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Από αύριο Δευτέρα 14 Ιανουαρίου

Έτοιμος ο εμπορικός κόσμος για την περίοδο αυτή,
με ποικιλία ποιοτικών προϊόντων, σε συμφέρουσες τιμές

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.

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Dr. Κοκκίνης Φοίβος - Παναγιώτης
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Αρ. Πιστ. 506925 QM08

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
CMYK

ΣΕΛ.
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Ο Πυθαγόρας ο Σάμιος και τα συμβολικά του “παραγγέλματα”

ΡΙΟΥ
ΙΑΝΟΥΑ

Σαν Σήμερα
1930 Ο Μίκυ Μάους κάνει
την παρθενική του εμφάνιση
σε κόμικ στριπ.
1962 Η Κίνα και η Αλβανία
υπογράφουν συμφωνία για
οικονομική και τεχνική συνεργασία.
1991 Ο ποδοσφαιρικός
αγώνας μεταξύ της ΑΕΚ και
του Ολυμπιακού διακόπτεται
από τον διαιτητή Ζακεστίδη
στο 85ο λεπτό κι ενώ οι ερυθρόλευκοι προηγούνται με 21, καθώς η ατμόσφαιρα έχει
γίνει αφόρητη λόγω ρίψης
δακρυγόνων από την αστυνομία. Έξω από το γήπεδο,
ο νεαρός φίλαθλος του Ολυμπιακού Παναγιώτου σκοτώνεται από φωτοβολίδα. Ο
αγώνας θα επαναληφθεί μετά
ένα μήνα στη Ρόδο και η ΑΕΚ
θα νικήσει με 1-0.
1992 Η Ιαπωνία ζητά συγγνώμη που εξανάγκασε τις
γυναίκες της Κορέας σε σεξουαλική δουλεία κατά τον
Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
2003 Μετά τη συνάντηση
του υπουργού Πολιτισμού,
Ευάγγελου Βενιζέλου, με τον
πρόεδρο του Ολυμπιακού,
Σωκράτη Κόκκαλη, ανακοινώνεται η παραχώρηση του
σταδίου Καραϊσκάκη στον
ερασιτέχνη Ολυμπιακό.

Από τον
Γιώργο Ηλ. Ζιάκα
Εδώ σε τούτον το μικρό,
αλλά περήφανο και δοξασμένο
τόπο, που από τα πανάρχαια
χρόνια φέρει το όνομα ΕΛΛΑΔΑ,
αλλά και τα καμάρια τα ξεχωριστά, οι αποικίες των Ελλήνων
στα Μικρασιατικά παράλια τα
λαμπρά, στον Εύξεινο και ηρωικό τον Πόντο, στη Μέση Ανατολή και την Εγγύς και στα παράλια τα Δυτικά της Αφρικής,
της Κάτω Ιταλίας μα και της
Σικελίας και σ' άλλες χώρες
της Ευρώπης, Γαλλίας και Ισπανίας, γεννήθηκαν οι γίγαντες
της Επικής μα και Διδακτικής
ποίησης, οι φωτισμένοι και πρωτοπόροι εραστές της σοφίας
και της φιλοσοφίας, της λυρικής, της δραματικής ποίησης,
της ιστορίας οι δημιουργοί μα
και της γεωγραφίας, της αστρονομίας, της ιατρικής, των μαθηματικών και της κοσμογονίας.
Δεν άφησαν ανεξερεύνητο κανένα αισθητό και υπεραισθητό
θέμα. Καταύγασαν την οικουμένη με τους συγκλονιστικούς
διαλογισμούς, τους καταπληκτικούς στοχασμούς, τα αιώνια
έργα τους τα πρωτοπορειακά,
τα θεϊκά. Θαλής ο Μιλήσιος,
Αναξιμένης, Αναξίμανδρος,
Ηράκλειτος, Δημόκριτος, Πλά-

τωνας, Αριστοτέλης, Πυθαγόρας και εκατοντάδες άλλα φωτεινότατα πνεύματα της επιστήμης και της έρευνας.
Σχολές επί Σχολών με πλουσιότατα έργα κορυφαίων δημιουργών αποτέλεσαν τη βάση
για την ανάπτυξη και προκοπή
του Ευρωπαϊκού πολιτισμού
και κατά προέκταση του παγκόσμιου, του οικουμενικού.
Σχολή της Μιλήτου, Σχολή της
Αλεξάνδρειας, της πόλης του
Στρατηλάτη των αιώνων και
των εποχών Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σχολή του Κρότωνα της
Κάτω Ιταλίας, όπου έδρασε ο
μέγας Πυθαγόρας, η Σχολή
της Κυρρήνης στη Λιβύη και
οι αιώνιες Σχολές της Ακαδημίας του Πλάτωνα και του Λυκείου του Αριστοτέλη στην Αθήνα. “Ω ται λιπαραί και 10στέφανοι και αοίδιμοι, Ελλάδος
έρεισμα, κλειναί Αθάναι, δαιμόνιον πτολίεθρον” (διθύραμβος Πινδάρου). Και σε μετάφραση δική μου: πανέμορφη
μενεξεδοστεφανωμένη εσύ χιλιοτραγουδισμένη της Ελλάδας
καύχημα, Αθήνα τιμημένη, πόλη
θεϊκιά κι ευτυχισμένη.
Αλλά και πρακτικότερες
εφευρέσεις υπήρξαν πρώτοι οι
Έλληνες. Το Μουσείο στην Αλεξάνδρεια του Πτολεμαίου αποτέλεσε σταθμό στην επιστήμη
και στην πρόοδο. Ο Ευκλείδης
με την Γεωμετρία, ο Ερατοσθένης που μέτρησε τις διαστάσεις της Γης και έπεσε έξω
στη διάμετρο της μόνο 80 χιλιόμετρα. Ο Απολλώνιος με τις
κωνικές τομές, ο Ήρων που

επινόησε την πρώτη ατμομηχανή, ο Ηρώφιλος, ο μεγαλύτερος ανατόμος και ο Πυθαγόρας με τους αριθμούς, με
την “τετρακτύ” και εκατοντάδες
άλλοι φωστήρες. Ας δούμε
όμως τα παραγγέλματα τα αινιγματικά του Πυθαγόρα, γύρω
στα 532 π.Χ. για τα οποία ο
Αναξίμανδρος έγραψε: “Συμβόλων Πυθαγορείων εξήγησιν”.
1. “Κυάμων απέχεσθαι”, δηλ.
ν' απέχει ο μαθητής της Σχολής
του από τα κουκιά. Και η εξήγηση: όχι από τα κουκιά, αλλά
από τα γεννητικά όργανα των
ζώων, όπου παρασκευάζεται
το σπέρμα. 2. “Τα πεσόντα μη
αναιρείσθαι”, δηλ. να μη μαζεύεις αυτό που πέφτει, δηλ.
τα ψίχουλα. 3. “Αλεκτρυόνος
μη άπτεσθαι λευκού” δηλ. να
μην αγγίζεις λευκό πετεινό. Ο
λευκός πετεινός ήταν ιερός
αφιερωμένος στον Ήλιο. 4)
“Αρτον μη καταγνύειν”, δηλ.
να μη σπας το ψωμί, γιατί δηλώνει την ενότητα. 5) “Ζυγόν
μη υπερβαίνειν” δηλ. να μη πατάς επάνω το ζυγό. Να μη
υπερβαίνεις τα όρια της ισότητας και της δικαιοσύνης. 6)
“Πυρ μαχαίρα μη σκαλεύειν”
δηλ. να μην ανακατεύεις τη
φωτιά με το μαχαίρι. Εδώ μη
παροξύνεις τα πάθη, μη ρίχνεις
λάδι στη φωτιά. 7) “Στέφανον
μη τίλλειν” δηλ. να μη μαδάς
στεφάνι. Να μη μαδάς το στεφάνι, με το οποίο στεφανώνονται οι ήρωες. 8) “Καρδίαν
μη εσθίειν” δηλ. να μην τρως
την καρδιά σου με λύπες και
βάσανα. 9) “Χελιδόνας εν οικία

μη δέχεσθαι” δηλ. να μη δέχεσαι στο σπίτι σου χελιδόνια.
Δηλ. να μη δέχεσαι στο σπίτι
σου φλύαρους ανθρώπους. 10)
“Χύτρας ίχνος συγχείν εν τη
τέφρα” δηλ. να εξαφανίζεις το
ίχνος της χύτρας από τη στάχτη. Εδώ όταν βγάζεις τη χύτρα
από τη φωτιά να σκαλίζεις τη
στάχτη μέχρι να σβήσει, να
σβήσουν τα πάθη. 11) “Τας λεωφόρους μη βαδίζειν” δηλ. να
μη βαδίζεις στους φαρδείς
δρόμους. Εδώ εννοεί να μην
ακολουθείς τους δρόμους των
πολλών, αλλά των ολίγων και
πολύ μορφωμένων. 12) “Στρωμάτων αναστάς συνέλισσε αυτά
και τον τόπον συνστόρννε”,
δηλ. όταν σηκώνεσαι από το
κρεβάτι σου να τυλίγεις τα
στρωσίδια και να τεντώνεις το
στρώμα. Όπως στρώνεις, έτσι
να στρώνεσαι και στη δουλειά.
Ο Πυθαγόρας θεωρούσε τα
μαθηματικά ως κυριότερη πηγή
της πίστης στην αιώνια και
στην ακριβή αλήθεια. Οι ακριβείς συλλογισμοί εφαρμόζονται
στα αιώνια ιδεώδη σε αντίθεση
προς τα αισθητά αντικείμενα.
Έκπληκτη η παγκόσμια διανόηση μιλούσε για μοναδική
εξαίρετη, πρωτοποριακή, πρωτόφαντη και φωτισμένη ελληνική ιδιοφυΐα.
(Πηγές: Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Διογένης Λαέρτιος, Πίνδαρος, Ευάγγελος Σταμάτης, προσωκρατικοί φιλόσοφοι, BERTRAND RUSSELL, H
ιστορία της Δυτικής Φιλοσοφίας,
Μετάφραση: Αιμ. Χουρμούζιου).

Το Άγγελμα

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

Θεμιστοκλέους 34 • Τρίκαλα 42100
Τηλ. (24310) 24.230, 23.727
• FAX: (24310) 24953
Ε- mail:plogos@otenet.gr
ΑΦΜ. 999472292• ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
AP.M.A.E. 54546/33/B/03/07

Διεθνή ΜΜΕ για Συμφωνία Πρεσπών:
```

Ο Χριστός είναι το αληθινό φως! Με την
αξεπέραστη διδασκαλία Του, την απύθμενη
αγάπη Του και την πανσθενουργό Χάρη Του
μας φωτίζει, μας εμπνέει, μας ζωογονεί. Μέσα
στην Εκκλησία Του λάμπει αυτό το γλυκό και
υπερκόσμιο φως και μεταδίδει ειρήνη και
χαρά σ' όσους το δέχονται. Ας αγωνιζόμαστε
κι εμείς να διατηρούμε την καρδιά μας καθαρή,
ώστε να δέχεται μέσα της τις ακτίνες του
Θείου Φωτός.
(Περιοδικό “ο Σωτήρ”, 2102/1.1.2015)

Νίκος Κοτζιάς:

Δύσκολη υπόθεση
για την Ελλάδα
```

(Μα στην χώρα μας
υπήρχε ποτέ κάτι εύκολο;)

