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Ζητούν οι τοπικοί επιχειρηματικοί φορείς για το τρέχον έτος

Σε θέση μάχης
οι εκπαιδευτικοί
•Αυτή την Παρασκευή θα πραγματοποιήσουν
παράσταση διαμαρτυρίας στην Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων
ΣΕΛ. 5

Την καταγραφή των όποιων προβλημάτων προκλήθηκαν
σε τοπικές επιχειρήσεις ξεκίνησε το Επιμελητήριο Τρικάλων

ΣΕΛ.
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ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Νέο ιατρείο

Dr. Κοκκίνης Φοίβος - Παναγιώτης

Αθανασίου Κ. Τζιωρτζιώτη

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

Επίσκεψη κατόπιν ραντεβού
Τηλ.: 24310 30030 • Κιν.: 6974388356
e-mail: fivkok@hol.gr
Καποδιστρίου 14 • 1oς Όροφος

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

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

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
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Σαν Σήμερα
1823
Η ρωσική κυβέρνηση, με
υπόμνημά της προς τις άλλες
Μεγάλες Δυνάμεις, προτείνει
ως λύση του ελληνικού ζητήματος τη σύσταση τριών ηγεμονιών κατά το πρότυπο της
Βλαχίας και της Μολδαβίας.
Οι προταθείσες ηγεμονίες είναι: α) Θεσσαλία και Ανατολική Στερεά Ελλάς, β) Δυτική
Στερεά Ελλάς και Ήπειρος,
γ) Πελοπόννησος και Κρήτη.
1949
Σοβιετικοί οικονομολόγοι,
που συναντώνται στη Μόσχα,
προσπαθούν να βρουν το
λόγο για τον οποίο η καπιταλιστική Αμερική δεν επλήγη
από τη μεγάλη οικονομική
κρίση, που προέβλεψε ο
Μαρξ.
1979
Η ελληνική τηλεόραση
αποκτά χρώμα, χάρη στο γαλλικό σύστημα SECAM, που
αργότερα θα αντικατασταθεί
από το γερμανικό PAL.
1992
Η ταινία «Το μετέωρο
βήμα του πελαργού» κάνει
επίσημη πρεμιέρα στην Αθήνα, παρουσία του σκηνοθέτη
Θόδωρου Αγγελόπουλου και
του πρωταγωνιστή Μαρτσέλο
Μαστρογιάνι.

Τα χρειαζόμαστε επειγόντως και τα δύο. Κλείνουμε δέκα χρόνια κρίσης, που δεν ήταν μόνο
οικονομική. Χάσαμε την
εμπιστοσύνη στους εαυτούς μας, ξεχάσαμε τις
δυνατότητες της χώρας,
κουραστήκαμε.
Αν αφεθούμε πολύ
καιρό ακόμη στη μοίρα
μας, η παρακμή θα επιδεινώνεται με ραγδαίο
τρόπο.
Κοιτώντας πίσω, δεν
τα έχουμε πάει και τόσο
άσχημα.
Η φτωχή, βαλκανική
Ελλάδα του 1821 μεγάλωσε κατά τρόπο εντυπωσιακό.
Πέρασε πολέμους, κα-

Νέοι εθνικοί στόχοι
τοχές, εμφυλίους, οικονομικά κραχ, αλλά κάθε
φορά στάθηκε στα πόδια της. Οικονομικά αναπτύχθηκε εντυπωσιακά
μετά τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο και έγινε μέλος
στα πιο κλειστά κλαμπ
της Δύσης. Υπέστη ήττες, αλλά μπόρεσε να
τις ξεπεράσει.
Από τη γέννησή της
μέχρι σήμερα έκανε
όλες τις σωστές γεωπολιτικές επιλογές.
Ποτέ δεν βρέθηκε στη
λάθος πλευρά της Ιστορίας, γεγονός που εξαργύρωσε από τον πόλεμο
της Ανεξαρτησίας και
μετά.
Αυτό δεν ήταν κάτι αυτονόητο, ούτε τυχαίο.
Πέρα από το προφανές
διαχρονικό ενδιαφέρον
των Μεγάλων Δυνάμεων
για το ελληνικό «οικόπεδο», έπαιξε ρόλο το
γεγονός ότι οι Ελληνες
επέλεξαν σε κρίσιμες
στιγμές στιβαρούς και
συνετούς ηγέτες που
δεν λαΐκισαν, αλλά οδήγησαν τον τόπο εκεί που
έπρεπε. Λοιδορήθηκαν,
έγιναν στόχοι δολοφονιών, πήγαν εξορίες,

αλλά επιτέλεσαν την
αποστολή τους. Και εν
πάση περιπτώσει, ο ιστορικός τούς φέρεται με
πολύ μεγαλύτερο σεβασμό από ό,τι ο μέσος
ψηφοφόρος της εποχής
τους...
Πότε πήγε πολύ στραβά ο τόπος; Οταν ο ελληνικός λαός σαγηνεύθηκε από τα λόγια και
αγνόησε τα έργα.
Συνέβη πολλές φορές
γιατί, ως βαθύτατα μεσογειακός λαός, θέλουμε μια ικανή δόση «παραμυθιού» από τους
ηγέτες μας. Μερικές,
φορές όμως, το παρακάνουμε.
Ο τόπος κινδύνευσε,
επίσης, όταν διχάστηκε.
Και αυτό το βιώσαμε
πολλές φορές, σε πολύ
κρίσιμες στιγμές.
Πάθαμε επίσης ζημιές
όταν δεν ζυγίσαμε καλά
τις δυνάμεις μας, τις
προθέσεις του αντιπάλου και τη γεωπολιτική
συγκυρία. 1897, 1922,
1974 είναι ημερομηνίες
καταστροφών που οφείλονταν στα παραπάνω.
Σήμερα ατενίζουμε το
μέλλον έχοντας ένα σα-

φές κενό ηγεσίας και
όντας βαθιά διχασμένοι.
Η ασυμμετρία με την
Τουρκία είναι ανησυχητική, παρά τα εσωτερικά
της προβλήματα.
Είναι καιρός να σκεφθούμε πώς θα γίνουμε
πάλι μια ισχυρή χώρα,
με πρωταγωνιστικό ρόλο
στη γειτονιά της, η οποία
θα αξιοποιεί τα ταλέντα
και τις δυνατότητες της
Ελλάδας στο έπακρον.
Σήμερα κοιτάξαμε
πίσω διαπιστώνοντας ότι
δεν τα έχουμε πάει και
τόσο άσχημα στη «μεγάλη εικόνα».
Για να μη συρθούμε
όμως άλλο προς τα
πίσω, θα χρειασθούν μεγάλοι εθνικοί στόχοι για
τη μικρή αλλά και τη μεγάλη Ελλάδα, η οποία
συμπεριλαμβάνει τη Διασπορά, που διαδραμάτισε πάντοτε σπουδαίο
ρόλο.
Του Αλέξη
Παπαχελά
από την
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

Το Άγγελμα

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ:

της ημέρας
Ευκλείδης
Τσακαλώτος:

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

«Πάνο κάτσε φρόνιμα»

Για ενημερωτικά κείμενα
και δελτία τύπου στο e-mail:
syntaktes.plogos@gmail.com

“Πολιτεία που δεν έχει ως βάση
της τη χριστιανική παιδεία, είναι
“Δεν είμαι επίδοξος δελφίνος”

```

οικοδομή που χτίζεται χωρίς
```

(Να γίνεις νοικοκύρης;)

ασβέστη και νερό”.
Για να το λες, κάτι ξέρεις...

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)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
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Στη Βουλή χωρίς
καθυστέρηση

T

ο 2021 δεν
είναι πια πολύ
μακριά. Σε δύο
χρόνια η Ελλάδα θα
κλείσει διακόσια
χρόνια ως σύγχρονο
κράτος. Οπως σε
κάθε επέτειοορόσημο, είναι
σημαντικός ο
εθνικός
αναστοχασμός. Να
δούμε ποια
διαδρομή καλύψαμε,
τι πετύχαμε και πού
αποτύχαμε. Και στη
συνέχεια, να
βάλουμε στόχους
για το μέλλον.
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Το ανέκδοτο της ημέρας
Ήταν ο Μπόμπος που πετούσε
πέτρες σε έναν γέρο.
Του λέει ο γέρος:
- "Τώρα θα σου μάθω εγώ να μου πετάς
εσύ πέτρες."
Και του απαντάει ο Μπόμπος:
- "Αντε ντε, μάθε μου γιατί
ως τώρα δε σε πέτυχε καμία!"

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Γενική πρόγνωση
για σήμερα Τετάρτη 9/1/2019
ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ
ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ. ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΤΙΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 5 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ,
ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΕ ΔΥΤΙΚΟΥΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥΣ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΕΩΣ 06 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 4 ΜΕ 6 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

Για την αντιμετώπιση ορισμένων θεμάτων που έχουν ευρύτερη σημασία
απαιτείται υπευθυνότητα και ταχύτητα.
Αν τα αφήσεις να σέρνονται, κακοφορμίζουν, μολύνουν την πολιτική ατμόσφαιρα, διχάζουν τους πολίτες και δίνεις
την ευκαιρία στους επιτήδειους να παίξουν βρόμικα παιχνίδια για να υπηρετήσουν προσωπικές στρατηγικές.
Στο Μακεδονικό, για παράδειγμα,
έχουμε τραγελαφικές καταστάσεις. Δεν
είναι σοβαρή η εικόνα που παρουσιάζει
η κυβέρνηση. Ο μικρός εταίρος είναι σε
σύγχυση. Θα αποχωρήσει; Θα αποσύρει
την εμπιστοσύνη του; Θα ρίξει την κυβέρνηση; Ο μεγάλος εταίρος δηλώνει
σίγουρος ότι η συμφωνία θα περάσει
και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να
συνεχίσει να κυβερνά κι ας μη διαθέτει
την πλειοψηφία στη Βουλή, κατά το μοντέλο της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.
Ο τέως υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Κοτζιάς με συνεχείς εμφανίσεις στα
μέσα ενημέρωσης καταγγέλλει τον Πάνο
Καμμένο και ο υπουργός Αμυνας αποκαλεί τον Νίκο Κοτζιά ολετήρα του
έθνους και της κυβέρνησης. Ο ένας
«βλέπει» αποσκιρτήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝ.ΕΛΛ., ο άλλος
καλεί σε ανένδοτο για να απαντήσει,
όπως λέει, στην αποστασία. Η επίσημη
ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ζητάει
εκλογές πριν από την ψήφιση της συμφωνίας, ωστόσο εύχεται η υπόθεση να
τελειώσει με την παρούσα κυβέρνηση
για να μην κληθεί αυτή, στην περίπτωση
που κερδίσει τις εκλογές και καταφέρει
να σχηματίσει κυβέρνηση, να διαχειριστεί
το ακανθώδες ζήτημα.
Η ανεπίσημη ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας έχει κάνει το Μακεδονικό σημαία
της πολιτικής της, χαρακτηρίζει τον Τσίπρα προδότη, αλλά αποφεύγει να πει τι
πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση της
Δεξιάς στην περίπτωση που βρει τη Συμφωνία των Πρεσπών κυρωμένη. Θα την
αποδεχτεί; Θα προσπαθήσει να την καταργήσει; Πατριωτισμός εκ του ασφαλούς. Στο ΚΙΝ.ΑΛΛ. λένε ότι η συμφωνία
είναι εθνικώς επιζήμια και θα την καταψηφίσουν. Μάλλον όμως έχουν ξεχάσει
εκείνη τη συζήτηση που έγινε στο «συμβούλιο των σοφών» (οι επικεφαλής των
συνιστωσών) όπου όλοι, εκτός από τη
Φώφη Γεννηματά, είχαν πει ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση.
Η άποψη της κ. Γεννηματά έγινε θέση
του κόμματος (η αποθέωση της δημοκρατίας), ο κ. Θεοδωράκης αποχώρησε
ύστερα από λίγο καιρό από το σχήμα,
κρατάει την ίδια στάση στο Μακεδονικό,
ενώ οι υπόλοιποι, προφανώς για να μην
προκαλέσουν πρόβλημα στο ΚΙΝ.ΑΛΛ.
και για να εξασφαλίσουν θέσεις στις λίστες (εθνικές εκλογές και ευρωεκλογές),
επέλεξαν τη σιωπή. Συμπεριφορά που
δεν τους τιμά. Το πρόβλημα του ΚΚΕ με
τη συμφωνία δεν είναι τόσο το περιεχόμενό της (παρά τα όσα επικαλείται περί
αλυτρωτισμού για να ενισχύσει την αντίθεσή του) όσο το ότι η ψήφισή της
είναι προϋπόθεση για την ένταξη της
ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή
Ενωση.
Με βάση αυτά τα δεδομένα και λόγω
της σπέκουλας που γίνεται γύρω από
το Μακεδονικό, η κυβέρνηση -για να
ακριβολογώ, το κόμμα που είναι ο κορμός
της- επιβάλλεται να φέρει τη Συμφωνία
των Πρεσπών στη Βουλή το συντομότερο
δυνατό. Ακόμη και μέσα στον Γενάρη.
Σκόπιμη καθυστέρηση είναι ύποπτη.

Του Τάσου Παππά από την
«Εφημερίδα των Συντακτών»

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

ΤΕΤΑΡΤΗ

Το πραγματικό κέρδος

∫ Μ.Α.Μπ.
Έρχεται η σειρά μας;

Στον… «πάγο» ο οικογενειακός γιατρός

∫Ε.Κ.

Ο Κανέλλος λέει όχι στον… ΕΝΦΙΑ
Ο Κανέλλος είναι το αγαπημένο σκυλάκι της Ασκληπιού. Δέχεται την φροντίδα
από τους ανθρώπους και ο
Δήμος Τρικκαίων αποφάσισε
να του φτιάξει και ένα ωραία
σκυλόσπιτο. Υπολόγιζε όμως
χωρίς τον… νοικοκύρη. Έτσι
ο Κανέλλος δεν λέει με τίποτα να μπει μέσα, προτιμά
την φύση! Τώρα αυτό γίνεται επειδή φοβάται τα σκοτάδια ή τον…
ΕΝΦΙΑ, είναι κάτι που μόνο αυτός γνωρίζει…

∫χρ.πΑπ.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 3

Σεμινάριο
για την εκπαίδευση
των προσφύγων

«Το πραγματικό και σημαντικό κέρδος για τους επιχειρηματίες του
τουρισμού θα έρθει όταν προσφέρουν τοπικά προϊόντα» τονίζουν επαγγελματίες του κλάδου.
«Ασφαλώς θεμιτό είναι ένας επιχειρηματίας να προσπαθεί να αυξήσει
το περιθώριο κέρδους του και καλά κάνει. Ωστόσο, στην συγκεκριμένη
περίπτωση είναι βραχυπρόθεσμο. Κερδίζουμε τώρα ένα ποσό σχετικά μικρό, όμως μεσομακροπρόθεσμα χάνουμε ένα μεγαλύτερο κέρδος επισημαίνουν επαγγελματίες του τουρισμού, εξηγώντας «προσφέροντας τοπικά προϊόντα, ενδεχομένως να έχουμε λίγο μικρότερο
κέρδος. Όμως, έτσι δημιουργείται τάση, που θα γίνει “θεσμός” για μεγάλη μερίδα των επισκεπτών μας, καθώς δεν θα έρχονται μόνο για τα
Μετέωρα, τον Μύλο των Ξωτικών, τις ομορφιές του τόπου μας κλπ,
αλλά και για τα φαγητά μας, τα τοπικά προϊόντα. Αυξάνεται σταδιακά η επισκεψιμότητα, αυξάνονται και οι τζίροι των επιχειρήσεών μας
και αυτό μπορεί να διαρκέσει δεκαετίες, αρκεί να το χειριστούμε σωστά».

Μόνο 1 στους 10 πολίτες έχουν κατορθώσει μέχρι σήμερα να βρουν
οικογενειακό γιατρό και να εγγραφούν στο νέο θεσμό, σύμφωνα και
με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Υγείας.
Σύμφωνα με το «Έθνος» παρά τις προσπάθειες των πολιτών να εντοπίσουν ελεύθερο οικογενειακό γιατρό και να εγγραφούν, οι ελλείψεις ιατρικού προσωπικού καθιστούν το εγχείρημά τους μάλλον ανέφικτο. Έτσι μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, υπάρχουν περίπου 1.150.000 εγγραφές πολιτών σε οικογενειακό γιατρό. «Με βάση τους αρχικούς υπολογισμούς του
υπουργείου Υγείας θα έπρεπε να έχουν προσληφθεί συνολικά 1195
γιατροί στις ΤΟΜΥ ώστε να γίνουν οικογενειακοί αλλά και να γίνουν
συμβάσεις με τουλάχιστον 2800 ιδιώτες συμβεβλημένους οικογενειακούς γιατρούς του ΕΟΠΥΥ (Παθολόγους, Γενικούς Γιατρούς, Παιδιάτρους)» αναφέρει το δημοσίευμα.
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Αρναούτογλου: Οδηγοί των Τρικάλων προσοχή, έρχεται πυκνό χιόνι!

Με στόχο την καλύτερη εκπαίδευση
των μαθητών – προσφύγων που φοιτούν
στα σχολεία των Τρικάλων θα πραγματοποιηθεί αύριο και την Παρασκευή 11
Ιανουαρίου, δωρεάν επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται στο πεδίο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ευάλωτων ομάδων.
Το σεμινάριο θα λάβει χώρα στο 2ο Γυμνάσιο Τρικάλων και διοργανώνεται
από τη UNICEF και το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας με την υποστήριξη της Περιφερειακή Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
Θεσσαλίας.

∫Ε.Κ.

Ο γνωστός μετεωρολόγος
Σάκης Αρναούτογλου προειδοποιεί τους πολίτες και των Τρικάλων για ένα νέο κύμα κακοκαιρίας. Συγκεκριμένα, γράφει
σε ανάρτησή του στο Facebook:
«Φίλες και φίλοι ΠΡΟΣΟΧΉ!
Όσοι προγραμματίζετε ταξίδι
σήμερα το πρωί από και προς τη Θεσσαλονίκη από τα Γιάννενα ή την Θεσσαλία θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εκτός από όλη τη δυτική Μακεδονία και
στους νομούς Τρικάλων, Καρδίτσης, Λαρίσης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας,
Θεσ/νικης, Κιλκις Σερρών, Δράμας και Καβάλας αναμένονται από τις πρωινές μέχρι και μεσημβρινές ώρες (χοντρικά) ένας γύρος πυκνών χιονοπτώσεων και στα πεδινά με γρήγορη και επικίνδυνη χιονόστρωση πριν το "γυρίσει" σε χιονόνερο προς το βράδυ στις περισσότερες προαναφερθείσες περιοχές. Κατά πάσα πιθανότητα χιονόπτωση αναμένεται και στη Θεσσαλονίκη
τις ίδιες ώρες της Τέταρτης με αξιόλογη χιονόστρωση κυρίως περιφερειακά
της πόλης πριν κι εδώ "το γυρίσει" σε χιονόνερο προς το βράδυ… Για τη σοβαρή επιδείνωση του καιρού το επόμενο 48ωρο στην υπόλοιπη χώρα με χαρακτηριστικά τις κατά τόπους δυνατές βροχές (που δεν αποκλείεται να προκαλέσουν και πλημμυρικά φαινόμενα, απότομη αύξηση της στάθμης χειμάρρων ή ποταμών στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά ή και κατολισθήσεις)
και τους σφοδρούς ανέμους,μην παρκάρετε τα αυτοκίνητά σας κάτω από
μεγάλα δέντρα». Με άλλα λόγια, δεν έχουμε ξεμπερδέψει ακόμη με την κακοκαιρία…

Δεν ξεκίνησε καλά η νέα χρονιά στην
κεντρική πολιτική σκηνή, καθώς άρχισε
με πολιτική οξύτητα μεταξύ των κομμάτων.
Αυτό προκαλεί δυσαρέσκεια στον επιχειρηματικό κόσμο, ο οποίος πάγια ζητάει ηρεμία. «Διαφωνίες και αντιπαραθέσεις στην πολιτική ασφαλώς θα πρέπει να υπάρχουν. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Όμως η οξύτητα και η εκτράχυνση του πολιτικού διαλόγου καλό είναι να αποφεύγεται, διότι, αφενός δεν είναι αποδεκτό στην σύγχρονη κοινωνία
και αφετέρου δεν είναι συμφέρον στην
αγορά και στην οικονομία».
«Το έχουμε πει πολλές φορές: Το
“κλίμα” είναι ο κυριότερος παράγοντας
στην αγορά και δεν έχουμε καλό στην
κεντρική πολιτική σκηνή» δηλώνουν επιχειρηματίες.

∫χρ.πΑπ.

∫ Μ.Α.Μπ.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

CMYK

Το “κλίμα”

4 σελίδα

ΤΕΤΑΡΤΗ

9

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

τοπικά

Είναι ο δρόμος ανάπτυξης για τον ν. Τρικάλων, τονίζουν επιχειρηματίες

Σύνδεση τουρισμού και τοπικών προϊόντων
Ο Μύλος των Ξωτικών και η ύπαρξη περιζήτητων Τρικαλινών εδώδιμων, “χαράσσουν” την πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί
Μύλος των Ξωτικών μας δείχνει τον δρόμο που
πρέπει να ακολουθήσουμε ως Νομός» τονίζουν
επαγγελματίες και επιχειρηματίες, αναφερόμενοι
στο μοντέλο ανάπτυξης του τόπου.
«Φέτος για πρώτη φορά οφέλη από την έλευση επισκεπτών
στον Νομό μας, λόγω του Μύλου των Ξωτικών είχαν και εμπορικά καταστήματα, πέρα από τα “κλασσικά”, τα καταλύματα δηλαδή, οι επιχειρήσεις εστίασης και καφετέριες» αναφέρουν επιχειρηματίες και σημειώνουν «αυτό είναι ελπιδοφόρο
και μας δίνει μήνυμα για το μέλλον και τι πρέπει να πράξουμε».
«Ωστόσο, αυτό που δεν έχει ακόμη οφέλη από την μεγάλη
επισκεψιμότητα είναι το τοπικό προϊόν, δηλαδή μεταποιημένα
από πρωτογενή τομέα αγαθά, όπως τυροκομικά, μέλι, λουκάνικα και γενικά προϊόντα κρέατος, ζαρζαβατικά κλπ» τονίζουν
επαγγελματίες, επισημαίνοντας «έχουμε τις δυνατότητες να παράγουμε περιζήτητα προϊόντα. Πάρτε για παράδειγμα τα τυροκομικά μας που είναι κορυφαία και πουλάνε όχι μόνο στην
εγχώρια αγορά, αλλά σε Ευρώπη, Αμερική και αλλού. Άλλο παράδειγμα είναι το χωριάτικο λουκάνικο Τρικάλων. Μπορούμε
να παρασκευάζουμε και άλλα πολλά είδη, χαρακτηριστική ή μη
της Τρικαλινής γης, που θα είναι εξίσου περιζήτητα με τα προαναφερθέντα».
«Το ζήτημα είναι να τα συνδέσουμε με το τουριστικό προϊόν
και να κάνουμε “εξαγωγές” χωρίς να μετακινηθούν τα προϊόντα
μας ούτε ένα μέτρο από τον Νομό μας. Να έρχονται οι επισκέπτες και να έχουν την δυνατότητα να τα γευτούν ή να τα
προμηθευτούν παντού. Πρωινό σε καταλύματα με ντόπια προϊόντα. Γεύματα και δείπνα σε εστιατόρια και ταβέρνες το ίδιο.
Καταστήματα που να διαθέτουν και ντόπια προϊόντα» υπογραμμίζουν επιχειρηματίες, τονίζοντας «ασφαλώς αυτά δεν γίνονται από την μία στιγμή στην άλλη, αλλά χρειάζεται δουλειά
και συνεργασία. Και να κατανοήσουν συνάδελφοι πως κερδίζοντας λίγα ευρώ από την διάθεση φθηνότερων και εισαγόμενων προϊόντων, δεν είναι τίποτα, μπροστά σ’ αυτό το κέρδος

«Ο

τατιστικά στοιχεία
για την κίνηση στην
αγορά την περίοδο
των Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς
δίνουν η ΕΣΕΕ και ο
Εμπορικός Σύλλογος
Τρικάλων, τα οποία
επιβεβαιώνουν τις
αρχικές εκτιμήσεις περί
χαμηλότερου τζίρου σε
σχέση με την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο.

Σ

που θα έχουν σταδιακά, προσφέροντας τοπικά προϊόντα, εφόσον καταφέρουμε να τα κάνουμε και αυτά πόλο έλξης. Να συνδυαστούν με τα Μετέωρα, την πόλη των Τρικάλων, τον Μύλο

Ήταν ο τζίρος στα καταστήματα την φετινή περίοδο
των Χριστουγέννων, σε σχέση με την περυσινή

Οριακά χαμηλότερα
• Έρευνα της ΕΣΕΕ, που περιλάμβανε και πολλές Τρικαλινές
επιχειρήσεις, απέδωσε ενδιαφέροντα στοιχεία

• Ένδυση/υπόδηση
είναι οι χαμένοι,
ενώ οι περισσότεροι
καταστηματάρχες
αναγκάστηκαν να
καλύψουν οι ίδιοι το
διευρυμένο ωράριο

Σύμφωνα με τον πρόεδρο
του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων και Οικονομικό Επόπτη
της ΕΣΕΕ Χρήστο Μπλουγούρα, το ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ
πραγματοποίησε την καθιερωμένη έρευνα στις αγορές,
η οποία περιλάμβανε και πολλές Τρικαλινές επιχειρήσεις,
ενώ το γενικό συμπέρασμά
της είναι πως οι πωλήσεις
κατά την εορταστική περίοδο
κινήθηκαν σε οριακά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με
πέρυσι.

Ένδυση/υπόδηση
οι χαμένοι
Χαμηλότερος ήταν ο χριστουγεννιάτικος τζίρος για
τις μισές επιχειρήσεις 51% σε
σύγκριση με το αντίστοιχο
ποσοστό του 2017, το οποίο
ήταν 42% (με μειώσεις της τάξης του 10%-20%). Ο κλάδος
που επλήγη περισσότερο είναι η ένδυση/υπόδηση, ενώ
αυτός των τροφίμων ποτών
είχε τις μικρότερες απώλειες.
Αύξηση στις πωλήσεις κατέγραψε μόλις το 18% των
επιχειρήσεων. Ωστόσο, το
ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο

των Ξωτικών, τον ορεινό όγκο. Αυτός είναι ο δρόμος της ανάπτυξης για τον Νομό μας».
Ματθαίος Μπίνας

ρισσότερο τα πιο φτηνά προϊόντα (46,8%) σε αντίθεση με
τα πιο ακριβά (3,7%).

Εργάστηκαν
περισσότερο
Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι
το εύρημα του τρόπου κάλυψης των αναγκών σε προσωπικό. Η πλειοψηφία 74,5%
αναγκάστηκαν να καλύψουν
οι ίδιοι το διευρυμένο ωράριο
και 22,3% επέλεξαν να διευρύνουν το ωράριο των μισθωτών τους.
Σχεδόν οι 4 στους 10 επιχειρηματίες πραγματοποίησαν προσφορές στα καταστήματά τους κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, ποσοστό μειωμένο σε
σχέση με πέρυσι.
Τέλος, το 75% των επιχειρήσεων φαίνεται ότι κατάφεραν να καλύψουν τις φορολογικές
υποχρεώσεις
τους.
Ματθαίος Μπίνας

Δήμος Τρικκαίων:

24% για όσες επιχειρήσεις
απασχολούν μισθωτή εργασία και σε 28,6% για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Με
άλλα λόγια θα λέγαμε ότι περισσότερο χαμένοι ήταν οι
αυτοαπασχολούμενοι έμποροι και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Οπωσδήποτε, σημαντικές
διαφοροποιήσεις παρουσιά-

στηκαν και μεταξύ των πολύ
μεγάλων επιχειρήσεων που
βρίσκονται στις εμπορικές
πιάτσες και οι οποίες συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο
μερίδιο του τζίρου.
Την υποτονική σε τζίρο
έναρξη της εορταστικής περιόδου ακολούθησε η πολύ
έντονη αγοραστική κίνηση
των τελευταίων ημερών.

Έτσι, φαίνεται ότι η καλύτερη
περίοδος των εορτών από
άποψη αγοραστικής κίνησης,
ήταν η εβδομάδα πριν από τα
Χριστούγεννα (45%), ενώ για
ένα σημαντικό ποσοστό
(32%), η εβδομάδα μεταξύ
Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.
Καλύτερα ή χειρότερα ένα
είναι σίγουρο: κινήθηκαν πε-

Από τις 10 και μετά
ανοιχτά τα σχολεία
Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει ότι τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην περιοχή
ευθύνης του θα είναι ανοιχτά από τις 10:00 και μετά για την
Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019. Οι μαθητές/τριες που χρησιμοποιούν λεωφορεία των ΚΤΕΛ, μπορούν να επικοινωνούν
με τα γραφεία των δύο εταιρειών (2431076650 για το Αστικό και 2431073130 για το Υπεραστικό), καθώς ήδη έχει
υπάρξει συνεννόηση για τροποποίηση των δρομολογίων.
Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

τοπικά

ΤΕΤΑΡΤΗ
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Ζητούν οι τοπικοί επιχειρηματικοί φορείς για το τρέχον έτος

Γενναία μέτρα στήριξης και ανάπτυξης
Μ

ε δυσκολίες
φαίνεται ότι
ξεκίνησε η νέα
χρονιά για τους
Τρικαλινούς
επιχειρηματίες, καθώς το
κύμα κακοκαιρίας που
πλήττει την περιοχή τις
τελευταίες ημέρες έχει
δημιουργήσει
μικροπροβλήματα στην
εύρυθμη λειτουργίας
τους.

Μάλιστα, η Διοίκηση του
Επιμελητηρίου Τρικάλων από
χθες έρχεται σε επικοινωνία
με τους επιχειρηματίες σε μια
προσπάθεια να καταγράψει
τα όποια προβλήματα έχουν
σημειωθεί.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο
του τοπικού Επιμελητηρίου κ.
Βασίλη Γιαγάκο η διαδικασία
συνεχίζεται και μέχρι στιγμής
δεν έχουν καταγραφεί σημαντικά προβλήματα, ενώ πρόσθεσε ότι ακόμα είναι νωρίς
για να υπάρχει μια πλήρης
εικόνα.
Το ίδιο υπογράμμισε και ο

Σ

ε θέση μάχης
βρίσκονται οι
εκπαιδευτικοί της
πρωτοβάθμιας και της
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, καθώς
αντιδρούν στην πρόταση
του Υπουργείου Παιδείας
για το νέο σύστημα
διορισμών, κάνοντας
λόγο για «εμπόριο
ελπίδας προς τους
χιλιάδες αδιόριστους
εκπαιδευτικούς και
περιφρόνηση των
αναπληρωτών που
καλύπτουν πάγιες
ανάγκες της
εκπαίδευσης στις
εσχατιές της χώρας».

Στο πλαίσιο αυτό, τόσο η
ΔΟΕ, όσο και η ΟΛΜΕ έχουν
αποφασίσει σειρά δράσεων
για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα που περιλαμβάνουν έκτακτες γενικές συνελεύσεις, ενώ αυτή την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου θα προχωρήσουν σε εικοσιτετράωρη
απεργία.
Στην κινητοποίηση θα συμμετέχει και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων και στις
11 το πρωί θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα γραφεία της τοπικής

•Την καταγραφή των όποιων προβλημάτων προκλήθηκαν
σε τοπικές επιχειρήσεις ξεκίνησε το Επιμελητήριο Τρικάλων
πρόεδρος της Ομοσπονδίας
ΕΒΕ Τρικάλων κ. Βαγγέλης
Αγγελάκης, λέγοντας ότι οι
επιχειρήσεις που βρίσκονται
έκτος πόλης αντιμετώπισαν
κάποια προβλήματα.
Ενώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «ο Ιανουάριος είναι
ένας δύσκολος μήνας παραδοσιακά αφού τίποτε δεν κινείται, ήρθε και η κακοκαιρία
για να «παγώσει» την κίνηση.
Ωστόσο, μπορεί τα πάντα να
είναι παγωμένα, αλλά οι υποχρεώσεις μας δεν “παγώνουν”».

«Όχι στην πολιτική
αστάθεια»
Στη συνέχεια, οι δυο φορείς
της τοπικής επιχειρηματικότητας δεν παρέλειψαν να υπογραμμίσουν ότι η νέα χρόνια
που ήρθε κάθε άλλο παρά
εύκολη προμηνύεται, αφού
χρειάζονται πολλά ακόμα για

να εξέλθει η πραγματική οικονομία από το τούνελ της
ύφεσης.
Όπως ανέφερε ο κ. Γιαγιά-

κος «ευελπιστούμε να είναι
μια καλή χρονιά, ωστόσο χρειάζεται να υπάρχει μια πολιτική
σταθερότητα, κάτι στο όποιο

δε βοηθάει η παρατεταμένη
προεκλογική περίοδος, στην
οποία έχουν εισέλθει όλο αυτό
το διάστημα».

Αντιδρούν για το νέο σύστημα διορισμών

Σε θέση μάχης οι εκπαιδευτικοί
•Αυτή την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου θα πραγματοποιήσουν
παράσταση διαμαρτυρίας στις 11 π.μ. στην Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι Τρικαλινοί νηπιαγωγοί &
δάσκαλοι ζητούν την άμεση
απόσυρση του συστήματος
διορισμών που ανακοίνωσε το
Υπουργείο Παιδείας, «με το
οποίο ουσιαστικά απαξιώνει
την προϋπηρεσία και το πτυχίο
και οδηγεί σε ένα αέναο κυνήγι
τίτλων και προσόντων με
όρους ανισότητας».
«Το σύστημα που ανακοινώθηκε και τέθηκε σε «διαβούλευση», δεν είναι τίποτε άλλο
παρά ένα εμπόριο ελπίδας
προς τους χιλιάδες αδιόριστους εκπαιδευτικούς και περιφρόνηση των αναπληρωτών
που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της εκπαίδευσης
στις εσχατιές της χώρας. Συνεχίζουμε και κορυφώνουμε,
αποφασιστικά και διεκδικητικά,
τον αγώνα για την πραγματο-

Κατά τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου το 2019 χρειάζεται
να ληφθούν μέτρα που να περιλαμβάνουν φοροελαφρύνσεις, στήριξη του πρωτογενούς τομέα και των επιχειρήσεων.
Τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων ζήτησε και ο πρόεδρος των Τρικαλινών ΕΒΕ,
λέγοντας ότι στηρίζουν την
πραγματική οικονομία και θα
πρέπει τα μέτρα που θα ληφθούν να έχουν ως στόχο όχι
απλά την επιβίωση τους, αλλά
την ανάπτυξη.
«Δε θέλουμε παροχές, θέλουμε μέτρα που να διασφαλίζουν το αύριο των επιχειρήσεων και κυρίως την ομαλότητα τους» τόνισε με έμφαση ο κ. Αγγελάκης και πρόσθεσε ότι ζητούν τη ρύθμιση
των οφειλών σε δημόσιο και
ασφαλιστικά ταμεία, το ακατάσχετο επαγγελματικών λογαριασμών, την η ανάγκη προστασίας της επαγγελματικής
στέγης από τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς κ.ο.κ.
Ε.Κ.

ποίηση των χιλιάδων διορισμών
μόνιμων εκπαιδευτικών που
έχει ανάγκη η δημόσια εκπαίδευση, με βάση τις θέσεις του
συνδικαλιστικού κινήματος»
σημειώνει ο τοπικός Σύλλογος
σε σχετική ανακοίνωση.
Ωστόσο, ακόμα δεν έχει αποφασιστεί εάν θα πάρουν μέρος
και οι Τρικαλινοί καθηγητές
στην απεργία και στην συγκέντρωση, καθώς το Δ.Σ. της
τοπικής ΕΛΜΕ θα συνεδριάσει
αύριο.
«Πάγια θέση του κλάδου είναι η κάλυψη όλων των κενών
από μόνιμους καθηγητές. Επιβάλλεται να γνωστοποιήσουμε
σε όλη την ελληνική κοινωνία
την αντίθεσή μας στο νέο σύστημα διορισμών των μονίμων
και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς και τη χρόνια εκμετάλλευση των αναπληρωτών» τονίζουν οι καθηγητές.
Καταλήγοντας να σημειωθεί
ότι προχθές κατατέθηκε προς
ψήφιση, στη Βουλή το Σχέδιο
Νόμου για το νέο Σύστημα
διορισμού των εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τον
υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου. Η τροπολογία αναμένεται
να ψηφιστεί την ερχόμενη Δευτέρα στην Ολομέλεια της Βουλής.
Ευαγγελία Κάκια
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Προβλέπεται για το ν. Τρικάλων τις επόμενες μέρες

Τσουχτερό κρύο και νέες χιονοπτώσεις
Χθες τα ξημερώματα η θερμοκρασία στο Περτούλι έφθασε τους -23 βαθμούς Κελσίου

Μ

ε κυριότερο χαρακτηριστικό
τις πολικές θερμοκρασίες –ο
υδράργυρος παραμένει
σταθερά στο μηδέν- φαίνεται ότι ο
χειμώνας ήρθε για να μείνει στο ν.
Τρικάλων, ενώ για σήμερα
αναμένονται νέες χιονοπτώσεις,
ακόμα και στα πεδινά.

