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Διχασμός με αφορμή την Συμφωνία των Πρεσπών

Ευχές Κώστα Σκρέκα
για το νέο έτος
Εύχομαι από καρδιάς
το 2019 να είναι μια χρονιά πρωτίστως με υγεία
για όλους, ειρήνη, αγάπη
και αισιοδοξία. Μια χρονιά που με δύναμη και
ευθύνη όλοι μας θα συμβάλλουμε στις εξελίξεις
και θα καθορίσουμε το
μέλλον της Ελλάδας όπως της αξίζει.
Καλή και ευτυχισμένη χρονιά σε όλους!

•Ήδη οι κ.κ. Παπαχριστόπουλος και Χρυσοβελώνη δήλωσαν ότι θα στηρίξουν
την κυβέρνηση •Κρίσιμη έκτακτη σύσκεψη της Κ.Ο. αύριο Τετάρτη

ΣΕΛ.
31

Νέο ιατρείο

Αθανασίου Κ. Τζιωρτζιώτη

Dr ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΚΑΣ

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.

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
“Επιστημονικός Συνεργάτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ & ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ” τέως
Επιμελητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
Αθηνών «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ»

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.

Ημέρες λειτουργίας
Δευτέρα: 9π.μ.-1.30μ.μ.
Τρίτη απόγευμα: 6-9μ.μ.

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

Ασκληπιού 4-Τηλ/Fax:24310 38715-ΤΡΙΚΑΛΑ
Κιν: 6944587743-e mail: pakasioa@gmail.com

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

•ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
(ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ)
•ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
•ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΚΠΝΕΟΜΕΝΟΥ
ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (FeNO)
•ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ
•ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ
(SCIN PRICK TESTS)
•ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
ΟΘΩΝΟΣ 2 • 42131 ΤΡΙΚΑΛΑ
22278 • Kιν.: 6944 650 447
EMAIL: info@tsimpidas.gr
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Σαν Σήμερα
1895
Συλλαλητήριο διοργανώνεται στο Πεδίο του Άρεως κατά της βαριάς φορολογίας των ακινήτων, που
επέβαλε η κυβέρνηση Τρικούπη.
1912
Ιδρύεται στη Νότιο
Αφρική το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο, που θα παίξει
τον καθοριστικότερο ρόλο
στην ανατροπή του απαρτχάιντ.
1958
Εγκαινιάζεται το ανακαινισμένο θέατρο «Ολύμπια», επί της οδού Ακαδημίας, έδρα της Λυρικής Σκηνής μέχρι το 2017. Πρώτη
παράσταση, η «Αΐντα» του
Τζουζέπε Βέρντι.
1961
Εγκαινιάζεται το κλειστό
γήπεδο 1.500 θέσεων της
Λεωφόρου Αλεξάνδρας,
γνωστό και ως «Τάφος του
Ινδού».
1973
Αρχίζει η δίκη για το
σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ.
Επτά κατηγορούμενοι κάθονται στο εδώλιο για τη
διάρρηξη στα γραφεία του
Δημοκρατικού Κόμματος
στο κτήριο Γουότεργκεϊτ

Ωρες ευθύνης για όλους
τιληφθούν τις αλλαγές που
συντελούνται στον παγκόσμιο χάρτη. Αρκεί να βάλουν στην πολιτική τους
ατζέντα και νέα κεφάλαια,
όπως, για παράδειγμα, το
δημογραφικό και την κλιματική αλλαγή. Δύο ζητήματα που επί δεκαετίες «σιγοβράζουν» και πλέον,
όπως όλα δείχνουν, πλησιάζει απειλητικά η ώρα
της έκρηξής τους. Πλησιάζει η ώρα του μεγάλου
εφιάλτη εάν δεν ληφθούν
άμεσα γενναία, ριζοσπαστικά και κυρίως αποτελεσματικά μέτρα τόσο σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης
όσο και στις περιφέρειες
και τους δήμους που πρέπει να πρωτοστατήσουν
στη διαμόρφωση της «νέας
εποχής» για τη χώρα.
Οι προβλέψεις για τη μείωση του πληθυσμού και
την καταστροφή του περιβάλλοντος δεν επιτρέπουν
αισιοδοξία και εφησυχασμό. Οι επιστήμονες έχουν
εδώ και χρόνια χτυπήσει
το καμπανάκι του κινδύνου.
Εχουν σημάνει συναγερμό,
αλλά οι αρμόδιοι κωφεύουν. Αδιαφορούν προκλητικά και κρύβουν τα
προβλήματα κάτω από το
χαλί.
Το 2019 πρέπει να είναι
η χρονιά έναρξης ενός διμέτωπου αγώνα για τη σωτηρία της χώρας. Οχι από

τα μνημόνια και τους δανειστές, αλλά τόσο από τη
γήρανση και τη συρρίκνωση του πληθυσμού, όσο και
από τις δραματικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες είναι ήδη
ορατές για όσους, φυσικά,
θέλουν να βλέπουν την
απτή πραγματικότητα και
όχι την εικονική που παρουσιάζουν οι αρμόδιοι. Το
2019 πρέπει να αποτελέσει
τη χρονιά-σταθμό που πολιτικοί και πολίτες θα συμμαχήσουν για έναν εθνικό
σκοπό που ξεπερνά κόμματα και παρατάξεις.
Σε αυτόν τον αγώνα, που
πρέπει να χαρακτηριστεί
αγώνας επιβίωσης, οφείλουν να βρεθούν στην πρώτη γραμμή και οι υποψήφιοι
«τοπικοί άρχοντες». Οσοι
διεκδικούν τον τίτλο του
«πρώτου πολίτη» στον τόπο
τους. Οσοι επιδιώκουν να
γίνουν περιφερειάρχες ή
δήμαρχοι επειδή θέλουν να
προσφέρουν στην κοινωνία
και όχι να χρησιμοποιήσουν
το αξίωμά τους για μια λαμπρή καριέρα στην πολιτική.
Ολοι οι υποψήφιοι «σωτήρες» του τόπου οφείλουν
να βάλουν την προστασία
του περιβάλλοντος στην
κορυφή της προεκλογικής
τους ατζέντας. Οχι επειδή
είναι μόδα και θα φέρει ψήφους, αλλά επειδή είναι
υποχρέωση όλων να βοη-

θήσουν για να κλείσουν οι
«πληγές» που προκάλεσαν,
ηθελημένα ή όχι, οι άνθρωποι. Οφείλουν να προτείνουν μέτρα και δράσεις ουσίας για να περιοριστεί το
μέγεθος της καταστροφής
που επέρχεται εξαιτίας της
άγνοιας και της αδιαφορίας. Το περιβάλλον χρειάζεται σεβασμό και προστασία και αυτό πρέπει να
είναι το κυρίαρχο μήνυμα
των υποψηφίων, που ήδη
έχουν αρχίσει να χτυπούν
τις πόρτες των ψηφοφόρων, αλλά και η απαίτηση
των πολιτών.
Για τον περιορισμό των
αρνητικών επιπτώσεων από
την κλιματική αλλαγή απαιτούνται τολμηρές πρωτοβουλίες και σύγκρουση με
τα συμφέροντα για να ξεριζωθούν οι καταστροφικές
συνήθειες. Χρειάζονται
επενδύσεις για την αποκατάσταση της ζημιάς που
έχει συντελεστεί. Επενδύσεις που παράλληλα θα
λειτουργήσουν σαν ατμομηχανή στην προσπάθεια
να ορθοποδήσει η οικονομία και να δημιουργηθούν
θέσεις εργασίας, ώστε να
σταματήσει επιτέλους η πολιτική των επιδομάτων και
των εορταστικών «μποναμάδων».
Του Βασίλη Τριανταφύλλου από την REAL

Το Άγγελμα

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ:

της ημέρας
Μήνυμα
Παυλόπουλου στην
Τουρκία:

```

«Τι δείχνει ο επανυπολογισμός των συντάξεων»
```

“Το να είσαι ικανός να γεμίσεις
τον ελεύθερο χρόνο σου ευφυώς
είναι το τελευταίο προϊόν

