουργία τη διαφοράς των 20 πόντων. Σταθερά καλοί οι Πρίντεζης και Παπανικολάου με
11 και 12 πόντους αντίστοιχα.
Επιστροφή στις κακές εμφανίσεις για τον
Παναθηναϊκό που δείχνει ότι παρά την έλευση του Ρικ Πιτίνο, μόνο η ψυχολογία δεν μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα. Ξεχώρισαν:
Καλάθης, Μήτογλου.
Τα δεκάλεπτα: 16-14, 41-25, 59-40, 79-65
Ολυμπιακός (Ντέιβιντ Μπλατ): ΓουίλιαμςΓκος 7 (1), Τουπάν 5 (1), Σπανούλης 6 (1), Μιλουτίνοφ 18, Στρέλνιεκς 18 (4), Βεζένκοφ 2,
Πρίντεζης 11, Παπανικολάου 12 (3), Μάντζαρης, Μπόγρης, Λεντέι
Παναθηναϊκός (Ρικ Πιτίνο): Τόμας 8, Παπαγιάννης 4, Λάσμε 4, Παπαπέτρου 2, Παππάς
5, Γκιστ 4, Λεκαβίτσιους 10 (2), Λοτζέσκι, Καλάθης 13 (3), Αντετοκούνμπο 8 (2), Μήτογλου
7 (1)
Aπό την πλευρά του ο κόουτς Μπλατ δήλωσε περήφανος για τους παίκτες του τονίζοντας ότι έπρεπε να αντιδράσουμε μετά
την απώλεια από την Νταρουσάφακα.
Οσο για τον Ρικ Πιτίνο παραδέχτηκε την
ανωτερότητα του Ολυμπιακού.

Μέτρησε η θέληση
•Ο συμπολίτης άσος του
Ολυμπιακού Κ. Παπανικολάου
μίλησε για τον αγώνα των αιωνίων
Για μια ακόμη φορά κατέθεσε την γνωστή
του ενέργεια. Ο δικός μας Κώστας Παπανικολάου φώτισε πτυχές του αγώνα.
«Ήταν μία σημαντική νίκη. Δεν χρειάζεται να
έχεις ούτε έναν, ούτε δύο σε καλή μέρα. Ο καθένας έβαλε το λιθαράκι του και ήρθε αυτή η
νίκη. Όταν έχεις χάσει δύο παιχνίδια και σου
δίνεται η ευκαιρία να παίξεις στην έδρα σου,
τότε δίνεις έμφαση στο να δηλώσεις κάτι από
την πλευρά σου. Δείξαμε την θέλησή μας και
το πάθος μας από το πρώτο λεπτό, μπήκαμε
να κάνουμε το παιχνίδι μας»,
Για την αγωνιστική ανάταση του Ολυμπιακού: «Αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε καλύτερα
αυτά που μας ζητά ο προπονητής. Αποφασίσαμε να δώσουμε λίγο χρόνο παραπάνω για
να αφομοιώσει το κορμί μας αυτή την δουλειά
που γίνεται και να είμαστε έτοιμοι όταν πρέπει».
Για την εμφάνιση του Μιλουτίνοφ: «Νιώθουμε σιγουριά με τον Νίκολα μέσα. Είναι ένα
παιδί που δουλεύει πολύ, είναι προσηλωμένος,
είναι έξυπνος, διαβάζει το παιχνίδι. Αυτό είναι
πολύ σημαντικό. Δίνει πολλά στην ομάδα, είμαστε ευλογημένοι και τυχεροί που τον έχουμε».

Μεγάλη φυσιογνωμία
•Ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης μπορεί να μην βοήθησε τα Τρίκαλα BC
αλλά άπαντες υποκλίθηκαν στο μπασκετικό του μέγεθος
ταν οι Τρικαλινοί
φίλαθλοι άκουσαν
για πρώτη φορά
την προοπτική να
έρθει στα μέρη μας ο
Σοφοκλής Σχορτσανίτης
μόνο που δεν τρελέθηκαν.

Ο

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Θυμόμαστε έντονα ότι εκείνες
τις μέρες έσπασαν τα τηλέφωνα
της εφημερίδας μας με φιλάθλους
κάθε ηλικίας να ζητούν καθημερινά νέες λεπτομέρειες.
Δεν περίμεναν ότι ένας αθλητής
αυτού του εκτοπίσματος θα φορούσε την φανέλα των Τρικάλων.
Τελικά η συνεργασία ευοδώθηκε αλλά ο Big Sofo παρά την τεράστια και συγκινητική του προσπάθεια δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τα προβλήματα τραυματισμών.
Οσοι όμως τον έζησαν από κοντά έχουν να το λένε για την απίστευτη λατρεία του για το μπάσκετ
αλλά και για τον προσιτό του χαρακτήρα.
Δεν χάλασε λοιπόν χατίρι από
κανέναν και με το χαμόγελό του
έδειξε στον καθένα τι σημαίνει η
απόλαυση και η χαρά ενός παιχνιδιού.
Φυσικά όταν πάτησε παρκέ στον
αγώνα των κυανέρυθρων με το Ρέθυμνο τα φώτα έπεσαν μαζικά
πάνω του.
Με συνοπτικές διαδικασίες έγινε η σχετική αναπαραγωγή όσον
αφορά την συμμετοχή του, ενώ φιλοξενήθηκαν φωτογραφικά στιγμιότυπα από κάθε πιθανή και απίθανη οπτική γωνία.
Στο λίγο διάστημα που έπαιξε
έδειξε ότι το μπάσκετ δεν ξεχνιέται, ενώ προκάλεσε πανικό στην
Κρητική άμυνα.
Βέβαια η συνέχεια δεν είχε άλλη
απόλαυση Σοφοκλή αλλά όταν
μετά από κάποια χρόνια ανατρέξει
κανείς στην βιβλιογραφία των Τρικάλων θα εντοπίσει την συμμετοχή ενός αθλητή που όταν ήταν στα
πάνω του τρέλανε ακόμη και τους
Αμερικανούς στο αξέχαστο παιχνίδι της Εθνικής μας.
Με όλα αυτά δεν ήταν δυνατόν
να μην συμπεριλάβουμε την ισχυρή αυτή προσωπικότητα στα αφιερώματά μας για τα Τρίκαλα που ξεκινήσαμε εδώ και καιρό.
Η έναρξη της μπασκετικής σχέσης έγινε τον Νοέμβρη του 2017.
“H KAE Τρίκαλα BC ανακοίνωσε
την απόκτηση του διεθνούς Έλληνα σέντερ Σοφοκλή Σχορτσανίτη.
Ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης
(1985, 2.06) ξεκίνησε την καριέρα
του από τον Ηρακλή Καβάλας και
σε ηλικία μόλις 15 ετών το 2000
βρέθηκε στον Ηρακλή όπου αγωνίστηκε μέχρι το 2003.
Το 2003 επιλέχθηκε στο Νο 34
του ντραφτ από τους Λος Άντζελες
Κλίπερς αλλά τελικά την σεζόν
εκείνη βρέθηκε στην Ιταλία για
λογαριασμό της Καντού. Ακολούθησαν Άρης, Ολυμπιακός, Μακάμπι Τελ Αβιβ, Παναθηναϊκός και
ξανά Μακάμπι με την οποία κατέ-

Εξέχουσα θέση στις αναμνήσεις των Τρικαλινών θα έχει ο Σχορτσανίτης αν και αγωνίστηκε πολύ λίγο
κτησε την Ευρωλίγκα το 2014.
Το 2015 αποκτήθηκε από τον
Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου και
μετά από μικρή παραμονή εκεί
επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Τον Δεκέμβριο του 2016 αποκτήθηκε από τον
Απόλλων Πατρών αλλά ένας τραυματισμός δεν του επέτρεψε να
αγωνιστεί με την ομάδα της Αχαϊας.
Ο Σοφοκλής έχει αγωνιστεί με
την Εθνική Ελλάδος σε 59 παιχνίδια σημειώνοντας 439 πόντους.
O Σοφοκλής Σχορτσανίτης μπήκε στο κλίμα των Τρικάλων ακολουθώντας προπονήσεις της ομάδας. Επέλεξε να φορέσει την φανέλα με το Νο 22”.

Άλλο επίπεδο
Τo πολυαναμενόμενο ντεμπούτο
6 Γενάρη 2018 του Σοφοκλή Σχορτσανίτη έδωσε ώθηση στα Τρίκαλα, δεν τους έδωσε όμως και τη
νίκη στην εντός έδρας αναμέτρηση της 11ης αγωνιστικής της Α1
ΕΣΑΚΕ με το Ρέθυμνο. Οι Κρητικοί
γλίτωσαν στο φινάλε της κανονικής
διάρκειας όταν ο Χριστοδούλου
ισοφάρισε στο 70-70 και παρά το
γεγονός ότι ο νεαρός τους γκαρντ
αστόχησε στη συμπληρωματική
βολή, μπήκαν στην παράταση με
το μαχαίρι στα δόντια για να φτάσουν στη νίκη (86-76), την πέμπτη
φετινή τους σε έντεκα αγώνες. Οι
Θεσσαλοί, από την άλλη, έπεσαν
στο 2-9 και στο τέλος του δρόμου
δεν μπόρεσαν να σώσουν την παρτίδα.
Η είσοδος του Σχορτσανίτη στο
ματς στο όγδοο λεπτό, ήταν με
διαφορά το γεγονός της πρώτης
περιόδου (17-23), μιας περιόδου
στην οποία το Ρέθυμνο είχε τον
έλεγχο, πριν σιγά-σιγά ανοίξει τη
διαφορά και τη στείλει στους 13
(23-36) με τρίποντο του Μούντι στο
16'. Παρόλα αυτά, οι γηπεδούχοι
είχαν ένα εντυπωσιακό διάστημα
στα τέλη του πρώτου μέρους, με
τους Σλαφτσάκη - Λούντζη να κάνουν τρομερή προσπάθεια για το
40-41 του ημιχρόνου που έμοιαζε... λυτρωτικό για τους Θεσσαλούς, οι οποίοι στάθηκαν όρθιοι

όταν όλα έδειχναν εναντίον τους.
Τα επιθετικά ριμπάουντ ήταν
ένα στοιχείο που βοήθησε τα Τρίκαλα να πάρουν και το προβάδισμα
στην τρίτη περίοδο, την ώρα που
τα τρίποντα του Μούντι δεν άφηναν τους γηπεδούχους να ξεφύγουν. Ο Σχορτσανίτης έβαλε το
πρώτο του καλάθι λίγο πριν "βγει"
το δεκάλεπτο, έβαλε και δεύτερο
για το 51-51 στο 30' και ξεσήκωσε
ακόμη περισσότερο το κοινό. Το
τρίτο δίποντο του Big Sofo και το
τρίποντο του Τέγιτς έκαναν το 5651 στο 31', κράτησαν το προβάδισμα και μία μικρή διαφορά ασφαλείας και με τρίποντο του Τέιμς
έγραψαν το 68-62.
Μούντι με βολές και Ντάνιελς με
δίποντο μείωσαν στο καλάθι (6866) στο 1:25 πριν το φινάλε, ο Τζόουνς απάντησε για το 70-66, όμως
αστόχησε σε κρίσιμο σουτ και ο
Χριστοδούλου ισοφαρίσει (70-70).
Ο νεαρός γκαρντ έχασε τη συμπληρωματική βολή, οι γηπεδούχοι
είχαν την τελευταία επίθεση, όμως
η προσπάθεια του Τέιμς βρήκε
σίδερο και το ματς οδηγήθηκε
στην παράταση. Εκεί ο Λι κι ο
Μούντι έγραψαν το 70-78 και "κλείδωσαν" τη νίκη.
Μετά τη συμμετοχή του στον
αγώνα με τα Τρίκαλα, ο μάνατζερ
του Σχορτσανίτη, Πάνος Καπάζογλου, με ανάρτησή του στο Facebook είπε για τον παίκτη:
«Νιώθω την ίδια ανατριχίλα όπως
τον Μάρτιο του 2001 που σε είδα
ξαφνικά να πηδάς στο τζάμπολ στο
Ιβανώφειο κόντρα στον Πανιώνιο.
17 χρόνια μαζί σε χαρές και λύπες.
Μαζί μέχρι το τέλος. Και άφησέ
τους να αναρωτιούνται πόσα κιλά
είσαι. Δεν ξέρουν ούτε θα μάθουν
ποτέ πόσα κιλά καλοσύνη κουβαλάει η ψυχή σου».
Φυσικά στην συνέχεια αρκετοί
κατέθεσαν τις σκέψεις τους.
Η χαρά της επιστροφής του μεγάλου ταλέντου του ελληνικού
μπάσκετ συνδυάζεται με μία μικρή
δόση πικρίας. Και αυτό, διότι είναι
διάχυτη η αίσθηση ότι ένα μεγάλο
μέρος του ταλέντου του «Big Sofo»
έμεινε ανεκμετάλλευτο και δεν το

χαρήκαμε στο παρκέ. Είναι αυτές
οι καταραμένες περιπτώσεις, όπου
το μεθυστικά αστείρευτο ταλέντο
έχει ανάγκη από λίγο βαρετό και
νηφάλιο μυαλό. Πλέον, ο Σοφοκλής έχει πατήσει τα 32 χρόνια και
μάλλον οι ενδοξότερες στιγμές
της καριέρας του βρίσκονται πίσω
του. Όμως, αυτό δεν είναι το μόνο
που έχει σημασία. Μπορεί μερικές
φορές αυτό που μετράει να είναι
να βλέπεις έναν παίκτη που, ακόμα κι αν χαράμισε το ταλέντο του,
παίζει απλώς για τη χαρά του παιχνιδιού. Και ίσως εκεί να κρύβεται
το νόημα.
Ηταν τέτοια η κλάση του Σοφοκλή που το κοινό τον επέλεξε για
μια από τις πιο χαρακτηριστικές εκδηλώσεις.
O ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του
κοινού για τους παίκτες που απάρτισαν τις δύο ομάδες του περσινού
All Star Game. Η Οργανωτική Επιτροπή του «ΕΚΟ All Star Game ’18»
έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των παικτών που έπαιξαν
στη γιορτή του μπάσκετ στην Πάτρα στις 11 Φεβρουαρίου, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε
στο Ίδρυμα Δημητρίου και Λιλής
Σταυροπούλου στην πρωτεύουσα
της Αχαΐας. Ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης παραμένει δημοφιλής,
έστω κι αν επέστρεψε πριν λίγες
εβδομάδες στην αγωνιστική δράση μετά από απουσία ετών, και θα
εκπροσωπήσει την ομάδα των Τρικάλων στους Greek Stars. Τα μεγάλα ονόματα του Ολυμπιακού
(Σπανούλης, Παπανικολάου, Πρίντεζης, Στρέλνιεκς, ΜακΛίν και Μιλουτίνοβ) και του Παναθηναϊκού
(Καλάθης, Παππάς, Αντετοκούνμπο, Ρίβερς, Σίνγκλετον και Γκιστ)
θα προσφέρουν υψηλό θέαμα στο
κλειστό «Δ. Τόφαλος», ενώ το κοινό έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης σε
αρκετούς παίκτες από ΑΕΚ (Βασιλόπουλος, Καββαδάς, Χάρις), Άρη
(Μποχωρίδης), Κύμη, Λαύριο,
ΠΑΟΚ (Μαργαρίτης), Προμηθέα
και Ρέθυμνο.
Ειδικά οι πιτσιρικάδες λάτρεψαν τον Σοφοκλή.