Μάλιστα, χθες τα ξημερώματα η θερμοκρασία στο Περτούλι έφθασε τους -23
βαθμούς Κελσίου, ενώ στα Τρίκαλα τους 10.
Σε πλήρη ετοιμότητα παραμένει τόσο ο
μηχανισμός της Περιφερειακής Ενότητας
Τρικάλων, όσο και των Δήμων, ενώ 40 μηχανήματα είναι στο οδικό δίκτυο, προκειμένου να το διατηρούν καθαρό.
Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων κ. Χρήστο Μιχαλάκη οι δρόμοι είναι
καθαροί και έχει πέσει αλάτι όπου χρειάζεται.
Ωστόσο, εξέφρασε την ανησυχία του για
το γεγονός ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες
προβλέπονται βροχοπτώσεις, καθώς αυτό
ενδέχεται να προκαλέσει πλημμύρες.
«Για αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούμε
στα αναχώματα και να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα» σημείωσε.

-Καλαμπόκι συσκευασμένο και χύμα
-Κριθάρι συσκευασμένο και χύμα
-Σιτάρι συσκευασμένο και χύμα
-Βαμβακόπιτα σακιά
πρωτεΐνη 24%, λίπος 6%
-Τριφύλλι Pellet πρωτεΐνη 18-19%
-Ηλιάλευρο
-Ισορροπιστές εισαγωγής

Η λειτουργία των σχολείων
Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία των σχολείων χθες το μεσημέρι ανακοινώθηκε ότι
σήμερα θα παραμείνουν κλειστά τα περισσότερα σχολεία του ν. Τρικάλων.
Συγκεκριμένα, δε θα λειτουργήσει κανένα
σχολείο, όλων των βαθμίδων (παιδικοί, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια)
στους Δήμους Μετεώρων, Πύλης και Φαρκαδόνας, σύμφωνα με τις αποφάσεις των
Δημάρχων κ. Χρήστου Σινάνη, Κώστα Μαράβα και Θανάση Μεριβάκη
Αντίθετα στα Τρίκαλα - σύμφωνα με την
απόφαση του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά.
Όμως, θα ανοίξουν στις 10 π.μ ενώ στη
σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι «οι
μαθητές/τριες που χρησιμοποιούν λεωφορεία των ΚΤΕΛ, μπορούν να επικοινωνούν
με τα γραφεία των δύο εταιρειών
(2431076650 για το Αστικό και 2431073130
για το Υπεραστικό), καθώς ήδη έχει υπάρξει
συνεννόηση για τροποποίηση των δρομολογίων».
Ε.Κ.

-Μείγμα συντήρησης αγελάδων
ελευθέρας βοσκής ΤΙΜΗ ΕΚΠΛΗΞΗ
-Πίτυρα χοντρά
-Σογιάλευρο συσκευασμένο
και χύμα πρωτεΐνη 46-47%
-Ενσίρρωμα καλαμπόκι
-Σκυλοτροφές
-Γαιόλιθος

Πώληση λιανική και χονδρική
CMYK

τοπικά

Σε παραγωγούς τον ερχόμενο Φεβρουάριο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Φαίνεται πως έρχονται
πληρωμές ενισχύσεων
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Λύγισε από το ψύχος
•63χρόνος από το Δροσερό
βρέθηκε νεκρός κοντά στις
γραμμές του τρένου στο Φλαμούλι

•Θα αφορούν συνδεδεμένες και υπόλοιπα ΟΣΔΕ και εξισωτικής
ον Φεβρουάριο
φαίνεται πως θα
πραγματοποιηθούν
πληρωμές ενισχύσεων σε
γεωργούς και
κτηνοτρόφους από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με
στελέχη του Οργανισμού.

Τ

Μετά την ολοκλήρωση του
κύκλου πληρωμών το 2018
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν
απομείνει κάποιες εκκρεμότητες που οφείλονται σε διάφορα ζητήματα, όπως για παράδειγμα οι δασικοί χάρτες,
δήλωση ΟΣΔΕ κ.α., τα οποία
διευθετούνται από τον Οργανισμό, ώστε να κλείσουν και
αυτές. Έτσι, μάλλον τον ερχόμενο μήνα θα πραγματοποιηθούν εκ νέου αποδόσεις
επιδοτήσεων, οι οποίες θα
αφορούν συνδεδεμένες ενισχύσεις και υπόλοιπα ΟΣΔΕ
και εξισωτικής αποζημίωσης.
Όπως έχει τονιστεί από τον
διευθυντή Θεσσαλίας του
ΟΠΕΚΕΠΕ Αθανάσιο Βαλιώτη,
«το μόνο που ζητάμε από τους
γεωργούς και τους κτηνοτρόφους είναι προσοχή στις
δηλώσεις, ώστε να μην προκαλούνται καθυστερήσεις
λόγω λαθών σ’ αυτές και καλή
συνεργασία όταν πραγματοποιούμε ελέγχους. Ασφαλώς
όλοι συνεργάζονται καλά και
πρόθυμα, απλά κάποιοι να

Φαίνεται πως οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν τις τελευταίες μέρες στα Τρίκαλα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για να φύγει από την ζωή ένας συμπολίτης μας.
O 63χρόνος Γ.Κ. από το Δροσερό βρέθηκε χθες το
πρωί νεκρός κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές στο
Φλαμούλι. Τον άτυχο άντρα εντόπισε οδηγός του τρένου και στο τόπο έφτασε αστυνομία και το ΕΚΑΒ αλλά
ήταν ήδη αργά. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ο θάνατος
να προήλθε από παθολογικά αίτια, αλλά στις περιπτώσεις αυτές φως ρίχνει η ιατροδικαστική εξέταση.
ΧΡ. ΠΑΠ.

μην είναι αμελείς, όταν τους
ζητούνται έγγραφα ή άλλα
στοιχεία. Επίσης, στις δηλώσεις και γενικά στις διαδικασίες να ακολουθούν τις οδηγίες των στελεχών του Οργανισμού».

«Σανίδα σωτηρίας»
«Σανίδα σωτηρίας είναι κυριολεκτικά για μας η κάθε επιδότηση, ιδίως όταν αποδίδεται
εγκαίρως και πλήρως» τονίζουν γεωργοί και κτηνοτρόφοι, υπογραμμίζοντας «στην

οικονομική κατάσταση που
έχουμε περιέλθει, από την
εδώ και πολλά χρόνια ασκούμενη πολιτική, δυστυχώς
εξαρτόμαστε από τις Κοινοτικές ενισχύσεις. Και πως αλλιώς; Οι τιμές των προϊόντων
μας στο ναδίρ, τα έξοδά μας
στο ζενίθ».
«Το κόστος παραγωγής έχει
αυξηθεί κατακόρυφα από την
μία και από την άλλη έχουν
μειωθεί κατά πολύ τα έσοδά
μας. Οι επιδοτήσεις πλέον για

μας δεν είναι απλή στήριξη ή
βοήθεια, αλλά “σανίδα σωτηρίας”, χωρίς την οποία πολλοί
γεωργοί και κτηνοτρόφοι θα
αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις εκμεταλλεύσεις τους.
Δεν έχουμε ρευστό, ούτε δυνατότητες δανεισμού και ούτε
πίστωση από επιχειρήσεις για
την προμήθεια των εφοδίων
μας. Μόνη πηγή ρευστότητας είναι οι ενισχύσεις» δηλώνουν παραγωγοί.
Ματθαίος Μπίνας

Προσοχή στους επιτήδειους
που κοιτάζουν το πορτοφόλι σας!
•Πώς να αποφύγετε τα πλαστά ασφαλιστήρια συμβόλαια
αυτοκινήτου σύμφωνα με τις συμβουλές της Αστυνομίας
Ελληνική Αστυνομία δίνει
ένα πλήρη οδηγό
προστασίας των πολιτών
από πλαστά ασφαλιστήρια
αυτοκίνητων. Σημειώνει, δε, πως
πρόκειται για ένα πολύ συχνό
φαινόμενο το οποίο και πρέπει να
αμβλυνθεί.

Η

Η ΕΛΑΣ στο πλαίσιο της προληπτικής
της δράσης και με αφορμή περιστατικά
που έχουν παρατηρηθεί, που αφορούν
στην έκδοση πλαστών ασφαλιστήριων
συμβολαίων Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, με θύματα ανυποψίαστους πελάτες – «ασφαλιζόμενους», που θεωρούν ότι κατέχουν
γνήσια ασφαλιστήρια συμβόλαια, προτρέπει τους πολίτες:
•να ζητάτε πάντοτε την απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων,
•να εξετάζετε οπτικά και με ιδιαίτερη
προσοχή το ασφαλιστήριο συμβόλαιο
σας, για τυχόν ενδείξεις παραποίησης, σε
περιπτώσεις αμφιβολιών να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου
Πληροφοριών στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο
«https://www.hic.gr/hic/Check_ins.aspx»,
που η πρόσβαση είναι ελεύθερη για τον καθένα, χωρίς κάποιου είδους εξουσιοδότηση, όπου μπορείτε να ελέγχετε την εγκυρότητα του συμβολαίου, με την κατα-

χώρηση του αριθμού κυκλοφορίας του
οχήματος και το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη του
οχήματος,
•εναλλακτικά, να επικοινωνείτε οι ίδιοι τηλεφωνικά απευθείας με τις ασφαλιστικές σας εταιρείες και να ζητάτε την
επαλήθευση της εγκυρότητας του συμβολαίου σας,
•να απευθύνεστε στις αστυνομικές
Αρχές σε περιπτώσεις αμφιβολιών ή διαπίστωσης της μη εγκυρότητας του ασφαλιστήριου συμβολαίου σας.
Επισημαίνεται, ότι οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν συγκεκριμένη μεθοδολογία,
προκειμένου να παραπλανήσουν τους

υποψήφιους πελάτες και να τους προμηθεύσουν με πλαστά ασφαλιστήρια
συμβόλαια του οχήματος τους. Συγκεκριμένα:
•μέσω της ψηφιοποίησης ενός έγκυρου συμβολαίου, προχωρούν στην αντικατάσταση των αρχικών στοιχείων με
άλλα (μετατροπή αριθμού κυκλοφορίας,
στοιχείων ταυτότητας, περίοδο ασφάλισης κ.α.),
•εκτυπώνουν το επεξεργασμένο συμβόλαιο και εισπράττουν τα χρήματα από
τον ανυποψίαστο πελάτη, χωρίς στις περισσότερες περιπτώσεις να παραδίδουν
αποδείξεις είσπραξης χρημάτων,
•σε περιπτώσεις εμπλοκής του οχήματος σε τροχαίο ατύχημα, προσπαθούν να αποτρέψουν την αστυνομική
συνδρομή και προτρέπουν τους πελάτες
τους, να προχωρήσουν σε ιδιωτική διευθέτηση της προκληθείσας ζημίας.
Αποτέλεσμα αυτής της παραβατικής
δραστηριότητας είναι οι ανυποψίαστοι
πολίτες αφενός μεν να ζημιώνονται οικονομικά, αφετέρου δε να κινδυνεύουν με
ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, που
σχετίζονται με την χρήση πλαστού ασφαλιστήριου συμβολαίου του οχήματος
τους.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας:

Δηλώσεις Συμμετοχής στα
Εργαστήρια της LEGO Education
Η Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας σε συνεργασία με την εταιρία Eduk8, επίσημο αντιπρόσωπο της LEGO Education
στην Ελλάδα, συνεχίζει τα εργαστήρια ρομποτικής με το
πακέτο εκπαίδευσης LEGO: το WeDo 2.0 για παιδιά ηλικίας 7-10 και EV3 για παιδιά ηλικίας 10-16.
Ο τέταρτος κύκλος θα ξεκινήσει τέλη Ιανουαρίου.
Το κάθε μάθημα θα διαρκεί 90 λεπτά (WeDo) και 2
ώρες (ΕV3).
Οι εγγραφές πραγματοποιούνται για το τμήμα Ιανουαρίου-Μαρτίου. Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα συμμετοχής ή εγγραφείτε στα γραφεία εξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκης.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας – στον πρώτο κύκλο 8 εργαστηρίων θα συμμετέχουν οι 8 πρώτοι που θα
γραφτούν. Έπειτα, ο επόμενος κύκλος θα περιέχει
τους 8 επόμενους.
Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι δεσμευτική. Αν ένα
παιδί δεν εμφανιστεί σε 2 από τις 8 συναντήσεις, θα
απορρίπτεται.
Με χαρά θα δεχτούμε όσους γνωρίζουν από ρομποτική και τα σετ της LEGO education και θέλουν να βοηθήσουν και να καθοδηγήσουν μικρότερα παιδιά.
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Τα Άγια Θεοφάνεια
στην Καλαμπάκα
•Παρουσία πλήθος πιστών
τελέστηκε στην Καλαμπάκα
η εορτή των Θεοφανείων

Μέσα σε μία κατανυκτικὴ ατμόσφαιρα ετελέσθη την
Κυριακή , 6.01.2019, η εορτή των Θεοφανείων, εις τον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Βησσαριώνος Καλαμπάκας. Των Ακολουθιών της Θείας Λειτουργίας και
του Μέγα Αγιασμού, χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος,
παρουσία των πολιτικών και στρατιωτικών Αρχών.
Να σημειώσουμε ότι φέτος λόγο των χαμηλών θερμοκρασιών δεν έγινε η κατάδυση του σταυρού στον
Πηνειό ποταμό. Άλλωστε ακόμη και σήμερα οι καιρικές
συνθήκες παραμένουν πολύ δύσκολες για όλο το δήμο
Μετεώρων.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Κλειστά σήμερα τα
σχολεία του Δήμου Πύλης
Με απόφαση του Δημάρχου Πύλης κ. Κωνσταντίνου
Μαράβα σήμερα Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019 δεν θα
λειτουργήσουν λόγω παγετού όλες οι Σχολικές Μονάδες
του Δήμου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και παιδικοί σταθμοί.
Εφιστάται η προσοχή στους Διευθυντές των σχολικών
μονάδων για τυχόν βλάβες στη θέρμανση, στην ύδρευση
και την άμεση αποκατάστασή τους, ώστε να υπάρχει
απάλειψη των προβλημάτων.
Επίσης, εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στους γονείς των
παιδιών για τη μετακίνησή τους στη σχολική μονάδα,
σταθμίζοντας τις καιρικές συνθήκες (παγετός).

Α

πό το Τμήμα
Δημοτολογίου
(Γραφείο
Μητρώων Αρρένων) του
Δήμου Τρικκαίων
ανακοινώνεται ότι οι
άρρενες γεννημένοι το
έτος 2001, (κλάσης
2022) υποχρεούνται να
καταθέσουν δελτίο
απογραφής τους έως
και 02 Απριλίου 2018
στην πλησιέστερη στον
τόπο κατοικίας τους
Στρατολογική Υπηρεσία
ή στα κατά τόπους
Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) ή στις
αρμόδιες Προξενικές
Αρχές, ανεξάρτητα με
τον Δήμο εγγραφής
τους στα Μητρώα
Αρρένων.

Κατά την προσέλευσή
τους, θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά πρωτότυπα ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα:
1) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο
2) Βεβαίωση Απόδοσης
ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από
την αρμόδια ΔΟΥ
3) Βεβαίωση ΑΜΚΑ η οποία
εκδίδεται από το δικτυακό
τόπο www.amka.gr.
Ειδικά οι διαμένοντες στο
Εξωτερικό θα απογραφούν
και στις αρμόδιες Προξενικές
Αρχές μέσω του δικτυακού
τόπου (www.stratologia.gr)
και οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν, εφόσον δεν διαθέτουν κάποιο
από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, επίσημα ξενόγλωσσα
έγγραφα απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους. Οι προξενικές Αρχές υποχρεούνται
με την σειρά τους να αποστείλουν ταχυδρομικά τα
Δελτία Απογραφής στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες.
Οι στρατεύσιμοι ανεξαρτήτως αν διαμένουν στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, οφεί-

Απογραφή στρατευσίμων
έτους 2001
•Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται

λουν να γνωστοποιήσουν
υποχρεωτικά κατά την κατάθεση του Δελτίου Απoγραφής, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (Email), προκειμένου να είναι
δυνατή η άμεση ενημέρωση
τους αναφορικά με τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις,
ώστε να αποφευχθούν πιθανές συνέπειες από τη μη ενημέρωση (πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, αδυναμία
εύρεσης από τις Αστυνομικές
Αρχές κλπ)
Όσοι έχουν προβλήματα
υγείας, για τα οποία πιθανολογείται η ακαταλληλότητα
για στράτευση, υποβάλλουν
ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις από τις οποίες θα
περιγράφεται με σαφήνεια
η πάθηση.
Επίσης οι στρατεύσιμοι
μπορούν να εκτυπώνουν από
τη Δικτυακή Πύλη των Στρατολογικών
Υπηρεσιών
(www.stratologia.gr) Αποδεικτικό κατάθεσης ΔΑ πληκτρολογώντας το Στρατιω-

τικό Αριθμό τους ή τον Αριθμό του Δελτίου της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
Σημειώνεται ότι η συμπλήρωση του δελτίου απογραφής είναι υποχρεωτική και
σε περίπτωση μη υποβολής
του ή εκπρόθεσμης υποβολής του επιβάλλεται η διοικητική κύρωση των δύο μηνών και του ενός μήνα πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης αντίστοιχα. Ενώ σε
περίπτωση αναγραφής σε
αυτό ανακριβών στοιχείων ή
κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών επιβάλλεται η διοικητική κύρωση των τριών
μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης.
Τέλος οι μη εγγεγραμμένοι
σε μητρώο αρρένων οι οποίοι
υποχρεούνται να απογραφούν (αδήλωτοι), προκειμένου να θεωρηθούν ως εμπροθέσμως καταθέσαντες,
οφείλουν να υποβάλουν μέχρι την ανωτέρω καθορισμένη ημερομηνία, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα

κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας (Δημοτολόγια –γραφείο μητρώου αρρένων του
αρμόδιου Δήμου), από την
οποία θα προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την
εγγραφή τους στο μητρώο
αρρένων και εν συνεχεία θα
πρέπει να απογραφούν εντός
μηνός από την έκδοση της
απόφασης της αρμόδιας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
που αφορά την εγγραφή
τους στο Μητρώο Αρρένων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα:
2413505300 Στρατολογική
Υπηρεσία Θεσσαλίας
2106574239 Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας
243135114 Γραφείο Μητρώου Αρρένων του Τμήματος Δημοτολογίου του Δήμου Τρικκαίων.
Από το γραφείο Τύπου
του Δήμου Τρικκαίων

"ΜΕΝΟΥΜΕ ΤΡΙΚΑΛΑ"

Δήλωση παραίτησης-αποχώρησης του
αντιπροέδρου Χρήστου Μπουλογεώργου

Π

αραιτούμαι από
αντιπρόεδρος και μέλος
της προσωρινής
Διοικούσας Επιτροπής και
αποχωρώ από το "Μένουμε
Τρίκαλα", διότι στην πράξη
καταστρατηγήθηκε η Δημοκρατία
η οποία αντικαταστάθηκε, με
αυθαίρετο τρόπο, από τη
μονοκρατορία.
Εξαρχής η θέση μας ήταν ότι δεν
θα έχουμε αρχηγό. Έχουμε αντιαρχηγικές αντιλήψεις. Σκεφτόμαστε
και δρούμε συλλογικά. Δυστυχώς
στην πράξη η θέση αυτή δεν τηρήθηκε.
Συγκρούστηκα με την μονοκρατορία σε αρκετά θέματα. Στην τελευταία επεισοδιακή συνεδρίαση

της Επιτροπής στο Φρούριο στις
18.12.2018 το δίδυμο, ο "αρχηγός"
κι ο "υπαρχηγός", αυθαίρετα, με εμπόδισαν, όπως το έπραξαν κι άλλες
φορές, να θέσω θέμα συζήτησης
και πρότασης "Συμμετοχή των μελών
μας σε πολιτιστικές εκδηλώσεις στην
πόλη μας".
Μου αφαιρούσαν, συνεχώς το
λόγο.
Άρχισε μια λογομαχία κι ένας τσακωμός μεταξύ εμού και αυτών των
δύο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί
μια εμπόλεμη κατάσταση.
Αγωνιζόμουν να εκφράσω ολόκληρη την άποψη μου. Το δίδυμο συνέχιζε να με παρακωλύει. Τότε εξανέστην και οργισμένος αποχώρησα
από τη συνεδρίαση.

Κάνω γνωστό, ότι ποτέ δεν παραιτήθηκα από «τα δικαιώματά μου.
Σε κανέναν δεν τα μεταβίβασα, δεν
τα εκχώρησα, ούτε τα απεμπόλησα.
Τα υπερασπίστηκα και ήθελα να
τα ασκήσω ο ίδιος κατά την κρίση
μου, τις ιδέες μου, τη συνείδηση
μου, το ήθος μου, στο πλαίσιο των
καταστατικών και της διακήρυξης
του σωματείου. Δεν επέτρεψα σε
κανέναν να μου τα αφαιρέσει, να τα
σφετεριστεί.
Δυστυχώς το "εγώ" ενός μέλους
κυριαρχεί, καθοδηγεί και χειραγωγεί,
το "εμείς", εφαρμόζοντας αντιδημοκρατικές πρακτικές και ιεραρχική
δομή, οργάνωση και λειτουργία.
Χρήστος Μπουλογεώργος

τοπικά
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Τα πάνω - κάτω στα διπλώματα οδήγησης
• Στο τιμόνι οι 17αρηδες αλλά με προϋποθέσεις
αρωτικές αλλαγές στο τρόπο
εξέτασης των νέων οδηγών
περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο
που υπέβαλε το υπουργείο Υποδομών
στη Γενική Γραμματεία της κυβέρνησης
και το οποίο αλλάζει ριζικά την
διαδικασία χορήγησης αδειών
οδήγησης.

Σ

Στόχος του υπουργείου είναι να μπει οριστικό τέλος στα φακελάκια και να διασφαλιστεί η επάρκεια όλων όσων αποκτούν άδεια
οδήγησης. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και
νομοθετική πρωτοβουλία για την εξόφληση
των περίπου 1.000 εξεταστών οδήγησης σε
όλη τη χώρα, οι οποίοι απέχουν από τα καθήκοντά τους εδώ και μήνες.

Εξέταση με κάμερες
Το νομοσχέδιο αλλάζει ολοκληρωτικά την
εξεταστική διαδικασία για τη χορήγηση άδειας οδήγησης. Στα οχήματα εξέτασης θα τοποθετηθούν κάμερες με μικρόφωνα για να καταγράφεται η διαδικασία από το κέντρο
ελέγχου του υπουργείου Υποδομών.
Στα οχήματα θα βρίσκονται μόνο οι εξεταζόμενοι και όχι 2 εξεταστές και ο εκπαιδευτής του υποψήφιου οδηγού, όπως συμβαίνει τώρα. Τη διαδικασία θα παρακολουθεί
ένας εξεταστής.
Θα πρέπει πρώτα να περάσουν από θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, από ειδικό
εκπαιδευτή. Θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από την οικεία διεύθυνση Μεταφορών.

Ο 17χρονος/η μπορεί να οδηγεί συνοδεία
υποχρεωτικά ενηλίκου, τουλάχιστον 30 ετών,
κατόχου άδειας οδήγησης επί τουλάχιστον
μια πενταετία και χωρίς να του έχει καταλογιστεί βαθμός ποινής στο point system για
χρονικό διάστημα ενός έτους.
Ο ανήλικος υποχρεούται σε ασφαλιστική
κάλυψη με ευθύνη έναντι τρίτων λόγω
σωματικής βλάβης ή ζημιών, περιλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης
λόγω ηθικής βλάβης.

Οριστικό «αντίο» στη γέφυρα
της οδού Σατωβριάνδου
Ο Δήμος Τρικκαίων επιλύει ένα χρόνιο πρόβλημα
- Υλοποιείται η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
για καθαίρεση των τμημάτων της γέφυρας
ε την υπογραφή της
σύμβασης με τον
εργολάβο που θα
γκρεμίσει τα περισσότερα
τμήματα της γέφυρας, γράφεται το «αντίο» σε μια μη
ολοκληρωμένη κατασκευή.
Πρόκειται για τη γνωστή γέφυρα των Τρικάλων, που θα
συνέδεε τις οδούς Σατωβριάνδου και Κουτσούφλιανης και η οποία είχε κατασκευαστεί το 2009, αλλά τεχνικά προβλήματα (θραύση
του σκυροδέματος του αριστερού βραχίονα στη θέση
εφαρμογής του καλωδίου)
δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωσή της.
Σήμερα Τρίτη 8 Ιανουαρίου
2019 ο Δήμαρχος Τρικκαίων
υπέγραψε τη σύμβαση με τον
εκπρόσωπο της εταιρείας
«Ευθυμίου Λάμπρος», για το
έργο «Καθαίρεση βραχιόνων
και καταστρώματος γέφυρας
Σατωβριάνδου και Κουτσούφλιανης» με έκπτωση 25,83%.

Μ

Τα χρήματα προϋπολογίστηκαν στα 150.000€ από ίδιους
πόρους του Δήμου, που με
προγραμματισμό και σταθερά
βήματα επέλυσε ακόμη ένα
χρόνιο πρόβλημα στα Τρίκαλα. Ο Δήμος Τρικκαίων από το
2017 είχε ξεκινήσει τη σχετική
διαδικασία, επιλέγοντας πρώτα το τι πρέπει να γίνει στη γέφυρα, με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών. Μετά από
διαγωνισμό, αποφασίστηκε

Σύνδεσμος Γυναικών Κορομηλιάς

Πρόσκληση
Ο Σύλλογος Γυναικών Κορομηλιάς προσκαλεί τα μέλη
και τις φίλες του στην καθιερωμένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, την Κυριακή 13-1-2019 στο Φρούριο
Τρικάλων στις 5:30 το απόγευμα
Τιμή Εισόδου 10 Ευρώ

από το Δημοτικό Συμβούλιο
να προχωρήσει η καθαίρεση
βραχιόνων και καταστρώματος, αλλά να μείνουν τα βάθρα. Ξεκίνησαν οι σχετικές
διαδικασίες, προχώρησε η
υλοποίηση του διαγωνισμού,
επελέγη ο εργολάβος βάσει
της καλύτερης προσφοράς
και, πλέον, ανοίγει ο δρόμος
για να λυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα στα Τρίκαλα.
Με δεδομένο, βέβαια, ότι
παραμένουν τα βάθρα της,
όπως πολλάκις είχε αναφέρει
ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, θα
εξετασθεί στη συνέχεια, πώς
ακριβώς θα προχωρήσει η
κατασκευής άλλης, νέας – και
απαραίτητης – γέφυρας για
την περιοχή.
Από το γραφείο Τύπου του
Δήμου Τρικκαίων

Με τη συμπλήρωση των 18 ετών ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να λάβει την κανονική
άδεια οδήγησης και πάλι μετά από πρακτική
εξέταση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα
έχει υποπέσει σε παραβάσεις για τις οποίες
καταλογίζονται βαθμοί ποινής στο Σύστημα
Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών.
Στις σκέψεις που υπάρχουν είναι και ο ανήλικος να έχει τη δυνατότητα πριν τα 18 έτη
να οδηγεί για διάστημα έξι μηνών ή 100 ωρών,
εκ των οποίων οι 10 μπορούν να πραγματο-

ποιηθούν μια ώρα μετά τη δύση του Ηλίου.
Εκτός από αυτή την αλλαγή το νέο νομοσχέδιο επιφέρει αλλαγές και ως προς την εξέταση των υποψήφιων οδηγών.
Οι υποψήφιοι θα υποβάλλονται σε θεωρητική εξέταση και εφόσον επιτύχουν θα συνεχίζουν με δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.
Η πρακτική εξέταση θα διενεργείται σε δύο
στάδια, την ίδια ημέρα.
Στο πρώτο στάδιο θα εξετάζονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες οδήγησης (πορεία) και
εφόσον αυτό ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα
ακολουθεί η εξέταση στις ειδικές δοκιμασίες.
Αν ο υποψήφιος αποτύχει στο δεύτερο στάδιο, θα επανεξετάζεται και στο πρώτο.
Στο αυτοκίνητο θα βρίσκονται μόνο ο υποψήφιος οδηγός και ένας εξεταστής (ο οποίος θα προκύπτει μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης και θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης) και όχι ο δάσκαλος. Στις μοτοσικλέτες οι υποψήφιοι οδηγοί θα είναι μόνοι τους.
Η εξέταση και στα δύο στάδια θα μεταδίδεται live και θα καταγράφεται.
Μια από αυτές η υποχρεωτική σύνδεση του
εκπαιδευτικού οχήματος μέσω ίντερνετ με το
κέντρο ελέγχου του υπουργείου Μεταφορών,
τοποθέτηση κάμερας με μικρόφωνο που θα
απεικονίζει ευδιάκριτα ολόκληρη την καμπίνα του οχήματος ή τις θέσεις ανάβασης των
μοτοσικλετών.
Σε περίπτωση δε που υπάρξει αλλοίωση
αποτελεσμάτων θα πέφτουν καμπάνες.
ΧΡ. ΠΑΠ.
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Χτίστε τη γέφυρα του Μπισκοτένιου
αλλά και όμορφες αναμνήσεις!
Πώς θα βοηθήσεις τον Μπισκοτένιο να αποφύγει την έξυπνη αλεπού;
Εμείς στο KOUKOU SCHOOL TRIKALA κατασκευάσαμε μια γέφυρα!
στη συνέχεια ρωτήστε τους
τι είδους γέφυρα θα μπορούσαν να χτίσουν για να διασχίσει ο Μπισκοτένιος με ασφάλεια το ποτάμι.
Μια όμορφη εμπειρία συνεργασίας καλλιεργείται καθώς οι μαθητές αναλαμβά-

Η

ιστορία του Μπισκοτένιου όπου ο ήρωάς μας
τρώγεται από την αλεπού στην προσπάθειά του
να διασχίσει το ποτάμι μπορεί να προσφέρει
εξαιρετικές ιδέες και ευκαιρίες για storytelling,
συνεργασία στα πλαίσια της ομάδας και εκπαιδευτικές
κατασκευές.

Στο KOUKOU SCHOOL
TRIKALA εστιάσαμε στις εικόνες του παραμυθιού για να

καλλιεργήσουμε την ικανότητα της Παρατηρητικότητας
και στη συνέχεια περάσαμε

στην παρουσίασή τους για να
ενισχύσουμε την Παραγωγή
του Προφορικού Λόγου.
Το πιο διασκεδαστικό κομμάτι αλλά και το πιο προκλητικό ταυτόχρονα ήταν η κατασκευή μιας στέρεης γέφυρας για να δώσουμε λύση
στο πρόβλημα του Μπισκοτένιου.

Αυτή είναι η κατάλληλη ευκαιρία για να αναφερθούμε
στις γέφυρες. Ποια είναι τα
χαρακτηριστικά τους, ποιο
σκοπό εξυπηρετούν και από
τι κατασκευάζονται. Παρουσιάστε στους μαθητές τα διάφορα είδη γεφυρών (arch,
beam, cable-stayed, suspension, and truss bridges) και

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

νουν τη διαικπεραίωση του
έργου που έχουν αναλάβει.
Στο τέλος δοκιμάσαμε την
καταλληλότητα και την αντοχή
της γέφυρας βάζοντας τον
Μπισκοτένιο να τη διασχίσει.
«Οι μαθητές ίσως θελήσουν
να ψηφίσουν το καλύτερο
έργο κατασκευής γέφυρας
της τάξης/εων. Αγαπώ και δείχνω ιδιαίτερη σημασία και
προσοχή σε αυτό το σημείο
γιατί μας δίνεται η ευκαιρία
να καλλιεργήσουμε τα εσωτερικά μας συναισθήματα και
να τα διαχειριστούμε από
όποια θέση κι αν βρεθούμε
αυτήν του νικητή ή ηττημένου» αναφέρει η διευθύντρια
του KOUKOU SCHOOL
TRIKALA Βαΐα Κούκου.

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

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

Βασ. Τσιτσάνη 3, Τρίκαλα

τοπικά

Βραδιά στο Love Shake
για έναν
πολύ καλό σκοπό!
Το
The
Love Shake
για μια ακόμη
φορά
πρωτοτυπεί,
συμμετέχοντας
στη
δράση
“Bacardi
Legacy” για
έναν πολύ
καλό σκοπό!
Σήμερα
Τετάρτη 9
Ιανουαρίου
από
τις
21:00 στo
The Love
Shake θα
μπορείτε να
δοκιμάσετε
το κοκτέιλ
Iris, συμβάλλοντας έτσι
στην ενίσχυση του Συλλόγου Προστασίας Κακοποιημένων Γυναικών και Ανήλικων Παιδιών.
Επιλέγοντας το κοκτέιλ Iris για να συνοδεύσει τη βραδιά σας και κάνοντας μια δημοσίευση με τα hashtags που
θα βρείτε παρακάτω, ενισχύετε και σεις με το ποσό του
1€ το «Βοήθεια-Ελπίδα-Ζωή», τον Σύλλογο Προστασίας Κακοποιημένων Γυναικών και Ανήλικων Παιδιών.
Ας ενωθούμε ξανά, για καλό σκοπό!

ΤΕΤΑΡΤΗ
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σελίδα 11

Και η Κοινότητα Μουριάς
στέκεται στο πλευρό
του Κώστα Μαράβα
Ψ

ηφίζει θετικά για τον
ίδιο, αναγνωρίζοντας
απλά, τις κινήσεις και
τον προγραμματισμό για την
καθημερινότητα και την
συνέχεια του χωριού, από την
Δημοτική Αρχή.

Μαζί του συντάσσονται και ενώνουν τις δυνάμεις τους για την καινούργια νίκη (με αλφαβητικά σειρά)
οι παρακάτω:
Γιαννουλάκος Δημήτριος του Βασιλείου – Στρατιωτικός
Κανίστρας Κωνσταντίνος του
Αθανασίου – αγρότης- νυν Πρόεδρος της Κοινότητας Μουριάς,
Μπαλκίζα Χρυσούλα του Ευαγγέλου, σύζυγος Αγραφιώτη Χαραλάμπους – οικιακά.
Παντούλας Κωνσταντίνος του
Στεφάνου –αγρότης.
Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, χαρούμενος για την εξέλιξη δήλωσε ότι:
«Καλωσορίζω στις τάξεις του συνδυασμού μου τους υποψηφίους για την Κοινότητα της ΜΟΥΡΙΑΣ.
Χαίρομαι γιατί έμπειροι και νεώτεροι ενώνονται για το κοινό καλό.
Για την Μουριά, για την Δημοτική Ενότητα Γόμφων, για τον
Δήμο Πύλης.

CMYK

Δίνουμε ένα ηχηρό μήνυμα σε όσους μηδενίζουν και κινδυνολογούν.
Εμείς μιλάμε με την γλώσσα της αλήθειας και της ευθύνης.
Αγωνιζόμαστε με αξιοπρέπεια, με εντιμότητα, με αποφασιστικότητα.
Τους ευχαριστώ και τους εύχομαι ολόψυχα καλό δρόμο».
Παρών στην συνάντηση και ο κ. Νικόλαος Τόλιας- Δημοτικός Σύμβουλος Πύλης και πρώην Δήμαρχος Γόμφων.

12 σελίδα

ΤΕΤΑΡΤΗ
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ο βραβευμένο
πρόγραμμα “The
Met: Live in HD”
ξεκινά τις μεταδόσεις του
2019 με την ζωντανή
μετάδοση της σπάνιας
όπερας του Francesco
Cilea «ΑΝΤΡΙΑΝΑ
ΛΕΚΟΥΒΡΕΡ», το
Σάββατο 12 Ιανουαρίου
στις 19:55.