της ημέρας

Βόρεια Μακεδονία
καλώς ήρθες στη ζωή μας
```

(Ήρθε με… παγωμένους βοριάδες!)

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

Το ανέκδοτο της ημέρας
Μια μέρα ένας δάσκαλος δείχνει στο Γιώργο το γράμμα έψιλον {ε}
και τον ρωτά:
-Αυτό που βλέπεις τι είναι Γιώργο;
-Αυτό είναι το γράμμα έψιλον.
Ο δάσκαλος αναποδογυρίζει το έψιλον και το κάνει τρία {3} και πάλι ρωτά.
-Γιώργο αυτό που βλέπεις τώρα τι είναι;
-Έψιλον του απαντά ο Γιώργος.
-Λάθος, του λέει ο δάσκαλος, δεν είναι έψιλον αλλά τρία {3}.
Ο Γιώργος πεισματώνει και υποστηρίζει ότι είναι έψιλον και λέει στο δάσκαλο
-Δάσκαλε, εγώ ή στην ανατολή κοιτάζω ή στη δύση κοιτάζω πάλι ο Γιώργος δεν
είμαι.

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Κυριακή 13/1/2019
ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΤΙΣ
ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ
ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ, ΜΕ ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 5 ΜΕ
6 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΠΙΚΑ 7 ΜΠΟΦΟΡ ΠΟΥ
ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ
4 ΜΕ 6 ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ 7 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 02 ΕΩΣ 11 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 4 ΜΕ 6 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
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Τρίγωνα
συμφερόντων
Υπάρχει θεία ειρωνεία στο γεγονός ότι ο γάμος συμφερόντων
Τσίπρα - Καμμένου καταρρέει παρούσης της γυναίκας-συμβόλου
που βοήθησε, όσο λίγοι, να τους
φέρει κοντά. Ο Αλέξης Τσίπρας
όχι μόνον αντάλλαξε όμορφες
κουβέντες με την καγκελάριο Αγκελα Μέρκελ την ώρα που την
υποδεχόταν στο Μέγαρο Μαξίμου
χθες, αλλά, λιγότερο από ένα
24ωρο νωρίτερα, ο πρωθυπουργός απειλούσε τον Πάνο Καμμένο
ότι θα αναλάβει «μεγάλο βάρος»
εάν ρίξει την κυβέρνηση. Ισως να
μην ήταν τυχαίο ότι ο κ. Τσίπρας
είπε στην κ. Μέρκελ πως «έχουμε
έναν κοινό κίνδυνο μπροστά μας,
την άνοδο της λαϊκής ακροδεξιάς».
Ο ΣΥΡΙΖΑ, όμως, είναι το κόμμα
που επέλεξε να κυβερνήσει μαζί
με τη λαϊκή ακροδεξιά, προς μεγάλη έκπληξη των πιο αφελών
υποστηρικτών του στην Ελλάδα
και αλλού. Η ταχύτητα με την
οποία το συνοικέσιο στέφθηκε με
επιτυχία απέδειξε τη δεινότητα
της προξενήτρας, η οποία δεν
ήταν άλλη από την κοινή θέση
τους εναντίον της συνεργασίας
προηγούμενων κυβερνήσεων με
την κ. Μέρκελ. Η κοινή «αντιμνημονιακή» θέση Τσίπρα - Καμμένου
τους έφερε κοντά, η νομή της
εξουσίας τους κρατούσε ενωμένους.
Ο κόσμος, ωστόσο, άλλαξε· ο
ένας εταίρος εξελίχθηκε, ο άλλος
έμεινε ίδιος. Οι ΑΝΕΛ βρίσκονται
σε αδιέξοδο: δεν μπορούν να δεχθούν τη συμφωνία των Πρεσπών
αλλά, εάν άρουν τη στήριξη προς
την κυβέρνηση, θα βρεθούν εκτός
εξουσίας και θα αφανιστούν. Ο
τακτικιστής κ. Τσίπρας έχει περισσότερες επιλογές για το μέλλον. Κατάλαβε ότι η πολιτική του
επιβίωση βασίζεται στη συνεργασία με όλη τη δυτική «νομενκλατούρα», που εξόρκιζε με τόση
αλαζονεία τα χρόνια της «αυταπάτης». Μοιραία, ο Καμμένος, από
κυβερνητικός εταίρος, θα γινόταν
ο «τρίτος» σε αυτήν τη σχέση.
Η κ. Μέρκελ και ο κ. Τσίπρας
βρήκαν ότι η συνεργασία συμφέρει
και τους δύο. Η περυσινή συμφωνία για την επιστροφή προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα ελάττωσε την πολιτική πίεση
που η καγκελάριος δεχόταν στη
Γερμανία. Η αρχή της αλληλεγγύης, όσον αφορά την εγκατάσταση προσφύγων σε όλη την
Ε.Ε., επίσης, συμφέρει και τους
δύο. Το «τέλος των μνημονίων»
παρουσιάζεται ως νίκη των κυβερνήσεών τους και της Ε.Ε. Η
συμφωνία των Πρεσπών είναι κορυφαίας σημασίας και για τους
δύο, και ας είναι για διαφορετικούς
λόγους για τον καθένα. Αυτό δεν
σημαίνει ότι η Γερμανία και η Ελλάδα δεν είχαν και δεν θα έχουν
ακόμη στενότερες σχέσεις και με
άλλες κυβερνήσεις, ούτε ότι δεν
θα υπάρχουν αγκάθια. Δείχνει,
όμως, ότι, φθάνοντας στο τέλος
του κύκλου της κυβέρνησής του,
ο κ. Τσίπρας προκαλεί τον εταίρο,
μηνύοντάς του ότι δεν τον έχει
ανάγκη. Το διαζύγιο θα είναι άγριο.

Του Νίκου Κωνσταντάρα
από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
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σελίδα 3

Με το χαμόγελο στον
αγώνα κατά του χιονιά

Αδυνατούν να προχωρήσουν σε αποταμίευση το 86% των
Ελλήνων για το 2019, όπως κατέδειξε έρευνα του ΙΟΒΕ. Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.500 καταναλωτών, ακόμη πιο
απαισιόδοξα για τη δυνατότητά τους να αποταμιεύσουν έγιναν τον Δεκέμβριο τα ελληνικά νοικοκυριά.
Επιπλέον, το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνουν
ότι «μόλις τα βγάζουν πέρα» αυξήθηκε στο 60%, από 57%
τον Νοέμβριο, όπως προκύπτει από την έρευνα οικονομικού κλίματος του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών
Ερευνών (ΙΟΒΕ) για τον τελευταίο μήνα του 2018.
Λογικό είναι να μην μπορεί να αποταμιεύσει κάνεις όταν
η πλειονότητα των εργαζομένων ζει με μισθούς των 500
ευρώ και όλα γύρω συνεχίζουν να ακριβαίνουν.

∫Ε.Κ.

Προστασία του θεσμού
των εκπτώσεων
«Μόλις τελείωσε μία εορταστική περίοδος, η οποία είχε
δύο όψεις, ικανοποιητική κίνηση από την μία μεριά αλλά υποτονικά αποτελέσματα από την άλλη. Αντίστοιχα, μόλις ξεκινάει μία ακόμη περίοδος χειμερινών εκπτώσεων, με κύριο χαρακτηριστικό τις μεγάλες ευκαιρίες και τις χαμηλές
τιμές για τους καταναλωτές.
Οι εμπορικές επιχειρήσεις στηρίζουν μεγάλο μέρος των
ελπίδων τους στις εκπτώσεις αυτές, ώστε να καλύψουν μεγάλο μέρος των υποχρεώσεών τους από την υπερφορολόγηση, τις ασφαλιστικές εισφορές, τα δάνεια, τα εργατικά κόστη, τα ενοίκια και τις άλλες πάγιες δαπάνες τους» τονίζουν στελέχη της ΕΣΕΕ και επισημαίνουν «για να παίξουν
ωστόσο οι εκπτώσεις το ρόλο τους ως θεσμός, πρέπει η
Πολιτεία να τις προστατεύσει από την απελευθέρωση των
προσφορών, των προωθητικών ενεργειών και από τις καταχρηστικές πρακτικές των μεγάλων επιχειρήσεων».
«Η ΕΣΕΕ εύχεται στο λιανεμπόριο καλές δουλειές και προτρέπει τους καταναλωτές να εκμεταλλευθούν τις πολλές ευκαιρίες που υπάρχουν, κάνοντας φθηνές και έξυπνες επιλογές από τις τοπικές αγορές τους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής τους, οι οποίες και συμφέρουσες
τιμές έχουν και προσωπική εξυπηρέτηση προσφέρουν» αναφέρεται από στελέχη της Συνομοσπονδίας.

Κάποια στιγμή θα παραιτηθώ στ' αλήθεια και θα νομίζετε
όλοι ότι είναι fake new!

Πολιτικός πολιτισμός στα Τρίκαλα!
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου φαίνεται πως έχει
εκτίμηση στο πρόσωπο του Γιώργου Καϊκή, έτσι με το που έγινε γνωστό ότι εκ νέου το ΚΚΕ θα τον έχει μπροστάρη στην πολιτική μάχη
του δήμου Τρικκαίων σχολίασε την υποψηφιότητα του:
Χθες ανακοινώθηκε και επίσημα η υποψηφιότητα του Γιώργου Καΐκη για τον Δήμο Τρικκαίων με τη Λαϊκή Συσπείρωση.
Με τον Γιώργο συνυπάρχουμε στο Δημοτικό συμβούλιο αρκετά
χρόνια.
Μπορεί να διαφωνούμε σε πολλά, όμως οφείλω να παραδεχτώ πως
πάντα ασκεί έντιμη και εμπεριστατωμένη κριτική, είναι παρών να δει
πριν κρίνει, κινείται με γνώμονα το καλό του Δήμου και όχι της παράταξής του ή του ίδιου.
Μάλλον θα ήταν υποκριτικό να του ευχηθώ «καλή επιτυχία» αλλά
σίγουρα μπορώ να του ευχηθώ «καλό αγώνα».
Είναι άλλωστε από τους ανθρώπους που χαίρεσαι να συναγωνίζεσαι και να συνεργάζεσαι.

∫χρ.παπ.

∫ Μ.α.Μπ.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

CMYK

Ο αντιδήμαρχος Έργων του Δήμου Τρικκαίων Τάκης Παζαΐτης με υπαλλήλους του
Δήμου, λίγο πριν την «μάχη» με τα χιόνια, σε
πεδινά και ορεινά. Αισιόδοξα και με χαμόγελα
αντιμετώπισαν την δύσκολη κατάσταση!

∫ Μ.α.Μπ.

Με επιτυχία
η οικονομική εξόρμηση
Με το πανελλαδικό πλάνο να έχει υπερκαλυφθεί, φτάνοντας στο 112%, και με όλες τις
Κομματικές Οργανώσεις Περιοχής να έχουν
καλύψει τους στόχους τους, συνεχίζεται μέχρι και τη Δευτέρα αύριο η Οικονομική Εξόρμηση που προκήρυξε η ΚΕ του ΚΚΕ από τον
περασμένο Νοέμβρη. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το «κλείσιμο» της περασμένης Δευτέρας η συντριπτική πλειοψηφία των Τομεακών Οργανώσεων έχουν υπερκαλύψει το
πλάνο τους. Οι Κομματικές Οργανώσεις στη
Θεσσαλίας άγγιξαν το 110,84% , καταλαμβάνοντας την 4η θέση.

∫Ε.Κ.

4 σελίδα
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ις επόμενες
δράσεις τους
αναμένεται να
προγραμματίσουν μέσα
στο επόμενο διάστημα
οι Τρικαλινοί
συνταξιούχοι, καθώς
αναμένουν τη
συνάντηση του
Πρωθυπουργού με τη
Συντονιστική Επιτροπή
των Συνεργαζόμενων
Συνταξιουχικών
Οργανώσεων.

Βρίσκονται οι Τρικαλινοί συνταξιούχοι

Τ

Ήδη, η Συντονιστική Επιτροπή έχει ζητήσει από τους
συνταξιούχους να είναι σε
αγωνιστική ετοιμότητα, ενώ
σύμφωνα με τον πρόεδρο
του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Τρικάλων κ. Ηλία
Ζωγράφο μέσα στο επόμενο
διάστημα θα συνεδριάσουν
τα Διοικητικά Συμβούλια των
Σωματείων για να λάβουν
τις όποιες αποφάσεις.
Κατά τον κ. Ζωγράφο τέλος του μήνα ή αρχές Φεβρουαρίου αναμένεται να
υπάρξουν κινητοποιήσεις με
κυριότερο αίτημα την αλλαγή της πολιτικής που εφαρμόζεται και έχει ως αποτέλεσμα τη φτωχοποίηση τόσο
των συνταξιούχων, όσο και
ενός μεγάλου ποσοστού της
κοινωνίας.
«Με ψίχουλα και ψέματα

τοπικά
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Σε αγωνιστική ετοιμότητα
•Μέσα στο επόμενο διάστημα θα συνεδριάσουν τα Διοικητικά
Συμβούλια των Σωματείων για να λάβουν τις όποιες αποφάσεις
δεν μας ξεγελάτε - δεν ξεχνάμε τις κλεμμένες κατακτήσεις μας - διεκδικούμε
όλα όσα μας ανήκουν. Συνεχίζουμε να βαδίζουμε σταθερά, αποφασιστικά, με περηφάνια στο δρόμο του αγώνα. Δεν θα υποστείλουμε τις
σημαίες μας» αναφέρουν οι
συνταξιούχοι, υπογραμμίζοντας ότι παραμένουμε σε
αγωνιστική επαγρύπνηση και
ετοιμότητα.
«Οι ελιγμοί της κυβέρνησης δεν μας καθησυχάζουν.
Η ακύρωση της περικοπής
της προσωπικής διαφοράς
είναι μια σημαντική νίκη μας,
όμως δεν θα σταματήσουμε
εδώ, γιατί η επίθεση στα
ασφαλιστικά και εργατικά δικαιώματα θα συνεχιστεί. Σε
συστράτευση με το εργατικό
κίνημα θα κλιμακώσουμε την
πάλη μας για να ανατρέψουμε την αντιλαϊκή πολιτική
της ΕΕ και των κυβερνήσεων,

δυνατούν να
προχωρήσουν σε
αποταμίευση το 86%
των Ελλήνων για το 2019,
όπως κατέδειξε έρευνα του
ΙΟΒΕ.

Α

Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία
πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.500 καταναλωτών, ακόμη πιο απαισιόδοξα
για τη δυνατότητά τους να αποταμιεύσουν έγιναν τον Δεκέμβριο
τα ελληνικά νοικοκυριά.
Επιπλέον, το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνουν ότι «μόλις τα βγάζουν πέρα» αυξήθηκε
στο 60%, από 57% τον Νοέμβριο,
όπως προκύπτει από την έρευνα οικονομικού κλίματος του Ιδρύματος
Οικονομικών και Βιομηχανικών
Ερευνών (ΙΟΒΕ) για τον τελευταίο
μήνα του 2018.

που υπηρετούν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου».
Οι συνταξιούχοι μεταξύ

άλλων διεκδικούν:
•Κατάργηση του νόμου
4387/16 (νόμος Κατρούγκαλου) και όλων των αντια-

σφαλιστικών νόμων.
•Να δοθούν άμεσα αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις
και να οριστεί η κατώτερη

Αποταμίευση, πλέον μια ξένη λέξη!
•Αδύνατο για το 86% των Ελλήνων να κάνουν αποταμίευση,
αφού τα έξοδα είναι περισσότερα από τα έσοδα

Αγορές
Επιπλέον, μόλις 7% των καταναλωτών δηλώνουν πρόθεση για
λίγο περισσότερες μείζονες αγορές (επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών κλπ). Η πλειοψηφία, το
48%, δηλώνει ότι οι προοπτικές για
μείζονες αγορές θα παραμείνουν
σχεδόν αμετάβλητες. Πολύ λιγότερες αγορές προτίθεται να κάνει

το 24% και ελαφρώς λιγότερες το
19%.

Τα πάντα
για το παιδί
από παιχνίδια
έως γραφική ύλη
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 87
ΤΗΛ.: 24310 27357

σύνταξη στα 600 ευρώ, από
τα 360 που είναι σήμερα.
•Οχι στη μείωση του αφορολόγητου και στην περικοπή των οικογενειακών επιδομάτων, του ΕΚΑΣ, των συντάξεων χηρείας.
•Αμεση απόδοση των Δώρων.
•Ανακεφαλαιοποίηση των
Ταμείων.
•Να αποδοθεί σύνταξη σε
όσους συνταξιούχους έχουν
οφειλές στον ΟΑΕΕ με βάση
τα χρόνια που έχουν πληρώσει, και όχι να οδηγούνται
στο σφαγείο των 360 ευρώ.
•Δημόσιο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης. Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν
Υγεία για όλους, κατάργηση
- απαγόρευση κάθε εμπορευματοποίησης.
•Διεκδικούμε ό,τι μας έχει
αφαιρεθεί, από όλο το αντισυνταξιουχικό - αντιασφαλιστικό νομικό πλαίσιο που ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις.
•Να αποδοθούν άμεσα,
χωρίς αιτήσεις, δικαστήρια
και προαπαιτούμενα, όσα
ακόμα η κυβέρνηση αυθαίρετα παρακρατεί σε κύριες επικουρικές συντάξεις. Να
εφαρμοστούν τώρα όλες οι
δικαστικές αποφάσεις που
προβλέπουν επιστροφές σε