ΤΟΠΙΚΑ
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Θλίψη για τον πιο πιστό συνεργάτη μας
•Εντελώς ξαφνικά έφυγε από τη ζωή ο 60χρονος Βαγγέλης Παπαγεωργίου,
το «άγρυπνο μάτι» του «Διγενή» Νεοχωρίου
ικαίως ανησύχησα λοιπόν. Πέρασαν ώρες από
τη δημοσίευση του τελευταίου αφιερώματος στον «Διγενή» της ψυχής σου και δεν είχαμε επικοινωνία. Πάντα μ’ αναζητούσες και εννοείται πως θα μ’
έβρισκες – οποιαδήποτε στιγμήμε την απίστευτη επιμονή σου, για
να με διορθώσεις ή να δείξεις την
ικανοποίησή σου για όσα έγραψα
για την ΟΜΑΔΑ ΣΟΥ. Ούτε λέξη
δεν περνούσε απαρατήρητη. Λες
και ο «Διγενής» ήταν ο πιο σοβαρός λόγος για να ζεις. Τόσο
πολύ. Πολλά και απίστευτα τα πειράγματα και πάντα νευρίαζες
όταν «αδικούσαμε» την ομάδα
σου. Εφυγες τόσο ξαφνικά Βαγ-

Δ

γέλη… Κάθε μέρα, σε κάθε παιχνίδι, με κάθε τρόπο και δυσκολία
σε απασχολούσε η ΟΜΑΔΑ ΣΟΥ.
Μπορεί η μοίρα να μην σου
φέρθηκε δίκαια και να περιόρισε
τις κινητικές σου δραστηριότητες
από νεαρή ηλικία, ποτέ όμως δεν
σου στέρησε την ελευθερία κίνησης με το μυαλό. Τόσο που δεν σε
προλαβαίναμε… Απίστευτη μνήμη, θυμόσουν τα πάντα λες και είχες μπροστά σου το βιβλίο της
ζωής. Πέρασες πολλά αλλά πάντα κέρδιζες. Ολα αυτά τα χρόνια
που συνεργαστήκαμε στο ρεπορτάζ του «Διγενή» μιλήσαμε
ατελείωτες ώρες και πάντα ήμουν
αυτός που έκλεινε το τηλέφωνο,
λόγω δουλειάς. Αλλωστε δεν τε-

λείωνες ποτέ εσύ… να μιλάς για
τον «Διγενή». Για την ΟΜΑΔΑ
ΣΟΥ. Αυτό κάναμε πρόσφατα και

μάλιστα επέμενες πως θα γίνουν
οι αγώνες, πως το χιόνι θα λιώσει.
Λες και γνώριζες πως δεν θα
προλάβεις να ξαναδείς την ΟΜΑΔΑ ΣΟΥ. Εφυγες τόσο ξαφνικά
Βαγγέλη Παπαγεωργίου, φίλε
μου και πιστέ συνεργάτη του
«Πρωϊνού Λόγου», που στην επόμενη αγωνιστική σίγουρα θα
πάρω τηλέφωνο για να μου δώσεις στοιχεία από τον αγώνα.
Τόσα χρόνια αγαπήσαμε και τον
«Διγενή» μαζί σου.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα
σε σκεπάσει. Τόσο που να ακούς
και να βλέπεις την αγαπημένη
σου ομάδα τον «Διγενή» για πάντα. Την ΟΜΑΔΑ ΣΟΥ…
Πάνος Γιδόπουλος
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Συλληπητήρια
του Δ.Σ
«Διγενή»
Νεοχωρίου
Το Δ.Σ του Α.Ο Διγενή
Νεοχωρίου εκφράζει την
βαθιά του θλίψη στο άκουσμα της είδησης του αιφνίδιου θανάτου του Παπαγεωργίου
Ευάγγελου.
Υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της ομάδας μας,
αγνός φίλαθλος, ακολουθώντας την σε όλους τους
αγώνες τόσο εντός όσο
και εκτός έδρας. Προσέφερε σημαντική και ανιδιοτελής βοήθεια σε όλες
τις διαδοχικές διοικήσεις.
Θερμά
συλλυπητήρια
στους οικείους του. Στον
επόμενο εντός έδρας αγώνα της ομάδας μας, αποφασίστηκε να τηρηθεί ενός
λεπτού σιγή στη μνήμη
του.

Πρωτάθλημα Νέων
επιμονή και η δουλειά
πάντα φέρνει αποτέλεσμα.
Και σ’ αυτά τα
χαρακτηριστικά έχει
επενδύσει ο προπονητής των Νέων
του ΑΟΤ Μανώλης Κοτσίρας, αλλά
και όσοι εμπλέκονται με την
συγκεκριμένη ομάδα. Παρότι η αρχή
ήταν δύσκολη και
αναποτελεσματική, η συνέχεια
φαίνεται καλύτερη αφού άπαντες
δουλεύουν σκληρά για να αλλάξουν
το τοπίο.

Η

Πρώτη νίκη
•Για την ομάδα του ΑΟΤ με 4-0 στη Σπάρτη

Την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα
Νέων της Football League σημείωσαν οι
Νέοι του Α Ο Τρίκαλα στην Σπάρτη επικρατώντας με 4-0 της τοπικής ομάδας στο
ντέρμπι τν ουραγών.
Τα γκολ σημείωσαν οι Μπαρτζιώκας
15’, Νικλητσιώτης 60’, Κοντογεώργος 65’,
Κερασιώτης 75’. Πολύ καλή εμφάνιση με
καλή κυκλοφορία της μπάλας από τα
παιδιά του ΑΟΤ, έδειξαν βελτίωση σε
σχέση με τα προηγούμενα ματς και επικράτησαν απόλυτα δίκαια του αντιπάλου.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΑΕ Σπάρτη: Σίνης, Χότζα, Χατζάκος, Κουτσογιαννόπουλος, Λυκούδης, Κοβατεϊ, Μηνακάκης Α., Μηνακάκης Π., Χρυσούλης, Φρατζέσκος, Σάνδρος.
ΑΟ Τρίκαλα (Κοτσίρας): Κουτσάγιας, Πούλιος, Δρόσος, Γερεντές, Σκαρλέας, Γκοβίνας,
Μπαρτζιώκας, Νικλητσιώτης, Κοντογεώργος,
Αλμπάνης, Αλεξανδρής (αρχική 11αδα).
Μπουρούσης, Κερασιώτης, Τσιρογιάννης
Ν., Τσόγιας, Ντόβας, Ρόκκας, Σαργιώτης.

ΧΘΕΣ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
12:00 Εργοτέλης – Αήττητος Σπάτων
13:00 Παναχαϊκή – Πλατανιάς

ΣΗΜΕΡΑ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
12:00 Ηρόδοτος – ΑΟΧ-Κισσαμικός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ
8-0
10
2 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ
10-2
10
3 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
7-1
9
4 ΑΟΧ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ
2-8
6
5 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
8-2
5
6 ΗΡΟΔΟΤΟΣ
3-3
5
7 Α Ο ΤΡΙΚΑΛΑ
4-6
3
8 ΣΠΑΡΤΗ
1-21
0
*Δεν υπολογίζονται οι προχθεσινοί κα ο
χθεσινός αγώνες

Αναβλήθηκε
και η Α’ ΕΠΣΤ
Απίστευτο; Καθόλου. Και όμως αναβλήθηκαν τα παιχνίδια της A’ Ερασιτεχνικής, αφού οι ιθύνοντες της ΕΠΣΤ
εξάντλησαν κάθε χρονικό περιθώριο μήπως και τελικά ανατραπεί το προβλεπόμενο σκηνικό του καιρού και τα γήπεδα γίνουν κατάλληλα.
Η «Σοφία» όμως είχε στείλει από νωρίς
το μήνυμά της. Απλά άλλοι το έλαβαν νωρίς και άλλοι αργά.

CMYK
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Σχολιάζοντας με το...
Σκαμνιές
Στις «Σκαμνιές» έκανε προπόνηση ο ΑΟΤ τις τελευταίες
μέρες. Ο Χιονιάς πάντως δεν τις ξέχασε και τις μετέτρεψε
σε ένα όμορφο τοπίο. Όχι για προπόνηση ποδοσφαίρου
πάντως…

Αναβολή
Από τη στιγμή που η «Σοφία» σάρωσε πολλές περιοχές της Ελλάδας και μια απ’ αυτές ήταν η
Καρδίτσα και από τη στιγμή που η ΕΠΣ Καρδίτσας ζήτησε αναβολή των αγώνων της Γ’ Εθνικής λόγω
χιονιά, ήταν σίγουρο πως δεν πρόκειται να παίξουν τα Μετέωρα στο στάδιο Καρδίτσας με το Νεοχώρι.
Κι έτσι έγινε. Λόγω των χιονοπτώσεων η ΕΠΟ ανακοίνωσε αναβολή των αγώνων του 1ου, 2ου και 4ου
ομίλου της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας, λόγω της κακοκαιρίας.

* Λευκό τοπίο ενέσκηψε στις αρχές του νέου έτους, που
μπήκε με άγριες διαθέσεις. Μακάρι βέβαια στην πορεία να
γλυκάνει και όχι μόνο στο καιρικό μέτωπο, αφού οι Ελληνες
εδώ και χρόνια βάζουν γερή πλάτη για να σταθούν όρθιοι.
* Είναι λογικό βέβαια να επηρεάζονται και οι αθλητικές εκδηλώσεις οι περισσότερες εκ των οποίων διεξάγονται στο
ύπαιθρο με ότι αυτό συνεπάγεται. Πέραν όλων των άλλων
μικροί και μεγάλοι μελετούν και εντρυφούν στα ιδιαίτερα
στοιχεία του μετεωρολογικού δελτίου. Πλέον έγιναν συνήθεια έννοιες όπως χαμηλό και ψηλό βαρομετρικό, ριπές
ανέμου και άλλα παρόμοια.
* Όπως ήταν φυσιολογικό και αναμενόμενο κόκκινο φως
δόθηκε για τον αγώνα των Μετεώρων στην έδρα του Μακρυχωρίου. Η γειτονική Καρδίτσα έχει σχεδόν πάντα έντονη
χιονόπτωση, οπότε η παράδοση δεν έσπασε και στην προκειμένη περίπτωση.
* Αλλά και ο Βόλος δεν πήγε πίσω τούτη την φορά, ενώ και
στην Λάρισα ο χιονιάς έκανε την επίσκεψή του. Με όλα
αυτά τα γήπεδα αυτό το διάστημα προσφέρονται για χιονοπόλεμο και όχι για αγωνιστικές εκδηλώσεις. Αλλωστε
αυτό που προέχει πάντα είναι η διαφύλαξη της σωματικής
ακεραιότητας των αθλητών.
* Μένουμε στο θέμα των ημερών για να σημειώσουμε ότι
γρήγορα ανακλαστικά έδειξε και η μπασκετική ομοσπονδία,
που ανέβαλε τους αγώνες Β’ Εθνικής στον Βόρειο Ομιλο.
Τα επιτελεία των ομάδων επεσήμαναν από την πρώτη
στιγμή τον κίνδυνο των μετακινήσεων, οπότε πολύ ορθά
λήφθηκε η απόφαση, αφού δεν χάλασε και ο κόσμος να
πάνε οι αγώνες λίγο πιο πίσω.
* Οσο για το φιλικό των Ικάρων με τον Λοκρό Αταλάντης
άλλαξε πολλές φορές ημέρα και έδρα. Το κύμα κακοκαιρίας
έπληξε φυσικά και την Φθιώτιδα, οπότε τα κιτρινόμαυρα
στελέχη είχαν τακτική επαφή με τους ομολόγους τους
της συγκεκριμένης ομάδας.
* Κάποια στιγμή έγινε διελκυστίνδα μεταξύ των δυο κλειστών.
Στο όλο σκηνικό έπαιξαν ρόλο και οι θερμοκρασίες αφού
η εγκατάσταση της Μπάρας είναι πιο ζεστή από το αχανές
κλειστό και λόγω φυσικού αερίου. Τελικά με την βελτίωση
των συνθηκών το πρόγραμμα διεκπεραιώθηκε, ενώ μετά
την δράση οι κιτρινόμαυροι έκοψαν την πίτα τους στον
«Μπαρμπανικόλα». Όλα αυτά σε επόμενα φύλλα.
* Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα βγαίνει μετ’ εμποδίων
και έτσι αυτοί που έχουν πονοκέφαλο είναι οι προπονητές
οι οποίοι ήθελαν στο κενό διάστημα να κλείσουν παιχνίδια
προκειμένου να δοκιμάσουν ορισμένες νέες τακτικές. Και
μέσα από την εσωτερική δουλειά όμως μπορούν να
βρεθούν λύσεις προκειμένου τα τμήματα να επιστρέψουν
δριμύτερα και με φρέσκες ιδέες στην δράση.
* Συγκινητικό αγώνα κάνουν τα παιδιά του τοπικού στίβου,
αφού παρά το δριμύ ψύχος δεν θέλουν με τίποτα να αλλάξουν συνήθειες και αθλητική καθημερινότητα. Τα ίδια
ξέρουν πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να τους χαριστεί
τίποτα. Κατά συνέπεια χτίζουν βήμα- βήμα αφού τους ενδιαφέρει να φορμαριστούν ενόψει των αγώνων που αποτελούν κεντρικούς στόχους της χρονιάς.
* Τα έμπειρα στελέχη ξέρουν τον δρόμο, ενώ μετέχουν σε
καμπ και άλλες συνάξεις. Οσο για τα νιάτα καταθέτουν ενθουσιασμό, βελτιώνουν επιδόσεις και ατενίζουν με αισιοδοξία το μέλλον.

Στολίδι
Το γήπεδο του Πύργου όταν φοράει το… πράσινο χρώμα είναι στολίδι. Μήπως με τα
«λευκά»;

Στα… λευκά
Αν και Στους Ταξιάρχες όλοι ήταν έτοιμοι για το
παιχνίδι του, με τα μηχανήματα να περιμένουν η απόφαση της αναβολής τους έδωσε την ευκαιρία να…
ξεκουραστούν και άλλο. Από τη μια βέβαια ανακουφίστηκαν αφού σε καμιά περίπτωση δεν ήθελαν να χαλάσουν το γήπεδο, το οποίο με τόσο κόπο και μεράκι
φροντίζουν.

Προπόνηση
Ε, αφού το Ζάρκο δεν έπαιξε μπάλα, όπως
και οι υπόλοιπες ομάδες, οι παίκτες του «Ηρακλή» δεν χαλάρωσαν και ο καθένας με τον
τρόπο του την έκανε την προπόνηση.
CMYK

03:15 FOX Sports
NFC Wild Card Playoff, NFL
11:00 Eurosport 2
Λουτζ: Παγκόσμιο Κύπελλο, Λουτζ
11:00 Eurosport 1
Τουρνουά Ανδρών, Μπρισμπέιν
Τένις
13:00 Eurosport 1
Αλπικό σκι
Παγκόσμιο Κύπελλο Ζάγκρεμπ
13:00 COSMOTE SPORT 9 HD
Λοκομοτίβ Κουμπάν-Ζιελόνα Γκόρα
VTB United League
13:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Έιμπαρ-Βιγιαρεάλ, LaLiga Santander
13:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Μπανταλόνα-Βαλένθια
ACB Liga Endesa
14:45 Eurosport 1
Βορινό σύνθετο
Παγκόσμιο Κύπελλο Οτέπα
16:30 COSMOTE SPORT 9 HD
Μπάνβιτ-Φενερμπαχτσέ
TBF Basketball Super League
17:00 ΕΡΤ2
Άρης - Ήφαιστος, Basket League
17:00 COSMOTE SPORT 5 HD
Παναθηναϊκός-Χολαργός

Basket League
17:15 COSMOTE SPORT 2 HD
Σεβίλη-Ατλέτικο Μαδρίτης
LaLiga Santander
17:30 Eurosport 1
Άλμα με σκι, Μπίσχοφσχόφεν
19:30 COSMOTE SPORT 4 HD
Ολυμπιακός-ΑΕΚ, Basket League
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Μπενφίκα-Ρίο Άβε, Liga NOS
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Ρεάλ Μαδρίτης-Ρεάλ Σοσιεδάδ
LaLiga Santander
20:05 FOX Sports
AFC Wild Card Playoff, NFL
20:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Εστουντιάντες-Ρεάλ Μαδρίτης
ACB Liga Endesa
20:43 Novasports 1HD
Πιντιβί - Παρί Σεν Ζερμέν
Γαλλικό Κύπελλο
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD
Χετάφε-Μπαρτσελόνα
LaLiga Santander
21:55 Novasports 1HD
Λιλ - Σοσό, Γαλλικό Κύπελλο
23:40 FOX Sports
NFC Wild Card Playoff

τοπικά
νιχνεύοντας τη βαθύτερη ουσία της
πραγματικότητας
και διερευνώντας τα μυστικά
δώματά της εύκολα διαπιστώνουμε τα ζεύγη των αντιθέτων που τη συνθέτουν. Μερικά από αυτά είναι εμφανή
και άλλα δυσδιάκριτα ή αφανή. Ζεύγη που διαχέονται σε
όλα τα επίπεδα της υλικής,
πνευματικής, ψυχοσυναισθηματικής, κοινωνικής και ηθικής
πραγματικότητας: Τέτοια ζεύγη είναι: Ζωή-Θάνατος, ΎληΠνεύμα, Καλό-κακό, ΩραίοΆσχημο, Ελευθερία-Δουλεία,
Χαρά-Λύπη, ΠροοδευτικόςΣυντηρητικός, Εγώ-Εμείς,
Ανατολή-Δύση, Κρύο-Ζέστη,
Μέρα-Νύχτα….
Κυρίαρχη θέση στη δημιουργία αντιθετικών ζευγών
κατέχει και το φως. Αυτό είτε
ως έννοια είτε με την επιστημονική του εκδοχή αντιπαρατίθεται με το σκοτάδι, το έρεβος, το ζόφο, τη σκιά. Υπάρχουν τα αυτόφωτα ουράνια
σώματα (ήλιος…) όπως και
τα ετερόφωτα (σελήνη……)
Μιλάμε για αυτόφωτους ανθρώπους (οι χαρισματικοί
που εκπέμπουν δικό τους
φως) αλλά και για ετερόφωτους (είναι αυτοί που δεν
έχουν δικό τους φως αλλά
φωτίζονται και φωτίζουν με
φως που παίρνουν από αλλού.)
«Όταν ο ήλιος του πολιτισμού είναι χαμηλά στον ορίζοντα, ακόμα και οι νάνοι
ρίχνουν μεγάλες σκιές»
(Καρλ Κράους).
Το φως και το σκοτάδι
έχουν ταυτιστεί με αντίστοιχες
ιστορικές περιόδους. Ο μεσαίωνας (5ος-15ος αιώνας
μ.Χ.) παραπέμπει σε σκοτεινούς χρόνους, όπου κυριαρχούσε η αμάθεια, οι προλήψεις και η παρακμή. Είναι οι
αιώνες του πνευματικού σκοταδισμού και του ανορθολογισμού. Αντίθετα, η Αναγέννηση και ο Διαφωτισμός
έχουν ταυτιστεί με το φως,
αφού άκμασαν οι επιστήμες
και στην ερμηνεία των φαινομένων κυριάρχησε η λογική
εξήγηση και η απόδειξη (ορθολογισμός).

Α

α. Το Φως
και η Αλήθεια

Μεταφορικά το φως βαδίζει
παράλληλα με την αλήθεια. Οι
ζηλωτές της αλήθειας-σε όλες
τις αποχρώσεις της-στοχεύουν στην αποκάλυψή της
και στο εκτυφλωτικό της φως.
Γνωστή εξάλλου είναι η φρά-

ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ
«Φως και σκιά: Σκιάς όναρ άνθρωπος».