Θέλουμε το Αιγαίο θάλασσα ειρήνης

του πολιτισμού και, προς το παρόν,

(Ότι στο τέλος μένουν
κάποια… ψιλά για τους
συνταξιούχους!)

```

ελάχιστοι άνθρωποι έχουν φτάσει

(Πρέπει να το θέλει όμως
και ο απέναντι!)

σε αυτό το επίπεδο”.

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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Τα τείχη του 2019

Τ

ρεις εκλογικές αναμετρήσεις περιλαμβάνει η ατζέντα της
νέας χρονιάς και γίνεται
εύκολα αντιληπτό ότι οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης θα ανέβουν κατακόρυφα. Το πολιτικό σκηνικό προβλέπεται ότι θα
πάρει φωτιά και οι χιλιάδες
υποψήφιοι τοπικών, εθνικών
και ευρωεκλογών ολημερίς
και ολονυχτίς θα τσακώνονται μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες για να κερδίσουν τις εντυπώσεις και
μια θέση στο μεγάλο κάδρο
της εξουσίας.
Σκάνδαλο -υπαρκτά ή μη, μνημόνια, μέτρα, παροχές,
προσλήψεις και εθνικά θέματα θα βρεθούν στην
πρώτη γραμμή. Δηλαδή,
για μια ακόμη φορά θα ειπωθούν τα ίδια και θα ακουστούν οι ίδιες υποσχέσεις.
Το μόνο που προβλέπεται
να αλλάξει από τις προηγούμενες προεκλογικές
μάχες είναι οι αριθμοί.
Πόσο θα μειώσει ο ένας ή
ο άλλος τους φόρους και
τις εισφορές. Πόσες προσλήψεις θα κάνουν στο Δημόσιο και πόσο θα αυξήσουν τον αριθμό των εισακτέων στα πανεπιστήμια.
Με λίγα λόγια, ίδια τα πρόσωπα, ίδια και τα συνθήματα!
Κι όμως, το 2019 αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και
ταυτόχρονα πρόκληση για
τη χώρα, τους πολίτες και
τους πολιτικούς. Αρκεί οι
τελευταίοι να ανοίξουν τους
ορίζοντές τους και να αν-
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Το ανέκδοτο της ημέρας
Η γυναίκα του Γιάννη προσκάλεσε μερικούς φίλους για φαγητό
στο σπίτι.
Πριν αρχίσουμε να τρώμε, είπε στη μικρή τους κόρη να πει την
προσευχή.
- Δεν ξέρω τι να πω, είπε η μικρή.
- Γιατί δεν επαναλαμβάνεις αυτά που έχεις ακούσει να λέει η μαμά,
επέμεινε η σύζυγος.
Η μικρή έσκυψε το κεφάλι της με κατάνυξη και είπε:
- Θεέ και Κύριε, γιατί στην ευχή προσκάλεσα τόσους ανθρώπους για φαΐ
απόψε;

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Γενική πρόγνωση
για σήμερα Τρίτη 8/1/2019
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ
ΠΥΚΝΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΤΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ, ΤΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ , ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ 300 ΜΕΤΡΑ) ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4
ΜΕ 6 ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΑ 7 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΕΩΣ 08 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 4 ΜΕ 6 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

Πριν από τριάντα χρόνια και κάτι, στις
12 Ιουνίου 1987, ο τότε πρόεδρος των
ΗΠΑ Ρόναλντ Ρέιγκαν, σε ομιλία του
στο Βερολίνο, εμπρός από την Πύλη
του Βραδεμβούργου, διατύπωσε μία
μνημειώδη έκκληση, απευθυνόμενος
στον τότε σοβιετικό ηγέτη: «Κύριε Γκορμπατσόφ, κατεδαφίστε αυτό το Τείχος».
Σήμερα ένας άλλος πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, δίνει μία μάχη στο Κογκρέσο, για να εξασφαλίσει πόρους, ώστε
να υψώσει τείχος στα σύνορα των ΗΠΑ
με το Μεξικό, σε μία προσπάθεια να
αναχαιτίσει την είσοδο παράνομων μεταναστών στη χώρα του. Εχει όντως ο
καιρός γυρίσματα, αλλά βεβαίως οι διαφορές είναι τεράστιες ανάμεσα στις δύο
περιπτώσεις.
Το θέμα ασφαλώς δεν περιορίζεται
στις ΗΠΑ, αλλά διχάζει σοβαρότατα την
ενωμένη ούτως ειπείν Ευρώπη. Απειρες
οι αναλύσεις περί του μεταναστευτικού
τα τελευταία χρόνια, διαρκής η συνθηματολογία που εκπέμπουν οι πολιτικοί
ηγέτες. Ωστόσο, εάν κανείς αποσυνδέσει
τη ρητορεία περί λαϊκιστών, ακροδεξιών,
φασιστών και τα παρόμοια, το πρόβλημα
σε τελευταία ανάλυση είναι η έλλειψη
εναρμονίσεως μεταξύ της κυριάρχου
τάσεως στον οικονομικό τομέα –η περίφημη παγκοσμιοποίηση– και των αντιστάσεων που δημιουργούνται στις κοινωνίες των εθνικών κρατών.
Ο λόγος για τον οποίο η καγκελάριος
Αγκελα Μέρκελ προσκάλεσε ένα εκατομμύριο πρόσφυγες στη χώρα της, λόγου χάρη, δεν ήταν ανθρωπιστικός, όπως
διαφημίσθηκε από μεγαλόσχημους αφελείς, αλλά είχε ως στόχο να καλύψει
ένα διπλάσιο σε αριθμό κενό εργατικού
δυναμικού στη Γερμανία.
Το ενδιαφέρον είναι ότι οι χώρες της
Κεντρικής Ευρώπης, που εναντιώθηκαν
στη μεταναστευτική πολιτική της κ. Μέρκελ, αντιμετωπίζουν πλέον οξύ πρόβλημα
ελλείψεως εργατικού δυναμικού. Στην
Ουγγαρία λόγου χάρη το 93% των βιομηχανιών θεωρεί ότι οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού θα περιορίσουν την παραγωγή. Το αντίστοιχο ποσοστό στην
Πολωνία είναι 51%, στην Τσεχία 46%
και στη Σλοβακία 37%. Εν ολίγοις, ανεξαρτήτως των όσων ισχυρίζονται ηγέτες
–ασκούντες ή φιλοδοξούντες να ανέλθουν στη εξουσία–, ο οικονομικός ανταγωνισμός, όπως ασκείται σήμερα σε
παγκόσμιο επίπεδο, θα οδηγήσει σε αλλοίωση της κοινωνίας των εθνικών κρατών. Παγκοσμιοποίηση στην οικονομία
και κοινωνίες πολυπολιτισμικές και πολυεθνείς, ως προς τη σύνθεσή τους,
είναι αντιλήψεις απόλυτα συνυφασμένες
μεταξύ τους. Τα υπόλοιπα είναι για ψηφοθήρες ή για πολιτικούς με διανοητική
υστέρηση.
Συγκρούσεις ή διλήμματα της μορφής
αυτής δεν είναι καινοφανή. Η διαπάλη
μεταξύ των «οικουμενικών» και «εθνικιστικών» αντιλήψεων είναι μακρά και απέληξε στην Ευρώπη υπέρ του εθνικισμού,
πολύ πριν από τη Γαλλική Επανάσταση,
όταν τα διάφορα τευτονικά φύλα κατακερμάτιζαν τα εδάφη του δυτικού ρωμαϊκού κράτους. Από την άποψη αυτή,
είναι ενδιαφέρον ότι την πύλη της μαζικής
μεταναστεύσεως στην Ευρώπη, που
αναμένεται να την καταστήσει ήπειρο
ενός «χάους εθνοτήτων» –κατά τους
εθνικιστές–, άνοιξε μία Γερμανίδα καγκελάριος, η ηγέτιδα μιας χώρας που
διατηρεί έντονα τευτονικά χαρακτηριστικά. Οπως επίσης ότι ο κ. Τραμπ, ηγέτης μιας χώρας από συστάσεώς της
πολυεθνούς και πολυπολιτισμικής, εγείρει
νέο τείχος, θέτοντας το εθνικό συμφέρον
υπεράνω των αντιλήψεων της παγκοσμιοποιήσεως – πλην όμως, πάντα για
λόγους οικονομικούς.

Του Κώστα Ιορδανίδη
από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

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

ΤΡΙΤΗ

Στήριξη της τοπικής οικονομίας
και ευκαιρία συμφερουσών αγορών

∫ Μ.α.Μπ

Σε πιθανότητα εθνικών εκλογών στο τέλος Μαρτίου αναφέρθηκε σε
του συνέντευξη στη Λέσχη 97,6 ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Σάκης Παπαδόπουλος: «Ο Πάνος Καμμένος έδωσε απόλυτη προτεραιότητα στη
συμφωνία των Πρεσπών, και αυτό δίνει πια ένα τέλος στο γάμο αμοιβαίου συμφέροντος μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Οι εκλογές θα
γίνουν ή στο τέλος της θητείας, ή και πολύ νωρίτερα. Υπάρχουν τόσοι αστάθμητοι παράγοντες που δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τις
εκλογές και στο τέλος Μαρτίου. Εμείς οφείλουμε να ετοιμαζόμαστε,
όπως άλλωστε και το κάνουμε. Με εκλογές τον Μάρτιο δεν προλαβαίνουμε να δείξουμε στον κόσμο τις αλλαγές που ετοιμάζουμε στην
οικονομία, είναι γνωστό ότι τις ζητάει επίμονα ο κ. Μητσοτάκης από
το 2016 ακόμα. Από τις πληροφορίες που εγώ αντλώ, η διαφορά μας
είναι περίπου στο 5%, η οποία μικραίνει όσο φτάνουμε σε προεκλογική περίοδο. Σε προεκλογικό ρυθμό είμαστε εδώ και καιρό και οι τρεις
βουλευτές του Νομού, με περιοδείες και επαφές. Για μένα προσωπικά θα υπάρξει και μια πιο κομβική στιγμή, όπως η ονομαστική μου εορτή στις 18 Ιανουαρίου όπου θα διοργανωθεί μια εορταστική βραδιά στο
Φρούριο με όσους φίλους θα θελήσουν να μου ευχηθούν.»

∫χρ.παπ.

Δύο εκδηλώσεις
Δύο εκδηλώσεις έχει προγραμματίσει για το επόμενο χρονικό διάστημα η ΝΟΔΕ (Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή) Τρικάλων. Στην μία
κεντρικός ομιλητής θα είναι ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και της
ΝΔ Ευάγγελος Μεϊμαράκης και είναι η ετήσια χοροεσπερίδα, η
οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Φεβρουαρίου και η άλλη η κοπή
της βασιλόπιτας, για την οποία τίποτα ακόμη δεν έχει καθοριστεί.
Ανάλογα με τις πολιτικές εξελίξεις στην κεντρική πολιτική σκηνή, οι
δύο αυτές εκδηλώσεις θα έχουν και την ανάλογη ένταση στο πολιτικό τους «χρώμα», ενώ ασφαλώς η έλευση του κ. Μεϊμαράκη, που θα
είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής, αποτελεί σημαντικό γεγονός και επιτυχία της τοπικής οργάνωσης του κόμματος.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
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Κινητοποιήσεις
λόγω διορισμών

Τις ευχαριστίες προς το Τρικαλινό κοινό, αλλά και τους επισκέπτες,
για την στήριξη στην τοπική αγορά εκφράζει ο Εμπορικός Σύλλογος
Τρικάλων (ΕΣΤ), προχωρώντας παράλληλα σε παρότρυνσή τους να συνεχίσουν να το πράττουν αυτό, συμβάλλοντας έτσι στην τόνωση της
τοπικής οικονομίας, επωφελούμενοι ταυτόχρονα από τις εκπτώσεις και
την ποικιλία ποιοτικών προϊόντων που διαθέτουν οι ντόπιες επιχειρήσεις. Επίσης, υπενθυμίζεται πως προαιρετικά, τα εμπορικά θα έχουν
την δυνατότητα να λειτουργήσουν την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019.

Δεν αποκλείει εκλογές τον Μάρτιο
ο Σάκης Παπαδόπουλος

8

«Μη μου μιλάς για χωρισμό και θα το μετανιώσεις...»

Ξεχωριστός Αγιασμός υδάτων
στην Παναγία Σπηλιά
Με λαμπρότητα
τελέσθηκε την Κυριακή η Εορτή των
Θεοφανίων στην
Ιερά Μονή Παναγίας Σπηλιάς και ο
Αγιασμός των υδάτων στην φυσική λίμνη της Στεφανιάδος από τον Καθηγούμενο Αρχιμ. Νεκτάριο Μητρόπουλο παρουσία του
αντιδημάρχου κ. Νικολάου Τουραλιά
και κατοίκων της περιοχής παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.
Η φωτογραφία μαρτυρά την μοναδικότητα που προσφέρει η Παναγία Σπηλιά, αλλά και την πίστη όλων αυτών που γιόρτασαν τα Θεοφάνεια σε τέτοιες καιρικές συνθήκες.

∫χρ.παπ.

∫ Μ.α.Μπ

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

CMYK

Με κυριότερο αίτημα την απόσυρση
του σχεδίου για τους διορισμούς που θα
πραγματοποιηθούν την επόμενη τριετία
οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προχωρούν σε κινητοποιήσεις.
ΔΟΕ και ΟΛΜΕ κήρυξαν 24ωρη απεργία στις 11 Ιανουαρίου υπογραμμίζοντας
ότι «το σύστημα απαξιώνει την προϋπηρεσία και το πτυχίο και οδηγεί σε ένα αέναο κυνήγι τίτλων και προσόντων με
όρους ανισότητας», κάνοντας λόγο για
«εμπόριο ελπίδας» από πλευράς υπουργείου προς τους χιλιάδες αδιόριστους
εκπαιδευτικούς.
Φαίνεται πως η νέα χρονιά ξεκίνησε δυναμικά για δασκάλους και καθηγητές…

∫Ε.Κ.

Νέα αποχή
Σε νέα πενθήμερη αποχή από τις εξετάσεις οδηγών από χθες έως και την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου προχωρούν οι
εξεταστές, στο πλαίσιο των όσων αποφάσισε η ΟΣΥΑΠΕ (Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών
Ελλάδας).
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση η
απόφαση πάρθηκε, λόγω της «συνέχιση
της ίδιας κατάστασης παρά τις κυβερνητικές δηλώσεις και της μη πληρωμής
των δεδουλευμένων των συναδέλφων
εξεταστών οδήγησης υποψηφίων οδηγών».
Να σημειωθεί ότι ο Σύλλογος Εκπαιδευτών Αυτοκίνητων και Μοτοσυκλετών
ν. Τρικάλων ζητά να δοθεί λύση στο ζήτημα που έχει προκύψει με τις εξετάσεις
των υποψηφίων οδηγών, καθώς όπως
σημειώνουν τους έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα.

∫Ε.Κ.

4 σελίδα

ΤΡΙΤΗ
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Επεσε προχθές η αυλαία για το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο

1.168.081 επισκέπτες στο «Μύλο των Ξωτικών»
Παρά το τσουχτερό κρύο πολλοί ήταν εκείνοι που έδωσαν το παρόν στην τελετή λήξης και ανανέωσαν το ραντεβού για το επόμενο Δεκέμβριο
ετά από 38 ημέρες
λειτουργίας, ο «Μύλος
των Ξωτικών» έκλεισε
τις πύλες του, ανανεώνοντας
το ραντεβού του για τον
επόμενο Δεκέμβριο, με νέες
εκπλήξεις και μαγικές
αποδράσεις. Έως τότε, όσοι
πέρασαν το κατώφλι του
μεγαλύτερου
χριστουγεννιάτικου θεματικού
πάρκου, θα κρατήσουν τις
γλυκές αναμνήσεις και τις
όμορφες εικόνες που
αντίκρισαν όλο αυτό το
διάστημα.

Μ

Η αυλαία του 8ου «Μύλου των
Ξωτικών» έπεσε προχθές το βράδυ
και παρά το τσουχτερό κρύο, πολλοί ήταν εκείνοι που έδωσαν το παρόν και θέλησαν να αποχαιρετήσουν τον Άη Βασίλη, τα Ξωτικά,
τους παράξενους ταξιδιώτες αλλά
και όλους τους αγαπημένους
ήρωες που φιλοξενήθηκαν στο παραμυθένιο αυτό ταξίδι.
«Πριν από λίγο έπεσε η αυλαία και
του 8ου Μύλου των Ξωτικών. Αναμφίβολα του πιο επιτυχημένου, του
πιο όμορφου, του πιο εντυπωσιακού. Δεν είναι ούτε οι 1.168.081 επισκέψεις, δεν είναι ούτε τα 2.183 λεωφορεία, δεν είναι ούτε οι 148 εκδηλώσεις, τα 4.542 κιλά ζαχαρωτών, τα 8.520 κιλά σοκολάτας, τα
1.000.000 likes, τα 3.000.000 προβολών των φωτογραφιών μας…
Είναι το ότι όλοι οι επισκέπτες -και
ειδικά αυτοί που μας τίμησαν από
μακριά- έμειναν ενθουσιασμένοι με
την πόλη, με τους ανθρώπους, με
τη διάθεση να τους φιλοξενήσουμε,
ξεναγήσουμε, βοηθήσουμε.
Στην ουσία είναι τα εκατομμύρια
χαμόγελα που μοιράσαμε σε μικρούς και μεγάλους, μέσα σε αυτές
τις δύσκολες και για πολλούς, στενάχωρες εποχές» ανέφερε, μεταξύ
των άλλων, στον προσωπικό του λογαριασμό στο “facebook” ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Πα-

παστεργίου.

Μεγάλη επιτυχία
Σύμφωνα με την Οργανωτική Επιτροπή του «Μύλου των Ξωτικών»
1.168.081 επισκέπτες, 2183 λεωφορεία οργανωμένων εκδρομών
και περισσότερα από 250.000 επιβατικά ΙΧ επισκέφθηκαν το πάρκο
και την πόλη, καθιερώνοντας με
αυτό τον τρόπο τα Τρίκαλα ως τον

καλύτερο χριστουγεννιάτικο προορισμό της Ελλάδας.
«Ευχαριστούμε όλους όσους
συνέβαλαν σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία και ιδιαίτερα τους εργαζόμενους που έδωσαν τον καλύτερο
τους εαυτό, τους επαγγελματίες
που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν με την διοργάνωση, τις υπηρεσίες του Δήμου Τρικκαίων, την

Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων,
την Πυροσβεστική υπηρεσία Τρικάλων, το Γενικό Νοσοκομείο & το
ΕΚΑΒ Τρικάλων και την Δημοτική
Αστυνομία για την αμέριστη υποστήριξη τους. Ευχαριστούμε θερμά
όλους τους συμμετέχοντες της τελετής λήξης και συγκεκριμένα:
Την Ομάδα Δράσης και όλους
τους παραμυθένιους ήρωες του

Αρχίζουν από την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν
μέχρι την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου

Χειμερινές εκπτώσεις
• Κανόνες ισχύουν στην αγορά και προβλέπονται κυρώσεις σε όσους δεν
τους τηρούν • Ελπίδες για αύξηση της ζήτησης υπάρχουν στον εμπορικό κόσμο
ρχίζουν οι φετινές
χειμερινές
εκπτώσεις από την
ερχόμενη Δευτέρα 14
Ιανουαρίου και θα
διαρκέσουν μέχρι την
Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου.

Α

Μετά την σχετικά καλή πορεία που καταγράφηκε στην κίνηση στα εμπορικά καταστήματα την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ο εμπορικός κόσμος
πλέον στρέφει το ενδιαφέρον
του στις χειμερινές εκπτώσεις,
προσμένοντας καταναλωτικό

Μύλου των Ξωτικών, τον Γιώργο
Τσιαντούλα (Επιμέλεια-Σκηνοθεσία) και την Μαρίνα Ζαρκάδα που
με την μαγική της ερμηνεία αποχαιρετήσαμε τον 8ο Μύλο των Ξωτικών και ο ουρανός φωτίστηκε
από πολύχρωμα βεγγαλικά» ανέφεραν τα μέλη της Οργανωτικής
Επιτροπής.
Ε.Κ.

ενδιαφέρον, ώστε να διαθέσουν τα προϊόντα τους και να πάρουν μία οικονομική ανάσα.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων (ΕΣΤ), σημειώνει πως
κατά την περίοδο των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή
της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και
υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.
Επίσης, ο ΕΣΤ, επισημαίνει πως εφόσον παρέχεται μειωμένη
τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην
προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία, ενώ στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα
πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού
(«από …. % έως …. %»), ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.
Κυρώσεις
«Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η
μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και
να μην είναι ανακριβής, καθώς σε περίπτωση ελέγχου, οι κυρώσεις είναι αυστηρές και τα ποσά των προστίμων αρκετά
υψηλά, ενώ οι καταστηματάρχες θα πρέπει να είναι σε θέση
να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα» τονίζεται από τον Εμπορικό Σύλλογο Τρικάλων.
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά

ΤΡΙΤΗ
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Κανένα πρόβλημα δεν καταγράφηκε χθες στο ν. Τρικάλων από το νέο κύμα κακοκαιρίας

Σε ετοιμότητα λόγω «Τηλέμαχου»
Θα λειτουργήσουν σήμερα τα σχολεία σε Δήμο Τρικκαίων και Φαρκαδόνας ενώ θα παραμείνουν κλειστά σε Δήμο Πύλης και Μετεώρων
Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και του ισχυρού παγετού είχε δοθεί μεγαλύτερο βάρος στα επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου

Κ

αθόλα έτοιμοι δηλώνουν
οι αρμόδιοι για το νέο
κύμα κακοκαιρίας που
αναμένονταν να πλήξει το ν.
Τρικάλων από χθες το
μεσημέρι, φέροντας νέες
χιονοπτώσεις με το
θερμόμετρο να παραμένει υπό
το μηδέν.

πρόβλημα είναι οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν, κάνοντας
την μετακίνηση κυρίως μέσα στα
χωριά ιδιαιτέρως δύσκολη. Παρόλα
αυτά, τόνισε ότι η δημοτική Αρχή
είναι πανέτοιμη, ώστε να αντιμετωπίσει τον «Τηλέμαχο».
Καλύτερη είναι η εικόνα που επικρατεί στο Δήμο Φαρκαδόνας, αφού
έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες,
ώστε να μη σημειωθεί κανένα απολύτως πρόβλημα, ενώ σύμφωνα με
το Δήμαρχο κ. Θανάση Μεριβάκη
όλα τα σχολεία σήμερα θα λειτουργήσουν κανονικά.

Εως και χθες αργά το απόγευμα
δεν είχαν καταγραφεί προβλήματα
και στους τέσσερις Δήμους του Νομού, ωστόσο λόγω των χαμηλών
θερμοκρασιών και του ισχυρού παγετού είχε δοθεί μεγαλύτερο βάρος
στα επικίνδυνα σημεία του οδικού
δικτύου.

Με αλυσίδες η μετακίνηση

Προσοχή λόγω παγετού
Σαράντα μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων βρίσκονται στο εθνικό και επαρχιακό
οδικό δίκτυο, σε μια προσπάθεια να
το κρατήσουν ανοικτό, ενώ από
προχθές άνοιξαν οι δρόμοι από και
προς τα ποιμνιοστάσια, ώστε να μην
αντιμετωπίσουν προβλήματα οι κτηνοτρόφοι.
Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων κ. Χρήστο Μιχαλάκη
το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζονταν στον παγετό, με τις αλατιέρες
να ρίχνουν συνεχώς αλάτι στα πιο
επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου.
Δεν καταγράφηκαν ιδιαίτερα προβλήματα στο Δήμο Τρικκαίων, αφού
ο μηχανισμός ήταν έτοιμος. Παρόλα
αυτά, οι χαμηλές θερμοκρασίες δη-

μιούργησαν μικροπροβλήματα σε
συγκεκριμένα σημεία της πόλης με
τις αλατιέρες να σπεύδουν να δώσουν λύση και να κάνουν την μετακίνηση των πολιτών πιο εύκολη.
Όπως ανέφερε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Ντιντή έπεσαν 200 τόνοι αλατιού ενώ αναμένονταν και νέα ποσότητα, ενώ δήλωσε ότι η δημοτική Αρχή είναι καθόλα έτοιμη για το νέο κύμα κακοκαιρίας.
Να σημειωθεί ότι σήμερα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που βρί-

σκονται στον χώρο ευθύνης του Δήμου Τρικκαίων θα λειτουργήσουν
κανονικά.
«Η σχετική προεργασία και συνεννόηση με τους διευθυντές έχει
ήδη γίνει και μαζί με το προσωπικό
του Δήμου ρυθμίζονται όλα τα σχετικά με την πρόσβαση στα διδακτήρια και με τη θέρμανση» αναφέρεται
σε σχετική ανακοίνωση.
Πανέτοιμος δηλώνει και ο Δήμος
Μετεώρων για τον «Τηλέμαχο» με
τους δρόμους να είναι ανοικτοί τόσο
μέσα στην πόλη της Καλαμπάκας,
όσο και στα χωριά του Δήμου.

Σύμφωνα με το Δήμαρχο κ. Χρήστο Σινάνη δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη βαρύτητα να δίνεται
στα ποιμνιοστάσια, ενώ γνωστοποίησε ότι σήμερα λόγω των χαμηλών
θερμοκρασιών και του παγετού τα
σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σε
όλο το Δήμο.
Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα
τα σχολεία και στο Δήμο Πύλης,
ενώ ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν, θα ληφθούν νεώτερες αποφάσεις.
Κατά τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο
κ. Σωτήρη Αγγέλη το βασικότερο

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την
Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων
χθες αργά το απόγευμα ήταν απαραίτητη η χρήση αντιολισθητικών
αλυσίδων στην Eπ.Oδ. Καλαμπάκας
– Ασπροποτάμου από 35ο χλμ έως
68ο χλμ.
Επίσης, σύμφωνα με τη Διεύθυνση
Αστυνομίας Καρδίτσας απαραίτητη
ήταν η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στην επ. Οδός Καρδίτσας –
Άρτας από 42ο χλμ (διασταύρωση
Οξιάς) έως 81ο χλμ (όρια νομού
Άρτας), επ. Οδός Μουζακίου – Στεφανιάδας από 10ο χλμ. έως 56ο
χλμ (όρια νομού Ευρυτανίας), καθώς
στην επ. Οδός Μουζακίου – Λίμνης
Πλαστήρα από 8ο χλμ. έως 13ο χλμ.
(Τ.Κ. Κρυοπηγής έως Τ.Κ. Κερασιάς)
και επ. Οδός Κέδρου – Ρεντίνας –
Καρπενησίου από 46ο χλμ έως 62ο
χλμ (όρια νομού Ευρυτανίας).
Ευαγγελία Κάκια

Πολικές θερμοκρασίες στη Βόρεια Ελλάδα

H

«Σοφία» έφυγε και ο «Τηλέμαχος»,
το νέο κύμα κακοκαιρίας που θα
απασχολήσει τη χώρα τις επόμενες
ώρες, έρχεται, φέροντας χαμηλές θερμοκρασίες, χιονοπτώσεις σε περιοχές με πολύ χαμηλό υψόμετρο στα ανατολικά και θυελλώδεις
βοριάδες. Στη Βόρεια Ελλάδα η νέα κακοκαιρία
αναμένεται να πλήξει τη Χαλκιδική όπου αναμένονται για σήμερα κατά διαστήματα πυκνές
χιονοπτώσεις. Αρνητικές θερμοκρασίες καταγράφονται σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, με πιο χαμηλές
στο Νευροκόπι Δράμας, όπου υδράργυρος
το πρωί έπεσε στους -17 βαθμούς Κελσίου,
και την Ορεστιάδα (-9 βαθμοί).
Τη ίδια ώρα επιμένει το τσουχτερό κρύο
στη Δ. Μακεδονία και τη Θράκη, όπου από
νωρίς καταγράφονται αρνητικές θερμοκρασίες,
με τον υδράργυρο στα Γρεβενά να «δείχνει»
το πρωί -10 βαθμούς Κελσίου και σε Φλώρινα
και Πτολεμαΐδα -9 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία βρίσκεται
στους 0 βαθμούς και επικρατούν νεφώσεις
που βαθμιαία θα αυξηθούν, ενώ υπάρχει πιθανότατα για πρόσκαιρες τοπικές χιονοπτώσεις.
Το χιόνι των τελευταίων ημερών και ο πάγος
ταλαιπωρούν αρκετούς Θεσσαλονικείς κυρίως
περιφερειακών δήμων, ενώ δρόμοι και πεζοδρόμια έχουν μετατραπεί σε παγοδρόμια.
Κλειστοί εξακολουθούν να είναι οι επαρχιακοί
δρόμοι Αγίου Βασιλείου-Χορτιάτη και Μελισσοχωρίου-Ωραιοκάστρου. Αντίθετα, κανονικά
λειτουργεί το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της
Θεσσαλονίκης.
Αισθητό είναι το κρύο και στις πόλεις της
Κεντρικής Μακεδονίας, όπου σε πολλές ορεινές περιοχές η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες ή
χιονολάστιχα. Το ίδιο ισχύει σε σημεία του
εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της
Δυτικής Μακεδονίας.

6 σελίδα
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α ζητήματα των
απόδημων
Θεσσαλών
συζήτησαν ο δήμαρχος
Πύλης Κώστας Μαράβας
και ο πρόεδρος της
Παγκόσμιας
Συνομοσπονδίας
Θεσσαλών Διαμαντής
Γκίκας.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο
Πύλης και συμμετείχαν σ’ αυτήν οι αντιδήμαρχοι . Λαμπρινή Οικονόμου και Αθανάσιος
Κωστάκης, καθώς και η γραμματέας του γραφείου του Δημάρχου Μάνη Γιαννοτάκη.
Υπενθυμίζεται πως έχει
πραγματοποιηθεί παγκόσμιο
Συνέδριο Θεσσαλών στην
Πύλη πριν λίγα χρόνια με μεγάλη επιτυχία.
Ο κ. Γκίκας αφού ευχαρίστησε τον κ. Μαράβα για την
με κάθε τρόπο στήριξή του
σε όλες τις κινήσεις της Συνομοσπονδίας, τον προσκάλεσε να λάβει μέρος στις εκδηλώσεις του φορέα, που θα
πραγματοποιηθούν στην Νυρεμβέργη της Γερμανίας, στις
6 Ιουλίου 2019.
Σε δηλώσεις του ο κ. Μαράβας τόνισε πως «οι απόδημοι Θεσσαλοί πατριώτες είναι
δυο φορές Έλληνες και Θεσσαλοί.
Γιατί ενώ ζουν μακριά από
την πατρίδα δεν ξεχνούν ποτέ

τοπικά
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Τοπική αυτοδιοίκηση και απόδημοι Θεσσαλοί, εφόσον στήσουν σωστές γέφυρες επικοινωνίας

Μπορούν μικρά “θαύματα”
• Συνάντηση του δημάρχου Πύλης Κων. Μαράβα και του προέδρου της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας
Θεσσαλών Διαμ. Γκίκα, πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο
• Υπάρχουν απόδημοι που θέλουν να επενδύσουν στην πατρίδα και ειδικά στον Δήμο Πύλης

τις παραδόσεις, δεν ξεχνούν
ποτέ την καταγωγή τους. Δεν
ξεχνούν ποτέ το χωριό τους,
την Εκκλησία, τα ήθη και τα

έθιμα, όπου και αν βρίσκονται,
στην μακρινή Αυστραλία ,
στον Καναδά ,στην Γερμανία
ή στις ΗΠΑ».

CMYK

«Στην εποχή που περνάμε
τώρα, στην εποχή του γκρίζου
και της κρίσης έχουμε ανάγκη
από την στήριξή τους, γιατί
μόνο ενωμένοι θα δούμε το
φως να διώχνει το σκοτάδι»
σημείωσε ο κ. Μαράβας και
επισήμανε «και βέβαια πρέπει
η πατρίδα μας, όχι στα λόγια

αλλά στην πράξη, να αναγνωρίσει την προσφορά των αποδήμων Θεσσαλών του εξωτερικού και να δώσει επιτέλους
το δικαίωμα της ψήφου».
Τέλος, ο κ. Μαράβας αναφέρθηκε στην δυνατότητα
που έχουν η τοπική αυτοδιοίκηση και οι απανταχού Θεσ-

σαλοί να κάνουν μικρά “θαύματα”, εφόσον στήσουν σωστές “γέφυρες” επικοινωνίας
και υπογράμμισε το γεγονός
ότι υπάρχουν απόδημοι Θεσσαλοί που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα και στον
Δήμο Πύλης ιδιαίτερα».
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά
ε αναμμένα κάρβουνα»
κάθονται οι υποψήφιοι
για υποψήφιοι βουλευτές της ΝΔ, καθώς στις 10 Ιανουαρίου ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοινώνει
τα πρώρα ονόματα για τα ψηφοδέλτια.
Σημειώνεται πως ο νυν βουλευτής
και πρώην υπουργός Κώστας Σκρέκας θα είναι υποψήφιος εκ νέου αυτοδίκαια.
Μεθαύριο ενδεχομένως ανακοινωθεί και ένα όνομα για τον ν. Τρικάλων, το οποίο ωστόσο δεν είναι
γνωστό και κανείς δεν μιλάει γι’
αυτό, όμως ο κ. Μητσοτάκης έχει μιλήσει για ευκαιρίες σε νέους και
νέες και για 1η φορά πολιτευόμενους/πολιτευόμενες, χωρίς αυτό
βέβαια να σημαίνει πως θα υπάρξουν αποκλεισμοί σε έμπειρους και
έμπειρες.
Το ψηφοδέλτιο για τον ν. Τρικάλων «χωράει» έξι υποψηφίους, εκ
των οποίων η μία θέση, όπως προαναφέρθηκε, είναι κατειλημμένη,
οπότε απομένουν πέντε, για τις

«Σ
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Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες για να είναι υποψήφιοι βουλευτές της ΝΔ

Σε αναμονή για την κατάρτιση
του ψηφοδελτίου
Ίσως μεθαύριο ανακοινωθεί ένα όνομα και για τον ν. Τρικάλων
οποίες συναγωνίζονται πολλοί και
πολλές, που είτε επιθυμούν να επανεκλεγούν ή να ξαναδοκιμάσουν τις
δυνάμεις τους, είτε προτίθενται να
θέσουν υποψηφιότητα για 1η φορά
ή να αλλάξουν πεδίο αγώνα και
από την τοπική αυτοδιοίκηση να
μεταπηδήσουν στην κεντρική πολιτική σκηνή.
Πάντως, φήμες κάνουν λόγο ότι
το Τρικαλινό ψηφοδέλτιο έχει σχεδόν καταρτιστεί και απομένει μία
μόνο θέση κενή, ίσως και δύο, και οι
σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν
όταν κριθεί ότι πρέπει να γίνουν και

Τους «κόκκινους» υποψήφιους Δημάρχους στη Θεσσαλία ανακοινώνει το ΚΚΕ

Ξεκινά η προεκλογική εκστρατεία
Η ανακοίνωση θα γίνει αύριο ενώ την Περιφέρεια Θεσσαλίας
θα διεκδικήσει ο Τάσος Τσιαπλές

ασφαλώς άμεσα, σε περίπτωση
εκλογών.
Έτσι, επαφές και τηλεφωνήματα
δίνουν και παίρνουν από ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες προς
τα κεντρικά στην Αθήνα και όσο περνάνε οι ημέρες και η λέξη εκλογές
ακούγεται όλο και πιο πολύ, τόσο η
εύλογη και ασφαλώς θεμιτή αγωνία
τους μεγαλώνει. Εκτός ασφαλώς και
αν κάποιοι/κάποιες γνωρίζουν κάτι
περισσότερο και δεν έχουν και τόσο
άγχος.
Ματθαίος Μπίνας

Αποκτήθηκε από την συλλογή πόντων
του προγράμματος «Κάρτας Μέλους»
της εταιρείας

Παρεδόθη ποδήλατο
από την εταιρεία
«Kotoulas Energy sa»

ο εναρκτήριο λάκτισμα για την προεκλογική μάχη
των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών
αναμένεται να δοθεί αύριο για τα μέλη και τα
στελέχη του ΚΚΕ, καθώς θα ανακοινωθούνεπισήμως- οι «κόκκινοι» υποψήφιοι που θα στηρίξει
το κόμμα στη Θεσσαλία.

Τ

Η εκδήλωση θα γίνει στις 7.30 μ.μ. στην αίθουσα του «Χατζηγιάννειου» Πνευματικού Κέντρου στη Λάρισα, όπου θα
μιλήσει το μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και γραμματέας της
ΕΠ Θεσσαλίας κ. Κώστας Αβραμόπουλος.
Να υπενθυμιστεί ότι την Περιφέρεια Θεσσαλίας θα διεκδικήσει ο Τάσος Τσιαπλές, εκλεγμένος περιφερειακός σύμβουλος στην τρέχουσα θητεία, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Νομού Λάρισας και μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.
Επίσης, αυτό το Σάββατο 12 Ιανουαρίου η Τομεακή Επιτροπή Τρικάλων του ΚΚΕ, διοργανώνει πολιτική -Πολιτιστική εκδήλωση, στο κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Τρικάλων,
στις 8:30μμ.
Στην εκδήλωση θα μιλήσει και ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Τάσος Τσιαπλές ενώ θα υπάρχουν σύντομες παρεμβάσεις από τους υποψήφιους δημάρχους που
στηρίζει το ΚΚΕ στο νομό Τρικάλων.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα ψηφοδέλτια του κόμματος
θα είναι ανανεωμένα κατά 50%, ενώ έως το τέλος του μήνα
θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των ονομάτων
που θα δώσουν τη μάχη με τα ψηφοδέλτια της «Λαϊκής Συσπείρωσης», στέλνοντας ενιαίο πολιτικό μήνυμα προς το λαό.

Ενίσχυση του ΚΚΕ
Ωστόσο, μετά το πέρας της ανακοίνωσης των ονομάτων
των υποψηφίων που θα τεθούν επικεφαλής στα ψηφοδέλτια της «Λαϊκής Συσπείρωσης» θα ξεκινήσει και επισήμως η
προεκλογική εκστρατεία για τα στελέχη και τα μέλη του ΚΚΕ
σε τοπικό επίπεδο.
Μια μάχη που θα επικεντρωθεί στην αντιλαϊκή πολιτική της
ΕΕ, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων (των Περιφερειών και των Δήμων).
«Tην περίοδο που διανύουμε φουντώνει η προεκλογική συζήτηση και το ανάλογο αποπροσανατολιστικό κλίμα - δήθεν
πόλωσης μεταξύ των αστικών Κομμάτων και των συνδυασμών
τους, με στόχο την υφαρπαγή της λαϊκής ψήφου. Το ΚΚΕ θα
δώσει τη μάχη των ευρωεκλογών, των βουλευτικών, όποτε
προκύψουν και των περιφερειακών - δημοτικών εκλογών, στηρίζοντας τα ψηφοδέλτια της "Λαϊκής Συσπείρωσης", στέλνοντας ενιαίο πολιτικό μήνυμα προς το λαό» τονίζουν τα μέλη
του ΚΚΕ .
Υπογραμμίζοντας με έμφαση ότι στόχος είναι να αποδυναμωθούν οι αστικές πολιτικές δυνάμεις που όπως στην κρί-

Ο Τάσος Τσιαπλές θα διεκδικήσει την Περιφέρεια Θεσσαλίας
με τη στήριξη του ΚΚΕ
ση φόρτωσαν τα βάρη πάνω του, για λογαριασμό του κεφαλαίου, τώρα στηρίζουν την ανάκαμψη της καπιταλιστικής
οικονομίας πάνω στα τσακισμένα εργατικά - λαϊκά δικαιώματα, φορτώνοντας και νέα βάρη στις πλάτες του τα επόμενα χρόνια.
«Απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους τους καλοπροαίρετους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματοβιοτέχνες, εμπόρους, τους φτωχούς αγρότες, ιδιαίτερα στους νέους και στις γυναίκες, να σκεφτούν καλά με
βάση την πείρα τους.
Οι εξελίξεις των τελευταίων χρόνων στην Τοπική - Περιφερειακή διοίκηση δικαιώνουν το ΚΚΕ, που πρόβαλλε ότι είναι κάλπικος ο χαρακτήρας της ως δήθεν αυτοδιοίκηση, κοντά στο λαό και "ανεξάρτητη" από την κεντρική πολιτική» σημειώνουν και προσθέτουν ότι « στόχος είναι να ενισχυθεί αποφασιστικά το ΚΚΕ, τα ψηφοδέλτια της "Λαϊκής Συσπείρωσης",
δύναμη στη δύναμη του λαού, ορμή στην ανασύνταξη του
εργατικού κινήματος, στο δυνάμωμα της λαϊκής συμμαχίας,
που μπορεί να σαρώσει μνημόνια, αντιλαϊκούς νόμους και την
εξουσία του κεφαλαίου σε μια πορεία».
Ευαγγελία Κάκια

Στα γραφεία της εταιρείας «Kotoulas Energy sa» με ιδιαίτερη χαρά παραδόθηκε στον κ. Πολυγένη Δημήτριο (εκπρόσωπο της εταιρείας Meteora Tours) ένα ποδήλατο μάρκας Mountain Bike Orient, δώρο που απέκτησε συλλέγοντας πόντους του προγράμματος «Κάρτας Μέλους» της
εταιρείας.
Η εταιρεία «Kotoulas Energy sa» σας ευχαριστεί για την
εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και δεσμεύεται για «την πιο
γρήγορη και φιλική εξυπηρέτηση».
Καλή χρονιά και ευτυχισμένο το 2019!!
Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να ενημερώνεστε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.kotoulasenergy.gr και στα πρατήρια της εταιρείας μας.
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Ο επισκέπτης
ήταν… λωποδύτης!

Αιτήσεις ένταξης μπορούν να υποβληθούν μέχρι 21/1/2019

Δράσεις ενίσχυσης
της μελισσοκομίας

•Κοιμήθηκε σε πολυτελή ξενώνα στα ορεινά
των Τρικάλων, έκλεψε πολύτιμα αντικείμενα,
δεν πλήρωσε και ψάχνουν τον βρουν!
Μια απίστευτη ιστορία προσπαθεί να λύσει η Αστυνομία Τρικάλων από την παραμονή των Θεοφανείων. Η
ιστορία έχει ενδιαφέρον, αν και οι ιδιοκτήτες μάλλον
το φυσάνε και δεν κρυώνει από τον… λωποδύτη επισκέπτη τους! Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την
αρχή, διότι τελικά η πρόθεση ενός τουρίστα δεν ήταν
οι διακοπές! Από πολυτελή ξενώνα στα ορεινά των
Τρικάλων έγινε καταγγελία ότι ένας κύριος, που δήλωσε
κάτοικος Αθηνών, έμεινε το βράδυ στον ξενώνα, ενώ
το πρωί έκλεψε από το δωμάτιο ότι ο ίδιος νόμιζε πολύτιμο, ενώ… ξέχασε και να πληρώσει! Έτσι μετά το
πρώτο σοκ οι ιδιοκτήτες του ξενώνα ψάχνουν να βρουν
τον αδύνατο στη μνήμη επισκέπτη για να πάρουν πίσω
τουλάχιστον τα κλοπιμαία…
ΧΡ. ΠΑΠ.

Εκπνέει η προθεσμία,
έρχονται πρόστιμα για
τα τέλη κυκλοφορίας

Μ

όλις τέσσερις ημέρες έχουν απομείνει για
τους ιδιοκτήτες οχημάτων οι οποίοι δεν
έχουν ακόμα εξοφλήσει τα τέλη
κυκλοφορίας, προκειμένου να αποφύγουν το
τσουχτερό πρόστιμο, που είναι το διπλάσιο του
αρχικού ποσού.

Η πληρωμή τους στο taxisnet πρέπει να γίνει το αργότερο έως την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου μετά την
παράταση που έδωσε το υπουργείο Οικονομικών λίγο
πριν την εκπνοή του 2018.
Η ανακοίνωση ανέφερε ότι «προς διευκόλυνση των
πολιτών ότι παρατείνεται έως και την Παρασκευή
11.1.2019 η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή
των τελών κυκλοφορίας έτους 2019 καθώς και για τη
θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία».
Σημειώνεται πως πολλοί φορολογούμενοι επέλεξαν
και φέτος να καταθέσουν τις πινακίδες κυκλοφορίας
του οχήματός τους για να γλιτώσουν από την πληρωμή
των τελών κυκλοφορίας, το τεκμήριο αλλά και το φόρο
πολυτελούς διαβίωσης ο οποίος επιβάλλεται στους
έχοντες Ι.Χ. άνω των 1.928 κυβικών.
Για όσους έχουν ήδη θέσει το αυτοκίνητό τους σε
ακινησία ή σκοπεύουν να το κάνουν ποντάροντας στο
γεγονός ότι μπορεί να τις πάρουν πίσω λίγο αργότερα
-στη διάρκεια του έτους για ένα μήνα ή τρεις μήνες ή
μέχρι το τέλος του 2019- θα πρέπει να έχουν υπόψη
τους ότι το μέτρο αυτό δεν ισχύει για το τρέχον έτος.

Κανούτα 13
Τ.: 24310 33900

•Αφορούν «Αντικατάσταση κυψελών»
και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»

Μ

έχρι στις 21 Ιανουαρίου
2019 μπορούν να
υποβάλλουν οι
ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι
αιτήσεις ένταξης σε προγράμματα
ενίσχυσης του κλάδου τους,
σύμφωνα με γεωπόνους.

Τα προγράμματα είναι «Αντικατάσταση
κυψελών» και «Οικονομική στήριξη της
νομαδικής μελισσοκομίας», ενώ σημειώνεται πως απαραίτητη προϋπόθεση
για να είναι ο μελισσοκόμος δικαιούχος
των δύο δράσεων είναι η υποβολή της
δήλωσης διαχείμασης.

Δικαιούχοι
Για την δράση 3.1 «Αντικατάσταση κυψελών» δικαιούχοι είναι οι εξής:
-Όσοι έχουν υποβάλει δήλωση κυψελών διαχείμασης έως 21/1/2019 ή έχουν
θεωρήσει το μελισσοκομικό τους βιβλιάριο κατά το διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2018.
-Όσοι κατέχουν τουλάχιστον 20 μελίσσια.
Για την δράση 3.2 «Ενίσχυσης της δαπάνης για τη μετακίνηση των μελισσιών»
δικαιούχοι οι εξής:

-Όσοι έχουν υποβάλει δήλωση διαχείμασης έως 21 Ιανουαρίου 2019 ή
έχουν θεωρήσει το μελισσοκομικό τους
βιβλιάριο κατά το διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2018.
-Όσοι διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής
στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες.
-Όσοι κατέχουν τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης.
-Όσοι έχουν θεωρημένο σε ισχύ Με-

λισσοκομικό Βιβλιάριο.
-Όσοι έχουν ελάχιστη ακαθάριστη αξία
συνολικής ετήσιας οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 ευρώ.
Μελισσοκόμοι οι οποίοι εγγράφηκαν
στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες
και/ή υπέβαλλαν Δήλωση ΟΣΔΕ και/ή
εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων
αγροτών για πρώτη φορά εντός των
δύο προηγούμενων ημερολογιακών ετών
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση, απαλλάσσονται από την υποχρέωση
δήλωσης ελάχιστης ακαθάριστης ετήσιας
αξίας αγροτικής παραγωγής 5.000 ευρώ.
Για τη δράση της μετακίνησης των
μελισσιών και της ενίσχυσης των δαπανών, το εκκαθαριστικό σημείωμα, μπορεί
να κατατεθεί συμπληρωματικά μετά την
υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλεται εντός του
μελισσοκομικού έτους και μέχρι την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2019.
H Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
(ΜΑΑΕ), μπορεί να κατατεθεί συμπληρωματικά μέχρι την Δευτέρα 1η Ιουλίου
2019.
Ματθαίος Μπίνας

Kοπή της πίτας
του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Τρικάλων
Π

ραγματοποιήθηκε
το μεσημέρι της
Κυριακής,
ανήμερα των
Θεοφανείων, όπως
παραδοσιακά
συνηθίζεται κάθε χρόνο,
η κοπή πίτας του Αστικού
ΚΤΕΛ Τρικάλων.

Η λιτή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του
Αστικού ΚΤΕΛ, μόνο μεταξύ
των μελών της διοίκησης, των
εργαζομένων, των μετόχων
και των οικογενειών τους, μιας
και επιλέχτηκε αντί για κάποια
μορφής δεξίωση τα χρήματα
να διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Η ζεστή εκδήλωση άνοιξε
με τα κάλαντα για το καλό
του χρόνου, που έψαλλαν τα
μικρά παιδιά, ζεσταίνοντας
τις καρδιές και γεμίζοντας χαμόγελα στους πάντες.
Την Βασιλόπιτα ευλόγησε
ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς
Μητροπόλεως Τρίκκης & Σταγών, Αρχιμανδρίτης Αλέξιος
Κανίνας, ο οποίος και μίλησε
με λόγια αγάπης στα παιδιά
και συνεχάρη τους ανθρώπους του Αστικού ΚΤΕΛ για
την εξαιρετική τους δουλειά,
ευχόμενος και τη νέα χρονιά
να φροντίζουν για τις μετακινήσεις των ανθρώπων με
ασφάλεια και σιγουριά, όπως

κάνουν όλα αυτά τα χρόνια.
Στο σύντομο χαιρετισμό του
ο πρόεδρος του Αστικού
ΚΤΕΛ Τρικάλων Τάκης Ιωάννου μίλησε για την ανατολή

μιας κρίσιμης και καθοριστικής χρονιάς για τον οργανισμό και τις αστικές συγκοινωνίες, ζήτησε ομόνοια και
πνεύμα καλής συνεργασίας,

καθώς και εμπιστοσύνη προς
την Πανελλήνια Ομοσπονδία
(σ.σ. της οποίας είναι Ταμίας)
η οποία θα εγγυηθεί για το
μέλλον του κλάδου.
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Το πρόγραμμα υλοποιείται στα γυμνάσια του ν. Τρικάλων

Ξεκίνησε η ενισχυτική διδασκαλία
Εχουν συσταθεί 64 τμήματα σε όλο το Νομό και στόχος είναι η βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεων των μαθητών
ωρίς προβλήματα
ξεκίνησε η
υλοποίηση του
προγράμματος της
ενισχυτικής διδασκαλίας
στα γυμνάσια του ν.
Τρικάλων, καθώς είχαν
γίνει οι απαραίτητες
διαδικασίες από την
τοπική Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.

Χ

Σύμφωνα με τα έως τώρα
δεδομένα έχουν συσταθεί 64
τμήματα σε όλο το Νόμο και
τα μαθήματα διεξάγονται στο
1ο & 2ο Γυμνάσιο Τρικάλων,
στο 1ο Γυμνάσιο Καλαμπάκας, στη Φαρκαδόνα, στα
Μεγάλα Καλύβια και στο
Βαλτίνο.
Η ενισχυτική διδασκαλία
αφορά στα μαθήματα της
Νεοελληνικής Γλώσσας &

Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις,
τα κριτήρια για το επίδομα στέγασης
Εντός εβδομάδων το επίδομα σε 300.000
νοικοκυριά – Αναδρομική ισχύς από 1/1/2019

έσα στις επόμενες
εβδομάδες αναμένεται να ξεκαθαρίσουν
οι τελευταίες λεπτομέρειες για
το επίδομα ενοικίου που θα
αποτελέσει ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά.
Για αρχή θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο για τον νομο
Κατσέλη ούτως ώστε να προσαρμοστεί αναλόγως και το
επίδομα ενοικίου. Ως εκ τούτου
δεν αποκλείεται το επίδομα
ενοικίου να το πάρουν και όσοι
έχουν καταναλωτικά δάνεια με
υποθήκη την πρώτη κατοικία.
Πάντως, η καταβολή του επιδόματος ενοικίου θα έχει ανα-

Μ

δρομική ισχύ από 1.1.2019,
ενώ το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 400 εκατ.
ευρώ και αφορά περίπου
300.000 νοικοκυριά.
Τα κριτήρια
Από εκεί και πέρα, το επίδομα στέγασης αποτελεί μια σημαντική ελάφρυνση στο εισόδημά των περίπου 300.000 οικογενειών. Θα τους χορηγηθεί
ένα ποσό που κυμαίνεται από
70 – 210 ευρώ το μήνα (840 –
2.500 ευρώ τον χρόνο), με εισοδηματικά κριτήρια. Στους
δικαιούχους συγκαταλέγονται
σίγουρα οικογένειες που βρίσκονται στο ενοίκιο ή επιβα-

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.

ρύνονται με στεγαστικό δάνειο πρώτης κατοικίας και εξετάζεται να ενταχθούν και μέρος
αυτών που έχουν καταναλωτικό δάνειο με υποθήκη πρώτης
κατοικίας. Τα εισοδηματικά κριτήρια ένταξης αναμένεται να