όλους τους συνταξιούχους.
Ε.Κ.

Καταναλωτική
εμπιστοσύνη
Βάσει της έρευνας του ΙΟΒΕ, ο
δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης διαμορφώθηκε τον Δεκέμβριο στις -35 μονάδες (από -35,8
μονάδες τον Νοέμβριο), που είναι
το υψηλότερο επίπεδο από τον
Μάρτιο του 2015.

«Η νέα, μικρή οριακή άνοδος
εκπορεύεται από την καλυτέρευση
των προβλέψεων των νοικοκυριών
για την οικονομική κατάσταση της
χώρας, με τις προβλέψεις για τη
δική τους οικονομική κατάσταση
και για την ανεργία ουσιαστικά να
μη μεταβάλλονται», διαπιστώνουν
οι αναλυτές του ΙΟΒΕ και προσθέτουν: «Μετά από πέντε μήνες
εκτός προγράμματος, φαίνεται ότι
εμπεδώνεται σταδιακά η δυνατό-

τητα της ελληνικής οικονομίας να
λειτουργήσει ομαλά και, σε κάποιο
βαθμό, αυτόνομα. Από την άλλη
πλευρά, δεν έχουν σημειωθεί στην
πρόσφατη περίοδο κάποιες οικονομικές εξελίξεις οι οποίες να υποδεικνύουν μια σαφή μεσοπρόθεσμη προοπτική, π.χ. η ανάκαμψη
κάποιων δραστηριοτήτων, η έναρξη μιας σημαντικής (ξένης) επένδυσης. Τους προηγούμενους μήνες, η κάμψη της απαισιοδοξίας για

τους υπόλοιπους παράγοντες οι
οποίοι επηρεάζουν το συνολικό
δείκτη προήλθε κυρίως από τη
διαφαινόμενη μη εφαρμογή προγραμματισμένων για το 2019 μέτρων και την υλοποίηση φοροελαφρύνσεων».
Σύμφωνα με την έρευνα, τον
Δεκέμβριο του 2018:
– Το ποσοστό των νοικοκυριών
που περιμένουν ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασής τους παρέμεινε σχεδόν
αμετάβλητο στο 44% (από 45% τον
Νοέμβριο), ενώ μικρή βελτίωση
προσδοκά το 12%, έναντι 10% τον
Νοέμβριο.
– Το 46% (από 50% τον Νοέμβριο) προβλέπει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, έναντι του
29% το οποίο αναμένει σταθερότητα (το αντίστοιχο ποσοστό του
Νοεμβρίου ήταν 25%).
– Το 43% των ερωτηθέντων προβλέπει μικρή ή αισθητή άνοδο της
ανεργίας. Το ποσοστό παρέμεινε
αμετάβλητο τους τελευταίους
τρεις μήνες του 2018. Μικρή μείωση της ανεργίας προβλέπει το
24% (όσο και τον Νοέμβριο).
– Συνεχίστηκε η ανησυχία των
νοικοκυριών για την αύξηση του
πληθωρισμού. Άνοδο τιμών, με
τον ίδιο ή ταχύτερο ρυθμό, προβλέπει το 39% (τον Νοέμβριο το
ποσοστό είχε φθάσει το 42%), ενώ
σταθερότητα προβλέπει το 32%
(από 33% τον Νοέμβριο).
ΧΡ. ΠΑΠ.

τοπικά

Μ

ε το Σχέδιο
Νόμου για το
νέο Σύστημα
διορισμού των
εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης να
ψηφίζεται αύριο από τη
Βουλή, δάσκαλοι και
καθηγητές συνεχίζουν τις
κινητοποιήσεις τους,
ζητώντας την απόσυρση
του.

ΚΥΡΙΑΚΗ
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Οι εκπαιδευτικοί ενάντια στο νέο σύστημα διορισμού

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις
•Για αύριο κηρύχθηκε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση
ενώ στις 11.30 π.μ. ο τοπικός Σύλλογος θα πραγματοποιήσει
συγκέντρωση στην πλατεία του ΟΤΕ

Χθες, συνεδρίασε το Δ.Σ.
του Συλλόγου Εκπαιδευτικών
Π.Ε. Τρικάλων και αποφάσισε
τη συμμετοχή στην 24ωρη
απεργιακή κινητοποίηση που
κήρυξαν ΔΟΕ και ΟΛΜΕ για
αύριο.
Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί
θα πραγματοποιήσουν νέα
συγκέντρωση διαμαρτυρίας
στα γραφεία της Διεύθυνσης
Π.Ε. Τρικάλων (πλατεία ΟΤΕ)
στις 11. 30 το πρωί με αίτημα
την απόσυρση του νομοσχεδίου για τους διορισμούς.

Ψήφισμα Καταδίκης
Παράλληλα, το Δ.Σ. του
Συλλόγου μέσω ψηφίσματος
καταδικάζει την επίθεση των
ΜΑΤ, προχθές το πρωί κατά
τη διάρκεια του εκπαιδευτικού
συλλαλητηρίου που έγινε
ενάντια στο ν/σ για τις «προσλήψεις» - απολύσεις των εκ-

Μ

ε στόχο την
καλύτερη
εκπαίδευση των
μαθητών – προσφύγων
που φοιτούν στα σχολεία
των Τρικάλων
πραγματοποιήθηκε
επιμορφωτικό πρόγραμμα
για τους εκπαιδευτικούς
που εμπλέκονται στο
πεδίο της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης και της
εκπαίδευσης ευάλωτων
ομάδων.

Το σεμινάριο έλαβε χώρα
στο 2ο Λύκειο Τρικάλων και
διοργανώθηκε από τη UNICEF
και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
με την υποστήριξη της Περιφερειακή Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

«Ομαλή η ένταξη»
Επτακόσια προσφυγόπουλα
ηλικίας 4 έως 7 ετών φοιτούν
σε σχολεία της Θεσσαλίας εκ

παιδευτικών.
«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ για να ολοκληρώσει το

βρώμικο έργο της έδειξε για
μια ακόμα φορά το αδίστακτο
πρόσωπο της χτυπώντας με

βροχή από χημικά και χειροβομβίδες κρότου λάμψης τους
διαδηλωτές, με αποτέλεσμα

να τραυματιστεί σοβαρά ο εκπαιδευτικός και βουλευτής
του ΚΚΕ Γιάννης Δελής, και

Πραγματοποιήθηκε στο 2ο Λύκειο Τρικάλων

Σεμινάριο για την εκπαίδευση
των προσφύγων
•Διοργανώθηκε από τη UNICEF και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
με την υποστήριξη της Περιφερειακή Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας
των οποίων τα 130 σε διδακτήρια των Τρικάλων, στις τάξεις υποδοχής που έχουν συσταθεί.
Όπως ανέφερε η Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων κα. Κυριακή Τοπαλίδου γίνεται προσπάθεια τα παιδιά να
φοιτούν στα σχολεία και να
έχουν το δικαίωμα να μορφωθούν και πρόσθεσε ότι μέχρι
στιγμής δεν έχουν καταγραφεί

προβλήματα αποδοχής των
προσφυγόπουλων από τη σχολική κοινότητα.
Ο β’ κύκλος των σεμιναρίων
θα ολοκληρωθεί στις 10 Φεβρουαρίου, ενώ το πρόγραμμα
έχει διάρκεια 90 ώρες.
Υπενθυμίζεται ότι η ίδρυση
και λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ έχει ως στόχο την
συμμετοχική - ενεργητική και
αποτελεσματική εκπαίδευση

των μαθητών πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης που δεν έχουν
την απαιτούμενη γνώση της
ελληνικής γλώσσας (Ρομά, Αλλοδαπών, Παλιννοστούντων,
Προσφύγων, Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων κτλ.), ώστε
στη συνέχεια αυτοί να ενταχθούν στο ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.
Για τη φοίτηση των μαθητών
στις ΤΥ ΖΕΠ, απαιτούνται από

την πλευρά της σχολικής μονάδας, σε συνεργασία με τον
οικείο Σχολικό Σύμβουλο η διεξαγωγή διαπιστωτικών τεστ,
με τα οποία ανιχνεύεται το επίπεδο ελληνομάθειας του μαθητή, η ενυπόγραφη δήλωση
του γονέα ή κηδεμόνα ότι επιθυμεί να παρακολουθήσει το
παιδί του την ΤΥΖΕΠ και η απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων για την φοίτηση των μα-

σελίδα 5

η εκπαιδευτικός Θοδώρα Δριμάλα, μέλος του ΔΣ της ΔΟΕ
και στέλεχος του ΠΑΜΕ» τονίζεται στο ψήφισμα.

Μαζικοί και μόνιμοι
διορισμοί
«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 πραγματοποίηση των χιλιάδων διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών που έχει ανάγκη
η δημόσια εκπαίδευση, με
βάση τις θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος» τόνισαν.
Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν
μαζικούς και μόνιμους διορισμούς, προσλήψεις αναπληρωτών, μόνο όπου προκύπτουν έκτακτες ανάγκες με
συμβάσεις και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, καθώς και την κατάργηση της ωρομίσθιας, του θεσμού των Αναπληρωτών Μειωμένου Ωραίου και στις ελαστικής εργασίας.
Ευαγγελία Κάκια

θητών σε ΤΥ ΖΕΠ.
Ο Σύλλογος των Διδασκόντων, υπό την καθοδήγηση του
οικείου Σχολικού Συμβούλου,
καταρτίζει το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα των ΤΥ ΖΕΠ,
λαμβάνοντας υπόψη και την
εισήγηση των εκπαιδευτικών
που διδάσκουν στις τάξεις
αυτές
• Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο
Πρόγραμμα των Τάξεων αυτών
υποβάλλεται για έγκριση και
θεώρηση στον οικείο Σχολικό
Σύμβουλο.
Την ευθύνη της επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης των εκπαιδευτικών
που διδάσκουν στις ΤΥ ΖΕΠ
έχουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι
έχουν, καθώς και της σύνταξης
και της εφαρμογής των προγραμμάτων διδασκαλίας, σε
συνεργασία πάντοτε με το διδακτικό προσωπικό.
Ε.Κ.
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ρχίζει αύριο Δευτέρα 14 Ιανουαρίου η περίοδος των
φετινών χειμερινών εκπτώσεων, η οποία λήγει στις
28 Φεβρουαρίου 2019.

Ο εμπορικός κόσμος αναμένει αναθέρμανση της αγοράς, τηρουμένων πάντα των αναλογιών, έχοντας υπόψη δηλαδή ότι βρισκόμαστε σε εποχή κρίσης, ώστε να καταφέρει να ρευστοποιήσει
τα εμπορεύματά του και να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του,
αλλά και να αλλάξει τα προϊόντα του για την επόμενη περίοδο.
«Ελπίζουμε να υπάρξει ζήτηση. Εξάλλου πάντα οι εκπτώσεις
δημιουργούν προσδοκίες. Η αγορά έχει ανάγκη ρευστού και θεωρούμε πως ο κόσμος έχει κρατήσει κάποια χρήματα για να τα
διαθέσει στην αγορά, καθώς ανάγκες πάντα υπάρχουν και οι περισσότεροι, όπως είναι άλλωστε λογικό, προσπαθούν να βρουν
την πιο συμφέρουσα προσφορά. Εμείς έχουμε προμηθευτεί με
ποικιλία ποιοτικών προϊόντων που θα διαθέσουμε σε πολύ συμφέρουσες τιμές και αισιοδοξούμε ότι θα υπάρξει άνοδος της κατανάλωσης» αναφέρουν έμποροι και τονίζουν «επαναλαμβάνουμε
και πάλι πως το σημαντικότερο είναι το “κλίμα”. Ζητάμε από τον
πολιτικό κόσμο ηρεμία, πολιτική αντιπαράθεση ήπιων τόνων και
με επιχειρήματα, όχι όξυνση. Η ψυχολογία είναι το Α και το Ω. Αν
υπάρχει καλή ψυχολογία, τότε η αγορά θα κινηθεί, ο κόσμος ότι
μπορεί θα το διαθέσει έστω και με δυσκολία, αν όχι, τότε είναι
δύσκολα τα πράγματα».
Από την πλευρά των συνδικαλιστών του κλάδου, εφιστάται η
προσοχή στους εμπόρους ως προς την διάταξη του νόμου που
απαιτεί υποχρεωτικά την αναγραφή παλιάς και νέας τιμής στα
διατιθέμενα προϊόντα. Η έλλειψη διπλής τιμής δεν θεραπεύεται
από μόνη την ύπαρξη ποσοστού έκπτωσης, με αποτέλεσμα οι
έμποροι που καταφεύγουν μόνο στην αναγραφή ποσοστού να
κινδυνεύουν με αχρείαστα πρόστιμα, τα οποία μπορεί να φτάνουν
μέχρι το 0,5% του ετήσιου τζίρου και τουλάχιστον 5.000 ευρώ.
Στην επιβαρυντική περίπτωση που οι εκπτώσεις κριθεί ότι είναι
ανακριβείς ή παραπλανητικές (δηλαδή αποσκοπούν στην εξαπάτηση του καταναλωτή), επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 1% του
ετήσιου τζίρου και τουλάχιστον 10.000 ευρώ.
Ματθαίος Μπίνας

Από αύριο Δευτέρα 14 Ιανουαρίου

Έναρξη χειμερινών εκπτώσεων
• Έτοιμος ο εμπορικός κόσμος για την περίοδο αυτή, με ποικιλία ποιοτικών προϊόντων,
σε συμφέρουσες τιμές • Ηρεμία και καλό “κλίμα” ζητάνε οι έμποροι από τους πολιτικούς

e-mail: kalliagra.avgeri@gmail.com

-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

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

Συσκευασμένες Ζωοτροφές για όλα τα ζώα

Πώληση λιανική και χονδρική
CMYK
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Τιμή για τον τρικαλινό αστυνομικό ήρωα
Μετάλλιο ανδραγαθίας στην οικογένεια του Τρικαλινού Αστυνομικού
Γεώργιο Σκυλογιάννη που έφυγε σε ώρα καθήκοντος
ετάλλιο ανδραγαθίας στην
οικογένεια του Τρικαλινού
Αστυνομικού Γεώργιου
Σκυλογιάννη που θυσίασε την ζωή του
εν ώρα καθήκοντος για την προστασία
των Ελλήνων πολιτών.

Μ

του Χριστόφορου Παπαθανασίου
Το Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας απονέμει η Πολιτεία σε 3 αστυνομικούς 8 ολόκληρα
χρόνια μετά το θάνατό τους από πυρά κακοποιών.
Ύστερα από πρόταση της υπουργού Προστασίας του Πολίτη Όλγας Γεροβασίλη και με
προεδρικό διάταγμα απονέμεται το μετάλλιο
“Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας στους
“τέως Αστυφύλακες:
α) Ευαγγελινέλη Ιωάννη του Εμμανουήλ και
β) Σκυλογιάννη Γεώργιο του Χρήστου, επειδή
αποδεδειγμένα εξέθεσαν την ζωή τους σε άμεσο και προφανή κίνδυνο, κατά τη δραστηριότητα που επέδειξαν εκτελώντας διατεταγμένη
υπηρεσία την 1-3-2011, στην περιοχή του Αγί-

ου Ιωάννη Ρέντη Αττικής όπου, τραυματίστηκαν θανάσιμα, σε συμπλοκή με ένοπλους και
επικίνδυνους για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια
κακοποιούς, πράξη που, αντικειμενικά κρινό-

μενη, συνιστά ”έξοχο” ανδραγάθημα και υπερβαίνει κατά πολύ την εκτέλεση του καλώς εννοούμενου υπηρεσιακού καθήκοντος”.
Ήταν απόγευμα της 1ης Μαρτίου 2011

όταν οι δύο άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ έπεφταν
νεκροί ύστερα από καταδίωξη ληστών.
Στο μικρό στενό του Ρέντη οι ένοπλοι ομογενείς από τη Ρωσία, οι οποίοι προηγουμένως
είχαν διαπράξει ληστεία σε περίπτερο στο Μενίδι, με καλάσνικοφ και πιστόλι κυριολεκτικά
“γάζωσαν” τον 23χρονο Γιάννη Ευαγγελινέλη
από το Περιστέρι και τον 22 Γιώργο Σκυλογιάννη από το Κεφαλόβρυσο Τρικάλων τραυματίζοντας σοβαρά δύο ακόμα συναδέλφους
τους της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
Το Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας απονέμεται, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της
κυρίας Γεροβασίλη που αναρτήθηκε στη “Διαύγεια”, και στον πρώην αρχιφύλακα Γιώργο
Ανδριτσόπουλο, ο οποίος έχασε την ζωή του
“εκτελώντας διατεταγμένη υπηρεσία την 17-62013 στο Δίστομο Βοιωτίας, σε συμπλοκή με
ένοπλους και επικίνδυνους για τη δημόσια τάξη