Τ

Η κορυφαία Anna Netrebko
εμφανίζεται για πρώτη φορά
στη Met στον ρόλο της Αντριάνα Λεκουβρέρ, της μεγάλης Γαλλίδας ηθοποιού του
18ου αιώνα. Ο Piotr Beczała
στον ρόλο του αγαπημένου
της, του ήρωα πολέμου Μαουρίτσιο. Ο Gianandrea Noseda διευθύνει την τραγωδία
του Cilea σε σκηνοθεσία του
Sir David McVicar, ο οποίος σε
αυτή την νέα παραγωγή της
Met τοποθετεί ιδιοφυώς μέρος
της δράσης να εκτυλίσσεται
σε μια αναπαράσταση ενός
θεάτρου Μπαρόκ. Η διανομή
ρόλων περιλαμβάνει την ανεπανάληπτη μέτζο σοπράνο
Anita Rachvelishvili ως πριγκίπισσα της Μπουγιόν, αντίζηλο
της Αντριάνα για την καρδιά

τοπικά
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Ζωντανή μετάδοση από τη Νέα Υόρκη το Σάββατο

Η Όπερα «ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΛΕΚΟΥΒΡΕΡ»
•Στον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
του Μαουρίτσιο. Το μοναδικό
δίδυμο Netrebko - Rachvelishvili ξανασμίγει στην σκηνή
της Met, μετά την ανεπανάληπτη ερμηνεία τους στους
πρωταγωνιστικούς ρόλους
της Aida & Amneris τον Οκτώβριο που μας πέρασε, στην
πρεμιέρα του φετινού προγράμματος “The Met: Live in
HD”. Το καστ συμπληρώνεται
από τον Ambrogio Maestri ως
Μισονέ, πιστό φίλο της Αντριάνα, και τον Carlo Bosi
στον ρόλο του διπρόσωπου
Αββά.
Η Αντριάνα Λεκουβρέρ ήταν
πραγματικό πρόσωπο που
έζησε στο Παρίσι στις αρχές
του 18ου αιώνα και στην σύντομη ζωή της αποτέλεσε ξεκάθαρα μια “celebrity” της
εποχής της. Στις θεατρικές
παραστάσεις που πρωταγωνιστούσε συνέπαιρνε το κοινό

σε κάθε εμφάνιση της με την
φυσικότητα και την ειλικρίνεια που διέκριναν τις ερμηνείες της, σε μια εποχή που
στα Παριζιάνικα θέατρα επι-

κρατούσαν πιο συντηρητικές
πρωταγωνίστριες και ρόλοι.
Παράλληλα, η προσωπική της
ζωή πυροδοτούσε συνεχώς
το ενδιαφέρον του κοινού με

μόνιμα ερωτικά και επαγγελματικά σκάνδαλα, με αποκορύφωμα την ερωτική της σχέση με τον ήρωα πολέμου και
θρυλικό καρδιοκατακτητή Μωρίς ντε Σαξ. Μια από τις πιο
συζητημένες αντιζηλίες εκείνης της εποχής ήταν η διεκδίκηση του όμορφου στρατιώτη από την Αντριάνα και
την πριγκίπισσα της Μπουγιόν, η οποία κατέληξε με ένα
πραγματικά θεατρικό τέλος
για την Αντριάνα, την δηλητηρίασή της από την αντίζηλό
της με ένα μπουκέτο βιολέτες.
Η Αντριάνα Λεκουβρέρ είναι
συμπαραγωγή του Royal
Opera House, Covent Garden
του Λονδίνου, του Gran Teatre
del Liceu της Βαρκελώνης,
της Wiener Staatsoper, της
San Francisco Opera και της
L’Opéra National de Paris.
Οι αίθουσες προβολής της

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

Από 28 Μαρτίου έως 14 Απριλίου 2019

Η 11η Διεθνής Συνάντηση Σχολικών Χορωδιών
του 37ου Διεθνούς Φεστιβάλ Καρδίτσας
ία πολύ σημαντική
Πολιτιστική και
Εκπαιδευτική εκδήλωση
διοργανώνεται στα πλαίσια του
37ου Διεθνούς Φεστιβάλ
Καρδίτσας τον προσεχή Μάρτιο
και Απρίλιο του 2019 στην
Καρδίτσα, που αφορά όλες τις
σχολικές Χορωδίες της Ελλάδος,
με πρωτοβουλία της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Χορωδιών και Διευθυντών
Χορωδίας και της Διεύθυνσης
Περιφερειακής Εκπαίδευσης
Θεσσαλίας.

Μ

Συγκεκριμένα, η 11η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ του
37ου Διεθνούς Φεστιβάλ Καρδίτσας,
κορυφαίου Φεστιβαλικού θεσμού και
πρότυπο επαρχιακού Φεστιβάλ, θα
πραγματοποιηθεί από 28 Μαρτίου14 Απριλίου 2019, στην πόλη της Καρδίτσας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Πρόκειται για το μεγαλύτερο
Φεστιβάλ Χορωδιών παγκοσμίως με
την συμμετοχή 150 χορωδιών, ορχηστρών, σολίστ, μαέστρων και συνθετών από Ελλάδα και το εξωτερικό, συνεργαζόμενο με τρία μεγάλα φεστιβάλδιαγωνισμούς- εκπαιδευτικούς θεσμούς του εξωτερικού.
Η 11η Διεθνής Συνάντηση Σχολικών
Χορωδιών είναι αφιερωμένη στους
κορυφαίους συνθέτες Luca Marenzio
(1553\1554-1599) για τα 420 χρόνια
από το θάνατό του, Antonio Bertali
(1605-1669) για τα 350 χρόνια από το
θάνατό του, Jiohann Rosenmuller(1619- 1684) για τα 400 χρόνια
από τη γέννησή του, Giuseppe Torelli(1658-1709) για τα 310 χρόνια από το
θάνατό του, Henry Pursell(1659-1695)
για τα 360 χρόνια από τη γέννησή του,
Georg Fridrich Handel (1685-1759)
για τα 260 χρόνια από το θάνατό του,
Hector Berlioz(1803- 1869) για τα 150
χρόνια από το θάνατό του και Johann
Strauss (1825-1899) για τα 120 χρόνια

από το θάνατό του.
Πρόκειται για ένα μοναδικό θεσμό
με τον οποίο γίνεται ουσιαστική αισθητική παρέμβαση στην ουσία της
Καλλιτεχνικής Αγωγής και Παιδείας.
Για ενδέκατη φορά πραγματοποιείται ένας Χορωδιακός Θεσμός που
αφορά όλες τις σχολικές Χορωδίες
(παιδικές-νεανικές) και βοηθά στην
ανάπτυξη της μουσικής και Χορωδιακής εκπαίδευσης του τόπου μας. Πρόκειται για μια Χορωδιακή Πανδαισία
από σχολικές χορωδίες της Ελλάδος,
καθώς και την συμμετοχή εκλεκτών ξένων χορωδιών.
Στην 11η Διεθνή Συνάντηση Σχολικών Χορωδιών μπορούν να λάβουν μέρος σχολικές χορωδίες (παιδικές-νεανικές-μεικτές) από σχολικές μονάδες
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που θα δηλώσουν
συμμετοχή.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα
πλαίσια του 37ου Διεθνούς Χορωδιακού Φεστιβάλ Καρδίτσας, που αποτελεί κορυφαίο μουσικό και πολιτιστικό
θεσμό του Νομού Καρδίτσας και τελεί

υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του
καθηγητή και Μαέστρου Νίκου Ευθυμιάδη.
Το πρόγραμμα είναι διαρκείας 10-20
λεπτών για κάθε Χορωδία. Σε όλες τις
χορωδίες και τους διευθυντές θα δοθούν Διπλώματα Συμμετοχής.
Είναι δε γνωστό ότι ο κορυφαίος Ελβετός παιδαγωγός Πεσταλότζι θεωρεί
την χορωδία ως το αναντικατάστατο
μέσο για την ηθική διαπαιδαγώγηση
των νέων διαμέσου της σχολικής εκπαίδευσης.
Η 11η Διεθνής Συνάντηση Σχολικών
Χορωδιών αποτελεί το βήμα παρουσίασης της σημαντικής δουλειάς, που
επιτελούν οι καθηγητές Μουσικής στα
σχολεία.
Στόχος της διοργάνωσης είναι η
καλλιέργεια της Χορωδιακής Τέχνης
ως δημιούργημα του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού, η φωνητική εξάσκηση των μαθητών και η ενθάρρυνση των σχολικών μονάδων στη δημιουργία αξιόλογων Χορωδιών, οι οποίες μπορούν να εκπροσωπούν την Ελλάδα σε Διεθνή Φεστιβάλ, Διαγωνι-

σμούς και Συναντήσεις Χορωδιών.
Παράλληλα, αναδεικνύεται το τεράστιο εκπαιδευτικό έργο του Καθηγητή
Μουσικής της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαμέσου
του Χορωδιακού εργαλείου.
Επίσης, θα υπάρξουν και πρώτες
παγκόσμιες εκτελέσεις σε έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών, ύστερα
από παραγγελία του Φεστιβάλ σε σημαντικούς συνθέτες.
Το Διεθνές Φεστιβάλ Καρδίτσας
αναλαμβάνει να προωθήσει τις καλύτερες σχολικές χορωδίες (εφ’ όσον το
επιθυμούν) να εμφανιστούν σε σημαντικές συναυλίες, Διαγωνισμούς
και Φεστιβάλ του εξωτερικού.
Θα υπάρξει και Διεθνής Κριτική Επιτροπή, η οποία θα επιλέξει τις καλύτερες σχολικές Χορωδίες.
Στη διοργάνωση συμμετέχουν η
Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και
Φαναριοφερσάλων, η Περιφερειακή
Ενότητα Καρδίτσας (Περιφέρεια Θεσσαλίας), ο Δήμος Καρδίτσας, ο Δήμος
Μουζακίου και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Χορωδιών και διευθυντών

Χορωδίας.
Επισημαίνεται πως οι Συναντήσεις
Σχολικών Χορωδιών είναι κάτι πρωτότυπο, μοναδικό, πολύ όμορφο, με
Καλλιτεχνική, Ψυχαγωγική και Επιμορφωτική Χροιά, με πρωταγωνιστές
μαθητές των Δημοτικών και Γυμνασίων
όλης της Χώρας.
Βασική επιδίωξη είναι μέσω της εκδήλωσης η προσέγγιση της μαθητιώσας νεολαίας με την αρχαία ελληνική
μουσική, την πολυφωνική μουσική του
15ου–16ου αιώνα, αλλά και τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία.
Εκατοντάδες μαθητές δουλεύουν
εντατικά, συστηματικά και πειθαρχημένα επί μήνες για να προσφέρουν ένα
σπουδαίο μουσικό αποτέλεσμα. Η άριστη συνεργασία διευθυντή, Συλλόγου Διδασκόντων και εξειδικευμένου
και δυναμικού Καθηγητή Μουσικής
δείχνει ότι μπορεί να γίνουν θαύματα
στο σχολείο.
Οι Διεθνείς Συναντήσεις Σχολικών
Χορωδιών αποτελούν μια σημαντική
τομή για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό της Ελλάδος.
Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ παρουσιάζει ο κορυφαίος ΑΛΕΞΗΣ ΚΩΣΤΑΛΑΣ.
Οι χορωδίες που θα λάβουν μέρος,
μπορούν να εκπροσωπήσουν το Διεθνές Φεστιβάλ Καρδίτσας και τη χώρα
μας σε σπουδαία, Μουσικό-Χορωδιακά Φεστιβάλ του εξωτερικού.(ANGRI
ΙΤΑΛΙΑΣ-ΝΟΒΙΣΑΝΤ ΣΕΡΒΙΑΣ).
Επίσης, μπορούν να λάβουν μέρος
στο σημαντικό CAMPUS ESTIVO MUSICALE του SALERNO ΙΤΑΛΙΑΣ που θα
πραγματοποιηθεί από 22 έως 27 Ιουλίου 2019.
Λήξη δηλώσεων συμμετοχής 15 Ιανουαρίου 2019.
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι σχολικές Χορωδίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία
του Διεθνούς Φεστιβάλ Καρδίτσας, Κολοκοτρώνη 38 & Ύδρας, τηλ: 2441075440,42896 και fax: 24410-21970, email: nke@otenet.gr
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4 Ο 27χρόνος αμυντικός Λαμίν Ντιαλό εντάχθηκε
και επίσημα στο δυναμικό του ΑΟ Τρίκαλα,
που θέλει να βάλει ποιότητα στην μηχανή του
•(σελ. 5)

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΜΠΑΣΚΕΤ

Η μεταγραφική
ενίσχυση του ΑΟ
Τρίκαλα είναι αναγκαία
και με ενδιαφέρον οι
φίλαθλοι περιμένουν τις
κινήσεις. Αλλά η ουσία
κρύβεται στο αγωνιστικό
κομμάτι, διότι η ανάγκη
των βαθμών είναι αυτή
που μετρά και όλοι το
γνωρίζουν αυτό. Έτσι
περισσότερο θα έπρεπε
στον ΑΟΤ να ασχολούνται
με το τι θα γίνει μέσα στο
γήπεδο, για παράδειγμα
την Κυριακή στον αγώνα
με τον Απόλλωνα
Λάρισας και λιγότερο το
ένα ή το άλλο όνομα που
ακούγεται για την ομάδα.
Δεν θα πρέπει να
ξεχνάμε ότι ο ΑΟΤ αυτή
τη στιγμή είναι κάτω από
την δεκάδα και θα πρέπει
γρήγορα αυτό να
αλλάξει, αλλά όχι με
λόγια αλλά με πράξεις.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΑΝΟΥΝ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΚΛΙΜΑ ΔΙΝΟΥΝ ΜΑΧΗ
Οι Γόμφοι δίνουν το στίγμα τους στην φετινή
Α1 ΕΣΚΑΘ και ξεχωρίζουν για τα μεγάλα διπλά

Προ των πυλών είναι τα πρώτα παιχνίδια της
χρονιάς και Ικαροι και ΑΟΚ ετοιμάζονται γι’ αυτά

Οι Τρικαλινές μικτές προσπαθούν για το καλύτερο
παρότι έχουν να συναγωνιστούν αντιπάλους με ανέσεις

•(σελ. 2-3)

•(σελ. 4)

•(σελ. 7)
CMYK
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Με οδηγό
Οι Γόμφοι παρουσιάζουν ένα δυναμικό σύνολο, ενώ ξεχωρίζουν

Γεμάτη ήταν η τοπική αναμέτρηση: Γόμφων- Δαναών

Μ

ετά από έναν
μεγάλο κύκλο
παιχνιδιών
είναι φανερό
ότι οι Γόμφοι πήραν για
τα καλά τον αέρα της Α1
ΕΣΚΑΘ και βγάζουν
ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση
όταν μπαίνουν στο
παρκέ.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Βέβαια για να προκύψει κάτι
τέτοιο σημαίνει ότι προηγουμένως πρέπει να μπουν στην
σωστή θέση αρκετά πράγματα, να δέσουν οι παίκτες και
να δείξουν τον απαραίτητο
χαρακτήρα.
Όταν ο εκ των εκπροσώπων
μας έχει κέφια είναι σε θέση
να συνδυάζει ουσία και θέαμα.
Το ταμείο μέχρι την 10η
αγωνιστική είναι θετικό σε γενικές γραμμές ενώ οι μελανόλευκοι κρατούν τις εμβληματικές αποδράσεις από Σοφάδες και Αμπελώνα. Πρόκειται για έδρες που είναι κατηφορικές για πολύ κόσμο
αλλά τα «Βουβάλια» είχαν την
συνταγή.
Ειδικά αυτά τα ματς εκτόξευσαν την ψυχολογία. Στην
διακοπή του πρωταθλήματος
οι πρωταγωνιστές αποφορτίζονται αλλά θα συνεχίσουν
με την ίδια λογική και με οδηγό τους χαμηλούς τόνους.
Ας θυμηθούμε όμως τα
αγωνιστικά δρομολόγια:

Λύγισε στο ντέρμπι
Ακόμη και οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές Γόμφων και Δαναών δεν θυμούνται πόσα παιχνίδια έχουν δώσει μεταξύ
τους τα τελευταία χρόνια.
Βέβαια κάθε συνάντηση είναι διαφορετική κάτι που σημαίνει ότι χρειάζεται υποδειγματική προσαρμογή.
Φέτος η κληρωτίδα είχε κέφια και έφερε τις δυο ομάδες
αντιμέτωπες και στο κύπελλο.
Το ματς της 22ης Σεπτέμβρη για τον δεύτερο τη τάξει
θεσμό αποτέλεσε ουσιαστικά
το προανάκρουσμα για την
συνάντηση του πρωταθλήματος.
Μ’ αυτά και μ’ αυτά φτάσαμε στο πρωτάθλημα(20/10).
Παραδοσιακά η πρεμιέρα
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
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

Ευρεία νίκη σημειώθηκε επί της Ελασσόνας
και ξεκίνησαν με τον πλέον
ιδανικό τρόπο.
Σίγουρα οι Γόμφοι θα μελετήσουν πολύ το συγκεκριμένο παιχνίδι για να εντοπίσουν 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.

Πέτυχαν πέρασμα
Μετά την ήττα της πρεμιέρας το επιτελείο των Γόμφων
έσπευσε να επιστρέψει δριμύτερο.
Ετσι όλοι πήραν τα μέτρα
τους και έκαναν καλά την δουλειά τους κόντρα στον Φοίβο
Γιάννουλης.
Με βασικό στοιχείο την σοβαρότητα η ομάδα του Μ.
Αλεξίου έφτασε στην ευρεία
νίκη με 35-55.
Όπως μαρτυρά το τελικό
σκορ όλο το κλειδί βρίσκονταν
στην αμυντική συμπεριφορά.
Οι φιλοξενούμενοι έδωσαν
μεγάλη βαρύτητα στο συγκεκριμένο κομμάτι και κατάφεραν να βγάλουν τους αντιπάλους από τον συνηθισμένο
τρόπο σκέψης, αφαιρώντας
παράλληλα κάθε ελπίδα για
ανατροπή.
Αν θελήσουμε να κρατήσουμε ένα στοιχείο από το
συγκεκριμένο ματς είναι
ασφαλώς η σοβαρότητα των
Γόμφων.
Οι ίδιοι δεν είχαν καμία διάθεση να παρατείνουν την αγω-

νία, οπότε μπήκαν με φόρα
από την αρχή. Κατάφεραν
λοιπόν να χτίσουν μια καλή
διαφορά μεταφέροντας την
πίεση στους αντιπάλους.
Αυτοί πάλι δεν μπόρεσαν
να βρουν αντίδοτο, βγήκαν
έξω από τα νερά τους και
όλα πήραν τον δρόμο τους
για την Τρικαλινή ομάδα.
Και μιας και το τοπίο ξεκαθάρισε νωρίς ο κόουτς ανακάτεψε την τράπουλα δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε όλα
τα παιδιά για να είναι έτοιμα
στα πιο δύσκολα.
Πάντως οι Γόμφοι θα ξεχάσουν γρήγορα αυτό το παιχνίδι αφού δεν υπάρχει λόγος
για πανηγύρια αφού άλλα
πρέπει να επικεντρωθεί σε
παιχνίδια με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας.
Σε κάθε περίπτωση όμως
κάθε ροζ φύλλο έχει προστιθέμενη αξία.
Τα δεκάλεπτα: 6-18, 11-29,
23-48, 35-55
Φοίβος(Αντωνόπουλος)
Μπαμπανάτσας 4(1), Αρότσιος 1, Μπούχρας , Πατούλιας , Αγορίτσας 6(1), Καραδήμος , Γρίβας 3, Καλτσούνας
8, Γουμενόπουλος , Τριανταφυλλίδης 6, Χαλκιάς Τ. 5, Χαλκιάς Κ. 2.
Γόμφοι :(Αλεξίου) Κουρέπης 6, Λιάσκος, Τσίγκας 2,
Ροδόπουλος 8, Φωτίου Κ. 5(1),
Μάρκος, Οικονόμου, Ανδρέου
5(1), Ψυρρας Ε. 21(3), Στρακάτσαλος 8

Κανένα πρόβλημα
Χίλια μπράβο αξίζουν όσοι
διακονούν τον αθλητισμό. Διότι όταν υπάρχουν αξιόπιστες
φωνές και όμορφα συναισθήματα προκύπτουν και νέα πρόσωπα μπορούν να γίνουν μέλη
της παρέας.
Από την στιγμή που εντοπίσουν κάτι σωστό και οργανωμένο τότε αυξάνονται οι
πιθανότητες να συνεχίσουν
την ενασχόλησή τους με τα
σπορ.
Οι Γόμφοι σταθεροποιήθηκαν στην Α1 ΕΣΚΑΘ και είναι

Σοβαρή ήταν η Τρικαλινή ομάδα στο παιχνίδι με την Φαλώρεια
λογικό να θέλουν να παρουσιάζουν μια θελκτική εικόνα
σε κάθε συνάντηση παρά τον
έντονο συναγωνισμό.
Ωστόσο με ανάδειξη αρετών, κοινό αγώνα και την απαραίτητη αυτοκριτική οι καλές
ειδήσεις δεν θα λείψουν και
κυρίως τα ροζ φύλλα.
Σε πρώτη ευκαιρία λοιπόν
βάζουν τα χέρια τους στην
φωτιά για να μπορέσουν να
διεκδικήσουν με αξιώσεις το
ροζ φύλλο και να ανεβάσουν
τις μετοχές του συγκροτήματος.
Αντικειμενικός στόχος των
πρωταγωνιστών των Γόμφων
είναι να χτίζουν καθημερινά
και να διατηρούν όλους τους
κρίκους στην αλυσίδα.
Με την συγκεκριμένη φιλοσοφία θα αυξηθούν οι πιθανότητες για ελπιδοφόρες εμφανίσεις. Εννοείται ότι η τοπική ομάδα θέλει να κερδίζει
σε πρώτη φάση τα ματς που
έχει «σημαδέψει» αλλά θα ψάξει και τις απαραίτητες υπερβάσεις, που θα την καταξιώσουν στα μάτια όλων.
Ένα από τα πιο εύκολα απογεύματα πέρασαν το Σάββατο
οι Γόμφοι απέναντι στην Ελασσόνα.
Το τελικό 82-40 μιλάει από
μόνο του και φυσικά ο αγώνας
δεν αντέχει σε κριτική.
Ο εκπρόσωπός μας φρόντισε να κάνει καλά την δουλειά
του, ενώ οι φιλοξενούμενοι
αν εξαιρέσουμε τον έμπειρο
Δαουλάρη δεν είχαν άλλα βαριά χαρτιά και βάθος.
Σε κάθε περίπτωση όμως η
ομάδα του Μάκη Αλεξίου
έσπευσε να δοκιμάσει πράγματα και να απολαύσει το παιχνίδι.
Απλά οι νικητές θα κρατήσουν την σοβαρότητα που
επέδειξαν και ξέχασαν ήδη
την αναμέτρηση, αφού μπροστά υπάρχουν πολλά παιχνίδια
με υψηλό συντελεστή δυσκολίας.
Πάντως όπως δείχνει και η
ανάλυση των δεκαλέπτων οι
Γόμφοι φρόντισαν να κάνουν

εύκολη την ζωή τους με το
καλημέρα.
Λύθηκαν στην επίθεση, ενώ
πρόσεξαν την αμυντική λειτουργία.
Στην συνέχεια θωράκισαν
ακόμη περισσότερο τα μετόπισθεν και έτσι η σεμνή παράσταση έλαβε γρήγορα τέλος.
Τα δεκάλεπτα: 18-9, 43-18,
65-24, 82-40
Γόμφοι: Τσίγκας 9, Λιάσκος
8(2), Ζαχόπουλος 15(1), Ροδόπουλος 9, Φωτίου 17(2),
Μάρκος 2, Οικονόμου, Ανδρέου 9(2), Ψύρρας 7(1), Στρακάτσαλος 4, Κουρέπης 2
Ελασσόνα: Παρλατζάς 4,
Δήμου 2, Λιάπης 8(1), Παναγιώτου 3(1),Δαουλάρης 8(2),
Σολωμός 4, Σαλεπτσής 2, Παλάσκας 1,Πισπιρίκος 6,Τάμπας, Καραγιάννης 2

Πρώτη βόμβα
Κατά γενική ομολογία οι
ομάδες καταξιώνονται μέσα
από σπουδαίες εμφανίσεις
και μεγάλα αποτελέσματα.
Είναι σημαντικό επίσης ένα
συγκρότημα που κάνει όνειρα
να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις όλων των αναμετρήσεων, να κοιτάζει στα μάτια
όλους τους αντιπάλους και
γενικά να είναι σύνολο παντός
καιρού.
Με τις σκέψεις αυτές τα
στελέχη των Γόμφων κατέστρωσαν το πλάνο τους για
την δύσκολη έξοδο στους Σοφάδες(10/11).
Φρόντισαν να μελετήσουν
πολύ καλά τους έμπειρους
αντιπάλους αλλά πάνω απ’
όλα άφησαν μπόλικο χώρο
στο μυαλό τους για την απόδραση.
Φυσικά για να έπαιρναν
σάρκα και οστά τα θέλω τους
ο εκπρόσωπός μας έπρεπε
να κάνει κάτι σαν το τέλειο
παιχνίδι.
Πραγματικά οι αθλητές
έδωσαν ότι είχαν και δεν είχαν
και κατάφεραν να αποδράσουν με 74-76.
Τέτοια
αποτελέσματα
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τα μεγάλα διπλά
οι αποδράσεις από Σοφάδες και Αμπελώνα
ασφαλώς και ανεβάζουν επίπεδο σε κάθε ομάδα αλλά
από την άλλη τα «βουβάλια»
θα πρέπει να κάνουν σωστή
διαχείριση, αφού η πτήση στα
σύννεφα μόνο κακό κάνει.
Ομολογουμένως η Τρικαλινή ομάδα δούλεψε σκληρά
για να φτάσει στο επίπεδο
αυτό, που τις επιτρέπει να
βγαίνει στεγνή από δύσκολες
έδρες.
Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι τα περισσότερα τοπικά
σωματεία δεν έχουν καλή παράδοση στο συγκεκριμένο
διάστημα βραχυκυκλώνοντας
από ένα διάστημα και μετά.
Ωστόσο στην προκειμένη
περίπτωση οι Γόμφοι είχαν
καλή πυξίδα και μέσα από το
παιχνίδι διαισθάνθηκαν ότι είχαν τα φόντα για να πετύχουν
την προσπέραση.
Η συνάντηση μόνο εύκολη
δεν ήταν αλλά σε κανένα διάστημα του παιχνιδιού οι φιλοξενούμενοι δεν βγήκαν
εκτός πλάνου.
Πάνω απ’ όλα όμως κατέθεσαν ψυχή και κατάφεραν
να γυρίσουν ένα παιχνίδι, που
αρχικά εμφάνισε δυσκολίες.
Ηταν ένα αποτέλεσμα που
έψαχναν οι Γόμφοι που ένιωσαν μια γλυκιά δικαίωση. Απλά
ξέρουν ότι θα πρέπει να προσέξουν την διάρκεια στην απόδοση.
Φυσικά δέχτηκαν πολλά
συγχαρητήρια για τον τρόπο
που αντέδρασαν όταν η μπάλα ζύγιζε πολλά κιλά.
Πάντως η συνάντηση παρουσίασε δυο όψεις. Στο πρώτο μέρος οι Γόμφοι δεν ήταν
καλοί και κυνηγούσαν συνέχεια στο σκορ. Η διαφορά κάποια στιγμή άγγιξε και τους
17 πόντους.
Στην επανάληψη όμως οι
οδηγίες του κόουτς Αλεξίου,
που ήξερε καλά τα κατατόπια
στο συγκεκριμένο κλειστό
αφομοιώθηκαν πλήρως από
τους παίκτες, που έδειξαν τις
αρετές τους.
Με
μπροστάρηδες
Ψύρρα(καταπληκτικό παιχνίδι
με 29π και 6 τρίποντα), Κουρέπη, Στρακάτσαλο αλλά και
συγκινητικά τα υπόλοιπα παιδιά κατάφεραν να πάρουν μια
διαφορά μέχρι 12 πόντων.
Ακολούθησε φυσικά πίεση
των Σοφάδων που οδήγησαν
σε Τρικαλινά λάθη και στην
ισοφάριση.
Στα 10’’ πριν την λήξη ο
Κουρέπης με 2/2 βολές διαμόρφωσε το τελικό 74-76.
Από την πλευρά του ο κ.
Αλεξίου έκανε λόγο για τραγικό πρώτο μέρος με έλλειψη
συγκέντρωσης και άσχημα τελειώματα.
Στην επανάληψη όμως οι
παίκτες τα έδωσαν όλα, βρήκαν τα μεγάλα σουτ, η ζώνη
έπαιξε τον ρόλο της, ενώ η
ομάδα θα μπορούσε να αποφύγει την χιτσκοκική εξέλιξη.
Τέλος καλό όμως όλα καλά.
Τα δεκάλεπτα: 19-9, 37-24,
52-54, 74-76
Γόμφοι (Αλεξίου) : Τσίγκας

Ένα από τα διπλά σημειώθηκαν επί των Νέων τις ΑΕΛ
3, Λιάσκος 3(1), Ζαχόπουλος
2, Ροδόπουλος 10(1), Φωτίου,
Μάρκος, Οικονόμου, Ανδρέου
2, Ψύρρας 29(6), Στρακάτσαλος 15(3), Κουρέπης 12

Εγινε φρενάρισμα
Το διπλό στους Σοφάδες
δημιούργησε προσδοκίες
στους Γόμφους για ένα ακόμη
μεγάλο αποτέλεσμα.
Ωστόσο η αποστολή τους
ήταν δύσκολη απέναντι στην
Αναγέννηση Καρδίτσας. Οι
γείτονες φέτος κάνουν εξαιρετική δουλειά, διαθέτουν μεγάλο βάθος, ενώ και τα Τρικαλινά παιδιά δίνουν εξαιρετικές λύσεις.
Πολύ απλά ο εκπρόσωπός
μας έπρεπε να παίξει το τέλειο
παιχνίδι για να μπορέσει να
πάρει το ροζ φύλλο.
Ωστόσο αυτό δεν συνέβη
με αποτέλεσμα να προκύψει
η ήττα με 61-71.
Ωστόσο οι φιλοξενούμενοι
αξιοποίησαν πλήρως την εμπειρία τους και κατάφεραν
να ελέγξουν τον ρυθμό.
Μάλιστα με σημαντικά καλάθια που σημείωσαν πέρασαν στην θέση του οδηγού
μεταφέροντας την πίεση στον
εκπρόσωπό μας.
Βέβαια αυτός δεν τα παράτησε αλλά σε τελική ανάλυση το ποτάμι δεν γύρισε
πίσω.
Ο Γ Σ Γόμφων λοιπόν στο
κλειστό του Μουζακίου αντιμετώπισε την Αναγέννηση από
την οποία ηττήθηκε με σκορ
71-61.Η ομάδα των Γόμφων
έχασε σχεδόν ένα πρώτο δεκάλεπτο μέχρι να μπει στο
ματς και έτσι έμεινε από την
αρχή πίσω στο σκορ.
Στην αντεπίθεση που έκαναν τα «Βουβάλια» οι αντίπαλοι ήταν ψύχραιμοι και πήραν
αυτό που ήθελαν, έχοντας
βασικό όπλο την καλή άμυνα.
Γόμφοι (Αλεξίου): Καγιαμανίδης 9, Λιάσκος, Ζαχόπουλος 4(1), Ροδόπουλος 13, Φωτίου, Τσίγκας 1, Μάρκος 5,
Ανδρέου, Ψύρρας 14(1),
Στρακάτσαλος 7(1), Κουρέπης
8

Εβγαλαν σοβαρότητα
Τα τοπικά ντέρμπι έχουν
την δική τους γοητεία και πολλές φορές προκύπτουν και
εκπλήξεις.
Φαίνεται ότι οι Γόμφοι είχαν

στο μυαλό τους αυτή την εικόνα και φρόντισαν να μπουν
από την αρχή σοβαρά στο
παρκέ απέναντι στην Φαλώρεια.
Ετσι έφτασαν σε ευρεία νίκη
με 79-51.
Ολη η ουσία ήταν στο πρώτο δεκάλεπτο. Οι γηπεδούχοι
εστίασαν στην σωστή αμυντική λειτουργία, οπότε έβγαλαν τους πορτοκαλί από τον
τρόπο σκέψης τους.
Και στην επίθεση όμως είχαν εμπνεύσεις, ρυθμό και
καλά στατιστικά, οπότε έχτισαν νωρίς- νωρίς τις βάσεις
για την επιτυχία.
Το 32-6 που ήταν το σκορ
του διαστήματος αυτού έκανε
αφενός εύκολη την ζωή των
Γόμφων και αφετέρου οι φιλοξενούμενοι είχαν να ανεβούν βουνό.
Μπροστά στην εξέλιξη αυτή
ο κόουτς Αλεξίου φρόντισε
να ανακατέψει την τράπουλα
δίνοντας χρόνο συμμετοχής
σε παίκτες που δεν είχαν πολλά λεπτά.
Επίσης δοκίμασε διάφορα
σχήματα που θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον.
Γενικά έγινε ένα ελεύθερο
παιχνίδι με τα « Βουβάλια» να
επιβεβαιώνουν τα προγνωστικά και την Φαλώρεια να προσπαθεί να μαζέψει την διαφορά.
Πάντως τέτοια ματς συνιστούν καλή εμπειρία για τους
μικρούς των φιλοξενούμενων
που σημαδεύουν άλλα ματς.
Τα δεκάλεπτα: 32-6, 47-17,
62-29, 79-51
Γόμφοι :(Αλεξίου) Καγιαμανίδης 14, Λιάσκος 6(2),
Τσίγκας 6, Ροδόπουλος 6, Ζαχόπουλος 4, Μάρκος 8, Οικονόμου 4, Ανδρέου 2, Ψύρρας 5(1), Στρακάτσαλος 13(1),
Κουρέπης 11
Φαλώρεια (Παλάτος )
Μπαλτος 3(1), Μπακάλης 10,
Μιχαηλίδης 2, Σπαθής, Πουλιανίτης 2, Κατσαδούρος, Παναγιώτου 11(1), Δούγγαρης,
Πατιτακης14(1), Διαλεσιώτης
5, Μπαρέκας 4

τρελή απόδραση
Φαίνεται ότι οι Γόμφοι έχουν
βρει την συνταγή για να πετυχαίνουν μεγάλες εκτός
έδρας νίκες.
Αρχικά το διέπραξαν στους
Σοφάδες αλλά το Σάββατο
1η Δεκέμβρη 2018 πέτυχαν

μια ακόμη μεγαλύτερη απόδραση από την έδρα του Αμπελώνα.
Οι γνώστες του χώρου ξέρουν πολύ καλά ότι οι Λαρισαίοι στο σπίτι τους δεν δίνουν δικαιώματα αλλά η Τρικαλινή ομάδα χωρίς άγχος,
με μεγάλο πάθος και άγνοια
κινδύνου έφτασε στο τεράστιο
διπλό με 67-69.
Να σημειώσουμε ότι ο Αμπελώνας από την πρώτη στιγμή δεν έκρυψε τις υψηλές
του βλέψεις, ενώ πήγε F4 κυπέλλου.
Όμως τα «Βουβάλια» ήταν
καλά διαβασμένα και παρότι
πήγαν να γκρεμίσουν την καρδάρα με το γάλα τελικά έκαναν ονειρεμένο επίλογο.
Σίγουρα τέτοια διπλά ανεβάζουν την ψυχολογία αλλά
κανένα ομάδα δεν κρίνεται
από ένα- δυο διπλά όσο μεγάλα και να είναι.
Χρειάζεται λοιπόν ανάλογη
συνέχεια και μεθοδική δουλειά, αφού φέτος οι ανατροπές συσχετισμών είναι συνηθισμένο φαινόμενο.
Αναλύοντας κανείς το παιχνίδι μπορεί να σημειώσει ότι
οι Γόμφοι είχαν πλάνο και σημάδεψαν στις αδυναμίες του
αντιπάλου.
Προσπάθησαν λοιπόν και
τα κατάφεραν σε μεγάλο βαθμό να μεταφέρουν την μπάλα
κοντά στο καλάθι και να φθείρουν τους αντιπάλους.
Σιγά- σιγά άνοιξε η όρεξη
και ήταν εμφανές ότι οι φιλοξενούμενοι ήταν στην μέρα
τους και κυρίως στο κλίμα
του παιχνιδιού.
Ενδεικτικό είναι το καλό ξεκίνημα και νωρίς ξέφυγαν με
8 πόντους.
Όμως ο Αμπελώνας είναι
ποιοτικός και σκληροτράχηλος, οπότε επέστρεψε και οι
δυο ομάδες πήγαιναν πόντοπόντο για μεγάλο διάστημα.
Στην τελική ευθεία και 4 λεπτά έκαναν νέο ξεπέταγμα,
ενώ 2 λεπτά περίπου πριν την
λήξη ήταν μπροστά 7 πόντους.
Εκεί όμως πήγαν να γίνουν
ιδανικοί αυτόχειρες, αφού
έκαναν λάθη στην πίεση με
αποτέλεσμα οι Λαρισαίοι να
πλησιάσουν ξανά.
Όμως κάτι η ψυχραιμία του
καυτού Δ. Ψύρρα στις βολές
κάτι ορισμένα κρίσιμα επιθετικά ριμπάουντ έδωσαν το δικαίωμα στους Γόμφους να
φύγουν με ψηλά το κεφάλι.
Από την πλευρά του ο
κόουτς Αλεξίου εστίασε στο
μέλλον αναφέροντας ότι για
να έχει αξία το διπλό επιβάλλεται η ομάδα να συνεχίσει
ανάλογα και ειδικά στα παιχνίδια με αντιπάλους που
μπαίνει μπροστά το πρέπει.
Τα δεκάλεπτα: 16-19, 3533, 49-52, 67-69
Αμπελώνας (Γιαννόπουλος): Τεκούσης Β. 14(3), Γκαμπέτας , Τσολάκης , Γκανέτσας
8(1), Μανώλας , Κοτσώνας
22, Κονδυλόπουλος 12(1),
Τσακνάκης 5(1), Βλησσαρού-

λης , Τεκούσης Ε. , Καραγιάννης , Αποστολάκης 7 .
Γόμφοι :(Αλεξίου-Πλακιάς)
Καγιαμανίδης 10(1), Λιάσκος
, Ζαχόπουλος 2, Ροδόπουλος
13, Τσίγκας 1, Ψύρρας
Δ.22(5), Μάρκος , Οικονόμου
, Ανδρέου 2, Στρακάτσαλος
13, Κουρέπης 6.