ξεκινούν από περίπου 7.000
ευρώ το έτος, για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και να κλιμακώνονται έως τα 21.000 ευρώ.
Θα ισχύουν επίσης περιουσιακά κριτήρια (ακίνητη περιουσία
και καταθέσεις), πολυτελούς
διαβίωσης, ασφαλιστικής κάλυψης και οικογενειακής κατάστασης.

Κλίμακες
Η κλιμάκωση που επιλέχθηκε ως προς το ύψος του επιδόματος, δίνει έμφαση στο
παιδί, το οποίο αντιμετωπίζεται
ως ενήλικας, με προφανή στόχο να προωθηθεί και η γεννητικότητα :- Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 70 ευρώ το
μήνα,
- Για κάθε επιπλέον μέλος
του νοικοκυριού, ενήλικο ή ανήλικο προσαύξηση κατά 50%,

Γραμματείας, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία
και στα Αγγλικά.
Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο στην Ενισχυτική Διδασκαλία συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες όλων
των τάξεων του Γυμνασίου
που υστερούν στους ανωτέρω τομείς γνώσης με συνέπεια την αδυναμία αποδοτικής συμμετοχής τους στη
διαδικασία της μάθησης ή
μαθητές/τριες που επιθυμούν
να βελτιώσουν την απόδοσή
τους στα ανωτέρω μαθήματα.
Η διάρκεια της διδακτικής
ώρας ορίζεται σε σαράντα
πέ ν τε (45) λεπτά και η
διάρκεια του διαλείμματος
σε πέντε λεπτά. Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Ενι-

σχυτικής Διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής: Για την
πρώτη τάξη Γυμνασίου: τρεις
(3) ώ ρ ες Νεοελληνική
Γλώσσα και Γραμματεία, δύο
(2) ώρες Αρχαία Ελληνική
Γλώ σ σα και Γραμματεί α ,
τρεις (3) ώρες Μαθηματικά,
μία (1) ώρα Φυσική και δύο
(2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο
έντεκα (11) ώρες.
Για την δεύτερη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία
Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική,
μία (1) ώρα Χημεία και δύο
(2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο
δώδεκα (12) ώρες. Για την
τρίτη τάξη Γυμνασίου: τρεις
(3) ώ ρ ες Νεοελληνική
Γλώσσα και Γραμματεία, δύο

(2) ώρες Αρχαία Ελληνική
Γλώ σ σα και Γραμματεί α ,
τρεις (3) ώρες Μαθηματικά,
μία (1) ώρα Φυσική, μία (1)
ώρα Χημεία και δύο (2) ώρες
Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12)
ώρες.
Η Εναλλακτική Ενισχυτική
Διδασκαλία είναι ενισχυτική
διδασκαλία που έχει ως σκοπό τη βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεων των μαθητών, την παιδαγωγική υποστήριξη τους και παρέχεται
με συνδιδασκαλία κατά τις
ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων σύμφωνα με το
ωρολόγιο πρόγραμμα των
σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Ε.Κ.

δηλαδή κατά 35 ευρώ το μήνα.
Ειδική μέριμνα υπάρχει για
τις μονογονεϊκές οικογένειες
και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, αφού για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 70

ευρώ το μήνα.

Κοινωνικού Μερίσματος. Μέσω

Αιτήσεις

της ίδιας πλατφόρμας θα διε-

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι οι
αιτήσεις θα γίνονται σε ειδική
ηλεκτρονική πλατφόρμα που είναι ήδη έτοιμη και είναι παρόμοια με αυτή του ΚΕΑ και του

ξάγονται και οι απαραίτητες
διασταυρώσεις για τα μισθωτήρια συμβόλαια με χρήση
στοιχείων του Taxisnet.
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Αγιάστηκαν τα Ύδατα και στην Πύλη
Μεγαλοπρεπής και Πανηγυρική Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Βησσαρίωνος Πύλης και κατάδυση
του Τιμίου Σταυρού στον Πορταικό Ποταμό παρουσία του Δημάρχου Πύλης Κωνσταντίνου Μαράβα

Μ

ε την δέουσα
λαμπρότητα και
επισημότητα
εορτάστηκαν τα Άγια
Θεοφάνεια και Επιφάνεια
στην Πύλη ανήμερα των
Φώτων, με την θεία
λειτουργία και δοξολογία
στον Ιερό Ναό Αγίου
Βησσαρίωνος Πύλης
που τέλεσε ο
Αρχιερατικός Επίτροπος
Πύλης Πατέρας
Δημήτριος Κατσαρός,
συνεπικουρούμενος από
τον Πρεσβύτερο Πατέρα
Βασίλειο Νάκο παρουσία
Των Πολιτικών και
Στρατιωτικών Αρχών της
Πόλης με επικεφαλής τον
Δήμαρχο Πύλης κ.
Κων/νο Μαράβα και
αρκετών πιστών.

Αγιασμός των Υδάτων, σε όλο
το μεγαλείο της πλήρης αποκάλυψης και φανέρωσης του
Μυστηρίου της Αγίας Τριάδος, που έγινε με την βάπτιση
του Κυρίου εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου, Κύριε, η της
Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης…»
Στην εορτή των Θεοφανείων
παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος
Πύλης κ. Κων/νος Μαράβας,
ο Διοικητής του Α.Τ. ΠΥΛΗΣ
Αστυνόμος Α’ κ. Χρήστος Παπαδογιάννης, ο Αντιδήμαρχος
κ. Αθανάσιος Κωστάκης, η
Αντιδήμαρχος κ. Λαμπρινή Οι-

Ακολούθησε μεγαλειώδης
πομπή προς τον Πορταικό ποταμό ακολουθούμενη από αρκετό κόσμο αψηφώντας το
τσουχτερό κρύο (-3 βαθμούς),
όπου στην Γέφυρα «ΓΚΙΚΑ»
έγινε η Κατάδυση του Τιμίου
Σταυρού και συγχρόνως ο

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

κονόμου, ο Αντιδήμαρχος κ.
Σωτήριος Αγγέλης, οι δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Βασίλειος
Αναγνώστου, κ. Νίκος Τόλιας,
η Πρόεδρος της Τ.Κ. Πύλης

κ. Μαρίνα Πανάγου, ο Πρόεδρος του Ε.Σ. Πύλης κ.
Κων/νος Βοιτσίδης, ο Πρόεδρος του Κ.Σ. Πύλης κ. Στυλιανός Παπασπύρου.
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σελίδα 11

Το ψύχος δεν πτόησε τους
τρικαλινούς για τα Θεοφάνεια!
Η Εορτή των Θεοφανείων στην Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών τιμήθηκε από τους
πιστούς με μεγαλοπρέπεια, ενώ 4 τολμηροί έπεσαν στα παγωμένα νερά του Ληθαίου ποταμού
Δεσποτική Εορτή
των Θεοφανείων
εορτάσθηκε στην
Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης
και Σταγών με επίκεντρο
τον Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό Αγίου Νικολάου
Τρικάλων.

Η

τος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Χρυσοστόμου.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος
τέλεσε την Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού πλαισιούμενος από τους ιερείς της πόλεως των Τρικάλων, των τοπικών Αρχών και πλήθος
Λαού.
Εν συνεχεία, παρά το δριμύ
ψύχος, υπήρξε πομπή από
τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
του Αγίου Νικολάου υπό την
συνοδεία αγήματος της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών
Τρικάλων και υπό τους ήχους

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Το πρωί της Κυριακής 6 Ιανουαρίου 2019 τελέσθηκε η
Θεία Λειτουργία ιερουργούν-

CMYK

της Φιλαρμονικής του Δήμου
Τρικκαίων μέχρι την κεντρική
πεζογέφυρα για την κατάδυση
του Σταυρού. Εκεί τέσσερις
τολμηροί κολυμβητές έπεσαν
στα νερά του Ληθαίου ποταμού για να πιάσουν τον Σταυρό. Ο Νικόλαος Χαρίσης ήταν
αυτός που κατάφερε να πιάσει
πρώτος τον Τίμιο Σταυρό.
Μετά την τελετή ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ευχήθηκε καταλλήλως προς όλους
και εξήγησε για τα μεγάλα
νοήματα της εορτής των Θεοφανείων.

12 σελίδα

ΤΡΙΤΗ
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Παπαστεργίου προς Γαβρόγλου:

Και το δούλεμα
έχει ένα όριο
Σκληρή επιστολή του Δημάρχου Τρικκαίων στον υπουργό Παιδείας ήδη από τον Νοέμβριο, για τις αδικίες στη χωροθέτηση του νέου πανεπιστήμιου Θεσσαλίας
Το Υπουργείο Παιδείας και το Πανεπιστημιακό μπλοκ,
λίγο πριν τις γιορτές έφεραν προς ψήφιση στη Βουλή το
νομοσχέδιο για το νέο Νομοσχέδιο Θεσσαλίας, το οποίο
-σε εκπαιδευτικό επίπεδο- στέλνει ακόμη πιο πίσω τα Τρίκαλα, σε σχέση με την υπόλοιπη Θεσσαλία.
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων με σκληρή του επιστολή προς
τον Υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, η όποια κοινοποιήθηκε στον Πρωθυπουργό αλλά και στους Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων από τις 8 Νοεμβρίου 2018 (όταν το νομοσχέδιο βγήκε
σε διαβούλευση),
μιλάει πλέον για
ωμό «δούλεμα»,
αφού οι προθέσεις για εποικοδομητικό διάλογο ήταν, δυστυχώς, μονομερείς.
Δεν είναι τυχαίο
ότι πλέον έντονη
είναι η ανησυχία
και στην τοπική
πανεπιστημιακή κοινότητα για τις εξελίξεις.
Αυτό το «δούλεμα», στηρίζεται σε τρία διαφορετικά σημεία, όπως αναγράφει χαρακτηριστικά στην επιστολή του
ο κ. Παπαστεργίου:
1. Η συζήτηση ξεκίνησε στρεβλά από την πλευρά των
δύο πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (ΑΕΙ και ΤΕΙ), χωρίς να
μπουν στον κόπο να ρωτήσουν για τις ανάγκες, αλλά και
τις προοπτικές ανάπτυξης των περιοχών μας, χωρίς να
στείλουν ούτε καν ένα email στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
2. Στις 11/10/2018, σε όλους τους τόνους μας ξεκαθαρίσατε ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθούν
νέα τμήματα αφού «το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να τα σηκώσει», αφού «η Σύγκλητος δεν έχει λάβει καμία σχετικά
απόφαση»...
3. Μερικές ημέρες μετά, τινάξατε την μπάνκα στον αέρα
και μοιράσατε νέα τμήματα «δεξιά και αριστερά» χωρίς καμία απόφαση, καμιάς Συγκλήτου, χωρίς καν να έχουν συζητηθεί ποτέ στη Σύγκλητο τέτοια ζητήματα.
Οι αριθμοί είναι σαφείς:
•Βόλος 15 τμήματα
•Λάρισα 11 τμήματα
•Λαμία 6 τμήματα
•Καρδίτσα 5 τμήματα
•Τρίκαλα 2 + 1 τμήματα
Τι κι αν «Δεσμευτήκατε σε ένα τραπέζι διαλόγου για συγκεκριμένα τμήματα δηλώνοντας αδυναμία δημιουργίας
νέων, και την επόμενη μέρα “το αφεντικό τρελάθηκε” και
άρχισε να μοιράζει νέα τμήματα χωρίς καμία τεκμηρίωση
και αιτιολόγηση;». Μα είναι τρελό στο τραπέζι του διαλόγου
να λέγεται πως δεν μπορούν να δημιουργηθούν νέα τμήματα και δύο εβδομάδες μετά να δημιουργούνται από το
πουθενά νέα τμήματα σε Βόλο, Λάρισα, Καρδίτσα και Λαμία!
Και συνεχίζει ο κ. Παπαστεργίου: «Αν θέλατε να είστε ειλικρινής, θα έπρεπε να πείτε πως “είναι δυνατή η δημιουργία νέων Τμημάτων ΠΑΝΤΟΥ εκτός από τα Τρίκαλα”. Αλλιώς
δεν μπορώ να αντιληφθώ, γιατί μόνον το δικό μας αίτημα για
Τμήμα Πληροφορικής δεν έγινε δεκτό, όπως παλιότερα δεν
έγινε δεκτό το αίτημα για Τμήμα Τουρισμού».
Δεν θα έπρεπε φυσικά αυτά να κάνουν εντύπωση, τονίζει ο Δήμαρχος Τρικκαίων, αφού στο παρελθόν «Βγήκατε
ανερυθρίαστα και είπατε ότι δεν έχετε λάβει προτάσεις από
τον Δήμο μας για το Πανεπιστήμιο, ενώ σε τέσσερις διαφορετικές φάσεις σας έχουμε αποστείλει πλήρη υπομνήματα».
Η κατάσταση είναι πλέον δεδομένη: «Ειλικρινά, αγανακτώ
και παράλληλα απορώ, πώς αδειάζετε τόσο εύκολα τους συναδέλφους σας βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στα Τρίκαλα, οι οποίοι θα κληθούν να απολογηθούν για τα αδικαιολόγητα».
Και η αντίδραση σαφής: «Προσωπικά, μέχρι σήμερα έκανα υπομονή και στήριζα το όλο σχέδιο, θεωρώντας πως θα
διορθώσετε την κραυγαλέα αδικία σε βάρος του Νομού μου.
Πλέον σταματώ, εγώ και οι συνεργάτες μου, κάθε διάλογο
και περνώ απέναντι. Και το δούλεμα έχει ένα όριο».
Εν όψει της ψήφισης του νομοσχεδίου τις επόμενες ημέρες από τη Βουλή, ο καθένας πλέον ας αναλάβει τις ευθύνες του. Η «μπάλα» πλέον είναι εκτός γηπέδου και οι όποιες
συζητήσεις εκφεύγουν οποιασδήποτε έννοιας πανεπιστημιακής ή - και πολύ περισσότερο - κοινής λογικής.
Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων
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Κοπή βασιλόπιτας στο Σύλλογο ΑμεΑ
Ν. Τρικάλων “Η ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ”
Τ
ο Διοικητικό
Συμβούλιο του
Συλλόγου ΑμεΑ Ν.
Τρικάλων “Η
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ”
τηρώντας το έθιμο,
έκοψε την βασιλόπιτά
του στην αίθουσα του
συλλόγου παρουσία των
μελών του και αρκετών
φίλων του.

Μόλις η αίθουσα τελετών
γέμισε από τους προσελθόντες, άρχισε η εκδήλωση με
την παρουσία του εκπροσώπου του Μητροπολίτη μας
Παπα-Παναγιώτη Οικονόμου,
ο οποίος μετέφερε και τις ευχές του ποιμενάρχου μας Χρυσοστόμου.
Κατόπιν ο Πρόεδρος του
Συλλόγου κ. Σωτ. Τσιρογιάννης επεσήμανε τα κύρια σημεία της δραστηριότητος του
Συλλόγου και έδωσε το λόγο
στον εκπρόσωπο της Περιφέρειας κ. Γεώργιο Τσίγκα
και στον εκπρόσωπο του Δημάρχου κ. Μιχάλη Λάππα-Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
καθώς και σε παρευρεθέντες
πολιτευτάς, οι οποίοι εξέφρασαν την στήριξή των προς
το έργο του Συλλόγου, ευχηθέντες Χρόνια Πολλά και Καλή
Χρονιά.
Η όλη εκδήλωση έκλεισε
με διανομή της πίτας και αναψυκτικών και την επισήμανση
ότι την πίτα προσέφερε το
ξενοδοχείο “ΑΝΑΝΤΙ” μέσω
του Διευθυντή του κ. Βασιλείου Μπούστα, τον οποίο ο πρόεδρος ευχαρίστησε για τη χειρονομία του, καθώς και την
προσέλευση του πρώην
υπουργού κ. Κων/νου Σκρέκα,
ο οποίος με την παρουσία
του έδειξε την ευαισθησία
του προς τις οικογένειες των
ΑμεΑ της πόλης μας.

Εξωδικαστική ρύθμιση - εξπρές
κόκκινων δανείων για νοικοκυριά
Τ
η δυνατότητα για
εξωδικαστική
ρύθμιση των χρεών
που έχουν τα φυσικά
πρόσωπα, είτε έχουν
ενταχθεί στον νόμο
Κατσέλη είτε όχι,
προωθεί η κυβέρνηση
μέσω ειδικής
πλατφόρμας που θα
δημιουργηθεί για αυτόν
τον σκοπό. Κίνητρο για
την εξωδικαστική
ρύθμιση θα είναι:

• Η ταχεία διευθέτηση των
οφειλών τόσο για αυτούς που
έχουν κάνει αίτηση υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη, όσο
και για αυτούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην αποπληρωμή των χρεών τους και
δεν έχουν κάνει αίτηση να ενταχθούν στον νόμο.
• Η επιδότηση της δόσης
για την προστασία της πρώτης κατοικίας όσων αδυνατούν να ανταποκριθούν στη

ρύθμιση.
Πρόκειται για ένα μοντέλο
εξωδικαστικού μηχανισμού
για τα φυσικά πρόσωπα, που
θα τεθεί σε εφαρμογή μετά τη
δίμηνη παράταση που δόθηκε
στον νόμο Κατσέλη. Το μοντέλο είναι αντίστοιχο με αυτό
που υπάρχει σήμερα για τις
επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες μέσω
της πλατφόρμας που λειτουργεί στην Ειδική Γραμμα-

τεία Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους. Στόχος, μέσω της ειδικής πλατφόρμας που θα
δημιουργηθεί για τα φυσικά
πρόσωπα, να δοθεί η δυνατότητα στους δανειολήπτες να
ρυθμίσουν τις οφειλές τους
βάσει τυποποιημένων λύσεων,
που μπορεί να περιέχουν και
«κούρεμα» της οφειλής.
Ουσιαστική διαφορά της
εξωδικαστικής ρύθμισης για
τα φυσικά πρόσωπα είναι ότι

η ένταξη στην πλατφόρμα δεν
θα γίνεται βάσει προϋποθέσεων, όπως συμβαίνει για τις
επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων η ένταξη θα
γίνεται χωρίς να υπάρχουν
«κόφτες», αλλά η ρύθμιση
που θα προκύπτει θα βασίζεται σε αυστηρά κριτήρια, δηλαδή στο εισόδημα και στην
περιουσιακή κατάσταση.
Πρόκειται ουσιαστικά για
τα ίδια κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη και από τα δικαστήρια κατά την εκδίκαση
της υπόθεσης για ρύθμιση
οφειλών, με τη διαφορά ότι
μέσω της πλατφόρμας θα
υπάρξει η τυποποίηση των
λύσεων και έτσι οι ρυθμίσεις
θα είναι ομοιογενείς και δεν
θα είναι αποτέλεσμα της διαφορετικής προσέγγισης που
μπορεί να έχει κάθε Ειρηνοδικείο.
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4 Ο ΑΟΤ γνώρισε την ήττα με 2-1
και έτσι το 2019 μπήκε στραβά!
•(σελ. 5)

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο ΑΟ Τρίκαλα
έχει πολύ
δρόμο μπροστά του
μέσα στο 2019. Το
ξεκίνημα ήταν κακό,
αφού η ήττα στην
Πάτρα από τον
Παναχαϊκή κράτησε
τον ΑΟΤ κάτω από
την δεκάδα. Αυτό
όμως πέρασε,
υπάρχει μπροστά
πολλή δράση. Έτσι
ακολουθούν τα δυο
εντός έδρας
παιχνίδια με
Απόλλωνα Λάρισας
και Ηρακλή που
πραγματικά δίνει την
δυνατότητα για
ανάκαμψη. Ας ρίξουν
λοιπόν εκεί τη ματιά
τους και βλέπουμε.

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΔιπλH κIνηση σΟΒΑΡη πΡΟσπΑΘΕιΑ ΥπΑΡΧΕι ΔΡΟΜΟσ
Οι Ικαροι ξεμούδιασαν με φιλικό κόντρα στον Λοκρό,
ενώ έγινε και αδελφοποίηση των δυο ομάδων
•(σελ. 4)

Οι Δαναοί με σταθερά βήματα
θέλουν να χτίσουν κάτι καλό

•(σελ. 2-3)

Οι μάχες στην Β’ ΕΠΣΤ έχουν ακόμη δρόμο,
αφού οι αναβολές δημιουργούν προβλήματα
•(σελ. 7)
CMYK
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Ο

λες οι ομάδες
θέλουν ένα
εύλογο χρονικό
διάστημα για
να πατήσουν γερά στα
πόδια τους και να
απλώσουν σε όλη την
έκταση τις μπασκετικές
αρετές που διαθέτουν.

Πραγματοποιούν
Στα υψηλά πατώματα της Α1 ΕΣΚΑΘ είναι οι Δαναοί που σε πολλές
Ψύχραιμη προσέγγιση

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Γιατί κανένα συγκρότημα
δεν κατάφερε να ανοίξει τα
φτερά του με το πάτημα ενός
κουμπιού.
Ισα- ίσα χρειάστηκε ατέλειωτες επαναλήψεις για να βρει
ρυθμό αλλά και παίκτες που
να επικοινωνούν σωστά μεταξύ τους ενεργώντας σαν
μια γροθιά. Τούτα τα στοιχεία
χαρακτηρίζουν τους φετινούς
Δαναούς, που πραγματοποιούν μεστή χρονιά. Με σωστή
ισορροπία στο παρκέ αλλά
και σύμπνοια οι γαλάζιοι συνδυάζουν ουσία και θέαμα.
Πολλές φορές λοιπόν στους
αγώνες της περιόδου έγραψε
μεγάλες διαφορές.
Φυσικά δεν έτυχε αλλά πέτυχε με συστηματική δουλειά
και σωστή κατανομή ρόλων.
Επιπρόσθετα ακόμη και στις
απώλειες η Τρικαλινή ομάδα
το πάλεψε γερά κερδίζοντας
εύσημα. Τα μέχρι τώρα δρομολόγια είναι:

Ωραίο μπάσκετ έπαιξαν οι Δαναοί κόντρα στην ΑΕΛ

Διπλό στο ντέρμπι
Παραδοσιακά η πρεμιέρα(21 Οκτώβρη 2018) κάθε
πρωταθλήματος ασκεί την
δική της γοητεία.
Διότι ακόμη και οι ομάδες
που δεν το φωνάζουν θέλουν
όσο τίποτα άλλο να ξεκινήσουν με το δεξί.
Κυρίως μια επιτυχία στο αρχικό τζάμπολ αντανακλά περισσότερο σε ψυχολογικό επίπεδο. Ειδικά μάλιστα οι νίκες
σε ματς με τοπικό χρώμα δίνουν έναν τόνο παραπάνω.
Οι παίκτες έδειξαν πάντως
ότι ήταν προετοιμασμένοι για
να ψάξουν κυρίως την ουσία
αλλά και να προσφέρουν θέαμα. Εννοείται ότι το πλήρες
λύσιμο θα επιτευχθεί μέσα
από τους μαζεμένους αγώνες.
Πάντως ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι οι Τρικαλινές ομάδες θα πρέπει να ενεργήσουν
με τέτοιο τρόπο ώστε να κρατήσουν ψηλά το γόητρο της
τοπικής καλαθοσφαίρισης.
Κανείς δεν είπε ότι η αποστολή τους είναι εύκολη,
αφού ο συναγωνισμός είναι
έντονος και οι αντίπαλοι ιδιαίτερα ενισχυμένοι.
Ωστόσο οι δικοί μας και
καλά διαβασμένοι είναι και
πολλά μπασκετικά χιλιόμετρα
κουβαλούν στα πόδια τους.
Ετσι μέλημά τους είναι να
παίζουν πάντα αυτό που πραγματικά μπορούν και με τον
τρόπο αυτό θα κερδίσουν το
χειροκρότημα ανεξαρτήτως
αποτελέσματος.
Και μπορεί κάποια πράγματα να φαίνονται εύκολα απ’
έξω αλλά δεν είναι. Διότι λίγο
κάποια σουτ να μην βρουν
στόχο, κάτι να μην υλοποιηθεί
σύμφωνα με το αρχικό πλάνο
και μπορεί οι συσχετισμοί να
αλλάξουν.
Συνεπώς οι εκπρόσωποί
μας πρέπει να έχουν άριστα

Και με την Ελασσόνα οι γαλάζιοι είχαν κέφια
ανακλαστικά για να χαμογελάσουν. Οσον αφορά την Σαββατιάτικη αναμέτρηση του
πρωταθλήματος είχε πλούσιο
υλικό.
Αυτή την φορά χαμογέλασαν οι Δαναοί σ’ έναν αγώνα
που είχαν ενέργειες μέχρι τέλους.
Η ιστορία έγραψε 58-62 για
τους γαλάζιους που πέρασαν
από μια δύσκολη έδρα.
Ηταν ένα παιχνίδι που πρόσφερε συγκινήσεις και είχε
εναλλαγές συναισθημάτων.
Οι Γόμφοι ήταν για εύλογο
διάστημα στην θέση του οδηγού φτιάχνοντας διαφορά που
άγγιξε τους 10 ποντους.
Όμως οι Δαναοί δεν είχαν
πει την τελευταία τους λέξη
και έχοντας καθαρό μυαλό
κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή. Οι γηπεδούχοι είχαν
τις απώλειες του τιμωρημένου
Καγιαμανίδη, του Φωτίου, ενώ
ο Κουρέπης τραυματίστηκε
και έπαιξε λίγο.
Πρόβλημα αντιμετώπισε κάποια στιγμή και ο Ψυρρας.
Ετσι έμειναν από ενέργεια κάποια στιγμή(ενώ είχαν στο τέλος 1/7 βολές) και οι ψυχωμένοι Δαναοί που έπαιξαν έξυπνα έβαλαν τα μεγάλα σουτ
και ξεκίνησαν με τον πλέον
ιδανικό τρόπο.
Σίγουρα οι Γόμφοι θα μελετήσουν πολύ το συγκεκριμένο παιχνίδι για να εντοπί-

σουν τομείς που επιδέχονται
βελτίωσης, ενώ οι Δαναοί θα
χτίσουν πάνω στο συγκεκριμένο ματς και θα πορευτούν
με ταπεινοφροσύνη, αφού ειδικά στην φετινή Α1 ΕΣΚΑΘ
κάθε συνάντηση θα έχει τα
δικά της κουμπιά.
Τα δεκάλεπτα: 16-16, 3328, 46-39, 58-62
Γόμφοι (Αλεξίου-Πλακιάς):
Τσίγκας 1, Λιάσκος, Ψύρρας
23(4), Ροδόπουλος 6(1), Μάρκος 2, Οικονόμου, Ανδρέου
15(2), Στρακάτσαλος 8, Κουρέπης 3
Δαναοί (Παναγιώτου-Μήτσας): Τσικρικάς 10 (1), Μικαελιάν 2, Σαραντίδης, Χατζής
2, Τζιάννης 11, Ψύρρας 11
(2), Ράρρας, Νικόπουλος 6,
Δήμος 6, Κωτούλας 14.

Απώλεια με παράπονα
Μια από τις πιο δύσκολες
αποστολές της χρονιάς είχαν
μπροστά τους το Σάββατο 27
Οκτώβρη 2018 οι Δαναοί αλλά
βγήκαν στο παρκέ αποφασισμένοι και έτσι ο αγώνας με
τον Αμπελώνα απέκτησε
άγρια ομορφιά.
Και μπορεί η ομάδα του
Αλέξη Παναγιώτου να λύγισε
με 59-64 αλλά έκανε συγκινητική προσπάθεια και εισέπραξε τα εύσημα του κόσμου,
που ξέρει να αναγνωρίζει τις
αξιόλογες προσπάθειες και
μάλιστα απέναντι σε βαριά

χαρτιά.
Σε γενικές γραμμές έγινε
ένα ενδιαφέρον και με έντονα
συναισθήματα παιχνίδι. Οι Λαρισαίοι έσπευσαν να αποσπαστούν αλλά οι γαλάζιοι έβρισκαν μεγάλα καλάθια και έδειξαν ότι ήθελαν να φτάσουν
μέχρι τέλους.
Απαντες έζησαν έντονα
κάθε στιγμή και είναι χαρακτηριστικό ότι ο πάγκος πανηγύρισε έξαλλα όλες τις προσπάθειες των συμπαικτών
τους, που έδωσαν το 100%
των δυνατοτήτων τους.
Και όλα αυτά ενώ οι Δαναοί
αγωνίστηκαν χωρίς τον Νικολούσιο, ενώ και ο Τσικρικάς
τραυματίστηκε με το καλημέρα. Ωστόσο όλοι έσπευσαν
να υλοποιήσουν το πλάνο δείχνοντας ότι φέτος μπορούν
να έχουν μια πιο παραγωγική
χρονιά.
Πάντως ο εκπρόσωπός μας
έχει και πολλά παράπονα από
την διαιτησία για την οποία
διατυπώθηκε η άποψη ότι
έδειξε υπερβολικό σεβασμό
στον Αμπελώνα και ειδικά στα
σημεία που οι γαλάζιοι πάλευαν για την ανατροπή.
Γενικά οι Δαναοί βγήκαν χαλυβδωμένοι από το παιχνίδι
και θα συνεχίσουν να χαίρονται και να υπηρετούν σωστά
και σε βάθος το άθλημα. Παράλληλα είχαν διαιτητικές ενστάσεις.
Τα δεκάλεπτα: 19-22, 2835, 40-49, 59-64
Δαναοί(Παναγιώτου-Μήτσας): Τσικρικάς, Τζιώρτζιος,
Μικαελιάν, Ζιώγας 2, Σαραντίδης, Χατζής, Τζιάννης 12(2),
Ψύρρας 7 (1), Ράρρας 2, Νικόπουλος 5 (1), Δήμος 11,
Κωτούλας 20 (3).
Αμπελώνας: Γκαμπέτας, Τεκούσης Β., Γκανέτσας 12 (2),
Κονδυλόπουλος 12, Μανώλας
22 (1), Κοτσώνας 16 (2), Τσακμάκης 1, Βλησαρούλης, Τεκούσης Ε., Καραγιάννης, Αποστολάκης 2, Τεκούσης Π.

Ικανοί για σπουδαία πράγματα δείχνουν οι φετινοί Δαναοί, που κράτησαν τα θετικά
στοιχεία της περσινής χρονιάς
και πρόσθεσαν και νέα στο
αγωνιστικό τους οπλοστάσιο.
Μέλημα τους είναι να κοιτάζουν στα μάτια κάθε αντίπαλο και αυτό έπραξαν και
απέναντι στον Αστέρα.
Ο αγώνας είχε υψηλό συντελεστή δυσκολίας αφού ο
αντίπαλος κάθε άλλο παρά
χθεσινός είναι στον χώρο και
ξέρει να κάνει πολλές ζημιές.
Πόσο μάλλον όταν αγωνίζεται στην έδρα του.
Όμως οι γαλάζιοι ήταν ψυχωμένοι και αποφασισμένοι,
οπότε απέδρασαν με το καθαρό 53-61 το Σάββατο 3 Νοέμβρη 2018.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται
ότι τέτοια αποτελέσματα εκτοξεύουν την ψυχολογία και δικαιώνουν τους κόπους από
την αρχή της προετοιμασίας
κιόλας.
Ηταν φανερό ότι οι Δαναοί
είχαν σωστή στόχευση και
προσανατολισμό στο παιχνίδι
και δεν έχασαν την συγκέντρωσή τους σε καμία στιγμή
του αγώνα. Με λίγα λόγια
ήταν μια παλικαρίσια απόδραση που αποκτά μεγαλύτερη
σημασία αν λάβουμε υπόψιν
μας το ιατρικό δελτίο.
Ετσι ο Νικολούσιος προφυλάχτηκε λόγω τραυματισμού,
ενώ ο Τσικρικάς έπαιξε λίγο
και τραυματίας.
Πρόβλημα τραυματισμού
όμως είχε και ο Κωτούλας.
Ωστόσο όλοι μπήκαν στο
παρκέ κάνοντας θετικές σκέψεις και φρόντισαν να εφαρμόσουν πιστά τις οδηγίες του
προπονητή.
Γενικά οι γαλάζιοι ήταν μια
ομάδα με αρχή, μέση και τέλος, που είχε απαντήσεις σε
όλες τις αντίπαλες εμπνεύσεις
και εξαιρετική αγωνιστική πυξίδα. Απαντες έβαλαν την ομάδα πάνω απ’ όλα και δεν δίστασαν να θέσουν τα κορμιά
τους στην φωτιά. Κοινώς οι
Δαναοί ξεχείλιζαν ομαδικότητα, ενώ και ατομικά ο καθένας
έκανε άριστα την δουλειά του.
Πέρα από τους τραυματισμούς όμως οι νικητές είχαν
και φριχτά παράπονα από την
διαιτησία.
Μια χαρακτηριστική ατάκα
που αλιεύσαμε ήταν ότι «μας
έπαιξαν 100-0» αλλά και μια
ακόμη που έλεγε ότι «παίρναμε τα φάουλ μόνο με ιδρώτα και αίμα».
Ωστόσο οι παίκτες δεν έχασαν τον προσανατολισμό τους
και πανηγύρισαν με την ψυχή
τους.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι οι Δαναοί φρόντισαν να
περάσουν νωρίς στην θέση
του οδηγού κάνοντας εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο.
Κάποια στιγμή στην επανάληψη ο Αστέρας έκανε προσπάθεια αντεπίθσης αλλά ο
Νικόπουλος με 3 σερί τρίποντα έκοψε μαχαίρι στους Λα-

ρισαίους την όποια διάθεση
αλλαγής του στάτους κβο.
Από την πλευρά του ο
κόουτς Παναγιώτου μιλώντας
στην «Σέντρα» εξήρε την
αμυντική προσήλωση των παικτών του αλλά και τον χαρακτήρα τους, οπότε προέκυψε
η πανάξια αυτή επιτυχία.
Τα δεκάλεπτα: 9-13, 15-29,
33-48, 53-61
Αστέρας Λάρισας (Ρούκας): Σκούμας, Κρεμμύδας,
Μπαζάκης, Μπάρμπας 26 (7),
Ντικούδης 9, Γεωργάκης
10(1), Παλάσκας, Οικονόμου
3, Αράπκουλες, Τσοκάνης 5,
Πολύζος.
Δαναοί (Παναγιώτου-Μήτσας): Τσικρικάς 3(1), Ράρρας,
Μικαελιάν 2, Ζιώγας, Σαραντίδης, Χατζής, Τζιάννης 13,
Ψύρρας 9 (1), Κωτούλας 13
(2), Νικόπουλος 16 (4), Δήμος
5, Τζιώρτζιος

Χαμηλό εμπόδιο
Η εμπειρία δείχνει ότι όλα
τα ματς θέλουν προσοχή.
Αυτό ακριβώς έκαναν και οι
Δαναοί κόντρα στην ΑΕΛ το
Σάββατο 10 Νοέμβρη 2018.
Με την συγκεκριμένη τακτική έβαλαν γρήγορα τα
πράγματα στην θέση τους και
πέρασαν ένα από τα πιο εύκολα φετινά απογεύματα.
Η ιστορία έγραψε 74-39 για
την ομάδα του Αλέξη Παναγιώτου και μόνο και μόνο η
παράθεση του σκορ μιλάει
από μόνη της.
Οι γαλάζιοι είχαν διάθεση
και εμπνεύσεις, ενώ φρόντισαν να περάσουν από νωρίς
στην θέση του οδηγού.
Γενικά ο εκπρόσωπός μας
είχε αρκετές εμπνεύσεις με
τους παίκτες να βγάζουν καλούς αυτοματισμούς, που κέρδισαν το χειροκρότημα του
κόσμου. Επίσης πρόσεξαν ιδιαίτερα και την αμυντική τους
συμπεριφορά, οπότε έφραξαν
στους Λαρισαίους τον δρόμο
προς το καλάθι τους.
Είναι φανερό ότι οι πρωταγωνιστές πιστεύουν αυτό που
κάνουν και προσπαθούν να
εμφανίζονται κάθε μέρα και
καλύτεροι.
Πάντως θα ξεχάσουν γρήγορα το συγκεκριμένο παιχνίδι, αφού ο αντίπαλος δεν
είχε ιδιαίτερη ποιότητα, οπότε
εκ των πραγμάτων οι Δαναοί
θα ετοιμαστούν για τα πραγματικά σημαντικά ματς με
υψηλό συντελεστή δυσκολίας.
Τα δεκάλεπτα: 20-10, 3818, 62-28, 74-39
Δαναοί (Παναγιώτου): Ζιώγας , Τζιώρτζιος 4, Μικαελιάν
13(1), Νικολούσιος 15(5), Σαραντίδης 2, Χατζής , Τζιάννης
17, Ψύρρας Θ. 4, Ράρρας
3(1), Νικόπουλος 8(2), Δήμος
6, Κωτούλας 2.

Μετρημένη εμφάνιση
Οι Δαναοί πατούν πάνω
στην περσινή χρονιά αλλά είναι φανερό ότι φέτος πρόσθεσαν και νέα στοιχεία στο
παιχνίδι τους.
Πάνω απ’ όλα παίζουν με
αυτοπεποίθηση και δεν πανι-
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γεμάτη χρονιά
αναμετρήσεις κατάφεραν να ανοίξουν εντυπωσιακά την ψαλίδα
κοβάλλονται αν στραβώσει
κάτι.
Ετσι είχε το σκηνικό στη
Νίκαια, που διαθέτει μια αξιόπιστη και μαχητική ομάδα.
Ωστόσο οι γαλάζιοι ενήργησαν με τέτοιο τρόπο, οπότε
έφεραν τον αγώνα στα μέτρα
τους και απέδρασαν με 6471(Σάββατο 17 Νοέμβρη
2018).
Οι αξιόλογες ομάδες φαίνονται από τις αντιδράσεις
τους στα εκτός έδρας ματς
και οι Δαναοί φέτος φροντίζουν να στέκονται στο ύψος
των περιστάσεων και να μην
έχουν σκαμπανεβάσματα.
Με τον τρόπο αυτό πέραν
όλων των άλλων εκτοξεύουν
τις μετοχές τους.
Το παιχνίδι πάντως ήθελε
ατσάλινα νεύρα, αφού ο αντίπαλος πρόβαλε σθεναρή αντίσταση, ενώ στο πρώτο μέρος οι φιλοξενούμενοι δεν ξεδίπλωσαν το σύνολο των αρετών τους για πολλούς και διαφόρους λόγους.
Ωστόσο στην επανάληψη
έπαιξαν το μπάσκετ που ξέρουν και από την στιγμή που
πέρασαν στην θέση του οδηγού κοίταξαν μόνον μπροστά
και δικαιώθηκαν απόλυτα.
Πάντως για μια ακόμη φορά
οι γαλάζιοι και παρά τη νίκη
τους έχουν παράπονα από
την διαιτησία και ειδικά από
τα σφυρίγματα στο πρώτο
ημίχρονο.
Εκεί μεταξύ άλλων φορτώθηκε νωρίς με 3 φάουλ ο Κωτούλας και αναγκαστικά το
προπονητικό επιτελείο έσπευσε να τον προστατέψει.
Δίνοντας το στίγμα του για
την συνάντηση ο κόουτς Παναγιώτου ανέφερε: Στο πρώτο
μέρος δεν λειτουργήσαμε
όπως έχουμε συνηθίσει. Ετσι
δεν ήμασταν καλοί στην άμυνα, δεν είχαμε επιστροφές,
ενώ και στην επίθεση παρουσιαστήκαμε άστοχοι.
Ωστόσο στην επανάληψη
τα παιδιά πίστεψαν στον στόχο και έκαναν συγκινητική
προσπάθεια.
Βελτιώσαμε λοιπόν την άμυνά μας, τρέξαμε αρκετά στην
επίθεση σημειώνοντας εύκολα
καλάθια, ενώ γενικά παίξαμε
έξυπνα και σταθήκαμε όρθιοι
σε μια δύσκολη έδρα. Αξίζει
να συνεχίσουμε με την ίδια
λογική βλέποντας κάθε ματς
ξεχωριστά.
Τα δεκάλεπτα: 19-22, 3733, 51-50, 64-71
Γ Σ Νίκαιας (Παπαναστασίου) Αμπντάλα , Κουφίδης ,
Τσουλούφης 4, Βουτσελάς ,
Κουραμάς 8, Παπαναστασίου
2, Φλώρος , Ρούσσος , Μουράτης 19 (4), Μπλιάτζας 29
(3) Πουρδάλης 12.
Δαναοί (Παναγιώτου-Μήτσας): Χατζής, Τσικρικάς, Νικολούσιος 13 (1), Σαραντίδης,
Τζιάννης 20 (2), Ψύρρας 6,
Ράρρας, Νικόπουλος 12, Δήμος 6, Κωτούλας 14 (1), Μικαελιάν.

Το καθήκον της έκανε η ομάδα του κ. Παναγιώτου
και απέναντι στην Φαλώρεια
Χατζής, Τζάννης 14 (1), Ψύρρας 6, Διαλεσιώτης 11 (1),
Νικόπουλος 7, Δήμος 6, Κωτούλας 7 (1).

παντός καιρού

Μια από τις πιο άνετες νίκης σημειώθηκαν κόντρα στο Μουζάκι
Υψηλοί ρυθμοί
Πολλά κέφια είχαν οι Δαναοί
και το Σάββατο 24 Νοέμβρη
2018. Στο κλειστό της Μπάρας
χόρτασαν μπάσκετ με το ταμπλό να γράφει 85-55 υπέρ
της ομάδας του Αλέξη Παναγιώτου κόντρα στο Μουζάκι.
Παράλληλα οι γαλάζιοι σέβονται αλλά δεν φοβούνται
ακόμη και τους πιο υπολογίσιμους και δυνατούς αντιπάλους.
Και αυτό γιατί έχουν φτιάξει
μια εξαιρετική αθλητική έκδοση, που διαθέτει αρχή,
μέση, τέλος και ξεκάθαρο
προσανατολισμό.
Το έμψυχο δυναμικό λοιπόν
μπαίνει στο παρκέ με μεγάλη
αυτοπεποίθηση και προσπαθεί
να υλοποιήσει όσα εκτελεί
στις προπονήσεις.
Από την μια οι έμπειροι
αθλητές που δεν χρειάζονται
συστάσεις ξέρουν ανά πάσα
στιγμή τι να κάνουν με την
μπάλα στα χέρια και πώς να
κάνουν χαρούμενους τους
συμπαίκτες τους.
Οσο για τα νέα παιδιά μπήκαν στο πνεύμα και συνειδητοποίησαν ότι έχουν μπροστά
τους την μεγάλη ευκαιρία να
γράψουν την δική τους καριέρα. Φυσικά διδάσκονται
από τους πολύπειρους συμπαίκτες τους και σπεύδουν
να καταθέσουν την δική τους
πρόταση.
Γενικά οι Δαναοί δίνουν την
αίσθηση ότι δύσκολα θα στερέψουν από λύσεις και ιδέες,
οπότε τρώγοντας έρχεται η
όρεξη.
Οι Δαναοί όπως έγραψε και
το Trtikalasportiva μετά από
την καινούργια επικράτηση
σημείωσαν την 5η τους νίκη
σε 6 ματς πρωταθλήματος
και βάζουν πιο ψηλά τον πήχη.
Στόχος πλέον για τον Τρικαλινό σύλλογο η είσοδος στα
πλέι οφ ανόδου και το πλασάρισμα στις δύο πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα
καθώς σε αυτές τις πρώτες
αγωνιστικές δείχνει ότι μπορεί

να τα καταφέρει, έχοντας ένα
πλήρες ρόστερ.
Στο ματς με την ομάδα του
Μουζακίου, άτυχος στάθηκε
ο νεαρός Ράρρας ο οποίος
χτύπησε στον ώμο και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο Νοσοκομείο. Η οικογένεια των Δαναών εύχεται
στο νεαρό αθλητή γρήγορη
επάνοδο στις δραστηριότητες
της ομάδας.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι οι Δαναοί ξεκίνησαν σβηστοί και έκαναν πολλές αλλαγές δίνοντας χρόνο στους
μικρού τους στους οποίους
πιστεύουν πολύ.
Κάπου εκεί βρήκαν την ευκαιρία οι φιλοξενούμενοι να
πετύχουν ορισμένα μεγάλα
καλάθια και να χτίσουν μια
διαφορά.
Ωστόσο ήταν φανερό πως
άλλη ήταν η πραγματική εικόνα των Δαναών.
Στην επανάληψη μπήκαν μεταμορφωμένοι και απέδωσαν
το γνωστό ολοκληρωτικό μπάσκετ με απίστευτη πολυφωνία.
Αρμα μάχης ήταν η άμυνα,
που καθήλωσε τους φιλοξενούμενους με αποτέλεσμα η
ψαλίδα να ανοίξει εντυπωσιακά. Να σταθούμε και στην παρουσία Διαλεσιώτη, που έδειξε ότι θα κολλήσει εξαιρετικά
με τους υπόλοιπους.
Τα δεκάλεπτα: 10-24, 3541, 63-49, 85-55
Δαναοί Τρίκαλα (Παναγιώτου-Μήτσας): Ράρρας, Παπαθεοδώρου 5 (1), Μικαελιάν 5,
Νικολούσιος 8 (2), Σαραντίδης
4, Χατζής 4, Τζιάννης 16 (2),
Ψύρρας 7, Διαλεσιώτης 7(1),
Νικόπουλος 4, Δήμου 6, Κωτούλας 19 (1).
Μουζάκι (Γκότσης): Αραβαντινός 3(1), Ομέρι, Γκότσης
18 (2), Καρατάσιος 7 (2), Κόλλιας 11 (1), Γκαραβέλλας, Πόπης 16 (3), Καλλιώρας, Σκύλας, Στεργιούλης

Με σοβαρότητα
Δεν κάνουν αγωνιστικές εκπτώσεις φέτος οι Δαναοί που
σε κάθε παιχνίδι βγάζουν
άσους από το μανίκι τους και

προσφέρουν πλούσιο θέαμα.
Οι καλές συνήθειες δεν άλλαξαν για τους γαλάζιους
ούτε στην τοπική συνάντηση
με την Φαλώρεια το απόγευμα
της Κυριακής 2 Δεκέμβρη
2018.
Η ιστορία έγραψε 43-86 ενώ
το στοιχείο που έκανε την
διαφορά ήταν η σοβαρότητα
των νικητών.
Οι παίκτες του Αλέξη Παναγιώτου μπήκαν από την
αρχή με κέφι και ιδέες στο
παρκέ.
Πρόσεξαν ιδιαίτερα την
άμυνά τους, όπου πίεσαν
πάρα πολύ, ενώ είχαν λύσεις
και για την εναέρια κυκλοφορία.
Οσο για την επίθεση οι Δαναοί διαθέτουν αξιόπιστους
παίκτες και πολυφωνία, οπότε
η ψαλίδα φυσιολογικά άνοιξε.
Είναι φανερό ότι οι γαλάζιοι
έχουν ανεβασμένη ψυχολογία
και θέλουν να φτάσουν όσο
ψηλότερα γίνεται.
Το ρόστερ έδεσε μεταξύ
του και φαντάζει δύσκολο η
ομάδα να στερέψει από εμπνεύσεις.
Παράλληλα δεν λείπει και
το απαραίτητο ομαδικό πνεύμα που κάνει την διαφορά
σ’ένα μακρύ πρωτάθλημα,
όπως είναι αυτό της Α1
ΕΣΚΑΘ.
Οσο για την Φαλώρεια είδε
τον αγώνα ως μια καλή εμπειρία και φυσικά θα στοχεύει
σε αγώνες στα κυβικά της για
να συλλέξει τον απαραίτητο
αριθμό ροζ φύλλων.
Τα δεκάλεπτα: 11-20, 1941, 32-63, 43-86
Φαλώρεια
(Παλάτος):
Μπάλτος, Βιντερμπέγκεν 2,
Μαλακασιώτης 5, Μιχαηλίδης
5, Σπαθής 11 (3), Πουλιανίτης
3, Κατσαδούρος 8, Παναγιώτου 2, Πατιτάκης 1, Διαλεσιώτης 6, Μπαρέκας.
Δαναοί(Παναγιώτου-Μήτσας): Τσικρικάς 10 (2), Παπαθεοδώρου, Μικαελιάν 2, Νικολούσιος 18 (4), Σδράκας 5,

Για μια ακόμη φορά οι Δαναοί προσαρμόστηκαν στις
ανάγκες του παιχνιδιού και
με όπλο την καλή άμυνα και
το καθαρό μυαλό στην επίθεση πέρασαν και τις Κυριακάτικες εξετάσεις(9 Δεκέμβρη
2018).
Με την εκτός έδρας λοιπόν
νίκη στην 8η αγωνιστική έφυγαν οι Δαναοί από το ΕΑΚ
Λάρισας καθώς επικράτησαν
του Φοίβου με σκορ 73-60 και
συνεχίζουν σε πορεία διεκδίκησης μιας εκ των δύο πρώτων θέσεων που οδηγούν στα
πλέι οφ της Α1 ΕΣΚΑΘ. Οι
γαλάζιοι απέδωσαν καλό μπάσκετ με δυνατή άμυνα και κορυφαίο τον έμπειρο Κωτούλα.
Γενικά είχαν αγωνιστική προσήλωση, προηγήθηκαν με διαφορά από την δεύτερη περίοδο και κέρδισαν δίκαια μια
καλή ομάδα η οποία πάλεψε
μέχρι το τέλος.
Τα δεκάλεπτα: 18-19, 2841, 44-56, 60-73
Δαναοί (Παναγιώτου-Μήτσας): Τσικρικάς 10 (3), Παπαθεοδώρου 2, Μικαελιάν 1,
Νικολούσιος 7(1), Σαραντίδης,
Χατζής 1, Τζιάννης 10, Ψύρρας 4, Σδράκας, Νικόπουλος
8, Δήμος 5, Κωτούλας 25 (5)

Μαζεμένα καλάθια
Το συγκρότημα του κ. Παναγιώτου είχε το Σάββατο 15
Δεκέμβρη 2018 καθαρό μυαλό, αλτρουϊσμό, ιδέες, οπότε
όλα πήραν τον δρόμο τους
απέναντι στην Ελασσόνα.
Κοινώς οι γαλάζιοι βίωσαν
ένα ακόμη εύκολο απόγευμα
κάτι που φρόντισαν οι ίδιοι
με τον τρόπο που αγωνίστηκαν.
Φυσικά ο χρόνος συμμετοχής μοιράστηκε, ενώ δοκιμάστηκαν κάποια πράγματα για
τα παιχνίδια με αντιπάλους
από το πάνω ράφι.
Πάντως στο στρατόπεδο
του σωματείου επικρατεί ικανοποίηση για την φετινή εικόνα, ενώ και ο κόσμος έδωσε
το θερμό του χειροκρότημα
αναγνωρίζοντας την υγιή προσπάθεια που κάνουν οι Δαναοί.
Πραγματικά ο εκπρόσωπός
μας δείχνει πιο ώριμος από
ποτέ και αφήνει υποσχέσεις.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι οι Δαναοί μπήκαν με το
καλημέρα στην θέση του οδηγού και στην συνέχεια κοίταξαν μόνο μπροστά σημειώνοντας καλάθια, που ανέδειξαν

την ομορφιά της καλαθοσφαίρισης.
Tα δεκάλεπτα: 23-14, 5325, 67-43, 88-55
Δαναοί (Παναγιώτου-Μήτσας): Τσικρικάς 13 (3), Παπαθεοδώρου, Μικαελιάν 9 (1),
Νικολούσιος 12(1), Σαραντίδης 2, Χατζής 2, Τζιάννης 9
(1), Ψύρρας 8, Διαλεσιώτης
2, Νικόπουλος 13 (3), Δήμος
5, Κωτούλας 13.

Επεσαν ηρωϊκά
Οσοι περίμεναν έναν εντυπωσιακό σε εξέλιξη παιχνίδι
ανάμεσα στους Σοφάδες και
τους Δαναούς δεν έπεσαν
έξω. Όλα αυτά το Σάββατο
22 Δεκέμβρη 2018.
Το συγκεκριμένο δίδυμο είναι από τα καλύτερα του χώρου, οπότε και καλές συνεργασίες μπορεί να βγάλει και
εξαιρετικές ατομικές εμπνεύσεις μπορεί να καταθέσει.
Γηπεδούχοι και φιλοξενούμενοι έδωσαν βαρύτητα στην
δημιουργία και προέκυψε έτσι
ένα ματς που βάζει υποψηφιότητα για την καλύτερη συνάντηση της χρονιάς.
Οι γαλάζιοι κυνήγησαν με
σθένος την απόδραση αλλά
οι γείτονες του Γ. Τσίμα βρέθηκαν σε πολύ καλή επιθετικά
μέρα, οπότε επικράτησαν με
106-97.
Ο εκπρόσωπός μας φρόντισε να απλώσει το παιχνίδι
του όσο καλύτερα μπορούσε
και είχε αρκετές καλές στιγμές σε ματς με εναλλαγές
συναισθημάτων.
Οι γείτονες κατάφεραν να
πετύχουν όμως σημαντικά καλάθια σε κομβικά σημεία, οπότε έφτασαν στον στόχο τους.
Πάντως οι άνθρωποι των
Δαναών εξέφρασαν παράπονα για την φιλοξενία και ειδικά
για κάποιες εκφράσεις. Αντίθετα δεν είχαν ιδιαίτερες ενστάσεις για την διαιτησία.
Από την πλευρά τους ο Γ.
Τσίμας συνεχάρη τους Δαναούς για την εξαιρετική φετινή
χρονιά που κάνουν.
Τα δεκάλεπτα: 23-23, 5051, 79-77, 106-97
Σοφάδες (Tσίμας): Καραμούλας, Ψυχογιός 2, Χαλκιάς
3(1), Γεωργατσάς 20, Παπαϊωάννου 27 (1), Γούλας 10 (1),
Ζωϊτσάκος 3, Τόλλιας, Μανόπουλος 6(2), Αντωνίου 2, Σφακιανός 3, Δίκαρος 27.
Δαναοί(Παναγιώτου-Μήτσας): Τσικρικάς 7(2), Παπαθεοδώρου, Μικαελιάν , Νικλούσιος 14(4), Σαραντίδης,
Χατζής, Τζιάννης 30 (2), Ψύρρας 6 (2), Διαλεσιώτης 8 (2),
Νικόπουλος 11 (1), Δήμος 1,
Κωτούλας 20 (2).
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Α

πό χίλια μύρια κύματα
πέρασε η διεξαγωγή
του φιλικού των
Ικάρων με τον Λοκρό
Αταλάντης.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Βλέπετε ο καιρός έκανε τα κόλπα
του, οπότε εκ των πραγμάτων τα
επιτελεία των δυο ομάδων είχαν
ανοιχτή γραμμή για να διασφαλίσουν
την ασφαλή μεταφορά των φιλοξενουμένων.
Και οι δυο νομοί δηλαδή των Τρικάλων και της Φθιώτιδας είδαν το
λευκό πέπλο χιονιού με αποτέλεσμα
αρκετές εκδηλώσεις να αναβληθούν.
Μόλις όμως τα στελέχη είδαν μια
χαραμάδα ή καλύτερα μια ακτίνα
ήλιου αποφάσισαν να τρέξουν κανονικά το παιχνίδι το απόγευμα του
Σαββάτου. Και μπορεί κάποια στιγμή
να έπαιξε για έδρα το Δημοτικό κλειστό αλλά τελικά η συνάντηση έγινε
στην φυσική έδρα των κιτρινόμαυρων, δηλαδή το κλειστό Μπάρας.
Είναι φανερό ότι ο εκ των εκπροσώπων μας ψάχνεται ιδιαίτερα στο
κενό διάστημα του πρωταθλήματος,
ενώ θέλει να ανεβάσει ταχύτητα.
Στο πλαίσιο αυτό κάθε παιχνίδι
αποτελεί χρήσιμο εργαλείο.
Πάντως οι Ικαροι με το που ολοκληρώθηκε ένα μεγάλο μέρος δράσης στο πρωτάθλημα ξεκίνησαν τα
τεστ.
Νωπή είναι η φιλοξενία της Εθνικής Εφήβων. Απέναντι σε μια ομάδα
με νεανικό ενθουσιασμό και μπόλικη
ενέργεια οι κιτρινόμαυροι προσπάθησαν να βγάλουν κάποια δεδομένα
που δουλεύουν στις προπονήσεις.
Την ίδια λογική είχε και η συνάντηση με τον Λοκρό.
Ο αντίπαλος αγωνίζεται και αυτός
στην Γ’ Εθνική αλλά στον Νότιο
όμιλο και είναι σκληρό καρύδι.
Συνεπώς οι γηπεδούχοι ήξεραν
ότι είχαν μπροστά τους αρκετή και
καλή δουλειά.
Σε κάθε περίπτωση το μπάσκετ
δεν χορταίνεται με τίποτα και το έμψυχο δυναμικό μοχθεί πάντα για το
καλύτερο.
Οσο για τον κόουτς Σδράκα δεν
χρειάζεται να κάνουμε εκτενή ανάλυση για να καταδείξουμε ότι προσπαθεί να περάσει την δική του φιλοσοφία στην ομάδα.
Μέσα από προπονήσεις και αγώνες γνωρίζει τους πάντες αν και το
περιβάλλον του είναι ιδιαίτερα οικείο
από το παρελθόν.
Ωστόσο κάθε χρονιά είναι διαφορετική και ο συμπολίτης προπονητής
επιδιώκει να πάρει το καλύτερο από
κάθε παίκτη ξεχωριστά αλλά και
από το σύνολο.
Η ομάδα θα πορεύεται προπόνηση

Γ

εμάτο ήταν το
Σάββατο για την
οικογένεια των
Ικάρων, που περαν
όλων των άλλων έδειξε την
προσήλωσή της στον
αθλητικό πολιτισμό.
Μετά την λήξη του φιλικού με
τον Λοκρό οι κιτρινόμαυροι έσπευσαν να κόψουν την πίτα τους
στον «Μπαρμπανικόλα».
Στην προκειμένη περίπτωση
όμως δεν ήταν μόνοι τους, όπως
συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Φάνηκε λοιπόν ότι το επιτελείο διατηρεί ανοιχτή γραμμή με
άλλες ομάδες σε όλη σχεδόν την
χρόνια.

Καταγραφή δυνάμεων
Οι Ικαροι μέσα από το φιλικό (72-69) απέναντι στον Λοκρό Αταλάντης
δούλεψαν πράγματα που θα χρησιμοποιήσουν στο μέλλον

Οι Ικαροι διαθέτουν μπασκετική
αυτογνωσία και περιμένουν ιδιαίτερη
αντίσταση από τους ανταγωνιστές.
Ως εκ τούτου ξέρουν ότι το ανακάτεμα της τράπουλας θα παίξει σημαντικό ρόλο.
Σίγουρα οι κιτρινόμαυροι υπολογίζουν συγκεκριμένα παιχνίδια για
θετικό πρόσημο αλλά από την στιγμή
που υπέστησαν ορισμένες κακές ήττες θα πρέπει να τις καλύψουν.
Μέλημά τους βέβαια είναι να γίνονται κάθε μέρα και καλύτεροι.
Ασφαλώς διαθέτουν συγκεκριμένα
μπασκετικά χαρατηριστικά, οπότε
και στο 2019 οι φίλοι τους αναμένεται
να δουν γρήγορο ρυθμό αλλά και
πίεση στην άμυνα.
Ειδικά πάντως στο σπίτι τους ξέρουν ότι δεν πρέπει να δώσουν το
παραμικρό δικαίωμα.

Θετική εικόνα
Ικαροι και Λοκρός στην καθιερωμένη κοινή φωτογράφιση αλλά και στιγμιότυπο από την Σαββατιάτικη φιλική αναμέτρηση

την προπόνηση και αγώνα τον αγώνα
έχοντας ως μέλημα την ανάδειξη
των δυνατών χαρτιών.
Eννοείται ότι από την αγωνιστική
εκκίνηση της χρονιάς μέχρι και το
τέλος άπαντες οφείλουν να δουλέψουν στα κόκκινα και να βρίσκονται
στην πρίζα.
Πραγματικά απαιτείται τεράστια
ενέργεια για να μπορέσουν οι παίκτες να καλύψουν κάθε σπιθαμή