και ασφάλεια κακοποιούς”.
Ο αρχιφύλακας, που υπηρετούσε στο τμήμα Ασφαλείας Λιβαδειάς, έπεσε νεκρός κατά
τη διάρκεια ένοπλης συμπλοκής με Αλβανούς δραπέτες των φυλακών Τρικάλων, από τα
πυρά του αδίστακτου εκτελεστή Μάριον Κόλα.

Δοκιμάζονται οι αντοχές
του συστήματος ενέργειας
ση λόγω κακοκαιρίας.
Ετσι, το πολικό ψύχος που εξαπλώθηκε σε όλη τη χώρα βρήκε το σύστημα φυσικού αερίου χωρίς εφεδρείες. Για την κάλυψη της υψηλής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας τις προηγούμενες ημέρες χρειάστηκε να δουλέψουν στο φουλ όλες
οι διαθέσιμες παραγωγικές μονάδες (λιγνιτικές και φυσικού αερίου), ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή των αιολικών που λόγω
ανέμων είχαν υψηλή απόδοση. Η παρατεταμένη κακοκαιρία
ωστόσο στην περιοχή της Πτολεμαΐδας δυσχεραίνει το έργο
της εξόρυξης, όπως και η αδυναμία χρήσης των μηχανημάτων
λόγω παγετού, με αποτέλεσμα τα αποθέματα λιγνίτη στις αυλές των λιγνιτικών σταθμών της ΔΕΗ να περιορίζονται σημαντικά. Τα σοβαρότερα προβλήματα αντιμετωπίζει ο ΑΗΣ Καρδιάς.
Σε μια προσπάθεια διαχείρισης της κατάστασης η ΔΕΗ περιόρισε τις δύο προηγούμενες ημέρες τα φορτία του σταθμού
θέτοντας εκτός λειτουργίας δύο μονάδες. Εάν τα προβλήματα τροφοδοσίας σε λιγνίτη συνεχιστούν το σύστημα δεν είναι
βέβαιο ότι θα αντεπεξέλθει στο νέο κύμα κακοκαιρίας και ενδεχομένως να χρειαστούν έκτακτα μέτρα, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα μπλακ άουτ. Το πρώτο μέτρο, πάντως, που
εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές είναι η εφαρμογή της διακοψιμότητας, της απελευθέρωσης δηλαδή φορτίων από την ενεργοβόρα βιομηχανία έναντι αποζημίωσης.

Εάν τα προβλήματα τροφοδοσίας σε λιγνίτη συνεχιστούν, το σύστημα δεν είναι βέβαιο ότι θα αντεπεξέλθει
στο νέο κύμα κακοκαιρίας και ενδεχομένως να χρειαστούν έκτακτα μέτρα
γωνία για το πιθανό ενδεχόμενο μη ανταπόκρισης
του συστήματος φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού
της χώρας στο νέο κύμα κακοκαιρίας που
αναμένεται από σήμερα επικρατεί στις αρμόδιες αρχές,
καθώς μειώνονται τα αποθέματα λιγνίτη στις αυλές των
λιγνιτικών σταθμών της ΔΕΗ και οι μονάδες φυσικού
αερίου καλούνται να υποκαταστήσουν το πιθανό
έλλειμμα λιγνιτικής παραγωγής τη στιγμή που η
Ρεβυθούσα δεν διαθέτει αποθέματα φυσικού αερίου και
τα προγραμματισμένα φορτία LNG δεν είναι βέβαιο ότι
μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς.

Α

Σε μια προσπάθεια διαχείρισης της κατάστασης η ΔΕΠΑ αναζήτησε και ναύλωσε έκτακτο φορτίο LNG το οποίο αναμένεται
να φτάσει στη Ρεβυθούσα στις 24 του μηνός. Την ίδια στιγμή
όμως, μια απόφαση της ΡΑΕ προς συμμόρφωση των ηλεκτροπαραγωγών για τη διατήρηση αποθεμάτων ασφαλείας από
τις 16 Ιανουαρίου έρχεται μάλλον να επιτείνει το πρόβλημα
παρά να το λύσει, αφού θα στερήσει από την αγορά περί τις
67 χιλιάδες κυβικά μέτρα αερίου, κάτι που εκτιμάται ότι θα οδηγήσει το σύστημα σε κατάσταση συναγερμού.
Η ΡΑΕ με τη νέα απόφασή της επισείει την απειλή προστίμων προς τους υπόχρεους ηλεκτροπαραγωγούς για το γεγονός ότι δεν ανταποκρίθηκαν σε προηγούμενη απόφασή της που

τους υποχρέωνε να διατηρήσουν αποθέματα ασφαλείας πέντε ημερών. Οπως αποκάλυψε χθες η «Κ» τα αποθέματα αυτά
δεν δηλώθηκαν λόγω αδυναμίας της ΔΕΠΑ να δεσμεύσει ποσότητες φυσικού αερίου για τους πελάτες της, η οποία και ζήτησε από τη ΡΑΕ παράταση της σχετικής προθεσμίας για τις
13 Φεβρουαρίου.
Η ΡΑΕ ωστόσο απέρριψε το σχετικό αίτημα και με νέα απόφασή της, επικαλούμενη τον ασφαλή εφοδιασμό της χώρας,
προειδοποιεί ότι εάν δεν δεσμευθούν αποθέματα ασφαλείας
από τις 16 Ιανουαρίου θα ενεργοποιήσει τις προβλεπόμενες κυρώσεις από τον Κανονισμό. Δεδομένου ότι οι κυρώσεις αυτές
προβλέπουν πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και το 10% του τζίρου κάθε μονάδας, οι ηλεκτροπαραγωγοί εκτιμάται ότι θα σπεύσουν να δεσμεύσουν ποσότητες, οι οποίες όμως λόγω της στενότητας του συστήματος θα επιτείνουν τα προβλήματα επάρκειας.
Η εξέλιξη αυτή είναι ενδεικτική του κακού προγραμματισμού
των εμπλεκόμενων φορέων που στηρίχτηκε στις προβλέψεις
του ΔΕΣΦΑ για την έγκαιρη παράδοση της τρίτης δεξαμενής
της Ρεβυθούσας, οι οποίες όμως επιβεβαιώθηκαν μόνο ως προς
το σκέλος των πολυδιαφημιζόμενων εγκαινίων. Η δεξαμενή παραδόθηκε προς χρήση σχεδόν ένα μήνα αργότερα, προκαλώντας αλυσιδωτά προβλήματα στον προγραμματισμό για την
προμήθεια φυσικού αερίου, τα οποία επέτεινε η υψηλή ζήτη-
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Στην Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων ν. Τρικάλων “Η ΑΝΟΙΞΗ”, μαζί με την ΠΕΜ

Ετοιμάζονται για δυναμική κινητοποίηση
• Πραγματοποιούνται συσκέψεις και συγκεντρώσεις, ώστε να είναι όλα έτοιμα
για τα τέλη του Ιανουαρίου, που προγραμματίζεται η έναρξη της κινητοποίησης

Π

ροετοιμάζεται η
Ομοσπονδία Αγροτικών
Συλλόγων ν. Τρικάλων
(ΟΑΣΤ) “Η ΑΝΟΙΞΗ” για τις
δυναμικές κινητοποιήσεις των
αγροτών, που έχει εξαγγείλει η
Πανελλαδική Επιτροπή των
Μπλόκων (ΠΕΜ) για τις 28
Ιανουαρίου 2019.

«Βρισκόμαστε σε διαρκή κινητικότητα. Παρά τις δύσκολες οικονομικά και καιρικά, συνθήκες, πραγματοποιούμε επισκέψεις στα χωριά
και ερχόμαστε σε επαφή με συναδέλφους, προκειμένου να τους ακούσουμε και να τους ενημερώσουμε
για τον αγώνα και τα αιτήματα» δηλώνει ο πρόεδρος της ΟΑΣΤ Αποστόλης Θωμόπουλος και σημειώνει
«ετοιμαζόμαστε για την συνέχιση
των κινητοποιήσεών μας. Προς τα
τέλη του τρέχοντα μήνα θα κατέβουμε και φέτος στους δρόμους,
διεκδικώντας δυναμικά την ικανοποίηση χρόνιων αιτημάτων μας, που
είναι δίκαια. Αυτονόητο είναι πως
συντασσόμαστε με την Πανελλαδική
Επιτροπή των Μπλόκων. Το επόμενο
χρονικό διάστημα θα ενταθούν οι
συσκέψεις και θα ληφθούν οι αποφάσεις».
«Μαζί με τους συμμάχους μας εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους των πόλεων δίνουμε μαχητική
απάντηση στην αντιλαϊκή πολιτική

Ο πρόεδρος της ΟΑΣΤ “Η ΑΝΟΙΞΗ”
Απ. Θωμόπουλος
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και
όλων όσων ψήφισαν τα Μνημόνια
και στηρίζουν τις πολιτικές που μας
οδηγούν στην φτώχεια, το ξεκλήρισμα και τον αφανισμό» τονίζει ο κ.
Θωμόπουλος και σημειώνει «να
βροντοφωνάξουμε φτάνει πια: Στην
άγρια φοροληστεία, τις υπέρογκες
ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ
και τον ΕΛΓΑ, τον ΕΝΦΙΑ και τα
κάθε είδους χαράτσια. Στο υπέρογκο
κόστος παραγωγής και τις εξευτελιστικές τιμές στα προϊόντα που μειώνουν κάθε χρόνο το εισόδημα μας

με αποτέλεσμα να μην μπορούμε
να επιβιώσουμε, να καλλιεργήσουμε
και να παράγουμε. Στους πλειστηριασμοί και τις κατασχέσεις».
Τα αιτήματα της “ΑΝΟΙΞΗΣ”
Τα αιτήματα των οποίων την ικανοποίησή των ζητάει η “ΑΝΟΙΞΗ”
-Κατώτερες εγγυημένες τιμές για
τα γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα,
που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν εισόδημα για
επιβίωση και συνέχιση της αγροτικής
δραστηριότητας. Αμεση πληρωμή
των αγροτικών προϊόντων κατά την
παράδοσή τους, να σταματήσει το
αίσχος των «ανοιχτών τιμών». Φτηνά
προϊόντα για τις λαϊκές ανάγκες.
-Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος λόγω των πολύ χαμηλών
τιμών παραγωγού των προϊόντων
και των ζημιών στην παραγωγή, για
τις οποίες δεν φέρουν ευθύνη οι
παραγωγοί.
-Μείωση του κόστους παραγωγής,
με αφορολόγητο πετρέλαιο, μείωση
της τιμής του αγροτικού ρεύματος
κατά 50%, κατάργηση του ΦΠΑ σε
αγροτικά μέσα και εφόδια, ζωοτροφές, τρόφιμα, είδη λαϊκής κατανάλωσης και υπηρεσίες, κατάργηση
των χαρατσιών.
-Κατάργηση του αντιασφαλιστικού
νόμου, συντάξεις αξιοπρέπειας στα
60 χρόνια για τους αγρότες και στα
55 για τις αγρότισσες, αποκλειστικά
δημόσια δωρεάν Υγεία - Πρόνοια.

-ΕΛΓΑ κρατικός φορέας που θα
καλύπτει και θα αποζημιώνει στο
100% τις ζημιές απ' όλες τις αιτίες
καταστροφής σε φυτική, ζωική παραγωγή και πάγιο κεφάλαιο, χωρίς
καθυστερήσεις.
-Να μην ισχύσουν οι περικοπές
στις επιδοτήσεις - ενισχύσεις, κατάργηση όλων των άμεσων και έμμεσων περιορισμών της αγροτικής
και κτηνοτροφικής παραγωγής που
επιβάλλει η νέα ΚΑΠ της ΕΕ, σύνδεση των ενισχύσεων με την παραγωγή, το ζωικό κεφάλαιο.
-Να αυξηθεί στα 12.000 ευρώ, συν
3.000 ευρώ για κάθε παιδί, το ετήσιο
ακατάσχετο χρηματικό όριο στα βιβλιάρια των μικρομεσαίων αγροτών.
-Καμιά κατάσχεση και πλειστηριασμός πρώτης, δεύτερης κατοικίας
ή χωραφιού, από δάνεια που βρί-

σκονται στο «κόκκινο», συνολικής
αντικειμενικής αξίας μέχρι 300.000
ευρώ.
-Να μη μειωθεί το αφορολόγητο
όριο που κατέκτησαν οι αγρότες
στα μπλόκα. Αφορολόγητο ατομικό
εισόδημα 12.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε
παιδί, φορολογία σε κάθε πραγματικό εισόδημα, κατάργηση των τεκμηρίων.
-Να σταματήσουν τα «αγροτοδικεία» και η ποινικοποίηση των αγώνων, που αποσκοπούν στην τρομοκράτηση των μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων ώστε να πάψουν ν'
αγωνίζονται για τα δίκαια και ζωτικά
αιτήματά τους, ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και
της ΕΕ.
Ματθαίος Μπίνας

Έχουν δικαίωμα όσοι πωλούν αγροτικά προϊόντα ή επιδοτούνται

Ένταξη στο ειδικό καθεστώς
• Δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν δήλωση ΟΣΔΕ

Να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς μπορούν όποιοι διενεργούν πωλήσεις αγροτικών προϊόντων, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν δικαιολογητικά για την δήλωση
ΟΣΔΕ.
Από την 1η Ιανουαρίου 2017,
ισχύουν δύο καθεστώτα αγροτών, το κανονικό και το ειδικό,
με το 2ο να εντάσσονται σ’
αυτό υποχρεωτικά όσοι από
την προαναφερθείσα ημερομηνία διαθέτουν αγροτικά προϊόντα δικής τους παραγωγής,
ανεξαρτήτως αξίας, ή εισπράττουν επιδοτήσεις ανεξαρτήτως
ποσού.
Το κριτήρια για να ενταχθεί
κάποιος στο ειδικό καθεστώς
είναι:
α) η πώληση παραχθέντων
προϊόντων (ανεξαρτήτου αξίας)
και

β) η είσπραξη επιδότησης
(ανεξαρτήτως ποσού).
Όταν ισχύει το ένα από τα
δύο, τότε υπάρχει υποχρέωση
ένταξης στο ειδικό καθεστώς,
που γίνεται προσκομίζοντας
το έντυπο Μ0 και μόνο αυτό,
χωρίς την υποβολή του εντύπου
Μ2, ενώ καλό είναι να προσκομίζεται και το έντυπο Μ1 με
μία φωτοτυπία της ταυτότητας,
για την επιβεβαίωση της ορθότητας των ατομικών στοιχείων
στο Μητρώο.
Ετεροχρονισμένη ένταξη στο
ειδικό καθεστώς, δεν απαγορεύεται από κάποια διάταξη
και μπορεί κάποιος να υποβάλλει στο Μητρώο της αρμόδιας
ΔΟΥ αίτηση με επιθυμία ένταξης στο ειδικό καθεστώς την
01/01/10, ή την 01/01/07 κλπ. ή
και παλιότερα, όμως δεν μπορεί
να ζητήσει επιστροφή ΦΠΑ, άρα

όποιος ενδιαφέρεται να ενταχθεί με παλιά ημερομηνία για
κάποιο άλλο λόγο το ζητά.
Όποιος κι αν είναι ο λόγος
αυτό πάντως, το Μητρώο της
αρμόδιας Δ.Ο.Υ. είναι υποχρεωμένο να παραλάβει την αίτηση
του και:
Ι) Εφόσον η ημερομηνία ένταξης που ζητείται είναι μέχρι
και την 01/01 του προηγούμενου έτους, να προχωρήσει άμεσα στην ένταξη του ενδιαφερόμενου στο ειδικό καθεστώς.
ΙΙ) Εφόσον η ημερομηνία που
αιτείται ο ενδιαφερόμενος είναι
παλαιότερη, ορίζεται ελεγκτής
ο οποίος συντάσσει έκθεση
ελέγχου με την οποία προσδιορίζεται η ορθότητα ή όχι
του αιτήματος.
Ματθαίος Μπίνας
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Ο Σωτήρης Χατζηγάκης
αποχαιρετάει τον φίλο
του Δημήτρη Σιούφα

ΚΥΡΙΑΚΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών
Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια
προς την οικογένεια και τους οικείους του Δημήτρη Σιούφα, του πρώην Θεσσαλού Πρόεδρου της Ελληνικής
Βουλής και Υπουργού που απεβίωσε προχθές.
Οφείλει να αναγνωρίσει δημόσια τη συμβολή του, ως
Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
στην ένταξη των δημοσιογράφων των Περιφερειακών
Ενώσεων (ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε και ΕΣΗΕΠΗΝ), στο πρώην ταμείο ΤΣΠΕΑΘ, σημερινή διεύθυνση του ΕΤΑΠ ΜΜΕ στον
ΕΦΚΑ.
Η απόφασή του αυτή θωράκισε όλους τους δημοσιογράφους της Περιφέρειας και διαφύλαξε το επάγγελμα για πολλά χρόνια, από επιτήδειους και «αλεξιπτωτιστές».
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει. Θα μνημονεύεται πάντα από όλους μας.
Το Δ.Σ.
ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε

Σύνδεσμος Γυναικών Κορομηλιάς

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

σελίδα 9

Αύριο Δευτέρα το τελευταίο
αντίο στον Δ. Σιούφα
Συλλυπητήρια από τον πολιτικό κόσμο

Τ

Η ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε
για το θάνατο
του Δημήτρη Σιούφα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Η οικογένεια ζήτησε να μην γίνει δημοσία δαπάνη η κηδεία

η Δευτέρα θα αποχαιρετίσουν
οικογένεια, φίλοι και ο πολιτικός
κόσμος τον Δημήτρη Σιούφα, ο
οποίος έφυγε προχθες από τη ζωή σε
ηλικία 74 ετών.