Κανένα δικαίωμα
Όταν μια ομάδα προέρχεται
από μεγάλη νίκη ελλοχεύει
κίνδυνος οι παίκτες να βγουν
ασυναίσθητα από την πρίζα
και να κάνουν δύσκολη την
ζωή τους.
Ωστόσο οι Γόμφοι προσέγγισαν σωστά το Σαββατιάτικο
παιχνίδι(8 Δεκέμβρη 2018) με
τον Αστέρα και τον υπολόγισαν ιδιαίτερα, αφού ήξεραν
ότι διαθέτει μια μπασκετική
ομάδα με πολλά χιλιόμετρα
στον χώρο.
Ωστόσο τα «Βουβάλια» δεν
ήθελαν να αφήσουν να πάει
χαμένο το τεράστιο διπλό
στον Αμπελώνα και παίζοντας
ώριμα πρόσθεσαν ένα ακόμη
ροζ φύλλο στην συλλογή
τους.
Η ιστορία έγραψε 69-63 και
είναι φανερό πως τα συγκρότημα του Μ. Αλεξίου διάγει
τα καλά του φεγγάρια(3η διαδοχική νίκη).
Πάνω απ’ όλα ο κόουτς είδε
τους παίκτες του διψασμένους για την επιτυχία.
Με την ίδια λογική λοιπόν
θα σπεύσουν να πορευτούν
και στο μέλλον κάνοντας όσο
πιο σωστά μπορούν την δουλειά τους.
Η Τρικαλινή ομάδα ξεκίνησε
με κεκτημένη ταχύτητα θα
έλεγε κανείς από τον αγώνα
στον Αμπελώνα.
Κατάφερε λοιπόν να περάσει στην θέση του οδηγού
και ανάγκασε τους αντιπάλους
να ακολουθούν στο σκορ.
Πολύ σωστά οι γηπεδούχοι
επένδυσαν στην αξία της άμυνας, ενώ πίεσαν όσο μπορούσαν και έδωσαν βάρος και
στην εναέρια κυκλοφορία.
Όλα αυτά μεταφράστηκαν
σε προβάδισμα ασφαλείας,
που κάποια στιγμή έφτασε
και στους 15 πόντους.
Βέβαια το ματς είχε αρκετό
δρόμο και οι Λαρισαίοι δεν
τα παράτησαν πλησιάζοντας
στο σκορ.
Δεν έλειψαν όμως και τα
λάθη των Γόμφων, όπως είχε
συμβεί και στον Αμπελώνα.
Όμως κανείς δεν είχε διάθεση
να δώσει δικαιώματα και να
γκρεμίσει ότι έχτιζε με κόπο
μέχρι εκείνη την ώρα.
Με σωστή διαχείριση λοιπόν
οι Γόμφοι έφτασαν θετικά στο
τέλος του δρόμου.
Δεκάλεπτα: 21-10, 35-21,
46-39, 69-63
Διαιτητές: Δημουλάς Γκαρτζονίκας
Γόμφοι :(Αλεξίου) Καγιαμανίδης 9, Λιάσκος , Ζαχόπουλος 7(1), Ροδόπουλος 6,
Τσίγκας , Κουρέπης , Ψύρρας
Δ. 19(3), Ανδρέου 4, Μάρκος
7, Οικονόμου , Στρακάτσαλος
17(2).

Γλυκιά συνήθεια
Τις καλές τους παρουσίες
συνέχισαν και οι Γόμφοι, οι
οποίοι δείχνουν ότι διαθέτουν
μεγάλη έφεση στα διπλά.
Αυτή την φορά στον δρόμο
τους βρέθηκε η ΑΕΛ και δεν
άλλαξαν συνήθειες φτάνοντας
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στο 45-65.
Αρμα μάχης ήταν η άμυνα,
ενώ επιθετικά οι φιλοξενούμενοι είχαν τις λύσεις την
στιγμή που έπρεπε και χαμογέλασαν
Τα δεκάλεπτα: 12-19, 2632, 55-46, 45-65
Γόμφοι :(Αλεξίου) Καγιαμανίδης 8, Ζαχόπουλος 16(2),
Ροδόπουλος 5, Τσίγκας 6,
Ψύρρας Δ.11(3), Μάρκος 4,
Οικονόμου , Ανδρέου 2, Λιάσκος , Στρακάτσαλος 13(3).

Επιθετικές εμπνεύσεις
Χίλια μάτια ήθελαν οι φίλοι
των Γόμφων για να χορτάσουν
την ομάδα τους το Σάββατο
22/12.
Η συνάντηση με τη Νίκαια
θεωρητικά δεν ήταν εύκολη
και κατά συνέπεια ο εκπρόσωπός μας έπρεπε να λάβει
τα μέτρα του.
Δικαιώθηκε πλήρως φτάνοντας στο εκκωφαντικό 9655.
Είναι κάποιες μέρες στις
οποίες οι πρωταγωνιστές ότι
και αν δοκιμάζουν βρίσκει στόχο.
Σε μεγάλο βαθμό αυτή η
εικόνα χαρακτήρισε τα παιχνίδι των Γόμφων.
Ο εκπρόσωπός μας μπήκε
με μεγάλη αυτοπεποίθηση
στον αγωνιστικό χώρο, ενώ
φάνηκε η σοβαρή δουλειά
που έχει κάνει από την αρχή
της χρονιάς.
Γενικά το τοπικό συγκρότημα είχε αρχή, μέση, τέλος
και τρελό ρυθμό.
Φυσικά όλα ξεκίνησαν από
την καταπληκτική άμυνα που
έπαιξαν οι Γόμφοι. Είχαν μελετήσει λοιπόν πολύ καλά τον
αντίπαλο, που χωρίς υπερβολή διαθέτει χάρισμα στην επίθεση.
Μόνο τυχαίο άλλωστε δεν
είναι το γεγονός ότι η Νίκαια
σκοράρει κοντά στους 80 πόντους.
Συνεπώς το γεγονός ότι οι
Γόμφοι καθήλωσαν τους Λαρισαίους στους 55 πόντους
εξηγεί με ενάργεια τον βασικό
λόγο της Τρικαλινής επιτυχίας.
Επιπρόσθετα η ομάδα του
Μάκη Αλεξίου έτρεξε πάρα
πολύ και δικαιώθηκε και γι’αυτή την επιλογή της. Διότι τα
μαζεμένα καλάθια εκτοξεύουν
την αυτοπεποίθηση.
Παράλληλα οι νικητές είχαν
την ευλογία να παρουσιάσουν
εξαιρετικά ποσοστά έξω από
την γραμμή του τριπόντου.
Με χέρι αλφάδι άνοιγαν συνέχεια την ψαλίδα, οπότε οι
αντίπαλοι δεν μπόρεσε να
βρουν αντίδοτο και όλα πήραν
τον δρόμο τους.
Φυσικά τα χαμόγελα ήταν
εμφανή, αφού σ’ ένα ακόμη
παιχνίδι οι Γόμφοι στάθηκαν
στο ύψος των περιστάσεων
συνδυάζοντας ουσία και θέαμα.
Τα δεκάλεπτα: 27-12, 5330, 79-37, 96-55.
Διαιτητές: Δημουλάς Γκαρτζονίκας Χ.
Γόμφοι :(Αλεξίου) Καγιαμανίδης 17(2), Λιάσκος, Ροδόπουλος 8(2), Ζαχόπουλος
7(1), Τσίγκας 7, Μάρκος 6,
Οικονόμου, Ανδρέου 12(2),
Ψύρρας 17(2), Στρακάτσαλος
22(6), Κουρέπης.
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Ξεχωριστή
εμπειρία
Ένα διαφορετικό
παιχνίδι με δόξες του
παρελθόντος
ετοιμάζεται στην
Καλαμπάκα
Στο χθεσινό φύλλο μεταφέραμε την είδηση για
ένα ξεχωριστό φιλικό στην
Καλαμπάκα.
Σχεδιάστηκε για τις 19
Γενάρη(εκείνη την περίοδο
ο ΑΟΚ έχει ρεπό) ένα μπασκετικό παιχνίδι ανάμεσα
στους βετεράνους καλαθοσφαιριστές και στελέχη
της εμβληματικής ποδοσφαιρικής Εθνικής του
2004.
Η λίστα συμμετοχών είναι ενδιαφέρουσα και θα
μεγαλώνει μέρα με την
μέρα.
Ο κόουτς Κωνσταντινίδης που έχει ενεργό ρόλο
στους βετεράνους διατηρεί ανοιχτή γραμμή και
αναμένονται γνωστά στελέχη κυρίως από την Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνον.
Οσο για τους φιλάθλους
θα έχουν την ευκαιρία να
θυμηθούν χρόνια δοξασμένα και θα σπεύσουν να
καταγράψουν δεδομένα
από μέσα.

Εγινε
Τούρκος
Ο πρώην παίκτης των
Τρικάλων Κρις Εβανς
μετά την παρουσία
του στην Ισπανία
μετακόμισε στην
γειτονική χώρα
Εδώ και καιρό είχαμε
γράψει για την αλλαγή κατεύθυνσης ενός πρώην
αθλητή των Τρικάλων. Το
ebasket αναφέρθηκε στον
καινούργιο σταθμό της καριέρας του.
Ο Κρις Εβανς δεν συνεχίζει στην Γκραν Κανάρια…
Ο Αμερικανός αποχώρησε
από τους Ισπανούς για να
συνεχίσει στην Καρσίγιακα
με την οποία έχει συμφωνήσει. Σημαντική προσθήκη, αν μη τι άλλο, για τους
Τούρκους (o Eβανς είχε
10,3 πόντους ανά αγώνα
στην Euroleague)…

Ο

σοι
παραδοσιακοί
φίλοι του
μπάσκετ είχαν
στο μυαλό τους εικόνα από
παλαιότερα πρωταθλήματα
της Γ’ Εθνικής σημείωναν
σε ανύποπτο χρόνο ότι
στην κατηγορία το ροζ
φύλλο θέλει τρόπο και
κόπο.

Για γερούς χαρακτήρες
Υψηλός είναι ο δείκτης ανταγωνισμού στην μπασκετική Γ’ Εθνική,
οπότε Ικαροι και ΑΟΚ καλούνται να αναδείξουν όλες τις αρετές

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ακόμη και τα πιο βαριά χαρτιά καλούνται να ανεβάσουν
στροφές για να φτάσουν στον
αντικειμενικό στόχο.
Εστω και ένας κρίκος αν λείψει από την αλυσίδα μπορεί
να γίνει η ζημιά, ενώ το ίδιο
ισχύει αν τα συγκροτήματα δεν
βρεθούν σε καλή μέρα.
Όλα αυτά τα συνειδητοποίησε το Τρικαλινό δίδυμο του
πρώτου ομίλου του Βορρά,
οπότε ξέρει ότι πρέπει να παίξει
το μπάσκετ της ζωής του για
να διευρύνει την βαθμολογική
συγκομιδή.
Και όλα αυτά σ’ έναν χώρο
που οι εκπρόσωποί μας δεν
αγωνίζονται μόνοι τους.
Ισα-ίσα ένας όμιλος ομάδων
δεν κρύβει τις προθέσεις του.
Φωνάζει λοιπόν από μακριά η
διάθεση για αλλαγή σελίδας.
Ετσι στην κορυφή πέφτουν
κορμιά, ενώ αρκετός κόσμος
επιθυμεί διακαώς να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.
Ο συναγωνισμός καλά κρατεί
και στην καυτή ζώνη, όπου οι
λεπτομέρειες θα κάνουν την
διαφορά.
Με όλα αυτά είναι φανερό
ότι το πρωτάθλημα είναι για
γερούς χαρακτήρες. Πολύ
απλά οι ομάδες που θέλουν
να βάλουν θετικό πρόσημο καλούνται να πραγματοποιήσουν
τις εμφανίσεις της ζωής τους,
να δείξουν αντοχή και να δώσουν τα ελάχιστα δυνατά δικαιώματα.
Διότι οι υπόλοιποι της παρέας περιμένουν στην γωνία.
Και όλα αυτά ενώ είναι γνωστό πως στον αθλητισμό τα
δεδομένα αλλάζουν εύκολα,
οπότε είναι σημαντικό οι εκπρόσωποί μας να μπαίνουν στο
πετσί του ρόλου σε κάθε συνάντηση.
Σε πείσμα των αντιξοοτήτων
Ικαροι και Καλαμπάκα προσπαθούν να παίξουν το καλύτερο
δυνατό μπάσκετ για να φέρουν
την υπόθεση στα μέτρα τους.
Εχουμε να κάνουμε πάντως
με ένα άκρως ελκυστικό ταξίδι,
ενώ τα Τρικαλινά επιτελεία από
την στιγμή που ρίχτηκαν στην
μάχη επιδιώκουν να γίνονται
κάθε μέρα και καλύτερα.
Βέβαια και οι ανταγωνιστές
δεν μένουν με σταυρωμένα χέρια, ενώ δεν λείπουν και οι ευχάριστες εκπλήξεις.

Βραβεύσεις ΕΑΣ
Την τιμητική τους θα έχουν την Κυριακή (12.00)
Τρικαλινοί αθλητές στίβου στην γιορτή της ΕΑΣ
στην Λάρισα.
Θα τιμηθουν οι: Αργύρη, Βαμβουκακη, Ευθυμίου,
Κέφου, Κοϊνη, Κόκκαλη, Μητσιούλη, Μόκκα,Πανουργιά, Σκαρβέλη. Στ, Φλώρου. Ε, Χατζή, Βασιλειάδης,
Ζήκος, Καϊκης, Κατσιώπης, Κολίτσας, Λαγός, Μενγκλέμπεη, Μίχος, Μόσχος, Νάκος. Κ, Παπακώστας.
Χρ, Σκαρβέλης. Ν, Τζατζάκης, Τουλούμης, Τσώλης,
Χατζής και ο προπονητής Γ. Κοντονάσιος.
Αναλυτικά σε επόμενο φύλλο.

Οι Ικαροι ετοιμάζονται για τον αγώνα στα Γιάννενα
Μια ενδελεχής μελέτη καταδεικνύει ότι το επίπεδο είναι
περισσότερο ανεβασμένο,
αφού εκτός από τους συνήθεις
υπόπτους αρκετά τμήματα μπορούν να αλλάξουν τους συσχετισμούς αν τους βγουν πράγματα.
Υπό το πρίσμα αυτό έχουν
απόλυτο δίκιο όλοι εκείνοι που
πέρα από το ταλέντο επενδύουν και στο μαχητικό πνεύμα.
Πάντως οι φίλαθλοι δεν πρέπει να έχουν παράπονο αφού
μέχρι τώρα αρκετά παιχνίδια
εξελίχτηκαν σε διαφήμιση του
μπάσκετ.
Είναι εμφανές ότι η Γ’ Εθνική
έχει τους δικούς της νόμους,
οπότε οι εκπρόσωποί μας καλούνται να βρίσκονται συνέχεια
στην πρίζα, να διατηρούν τα
θετικά στοιχεία που τους και
να ψάχνουν το κάτι παραπάνω.
Διότι στο επίπεδο αυτό ακόμη
και μια μικρή έμπνευση μπορεί
να κάνει την διαφορά.
Είναι φανερό ότι οι πρωταγωνιστές πρέπει να έχουν όλες
τις αισθήσεις σε επιφυλακή κοιτάζοντας πρωτίστως την δική
τους δουλειά αλλά και διαβάζοντας τους αντιπάλους.
Αξίζει επίσης να σταθούμε
και στο καθαρό μυαλό που
είναι απαραίτητο όταν διάφορες συναντήσεις ισορροπούν
σε τεντωμένο σχοινί.
Οσοι πάντως περίμεναν εύκολα παιχνίδια ανέκρουσαν
πρύμναν.
Σε κάθε περίπτωση δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια αλλά
προσπάθεια σε βάθος και αποτελεσματικότητα την ώρα που
η μπάλα ζυγίζει πολλά κιλά.
Εννοείται ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, ενώ η
χημεία και γενικότερα το δέσιμο
θα παίξουν τον ρόλο τους.

Παράλληλα είναι απαραίτητος ο σεβασμός σε κάθε αντίπαλο, αφού η υποτίμηση τιμωρείται ακριβά.
Στην επιστροφή στην δράση
πάντως υπάρχουν ενδιαφέροντα παιχνίδια.
Οι Ικαροι έχουν πολύ δύσκολη αποστολή στην έδρα του
πρωτοπόρου ΠΑΣ. Γιάννενα
τον οποίο ο κόουτς Σδράκας
γνωρίζει πολύ καλά.
Σίγουρα οι κιτρινόμαυροι θα
πρέπει να κάνουν εμφάνιση
βγαλμένη από τα καλύτερά
τους.
Εντός έδρας αγωνίζεται η
Καλαμπάκα η οποία θέλει να
ξεσπάσει στην Μελίκη.
Για να γίνει αυτό καλούνται
όλοι να κάνουν μεστό παιχνίδι,
να πάνε πρώτοι στην μπάλα
και να έχουν αξιόλογα στατιστικά, αφού είναι κρίμα να χάνονται ελεύθερα σουτ.

Γεμάτος όμιλος
Μέχρι την διακοπή του πρωταθλήματος πραγματοποιήθηκαν αρκετά άκρως ποιοτικά
παιχνίδια, που ανέδειξαν την
ομορφιά της καλαθοσφαίρισης.
Οι παίκτες έσπευσαν να δώσουν το 100%, ενώ οι προπονητές μόχθησαν για το καλύτερο σε επίπεδο τακτικής.
Σε κάθε περίπτωση ο όμιλος
είναι γεμάτος, ενώ αρκετές
ομάδες έδωσαν την αίσθηση
ότι διάγουν φόρμα διαρκείας.
Δεν λείπουν βέβαια και τα
αγωνιστικά φρεναρίσματα, οπότε στις περιπτώσεις αυτές η
σωστή διαχείριση αποτελεί το
Α και το Ω.
Ξεχωριστή νότα φυσικά αποτελούν τα Θεσσαλικά ντέρμπι,
που είναι ανοιχτά και απρόβλεπτα.
Σίγουρα η ουσία είναι πάνω
απ’ όλα σε πρώτη φάση, ενώ

Μόνο τη νίκη βλέπει η Καλαμπάκα στο πρώτο ματς της χρονιάς
σε πρώτη ευκαιρία οι ομάδες
σπεύδουν να απολαύσουν το
παιχνίδι προσφέροντας και θέαμα.
Ας ρίξουμε όμως μια σύντομη
ματιά στην εικόνα των ομάδων.
Για τον ΠΑΣ Γιάννενα από
την αρχή είχαν ακουστεί καλά
λόγια. Όμως η συγκεκριμένη
ομάδα κατάφερε να βγάλει αρκετά πράγματα στο παρκέ και
πλέον έχει ανεβασμένη ψυχολογία.
Διαθέτει λύσεις ουσιαστικά
σε όλες τις θέσεις με τους
συμπολίτες: Πανάρα και Πάτρα
να κάνουν σπουδαίο πρωτάθλημα. Είναι μαθηματικά βέβαιο
λοιπόν ότι οι Ικαροι θα έχουν
μπόλικη δουλειά στην συγκεκριμένη έξοδο. Η υψηλή πτήση
των Γρεβενών δεν προκαλεί
έκπληξη αφού ο Πρωτέας αποτελεί παλιά καραβάνα στον
χώρο.
Οι παίκτες του δεν αφήνουν
να πέσει τίποτα κάτω, ενώ ακόμη και στα δύσκολα σημεία
υπάρχουν στελέχη για να τον
ξεκολλήσουν.
Η Δόξα Λευκάδας ξεκίνησε
με όνειρα χίλια και ως ακλόνητο
φαβορί αλλά δεν απέφυγε ήττες εκτός προγράμματος.
Ετσι έχασε έδαφος και καλείται να κάνει αντεπίθεση διαρκείας.
Πλέον την προπονητική ευθύνη έχει όπως γράψαμε εδώ
και μέρες ο κ. Δημητριάδης,
που διαδέχτηκε τον γνωστό
μας Γρηγόρη Γιασάρη.
Θετική αύρα βγάζει όμως και
ο ΑΓΣΙ, που παλεύει όλα τα
ματς, ενώ διαθέτει αξιόλογους
παίκτες τόσο στην περιφέρεια,
όσο και στους ψηλούς.
Το καλό βαθμολογικό του
πλασάρισμα κάθε άλλο παρά
τυχαίο είναι.
Για φρέσκια ομάδα ο Μαντουλίδης έχει πετύχει σημαν-

τικά πράγματα και εδραιώθηκε
στην 5η θέση του πίνακα.
Ετσι πορεύεται με ανεβασμένη ψυχολογία, ενώ οι παίκτες
του έχουν συνοχή στο παιχνίδι
τους. Επίσης λένε πολλά και
τα ατομικά πλασαρίσματα στην
λίστα των σκόρερ.
Στην περίπτωση του Ολυμπιακού Βόλου μετράει η βαριά
φανέλα, που του έδωσε σημαντικές επιτυχίες.
Ο γνωστός μας Δ. Μπόγδανος είναι και φέτος ο κορυφαίος
της ομάδας.
Σκληροτράχηλος είναι και
φέτος ο Παλαμάς, που έχει κάνει αρκετές ζημιές.
Οι άνθρωποί του αγαπούν
αυτό που κάνουν και η εικόνα
βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο.
Μια ανάσα πιο κάτω βρίσκονται οι Ικαροι που θέλουν να
γεμίσουν το σακούλι τους, ενώ
με μεταπτώσεις εμφανίζεται
φέτος ο Εύαθλος.
Στην καλή του μέρα μπορεί
να προβληματίσει και τους πρώτους αλλά στην κακή του χάνει
αρκετή από την δυναμική του.
Από τον ΑΟΚ Βέροιας θα περίμενε κανείς περισσότερα
πράγματα μετά την περσινή
γνωριμία με την κατηγορία.
Ωστόσο έχασε ματς στις λεπτομέρειες και ετοιμάζει αντεπίθεση.
Η Μελίκη το παλεύει φιλότιμα
και μόνο και μόνο για τον λόγο
αυτό αξίζει την προσοχή, ενώ
για τον ΑΟΚ γράψαμε ότι προσδοκά σε παραγωγική νέα χρονιά.
Τέλος η Νικόπολη έκανε κοιλιά σε κάποιο διάστημα αλλά
προσπάθησε να ανασυνταχθεί
και σίγουρα θα χρειαστεί προσοχή.
Πάντως ο δικό μας Τέλης
Πελίγκος το παλεύει φιλότιμα.
*Φαίνεται να δυσκόλεψε η
επιστροφή Στούκα στον ΑΟΚ.

Μέσα από την ομάδα
Ο Δημήτρης Κακλαμανάκης αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης και μιλώντας
στην ιστοσελίδα του ΕΣΑΚΕ αναφέρθηκε
στο βραβείο του αλλά και στη σημαντική
νίκη του Λαυρίου επί της Κύμης.
Ο 24χρονος σέντερ του Λαυρίου πέτυχε
17 πόντους με 8/11 δίποντα και 1/4 βολές,
έχοντας παράλληλα 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ,
2 κοψίματα, 1 κλέψιμο και 3 κερδισμένα
φάουλ συγκεντρώνοντας έτσι 22 βαθμούς
CMYK

στο σύστημα ράνκινγκ, περισσότερους
από κάθε άλλο παίκτη νικήτριας ομάδας
για την αγωνιστική που πέρασε.
- Μιλώντας για την ανάδειξη του MVP
σημείωσε:
«H ανάδειξη μου ως πολυτιμότερος
παίκτης της αγωνιστικής (MVP) είναι κάτι
το οποίο προσωπικά με χαροποιεί ιδιαίτερα αλλά ακόμη μεγαλύτερη χαρά μου
δίνει το γεγονός ότι βοήθησα την ομάδα

μου να κερδίσει στον κομβικής σημασίας
αγώνα με την Κύμη. Βέβαια, είναι σημαντικό να αναφέρω ότι η ανάδειξή μου
ως MPV της 12ης αγωνιστικής είναι αποτέλεσμα ομαδικής προσπάθειας.
Σε κάθε περίπτωση η ομάδα είναι οικογένεια».
Εξάλλου στον Παναθηναϊκό ο Κιλπάτρικ
«ψήθηκε», ενώ έγιναν κουβέντες και με
Νάναλι.

CMYK
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ια σημαντική
μεταγραφή
για την
άμυνά του
ολοκλήρωσε ο ΑΟ
Τρίκαλα, καθώς
απέκτησε τον Λαμίν
Ντιαλό. Ο 27χρονος
Σλοβένος, με καταγωγή
από τη Γουϊνέα,
συμφώνησε σε όλα με
τους «κυανέρυθρους»
και ανακοινώθηκε.
Ξεκίνησε την καριέρα
από ακαδημίες της
Ιταλίας, αλλά σε όλη του
την επαγγελματική
πορεία αγωνίζεται σε
ομάδες της Σλοβενίας,
και το καλοκαίρι
μετακόμισε στη Βοσνία
και την Μλάντοστ
Ντομπόι Κανάνι, όπου
είχε 10 συμμετοχές
φέτος.
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Ο ΑΟ Τρίκαλα ανακοίνωσε την απόκτηση του Λαμίν Ντιαλό, που αγωνίζεται ως κεντρικό αμυντικός
να συνεχιστεί και η ετοιμότητα να είναι δεδομένη.

Κυριακή με Ηρακλή και
Αήττητο Σπάτων (tV) ο ΑΟΤ
Έγινε γνωστό το πρόγραμμα αγώνων για την 13η και
14η αγωνιστική στην φουτμπολ λιγκ. Ο Α Ο Τρίκαλα
θα παίξει με Ηρακλή εντός
και Αήττητο στα Σπάτα μέρα
Κυριακή. O αγώνας στα Σπάτα θα έχει τηλεοπτική μετάδοση. Αναλυτικά:
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣABBATO 19 ΙANOYAΡIOY-15.00
Απόλλων Λάρισας – Βόλος
ΝΠΣ (ΕΡΤ3)
ΑΟΧ Κισσαμικός – Καραϊσκάκης Άρτας
Παναχαϊκή – Πλατανιάς
Εργοτέλης – Αήττητος
Σπάτων
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-15.00
Σπάρτη – Κέρκυρα
Απόλλων Πόντου – Δόξα
Δράμας ( ΕΡΤ3)
Αιγινιακός – Ηρόδοτος
Τρίκαλα – Ηρακλής
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

xristoforospap@gmail.com

Ο Λαμίν Ντιαλό ανακοινώθηκε χθες επίσημα από τον ΑΟ Τρίκαλα και αναμένεται να ενισχύσει την άμυνα
και με την εθνική ομάδα της
Γουϊνέας».

Ο Χουσεΐν Ζακουανί
υπογράφει στον ΑΟ
Τρίκαλα
Η χειμερινή ενίσχυση του
ΑΟ Τρίκαλα ξεκινά. Ο Χουσεΐν Ζακουανί που μετείχε
τις τελευταίες ημέρες στις
προπονήσεις των Τρικαλιών,
έπεισε με το αγωνιστικό του
πρόσωπο και όλα δείχνουν
ότι την Τρίτη (08/01) θα υπο-

γράψει συμβόλαιο συνεργασίας παρουσία των εκπροσώπων του Νίκου Βαγιωνάκη, Αντώνη Ρίκκα. Έτσι, θα
τεθεί στη διάθεση του προπονητή, Θωμά Γράφα.
Ο 20χρονος (30/04/98)
Γάλλος μεσοεπιθετικός από
το 2015 ενίσχυε τη δεύτερη
ομάδα της Μαρσέιγ και την
περσινή σεζόν κατέγραψε
24 συμμετοχές, ενώ σημείωσε και 1 γκολ. Την αγωνι-

στική περίοδο 2016-17 είχε
22 ματς και 1 τέρμα.
Με εμπόδιο τον καιρό η
προετοιμασία για Απόλλωνα
Μέσα στο κλίμα της μεταγραφικής ενίσχυσης ο ΑΟ
Τρίκαλα έχει και το μυαλό
του στον αγώνα της Κυριακής με τον Απόλλωνα Λάρισας. Ένα παιχνίδι όπου ο
ΑΟΤ δεν μπορεί να έχει στο
μυαλό του τίποτα άλλο πέρα

από τη νίκη.
Ο Θωμάς Γράφας ξέρει
καλά ότι παιχνίδι κρύβει παγίδες, αλλά η ανάγκη των
βαθμών είναι μεγάλη. Ο αντίπαλος είναι η ευχάριστη
έκπληξη μέχρι τώρα στο
πρωτάθλημα, αλλά ο ΑΟΤ
δεν μπορεί να σταθεί εκεί.
Πάντως η προετοιμασία γίνεται με προβλήματα, αφού
ο καιρός δεν είναι σύμμαχος
αλλά η δουλειά θα πρέπει

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Βόλος ΝΠΣ – Ηρακλής
(ΕΡΤ3)
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-15.00
Απόλλων Πόντου – Σπάρτη
Κέρκυρα – Αιγινιακός
Δόξα Δράμας – ΑΟΧ Κισσαμικός
Ηρόδοτος – Παναχαϊκή
Καραϊσκάκης Άρτας – Εργοτέλης
Πλατανιάς – Απόλλων Λάρισας
Αήττητος Σπάτων – Α Ο
Τρίκαλα ( ΕΡΤ3).

Έτοιμος για Απόλλωνα Λάρισας ο Ζαφειράκης

Το Σάββατο 12/1 στα Χανιά με Πλατανιά οι Νέοι ΑΟΤ
Στα Χανιά ταξιδεύουν οι Νέοι Α Ο Τρίκαλα για τον αγώνα του Σαββάτου 12 Ιανουαρίου
με τον Πλατανιά στα πλαίσια της 6ης αγωνιστικής στον 1ο όμιλο. Το πρόγραμμα:
1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
11.00 Ηρόδοτος – Εργοτέλης
14.00 Αήττητος Σπάτων – Παναχαϊκή
15.00 Πλατανιάς – Τρίκαλα γηπ. Μάλεμε
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
12.00 ΑΟΧ Κισσαμικός – Σπάρτη

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ
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Ενίσχυση με Ντιαλό

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ο Ντιαλό έπαιξε στις μικρές εθνικές της Σλοβενίας,
αλλά και στην εθνική ομάδα
της Γουϊνέας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ ΑΟ Τρίκαλα ανακοινώνει την άμεση μεταγραφή του δεξιοπόδαρου
Lamin Diallo.
Ο Σλοβένος (με καταγωγή
από Γουϊνέα), γεννηθείς στις
31/08/1991, είναι κεντρικός
αμυντικός με μακρόχρονη
πορεία στο σλοβένικο πρωτάθλημα. Ο 27χρονος στόπερ έχει πετύχει διακρίσεις,
μεταξύ άλλων, και με την
τελευταία του ομάδα, την
FK Mladost Doboj Kakanj,
ομάδα της Βοσνίας του πρωταθλήματος Premier League
BH.
Για την ιστορία, ο Diallo
ξεκίνησε την καριέρα του
στην ακαδημία της Treviso
U19 και αμέσως μετά σε αυτήν της Chievo Primavera
U19, ενώ μετράει συμμετοχές τόσο με την εθνική ομάδα της Σλοβενίας U19, όσο
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Tη μεταγραφική τους ενίσχυση προετοιμάζουν στον Απόλλωνα Λάρισας και όλα δείχνουν
ότι θα ντυθεί στα κυανόλευκα ο Αλέξανδρος Ζαφειράκης.
Ο 22χρονος μέσος έπαιξε στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν στην Κύπρο για λογαριασμό
του Ονήσιλου Σωτήρα, ενώ έχει περάσει στο παρελθόν από τον Αχαρναϊκό, τον Παναιγιάλειο
και την Πεύκη.
Εντός των επόμενων ημερών αναμένονται οι οριστικές εξελίξεις, αν και το πιθανότερο
είναι ότι ο νεαρός άσος θα γίνει κάτοικος Λάρισας.

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

26

ΤΟΠΙΚΑ

_6 ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Aστείρευτες ιδέες
•Από το καλό στο καλύτερο πάει ο Γιάννης
Αντετοκούνμπο, που γεμίζει το βιογραφικό
του βομβαρδίζοντας τα αντίπαλα καλάθια
Μολονότι οι αντίπαλες άμυνες κάνουν ειδικά σχέδια για
να τον αναχαιτίσουν ο ίδιος βρίσκει τον τρόπο να βγάζει
νέους άσους από το μανίκι του ξεδιπλώνοντας το πλούσιο
ταλέντο. Πάντως όπως ομολογούν άπαντες χαίρεται να τον
βλέπει κανείς σε δράση.
Το basketblog έγραψε για το τελευταίο του κατόρθωμα.
Ο Γιάννης Αντεττοκούνμπο ήταν ο mvp των Μπάκς στην
νίκη τους με 114-102 επί των Τζαζ. Ο Έλληνας σούπερσταρ
είχε 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Από πλευράς
Γιούτα, ο Ντόνοβαν Μίτσελ ήταν πολύ καλός με 26 πόντους.
Ο Λούκα Ντόνσιτς ήταν με διαφορά ο καλύτερος παίκτης
των Μάβερικς στην ήττα από τους Λέικερς με 97-107. Το
παιδί-θαύμα του Ευρωπαϊκού μπάσκετ σκόραρε 27 πόντους, μάζεψε 8 ριμπάουντ και μοίρασε 2 ασίστ. Από
πλευράς Λέικερς, που συνεχίζουν χωρίς τον Λεμπρόν, ο Ίνγκραμ ήταν ασταμάτητος με 29.
Οι Ρόκετς πήραν σπουδαία νίκη με 125-113 επί των Νάγκετς με τους Χάρντεν και Καπέλα να πετυχαίνουν από 32
και 31 πόντους αντίστοιχα. Από πλευράς ηττημένων, ο Γιόκιτς είχε 24 πόντους και 13 ριμπάουντ. Τον Σαν Αντόνιο συνέχισε ακάθεκτο με νέα νίκη με σκορ 107-119 επί των Πίστονς. Ο ΝτεΡόζαν είχε 26 πόντους για τα «σπιρούνια», ενώ
πρώτος σκόρερ του ματς ήταν ο Γκρίφιν με 34 για τα «πιστόνια».
Οι Σέλτικς κέρδισαν εύκολα εντός έδρας τους Νετς με
116-95. Για την Βοστόνη, ο Ίρβινγκ πέτυχε 17 πόντους, ενώ
από τους Νετς, ο Κούρουκς είχε 24. Η Πέλικανς επικράτησαν του Μέμφις με 114-95. Για τους νικητές, ο Ντέιβις
πέτυχε 36 πόντους, ενώ για φιλοξενούμενους, που υπέστησαν την 6η συνεχόμενη ήττα, ο Κόνλει σκόραρε 22.
Ο Νούρκιτς συνεχίζει τις πολλή καλές εμφανίσεις έχοντας 20 πόντους και 8 ριμπάουντ στην νίκη του Πόρτλαντ
με 111-101 επί των Νικς. Για την Νέα Υόρκη, ο Καντέρ είχε
18 πόντους. Τέλος, οι Κινγκς σταμάτησαν σερί 4 ηττών,
μετά την νίκη με 111-95 απέναντι στο Ορλάντο. Ο Φοξ πέτυχε 20 πόντους, ενώ από πλευράς Ορλάντο, ο Ρος είχε
18.