β. Το σπήλαιο
του Πλάτωνα

Ο Πλάτωνας αποτύπωσε
με ενάργεια και διεισδυτικότητα τη σχέση του ανθρώπου με το φως που είναι ταυτισμένο με την αλήθεια. Οι δεσμώτες-στο μύθο του σπηλαίου-οχυρωμένοι στο δικό
τους σύμπαν (σκιές, σκοτάδι…) φοβούνται να αντικρίσουν το φως του ήλιου (αλήθεια). Οι δεσμώτες είναι οι
ακαλλιέργητοι και οι υποτακτικοί που ζουν με το φόβο
της αποκάλυψης της πλάνης
τους. Το φως το αντιπροσωπεύουν οι πνευματικοί άνθρωποι που είναι ταγμένοι να
αφυπνίσουν τους συνανθρώπους τους (δεσμώτες) και όχι
να ασκήσουν την εξουσία
τους στους ακαλλιέργητους.
Τη σχέση της αλήθειας με
το φως διατύπωσε και ο Μένανδρος με το αποφθεγματικό «Άγει δε προς φως την
αλήθεια χρόνος». Αλλά και ο
Χριστός πρόβαλε εμφαντικά
τη σχέση του φωτός με την

γ. Άνθρωπος και Σκιά

Εκείνη, όμως, η σχέση του
φωτός που προκαλεί το ενδιαφέρον του ανθρώπου είναι
αυτή με τη σκιά. Βαδίζουν
παράλληλα, αφού η σκιά προϋποθέτει το φως και ταυτόχρονα αισθητοποιεί την απουσία του στο «σώμα» της. Στο
σώμα της σκιάς ενυπάρχει
εκείνο το κομμάτι του όντος
που δεν φωτίζεται. Κάθε τι
που υφίσταται ως υλική οντότητα έχει και τη σκιά του στο
βαθμό που φωτίζεται. Το μηδέν, το κενό, το άυλο δεν παράγουν σκιά και ούτε αναγνωρίζονται από τη σκιά τους.
Το φως έχει ταυτιστεί με τη
ζωή και με κάθε πηγή ενέργειας και δύναμης. Αντίθετα,
η σκιά έχει δαιμονοποιηθεί
και ταυτίστηκε με το θάνατο,
τον Άδη και το κακό. Προκαλεί δέος, φόβο και τρόμο.
Από τη φύση της η σκιά έχει
ένα μυστηριακό χαρακτήρα
γι’ αυτό και προκαλεί ανάμεικτα και περίεργα συναισθήματα στον άνθρωπο. Στην
προσπάθειά μας να την ορίσουμε εννοιολογικά την αντιμετωπίζουμε ως κάτι που υφίσταται υλικά, τη στιγμή που
δεν εμπίπτει στην κατηγορία
των πραγμάτων που έχουν
υλική ύπαρξη. Η σκιά, δηλαδή,
είναι ταυτισμένη με την υλική
οντότητα χωρίς να ταυτίζεται
σημασιολογικά με αυτή. Για τη
δημιουργία της σκιάς ισχύει το
σχήμα: Φως-ον-σκιά.
Ωστόσο στενή είναι η σχέση
της σκιάς με τον άνθρωπο.
Μεταφορικά υποδηλώνει το
εφήμερο, τη ματαιότητα και
το ευμετάβλητο της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο Πίνδαρος
χαρακτήρισε τον άνθρωπο ως
όνειρο σκιάς «επάμεροι˙ τι δε
τις; τί δ’ ού τις; σκιάς όναρ
άνθρωπος…» (εφήμεροι, τι
είναι κανείς και τί δεν είναι;
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Ενέσκηψε βαρύς χιονιάς.
Ίσως το... περιστέρι
γλιτώσει απ' του κυνηγού
το μανιασμένο χέρι.
```

«Υπάρχει βαθιά σκιά εκεί όπου υπάρχει πολύ φως»
(Γκαίτε).
αλήθεια και την ίδια τη ζωή.
«Εγώ ειμί το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμοί ου
μη περιπατήση εν τη σκοτία,
αλλ’ έξει το φως της ζωής»
(Κατά Ιωάννη, Κεφ Η- ΙΖ).
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Μπας και μας φωτίσει

ΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ

ση «να λάμψει η αλήθεια» ή
«όλα στο φως». Αντίθετα το
ψέμα γειτνιάζει με το σκοτάδι και το κρυφό. Όσοι χρησιμοποιούν το ψέμα στοχεύουν
στην απόκρυψη κάποιων στοιχείων με ιδιοτελή κίνητρα.
Επειδή το φως αποκαλύπτει
και καθιστά εμφανείς όλες τις
πλευρές της πραγματικότητας, φοβίζει τους ανθρώπους
και ιδιαίτερα εκείνους που γαλουχήθηκαν στην πλάνη, στις
ψευδαισθήσεις και στη μονομερή θέαση της πραγματικότητας.
Ο Καμύ διακήρυξε πως «η
αλήθεια όπως και το φως, τυφλώνει». Για αυτό πολλοί αποφεύγουν το φως και την αλήθεια. Είναι αυτοί που δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν την
πραγματικότητα όπως ακριβώς είναι, αλλά μέσα από
τους παραμορφωτικούς φακούς των δογμάτων και των
διαφόρων ιδεολογικών.

ΚΥΡΙΑΚΗ

Και πέσει στις κεφάλες μας
την φώτιση να φέρει
θέλει ετούτο το μυαλό
όργωμα με τρακτέρι.
```
Ίσκιος ονείρου ο άνθρωπος).
Η θέση αυτή συμπληρώνει τη
θέση του Ομήρου για την περατότητα της ανθρώπινης
ζωής «οίη περ φύλλων γενεή,
τοίη δε και ανδρών…» (Και
των θνητών η γενεά των φύλλων ομοιάζει).
Αλλά και στις διανθρώπινες σχέσεις και δημόσιες
υποθέσεις χρησιμοποιείται
μεταφορικά η έννοια της
σκιάς, εκφράζοντας την απουσία ή την ανάγκη φωτός και
διαφάνειας. «Τις σχέσεις μας
σκιάζει μία παλιά σύγκρουση»
ή «η κυβέρνηση δεσμεύεται να
ρίξει άπλετο φως στην υπόθεση για να μην υπάρχουν
σκιές που μπορούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα δυσπιστίας…»
Εξίσου γνωστή και η αφοριστική φράση «η σκιά είναι
μία ένδειξη του ότι υπάρχω». Υπερβαίνοντας το Καρτεσιανό «cogito, ergo sum»
για πολλούς η σκιά είναι δηλωτικό της ύπαρξης, της κίνησης, της ζωής και γενικά
της ενότητας του ανθρώπινου
όντος.
Η «σκιά, λοιπόν, μας ακολουθεί παντού» ως ακοίμητος
φρουρός και βεβαιώνει την
παρουσία μας. Μας δεσμεύει,
μας ελέγχει αλλά και μας απελευθερώνει από τις δεσμεύσεις της ύλης. Πολλές φορές μας φοβίζει αλλά και μας
ενθαρρύνει, γιατί σύμφωνα
και με την λαϊκή ρήση «Μη
φοβάσαι τις σκιές˙ είναι
απόδειξη πως υπάρχει φως».
Όταν πεθαίνουμε, πεθαίνει κι αυτή μαζί μας. Πολλές
φορές, όμως, η σκιά μας πλανάται σε χώρους οικείους
αλλά και στη συνείδηση ή στη
μνήμη των ανθρώπων που
μας αγάπησαν πολλοί ή μας
μίσησαν.
Η σκιά τον «απόντων» άλλοτε ανακουφίζει την ψυχή
μας κι άλλοτε μας τραυματίζει
συναισθηματικά.
«Πάντα εμείς
το φως και η σκιά…
Πάντα εσύ το πέτρινο
άγαλμα
και πάντα εγώ η σκιά
που μεγαλώνει»
(Οδ. Ελύτης).

Ίσως και δυναμίτιδα
να φύγουνε οι κάλοι
να πάρει μπρος το ξύπνημα
που χρόνια ανεστάλει.
```

Να δει πως τα μνημόνια
ήρθανε για να μείνουν
κι αν 'ρθουν οι προηγούμενοι
σ' αυτά θα επιμείνουν.
```

Σαν ζαρζαβάτι έγινε
που πάει για τα σκουπίδια
αφού οι περισσότεροι
ζουν δίχως κεραμίδια.
```

Οι άνεργοι περάσανε
την κάθε φαντασία.
Ούτε (καντήλια) ακούγονται.
Μα! τέτοια αφασία.
```

Η εργασία έγινε
τίτλος ανδραγαθίας
και όποιος ζήσει άνεργος

μετάλλιο ανδρείας.
```

Μέχρι κι πείνα έφτασε
για να μας καταγγείλει.
Φτάνει! Φονιάδες, χόρτασα
μα τι όμως να μας στείλει.
```

Φαινόμενο ο Έλληνας
αιώνες στη σκλαβιά
χαθήκαν οι φιλόσοφοι
τραβήξτε μολυβιά.
```

Ήρθαν οι νεοέλληνες
μα φρακοφορεμένοι
την γη μισή πήραν αυτοί
και την μισή οι ξένοι.
```

Μετόχια και χρυσόβουλα
όλα τα μοναστήρια
και συ λαέ στην κόλαση
και ύπνο στα τσαντίρια.
```

Οι ήρωες στην ζητιανιά
στην φτώχεια και την ψείρα
ήρθε καιρός ορ' Έλληνες
να διώξουμε την φύρα.
```

Την Κυριακή ασκέπαστη
να 'ναι η κεφαλή
μπας και μας... φωτίσει
και μας τούτο πουλί.
Δ. Κοτρώνας

Σε ισχύ από 7/1 το χειμερινό
ωράριο σε μουσεία και
αρχαιολογικούς χώρους
ημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση
που υπεγράφη από την υπουργό Πολιτισμού
Μυρσίνη Ζορμπά για τον καθορισμό του
χειμερινού ωραρίου λειτουργίας των αρχαιολογικών
χώρων, μνημείων και μουσείων της χώρας που θα
ισχύει από τις 7 Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου
2019.

Δ

«Σύμφωνα με την απόφαση, για την πλειονότητα των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων, καθιερώνεται,
από 7 Ιανουαρίου μέχρι 28 Φεβρουαρίου ωράριο, λειτουργίας από τις 8.30 έως τις 15:30, ενώ για το μήνα Μάρτιο το ωράριο επεκτείνεται για πρώτη φορά στις επτάμιση ώρες, από τις 8:30 έως τις 16:00, λόγω έναρξης της περιόδου υψηλής επισκεψιμότητας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
Παράλληλα, «υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της
χειμερινής περιόδου σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι,
όπως η Ακρόπολη, η Κνωσός και η Επίδαυρος λειτουργούν
με διευρυμένο ωράριο 8:00-17:00», ενώ «όσον αφορά τις
ημέρες λειτουργίας, εμβληματικοί αρχαιολογικοί χώροι,
μνημεία και μουσεία λειτουργούν επτά ημέρες την εβδομάδα, όπως η Ακρόπολη και οι αρχαιολογικοί χώροι του
ιστορικού κέντρου της Αθήνας, το Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, το Σούνιο, η Αρχαία Ολυμπία, οι Δελφοί, η Επίδαυρος, η Κνωσός, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου,
το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη».
«Κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Τουρισμού», συνεχίζει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, «στους χώρους με επταήμερη λειτουργία προστίθενται από την 1η Μαρτίου 2019
το Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου και η Ακρόπολη της Λίνδου
στη Ρόδο, το Παλαιό Φρούριο στην Κέρκυρα, το Ακρωτήρι
Θήρας και ο αρχαιολογικός χώρος Απτέρας στα Χανιά,
λόγω της αύξησης της τουριστικής κίνησης σε σημαντικούς
νησιωτικούς προορισμούς».
«Οι υπόλοιποι αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και μουσεία
θα έχουν εξαήμερη λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια της
χειμερινής περιόδου, παραμένοντας όμως κλειστοί κάθε
Τρίτη αντί Δευτέρας που ίσχυε μέχρι σήμερα. Η συγκεκριμένη επιλογή έγινε με βάση ευρωπαϊκές πρακτικές προκειμένου να ενισχυθεί ο τουρισμός μικρής διάρκειας (city
break) και του παρατεταμένου σαββατοκύριακου (long
weekend) που αποτελεί στρατηγικό στόχο της κυβέρνησης», καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.

30 σελίδα
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Επίσκεψη Μέρκελ στην Αθήνα
στις 10 και 11 Ιανουαρίου
•Το Βερολίνο «χαιρετίζει εμφατικά
τη Συμφωνία των Πρεσπών»
Επίσκεψη στην Αθήνα θα πραγματοποιήσει στις 10 και 11 Ιανουαρίου η Γερμανίδα
καγκελάριος Άγκελα
Μέρκελ, όπως ανακοίνωσε επίσημα η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος της
Γερμανίας Μαρτίνα
Φιτς.
Όπως δήλωσε η κ.
Φιτς, το απόγευμα της
Πέμπτης θα πραγματοποιηθεί συνάντηση η καγκελαρίου
της Γερμανίας με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και
θα ακολουθήσει κοινή συνέντευξη Τύπου και δείπνο.
Στην ατζέντα της συνάντησης θα τεθούν οι διμερείς
σχέσεις, ευρωπαϊκά και διεθνή ζητήματα.
Την επόμενη ημέρα είναι προγραμματισμένη η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη
Παυλόπουλο, ενώ η κ. Μέρκελ θα επισκεφθεί την Γερμανική Σχολή της Αθήνας και θα έχει συνάντηση με έλληνες καλλιτέχνες, επιστήμονες, διανοούμενους και
εκπροσώπους γερμανικών και ελληνικών επιχειρήσεων.
Η καγκελάριος γα συναντηθεί ακόμη με τον αρχηγό
της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ο σχεδιασμός της επίσκεψης, διευκρίνισε η εκπρόσωπος, δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν αποκλείεται να
υπάρξουν αλλαγές, κυρίως όμως σε ό,τι αφορά τους
χρόνους και όχι το περιεχόμενο.
Ερωτηθείσα αν θα συζητηθεί η Συμφωνία των Πρεσπών κατά τις επαφές που θα έχει η καγκελάριος στην
Αθήνα, η κ. Φιτς απάντησε: «Δεν μπορώ να προκαταλάβω
αν η καγκελάριος θα συζητήσει αυτό το θέμα στην
Αθήνα, αλλά μπορώ να πω επί της αρχής ότι η γερμανική
κυβέρνηση χαιρετίζει εμφατικά την συμφωνία για την
διευθέτηση της διαμάχης του ονόματος και συνεχίζει
να ελπίζει ότι αυτή η διαμάχη δεκαετιών μπορεί επιτέλους
να λυθεί. Τώρα πρέπει να περιμένουμε την συνταγματική
αλλαγή στα Σκόπια και την επικύρωση στην Αθήνα».
Σε ό,τι αφορά το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων
είπε πως τα ζητήματα αυτά «έχουν νομικά και πολιτικά
οριστικά διευθετηθεί».

Δημοσιεύτηκε ο διορισμός
Β. Θάνου στην Επ. Ανταγωνισμού
Δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη για
τον διορισμό, ως πρόεδρου
στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, της Βασιλικής ΘάνουΧριστοφίλου, επιτίμου προέδρου του Αρείου Πάγου.
Η θητεία της προέδρου
στην Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι πενταετής.
Η σχετική απόφαση δημοσιεύτηκε και στην Εφημερίδα
της Κυβέρνησης.

Συνάντηση Κ. Μητσοτάκη
με Ένωση Δικαστών
και Εισαγγελέων τη Δευτέρα
Μ

ε το προεδρείο της
Ένωσης Δικαστών και
Εισαγγελέων πρόκειται να
συναντηθεί στις 5 μ.μ. αύριο
Δευτέρα ο πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας Κυριάκος
Μητσοτάκης, σύμφωνα με
ενημέρωση της Πειραιώς.

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων έκανε
λόγο για θεσμική εκτροπή από πλευράς
του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη. Σε ανακοίνωσή της, κάλεσε
τον Πρωθυπουργό να αποδοκιμάσει τις
τοποθετήσεις του υπουργού.
«Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες
συνιστούν πρωτοφανή υπονόμευση των
δημοκρατικών μας θεσμών και απειλούν
ευθέως την διάκριση των εξουσιών στη
χώρα μας», σχολίασε την Πέμπτη σε
δήλωσή του ο πρόεδρος της Νέας Δη-

μοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, με το
πρωθυπουργικό γραφείονα καταλογίζει
στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τη Ν.Δ. πως εμφανίζουν

«πολύ άγχος, πολλά νεύρα και πολλή
ένταση», σε σχέση με την υπόθεση Novartis.
Σημειώνεται ότι συνάντηση με το προεδρείο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων είχε την Παρασκευή ο υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογήρου.
Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης,
κατά τη συνάντηση τέθηκαν ζητήματα
που αφορούν τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ενώ συζητήθηκε και η προώθηση
αιτημάτων του δικαστικού σώματος, ενόψει του άμεσα επικείμενου νομοθετικού
προγραμματισμού του υπουργείου.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης συναντήθηκε
επίσης με τον πρόεδρο της Ολομέλειας
των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας
και πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών Δ. Βερβεσό, προκειμένου να
συζητήσουν τις σχεδιαζόμενες νομοθετικές και διοικητικές παρεμβάσεις του
υπουργείου.