Τα συλλυπητήρια του για τον θάνατο του Δημήτρη Σιούφα εξέφρασε στην οικογένεια του ο πρώην Υπουργός
και Αντιπρόεδρος της Βουλής Σωτήρης Χατζηγάκης.
Οι δύο πολιτικοί είχαν στενή συνεργασία στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Κυβέρνηση Καραμανλή,
και είχαν κοινούς αγώνες για την στήριξη θεμάτων που
αφορούσαν τον ιδιαίτερο τόπο τους την Θεσσαλία.
Ο Σωτήρης Χατζηγάκης με ένα λιτό κείμενο αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Σιούφα. Συγκεκριμένα:
«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του
αγαπητού μου συμπατριώτη και καλού φίλου Δημήτρη
Σιούφα. Ο Δημήτρης, άξιο τέκνο της Θεσσαλικής γης,
εκπροσώπησε επάξια την Βουλή και την Κυβέρνηση για
πολλά χρόνια. Εμείς που τον γνωρίσαμε από κοντά και
αγωνιστήκαμε μαζί του αισθανόμαστε ένα κενό που χάσαμε έναν καλό φίλο και άξιο συμμαχητή.
Στην γυναίκα του και στην οικογένεια του θέλω να εκφράσω τα βαθιά μου συλλυπητήρια, ευχόμενος ο Θεός
να μπορέσει να αμβλύνει τον βαρύ τους πένθος».
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Η κηδεία του δεν θα πραγματοποιηθεί δημοσία δαπάνη, όπως θα άρμοζε στην περίσταση, καθώς, όπως αναφέρει το υπουργείο
Εσωτερικών, γίνεται σεβαστή σχετική επιθυμία της οικογένειας του εκλιπόντος.
Η οικογένεια Σιούφα ευχαριστεί όλους θερμά για τη συμπαράσταση και ενημερώνει ότι
η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Δευτέρα 14-01-2019 και ώρα 13.00 μ.μ. στον Ι.Ν
Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη Αθηνών και η
ταφή στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών. Εκφράζει επίσης την παράκληση αντί στεφάνων να
γίνουν δωρεές σε ευαγή ιδρύματα και σκοπούς.
Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος εξέφρασε τη
θλίψη του για την απώλεια του πρώην προέδρου της Βουλής και υπουργού και τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους του. «Ο
Δημήτρης Σιούφας υπήρξε ένας ξεχωριστός
άνθρωπος και πολιτικός που άφησε σημαντικό έργο, υπηρετώντας πάντα με αυταπάρνηση τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία»
σημείωσε στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο
υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης,
Με την οικογένεια του στενού του φίλου επι-

κοινώνησε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, εκφράζοντας τα θερμά και ειλικρινή του συλλυπητήρια
για την απώλειά του.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραστεί
στη νεκρώσιμη ακολουθία, που θα τελεστεί τη
Δευτέρα.
«Ο Δημήτρης Σιούφας άφησε το στίγμα του
στην πολιτική ζωή με τη σοβαρότητα, τη νηφαλιότητα και τη μετριοπάθειά του, αρχές που
προάγουν τη δημοκρατία και τις οποίες υπηρέτησε με συνέπεια ως το τέλος της ζωής του»
έγραψε ο Πρωθυπουργός, σε ανάρτησή του
στο twitter. Ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε τα ει-

λικρινή συλλυπητήριά του στην οικογ
Είχαν προηγηθεί ανάλογα μηνύματα από
τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον πρώην πρόεδρο του
κόμματος, Κώστα Καραμανλή. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως Δημήτρης Σιούφας υπήρξε
ένας σπουδαίος πολιτικός και ένας σπάνιος άνθρωπος που ξεχώρισε για το ήθος, την ευγένεια και την ποιότητά του.
«Για πολλά χρόνια υπηρέτησε την χώρα, την
παράταξή μας και την ιδιαίτερη πατρίδα του,
την Καρδίτσα» σημείωσε, προσθέτοντας
πως «άφησε πίσω του σημαντικό έργο σε όλα
τα υπουργεία από τα οποία πέρασε και άσκησε υποδειγματικά τα καθήκοντά του ως Πρόεδρος της Βουλής, κερδίζοντας την εκτίμηση
όλου του πολιτικού κόσμου».
Από την πλευρά του ο Ευάγγελος Βενιζέλος
τόνισε πως ήταν ένας πολιτικός με πλούσια
διαδρομή, σπάνια αίσθηση αξιοπρέπειας, ειλικρινή μετριοπάθεια, με σεβασμό σε ομοϊδεάτες και αντιπάλους και με γνήσιο ενδιαφέρον για τα μεγάλα προβλήματα του τόπου.
«Ως Πρόεδρος της Βουλής χειρίστηκε με σύνεση και γνήσια συναινετική διάσταση όλες τις
κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τις αναπόφευκτες εντάσεις και αγωνίστηκε για την
αναβάθμιση του Κοινοβουλίου» τόνισε στο
συλλυπητήριο μήνυμά του.
Συλλυπητήρια στην οικογένεια Σιούφα απηύθυνε και το ΚΚΕ.

Χ. Βαΐτσης: Κίνδυνος επανάληψης της Ιστορίας στο Αιγαίο
Χωρίς αμφιβολία εξετάζοντας
κανείς τα γεωπολιτικά δεδομένα
των περιόδων Ιανουαρίου 1996 και
Ιανουαρίου 2019 στη περιοχή, θα
διαπιστώσει πολλά κοινά σημεία,
τα οποία δικαιολογημένα προκαλούν σοβαρούς προβληματισμούς
και δημιουργούν ενδεχομένως
συνθήκες επανάληψης της Ιστορίας, η οποία υπήρξε αφετηρία μέσω ενός ιδιαίτερα επώδυνου
για την τιμή των ΕΔ επεισοδίου
στα Ίμια - ενός νέου κύκλου αντιπαραθέσεων και διεκδικήσεων εκ
μέρους της Τουρκίας στη περιοχή
του Αιγαίου και όχι μόνον.
Τον Ιανουάριο του 1996, η πρωθυπουργός της Τουρκίας Τανσού
Τσιλέρ, εκ πεποιθήσεως ακραία
και επιθετική σε ότι είχε να κάνει
στις σχέσεις της με την Ελλάδα,
μετά τις εκλογές της 24 Δεκεμβρίου 1995 που ανέδειξαν μία
ασταθή ισορροπία δίχως κάποια
κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αναζητά ευκαιρία για το χτίσιμο ενός
δυναμικού προφίλ στο εσωτερικό
και την ασφαλή εδραίωση της
στην πρωθυπουργία της χώρας.
Έχει προηγηθεί στις 25 Δεκ. ’95
η (τυχαία ή προσχεδιασμένη) προσάραξη του πλοίου «Φίγκεν Ακάτ»
στα αβαθή ύδατα κοντά στα Ίμια,
η πτώση του τουρκικού μαχητικού
στις 28 Δεκ. κοντά στη Λέσβο, η
ρηματική διακοίνωση του Τουρκικού ΥΠΕΞ στις 29 του ίδιου μήνα
για την κυριότητα των βραχονησίδων Ίμια, καθώς και τα γνωστά
συμβάντα με την έπαρση και υποστολή των σημαίων Ελλάδας και
Τουρκίας στη βραχονησίδα.
Αντίστοιχα στην Ελλάδα την
ίδια περίοδο επικρατεί πολιτική
αστάθεια, καθώς ουσιαστικά δεν
υπάρχει κυβέρνηση ή έστω υπολειτουργεί. Ο πρωθυπουργός Α.
Παπανδρέου βρίσκεται άρρωστος στο Ωνάσειο, - από όπου παραιτείται στις 15 Ιανουαρίου - ενόσω οι διάφορες ομάδες εντός του
κόμματος αγωνίζονται για τη διαδοχή. Αποτέλεσμα της εν λόγω κατάστασης, η έλλειψη αντανακλαστικών στο ΥΠΕΞ και η καθυστερημένη κατά 10 ημέρες αντίδραση και απόρριψη της τουρκικής
διακοίνωσης της 29ης Δεκεμβρί-

ου.
Ο Κ. Σημίτης εκλέγεται πρωθυπουργός από την κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος στις 19
Ιανουαρίου και κατά το διάστημα
που η κατάσταση εξελίσσεται - μέχρι στις 30 Ιανουαρίου - η κυβέρνηση ασχολείται κυρίως με την
προσπάθεια λήψης της ψήφου
εμπιστοσύνης στη Βουλή, ενώ
κατά τις κρίσιμες εκείνες ώρες, κανείς στη κυβέρνηση δεν ασχολείται σοβαρά με το θέμα. Παράλληλα εμφανής είναι και η σύγχυση
εντός του ελληνικού πενταγώνου
με την έλλειψη κεντρικής κατεύθυνσης και παντελή απουσία του
πνεύματος της διακλαδικότητας.
Η Τουρκία εκμεταλλευόμενη την
δύσκολη για την Ελλάδα πολιτική
συγκυρία, πραγματοποιεί στρατιωτική απόβαση επί αφύλακτου
ελληνικού εδάφους και καταλαμβάνει τη βραχονησίδα των Ιμίων,
με τις γνωστές έκτοτε συνέπειες.
Σήμερα, αν και οι καταστάσεις
διαφορετικές, παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες. Η Τουρκία, με
την ακολουθούμενη πολιτική του
Ερντογάν αντιμετωπίζει πολλές
προκλήσεις, τόσο στη Συρία, όσο
και στην Αν. Μεσόγειο και το Αιγαίο. Ο «αυτό-εγκλωβισμός» της
σε σπασμωδικές ενέργειες, επιθετική ρητορική και σε δηλώσεις
που δύσκολα αναιρούνται - τόσο
από τον ίδιο τον Ερντογάν, τους
υπουργούς Αμυνας και Εξωτερικών, αλλά και από τον συνεργαζόμενο μαζί του Αρχηγό των «Γκρίζων Λύκων» Μπαχτσελί - δημιουργούν συνθήκες αυξημένης έντασης και προβληματισμού ως
προς τον τρόπο ενεργείας και κατεύθυνσης της τουρκικής πολιτι-

κής, η οποία αναζητά «διεξόδους»
επίτευξης των εθνικών της στόχων
και αποφυγή της αποδοχής - όπως
αυτή ενίσταται - «τετελεσμένων».
Ομοίως, η ένταση στη περιοχή
του Αιγαίου έχει αυξηθεί δραματικά το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα με τις υπερπτήσεις τουρκικών Α/Φ σε χαμηλό σχετικά ύψος
πάνω από ελληνικά νησιά και μάλιστα κατοικημένα (Καστελόριζο)
κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων. Άραγε σ’ αυτή την περίπτωση κατάφορης εθνικής παραβίασης, που βρίσκονται οι «κόκκινες
γραμμές» της ελληνικής αμυντικής
πολιτικής;
«Νερό στο μύλο» της τουρκικής
προπαγάνδας και συμπεριφοράς
έριξαν οι συνεχείς δηλώσεις του
έλληνα ΥΠ.ΑΜ, αλλά κυρίως οι
ατυχείς κατά την άποψη μου δηλώσεις του Α/ΓΕΕΘΑ, ο οποίος φυσικά δεν είπε τίποτε περισσότερο
από το αυτονόητο για την περίπτωση κατάληψης εθνικού εδάφους, έπεσε όμως στη παγίδα
της τουρκικής προκλητικής συμπεριφοράς. Τέτοιου είδους δηλώσεις – ιδιαίτερα από την στρατιωτική ηγεσία - ανήκουν σε αξιωματούχους χωρών του είδους της
Τουρκίας, που κυρίως στοχεύουν
στο εσωτερικό της. Εάν ο Α/ΓΕΕΘΑ είχε κάποιες πληροφορίες και
ήθελε να στείλει κάποιο μήνυμα
στη αντίπερα όχθη, υπάρχουν
πλείστοι όσοι άλλοι τρόποι, περισσότερο ίσως αποτελεσματικοί
και σίγουρα απολύτως πιό σοβαροί από τις δηλώσεις περί ισοπέδωσης ελληνικού εδάφους.
Σε ότι αφορά στη πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, παρά τα
αντιθέτως λεγόμενα κανείς δεν
μπορεί να αρνηθεί την πολιτική
αστάθεια. Η συγκυβέρνηση «πνέει τα λοίσθια» και το μέλλον της
κυβέρνησης φαντάζει αβέβαιο και
προβληματικό. Επί της ουσίας δεν
υπάρχει υπουργός εξωτερικών
μετά την παραίτηση Κοτζιά (η
ύπαρξη του Γενικού Γραμματέα,
Πρέσβη κ. Παρασκευόπουλου
αποτελεί ίσως την μοναδική έγκυρη άποψη στο ανώτατο επίπεδο), ο ΥΠ.ΑΜ βρίσκεται «υπό προθεσμίαν», αναμένοντας όλοι από

ημέρα σε ημέρα την υποβολή της
παραίτησης του, ενώ ακόμη και
στην στρατιωτική ηγεσία υπάρχει
αναταραχή λόγω των επικείμενων
κρίσεων και φημολογούμενων αλλαγών.
Εάν αποδεχθεί κανείς με το
γνωμικό «ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται», τότε η παρούσα κατάσταση προσφέρει
ίσως γόνιμο έδαφος και ανοίγει
παράθυρα ευκαιρίας σε αυτόκλητους υπερασπιστές του διεθνούς
δικαίου – κατά την δική τους φυσικά αντίληψη και θεώρηση – στη
περιοχή. Παρά τον ρόλο που προτίθεται να διαδραματίσει ο διεθνής
παράγοντας και η αυξημένη γεωστρατηγική ασφάλεια που είναι
δυνατόν να μας προσφέρουν οι
διεθνείς συμμαχίες που διαμορφώνονται στην Αν. Μεσόγειο, κανείς δεν μπορεί να εξασφαλίσει
απονενοημένες ενέργειες, που είναι δυνατόν να δημιουργήσουν
ντόμινο αρνητικών εξελίξεων στη
περιοχή.
Επομένως, η κατάσταση επιβάλει νηφαλιότητα, αυξημένη επαγρύπνηση σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο, απόλυτη ετοιμότητα και κυρίως επίδειξη ψυχραιμίας και σοβαρότητας από όλους.
Η πολιτική ηγεσία στα συναρμόδια
για την άμυνα υπουργεία (ΥΠΕΞ,
ΥΠΑΜ και ΥΠτΠ/ΕΥΠ), δεν πρέπει
να επιτρέψει στην περιρρέουσα
πολιτική ατμόσφαιρα να επηρεάσει τα απαιτούμενα αυξημένα αισθητήρια παρακολούθησης των
δεικτών έγκαιρης προειδοποίησης
και μαζί με την στρατιωτική ηγεσία, η οποία απαλλαγμένη από
προσωπικές ανασφάλειες, δεν θα
επιτρέψουν την δημιουργία αρνητικών τετελεσμένων για τη
χώρα. Κύριο έργο και αποστολή
όλων, δεν είναι άλλη από την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων,
η δε Ιστορία δεν πρόκειται να
συγχωρήσει ποτέ ολιγωρίες, με
καμία δικαιολογία.
*Ο Χρήστος Βαΐτσης είναι Πτέραρχος (Ι) ε.α., Επίτιμος Αρχηγός
ΓΕΑ και Σύμβουλος του Προέδρου
της ΝΔ σε θέματα Εθνικής Ασφάλειας.
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Μάχη για ανοιχτά
σχολεία στην Καλαμπάκα
• Στον αποχιονισμό των προαύλιων χώρων των σχολείων
προχώρησε η δημοτική Αρχή του Δήμου Μετεώρων

Η

κακοκαιρία έδειξε το δύσκολο πρόσωπο της και
στην περιοχή της Καλαμπάκας, αλλά η δημοτική
αρχή του δήμου Μετεώρων προσπαθεί τις
τελευταίες μέρες να τρέξει το θέμα κυρίως με το να
ανοίξουν χωρίς κίνδυνο τα σχολεία από την Δευτέρα.

του Χριστόφορου Παπαθανασίου
Στον απαγχονισμό των αύλιων χώρων των Δημοτικών σχολείων της πόλης μας προχώρησε ο Δήμο Μετεώρων από την
Παρασκευή.
Αποχιονίστηκαν όλες οι αυλές των σχολικών μονάδων και
είναι έτοιμες την Δευτέρα καλώς ενόντων του καιρού να
υποδεχτούν τους μαθητές και τις μαθήτριες για την έναρξη
των μαθημάτων τα οποία θυμίζουμε ότι σταμάτησαν στις 21
Δεκεμβρίου για τις γιορτές των Χριστουγέννων και έκτοτε,
λόγω της κακοκαιρίας στις πρώτες ημέρες του 2019 δεν λειτούργησαν μέχρι και σήμερα.
Οι εικόνες από το meteora24.vr προέρχονται από τον αποχιονισμό στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας.
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Για το βραβείο του Συμβουλίου της Ευρώπης

Η Ελλάδα εκπροσωπείται από την Περιφέρεια
Θεσσαλίας με το έργο της Λίμνης Κάρλα

Τ

ο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επέλεξε μετά
από διαγωνισμό ειδικής επιστημονικής επιτροπής να εκπροσωπηθεί η χώρα μας στην 6η Σύνοδο Βραβείου Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης από το έργο της Επανασύστασης της Λίμνης Κάρλας.