Είναι περιζήτητοι
•Αρκετοί αξιόλογοι παίκτες
είναι πια ελεύθεροι από το ΝΒΑ
Η διορία για να αλλάξουν μορφή τα μη εγγυημένα συμβόλαια του ΝΒΑ ή να αποδεσμευτούν οι παίκτες που τα
έχουν υπογράψει έληξε, με συνολικά έξι παίκτες να κυκλοφορούν ελεύθεροι στην αγορά και να είναι διαθέσιμοι
και για τις ομάδες της Ευρώπης. Τάδε έφη superbasket.
-Ο Μαρσόν Μπρουκς (1989, 1.96, SG/SF) έμεινε ελεύθερος από τους Μέμφις Γκρίζλις, έχοντας φέτος 29 συμμετοχές με τις αρκούδες. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί για
τρία χρόνια στην Κίνα και έχει περάσει από την Αρμάνι Μιλάνο.
-Ο Μάικλ Κάρτερ Ουίλιαμς (1991, 1.98, PG) έγινε ανταλλαγή από τους Χιούστον Ρόκετς στους Σικάγο Μπουλς
και στη συνέχεια οι «ταύροι» τον αποδέσμευσαν. Είχε 16
συμμετοχές φέτος στους Ρόκετς, ενώ δεν δεν έχει φύγει
ποτέ από το ΝΒΑ.
-Ο Πατρικ ΜακΚόου (1995, 2.01, SG) έμεινε ελεύθερος
από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, μετρώντας μόλις 3 συμμετοχές στη φετινή σεζόν.
-Ο γνωστός μας, Τζέιμς Νάναλι (1990, 2.01, SF) , αποδεσμεύτηκε από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, έχοντας 13
συμμετοχές στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ στο παρελθόν
έχει περάσει από την χώρα μας με τη φανέλα της Καβάλας και έχει πάρει την Ευρωλίγκα με την Φενέρμπαχτσε.
-O Λορέντζο Μπράουν (1990, 1.96, PG) έμεινε ελεύθερος από τους Τορόντο Ράπτορς, με τους οποίους μέτρησε 26 συμμετοχές στη φετινή λίγκα. Δεν έχει φύγει από την
Αμερική, αλλά έχει περάσει μεγάλο μέρος της καριέρας
του στην NBA G-League.
-O Ρον Μπέικερ (1993, 1.93, PG) έμεινε ελεύθερος από
τους Ουάσιγκτον Ουίζαρντς έχοντας 4 συμμετοχές στο φετινό πρωτάθλημα.

Τιμή για Ναβάρο
Την 1 Μαρτίου και πριν από το ματς με την Ρεάλ Μαδρίτης, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκα,
ο Χουάν Κάρλος «La Βomba» Ναβάρο θα δει την φανέλα
με το νούμερο 11 να τοποθετείται στην κορυφή του «Palau
Blaugrana».

Δίνουν τον αγώνα τους
•Προπονητές που πέρασαν από τον πάγκο των μπασκετικών
Τρικάλων παλεύουν φιλότιμα στις τωρινές τους ομάδες
το διάβα του
χρόνου αρκετές
Τρικαλινές
ομάδες μπάσκετ
ευτύχησαν να
συνεργαστούν με
καταξιωμένους
προπονητές, που και
βαθιά γνώση του
αντικειμένου είχαν και
μεταδοτικότητα, ενώ
ήξεραν να φτιάχνουν
καλό κλίμα.

Σ

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Δεν χρειάζεται εκτενή ανάλυση για να καταδείξουμε
πόσο σημαντική υπόθεση για
τους κόουτς είναι οι παίκτες
να παίζουν και γι’αυτούς.
Ηταν τέτοια η αποτελεσματικότητα και το δέσιμο συγκεκριμένων τεχνικών, που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το Τρικαλινό κοινό.
Πόσες φορές αλήθεια δεν
ακούστηκε στις εξέδρες το
κλασικό: Γιάννης Τζήμας οε,
οε, οε;
Οι συμπολίτες μπασκετικοί
και όχι μόνον αναγνωρίζουν
ότι ο Λαρισαίος τεχνικός άνοιξε τον δρόμο στον εκπρόσωπό μας για τις μεγάλες επιτυχίες.
Και ο Κώστας Φλεβαράκης
είχε το δικό σύνθημα αλλά και
μια μαντινάδα την περίοδο
που ήταν να φύγει από τα
Τρίκαλα.
Παραπονεμένος δεν έμεινε
και ο Γιάννης Καστρίτης, αφού
η δική του έκδοση απέδωσε
πολύ καλό μπάσκετ.
Τα δεδομένα όμως αλλάζουν και τα Τρίκαλα δεν υπάρχουν πια στο προσκήνιο.
Όμως οι συγκεκριμένοι τεχνικοί συνεχίζουν αθόρυβα
αλλά ουσιαστικά την δουλειά
τους προσφέροντας πλούσιο
έργο.
Σίγουρα τα εμπόδια είναι
πολλά αλλά βρίσκουν λύσεις.
Με την ευκαιρία αξίζει να
καταγράψουμε τις τελευταίες
προσπάθειές τους και φυσικά
τις δηλώσεις τους ξεκινώντας από την Α1 ΕΣΑΚΕ.
Ο Γιάννης Καστρίτης πανηγύρισε την πρώτη του νίκη
ως προπονητής του Αρη, στην
τρίτη του απόπειρα και όλοι
στην ομάδα ανάσαναν βαθιά
με την εντός έδρας επιτυχία
επί του Ηφαιστου Λήμνου. Ο
Ελληνας προπονητής είχε
πολλά να πει στις δηλώσεις
μετά την λήξη του αγώνα.
“Όλοι καταλαβαίνουμε τη
σημασία του αγώνα αλλά και
η νίκη. Πέρα από βαθμολογικής σημασίας, μετράει περισσότερο στην ψυχολογία.
Είναι μια λέξη που χρησιμοποιούμε συνέχεια, αλλά είναι
μία από τις αιτίες. Ευελπιστώ
αυτή η νίκη να αλλάξει την ψυχολογία τους και να δούμε το
μέλλον με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Δεν έχω να πω

Συνεχίζει την προσφορά του ο Γιάννης Τζήμας, που δεν ξεχνάει φυσικά τα Τρίκαλα
πολλά για το παιχνίδι. Οι 54
πόντοι που δεχθήκαμε τα λέει
όλα, τα παιδιά έβαλαν τα κορμιά τους στη φωτιά και δείχνει
την αυταπάρνησή τους στην
άμυνα. Κάναμε 15 κλεψίματα
και αναγκάσαμε τον αντίπαλο
να κάνει 25 λάθη. Αξίζουν
συγχαρητήρια στα παιδιά
αλλά και για τον τρόπο διαχείρισης της όλης κατάστασης.
Σε ένα ακόμη παιχνίδι είχαμε μεγάλη διαφορά και χρειάστηκε να τη διαχειριστούμε. Κάποια στιγμή φάνηκε ότι
ο Ήφαιστος ήθελε να μπει
στο παιχνίδι αλλά εκεί κάναμε
πολύ καλή δουλειά”.
Για τα δικά του συναισθήματα: «Ένιωσα πολύ όμορφο
γνωρίζοντας το πόσο πολύ
άγχος υπήρχε. Ένιωσα όμορφα για τους παίκτες μου καθώς ξέρω τι έχουν περάσει,
για τους συνεργάτες μου, τη
διοίκηση και για τον κόσμο».
Για τον Βασίλη Τολιόπουλο,
απάντησε: «Είναι ένα παιδί το
οποίο έχει να παίξει μπάσκετ
3½ χρόνια, χρειάζεται χρόνο
για να βρει τον εαυτό του.
Έχει αποδείξει την ποιότητά
του όταν ήταν στον Κολοσσό
κι έχει τεράστια δίψα για να
παίξει κι αυτό μετράει για
μένα».
Για την παρουσία του κόσμου: «Είμαι ο τελευταίος που
μπορεί να μιλήσει για τον κόσμο του Άρη. Ακόμη και αντίπαλοι χρησιμοποιούν τον κόσμο του Άρη ως ένα στοιχείο
υπέρ τους, ότι δηλαδή δημιουργεί επιπλέον βάρος, προσωπικά πιστεύω όμως ότι χωρίς τη βοήθεια του κόσμου
πολλά από τα αποτελέσματα
δεν θα ήταν θετικά. Τους ευχαριστούμε και να είναι σίγουροι ότι τα παιδιά δίνουν
καθημερινά ό,τι έχουν και δεν
έχουν».
Για τον αγώνα που ακολουθεί απέναντι στο Ρέθυμνο,
είπε: «Πολλές φορές η διαχείριση μιας νίκης είναι πιο δύσκολη. Είναι ένα κομμάτι που

θα συζητήσουμε. Τα παιδιά είναι ώριμοι άντρες και επαγγελματίες και θα πάμε για να
κερδίσουμε».
Οσο για τον επίλογο:«Δεν είναι άχαρος ο ρόλος του προπονητή του Άρη. Βρισκόμαστε
σε δύσκολη καμπή αλλά είμαστε όλοι εδώ. Εγώ βρήκα
ανθρώπους έτοιμος να παλέψουν για τον Άρη. Είναι εύκολο να μπω σ’ αυτό το κλίμα και
θέλω να δίνω τον καλύτερο
εαυτό μου και να τελειώσει η
σεζόν έτσι όπως πρέπει. Είναι
πολύ νωρίς να μιλήσουμε για
το μέλλον».
Δύσκολη είναι η χρονιά και
για τον Κολοσσό, που δεν
πραγματοποιεί τις υψηλές
πτήσεις προηγουμένων ετών.
Ο κ. Φλεβαράκης πάντως
προσπαθεί να εμπνεύσει τους
αθλητές του και να πάρει το
100%.
Μετά το τελευταίο ματς εξήγησε ορισμένες πτυχές της
Ροδίτικης αποστολής.
Νομίζω η πίεση και το άγχος
δεν ήταν καλοί σύμμαχοι. Από
την άλλη και ο ΠΑΟΚ ήρθε
πολύ αποφασισμένος για τη
νίκη με πολύ πάθος. Όταν
μπαίνουν οι Έλληνες του
ΠΑΟΚ σε πρωταγωνιστικό
ρόλο για να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους όπως
στην προκειμένη περίπτωση ,
βλέπουμε ότι μπορούν να κάνουν πολύ μεγάλα πράγματα.
Εμείς σε αυτό που είχαμε ένα
πλεονέκτημα μόνο θεωρητικό
ήταν η παρουσία του Μαυροειδή μέσα στο καλάθι. Αυτό.
Βέβαια πιστεύω ότι η αντιμετώπιση του Μαυροειδή δεν
ήταν ανάλογη σεβασμού όταν
παιζόταν το παιχνίδι. Ένα πλεονέκτημα που δεν λειτούργησε μέσα στο ματς. Υπήρχε
και τεράστια διαφορά εμπειρίας στην περιφέρεια. Επίσης μέτρησε και το διάβασμα σε κάποια διαστήματα.
Θέλαμε να καλύψουμε την
ήττα με τον Άρη, από εκεί και
πέρα υπάρχουν αρκετά παιχνίδια. Τα παιχνίδια με τις

ομάδες της πρώτης εξάδας
δυστυχώς εξαρτώνται από
τον αντίπαλο περισσότερο”.
Ένα εξαιρετικό σύνολο έχει
φτιάξει στον ΑΣ. Καρδίτσας ο
Γιάννης Τζήμας. Μάλιστα στο
τελευταίο ματς οι γείτονες
συνδύασαν ουσία και θέαμα.
Ωστόσο ο πολύπειρος προπονητής κράτησε όπως το
συνηθίζει χαμηλούς τόνους
σημειώνοντας ότι η Α2 είναι
απρόβλεπτη και πρέπει να πηγαίνει κανείς αγώνα τον αγώνα.
Μιλήσαμε μαζί του για ευχές
στην ονομαστική του εορτή και
δεν έκρυψε την στενοχώρια
του για την εξέλιξη των Τρικάλων. Μια ομάδα στην οποία
ίδρωσαν αρκετοί για να πετύχει αγωνιστική έκρηξη αλλά
πλέον είναι εκτός νυμφώνος.
Ευχήθηκε φυσικά κάποια
στιγμή η ομάδα να επανέλθει
αν και τα χρόνια για το χτίσιμο
δεν είναι πάντα ίδια, όπως και
τα πρόσωπα και οι συνθήκες.
Κατά τα λοιπά με ευχές για
το νέο έτος και προπάντων
υγεία για την ομάδα του, η
οποία ταλανίστηκε ιδιαίτερα
από τραυματισμούς μέσα στο
2018 ξεκίνησε τις δηλώσεις
του μετά το νικηφόρο ματς με
την Ευρώπη Πευκοχωρίου ο
Γιάννης Τζήμας.
Ο προπονητής του ΑΣ Καρδίτσας Μέλι ΑΤΤΙΚΗ ευχαρίστησε το ιατρικό τιμ της ομάδας για τη δουλειά που κάνει
όλο αυτό το διάστημα και
ιδίως τις τελευταίες ημέρες και
μοίρασε συγχαρητήρια για
την εμφάνιση των αθλητών
του στο παρκέ σημειώνοντας
χαρακτηριστικά ότι έκαναν καταπληκτική προσπάθεια.
Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη διευρυμένη διοίκηση
που προέκυψε μετά την τελευταία Γενική Συνέλευση ενώ
για τη συνέχεια επισήμανε ότι
η ομάδα του θα παλέψει για
κάθε νίκη που θα της δώσει το
κάτι παραπάνω, σχολιάζοντας
και το δύσκολο πρόγραμμα
που έρχεται.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΝΩΣΕΩΝ
άποιες φορές η… σιωπή είναι «χρυσός». Κάποιες
άλλες τα λόγια… περιττά. Στην περίπτωση των Μικτών
ομάδων της ΕΠΣΤ, Κ 14 και Κ 16, τα γραφόμενά μας…
μια επανάληψη για να τα διαβάζουμε και να περνάει η
ώρα. Αυτή τη φορά δεν θα επιλέξουμε την οδό της κριτικής για
να αποδείξουμε πως οι περισσότεροι νομοί μας έχουν
προσπεράσει σε πολλά θέματα. Αποδεικνύεται άλλωστε
εύκολα, απλά και μας προβληματίζουν κάποιες ειδησούλες,
αυτονόητες για ορισμένους, τις οποίες διαβάσαμε στα ΜΜ Ε
γειτονικών πόλεων. Δεν είναι κοπιαστικό λοιπόν να
αποδείξουμε πως μείναμε… πίσω στην οργάνωση. Διαβάστε
και θα πάρτε μια γεύση…

Κ
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Μείναμε πίσω…
•Τα «αυτονόητα» συμβαίνουν στις γειτονικές
πόλεις για το καλό των ταλέντων

Του ΠANOΥ ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

“Σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα οικείο δείπνησαν οι Μικτές ομάδες
Κ14 και Κ16 της ΕΠΣΚ, μετά τις
εντός έδρας αναμετρήσεις της
3ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα προεπιλογής Εθνικών Ομάδων με αντίπαλο τις αντίστοιχες
της ΕΠΣ Τρικάλων”
“Άνοιξε και επίσημα ο δρόμος
για την ολοκλήρωση του Ενωσιακού Γηπέδου του Δήμου Καρδίτσας στην περιοχή του Αγίου Νικολάου.
«Όπως ανακοινώθηκε σήμερα
(13/12), η κατασκευή συνθετικού
χλοοτάπητα στο μεγάλο γήπεδο
(12,5 στρέμματα) των αθλητικών
εγκαταστάσεων δημοπρατήθηκε
για να ολοκληρωθούν οι εργασίες
και να παραδοθεί προς χρήση
για πρώτη φορά».
«Από τον Ενωσιακό προπονητή
της Μικτής Ομάδας Κ – 13, Μασούρα Αναστάσιο, καλούνται για
προπόνηση την Παρασκευή 2812-2018 και ώρα 17:00 στο γήπεδο του Εθνικού (περιοχή Νοσοκομείου), οι παρακάτω ποδοσφαιριστές, γεννημένοι τα έτη
2006 – 2007 , ενώ καλούνται την
Κυριακή 23-12-2018 και ώρα
10:30πμ στο γήπεδο του Εθνικού (περιοχή Νοσοκομείου), οι παρακάτω ποδοσφαιριστές, γεννημένοι τα έτη 2006 – 2007 για φιλικό αγώνα με την ομάδα Κ-14 του
Α.Σ. Πλαστήρα…»
«Καλούνται από τον προπονητή της μικτής K-16 Τσέτσιλα Δημήτρη οι ακόλουθοι παίκτες να
παραβρεθούν την Τετάρτη 19/12
στο γήπεδο της Γιάννουλης στις
13.15, από όπου και θα αναχωρήσουν για την Ελασσόνα.
Η μικτή ομάδα της Κ-16 θα αντιμετωπίσει σε φιλική αναμέτρηση
τον Π.Ο.Ε στις 15.00».
«Καλούνται από τον προπονητή της μικτής Nέων Τσέτσιλα Δημήτρη οι ακόλουθοι παίκτες να
παραβρεθούν τη Δεύτερα 1 Οκτωβρίου 2018 στα γραφεία της
ΕΠΣΛ (Αδριανού 12) στις 16:00 για
θεωρία τακτικής».

ΕΠΣΤ στο φετινό πρωτάθλημα.
Στην πρεμιέρα, που έγινε –σταθερά- στο γήπεδο Μεγαλοχωρίου,
οι παίκτες του Χρήστου Μόρφου
επιβλήθηκαν των Γρεβενών με 40 σ’ ένα παιχνίδι που έμοιαζε μονόλογος των γηπεδούχων απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος
ήθελε αλλά δεν μπορούσε.
Στο 9’ ο στόχος επιτεύχθηκε
όταν ο Κατράνας με σουτ σημάδεψε τα αντίπαλα δίκτυα κάνοντας
το 1-0.
Στο 18’ οι γηπεδούχοι αύξησαν
τον δείκτη του σκορ όταν από
φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή των Γρεβενών ο Παπαδημητρίου με σουτ έκανε το 2-0.
Στο 24’ ο Γερεντές πρόλαβε την
έξοδο του Καλαμπάκα κι έκανε το
3-0.
Στο 67’ ο ίδιος παίκτης με σουτ
σημάδεψε τα δίκτυα των Γρεβενών πετυχαίνοντας το δεύτερο
προσωπικό του τέρμα και το 4-0
της ΕΠΣΤ.
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΣΤ: Πατρίκαλος, Γραμματικός (41’ Τσαφίτσας), Αγγέλης (41’ Τσιούκας),
Παπαδημητρίου, Γαλάνης (36’
Τζανόπουλος), Παπαγεωργίου,
Κατράνας, Τσάτσος, Γερεντές,
Ρούτσι (36’ Γαϊτάνας), Στρωματάς
(56’ Βατής).

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Κ 14 ΛΑΡΙΣΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ 3-1

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Κ 14: ΤΡΙΚΑΛΑ –
ΓΡΕΒΕΝΑ 4-0
Καλύτερο ξεκίνημα δεν θα μπορούσαν να κάνουν οι παίδες της

Κ 16: ΤΡΙΚΑΛΑΓΡΕΒΕΝΑ 0-0
Αυτό που απουσίασε από την
Τρικαλινή ομάδα ήταν το γκολ
αφού υπήρξαν οι ευκαιρίες με κορυφαία αυτή του Μπαλτά στις
καθυστερήσεις όταν αστόχησε
να σκοράρει σχεδόν σε κενή
εστία.
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΣΤ: Παπαδόπουλος, Βραχνός, Καμέας
(59’ Κοτοπούλης), Σκρέτας, Ξάνθος, Καρακώστας (63’ Σιμιτσής),
Μπαλτάς, Μπαμπατσιάς, Κατόπης, Τάμπος (74’ Παπαδογεώργος), Βάλλας (74’ Αναστασόπουλος)

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Παρότι η ομάδα των Τρικάλων
προηγήθηκε στο Αλκαζάρ της
Λάρισας δεν απέφυγε την ήττα με
3-1. Η ομάδα του Χρήστου Μόρφου πήρε προβάδισμα στο σκορ
στο 16’ με μια εντυπωσιακή ατομική ενέργεια του Γερεντέ και

Γ’ Εθνική

Από τη 14η αγωνιστική
η συνέχεια…
Η αναβολή της 13ης αγωνιστική το Σαββατοκύριακο που μας
πέρασε στον 4ο Όμιλο της Γ’ Εθνικής λόγω των έντονων καιρικών
φαινομένων δεν επηρεάζει το πρόγραμμα του πρωταθλήματος,
όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από τη Διοργανώτρια Αρχή.
Αυτό σημαίνει πως καιρού και συνθηκών επιτρεπόντων, το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής θα συνεχιστεί την προσεχή Κυριακή (13/1)
από τη 14η αγωνιστική, όπως δηλαδή όριζε το πρόγραμμα.
Η εξ’αναβολής 13η «στροφή» θα οριστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία που θα ανακοινώσει η αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ και έτσι
οι ομάδες του 4ου Ομίλου θα πρέπει να προετοιμαστούν για την
έναρξη του β’ γύρου που είναι η 14η αγωνιστική:
Στυλίδα ....................................- .......................................Σέλλανα
Φωκικός ...................................- ............Αχιλλέας Νεοκαισάρειας
Θησέας ....................................- .........................................Νίκη Β.
Αναγέννηση Κ. .........................- ......................................Αλμυρός
Πιερικός ...................................- ..................................Μακρυχώρι
Ολυμπιακός Β. .........................- ...................................Οικονόμος
Μετέωρα ..................................- .............................Αστέρας Ιτέας

Οι παίδες (Κ14) μπορούν να προκριθούν στην επόμενο φάση

Οι νέοι (Κ16) αδίκησαν τους εαυτούς τους
παρά την προσπάθεια του Αντωνόπουλου κατέληξε στα δίχτυα
για το 0-1.
Όμως οι «μπλε» της Λάρισας
αντέδρασαν και στο 27’ μετά από
φάουλ του Αρσενίδη η μπάλα
αποκρούστηκε από τον Πατρίκαλο και το οριζόντιο δοκάρι και ο
Γιώργος Γκίτσας με πλασέ έφερε
το ματς στα ίσια.
Στην αμέσως επόμενη φάση η
Λάρισα έφερε τούμπα το ματς με
τον Κωνσταντίνο Μπαλαμώτη να
εκμεταλλεύεται την ολιγωρία
αμυντικών και τερματοφύλακα
και έγραψε έτσι το 2-1 μέσα σε
έξαλλους πανηγυρισμούς.
Στο 58’ ο Θωμάς Αρσενίδης με
προβολή μετά από ωραία προσπάθεια του Ασίκογλου διαμόρφωσε το τελικό 3-1.
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΣΤ: Πατρίκαλος (63’ Πολυγένης), Γραμματικός, Αγγέλης, Παπαδημητρίου, Γαλάνης (63’ Τσιούνης), Παπαγεωργίου, Κατράνας (36’ Στρωματάς), Τσάτσος, Γερεντές, Ρούτσι, Πρεκατές (63’ Γαϊτανάς).

Κ 16 ΛΑΡΙΣΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ 1-0
Χάρη στο τέρμα που σημείωσε
ο Θανάσης Ζαμπέτας στο 66’
μετά από ωραία προσπάθεια του
Γκαντούνα, οι νέοι της ΕΠΣ Λάρισας κατάφεραν να κάμψουν την
αντίσταση της αξιόμαχης ΕΠΣ
Τρικάλων επικρατώντας με 1-0.
Όσο για την τρικαλινή ομάδα
που αποδείχθηκε σκληρό καρύδι,
Μπαλτάς (65’ ) και Τάμπος (71’ )
φλέρταραν με το γκολ αλλά ο νεαρός πορτιέρο Παναγιώτης Πατέτσος πραγματοποίησε εντυπωσιακές επεμβάσεις, με το 1-0 να
μένει ως το τέλος.
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΣΤ: Σφυρλίδας, Καμέας (72’ Αναστασόπουλος), Βράχνος (62’ Σακαρίκος), Σκρέτας, Ξάνθος, Μπαμπατσιάς (73’ Παπαδογεώργιος), Κατόπης, Μπαλτάς, Βασιλείου (41’
Καρακώστας), Τάμπος (73’ Κωστόπουλος), Σιμιτσής.

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Κ 14: ΚΑΡΔΙΤΣΑ –
ΤΡΙΚΑΛΑ 2-4
«Διπρόσωπη» παρουσιάστηκε η
Μικτή Κ14 της ΕΠΣ Τρικάλων
στον εκτός έδρας αγώνα της 3ης
αγωνιστικής με αντίπαλο την αντίστοιχη της Καρδίτσας.
Στο Δημοτικό Στάδιο της γει-

τονικής πόλης, η ομάδα του Χρήστου Μόρφου αν και βρέθηκε να
χάνει 0-2 στο ημίχρονο, στην επανάληψη κυριάρχησε κερδίζοντας
με ανατροπή 2-4. Το ματς είχε δύο
όψεις, με τους Καρδιτσιώτες να
έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων μέχρι το 25’ διάστημα
στο οποίο ευτύχησαν να προηγηθούν με δύο γκολ, όμως στη
συνέχεια έμειναν από δυνάμεις, με
τους Τρικαλινούς να έχουν αρκετές ευκαιρίες για περισσότερα
γκολ, μεταξύ των οποίων και δύο
προσπάθειες στο δοκάρι.
Στο 16’ ο Παπαδημητρίου της
ΕΠΣΤ έκανε ασθενές γύρισμα
στον τερματοφύλακα Πατρίκαλο,
ο Αργυρόπουλος εκμεταλλεύτηκε
την αδράνεια, έκλεψε την μπάλα
και πλάσαρε εύστοχα για το 1-0.
Στο 21’ ήρθε το δεύτερο γκολ
των γηπεδούχων. Ο Μητσιάκης
από το χώρο του κέντρου εκτέλεσε το φάουλ, ο Πατρίκαλος
απέκρουσε ασθενώς και ο Φώτης
πήρε το ριμπάουντ για να σημειώσει το 2-0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.
Στο 31’ χάθηκε η μεγαλύτερη
(και τελευταία) ευκαιρία των Τρικαλινών στο α’ μέρος, όταν ο
Πρεκατές με σουτ μέσα από την
περιοχή σημάδεψε τη ρίζα της
αριστερής δοκού του Παπαστάθη.
Το β’ ημίχρονο άρχισε με τη Μικτή των Τρικάλων να πιέζει, σε
έναν επιθετικό μονόλογο και τελικά να φτάνει στα τέσσερα τέρματα της επικράτησης.
Στο 38’ ο Πρεκατές από τα
δεξιά έκανε τη συρτή, παράλληλη μπαλιά και ο επερχόμενος Κατράνας πλάσαρε μειώνοντας σε
2-1.
Στο 47’ ήρθε η ισοφάριση για
τους φιλοξενούμενους που βάσει
ροής αγώνα άξιζαν αυτή την εξέλιξη. Ο Κατράνας σούταρε από
μακριά και με πανέμορφο τρόπο
έστειλε την μπάλα στο αριστερό
«Γ» του Παπαστάθη για το 2-2.
Στο 52’ από το κόρνερ του
Γραμματικού, η μπάλα πέρασε
από όλους με τον Γερεντέ να κάνει την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι νικάει τον Παπαστάθη για την
ολική ανατροπή των Τρικαλινών
και το 2-3.
Στο 57’ ο Γαλάνης των φιλοξενούμενων με δυνατό σουτ από
θέση έξω δεξιά σημάδεψε το δεξί
κάθετο δοκάρι του Παπαστάθη,

σε μία ακόμη καλή στιγμή της Μικτής ΕΠΣΤ στο β’ μέρος.
Στο 66’ από προσπάθεια του
Γαλάνη η μπάλα κατέληξε στο
χέρι του Τίγκα με τον διαιτητή να
καταλογίζει πέναλτι. Την ποινή
μετέτρεψε σε γκολ ο Γερεντές για
το 2-4.
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΣΤ: (Χρ.
Μόρφος): Πατρίκαλος (36’ Πολυγένης), Γραμματικός, Αγγέλης
(68’ Σουφλάκης), Παπαδημητρίου,
Παπαγεωργίου, Γαλάνης (68’ Βατής), Τσάτσος, Πρεκατές (62’ Γαϊ-
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τάνας), Κατράνας (67’ Μάνος), Γερεντές, Ρούτσι.

Κ 16: ΚΑΡΔΙΤΣΑΤΡΙΚΑΛΑ 4-1
Με σπουδαία εμφάνιση που
συνοδεύτηκε από νίκη με σκορ 41, η Μικτή Κ16 της ΕΠΣ Καρδίτσας δεν είχε κανένα πρόβλημα
απέναντι στην αντίστοιχη των Τρικάλων για την 3η αγωνιστική του
πρωταθλήματος προεπιλογής
Εθνικών Ομάδων 2018-19.
Η ομάδα του Κώστα Γκαβογιάννη μπροστά σε 200 φιλάθλους ήταν η απόλυτη κυρίαρχος
του αγώνα, έχοντας περισσότερες
ευκαιρίες για γκολ και αποδίδοντας όμορφο ποδόσφαιρο, φτάνοντας τις δύο νίκες σε τρεις
αγωνιστικές.
Ο αγώνας ήταν επιθετικός μονόλογος για τους γηπεδούχους
στο α’ μέρος όπου το Τρικαλινό
συγκρότημα δεν είχε ούτε μία
τελική προσπάθεια.
Στο 14’ ο Πάνος Ζάγκος βρήκε
με συρτή κάθετη μπαλιά τον Ηλία
Ζάγκο που με ωραίο πλασέ νίκησε τον Παπαδόπουλο για το 1-0.
Στο 28’ ο Πιλάτος σέντραρε με
τον Καραγιάννη με γυριστό σουτ
να σκοράρει το 2ο τέρμα των
Καρδιτσιωτών.
Στο 54’ ο Καραγιάννης ανατράπηκε στην περιοχή από τον
Ξάνθο, με τον Παναγιώτη Ζάγκο
να εκτελεί το κερδισμένο πέναλτι εύστοχα και να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 3-0.
Στο 58’ ο Καρδιτσιώτης Μπαλτάς κέρδισε πέναλτι για λογαριασμό της Μικτής ΕΠΣ Τρικάλων
σε ανατροπή του από τον Ξηρό
και ο Τάμπος με «σκαφτή» εκτέλεση μείωσε σε 3-1, δίνοντας νέο
ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.
Στο 76’ ο Ηλίας Ζάγκος έσπασε την μπάλα στον Καραγιάννη
που με πλασέ ένα έκανε το 4-1.
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΣ Τρικάλων: Παπαδόπουλος, Καμέας (59’
Σακαρίκος), Βραχνός (59’ Κ. Παπαδόπουλος), Καρακώστας (59’
Ανασταόπουλος), Σκρέτας, Ξάνθος, Μπαλτάς, Μπαμπάτσιας (50’
Σιμιτσής), Κατόπης (41’ Βασιλείου), Τάμπος, Βάλλας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Κ 14
ΕΠΣ Τρικάλων - ΕΠΣ Γρεβενών ................................................4-0
ΕΠΣ Καρδίτσας - ΕΠΣ Λάρισας ................................................0-0

Κ 16
ΕΠΣ Τρικάλων - ΕΠΣ Γρεβενών ................................................0-0
ΕΠΣ Καρδίτσας - ΕΠΣ Λάρισας ................................................0-1

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Κ 14
ΕΠΣ Γρεβενών - ΕΠΣ Kαρδίτσας ..............................................1-5
ΕΠΣ Λάρισας - ΕΠΣ Τρικάλων ...................................................3-1

Κ 16
ΕΠΣ Γρεβενών - ΕΠΣ Kαρδίτσας 1-3
ΕΠΣ Λάρισας - ΕΠΣ Τρικάλων 1-0

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Κ 14
ΕΠΣ Γρεβενών-ΕΠΣ Λάρισας ....................................................1-3
ΕΠΣ Καρδίτσας-ΕΠΣ Τρικάλων .................................................2-4

Κ 16
ΕΠΣ Γρεβενών-ΕΠΣ Λάρισας ....................................................0-4
ΕΠΣ Καρδίτσας-ΕΠΣ Τρικάλων .................................................4-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ 14
Θ.
1.
2.
3.
4.

Ομάδα
ΕΠΣ Λάρισας
ΕΠΣ Τρικάλων
ΕΠΣ Καρδίτσας
ΕΠΣ Γρεβενών

Θ.
1.
2.
3.
4.

Ομάδα
ΕΠΣ Λάρισας
ΕΠΣ Καρδίτσας
ΕΠΣ Τρικάλων
ΕΠΣ Γρεβενών

Β.
7
6
4
1

Ν-Ι-Η
2-1-0
2-0-1
1-1-1
0-1-2

ΤΕΡΜ
6-2
9-5
7-5
2-8

Ν-Ι-Η
3-0-0
2-0-1
0-1-2
0-1-2

ΤΕΡΜ
6-0
7-3
1-5
1-7

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ 16
Β.
9
6
1
1

Η επόμενη (4η) αγωνιστική
ΕΠΣ Γρεβενών .........................– ..............................ΕΠΣ Τρικάλων
ΕΠΣ Λάρισας............................– ............................ΕΠΣ Καρδίτσας

CMYK
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Σχολιάζοντας με το...
Φαντασία
Με λίγη φαντασία μπορείτε να ζεσταθείτε.
Τόσο που νοερά θα βρεθείτε σε κάποια παραλία, ξεχνώντας παγωνιές και γήπεδα. Όλα στο μυαλό και στη θέληση είναι…

Αλλιώς
Αν δεν δουλέψουμε περισσότερο, με οργάνωση
και όραμα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, δεν πρόκειται να έρθει…
ανάπτυξη.
Με δουλειές του
«ποδαριού» δεν είναι τυχαία τα αποτελέσματα που
βλέπουμε…

Παγωμένοι

* Είναι κάποιες φορές που η ίδια η καθημερινότητα αλλάζει
τις συνήθειες των μελών των ομάδων. Στο πλαίσιο αυτό
το πρώτο πράγμα που κάνουν τα επιτελεία των συγκροτημάτων αυτές τις μέρες είναι να μελετούν το μετεωρολογικό δελτίο. Αναλόγως διαμορφώνουν κυρίως το προπονητικό τους πλάνο για να μπορέσουν να διατηρηθούν
σε καλή κατάσταση.
* Πάντως τα περισσότερα συγκροτήματα βρίσκονται καιρό
εκτός επίσημης αγωνιστικής δράσης. Αρχικά ήταν οι
γιορτές και η προγραμματισμένη διακοπή. Ακολούθησε
το κύμα κακοκαιρίας, οπότε σε πολλές περιπτώσεις και
να ήθελαν τα στελέχη δεν μπορούσαν να κάνουν θαύματα.
* Αντε τώρα να βρίσκεται κανείς στην θέση των προπονητών
και να θέλει να διορθώσει πράγματα και κυρίως να
ανεβάσει στροφές στις ομάδες που ανήκουν. Γιατί ένα
από τα βασικά ζητούμενα για τα σωματεία είναι η απόκτηση
ρυθμού.
* Με τον καιρό όμως δεν μπορεί να τα βάλει κανείς, οπότε
εκ των πραγμάτων πρέπει να οπλιστεί με υπομονή και να
δουλέψει με τα μέσα που έχει και μπορεί.
* Σήμερα πάντως είναι να διεκπεραιωθούν εκκρεμότητες
σε πολλά μέτωπα. Πρώτα και κύρια λοιπόν έχουμε τον
μπασκετικό όμιλο του βορρά στην Β’ Εθνική. Ως γνωστόν
οι συγκεκριμένοι αγώνες ήταν να διεξαχθούν το Σάββατο
αλλά κάτι τέτοιο ήταν φύσει αδύνατο, οπότε δόθηκε παράταση.
* Μένει να δούμε συνεπώς την διαμόρφωση του χάρτη και
αν προκύψουν ξανά κάποιου είδους απρόοπτα και αντιξοότητες. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο όσοι μετακινηθούν
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
* Αγώνας δρόμου έγινε και για να πραγματοποιηθεί το σημαντικό παιχνίδι της Α’ Εθνικής γυναικών ανάμεσα στις Ελπίδες και τον ΠΑΟΚ. Στην γειτονική Καρδίτσα τα χιόνια είναι
πολλά με ότι αυτό συνεπάγεται (τελικά νέα αναβολή).
* Σωστά πάντως αναβλήθηκαν οι αναμετρήσεις των Μικτών
ομάδων. Στα Γρεβενά τα γήπεδα έχουν μεγάλο όγκο
χιονιού και οι εγκαταστάσεις προσφέρονται μόνο για εξαιρετικές φωτογραφίες και όχι για μπάλα.
* Βέβαια οι πιτσιρικάδες αγαπούν αυτό που κάνουν και δεν
βλέπουν την ώρα να βρεθούν στους αγωνιστικούς χώρους
για να κάνουν τα κόλπα τους. Ωστόσο λίαν συντόμως θα
έχουν την ευκαιρία να βρεθούν στον φυσικό τους χώρο
και να πάρουν τις ευκαιρίες για να ξεδιπλώσουν το
ταλέντο τους. Θα είναι ευχής έργον φυσικά να τις πιάσουν
από τα μαλλιά για να εκτοξεύσουν την καριέρα τους.
* Το παλεύει ο πρώην προπονητής των Τρικάλων Φώτης
Τακιανός στην Κύπρο. Μετά από γεμάτο παιχνίδι η ομάδα
του Απόλλων Λεμεσού επικράτησε 85-81 της ΑΕΚ Λάρνακας.
Ο ίδιος έζησε έντονα το παιχνίδι, ενώ για λογαριασμό της
ΑΕΚ αγωνίστηκε ένας πρώην γαλάζιος. Ο λόγος για τον
Τάϊρελ Μπίγκς, που όμως δεν κατάφερε να σκοράρει.
* Όπως γίνεται αντιληπτό στελέχη που πέρασαν από το
Δημοτικό έχουν ακροβολιστεί πλέον σε κάθε γωνιά του
κόσμου.
* Όταν υπάρχει ανοιχτή γραμμή και καλλιεργούνται εξαιρετικές σχέσεις τότε μπορούν να στηθούν με συνοπτικές
διαδικασίες σπουδαίες εκδηλώσεις στην περιοχή μας.
Αυτές κατά γενική ομολογία αφήνουν το αποτύπωμά
τους και αποτελούν πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους
συμπολίτες. Οι δόξες του παρελθόντος πάντως γοητεύουν
τους πάντες.