του παρκέ και να λάβουν την ιδανική
απόφαση σε κλάσματα του δευτερολέπτου.
Επίσης απαιτείται πλήρης εξοικείωση σε θέματα ανάπτυξης.
Ασφαλώς όλα αυτά επιβάλλεται
να αποτυπωθούν στον αγωνιστικό
χώρο.
Οι Ικαροι ψάχτηκαν από την αρχή
της χρονιάς δίνοντας αξιόλογα φιλικά και το πρώτο απ’αυτά σημειολογικά είχε αντίπαλο μια ακόμη
ομάδα από την Φθιώτιδα. Ο λόγος
για τον Εσπερο Λαμίας.
Γενικά στον αθλητισμό είναι σημαντικό μια ομάδα να διαθέτει ανοιχτούς ορίζοντες και να αλλάζει πα-

ραστάσεις σε πρώτη ευκαιρία.
Όπως και να’χει από το μυαλό
των πρωταγωνιστών δεν βγαίνει η
προοπτική για τα κάτι παραπάνω
σε σύγκριση με πέρυσι.
Βέβαια δεν υπάρχει περίπτωση
να χαριστεί τίποτα, ενώ ένας όμιλος
σωματείων βάζει ψηλά τον πήχη.
Συνεπώς το πρωτάθλημα θέλει τεράστια προσοχή, αφού η ζημιά μπορεί να γίνει από την μια στιγμή στην
άλλη.
Υπάρχουν λοιπόν πολλά παραδείγματα ομάδων που εκεί που διάγουν τα καλά τους φεγγάρια βγαίνουν λίγο από το πλάνο τους και οι
αντίπαλοι φέρνουν την υπόθεση στα
μέτρα τους. Δεν υπάρχει τίποτα πιο
σκληρό στον αθλητισμό από το να
αφήνει μια ομάδα την προσπάθειά
της στην μέση.
Το σίγουρο πάντως είναι ότι για
αρκετά σωματεία οι αγώνες δεν θα
είναι της μιας ανάσας. Τούτο σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν σωστή
προσέγγιση και τεράστια υπομονή
για να φέρουν την υπόθεση στα μέτρα τους.

Το μόνο που δεν χρειάζεται είναι
η απογοήτευση αν κάτι στραβώσει.
Ισα- ίσα η εμπειρία δείχνει ότι όσοι
διατηρούν τη νηφαλιότητά τους από
ένα διάστημα και μετά θα ξεδιπλώσουν τα χαρίσματά τους.
Επίσης είναι απαραίτητη και η μεθοδικότητα.
Οποιος διαθέτει τρόπο θα μπορέσει και καλή δουλειά στην άμυνα
να κάνει και στην επίθεση να βγάλει
συνεργασίες και μεγάλα καλάθια.
Συμπυκνώνοντας κάποια πράγματα να σημειώσουμε ότι οι κιτρινόμαυροι συνειδητοποίησαν ότι οι
επιτυχίες θέλουν γιατί όχι ακόμη και
40 λεπτά ποιοτικού μπάσκετ.
Επιπρόσθετα τόσα χρόνια στα γήπεδα ξέρουν ότι ακόμη και ένας κρίκος αν λείψει από την αλυσίδα ή να
μην βρεθεί η ομάδα στην μέρα της
μπορεί να γίνει η ζημιά.
Πάντως οι κιτρινόμαυροι βγάζουν
φιλότιμο και αυτό εκτιμούν οι φίλαθλοι, που θέλουν να βλέπουν τους
πάντες να ιδρώνουν την φανέλα.
Όπως και να’χει οι περισσότερες
ομάδες του γ’ ομίλου της Γ’ Εθνικής
θα επιδιώξουν να πραγματοποιήσουν
τις εμφανίσεις της ζωής τους.
Θεωρητικά ακόμη και σωματεία
που δεν γεμίζουν το μάτι μπορούν
να κάνουν την ζημιά.
Αυτό σημαίνει ότι τα φαβορί πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους και να
μην δώσουν δικαιώματα
Να μην ξεχάσουμε επίσης και την
ημέρα στην οποία εμφανίζονται τα
συγκροτήματα. Αν τους βγουν ορισμένα πράγματα είναι σε θέση να
θρονιαστούν στην θέση του οδηγού.
Συνεπώς όσα σωματεία θέλουν
να κάνουν θετικό ταμείο οφείλουν
να αντιμετωπίσουν τον κάθε αγώνα
από μηδενική βάση.

Ξεχωριστή σύναξη
Ικαροι και Λοκρός Αταλάντης αδελφοποιήθηκαν κόβοντας μάλιστα μαζί την πίτα

Οι πρόεδροι Ικάρων και Λοκρού κκ. Σκρέτας – Μάττος στην κοπή πιτών
των δυο ομάδων, ενώ κιτρινόμαυρα στελέχη χάρηκαν την μάζωξη
CMYK

Ελκυστικό και ενδιαφέρον ήταν
το Σαββατιάτικο φιλικό ανάμεσα στις
δυο ομάδες. Γηπεδούχοι και φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να ξεδιπλώσουν τις αρετές τους και να φέρουν την υπόθεση στα μέτρα τους.
Οι Ικαροι ήταν αποτελεσματικοί
φτάνοντας στο ροζ φύλλο.
Η ιστορία έγραψε 72-69 και όσοι
είδαν το παιχνίδι έκαναν λόγο για
ικανοποιητική εμφάνιση.
Και όπως έγραψε και το billkara
οι Ικαροι ήταν ουσιαστικότεροι στη
μεγαλύτερη διάρκεια του ματς, διατηρώντας συνεχώς το προβάδισμα
στο σκορ απέναντι στην πολύ καλή
και μαχητική ομάδα του Λοκρού.
Από την πλευρά του ο κόουτς
Σδράκας έβγαλε τα απαραίτητα συμπεράσματα για την κατάσταση των
παιχτών του μετά και τις διακοπές
των εορτών συνεχίζοντας έτσι την
προετοιμασία για το πρωτάθλημα
της Γ' Εθνικής. Αγωνιστικά οι Ικαροι
ξεκίνησαν με γερά πατήματα και είχαν το προβάδισμα στο πρώτο δεκάλεπτο.
Στην δεύτερη περίοδο ακολούθησε αντεπίθεση του Λοκρού και το
ματς θύμιζε ντέρμπι.
Γερές μάχες έγιναν και στον γ’
δεκάλεπτο, ενώ άγρια ομορφιά είχε
και το τελευταίο σκέλος οπότε όλοι
βίωσαν έντονα συναισθήματα.
Τα δεκάλεπτα: 23-18, 36-35, 5855, 72-69
Διαιτητές:Καρακώστας - Δημουλάς
Ίκαροι (Σδράκας): Κολότσιος Α.
11(2), Μέξης 3, Κολότσιος Β. 2, Αργύρης 14(1), Μπαρμπαρούσης 7,
Χατζής , Ντούρβας 8(2), Τζοβάρας
, Στάνκοβιτς , Φούντας Γ.(c) 27(2).
Λοκρός Αταλάντης (Ζαρονικόλας):
Γκρέκος , Πρεφαντης , Φωτητζόγλου
5, Κετέμα 5, Κεχρής 24(5), Πασσάς
12, Γεωργίου , Καλογερόπουλος
3(1), Μάτος Α.(c) 11(2), Δουρούκης
2, Ψάλτου 7.

Από την στιγμή που έπεσε η
ιδέα για αδελφοποίηση με την
ομάδα της Αταλάντης το σκηνικό
προχώρησε με γρήγορο ρυθμό.
Ετσι στο κοινό τραπέζι τα χαμόγελα ήταν διάπλατα και οι συζητήσεις ατέλειωτες σχετικά με
τα πεπραγμένα της περιόδου
στην Γ’ Εθνική.
Φυσικά τα στελέχη των δυο
ομάδων έθιξαν και άλλα μπασκετικά θέματα και όχι μόνον.
Ασφαλώς τέτοιες εικόνες όλοι
θέλουν να βλέπουν στο αθλητικό
μετερίζι, αφού πέρα από την επιτυχία δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
τα σπορ δημιουργούν ισχυρούς
δεσμούς φιλίας με οδηγό το ήθος.

CMYK
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Κακό ξεκίνημα
για το 2019
Ο ΑΟ Τρίκαλα γνώρισε την ήττα με 2-1 από την Παναχαϊκή για την
11η αγωνιστική, αν και το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων ήταν οφσάιντ

Ο

ΑΟ Τρίκαλα δεν
μπόρεσε στο
πρώτο παιχνίδι
του 2019 να
κλέψει βαθμό στην
Πάτρα από την
Παναχαϊκή,. Έτσι οι
γηπεδούχοι με το 2-1
πήραν τους 3 βαθμούς
και άφησαν τον ΑΟΤ
εκτός δεκάδας. Πάντως
στον ΑΟΤ έχουν κάθε
λόγο να μιλάνε για κλοπή,
αφού το δεύτερο γκολ
των γηπεδούχων ήταν ο
ορισμός του οφσάιντ.
Ενώ είναι σαφές ότι η
ομάδα θέλει ενίσχυση,
αφού η φυγή πολλών
παικτών δείχνει ότι
υπάρχει πρόβλημα.

Ο αγώνας
Η Παναχαϊκή επικράτησε 21 του ΑΟ Τρίκαλα παρότι πάλι
δέχθηκε ψυχρολουσία ισοφάρισης, αλλά επέστρεψε στις
νίκες μετά από έξι ματς.
Η Παναχαϊκή είχε ξεχάσει
την γεύση της νίκης, αφού η
τελευταία του για αγώνα πρωταθλήματος ήταν στις 18 Νοεμβρίου επί του Ηρακλή με
1-0, αλλά τελικά τη «θυμήθηκε» έστω και αν για ακόμη
μια φορά αγχώθηκε με την
ισοφάριση του ΑΟ Τρίκαλα
στο 61ο λεπτό. Από την άλλη

Ο ΑΟ Τρίκαλα ηττήθηκε από την Παναχαϊκή, αν και το δεύτερο γκολ ήταν οφσάιντ
πλευρά, ο ΑΟ Τρίκαλα προερχόταν από ένα καλό σερί
με τρία διαδοχικά καλά αποτελέσματα με επτά βαθμούς
συγκομιδή, το οποίο δεν κατάφερε να διευρύνει παρότι
έμεινε στο παιχνίδι σε όλη τη
διάρκειά του και μέχρι το τελευταίο λεπτό αναζήτησε την
ισοφάριση με τον Καπό (93’).

Στο μεγαλύτερο μέρος της
αναμέτρησης η Παναχαϊκή
ήταν εκείνη που είχε τον έλεγχο και πίεζε τον αντίπαλό της,
αλλά το γκολ ήρθε σχεδόν
με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Κυνηγόπουλος
κέρδισε πέναλτι σε μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή.
Ο Ελευθεριάδης ευστόχησε

και έστειλε χωρίς άγχος την
ομάδα του στα αποδυτήρια,
αλλά η αντίδραση των Θεσσαλών έγινε πράξη με τον Συμελίδη στο 61ο λεπτό έπειτα
από ωραία πάσα από τον
Καπό.
Ο Λουμπαρδέας ήταν εκείνος που λύτρωσε εν τέλει την
ομάδα της Πάτρας στο 81ο
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13. Α Ο ΤΡΙΚΑΛΑ .....................................10-15 .............10
14. ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ .......................................11-22 ...............9
15. ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ..........................6-11 ...............9
16. ΑΟΧ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ .............................10-12............... 9
λεπτό με ωραία προβολή, ενώ
ήταν σε ξεκάθαρη θέση οφσάιντ. έπειτα από κόρνερ του
Καρατσανάκοφ και οι Αχαιοί
πανηγύρισαν μετά από ένα
αρνητικό σερί 6 αγώνων.
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ – ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ
2-1
ΓΚΟΛ: 45’ πέν. Ελευθεριάδης, 81’ Λουμπαρδέας – 61’
Συμελίδης
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Σωκράτης
Οφρυδόπουλος): Καπούταγλης, Σταμόπουλος, Πλέγας
(80’ Μωραΐτης), Αργυρόπουλος, Ελευθεριάδης (70’ Καρατσανάκοφ), Κολ (70’ Παπατόλιος), Μπαστακός, Λουμπαρδέας, Ντάσιος, Κυνηγόπουλος, Τσελεπίδης.
ΤΡΙΚΑΛΑ (Θωμάς Γράφας):
Ταΐρης, Πάνος, Γκότοβος, Συριόπουλος, Τριανταφυλλάκος,
Τσιάρας, Τσιμίκας (57’ Γκατσολάρι), Γκουγκούδης, Συμελίδης, Καπός, Σταματάκος
(60’ Κούλπας)
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τσοπουλίδης
(Ξάνθης)
ΒΟΗΘΟΙ: Μπουρτζοβίτης
(Κορίνθου), Κιλικιώτης (Ξάνθης)
Τρία παιχνίδια αναβλήθηκαν
σε Δράμα, Αιγίνιο και Καλαμαριά λόγω ακαταλληλότητας
γηπέδων στην 11η αγωνιστική

της φουτμπολ λιγκ. Ο ΑΟΚ
Κέρκυρα κέρδισε τον Πλατανιά και πέρασε 3ος ενώ σημαντική η νίκη της Σπάρτης
επί του Ηροδότου.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΟΧ-Κισσαμικός – Ηρακλής
0-1
Παναχαϊκή – Α Ο Τρίκαλα
2-1
Εργοτέλης – Απόλλων Λάρισας 1-2
Σπάρτη – Ηρόδοτος 3-0
AOK Κέρκυρα – Πλατανιάς
1-0
Απόλλων Καλαμαριάς – Αήττητος Σπάτων Αναβολή
Δόξα Δράμας – Α.Ε. Καραϊσκάκης Αναβολή
Αιγινιακός – Βόλος ΝΠΣ
Αναβολή

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Ηρόδοτος-ΑΟΚ Κέρκυρα
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Δόξα Δράμας-Σπάρτη
Καραϊσκάκης-Απόλλων Πόντου
Πλατανιάς-Αιγινιακός
Αήττητος Σπάτων-ΑΟΧ Κισσαμικός
Βόλος ΝΠΣ-Παναχαϊκή
Ηρακλής-Εργοτέλης
Α Ο Τρίκαλα-Απόλλων Λάρισας.

Γράφας: «Μπορούσαμε να αποφύγουμε το δεύτερο γκολ»

Γ

ια τον τρόπο που η ομάδα δέχθηκε το δεύτερο
γκολ και ότι με λίγη προσοχή μπμπορούσε να
το αποφύγει και να πάρει τον βαθμό, μίλησε ο
προπονητής του ΑΟΤ, Θωμάς Γράφας μετά τον
αγώνα με την Παναχαϊκή. Οι δηλώσεις του:
«Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν έτσι όπως
θα έπρεπε. Δεχτήκαμε ένα γκολ από την Παναχαϊκή που
είχε την εδαφική υπεροχή στο 45′, ένα δύσκολο γκολ.
Παρόλα αυτά η Παναχαϊκή πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο από εμάς.
Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο αλλάξαμε κάποια πράγματα.
Μιλήσαμε με τα παιδιά και θεωρώ ότι προσπαθήσαμε να

αλλάξουμε την εικόνα μας. Κατά κάποιο τρόπο το πετύχαμε.
Ισοφαρίσαμε το ματς και χωρίς να κινδυνεύσουμε ιδιαίτερα,
παρότι είχε την κυκλοφορία η Παναχαϊκή, δεχτήκαμε ένα
γκολ το οποίο κατά την άποψή μου έπρεπε να είχαμε αποτρέψει.
Είναι μία φάση στον αέρα και έπρεπε να την τελειώσουμε
και να μην το δεχτούμε. Έτσι, μας έφερε αυτό το αρνητικό
αποτέλεσμα.
Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά, να σκύψουμε τα κεφάλια και να δουλέψουμε. Ο δρόμος είναι μακρύς, το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο και πρέπει από την επόμενη
εβδομάδα να παρουσιαστούμε εντελώς διαφορετικοί.
Καλή συνέχεια στην Παναχαϊκή και ό,τι καλύτερο».

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ
ΣΙΔΕΡΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

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

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
CMYK
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Aγωνιστική
μετ’ εμποδίων
•Με πολλές αναβολές
πραγματοποιήθηκε η 9η αγωνιστική
στην ποδοσφαιρική Α’ Εθνική γυναικών
Ηταν αναμενόμενο ότι με τέτοια καιρική έξαρση θα είχε πρόβλημα η πλήρης ανάπτυξη του γυναικείου πρωταθλήματος.
Αρκετές ομάδες άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς και εκκρεμότητες.
Από την πλευρά της η ομάδα των Τρικάλων δεν έπαιξε στην
9η αγωνιστική της Α Εθνικής στο γυναικείο ποδόσφαιρο καθώς είχε σειρά για ρεπό.

Τα αποτελέσματα
Αγ. Παρασκευή-Γλυφάδα ............................................0-1
Ατρόμητος-Προοδευτική .............................................1-1
ΠΑΟΚ-Εργοτέλης ..............................Αναβλήθηκε για 6/2
Άρης-Πανσερραϊκή .......................................Αναβλήθηκε
ΑΕΛ-Ελπίδες ....................................Αναβλήθηκε για 23/1
Ρεπό: Τρίκαλα

Η Βαθμολογία
1 Τρίκαλα
12-5
19
2 ΠΑΟΚ
23-2
18
3 Αρης
19-4
18
4 Γλυφάδα
9-3
14
5 Αγ. Παρασκευή
6-7
10
6 Ατρόμητος Αθ.
11-7
10
7 Ελπίδες Κ.
7-7
9
8 ΑΕΛ
4-10
9
9 Προοδευτική
4-17
5
10 Πανσερραϊκή
4-25
3
11 Εργοτέλης
1-13
0
* Εκκρεμεί και το Ελπίδες-ΠΑΟΚ (Ορίστηκε για Τετάρτη 9/1)

Η επόμενη αγωνιστική
ΠΑΟΚ.....................................- .....................................ΑΕΛ
Τρίκαλα..................................-....................................Άρης
Πανσερραϊκή.........................-.......................Προοδευτική
Εργοτέλης .............................-...................Αγ. Παρασκευή
Γλυφάδα................................- ..........................Ατρόμητος
Ρεπό: Ελπίδες

Αναβολή για Νέες
Όπως σας είχαμε ενημερώσει έγκαιρα λόγω των καιρικών συνθηκών αναβλήθηκαν οι αγώνες στην Γ’ Κατηγορία
(3ος όμιλος): Νέες Τρικάλων-Πιερίδες Μούσες, Νηρηίδες
Φθίας-Διγενής Καρδίτσας.

Αλλαγή σελίδας
•Εληξε η συνεργασία του Κόροιβου
με τον Κ. Σορώτο, που εστίασε
στην διάδοχη κατάσταση
Ολοκληρώθηκε η σχέση του Κώστα Σορώτου με τον Κόροιβο Αμαλιάδας, με τον πολύπειρο Έλληνα τεχνικό να υποβάλει την παραίτηση του μετά την Σαββατιάτικη (5/1) ήττα στο
Αιγάλεω από τον Διαγόρα Δρυοπιδέων, και αυτή να γίνεται
την Κυριακή (6/1) αποδεκτή από την διοίκηση της ομάδας της
Ηλείας.
Ο Έλληνας τεχνικός κλήθηκε το καλοκαίρι να δημιουργήσει μια ομάδα, έχοντας να συμμαζέψει μια κατάσταση που είχε
δημιουργηθεί μετά τον υποβιβασμό από την Basket League,
και όπως αυτός ήρθε σύμφωνα με το basketa. Ο Κώστας Σορώτος κατάφερε να παρουσιάσει ένα αξιοπρεπέστατο σύλλογο, αλλά όπως ο ίδιος ενημέρωσε σε σχετική ανάρτηση,
το διαζύγιο ήταν καθαρά επαγγελματικό, ενώ ευχαριστεί τους
πάντες στην ομάδα για το πως του στάθηκαν.
Μεταξύ άλλων ανέφερε: Το διαζύγιο είναι καθαρά επαγγελματικό αφού με τους ανθρώπους του Κόροιβου θα με συνδέει πάντα φιλία και αμοιβαίος σεβασμός. Χρήστο Λαγέ , Σάκη
Κάντζο, Γιάννη Τράπαλη και Άγγελε Αθανασόπουλε σας ευχαριστώ για όλα και συγγνώμη για όσα δεν μπόρεσα να προσφέρω. Ξέρετε ότι έδωσα όλο μου τον εαυτό για την ομάδα.
Πλέον, ο Κόροιβος, όντας στην γραμμή των πλέι άουτ, και
έχοντας μπροστά του το παιχνίδι με τον Αμύντα, έτρεξε με
χίλια αναζήτηση νέου τεχνικού.
Ετσι έκαναν προχωρημένες συζητήσεις με τον Μιχάλη Κουταλιανό. Ο έμπειρος τεχνικός, ο οποίος έφτιαξε το όνομα του
στον Κολοσσό Ρόδου, του οποίου υπήρξε πρώτος προπονητής αλλά και μέλος του τεχνικού τιμ, εργάστηκε με πολύ
μεγάλη επιτυχία στον Αίολο Αστακού τις σεζόν 2015-2016,
όταν και κέρδισε το πρωτάθλημα στον 2ο όμιλο της Β’ Εθνικής με ρεκόρ 27-1, και την ερχόμενη σεζόν τον οδήγησε σε
πολύ καλή πορεία στην Α2 Ανδρών. Στη συνέχεια, και αφού
η ομάδα της Αιτωλοακαρνανίας αποχώρησε από τις Εθνικές
κατηγορίες, εργάστηκε στον Εθνικό, από τον οποίο αποχώρησε τον περσινό Ιανουάριο.

Επιστροφή με κέφια
•Νέες παραστάσεις στην Α1 ΕΣΑΚΕ και οι Τρικαλινοί θιασώτες
του χώρου δεν άφησαν τίποτα που να μην το καταγράψουν
ν δεν
παρακολουθήσει
ένας κλασικός
φίλος του
μπάσκετ την Α1 ΕΣΑΚΕ
ποιος θα την
παρακολουθήσει;

Α

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ειδικά οι Τρικαλινοί πάντως
δεν αλλάζουν συνήθειες και είναι πάντα σε συναγερμό όταν
πλησιάζει η ώρα των αγώνων.
Διότι βιώνοντας τα πράγματα
από μέσα κατά την διάρκεια της
πενταετούς θητείας των κυανέρυθρων στα μεγάλα σαλόνια
ξέρουν ότι τα συναισθήματα
είναι έντονα και τα ματς ένα και
ένα.
Πραγματικά στον χώρο τίποτα δεν κυλάει τυποποιημένα.
Φυσιολογικά οι ομάδες έχουν
το σχέδιό τους και τα βαριά
αγωνιστικά χαρτιά αλλά μέλημα των προπονητών είναι να
παίρνουν το καλύτερο από κάθε
αθλητή, αξιοποιώντας έτσι το
σύνολο του ρόστερ.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται
ότι όσο περισσότεροι παίκτες
μπαίνουν στην εξίσωση τόσο
πιο πολύ αυξάνονται οι πιθανότητες για θετικό αποτέλεσμα.
Γενικά η Α1 ΕΣΚΑΘ απ’ όποια
πλευρά και να την εξετάσει κανείς αποτελεί μεγάλο σχολείο
για τους λάτρεις του είδους.
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το
γεγονός ότι ειδικοί από κάθε
γωνιά της Ευρώπης και όχι μόνον παρακολουθούν με άγρυπνο μάτι τα τεκταινόμενα στην
κατηγορία.
Ειδικά τα ντέρμπι των αιωνίων αποτελούν σημείο αναφοράς και ανάλυσης αλλά και
τα υπόλοιπα ματς έχουν μπόλικο ψωμί.
Στο διάβα του χρόνου λοιπόν
ομάδες βρίσκουν τον ρυθμό
τους και συνδυάζουν ουσία και
θέαμα. Κάποια στιγμή όμως
κάνουν την αγωνιστική κοιλιά
τους και άλλο που δεν θέλουν
οι ανταγωνιστές για να πετύχουν προσπεράσεις.
Φυσικά οι κόουτς φιλοτεχνούν με επιμέλεια την τακτική
θέλοντας να έχουν τα συγκροτήματά τους πάντα σε απόλυτη
ετοιμότητα.
Οι περισσότεροι αν όχι όλοι
επενδύουν στην αξία της αμυντικής προσπάθειας. Τα δίνουν
όλα για να θωρακίσουν τα μετόπισθεν και να βγάλουν τους
αντιπάλους τους από τον συνηθισμένο τρόπο σκέψης.
Από την στιγμή που πάρουν
υψηλό βαθμό στο κομμάτι αυτό
έχουν κάνει το πρώτο μεγάλο
βήμα για την επιτυχία.
Τον κόσμο όμως τον κερδίζει
κανείς με το θέαμα. Ετσι τα επιτελεία των ομάδων δίνουν σύνθημα για σωστό ξεδίπλωμα και
καλό ρυθμό, οπότε από ένα
διάστημα και μετά τα καλάθια
πέφτουν βροχή.
Εννοείται ότι τα τελειώματα
είναι εντυπωσιακά είτε με μπασίματα, είτε με τρίποντα, είτε με

Βαθιά ανάσα πήρε ο Αρης του πρώην κυανέρυθρου αρχηγού
Διαμαντή Σλαφτσάκη
καρφώματα.
Γενικά οι πρωταγωνιστές
βγάζουν αστείρευτη ενέργεια
αφού ξέρουν ότι με συμβατικές
εμφανίσεις δεν θα δρέψουν
τους καρπούς.
Χωρίς υπερβολή οι Τρικαλινοί
φίλαθλοι περίμεναν πως και
πως την 12η αγωνιστική και
δεν το μετάνιωσαν, αφού τα
συγκροτήματα εξάντλησαν τις
πιθανότητες για να γείρουν την
ζυγαριά στο μέρος τους.

Μπροστά οι μηχανές
Στα κόκκινα δούλεψαν για
μια ακόμη φορά οι πρωταγωνιστές των ομάδων της Α1. Ας
δούμε τα παιχνίδια κατά χρονική σειρά ξεκινώντας από το
Σάββατο με την βοήθεια του
sport 24. Ο ΠΑΟΚ πέρασε από
τον Κολοσσό με 60-75.
Με τον Τέπιτς στο τέσσερα
και τον Χρυσικόπουλο στο πέντε, ο ΠΑΟΚ μπήκε εντυπωσιακά(6-16). Όταν ο Κολοσσός
αντέδρασε και έτρεξε σερί 6-0,
οι Θεσσαλονικείς έκαναν το
ίδιο με τον Τζαμάλ Τζόουνς να
βάζει back-to-back τρίποντα
από την αριστερή γωνία, πριν
φτάσει τους 11 πόντους για το
15-26 της πρώτης περιόδου.
Οι Θεσσαλονικείς έκλεισαν
το τρίτο δεκάλεπτο στο +10
(47-57) που τους έβαζε στη
θέση του ξεκάθαρου φαβορί.
Τα πρώτα λεπτά της τέταρτης
περιόδου είχαν λάθη από τον
ΠΑΟΚ και άστοχες επιθέσεις
από τον Κολοσσό, που δέχθηκε τρίποντο από τον Αθηναίου
για το 49-60 στο 33' και δεν είχε
άλλες δυνάμεις για να διεκδικήσει τη νίκη.
Για την ομάδα της Ρόδου ο
Τσούπκοβιτς έμεινε στους 5
πόντους με άσχημα στατιστικά(1/8 σουτ), ενώ συμμετοχή
είχε ο Γεωργάκης.
Δέκα νίκες σε 12 αγώνες
της Α1 έχει πλέον το Περιστέρι, που το απόγευμα του Σαββάτου επικράτησε εύκολα του
Ρεθύμνου (80-64) και το έριξε
στο 2-10.
Η ομάδα του Αργύρη Πεδουλάκη πέτυχε 8/11 τρίποντα
στο πρώτο μέρος, όταν έχτισε
διαφορά 30 πόντων και δεν
κοίταξε ποτέ ξανά πίσω με τον
έμπειρο τεχνικό να μοιράζει
τον χρόνο συμμετοχής.
Απογοητευτικοί οι Κρητικοί,
δείχνουν ότι δεν μπορούν να
διεκδικήσουν σε καμία περί-

πτωση κάτι περισσότερο από
την παραμονή τους στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού
μπάσκετ.
Φουριόζοι από το ξεκίνημα,
οι γηπεδούχοι πήραν τον έλεγχο του ματς, κυκλοφόρησαν
και μοίρασαν σωστά τη μπάλα,
βρέθηκαν στο +11 (19-8) στο
έβδομο λεπτό και στο +20 (3111) στο 12' με τον Μπεντίλ να
κάνει τη διαφορά και τους Κρητικούς να μη μπορούν να ακολουθήσουν. Το 45-15 λίγο πριν
το ημίχρονο ήταν συνδυασμός
του καλού μπάσκετ που έπαιζε
το Περιστέρι με την ανυπαρξία
των φιλοξενούμενων που είχαν
τραγική εικόνα στο παρκέ και
έκλεισαν το πρώτο μέρος με
8/24 σουτ, πέντε ασίστ και
δέκα λάθη.
Ετσι όλα πήραν νωρίς τον
δρόμο τους. Για τους Κρητικούς συμμετοχή είχε ο πρώην
παίκτης των Τρικάλων Φίλιππος
Καλογιαννίδης.
Το Λαύριο επέστρεψε στις νίκες έπειτα από 5 ήττες στη σειρά, καθώς συνέτριψε την Κύμη
86-68, κάνοντας εντυπωσιακή
εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο.
Άργησε να πάρει μπροστά,
αλλά όταν συνέβη αυτό το
Λαύριο δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα απέναντι στην
Κύμη, η οποία διεκδίκησε τη
νίκη ουσιαστικά για ένα ημίχρονο. Από πλευράς νικητών ο
Μιχάλης Λούντζης είχε 6π με
ένα τρίποντο, 5 ριμπάουντ και
4 ασιστ και συμμετοχή ο Περ-

ράκης. MVP της αγωνιστικής ο
Κακλαμανάκης.
Για την Κύμη συγκινητικός
ήταν ο δικός μας Στέλιος Πουλιανίτης, που έγραψε 11(1),
ενώ συμμετοχή είχε ο Τσιάρας.
Kαλός ο Πανιώνιος, ανεβασμένος το τελευταίο διάστημα
και αρκετά μαχητικός, ακόμη
καλύτερος όμως ο Προμηθέας
που μπήκε με νίκη στο 2019. Η
ομάδα της Πάτρας επικράτησε
60-74.
Ουσιαστικότερος στο ξεκίνημα του αγώνα ο Πανιώνιος,
έβαλε δύσκολα στον Προμηθέα
όχι όμως για πολύ. Λίποβι, Χολ
και Κασελάκης εκτόξευσαν τη
διαφορά για την ομάδα της
Πάτρας (11-20 στο 8'), με τον
Αμερικανό να πετυχαίνει ακόμη
πέντε πόντους στο φινάλε της
πρώτης περιόδου.
Για τον Προμηθέα ο οικείς
Ολεξάντρ Λίποβι έφτασε στους
10(2).
Στα Κυριακάτικα ματς ο
Ολυμπιακός έδειξε ότι βρίσκεται σε τρελή φόρμα. Οι ερυθρόλευκοι του πρώτου πασέρ
της ιστορίας της Α1, Βασίλη
Σπανούλη συνέτριψαν την ΑΕΚ
με 101-75 και δείχνουν ότι
έχουν το πόδι κολλημένο στο
γκάζι.
Ακρως παραγωγικός ήταν ο
Τίμα με 17π και για την ΑΕΚ ο
Χάντερ είχε 15.
Ο Άρης επιβλήθηκε με 65-54
του Ηφαίστου Λήμνου και ύστερα από έξι διαδοχικές ήττες
στην Basket League επέστρεψε
στις επιτυχίες, καθώς με οδηγούς τον Γκάρι Μπελ και τον
Γκάρι ΜακΓκί και έχοντας για
"όπλο" την άμυνα πήρε την
πρώτη του εντός έδρας νίκη.
Για τους κιτρινόμαυρους του
Γ. Καστρίτη ο Δ. Σλαφτσάκης
πέτυχε 6π, ενώ για τον Ηφαιστο
ο Χαριτόπουλος 2, ενώ στην
αποστολή ήταν ο Μανωλόπουλος.
Εύκολα τέλος επικράτησε
86-64 ο Παναθηναϊκός του Χολαργού αλλά είδε τον Θ. Αντετοκούνμπο να παθαίνει θλάση. Ο Τόμας είχε 12π και για
τους φιλοξενούμενους ο
πρώην κυανέρυρθος Τάλτον
6(1) και συμμετοχή ο Σκουλίδας.

Πήρε εκτελεστή
•Η Κύμα επέλεξε να συνεργαστεί με τον
Ματ Ουίλιαμς ψάχνοντας αντεπίθεση
Τη φανέλα της Κύμης θα φορέσει ο Ματ Ουίλιαμς jr. Ο
Αμερικανός βρίσκεται ήδη στη χώρα μας για την ομάδα
του Ισίδωρου Κουτσού.
“Η διοίκηση της ΚΑΕ Γυμναστικός Σύλλογος Κύμης ανακοινώνει την συμφωνία της με τον Αμερικάνο αθλητή Matt
Williams jr, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην χώρα μας αλλά
δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες θα έχει με την έναρξη του 2ου γύρου του πρωταθλήματος.
Ο Matt Williams jr είναι 25 ετών, γεννημένος στις 14 Οκτωβρίου του 1993, έχει ύψος 1,96 μ. και αγωνίζεται ως shooting guard. Το 2017 αποφοίτησε από το UCF(University of
Central Florida) έχοντας το ρεκόρ τριπόντων της περιφέρειας του σε μία σεζόν (126) και σε ένα ματς(11).

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
νδιαφέρον παρουσιάζει ο 1ος
όμιλος της Β’ Ερασιτεχνικής
κατηγορίας. Παρατηρώντας
κάποιος τον βαθμολογικό
πίνακα εστιάζει το βλέμμα του όχι μόνο
στη κορυφή αλλά και στην ουρά καθώς
οι αποστάσεις των δύο άκρων δεν
περνούν απαρατήρητες.

Ε

Του ΠANOΥ ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Ωστόσο δύσκολα θα υποβιβαστούν ομάδες ή
ομάδα εφόσον η διοργανώτρια αρχή επιστρέψει στις 18 ομάδες σε κάθε όμιλο από τη νέα
αγωνιστική περίοδο. Αν μπούμε προσθέσουμε
τις ομάδες τις κατηγορίας, αφαιρέσουμε αυτές
που θα πάρουν το εισιτήριο ανόδου από την Γ’
Ερασιτεχνική και προς την Α’ Ερασιτεχνική και
προσθέσουμε εκείνες που θα υποβιβαστούν από
την ανώτερη τοπική κατηγορία, τότε δεν αποκλείεται να μην υποβιβαστούν περισσότερες
ομάδες απ’ αυτές που ήδη έχουν εγκαταλείψει
(Φιλύρα και Κεφαλοβρυσιακός). Όλα αυτά βέβαια ακούγονται ως σενάρια του Καλοκαιριού
αφού η… πραγματικότητα ανήκει στους υπεύθυνους της ΕΠΣΤ.
Κοιτώντας λοιπόν ψηλά, στα σίγουρα, το Ριζαριό απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής με
28 βαθμούς. Η ομάδα του Γιάννη Κέφου μετράει
9 νίκες, μια ισοπαλία και μόνο μια ήττα στο Αρδάνι. Εχει επίσης την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα με 46 γκολ. Συγκομιδή που δίκαια την
κρατάει στο ψηλότερο βαθμολογικό σκαλοπάτι αλλά σίγουρα δεν της εξασφαλίζει τίποτα,
αφού ο δρόμος που απομένει έως την επίτευξη του στόχου είναι μεγάλος και τα εμπόδια πολλά. Πόσο μάλιστα όταν πρόκειται για τις πρώτες ομάδες τις οποίες όλοι θέλουν να κερδίσουν.
«Είμαστε στη κορυφή αλλά δεν τελείωσε τίποτα. Ξέρουμε που βρισκόμαστε και τι μπορούμε
να κάνουμε. Πρέπει να παραμείνουμε σοβαροί
και πειθαρχημένοι αν θέλουμε να αλλάξουμε κατηγορία. Εχουμε μπροστά μας αρκετό δρόμο καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε ο πρώτος γύρος» τόνισε ο προπονητής Γιάννης Κέφος.
Στην δεύτερη θέση με δύο βαθμούς λιγότερους βρίσκονται οι Παραληθαίοι οι οποίοι μετρούν και αυτοί μόλις μια ήττα (από τα Αμπελάκια με 2-1), αλλά σε σχέση με το Ριζαριό έχουν
κερδίσει ένα παιχνίδι λιγότερο και έχουν τελειώσει ένα παιχνίδι περισσότερο με ισόπαλο
αποτέλεσμα.
Οι παίκτες του Μάκη Ζαβλανού δείχνουν μια
αγωνιστική σταθερότητα αλλά θα πρέπει να εντείνουν την προσπάθειά τους σε κάθε περίπτωση
για να μην χάσουν τη θέση τους ή αν αυτό γίνει ν’ αφορά τη θέση παραπάνω.
«Το τέλος του 2018 μας βρήκε στους στόχους
μας, αλλά μια νέα χρονιά ξεκίνησε και το πρωτάθλημα όχι μόνο συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό αλλά με περισσότερα και σοβαρότερα εμπόδια. Οφείλουμε να είμαστε εξίσου ανταγωνιστικοί και σοβαροί για να μπορέσουμε να πετύχουμε ό,τι καλύτερο. Εχω εμπιστοσύνη στους
παίκτες μου και όλα εξαρτώνται από τη θέλησή
τους» τόνισε ο Μάκης Ζαβλανός ο οποίος κάνει
κατάθεση ψυχής στους Παραληθαίους.
Κοντά στο τρένο της ανόδου βρίσκονται οι Καρυές. Μια απόσταση τριών βαθμών βαθμών ποτέ
δεν ήταν απαγορευτική σ’ αυτή τη φάση του
πρωταθλήματος και το ξέρουν καλά οι παίκτες
του Κώστα Μαργαριτόπουλου οι οποίοι προσπαθούν να σταθεροποιήσουν την απόδοσή
τους και να βελτιώσουν τη συγκομιδή τους. Αλλωστε, η εμπειρία των παικτών υπάρχει και σίγουρα μπορούν να φέρουν το… πρωτάθλημα
στα πόδια τους, αν αυτό αποτελέσει μοναδικό
στόχο.
Στην ίδια μοίρα με τη «Νίκη» Καρυών βρίσκεται
και το Ζάρκο το οποίο έχει έναν βαθμό λιγότερο. Ο «Ηρακλής» του Γιάννη Γρίβα δείχνει να πατάει γερά στα πόδια του και να μπορεί να κοιτάξει κατάματα τους αντιπάλους του. Το…
μαρτυρούν άλλωστε τα αποτελέσματά του
στους αγωνιστικούς χώρους. Με περισσότερη
προσπάθεια μπορούν να κάνουν βήματα και να
διεκδικήσουν μια από τις δύο πρώτες θέσεις της
βαθμολογίας.
Μια θέση πιο κάτω, με έναν βαθμό λιγότερο
βρίσκεται το Αρδάνι, το οποίο όμως δεν έχει κάνει το ρεπό του. Η ομάδα του Αντώνη Παπαχρήστου αδικεί την εικόνα της, αφού με τους παίκτες που διαθέτει θα μπορούσε να είχε πετύχει
περισσότερα, εφόσον έπαιρναν πιο σοβαρά το
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«Γίγας» στο ρετιρέ
•Το Ριζαριό απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής •Ακολουθούν οι Παραληθαίοι
σε μικρή απόσταση, ενώ υπάρχουν ελπίδες ανόδου και για άλλες ομάδες
ΟΙ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ
13η αγωνιστική

Το Ριζαριό ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του 2018 στη κορυφή του 1ου ομίλου.
Στην ίδια θέση θα επιδιώξει να μείνει έως το τέλος του πρωταθλήματος

Κηπάκι.......................- .........................Αρδάνι
Αγ. Κυριακή ..............-.........................Ριζαριό
Αγ. Οικουμένιος........- ......................Κεραμίδι
Ζάρκο........................- ........................Καρυές
Αστέρας....................- ......................Πετρωτό
Αμπελάκια.................-.........................Λόγγος
Παραληθαίοι.............- ..................Ακαδημία 1
Γριζάνο .....................- ......................Βασιλική
Ρεπό: Κρήνη

14η αγωνιστική
Αγ. Κυριακή ..............- .........................Κηπάκι
Αρδάνι.......................- ..........Αγ. Οικουμένιος
Ριζαριό ......................- ..........................Ζάρκο
Καρυές......................-.......................Αστέρας
Κρήνη........................- ...................Αμπελάκια
Πετρωτό ...................- ...............Παραληθαίοι
Λόγγος ......................- ........................Γριζάνο
Βασιλική....................- ..................Ακαδημία 1
Ρεπό: Κεραμίδι

15η αγωνιστική

Οι Παραληθαίοι βρίσκονται σε τροχιά ανόδου

Κηπάκι.......................- ..........Αγ. Οικουμένιος
Ζάρκο........................- .................Αγ. Κυριακή
Αστέρας....................-.........................Ριζαριό
Αμπελάκια.................- ......................Κεραμίδι
Παραληθαίοι.............- ........................Καρυές
Γριζάνο .....................- ..........................Κρήνη
Βασιλική....................- ......................Πετρωτό
Ακαδημία 1 ...............-.........................Λόγγος
Ρεπό: Αρδάνι

16η αγωνιστική
ρόλο τους. Δεν βρίσκονται μακριά από τις
πρώτες θέσεις και στη διαδρομή που απομένει
πολλά μπορούν να συμβούν. Το ίδιο ισχύει και
για τα Αμπελάκια τα οποία χρησιμοποιούν αρκετούς νεαρούς παίκτες και αυτό έχει ως συνέπεια να παρατηρούνται «σκαμπανεβάσματα» στα αποτελέσματα. Αναμφισβήτητα η νίκη
επί των Παραληθαίων ανέβασε την ψυχολογία
όλων οι οποίοι στο 2019 θέλουν περισσότερα.
Στην ουρά Αστέρας και Λόγγος μετρούν μόλις μια νίκη και αναμφισβήτητα βρίσκονται στον
βαθμολογικό πάτο έχοντας ως προτεραιότητα
την αγωνιστική και βαθμολογική ανάκαμψή
τους. Για να γίνει όμως αυτό χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια από τους παίκτες όχι μόνο
στους αγώνες αλλά και στις προπονήσεις.
Η Ακαδημία 1, η νεανικότερη ομάδα της κατηγορίας, έχει άλλα προβλήματα. Εξαιτίας της
νεαρής ηλικίας των παικτών, υπάρχουν πολλές
και σοβαρές σχολικές υποχρεώσεις, οπότε και

απουσίες. Ετσι ο Θανάσης Πούλιος χάνει από
τη δυναμικότητα της ομάδας του η οποία αξίζει
καλύτερης βαθμολογικής θέσης.
Σε χαμηλές βαθμολογικές πτήσεις κινείται και
το Πετρωτό το οποίο το Καλοκαίρι σχεδίαζε μια
καλύτερη πορεία αλλά η μέχρι τώρα συγκομιδή δεν αποδεικνύει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στη συνέχεια αρκεί να το επιδιώξουν οι παίκτες αφού ο Αποστόλης Τσαούσης δίνει ως προπονητής τον καλύτερό του εαυτό.
Η Κρήνη, αν και σε κάποια παιχνίδια έδειξε
πως θα μείνει άνετα στην κατηγορία στη συνέχεια έχασε έδαφος, για διάφορος λόγους.
Υπάρχουν δυνατότητες αρκεί οι παίκτες να τις
εκμεταλλευτούν.
Οι υπόλοιπες ομάδες είναι ασφαλείς, παρά το
γεγονός πως ακόμα δεν έχει τελειώσει ο πρώτος γύρος, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν θα
συνεχίσουν να προσπαθούν για το καλύτερο.

Ζάρκο........................- .........................Κηπάκι
Αγ. Κυριακή ..............-.......................Αστέρας
Αρδάνι.......................- ...................Αμπελάκια
Ριζαριό ......................- ...............Παραληθαίοι
Κεραμίδι....................- ........................Γριζάνο
Καρυές......................- ......................Βασιλική
Κρήνη........................- ..................Ακαδημία 1
Λόγγος ......................- ......................Πετρωτό
Ρεπό: Αγ. Οικουμένιος

17η αγωνιστική
Αστέρας....................- ..........................Κρήνη
Αμπελάκια.................- ..........Αγ. Οικουμένιος
Παραληθαίοι.............- .................Αγ. Κυριακή
Γριζάνο .....................- .........................Αρδάνι
Βασιλική....................-.........................Ριζαριό
Ακαδημία 1 ...............- ......................Κεραμίδι
Λόγγος ......................- ........................Καρυές
Πετρωτό ...................- ..........................Κρήνη
Ρεπό: Κηπάκι
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Τουρνουά boca elit christmas cup

Μοναδική εμπειρία
Για τους «μικρούς» του Α.Ο Πύργου τις μέρες των γιορτών
Μοναδικές εμπειρίες απέκτησαν οι μικροί του Α.Ο Πύργου
στη διάρκεια του Τουρνουά boca elit christmas cup στο οποίο
συμμετείχαν τις ημέρες των γιορτών.
Καταπληκτική παρουσία και άψογη συμπεριφορά μέσα κι
έξω από τους αγωνιστικούς χώρους σημάδεψαν την ξεχωριστή
τους έξοδο, σε ένα ταξίδι που συλλέγουν εμπειρίες, χρήσιμες
όχι μόνο στην ποδοσφαιρική τους διαδρομή αλλά και γενικότερα, αφού τα παιδιά μαθαίνουν να στέκονται στα πόδια
τους μακριά από το σπίτι τους και το οικείο περιβάλλον τους,
να αγωνίζονται και να διαχειρίζονται νίκες και ήττες, επιτυχίες
και αποτυχίες, παίζοντας το αγαπημένο τους άθλημα.
Το Τουρνουά boca elit christmas cup έδωσε την ευκαιρία
στα παιδιά του Α.Ο Πύργου να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους,

να κάνουν γνωριμίες και να εξελιχθούν.
Μετά την επιστροφή της ακαδημίας από το τουρνουά οι
υπεύθυνοι της ακαδημίας Βαγγέλης Τσιούκας και Δημήτρης
Παπαγιάννης δήλωσαν «νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλους όσους συμμετείχαν στην αποστολή, το τουριστικό
γραφείο του υπεραστικού ΚΤΕΛ Τρικάλων που χρόνια εμπιστευόμαστε για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, τους
υπεύθυνους οδηγούς του λεωφορείου, τους γονείς που συνόδευσαν την αποστολή, τους υπεύθυνους συνοδούς προπονητές και κυρίως τους αθλητές της ακαδημίας που μας
έκαναν υπερήφανους τόσο αγωνιστικά όσο και εξωαγωνιστικά.
Σας ευχαριστούμε όλους!»

* Το μεγάλο διπλό που ήθελε ο ΑΟΤ δεν ήρθε στην Πάτρα,
οπότε εκ των πραγμάτων θα πρέπει να ψάξει αλλού το αποτέλεσμα αναδεικνύοντας το σύνολο των αρετών του. Στην
προκειμένη περίπτωση η Παναχαϊκή καιγόταν για τη νίκη και
το ένστικτο για την επίτευξη του στόχου μέτρησε.
* Σίγουρα οι κυανέρυθροι άρχισαν να περνούν από μικροσκόπιο
το συγκεκριμένο παιχνίδι, αφού στην κατηγορία κάθε λάθος
μετράει, ενώ ακόμη και η μισή ευκαιρία πρέπει να αξιοποιείται.
Διότι οι ανταγωνιστές περιμένουν στην γωνία για να τιμωρήσουν.
* Πάντως φίλοι και ειδικοί αναγνωρίζουν ότι ο εκπρόσωπός
μας έχει ανάγκη από ένεση ποιότητας. Χρειάζεται λοιπόν
παίκτες που θα κάνουν την διαφορά δίνοντας παράλληλα
άλλο αέρα, αυτοπεποίθηση και εν τέλει ώθηση στους υπόλοιπους συναδέλφους.
* Μακάρι να προκύψουν ορισμένες ευχάριστες εκπλήξεις που
σε συνδυασμό με το ομαδικό πνεύμα και την κοινή προσπάθεια
θα υπογράψουν κυανέρυθρη αντεπίθεση.
* Μεγάλη είναι η συγκίνηση στον χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου για την απώλεια του Βαγγέλη Παπαγεωργίου. Ο
συνάδελφος Πάνος Γιδόπουλος έγραψε ένα έξοχο βιωματικό
κείμενο, αφού συνεργάστηκε ατέλειωτες ώρες με τον λάτρη
του τοπικού για τον «Διγενή» και όχι μόνον.
* Ωστόσο αξίζει να παραθέσουμε και ορισμένες ακόμη λεπτομέρειες, που καταδεικνύουν ότι ο Βαγγέλης μπορεί να είχε
σε πρώτη προτεραιότητα τους ερυθρόλευκους και την μπάλα
αλλά λάτρευε όλα τα σπορ.
* Πολύ απλά έπαιζε στα δάχτυλα όλα τα στοιχεία για τις υποχρεώσεις των κορυφαίων εκπροσώπων μας στα ομαδικά
αθλήματα και ήταν άριστα ενημερωμένος.
* Δεν έκρυψε λοιπόν τον προβληματισμό του για το τέλος
εποχής των μπασκετικών Τρικάλων και στην κουβέντα που
είχαμε υπογράμμισε ότι θα πρέπει να κάνουμε διπλάσια προσπάθεια για να καλύψουμε το κενό στην ύλη, αφού η Α1
ΕΣΑΚΕ προσφέρει καθημερινά χορταστικό δελτίο.
* Τόνισε βέβαια ότι τα Τρίκαλα λόγω μπασκετικής παράδοσης
άξιζε να έχουν εκπρόσωπο στα μεγάλα σαλόνια αλλά στο
συγκεκριμένο πρωτάθλημα ο συναγωνισμός είναι έντονος
και ακόμη και ένα μόνο στοιχείο να λείψει από την συνταγή
φέρνει την κατηφόρα.
* Παράλληλα παρακολουθούσε με χαρά τις υψηλές πτήσεις
χαρισματικών συμπολιτών αθλητών στα ατομικά αθλήματα.
Εξήρε φυσικά τα ταλέντο, το πάθος και την εργασιομανία
των πρωταγωνιστών.
* Για όλους αυτούς τους λόγους και όχι μόνον θα μας λείψει
αφάνταστα από την συντροφιά μας. Δυο- τρεις τέτοιους ανταποκριτές ακόμη να διαθέταμε θα είχαμε το κεφάλι μας
ήσυχο. Και αυτό γιατί παρά την αγάπη του για το Νεοχώρι
ήταν ακριβοδίκαιος στην περιγραφή των αγώνων αναγνωρίζοντας πάντα την αξία των αντιπάλων. Ακόμη και αυτοί
λοιπόν είχαν να το λένε ότι η κριτική του κάθε άλλο παρά
μονόπλευρη ήταν.
* Σαν στο σπίτι του νιώθει τα Τρίκαλα ο Θοδωρής Ζαγοράκης,
που τα είπε και με τον φίλο του Χρήστο Τσέκο. Στις 19
Γενάρη(Καλαμπάκα) πάντως θα γίνει ξεχωριστό μπασκετικό
φιλικό με αντιπάλους βετεράνους καλαθοσφαιριστές αλλά
και στελέχη της ποδοσφαιρικής Εθνικής του 2004.
* Πολλές ευχές από την στήλη στους Γιάννηδες του αθλητισμού
που γιόρταζαν χθες. Ασφαλώς σπίτι χωρίς Γιάννη προκοπή
δεν κάνει.
* Με φόρα ξεκίνησε η Στ. Σκαρβέλη(ΓΣΤ) στο Μπλούμιγκτον.
* Αναβολή λόγω χιονιού των Αγώνων μικτών
στα Γρεβενά( Τετάρτη).

03.00: FOX Sports
National Championship Game
NCAA College Football
03:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Milwaukee Bucks-Utah Jazz
NBA Regular Season
03:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers
NBA Regular Season
06:00 Eurosport 1
Τουρνουά Ανδρών, Σίδνεϊ
Τένις
15:00 COSMOTE SPORT 3 HD
ΠΑΣ Γιάννινα-Πανιώνιος ΓΣΣ
Kύπελλο Ελλάδας
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Παναχαϊκή ΓΕ-ΠΑΟΚ
Κύπελλο Ελλάδας
17:15 COSMOTE SPORT 2 HD
Ξάνθη ΑΟ-Ολυμπιακός ΣΦΠ
Κύπελλο Ελλάδας
18:45 Eurosport 1
CMYK

Αλπικό σκι
Παγκόσμιο Κύπελλο Φλαχάου
19:00 Novasports 4HD
Χίμκι - Φενέρμπαχτσε
EuroLeague
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Εργοτέλης ΓΣ-ΟΦΗ
Κύπελλο Ελλάδας
19:30 Novasports 2HD
ΠΑΟΚ - Χολόν
Basketball Champions League
20:30 Novasports 3HD
Ζάλγκιρις - Αναντολού Εφές
EuroLeague
21:00 Novasports 1HD
Ολυμπιακός - Μπασκόνια
EuroLeague
21:30 Eurosport 1
Αλπικό σκι
Παγκόσμιο Κύπελλο Φλαχάου
22:30 Novasports 2HD
Γκραν Κανάρια - Ρεάλ Μαδρίτης

τοπικά
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Έργα έρευνας και καινοτομίας με διεθνές
αντίκτυπο από την Τρικαλινή εταιρεία ReadLab

Eναρκτήρια συνάντηση (kick-off meeting) του έργου Yabda στην
Καζαμπλάνκα του Μαρόκου
ταν η εξειδικευμένη
γνώση και η καινοτομία
συνυπάρχουν με τη δημιουργικότητα και το όραμα προκύπτουν έργα με διεθνές αντίκτυπο. Ακολουθώντας την προσέγγιση αυτή, η εταιρεία Research Innovation and Development
Lab (ReadLab) έχοντας τις ρίζες
της στην Πύλη Τρικάλων, αναπτύχθηκε και ανέλαβε έργα σε
ολόκληρο το κόσμο μέσω πολυετών συμβολαίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κλείνοντας
μιας άκρως επιτυχημένη και δημιουργική χρονιά.
Για τα εν λόγω έργα διενεργούνται διαγωνισμοί στα πλαίσια των οποίων οι συμμετέχοντες
καταθέτουν προτάσεις και προσφορές, απαντώντας σε τεχνικές
προδιαγραφές μεγάλης πολυπλοκότητας και συνήθως στην αγ-

Ό

γλική γλώσσα.
Επιστημονικός υπεύθυνος και
ιδρυτής της εταιρείας είναι ο
Στέφανος Χρ. Βαγενάς, MSc Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ.
Σύντομη περιγραφή των έργων στα οποία συμμετέχει η εταιρεία ReadLab για το έτος 2018:
Strengthening of relations between higher education and the wider economic and social environment (Yabda)-Επικεφαλής
εταίρος Université Hassan II de
Casablanca, Μαρόκο
Σκοπός του έργου Yabda, που
στα Αραβικά σημαίνει ξεκίνημα/έναρξη, είναι η διασύνδεση
των Πανεπιστήμιων του Μαρόκου, της Αλγερίας και της Τυνησίας με την αγορά εργασίας και
την επιχειρηματικότητα, ιδρύοντας κέντρα επιχειρηματικότητας

“Ήρθες, χρόνε, καλώς ήρθες,
πάρε το θρονί και κάτσε...”
Με ευχές πλημμυρισμένος
και ελπίδες φορτωμένος,
ήρθε να μας συναντήσει
και να μας καλοκαρδίσει.
```
Σκόρπισε παντού ευχές
κι όλοι είχαμε γιορτές,
με τρελές ετοιμασίες,
φώτα, τυμπανοκρουσίες.
```
Τον υποδεχτήκαμ' όλοι
λάμποντας από χαρά,
με βεγγαλικά στην πόλη
και με ρούχα γιορτινά.
```
Έφτασε αστραπιαία
εκτοπίζοντας, μοιραία,
μια ολόκληρη χρονιά,
που 'χε κλείσει την τροχιά.
```
Υποσχέσεις, μεγαλεία
-έταξε με ευκολίαθάρρος, αισιοδοξία
στην ετήσια θητεία.
```
Κι ο καθένας προσδοκά
ότι θα χαμογελά
μια ολόκληρη χρονιά
και θα πάψει να πονά.
```
Πως θα διώξει κάθε λύπη

-αγωνία, συμφοράκαι θα κάνει να μη λείπει
η υγεία κι η χαρά.
```
Όλοι μας ευελπιστούμε
“άσπρη μέρα” για να δούμε,
όχι μόνο από χιόνι,
που σε λίγες μέρες λιώνει.
```
Είθε να μη γελαστούμε
ούτε και να προδοθούμε,
μα με μέτρο να χαρούμε
όσα όλοι μας ποθούμε.
```
Έκανε την παρουσία
τόσο θριαμβευτικά,
Αυτοκράτωρ, στην ουσία,
που τον κόσμο κυβερνά.
```
Έλαμψε σαν αστραπή
όλο νιάτα και ζωή,
σαν ωραίο παλικάρι
με ζωντάνια και με χάρη.
```
Και καθώς θα παραμείνει
μια ολόκληρη χρονιά,
είθε σ' όλους μας να δίνει
την υγεία, τη χαρά...
Καλή Χρονιά σ' όλους
Κική