Φώφη Γεννηματά:

Απροκάλυπτη προσπάθεια του κ. Tσίπρα
να χειραγωγήσει τη Δικαιοσύνη

Γ

ια «απροκάλυπτη
προσπάθεια του κ. Τσίπρα
και της κυβέρνησης να
χειραγωγήσουν τη Δικαιοσύνη και
να την υποτάξουν στην
εξυπηρέτηση των κομματικών τους
στόχων» κάνει λόγο η Φώφη
Γεννηματά, τονίζοντας ότι «υπάρχει
ζήτημα Δημοκρατίας στον τόπο».

Με αφορμή την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία
μιλά για θεσμική εκτροπή, η επικεφαλής
του Κινήματος Αλλαγής παρατηρεί πως
«οι μεθοδεύσεις εντείνονται, με ωμές
καθεστωτικές αντιλήψεις και ενέργειες
που παραπέμπουν σε παρακράτος».

«Οι επιθέσεις που γίνονται με την κάλυψη και καθοδήγηση του ίδιου του
Πρωθυπουργού κατά δικαστικών λειτουργών, διευκολύνουν και το έργο της

δεξιάς συνιστώσας της κυβέρνησης,
που εκτελεί το σχέδιο άλωσης της Δικαιοσύνης» τονίζει, προσθέτοντας ότι
«το Κίνημα Αλλαγής είναι εδώ για να
προασπίσει την ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών, την συνταγματική
αρχή της διάκρισης των εξουσιών, την
λειτουργία του κράτους δικαίου».
«Είμαστε εδώ για να εγγυηθούμε την
ομαλή λειτουργία της Δημοκρατίας. Να
εγγυηθούμε τη διαφάνεια, τη λογοδοσία
που δεν εξυπηρετούνται με αυτές τις
μεθοδεύσεις και την ανεξαρτησία των
δικαστικών λειτουργών. Θα συγκρουστούμε ανοιχτά με όλους τους εκφραστές της θεσμικής εκτροπής» διαμηνύει
η κ. Γεννηματά.

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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Ξενογιαννακοπούλου:

Εννέα χιλιάδες μόνιμες
προσλήψεις στο Δημόσιο για φέτος
•Εκτός από τις προσλήψεις στο «Βοήθεια στο Σπίτι» και την «Ειδική Αγωγή»
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Μαξίμου: Οι δηλώσεις Ζάεφ
καταρρίπτουν τις
ψευδοερμηνείες της Ν.Δ. για
τη Συμφωνία των Πρεσπών

ον ακριβή αριθμό των
μονίμων προσλήψεων στο
Δημόσιο για το 2019
ανακοίνωσε η υπουργός
Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, σε
συνέντευξή της στην ΕΡΤ.

Τ

Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Η Επόμενη Μέρα», οι προσλήψεις τη νέα χρονιά θα ανέλθουν τελικά στις 9.030, καθώς
μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων
από τις υπηρεσίες διαπιστώθηκε ότι
αντίστοιχος είναι ο αριθμός όσων αποχώρησαν από τη δημόσια διοίκηση το
2018. Στον αριθμό αυτό, εξήγησε η κ. Ξενογιαννακοπούλου, δεν συνυπολογίζονται οι 3.200 προσλήψεις στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και οι 4.500
θέσεις στην Ειδική Αγωγή, καθώς αυτές
πραγματοποιούνται χάρη στα δημοσιονομικά περιθώρια που κατοχύρωσε η
χώρα.
Οι προσλήψεις αυτές, είπε, είναι δημοσιονομικά ουδέτερες, καθώς με βάση
τον κανόνα 1:1 που διαμορφώνεται από
φέτος, γίνεται μία πρόσληψη για κάθε
μία αποχώρηση, ενώ πρόσθεσε μάλιστα
ότι οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης είχαν υψηλότερο μισθό σε σχέση
με τους νεοεισερχόμενους.
Σύμφωνα με την υπουργό, προτεραιότητα θα δοθεί στην Υγεία, στην Παιδεία

και στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, ενώ διαβεβαίωσε ότι όλες οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν μέσω
ΑΣΕΠ και ότι δεν αποτελούν προεκλογικές τακτοποιήσεις, αλλά καλύπτουν
πραγματικές ανάγκες της δημόσιας διοίκησης.
Η ίδια κατηγόρησε τη ΝΔ ότι ενώ η
χώρα κατόρθωσε να βγει από τα μνημόνια, «επιχειρεί να μας γυρίσει με το
πρόγραμμά της στην πιο αυστηρή μνη-

μονιακή περίοδο». Δήλωσε, συγκεκριμένα, ότι αν εφαρμοζόταν ο κανόνας 1:5
(μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις), που ζητά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα έπρεπε να περιοριστούν οι
προσλήψεις στις 1.800, όσες περίπου είναι οι βασικές ανάγκες των παραγωγικών
σχολών του Στρατού, της Αστυνομίας
και του Διπλωματικού Σώματος, με αποτέλεσμα να μην προσληφθούν γιατροί,
εκπαιδευτικοί κ.λπ.

Ν. Παππάς: Ένοχη η σιωπή
Σημίτη για το Μακεδονικό
α μιλήσει για την
υπόθεση του
Μακεδονικού επί
πρωθυπουργίας του
καλεί τον Κώστα Σημίτη ο
υπουργός Ψηφιακής
Πολιτικής, Νίκος
Παππάς, τονίζοντας
σχετικά με τη συμφωνία
των Πρεσπών ότι οι
πολιτικές δυνάμεις της
Ελλάδας θα
αναμετρηθούν με την
Ιστορία.

Ν

Αναφορικά επίσης με την
έξοδο από τα μνημόνια ο κ.
Παππάς, χαρακτήρισε τους

Κυριάκο Μητσοτάκη, Κώστα
Σημίτη και Γιάννη Στουρνάρα
ως «Λερναία Ύδρα των μνημονίων» ισχυριζόμενος ότι
«δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε συνθήκες ελευθερίας. Δεν μπορούν, σε τέτοιες
συνθήκες, να επιβάλουν πολιτικές που είναι τόσο σκληρές
όσο οι μνημονιακές».
«Η έξοδος από τα μνημόνια
έχει δώσει ανάσα στον λαό,
αλλά έχει προκαλέσει και
ασφυξία σε πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα», δήλωσε, ενώ
για τις υποθέσεις των εξοπλιστικών και της Υγείας, συνέστησε ψυχραιμία «σε όσους

έχουν αρχίσει να σπαρταρούν», όπως είπε, σημειώνοντας ότι «η Δικαιοσύνη
κάνει τη δουλειά της».
Για την υπόθεση του Μακε-

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

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

δονικού επί πρωθυπουργίας
Σημίτη, κάλεσε τον πρώην
πρωθυπουργό να μιλήσει,
προσθέτοντας ότι «η σιωπή
του είναι ένοχη. Ή απλά έχει
ενοχές επειδή επέλεξε να σωπάσει».
Εν όψει της κύρωσης της
Συμφωνίας των Πρεσπών, δηλώνει ότι οι πολιτικές δυνάμεις
της Ελλάδας θα αναμετρηθούν με την Ιστορία, ενώ τονίζει ότι «οι πατριδοκάπηλοι
κρύβουν πίσω από το όψιμο
ενδιαφέρον τους για τη Μακεδονία άλλες αμαρτίες».
Αναφερόμενος στα θέματα
του χαρτοφυλακίου του, ο
υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής γνωστοποίησε ότι εντός
του Ιανουαρίου θα υπογραφεί
η σύμβαση για τη δημιουργία
του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων
στο Δημόσιο και θα προκηρυχθούν τα έργα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του
γεωργικού τομέα και για το
ηλεκτρονικό εισιτήριο στον
ΟΑΣΘ.
Στον σχεδιασμό του υπουργείου είναι επίσης η δημιουργία ενός συστήματος «έξυπνης στάθμευσης» για 20.000
θέσεις πάρκινγκ σε μεγάλους
δήμους της χώρας, ώστε να
ενημερώνονται οι οδηγοί σε
πραγματικό χρόνο για το πού
υπάρχουν κενές θέσεις.

Για «πλήρη κατάρριψη» της επιχειρηματολογίας της Ν.Δ.
κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών κάνει λόγο το Μέγαρο Μαξίμου με αφορμή τη συνέντευξη του πρωθυπουργού της ΠΓΔΜ Ζόραν Ζάεφ.
Παραθέτοντας σημεία της συνέντευξης το γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού σημειώνει συγκεκριμένα πως «ο
κ. Ζαεφ αναφέρει ότι:
1. “Ιθαγένεια σημαίνει υπηκοότητα”. Ιδιαίτερα δε μετά
τη σχετική τροπολογία που κατατέθηκε στην διαδικασία
αναθεώρησης του Συντάγματος γίνεται και ρητό ότι η ιθαγένεια δεν προκαταβάλλει τον εθνοτικό προσδιορισμό των
πολιτών της γείτονος και επομένως εθνότητα και ιθαγένεια διαχωρίζονται πλήρως χωρίς να παραμένει κανένα περιθώριο αμφιβολίας.
2. “Για το θέμα της Γλώσσας, φυσικά ανήκει στην ομάδα των σλαβικών γλωσσών”.
3. “... αναγνωρίζουμε την ξεχωριστή κληρονομιά, την ξεχωριστή αρχαία ελληνική ιστορία της περιοχής”».
«Αναρωτιόμαστε λοιπόν μετά από όλα αυτά τι νέο διαστρεβλωτικό επιχείρημα θα σκαρφιστούν οι υποστηρικτές
της μισαλλοδοξίας και της αδράνειας για να υποστηρίξουν
τη γραμμή Γεωργιάδη- Σαμαρά» αναφέρει το Μαξίμου και
καταλήγει: «Τώρα που ο ίδιος ο Ζόραν Ζαεφ καταρρίπτει
πλήρως τις ψευδοερμηνείες της ακροδεξιάς ομάδας της
Νέας Δημοκρατίας περί εθνότητας, γλώσσας και παράδοσής τι θα κάνει ο κος Μητσοτάκης; Πίσω από ποιο νέο
αστείο επιχείρημα θα κρυφτεί για να ικανοποιήσει τους
ακροδεξιούς καθοδηγητές του;».

Στη Φλώρινα το ρεκόρ
«πολικής» θερμοκρασίας

Ισχυρός παγετός σημειώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, με τις θερμοκρασίες να θυμίζουν πολικές περιοχές,
καθώς σε πολλές περιπτώσεις το θερμόμετρο έδειξε αρκετά κάτω από τους μείον δέκα βαθμούς Κελσίου.
Στους νομούς Φλώρινας, Ιωαννίνων, Γρεβενών και Κοζάνης καταγράφηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo, οι οκτώ χαμηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στο Βαρικό Φλώρινας (-12,8), στη Βωβούσα
Ιωαννίνων (-11,7), στα Γρεβενά (-11,5), στην Αγία Κυριακή Ιωαννίνων (-11,2), στα Ιωάννινα (-10,9), στο Πληκάτι
Ιωαννίνων (-10,7), στο Μεσόβουνο Κοζάνης (-10,6) και στη
Βλάστη Κοζάνης (-10,5).
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Κατά γενική ομολογία ο
υμνολογικός πλούτος της Ορθόδοξης Καθολικής Εκκλησιάς
είναι ανεπανάληπτος. Ιδιαίτερα
όμως οι Πατέρες της Εκκλησίας μας επιστράτευσαν όλη
την ποιητική τους έμπνευση
και κόσμησαν με ύμνους άφθαστης τελειότητας τη μεγάλη
εορτή των Χριστουγέννων, και
απέδωσαν με τους ύμνους αυτούς τα σωτήρια νοήματα αλλά
και το απερινόητο γεγονός
της Θείας Ενανθρωπήσεως.
Το γεγονός αυτό, τον τελευταίο καιρό, έγινε αντικείμενο
μελέτης ακόμα και από ετερόδοξους μελετητές.
Στο άρθρο αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια
σύντομη αναφορά αυτής της υμνογραφίας των ιερών
ακολουθιών των Χριστουγέννων.
Ξεκινώντας αρχικά από την ακολουθία των Μεγάλων
Βασιλικών Ωρών, η οποία τελείται την παραμονή των Χριστουγέννων ξεχωρίζουμε το ιδιόμελα τροπάριο της Α’
Ώρας "Βηθλεέμ, ἑτοιμάζου, εὐτρεπιζέσθω ἡ φάτνη...",
και το περίφημο δοξαστικό "Τάδε λέγει Ἰωσήφ πρός τήν
παρθένον...", τα οποία μας εισάγουν στο μυστήριο της
Θείας Ενανθρωπήσεως. Θαυμάσιο είναι και το δοξαστικό
των τροπαρίων της ΣΤ’ Ώρας "Δεῦτε, χριστοφόροι λαοί...,",
το οποίο καλεί τους πιστούς να σκύψουν και να δουν το
μεγάλο θαύμα της Γεννήσεως του Θεού. Καταπληκτικό
είναι ακόμη και το δοξαστικό των τροπαρίων της Θ’ Ώρας
"Σήμερον γεννᾶται ἐκ παρθένου...", το οποίο μοιάζει αλλά
και ψάλλετε όπως το γνωστό δοξαστικό της Μ. Παρασκευής, "Σήμερον κρεμᾶται ἐπί ξύλου..."
Στην συνέχεια στην ακολουθία του Εσπερινού των Χριστουγέννων επισημαίνουμε την μεγάλη σπουδαιότητα
των τροπαρίων των στιχηρών με αποκορύφωμα το υπέροχο
δοξαστικό, "Αὐγούστου μοναρχήσαντος ἐπί τῆς γῆς...",
στο οποίο γίνεται σύγκριση της επίγειας βασιλείας με
την βασιλεία του Ενανθρωπίσαντος Θεού. Εξαίσια είναι
και τα απόστιχα και ιδιαιτέρα το δοξαστικό "Εὐφράνθητι
Ἰερουσαλήμ καί πανηγυρίσατε, πάντες...", ένας ενθουσιώδης ύμνος που κάνει λόγο για τη μεγάλη δωρεά της
ενσαρκώσεως του Θεού.
Τέλος στην ακολουθία του Όρθρου αξιοσημείωτα είναι
τα καταπληκτικά καθίσματα, υψηλής θεολογικής και ποιητικής αξίας "Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί...", "Τί θαυμάζεις Μαριάμ...", "Ὁ ἀχώρητος παντί...". Τα τροπάρια αυτά, σκοπό
έχουν να μας εισάγουν στο νόημα της μεγάλης εορτής.
Τέλει δείγματα της εκκλησιαστικής μας ποίησης αποτελούν
οι δύο κανόνες της εορτής "Χριστός γεννᾶται...", ποίημα
του Αγίου Κοσμά του Μελωδού και "Ἔσωσε λαόν...",
ποίημα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Οι δύο αυτοί
μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας μας και κορυφαίοι υμνογράφοι εξάντλησαν πάνω σε αυτά τα δύο ποιήματα όλο
το ποιητικό τους χάρισμα προκειμένου να υμνήσουν το
γεγονός της ενανθρωπήσεως του Θεού. Το Κοντάκιο "Ἡ
Παρθένος σήμερον..." που είναι έργο του Ρωμανού του
Μελωδού, είναι ιδιαίτερα δημοφιλές. Καταπληκτικός είναι
επίσης ο ειρμός της Θ’ Ωδής " Μυστήριον ξένον...", ο
οποίος εκφράζει το δέος των πιστών μπροστά στο μεγάλο
μυστήριο της Γεννήσεως του Χριστού , αλλά και την συνεργασία ολόκληρης της έμψυχης και άψυχης δημιουργίας
για να πραγματοποιηθεί το σωτήριο αυτό γεγονός. Από
τα τροπάρια των αίνων ξεχωρίζουμε το "Εὐφραίνεσθε,
δίκαιοι,...", το οποίο μας καλεί να γευθούμε τη χαρά που
προκαλεί η ενανθρώπηση του Χριστού. Καταπληκτικό
είναι επίσης το δοξαστικό των αίνων "Ὅτε ὁ καιρός τῆς
ἐπί γῆς παρουσίας σου...", το οποίο κάνει λόγο κάτω
από ποιες συνθήκες γεννήθηκε το Θείο Βρέφος. Τέλος
το θεοτοκίο "Σήμερον ὁ Χριστός ἐν Βηθλεέμ γεννᾶται ἐκ
παρθένου..." καλεί τους αγγέλους να συνεορτάσουν με
τους ανθρώπους το κοσμοσωτήριο γεγονός.
Οι Πατέρες της Εκκλησίας μας, ύμνησαν τη Γέννηση
του Χριστού και έδωσαν στην μεν Εκκλησιά ανεπανάληπτους ύμνους λατρείας , στον δε παγκόσμιο πολιτισμό
κορυφαία δείγματα σπουδαίας ποιητικής τέχνης. Εμείς
οι χριστιανοί καλούμαστε αυτές τις άγιες μέρες, πέρα
από τις υλικές απολαύσεις των ημερών, να πλησιάσουμε
νοερά την φάντη της Βηθλεέμ και να γονατίσουμε μπροστά
στο Θείο Βρέφος και να του εναποθέσουμε τη ζωή μας
και τη σωτηρία μας. Η θεσπέσια ιερή υμνολόγια των Χριστουγέννων θα μας βοηθήσει να πούμε τον λόγο των
ποιμένων "διέλθωμεν δή ἕως βηθλεέμ καί ἴδωμεν... τό
γεγονός, ὅ ὁ Κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν"

Καλή Χρονιά!!!
Αθανάσιος Δημητρίου
Msc Θεολογίας
Πρόεδρος ιεροψαλτών Ν.Τρικάλων

EΠΙΚΑΙΡΑ

ΘΕΜΑΤΑ

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

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
•“Επεφάνη η χάρις του Θεού η σωτήριος πάσιν ανθρώποις...” (Τίτον, 2,11)

Θ

εοφάνεια και
Επιφάνεια
λέγεται η
λαμπρή γιορτή που
γιορτάζει σήμερα η
αγία μας Εκκλησία
Θεοφάνεια, γιατί έγινε
η πλήρης αποκάλυψη
και φανέρωση του
μυστηρίου της Αγίας
Τριάδος, το οποίο ήταν
συγκαλυμμένο στην Π.
Διαθήκη. Και έγινε με
τη Βάπτιση του Κυρίου:
“Εν Ιορδάνη
βαπτιζομένου Σου,
Κύριε, η της Τριάδος
εφανερώθη
προσκύνησις...”.