Πρέπει να συμβούν πολλά στον ΑΟΤ για να «ξεπαγώσουμε»… Η θέληση υπάρχει. Απομένει η
εργασία σε όλους τους τομείς και η υπομονή.

Δάγκωμα

Περιμένουν

Δεν ξέρουμε αν το κατάλαβαν οι άνθρωποι
που ασχολούνται με τον ΑΟΤ, μέσα κι έξω από
το γήπεδο, αλλά αν δεν «δαγκώσουν» τη μπάλα,
δεν πρόκειται να φτάσουν στο στόχο…

Η αγωνιστική απραξία των ομάδων εγκυμονεί κινδύνους
στους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, οι οποίοι χρειάζονται
μια μίνι προετοιμασία για να μπουν στις αγωνιστικές τους
υποχρεώσεις. Οσο για τους φιλάθλους; Περιμένουν πως
και πώς να δουν και πάλι τις ομάδες τους.
CMYK

01.30: FOX Sports
Georgetown - Xavier
NCAA College Basketball
02:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Philadelphia 76ers-Washington Wizard
NBA Regular Season
03:30 FOX Sports
Butler - Seton Hall
NCAA College Basketball
06:00 Eurosport 1
Τουρνουά Γκραν Σλαμ Αυστραλιανό
όπεν
Τένις
15:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Απόλλων Σμύρνης-Ατρόμητος Αθ.
1923
Κύπελλο Ελλάδας
17:15 COSMOTE SPORT 2 HD
ΑΕΛ-Αστέρας Τρίπολης ΑΓΣ
Κύπελλο Ελλάδας
18:30 ΕΡΤ Play1
Φενερμπαχτσέ-Ολυμπιακός
FIBA EUROLEΑGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ

19:00 Novasports 5HD
Ζενίτ - Τσεντεβίτα
Eurocup
19:15 Novasports 3HD
Νταρουσάφακα-ΤΣΣΚΑ
EuroLeague
19:30 Novasports 1HD
Προμηθέας Π.-Μπαϊρόιτ
Basketball Champions League
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Κισσαμικός ΜΓΣ-ΑΕΚ
Κύπελλο Ελλάδας
20:00 ΕΡΤ2
Ολυμπιακός - Γιαντράν
LEN Champions League
21:00 Novasports 2HD
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ-Μπάγερν
EuroLeague
21:45 Novasports 1HD
Μάντσεστερ Σίτι - Μπάρτον Αλμπιον
Λιγκ Καπ Αγγλίας
22:05 Novasports 5HD
Παρί Σ.Ζ. - Γκινγκάμπ

τοπικά
Δημόσιοι υπάλληλοι:

Οι άγριες περικοπές
τους οδηγούν
σε οικονομική εξαθλίωση

Αγριες περικοπές σε μισθούς – συντάξεις – εφάπαξ – μερίσματα – επικουρικές και ανατροπές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και στην εξαγορά πλασματικών ετών επέβαλε η σημερινή κυβέρνηση στους δημοσίους υπαλλήλους, τους οποίους έχει οδηγήσει σε οικονομική εξαθλίωση. Χαρακτηριστικό των άγριων περικοπών είναι ότι
οι νέες συντάξεις με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου είναι
μειωμένες έως 40% ενώ μεγάλες είναι οι περικοπές στις
επικουρικές, στα εφάπαξ και στα μερίσματα.
Ειδικότερα:
Συντάξεις: Η περικοπή των νέων συντάξεων (συνταξιοδοτήσεις από τον Μάιο του 2016) για τους δημοσίους
υπαλλήλους με τον νόμο-λαιμητόμο Κατρούγκαλου φτάνει στο 40%. Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία της ΑΔΕΔΥ, η μείωση της σύνταξης νέου συνταξιούχου (με τον Ν.
4387/16) που βγαίνει στη σύνταξη με 35 χρόνια υπηρεσίας
φτάνει στα 330 ευρώ τον μήνα. Η συντριπτική πλειοψηφία
– το 95% – των υπαλλήλων του Δημοσίου, αλλά και του
ιδιωτικού τομέα, βγαίνει στη σύνταξη με 35 έως 40 χρόνια υπηρεσίας και οι υπάλληλοι αυτοί έχουν μειώσεις από
300 έως 400 ευρώ τον μήνα.
Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης: Αλλαγές στις συντάξεις
του Δημοσίου σε ό,τι αφορά την ηλικία συνταξιοδότησης
φέρνει ο νόμος Κατρούγκαλου. Εκτός από τις μειωμένες
συντάξεις για να μπορέσει κάποιος να συνταξιοδοτηθεί
πλέον θα πρέπει να εργαστεί περίπου δύο ακόμη χρόνια.
Εφάπαξ: Ψαλιδισμένα εφάπαξ για το Δημόσιο σε ποσοστά που κυμαίνονται έως 22,3% δείχνουν τα επίσημα
στοιχεία του ΕΤΕΑΕΠ για τις καταβολές που έχουν γίνει
με τον νέο τρόπο υπολογισμού. Πρόκειται για εφάπαξ που
καταβλήθηκαν σε υπαλλήλους που συνταξιοδοτήθηκαν
από το 2014 και μετά. Οι περικοπές είναι αποτέλεσμα του
νόμου 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) με τον οποίο προβλέφθηκε η άτοκη επιστροφή των εισφορών, αντί εφάπαξ,
για τα έτη που έχουν οι ασφαλισμένοι από το 2014 και μετά.
Επικουρικές: Μειώσεις μεσοσταθμικά κατά 44% των επικουρικών από 1/1/2015. Συγκεκριμένα, για το μέρος των
νέων επικουρικών συντάξεων με ασφαλιστικό χρόνο μέχρι 31/12/2014, με συντελεστή 0,45 ανά έτος και υπολογισμός της σύνταξης με ασφαλιστικό χρόνο και από
1/1/2015 βάσει ατομικού λογαριασμού, με το μοντέλο νοητής κεφαλαιοποίησης.
Μερίσματα: Με τον νόμο Κατρούγκαλου τα μερίσματα
του ΜΤΠΥ (Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων) περικόπηκαν κατά 43%, καταργήθηκε το ελάχιστο μέρισμα
ενώ η βαρβαρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκαν οι
ασφαλισμένοι ολοκληρώθηκε με την αλλαγή της καταβολής του μερίσματος από μηνιαίο σε τριμηνιαίο, με αποτέλεσμα την περικοπή ενός μερίσματος το έτος 2016. Σήμερα, το 45% των δικαιούχων λαμβάνει μέρισμα κάτω των
100 ευρώ.
Πλασματικά έτη: Αυξημένο κατά 25% θα είναι, το 2019,
το κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών για τους δημοσίους υπαλλήλους, καθώς αυξάνονται οι εισφορές εργοδότη κατά 3,33 ποσοστιαίες μονάδες.
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Οδικό τμήμα «Γέφυρα Αλεξίου - Αρματολικό»
και ανάπτυξη ορεινού όγκου Τρικάλων
ε μια διαδρομή
ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους δίπλα στον
Άνω Αχελώο, όπως είναι
η διαδρομή Γέφυρα
Αλεξίου–Αρματολικό,
κόλλησε εδώ και πολλά
χρόνια εντός του Νομού
Τρικάλων η ολοκλήρωση
της χαρακτηρισμένης από
το 1955 Εθνικής Οδού
Τρικάλων – Άρτας, που
έχει καταταγεί στο
Τριτεύον Εθνικό Οδικό
Δίκτυο της χώρας με
αρίθμηση 30. Το
τελευταίο τμήμα της
Εθνικής Οδού που
κατασκευάσθηκε από το
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ήταν το
τμήμα Αγία Κυριακή Σήραγγα Παχτουρίου την
περίοδο 2003-2008.

Σ

Έκτοτε, για την ολοκλήρωση
της Εθνικής Οδού εκκρεμεί
μόνο το τμήμα Γέφυρα Αλεξίου–Αρματολικό, μήκους 12,610
χιλιομέτρων και προϋπολογισμού Μελέτης 52.000.000
Ευρώ με ΦΠΑ, ποσόν που είναι
σχετικά υψηλό. Το κόστος του
έργου επιβαρύνεται κυρίως
από τα πολλά απαιτούμενα τεχνικά έργα (6 γέφυρες, τοίχοι
αντιστήριξης, πασσαλότοιχοι)
λόγω των γεωλογικών προβλημάτων (ολισθήσεις) που
παρατηρούνται και διαπιστώθηκαν από την Μελέτη που
ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2009
και ολοκληρώθηκε τα τελευταία χρόνια υπό την επίβλεψη
της «Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών» του Υπουργείου Υποδομών.
Εάν συνυπολογίσει κανείς:
α) το υψηλό κόστος που
έχει αναληφθεί από το 1989
έως το 2009 για την κατασκευή περίπου δεκαεπτά (17)
εξαιρετικά δύσκολων χιλιομέτρων της Εθνικής Οδού Τρικάλων-Άρτας στη διαδρομή
Κάψαλα – Αρματολικό, περιλαμβανομένων και τεσσάρων
(4) οδικών σηράγγων (σήραγγα Σκορλίγκα, Αγίας Κυριακής, Παχτουρίου και Αετού)
συνολικού μήκους περίπου 3,5
χλμ.,
β) την αναμενόμενη έκπτωση
του αναδόχου κατασκευαστή
επί του προϋπολογισμού της
Μελέτης Δημοπράτησης του
Έργου, που με τα δεδομένα
του σήμερα εκτιμάται σε πάνω
από 50% και
γ) την προστιθέμενη αξία
που θα παραχθεί μελλοντικά
για την ορεινή περιοχή με την
ολοκλήρωση της Εθνικής
Οδού, τότε το κόστος κατασκευής του τμήματος Γέφυρα
Αλεξίου–Αρματολικό δεν θα
πρέπει να θεωρηθεί απαγορευτικό.

Του Παναγιώτη
Ραχιώτη*
Η μεγάλη αξία του οδικού
άξονα Πύλη – Ελάτη – Περτούλι – Νεραїδοχώρι – Δέση –
Γέφυρα Αλεξίου - Αρματολικό
για την οικονομική ανάπτυξη
του ορεινού όγκου των Τρικάλων έχει υποτιμηθεί στο Νομό
και δεν έλαβε στο παρελθόν τη
δέουσα σημασία. Η πρόσβαση
στην ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς αυτή περιοχή, είναι ουσιαστικά αποκλεισμένη από
την Δυτική Ελλάδα και την περιοχή του Ιονίου λόγω της
μορφολογίας του εδάφους.
Η μόνη εφικτή πρόσβαση
από την δυτική περιοχή είναι
σήμερα μέσω του δύσβατου
και επικίνδυνου τους χειμερινούς μήνες επαρχιακού δρόμου Μεσοχώρας – Πύλης, η
διαδρομή του οποίου είναι
τόσο κουραστική και κοπιώδης, με πολλές στροφές και με
πολλές πέτρες πεσμένες πάνω
στο φθαρμένο οδόστρωμα
από τις παραπλεύρως υφιστάμενες απότομες πλαγιές
του δρόμου, που αποθαρρύνει
οποιοδήποτε οδηγό να την
διαβεί. Το χειμώνα μάλιστα, η
ανήλια διαδρομή Μεσοχώρα Βαθύρεμα κρύβει αναρίθμητες παγίδες παγετώνα για τα
διερχόμενα οχήματα.
Η ανάπτυξη του τουριστικού ρεύματος στον ορεινό
όγκο των Τρικάλων είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την
οικονομική ανάπτυξή του. Η
ύπαρξη ασφαλούς πρόσβασης από την Δυτική Ελλάδα,
μέσω μιας ολοκληρωμένης
Εθνικής Οδού, θα επαύξανε
σημαντικά τις τουριστικές ροές
προς τον ορεινό όγκο και το
Χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου. Η δε διασύνδεσή του
με τον όμορο δυτικά ορεινό
όγκο των Τζουμέρκων θα
δρούσε πολλαπλασιαστικά
στην προσέλευση εγχώριων
επισκεπτών. Από την άλλη
πλευρά, θα υπήρχε εύκολη
και οικονομική πρόσβαση του

ορεινού όγκου των Τρικάλων,
λόγω της εγγύτητας της περιοχής, στα παράλια του Ιονίου κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες.
Δεν θα πρέπει να αγνοηθεί
το γεγονός ότι περίπου 8 εκ
Ευρώ ήταν μόνο ο προϋπολογισμός των τουριστικών επενδύσεων (ξενοδοχεία, καταλύματα) που εντάχθηκαν στο
πρόγραμμα Leader και υλοποιήθηκαν την περίοδο 2002 –
2015 στην περιοχή αυτή του
ορεινού άξονα των Τρικάλων
και οι οποίες παραμένουν σχετικά αναξιοποίητες λόγω του
μειωμένου τουριστικού ενδιαφέροντος. Μάλιστα, το 50%
αυτών είτε δεν λειτουργεί είτε
υπολειτουργεί εξαιτίας της μείωσης των επισκεπτών, που
επήλθε ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη
χώρα.
Η ολοκλήρωση του οδικού
τμήματος Γέφυρα Αλεξίου–
Αρματολικό θα ενίσχυε σημαντικά την ροή επισκεπτών
προς την ορεινή περιοχή.
Μελλοντικά δε, με τον σχηματισμό και της τεχνητής λίμνης Μεσοχώρας, που όπως
εκτιμάται είναι εφικτή μέσα
στα επόμενα 4 χρόνια με τη
λειτουργία του Φράγματος,
θα δημιουργηθεί ένας επιπλέον πόλος έλξης τουριστικού
ενδιαφέροντος στην περιοχή
και δυνατότητα ανάπτυξης παραλίμνιων δράσεων και παραλίμνιων τουριστικών εγκαταστάσεων. Και βέβαια, η ανάπτυξη της παραλίμνιας περιο-

χής δεν θα είναι καθόλου εφικτή χωρίς την ολοκλήρωση
της Εθνικής Οδού στο τμήμα
«Γέφυρα Αλεξίου–Αρματολικό».
Πέραν της αυτονόητης οικονομικής σημαντικότητας για
την ανάπτυξη της ορεινής περιοχής, στην οποία δεν δόθηκε έως σήμερα η οφειλόμενη
προσοχή, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η αυτοδιοικητική αξία που θα προσδώσει
μελλοντικά στην περιοχή η
ολοκλήρωση του τμήματος Γέφυρα Αλεξίου–Αρματολικό.
Η ολοκλήρωσή του θα ανοίξει το δρόμο για τον εξορθολογισμό της Διοικητικής διαίρεσης του Νομού Τρικάλων, με
την δυνατότητα δημιουργίας
ενός πρόσθετου ορεινού και
βιώσιμου Δήμου που έχει ανάγκη σήμερα ο Νομός Τρικάλων,
ο οποίος θα εκτείνεται σε ευρεία έκταση και θα έχει γεωγραφική συνοχή, ομοιογένεια
και ασφαλή επικοινωνία μέσα
από το οδικό κύκλωμα Ελάτη –
Περτούλι – Νεραїδοχώρι –
Δέση – Γέφυρα Αλεξίου – Αρματολικό – Φράγμα Μεσοχώρας – Μεσοχώρα – Βαθύρεμα
– Στουρναρέїκα – Ελάτη και
τις λοιπές εγκάρσιες οδικές
συνδέσεις του κυκλώματος
αυτού με τα υπόλοιπα χωριά
της ορεινής περιοχής.
* Πολιτικού Μηχανικού Μεταλλειολόγου Μηχανικού
Ε.Μ.Π., ΜΒΑ, Αντιπροέδρου
του «Κέντρου Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφέρειας
Θεσσαλίας».

30 σελίδα
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Μαρίνα Χρυσοβελώνη:

Νόμος Κατσέλη:

Αγωνία για την προστασία
της πρώτης κατοικίας

Να μην φέρουμε στη χώρα
τον εθνικό διχασμό
«Ν

Σε αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί το οικονομικό επιτελείο
της κυβέρνησης σε μια προσπάθεια να βρεθεί το σχήμα
που θα αντικαταστήσει το νόμο Κατσέλη.
Μέχρι 15 Ιανουαρίου κυβέρνηση και τράπεζες θα πρέπει
να έχουν καταλήξει στο τελικό τους σχέδιο προκειμένου
να αποσταλεί στους θεσμούς και να συζητηθεί με τα
ανώτερα στελέχη όταν καταφθάσουν στην Αθήνα.
Στόχος είναι η πρόταση αυτή να εγκριθεί από το Eurogroup της 11ης Φεβρουαρίου, ώστε να ψηφιστεί μέχρι
τα τέλη του μήνα από τη Βουλή και να εφαρμοστεί
αμέσως μετά, όταν θα εκπνεύσει το ισχύον καθεστώς
του ν. Κατσέλη, που παρατάθηκε μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου.
Η κυβέρνηση σε καμία περίπτωση δεν θέλει υπό τις
παρούσες συνθήκες να αλλάξει επί τα χείρω τους όρους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν έντονες ζυμώσεις
της κυβέρνησης τόσο με τους θεσμούς ώστε να υπάρξει
συμφωνία πακέτο τόσο για τον Νόμο Κατσέλη, όσο και
για το νέο σχέδιο μείωσης των «κόκκινων» τραπεζικών
δανείων.
Οι δύο πλευρές θα πρέπει να καταλήξουν στο μοντέλο
που θα ισχύει μετά τη λήξη της ισχύς του νόμου Κατσέλη
με βάση το κυπριακό μοντέλο.
Τα όρια προστασίας της πρώτης κατοικίας θα πέσουν
κατά πάσα πιθανότητα κάτω από τις 100.000 ευρώ, πιθανότατα στις 80.000 ευρώ.

Τα «κόκκινα δάνεια»
Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης
Τσακαλώτος σε συνέντευξή του στο News247 χαρακτήρισε
ως το μεγαλύτερο πρόβλημα τα «κόκκινα» δάνεια, επισημαίνοντας όμως, ότι δεν χρειάζεται πανικός. «Οι τράπεζες
πιάνουν τους στόχους τους, έχουν τα δικά τους σχέδια.
Εμείς έχουμε τα δικά μας σχέδια με ένα σύστημα εγγυήσεων. Βοηθούν και η ανάπτυξη και η άνοδος στις τιμές
των ακινήτων», είπε.
Και πρόσθεσε ότι το θέμα επιλύεται σε συνεργασία με
την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών
και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ερωτηθείς ειδικά για τις σχέσεις της κυβέρνησης με τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, απάντησε πως σε
βασικά ζητήματα, όπως τα «κόκκινα» δάνεια και η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, υπάρχει συνεργασία.

α μην φέρουμε στη χώρα τον
εθνικό διχασμό. Ακούγονται κουβέντες περί αποστατών και προδοτών που εμένα δεν με βρίσκουν σύμφωνη»
ανέφερε η Μαρίνα Χρυσοβελώνη σχολιάζοντας την ρητορική του Πάνου Καμμένου.
Το στέλεχος των ΑΝΕΛ μιλώντας στο ΘΕΜΑ
104,6 τόνισε ότι διαφωνεί με ενδεχόμενη
αποχώρηση των ΑΝΕΛ από την κυβέρνηση
τη δεδομένη χρονική στιγμή, λέγοντας ότι
«στην παρούσα φάση η λήψη οποιασδήποτε
απόφασης είναι παρακινδυνευμένη αφού δεν
έχουμε όλα τα δεδομένα».
«Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο από τη
στιγμή που δεν έχουν έρθει τα τελικά κείμενα
εδώ, για ποιο λόγο να σηκωθεί αυτό το τσουνάμι, δεν έχω καμία απολύτως εξήγηση εκεί
εστιάζεται και η αντίρρησή μου» εξήγησε η
ίδια.
Η κ. Χρυσοβελώνει ανέφερε ακόμα ότι «ο
Τσίπρας δεν έχει προσεταιριστεί κανένα στέλεχος των ΑΝΕΛ. Δεν έχει γίνει καμία συζήτηση
για κανένα από εμάς. Από την πλευρά του
πρωθυπουργού και της κυβέρνηση δεν υπάρχει κανενός είδους συναλλαγή, αυτό που δεν
μπορώ να καταλάβω πώς χωρίς να έχουμε

«Σ

ε αυτή την κακοστημένη παράσταση που παίζεται
από την κυβέρνηση αυτή, της
εμφανούς μειοψηφίας στην ελληνική κοινωνία για τους χειρισμούς της στο Σκοπιανό, ο καθένας ντηλάρει τη θέση του.
Δηλαδή στην κυβέρνηση γίνεται
της καρέκλας!», ανέφερε σε
δηλώσεις του, ο τομεάρχης
Εθνικής Άμυνας της Ν.Δ. Βασίλης Κικίλιας
Σε συνέντευξη του στον ΣΚΑΙ,
ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι «οι ΑΝΕΛ
είχαν την ευκαιρία να μη φτάσει
ποτέ στην ελληνική Βουλή η
συμφωνία των Πρεσπών, ψηφίζοντας την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε η Ν.Δ. πριν
τις Πρέσπες» και κατηγόρησε
την κυβέρνηση ότι «παίζει παιχνιδάκια με τα εθνικά θέματα
και την ίδια στιγμή το Υπουργείο
Εξωτερικών είναι ουσιαστικά
ακέφαλο», ενώ στράφηκε και
κατά του κ. Καμμένου.

τα δεδομένα έχουμε αυτή την αναταραχή».
Όπως είπε «αυτό που απομένει είναι σημαντικό
απαιτείται ψυχραιμία και νηφαλιότητα. Όλα
τα βήματα πρέπει να γίνουν με νηφαλιότητα

και ήρεμο τρόπο».
«Αυτό που είπα εγώ ήταν ότι καταρχήν
αυτή η κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσει το
έργο της και αυτό πρέπει να γίνει γιατί είμαστε
στο πιο εποικοδομητικό κομμάτι του έργου
της κυβέρνησης» σχολίασε για τις χθεσινής
δηλώσεις που για πολλούς είχαν άρωμα «ανταρσίας».
«Θα πρέπει να αφήσουμε να εξελιχθούν οι
κρίσιμες διαδικασίες στη γείτονα και εφόσον
το κείμενο έρθει στην Ελλάδα να μελετήσουμε
προσεκτικά τα κείμενα και ο καθένας με ψυχραιμία να λάβει τις αποφάσεις του με γνώμονα το συμφέρον των πολιτών. Εγώ αυτό
θα πράξω» πρόσθεσε.
Παράλληλα αποκάλυψε ότι αν και προσπάθησε να μιλήσει με τον Πάνο Καμμένο
για ευχές την περίοδο των Χριστουγέννων
«αυτό δεν στάθηκε εφικτό. Ίσως δεν στάθηκε
εφικτό λόγω του φορτωμένου προγραμμάτος
του προέδρου των ΑΝΕΛ». Συμπλήρωσε, δε,
ότι «ενημερώθηκα αρκετά καθυστερημένα»
για τη συνεδρίαση της ΚΟ των ΑΝΕΛ την Τετάρτη και «εγώ είχα ήδη πριν τις γιορτές
ανειλημμένο πρόγραμμα επισκέψεων και θα
είμαι στην Πάτρα».

Βασίλης Κικίλιας:

Στην κυβέρνηση γίνεται της... καρέκλας

«Είχαμε χθες Επιτροπή στη
Βουλή και ενώ δε μας ενημέρωσε κανείς, λίγο αργότερα το
Υπουργείο Άμυνας κατέθεσε
εξοπλιστικές συμβάσεις με αν-

τισταθμιστικά. Αυτά που ο κ.
Τσίπρας αποκαλούσε, κουνώντας το δάχτυλο, αμαρτίες του
παρελθόντος.
Και τα φέρνει ο κ. Καμμένος
την τελευταία στιγμή πριν αποχωρήσει από το Υπουργείο,
όπως λέει ο ίδιος. Λίγο πριν
αποχωρήσει, υπάρχουν οι κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις
που πλησιάζουν, υπάρχουν λεόντειες ασαφείς συμβάσεις με
αντισταθμιστικά και υπάρχει και
η αίσθηση ότι ενώ για τα μεγάλα, τα πατριωτικά, τα σημαντικά,
τα σοβαρά, καίγονται οι Έλληνες και πονάει η ψυχή τους, οι
κύριοι της κυβέρνησης ασχολούνται να ντηλάρουν μεταξύ
τους», κατήγγειλε ο κ. Κικίλιας.
Ο βουλευτής της Ν.Δ. επισήμανε ότι «μετά από 10 χρόνια

κρίσης και περιοριστικών δημοσιονομικών πολιτικών, δύο
αχρείαστων μνημονίων, την
υπερφορολόγηση και τη διάλυση της μεσαίας τάξης, ο κόσμος ζορίζεται και αγωνιά.
Όμως δε βάζει νερό στο κρασί
του σε ό,τι έχει να κάνει με τον
πατριωτισμό του.
Ο κ. Τσίπρας αυτό το υποτίμησε, θεωρώντας ότι τους Έλληνες τους έχει στο τσεπάκι
του.
Εάν νομίζει έτσι, όποτε αποφασίσει να πάμε σε εκλογές
θα δούμε τι έχει να πει η ελληνική κοινωνία για εκείνον, για
τον κ. Καμμένο, για τους βουλευτές που τους στήριξαν. Τόσο
απλά είναι τα πράγματα», δήλωσε ο τομεάρχης Άμυνας της
Νέας Δημοκρατίας.

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
την πιο κρίσιμη
καμπή από
ιδρύσεώς τους
βρίσκονται πλέον οι
ΑΝΕΛ, καθώς με φόντο
τη συμφωνία των
Πρεσπών και την
επικείμενη αποχώρησή
τους από την κυβέρνηση,
εντός του κόμματος
αναπτύσσονται ισχυρές
και διαφορετικές τάσεις
που αναπόφευκτα
δημιουργούν διαλυτική
εικόνα.

Σ

Πρόθεση του Π. Καμμένου
είναι να «τα δώσει όλα» προκειμένου οι ΑΝΕΛ να κρατήσουν δυνάμεις και με όχημα
τη διαφωνία τους στις «Πρέσπες» να διατηρήσουν έναν δίαυλο επικοινωνίας με ένα συντηρητικό κοινό. Προς επίτευξη αυτού του στόχου, τίποτα
δεν αποκλείεται. Ακόμα και η
σύγκρουση με το Μαξίμου.
Τέτοια οσμή άλλωστε είχαν οι
πρόσφατες αναρτήσεις του
προέδρου των ΑΝΕΛ στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
που έκαναν λόγο για «ανένδοτο» αγώνα και «μη αποδοχή
τετελεσμένων για ένα εθνικό
θέμα», χρησιμοποιώντας ακόμα και τη λέξη «αποστασία». Η
λέξη δεν ήταν τυχαία.

την τελική ευθεία εισέρχονται οι κοινοβουλετικές διαδικασίες στην ΠΓΔΜ για την κύρωση της συμφωνίας των
Πρεσπών καθώς σήμερα το
μεσημέρι προγραμματίζεται
να αρχίσει η συζήτηση στην
ολομέλεια της Βουλής επί των
τεσσάρων τελικών τροπολογιών άρθρων του Συντάγματος που κατέθεσε η κυβέρνηση της χώρας, στη βάση της
σμφωνίας καθώς και ορισμένων ακόμη τροπολογιών επί
του εφαρμοστικού Νόμου του
Συντάγματος.
Οι τέσσερις τελικές τροπολογίες του Συντάγματος που
κατέθεσε η κυβέρνηση του
Ζόραν Ζάεφ αφορούν την αλλαγή του ονόματος της χώρας, το προοίμιο του Συντάγματος, τη μέριμνα της Πολιτείας για τη διασπορά και τον
σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας των γειτονικών χωρών της πΓΔΜ.
Στις τροπολογίες επί του
εφαρμοστικού Νόμου του
Συντάγματος, διευκρινίζεται,
μεταξύ άλλων, ότι από τη στιγ-

Σ
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Εκρηκτικό το κλίμα στους ΑΝΕΛ
Η συνάντηση Παπαχριστόπουλου - Τσίπρα εξελήφθη από τον Π. Καμμένο
ως καταπάτηση μιας κόκκινης γραμμής στη συνεργασία τους

Η συνάντηση του Θαν. Παπαχριστόπουλου με τον Αλ.
Τσίπρα, παραμονές Πρωτοχρονιάς, εξελήφθη ως καταπάτηση μίας κόκκινης γραμμής στη συνεργασία τους. Το
προηγούμενο άλλωστε διάστημα ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ
είχε φροντίσει να διαρρεύσει
συμφωνία που είχε κάνει με
τον Αλ. Τσίπρα, να μην γίνουν δεκτά στον ΣΥΡΙΖΑ στελέχη του κόμματός του. Ως εκ

τούτου, παρά τη δεδομένη
βούληση του κ. Παπαχριστόπουλου να υπερψηφίσει τις
«Πρέσπες», η συνάντηση θεωρήθηκε πως υπερβαίνει τα
εσκαμμένα. Οι πονοκέφαλοι,
πάντως, δεν τελειώνουν εδώ
για τον κ. Καμμένο. Βάσει των
όσων έχει δηλώσει ο βουλευτής, μόλις υπερψηφίσει τη
συμφωνία, ακολούθως θα παραιτηθεί. Σε αυτή την περίπτωση η έδρα περνάει στον

Τέρενς Κουίκ, που επίσης,
εδώ και αρκετό καιρό, βρίσκεται εκτός κόμματος, κάτι
που συνεπάγεται βέβαιη απώλεια έδρας για τους ΑΝΕΛ.
Την ίδια ώρα η δήλωση της
Μαρίνας Χρυσοβελώνη, που
άφηνε ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο να παραμείνει στη θέση
της υφυπουργού, μπορεί να
μην αλλάζει τις ισορροπίες
κοινοβουλευτικά, καθώς δεν
είναι βουλευτής, αλλά αποτυπώνει την αιμορραγία στελεχών που υπάρχει στους ΑΝΕΛ.
Από εκεί και πέρα, όσον
αφορά τους υπόλοιπους βουλευτές, δύο είναι βέβαιο πως
βρίσκονται στη γραμμή του
προέδρου του κόμματος.
Χθες η υφυπουργός Εθνικής
Αμυνας, κ. Μαρία Κόλλια Τσαρουχά, σε συζήτηση που
είχε με δημοσιογράφους στη
Βουλή, ξεκαθάρισε τη θέση
της, σημειώνοντας πως «θα
φύγω τελευταία πριν τον Καμμένο», προσθέτοντας τη βούλησή της να φύγει από υπουρ-

γός. «Θα σταματήσω να στηρίζω την κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά δεν θα στηρίξω
πρόταση δυσπιστίας της
Ν.Δ.», δήλωσε χαρακτηριστικά. Σε σκληρή γραμμή κατά
των «Πρεσπών» και ο βουλευτής Κ. Κατσίκης, ο οποίος
σε δηλώσεις του (Θέμα Fm )
τόνισε πως το κόμμα του θα
φύγει από την κυβέρνηση πριν
η συμφωνία έρθει στη Βουλή.
Ο κ. Κατσίκης μάλιστα έδωσε
μία διαφορετική οπτική από
εκείνη που υπάρχει στο Μαξίμου, σημειώνοντας πως με
την αποχώρηση των ΑΝΕΛ η
κυβέρνηση χάνει τη δεδηλωμένη. Ο κ. Κατσίκης, δε, προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω, σχολίασε και τη στάση
συναδέλφων του, εκφράζοντας εμμέσως πλην σαφώς την
πεποίθηση πως Κουντουρά Ζουράρις δεν θα ψηφίσουν τις
«Πρέσπες» και η συμφωνία
τελικά δεν θα περάσει, καθώς δεν θα συγκεντρωθούν οι
151 βουλευτές. Τα πράγματα,
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πάντως, όσον αφορά τους
δύο προαναφερθέντες βουλευτές, είναι πιο συγκεχυμένα.
Ο κ. Ζουράρις πράγματι
έχει δηλώσει πως θα καταψηφίσει τη συμφωνία, αλλά έχει
επίσης τονίσει πως δεν πρόκειται να «ρίξει αριστερή κυβέρνηση», κάτι που δημιουργεί αναπόφευκτα ερωτήματα
για το τι θα πράξει στην περίπτωση που ο κ. Καμμένος
αποφασίσει να ενεργοποιήσει
τον λεγόμενο «ανένδοτο».
Οσον αφορά την κ. Κουντουρά κρατάει ερμητικά κλειστά
τα χαρτιά της, όπως και ο
υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Β. Κόκκαλης. Αμφότεροι διατηρούν πάντως ισχυρούς διαύλους επικοινωνίας
με το Μαξίμου, χωρίς αυτό να
συνεπάγεται με βεβαιότητα
πως θα υπερψηφίσουν τις
«Πρέσπες». Στο πλαίσιο αυτό
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η έκτακτη συνεδρίαση
της Κ.Ο., που θα λάβει χώρα
αύριο το πρωί στις έντεκα.
Κομματικές πηγές αναφέρουν
πως ο κ. Καμμένος δεν αναμένεται να ανακοινώσει άμεσα
την αποχώρησή του από την
κυβέρνηση, εν αναμονή και
της επίσκεψης Μέρκελ, κάτι
όμως που ούτως ή άλλως είναι θέμα χρόνου.

Στη Βουλή της ΠΓΔΜ οι τέσσερις τροπολογίες του Συντάγματος

μή που τεθεί σε ισχύ η αλλαγή της ονομασίας της χώρας
(σ.σ. Δημοκρατία της Βόρειας
Μακεδονίας) «η υπηκοότητα
θα είναι μακεδονική/πολίτης
της Δημοκρατίας της Βόρειας
Μακεδονίας, το οποίο δεν
προσδιορίζει ούτε προκαθορίζει την εθνότητα στην οποία
ανήκουν οι πολίτες».
Σύμφωνα με τον κανονισμό
της Βουλής της χώρας, η συζήτηση για την καθεμιά από
τις τροπολογίες μπορεί να

διαρκέσει ως και τρεις ημέρες,
Ωστόσο, δεδομένης της απουσίας από την συνεδρίαση των
βουλευτών του κόμματος της
αξιωματικής αντιπολίτευσης,
του VMRO-DPMNE, το οποίο
αντιτίθεται στη Συμφωνία των
Πρεσπών, η συζήτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί πολύ
πιο σύντομα, ακόμη και μέχρι
το τέλος της εβδομάδας.
Ωστόσο, δύο αλβανικά κόμματα της αντιπολίτευσης
(BESA, Συμμαχία για τους Αλ-

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

βανούς), τα οποία διαθέτουν
συνολικά τέσσερις βουλευτές, ζητούν να ενσωματωθούν
στο Σύνταγμα διατάξεις σχετικά με την βελτίωση των δικαιωμάτων των Αλβανών της
πΓΔΜ, οι οποίοι αποτελούν το
25% του πληθυσμού της χώρας. Επί των αιτημάτων αυτών
των δύο αλβανικών κομμάτων, οι ψήφοι των οποίων στη
Βουλή θεωρούνται κρίσιμες
για την έγκριση της αλλαγής
του Συντάγματος της χώρας,
διεξάγονται τις τελευταίες
ημέρες συζητήσεις μεταξύ
του πρωθυπουργού της πΓΔΜ
και αρχηγού του κυβερνώντος

κόμματος, "Σοσιαλδημοκρατική Ένωση" (SDSM) Ζόραν
Ζάεφ και των αρχηγών των
δύο αυτών αλβανικών κομμάτων (Μπιλάλ Κασάμι, Ζιγιάντιν
Σέλα).
Μετά την ολοκλήρωση της
συζήτησης στην ολομέλεια
της Βουλής θα ακολουθήσει η
ψηφοφορία για την αναθεώρηση του Συντάγματος και
για τον σχετικό εφαρμοστικό
νόμο. Για την έγκρισή τους
απαιτείται πλειοψηφία δύο
τρίτων (80 στους 120 βουλευτές).
Πρόσφατα, ο Ζόραν Ζάεφ
ανέφερε ότι υπάρχουν του-

λάχιστον 76 βουλευτές που θα
ψηφίσουν υπέρ της αλλαγής
του Συντάγματος της πΓΔΜ,
στη βάση της Συμφωνίας των
Πρεσπών, ενώ εξέφρασε τη
βεβαιότητα ότι ο αριθμός αυτός θα ξεπεράσει τους 80 κάτι όμως που, σε σημαντικό
βαθμό, θα εξαρτηθεί από τους
τέσσερις βουλευτές των αλβανικών κομμάτων της αντιπολίτευσης, οι οποίοι πάντως,
στην κρίσιμη ψηφοφορία της
19ης Οκτωβρίου 2018 στη
Βουλή της χώρας, σχετικά με
την έναρξη των διαδικασιών
για την αναθεώρηση του Συντάγματος, είχαν ψηφίσει υπέρ.
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Σκάνδαλο Novartis:

υπόθεση της Novartis
είναι ένα υπαρκτό
παγκόσμιο σκάνδαλο
τεραστίων διαστάσεων . Στη
χώρα μας συνδέεται άρρηκτα
με την ιλιγγιώδη υπέρβαση της
φαρμακευτικής δαπάνης από
το 2000-2014, την οποία
πλήρωσαν όλοι οι Έλληνες.
Συγκεκριμένα την περίοδο
2000-2009 (κυβερνήσεις
Σημίτη, Καραμανλή) η
φαρμακευτική δαπάνη
αυξήθηκε κατά 11,1 %,
ποσοστό μεγαλύτερο από τις
31 πλουσιότερες χώρες του
ΟΟΣΑ (ο μέσος όρος αύξησης
ήταν 3,5%).