Αναμφισβήτητα πρόκειται για μια μεγάλη διάκριση που έρχεται να προστεθεί στις βραβεύσεις που έχει αποσπάσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας για το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο που
έχει υλοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες στα Βαλκάνια και στην
Ευρώπη.
Το Βραβείο Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης εντάσσεται
στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο. Μια σύμβαση που αποτελεί την πρώτη διεθνή συνθήκη που ασχολείται αποκλειστικά με
όλες τις πτυχές του τοπίου: φυσικές, αγροτικές και περιαστικές.
Το Συμβούλιο τις Ευρώπης αναγνωρίζει ότι το τοπίο αποτελεί σημαντικό μέρος της ποιότητας ζωής των ανθρώπων: σε υποβαθμισμένες περιοχές όπως και σε περιοχές υψηλής ποιότητας, σε
περιοχές που αναγνωρίζονται ως εξαιρετικής ομορφιάς, καθώς
και σε καθημερινές περιοχές.
Το Βραβείο αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας
των πολιτών στην αξία των τοπίων, τον ρόλο τους και τις αλλαγές τους. Ανταμείβει υποδειγματικά πρακτικές πρωτοβουλίες που

αποσκοπούν στην επίτευξη επιτυχημένων στόχων ποιότητας τοπίου στα εδάφη των μερών της Σύμβασης.
Κριτήρια για την απονομή του Βραβείου Τοπίου
Κριτήριο 1 - Βιώσιμη εδαφική ανάπτυξη
Τα έργα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και να είναι ανοιχτά στο
κοινό τουλάχιστον τρία έτη, όταν υποβλήθηκαν οι υποψηφιότητες.
Πρέπει επίσης:
- να αποτελούν μέρος μιας πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης και
να είναι σε αρμονία με την εδαφική οργάνωση της σχετικής περιοχής ·
- να αποδεικνύουν την περιβαλλοντική, κοινωνική, οικονομική,
πολιτιστική και αισθητική τους βιωσιμότητα ·
- να αντιμετωπίζουν ή να αποκαθιστούν τυχόν ζημιές στις δομές τοπίου.
- να συμβάλλουν στην ενίσχυση και εμπλουτισμό του τοπίου
και στην ανάπτυξη νέων ποιοτήτων.
Κριτήριο 2 - Υποδειγματική αξία
Η εφαρμογή της πολιτικής ή τα μέτρα που συνέβαλαν στη βελτίωση της προστασίας, τη διαχείριση και/ή τον προγραμματισμός
των σχετικών τοπίων πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα καλής
πρακτικής.

CMYK

Κριτήριο 3 - Συμμετοχή του κοινού
Να περιλαμβάνουν την ενεργό συμμετοχή του κοινού, των τοπικών και περιφερειακών αρχών και άλλους φορείς και θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν σαφώς τους στόχους ποιότητας του τοπίου.
Το κοινό πρέπει να μπορεί να συμμετέχει ταυτόχρονα με δύο
τρόπους:
- μέσω του διαλόγου και των ανταλλαγών μεταξύ των μελών
της κοινωνίας (δημόσιες συνεδριάσεις, συζητήσεις, διαδικασίες
για τη συμμετοχή και τη διαβούλευση στον τομέα,) ·
- μέσω διαδικασιών συμμετοχής του κοινού και συμμετοχής στις
πολιτικές τοπίου εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών αρχών.
Κριτήριο 4 - Ευαισθητοποίηση
Κάθε Μέρος αναλαμβάνει να αυξήσει την ευαισθητοποίηση μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, των ιδιωτικών οργανώσεων και
των δημόσιων αρχών για την αξία των τοπίων, τον ρόλο και τον
ρόλο τους στις αλλαγές σε αυτά.
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Μέσα από δημοσιεύματα των παλιών τοπικών εφημερίδων

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑΣ
σημαντικότερη είδηση, από την τοπική επικαιρότητα, όπως αυτή καταγράφεται στην εφημερίδα «Θάρρος» της Κυριακής 13 Ιανουαρίου 1919, εκατό δηλαδή χρόνια πριν σαν σήμερα είναι η
σύλληψη και οι ανακρίσεις των ληστών που διέπραξαν
την μοναδική, αλλά θρασύτα- τη ληστεία μέσα στην πόλη
των Τρικάλων, σε βάρος ιδιοκτήτη πανδοχείου, σε απόσταση λίγων μέτρων απ’ τα γραφεία της εφημερίδας αυτής, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει κι’ η εξαγγελία των
πρώτων μέτρων προστασίας παιδιών από βαρειές, ανθυγιεινές και νυκτερινές εργασίες, που συνηθίζονταν
εκείνη την εποχή και γυναικών από τις εργασίες της καλλιέργειας καπνών, που συνηθίζονταν στον Νομό μας.

Η

Μία επιλογή από δρώμενα και σχόλια απ’ τον ΘΥΜΙΟ ΓΡ. ΛΩΛΗ
Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΣΤΟ ΧΑΝΙ ΑΓΓΕΛΑΚΗ
Το βράδυ της Πέμπτης 10 Ιανουαρίου 1919,
τρείς άγνωστοι, οπλισμένοι με μεγάλα μαχαίρια μπήκαν στο μεγάλο τότε χάνι Αγγελάκη,
που βρίσκονταν
στην γωνία των
οδών Ανδρούτσου
και Στουρνάρα,
όπου τώρα αντιπροσωπεία τσιγάρων, που έχουν
απόγονοι των θυμάτων της ληστείας εκείνης στην
πόλη μας. Συγκεκριμένα, οι ληστές,
το βράδυ του Ιανουαρίου 1919, Ο Ευάγγελος Αγγελάκης,
υποχρέωσαν ένα
θύμα ληστείας, τον
των εναιδιποκτηΙανουάριο του 1919.
τών, με την απειλή
ότι, θα σκότωναν
τον ίδιο και τον πα-ραβρισκόμενο 18χρονο γιό
του, να τους παραδώσει τα χρήματα, που είχε
σε κάποιο κιβώτιο Οι δράστες ήταν τρείς άνδρες υψηλού αναστήματος, οι οποίοι και συνελήφθησαν την επόμενη ημέρα.

Από αριστερά, μία παλιά φωτογραφία του ιερού
ναού Αγίας Φανερωμένης, στον οποίο είχε
μεταφερθεί προς προσκήνυση υπό των πιστών, η
εικόνα της Παναγίας Ξενιάς. Τό νέο κρασί που τις
δαμιζάνες στα κρασοπουλιά και τον χειμώνα του
1919, προσφέροντας και ζεστασιά και πρόσκαιρη
ευδαιμονία στους οπαδούς του Διόνυσου.
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4 Μόνο με θαύμα από τον καιρό θα γίνει σήμερα
το παιχνίδι του ΑΟΤ με τον Απόλλωνα Λάρισας
•(σελ. 5)

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΜΠΑΣΚΕΤ

Δεν φαίνεται πως
είναι στην μοίρα
μας να δούμε ποδόσφαιρο
στα Τρίκαλα. Μετά τα
Μετέωρα, το γυναικείο
ποδόσφαιρο και τα
ερασιτεχνικά στον αέρα
είναι και ο σημερινός
αγώνας του ΑΟΤ με τον
Απόλλωνα Λάρισας. Μόνο
ένα… καιρικό θαύμα θα
μπορέσει να λιώσει το χιόνι
από το δημοτικό στάδιο
Τρικάλων για να γίνει το
παιχνίδι. Βέβαια υπάρχει
και η… ελπίδα της
Δευτέρας, αλλά με τα
μέχρι τώρα δεδομένα και
εκεί τα πράγματα δείχνουν
δύσκολα. Όπως και να έχει
αυτό που μετρά είναι η
ομάδα να είναι σε
αγωνιστική ετοιμότητα και
όταν χρειαστεί να παίξει να
βρίσκεται σε ετοιμότητα
για να καταφέρει να
πετύχει τους στόχους τους.
Αυτό δεν αλλάζει είτε με
δράση είτε με αναβολές…

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΚΟΛ ΚΑΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ
Καλαμπάκα και Ίκαροι θα παλέψουν
για το ροζ φύλλο αγώνα

•(σελ. 4)

Νεοχώρι, Ριζαριό και Ένωση Δ.Μ.
σκοράρουν κατά ριπάς
•(σελ. 7)

Ο αθλητισμός στα Τρίκαλα προσπαθεί
να ξεκολλήσει από τον… χιονιά
•(σελ. 2-3)
CMYK
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Μ

ακρά
διαδρομή έχει
ο Κρόνος στο
τοπικό
μπασκετικό γίγνεσθαι.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Οι κιτρινόμαυροι κόμισαν
πολλές ενδιαφέρουσες προτάσεις, ενώ ήταν μια ομάδα
σωστά δομημένη και με ξεκάθαρους αγωνιστικούς προσανατολισμούς.
Γενικά υπήρχε η απαραίτητη ισορροπία ανάμεσα στην
άμυνα και στην επίθεση.
Το στοιχείο πάντως που ξεχωρίζει την συγκεκριμένη ομάδα είναι η δουλειά στην υποδομή.
Ομολογουμένως από τις τάξεις της αναδείχτηκαν σπουδαία ονόματα και δικαίως χαρακτηρίστηκε ως εξαιρετική
σχολή.
Φέτος οι δυσκολίες δεν λείπουν αλλά οι πρωταγωνιστές
το παλεύουν και θέλουν να
πουν την τελευταία λέξη.

Προέκυψε φρενάρισμα
Δεν ήταν γραφτό να χαμογελάσει ο Κρόνος την Κυριακή
στην Δεσκάτη.
Αν και έφερε το παιχνίδι
στα μέτρα του και ήταν μια
ανάσα από το διπλό τελικά
λύγισε με 67-64.
Η ζημιά έγινε στην τελευταία περίοδο όπου οι γηπεδούχοι τα έπαιξαν όλα για
όλα και οι κιτρινόμαυροι δεν
άντεξαν.
Τα δεκάλεπτα: 19-16, 3042, 48-54, 67-64
Κρόνος: (Χριστάκος) Μητρούσιας 2, Κανελλόπουλος
5, Τόλης 4, Χρήστου 14(2),
Μπακάλης 6, Βαρμπομπίτης
5, Ζαμπραιλας 5, Ζησόπουλος
2, Χλωρός 3, Κολώνας , Τσέπας 18, Σκοτίδας .

Δύσκολη υπόθεση
Συνήθως τα τοπικά ντέρμπι
είναι απρόβλεπτα και έχουν
την δική τους ομορφιά.
Οσοι εντρύφησαν σε αυτά
ξέρουν ότι στην διαμόρφωση
του τελικού αποτελέσματος
μπορούν να παίξουν ρόλο
πολλοί παράμετροι.
Πρώτα και κύρια είναι τα
θέλω και η ημέρα των παικτών. Αν λοιπόν βγουν κάποια
πράγματα που έχουν οι πρωταγωνιστές στο μυαλό τους
και δουλεύουν στις προπονήσεις τότε είναι πιο εύκολο
να μπει νερό στο αυλάκι.
Πάντως πολύ σωστά οι ομάδες που έχουν βλέψεις λαμβάνουν τα μέτρα τους, αφού
σε τέτοιες συναντήσεις μπορεί
να έρθουν παίκτες από τον
πάγκο και να αλλάξουν τους
συσχετισμούς.
Γενικά τα σωματεία που θέλουν να κάνουν καλό ταμείο
σε τέτοιου είδους ματς θα
πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τους βασικούς και αναντικατάστατους παίκτες των αντιπάλων χωρίς να ξεχάσουν
το σύνολο των αθλητών.
Οι Μάγοι φέτος κάνουν πολλά όνειρα και όπως έδειξαν
στην πράξη το απόγευμα του
Σαββάτου 27 Οκτώβρη 2018
δεν είχαν την παραμικρή διάθεση να κάνουν δύσκολη την
ζωή τους και να παρατείνουν
την αγωνία.
Παίζοντας με ομαδικότητα

Ψάχνει αντεπίθεση
Ο Κρόνος θα αναζητήσει μεγάλα αποτελέσματα μέχρι
το τέλος του γεμάτου μαραθωνίου της Α2 ΕΣΚΑΘ

Αγώνα δρόμου για ανατροπή σκηνικού πρέπει να κάνει ο Κρόνος
και ξεκάθαρους ρόλους έφτασαν στην ευρεία νίκη 26-67
επί του Κρόνου.
Γενικά οι παίκτες του Γιάννη
Τσίμα είχαν μια εύκολη διαδικασία αλλά πρωτίστως
φρόντισαν οι ίδιοι να κάνουν
το καθήκον τους.
Μέλημά τους όπως φάνηκε
από τα πρώτα λεπτά ήταν να
εκτελέσουν όσα δουλεύουν
στις προπονήσεις και κυρίως
να χαρούν το παιχνίδι.
Διότι όταν γίνεται κάτι τέτοιο
η υπόθεση: σκοράρισμα, άμυνα, ριμπάουντ, τάπες, ασίστ
γίνεται ασύγκριτα εύκολη.
Στόχος των πορτοκαλί είναι
να ανεβάζουν συνέχεια στροφές για να εμφανιστούν πανέτοιμοι στα ματς τα οποία
θα κρίνουν την βαθμολογική
διαμόρφωση του χάρτη.
Όπως λένε οι ειδικοί από κάθε
αναμέτρηση μια ομάδα έχει
να αντλήσει στοιχεία και οι
Μάγοι είδαν από μέσα πράγματα που βρίσκονται στο μυαλό τους και θα τα εφαρμόσουν στο μέλλον.
Συνήθως οι άνθρωποι των
ομάδων όταν κάνουν τους
υπολογισμούς τους εύχονται
να είναι σε φόρμα όσο το δυνατόν περισσότεροι παίκτες.
Στην προκειμένη περίπτωση
οι πορτοκαλί ευτύχησαν να
έχουν ζεστή σχεδόν όλη την
αποστολή.
Η πολυφωνία και η σωστή
κατανομή των πόντων ήταν
λίγα από τα μυστικά της επιτυχίας.
Μπροστά σ’αυτό το σκηνικό
ο Κρόνος δεν μπόρεσε να
βρει αντίδοτο και υποτάχθηκε
στην ανωτερότητα του αντιπάλου.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι οι Μάγοι ξεκίνησαν ορεξάτοι αφού δεν είχαν καμία
διάθεση να δώσουν λαβές για
σχόλια και δικαιώματα.
Με υποδειγματική άμυνα
εξασφάλισαν μια διαφορά με
το καλημέρα, οπότε στην συνέχεια χωρίς πίεση έβαλαν
αρκετές πινελιές στο παιχνίδι
τους.
Φυσικά ο κόουτς Τσίμας
μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής και χαμήλωσε τους τόνους, αφού ξέρει πολύ καλά

ότι υπάρχουν αρκετές ανταγωνιστικές ομάδες.
Οσο για τον Κρόνο θα προβληματιστεί και θα ψαχτεί για
να επιστρέψει άμεσα σε ελπιδοφόρες εμφανίσεις.
Τα δεκάλεπτα: 3-23. 7-39,
14-55, 26-67
Κρόνος: (Χριστάκος) Μητρούσιας 3, Ψόχιος , Ντιντής
, Τόλης 2, Μπακάλης , Βαρμπομπίτης 11, Ζαμπραιλας 5,
Ζησόπουλος , Χλωρός 5, Κολώνας .
Μάγοι (Τσίμας): Γρηγορόπουλος 20(2), Διβάνης 9, Μπέφας 12, Παπανδρέου 2, Μπίζιος 6, Κουτιβής 8, Καλαμπάκας 5, Μερίτσης 1, Ευαγγέλου
2, Ζέρβας 2, Αναστασίου,
Τσιανάκας.

Ξανά στα βαθιά
Μακρά διαδρομή έχουν στο
τοπικό μπάσκετ η ΑΕΤ και ο
Κρόνος που μέλημά τους είναι
να εμφανίζεται ουσιαστικοί
κάθε χρονιά αλλά και να ανανεώνουν τα κύτταρά τους.
Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι έχουμε να κάνουμε με μια
περιοχή που αγαπάει το μπάσκετ και οι φίλαθλοι θέλουν
να βλέπουν νέα παιδιά σε
δράση.
Φυσικά κάθε ομάδα θα πρέπει να προσέξει την απαραίτητη ισορροπία ανάμεσα σε
έμπειρους αθλητές και σε
φρέσκα πρόσωπα. Γιατί αν
ρίξεις βιαστικά τα νέα παιδιά
στα βαθιά ελλοχεύει κίνδυνος
να τα χάσεις.
Συνεπώς η σωστή τακτική
είναι η βήμα- βήμα πορεία.
Με τις σκέψεις αυτές παρατάχθηκαν οι δυο ομάδες
στο Σαββατιάτικο τοπικό
ντέρμπι.
Οι ερυθρόλευκοι έδειξαν
για μια ακόμη φορά ότι είναι
πολύ καλά δομημένοι και ξέρουν τι θέλουν στο παρκέ και
κυρίως πώς να τα πάρουν.
Η ιστορία έγραψε 71-56 και
οι νικητές άφησαν υποσχέσεις.
Πολύ σωστά πάντως πήραν
τα μέτρα τους διαβάζοντας
το παιχνίδι, αφού δεν πρέπει
να λησμονούμε ότι τα επιχώρια ματς έχουν τα δικά τους
κλειδιά.

Όμως στην πράξη φάνηκε
ότι η ΑΕΤ δεν ήθελε να δώσει
δικαιώματα και δικαιώθηκε.
Σε πρώτη φάση έσπευσε να
βρει ρυθμό και ασκώντας την
γνωστή πίεση άρχισε να ξεφεύγει στο σκορ.
Από’ κει και πέρα οι εμπνεύσεις έπιαναν, οι συνεργασίες έβγαιναν στην άμυνα
έγινε καλή δουλειά, ενώ και
στην επίθεση τα τελειώματα
ήταν αξιόλογα.
Συμπερασματικά οι ερυθρόλευκοι ενήργησαν με σοβαρότητα και δικαιώθηκαν.
Φυσικά στο διάβα του χρόνου ο κόουτς Γκότας ανακάτεψε την τράπουλα και έδωσε
αρκετό χρόνο συμμετοχής
ακόμη και στους πιτσιρικάδες
της ομάδας, οι οποίοι έγιναν