Και επιφάνεια λέγεται, γιατί φανερώθηκε στο πρόσωπο του Κυρίου η Θεία Χάρη,
η οποία ξεχύθηκε και απλώθηκε σ' όλους τους ανθρώπους, προκειμένου να τους
οδηγήσει στη λύτρωση και
στη σωτηρία. Ψάλλει η Εκκλησία μας: “Επεφάνη ο
Σωτήρ, η Χάρις, η αλήθεια
και τους εν σκότει και σκιά
καθεύδοντας εφώτισε...”.
Για το μεγάλο αυτό γεγονός μας μιλάει ο απόστολος Παύλος στο σημερινό
αποστολικό ανάγνωσμα.
Μεγαλόπρεπα, πανηγυρικά
και θριαμβευτικά γράφει
προς το μαθητή του Τίτο
και κατ' επέκταση προς
όλους τους Χριστιανούς
όλων των εποχών: “Επεφάνη η Χάρις του Θεού η σωτήριος πάσιν ανθρώποις...”
Φανερώθηκε η χάρη του
Θεού και δόθηκε ως δωρεά
σ' όλους τους ανθρώπους
χωρίς διάκριση και εξαίρεση. Αυτή η Χάρη είναι ο
ίδιος ο ενανθρωπήσας Κύριος και “εν Ιορδάνη βαπτιζόμενος”. “...Η χάρις και η
αλήθεια δια Ιησού Χριστού
εγένετο”. Κάθε άνθρωπος
μπορεί να σωθεί, αφού ο
Χριστός “θέλει πάντας ανθρώπους σωθήναι και εις
επίγνωσιν αληθείας ελθείν”.
Για να κάνει κτήμα του όμως
ο αμαρτωλός και παραστρατημένος άνθρωπος τη θεία
Χάρη, χρειάζεται να το θελήσει ο ίδιος και να αποφασίσει να καθαριστεί με
τη μετάνοια από την αμαρτία. Ο άνθρωπος πλάστηκε
ελεύθερος και η θεία χάρη
δεν εκβιάζει τη θέλησή του,
απλώς περιμένει τη συγκατάθεσή του για να τον σώσει.
Γι' αυτό ο θείος Παύλος
συνεχίζει: “... παιδεύουσα
ημάς (η χάρις του Θεού)
ίνα αρνησάμενοι την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας σωφρόνως και δικαίως και ευσεβώς ζήσωμεν
εν τω νυν αιώνι...”. Ο Θεός
μας παιδαγωγεί με πολλά

και ποικίλα μέσα και τρόπους, αποβλέποντας στο
να διορθώσει τις αμαρτωλές
αταξίες μας, που μας απομακρύνουν από το Θεό και
να αυξήσει τα χαρίσματα
εκείνα που αποτελούν την
εικόνα του Θεού μέσα μας.
Αποσκοπεί στο να μετάσχουμε της αγιότητάς του,
λαμβάνοντας τον αγιασμό
“ου χωρίς ουδείς όψεται
τον Κύριον”. Το Θεό όμως,
ο οποίος είναι άγιος, κανείς
δεν μπορεί να το πλησιάσει,
εάν δεν έχει αγιασθεί. Και
αν δεχόμαστε την παιδαγωγία των γονέων μας, οι
οποίοι συχνά επιβάλλουν
ποινές άδικες και σκληρές,
πόσο μάλλον πρέπει να μη
δυσανασχετούμε, αλλά να
δεχόμαστε με υπομονή την
παιδαγωγία του πάνσοφου
και πανάγαθου ουράνιου
Πατέρα μας, η οποία πηγάζει από σοφή και αλάθητη
αγάπη, είναι κάθε φορά και
σε κάθε περίσταση η αρμόζουσα και αποβλέπει στην
πνευματική μας κάθαρση.
Η παιδαγωγός θεία Χάρη
μας διδάσκει να αποφύγουμε, να απαρνηθούμε μια για
πάντα την ασέβεια και τις
κοσμικές επιθυμίες. Η ασέβεια αναφέρεται στη σχέση
μας με το Θεό. Είναι η έλλειψη πίστης και σεβασμού
προς το Θεό, προς τα ιερά
και όσια, η βλασφημία των
θείων, η ιεροσυλία, η επιορκία, η χρησιμοποίηση του
αγίου ονόματος του Θεού
με επιπολαιότητα. Το να
κλονίζουμε την πίστη στο
Θεό με λόγια, γραπτά και

πράξεις. Οι αιρετικοί χαρακτηρίζονται επίσης ασεβείς,
γιατί νοθεύουν και διαστρεβλώνουν τη μία, αγία, αποστολική και καθολική πίστη,
που φυλάσσει μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία απαραχάρακτη. Επίσης όσοι ασχολούνται με τα ζώδια και τη
μαγεία, με τα μέντιουμ και
τον πνευματισμό και τη μασονία χαρακτηρίζονται ασεβείς, γιατί έχουν αποστατήσει από την αληθινή πίστη
και ζωή.
Μας διδάσκει ακόμα να
απαρνηθούμε τις κοσμικές
επιθυμίες. Να μη συσχηματιζόμαστε με το κόσμο της
διαφθοράς· να μην επηρεαζόμαστε από τη νοοτροπία
και το πνεύμα των ανθρώπων που ζουν μακριά από
το Θεό, απορροφημένοι
από τις ηδονές και τις απολαύσεις τις εφάμαρτες και
έχοντας Θεό τους τη σαρκολατρία και τη φιληδονία,
την ασωτία, τον πλουτισμό
και την πλεονεξία, τη ματαιοδοξία και την επίδειξη.
Ο χριστιανός, που έχει βρει
την αληθινή ευτυχία κοντά
στο Χριστό, δεν μπορεί να
είναι φίλος του κόσμου και
να αγαπάει την κοσμική ζωή.
Όποιος θέλει να είναι φίλος
του κόσμου “εχθρός του
Θεού καθίσταται” (Καθ.
Επιστ. Ιάκ. δ’,4), γιατί “ο κόσμος όλος εν τω πονηρώ
κείται” (Ιακ. ε’, 19). Δεν μπορούμε να αναζητούμε φιλίες
και συναναστροφές με ανθρώπους χωρίς Θεό, ούτε
να προτιμάμε τις τέρψεις
και τις απολαύσεις του κό-

σμου, από τη ζωή της εγκράτειας και της άσκησης.
Ούτε να βάζουμε ως σκοπό
της ζωής μας τον υλικό
πλουτισμό, αντί του πνευματικού θησαυρισμού των
αρετών. Ο κόσμος βρίσκεται
υποταγμένος κάτω από την
κυριαρχία του πονηρού. Είναι ανάγκη να σταυρώσουμε
τον αμαρτωλό εαυτό μας
“συν τοις παθήμασι και ταις
επιθυμίαις” και να έχουμε
πνευματική εγρήγορση,
ώστε να μην προσκολληθούμε στα πλούτη, στις ηδονές, στα θέλγητρα και τη
ματαιοδοξία του κόσμου και
λησμονήσουμε το Θεό.
-Ο Θεός μας διδάσκει να
ζούμε με σωφροσύνη και
εγκράτεια. Αυτό σημαίνει
να είμαστε συνετοί, να ελέγχουμε τον εαυτό μας σε
όλα· να αποφεύγουμε τις
πονηρές επιθυμίες και σκέψεις και να υποτάσσουμε
τις εσωτερικές εφάμαρτες
κλίσεις και ροπές και φυσικά
να αποφεύγουμε πράξεις
ανηθικότητας και διαφθοράς. Να έχουμε ηθική και
πνευματική καθαρότητα και
αγνότητα. Αλλά να ζήσουμε
και δικαίως. Όχι μόνο να
αποφεύγουμε την αδικία και
την εκμετάλλευση του συνανθρώπου μας και να ζούμε με τιμιότητα και ειλικρίνεια, αλλά να μην κυριευθούμε ποτέ από το πάθος
της πλεονεξίας και του
πλουτισμού. Και τέλος να
ζήσουμε ευσεβώς, με πίστη
και ευλάβεια, με φόβο
Θεού, με ολόψυχη αφοσίωση και αγάπη στον ουράνιο
Πατέρα, με πλήρη υπακοή
και συμμόρφωση προς το
άγιο και σωτήριο θέλημά
του.
Δυστυχώς, στις μέρες
μας, η συμπεριφορά και η
νοοτροπία πολλών χριστιανών απάδει στο χριστιανικό
ήθος και δεν εμπνέεται από
τη θεία Χάρη. Δάσκαλοι νοοτροπίας, ήθους και συμπεριφοράς, δεν είναι “η σωτήριος Χάρις” και η αλήθεια
του Κυρίου, αλλά τα εντάλματα ανθρώπων απίστων
και διεφθαρμένων, οι οποίοι
“εναυάγησαν περί την πίστιν”. Αυτοί, “πλανώντες και
πλανώμενοι”, προβάλλονται
από τα ραδιοτηλεοπτικά
μέσα και τον τύπο και αποτελούν πρότυπα για μίμηση
από μικρούς και μεγάλους.
Είναι αυτοί οι δάσκαλοι της
εύκολης ζωής, της έκλυσης
των ηθών, της περιφρόνησης θεόσδοτων και πατροπαράδοτων ηθικών αξιών,
της άμβλυνσης της ηθικής,
συνείδησης, της εξαχρείωσης της κοινωνίας.-
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“Aλκοόλ
και φάρμακα”
Αλκοόλ και φάρμακα
δεν πρέπει να συνδυάζονται ποτέ, ειδικά αν
πρόκειται να οδηγήσετε
ή να χειριστείτε επικίνδυνα μηχανήματα. Αλλά
και σπίτι να μείνετε, κάποια «κοκτέιλ» φαρμάκων-ποτών δεν πρέπει
να τα δοκιμάσετε για κανένα λόγο.
Συγκεκριμένα, όπως
μας ενημερώνει και το
αμερικάνικο site ιατρικού περιεχομένου Μedical Daily, 6 είναι οι πιο Του Βασιλείου Δ. Τσιούτσια
Φαρμακοποιού
επικίνδυνοι για την υγεία
μας συνδυασμοί.
1. Βενζοδιαζεπίνες
και αλκοόλ
Μεταξύ του 2001 και του 2014. ο συνολικός αριθμός θανάτων από βενζοδιαζεπίνες πενταπλασιάστηκε. Αν προστεθεί και αλκοόλ στην εξίσωση, ο κίνδυνος αυξάνεται με
απρόβλεπτα αποτελέσματα! Αυτός ο θανάσιμος συνδυασμός ευθύνεται για περισσότερο από το ένα πέμπτο
των εισαγωγών στα Επείγοντα στις ΗΠΑ, με τα περισσότερα περιστατικά να έχουν να κάνουν με αναπνευστική ανεπάρκεια. Γιατί είναι τόσο επικίνδυνο να τα λαμβάνετε ταυτόχρονα; Και οι δύο ουσίες είναι αντικαταθλιπτικές, μπορούν να χαλαρώσουν σημαντικά τους μυς και να επιβραδύνουν το κεντρικό νευρικό σύστημα, θέτοντας το χρήστη
σε κίνδυνο για κώμα ή ακόμα και θάνατο. Χρόνια χρήση
πάλι, μπορεί να μειώσει την ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να καταπολεμά σοβαρές λοιμώξεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο θνησιμότητας.
2. Οπιούχα και αλκοόλ
Εξίσου θανατηφόρος συνδυασμός, τα οπιούχα -ακόμη
και τα νομίμους συνταγογραφούμενα- δεν πρέπει να καταναλώνονται με αλκοόλ. Γιατί είναι τόσο επικίνδυνο να τα
λαμβάνετε ταυτόχρονα; Τα οπιούχα καταστέλλουν το κεντρικό νευρικό σύστημα, κάτι που με τη σειρά του επιβραδύνει την αναπνοή. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να είναι καταπραϋντικό και σε κάποιες περιπτώσεις να προσφέρει αίσθηση ευφορίας, ο κίνδυνος υπερδοσολογίας είναι υπερβολικά υψηλός. Σύμφωνα με τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), η πρόσμιξη
οπιούχων και αλκοόλ ευθύνεται για το 22% των θανάτων
από παυσίπονα.
3. Αντικαταθλιπτικά και αλκοόλ
Τα αντικαταθλιπτικά μπορεί να αυξήσουν την επίδραση
του αλκοόλ, έτσι για παράδειγμα κάποιος-να αισθάνεται
τις επιπτώσεις που έχει ένα μόνο ποτό, νοιώθει σαν να έχει
πιει δύο. Επιπλέον, ορισμένα αντικαταθλιπτικά προκαλούν
διαταραχή της λήψης αποφάσεων, επικίνδυνα υψηλή
πίεση και επιδεινώνουν την κατάθλιψη. Μάλιστα, μόλις το
φάρμακο αναμιχθεί με αλκοόλ μπορεί κάποιος να ζαλιστεί
ή να παρουσιάσει επιληπτική κρίση ή ακόμη και να πέσει
σε κώμα.
4. Διεγερτικά και αλκοόλ
Από μόνα τους τα διεγερτικά «επιταχύνουν» τις αντιδράσεις στο σώμα, αυξάνοντας την αρτηριακή πίεση. Αν
τώρα συνδυαστούν και με αλκοόλ, παράγεται υψηλή ποσότητα κοκααιθυλενίου, ουσία που αυξάνει τον κίνδυνο
καρδιαγγειακής τοξικότητας -προκαλεί υπερβολική πίεση
στην καρδιά σε βαθμό πολύ υψηλότερο σε σχέση με οποιοδήποτε-άλλο φάρμακο.
5. Αντισυλληπτικά χάπια και αλκοόλ
Μετά τη λήψη του αντισυλληπτικού χαπιού απαιτούνται
περίπου 3 ώρες για να φτάσει στην κυκλοφορία του αίματος και να γίνει αποτελεσματικό. Οι γυναίκες αισθάνονται
ότι μεθούν πιο γρήγορα όταν έχουν πάρει το χάπι επειδή
το σώμα τους είναι «απασχολημένο» με το να μεταβολίζει τις ορμόνες αντισύλληψης. Αυτό ωστόσο επιβραδύνει
τον μεταβολισμό της αιθανόλης στο ποτό. Επίσης, το αλκοόλ χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να αποβληθεί από
το σώμα, επηρεάζοντας αρνητικά την ικανότητα λήψης
αποφάσεων και θέτοντας τη γυναίκα σε κίνδυνο για να πιει
περισσότερο από όσο αντέχει ο οργανισμός της και να πάθει δηλητηρίαση από το αλκοόλ.
6. Μη συνταγογραφούμενα φάρμακα και αλκοόλ
Και όμως, μπορεί κάποια φάρμακα να μην χρειάζονται
συνταγή γιατρού, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τελείως «αθώα», τουλάχιστον ως προς τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν αν συνδυαστούν με αλκοόλ. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Μedical
Clinics of North America, 38% των ατόμων που ανέπτυξαν
οξεία ηπατική ανεπάρκεια είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα από το Τylenol (αμερικανικό αναλγητικό και αντιπυρετικό φάρμακο) μαζί με αλκοόλ.
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Λούστρα προοδευτισμού
Ευρώπη τις
πρόσφατες
δεκαετίες
παρήγαγε λαμπρά
οικονομικά
αποτελέσματα,
ανταγωνισμό, ισχύ. Ο
συστημικός
πραγματισμός έγινε
καθολικός.