Από «κουκουλοφόροι» σημαία της Ν.Δ.

Η ετήσια φαρμακευτική δαπάνη
ανά άτομο από τα 217 ευρώ το 2000
εκτοξεύτηκε στα 779 ευρώ το 2008
και το 2014 έπεσε στα 506 ευρώ.
Ακόμα δηλαδή και την περίοδο των
Μνημονίων το δημόσιο χρήμα σκορπίζονταν αφειδώς προς όφελος των
φαρμακευτικών εταιρειών. Η συνολική ζημιά που έχει υποστεί η χώρα
από τις υπερτιμολογήσεις φαρμάκων
εκτιμάται σε 23 δισ. ευρώ (Πόρισμα
Εξεταστικής Επιτροπής για Σκάνδαλα στην Υγεία).
Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Novartis για την Ελλάδα οφείλεται στο
γεγονός ότι αποτελεί χώρα βάση
στην Ευρώπη για τον υπολογισμό
της τιμής των φαρμάκων στις άλλες
χώρες. Επομένως μια μικρή αύξηση
λίγων λεπτών σε ένα φάρμακο της
Novartis στην Ελλάδα οδηγούσε σε
πανευρωπαϊκά κέρδη δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για τη μητρική εταιρία. Από ερεύνα που ξεκίνησαν οι

αμερικανικές αρχές για τον τρόπο
δράσης της Novartis, από τις καταθέσεις προστατευόμενων μαρτύρων
προέκυψαν στοιχεία που εμπλέκουν
γιατρούς, κρατικούς αξιωματούχους
και πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα.
Τα στοιχεία αφορούν στη διακίνηση
χρήματος προκειμένου να υποστηριχθούν πολιτικές που ευνοούσαν
τη συγκεκριμένη εταιρεία.
Όλα τα παραπάνω έχουν ήδη
διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη (Φεβρουάριος-Μάιος 2018) προκαλώντας μάλιστα ακραίες επιθετικές αντιδράσεις από τους εμπλεκόμενους
εν ενεργεία πολιτικούς της ΝΔ και
του ΠΑΣΟΚ. Συγκεκριμένα απειλούσαν τους μάρτυρες, τους αποκαλούσαν, «συκοφάντες», «λασπολό-

γους», «βαθιά λαρύγγια», ισχυρίζονταν «οτι θα τους πάνε μέχρι τέλους»
με μηνύσεις και τους καλούσαν να
βγάλουν τις κουκούλες, μιλώντας
για «σκευωρία» του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
Η κατάσταση άλλαξε όταν ο Νίκος
Μανιαδάκης πρόσωπο κλειδί στην
υπόθεση Novartis, προστατευόμενος
μάρτυρας με το ψευδώνυμο Ιωάννης
Αναστασίου, επιχείρησε να διαφύγει
από τη Ελλάδα οικογενειακώς με
όλη την οικοσκευή. Την απόφαση
αυτή, την πήρε όταν πληροφορήθηκε
από τους ανακριτές που χειρίζονται
την υπόθεση, ότι θα πάψει να είναι
προστατευόμενος μάρτυρας και θα
του ασκηθεί δίωξη για παθητική δωροδοκία. Η διαφυγή ωστόσο αποφεύχθηκε και έτσι δεν έχουμε στην

υπόθεση αυτή μια νέα περίπτωση
«Χριστοφοράκου»
όπως
στη
Siemens. Ο Νίκος Μανιαδάκης μόνο
τυχαίο πρόσωπο δεν είναι. Είναι Καθηγητής στην ΕΣΔΥ, και υπήρξε
σύμβουλος των υπουργών Υγείας
στις κυβερνήσεις Ν.Δ και ΠΑΣΟΚ
(2010-2014). Παράλληλα διαπραγματεύονταν με την Τρόικα και συμμετείχε στις επιτροπές τιμολόγησης
φαρμάκων, δηλαδή ο άνθρωπος για
όλες τις δουλειές. Αυτός λοιπόν
ήταν ένας από τους «κουκουλοφόρους».
Στη συνέχεια ο ίδιος στο δημόσιο
λόγο αναίρεσε τον εαυτό του, τις
μέχρι τώρα καταθέσεις, ως προστατευόμενος μάρτυρας, για πολιτικά
πρόσωπα και υποστήριξε ότι δέχτηκε
πιέσεις (από ποιον ; ).
Ακολούθησε μια θεαματική μεταστροφή στις τάξεις της αξιωματικής
αντιπολίτευσης και οι ισχυρισμοί
του πρώην «κουκουλοφόρου μάρτυρα», όπως τον αποκαλούσαν, υιοθετήθηκαν ακαριαία από αρκετά γαλάζια στελέχη και υβριστές των προστατευόμενων μαρτύρων. Σε μια νύχτα λοιπόν ο πρώην σύμβουλος μετατράπηκε από αυτούς που τον έλεγαν «συκοφάντη» σε απόλυτα αξιόπιστο πρόσωπο.
Η αξιωματική αντιπολίτευση για
μια ακόμη φορά δε στέκεται στο
ύψος των περιστάσεων, βγάζει πολλά νεύρα και ένταση για το σκάνδαλο
Novartis. Στελέχη της Ν.Δ συνεχίζουν

να κραυγάζουν για «επιχείρηση σπίλωσης πολιτικών αντιπάλων» από
τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α, ξεπερνούν τα όρια μιλώντας για «υπόθεση παρακράτους»
και προσπαθούν να δημιουργήσουν
εντυπώσεις επινοώντας «κυβερνητικά σκάνδαλα» με απίστευτα σενάρια επιστημονικής φαντασίας.
Γιατί ανησυχούν τόσο; Από πλευράς μας στο ΣΥ.ΡΙΖ.Α συνιστούμε
ψυχραιμία, εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και ζητάμε να έρθουν όλα στο
φως. Όσοι είναι ένοχοι πρέπει να
τιμωρηθούν, τίποτα δεν μπορεί και
δεν πρέπει να μείνει κρυφό σχετικά
με τη διασπάθιση Δημοσίου χρήματος. Η επόμενη μέρα έχει έρθει για
τη χώρα μας και πρέπει, απαλλαγμένοι από τις παθογένειες του παρελθόντος, να προχωρήσουμε με
επίκεντρο την κοινωνική πλειοψηφία.
Το σκάνδαλο Novartis, η αύξηση
της φαρμακευτικής δαπάνης μαζί
με το σκάνδαλο του ΚΕΕΛΠΝΟ είναι
υποσύνολα του σκανδάλου της υγείας.
Οι πολιτικές ευθύνες όσων χειρίστηκαν τα ζητήματα αυτά την επίμαχη περίοδο είναι τεράστιες και
δεδομένες. Απομένουν οι ποινικές.
Ας αφήσουμε απερίσπαστη την δικαιοσύνη να κάνει τη δουλεία της.
Χρήστος Σιμορέλης
Βουλευτής Ν. Τρικάλων
ΣΥ.ΡΙΖ.Α

Β12, Κοβαλαμίνη: Διατηρεί υγιές το νευρικό σύστημα
Η

κοβαλαμίνη ή βιταμίνη Β12 (που ονομάζεται επίσης κυανοκοβαλαμίνη) μετατρέπει
την τροφή σε ενέργεια, κρατά
το ανοσοποιητικό σύστημα
ισχυρό και προφυλάσσει από
τις καρδιακές παθήσεις, την
αναιμία και τις ψυχικές διαταραχές.
Η βιταμίνη Β12 συνεργάζεται με άλλες βιταμίνες του
συμπλέγματος Β και είναι
αναγκαία για τον σχηματισμό
υγιών κυττάρων του αίματος,
για την τροφοδοσία των ερυθρών αιμοσφαιρίων με οξυγόνο και την ενίσχυση των
λευκών αιμοσφαιρίων για την
καταπολέμηση των λοιμώξεων. Είναι, επίσης, απαραίτητη
για τη δημιουργία μυελίνης,
ενός προστατευτικού στρώματος λίπους που περιβάλλει
τα νευρικά κύτταρα και διατηρεί τις ηλεκτρικές ωθήσεις
που διακινούνται μέσα από
το σώμα.
Χωρίς αρκετή βιταμίνη Β12
το νευρικό σύστημα μπορεί
να «βραχυκυκλώσει» και να
προκαλέσει διακοπές στη διανοητική λειτουργία - τα συμπτώματα της ανεπάρκειας
της Β12 μπορεί να είναι τόσο
σοβαρά, ώστε να προσομοιάζουν την πραγματική άνοια.
Η βιταμίνη Β12 βοηθά στην
πρόληψη της βλάβης των
νεύρων και τη διατήρηση της
γονιμότητας και είναι απαραίτητη για την παραγωγή
της ακετυλοχολίνης, ενός
νευροδιαβιβαστή που ενισχύει την μνήμη και τη μά-

Επιμέλεια:
Τσιουτσια Βασιλείου,
φαρμακοποιού

θηση.
Η βιταμίνη Β12 συνεργάζεται στενά με το φολικό οξύ
(βιταμίνη Β9) και την πυριδοξίνη (βιταμίνη Β6) για να
μετατρέπει την τροφή σε
ενέργεια. Συνεργάζεται επίσης με αυτές τις βιταμίνες Β
για να προστατεύει την καρδιά σας με την αφαίρεση της
ομοκυστείνης από το αίμα.
Η ομοκυστείνη είναι ένα αμινοξύ που βρίσκεται στο κρέας, που κάνει τα κύτταρα του
αίματος να συγκεντρώνονται
μαζί και να προσκολλώνται
στα αρτηριακά τοιχώματα.
Πάρα πολλή ομοκυστείνη
στον οργανισμό μπορεί ναβλάψει τα αρτηριακά τοιχώματα και να συμβάλλει στην
ανάπτυξη της αθηροσκλήρωσης, μιας κατάστασης που
συχνά οδηγεί σε πρόωρη
καρδιακή προσβολή.

Η βιταμίνη Β12 βρίσκεται
μόνο σε τροφές όπως το συκώτι, τα αυγά, το ψάρι, το
κρέας, τα γαλακτοκομικά
προϊόντα και, βεβαίως, στα
συμπληρώματα. Η σόγια, η
μαγιά μπύρας, το τυρί, το
γάλα και το γιαούρτι όλα περιέχουν βιταμίνη Β12, όπως
και ορισμένα λαχανικά της
θάλασσας, όπως είναι τα φύκια. Η Β12 είναι επίσης διαθέσιμη στα βότανα αλφάλφα,
τα φύκια bladderwrack και
το λυκίσκο.
Επειδή οι καλύτερες πηγές
της βιταμίνης Β12 είναι ζωικά
προϊόντα, είναι δύσκολο για
τους χορτοφάγους να πάρουν αρκετή από τη συγκεκριμένη βιταμίνη, χωρίς τη
λήψη συμπληρωμάτων. Ως
εκ τούτου, οι χορτοφάγοι και
οι vegans (αυστηροί χορτοφάγοι που δεν καταναλώνουν
ούτε τα παράγωγα των ζωικών προϊόντων) πρέπει να μιλήσουν με το γιατρό τους
σχετικά με τα συμπληρώματα, ιδιαίτερα όσον αφορά τα
παιδιά, αν αυτά ακολουθούν
χορτοφαγική διατροφή. Κι
αυτό όχι μόνο επειδή η βιταμίνη Β12 είναι κρίσιμη για τη
μνήμη και τη μάθηση, αλλά
και επειδή υπήρξαν τεκμηριωμένες περιπτώσεις στις
οποίες η ανεπάρκεια της Β12
είχε ως αποτέλεσμα την καχεκτική ανάπτυξη των παιδιών.
Κάτι που πρέπει να θυμάστε σχετικά με τη βιταμίνη
Β12 είναι πως η απόδοση
της εξαρτάται από τον επαρ-

κή εφοδιασμό των άλλων βιταμινών Β, καθώς και από
τον ενδογενή παράγοντα, μια
πρωτεΐνη που παράγεται στο
στομάχι για να βοηθήσει στην
απορρόφηση της Β12. Η ανεπάρκεια των άλλων βιταμινών
του συμπλέγματος Β ή του
ενδογενή παράγοντα, θα εμποδίσει τη βιταμίνη Β12 να
κάνει τη δουλειά της. Για το
λόγο αυτό, είναι προτιμότερο
να πάρετε ένα συμπλήρωμα
βιταμινών του συμπλέγματος
Β, αφού με τον τρόπο αυτό
θα πάρετε παράλληλα και τη
Β12.
Τα συμπτώματα της ανεπάρκειας της Β12 περιλαμβάνουν κνησμό ή μούδιασμα
στα χέρια ή τα πόδια, κατήφεια και κατάθλιψη, αϋπνία,
απώλεια μνήμης, ζάλη, κακή
ισορροπία, δυσκοιλιότητα,
διαταραχές του πεπτικού συστήματος, υπνηλία, διόγκωση
του ήπατος, οφθαλμικές διαταραχές, παραισθήσεις, πονοκεφάλους, φλεγμονή της
γλώσσας, δυσκολία στην αναπνοή, απώλεια μνήμης, νευρολογικές διαταραχές, ταχυκαρδίες και κουδούνισμα στα
αυτιά.
Οι ηλικιωμένοι έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν ανεπάρκεια της βιταμίνης Β12 επειδή, καθώς
γερνούν, απορροφούν λιγότερη από τη συγκεκριμένη
βιταμίνη. Στην πραγματικότητα, ορισμένα συμπτώματα
της άνοιας, μπορεί να είναι
αποτέλεσμα της βλάβης στο
νευρικό σύστημα που προ-

καλείται από την έλλειψη κοβαλαμίνης. Δυστυχώς αυτά
τα συμπτώματα μπορούν να
γίνουν μόνιμη κατάσταση αν
δεν διαγνωστούν και αντιμετωπιστούν γρήγορα. Επιπλέον, οι ηλικιωμένες γυναίκες
με ανεπάρκεια βιταμίνης Β12
έχουν διπλάσιες πιθανότητες
να υποφέρουν από σοβαρή
κατάθλιψη. Για την ακρίβεια,
οι ηλικιωμένοι μπορεί να χρειαστούν έως και 1.000 μικρογραμμάρια καθημερινά για
τη διατήρηση υγιούς νευρικού, καρδιαγγειακού και ανοσοποιητικού συστήματος.
Άλλη κατηγορία πληθυσμού που αντιμετωπίζει τον
κίνδυνο ανεπάρκειας της βιταμίνης Β12 είναι οι χορτοφάγοι, οι καπνιστές και τα
άτομα που πάσχουν από διαταραχές του πεπτικού συστήματος.
Όσοι έχουν υποβληθεί σε
γαστρική χειρουργική επέμβαση παράκαμψης ή αφαίρεσης μέρους του στομάχου
μπορεί να μην είναι σε θέση
να παράγουν αρκετό ενδογενή παράγοντα ώστε να
απορροφούν τη βιταμίνη Β12.
Επιπλέον, κίνδυνο ανεπάρκειας αντιμετωπίζουν όσοι
παίρνουν αντιπηκτικά ή συνταγογραφούμενα φάρμακα
που χρησιμοποιούνται για τη
θεραπεία της καούρας, του
έλκους ή της ουρικής αρθρίτιδας, ή συμπληρώματα καλίου. Ακόμα, οι μεγάλες δόσεις της βιταμίνης Ο μπορεί
να καταστήσουν δύσκολη την
απορρόφηση της βιταμίνης

Β12. Εάν παίρνετε οποιοδήποτε από αυτά τα φάρμακα
ή τα συμπληρώματα, ρωτήστε το γιατρό σας για τη
λήψη ενός συμπληρώματος
του συμπλέγματος βιταμινών
Β.
Η λήψη συμπληρωμάτων
βιταμίνης Β12 είναι πολύ
ασφαλής. Δεν υπήρξαν αναφορές για τοξικές αντιδράσεις σ' αυτούς που υπερβαίνουν την συνιστώμενη ημερήσια δόση και επί της ουσίας είναι σχεδόν αδύνατον
να πάρει κάποιος υπερβολική
δόση Β12 εφόσον η επιπλέον
ποσότητα αποβάλλεται από
τον οργανισμό.
Ωστόσο, είναι σημαντικό
να σημειωθεί πως οι μεγάλες
δόσεις βιταμίνης Ο μπορούν
κυριολεκτικά να καταστρέψουν την κοβαλαμίνη. Ως εκ
τούτου, δεν θα πρέπει να
παίρνετε αυτά τα συμπληρώματα ταυτόχρονα.
Η Β12 υπάρχει σε ευρεία
ποικιλία μορφών, λαμβάνεται
από το στόμια, αλλά υπάρχει
τόσο σε υπογλώσσια συμπληρώματα (απορροφάται
κάτω από τη γλώσσα), όσο
και σε ρινικό πήγμα. Τόσο
τα υπογλώσσια συμπληρώματα όσο και ο ρινικός ζελές
είναι διαθέσιμα σε καταστήματα υγιεινής διατροφής και
επιτρέπουν στη Β12 να απορροφηθεί κατευθείαν στην κυκλοφορία του αίματος. Οι
ενέσεις βιταμίνης Β12 είναι
επίσης μια επιλογή, αλλά πρέπει να γίνονται υπό την εποπτεία γιατρού.
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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 ΙδιοφυίεςτουΑρχαίουΚόσμου
19:15 Sportify
20:40 ΟΚαιρόςστηνΏρατου
20:55 ΚεντρικόΔελτίοΕιδήσεωνΑθλητικά-Καιρός
22:00 ΔίχτυΠροστασίας
23:00 ΗΕπόμενηΜέρα
00:30 'EναΞενοδοχείοΔίπλαστη
Θάλασσα
01:20 Sportify
02:50 ΙδιοφυίεςτουΑρχαίουΚόσμου
03:50 'EναΞενοδοχείοΔίπλαστη
Θάλασσα
04:45 ΑπότονΦρόιντστοΔιαδίκτυο
05:50 ΠρώτηΕίδηση
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19:55
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ΚαλημέραΕλλάδα
ΤοΠρωινό
ANT1News
ΚωνσταντίνουκαιΕλένης(Ε)
ΡουκΖουκ
ΚάτιΨήνεται
ΑΝΤ1News-Δελτίοστη
ΝοηματικήΓλώσσα
StillStanding
ΓυναίκαΧωρίς'OνομαE73
ANT1News
ΗΕπιστροφήE51
ΠέτατηΦριτέζαE22(Ε)
ΜιαΖωήΚ2Ε6
The2NightShow
VICEΚ6(Ε)
ΜημουΛεςΑντίο(Ε)
ΤοΚαφέτηςΧαράς(Ε)
ΚαιοιΠαντρεμένοι'Eχουν
Ψυχή(Ε)

ΑλήθειεςμετηΖήνα(Ε)
ShoppingStar(Ε)
ΣτηΦωλιάτωνΚουΚου
ΑλήθειεςμετηΖήνα
ΝτετέκτιβΜονκΚ4Ε8
StarNews
ShoppingStar
ElifΚ2Ε247
ΤροχόςτηςΤύχης
StarNews
LethalWeaponΚ2Ε5
ΣτηνΚαρδιάτηςΘάλασσας
DriveAngry
PersonofInterestΚ4
ChristineΚ3
ΜαύροΤριαντάφυλλοΚ4
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03.00«ΗΩρατηςΜαγνησίας»
03.50Ξένηταινία«Redbelt»
05.25Moυσικοδιάλειμμα
06:00 TVMall
06:30 ΟιΦίλοιΜουΤίγρηςκαιΓουίνι 06.00«ΑρωμαΕλλάδος»
07.45Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
07:20 ΗΜικρήΓοργόνα
08.20«ΚαλημέραΘεσσαλία»
07:45 HappyDayστονAlpha
09.30Τελεμάρκετινγκ
10:30 AlphaΡεπορτάζ
10.30Παιδικόπρόγραμμα«Το
12:15 Ειδήσεις
φάντασματουΚάντερβιλ»,
13:00 Ελένη
15:00 ΤιΛέει;
«Σιμπάντ»
16:50 ΔελτίοΕιδήσεωνστηΝοηματική 12.00«Μημουπεις»
Γλώσσα
13.00ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
17:00 ΑστέραςΡαχούλαςE23(Ε)
14.00Ντοκυμαντέρ«ΜονήΚανάλων»
18:00 Deal
14.40ΤοΜαγκαζίνοτηςΘεσσαλίας
19:00 ΚεντρικόΔελτίοΕιδήσεων
16.00Τελεμαρκετινγκ
20:00 'EλαστηΘέσημουΚ3Ε68
17.00«ΗΩρατηςΜαγνησίας»
21:00 ΜηνΑρχίζειςτηΜουρμούραΚ6
18.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
Ε8(Ε)
18.40Τελεμάρκετινγκ
21:50 ΤοΤατουάζΚ2Ε117
19.00 «Καρέ-καρέμαθήματασκίτσου»
23:00 Grey'sAnatomyΚ14Ε13
(Ε)
00:50 WorldParty(Ε)
19.30«ΘεσσαλώνΓη»
01:40 ΟιΙστορίεςτουΑστυνόμου
21.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
ΜπέκαΚ1(Ε)
02:50 ΑυτέςΕίναιοιKardashiansΚ10 21.45“FacetoFace”
23.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
Ε14
23.40«ΚαλημέραΘεσσαλία»
03:50 ΘυρίδαΤηλεπώλησης
04:20 Deal(Ε)
05:10 Εικόνες(Ε)

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

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
02:00
03:30
04:15

Σήμερα
Αταίριαστοι
ΜαζίΣου
ΟιΕιδήσειςτουΣΚΑΪ
'Oσο'EχωΕσέναE79
MyStyleRocks
ΤαΝέατουΣΚΑΪ
PowerofLove
'Oσο'EχωΕσέναE78(Ε)
MyStyleRocks(Ε)
ΜαζίΣου(Ε)

News(Ε)
BeaPredator(Ε)
ΚοινωνίακαιΠολιτισμός(Ε)
Τηλεαγορές
ΗΝύφη
ΚεντρικήΕλλάδαΚαλησπέρα
Τηλεαγορές
ΔελτίοΕιδήσεων
Τηλεαγορές
ΗΝύφη
News
ΔελτίοΕιδήσεων
ΚόντρακαιΡήξη
Αγροτόραμα
ΔυνατάκαιΕλληνικά
ΔελτίοΕιδήσεων(Ε)
ΠολιτιστικόΗμερολόγιο
ΚεντρικήΕλλάδαΚαλησπέρα
ΚοινωνίακαιΠολιτισμός(Ε)
ΗΝύφη

00.30«ΚαλημέραΘεσσαλία»
01.40ΤοΜαγκαζίνοτηςΘεσσαλίας

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Γιαννέλος Ηλίας
Φλεγίου 70, 2431076140
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Κουρσοβίτη Εβίτα
25ης Μαρτίου 12, 2431021789

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

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
ΟΛΑΓΙΑΤΗΝΥΓΕΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRAMARKET
ΕΛΛΗΝΙΚΗΤΑΙΝΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΤΑΙΝΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
NIGHTZONE
ΠΑΡΑΘΥΡΟΣΤΗΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRAMARKET

ΚΡΙΟΣ: Σήμεραμπορείναγίνεστεαποδέκτεςανταγωνιστικώνσυμπεριφορώνστονεργασιακόσας
χώροήνασυμπεριφέρεστεεσείςιδιαίτεραανταγωνιστικάαπέναντιστουςσυνεργάτεςσαςκαι
αυτόείναικάτιπουμπορείναοξύνειταπνεύματα.
ΤΑΥΡΟΣ: Ησημερινήμέραέρχεταινασουδώσειπληροφορίεςπουμπορείναμησουαρέσουν
ιδιαίτερα,όμωςκαλόθαείναινατιςλάβειςυπόψησου,χωρίςναχρειάζεταινααντιδράσειςάμεσα.
ΔΙΔΥΜΟΙ: ΟκυβερνήτηςσαςΕρμήςδέχεταιβαριάτηνενέργειατουΆρηκαιαυτόπροφανώςδύσκολαθασαςαφήσειανεπηρέαστους.Κάποιος
φίλοςμπορείνασαςαπογοητεύσεικαινασας
ρίξειψυχολογικάήνανιώσετεότιοκοινωνικός
σαςπερίγυροςστρέφεταιεναντίονσας.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Καρκινάκια,είστεαπόαυτούςπου
βάλλονταιπερισσότεροσήμερααπότοτετράγωνοτουΆρημετονΕρμή,γι’αυτόκαλόθαείναιναφροντίσετενακρατήσετεχαμηλούςτόνους
κυρίωςόσοναφοράστηνεπαφήσαςμεάτομα
πουκατέχουνκάποιαθέσηεξουσίας,άτομαμεγαλύτερηςηλικίας.
ΛΕΩΝ: Κάποιονομικόζήτημαμπορείνααποτελέσειαγκάθιτιςμέρεςπουδιανύουμε,ενώκαλό
θαήτανναπροσέξετεκαιθέματαυγείας,ειδικάανσκοπεύετεναταξιδέψετε,αφούκάποια
ασθένειαήκάποιοατύχημαμπορείνασαςστερήσειαυτήτηδυνατότητα.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: ΑυτότοτετράγωνοτουΆρημετον
Ερμήέρχεταιναδημιουργήσειπροβλήματαστις
σχέσειςσουμεταπαιδιά,ενώεγείρεικαιθέματαπουέχουννακάνουνμετιςερωτικέςσου
υποθέσειςόπουηεπικοινωνίαμετονερωτικό
σουσύντροφοφαίνεταιναέχειχαθεί.
ΖΥΓΟΣ: Τοσπίτιμπορείναμετατραπείσεπεδίο
μάχης,αφούπέρααπόδιάφοραπρακτικάζητήματαπουμπορείνασαςαπασχολήσουν,θαπρέ-

πειναδιαχειριστείτετιςαπαιτήσεις,αλλάκαιτην
αμφισβήτησητουσυντρόφουσαςήάλλωνσημαντικώνπροσώπωντηςζωήςσας.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: ΟύτωςήάλλωςηπαρουσίατουΆρη
στον6οοίκοσαςδίνειέντασηστηνκαθημερινότητασας,πόσομάλλονότανέρχεταισεκόντραμετονΕρμήγεγονόςπουκαθιστάπιοδύσκολητηνεπικοινωνίαμεσυγγενικάσουπρόσωπα,γείτονεςήάλλουςανθρώπουςπουμπορείναέρχεσαισεεπαφήσχετικάσυχνά.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Σεκάθεπερίπτωσητοπορτοφόλισου
φαίνεταιναείναιαυτόπουτηνπληρώνει,καθώς
μπορεί να αποφασίσεις να ξοδέψεις χρήματα
προκειμένουναανέβειςψυχολογικάήναπροχωρήσειςσεεπιπλέονχρηματοδότησηενόςσχεδίουπουίσωςναέπρεπενααφήσειςπίσωσου.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ηοικογένειαήκάποιοθέμαπου
αφοράτηνακίνητηπεριουσίασουμπορείνααποτελέσειτησπίθαπουθασεοδηγήσειστηνέκρηξηκαιθασεκάνειναχρησιμοποιήσειςτααιγοκερίσιακέρατασουαπέναντισεόποιοννιώσεις
ότιδενέχειτηδιάθεσηνακαταλάβειτιςανάγκεςήτιςαπαιτήσειςσου.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Καλόθαήτανναείστειδιαίτεραπροσεκτικοίαπέναντιστους«καλοθελητές»,αλλά
καιεπιφυλακτικοίγιακάποιααπ’όσαμαθαίνετε,αφούείναιπιθανόναυπάρχεικάπουμιαυπερβολή,τηνίδιαστιγμήπουήδηνιώθετετηνανάγκηναβγάλετεκάποιααπ’τααπωθημένασας.
ΙΧΘΕΙΣ: Έναοικονομικόζήτημαφαίνεταιικανόνα
δημιουργήσειαντιπαραθέσειςανάμεσασεσας
καιτουςφίλουςσας.Βέβαιαμπορείναείναικαι
οιδικέςσαςανασφάλειεςαυτέςπουθαπροκαλέσουντιςπαρεξηγήσεις,γι’αυτόκαλόθαήταν
ναπροσέξετελίγοπωςκαιτιθαμοιραστείτεμε
τουςανθρώπουςπουσαςενδιαφέρουνπραγματικά.

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
20.30–22.00ΕκΒαθέων
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.
ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ: 05.55ανταπ.17.48απευθ.ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 08.27
απευθ.14.18ανταπ.16.15απευθ.23.55ανταπ.ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:22.04απευθ.19.46.ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:05.11
ανταπ.10.22ανταπ.16.17απευθ.18.04ανταπ.ΠΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑ:
08.35απευθ.21.14απευθ.ΠΡΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ:06.11.08.35.
17.48. 21.14 ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ: 05.30. 07.56. 13.03.
19.10.20.30

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

Sudoku

Πώς παίζεται
Συμπληρώστε τους αριθμούς ώστε κάθε τετράγωνο με τα εννέα κουτάκια να έχει τους αριθμούς από
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1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.
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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη
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ΤΕΤΑΡΤΗ
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κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, στην
προσπάθεια της να
προσελκύσει επενδυτές,
περιμένει ότι το 2018 πέτυχε για
ακόμη μία φορά υπέρπλεονασμα
στον ισολογισμό της, αλλά
πολλοί οικονομολόγοι
αναρωτιούνται αν η κυβέρνηση
«πετυχαίνει» περισσότερα από
όσα μπορεί να αντέξει,
αναφέρουν σε άρθρο τους για
την ελληνική οικονομία οι
Financial Times.

Η

Financial Times:

H Ελλάδα εξασφαλίζει πλεόνασμα
«φρενάροντας» τις επενδύσεις
κού Ταμείου.
«Τα επιδόματα στους πολίτες με χαμηλότερα εισοδήματα δεν μπορούν να
υποκαταστήσουν τις επενδύσεις σε
τομείς όπως η εκπαίδευση και η υγεία,
οι οποίες δημιουργούν πολλές θέσεις
εργασίας», πρόσθεσε η κ. Ξαφά.
Αρκετοί οικονομολόγοι πιστεύουν
ότι τα εξαιρετικά υψηλά πλεονάσματα του 2017 και του 2018 έχουν ήδη
περιορίσει την μελλοντική ανάπτυξη.
Οι μεγάλες επιδόσεις της κυβέρνησης
προήλθαν από μεγάλες περικοπές
στις δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες
συνήθως έχουν καθοριστικό ρόλο
στην οικονομική ανάπτυξη.
Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
έχει επανειλλημένως δηλώσει ότι ένα

Το πλεόνασμα έφτασε στα 7,6 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα
στοιχεία που δημοσιοποίησε η κυβέρνηση τον Δεκέμβριο, ξεπερνώντας
κατά 2,9 δισεκατομμύρια τις αρχικές
προβλέψεις του υπουργείου Οικονομικών.
«Οι περικοπές σημαίνουν ότι το περιορισμένο δημοσιονομικό περιθώριο της ελληνικής οικονομίας, χαραμίζεται σε βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα εις βάρος της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και ευημερίας της
χώρας», δηλώνει στους Financial
Times η Μιράντα Ξαφά, πρώην οικονομολόγος του Διεθνούς Νομισματι-

ε κλοιό φόρων και πλειστηριασμών θα βρεθούν
φέτος οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Το σοκ θα είναι τετραπλό
για τα ακίνητα με τις επιβαρύνσεις για χιλιάδες φορολογουμένους να έρχονται η μία μετά την
άλλη. Η αρχή έγινε την Πρωτοχρονιά με την ενεργοποίηση των
αυξημένων αντικειμενικών αξιών
του περασμένου Ιουνίου, οι οποίες ανέβασαν έως και 50% τους
φόρους των μεταβιβάσεων ακινήτων και προκάλεσαν ντόμινο
αυξήσεων σε όλους τους φόρους που βαρύνουν τα ακίνητα.
Το καλοκαίρι έρχεται το δεύτερο
κύμα αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών, που θα παρασύρει προς τα πάνω τις τιμές
ζώνης σε πολλές περιοχές της
χώρας, μεταξύ των οποίων και τις
λαϊκές συνοικίες οι οποίες κατά
την πρώτη αναπροσαρμογή κρατήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα προκειμένου να μην πάρει φωτιά ο
ΕΝΦΙΑ του 2018.
Τον Σεπτέμβριο θα έρθει ο

Σ

σημαντικό μέρος του υπερπλεονάσματος θα κατευθυνθεί στην αντιμετώπιση της φτώχειας και της κοινωνικής απομόνωσης, ξεκινώντας με
μια εφάπαξ επιδότηση τον Δεκέμβριο στους συνταξιούχους των οποίων τα εισοδήματα μειώθηκαν κατά το
ήμισυ κατά τη διάρκεια της κρίσης .
Με τις εκλογές να πλησιάζουν, το
αργότερο τον Οκτώβριο, οι επιδοτήσεις στοχεύουν και στην επανάκτηση
των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων
του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι, όπως αναφέρει
το άρθρο των Financial Times, δεν
έχουν δει κανένα όφελος από την επιστροφή της Ελλάδας σε θετικούς
ρυθμούς ανάπτυξης μετά την μεγαλύτερη περίοδο ύφεσης της σύγχρονης ιστορίας της χώρας
Αν και οι επιδοτήσεις αποτελούν μία
«ένεση ρευστότητας για την οικονομία», δεν είναι πιθανό να αυξήσουν την
ανάπτυξη, τονίζουν αρκετοί οικονομολόγοι, καθώς η αύξηση των εισοδημάτων των ελληνικών νοικοκυριών
αναμένεται να κατευθυνθεί σε αγορά
εισαγόμενου πετρελαίου και χειμωνιάτικων ρούχων και όχι την διασκέδαση σε τοπικά καφέ και εστιατόρια.