Εναρκτήρια τηλεδιάσκεψη του έργου FOODI
σε 10 Αραβικά Πανεπιστήμια και
μεταφέροντας καλές πρακτικές
από την Ευρώπη. Στο έργο συμμετέχουν, εκτός της Τρικαλινής
εταιρείας ReadLab, 4 Πανεπιστήμια από το Μαρόκο, 4 Πανεπιστήμια από την Αλγερία, 2 Πανεπιστήμια από την Τυνησία καθώς επίσης το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο της Λιέγης και το Πανεπιστήμιο της Μαρσέιγ. Το έργο
Yabda συγχρηματοδοτείται από
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+, KA2 - Capacity Building in
Higher Education.
Website: https://yabda-project.eu
Empowering public authorities
and professionals towards traumainformed leaving care support
(CarePath)-Επικεφαλής εταίρος
University of Torino, Ιταλία
Σκοπός του έργου CarePath εί-

ναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη βοήθεια και προστασία παιδιών στη
Ευρώπη, τα οποία έχουν μεγαλώσει στο πλαίσιο ιδρυματικής
φροντίδας και βρίσκονται στη
φάση της αποχώρησής τους από
την ιδρυματική φροντίδα. Ο μηχανισμός που θα δημιουργηθεί
περιλαμβάνει δράσεις για την
ανάπτυξη των ικανοτήτων των
επαγγελματιών, που ασχολούνται
με τα συγκεκριμένα παιδιά, καθώς και την ενδυνάμωση των δομών δημοσίων αρχών με προσεγγίσεις ενημερωμένες σχετικά
με το ψυχικό τραύμα. Επικεφαλής
εταίρος του έργου είναι το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Τορίνο και οι συμμετέχοντες εταίροι είναι η περιφέρειας της Καλαβρίας στη Νότια Ιταλία, ο μη κερδοσκοπικός διεθνής
οργανισμός IACP, ο οργανι-

Πατρίδα
μου Ελλάδα
Αυτοί που σε ρημάξανε
δίκασαν τη φτώχεια ισόβια
να το βρουν απ' το Θεό
και απ' όλο
τον ελληνικό λαό.
```
Για να σταθείς
στα πόδια σου
να γίνεις δυνατή κι ωραία
στείλε αυτούς
που σ' αδικούν
στους σκύλους
από την Κορέα.
```
Γίνε αυστηρή πατρίδα μου
άλλαξε τους νόμους
να προστατεύεσαι
από τους κλέφτες
κι απ' όλους τους
παρανόμους.
```
Μία από την διαφθορά
ποτέ την αναρχία
κυριαρχεί η κλεφτουριά
δεν έχεις πειθαρχία.
```
Κόρακας ποτέ
μάτι κοράκου δεν βγάζει
γιατί όλα τους τα βρώμικα
ο ένας

στον άλλο σκεπάζει.
Αυτά που γράφω σήμερα
δεν είναι διδαγμένα
από τους κυβερνήτες σου
είναι αρπαγμένα.
```
Να είσαι εγγυήτρια
να με δικαιώνεις
αν βρεθώ στους νόμους
σου
να με αθωώνεις.
```
Λάσπη στο λίθο έβαλα
για να κρατηθείς
κι όσα έγραψα για σένα
θα με θυμηθείς.
```
Καλή Χρονιά Πατρίδα μου
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΕΚΑΣ
Βαλτινό, Ποιητής
-Λαογράφος
```
Υ.Γ.: Δεν ήξερες
και άργησες
να δεις ποιοι σ' αγαπάνε
λες και τους λύκους
άφησες
κοπάδια να φυλάνε.

σμός Eurochild με έδρα στις Βρυξέλλες, η Ελληνική μη κερδοσκοπική οργάνωση Εργώ, ο οργανισμός Cordelia από την Ουγγαρία, η Τρικαλινή εταιρεία ReadLab καθώς και η αναπτυξιακή
του Δήμου Τρικκαίων E-Trikala.
Το έργο CarePath συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα European Union’s
Rights, Equality and Citizenship
Programme (REC 2014-2020).
Website: https://carepath-project.eu
MSc course in Food Processing
and Innovation (FOODI)-Επικεφαλής εταίρος Technological University of Malaysia, Μαλαισία
Σκοπός του έργου FOODI είναι
η ίδρυση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών MSc course
in Food Processing and Innovation σε επιλεγμένα Πανεπιστήμια
της Μαλαισίας, της Καμπότζης
και της Ταϊλάνδης μεταφέροντας
τεχνογνωσία από τους Ευρωπαίους εταίρους του έργου: ReadLab (Ελλάδα), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ελλάδα), Μητροπολιτικό
Κολλέγιο (Ελλάδα) University College Dublin (Ιρλανδία), University
of Salerno (Ιταλία). Το έργο FOODI συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+,
KA2 - Capacity Building in Higher
Education.
MSc In Sustainable Food Production Systems (STEPS)-Επικεφαλής εταίρος Agricultural University of Tirana, Αλβανία
Σκοπός του έργου STEPS είναι
η ίδρυση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών MSc In Sustainable Food Production Systems σε επιλεγμένα Πανεπιστήμια της Αλβανίας, του Κοσόβου
και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης μεταφέροντας τεχνογνωσία από
τους Ευρωπαίους εταίρους του
έργου: ReadLab (Ελλάδα), ΤΕΙ
Στερεάς Ελλάδας (Ελλάδα), University of Agronomic Sciences
and Veterinary Medicine in Bucharest (Ρουμανία), Czech University
of Life Sciences Prague (Τσεχία).
Το έργο STEPS συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+, KA2 - Capacity
Building in Higher Education.
Education Hubs for Excellence
in Midwifery (SafeMa)-Επικεφαλής
εταίρος Thai Nguyen University,
Βιετνάμ & Ιατρική Σχολή Αθηνών
Σκοπός του έργου SafeMa είναι
η δημιουργία εκπαιδευτικών κέντρων αριστείας στη Μαιευτική
σε επιλεγμένα Πανεπιστήμια του
Βιετνάμ και της Καμπότζης μεταφέροντας τεχνογνωσία από
τους Ευρωπαίους εταίρους του
έργου: ReadLab (Ελλάδα), Ιατρική Σχολή Αθηνών (Ελλάδα) και
University College of Northern
Denmark (Δανία). Το έργο SafeMa συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+,
KA2 - Capacity Building in Higher
Education.
Upgrading the EU Data Protection Sector with new Skills (DataPRO)-Επικεφαλής εταίρος Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας
Σκοπός του έργου DataPRO είναι η εκπαίδευση στελεχών οργανισμών και επιχειρήσεων που
ήδη κατέχουν ή ενδιαφέρονται να
αναλάβουν τη θέση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων
(Data Protection Officers) σχετικά
με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας ΔεδομένωνGeneral Data Protection Regulation (GDPR). Το έργο DataPRO
συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+,
KA3 – Joint Qualifications in Vo-

Λογότυπο εταιρείας
cational Education and Training.
Website: https://datapro-project.eu
Upgrading the EU Postal Sector with new Skills (NEWPOST)Επικεφαλής εταίρος ΙΕΚ ΑΚΜΗ
To έργο NEWPOST αποσκοπεί
στην αναβάθμιση των γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων των
εργαζομένων στον ταχυδρομικό
τομέα ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν στις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο παγκόσμιος ταχυδρομικός τομέας
στην εποχή μας όπως, η ταχεία
εξέλιξη των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφοριών. Στο
έργο συμμετέχουν -μεταξύ άλλων
εταίρων- τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), ο ταχυδρομικός οργανισμός της Ρουμανίας και της
Βουλγαρίας καθώς και ο Ευρωπαϊκός οργανισμός PostEurop,
που αντιπροσωπεύει τους ταχυδρομικούς οργανισμούς σε όλη
την Ευρώπη. Το έργο NEWPOST
συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+,
KA3 – Joint Qualifications in Vocational Education and Training.
Σύντομη περιγραφή των έργων τα οποία η εταιρεία ReadLab
έχει αναλάβει εκ μέρους πελατών
της για το έτος 2018:
Curriculum Development in
Data Science and Artificial Intelligence (DS&AI)-Επικεφαλής εταίρος Asian Institute of Technology,
Ταϊλάνδη
Σκοπός του έργου DS&AI είναι
η ίδρυση ενός μεταπτυχιακού
προγράμματος στο ευρύτερο αντικείμενο της Τεχνητής Νοημοσύνης (Data Science & Artificial intelligence) σε επιλεγμένα Πανεπιστήμια της Ταϊλάνδης, της Ινδονησίας και της Σρι Λάνκα μεταφέροντας τεχνογνωσία από
τους Ευρωπαίους εταίρους του
έργου. Το έργο DS&AI συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα Erasmus+, KA2 Capacity Building in Higher Education.
Digital Skills on Computational Biology (BioS)-Επικεφαλής
εταίρος Steinbeis University Berlin, Γερμανία
Το έργο BioS αποσκοπεί στη
δημιουργία ενός Μαζικού Διαδικτυακού Μαθήματος (MOOC), το
οποίο ενσωματώνει τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της βιοπληροφορικής / υπολογιστικής
βιολογίας, οι οποίες μπορούν να
εφαρμοστούν άμεσα από ιατρούς
και άλλους επαγγελματίες του
χώρου της υγείας. Το έργο BioS
συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+,
Sector Skills Alliances Programme.
Website: https://www.bios-project.eu
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε
με την εταιρεία ReadLab:
website: www.read-lab.eu
email: team@read-lab.eu τηλέφωνο: 2111112341
Έδρα: Πύλη Τρικάλων, 42032
Γραφείο Αθηνών: Κρατερού
10, 15771, Ζωγράφου
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Αντεπίθεση της Ν.Δ.
σε όλα τα μέτωπα
Σύμπλευση του κ. Μητσοτάκη με την θέση της
Ένωσης Δικαστών περί «θεσμικής εκτροπής»

Τ

ην πρώτη φορά ήταν
«πρωτοφανές». Τις επόμενες, όταν τα όρια και
οι κόκκινες γραμμές καταπατήθηκαν και, μάλιστα, με επιδεικτικό
τρόπο, όπως με τις επίμαχες
αναρτήσεις του Παύλου Πολάκη,
η Πειραιώς θύμισε ότι δεν υπάρχει
αντίστοιχο προηγούμενο. Δεν
υπάρχει προηγούμενο σε κράτος
δικαίου υπουργός μιας κυβέρνησης να καταγγέλλει δημοσίως
και να απειλεί ονομαστικά εισαγγελείς και ανακριτές, επιχειρώντας να χειραγωγήσει τη Δικαιοσύνη. Το κατέστησε σαφές με
αιχμηρή παρέμβαση ο Κυριάκος
Μητσοτάκης πριν από δύο 24ωρα,
κάνοντας λόγο για απόπειρα «θεσμικής εκτροπής» που πρέπει να
αποτραπεί.

Η πρώτη
προειδοποίηση
Αυτή είναι μόνο η αρχή. Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη με αιχμή τις ενδείξεις
«σκευωρίας» στην υπόθεση της
Novartis είναι ένα από τα μέτωπα
που θα αναδείξει η Ν.Δ. τις επόμενες μέρες. Η σύμπλευση του
κ. Μητσοτάκη με την θέση της
Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων περί «θεσμικής εκτροπής»
ήταν η πρώτη προειδοποίηση,
καθώς αναμένεται να κλιμακωθεί
και με άλλες κινήσεις και πρωτοβουλίες στο μέτωπο της Δικαιοσύνης.
Δεν είναι το μόνο, καθώς όσο
θα πλησιάζει η ώρα που η συμφωνία των Πρεσπών θα περάσει
σε ελληνικό τερέν, τόσο θα κλιμακώνεται η πίεση της Ν.Δ. προς
τον Αλέξη Τσίπρα, εφόσον η ενδεχόμενη κύρωση της συμφωνίας
οδηγήσει σε απώλεια της δεδηλωμένης, να αναζητήσει ψήφο
εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Η
Πειραιώς διαμηνύει σε όλους
τους τόνους ότι μια κυβέρνηση
μειοψηφίας δεν διαθέτει πολιτική
νομιμοποίηση και επιμένει ότι ο
μόνος δρόμος για τον Αλέξη Τσίπρα είναι η αναζήτηση επιβεβαίωσης στη Βουλή ή οι εκλογές.
Εξάλλου, είναι προφανές ότι αν
ο πρωθυπουργός δεν ζητήσει τέτοια ψήφο στη Βουλή, θα το κάνει
η Ν.Δ., καταθέτοντας πρόταση
δυσπιστίας έναντι της κυβέρνησης. «Η χώρα ζει σε μια θεσμικά
πρωτοφανή κατάσταση με μια
κυβέρνηση που καταρρέει και
παρ’ όλα αυτά έχει το θράσος
να δηλώνει ότι θα μείνει στην
εξουσία ακόμη κι αν χάσει τη δεδηλωμένη», έλεγαν από την Πει-

μενη πρόκληση σχετικής συζήτησης στη Βουλή και η επίθεση
μπορεί να κλιμακωθεί με άλλα
εργαλεία που αγγίζουν τον πυρήνα της λειτουργίας της Δικαιοσύνης.

Επικοινωνιακή
αντεπίθεση

ραιώς. Η Ν.Δ. από την πλευρά
της επαναλαμβάνει σε όλους τους
τόνους ότι δεν θα ψηφίσει την
κύρωση της συμφωνίας, ούτε το
πρωτόκολλο ένταξης της ΠΓΔΜ
στο ΝΑΤΟ που θα ακολουθήσει.
Αυτό, μάλιστα, προς απάντηση
στην προσπάθεια της κυβέρνησης
να το αναδείξει σε χωριστό ζήτημα φιλοδοξώντας ότι θα τη φέρει σε δύσκολη θέση σε μία ακόμη
ψηφοφορία. Ελεγαν από την Πειραιώς ότι είναι επακόλουθο της
συμφωνίας και, άρα, η Ν.Δ. δεν
θα μπορούσε να έχει διαφορετική
στάση.
Μείζον ζήτημα θεωρεί η Ν.Δ.
αυτό των κυβερνητικών παρεμβάσεων στη Δικαιοσύνη, με αιχμή
του δόρατος αυτή τη φορά τις
αναρτήσεις του Παύλου Πολάκη,
αλλά και το «φιάσκο» με τον
πρώην προστατευόμενο μάρτυρα,
για το οποίο η Πειραιώς δείχνει
προς την εισαγγελέα Ελένη Τουλουπάκη που του απέδωσε την
ιδιότητα του προστατευόμενου
μάρτυρα. Η δήλωση του κ. Μητσοτάκη της περασμένης Πέμπτης, που υιοθέτησε τα περί «θεσμικής εκτροπής» της Ενωσης
Δικαστών και Εισαγγελέων, ενώ
απηύθυνε μήνυμα τόσο προς τα
κόμματα του δημοκρατικού τόξου
όσο και προς τους δικαστικούς
λειτουργούς – στους μεν πρώτους να αποτρέψουν την επιχειρούμενη εκτροπή, στους δε δεύτερους να αποκαταστήσουν το
κύρος και την ανεξαρτησία της
Δικαιοσύνης, ήταν εμμέσως και
διαπίστωση που αφορά τους δεύτερους, ότι υπάρχουν δικαστές
που λειτουργούν σε παραδικαστική λογική, δεν τιμούν το κύρος
και την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Η παρέμβαση αυτή, πάντως, είναι ενδεικτική των προθέσεων του κ. Μητσοτάκη να αναδείξει το ζήτημα και με άλλες κινήσεις και πρωτοβουλίες, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που έχει
στη διάθεσή του. Αυτά προφανώς
δεν εξαντλούνται σε μια ενδεχό-

Ταυτόχρονα, πιστή στην απόφαση να εμμείνει στο θετικό αφήγημα και στις δικές της προτάσεις
η Πειραιώς περνά από την ερχόμενη εβδομάδα σε επικοινωνιακή
και προγραμματική αντεπίθεση.
Ορόσημο αυτής είναι η 10η Ιανουαρίου, ημέρα που συμπληρώνονται τρία χρόνια από τη μέρα
που ο κ. Μητσοτάκης ανέλαβε
την ηγεσία της Ν.Δ. και κατά την
οποία αναμένεται να ανακοινωθούν τα πρώτα ονόματα στις λίστες του κόμματος, προσώπων
από ολόκληρη την Ελλάδα, τα
οποία προέρχονται κυρίως από
το μητρώο στελεχών και κατέρχονται για πρώτη φορά σε εκλογές. Η ημερομηνία που επελέγη
δεν είναι τυχαία, καθώς ο τρίτος
όροφος της Πειραιώς επιδιώκει
να εκπέμψει το μήνυμα της διαρκούς ανανέωσης, παρά τις γκρίνιες παλαιότερων υποψηφίων στις
λίστες. Εξάλλου, οι ανακοινώσεις
των ονομάτων σηματοδοτούν και
τη διάθεση στην Πειραιώς, η
οποία είναι απόλυτα προεκλογική,
όπως φαίνεται και από το πρόγραμμα του πρώτου μήνα του
νέου έτους. Στις 10 Ιανουαρίου
ο κ. Μητσοτάκης μιλά σε ειδική
εκδήλωση για την 4η Βιομηχανική
Επανάσταση, ενώ εντός του Ιανουαρίου παρουσιάζει το πρόγραμμα της Ν.Δ. για την Υγεία.
Η Πειραιώς βρίσκεται σε απόλυτη
εκλογική εγρήγορση, καθώς οι
λίστες κλείνουν σταδιακά, ενώ
συνεχίζονται οι περιοδείες του κ.
Μητσοτάκη ανά την Ελλάδα. Πρώτος σταθμός για το 2019 το Ηράκλειο της Κρήτης στις 18 Ιανουαρίου, όπου σε εκδήλωση των τοπικών ΝΟΔΕ θα δηλώσει τη στήριξή του στον υποψήφιο περιφερειάρχη Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη και επόμενη στάση η Λαμία.

Φώφη Γεννηματά:

Πλήττεται βάναυσα
το κράτος δικαίου
Με αφορμή τα όσα
αποκαλύπτονται γύρω
από την υπόθεση Nοvartis η πρόεδρος του
Κινήματος
Αλλαγής,
Φώφη Γεννηματά, με άρθρο της στα «Νέα» υποστηρίζει ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα Δημοκρατίας στον τόπο και πως
«το Κράτος Δικαίου δεν
απειλείται απλώς.
Πλήττεται βάναυσα.
Βρίσκεται σε μόνιμη και
διαρκή θέση άμυνας»,
αποδίδοντας ευθέως τη
ευθύνη στον Αλέξη Τσίπρα αναφέροντας συγκεκριμένα: «Ο Πρωθυπουργός φέρει ακέραιη
την ευθύνη για την υποχώρηση του Κράτους
Δικαίου, για την διεύρυνση του ρήγματος εμπιστοσύνης των πολιτών προς την Πολιτεία.
Ταυτίζεται, δυστυχώς, προσωπικά με διαρκείς
μεθοδεύσεις που έχουν όλα τα χαρακτηριστικά
θεσμικής εκτροπής: η διάρκεια, η επιμονή
και η ένταση της επίθεσης κατά της Δικαιοσύνης αποκαλύπτει την πραγματική στόχευση
της Κυβέρνησης».
Η κ. Γεννηματά κάνει λόγο για «ένα συγκροτημένο σχέδιο να καμφθούν οι δημοκρατικές λειτουργίες λογοδοσίας και ελέγχου
των εξουσιών.
Να υποταχθούν οι θεσμικές λειτουργίες
στις κυβερνητικές σκοπιμότητες. Να καταστεί
η Δικαιοσύνη αντικείμενο της κομματικής διαπάλης. Να σβήσουν οι γραμμές διάκρισης
των εξουσιών στην Κοινοβουλευτική μας Δημοκρατία».
Σύμφωνα με την πρόεδρο του Κινήματος
Αλλαγής «ο ΣΥΡΙΖΑ βρήκε εξ αρχής τα αναγκαία “δεκανίκια” του στη δεξιά συνιστώσα
που στηρίζει την Κυβέρνηση. Αξιοποίησε στο
έπακρο την “τεχνογνωσία” της Δεξιάς δημιουργώντας συνθήκες παρακράτους.
Τα υπόγεια ρεύματα Μαξίμου – καραμανλικής Δεξιάς έχουν πλέον βγει στην επιφάνεια.
Με την κάλυψη και την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού οι κάθε λογής Ρασπούτιν εξακολουθούν να δρουν ανεξέλεγκτα: εκβιάζοντας
δικαστές και εισαγγελείς, προαναγγέλλοντας
αποφάσεις, παραγγέλλοντας την προκλητικά
διακριτική μεταχείριση υποθέσεων, με κατα-

σκευή αποδείξεων και
αποσιώπηση κρίσιμων
στοιχείων».
Ο κ. Γεννηματά στρέφεται και εναντίον της ΝΔ
καλώντας την ηγεσία της
ότι έχει «ευθύνη και χρέος
να πράξει τα δέοντα και
“στα του οίκου της”, όπως
ενδεικτικά τονίζει.
«Οφείλει να εγκαταλείψει την a la carte ευαισθησία της για τους θεσμούς και τα μισόλογα.
Έχει χρέος να καταγγείλει
ανοικτά εκείνους που από
το δικό της πολιτικό περιβάλλον διευκολύνουν
και εκτελούν το διαβρωτικό για τη δημοκρατία
κυβερνητικό σχέδιο.
Χρειάζεται ανοικτή σύγκρουση με τους εκφραστές της θεσμικής εκτροπής, από όπου
κι αν προέρχονται κι όχι απλά ψευδεπίγραφα
“μέτωπα”», επισημαίνει η Φώφη Γεννηματά.
Υπογραμμίζει την «ευθύνη της δημοκρατικής
παράταξης» η οποία με σεβασμό στους θεσμούς είναι «διαχρονικά, στρατηγικά, ιδεολογικά αντίθετη σε όλους εκείνους που οραματίζονται μια δημοκρατία λιγότερο δημοκρατική. Μια εξασθενημένη Δημοκρατία».
Η Φώφη Γεννηματά καταλήγει τονίζοντας
την εναντίωση που πρέπει να υπάρξει σε
«εκείνους που επιζητούν θεσμούς αδύναμους,
λειτουργούς άβουλους και άτολμους, πρόθυμα
εργαλεία στα χέρια τους.
Που ακυρώνουν τους δημοκρατικούς αγώνες ενός λαού για το δικό τους εφήμερο μικρο-κομματικό συμφέρον.
Το Κίνημα Αλλαγής είναι εδώ. Για να διαφυλάξει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στη
δημόσια ζωή. Για να προασπίσει την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και των λειτουργών
της. Είμαστε αποφασισμένοι να περιφρουρήσουμε τη συνταγματική αρχή της διάκρισης
των εξουσιών και τα θεμέλια του Κράτους Δικαίου: την ελευθερία και την ισότητα των πολιτών.
Είμαστε εδώ για να εγγυηθούμε την απρόσκοπτη λειτουργία των πολιτειακών θεσμών
που εξασφαλίζουν και την εθνική ομοψυχία
και ενότητα του λαού.
Είμαστε εδώ για τη Δημοκρατία»

όπως παλιά...
ουζερί ταβέρνα

Ρούλα Μπάλτου
Περσεφόνης 2 Τρίκαλα
Τηλ.: 2431100104

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Delivery

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

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK

εσωτερικά
ύο 24ωρα πριν από την
έκτακτη σύσκεψη της ΚΟ
των ΑΝΕΛ αλλά και της
Εκτελεστικής Γραμματείας, το
κόμμα του Καμμένο φαίνεται ότι
βαράει… διάλυση. Κορυφαία
στελέχη και βουλευτές, που για
να λέμε την αλήθεια,
ευεργετήθηκαν πολλαπλά από
τον πρόεδρο του κόμματος,
αρνούνται να άρουν την
εμπιστοσύνη τους στην
κυβέρνηση, παρά τις… απειλές
του υπουργού Άμυνας.