μέρος της γιορτής.
Οσο για τον Κρόνο είναι
φανερό ότι έχει δύσκολη αποστολή μπροστά του και πρέπει
να ψαχτεί στον μέγιστο βαθμό.
Στο μυαλό τους οι κιτρινόμαυροι πρέπει να έχουν την
φράση ότι όλα ξεκινούν από
ένα βήμα και στην πορεία
αυτά επιβάλλεται να γίνουν
περισσότερα. Επιπρόσθετα
θα χρειαστεί ιδιαίτερη υπομονή, μεθοδικότητά αλλά και
εγωϊσμός για να κερδηθούν
σε πρώτη φάση κάποια παιχνίδια που θα ανεβάσουν το
ηθικό.
Πάντως για όλους ο δρόμος
στην Α2 θα είναι μακρύς, οπότε κανείς δεν πρέπει να βιαστεί να πετάξει στα σύννεφα
από τις πρώτες αγωνιστικές.
Ολη η ουσία άλλωστε βρίσκεται στο τελευταίο χειροκρότημα.
Τα δεκάλεπτα: 18-11, 2519, 51-32 ,71-56
ΑΕΤ: (Γκότας Χρ.)Μπράμης
Κ. 6(1), Σαββουλίδης Χ. 2, Καταραχιάς Κ., Νίτσιος Κ. 4, Παπαγεωργίου Α. 28(2)., Αμπράζης Κ. 12, Μπαλωμένος Α.,
Χρηστάκος Σ. 4(1), Μπαϊρακτάρης Ε. 1, Μαντούδης Γ.,
Βήτας Θ. 5, Κατούνας Γ. 9(1).
Κρόνος: (Χρηστάκος Α.)
Μητρούσιας 2, Ντιντής, Καννελόπουλος 4, Τόλης 2, Χρήστου 6(2), Μπακάλης 2, Οικονόμου, Ζαμπραϊλας 18, Ζησόπουλος , Χλωρός 4, Κολώνας 2, Τσέπας 16

Ηρθε ξέσπασμα
Ηταν φανερό ότι το έμψυχο
δυναμικό του Κρόνου ήθελε
όσο τίποτα άλλο τη νίκη(8462), που θα σηματοδοτούσε
ένα νέο ξεκίνημα.
Επίσης όλοι οι πρωταγωνιστές επιθυμούσαν να βγάλουν
την δουλειά που κάνουν καιρό
τώρα στο γήπεδο.
Φρόντισαν λοιπόν να περάσουν νωρίς στην θέση του
οδηγού και ενεργώντας με
σοβαρότητα κοίταξαν μόνον
μπροστά.
Επίσης είχαν πολυφωνία,
καλά στατιστικά και πάθος,
οπότε όλα εξελίχτηκαν κατ’ευ-

χήν.
Εννοείται ότι η πρώτη νίκη
έχει την σημειολογία της και
πανηγυρίστηκε δεόντως αλλά
προέχει η ανάλογη συνέχεια.
Τα δεκάλεπτα: 24-15, 4736, 61-53, 84-62
Κρόνος: (Χρηστάκος) Ψόχιος 2, Κανελλόπουλος 14(1),
Τόλης 4, Μπακάλης 2, Βαρμπομπίτης 14, Ζαμπραιλας
12(1), Ζησόπουλος 7(1), Χλωρός 7(1), Κολώνας 1 , Τσέπας
21 .
Νέοι ΑΕΛ(Αμδίτης-Βαγιόπουλος) Τηγανής 4, Ρούγκας
, Καναβούρας , Γαβρογιάννης
18(2), Τσέλιος 4, Τσιγάρας 4,
Ντεούδης 4, Τσιάκαλος , Κομνός 6, Οικονόμου 10, Ραχμάνης 12.

Είχαν φιλότιμο
Μετά την θετική εμφάνιση
της περασμένης αγωνιστικής
ο Κρόνος ήθελε να συνεχίσει
τις ελπιδοφόρες εμφανίσεις
και το Σάββατο.
Το παιχνίδι στην έδρα του
Ικαρου Λάρισας όμως είχε
αρκετά ψιλά γράμματα αφού
και οι γηπεδούχοι ήθελαν τους
βαθμούς.
Εγινε λοιπόν ένα ενδιαφέρον παιχνίδι κατά διαστήματα
αλλά τελικά οι κιτρινόμαυροι
δεν πέτυχαν υπέρβαση.
Όμως είχαν μαχητικότητα,
δεν τα πήγαν άσχημα στην
άμυνα, ενώ θα σπεύσουν να
διορθώσουν πράγματα στην
επίθεση για να μπορέσουν να
αναρριχηθούν βαθμολογικά
κάνοντας εύκολη την ζωή
τους.
Τα δεκάλεπτα: 9-6, 27-14,
39-31, 56-48
Ίκαρος Λάρισας(Τσιρινδάνης) Βασιλείου 8(1), Παλάσκας 7(1), Ανδρίκος 11, Λιάλιος 5, Καρακώστας , Αγκαφωνίδης 20, Πατουλιώτης 1,
Κυριακάκης , Κωστόπουλος ,
Ζιώγκας 2, Μπίλλης 1, Παπαλέξης 1.
Κρόνος: (Χριστάκος) Μητρούσιας , Ντιντής , Τόλης 7,
Βαρμπομπίτης 7, Ζαμπραιλας
4, Ζησόπουλος 5(1), Χλωρός
10, Κολώνας 3, Τσέπας 12 .

Δεν τα φρέναρε
Παρά τις προσδοκίες ο Κρόνος δεν μπόρεσε να αναχαιτίσει τα Σουφλάρια που επικράτησαν με 41-65.
Οι κιτρινόμαυροι κυνηγούσαν από την αρχή στο σκορ
και το γεγονός γέννησε πίεση.
Στην τελική ευθεία οι φιλοξενούμνοι έκαναν σερί 5-22
και άνοιξαν την ψαλίδα.
Τα δεκάλεπτα: 13-19, 2528, 36-43, 41-65
Κρόνος: (Χριστάκος) Μητρούσιας 2, Ντιντής 2, Κολώνας , Χρήστου 6(2), Μπακάλης
1, Βαρμπομπίτης , Ζαμπραιλας 4(1), Ζησόπουλος 2, Χλωρός 6, Τσέπας 14, Σκοτίδας
4.
Σουφλάρια (Καστώρης)
Γουναράς 1, Βλέτσης , Μπι-

ζογλου 12(1), Ιωαννίδης 12(1),
Ταμπούρας 1, Βλαχογιάννης
, Νουτσελάρι 2, Μότσιας
15(2), Λινάρδος 8, Βησσαρίου
Ε.4, Γιαννακόπουλος 10.

Μέτρησε η εμπειρία
Δύσκολη αποστολή είχε την
Κυριακή 9 Δεκέμβρη 2018 ο
Κρόνος στην έδρα του Ολυμπιακού Καρδίτσας. Τελικά δεν
απέφυγε την ήττα με 79-66.
Στο πρώτο μέρος οι κιτρινόμαυροι αιφνιδίασαν τον αντίπαλο, ενώ ήταν κοντά στο
δεύτερο δεκάλεπτο.
Όμως ακολούθως οι γείτονες ανέβασαν στροφές και
επικράτησαν.
Δεκάλεπτα: 17-20, 41-36,
63-42, 79-66
Κρόνος: (Χριστάκος) Μητρούσιας 2, Ντιντής, Κανελλόπουλος 11(1), Κολώνας 1,
Ψόχιος, Μπακάλης 13, Ζαμπραιλας 9, Ζησόπουλος 15(3),
Χλωρός 4, Τσέπας 11.

Επεσε ηρωϊκά
Δύσκολη αποστολή είχε ο
Κρόνος στην έδρα της ΕΑΛ,
αφού και ο αντίπαλος είχε
ανάγκη από βαθμούς.
Πραγματοποιήθηκε λοιπόν
ένα παιχνίδι που είχε όλα τα
χαρακτηριστικά του ντέρμπι
και οι κιτρινόμαυροι έπεσαν
ηρωϊκά με 65-62.
Το στοιχείο που χαρακτήριζε το ματς ήταν οι εναλλαγές συναισθημάτων.
Η ομάδα του Α. Χριστάκου
κατάφερε να γυρίσει διαφορά
12 πόντων και στο τέλος οι
ισορροπίες ήταν λεπτές.
Τελικά οι γηπεδούχοι επικράτησαν με τρίποντο του
Μπαγκούα λίγα δευτερόλεπτα
πριν μηδενιστεί το ταμπλό.
Σίγουρα οι κιτρινόμαυροι
πικράθηκαν από την εξέλιξη
αλλά θα συνεχίσουν με πείσμα.
Τα δεκάλεπτα: 14-11, 3227, 47-41, 65-62.
Κρόνος: (Χρηστάκος): Μητρούσιας 6, Ντίντης, Ψόχος
2, Χρήστου 9(3), Μπακάλης
19(1), Ζαμπραίλας 16(2), Ζησόπουλος, Τσέπας 10(1).

Για μια ανάσα
Γεμάτο παιχνίδι έγινε στην
Μπάρα ανάμεσα στον Κρόνο
και τον Απόλλωνα Καρδίτσας.
Οι κιτρινόμαυροι προσπάθησαν να εξαντλήσουν τις πιθανότητες αλλά δεν μπόρεσαν να φτάσουν στο πολυπόθητο ροζ φύλλο χάνοντας 6064.
Σίγουρα οι κιτρινόμαυροι
είχαν δύσκολη αποστολή απέναντι σε μια πολύ καλά δουλεμένη και με βάσεις ομάδα.
Ωστόσο είχαν αρκετές καλές στιγμές τις οποίες πρέπει
να τις επαναλάβουν με μεγαλύτερη διάρκεια.
Κάποια στιγμή ο αντίπαλος
ξέφυγε στο σκορ αλλά η ομάδα του Α. Χριστάκου αντέδρασε και πλησίασε.
Στην τελική ευθεία όμως ο
Απόλλων ήταν πιο ψύχραιμος
και επικράτησε.
Tα δεκάλεπτα: 12-18, 2836, 49-51, 60-64
Κρόνος: (Χριστάκος) Μητρούσιας 8, Τσιαβαλιάρης 12,
Οικονόμου , Κολώνας 3, Χρήστου 8(2), Ντιντής 6 , Βαρμπομπίτης 4, Ζαμπραιλας 4,
Ζησόπουλος 7(1), Χλωρός 8,
Αργυρόπουλος
Χθες η Τρικαλινή ομάδα αντιμετώπισε την Δεσκάτη.
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Π

ρόκειται για αθλητές,
που μακριά από τα
φώτα της
δημοσιότητας κάνουν
συγκινητική προσπάθεια για να
αναδείξουν το σύνολο των
αρετών τους.

Παίζουν πάντα δυνατά
Οι πρωταγωνιστές των ατομικών αθλημάτων κάνουν συγκινητική
προσπάθεια και γεμίζουν με εντυπωσιακό ρυθμό το βιογραφικό τους

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Εννοείται ότι αυτό μόνο με συνοπτικές διαδικασίες δεν γίνεται, ενώ
ουσιαστικά οι ίδιοι ξέρουν τις θυσίες
στις οποίες υποβάλλονται για να
μπορέσουν να ανοίξουν βηματισμό.
Ωστόσο είναι συνειδητή επιλογή
τους και από την στιγμή που τους
αρέσει αυτό που κάνουν αφοσιώνονται ολοκληρωτικά.
Ετσι το συνολικό πακέτο ξεδιπλώνεται στους αγωνιστικούς χώρους
με αποτέλεσμα οι πρωταγωνιστές
να μπαίνουν στην καρδιά του Τρικαλινού κόσμου.
Γενικά από την στιγμή που αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας μια
αποστολή κάνουν ότι περνάει από
το χέρι τους και με τον τρόπο αυτό
ξεπερνούν τους εαυτούς τους κερδίζοντας την πρώτη και πιο σημαντική μάχη.
Ακολούθως με καλό διάβασμα και
εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους βρίσκουν το αντίδοτο για τον συναγωνισμό.
Πάντως οι επιτυχίες δεν χορταίνονται με τίποτα, οπότε με το που
δίνεται τα σύνθημα έναρξης κάθε
αγώνα το έμψυχο δυναμικό προσπαθεί να κάνει τις τέλειες εμφανίσεις. Οι πρωταγωνιστές κάνουν ακόμη και τα πιο σύνθετα πράγματα να
φαίνονται εύκολα αλλά μόνο οι ίδιοι
και οι δικοί τους άνθρωποι ξέρουν
τις υπερβάσεις που κάνουν για να
μείνουν ψηλά στην εκτίμηση του
κοινού δίνοντας σάρκα και οστά στα
όνειρά τους.
Φυσικά το άπλωμα των επιτυχιών
αφορά όλα τα σπορ, ενώ στο κάδρο
προστίθενται και νέα. Πολλοί συμπολίτες έχουν κλίση σε συγκεκριμένα
είδη και τα υπηρετούν με συνέπεια.
Ετσι την ώρα της δράσης βγάζουν
πάντα άσους από το μανίκι.
Πρόκειται λοιπόν για μια εξαιρετική
αλυσίδα η οποία φαίνεται ότι θα
έχει συνέχεια. Διότι τα Τρικαλινά
αθλητικά παιδιά υπηρετούν με πίστη
και αφοσίωση το αντικείμενο στο
οποίο τάχθηκαν. Εννοείται ότι η αγάπη τους για το σπορ που επέλεξαν
είναι τεράστια, ενώ δεν μένουν στα

Ο Παναθηναϊκός αν και πάλεψε και ήταν εμφανώς βελτιωμένος σε σχέση με τις προηγούμενες εκτός έδρας εμφανίσεις(τάδε έφη basketblog), γνώρισε μία ακόμα ήττα
με 79-68 και έμεινε πίσω στη
μάχη για την πρόκριση στην
επόμενη φάση.
Οι "πράσινοι" πλήρωσαν την
κακή αντίδραση τους στο τελευταίο δεκάλεπτο, αλλά και
την υπεροχή της Μπαρτσελόνα κάτω από καλάθι, η
οποία αποτυπώθηκε στα ριμπάουντ, με τους "μπλαουγκράνα" να μετρούν 20 περισσότερα ριμπάουντ.
Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε
στο Παλαού Μπλαουγκράνα
με τους Γκιστ, Τόμας, Παπαπέτρου, Παππά και Καλάθη
και φάνηκαν αρκετά σοβαροί
στα πρώτα λεπτά, κρατώντας
τη Μπαρτσελόνα στο 0, όμως
ο Ερτέλ μπήκε με ανεβασμένη
διάθεση και έτρεξε ένα σερί

Και τη νέα χρονιά οι πρωταγωνιστές των ατομικών αθλημάτων
επιφυλάσσουν πλούσιες συγκινήσεις
κεκτημένα τους. Ισα- ίσα περνούν
πολλά πράγματα από μικροσκόπιο
για να ετοιμάσουν ευχάριστες εκπλήξεις. Παράλληλα δίνουν απίστευτη έμφαση στις λεπτομέρειες.
Σαν έτοιμοι από καιρό λοιπόν μιλούν την κατάλληλη στιγμή.
Και μπορεί τα φώτα της δημοσιότητας να πέφτουν κυρίως στα ομαδικά αθλήματα αλλά οι πρωταγωνιστές των ατομικών σπορ ξέρουν να
εμπνέουν τους πάντες με τις αρετές
και την δύναμη της ψυχής τους.
Αξίζει να εστιάσουμε λοιπόν στα
παιδιά εκείνα που ειδικεύονται στο
συγκεκριμένο κομμάτι.
Πραγματικά πρέπει να φέρουν σε
πέρας ένα απαιτητικό πλάνο και να
έχουν ιώβεια υπομονή για να εκφραστούν αθλητικά την στιγμή που
πρέπει. Οι περισσότεροι ξεκινούν
την ενασχόλησή τους με τα ατομικά
σπορ είτε λόγω κλίσης, είτε επειδή
κόλλησαν με κάποια αντικείμενα.
Ορισμένοι βέβαια δίνουν την αίσθηση
ότι γεννήθηκαν για συγκεκριμένα
αθλήματα. Η ουσία είναι ότι το βιογραφικό αυξάνεται και πληθύνεται.
Ειδική μνεία όμως πρέπει να κάνουμε και για τους προπονητές, που
εντόπισαν άμεσα την κλίση των αθλητών και τους στήριξαν απλόχερα
για να γίνονται κάθε μέρα και καλύ-

τεροι.
Ασφαλώς το ξεκίνημα σε κάθε μετερίζι δεν ξεχνιέται με τίποτα.
Οσοι καταπιάνονται με τα ατομικά
σπορ εστιάζουν κυρίως στον ξεχωριστό αγώνα.
Κάθε αθλητής είναι υπεύθυνος
του εαυτού του και φυσικά τόσο
για τις καλές όσο και τις δύσκολες
στιγμές. Χρειάζεται λοιπόν ισορροπία, καθαρό μυαλό αλλά και μέτρο.
Διότι την ώρα της αλήθειας δεν
έχουν την πολυτέλεια να κάνουν
ούτε μισό λάθος, όπως ισχύει στα
ομαδικά σπορ. Πραγματικά σ’ αυτά
πέρα από το γεγονός ότι υπάρχουν
περιθώρια διόρθωσης είναι δυνατόν
οι συμπαίκτες να βρεθούν στην μέρα
τους και να αλλάξουν τους συσχετισμούς.
Αντίθετα στα ατομικά αθλήματα
αν ένας πρωταγωνιστής βγει για κάποιο λόγο από τον προγραμματισμό
του θα χρειαστεί διπλάσια προσπάθεια για να ορθώσει ανάστημα.
Αλλωστε οι αγώνες δεν είναι ατέλειωτοι, οπότε οι πρωταγωνιστές
έχουν ως μέλημα να πετυχαίνουν
το καλύτερο δυνατό φορμάρισμα
όταν διακυβεύονται τα πιο μεγάλα
αθλητικά στοιχήματα.
Πέραν όλων τους άλλους δεν τους
πτοούν οι καιρικές συνθήκες έχοντας

ως οδηγό την προσήλωση και την
πειθαρχία.
Αφοσιώνονται ολοκληρωτικά στην
αποστολή και γοητεύουν με τον τρόπο δράσης τους αλλά και με την
έφεση στις διακρίσεις.
Οι συντελεστές των συλλόγων
πάντως δεν κρύβουν την χαρά τους
όταν βλέπουν νέα πρόσωπα στον
χώρο και την αλυσίδα να μεγαλώνει.
Υπάρχουν λοιπόν στελέχη με προδιαγραφές που αν συνεχίσουν με
την ίδια ζέση και λατρεία θα βάλουν
την υπογραφή τους.
Ουσιαστικά οι πρωταγωνιστές των
ατομικών σπορ κινούνται αυτοματοποιημένα αλλά δεν υπάρχει άλλος
δρόμος για τις διακρίσεις. Φυσικά
είναι σημαντικό να προσαρμόζονται
στις ιδιαιτερότητες κάθε αποστολής.

τίποτα στην τύχη
Αν μιλήσει κανείς με τους ίδιους
τους πρωταγωνιστές αλλά κυρίως
με τους προπονητές και τους γονείς
τους θα διαπιστώσει εύκολα την
ολοκληρωτική αφοσίωση στο άθλημά τους.
Ακόμη και όταν δεν έχουν προπονήσεις και αγώνες δεν σταματούν
να ψάχνονται και να ενημερώνονται,
αφού ασπάζονται την ρήση, που
λέει ότι εχθρός του καλού είναι το
καλύτερο. Κοινώς δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη και έτσι βρίσκουν
φόρμα την κατάλληλη στιγμή.
Φυσικά οι επιτυχίες κρύβουν ατέλειωτες ώρες δουλειάς αλλά το έμψυχο δυναμικό από την στιγμή που
μπήκε στο πνεύμα προσπαθεί να
διανθίζει την σχετική λίστα, ενώ
αξίζει να σταθούμε και στη νοοτροπία του νικητή, που το χαρακτηρίζουν. Μόνο τυχαίο πάντως δεν είναι
το γεγονός ότι τα Τρίκαλα χαρακτηρίζονται ως μια από τις καλύτερες
αθλητικές σχολές της χώρας.
Όπως λένε και ειδικοί από κάθε
γωνιά της πατρίδας οι Τρικαλινοί
όταν αναλαμβάνουν μια αποστολή
κοιτάζουν μόνο μπροστά και με την
επιμονή και την αξιοσύνη τους τερματίζουν με ψηλά το κεφάλι.
Το ταλέντο των ντόπιων αθλητών