Η

Η εξύψωση του καταναλωτισμού στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με την αποδόμηση
των θεσμών της θρησκείας
και της οικογένειας, κλόνισε
το οικοδόμημα. Χάριν του
προοδευτισμού, η ισχύς των
παραδοσιακών συνεκτικών θεσμών περιορίστηκε και τη
θέση λαμβάνει σταδιακά ένας
ακοινωνικός θρησκευτικός
αποχρωματισμός ή ακόμη
ένας υφέρπων εξισλαμισμός
όπως μυθοπλαστικά περιγράφεται στην “Υποταγή” του
Μ. Ουελμπέκ. Νωρίτερα, η
πτώση των κομμουνιστικών
παραδείσων, η ελευθερία και
την απουσία του φόβου των
γκουλάγκ, οδήγησε στην απογύμνωση του “προοδευτικού”

Νικόλαος Χρ. Γκίκας
θεωρήματος και τη βίαιη επανανοηματοδότησή του.
Ο προοδευτισμός των ελίτ
εσχάτως απομυθοποιήθηκε,
καθώς ο ουμανισμός των
ανοικτών συνόρων, οι πολιτικές και λεκτικές ασυνέπειες
και ο διεθνισμός ως λύση του
δημογραφικού και του εργατικού κόστους, απομάκρυνε
τους πολίτες από την εξουσία
και οδήγησε σ’ ένα αστικό

ευρωσκεπτικισμό. Η Αριστερά,
διεθνιστική και ανίερη, συγχρωτίστηκε με το μίσος για
την αστική τάξη, τον καταγγελτισμό και το περιθώριο και
ουδέποτε διατύπωσε μια ρεαλιστική δημοκρατική πρόταση κοινωνικοοικονομικής δομής. Απεδείχθη πως το προοδευτικό δεν υπηρετείται
παρά καπηλεύεται από αριστερά μορφώματα και ανθίζει
μόνο σε συνθήκες δημοκρατίας και ελευθερίας.
Η φιλελεύθερη δημοκρατία
άλλωστε αποτελεί τη βάση
σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου και εγγυάται
την σταθερότητα, ενώ αντίθετα “η βία του λαϊκισμού και
η καλλιέργεια του ανορθολογισμού είναι η κοινή μήτρα
όλων των φαιοκόκκινων πολιτικών σχηματισμών” σύμφωνα
με τον Π.Α. Ταγκιέφ. Τις ιστορικές αυτές αλλαγές του προοδευτικού και το γίγνεσθαι
της εξαπάτησης του ναρκισσισμού της μάζας, που επέβαλλε τον μετανεωτερικό πολιτισμικό μηδενισμό, δεν θέλαμε να τις δούμε, παρά εκ-

δηλώθηκαν ως οργή συνωμοσιολογίας στις πλατείες
όταν ο λαϊκισμός και οι δοξασίες για αλλαγή, επανίδρυση
και δίκαιη ανάπτυξη μας οδήγησαν στο τέλμα. Ο εκτροχιασμός μας περιέχει το απαύγασμα των χείριστων προοδευτικών δοξασιών και πρακτικών διχόνοιας, που γαλούχησαν τους πολίτες στην πολιτική νωθρότητα και την εξοικείωση με το τέρας, προκειμένου να εκπληρωθεί το όραμα του γκουβέρνο· εξουσία με
κάθε μέσο.
Ο τελευταίος ρόγχος της
παρακμής του ημέτερου λούστρου του προοδευτισμού
εδράζεται σε ανήθικες κουκουλοφόρες συνδιαλλαγές
που χαλκεύουν σκευωρίες και
μεθοδεύσεις και αναζητούν
νεοκοπιές και νεοαντιδράσεις
για να τις παρουσιάσουν ως
σύγχρονο. Η κατανόηση όμως
του προοδευτικού απαιτεί την
υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών ελευθερίας και δικαιοσύνης που διακονούν τον πολίτη, χωρίς φαντασιώσεις και
λαϊκισμούς.

Χαιρετισμός Προέδρου ΔΣ Αγίας Βαρβάρας:
κας Λόλα Κατσανούλη
Πανοσιολογάτατε, Αξιότιμες
Αρχές, Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητά μας Παιδιά!
Καλησπέρα. Χρόνια Πολλά και
Καλή Χρονιά σε όλους!
Σας καλωσορίζω στη καθιερωμένη, ετήσια εκδήλωσή μας
για τη Βράβευση νεοεισαχθέντων
φοιτητών.
Εύχομαι ο καινούργιος χρόνος
να μας χαρίσει υγεία, αγάπη,
και ό,τι ποθεί ο καθένας μας.
Η δράση του Σωματείου μας
είναι πλέον γνωστή και για τούτο
εν συντομία αναφέρω πως το Σωματείο μας βοηθάει οικονομικά
οικογένειες που έχουν ανάγκη οικονομικής στήριξης σε τακτά
χρονικά διαστήματα εντός του
έτους, ανθρώπους με Μεσογειακή Αναιμία για να αντεπεξέλθουν στην αντιμετώπισή της και πολλές άλλες περιπτώσεις που πέφτουν στην αντίληψή μας, κατά καιρούς και έχουν ανάγκες οικονομική φύσεως.
Σήμερα, όπως κάθε χρόνο, βραβεύουμε απόφοιτους από κάθε
Λύκειο της πόλης μας οι οποίοι πέρασαν σε κάποιο Ανώτατο ή Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Χώρας.
Η επιλογή των μαθητών γίνεται πάντα από το Σύλλογο Διδασκόντων του κάθε σχολείου και το βραβείο μας συνοδεύεται και
με το χρηματικό ποσό των 300 Ευρώ.
Πέραν των 12 βραβείων που δίνει το Σωματείο μας σε ισάριθμους φοιτητές,
έχουμε 3 ακόμη βραβεία, με το χρηματικό ποσό των 300 Ευρώ
το καθένα, τα οποία δίδονται στη Μνήμη του Ιατρού Λεωνίδα Μακρή, προσφορά του Ιδρύματος Λεωνίδας Μακρής, το οποίο και ευχαριστούμε.
Για δεύτερη χρονιά φέτος η κα Γεωργία Μάνη, προσφέρει επιπλέον 2 βραβεία, 300 € το καθένα, στη Μνήμη της κόρης της Δήμητρας Μάνη. Ευχαριστούμε την οικογένεια Γεωργίας Μάνη για
την προσφορά.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου θα ήθελα να ευχαριστήσω
όλους εσάς που μας τιμάτε πάντα με την παρουσία σας και τη
συνδρομή σας.
τα Μέσα Ενημέρωσης (έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο) για την αφιλοκερδή συμπαράστασή τους στις εκδηλώσεις μας.
Και βέβαια την σημερινή μας ομιλήτρια κα Ναυσικά Μουλά, Φιλόλογο, Πρόεδρο του ΦΙΛΟΣ
Παρακαλώ την κα Μουλά να ανέβει στο βήμα, προκειμένου να
αναπτύξει το θέμα: «Αγάπα τον άνθρωπο γιατί είσαι εσύ».
Οι μαθητές που βραβεύθηκαν είναι οι ακόλουθοι:
ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»
1 Τόλια Φωτεινή Σχολή Βαλκανικών -Σλαβικών και Ανατολικών
Σπουδών Θεσσαλονίκης

2 Καργιώτης Θωμάς, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι Δυτ.
Μακεδονίας
3 Καραλής Γεώργιος ,Σχολή Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλονίκης.
4 Βα'ι'ράμη Ηλιάννα Σχολή Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Θεσσαλονίκης
5 Καλαμαράς Στέφανος Σχολή Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Ιωαννίνων
6 Σουλιώτη Αλεξάνδρα Σχολή Μηχανικών Ναυτικού Χίου.
7 Τσεπέλε Βασίλειος , Σχολή Μαθηματικών Θεσσαλονίκης.
8 Γαλάνη Γεωργία, Σχολή Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
9 Τσιάρας Βασίλειος Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Λαμίας.
10 Πλακιάς Ηλίας Σχολή Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Αθηνών.
11 Ιωαννόπουλος Νικόλαος Σχολή Σχεδιασμού και Τεχνολογίας
Ένδυσης Κεντρικής Μακεδονίας.
12 Σούλτης Αθανάσιος, Τελειόφοιτος Τεχνολογίας Οχημάτων
ΒΡΑΒΕΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΜΑΚΡΗ
1 Γκούμε Λαυρεύντης .Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Μετσόβειο Πολυτεχνείο
2 Βούλγαρης Μάριος, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Λάρισας
3 Τσίκου Ευαγγελία, Τελειόφοιτος Οικονομίας και διοίκησης
Υπαλλήλων.
ΒΡΑΒΕΙΑ κας ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΑΝΗ
1 Αθανασίου Ειρήνη -Νίκη ,Σχολή Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
2 Τσιούμαρη Ειρήνη, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας
Οι φωτογραφίες της βράβευσης προέρχονται από το PHOTO
FRAME STUDIO
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(Barbie and Her Sisters in a Puppy Cha
12:00 Μαλλιά Κουβάρια: Η Σειρά
12:30 Be Cool Scooby-Doo!
06:45 Μαζί το Σαββατοκύριακο
13:00 Wabbit: New Looney Tunes
10:00 Πάμε Αλλιώς
13:10 Τομ και Τζέρι: Ο Μάγος του Οζ
11:00 Τελετή Αγιασμού των Υδάτων και
(Tom and Jerry & the Wizard of
Καταδύσεως του Τιμίου Σταυρού
Oz)
12:00 ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά 14:15 Traction
Καιρός
15:00 Star News
12:30 Από Πέτρα και Χρόνο E12
15:30 Τα Φιλαράκια Κ3 Ε10
13:00 Το Αλάτι της Γης E10 (Ε)
16:15 Life is a Beach E2
15:00 ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά 17:00 Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Καιρός
17:10 'Eλα στη Θέση Μου
16:00 Προσωπικά E8 (Ε)
19:55 Star News
17:00 Ιστορικοί Περίπατοι Κ2
21:00 Ο Γεροντοκόρος
18:00 20ός Αιώνας Επιλογές (Ε)
23:10 Μόλις Χώρισα
18:15 Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία της
01:00 J.Edgar
Βιέννης (Ε)
03:45 Τα Κορίτσια του Μπέβερλι Χίλς
20:55 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
22:00 Εορταστικό Πρόγραμμα
03:30 Το Αλάτι της Γής
06:00 TV Mall
05:30 Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα
06:30 Ο Μίκυ και οι Φίλοι του σε
Αγώνες Ταχύτητας
07:20 Δεινόσαυρος (Dinosaur)
09:00 Οδηγός Καλής Ζωής (Ε)
10:00 Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
06:00 Πάτερ Ημών (Ε)
13:00 Ειδήσεις
06:45 Οι Μεν και οι Δεν (Ε)
13:50 Καλύτερα Δε Γίνεται!
07:45 Δεληγιάννειο Παρθεναγωγείο
17:00 Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
(Ε)
Γλώσσα
08:45 Θα Βρεις το Δάσκαλό σου (Ε)
17:10 Οι Κληρονόμοι
09:45 Φίλα το Βάτραχό σου (Ε)
19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
10:45 Το Καφέ της Χαράς (Ε)
20:00 Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6
11:45 Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7
Ε25 (Ε)
13:00 ANT1 News
21:50 Ant-Man
13:45 Merenda Mania
00:20 Η Μαγεμένη
14:00 Η Επιστροφή
02:20 World Party (Ε)
17:00 ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
03:20 Αυτές Είναι οι Kardashians Κ10
Νοηματική Γλώσσα
05:00 Θυρίδα Τηλεπώλησης
17:15 Η Κόρη μου η Σοσιαλίστρια
05:10 Εικόνες (Ε)
19:30 ANT1 News
20:45 Μπομπ Σφουγγαράκης: 'Eξω απ'
τα Νερά του
22:30 Celebrity Rouk Zouk (Ε)
23:45 Μια Ζωή Κ2 Ε1 (Ε)
06:00 Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά
02:45 'Eρωτας Κλέφτης (Ε)
10:00 Ακραίως
04:15 Το Καφέ της Χαράς (Ε)
12:00 Τα Νέα των Μικρομεσαίων
05:15 Και οι Παντρεμένοι 'Eχουν Ψυχή
Επιχειρήσεων. Ready?
(Ε)
12:30 Eco News

06:15
06:45
07:15
07:40
08:10
08:40

The Land Before Time
Transformers Robots in Disguise
Ο Βασιλιάς Τζούλιαν
Super Wings
Polly Pocket
Οι Ευχούληδες: Το Πάρτι
Συνεχίζεται
09:10 Πέππα, το Γουρουνάκι
09:25 Η Μάσα και ο Αρκούδος
09:45 Μπόμπι και Μπιλ
10:15 PJ Masks
10:45 Miraculous Lady Bug
11:15 Η Barbie και οι Αδελφούλες της
σε 'Eνα Απίθανο Κουταβοκυνηγητό

τηλεόραση
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13:00
14:00
14:30
14:40
16:20
17:20
18:40
19:45
21:00
01:30
03:00
03:30
04:00

Goal Χωρίς Σύνορα
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Δελτίο στη Νοηματική
Ο Φύλακας της Μνήμης
Happy Traveller (Ε)
dot.
Food n' Friends (Ε)
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
My Style Rocks Gala
Ο Φύλακας της Μνήμης
Fatal Vows Κ1 Ε1
Facing Evil
dot.

01.30 Ξένη ταινία «Hell in pacific»

03.10 Ξένη ταινία «Dangerous love»
04.45 Ξένη ταινία «Dinner at the Ritz»
06.00 «Μη μου πεις»
07.00 Μουσικό πρόγραμμα
07.30 Γεγονότα - Δελτίο Ειδήσεων(E)
08.00 Ντοκυμαντέρ «Η Μονή
Παλαιοκαρυάς»
08.30 “Πνευματική Θεσσαλία”
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα «Οι
αριστόγατες»
11.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
12.00 Θεία λειτουργία
12.45 «Εδώ Θεσσαλία - Εδώ Ελλάδα»
14.45 Ελληνική ταινία «Της νύχτας τα
καμώματα»
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Τravel Guide
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 Εν λευκώ
20.30 Ντοκυμαντέρ «Μεσογειακή
δίαιτα»
21.00 ΓΕΓΟΝΟΤΑ -ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21.30 «Στη Σέντρα»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 Ξένη ταινία «Ιvory tower»

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

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΑΝΙΔΕΙΝ
DOLCE VITA
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ASTRA SPORT
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΡΕΝΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
NIGHT ZONE
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

07.00 - 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 Δρόμοι της Παράδοσης
09.00 – 10.00 Όλο Υγεία
10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις
12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης
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 Ελληνική ταινία
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: Η έκλειψη της Κυριακής μάλιστα
συμβαίνει σε ένα τομέα που σχετίζεται με θέματα που αφορούν την καριέρα σου και θα πρέπει να φανείς προετοιμασμένος στις νέες ευθύνες ή τα νέα ξεκινήματα που έρχονται.
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: 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: η έκλειψη της Κυριακής λαμβάνει χώρα στον τομέα των σχέσεων, όπου μπορεί να νιώθεις ότι ασφυκτιάς. Ωστόσο, μπορεί να είναι "απλά" το βάρος μιας σχέσης που
έρχεται να σε μεταμορφώσει.
ΛΕΩΝ: 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: 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: Η έκλειψη της Κυριακής θα φέρει στο
φως προβλήματα που σχετίζονται με τις σταθερές σου. Όπου σταθερές σου η οικογένεια

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Σύμφωνο με ειδική τάξη.
2. Ενας «συνταγματάρχης» μυθιστορήματος του Μ. Καραγάτση.
3. Συχνά αξιοποιείται τουριστικά - Σκακιστικό σύμβολο.
4. Ηλιακός θεός της αρχαιότητας - Στην αφή ευχάριστοι
(αιτ.).
5. Ολλανδός φιλόσοφος του
17ου αιώνα, υπέρμαχος της
ελευθερίας της σκέψης (με άρθρο). 6. Συνώνυμο του «γεραίρω» ρήμα - Το έπαθλο μυθικών
αγώνων τόξου, στους οποίους νίκησε ο Ηρακλής.
7. Φωνήεντα από τα... φωνήεντα
- Ομοια γράμματα - Γαλλική πόλη.
8. «Στοχαστική» στον τίτλο θεατρικού έργου του Γκολντόνι -Δίφθογγος.
9. Χαρακτηρίζεται και ένας φόβος.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Δημιουργείται συχνά με το
κρασί.
2. Βασίζεται σε ενδείξεις.
3. Ασιατική έρημος (αντιστρ.) Δύο σύμφωνα... πρωινά - Γελαστικό επιφώνημα.
4. Ονομασία του ανατολικού ανέμου.
5. Γραφή του 120 - Σ' αυτό υπακούει το... αριστερό πόδι - Από τα

και το σπίτι.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: 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.

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

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

ΤΟΞΟΤΗΣ: 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.

“ΓΟΥΙΛΙ”
Σε κανονικές προβολές
η ελληνική κωμωδία

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: 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.

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

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: 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.

“ΓΚΡΙΝΤΣ”
στα ελληνικά
2) Η παιδική ταινία

ΙΧΘΕΙΣ: 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.