Δ

Χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις του Θανάση Παπαχριστόπουλου, ο οποίος είπε πως θα υπερψηφίσει τη Συμφωνία όταν έρθει στη
Βουλή και πως δεν πρόκειται να
συμβάλει με κανέναν τρόπο στο να
πέσει η παρούσα κυβέρνηση.
Στο ίδιο μήκος κύματος και η υφυπουργός Εσωτερικών, Μαρίνα Χρυσοβελώνη, η οποία δήλωσε πως θα
αναγνώσει το κείμενο της Συμφωνίας
και εφόσον είναι προς το συμφέρον
της χώρας, τότε δεν υπάρχει λόγος
να φύγει από την κυβέρνηση.
Πρόσθεσε δε ότι «οι βουλευτές δεν
είναι αντικείμενα ή βαλίτσες για να τις
απομακρύνουμε ή να τις αποσύρουμε». Ειδικότερα, ο βουλευτής των
ΑΝΕΛ, Θανάσης Παπαχριστόπουλος, μιλώντας στον ANT1 αναφέρθηκε τόσο στη συνάντησή του με τον
πρωθυπουργό όσο και στη στάση
που θα κρατήσει όταν η Συμφωνία
των Πρεσπών έρθει στη Βουλή.
Οπως είπε η συνάντηση δεν ήταν
μυστική και έγινε την προπαραμονή
της Πρωτοχρονιάς, χωρίς να διευκρινίσει το περιεχόμενο της.
Ο κ. Παπαχριστόπουλος ξεκαθάρισε σε κάθε τόνο, ότι διαφωνεί με το
κόμμα του σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία των Πρεσπών και θα την υπερψηφίσει όταν θα έρθει στη Βουλή.
Όπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν
πρόκειται να συμβάλλω με κανέναν
τρόπο στο να πέσει η παρούσα κυβέρνηση».
Επίσης διευκρίνισε ότι ακόμα και αν
διαγραφεί από τους ΑΝΕΛ, πρώτα θα
ψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών
και στη συνέχεια θα παραδώσει την
έδρα του, λέγοντας, «θα είναι δώρο
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σελίδα 31

Διχασμός στους ΑΝΕΛ για τη συμφωνία
των Πρεσπών

για μένα η διαγραφή μου από τους
ΑΝΕΛ».
Ερωτηθείς αν στις επόμενες εκλογές θα είναι υποψήφιος με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε
ότι δεν έχει τεθεί επ’ ουδενί τέτοιο ζήτημα, ο ίδιος δεν υπήρξε ποτέ μέρος
οποιαδήποτε συνδιαλλαγής, αλλά
δεν ξεκαθάρισε αν τελικά θα είναι
εφόσον του γίνει μια τέτοια πρόταση
στις επόμενες εκλογές.
Χρυσοβελώνη: Εάν η συμφωνία
είναι προς το συμφέρον της χώρας,
δεν υπάρχει λόγος να δημιουργήσω
προβλήματα στην κυβέρνηση
Η υφυπουργός Εσωτερικών, Μαρίνα Χρυσοβελώνη, σημείωσε σήμερα ότι εφόσον η συμφωνία των Πρεσπών, «είναι πράγματι προς το συμφέρον της χώρας, από εκεί και πέρα
δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος να φύγω από τη θέση μου και να
δημιουργήσω προβλήματα στην κυβέρνηση».
«Εγώ θα αναγνώσω το κείμενο της
συγκεκριμένης συμφωνίας και εφόσον είναι πράγματι προς το συμφέρον της χώρας, από εκεί και πέρα δεν
νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος να
φύγω από τη θέση μου και να δημιουργήσω προβλήματα στην κυβέρνηση, εκτός και εάν η λύση αυτή υποδειχθεί από τον Πρωθυπουργό» τόνισε μιλώντας στον Real fm 97,8.
Η κ. Χρυσοβελώνη επεσήμανε πα-

ράλληλα: «Τι σημαίνει ότι ο κ. Καμμένος θα αποσύρει τους βουλευτές; Οι βουλευτές δεν είναι αντικείμενα ούτε βαλίτσες για να τις αποσύρουμε και να τις απομακρύνουμε.
Ο κάθε βουλευτής και ο κάθε υπουργός αποφασίζει κατά συνείδηση» και
συμπλήρωσε:
«Και εάν έχει πράξει σωστά ή λάθος θα κριθεί στην πορεία και θα αναλάβει την ευθύνης της όποιας επιλογής του...
Σαφέστατα υπάρχει η αντίθεση
των ΑΝΕΛ για να συμπεριληφθεί το
όνομα Μακεδονία στην ονομασία,
δεν είναι όμως μόνο αυτό, είναι πολλά άλλα πράγματα τα οποία πρέπει
να υπάρχουν μέσα στη συμφωνία. Για
αυτό θεωρώ εγώ προσωπικά, ότι
καλό είναι η συμφωνία αυτή να αξιολογηθεί στο σύνολο της και τότε
μόνο θα μπορεί κανείς να κρίνει εάν
αυτή η συμφωνία είναι προς το συμφέρον ή όχι της χώρας».
Η κ. Χρυσοβελώνη ευχήθηκε «να
συνεχίσει το έργο της η κυβέρνηση
έως τη λήξη της θητείας της, αλλά
και να της δοθεί μία ακόμη τετραετία,
με το δεδομένο ότι διανύει το πιο παραγωγικό κομμάτι της θητείας της».
Διευκρίνισε επίσης ότι δεν έχει
κληθεί να συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων την
Τετάρτη. «Κάτι που ίσως είναι και δι-

καιολογημένο με την έννοια ότι συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα», είπε η υφυπουργός.
«Εγώ δεν είμαι βουλευτής, άρα δεν
είμαι και μέλος της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας. Δεν ξέρω και ποια είναι η
ατζέντα της συγκεκριμένης συνάντησης και τι θα συζητηθεί» συμπλήρωσε.
Ερωτηθείσα εάν έχει συζητήσει
με τον κ. Καμμένο για το ενδεχόμενο αποχώρησης από την κυβέρνηση,
η υφυπουργός Εσωτερικών απάντησε: «Όχι, δεν έχω μιλήσει και μάλιστα ακριβώς επειδή δεν μπορούσα
να μιλήσω μαζί του, του έστειλα κάποιο email γιατί κάποια στιγμή θα
πρέπει να ακούσει και τη δική μου
άποψη γύρω από το συγκεκριμένο
θέμα, η οποία είναι ξεκάθαρη. Κατ'
αρχήν όταν θα έρθει αυτό το κείμενο της Συμφωνίας των Πρεσπών,
αυτό που εγώ θέλω είναι να μπορέσω να το αναγνώσω».
Κλείνοντας, σημείωσε ότι «τη σύνθεση της κυβέρνησης την καθορίζει
ο πρωθυπουργός, σαφέστατα τύγχανα της πρότασης και της αποδοχής
του προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, εάν έλεγα κάτι διαφορετικό θα
ήμουν αχάριστη. Αλλά τον τελικό
λόγο τον έχει ο πρωθυπουργός (...)
Δεν τίθεται θέμα από την πλευρά μου
άρσης εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση», ξεκαθάρισε η κ. Χρυσοβελώνη.
Κατσίκης: Εάν αποσύρουμε την
εμπιστοσύνη μας η κυβέρνηση χάνει
τη δεδηλωμένη
Την άποψη ότι εάν οι ΑΝΕΛ αποσύρουν την εμπιστοσύνη τους με
αφορμή τη Συμφωνία των Πρεσπών
«η κυβέρνηση χάνει τη δεδηλωμένη»,
διατύπωσε ο βουλευτής των ΑΝΕΛ
Κώστας Κατσίκης.
Ο κ. Κατσίκης μιλώντας στο ΘΕΜΑ
104,6, τόνισε ότι «από τη στιγμή που
θα εγκαταλείψουμε την κυβέρνηση
δεν μπορεί να μπει προς ψήφιση η
Συμφωνία των Πρεσπών».

Στην ερώτηση πότε θα φύγουν οι
ΑΝΕΛ από την κυβέρνηση, ο κ. Κατσίκης απάντησε ότι «εμείς θα φύγουμε πριν πάει η Συμφωνία στη
Βουλή με την έννοια ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία στα Σκόπια και
έφτασε στην Ελλάδα. Πριν αποφασίσει η διάσκεψη των Προέδρων
πότε θα εισαχθεί προς ψήφιση, φεύγουμε».
Σε επόμενη ερώτηση για το τι θα
κάνουν οι ΑΝΕΛ σε περίπτωση πρότασης δυσπιστίας από τη ΝΔ ο κ. Κατσίκης απάντησε ότι «από τη στιγμή
που φύγουμε τι νόημα έχει μια πρόταση δυσπιστίας από τη Βουλή;»,
Ερωτηθείς για το πότε τοποθετεί
χρονικά την εισαγωγή της Συμφωνίας
των Πρεσπών προς κύρωση στη
Βουλή ο βουλευτής των ΑΝΕΛ σχολίασε «έχει γίνει μια συμφωνία Τσίπρα-Καμμένου - ευελπιστώ να τηρηθεί - ότι το θέμα αυτό να μην μας
απασχολήσει μέχρι τον Μάρτιο».
Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι «σε περίπτωση που ο Τσίπρας ζητήσει ψήφο
εμπιστοσύνης για το Σκοπιανό δεν θα
την δώσουμε».
Υπενθυμίζεται ότι είχαν προηγηθεί
οι απειλές του Πάνου Καμμένου για
το μέλλον της συγκυβέρνησης και η
επίθεση στον Νίκο Κοτζιά χαρακτηρίζοντάς τον ως «ολετήρα».
«Είμαι σε πόλεμο από τότε που
τράβηξα δικό μου δρόμο δύσκολο και
δεν δέχτηκα τη ΝΔ των μνημονίων και
των Πλεύρηδων. Σε πόλεμο με τα
συμφέροντα ακόμη και “μαφιόζικα”,
δεν θα πάω ούτε από αδέσποτη ούτε
θα γονατίσω να με εκτελέσουν οι συνοδοιπόροι του ολετήρα Κοτζιά»,
είπε ο Καμμένος.
Από την πλευρά του, ο πρώην
υπουργός Εξωτερικών, σε συνέντευξή του στο Νews247, δήλωσε ότι
«o κ. Καμμένος σταμάτησε να λέει ότι
θα ρίξει την κυβέρνηση, όταν κατάλαβε ότι δε θα τον ακολουθήσουν
πολλοί δικοί του».

Δύο συλλήψεις για επίθεση «Ρουβίκωνα»
με μπογιές στην αμερικανική πρεσβεία
Επίθεση με μπογιές στο
κτίριο της πρεσβείας των
ΗΠΑ έκανε στις 03.30 τα ξημερώματα ομάδα της αναρχικής συλλογικότητας «Ρουβίκωνας».
Η αστυνομία προχώρησε

σε 10 προσαγωγές από τις
οποίες οι δύο μετατράπηκαν
σε συλλήψεις. Πρόκειται για
έναν 23χρονο και έναν 24χρονο.
Όπως έγινε γνωστό από
αστυνομικές πηγές, το ση-

μείο όπου επέλεξαν τα μέλη
του «Ρουβίκωνα» για να πετάξουν τα μπουκάλια με τις
μπογιές, είναι η πλαϊνή πλευρα του κτιρίου της πρεσβείας,
στη συμβολή των οδών Δορυλαίου και Μακεδονίας, όπου

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

βρίσκεται η είσοδος του χώρου στάθμευσης η οποία

φρουρείται από την ασφάλεια της πρεσβείας.

Οι δράστες, περίπου 10
άτομα με δίκυκλα, πέταξαν
σχεδόν ταυτόχρονα με τις
μπογιές, καπνογόνα για να
μην τους καταγράψουν οι κάμερες, αλλά και για να δημιουργήσουν σύγχυση και να
μπορέσουν να διαφύγουν.
Στη συνέχεια απομακρύνθηκαν προς τον Περιφερειακό
Λυκαβηττού, αλλά καταδιώχθηκαν αμέσως από δυνάμεις
της Ασφάλειας και της Άμεσης Δράσης, καθώς το κέντρο
επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε
απο τους αστυνομικούς σκοπούς που βρίσκονταν σε άλλα
σημεία περιμετρικά της πρεσβείας.
Σήμερα το πρωί η ΕΛΑΣ θα
προχωρήσει στις προβλεπόμενες διαδικασίες για την παραλαβή -από την ασφάλεια
της πρεσβείας- του υλικού
από τις κάμερες προκειμένου
να συμπεριληφθεί στη δικογραφία.
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Κάθε
έθνος
έχει
ΤOΣΟ
έδαφος,
όσο
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ
ΜΠΟΡΕI και ΘEΛΕΙ να ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕI...

ΚΑΙ ΠΡΕΣΠΕΣ

Τις προσεχείς μέρες η συμφωνία των Πρεσπών θα
έρθει στις επιτροπές της βουλής. Μετά από 2 μήνες
αναμένεται να περάσει με 151 ψήφους άλλα αυτό το
διάστημα θα είναι έντονου πολιτικού ενδιαφέροντος.
Μάλιστα συμπίπτει με τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων
της τοπ. αυτοδιοίκησης και οι αλληλεπιδράσεις είναι
αναπόφευκτες. Προφανώς ο ΣΥΡIΖΑ θα πλαισιώσει ψηφοδέλτια που στηρίζουν η τουλάχιστον ανέχονται τις
Πρέσπες. Δεν είναι δυνατόν Τσίπρας και Μητσοτάκης να
τσακώνονται στη βουλή και τα προοδευτικά ψηφοδέλτια
να σιωπούν η το χειρότερο να συμφωνούν με το Μητσοτάκη σε ιδιωτικές συζητήσεις. Στην περίπτωση αυτή
πιθανή νίκη του προοδευτικού ψηφοδελτίου θα είναι
σχεδόν χωρίς αντίκρισμα.
Ο Μητσοτάκης θεωρεί τη συμφωνία σχεδόν εσχάτη
προδοσία και μ αυτό μάλλον συμφωνεί και η γαλάζια αυτοδιοίκηση. Στελέχη και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύουν
να αποκλειστούν απ τον τοπικό δημόσιο βίο και να μην
είναι καλοδεχούμενοι σε βιβλιοθήκες, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ. Πρέπει να συγκροτηθούν κινήσεις όχι απλώς
προοδευτικές άλλα φιλικές προς τις Πρέσπες. Η αλήθεια
είναι ότι μέχρι τον εμφύλιο στις παραμεθόριες περιοχές
της Μακεδονίας το 1/3 ήταν Σλαβομακεδόνες που μάλιστα
είχαν δώσει και πολλούς μαχητές στην πλευρά του ΚΚΕ.
Αυτοί ήταν δίγλωσσοι στα ελληνικά και τα σλαβικά πού
μιλιούνται σήμερα στην ΠΓΔΜ και που τότε το ΚΚΕ επέτρεπε τη διδασκαλία τους στα μέρη που κατείχε. Με το
τέλος του πολέμου πέρασαν τα σύνορα ως πρόσφυγες
εγκαταλείποντας τα χωριά τους που ισοπεδώθηκαν απ
τους βομβαρδισμούς. Η ΝΔ προφανώς φοβάται ότι η
συμφωνία και η εξομάλυνση των σχέσεων θα ενθαρρύνει
πολλούς από εκείνους να εγείρουν διεκδικήσεις.
Το να ακούγεται η γλώσσα τους στο ευρωκοινοβούλιο
και άλλους οργανισμούς μπορεί να θεωρηθεί και ένα
είδος δικαίωσης για το ΚΚΕ που το 1946-49 υπήρξε
φιλικό μαζί τους. Δηλ. οι Πρέσπες μπορεί να προκαλέσουν
ακόμα και αναθεώρηση της επίσημης ελληνικής θέσης
για τον εμφύλιο! Για τους λόγους αυτούς η ΝΔ απεχθάνεται τόσο τις Πρέσπες και μπορεί ακόμα και να ανεχτεί
την κυβέρνηση αρκεί να μην τις περάσει.
ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΛΙΑΣ

Την ώραν της καταιγίδος. Τα πράγματα έδειχναν, ότι καλά επήγαινε η
εργασία. Μπορεί να μην
άφηνε πολλά κέρδη, όμως
απέδιδε ότι χρειάζονταν δια
να ζήσει η οικογένεια. Αν
όχι πλούσια κι άνετα, πάντως χωρίς στερήσεις και
εδόξαζαν τον Θεόν, σαν
καλό ανδρόγυνο.
Αίφνης όμως η κατάσταση μετεβλήθη, η εργασία
δεν πηγαίνει καλά, ίσως σ'
αυτό συνετέλεσε κάποια
γενικότερη οικονομική κρίση που παρουσιάσθη, ίσως
παράγοντες δυσμενείς, που
δεν κατόρθωσε να προβλέψει ο σύζυγος.
Οτιδήποτε κι αν συνέβη,
ένα είναι γεγονός, ότι ο σύζυγος, διέρχεται δραματικάς ημέρας παρακολουθών
την συνεχώς φθίνουσαν εργασίαν του. Ζητεί βοήθεια
από φίλους και γνωστούς,
αλλ' εκείνοι αντιλαμβανόμενοι το ναυάγιο, με τρόπο
κατάλληλο αρνούνται να
τον βοηθήσουν. Και καταπίνει λοιπόν, τα πικρά δάκρυά του ο σύζυγος και
περνά ημέρες και νύχτες
αγωνίας.
Είναι αλήθει ότι η αγάπη
του προς την σύντροφό
του και η επιθυμία του, να
μην την πικράνει τον συγ-

Φ

οβάμαι πολύ ότι η
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ
ειρήνη που
εξασφάλισε η συμμετοχή
μας στις Ευρωπαϊκούς
και υπερατλαντικους
θεσμούς, έκανε τους
περισσότερους Έλληνες
να πιστεύουν ότι αυτή,
είναι κάτι ΔΕΔΟΜΈΝΟ
και ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ....

Ιδιαίτερα οι νέοι, πιστεύουν
ό,τι ο πόλεμος είναι κάτι που
δεν πρόκειται ν ΑΓΓΙΞΕΙ τη
χώρα μας...
Κι αν αυτό ΙΣΧΥΕ μερικώς,
την εποχή του διπολισμου και
του ψυχρού πολέμου, σήμερα
τα πράγματα είναι εντελώς
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΆ .... Ιδίως με την
ανάληψη της εξουσίας στις
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής,
από τον Ντόναλντ Τραμπ και
το "επί θυραις" Brexit....
Νέοι "παίκτες και παράγοντες" , επηρεάζουν τις διεθνείς
ισορροπίες....
Η Ρωσία του Βλαντιμίρ Πουτιν, ΔΕΝ έχει καμμια σχέση μ
εκείνη του Μπορις Γιέλτσιν....
Τοτε ήταν ένας γίγαντας με
πήλινα πόδια, τώρα είναι μια
οικονομική και κυρίως, πολεμική ΥΠΕΡΔΎΝΑΜΗ ....
Η Κίνα είναι ήδη η ΠΡΏΤΗ
Οικονομική δύναμη στον κόσμο και απ τις πρώτες ΠΟΛΕΜΙΚΈΣ ... Η Ινδία σιγά σιγά
ανεβαίνει δυναμικά σ όλους
τους τομείς.....
Μικρότερης εμβέλειας οικονομικές και στρατιωτικές
δυνάμεις, βγαίνουν στο προ-

σκήνιο.... Βραζιλία, Νιγηρία,
Τουρκία ΑΠΕΙΛΟΎΝ ήδη το
Παγκόσμιο σύστημα ισορροπίας....
Η Ευρωπαϊκή Ένωση,παρ
ότι ΔΙΈΨΕΥΣΕ όλες τις Κασσανδρες που προέβλεπαν την
κατάρρευση της, ΑΝΤΈΧΕΙ
τις διεθνείς πιέσεις και τους
κραδασμούς από το διαφαινόμενο Brexit.... Παρ όλα αυτά
ΑΠΈΧΕΙ πολύ από του να καταστεί ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ δύναμη,
ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΟΎΛΗΣΗΣ για δημιουργία ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟΥ. Ακόμη περισσότερο που μια υπολογίσιμη
στρατιωτική δύναμη, η Μεγάλη Βρετανία, ΑΠΟΧΩΡΕΙ .
Οι ΗΠΑ που επί σχεδόν ένα
αιώνα παίζουν το ρόλο της
Παγκόσμιας υπερδύναμης,
ΧΆΝΟΥΝ συνεχώς έδαφος
από Κίνα, Ρωσία, ενώ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΤΑΙ ο ηγετικό τους ρόλος κι από μικρότερους περιφερειακους παίκτες....

Οι κινήσεις του Ντόναλντ
Τραμπ στη Συρία, αλλά και
έναντι της Ε. Ε, δείχνουν τις
νέες τάσεις της εξωτερικής
πολιτικής των ΗΠΑ για ΑΠΟΜΟΝΩΤΙΣΜΟ και ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΈΣ συμμαχίες με κράτη ιδιαίτερου ενδιαφέροντος....
(όπως η συμμαχία Ισραήλ, Αιγύπτου, Κύπρου, Ελλάδος.).
Και φυσικά οι ΗΠΑ ΔΕΝ θέλουν να ΔΙΑΤΑΡΑΞΟΥΝ έτι
περαιτέρω τις σχέσεις τους
με την Τουρκία. Γι αυτό και
θα της κάνουν τα "χατήρια",
έστω και σε ΒΆΡΟΣ της χώρας μας.... Ας το ΈΧΟΥΜΕ
αυτό καλά υπ ΟΨΗ μας...
Μπροστά σ αυτά τα δεδομένα ή χώρα μας πρέπει να
επιλέξει:
Ή θα ΕΝΙΣΧΎΣΕΙ τις διεθνείς και διμερείς συμμαχίες
της (π. χ. με Βουλγαρία, που
διατρέχει παρόμοιο κίνδυνο
από την πολυπληθή Τουρκική
μειονότητα) και θα ΕΝΙΣΧΥ-

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - Η ΣΥΖΥΓΟΣ
κρατεί, φροντίζει να μην
της ανακοινώσει την θλιβεράν οικονομική κατάσταση. Όμως εκείνη διαισθάνεται ότι κάτι δυσάρεστο
συμβαίνει, τον βλέπει να
έρχεται στο σπίτι κάπως
βαρύθυμος. Δεν έχει διάθεση, όρεξη να εκδηλωθεί,
να γελάσει. Κλείεται πολλάκις ο σύζυγος στο γραφείο του κι εκεί εργάζεται
σιωπηλός. Προχωρούν οι
ώρες και εκείνος, εκεί, κάποια μελαγχολία έχει επικαθήσει εις τ' άλλοτε ήρεμα
χαρακτηριστικά του. Και
όταν κάποτε η σύζυγος του
απευθύνει καμία ερώτηση,
εκείνος αποφεύγει να δώσει
συγκεκριμένη απάντηση.
Όλα αυτά αποτελούν σαφείς αποδείξεις δια την γυναίκα, ότι κάτι το δυσάρεστο του συμβαίνει, ότι η
εργασία του δεν πηγαίνει
καλά. Πώς θα συμπεριφερθεί η σύζυγος στην περίπτωση αυτή; Θα επιστρατεύσει πρώτα την πίστη της,
για να στηριχθεί στις υποσχέσεις του Θεού: “ζητείται
πρώτον την βασιλείαν του
Θεού και την δικαιοσύνην
αυτού και ταύτα πάντα προ-

Του Γεωργίου Δ. Κατσικά
στεθήσεται υμίν” (Ματθ.
στ’).
Θα μεριμνήσει δια τα πάντα. Κι αυτή η πίστις, θα
μας βοηθήσει να ξαναδημιουργηθούμε κι εγώ θα
σε βοηθήσω. Και στο τέλος
η νίκη έρχεται, οι μεγάλες
δυσκολίες περνούν, το χαμόγελο ανθίζει, άγγελος
παρηγοριάς εστάθη η πίστη, η αφοσιωμένη σύζυγος. Πόσα τις οφείλει η οικογένεια! Δια να σταθεί
όμως τόσον ανδρείαν και
τόσον αποφασιστική είναι
βέβαιον να φλογίζεται η
καρδιά της από την θερμή

πίστιν στον Θεόν. Ω πόσον
αξίζει μία φωτισμένη και
γεμάτη ισχυράν πίστιν σύζυγος! Γίνεται το στήριγμα
του συζύγου, της οικογένειας. “Γυναίκα ανδρείαν
τις ευρήσει;” ρωτά ο Θεογραφος λόγος. Δια να συμπληρώσει: “Τιμιωτέρα δε
εστι λίθων πολυτελών ή τοιαύτη”. (Παροιμ. Λα’).
-Υπάρχει όμως και η άλλη
όψις του νομίσματος, γιατί
λίγοι είναι οι τυχεροί της
πιο πάνω περιπτώσεως.
Αι ατελείωτοι απαιτήσεις
της. “Τι θα γίνει με την κατάσταση αυτή; Αδύνατον
να συνεχισθεί, θα γονατίσει
το ταμείο. Κι όμως είναι
αλύγιστη, διαρκώς καινούργια ζητάει, από τίποτε δεν
είναι ευχαριστημένη”.
Μονολογεί ο σύζυγος, ο
οποίος βλέπει ότι ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού της οικογένειας,
πηγαίνει δια την ικανοποίηση στας υπερβολικάς
απαιτήσεις της συζύγου κι
ενίοτε παράλογες, σε αμφιέσεις, κοσμήματα, καλλυντικά κι άλλα είδη της
γυναικείας φιλαρεσκείας
και επιδείξεως.

Πράγματι μία από τις μεγαλύτερες πληγές της οικογένειας είναι η φιλάρεσκος τάσις των γυναικών,
τάσις η οποία κατά τη γνώμη τους, δεν έχει τίποτε το
κακόν, είναι όμως αναντίρρητον ότι έχει σπουδαιοτάτας συνεπείας, όχι μόνο
στην οικονομική του σπιτιού, αλλά εις όλην του την
υπόσταση. Στις ημέρες μας
δε έχει προσλάβει επικίνδυνες διαστάσεις, με την
επέκταση σ' όλες τις κοινωνικές τάξεις ακόμη και
στας πτωχοτέρας.
Μία άμιλλα καταστρεπτική από πάσης φύσεως, κυριαρχεί παντού, μία άμιλλα
κατά την οποία πτωχαί ακόμη και εργάτριαι γυναίκες
του λαού, ζητούν ν' αντιγράψουν τας πλουσιωτέρας, εις όλα εν γένει τας
εκδηλώσεις της ζωής. Επισημαίνουμε όμως γενικώτερον τους κινδύνους, οι
οποίοι κρύπτονται κάτω
από τα συνεχείς απαιτήσεις
ικανοποιήσεως της γυναικείας ματαιοφροσύνης.
Δυστυχώς, όμως η φυσική αυτή διάθεσις, εάν δεν
προσέξει καταντά αδυναμία

ΘΕΊ στρατιωτικά, ή θα Δορυφοριοποιηθει έναντι του εξ
Ανατολων γείτονα....
Η συνεχής ΕΠΙΚΛΗΣΗ του
Διεθνούς ΔΙΚΑΊΟΥ, έχει την
αξία και πρέπει να γίνεται,
αλλά ΔΕΝ ΑΡΚΕΊ...
Γιατί όταν το διεθνές Δίκαιο
το ΠΑΡΑΒΑΙΝΕΙ και ΚΑΤΑΠΑΤΕΙ ο ισχυρότερος, εκείνος
που ΠΛΗΡΏΝΕΙ συνήθως, είναι το ΘΎΜΑ ..... Μόνο αν το
τίμημα της παραβίασης είναι
ΒΑΡΎΤΑΤΟ , μπορεί να ΑΠΟΤΡΈΨΕΙ κακόβουλους και άρπαγες, από τις ΥΣΤΕΡΟΒΟΥΛΕΣ σκέψεις και ΕΝΔΟΜΥΧΕΣ
επιθυμίες τους....
Και βέβαια πέρα και πάνω
απ όλα, πρέπει να ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊ υπεύθυνα ο Ελληνικός
λαός, ότι οι θυσίες για την
ΑΜΥΝΤΙΚΉ μας θωράκιση,
αποτελούν την καλύτερη επένδυση για ένα ΕΙΡΗΝΙΚΌ αύριο...
Κι αυτά ΠΡΈΠΕΙ να γίνουν
ΤΏΡΑ ... Όσο είναι ακόμη καιρός.... Αλλιώς θα είμαστε
ΥΠΟΛΟΓΟΙ έναντι των ΕΠΌΜΕΝΩΝ γενεών.... Ο, τι παραλάβαμε μια ΙΣΧΥΡΉ ΠΑΤΡΊΔΑ και την αφήσαμε ΑΝΟΧΎΡΩΤΗ έναντι εξωτερικών
επιβολων... Κάτι που ούτε ΔΙΚΑΙΟΎΜΑΣΤΕ να το κάνουμε,
ούτε η ΤΡΙΣΧΙΛΙΕΤΗΣ ιστορία
μας, το ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ ....
Ηλίας Γ Βλαχογιάννης,
τ.Νομάρχηςκαιβουλευτής
Τρικάλων,Συντονιστήςτου
ΤομέαΠροστασίαςτουΠολίτη
τηςΝέαςΔημοκρατίας

και στρέφεται στην ικανοποίηση εγωϊστικών καταστάσεων, οι οποίες είναι
δυνατόν να οδηγήσουν την
ίδια σε κατάντημα θλιβερόν,
αλλά και σε όλη την οικογένεια. Όταν το ταμείο το
απομυζά η συνεχής εναλλαγή αμφιέσεων, πώς θα
καλυφθούν οι άλλες ανάγκες του σπιτιού; Πόσα σπίτια έπεσαν έξω οικονομικώς
από μίαν τοιαύτην αλόγιστον συμπεριφοράν της συζύγου!
-Ας ενθυμηθούν και θέσουν εις εφαρμογήν μίαν
βαρυσήμαντον σύστασιν
του απ. Πέτρου: “Αι σύζυγοι
ας έχουν στολισμόν όχι τον
εξωτερικόν, δηλαδή πλέξιμο τριχών κεφαλής και
εξάλλων φορεμάτων, αλλά
το κρυπτόν της καρδίας
άνθρωπον, που έχει ως κόσμημα τον άφθαρτον στολισμόν του πράου και υπομονητικού και ησύχου πνεύματος, το οποίον ενώπιον
του Θεού είναι πολυτελές”.
(Α’ Πετρ. Γ’).
Υ.Σ. Εύχομαι Καλή Χρονιά, σ' όλες τις συζύγους
του Αγ. Γεωργίου Καλαμπάκας. Επίσης υγεία-υγεία
στις ξαδέλφες μου, Βιβή,
Βούλα, Δώρα, Ρούλα και
Σόφη.-

τοπικά

ΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΟ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ…!

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

πιτέλους να δούμε
και μια άσπρη μέρα
στην χώρα μας,
έστω κι αν πάγωσε όλη η
Ελλάδα, έστω κι αν
ταλαιπωρήθηκε όλος ο
κόσμος. Αυτές οι
συνθήκες όμως θα
περάσουν και η
κατάσταση θα
ομαλοποιηθεί.

Ε

Το Χαμηλό Πολιτικό … Βαρομετρικό, που έρχεται τον Ιανουάριο, είναι πρωτοφανές και
θα στιγματίσει την Ελλάδα, από
δω και πέρα. Ήρθε η ώρα οι
Τσίπρας – Καμμένος να πληρώσουν για τα μεγάλα ΨΕΜΑΤΑ, που είπαν στον Ελληνικό
Λαό. Πέντε χρόνια στο τιμόνι
της πατρίδας μας και τα διέλυσαν όλα. Οι ψευτοαριστεροί
του ΣΥΡΙΖΑ και οι γραφικοί
ψευτοδεξιοί του Καμμένου είχαν σαν Αυτοσκοπό μόνο την
κατάληψη της Εξουσίας. Έτσι
τα γκαρσόν του Κολωνακίου
και οι άνεργοι των ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ τοποθετήθηκαν σε θέσεις
κλειδιά, χωρίς προσόντα και
γέμισαν τα βιβλιάρια και τις
θυρίδες των τραπεζών με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, την
στιγμή που τα νέα παιδιά μας
έγιναν μετανάστες ή έμειναν
άνεργοι στην Ελλάδα.
Ο Ιανουάριος θα είναι πολύ …
καυτός … μήνας από πλευράς
πολιτικών εξελίξεων. Η ψηφοφορία για την συμφωνία των
Πρεσπών, η άφιξη και οι πιέσεις
της Μέρκελ, που ξαφνικά μεσοχείμωνο μας επισκέπτεται
όχι για να μας λύσει τα προβλήματα, που μας δημιούργησε με τα σκληρά Μνημόνια,
που μας επέβαλαν, αλλά για να
προστατεύσει δικά της συμφέροντα, βάζοντας τα Σκόπια στην
Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ, οι πιέσεις των
ΗΠΑ, οι δηλώσεις των Τούρκων,
οι απειλές του Καμμένου και το
Εκκλησιαστικό θέμα, αποσταθεροποιούν την καρέκλα … του
Πρωθυπουργού και των συνοδοιπόρων του.
Ενδεχομένως, η επίσκεψη
της Μέρκελ να δημιουργήσει
και κενό … Εξουσίας, εάν φυσικά ο Καμμένος πραγματοποιήσει τις απειλές του. Η συμφωνία των Πρεσπών, στα μέσα
του μηνός, φαίνεται πως περνάει από την Βουλή των Σκοπίων και το … μπαλάκι πέφτει
στην Ελληνική Κυβέρνηση μέχρι
το τέλος Ιανουαρίου. Είναι όντως μια … καυτή … πατάτα.
Ήδη η πλειοψηφία των Ελλήνων χαρακτηρίζει και θεωρεί
«προδότες» αυτούς που θα ψηφίσουν την Συμφωνία αυτή. Δυστυχώς, η επαίσχυντη αυτή
συμφωνία υπονομεύει τα Εθνικά μας συμφέροντα.
Μέσα στο ίδιο δύσκολο, πολιτικό, χρονικό σημείο εντάσσονται δύο ακόμη παράμετροι,
οι απειλές της Τουρκίας σε Αιγαίο και σε Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης και της Κυπριακής ΑΟΖ και το θέμα διαχωρισμού Κράτους και Εκκλησίας.
Παρά το γεγονός ότι οι Βρυξέλλες δείχνουν τα … δόντια
τους στον Ερντογάν και τον
απειλούν πως εάν κάνει θερμό
επεισόδιο στο Αιγαίο θα διακοπούν οι διαπραγματεύσεις για
την ενταξιακή πορεία της Τουρ-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 7409/291857

Γράφει ο Δρ.

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

κίας στην Ε.Ε. και θα σταματήσει η χρηματοδότηση και η τελωνειακή ένωση Τουρκίας και
Ε.Ε., κανένας δεν αποκλείει
θερμό επεισόδιο, δεδομένου
ότι ο Σουλτάνος έχει τεράστια
προβλήματα στην Τουρκία και
θα θελήσει έτσι να τα εκτονώσει.
Το φιάσκο της NOVARTIS
έγινε μπούμερανγκ για τους
ΤΣΙΠΡΑ-ΚΑΜΜΕΝΟ, οι οποίοι
ήθελαν, με την άφιξη του νέου
έτους, να περάσουν … Βραχιολάκια, στους πολιτικούς τους
αντιπάλους, προκειμένου να
αναστρέψουν, το μη αναστρέψιμο πλέον, πολιτικό κλίμα.
Έσκαβαν τον λάκκο για Ν.Δ. και
ΠΑΣΟΚ αλλά έπεσαν οι ίδιοι
μέσα.
Τέλος, ο «εξορθολογισμός»,
που έλεγε ο Τσίπρας μπροστά
στον σιωπηλό και αμήχανο Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, μεταξύ
Κράτους και Εκκλησίας, αντιμετωπίζει την σθεναρή αντίδραση της Ιεραρχίας, του Κλήρου και του Λαού.
Ο Εκπρόσωπος Τύπου της
Κυβέρνησης, γνωρίζοντας πως
μετά την ψηφοφορία των Πρεσπών δεν θα έχουν την δεδηλωμένη στην Βουλή, δηλαδή
τους 151 βουλευτές, έκανε
λόγο για Κυβέρνηση «ΑΝΟΧΗΣ». Αυτό σημαίνει ότι μπορεί
να κυβερνήσουν ακόμη και με
… 120 βουλευτές. Ο Τσίπρας
ζητούσε, το 2014, από τον τότε
πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, να κάνει εκλογές, γιατί δεν
είχε την στήριξη του Λαού και ο
Σαμαράς τις έκανε. Αυτός πως
μπορεί να παραμείνει στην
εξουσία, αφού έχει χάσει την
πλειοψηφία των πολιτών, δημοσκοπικά και δεν έχει την δεδηλωμένη; Ότι είναι νόμιμο δεν
είναι και ηθικό.
Ο Τσίπρας πνέει τα Λοίσθια
και τα Πολιτικά παιχνίδια δεν
τον σώζουν. Ο ερχόμενος Ανασχηματισμός θα είναι ο τελευταίος και θα έχει ανοίξει τους
Πολιτικούς Ασκούς του Αιόλου.
Ας σταματήσουν να καταστρέφουν την Πατρίδα μας και
την Δημοκρατία μας, με όποια
άσχημα κι αν έχει αυτή, τουλάχιστον στην χώρα μας.
Ας κάνουν Εκλογές, για να
διαπιστώσουν πόσο ξεκομμένοι
είναι οι «Φουκαράδες», όχι βέβαια οικονομικά, αλλά πολιτικά,
από την κοινωνία μας.
Νομοτελειακά θα αναγκαστούν να στήσουν Κάλπες,
έστω και τον Μάϊο … !

1. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας με Ταχυδρομική
διεύθυνση:
Β. Τσιτσάνη 31 – Τ.Κ 42132.
Κωδικό NUTS: EL-611,
Αριθμοί τηλεφώνου:2431046271,
2431046219
Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2431046210,
2431046264
Ηλεκτρονική
Δ/νση
(email):
techerg.trik@thessaly.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.thessaly.gov.gr
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 και των Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/Τ/7-6-10), Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ
160Α) και Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29Α) και
της απόφασης Αρ. 83010/4098/2017
(ΦΕΚ 2710Β/2017), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και την αρ.
2431/2018 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας,
του αναφερομένου στην παράγραφο
7 έργου.
2. Τα στοιχεία της σύμβασης ήτοι:
Διακήρυξη Δημοπρασίας, Τεχνική περιγραφή, Προϋπολογισμός έργου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της
περιφέρειας Θεσσαλίας: www.thessaly.gov.gr
3. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων αποτελεί την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων σύμφωνα με
την αριθμ. 15840/156612/4-10-2018
απόφαση Αναπληρωτή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ
4788/Β’/26-10-2018) «Έγκρισης της
146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης – επικαιροποίησης
του Π.Δ 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α’/27-122010): «Οργανισμός της Περιφέρειας
Θεσσαλίας», όπως ισχύει για την υλοποίηση τεχνικών έργων και λοιπές αρμοδιότητες.
4. Η αναθέτουσα αρχή ανήκει στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση Β’ βαθμού στις
μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές.
5. Κωδικός CPV:
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ–
{45233141-9}
(Ν.4412/2016/ΦΕΚ 147Α/8-8-2016 Παράρτημα ΙΙ)
6. Κωδικός NUTS: EL611 (Θεσσαλία
– Τρίκαλα, Καρδίτσα)
7. Περιγραφή έργου:
«EΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2019»
Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης Π.Ε Τρικάλων στην
περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας
8. Προϋπολογισμός έργου: δαπάνη
εργασιών 193.548.38 € και Φ.Π.Α.
46.451.62 €, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 240.000,00 €.
9. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές
προσφορές
10. Προθεσμία περαίωσης έργου
ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
11. 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται σε
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Α2ης τάξης και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Ειδικότερα γίνονται δεκτές:
1.1. Οικονομικοί φορείς – Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην
Α2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την
συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από κράτη που
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, στα οποία τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω
β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και
ποσοτική άποψη.
2. O Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ένωσης.
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των
παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του
ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω
ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για
την ένωση (πχ κοινοπραξία).
12. Ανοικτή Διαδικασία με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.
18. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ είναι “η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής”,
(άρθρο 95 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/88-2016) παρ. 2α).
19. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, σύμφωνα με το
άρθρο 121 παρ.1α, την 28η του μηνός
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10 π.μ..
21. α. Ο προσφέρων δεσμεύεται
από την προσφορά του για χρονικό
διάστημα εννέα μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
β. Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει την 6η ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ημέρα
ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00.
γ. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται
όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.
22. Οι προσφορές συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα.
24. Χρηματοδότηση από πιστώσεις
της Περιφέρειας Θεσσαλίας Πρόγραμμα- Π.Δ.Ε. 2018 ΕΠ51700002 της
ΣΑΕΠ517, Απόφαση Α.Π.: 2765/1312-2018 Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
25. Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά την διαδικασία του διαγωνισμού σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις είναι η ΑΡΧΗ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Ν.4412/2016 -άρθρο 368).
28. Ημερομηνία αποστολής της
προκήρυξης: –
29. Η σύμβαση εμπίπτει στην ΣΔΣ.
31. Αύξων Αριθμός Συστήματος
του εν λόγω έργου: 79402
13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 26, 27, 30:
–
Τρίκαλα, 27 / 12 / 2018
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. Πρωτ.:7429/293686

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας με Ταχυδρομική
διεύθυνση:
Β. Τσιτσάνη 31 – Τ.Κ 42132.
Κωδικό NUTS: EL-611,
Αριθμοί τηλεφώνου:2431046271,
2431046219
Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2431046210,
2431046264
Ηλεκτρονική Δ/νση (email):
techerg.trik@thessaly.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.thessaly.gov.gr
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 και των Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/Τ/7-6-10), Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ
160Α) και Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29Α) και
της απόφασης Αρ. 83010/4098/2017
(ΦΕΚ 2710Β/2017), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και την αρ.
2430/2018 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας,
του αναφερομένου στην παράγραφο
7 έργου.
2. Τα στοιχεία της σύμβασης ήτοι:
Διακήρυξη Δημοπρασίας, Τεχνική περιγραφή, Προϋπολογισμός έργου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της
περιφέρειας Θεσσαλίας: www.thessaly.gov.gr
3. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων αποτελεί την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων σύμφωνα με
την αριθμ. 15840/156612/4-10-2018
απόφαση Αναπληρωτή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ
4788/Β’/26-10-2018) «Έγκρισης της
146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης – επικαιροποίησης
του Π.Δ 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α’/27-122010): «Οργανισμός της Περιφέρειας
Θεσσαλίας», όπως ισχύει για την υλοποίηση τεχνικών έργων και λοιπές αρμοδιότητες.
4. Η αναθέτουσα αρχή ανήκει στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση Β’ βαθμού στις
μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές.
5. Κωδικός CPV:
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ – {45112700-2}
(Ν.4412/2016/ΦΕΚ 147Α/8-8-2016 Παράρτημα ΙΙ)
6. Κωδικός NUTS: EL611 (Θεσσαλία
– Τρίκαλα, Καρδίτσα)
7. Περιγραφή έργου:
ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΗΜΑΝΣΗ, ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
(π.κ. 2013ΕΠ01700012)»
ΥΠΟΕΡΓΟ 118: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ»
Αντικείμενο του έργου είναι εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος
χώρου κατάντι της λίθινης τοξωτής γέφυρας Παλαιοκαρυάς Δήμου Πύλης
8. Προϋπολογισμός έργου: δαπάνη
εργασιών 116.935,48€ και Φ.Π.Α.
28.064,52€, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 145.000,00€.
9. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές
προσφορές
10. Προθεσμία περαίωσης έργου
ΕΞΙ ( 6 ) ΜΗΝΕΣ από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
11. 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται σε
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ Α2ης
τάξης και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Ειδικότερα γίνονται δεκτές:

σελίδα 33

1.1. Οικονομικοί φορείς – Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,
εφόσον ανήκουν στην Α2η τάξη και
άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την
συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από κράτη που
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, στα οποία τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω
β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και
ποσοτική άποψη.
1.2 Ενώσεις Οικονομικών φορέων –
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων:
α. Ενώσεις Οικονομικών φορέων –
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό
μεταξύ τους , υπό τους όρους του άρθρου 76 , παρ.3β του Ν.4412/2016 και
υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
β. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α1
Τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με τις προϋποθέσεις της
παρ.3β του άρθρου 7β του
Ν.4412/2016 όπως ισχύει.
2. O Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ένωσης.
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των
παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του
ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω
ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για
την ένωση (πχ κοινοπραξία).
12. Ανοικτή Διαδικασία με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.
18. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ είναι “η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής”,
(άρθρο 95 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/88-2016) παρ. 2α).
19. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, σύμφωνα με το
άρθρο 121 παρ.1α, την 4η του μηνός
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και
ώρα 10 π.μ..
21. α. Ο προσφέρων δεσμεύεται
από την προσφορά του για χρονικό
διάστημα εννέα μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
β. Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει την 10η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00.
γ. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται
όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.
22. Οι προσφορές συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα.
24. Χρηματοδότηση από πιστώσεις
της Περιφέρειας Θεσσαλίας Πρόγραμμα- Π.Δ.Ε. 2014 ΕΠ51700019 της
ΣΑΕΠ517, Απόφαση Α.Π.: 2576/1212-2018 Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
25. Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά την διαδικασία του διαγωνισμού σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις είναι η ΑΡΧΗ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Ν.4412/2016 - άρθρο 368).
28. Ημερομηνία αποστολής της
προκήρυξης: –
29. Η σύμβαση εμπίπτει στην ΣΔΣ.
31. Αύξων Αριθμός Συστήματος
του εν λόγω έργου: 79401
13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 26, 27, 30:
–
Τρίκαλα, 28 / 12 / 2018
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

34 σελίδα

ΤΡΙΤΗ

8

09:50 Απευθείας
12:00 ΕΡΤΕιδήσεις-ΑθλητικάΚαιρός
12:50 ΆλληΔιάσταση
15:00 ΕΡΤΕιδήσεις-ΑθλητικάΚαιρός
16:00 ΔεύτερηΜατιά
18:00 ΕΡΤΕιδήσεις-Δελτίοστη
Νοηματική-Αθλητικά-Καιρός
18:15 ΟΠόλεμοςτουΧόλιγουντ
19:15 Sportify
20:40 ΟΚαιρόςΣτηνΏρατου
20:55 ΚεντρικόΔελτίοΕιδήσεωνΑθλητικά-Καιρός
22:00 VisaVis
23:00 ΗΕπόμενηΜέρα
00:30 'EναΞενοδοχείοΔίπλαστη
Θάλασσα
01:20 Sportify
02:50 ΟΠόλεμοςτουΧόλιγουντ
03:50 'EναΞενοδοχείοΔίπλαστη
Θάλασσα
04:40 VisaVis
05:30 ΣανΣήμερατον20όΑιώνα(Ε)
05:50 ΠρώτηΕίδηση

06:00
10:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:15
17:30
18:30
19:30
20:40
20:45
21:45
22:45
23:45
02:00
03:00
04:00
05:00

06:00
07:30
09:00
12:00
14:00
15:00
16:00
17:40
18:40
19:55
21:00
22:00
00:45
02:30
04:15
05:00

ΚαλημέραΕλλάδα
ΤοΠρωινό
ANT1News
ΚωνσταντίνουκαιΕλένης(Ε)
ΡουκΖουκ
ΚάτιΨήνεται
ΑΝΤ1News-Δελτίοστη
ΝοηματικήΓλώσσα
StillStanding
ΓυναίκαΧωρίς'OνομαE72
ANT1News
ΚλήρωσηΛαϊκούΛαχείου
ΗΕπιστροφήE50
ΠέτατηΦριτέζαE21(Ε)
ΜιαΖωήΚ2Ε5
ΠαγκόσμιοςΠόλεμοςΖ
VICEΚ6(Ε)
ΜημουΛεςΑντίο(Ε)
ΤοΚαφέτηςΧαράς(Ε)
ΚαιοιΠαντρεμένοι'EχουνΨυχή
(Ε)

ΑλήθειεςμετηΖήνα(Ε)
ShoppingStar(Ε)
ΣτηΦωλιάτωνΚουΚου
ΑλήθειεςμετηΖήνα
ΝτετέκτιβΜονκΚ4Ε7
StarNews
ShoppingStar
ElifΚ2Ε246
ΤροχόςτηςΤύχης
StarNews
LethalWeaponΚ2Ε4
ΟΥποκινητής
Gamer
PersonofInterestΚ4
ChristineΚ3
ΜαύροΤριαντάφυλλοΚ4

τηλεόραση

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

06:00
06:30
07:20
07:45
10:30
12:15
13:00
15:00
16:50
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
21:50
23:00
00:50
01:40
02:50
03:50
04:20
05:10

06:00
10:00
11:30
14:00
15:00
15:10
16:10
19:45
21:00
00:30
01:30
04:15

ΘυρίδαΤηλεπώλησης
ΟιΦίλοιΜουΤίγρηςκαιΓουίνι
ΗΜικρήΓοργόνα
HappyDayστονAlpha
AlphaΡεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
ΤιΛέει;
ΔελτίοΕιδήσεωνστηΝοηματική
Γλώσσα
ΑστέραςΡαχούλαςE22(Ε)
Deal
ΚεντρικόΔελτίοΕιδήσεων
'EλαστηΘέσημουΚ3Ε67
ΤοΣόισουΚ4Ε26(Ε)
ΤοΤατουάζΚ2Ε116
Grey'sAnatomyΚ14Ε11
WorldParty(Ε)
ΟιΙστορίεςτουΑστυνόμου
ΜπέκαΚ1(Ε)
ΑυτέςΕίναιοιKardashiansΚ10
Ε13
ΘυρίδαΤηλεπώλησης
Deal(Ε)
Εικόνες(Ε)

Σήμερα
Αταίριαστοι
ΜαζίΣου
ΟιΕιδήσειςτουΣΚΑΪ
ΔελτίοστηΝοηματική
'Oσο'EχωΕσέναE78
MyStyleRocks
ΤαΝέατουΣΚΑΪ
PowerofLove
'Oσο'EχωΕσένα
MyStyleRocks(Ε)
ΜαζίΣου(Ε)

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

News(Ε)
BeaPredator(Ε)
ΚοινωνίακαιΠολιτισμός(Ε)
Τηλεαγορές
ΗΝύφη
ΚεντρικήΕλλάδαΚαλησπέρα
Τηλεαγορές
ΔελτίοΕιδήσεων
Τηλεαγορές
ΗΝύφη
News
ΔελτίοΕιδήσεων
ΚόντρακαιΡήξη
ΘεσσαλώνΔρώμενα
ΔυνατάκαιΕλληνικά
ΔελτίοΕιδήσεων(Ε)
Πάνωαπότα'Oρια
ΚεντρικήΕλλάδαΚαλησπέρα
(Ε)
03:30 ΚοινωνίακαιΠολιτισμός(Ε)
04:15 ΗΝύφη

00.30«ΚαλημέραΘεσσαλία»
01.40ΤοΜαγκαζίνοτηςΘεσσαλίας

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Σχοινάς Δημήτριος
Απόλλωνος & Γαριβάλδη ,2431029797
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Σαπουνά Χριστίνα
Σαράφη 4, 2431026350
Από 5 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ
Τσαγκούλη Σοφία
Καποδιστρίου 14, 2431022175
Ράπτης Γιάννης
28ης Οκτωβρίου ,2431032067

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Λιάπης-----------------------------------Οδ.Τρικάλων-Καλ/κας
Νταϊλιάννη ------------------------------------------Οδ.Λαρίσης
Ντόκος--------------------------------------------Οδ.Καρδίτσης
Παππάς------------------------------------------------Οδ.Πύλης
Κατσιάκος-----------------------------------Συνάτικας(Ρόγγια)
Κέμος -----------------------------------------------------Σωτήρα
Μίντζας ---------------------------------------Παλαιομονάστηρο
Τσινάκης--------------------------------------------Φανερωμένη

03.00«ΗΩρατηςΜαγνησίας»
03.50Ξένηταινία«Τheyshoothorses
don’tthey?»
05.50Μουσικόδιάλειμμα
06.00«ΑρωμαΕλλάδος»
07.45Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
08.20«ΚαλημέραΘεσσαλία»
09.30Τελεμάρκετινγκ
10.30«ΘεσσαλίαLIVE»
11.20Παιδικόπρόγραμμα«Ποντίκι
αστυνόμος»,«Μόγλι»
12.00«Μημουπεις»
13.00ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00Ντοκυμαντέρ«Μεταξοχώρι»
14.40ΤοΜαγκαζίνοτηςΘεσσαλίας
16.00Τελεμαρκετινγκ
17.00«ΗΩρατηςΜαγνησίας»
18.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
18.40Τελεμάρκετινγκ
19.00«Καρέ-καρέμαθήματασκίτσου»
(Ε)
19.30Ελληνικηταινία«Αδέκαροι
ερωτευμένο»
21.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
21.45Ενλευκώ
23.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
23.40«ΘεσσαλίαLIVE»

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

ΠΡΩΙΝΗΑΤΖΕΝΤΑ
ΜΥΣΤΙΚΑΤΩΝΓΕΥΣΕΩΝ
ASTRAMARKET
ΚΟΝΤΡΑΚΑΙΡΗΞΗ
ΠΑΡΑΘΥΡΟΣΤΗΘΕΣΣΑΛΙΑ
ASTRAMARKET
ΚΕΝΤΡΙΚΟΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΜΥΣΤΙΚΑΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRAMARKET
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΓΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΤΑΙΝΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
NIGHTZONE
ΠΑΡΑΘΥΡΟΣΤΗΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRAMARKET

ΚΡΙΟΣ: Θετικάείναιταπράγματαγιαόσουςδραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούνστοεξωτερικό,αλλάκαιγιαόσουςθέλουν
νασπουδάσουνήναεκδώσουνκάποιοέργοτους.
ΤΑΥΡΟΣ: Αντοεπόμενοδιάστημασκοπεύειςνα
προχωρήσειςκαισεαισθητικέςεπεμβάσειςτα
αποτελέσματα θα σε αφήσουν περισσότερο
ικανοποιημένοαπ'όσοφαντάζεσαι.Όμωςευεργετικήθαείναιγιατηνεικόνασουησεξουαλικήσουζωή,ηοποίαμέχριτιςαρχέςτουεπόμενουμήνααπ'όσοφαίνεταιθαείναιέντονη!
ΔΙΔΥΜΟΙ: ΚαλήεβδομάδαΔιδυμάκια,γιαναμη
σαςπωκαλόμήνα,αφούηΑφροδίτημέχριτις
αρχέςτουεπόμενουμήναθαβρίσκεταιαπέναντι
σαςδίνονταςσαςτηνευκαιρίανααποκαταστήσετεσχέσειςπουμπορείνασαςπροβλημάτιζαν
τοπροηγούμενοδιάστημα,αλλάκαιτηδημιουργία
νέωνσχέσεωνκαισυνεργασιώνπουθααποδειχτούνιδιαίτερααρμονικέςκαι...απολαυστικές!
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Καρκινάκια,ηκαθημερινότητασας,
είτεμιλάμεγιατηνεργασιακή,είτεγενικότερα
γίνεταιπιοευχάριστημετοπέρασματηςΑφροδίτηςστονΤοξότη.Καλόθαείναιμόνοναμηντο
παρακάνετεμετοφαγητό,αφούτοεπόμενοδιάστημα φαίνεται ότι είστε επιρρεπείς σε απολαύσειςπου...αφήνουνκιλά.
ΛΕΩΝ: Μιαάκρωςευνοϊκήθέσηείναιγιασας
αυτήτηςΑφροδίτηςστονΤοξότη,ηοποίαπερνάειστον5οηλιακόοίκοσαςήαλλιώςστονοίκο
της"καρδιάς",τουφλερτ,τωνπαιδιώνκαιτηςχαράςτηςζωής.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ηατμόσφαιραστοσπίτιγίνεταιπιο
αρμονικήγιασαςμετηνέαθέσητηςΑφροδίτης,
αφούμπορείναμπουνχρήματακαινασαςβοηθήσουνναξεπεράσετεκάποιεςδυσάρεστεςκαταστάσειςπουμπορείναδημιούργησεηέλλειψήτου,αλλάκαιναπροχωρήσετεσεαλλαγές
στηδιακόσμησητουήακόμακαισεμιαανακαίνιση.

ΖΥΓΟΣ: ΟιεπικοινωνίεςεξομαλύνονταιμετοπέρασματηςΑφροδίτηςστονΤοξότηκαιμαζίτους
τανεύρασαςπουμπορείναείναιλίγοπιοευαίσθητατοτελευταίοδιάστημα.Ξέρετετιθέλετε
καιθαβρείτεκαιτονπιοκατάλληλοτρόπογιανα
τοαποκτήσετε.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: ΜπορείηΑφροδίτηνασαςαποχαιρετάκαινανιώθετεότιχάνετεκάτιαπότηνέντονηλάμψηπουσαςχαρακτήριζετοπροηγούμενο
διάστημα,ωστόσοέρχεταινααποκαταστήσειλίγο
τηναναστάτωσηπουδημιούργησεστοπορτοφόλι
σαςμετατόσαέξοδασταοποίασαςέβαλε.
ΤΟΞΟΤΗΣ: καλόθαήτανναβάλετεκαιέναμάτι
πάνωσαςγιατονεπόμενοένασχεδόνμήναπου
θαπαραμείνειηΑφροδίτηστοζώδιοσας,αφού
δενείναιμόνοτογεγονόςότιθαγοητεύετεακόμακαι...τα"πόμολα",αλλάπολλοίθαζηλέψουν
τηνεύνοιαπουθατύχετεστιςσχέσειςσας,στις
συνεργασίεςσας,στονέρωτα.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: ΗνέαθέσητηςΑφροδίτηςπουαπό
σήμεραπερνάειστονΤοξότηέρχεταινασαςδώσειτηνεπιλογήνααπολαύσετετημοναξιάσας
καιμεηρεμίανασχεδιάσετετιςεπόμενεςκινήσειςσας.Απότηνάλληόμωςθαέχετετηνευκαιρίαναβρεθείτεδίπλασεόποιονσαςέχειανάγκηκαινααπολαύσετετηχαράτηςπροσφοράς.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Όχιότιτοπροηγούμενοδιάστημα
κλειστήκατεστοσπίτι,αλλάτώραμετοπέρασμα
τηςΑφροδίτηςστονΤοξότηοικοινωνικέςσαςσχέσειςκαιδραστηριότητεςθαείναι...εθιστικές!Ο
έρωταςμπορείνακρύβεταιστοφιλικόσαςπερίγυρο,ενώενδεχομένωςνααναζητήσετεκαιτην
οικονομικήστήριξηκάποιουφίλουσας.
ΙΧΘΕΙΣ: Ητύχηθαείναιμετομέροςσαςκαιαυτό
σημαίνειότιηεύνοιατηςθαείναιεμφανήςείτε
μιλάμεγιαεπαγγελματικάζητήματα,όπουπολλοίθαβρεθούνναυποστηρίξουνεσάςκαιτιςθέσειςσας,αλλάκαισεθέματασχέσεων,όπουείναιπιθανόνναθελήσετενακάνετετοεπόμενο
βήμα.

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

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

“ΓΟΥΙΛΙ”
Σε κανονικές προβολές
η ελληνική κωμωδία

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

“ΓΚΡΙΝΤΣ”
στα ελληνικά
2) Η παιδική ταινία

“Ο ΑΣΠΡΟΔΟΝΤΗΣ”
στα ελληνικά
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

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

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
και ευτυχισμένο το 2019.
Επόμενες προβολές:

07.00-08.00ΚινούμεναΣχέδια
08.00–09.00ΧρώματαΕλλάδας
09.00–10.00ΌλοΥγεία
10.00–12.00Τηλεπωλήσεις
12.00–13.00ΔρόμοιτηςΠαράδοσης
13.00–15.00Τηλεπωλήσεις
15.00–16.00Ορθά–Κοφτά
16.00–18.00Τηλεπωλήσεις
18.00–18.30ΔελτίοΕιδήσεων
18.30–19.30ΚόντρακαιΡήξη
19.30–20.00Κοινωνικήσειρά
20.00–20.30ΔελτίοΕιδήσεων
20.30–22.00Μυλόπετρεςτης
παράδοσηςκαιτουπολιτισμού
22.00–23.00ΑνατρεπτικόΔελτίο
23.00–00.00ΚόντρακαιΡήξη
00.00–00.30ΔελτίοΕιδήσεων
00.30–02.00Ταάστρακαιταζώδια
02.00–06.00Τηλεπαρέα
06.00–07.00Videoclips

Από Πέμπτη 10/1/2019

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

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔHMOTIKEΣ KAI ΔHMOΣIEΣ APXEΣ Ν. TPIKAΛΩN
Nοσοκομείο 2431350100,Δήμου Tρικκαίων: 24313 51100-110,
Nομαρχία 27445,Nομάρχης 27938,Αναγγελία Πυρκαγιών 1591,
KTEO 35852,Tμήμα Yγιεινής 46248,Tμήμα Kοιν. Πρόνοιας
46233,OAEΔ 27459,A’ βάθμια Eκ/ση 46314,B’ βάθμια Eκ/ση
46320, ΔEH 27281, 1050, ΔEYAT 76711-13, Aστικό KTEΛ
76651,ΡΑΔΙΟ Tαξί 18300(απόσταθεράήκινητάτηλέφωναχωρίς να προστεθεί κωδικός) ισχύουν και τα εξής: 22111,
33111,TAXI Πύλης 2434022446, Φορτοταξί 70222,Tρίκυκλα
25111. KAΛAMΠAKAΣ (24320): Δημαρχείο 22346,
Kέντρο Yγείας 22222,Tαξί 2431022022,KTEΛ 22432,OΣE
22451, Πυροσβεστική 22999, ΔEH 22288, Aστυνομία
76100.ΠYΛHΣ (24340): Δημαρχείο 22313,Kέντρο Yγείας 22870,Aστυνομία 22277,ΔEH 41255.ΦAPKAΔONAΣ
(24330): Δημαρχείο 29023,Kέντρο Yγείας 22570,Aστυνομία 63030,OTE 22099,Πυροσβεστική 61199,61166.

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

2

1

9

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

9

9

XPHΣIMA THΛEΦΩNA
EKAB 166, ΔEH βλάβες 1050, OTE βλάβες 121, Άμεση Δράση 100, Πυροσβεστική 199
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ιλιάδες προσλήψεις μπαίνουν
στον παιχνίδια των
προεκλογικών παροχών από
την κυβέρνηση. Με ανακοινώσεις
που ζαλίζουν τον κόσμο και δίνουν
ελπίδα στους πολίτες (και ειδικά
στους νέους) για μια θέση στο
Δημόσιο, φιλοδοξεί το Μαξίμου να
φέρει πίσω τους ψηφοφόρους που
εγκατέλειψαν το Μαξίμου.

Χ

Ετσι, σε εξέλιξη είναι 24 προκηρύξεις
για σχεδόν 11 χιλιάδες προσλήψεις που
θα γίνουν το επόμενο διάστημα.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για 10.813
μεταξύ των οποίων η νέα προκήρυξη για
τις 28 μόνιμες θέσεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ
στο υπουργείο Δικαιοσύνης, το Αιγινίτειο
Νοσοκομείο, τον ΟΑΕΔ, την ΕΛΣΤΑΤ,
τον ΕΟΜ, την Ι.Μ. Τριφυλλίας και Ολυμπίας, και των Επιμελητηρίων Λακωνίας και
Θεσσαλονίκης αλλά και τις 8.166 της περίφημης προκήρυξης 3Κ.
Αναλυτικά οι προκηρύξεις σύμφωνα με
το afodioikisi:
· Επεξεργασία σχεδίων προκηρύξεων
για την πλήρωση: 1) 28 θέσεων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, του Αιγινίτειου Νοσοκομείου, του ΟΑΕΔ, της ΕΛΣΤΑΤ, του ΕΟΜ, της
Ι.Μ. Τριφυλλίας και Ολυμπίας, και των Επιμελητηρίων Λακωνίας και Θεσσαλονίκης, 2) 49 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).
· Προκήρυξη για την πλήρωση 548 θέσεων ΠΕ Εφοριακών και ΠΕ Τελωνειακών
της ΑΑΔΕ σύμφωνα με το άρθρο 17 του
ν. 2190/1994 (γραπτός διαγωνισμός)
(1Γ/2017-ΦΕΚ 40/1-12-2017). Εξέταση
ενστάσεων για την έκδοση οριστικών
αποτελεσμάτων.
· Προκήρυξη για την πλήρωση 209 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
(1Κ/2018). Επεξεργασία αιτήσεων και δικαιολογητικών.
· Προκήρυξη για την πλήρωση 42 θέ-

Όλοι για μια θέση στο Δημόσιο
Που θα γίνουν οι 11 χιλιάδες προσλήψεις - Σε εξέλιξη είναι 24 προκηρύξεις

σεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας στην ΑΕΠΠ
(2Κ/2018). Επεξεργασία αιτήσεων και δικαιολογητικών.· Προκήρυξη για την πλήρωση 8166 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών (3Κ/2018). Αυτεπάγγελτος και κατ’ ένσταση έλεγχος για
την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων.
· Προκήρυξη για την πλήρωση 102 θέσεων ΥΕ κατηγορίας σε διάφορους φορείς (ΕΥΔΑΠ, ΤΕΕ, ΕΣ) (4Κ/2018) (ΦΕΚ
13/12-4-2018). Επεξεργασία αιτήσεων
και δικαιολογητικών.
· Προκήρυξη για την πλήρωση 37 θέσεων ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
του ΕΚΑΒ (5Κ/2018) (ΦΕΚ 16/15-5-2018).
Επεξεργασία αιτήσεων και δικαιολογητικών.
· Προκήρυξη για την πλήρωση 588 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ του Υπουργείου Δικαιοσύνης (6Κ/2018) (ΦΕΚ 17/22-5-2018).

Επεξεργασία αιτήσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων.
· Προκήρυξη για την πλήρωση 158 θέσεων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (7Κ/2018) (ΦΕΚ 18/14-6-2018).
Επεξεργασία αιτήσεων και δικαιολογητικών.
· Προκήρυξη για την πλήρωση 186 θέσεων κατηγορίας ΔΕ Φυλάκων του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
(8Κ/2018) (ΦΕΚ 19/20-6-2018). Επεξεργασία αιτήσεων και δικαιολογητικών.
· Προκήρυξη για την πλήρωση 46 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (9Κ/2018) Πρωτοκόλληση αιτήσεων και δικαιολογητικών.
· Προκήρυξη για την πλήρωση 118 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας σε ΟΤΑ Α’
και Β’ βαθμού. (10Κ/2018). (ΦΕΚ 29/ 1010-2018). Πρωτοκόλληση αιτήσεων και δι-

καιολογητικών.
· Προκήρυξη για την πλήρωση 165 θέσεων των κλάδων ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
(8Κ/2017). Αυτεπάγγελτος έλεγχος και
εξέταση ενστάσεων για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων.
· Προκήρυξη για την πλήρωση 30 θέσεων ΤΕ κατηγορίας στον ΟΑΕΔ.
(15Κ/2017). Αυτεπάγγελτος έλεγχος και
εξέταση ενστάσεων για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων.
· Προκήρυξη για την πλήρωση 53 θέσεων ΠΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγοριών του
Υπουργείου Πολιτισμού (Κρατική σχολή
Ορχηστρικής τέχνης, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Κεντρική Υπηρεσία και Μουσείο της Ακρόπολης) (16Κ/2017-ΦΕΚ 41/1-12-2017).
Αυτεπάγγελτος έλεγχος και εξέταση ενστάσεων για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων.
· Προκήρυξη για την πλήρωση 2 θέσεων Ειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (1Α/2008). Επεξεργασία
αιτήσεων για την έκδοση προσωρινών
αποτελεσμάτων.
· Προκήρυξη για την πλήρωση 6 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού
στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ), 1 θέσεως Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και 1 θέσεως Ελεγκτή Ιατρού στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης (2Ε/2017). Επεξεργασία
αιτήσεων για την έκδοση οριστικών απο-

τελεσμάτων.
· Προκήρυξη (5Ε/2017) για την πλήρωση 11 θέσεων ΕΕΠ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και 3 θέσεων ΕΕΠ της
Αναλογιστικής Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.2190/1994, όπως ισχύει.
Επεξεργασία αιτήσεων για την έκδοση
προσωρινών αποτελεσμάτων.
· Προκήρυξη (1Ε/2018) για την πλήρωση 4 θέσεων ΕΕΠ του ΕΚΔΔΑ. Επεξεργασία αιτήσεων για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων.
· Προκήρυξη της ΑΕΠΠ για την πλήρωση 72 θέσεων ΕΕΠ. (2Ε/2018). Επεξεργασία αιτήσεων για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων.
· Προκήρυξη της ΑΕΠΠ για την επιλογή 2 μελών (3Ε/2018). Επεξεργασία αιτήσεων για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων.
· Προκήρυξη για την πλήρωση 1 θέσεως ΠΕ ιατρών με τριετή θητεία του
Υπουργείου Πολιτισμού, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας για την πλήρωση 3 θέσεων ΕΕΠ και του ΕΟΦ για την πλήρωση
6 θέσεων ΕΕΠ (4Ε/2018). Επεξεργασία αιτήσεων για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων.
· Προκήρυξη για την πλήρωση 10 θέσεων ΕΕΠ του Συνηγόρου του Πολίτη
(5Ε/2018). Επεξεργασία αιτήσεων για
την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων.
· Προκήρυξη για την πλήρωση 4 θέσεων ΕΕΠ του ΓΝΑ Σισμανόγλειο και της
ΟΚΕ Α.Ε. (6Ε/2018). Επεξεργασία αιτήσεων για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων.
· Προκήρυξη για την πλήρωση 13 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου στην Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
(7Ε/2018). Επεξεργασία αιτήσεων και δικαιολογητικών.

Οδηγίες της ΓΣΕΕ για την ασφάλεια των εργαζομένων σε συνθήκες ψύχους
Οδηγίες για τη διασφάλιση της
τήρησης των μέτρων σχετικά με
την προστασία της υγείας και της
ασφάλειας των εργαζομένων σε
συνθήκες ψύχους, έντονων χιονοπτώσεων και παγετού, εξέδωσε
η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών
Ελλάδας (ΓΣΕΕ).
Συγκεκριμένα, η Συνομοσπονδία
ανακοίνωσε τα εξής:
Αδυναμία προσέλευσης των εργαζομένων στην εργασία τους
Οι εργαζόμενοι που δεν κατάφεραν να προσέλθουν στην εργα-

σία τους όχι λόγω δικής τους υπαιτιότητας, αλλά εξαιτίας σπουδαίου

λόγου που οφείλεται σε αδυναμία
μετακίνησής τους, λόγω της χιονόπτωσης και των συνεπειών της,
δικαιούνται κανονικά της αποδοχές
τους για την ημέρα ή τις ημέρες

αυτές της κακοκαιρίας, αρκεί να
έχει προηγηθεί τουλάχιστον δεκαήμερη πραγματική εργασία στον
εργοδότη τους.
Η διακοπή των συγκοινωνιών
και η επικινδυνότητα όλων των
δρόμων και όχι μόνο των κεντρικών
οδικών αρτηριών, εξαιτίας της
σφοδρής χιονόπτωσης και του παγετού, που ακολουθεί, αλλά και της
χαμηλής ορατότητας σε πολλές
περιπτώσεις, αποτελούν τυπική
περίπτωση σπουδαίου λόγου, που
δικαιολογεί, σύμφωνα με την καλή
πίστη, τη μη παροχή της εργασίας.
Εφόσον υπάρχουν οι παραπάνω
προϋποθέσεις, το δικαίωμα στις

αποδοχές της ημέρας κακοκαιρίας θεμελιώνεται, όταν η επιχείρηση λειτούργησε κανονικά και ο
εργαζόμενος δεν κατόρθωσε,
παρά την καταβληθείσα από μέρους του προσπάθεια, να μεταβεί
στην εργασία του. Επίσης, το δικαίωμα αυτό διατηρείται και όταν
η επιχείρηση δεν λειτούργησε κανονικά, επειδή ο εργοδότης διέκοψε τη λειτουργία της, χωρίς να
λάβει τα απαιτούμενα «μέτρα
άκρας επιμέλειας και σύνεσης». Ως
εκ τούτου, ο εργαζόμενος που
δεν καθόρθωσε να μεταβεί στην
επιχείρηση, της οποίας τη λειτουργία διέκοψε ο εργοδότης την
ημέρα της κακοκαιρίας, λόγω της
εκτίμησής του πχ ότι δεν θα υπάρξει επαρκής πελατεία ή (και) προσέλευση των εργαζομένων, δικαιούται κανονικά τις αποδοχές
της ημέρας αυτής. Αντίθετα, στην
επιχείρηση που, λόγω της ασυνήθους σε ένταση χιονόπτωσης, είναι
κατ’ αντικειμενική κρίση αδύνατον να λειτουργήσει, τα μέρη απαλ-

λάσσονται αμοιβαία από τις υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά την
παροχή εργασίας κατά την ημέρα
που παρέμεινε κλειστή. Σημειώνεται ότι η ημέρα κατά την οποία ο
εργαζόμενος δεν κατόρθωσε να
μεταβεί στην εργασία του, λόγω
ακραίων καιρικών συνθηκών, δεν
μπορεί να χρεωθεί μονομερώς
από τον εργοδότη στο μισθωτό ως
ημέρα κανονικής άδειας.

Υγεία και ασφάλεια
εργαζομένων
Κρίνεται σκόπιμη η υπενθύμιση
του πλαισίου οδηγιών για την περιγραφή των ομάδων εργαζομένων
υψηλού κινδύνου, τα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα που πρέπει
προληπτικά να λαμβάνονται από
τους εργοδότες, σε συνδυασμό με
κατά περίπτωση μέτρα, ανάλογα
με τις ειδικές συνθήκες και τη διενέργεια τόσο προληπτικών, όσο και
κατασταλτικών ελέγχων, από την
Επιθεώρηση Εργασίας

Σε προσιτές τιμές
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τοπικά-εσωτερικά

Ενισχύεται η απειλή
του ευρωσκεπτικισμού

Το 2019 οι «αντάρτες» της
Ευρωπαϊκής Ενωσης θα πολιορκήσουν τις Βρυξέλλες. Ψηφοφόροι ανά την Ευρωπαϊκή
Ενωση θα προσέλθουν τον Μάιο
στις κάλπες προκειμένου να
εκλέξουν τα επόμενα μέλη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ωστόσο, υποβόσκει κλίμα κατά
των ελίτ και απογοήτευση για
τους κανόνες που εφαρμόζει η
Ευρωπαϊκή Ενωση, και αυτά τα
στοιχεία αναμένεται να δώσουν
περισσότερες ψήφους στα εθνικιστικά κόμματα. Ευρωσκεπτικιστές θα μπορούσαν ακόμη και
να διεισδύσουν στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Οι επικείμενες ευρωεκλογές φαίνεται πως θα αναδειχτούν στις σημαντικότερες
από το 1979, οπότε είχε θεσπιστεί η απευθείας εκλογή των
ευρωβουλευτών.
Αρχικά το Ευρωκοινοβούλιο
είχε συμβουλευτικό ρόλο, σήμερα όμως πρέπει να εγκρίνει,
μαζί με τα κράτη-μέλη, την ευρωπαϊκή νομοθεσία ώστε αυτή
να ισχύσει. Το Ε.Κ. μπορεί επίσης
να απορρίψει τον πρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γεγονός
που του δίνει μεγάλη εξουσία
κατά την επιλογή του διαδόχου
του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.
Παραδοσιακά, στο Ε.Κ. κυριαρχούν φιλοευρωπαϊκές ομάδες όπως το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP) και
η κεντροαριστερή Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών και
Δημοκρατών (S&D). Αν και ευρωσκεπτικιστικά κόμματα όπως
το Γαλλικό Εθνικό Μέτωπο (FNF)
και το βρετανικό Κόμμα της Ανεξαρτησίας (UKIP) έχουν εκλέξει
εδώ και χρόνια ευρωβουλευτές,
ήταν σε μεγάλο βαθμό διασπασμένα και χωρίς πολιτική ισχύ.
Πράγμα που θα μπορούσε να αλλάξει το 2019. Ακροδεξιά κόμματα, περιλαμβανομένων του
γερμανικού Εναλλακτική για τη
Γερμανία (AfD) και των Σουηδών
Δημοκρατών, έχουν εκμεταλλευτεί το αίσθημα κατά της μετανάστευσης και έχουν καταγράψει εκλογικά κέρδη στις εθνικές εκλογές.
Στην Ιταλία, ο κυβερνητικός
συνασπισμός που αποτελείται
από τα κόμματα της Λέγκας και
του Κινήματος των Πέντε Αστέρων λαμβάνει συνδυαστικά στις
δημοσκοπήσεις το 60% παρά
την ανοιχτή σύγκρουσή του με
τις Βρυξέλλες σχετικά με τον ιταλικό προϋπολογισμό. Παλιά και
νέα αντιευρωπαϊκά κόμματα θα
μπορούσαν να καταλάβουν συνολικά γύρω στο 25% των εδρών
στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με ανάλυση
των εθνικών δημοσκοπήσεων
από την ομάδα του Breakingviews.
Προσθέστε το ουγγρικό κόμμα Fidesz του πρωθυπουργού
Βίκτορ Ορμπαν και ορισμένα
αριστερά ριζοσπαστικά κόμματα

και οι ευρωσκεπτικιστές ευρωβουλευτές θα μπορούσαν να
ελέγξουν κοντά στο ένα τρίτο
των εδρών που απαιτείται ώστε
να σχηματιστεί μειοψηφία που να
μπορεί να απορρίψει σχέδια νόμου. Αντιευρωπαϊκές φωνές θα
μπορούσε επίσης να ακουστούν
και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία καταθέτει νομοθετικές προτάσεις.
Κάθε κράτος-μέλος στέλνει
έναν εκπρόσωπο, με τα χαρτοφυλάκια να μοιράζονται στο
πλαίσιο διαπραγματεύσεων. Ιταλία, Πολωνία και Ουγγαρία, για
παράδειγμα, ενδέχεται να στείλουν επιτρόπους που να απηχούν την εθνικιστική προσέγγιση
της κυβέρνησης. Ωστόσο, ενδέχεται οι αντάρτες να δυσκολευτούν να συστήσουν κοινό μέτωπο. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εθνικιστικά και ευρωσκεπτικιστικά κόμματα είναι χωρισμένα σε τρεις ομάδες. Συχνά
διαφωνούν σε ζητήματα όπως ο
περιορισμός της μετανάστευσης ή οι δημοσιονομικοί κανόνες.
Το ίδιο ισχύει και για την Κομισιόν, η οποία τείνει να λαμβάνει
αποφάσεις συλλογικά ή με πλειοψηφία. Δύο ή τρεις διαφορετικές φωνές δεν θα μπορέσουν να
αλλάξουν σημαντικά την πορεία
της Επιτροπής, αν και θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν νομοθετικές προτάσεις.