Απανωτοί φόροι το 2019

Τετραπλό σοκ για ιδιοκτήτες ακινήτων
νέος λογαριασμός του φόρου
ακινήτων ο οποίος θα υπολογιστεί
με τις νέες τιμές ζώνης που θα
καθοριστούν. Τότε χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι από τώρα
περιμένουν ότι θα πληρώσουν
μικρότερο φόρο για τα ακίνητά
τους θα απογοητευθούν. Η νέα
αύξηση των αντικειμενικών αξιών
θα εξαφανίσει ακόμα και τις μικρές μειώσεις του ΕΝΦΙΑ οι οποίες θα εφαρμοστούν για τα νοικοκυριά που διαθέτουν μικρή ακίνητη περιουσία, ενώ για άλλη
μια φορά το μάρμαρο των αλλαγών στις τιμές ζώνης θα πληρώσουν οι έχοντες μεσαία περιουσία
άνω των 200.000 ευρώ για τους
οποίους δεν προβλέπεται καμία
μείωση στον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ.
Εκτός όμως από τις ανατροπές
που θα φέρουν οι νέες αντικει-

μενικές αξίες οι οποίες θα πλησιάσουν όλο και πιο κοντά στις
εμπορικές τιμές για να εξισωθούν με αυτές το επόμενο έτος,
το 2019 προβλέπεται ένα τσουνάμι πλειστηριασμών. Το ηλεκτρονικό σφυρί θα χτυπήσει φέτος για πάνω από 30.000 ακίνητα
με τις τράπεζες να επισπεύδουν
παράλληλα και τις διαδικασίες
των εξώσεων για τα ακίνητα που
εκποιούνται, ενώ στο πλάνο θα
βρεθούν και οι πρώτες κατοικίες
κόκκινων δανειοληπτών.
Ετσι, το 2019 αναμένεται να είναι κόλαση για τους ιδιοκτήτες
ακινήτων οι οποίοι βρίσκονται
αντιμέτωποι με ένα τετραπλό
σοκ:

Αύξηση έως 50% στους
φόρους μεταβίβασης
Οι νέες αντικειμενικές αξίες, οι
οποίες εφαρμόστηκαν πέρυσι
μόνο για τον υπολογισμό του
ΕΝΦΙΑ, ενεργοποιήθηκαν την
Πρωτοχρονιά για όλους τους φό-

ρους και τα τέλη που επιβάλλονται στα ακίνητα. Οι τιμές ζώνης οι
οποίες είναι αυξημένες σχεδόν
για το 60% των περιοχών σε όλη
τη χώρα, έχουν ανεβάσει έως
και 50% τον φόρο μεταβίβασης.
Για παράδειγμα, η αγορά ενός
διαμερίσματος 100 τμ στην Καλλιθέα κοστίζει σήμερα ακριβότερα κατά 47,6% αφού ο φόρος μεταβίβασης από 1.842,75 ευρώ
που ήταν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου από την Πρωτοχρονιά εκτοξεύτηκε στα 2.720,25 ευρώ. Εάν
κάποιος επιθυμεί να αποκτήσει
διαμέρισμα 100 τμ στον Αλιμο, ο
φόρος μεταβίβασης μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου ήταν 2.740 ευρώ
αλλά πλέον έχει πετάξει στις
3.307 ευρώ. Εκτός από τους φόρους στις μεταβιβάσεις την ανηφόρα έχουν πάρει μια σειρά άλλοι φόροι και τέλη που επιβαρύνουν το κεραμίδι όπως το Τέλος
Ακίνητης Περιουσίας, το τεκμήριο
κατοικίας, ο ΦΠΑ 24% που επιβάλλεται στις νεόδμητες κατοι-

κίες, τα δημοτικά τέλη, το τέλος
εγγραφής ακινήτων στο Κτηματολόγιο, τα πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων
κτισμάτων, τα πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής νέων αυθαιρέτων, οι εισφορές σε γη και
χρήμα για την ένταξη ακινήτων
στα σχέδια πόλεων. Συνολικά σε
3.792 περιοχές της χώρας εφαρμόζονται από την Πρωτοχρονιά οι
αυξημένες αντικειμενικές αξίες
που φέρνουν έξτρα επιβαρύνσεις σε ιδιοκτήτες ακινήτων.

Νέο κύμα αλλαγών στις
αντικειμενικές αξίες
Το καλοκαίρι θα γίνει η δεύτερη αναπροσαρμογή στις τιμές
ζώνης των ακινήτων. Στο επόμενο διάστημα αναμένεται να πιάσουν ξανά δουλειά οι πιστοποιημένοι εκτιμητές οι οποίοι αποκτούν πλέον μόνιμο ρόλο στο
υπουργείο Οικονομικών αναλαμβάνοντας να προσδιορίσουν τις
τιμές για περισσότερες από
10.000 ζώνες σε όλη την Επικράτεια. Παράλληλα το υπουργείο ανέθεσε σε εξειδικευμένο οικονομολόγο το έργο της μελέτης

ανάλυσης εκτιμήσεων των αντικειμενικών που υποβλήθηκαν από
τους εκτιμητές το 2018, εστιάζοντας κυρίως στις χαμηλές τιμές
ζώνης από 500 έως 1.550 ευρώ
το τετραγωνικό μέτρο. Φέτος οι
αντικειμενικές αξίες θα πρέπει να
πλησιάσουν ακόμα περισσότερο
τις εμπορικές τιμές, ενώ θα ακολουθήσει μια ακόμα αναπροσαρμογή το 2020. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία των μεγάλων
κτηματομεσιτικών γραφείων, η
ψαλίδα εμπορικών – αντικειμενικών αξιών παραμένει ανοικτή
στις λεγόμενες λαϊκές συνοικίες,
όπου και θα πρέπει να αναμένεται νέα ψυχρολουσία για τους
ιδιοκτήτες ακινήτων. Σημειώνεται
ότι τον Ιούνιο του 2018 με την
πρώτη αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης το υπουργείο Οικονομικών κράτησε χαμηλά τις αντικειμενικές στις φθηνές περιοχές
προκειμένου να σβήσει τις φωτιές
που θα άναβε στον ΕΝΦΙΑ μια
απότομη αύξηση των αντικειμενικών τιμών και θα προκαλούσε
θύελλα αντιδράσεων.

Σε προσιτές τιμές
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Ευκλείδης Τσακαλώτος:

Δεν είμαι επίδοξος
δελφίνος

έβαιος ότι υπάρχει
πλειοψηφία 151
βουλευτών και για
την υπερψήφιση της
Συμφωνίας των Πρεσπών
και για την κυβερνητική
πλειοψηφία γενικότερα,
δήλωσε ο υπουργός
Οικονομικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος. Τόνισε ότι
όλοι ανεξαιρέτως πρέπει
να αναλάβουν τις
ευθύνες τους, και οι νυν
πολιτικοί και οι
παλαιότεροι.
Αναφέρθηκε, δε,
ονομαστικά στον Κώστα
Σημίτη, λέγοντας ότι η
στάση του δείχνει
ευθυνοφοβία. Καθώς,
όπως είπε, διαχειρίστηκε
επί οκτώ χρόνια το
πρόβλημα και έφτασε
κοντά σε λύση και τώρα
έδωσε τρεις
συνεντεύξεις χωρίς
καμία αναφορά στο
ζήτημα.

Β

Σε συνέντευξή του στο
News247, ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε παράλληλα,
ότι δεν μπορεί να σκεφτεί ότι
ο Σταύρος Θεοδωράκης και
τα στελέχη του στο «Ποτάμι»
έχουν κάποιο επιχείρημα για
να μην ψηφίσουν τη Συμφωνία, ενώ για το ΚΙΝΑΛ ανέφερε ότι ενώ δεν υπάρχει και στο
κόμμα αυτό κάποιο επιχείρημα εναντίον της Συμφωνίας,
επιδιώκουν τη στρατηγική
ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Σχετικά,
εξάλλου, με το θέμα της ψήφου εμπιστοσύνης, επεσήμανε πως εάν η ΝΔ πιστεύει ότι
δεν υπάρχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, μπορεί να καταθέσει πρόταση μομφής.

«Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα», είπε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Τσακαλώτος δεν θεωρεί «αποστασία» την ενδεχόμενη διαφοροποίηση βουλευτών και στελεχών των
«Ανεξάρτητων Ελλήνων», καθώς, όπως ανέφερε, είτε πιστεύουν ότι πρέπει να τελειώσει η σύγχυση μεταξύ των
δύο λαών είτε τιμούν τις προγραμματικές δηλώσεις που
ψήφισαν μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ερωτηθείς σχετικά, δήλωσε
ότι δεν είναι πιθανόν να αλλάξει υπουργικό θώκο έως
τις εκλογές και πρόσθεσε ότι
δεν είναι επίδοξος δελφίνος.
«Και θα κερδίσουμε τις εκλογές και θα είναι ο Αλέξης
πρωθυπουργός. Και όταν θα
έρθει η ώρα της αντικατάστασης, θα είναι κάποιος από
τη νεότερη γενιά. Ούτε εγώ,
που δεν είμαι και επαγγελματίας πολιτικός, ούτε ο Δραγασάκης», ανέφερε.
Δήλωσε εναντίον των Ειδικών Δικαστηρίων που αναφέρονται από την αντιπολίτευση,
και της ποινικοποίησης, καθώς
αυτή βοηθά μόνον τη Χρυσή
Αυγή. «Υπάρχει σκάνδαλο Novartis; Λέει η δικαιοσύνη ότι
έχω στοιχεία για οκτώ πολιτικά πρόσωπα; Μακάρι να είναι
όλοι αθώοι. Αλλά δεν είναι
δικό μου ζήτημα. Είναι θέμα
δικαιοσύνης», τόνισε, προσθέτοντας ότι «η σκανδαλολογία δεν βοηθά ούτε την πολιτική, ούτε την οικονομία,
αλλά ούτε και τα σκάνδαλα.
Βοηθά μόνον τη ΧΑ». Αιτιολόγησε, δε, τη στάση του Παύλου Πολάκη, λέγοντας ότι τον
καίει αυτό που βρήκε στα νοσοκομεία.

ΝΔ προς Τσίπρα:

Ποιοι είναι οι 151 βουλευτές
και πώς έγιναν πρόθυμοι;
Ε

τη ΝΔ υπάρχουν δύο θέματα:
-το πρώτο θέμα είναι το
θεσμικό: η ΝΔ υποστηρίζει
την θωράκιση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης και έχει
καταθέσει προτάσεις για την
αναθεώρηση του Συντάγματος προς αυτή την κατεύθυνση.
-το δεύτερο είναι ότι στη
Novartis η κυβέρνηση επιχείρησε να στήσει σκευωρία, η
σκευωρία κατέρρευσε, τα
υπόλοιπα είναι δουλειά της
δικαιοσύνης.

πίθεση στον
πρωθυπουργό
Αλέξη Τσίπρα,
για την «αβεβαιότητα»,
που επικρατεί στην
χώρα, μετά και τις
πρόσφατες δηλώσεις
του Πάνου Καμμένου,
εξάπελυσε η ΝΔ, δια
της εκπροσώπου της,
Μαρίας Σπυράκη.

Η αβεβαιότητα στην χώρα
έχει σοβαρές συνέπειες στα
εθνικά θέματα και στην οικονομία, δήλωσε η κ. Σπυράκη
και πρόσθεσε: «Η κατάσταση
αυτή είναι αποκλειστική ευθύνη του κ. Τσίπρα. Η χώρα
έχει ανάγκη από ισχυρή κυβέρνηση για να επαναφέρει
τη σταθερότητα και την
ασφάλεια. Κάθε μέρα που
παραμένει αυτή η κυβέρνηση
ζημιώνεται ο τόπος».
Σε ερώτηση για το αν η ΝΔ
προχωρήσει σε πρόταση δυσπιστίας, η κ. Σπυράκη σημείωσε ότι η ΝΔ έχει όλα τα
πολιτικά και θεσμικά όπλα
στο τραπέζι, θα πράξει ό,τι
πρέπει όταν πρέπει. Για το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να
παραμείνει δίχως κοινοβουλετική πλειοψηφία, σε περίπτωση αποχώρησης των
ΑΝΕΛ, η κ. Σπυράκη απάντησε: «Υπάρχει κυβέρνηση;
Στην Ελλάδα μεταπολιτευτικά
δεν υπήρξε ποτέ κυβέρνηση
μειοψηφίας. Η αποχώρηση
του κ. Καμμένου συνεπάγεται
την υποχρέωση για ψήφο εμπιστοσύνης. Δεν είχαμε κυβερνήσεις μειοψηφίας μετά

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.

τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο».
Συνεχίζοντας έθεσε τρία
ερωτήματα προς τον πρωθυπουργό:
-Ο κ. Τζανακόπουλος προνήγγειλε στις 20 Ιουνίου ότι
σε περίπτωση αποχώρησης
των ΑΝΕΛ η κυβέρνηση θα
ζητήσει και θα λάβει νέα
ψήφο εμπιστοσύνης. Τι άλλαξε από τότε και μιλά για κυβέρνηση ανοχής;
-Ο κ. Τσίπρας στην χθεσινή
Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ φέρεται να είπε ότι ακόμη κι αν φύγουν οι ΑΝΕΛ θα
έχει 151 βουλευτές. Ποιοί είναι αυτοί οι πρόθυμοι βουλευτές που είναι τώρα στη αντιπολίτευση, και με ποια κίνητρα αυτοί οι βουλευτές
δείχνουν τώρα προθυμία να
τον στηρίξουν;
-Την ίδια ώρα και λίγο πριν
ο κ. Καμμένος αποχωρήσει,
υπογράφει από κοινού με τον
κ. Τσακαλώτο συμφωνία με
αντισταθμιστικά ωφέλη 230
εκατ. ευρώ στην αναβάθμιση
των F-16. Ο κ. Τσίπρας είναι
που παλαιότερα διαβεβαίωνε
ότι ότι δεν θα υπάρχουν αντισταθμιστικά ωφέλη. Τι άλ-

λαξε και στο παρά πέντε της
αποχώρησης του κ. Καμμένου από την κυβέρνηση υπογράφεται τέτοια συμφωνία;
Σε ερώτηση για τον ρόλο
του Προέδρου της Δημοκρατίας σε περίπτωση αποχώρησης του κ. Καμμένου
από την κυβέρνηση, η κ. Σπυράκη περιορίστηκε να πει ότι
η αβεβαιότητα βλάπτει τη
χώρα και τους πολίτες, η κυβέρνηση είναι συνώνυμο της
ανασφάλειας, και πρόσθεσε
ότι όσο παραμένει η κυβέρνηση βλάπτεται η κατάσταση
στην οικονομία, τα επιτόκια
δανεισμού ανεβαίνουν.
Σε ερώτηση για την άποψη
Σημίτη ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί ξανά προσφυγή στον
ΕSM η κ. Σπυράκη απάντησε
ότι «αυτή είναι η άποψη του κ.
Σημίτη. Η ΝΔ επισημαίνει ότι
η χώρα χρειάζετει ισχυρή κυβέρνηση».

Υπόθεση Novartis
Σε ερώτηση για ενδεχόμενες ευθύνες της κ. Τουλουπάκη στην διερεύνηση της
υπόθεσης της Novartis η κ.
Σπυράκη απάντησε ότι για

Επίσκεψη Μέρκελ
Η κ. Σπυράκη αναφέρθηκε
και στην επικείμενη επίσκεψη
της καγκελαρίου Ανγκελα
Μέρκελ και στη συνάντησή
της με τον πρόεδρο της ΝΔ
όπου θα συζητηθεί και το
Σκοπιανό. Οι επισκέψεις ξένων ηγετών είναι ευπρόσδεκτες, είπε η κ. Σπυράκη και
πρόσθεσε ότι η κ. Μέρκελ
γνωρίζει τις θέσεις της ΝΔ για
το Σκοπιανό και ο κ. Μητσοτάκης θα τις επαναλάβει.
Όσο για τη Συμφωνία των
Πρεσπών, επανέλαβε ότι η
ΝΔ δεν θα κυρώσει τη Συμφωνία ούτε σε αυτή ούτε
στην επόμενη Βουλή. Σημείωσε πως ο κ. Μητσοτάκης ότι
λέει δημόσια το λέει και στις
κατ ιδίαν συζητήσεις του.
Ωστόσο, πρόσθεσε, το Σκοπιανό δεν θα είναι το μοναδικό θέμα της συνάντησης.
Η κ. Σπυράκη τέλος κατήγγειλε την κυβέρνηση για
φωτογραφικές διατάξεις,
copy paste, όπως ανέφερε,
στην τοποθέτηση γενικών
γραμματέων στα υπουργεία
Περιβάλλοντος και Μεταναστευτικής Πολιτικής.

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙτΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙτΣΑ-τΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

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

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

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

πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

τοπικά

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΠΑΤΡΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΙΤΗ. ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ
ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΥΓΥΡΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.
ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 7-10
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

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

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
(A.M. EOT 0727661-005461)

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα
Διήμερη εκδρομή στην Αθήνα στις 26-27 Ιανουαρίου για παρακολούθηση του θεάτρου Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες -Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος –Ακρόπολη.
Τριήμερη εκδρομή στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας
από 8-10 Φεβρουαρίου
Τετραήμερη εκδρομή στην ΚΩΝ/ΠΟΛΗ από
21-24 Φεβρουαρίου (βραδινή αναχώρηση σε ξενοδοχείο 4*)

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ:
Πενθήμερη εκδρομή Βελιγράδι-Βουδαπέστη-Βιέννη
από 7 έως 11 Μαρτίου
Τετραήμερη εκδρομή στην ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 8-11 Mαρτίου
(βραδινή αναχώρηση σε ξενοδοχείο 4*)
-Εκδόσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
- Μεταφορές και εκδρομές με σύγχρονα λεωφορεία

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
ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ - ΣΑΜΑΡΙΝΑ
Κυριακή 13-1-2019
Στο Θεσσαλικό Θέατρο Λάρισας
για την παρακολούθηση της παράστασης
«ΤΟ ΧΩΜΑ ΒΑΦΤΗΚΕ ΚΟΚΚΙΝΟ»
Πέμπτη 17/01/2019
ΑγΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

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

άγιος Πολύευκτος
έζησε κατά τα μέσα
του 3ου αιώνα, επί
αυτοκράτορα Βαλεριανού.
Καταγόταν από την
Μελιτηνή της Μικράς
Αρμενίας του Πόντου. Ήταν
αξιωματικός του ρωμαϊκού
στρατού και είχε διακριθεί
για την τόλμη του και για τον
ηρωισμό του, το ήθος του
και την εντιμότητά του.
Παράλληλα δε, ήταν ένας
πιστός και ενάρετος
χριστιανός, που βοηθούσε
όπως μπορούσε τους
έχοντας ανάγκη, όχι μόνο με
ελεημοσύνες, αλλά και με
πνευματική στήριξη. Ήταν
νυμφευμένος με την νεαρή
Παυλίνα.

Ο

Το 253, ο Βαλεριανός εξέδωσε
διάταγμα προς δίωξη όλων των
Χριστιανών της αυτοκρατορίας.
Στο διάταγμα αυτό, διαμήνυε την
επιστροφή αυτών, στην «πατρώα
θρησκεία», αλλιώς θα επέφερε
τον θάνατό τους. Ο άγιος Πολύευκτος, χωρίς να δειλιάσει, διεκήρυξε με παρρησία και θάρρος
την πίστη του και την αγάπη του
στον Χριστό. Δεν δίστασε να το
ομολογήσει και μπροστά στους πιστούς στρατιώτες του. Αυτοί θαύμασαν το θάρρος του, την ανδρεία του και την ειλικρίνειά του,
διατάχθηκαν όμως να τον συλλάβουν και να τον φυλακίσουν.
Στη φυλακή, βασανίσθηκε
σκληρά προκειμένου να αρνηθεί
την πίστη του στον Χριστό και να
θυσιάσει στα άψυχα είδωλα. Ο
έπαρχος της περιοχής Ιούστος,
για να πετύχει τον σκοπό του, και
επειδή δεν ήθελε τον θάνατο του
γενναίου αξιωματικού, επιστράτευσε τον πεθερό του Φήλιξ, για
να τον κάνει να αλλάξει γνώμη. Ο
Φήλιξ, τον συμβούλευε και προσπαθούσε με επιχειρήματα να
τον πείσει ώστε να πειθαρχήσει
στην αυτοκρατορική προσταγή.
Του έλεγε: «Ας είσαι χριστιανός
μυστικά, αλλά φανερά κάνε ότι θέλει ο αυτοκράτορας και θυσίασε
στα είδωλα. Μη χάσεις τη θέση
σου, μη χάσεις τη ζωή σου και μη
σε χάσομε και εμείς». Ο άγιος Πολύευκτος, του απάντησε: «Σου
υπενθυμίζω ότι οφείλουμε να πειθαρχούμε στο Θεό παρά στους
ανθρώπους».
Στη συνέχεια πήγε να τον με-
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Άγιος Μάρτυς Πολύευκτος
εκ Μελιτηνής του Πόντου

Επιμέλεια:

Λευτέρης Σαββουλίδης
Θεολόγος Α. Π. Θ.
Anatolikathsorthodoxias.blog
spot.com
ταπείσει η Παυλίνα, η οποία
έκλαιε απαρηγόρητα και τον ικέτευε να σώσει με κάθε τρόπο την
ζωή του και να μη την αφήσει
χήρα. Ο άγιος Πολύευκτος, που
αγαπούσε αληθινά την σύζυγό
του, αν και συγκλονίστηκε πολύ
δεν λύγισε, και παρέμεινε σταθερός στην πίστη του απαντώντας
της: «Δεν πρέπει να θέλεις και να
έχεις ως σύζυγό σου έναν εξωμότη και προδότη Του Σωτήρα
μας και Θεού μας».
Κοντά στον άγιο Πολύευκτο
ήταν και ο μάρτυρας Νέαρχος, ο
οποίος τον στήριζε δίνοντας θάρρος και δύναμη. Με τις παραινέσεις του, ο άγιος Πολύευκτος
αντιμετώπισε τους φόβους του,
μήπως από τα βασανιστήρια αρνηθεί τον Χριστό. Απευθυνόμενος
σε αυτόν του λέει: «Νέαρχε, εγώ
την πίστη μου προς Τον Χριστό
δεν την αλλάζω. Τίποτα στον κόσμο δεν μπορεί να με πείσει να
Τον αρνηθώ. Ούτε οι απειλές του
αυτοκράτορα, ούτε οι συμβουλές
του πεθερού μου, ούτε και τα κλάματα της γυναίκα μου, ούτε και τα

•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

παρακάλια των συγγενών μου. Ο
Χριστός είναι ότι πολυτιμότερο
έχω στον κόσμο, και είμαι έτοιμος
να θυσιαστώ για Αυτόν».
Την άλλη μέρα, θεωρώντας ότι
μετά από τόσα βασανιστήρια και
τον ψυχολογικό πόλεμο των συγγενών έχει καμφθεί το φρόνιμά
του, ο έπαρχος Ιούστος διέταξε
να τον οδηγήσουν στον ναό ώστε
να θυσιάσει στα είδωλα. Ο άγιος
Πολύευκτος όμως, αφού προσευχήθηκε θερμά, συνέτριψε τα
άψυχα είδωλα και αγάλματα των
θεών. Ο έπαρχος σαστισμένος,
αλλά και εκνευρισμένος από αυτό
το γεγονός, διέταξε τον αποκεφαλισμό του. Ο άγιος Πολύευκτος
δεν έχασε το κουράγιο του, και
σηκώνοντας το βλέμμα του στον
ουρανό αναφώνησε δυνατά: «Χριστέ μου, Σε ευχαριστώ που με
αξιώνεις να χύσω το αίμα μου για
Σένα».
Μετά από την εκτέλεσή του οι
πιστοί χριστιανοί την Μελιτηνής,
μετάφεραν το ιερό λείψανό του
και το ενταφίασαν. Λίγο καιρό
αργότερα έκτισαν Ιερό Ναό που
περιέλαβε και το μνήμα του. Κάθε
χρόνο έκαναν σύναξη και τιμούσαν τον άγιο Πολύευκτο, ο οποίος έκανε πολλά θαύματα, καθώς
εμφανίζονταν σε πολλούς και
τους βοηθούσε και προστάτευε
όλη την περιοχή. Η Εκκλησία μας
εορτάζει και τιμά την μνήμη του
στις 9 Ιανουαρίου.
«Μυηθείς ουρανόθεν ευσέβειας την έλλαμψιν, ώφθης στρατιώτης γενναίος, του Σωτήρος
Πολύευκτε και ξίφει εκτμηθείς
την κεφαλήν, Μαρτύρων ηριθμήθης τοις χοροίς, μεθ’ ων πρέσβευε θεόφρον δια παντός, υπέρ
των εκβοώντων σοι, δόξα τω
δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε
στεφανώσαντι, δόξα τω δωρουμένω διά σου, πάσι τα κρείττονα»
«Του Σωτήρος κλίναντος εν
Ιορδάνη, κεφαλήν εθλάσθησαν,
αι των δρακόντων κεφαλαί, του
Πολυεύκτου η κάρα δε, αποτμηθείσα τον δόλιον ήσχυνε»
«Εν Ιορδάνη ποταμώ, ο Κτίστης των απάντων, την κάραν
υποκλίνας, το Βάπτισμα λαμβά-

Άγιος Μάρτυς Πολύευκτος εκ
Μελιτηνής του Πόντου ο «εν τη
χάριτι Χριστού ενδυναμούμενος»
νει· και των δρακόντων κεφαλάς
αοράτως συνθλάσας, ρώμην παρέσχε τοις βροτοίς κατά του μεγαλόφρονος, του πριν εν Παραδείσω πτερνίσαντος τον Αδάμ, εν
βρώσει τη του ξύλου, και θανάτω υποβαλόντος αυτόν παρ’ ελπίδα. Διό ο αθλητής νυν Πολύευκτος, κολακείαις γυναικός μη
υποκύψας, ήθλησε στερρώς,
προτείνας την κάραν, ήνπερ αποτμηθείσα, τον δόλιον ήσχυνε»
«Ως καλός στρατιώτης Χριστού του πάντων Θεού, εν τη χάριτι τούτου ενδυναμούμενος,
όλον μετέθηκας σαυτόν, εν τη
αγάπη αυτού, διά Νεάρχου του
πιστού, συστρατιώτου σου
σοφέ· διό νομίμως αθλήσας,
αξίως εστεφανώθης, παρά Κυρίου Μάρτυς Πολύευκτε»
«Ο Δεσπότης κλίνας μεν εν
Ιορδάνη, κεφαλήν συνέτριψε,
τας των δρακόντων κεφαλάς,
του Αθλοφόρου η κάρα δε, αποτμηθείσα τον δόλιον ήσχυνεν»
«Ο Μάρτυς σου Κύριε, εν τη
αθλήσει αυτού, το στέφος εκομίσατο της αφθαρσίας, εκ σου
του Θεού ημών· έχων γάρ την
ισχύν σου, τους τυράννους καθείλεν έθραυσε και δαιμόνων τα
ανίσχυρα θράση. Αυτού ταις ικεσίαις Χριστέ ο Θεός, σώσον τας
ψυχάς ημών»

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»
4ήμερη εκδρομή
14-17 Φεβρουαρίου 2019
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με πρωινό (πλατεία ΤΑΧΙΜ),
ξεναγός

26-29 Απριλίου 2019
(3 διαν/σεις με εορταστικό μενού)

2ήμερη εκδρομή
Από 26 - 27/01/2019

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

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

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ
Έδεσσα-Παλαιός Άγιος Αθανάσιος από 2-3/2/2019

Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300

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

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

(ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΑ-ΣΜΥΡΝΗ-ΑΪΒΑΛΙ-ΕΦΕΣΣΟ-ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ)
6ήμερη εκδρομή
30/4-5/5/2019
4 διαν/σεις με ημιδιατροφή (μία διαν/ση στο Αϊβαλί,
δύο στη Σμύρνη και μία στα Δαρδανέλια), ξεναγός

ΚΑΡΠΕΝHΣΙ - ΠΑΝΑγIΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ

«Ταξίδι στη γη του Ήλιου Του Μεσονυκτίου!»
ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΚΑΙ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ
Οδική - αεροπορική 18ήμερη εκδρομή
Από 01/08-18/08/2019

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

Απογευματινή εκδρομή στην Ι.Μ. Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην Κονταριώτισσα Πιερίας για την παρακολούθηση
του πανηγυρικού εσπερινού. Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου.
Πληροφορίες στο γραφείο μας και στα τηλέφωνα
24310 30500, 39740, κιν. 6932222325

ΠΑΣΧΑ στην «ΚΕΡΚΥΡΑ»

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

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

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

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

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

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΔΩΡΕΕΣ

IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Στην Τράπεζα Αγάπης Αγίου Αθανασίου Αγ. Μονής για τις εορτές του Δωδεκαημέρου προσέφεραν:
Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
€
Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
€
1
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧ ΕΥΑΓΓΕΛ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΥΓΟΥ 500
41
ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20
2
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
(Ι.Χ.)
800
42
ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
10
3
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
(Ε. Ε.)
150
43
ΚΡΙΤΣΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
50
4
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
(Β.Η.)
300
44
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
50
5
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
(Π.Ε.)
200
45
ΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
50
6
ΔΙΒΑΝΗ
ΑΘΗΝΑ
100
46
ΣΑΚΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
10
7
ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ
ΑΦΟΙ
150
47
ΤΣΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
10
8
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
100
48
ΒΕΝΕΤΗ
ΑΦΟΙ
50
9
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ
100
49
ΛΙΟΥΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
50
10 ΑΝΩΝΥΜΟΣ
(Ε. Ε.)
170
50
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
(Κ.Π.)
50
11 ΚΟΥΜΠΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
100
51
ΣΚΑΠΕΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
50
12 ΤΣΙΑΤΣΙΑΒΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20
52
ΤΑΤΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
50
13 ΣΧΟΙΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
50
53
ΜΑΡΚΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ
20
14 ΚΟΛΙΤΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20
54
ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
60
15 ΧΗΡΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
50
55
ΠΑΠΑΜΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
20
16 ΧΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
50
56
ΚΛΙΑΦΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
50
17 ΤΖΗΜΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
40
57
ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
20
18 ΜΠΕΤΣΙΜΕΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
20
58
ΠΕΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20
19 ΝΤΑΟΥΛΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
20
59
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
(Σ.Ε.)
20
20 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
50
60
ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
50
21 ΚΑΝΔΥΛΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
100
61
ΦΑΛΤΑΚΑΣ ΑΘ.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
30
22 ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20
62
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
(Α.Α)
30
23 ΑΝΩΝΥΜΟΣ
(Ν.Δ)
20
63
ΜΠΑΟΥΣΗ
ΑΦΟΙ
20
24 ΜΑΡΚΑΝΤΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
20
64
ΜΠΑΡΔΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
50
25 ΜΠΑΣΔΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
50
65
ΚΑΚΚΟΥ
ΤΖΕΝΗ
30
26 ΛΕΓΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ*
50
66
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
20
27 ΣΕΓΓΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
50
67
ΜΠΕΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20
28 ΠΑΠΠΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20
68
ΣΙΑΦΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**
30
29 ΤΕΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
50
69
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
120
30 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
20
70
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
50
31 ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
60
71
ΚΑΛΟΓΕΡΟΜΗΤΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
50
32 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΡΕΛΗΣ
20
72
ΡΑΜΜΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20
33 ΚΑΤΣΙΑΦΛΙΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
50
73
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΑΦΟΙ
20
34 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
50
74
ΚΟΛΟΒΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
50
35 ΤΑΜΗΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
50
75
ΚΟΡΑΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
50
36 ΓΚΑΒΟΤΖΗΜΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
20
76
ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ
ΜΑΝΘΟΣ
30
37 ΠΑΤΟΥΚΑ
ΑΦΟΙ
30
77
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20
38 ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΔΗ
ΑΛΕΚΑ
20
78
ΠΑΠΑΓΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
50
39 ΣΙΟΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
50
79
ΠΑΠΑΡΣΕΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
50
40 ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
20
80
ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΑΦΟΙ
50
81
ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
50
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΙΣ ΠΙΟ ΘΕΡΜΕΣ ΤΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΑΣ ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ!
*
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΕΓΚΑ
**
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΒΑΣ. ΚΟΤΡΩΝΗ

Πρόγραμμα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Και ιδού, γυνή τις εν τη
πόλει, ήτις ήτο αμαρτωλή.....» (Λουκάς7:37)
Πόση ανθρωπιά! Είναι προφανές πως ο Λουκάς ήξερε
το όνομα της, αλλά αποφεύγει να το κάνει γνωστό. Πόσο
λείπει ιδίως σήμερα από τη
σύγχρονη κοινωνία αλλά και
από εμάς, τους λεγόμενους
χριστιανούς, ο σεβασμός
προς τον άλλον, χωρίς τάση
κριτικής. Ένας από τους συνεργάτες του Παύλου τον
εγκατέλειψε γιατί «αγάπησε
τον παρόντα κόσμο και απήλθε εις Θεσσαλονίκη». Από
τον Παύλο όμως ούτε σχόλια, ούτε κριτική ή ύβρεις,
αλλά ένα ευγενικό κάλυμμα

σιωπής χάρις στη μνήμη της
παλιάς τους συνεργασίας.
Είναι κάτι που ειδικά πρέπει
να προσεχθεί στις μέρες μας,
που δεν είναι μέρες πνευματικής λεπτότητας. Σαν χριστιανοί, ας αποφεύγουμε να
χαρακτηρίζομε, να δείχνομε
με το δάχτυλο τον άλλον.
Το Ευαγγέλιο της «κατά χάριν σωτηρίας» είναι και κανόνας σωστής, άγιας συμπεριφοράς. Καμιά σημασία
λοιπόν δεν έχει το πώς ονομάζονταν η γυναίκα του σημερινού εδαφίου. Σημασία
έχει ότι ο Κύριος την συγχώρεσε. Εμείς χαιρόμαστε
και ευχαριστούμε τον Θεό.
Και αυτό, αρκεί!

Από τον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων γίνεται
γνωστό πως κάθε εβδομάδα στο Παρεκκλήσιο της Αγίας Ειρήνης επί της οδού Καραϊσκάκη 2, κοντά στα Δικαστήρια, θα
τελούνται οι εξής ακολουθίες:
-ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ, ΩΡΑ 5:00 μ.μ. Παράκλησις της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης.
-ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ, ΩΡΑ 7:30-9:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

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

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.

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
Μοσχαράκι κοκκινιστό με ταλιατέλες.......................................5,00 €
Χοιρινό με ανανά και πατάτες ή ρύζι ........................................5,00 €
Χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι..................................................6,00 €
Γεμιστά με ρύζι και αρωματικά βότανα.....................................4,00 €
Ρεβυθάδα στη γάστρα με σπανάκι και πιπεριά..........................4,00 €
Γίγαντες φουρνιστοί ή φασολάκια ............................................4,50 €
Κεφτεδάκια με πατατούλες ......................................................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά ............................................................6,00 €
Πλαστός με γιαούρτι ή ξυνόγαλο.....................5,00€+1,00€+1,00€

ΣΑΛΑΤΕΣ
Χωριάτικη παραδοσιακή ...........................................................5,00 €
Ψητά λαχανικά, ντοματίνια, παξιμάδι κυθήρων.........................5,00 €
Λάχανο, καρότο, ελιές..............................................................3,00 €
Χόρτα βραστά εποχής...............................................................3,00 €
Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• σουφλέ ζυμαρικών
• κοτόπουλο μπούτι με χοντρό μακαρόνι
• λεζάνια με σπανάκι και ντομάτα
• γίγαντες στο φούρνο
• φασολάδα

Ενοριακής και Μυστηριακής ζωής

•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
† ΚΗΔΕΙA

† ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και παππού

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού και θείο

ΕΥΘΥΜΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΤΑΣΟΥΛΑ

Ετών 83
Θανόντα κηδεύουμε αύριο Πέμπτη 10
Ιανουαρίου 2019 και ώρα 2:00μ.μ. εκ της
οικίας μας στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάρχης Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
να συνοδεύσουν την εκφορά αυτού.
Μεγάρχη Τρικάλων 9-1-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Βάγια. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Ελένη και Ευθύμιος Τσίγκας, Σωτηρία και Αθανάσιος Πατσιάς, Άννα Παπαγεωργίου. ΤΑ
ΕΓΓΟΝΙΑ: Ευθύμιος, Κων/να, Ειρήνη. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Η σορός θα μεταφερθεί στην οικία μας αύριο Πέμπτη 10-1-2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Κατσανάκος Αντώνιος”.

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

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

Ετών 93
Θανόντα κηδεύσαμε την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 3 μ.μ. εκ του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στους Ταξιάρχες Τρικάλων.
Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν καθ' οιονδήποτε τρόπο
στο πένθος μας
Ευχαριστούμε θερμά
Ταξιάρχες Τρικάλων 9-1-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρίνα. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Ελένη και Χρήστος Γεωργολόπουλος, Βάιος και Ευαγγελία Τασούλα. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
Μαρία, Αντώνιος, Απόστολος, Κωνσταντίνος, Φώτιος, Δημήτριος. ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Την τελετή επιμελήθηκε το γραφείο τελετών “ΤΖΕΛΗΣ”.

Ομιλία στην Γ.Ε.Χ.Α.
Αύριο 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.

ΤΕΤΑΡΤΗ
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Συγχαρητήριο
Τον αγαπημένο μας ανηψιό, ξάδελφο και εγγονό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑ που αρραβωνιάστηκε με την ΙΩΑΝΝΑ ΦΥΤΙΛΗ ευχόμαστε ολόψυχα καλά στέφανα.
Οι θείοι
ΑΝΤΩΝΗΣ-ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Οι ξαδέρφες
ΛΙΛΙΑ-ΛΕΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Η γιαγιά
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΑΜΩΝ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ του Γεωργίου και της
Ελένης, το γένος Γαλάνη, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΦΑΝΗ ΜΕΓΑΡΧΙΩΤΗ του Νικολάου και της Ευρυδίκης, το γένος Λιακοπούλου, που γεννήθηκε και κατοικεί στα
Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στα Τρίκαλα.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 1250/82 ότι ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΙΜΤΣΑΣ του Βασιλείου και της Αντιγόνης το γένος
Νταϊλιάνη που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΚΟΥ του Βασιλείου και της Χαρούλας το γένος Καργιώτη που γεννήθηκε στη Γερμανία και κατοικεί στα Τρίκαλα
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο
Δημαρχείο Θεσσαλονίκης.

Γραφείο Τελετών

“ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ”
εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο

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

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ
•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

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

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»

Τιμές σοκ λόγω
ονομαστικής εορτής

Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936

Μπριζόλα
χοιρινή

μόνο
το κιλό

3,49

Πανσέτα
χοιρινή

μόνο
το κιλό

3,89

Αρνάκι

τεμαχισμένο

μόνο
το κιλό

6,65

Φέτα Ποπ
ΛΟΦΟΣ
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4,59