“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.
τρία...τρία.
6. Σημαίνουν, γενικά, τους πολλούς - Προηγούνται εστεμμένων.
7. Διασχίζει την Αυστρία - Αλλοτροπική μορφή του οξυγόνου.
8. Πρίγκιπάς της ο Κάρολος
(γεν.).
9. Μπαίνει σε μια συμφωνία Προτιθέμενο... μειώνει.
ΛΥΣΗ (5-1-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΕΥΔΙΑΘΕΤΑ 2.
ΡΕΝΑΡ 3. ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 4. ΕΝΑ ΣΕ 5. ΑΜΜΑΝ ΡΑΝ 6. ΙΤΙΑ - ΦΙΛΙ 7. ΔΟΚΟΣ - ΑΛΤ
8. ΕΛΟΝΟΣΙΑ 9. ΣΗ - ΙΛ - ΣΣ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΕΥΜΕΝΙΔΕΣ 2. ΑΝΑΤΟΛΗ
3. ΔΥΝΑΜΙΚΟ 4. ΜΑΟΝΙ 5. ΑΡΜ ΣΟΛ 6. ΘΕΕΣ 7. ΕΜΤΕΡΙΤΙΣ 8. ΤΑΡ
- ΑΛΛΑΣ 9. ΑΡΟΑΝΙΑ

Επόμενες προβολές:
Από Πέμπτη 10/1/2019

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

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
28ης Οκτωβρίου 83, Τρίκαλα,
2431028133
Ώρες Εφημερίας
Κυριακή 6/1/2019

08:00-23:00
Τσιμπίδα Στυλιανή Α.
Απόλλωνος 15,
2431079540
Ώρες Εφημερίας

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

Κυριακή 6/1/2019
08:00-14:00 &17:00-

Πώς παίζεται
08:00 (Επόμενης)

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

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Πιάζα-Οδ. Καλαμπάκας
Παπαθανασίου Αφοί-Οδ.
Μετεώρων
Ευθυμίου
-Οδ. Τρικάλων-Λαρίσης
Παππάς-Οδ. Πύλης
Ιωάννου-Οδ. Κονδύλη
Κωτούλας Παν.-Οδ. Λαρίσης
Ντόκος-Οδ. Καρδίτσης
Σαλταγιάννης-Οδ. Ριζαριού
Νταούλας-Οδ. Πύλης
Σιούλης-Οδ. Καρδίτσης
Λιάπης-Οδ. ΤρικάλωνΚαλ/κας
Νταϊλιάννη
ς-Οδ. Καλαμπάκας
Αρβύθης-Οδ. Πύλης
Σταυρόπουλος-Οδ. Καρδί-

τσης
Νταϊλιάννη-Οδ. Λαρίσης
Στραπάτσας
-Κόκκινος Πύργος
Τσιανατέλης-Οδ. Ιωαννίνων
Βουτσελάς-Οδ. Καρδίτσης
Ανυφαντής-Πηγή
Βότσιος-Μέλιγος
Καλαμπανίδας
-Αγ. Βησσαρίωνας
Καλαντσής-Πηγή
Καλκαντέρας-Φήκη
Καραντάκος-Δροσερό
Κωλέτσιος-Πύλη
Κωτούλας-Μεγαλοχώρι
Λαόπουλος-Φανερωμένη
Μερεντίτης-Πύλη
Μπαρτζίγκας-Φήκη

ΟικονόμουΜικ. Κεφαλόβρυσο
Πανάγος-Πύλη
Παπαβασιλείου
-Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Παππά-Χρυσαυγή
Πρεβέντας
-Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Σκρέκας-Μεγάρχη
Τζέλης-Μεγαλοχώρι
Τουρτούνης-Ρίζωμα
Τσεκούρας-Γλίνος
Μπαλάφας Γεώργιος
-Παραπόταμος
Μπαλάφας Γεώργιος
Μ. Καλύβια
Κουβελάς-Γόμφοι
Τσιάκας-Γόμφοι
Τσιόγκας-Φωτάδα
Τσιούτσιας-Αγ. Κων/νος

Sudoku

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

Τσόγιας-Ρίζωμα
Κατσάνας-Μ.Καλύβια
Δευτέρα 7
Καραγιάννης-7 χλμ.
Τρικάλων-Καλαμπάκας
Κωτούλας-Οδ. Καρδίτσης
Τζάρτζος-Οδ. Μετεώρων
Ευθυμίου-Οδ. Τρικάλων
-Λαρίσης
Γιαννακόπουλος-Διαλεκτό
Ζουλιανίτης-Σερβωτά
Καρανίκας-Μ.Καλύβια
Λαόπουλος-Φανερωμένη
Μπάλλας-Πύλη
Σκαρλέας-Αρδάνι
Τσιγάρας-Βαλτινό
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H λύση του προηγούμενου
5

7
4

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

ΚΥΡΙΑΚΗ

6
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ο ηλεκτρονικό
περιουσιολόγιο μπαίνει
σε εφαρμογή στο τέλος
του πρώτου τριμήνου του
2019 και τα 8,5 εκατομμύρια
φορολογούμενοι θα κληθούν
να συμπληρώσουν τις
«μερίδες» τους με το σύνολο
των περιουσιακών τους
στοιχείων.

Τ

Σε διαφορετική περίπτωση και
εφόσον από τον έλεγχο προκύψει
αναντιστοιχία, τα πρόστιμα θα είναι τσουχτερά και θα φθάνουν
στα επίπεδα της αξίας της περιουσίας που έχει αποκρυβεί. Μάλιστα, το περιουσιολόγιο θα διασυνδεθεί με όλα τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων αλλά
και με άλλους φορείς του Δημοσίου, ακόμα και στην περίπτωση
που τα αρχεία δεν τηρούνται μηχανογραφικά.
Αμεσες διασταυρώσεις
Πλέον η φορολογική διοίκηση
θα έχει δυνατότητες άμεσων διασταυρώσεων, ενώ οι φορολογούμενοι θα μπορούν να τυπώνουν στοιχεία αναφορικά με την
περιουσιακή τους κατάσταση.
Οπως αναφέρουν στελέχη του
υπουργείου Οικονομικών, είναι
ένα σημαντικό βήμα για τον πε-

υρύτερο πεδίο εφαρμογής, μεγαλύτερη ευελιξία
και ταχύτητα αναμένεται
να αποκτήσει η διαδικασία του
εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και
ελευθέρων επαγγελματιών μετά
τις πρόσφατες αλλαγές που θεσπίστηκαν στα τέλη του 2018 και
τις επόμενες που θα ακολουθήσουν. Βεβαίως, το κυριότερο είναι ότι κατ’ αρχάς οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους
και το 2019 για να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό, καθώς η ισχύς
του παρατάθηκε έως και τις 31
Δεκεμβρίου 2019. Το επόμενο
βήμα που αναμένεται να γίνει
από την κυβέρνηση στο προσεχές
διάστημα είναι η θεσμοθέτηση
της δυνατότητας ένταξης στην
εξωδικαστική ρύθμιση και οφειλών που έχουν καταστεί ληξι-

Ε

«Πόθεν έσχες» για όλους

ριορισμό της φοροδιαφυγής, δεδομένου ότι πλέον η εφορία θα
γνωρίζει το σύνολο της περιουσίας του κάθε φορολογουμένου.
Τα ίδια στελέχη κάνουν λόγο για
χρονιά του περιουσιολογίου, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι με τη
συμπλήρωση των στοιχείων από
τους φορολογουμένους θα εμφανιστεί φορολογητέα ύλη που
θα οδηγήσει και στην αύξηση
των εσόδων του Δημοσίου. Αυτό
σημαίνει ότι σφίγγει ο κλοιός για

όσους αποκρύπτουν εισοδήματα, ακίνητα και γενικότερα διάφορα περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας, καθώς εφόσον εντοπιστούν από τις φορολογικές
αρχές, οι κάτοχοι αυτών θα κινδυνεύουν με τεράστια πρόστιμα.

Στελέχωση υπηρεσίας
Ηδη η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει ξεκινήσει τις
διαδικασίες για την πρόσληψη
προσωπικού ή μεταφορά υπαλ-

λήλων στη διεύθυνση του περιουσιολογίου. Η στελέχωση των
υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί
από πρόσωπα με ακαδημαϊκή εκπαίδευση καθώς και από πρόσωπα με σημαντική εμπειρία σε θέσεις εφοριακών.
Στόχος της φορολογικής διοίκησης είναι η δημιουργία μιας
τεράστιας βάσης δεδομένων, με
τα περιουσιακά στοιχεία 8,5 εκατ.
φορολογουμένων και όλων των
επιχειρήσεων, που θα περιλαμβάνει, κατοικίες, οικόπεδα, αγροτεμάχια, αποθήκες, αυτοκίνητα
και λοιπά οχήματα, σκάφη θαλάσσης και αεροσκάφη, μεγάλα
χρηματικά ποσά που φυλάσσονται στα... στρώματα, καταθέσεις
σε τράπεζες, πλάκες χρυσού, μετοχές, ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, συμμετοχές σε πάσης μορφής επιχειρήσεις, εταιρικά μερίδια, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων
κ.λπ.
Αντίθετα, σε αυτή τη φάση δεν
πρόκειται να δηλωθούν έργα τέχνης και κοσμήματα, λόγω αδυναμίας υπολογισμού της αξίας
τους.

Με το έργο αυτό θα πραγματοποιηθεί μια πλήρης και ακριβής
καταγραφή της περιουσιακής κατάστασης κάθε προσώπου, ώστε
η φορολογική διοίκηση να είναι σε
θέση να παρακολουθεί διαχρονικά την εξέλιξή της. Βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων θα εντοπίζονται οι περιπτώσεις όπου εμφανίζονται αδικαιολόγητες αποκλίσεις, ώστε να στοχεύονται πιο
αποτελεσματικά οι φορολογικοί
έλεγχοι.

Το σχέδιο
Σύμφωνα με το σχέδιο του
υπουργείου Οικονομικών:
• Χρήστες του συστήματος θα
είναι όλοι οι φορολογούμενοι
(εξωτερικοί χρήστες), καθώς και
στελέχη της φορολογικής διοίκησης (εσωτερικοί χρήστες).
• Το σύστημα θα υποστηρίζει
την υποδοχή και ενσωμάτωση δεδομένων περιουσίας από άλλα
πληροφοριακά συστήματα της
ΑΑΔΕ ή και άλλων φορέων, ακόμα και στην περίπτωση κατά την
οποία αυτά δεν τηρούνται μηχανογραφικά.

Περισσότεροι, πιο γρήγορα και πιο εύκολα στον εξωδικαστικό
πρόθεσμες εντός του 2018. Το
βήμα αυτό είχε αποφασισθεί και
έχει συζητηθεί εδώ και καιρό –
όταν ακόμη γίνονταν οι διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες και
τους θεσμούς– για την παράταση
ισχύος του εξωδικαστικού κατά
ένα χρόνο.
Σύμφωνα, ωστόσο, με ασφαλείς πληροφορίες, δεν περιελήφθη στην πρόσφατη τροπολογία, διότι ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί οριστικά οι διαπραγματεύσεις και κυρίως διότι δεν
ήθελε να προκαλέσει νωρίτερα
νέο «κύμα» ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Υπενθυμίζεται ότι, μετά τις αλλαγές που θεσπίστηκαν το περασμένο καλοκαίρι, σήμερα στον
εξωδικαστικό μηχανισμό μπο-

ρούν να ενταχθούν οφειλές που
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017.
Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που
θεσπίστηκαν λίγο πριν από την εκπνοή του 2018 με τον νόμο
4587/2018, πέραν της παράτασης
κατά έναν χρόνο στον εξωδικαστικό μηχανισμό έχουν επέλθει
ακόμη οι εξής βελτιώσεις:
1) Το ανώτερο όριο συνολικών
οφειλών που μπορούν να υπαχθούν στη λεγόμενη απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης, κατά
την οποία η πρόταση ρύθμισης
και η αξιολόγηση βιωσιμότητας
του οφειλέτη παράγονται με τυποποιημένο τρόπο, ορίζεται στις
300.000 ευρώ από 50.000 ευρώ
που ήταν πρώτα. Για τη ρύθμιση
αυτή θα απαιτηθεί η έκδοση σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργών Οικονομίας,
Οικονομικών και Εργασίας.
2) Οφειλέτες που έχουν οφειλές προς το Δημόσιο οι οποίες

αντιπροσωπεύουν 15% επί του
συνόλου των χρεών τους και
οφειλέτες που δεν κατόρθωσαν
να εξασφαλίσουν απαρτία πιστωτών, όταν οι τελευταίοι ήταν
ιδιώτες πιστωτές (π.χ. τράπεζες),
μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Θα ισχύσει από τις
24 Μαρτίου 2019 και θα περιλαμβάνει και αιτήσεις που βρίσκονται σήμερα σε εκκρεμότητα.
3) Εάν υπάρχουν οφειλές οι
οποίες δεν προέρχονται από την
άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη και
αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία και ο πιστωτής δεν κρίνει τη
ρύθμισή τους απαραίτητη για
την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του οφειλέτη, ο πιστωτής
μπορεί να τις εξαιρέσει από τον
εξωδικαστικό με δήλωσή του και
να συνεχίσει τη διαδικασία για την
αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών οφειλών. Θα ισχύσει από τις

24 Μαρτίου 2019 και για αιτήσεις
που θα υποβληθούν από την ημερομηνία αυτή και μετά.
4) Πιστωτές οι απαιτήσεις των
οποίων α) δεν υπερβαίνουν ατομικά για κάθε πιστωτή το ποσό
των 500.000 ευρώ και ποσοστό
1,5% του συνολικού χρέους του
οφειλέτη και β) δεν υπερβαίνουν
αθροιστικά το ποσό των 5 εκατ.
ευρώ και ποσοστό 15% του συνολικού χρέους του οφειλέτη δεν
συμμετέχουν στον εξωδικαστικό
και δεν δεσμεύονται από την αναδιάρθρωση των οφειλών. Τα προηγούμενα όρια ήταν 2 εκατ. ευρώ
για κάθε πιστωτή και 20 εκατ.
ευρώ αθροιστικά. Θα ισχύσει από
τις 24 Μαρτίου 2019 και για αιτήσεις που θα υποβληθούν από
την ημερομηνία αυτή και μετά.
5) Η αναστολή των μέτρων
αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος του οφειλέτη ισχύει μέχρι και
τη σύνταξη πρακτικού περαίωσης
της διαδικασίας του εξωδικαστικού, εφόσον η μη ολοκλήρωση
της διαδικασίας εντός του διαστήματος που προβλέπεται (σ.σ.:
90 ημέρες από την αποστολή
της αίτησης από τον συντονιστή)
οφείλεται σε παρατάσεις των
προθεσμιών που έχουν ζητήσει
πιστωτές και μόνο έναντι των πιστωτών αυτών. Με τον τρόπο
αυτό επιχειρείται να αντιμετωπι-

• Παρέχεται η δυνατότητα
στους εξωτερικούς χρήστες να εισάγουν πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία, οι οποίες μακροπρόθεσμα θα διασταυρώνονται με την αρμόδια αρχή, ενώ θα
υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης λανθασμένων πληροφοριών
από τον φορολογούμενο.
• Δυνατότητα καταχώρισης και
των περιουσιακών στοιχείων, τα
οποία αποκαλύπτονται ύστερα
από έλεγχο ο οποίος έχει καταστεί
οριστικός.
• Θα γίνεται αναλυτική ή και
συγκεντρωτική επεξεργασία των
δεδομένων του συστήματος για
την παραγωγή στατιστικών, αναφορών και ενημερωτικών εκθέσεων.
• Θα υπάρχει η δυνατότητα
επεξεργασίας - αξιολόγησης των
δεδομένων των φορολογουμένων για τον εντοπισμό πιθανής
αποκρυβείσας φορολογητέας
ύλης.
• Θα υπάρχει δυνατότητα συσχέτισης περιουσιακών στοιχείων
μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων και
ταυτόχρονη παρακολούθηση.

σθεί το φαινόμενο της λήψης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης
από το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία μεσούσης της διαδικασίας του εξωδικαστικού και
ενώ οι παραπάνω φορείς είναι αυτοί που έχουν ζητήσει παρατάσεις
των προβλεπόμενων προθεσμιών.
Η ρύθμιση αυτή ισχύει άμεσα
και σε εκκρεμείς αιτήσεις.
6) Εάν μια σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών ακυρωθεί, η
ακύρωση αυτή δεν ασκεί επίδραση στη νομική θέση πιστωτών
οι απαιτήσεις των οποίων έχουν
ήδη ικανοποιηθεί πλήρως σύμφωνα με τους όρους της αναδιάρθρωσης. Εφαρμόζεται και
σε συμφωνίες που έχουν ήδη γίνει.
7) Από την αποστολή της πρόσκλησης από τον συντονιστή
προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία καθ’ όλη τη διάρκεια
της διαπραγμάτευσης αναβάλλεται υποχρεωτικά η συζήτηση
της ποινικής υπόθεσης στο ακροατήριο εις βάρος του οφειλέτη
για παράβαση των διατάξεων του
νόμου 1882/1990 (νόμος περί
φοροδιαφυγής) και του αναγκαστικού νόμου 86/1967 (περί μη
απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών) και αναστέλλεται η παραγραφή των αδικημάτων. Η ρύθμιση αυτή ισχύει άμεσα και σε εκκρεμείς αιτήσεις.
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EΡΩΤΗΣΗ 1η:
Είμαι ασφαλισμένος από
το 1988, με 3075 βαρέα
και 1150 κανονικά και 300
απο ΟΑΕΔ. Είμαι 62 χρονών, μπορώ να βγω στη
σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Αν υπάρχουν 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος
την τελευταία πενταετία
(μαζί με τον χρόνο επιδοτούμενης τακτικής ανεργίας) τότε σε ηλικία 62
ετών δικαιούστε μειωμένη
σύνταξη. Αν όχι, τότε δικαιούστε πλήρη σύνταξη
σε ηλικία 67 ετών. Για να δικαιούστε σύνταξη με τις
διατάξεις των βαρέων θα
έπρεπε να είχατε 3600 βαρέα εκ των οποίων 1000 τα
τελευταία 13 έτη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η:
Ειμαι γεννηθησα το 1966
και ειμαι ασφαλισμενη
πριν το 93. Το 2010 ειχα
5500 ενσημα και ανηλικο
παιδι. Ποτε μπορω να
συνταξιοδοτηθω?

τοπικά

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναγνωστών
για συνταξιοδοτικά και κοινωνικοασφαλιστικά ζητήματα
ΕΡΩΤΗΣΗ 3η:
Είμαι 59 ετών έχω ασφαλίστει το 1980 και έχω
συνολικά, 7500 ενσυμα
περίπου. Πότε μπορώ να
πάρω σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον θα έχετε 100
ημέρες ασφάλισης ανά
έτος την τελευταία πενταετία πριν από τα 62 (μαζί με
ενδεχόμενο χρόνο επιδοτούμενης τακτικής ανεργίας) τότε σε ηλικία 62
ετών δικαιούστε μειωμένη
σύνταξη. Αν όχι, τότε δικαιούστε πλήρη σύνταξη
σε ηλικία 67 ετών.

ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΑΘΗΝΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΙΕΙΔΙΚΟΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ

H ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΕΛΑΒΕ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ, ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΤΗΛΗ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ
ΣΕ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΟΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
mouselimis@hotmail.com.
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ΣΤΟΥΦΗ
ΕΛΕΝΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η:
Εχω γεννηθεί το 1969 και
απο τον 5/1989 κολλάω
ενσημα βαρέα. Ποτε συνταξιοδοτουμαι;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Επειδή συμπληρώσατε
το 50ο έτος της ηλικίας
σας το 2016 δικαιούστε
μειωμένη σύνταξη (ως μητέρα ανηλίκου με 5500 ημέρες ασφάλισης το 2010) σε
ηλικία 56 ετών και 9 μηνών.

Με τις διατάξεις της
35ετίας με βαρέα (ήτοι
10500 ημέρες ασφάλισης
εκ των οποίων 7500 σε βαρέα) δικαιούστε πλήρη
σύνταξη σε ηλικία 62 ετών
ή μειωμένη σε ηλικία 60
ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η:
Έχω γεννηθεί 30/12/1964

να σας ρωτήσω πότε δικαιούμαι να λάβω σύνταξη και τι εφάπαξ μου
αναλογεί.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δικαιούστε σύνταξη γήρατος εφόσον συμπληρώσετε 40 έτη ασφάλισης σε
ηλικία 62 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η:
Εργάζομαι από το 1977
με ενδιάμεσες διακοπές
λόγω σπουδών. Έχω
μέχρι και το 2016 6.500
ένσημα ΙΚΑ και από τότε
μέχρι σήμερα άνεργος.
Είμαι 60 ετών. Δεν έχω
κάνει καμία εξαγορά πλασματικών ενσήμων. Πώς
και πότε μπορώ να πάρω
σύνταξη ή έστω και μειωμένη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
. Θα ήθελα να ρωτήσω
πότε μπορώ να καταθέσω
για σύνταξη ΙΚΑ. Έχω 18
χρόνια Βαρεα από τα συνολικά 20 που έχω εργαστεί.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Αν μέχρι 31/12/2010 είχατε συμπληρώσει συνολι-

κά 4500 ημέρες ασφάλισης
εκ των οποίων 3600 βαρέα τότε σε ηλικία 55 ετών
(30/12/2019) δικαιούστε
πλήρη σύνταξη γήρατος
με τις διατάξεις των βαρέων, εφόσον έχετε παράλληλα και 1000 βαρέα τα τελευταία 13 έτη πριν από τα
55.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η:
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.

Είμαι γεννημένος την
20/06/1959. Το 1984 προσελήφθην στον ΟΣΕ ,
όπου εργάζομαι μέχρι
σήμερα . Με βάση αυτά
τα δεδομένα, θα ήθελα

Δεν μπορείτε να θεμελιώσετε δικαίωμα μειωμένης σύνταξης καθώς δεν
έχετε 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία
5ετία. Επομένως μόνο πλήρη στα 67.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η:
Εχω γεννηθει 9-01-1967
και το 2010 ειχα 4600 χιλιαδες ενσημα και ανηλικο παιδι. Μπορώ να βγώ
σε σύνταξη ως μητέρα
ανηλίκου και ποτε
βγαινω;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Θα έπρεπε να είχατε

5500 το 2010 και να είχατε
συμπληρώσει την ηλικία
των 50 ετών πριν τις
18/8/2015. Λόγω ηλικίας
σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα της σύνταξης ως
μητέρα με ανήλικο έχει
απωλεσθεί. Επομένως
μόνο μειωμένη στα 62 εφόσον θα έχετε 100 ημέρες
ασφάλισης ανά έτος την
τελευταία πενταετία πριν
από τα 62 ή πλήρη στα
67.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η:
Είμαι ασφαλισμένος από
το 1979.Έχω περίπου
9000 ένσημα. Από το
2013 είμαι
άνεργος,μπορώ να βγω
σε σύνταξη στα 62?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για να μπορέσετε να θεμελιώσετε δικαίωμα μειωμένης σύνταξης στα 62
πρέπει να έχετε 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος
την τελευταία πενταετία
πριν από τα 62.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10η:
Εχω γεννηθεί 17/03/1971.
Εργάζομαι στην ίδια εταιρεία από το 1992 ως και
σήμερα και έχω δύο παιδιά 10 και 14 ετών .Θα
ήθελα σας παρακαλώ
πολύ αν μπορείτε να μου
πείτε πότε βγαίνω στην
σύνταξη .

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Με 40 έτη ασφάλισης
(12.000 ημέρες) δικαίουστε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 62 ετών. Η ηλικία σας
αποτελεί εμπόδιο για οποιοδήποτε σενάριο.

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

εσωτερικά
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Συγκεχυμένες πληροφορίες για την απαγωγή και τις
συνθήκες κράτησής του έδωσε στην ΕΛΑΣ ο Ν. Μαυρίκος
ις ευχαριστίες
του στην
Αστυνομία για
τον χειρισμό της
υπόθεσης της
αρπαγής του, καθώς
στους ανθρώπους του
περιβάλλοντος του,
εκφράζει ο
επιχειρηματίας Νίκος
Μαυρίκος, με επιστολή
που έστειλε στο ΑΠΕΜΠΕ, λίγο μετά την
κατάθεση που έδωσε
στους αξιωματικούς
της Ασφάλειας
Αττικής.

Τ

«Θα ήθελα από καρδιάς
να ευχαριστήσω όλους
τους συντελεστές αυτού
του τόσο δύσκολου εγχειρήματος», αναφέρει στην
επιστολή του ο 51χρονος
επιχειρηματίας, χωρίς να
αναφερθεί σε κάτι ιδιαίτερο για την περιπέτειά του.
Εξάλλου, σύμφωνα με
πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ελάχιστα διαφωτιστική, για τους δράστες της αρπαγής, αλλά
και για το κρησφύγετο που
τον κρατούσαν από την περασμένη Πέμπτη, ήταν και
η κατάθεση που έδωσε σήμερα ο επιχειρηματίας
στον προϊστάμενο και αξιω-

ματικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της
Ασφάλειας Αττικής, που
ασχολούνται με την υπόθεση.
Όπως διευκρινίστηκε, ο
Νίκος Μαυρίκος αφέθηκε
ελεύθερος χτες το μεσημέρι και πήγε στο σπίτι της
μητέρας του όπου διαμένει
προσωρινά, μετά την περιπέτειά του.
Ωστόσο, η Αστυνομία
ενημερώθηκε πολλές ώρες
αργότερα και συγκεκριμένα τηλεφώνησε ο ίδιος και
ανέφερε ότι ήταν ελεύθερος, σήμερα, γύρω στις
11 το πρωί.
Στο κλιμάκιο των αστυνομικών που μετέβησαν
στο σπίτι της μητέρας του,
ο επιχειρηματίας είπε ότι
δεν ειδοποίησε αμέσως,
επειδή ήθελε να ηρεμήσει
από την ταλαιπωρία και να
βάλει σε μια τάξη τις σκέψεις του για να μπορέσει
να δώσει κατάθεση.
Σύμφωνα με τις ίδιες
πληροφορίες, ο επιχειρηματίας είπε στους αστυνομικούς ότι οι απαγωγείς
τον άφησαν σε άγνωστο
σημείο, χτες το μεσημέρι
και από εκεί με ταξί πήγε
στο σπίτι της μητέρας του.
Μόνο όταν πλησίαζε το

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

ταξί στο σπίτι κατάλαβε
που βρισκόταν.
Όσον αφορά την αρπαγή
του και την ομηρία του,
αναφέρει ότι τον άρπαξαν
ξαφνικά στην Ακτή Θεμιστοκλέους τέσσερις άγνωστοι και τον έβαλαν σε ένα
αυτοκίνητο.
Όπως λέει, στην αρχή
τον χτύπησαν και τον έδεσαν, ενώ τις περισσότερες
ώρες του φορούσαν κουκούλα.
Πράγματι φέρει σημάδια
από κτυπήματα και από το
δέσιμο στα χέρια.
Ο Νίκος Μαυρίκος αναφέρει ότι δεν μπόρεσε να
καταλάβει που τον πήγαν,
ούτε πόση ώρα έκαναν να
φτάσουν στο κρησφύγε-

το, αλλά αντιλήφθηκε ότι
αυτό βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο επιχειρηματίας ανέφερε ότι του ζήτησαν χρηματικό ποσό, αλλά δεν
τους το έδωσε. Επίσης,
όλο το διάστημα της ομηρίας του μιλούσε μόνο με
ένα άτομο, το οποίο όμως
δεν είδε.
Οι αστυνομικοί θα του
πάρουν και άλλη κατάθεση
με την ελπίδα ότι θα μπορέσει να δώσει κάποιες
πληροφορίες, που θα βοηθήσουν τις έρευνες, ενώ
παράλληλα συνεχίζουν την
εξέταση όλων των στοιχείων από κάμερες και άλλες
πηγές, από τον τόπο της

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

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

αρπαγής, την περασμένη
Πέμπτη, που ίσως να φωτίσουν την υπόθεση.
Ο Νίκος Μαυρίκος πάντως στην επιστολή του που
εστάλη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, κάνει λόγο για «δύσκολη κατάσταση», που βρέθηκε η

ζωή του.
Συγκεκριμένα, η επιστολή αναφέρει:
«Σήμερα 4 του μήνα Γενάρη του 2019, είχε αίσιο
τέλος η δύσκολη κατάσταση στην οποία βρέθηκε η
ζωή μου , η οικογένειά μου
και οι κοντινοί μου άνθρωποι .
Θα ήθελα από καρδιάς
να ευχαριστήσω όλους
τους συντελεστές αυτού
του τόσο δύσκολου εγχειρήματος.
Πρώτα απ' όλα θα ήθελα
να ευχαριστήσω την ΕΛ.ΑΣ.
(Ελληνική Αστυνομία) στο
σύνολο της αλλά και τα
επί μέρους καθ' όλα τμήματα και τους προϊσταμένους αυτών .
Επίσης, θα ήθελα να πω
ένα μεγάλο ευχαριστώ σε
όλους τους φίλους κοντινούς η απλούς γνωστούς
στην τόσο καταλυτική βοήθειά τους» .

•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

Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300

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

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.

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

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.

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

ΑγΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥδΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠρΟΠΟΝΤΙδΑΣ

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

2ήμερη εκδρομή
Από 26 - 27/01/2019

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

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»

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

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
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IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΩΡΕΕΣ

Πρόγραμμα

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ
- Οι Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων του 24ου Νηπιαγωγείου,
35ου Δημοτικού Σχολείου, 7ου Γυμνασίου και 8ου Λυκείου Τρικάλων πρόσφεραν τρόφιμα για τις ανάγκες του συσσιτίου του
Ιερού Ναού της Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων.
- Η οικογένεια Ευάγγελου και Βασιλικής Σιαλάτη προσέφερε
το ποσό των 50,00 Ευρώ για την τράπεζα Αγάπης του Ιερού
Ναού Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων όπου σιτίζονται καθημερινά 60 άτομα εις μνήμην Θεοδώρου Δουλόπουλου.
- Η οικογένεια Ευάγγελου και Βασιλικής Σιαλάτη, πρόσφερε το ποσό των 50,00 Ευρώ για την ενίσχυση της τράπεζας Αγάπης του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης εις μνήμην Παναγιώτου Αρμπούτη.
Εις μνήμην Κωνσταντίνου Μπούτσια προσέφεραν για το Γεύμα Αγάπης (συσσίτιο) του Ιερού Ναού Παναγίας Επισκέψεως
Τρικάλων οι κάτωθι οικογένειες:
α) Αναστασίου Μπούτσια 100 €.
β) Νικολάου Βελώνη 100 €.
γ) Αποστόλου Νικολάου 50 €.
δ) Σπυρίδωνος Σιούτα 50 €.
ε) Μαρίας Κωστοπούλου 20 €.
στ) Θεοφάνους Μπούτσια 30 €.
ζ) Ιωάννου Σκαπέτη 50 €.
η) Θεοδώρου Μούτου 50 €.
θ) Αχιλλέως Κιμέρη 35 €.

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

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ:
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.

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

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 αύριο 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

Η περιπέτεια 200 επιβατών
λόγω της «Σοφίας»
Μια απίστευτη ταλαιπωρία βίωσαν τις τελευταίες ώρες
πάνω από 200 επιβάτες πτήσης που είχε προορισμό τη Θεσσαλονίκη, αλλά τελικά κατέληξε στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, στη Ρουμανία.
Το αεροπλάνο θα προσγειωνόταν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» το βράδυ της Παρασκευής, όμως λόγω των καιρικών
συνθηκών η πτήση δεν κατευθύνθηκε σε κάποιο άλλο αεροδρόμιο της Ελλάδας, αλλά σε εκείνο στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας.
Και από εκεί ξεκίνησε ο «Γολγοθάς». Μετά από πιέσεις προς
την εταιρεία, ναυλώθηκαν λεωφορεία ώστε να μεταφερθούν
οδικώς από τη Ρουμανία στη Θεσσαλονίκη οι επιβάτες της συγκεκριμένης πτήσης.
Ορισμένοι έφυγαν οδικώς για τη Θεσσαλονίκη σε ένα λεωφορείο χωρίς θέρμανση. Άλλοι έμεινα στο αεροδρόμιο της Ρουμανίας και όπως αναφέρει το voria.gr είχαν υποχρεώσει τους
επιβάτες της πτήσης να παραμένουν σε έναν μικρό διάδρομο
αναμονής του αεροδρομίου, όπου επικρατούν πολικές θερμοκρασίες υπό του μηδενός.
Επιβάτες δήλωσαν πως καθ’ όλη την διάρκεια της νύχτας δεν
έλαβαν ουδεμία ενημέρωση για ακύρωση ή αλλαγή των εισιτηρίων τους, ή για τα βάουτσερ που δικαιούνται για διαμονή
σε ξενοδοχείο και γεύμα.

Έστειλαν αεροπλάνο
Έπειτα από όλη αυτή την ταλαιπωρία αποφασίστηκε να επιστρέψουν στην Ελλάδα με έκτακτη πτήση.

Τι ανέφερε ο εκπρόσωπος της Fraport
Ο εκπρόσωπος της Fraport, κ. Παπάζογλου, τόνισε ότι αυτό
έγινε εξαιτίας του χρόνιου προβλήματος που αντιμετωπίζει το
αεροδρόμιο εξαιτίας της χαμηλής νέφωσης. Οσο για την απόφαση να κατευθυνθεί η πτήση στην Τιμισοάρα, υπογράμμισε
ότι πρόκειται για απόφαση της αεροπορικής εταιρείας.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• μπριζόλαμοσχαρίσιαγάλακτος
λεμονάτιστοφούρνο
• σουτζουκάκια
• λαζάνιαμεκοτόπουλο
• μοσχάριγιουβέτσι
• χοιρινόπρασοσέλινο

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

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.

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
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.

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

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

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

ΛΑΜΠΡΟ ΔΗΜ.
ΛΑΜΠΑΔΑΡΗ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗ

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.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

† ΚΗΔΕΙΕΣ

Ετών 72
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Κυριακή 6
Ιανουαρίου 2019 και ώρα 1.00μ.μ., εκ του
Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν
την εκφορά του.
Τρίκαλα 6-1-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελένη Λαμπαδάρη. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δημήτρης και
Αλεξάνδρα Λαμπαδάρη, Κώστας και Μόλιν Λαμπαδάρη, Έφη
Λαμπαδάρη, Χρήστος και Καμίλλα Λαμπαδάρη. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
Λάμπρος, Ελένη, Αλεξάνδρα, Αλίκη. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Χρήστος και
Γιώτα Λαμπαδάρη. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, σήμερα Κυριακή 6-1-2019 και ώρα 12.30μ.μ.
2) Σημ. Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α’ Νεκροταφείου Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

ΚΥΡΙΑΚΗ

Ετών 82
Θανούσα κηδεύουμε σήμερα Κυριακή
6 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 4.00 μ.μ. εκ
του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Τρίκαλα 6-1-2019
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Αριστείδης και Ευγενία Καρατζούνη, Παρασκευή
και Βασίλειος Δήμος. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ελένη Παπακώστα, Αριστέα Φλώρου. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Στέλλα - Αριστοτέλης, Γεώργιος
-Παναγιώτης. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου
Πηγής Σαραγίων Τρικάλων σήμερα Κυριακή 6/1/2019 και
ώρα 3.00 μ.μ.
2) Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα Ακακίες.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “ΑΡΧΩΝ ΜΙΧΑΗΛ”.

Ομιλία στην Γ.Ε.Χ.Α.

Τῆς τελετῆς τοῦ Μεγάλου Ἀγιασμοῦ
τῶν Θεοφανείων καί τῆς καταδύσεως
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
Σήμερα 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
11:30π.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

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

Την Πέμτπη 10 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 5.30 μ.μ. στην αίθουσα της “ΓΕΧΑ” οδός Βύρωνος 24, θα γίνει ομιλία από τον
Πανοσ. Αρχιμανδρίτη π. Πάμφιλο Κοιλιά, Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού με θέμα:
«Η ευπρέπεια του Θεού και των ανθρώπων».
Προσκαλείσθε να την παρακολουθήσετε.

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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