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΣΕ…

Χριστός. Πρόσωπο υπαρκτό, ιστορικό, που για εμάς
τους ορθόδοξους έχει μία προέκταση, δεν είναι, δηλαδή, ο
ιστορικός Ιησούς, αλλά ο Υιός
του Θεού, ο Θεάνθρωπος.
Αυτό, από μόνο του, έχει βαθύτατες οντολογικές σηματοδοτήσεις για την ανθρώπινη
ύπαρξη. Γνωρίζεις τον Χριστό;
Γνωρίζεις τον εαυτό σου. Γνωρίζεις, όμως, και τον συνάνθρωπο σου. Το λένε οι Πατέρες, το λέει η φιλοσοφία, το
λέει ο Levinas, πως, δηλαδή, ο
δρόμος για τον Χριστό περνάει μέσα από τον απόλυτα Άλλο,
και το αντίστροφο.
Ο Χριστός γεννιέται. Δεν
γεννήθηκε. Γεννιέται. Τουλάχιστον αυτό δηλώνει η λειτουργική έκφανση του ιερού μυστηρίου της αποκάλυψης,
όπως αυτό ενσαρκώνεται διαχρονικά, αχρόνως μέσα στον
χρόνο, ως σημειολογική αναφορά του παρελθόντος στην
εκστατική ορμή του παροντικού που θέλγεται από την αλήθεια της αιωνιότητας. Ποια,
λοιπόν, σημασία έχει η γέννηση του Χριστού; Ποιο είναι το
όφελος του σύγχρονου ανθρώπου από τον ερχομό του
Θεανθρώπου στην ιστορία;
Ο Χριστός δεν γεννήθηκε
για τον Εαυτό Του. Γεννήθηκε
σύμμορφος με τον άνθρωπο,
για να κάνει την φύση Του πιο
οικεία στην ανθρώπινη φύση.
Δεν αποκαλύφθηκε στον άν-

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
ΧΑΘΗΚΕ σκουλαρίκι χρυσό, στην Ενορία της Παναγίας Φανερωμένης. Όποιος το βρήκε παρακαλείται να ειδοποιήσει στο τηλέφωνο 6988625918.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά στην οδό Ασκληπιού έξω από το κατάστημα
“Βλότζου”. Όποιος τα έχασε να επικοινωνήσει στο τηλ.:
6976797806.
ΧΑΘΗΚΑΝ γυαλιά μυωπίας, στην Αμαλίας. Όποιος τα βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6944443577, θα δοθεί αμοιβή.
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.

θρωπο από θέση ισχύος, μήτε
ανέπτυξε μαζί του σχέση εξουσιαστική. Υποκλίθηκε στον άνθρωπο, με ευλάβεια στάθηκε
απέναντι στην φύση του ανθρώπου που εξέπεσε. Δεν του
είπε, κοίταξε να δεις, τώρα θα
δεις και θα πάθεις που με αρνήθηκες. Ταπεινώθηκε. Εξευτέλισε τον Εαυτό Του για να
ντύσει την ασχήμια του ανθρώπου. Ο Γρηγόριος Νύσσης, στον Κατηχητικό του
Λόγο, κάνει λόγο για συναποθεοποίηση του ανθρωπίνου γένους μετά της θεότητος. Αυτά
είναι φοβερά πράγματα για
τον άνθρωπο, την ύπαρξη του.
Υπάρχει υψηλότερη ανθρωπολογία από αυτή;
Έχω την αίσθηση, αλλά και
την πίστη, πως η σύγχρονη
πρόκληση της ορθόδοξης
ζωής και πνευματικότητας είναι
η απάλυνση του ανθρωπίνου
πόνου. Κι αν η απάντηση στο
ερώτημα περί κακού δείχνει
αναπάντητη, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες, τόσο από
πλευράς θεολογίας όσο και
από πλευράς φιλοσοφίας, ο άνθρωπος εξακολουθεί να βιώνει
την πιο ισχυρή του τραγικότητα∙ τη στροφή της ύπαρξης
του σε κάθε αλλοίωση του
αγαθού, την απομόνωση του,
την εγκατάλειψη του, τη μοναξιά του, το θάνατο. «Απαξιωμένος, πλέον, δυστυχεί», όπως
σημειώνει στην εγκύκλιο των
Χριστουγέννων, ο Επίσκοπος
μας, Σταγών και Μετεώρων,
κ.κ. Θεόκλητος. Δεν είναι, λοιπόν, ειρωνία να ζεις σε μία
κοινωνία ανθρώπων και να νιώθεις πως όλες αυτές οι υπάρξεις που ζουν και κινούνται δίπλα σου, μοιάζουν με τις σκιές
του πλατωνικού σπηλαίου;
Ε, λοιπόν γεννιέται ο Χριστός. Αλλά, πάλι, ποια απήχηση έχει η δοξολογικής φύσεως
«ἐπὶ γῆς εἰρήνη» και η «ἐν
ἀνθρώποις εὐδοκία»; Δείχνουν
αταίριαστα αυτά. Δεν αναπαύουν τον άνθρωπο. Κι όμως,

παρά το γεγονός ότι η φθαρτότητα, αλλοίωση της όντως
καλής φύσης των πραγμάτων
έχει εισέλθει στην μεταπτωτική
μας ζωή, εντούτοις, η γέννηση
του Θεανθρώπου έρχεται να
γιατρέψει και να απαλύνει τον
αβάσταχτο πόνο της ανθρωπότητας. Ο Χριστός δεν είναι
ένας πολιτικός ηγέτης, ένας φιλόσοφος, ένας πνευματικός
ηγέτης που ήρθε να αποδώσει
δικαιοσύνη, ηθική. Είναι Θεός!
Άντε, τώρα, να το πείτε αυτό
στους νοσταλγούς του υπεράνθρωπου.
Σκανδαλωδώς έρχεται να
σώσει τον άνθρωπο. Δεν ζητάει την ανάλωση του ανθρώπου
στους τύπους. Δεν θέλει υποταγή, υπακοή σε νόμους, εντολές, κανόνες. Ο Χριστός είναι υπεράνω όλων αυτών! Όλα
αυτά είναι για να αποτελούν
πυξίδα, επουδενί τον σκοπό.
Και δίνει πολλά, λοιπόν, στον
άνθρωπο. Διδάσκει την αγάπη,
ελεημοσύνη, προσευχή, ταπείνωση, ησυχία, πραότητα.
Και λέει στον πονεμένο, μοναχικό, απογοητευμένο, απαισιόδοξο: «Ελάτε σ’ εμένα όλοι
εσείς, που είστε κουρασμένοι
και φορτωμένοι, και εγώ θα
σας δώσω ανάπαυση. Σηκώστε
επάνω σας τον ζυγό μου και
μάθετε από εμένα, ότι είμαι
πράος και ταπεινός στην καρδιά και θα βρείτε ανάπαυση
στις ψυχές σας». Ε, λοιπόν,
αυτό είναι το στοίχημα της Εκκλησίας και όχι οι πανηγυρικές
φιέστες, οι επιπόλαιοι συναισθηματισμοί, οι φθηνοί εξουσιασμοί και η επίδειξη πλούτου.
Το πρόσωπο είναι εκείνο που
υποστασιοποιεί τις λέξεις, τα
νοήματα, ολόκληρες φράσεις.
Αν η αλήθεια είναι εκτός Χριστού, τότε, ακόμη κι ο Ντοστογιέφσκι προτιμά τον Χριστό.
Μία σημαντική παράμετρο στο
θέμα, δίνει ο όσιος Μάξιμος
Ομολογητής, επιχειρώντας στα
Θεολογικά και Οικονομικά Κεφάλαια να εξάρει την αξία του

προσώπου και όχι της αρετής
καθεαυτής. Γι’ αυτό και γράφει
πως «αυτός που νομίζει ότι
έχει καταλάβει το τέλος της
αρετής, αυτός δεν θα ζητήσει
ποτέ την πηγή της αρετής». Για
παράδειγμα, αν για τον άνθρωπο του Διαφωτισμού έχει
νόημα η δικαιοσύνη, για τον ορθόδοξο ανθρωπισμό, νόημα
έχει το πρόσωπο του Χριστού
που δίνει υπόσταση, ουσία,
περιεχόμενο, στη δικαιοσύνη.
Η δικαιοσύνη, όμως, εδώ, έχει
και μία άλλη παράμετρο. Για
τον άνθρωπο της αριστεράς δικαιοσύνη είναι να έχεις δέκα
και να δώσεις τα πέντε στον συνάνθρωπο σου, κρατώντας εσύ
τα άλλα πέντε. Γι’ αυτό, εξάλλου, επαίρονται όσοι λατρεύουν τον Διαφωτισμό και μιλούν για ηθική. Κι έρχεται, στο
σημείο αυτό, ο Χριστός και
κάνει ισχυρό υπαρξιακό σεισμό
και λέει, δικαιοσύνη είναι να
έχω δέκα, να σου δώσω τα
οκτώ και να κρατήσω τα δύο! Τί
έχει να πει ο κομμουνισμός γι’
αυτό;
Το πρόσωπο του Χριστού
δεν είναι ένα ακόμη απωθημένο. Είναι το ζητούμενο, ο παράδεισος μου, ο παράδεισος
του άλλου, του κάθε άλλου,
που δεν χωράει σε όρια, σε μέτρα. Δεν γνωρίζω πόσοι ιερείς
έχουν το ποιμαντικό βάσανο να
γνωρίσουν, κοινωνήσουν, λειτουργήσουν, τον Χριστό τους
ανθρώπους. Γνωρίζω όμως,
πως στην πνευματική ζωή όλα
είναι θέμα ποιότητας και όχι ποσότητας. Θέλει να είσαι μάγκας
και αλήτης για να γνωρίσεις τον
Χριστό στους ανθρώπους.
Εξάλλου, ξένος και αλήτης,
κατά ιερό Χρυσόστομο, έγινε ο
Χριστός για να γίνει άρχοντας
ο άνθρωπος.
Καλή χρόνια, ευλογημένη,
ανυπόκριτη.
διάκονος Ι. Μ. Σταγών
& Μετεώρων

π. Ηρακλής Αθ. Φίλιος
(Βαλκανιολόγος, Θεολόγος)
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τΡΙΚΑΛΑ - ΑΘΗΝΑ

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙτΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙτΣΑ-τΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

τΡΙΚΑΛΑ - ΑΡτΑ - πΡΕΒΕΖΑ
καθημερινά (πλην Σαββάτου): 16:15
τΡΙΚΑΛΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Τετάρτη, Κυριακή: 14:45
τΡΙΚΑΛΑ - ΑΓΡΙΝΙΟ
Παρασκευή, Κυριακή: 16:15
τΡΙΚΑΛΑ - πΑτΡΑ
Πέμπτη, Παρασκευή & Κυριακή: 15.00

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

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

πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

τοπικά
Περιγραφή
Τα προϊόντα της κυψέλης αντιπροσωπεύουν μια πλούσια πηγή
θρεπτικών και δραστικών συστατικών απαραιτήτων για την ομαλή
ανάπτυξη του οργανισμού. Για να
καταλάβουμε καλύτερα τη δράση
του, μπορούμε να δούμε τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες για
κάθε ένα από τα συστατικά του.
ΠρΟΠΟΛΗΗ πρόπολη είναι μια ρητινώδης
ουσία που μαζεύουν οι μέλισσες
από τα μπουμπούκια και τους τρυφερούς βλαστούς των φυτών. Τα
φυτά χρησιμοποιούν την πρόπολη
για να προστατευθούν από έντομα
και από την ακτινοβολία.
Οι φαρμακολογικές ιδιότητες της
πρόπολης είναι παρά πολλές και
υπάρχει τεράστια έρευνα γύρω
από την πρόπολη παγκόσμια.
Ας ξεκινήσουμε όμως γιατί ο
δρόμος είναι μακρύς: Έχει ιδιότητες κόλλας και για αυτό είναι χρήσιμη στην επούλωση πληγών. Ενεργοποιεί τα μακροφάγα και αναστέλλει την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων του παχέως εντέρου.
Έχει αντιβακτηριακές, αντιμικροβιακές και αντιβιοτικές ιδιότητες.
Είναι αντιαιμόρραγική.
Εξουδετερώνει τον ιό του έρπητα (ένα από τα καλύτερα φυσικά
φάρμακα ενάντια στον ιό).
Αντιφλεγμονώδης: 2 φορές πιο
ισχυρή από την ασπιρίνη, θα σας
ανακουφίσει αμέσως.
Προστατεύει από τη φυματίωση.
Έχει δράση ενάντια στους μύκητες.
Μειώνει το οίδημα, μειώνοντας
την διαπερατότητα των τριχοειδών.
Είναι Αντιοξειδωτική. Είναι Αντιπαρασιτική.
Βοηθάει στην μείωση των σωματικών συμπτωμάτων του άγχους
(σπασμοί, πίεση, νευρικότητα κ.λ.π.)
Έχει αντιϊκή δράση.
Έχει στυπτική δράση (σε εξωτερική χρήση π.χ. καλλυντικά-κρέμα
πρόπολης).
Βοηθάει στην αναγέννηση του
επιθηλίου και του ενδοθηλίου.
Μειώνει την επιθυμία για κάπνι-
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“Υπερτροφή μέλισσας”
σμα και αλκοόλ.
Μειώνει την πίεση του αίματος.
Μειώνει την χοληστερόλη στο
αίμα.
Μειώνει την πίεση του ματιού
(γλαύκωμα).
Μειώνει την περατότητα των τριχοειδών και έτσι βοηθάει σε ευρυαγγείες.
Αποτοξινωτική. Ενεργοποιεί τους
μηχανισμούς αποτοξίνωσης.
Έχει εξαιρετική δράση κατά του
Ηelicobater Pylori μειώνοντας την
οξύτητα του στομάχου.
Δίνει ενέργεια, αναζωογονεί και
τονώνει.
Καθαρίζει και μαλακώνει το δέρμα (σε εξωτερική χρήση).
Έχει αντιισταμινική δράση. Έχει
ανοσορυθμιστική δράση.
Αυξάνει την αντίσταση του σώματος σε μολυσματικές νόσους.
Έχει δράση τοπικού αναισθητικού. Βάλτε την π.χ. αν σας τσιμπήσει μέλισσα. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο η πρόπολη θα σας
ανακουφίσει αμέσως.
Έχει πολλά μεταλλικά στοιχεία.
Προάγει την δημιουργία του κολλαγόνου και της ελαστίνης.
Έχει αντιαλλεργική δράση.
Προάγει την υγεία της στοματικής κοιλότητας.
Αν οι ωτίτιδες σας ταλαιπωρούν,
δοκιμάστε την. Θα σας βοηθήσει να
ξεπεράσετε την συνεχή χρήση αντιβιοτικών, εφόσον την χρησιμοποιείτε συστηματικά. Ότι καλύτερο
για την γρίπη, τόσο προληπτικά
όσο και θεραπευτικά.
Για προβλήματα του αναπνευστικού.
Διάρροια, γαστρίτις, γαστροδωδεκαδακτυλικά έλκη, χρόνια κολίτις.
Αν υποφέρετε σίγουρα θα ωφεληθείτε από τη χρήση της.
Έκζεμα, καψίματα, πυοδερμίτιδα,
ραδιοδερματίτις, αλωπεκία. Και εδώ
θα έχουμε ωφέλεια. Μπορεί να
συνδυαστεί άριστα με τα αντιβιοτικά για ταχύτερο αποτέλεσμα.

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

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

ΕΚχΥΛΙΣΜΑ ΠρΟΝΥΜΦΗΣ
ΚΗΦΗΝΑ
- Το εκχύλισμα προνύμφης κηφήνα αποτελεί τη βάση του
Apipropolen. Το προϊόν αυτό ανακαλύφθηκε από το διάσημο Ρουμάνο μελισσοκόμο Nicolae Iliesiu.
Όσο και αν μας κάνει έκπληξη η Αpitherapy στη Ρουμανία όπως και
στη Ρωσία είναι πολύ εξελιγμένη.
Το προϊόν είναι ένα εκχύλισμα
από το περιεχόμενο του κελιού της
προνύμφης του κηφήνα ηλικίας 7
ημερών. Αυτά τα κελιά περιέχουν:
Προνύμφες κηφήνα (6-7 ημερών).
Το «φαγητό τους» (μέλι, γύρη
κ.λ.π.).
Ίχνη πρόπολης
- Λόγω αυτής της σύνθεσης του
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το
εκχύλισμα προνύμφης κηφήνα είναι
η «ανδρική» εκδοχή του βασιλικού
πολτού.
Το περιεχόμενο του κελιού περνάει από κάποια στάδια επεξεργασίας μέχρι την τελική του λυοφιλοποίηση και καψουλοποίηση (τελικό
προϊόν).
Το εκχύλισμα προνύμφης κηφήνα είναι ένα σύνθετο προϊόν, μια
εξαιρετική τροφή για όλους τους
οργανισμούς, πολύ πλούσιο σε ορμόνες που μοιάζουν με τις ανδρικές,
γι' αυτό και έχει πολύ θετική επίδραση στον άνδρα. Τώρα ο άνδρας έχει το δικό του προϊόν, όπως
η γυναίκα το βασιλικό πολτό.
Ας δούμε κάποια σημαντικά συστατικά που υπάρχουν στο Λιοφιλοποιημένο εκχύλισμα προνύμφης
κηφήνα:
Β-καροτένιο, βιταμίνη Α, Ε, Β1,
Β2, Β6, Χολίνη αλλά και μεταλλικά
στοιχεία όπως: ασβέστιο, φώσφορο, Νάτριο, Κάλιο, Μαγνήσιο, Χαλκό, Σίδηρο, Ψευδάργυρο.
Επίσης υπάρχουν αμινοξέα
όπως: Λυσίνη, Ιστιδίνη, Αργινίνη,
Ασπαρτικό οξύ,
Θρεονίνη, Σερίνη, Γλουταμικό
οξύ, Προλίνη, Γλυκίνη, Αλανίνη, Κυστίνη, Βαλίνη,
Μεθιονίνη, Ισολευκίνη, Λευκίνη,
Τυροσίνη, Φαινυλαλανίνη, Υδροξυπρολίνη,
Υδροξυλυσίνη.

Ίσως σας ζάλισαν όλα αυτά τα
ονόματα, αλλά το σώμα σας θα τα
υποδεχτεί με χαρά αφού είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία
του.
Ας δούμε τώρα μερικές από τις
ιδιότητες αυτού του εκπληκτικού
προϊόντος: Κινητοποιεί τους μηχανισμούς αναβολισμού.
Αντιϊικό. Οι άνδρες που το λαμβάνουν συστηματικά δεν ξέρουν τι
θα πει “ίωση”. Ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό. Βελτιώνει την μνήμη.
Βελτιώνει την όρεξη.
Αυξάνει την ενέργεια του σώματος, την ζωντάνια, τις δυνάμεις
αναγέννησης (του σώματος) και
την αντίσταση στις ασθένειες.
Αυξάνει τη μυϊκή μάζα, όταν λαμβάνεται από άνδρες, που γυμνάζονται. Ενεργοποιεί και τρέφει την
σεξουαλική ενέργεια, στον άνδρα.
Ενεργοποιεί την υπόφυση και τα
επινεφρίδια.
Προάγει τη σπερματογένεση,
βελτιώνει τη στύση και αυξάνει τη
διάρκεια στον άνδρα.
ΓΥΡΗ -Όταν κοιτάζουμε από κοντά ένα λουλούδι παρατηρούμε τους
στήμονες που
καταλήγουν σε μικρούς σάκους,
τους ανθήρες, που περιέχουν μια
χρωματιστή σκόνη,
τη γύρη. Θα μπορούσαμε να
πούμε ότι η γύρη για το φυτό είναι
ότι το σπερματοζωάριο για τον άνθρωπο.
Ας δούμε εν τάχει τη σύνθεση
της γύρης:
Πρωτεΐνες 24 % .
Σάκχαρα (γλυκόζη και φρουκτόζη κυρίως ) 27 %.
Νερό 18.5%.
Κυτταρικές ουσίες 18%.
Μεταλλικά στοιχεία 5% (Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Κάλιο, Φώσφορος,
Θείον, Σίδηρος,
Χαλκός, Μαγγάνιο, Πυρίτιο, Τιτάνιο, Ψευδάργυρος, Βόρον, Μολυβδαίνιο, Σελήνιο
αλλά και αρκετά ολιγοστοιχεία).
Λιπίδια περίπου 5%.
Διάφορα (Βιταμίνες κυρίως της
ομάδας Β, ένζυμα, ιχνοστοιχεία
κ.λ.π.).
28 μεταλλικά στοιχεία βρίσκονται
στο σώμα, 14 είναι απαραίτητα.

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

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

ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ - ΣΑΜΑρΙΝΑ
Κυριακή 13-1-2019

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

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

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

ΑγΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥδΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠρΟΠΟΝΤΙδΑΣ

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

2ήμερη εκδρομή
Από 26 - 27/01/2019

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

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

ΛΟΥΤρΑ ΠΟΖΑρ
Έδεσσα-Παλαιός Άγιος Αθανάσιος από 2-3/2/2019

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

ΑγΙΟΙ ΤΟΠΟΙ
7ήμερη εκδρομή από 28/02-06/03/2019

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

«Ταξίδι στη γη του Ήλιου Του Μεσονυκτίου!»
ΒΟρΕΙΟ ΑΚρΩΤΗρΙ ΚΑΙ ΣΚΑΝδΙΝΑΒΙΑ
Οδική - αεροπορική 18ήμερη εκδρομή
Από 01/08-18/08/2019

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

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

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

Του Βασιλείου Τσιούτσια
Φαρμακοποιού
Η γύρη έχει και τα 28.
Η λήψη 35 gr γύρης την ημέρα
(περίπου 2 κουταλιές της σούπας),
ικανοποιεί την ημερήσια ανάγκη
σε αμινοξέα. Θεωρώ τη γύρη την
καλύτερη τροφή για όλους, πολύ
περισσότερο για τους χορτοφάγους, που ψάχνουν για μια πηγή
πρωτεΐνης αντίστοιχης ή και καλύτερης του κρέατος. Ειδικά αν σκεφτούμε πόσο «απελπισμένα» ψάχνουν για πηγή πρωτεϊνών και Β12.
Η γύρη τα έχει και τα δύο.
Χάρη στη σύνθεση της η γύρη
θεωρείται αξεπέραστο διατροφικό
συμπλήρωμα: 100 gr γύρης αντιστοιχούν σε 500 gr βοδινό κρέας ή
σε 7 αυγά.
Η γύρη αποτελεί βασικό συμπλήρωμα των πρωταθλητών.
Ας δούμε όμως μερικές φαρμακολογικές ιδιότητες της γύρης :
Είναι αφροδισιακό.
Βοηθάει στον αναβολισμό του
οργανισμού.
Βοηθάει στην όρεξη.
Προστατεύει από την αθηρωσκλήρυνση.
Αντιβακτηριακό.
Αντιβιοτικό.
Προστατεύει από την τερηδόνα.
Έχει αντικαταθλιπτική δράση καθώς προσφέρει ένα πλήθος βιταμινών [Προβιταμίνη Α (Καρατενοϊδή), Β1, Β2, Β3, Β5, Β6, Β12, Ο, Ε,
Η(βιοτίνη), Χολίνη, Ινοσιτόλη, Φυλικό οξύ, Ρουτίνη].
Αντιφλεγμονώδης
Αντιοξειδωτική.
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Αντιπαρασιτική.
Αντιπυρετική.
Μειώνει το οίδημα.
Μειώνει την αιμορραγία.
Μειώνει την πίεση.
Μειώνει τη χοληστερίνη και τα
τριγλυκερίδια.
Μειώνει τα αρνητικά αποτελέσματα του stress.
Είναι διουρητική.
Δίνει ενέργεια.
Βελτιώνει όλες τις εγκεφαλικές
λειτουργίες.
Βελτιώνει την αιμοσφαιρίνη και
την παραγωγή των ερυθρών κυττάρων.
Βελτιώνει την λειτουργία του εντέρου καθώς βοηθάει την εντερική
χλωρίδα.
Βοηθάει στην λειτουργία και ανάπτυξη των μυών.
Βελτιώνει τις λειτουργίες του
προστάτη.
Βελτιώνει τη λειτουργία του στομάχου.
Βελτιώνει τη ροή του αίματος.
Βελτιώνει τη λειτουργία του ήπατος.
Βελτιώνει τη δομή του ήπατος,
βοηθώντας στην κατασκευή του
κολλαγόνου.
Βοηθάει στην αποθήκευση της βιταμίνης C και μπορεί να συνδυαστεί
με παράλληλη
λήψη C όταν απαιτούνται μεγάλες ποσότητες C.
Βελτιώνει τη λειτουργία του θυρεοειδή.
Ενισχύει το ανοσοποιητικό.
Προστατεύει το σώμα από τις παρενέργειες της χημειοθεραπείας
(σε συνδυασμό με την πράσινη
πρόπολη και το δηλητήριο της μέλισσας).
Βοηθάει στη ρύθμιση του σωματικού βάρους.
Ενισχύει τα τριχοειδή.
ΔΟΣΗ: 1 κάψουλα 3 φορές την
ημέρα πριν τα κύρια γεύματα, ή 2 το
πρωί και 1 το βράδυ μαζί με ένα ποτήρι νερό (όχι ανθρακούχο) για μια
περίοδο 6 μηνών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην λαμβάνετε το
προϊόν αν είστε αλλεργικός στην
πρόπολη ή στη γύρη.
(Το κείμενο που αναφέρεται στη
γύρη, την πρόπολη και την προνύμφη κηφήνα είναι αποσπάσματα
από το βιβλίο Αpitherapy -Μελισσοθεραπεία του Μανώλη Μυλωνάκη).

•ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ & ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
•ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΠΟΥΛΜΑΝ
•ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΙΜΟΥΖΙΝΩΝ
•ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
•ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
•ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ
MINIBUS 19-20 ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Α.Μ. 0727E600000447Y1
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 14 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. 2431303610 - FAX: 2117702862
Email: info@efthimioutravel.gr
Web: www.efthimioutravel.gr

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

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

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

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

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

38 σελίδα
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IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Ήλθεν Ιωάννης ο Βαπτιστής μήτε άρτον τρώγων, μήτε
οίνον πίνων, και λέγετε, δαιμόνων έχει. Ήλθεν ο Υιός του
ανθρώπου τρώγων και πίνων,
και λέγετε, ιδού άνθρωπος φάγος και οινοπότης, φίλος τελωνών και αμαρτωλών»
(Λουκ.7:33- 34)
Οι άνθρωποι της εποχής Του
κατηγορούσαν τον Ιησού και πίστευαν ότι Τον στιγμάτιζαν όταν
τον αποκαλούσαν φίλο των
αμαρτωλών. Έλεγαν όμως, χωρίς να το θέλουν, μια μεγάλη
αλήθεια γιατί ο Ιησούς πράγματι ήταν και είναι ο Φίλος των
αμαρτωλών και έτσι λατρεύεται
από αμέτρητες ψυχές που βρή-

τοπικά
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καν σ' Αυτόν παρηγοριά και
δύναμη. Άφησε τη δόξα του ουρανού, τη λατρεία των αγγέλων
και ήρθε ταπεινά στη γη μας
«για να ζητήσει και να σώσει το
απολωλός» (Λουκ.19:10). Πήρε
επάνω Του την αμαρτία μας
και σαν αντικαταστάτης μας,
πέθανε στο σταυρό πληρώνοντας το χρέος μας. Μας συμφιλίωσε με τον Πατέρα και άνοιξε την κλειστή πόρτα του ουρανού. Τέτοιον Φίλο χρειαζόμασταν. Στο άγγιγμα Του,
υπάρχει παρηγοριά, στο βλέμμα Του, ζωή. Αγαπητέ μου, ο
Χριστός θέλει να γίνει και ο δικός σου Φίλος. Μην αρνηθείς
την αγάπη Του.

Κοπή πίτας
Οι Συνταξιούχοι Υπάλληλοι του ΟΤΕ Ν. Τρικάλων καλούν τα
μέλη τους, στην κοπή της βασιλόπιτας που θα γίνει στο Φρούριο Τρικάλων, την Πέμπτη, 10-1-2019 και ώρα 18.00.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Άγιος Ιερομάρτυρας Καρτέριος ο εκ Καππαδοκίας της Μικράς Ασίας
Ο άγιος Καρτέριος έζησε τον
3ο αιώνα κατά τους χρόνους του
αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Καταγόταν από την Καππαδοκία της
Μικράς Ασίας. Ήταν Ιερέας και διδάσκαλος των χριστιανών της
Καππαδοκίας. Όταν κατά την περίοδο των διωγμών, οι Ιεροί Ναοί
έκλεισαν ή καταστράφηκαν από
το μένος των ειδωλολατρών, ο
άγιος Καρτέριος επανάφερε τον
θεσμό της «Κατοίκων Εκκλησίας»,
όπου εκεί μάζευε τα πλήθη των
χριστιανών και τα δίδασκε να λατρεύουν μόνο τον Ιησού Χριστό,
ως τον μόνο αληθινό Θεό. Για τον
αγώνα του αυτόν, οι ειδωλολάτρες της περιοχής τον κατήγγειλαν στον ηγεμόνα Ουρβανό, που
διέταξε την σύλληψή του.
Ο άγιος Καρτέριος για να αποφύγει της σύλληψης, θεώρησε
ότι έπρεπε να κρυφτεί. Τότε εμφανίστηκε σε αυτόν ο Κύριος
ημών Ιησούς Χριστός και του
είπε: «Πήγαινε, Καρτέριε, και εμφανίσου σε εκείνους που σε ζητούν. Εγώ θα είμαι μαζί σου. Πρέπει εσύ να πάθεις πολλά για το
όνομά μου, πολλοί εξ‘ αιτίας σου
θα πιστέψουν σε εμένα και θα σωθούν». Ο άγιος Καρτέριος, ύστερα από το Θείο όραμα, ένιωσε μεγάλη χαρά και αφού ευχαρίστησε
τον Θεό που τον αξίωσε να πάθει
για Αυτόν, πήγε και παρουσιάσθηκε στους διώκτες του. Αυτοί
αμέσως τον έκλεισαν στη φυλακή.
Έπειτα τον οδήγησαν μπροστά στον Ουρβανό, ο οποίος τον
διέταξε να θυσιάσει στο είδωλο
του θεού Σέραπη. Ο άγιος Καρτέριος όμως, με την δύναμη της
προσευχής του, συνέτριψε το
άγαλμα. Τότε δόθηκε εντολή από
τον Ουρβανό σε 16 στρατιώτες να
τον χτυπήσουν αλύπητα με ραβδιά. Στην συνέχεια τον κρέμασαν
από ένα δένδρο και με ξυράφι του
αφαίρεσαν τα νύχια των χεριών
και των ποδιών.
Ο Ουρβανός τον ρώτησε ξανά
αν θα θυσιάσει στα είδωλα, αλλά
ο άγιος Καρτέριος αρνήθηκε,
Έτσι τα βασανιστήρια συνεχί-

Θεολόγος Α. Π. Θ.
Anatolikathsorthodoxias.blog
spot.com
σθηκαν, όπου του έσκισαν με σιδερένια νύχια όλο του το σώμα.
Αλλά ο άγιος Καρτέριος, άντεξε
στα βασανιστήρια, μένοντας σταθερός και ακλόνητος, παίρνοντας
δύναμη από την εμφάνιση Άγγελου Κυρίου, που θεράπευσε τις
πληγές του σώματός του. Τα φρικτά βασανιστήρια όμως συνεχίσθηκαν ακόμα πιο άγρια. Του
τρύπησαν με μυτερό σίδερο τους
αστραγάλους και με πυρακτωμένο υνί αλετριού έκαιγαν το στήθος
του. Μετά τον έβαλαν να καθίσει
σε πυρακτωμένο σκαμνί. Έπειτα
τον έριξαν ξανά στη φυλακή.
Τα μεσάνυχτα εμφανίστηκε
ξανά ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος
αφού τον θεράπευσε, τον απάλλαξε από τα δεσμά του και τον
έβαλε να στηθεί έξω από την
θύρα της φυλακής. Ο άγιος Καρτέριος πήρε θάρρος και δύναμη
να συνεχίσει τον αγώνα του. Όταν
τον είδαν υγιή και ελεύθερο, ξαφνίστηκαν και πάγωσαν. Όμως,
τους έδωσε κουράγιο και αυτοί
πήγαν κοντά του, τους βάπτισε και
τους θεράπευσε από ασθένειες
που τους βασάνιζαν.
Την άλλη μέρα, υπέβαλαν τον
άγιο Καρτέριο και σε άλλα, ακό-

ΔΩΡΕΕΣ
-Η οικογένεια Παναγιώτη
και Νικολέτας Γκέβρου προσέφερε στον Μητροπολιτικό
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου
Τρικάλων το ποσό των 100
ευρώ, εις μνήμην Φιλίππου
Πολίτη.
-Η οικογένεια Γεωργίου
Γκέβρου προσέφερε στον

Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων το
ποσό των 100 ευρώ, εις μνήμην Φιλίππου Πολίτη.
-Η κ. Φρειδερίκη Τσουρβάκα-Γκέβρου προσέφερε
στις “Φίλες της Αγάπης” 50
ευρώ, εις μνήμην αδελφού
Χρήστου Τσουρβάκα.

«Πάλαιε Καρτέριε προς πυρ
και δόρυ, το καρτερόν σου προς
πάλας δεικνύς δύω»

Άγιος Ιερομάρτυρας
Καρτέριος ο εκ Καππαδοκίας
της Μικράς Ασίας

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

Ζωγράφου 1 πεζόδρομος (έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ.: 24310 78435 • what’s up: 6986 835 554
ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Μοσχάρι στιφάδο
6,00 €
Κανελόνια με κιμά ή μουσακά
5,00 €
Ρεβυθάδα γάστρας με λουκάνικο και σπανάκι ..........................5,00 €
Συκώτι μόσχου ψημένο σε χυμό ροδιού με ρύζι ή πουρέ .........5,00 €
Σνίτσελ κοτόπουλου ψημένο στο φούρνο με ρύζι π πατάτες ....5,00 €
Κεφτεδάκια με πατατούλες ή κοκκινιστά .................................5,00 €
Ψάρι φούρνου με πατάτες και λαχανικά ...................................6,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά ............................................................6,00 €
Κασάτα (Βλάχικη πίτα με φέτα και πρόβειο βούτυρο)...............5,00 €

ΣΑΛΑΤΕΣ
Caprese με ντοματίνια, φρέσκια μοτσαρέλα, βασιλικό .............5,00 €
Τόνος με εσκαρόλ, σπανάκι, ρόκα, σιτάρι, άνηθο, σως εσπεριδοειδών.....5,00 €
Σπανάκι, ρόκα, άνηθος, αχλάδι ψητό, παρμεζάνα.....................5,00 €
Χόρτα βραστά εποχής...............................................................3,00 €
Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• λαχανοντολμάδεςαυγολέμονο
• χοιρινόριγανάτο
• σπιτικήκαρμπονάρα
• φασολάκια
• μπριάμ
• κοτόσουπα

Επιμέλεια:

Λευτέρης Σαββουλίδης

μη πιο σκληρά βασανιστήρια. Του
δέσανε τα χέρια και τα πόδια σε
μεγάλες πέτρες, τον χτύπησαν με
ραβδιά την κοιλιά και τον έκαψαν,
ρίχνοντας θειάφι και πίσσα στις
πληγές του. Μετά έριξαν στο στόμα του λιωμένο μολύβι και στο τέλος τον βάλανε μέσα στην φωτιά.
Ο άγιος Καρτέριος υπέμενε νικηφόρα όλα τα μαρτύρια. Μένοντας
αλώβητος, ο άγιος Καρτέριος δοξολογούσε με χαρά το Όνομα
του Αγίου Τριαδικού Θεού, υμνολογούσε και ευλογούσε τους διώκτες του.
Όμως, ένας Ιουδαίος που βρίσκονταν εκεί κοντά και έβλεπε τον
άγιο Καρτέριο να διασώζεται θαυματουργικά, εξοργίσθηκε, και
αφού πήρε ένα δόρυ, τον χτύπησε διαπερνώντας τα πλευρά του.
Από την πληγή αυτή, έτρεξε πρώτα νερό, τόσο πολύ που έσβησε
τη φωτιά της καμίνου στην οποία
τον είχαν ρίξει. Μετά όμως έτρεξε αίμα, και έτσι παρέδωσε την
ψυχή του στον Κύριο ημών Ιησού
Χριστό. Η Εκκλησία μας εορτάζει
και τιμά την Ιερά του μνήμη στις
8 Ιανουαρίου.

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† ΚΗΔΕΙΕΣ
Τον αγαπημένο μας πατέρα, παππού,
αδελφό και θείο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΠΟΛΥΓΕΝΗ
Ετών 61
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:30π.μ. εκ του
Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν
και συνοδεύσουν την εκφοράν του.
Φλαμούλι Τρικάλων 8-1-2019
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βαλάντης και Σπυριδούλα Πολυγένη, Στυλιανή
και Γεώργιος Τέλας, Δημήτριος Πολυγένης. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ. ΤΑ
ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου Τρικάλων σήμερα Τρίτη 8/1/2019 και
ώρα 11:00 το πρωί.
2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “ΠΛΙΑΣΤΙΚΑ”.

† ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν
καθ' οιονδήποτε τρόπο στο πένθος μας
για τον θάνατο του πολυαγαπημένου
μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜ.
ΛΑΜΠΑΔΑΡΗ
Ευχαριστούμε θερμά
Τρίκαλα 8-1-2019
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.

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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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1250/82 ότι ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΡΙΖΟΣ του Χρήστου και της Φωτεινής, το γένος Καραθάνου,
που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΛΙΜΑΤΣΟΥΔΑ του Δημητρίου και της Γεωργίας, το γένος Νταλιάνη, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Τρικάλων.

Ομιλία στην Γ.Ε.Χ.Α.
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.

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

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΓΕΩΡ.
ΤΣΙΤΣΑΝΗ

Kήρυγμα ευαγγελίου
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ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΛΕΙΝΟΒΙΤΩΝ “Η ΤΡΙΓΓΙΑ”

Τον πολυαγαπημένο μας αδελφό και
θείο

Ετών 69
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11.00π.μ., εκ του
Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά του.
Τρίκαλα 8-1-2019
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Λινέτα Τσιτσάνη, Μαριάννα Τσιτσάνη και Στέφανος Πατραμάνης. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Τρικάλων, την Τρίτη 8 - 1 - 2019 και ώρα 10.30 το
πρωί.
2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων
των αδελφών Αργυρίου, επί των οδών Καρδίτσης & Τερτίπη.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

ΤΡΙΤΗ

Γραφείο Τελετών

“ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ”
εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο

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

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

Τελετές

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΤΗΛ.: 6932 403 990
1) ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 54 .........................................ΤΗΛ.: 24310 26258
2) ΒΑΣ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 10.......................................ΤΗΛ.: 24310 27800
3) 4ο Χλμ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ...................ΤΗΛ.: 24310 38990
4) ΒΑΛΤΙΝΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.....................................ΤΗΛ.: 24310 25207
5) ΡΙΖΩΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ......................................ΤΗΛ.: 24310 96200
e-mail: panagiotoumix@yahoo.gr

ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 53 - ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. 24310 29095 - ΟΙΚΙΑΣ: 24310 27257
ΚΙΝ. 6973 227528

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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