φωνάζει από μακριά, αλλά προς τιμήν τους δίνουν ότι έχουν και δεν

Λύγισε στην Βαρκελώνη
10-0 κάνοντας το 10-6.
Οι "πράσινοι" ήταν άστοχοι
από μακριά, με αποτέλεσμα
η Μπαρτσελόνα να παραμείνει
μπροστά στο σκορ μέχρι το
τέλος του δεκαλέπτου και το
σκορ να κλείσει στο 17-13.
Το καλό ξεκίνημα στον αγώνα δεν εμφανίστηκε και στη
β' περίοδο, με το "τριφύλλι"
να έχει πρόβλημα κάτω από
το καλάθι και τη Μπαρτσελόνα
να φτάνει τη διαφορά στο
+9. Το δίδυμο Καλάθης-Λεκαβίτσιους έδωσε ενέργεια
στον Παναθηναϊκό, ο οποίος
βρέθηκε ξανά κοντά στο σκορ,
ενώ η παρουσία του Μήτογλου λειτούργησε ενθαρρυντικά κάτω από τη ρακέτα. Μάλιστα, με όπλο την σκληρή

άμυνα κατάφερε να ισοφαρίσει και σε 34-34, με τη Μπαρτσελόνα να κλείνει το ημίχρονο προηγούμενη με 37-36,
όμως ο Παναθηναϊκός έδειχνε
ότι μπορούσε να διεκδικήσει
το κάτι παραπάνω.
Με κύριο χαρακτηριστικό
την άμυνα του ο Παναθηναϊκός μπήκε καλά και στο γ'
δεκάλεπτο και μάλιστα ευτύχησε να προηγηθεί με 37-40,
ενώ όλα λειτουργούσαν σχεδόν ιδανικά για 3' λεπτά. Η
συνέχεια μόνο καλή δεν ήταν
με τους "πράσινους" να δέχονται ένα σερί 12-0, όμως
Παπαπέτρου και Λεκαβίτσιους
έδωσαν την απαραίτητη βοήθεια στην ομάδα, με αποτέλεσμα η διαφορά να φτάσει

σε πάλι σε σημείο ελπίδας
για νίκη, με το 56-52 να είναι
το σκορ του δεκαλέπτου.
Στο τελευταίο μέρος του
αγώνα οι "πράσινοι" ήταν καλοί μόλις για 4' λεπτά και στη
συνέχεια παραδόθηκαν στις
ορέξεις των "μπλαουγκράνα",
με τον Ερτέλ να βρίσκεται σε
ονειρώδη κατάσταση και να
είναι ο άνθρωπος που καθάρισε το παιχνίδι για την ομάδα
του.
Πρώτος σκόρερ ήταν ο Παπαπέτρου που ολοκλήρωσε
με 17(2).
Παράλληλα άνοιξε θέμα επιστροφής Πέϊν. Ο παίκτης που
ξεκίνησε φέτος στην Κίνα είχε
συζητήσεις σε καλό κλίμα με
τους πράσινους.
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έχουν στις προπονήσεις, οπότε η
δουλειά σε βάθος κάνει θαύματα.
Κοινώς τα δικά μας στελέχη εξαντλούν τις πιθανότητες, ενώ ακόμη
και αν πέσουν ξέρουν πώς να σηκωθούν. Ισα- ίσα πεισμώνουν και
επιστρέφουν δριμύτεροι.
Δεν είναι τυχαίο ότι όσοι κάνουν
γενναία αυτοκριτική δικαιώνονται σε
βάθος χρόνου, αφού είναι σημαντικό
οι αθλητές να μην αποτελούν κομήτες. Υπό το πρίσμα αυτό η κάνουλα
των επιτυχιών δεν πρόκειται να κλείσει προς μεγάλη ικανοποίηση των
φιλάθλων.
Το ζητούμενο λοιπόν βρίσκεται
στην ανάλογη συνέχεια και οι άνθρωποι των τοπικών συλλόγων είναι
συνέχεια δίπλα στα χαρισματικά παιδιά για τα οποία αναφέρουν ότι αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτημα
των συλλόγων.
Φυσικά τα επιτελεία των εκπροσώπων μας προσέχουν ιδιαίτερα ,
τους αθλητές πρώτης γραμμής, που
έχουν μόνιμη θέση στο βάθρο ή
βελτιώνουν ραγδαία τις επιδόσεις
τους. Γενικά δεν είναι μικρό πράγματα επαρχιακοί σύλλογοι να κοιτάζουν στα μάτια αντιπάλους, που
έχουν όλες τις ανέσεις στην διάθεσή
τους.
Ο συνδυασμός μεθόδου και ιδιαίτερων δεξιοτήτων αποδεικνύεται σοφός και εκρηκτικός. Μάλιστα οι ειδικοί του χώρου θεωρούν ότι αρκετά
παιδιά μπορούν να μείνουν στο προσκήνιο για πολλά χρόνια.
Πολύ σωστά λοιπόν τα μέλη των
τοπικών συλλόγων δίνουν βαρύτητα
στα νιάτα και δικαιώνονται πλήρως,
αφού σε πρώτη ευκαιρία οι μικροί
καταθέτουν διαπιστευτήρια.
Δεν είναι τυχαίο ότι σε κάθε αγωνιστική εκδήλωση ακούγεται έντονα
η Τρικαλινή φωνή.
Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις
το ταλέντο είναι τόσο πλούσιο, που
δεν το χωρούν τα Ελληνικά όρια.
Μεταξύ άλλων ο στίβος, η πάλη,
η ποδηλασία, το TKD, οι μαχητικές
τέχνες, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός
προσφέρουν πολλά σημεία αναφοράς.
Φυσικά δεν έτυχε αλλά πέτυχε.
Και επειδή οι διακρίσεις δεν χορταίνονται με τίποτα οι πρωταγωνιστές των ατομικών αθλημάτων σημάδεψαν ήδη συγκεκριμένες ημερομηνίες στις οποίες επιθυμούν διακαώς να συνδυάσουν ουσία και θέαμα.
Εξάλλου η Στ. Σκαρβέλη(ΓΣΤ) βελτίωσε την ατομική της επίδοση στην
Αλαμπάμα κάνοντας 22.54.

Σημαντικά θέματα
Πλούσιο υλικό περιλαμβάνει η Γενική συνέλευση
της ΕΣΚΑΘ στις αρχές του επόμενου μήνα
Είναι λογικό η αγωνιστική δράση να επισκιάζει τα πάντα
αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάποιες εκδηλώσεις είναι
άκρως σημαντικές και δείχνουν τον δρόμο.
Ασφαλώς η επικοινωνία και η ανταλλαγή σκέψεων
μπορεί να προσφέρει ιδέες.
Το ενημερωτικό κείμενο αναφέρει:
Η Ε.Σ.ΚΑ.Θ καλεί τα σωματεία μέλη της Ένωσης σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019
και ώρα 10.00 π.μ που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα
του ΕΒΕΛ –Παπακυριαζή 44 Λάρισα.
Τα θέματα της ημερησίας διάταξης θα είναι
1.Εκλογή Προέδρου κ. Γραμματέα της Γ.Συνέλευσης.
2.Οικονομικός Απολογισμός 2018.
3.Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4.Προϋπολογισμός 2019.
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει η προβλεπόμενη
από το Καταστατικό απαρτία ,η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο ,την ίδια μέρα και ώρα 11.00
π.μ.

CMYK
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Συνέχεια
στην δράση
Τα αγωνιστικά
δρομολόγια καλά
κρατούν και σήμερα
στα πρωταθλήματα
της ΕΣΚΑΘ
Το κυρίως πιάτο των
αγώνων της ΕΣΚΑΘ διεκπεραιώθηκε χθες.
Ωστόσο και σήμερα
υπάρχουν στο πρόγραμμα αρκετά ενδιαφέροντα
παιχνίδια.
Στην Α1 ΕΣΚΑΘ η Φαλώρεια θα ριχτεί στην
μάχη με ενθουσιασμό
και θα σπεύσει να αξιοποιήσει πλήρως την
έδρα απέναντι στην
Ελασσόνα.
Σίγουρα το ματς θέλει
προσοχή αλλά οι αν οι
πιτσιρικάδες του εκπροσώπου μας είναι συγκεντρωμένοι και βρουν
το χέρι τους θα πετύχουν τη νίκη που τόσο
θέλουν ξεκινώντας ιδανικά τη νέα χρονιά.
Στην Α2 ΕΣΚΑΘ οι Μάγοι δοκιμάζονται στην
έδρα των Σουφλαρίων.
Η πράξη δείχνει ότι
στο επίπεδο αυτό κανένας αντίπαλος δεν αποτελεί αμελητέα ποσότητα.
Συνεπώς οι αθλητές
του Γιάννη Τσίμα καλούνται να αγωνιστούν
με σοβαρότητα για να
μην δώσουν το παραμικρό δικαίωμα.
Αλλωστε από την στιγμή που έβαλαν ψηλά τον
πήχη δεν πρέπει να
έχουν απώλειες.
Τα δυνατά της και την
τέχνη της πρέπει να βάλει και η Πράσινη Γωνιά
στην Β’ ΕΣΚΑΘ που αντιμετωπίζει τον ανεβασμένο Παλαμά.
Ωστόσο ο εκπρόσωπός μας έχει συνηθίσει
να παλεύει και αυτό θα
πράξει για μια ακόμη
φορά.
Ελκυστικό μπάσκετ τέλος θα προσπαθήσουν
να προσφέρουν οι γυναίκες του Αιόλου βάζοντας θετικό πρόσημο
και πλουτίζοντας παραστάσεις.
Το πρόγραμμα έχει ως
εξής:
17:00, Δημοτικό Τρικάλων: Φαλώρεια –
Ελασσόνα Διαιτητές: Ξέρας – Χ. Γκαρτζονίκας.
15:00, κλειστό 14ου
γυμν. Λάρισας: Σουφλάρια – Μάγοι Διαιτητές:
Β. Πιτσίλκας – Πάνος.
16:00, κλειστό Παλαμά: ΓΑΣ Παλαμά – Πράσινη Γωνιά Διαιτητές
Τζατζιάς – Ροδόπουλος.
15:00, Δημοτικό Τρικάλων: Αίολος Τρικάλων
– Ολυμπιάδα Λάρισας.
Διαιτητές: Λιλής – Τατσιόπουλος.

Διεκδίκηση ελπίδων
Στην επανέναρξη της Γ’ Εθνικής ο ΑΟΚ βλέπει μόνο νίκη με την Μελίκη,
ενώ οι Ικαροι θα παλέψουν φιλότιμα στον ΠΑΣ Γιάννενα

Μ

εγάλα παιχνίδια,
απίστευτος
ρυθμός
,εναλλαγές
συναισθημάτων. Αυτά είναι
ορισμένα από τα στοιχεία
που χαρακτηρίζουν τον γ’
όμιλο της Γ’ Εθνικής στον
οποίο μετέχουν οι
Τρικαλινές ομάδες.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ειδικά φέτος τα περισσότερα
ματς ισορροπούν σε τεντωμένο
σχοινί, οπότε οι πρωταγωνιστές
των εκπροσώπων μας ξέρουν
πολύ καλά ότι θα πρέπει να δουλέψουν στα κόκκινα για να γείρουν την ζυγαριά στα μέτρα τους.
Επιπρόσθετα ακόμη και στην
καλή τους στιγμή δεν θα πρέπει
να σταματήσουν το ψάξιμο για
το κάτι παραπάνω.
Η ουσία είναι ότι Ικαροι και Καλαμπάκα γέμισαν τις μπαταρίες
τους στην διακοπή του πρωταθλήματος και επανέρχονται δριμύτεροι σήμερα.
Τα μέλη των ομάδων μας συνειδητοποίησαν ότι βρίσκονται σε
κρίσιμη καμπή, οπότε καλούνται
να ανεβάσουν στροφές για να
διεκδικήσουν τις ελπίδες που τους
αναλογούν.
Σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο για τους φίλους των ομάδων
είναι να δουν τους παίκτες να
ιδρώνουν την φανέλα και να
εξαντλούν τις πιθανότητες για
την επίτευξη του στόχου.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης
ότι δεν θα δοθούν πολλές ευκαιρίες στο δίδυμο, οπότε είναι επιτακτική ανάγκη να ξεπεράσει τον
εαυτό του σε ορισμένες αναμετρήσεις.
Αυτή που καίγεται για βαθμούς
φυσικά είναι η Καλαμπάκα από
την άποψη ότι παίζει στο σπίτι
της απέναντι σε αντίπαλο, που
θεωρείται στα μέτρα της.
Βέβαια τα ματς αυτού του είδους είναι πονηρά και γι’αυτό οι
κιτρινομπλέ καλούνται να λάβουν
τα μέτρα τους και να μην αφήσουν να πέσει τίποτα κάτω.
Επίσης χρειάζεται να έχουν
εναλλακτικό σχέδιο αν κάτι στραβώσει αλλά και καθαρό μυαλό.
Οσο για τους Ικάρους παίζουν
στην έδρα ενός από τα φαβορί
για την άνοδο και το γεγονός
αυτό από μόνο του μαρτυρά το
πόσο ψηλό είναι το εμπόδιο.
Ωστόσο ο εκπρόσωπός μας
έχει στο ρόστερ του παίκτες με
μεγάλη εμπειρία και διάθεση που
θα σπεύσουν να κάνουν το τέλειο
παιχνίδι γνωρίζοντας ότι στα πρώτα ματς του νέου έτους πολλές
δυνατές ομάδες που παίζουν στην
έδρα τους εμφανίζονται σχετικά
μουδιασμένες.
Βέβαια ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι για να προκύψει απόδραση θα πρέπει να γίνει η τέλεια
εμφάνιση.

Προσέχουν τα πάντα
Η ανάλυση των μέχρι τώρα
πεπραγμένων του ομίλου δείχνει
ότι ακόμη και ένας κρίκος αν
λείψει από την αλυσίδα μπορεί
να γίνει η ζημιά.
Συνεπώς το δίδυμο πρέπει να
προσέξει τόσο τα βασικά στοιχεία του μπάσκετ όσο και τα
ψιλά γράμματα αν θέλει να κάνει
πιο εύκολη την ζωή του και εν
τέλει να χαμογελάσει.
Ξεκινώντας την αναφορά μας

Οι Ικαροι παρά το υψηλό εμπόδιο θα σπεύσουν
να σταθούν όρθιοι στα Γιάννενα

Μεγάλο ξέσπασμα θέλει να κάνει
ο ΑΟΚ κόντρα στην Μελίκη
βαθμολογικά να σημειώσουμε
ότι οι Ικαροι δοκιμάζονται σε δυνατή έδρα και απέναντι σε φορμαρισμένο αντίπαλο.
Οι κιτρινόμαυροι δεν το κρύβουν ότι στοχεύουν σε κάποιο
μεγάλο διπλό και μένει να δούμε
αν θα μπορέσουν να βγάλουν
τον ΠΑΣ από τον συνηθισμένο
τρόπο σκέψης του και να οδηγήσουν την συνάντηση στα δικά
τους κυβικά.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι
οι Ικαροι θα πρέπει να επενδύσουν στην αξία της άμυνας για
να πάρουν υψηλό βαθμό στο
κομμάτι αυτό.
Σίγουρα θα έχουν μπόλικη
δουλειά., αφού ο αντίπαλος διαθέτει πολλά βαριά χαρτιά που
ξέρουν να τιμωρούν το παραμικρό λάθος.
Η διάθεση όμως και το κίνητρο
θα κάνουν την διαφορά.
Οσο για την επίθεση ο εκπρόσωπός μας καλείται να απλωθεί
σωστά και να αναπτύξει ικανοποιητικό ρυθμό. Ειδικά στην συγκεκριμένη συνάντηση η πολυφωνία θα παίξει μεγάλο ρόλο.
Γενικά όλοι καλούνται να είναι
σε εγρήγορση και με ανεβασμένη
ψυχολογία.
Κοντά σε όλα αυτά να μνημονεύσουμε και την υπομονή, που
πολλές φορές παίζει σημαντικό
ρόλο.
Δίνοντας το στίγμα του για
τον αγώνα με τον ΠΑΣ που τον
ξέρει πολύ καλά από την προηγούμενη παρουσία του ο
κόουτς Κώστας Σδράκας ανέφερε στην εφημερίδα μας: «Χωρίς υπερβολή είναι ένα από τα
πιο δύσκολα παιχνίδια που καλούμαστε να δώσουμε και η βαθμολογική θέση του αντιπάλου
μιλάει από μόνη της για την ποιότητά του.
Ωστόσο θεωρώ ότι έχουμε ελπίδες τις οποίες θα πρέπει να
εξαντλήσουμε στοχεύοντας στις
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αδυναμίες των γηπεδούχων.
Σίγουρα θα δώσουμε έμφαση
στην άμυνα, αφού ο ΠΑΣ διαθέτει
αξιόλογους εκτελεστές, ενώ στοιχείο κλειδί αποτελεί η μεγαλύτερη δυνατή συγκέντρωση από
την αρχή μέχρι το τέλος.
Γενικά χρειάζεται να πιάσουμε
υψηλή απόδοση για να αποδράσουμε».
Εν τέλει όλοι είναι αποφασισμένοι να εξαντλήσουν τις πιθανότητες για να διεκδικήσουν
ότι τους αναλογεί.
Να θυμίσουμε ότι ο αντίπαλος
προέρχεται από μεγάλο διπλό
στην παράταση στην έδρα του
Ολυμπιακού Βόλου με 80-83.
Μπροστάρηδες ήταν οι Τρικαλινοί: Πανάρας και Πάτρας
τους οποίους οι κιτρινόμαυροι
θα προσέξουν ιδιαίτερα.
Σε εκείνο το ματς για την ομάδα της Ηπείρου σκόραραν-έπαιξαν: Γεωργίου 8(2), Πανάρας
24(3), Mουζακίτης , Tσίρμπας 1,
Πρέντζας 1, Kαραγκιολίδης
18(2), Mάντζιος Π., Mάντζιος Δ.
9, Πάτρας 21(2), Πανταζής, Πιστιόλης, Γιωτάκης 1. Από ένα
διάστημα και μετά φάνηκε ότι
για τον ΑΟΚ κάθε αγώνας θα
έχει τον χαρακτήρα τελικού.
Και όπως το λέει και ένα γνωστό τραγουδάκι: Στην περίπτωσή
μας όμως δεν υπάρχει άλλος
δρόμος. Αυτό σημαίνει ότι οι κιτρινομπλέ συμβιβάζονται μόνο
με τη νίκη, οπότε με μια μεστή
εμφάνιση και επιτυχία επί της
Μελίκης σήμερα θα ατενίσουν
το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.
Σε προηγούμενα παιχνίδια ο
ΑΟΚ αδίκησε τον εαυτό του φτάνοντας στην βρύση χωρίς όμως
να πιεί νερό.
Είναι καιρός λοιπόν οι γηπεδούχοι να έχουν ουσία, οπότε
αν όλα πάνε κατ’ ευχήν θα βάλουν φτερά στα πόδια.
Να μην ξεχνάμε ότι στον αθλη-

τισμό το ηθικό και η ψυχολογία
παίζουν πάντα μεγάλο ρόλο.
Γενικά οι κιτρινομπλέ παλεύουν τα παιχνίδια και αυτό θα
πρέπει να πράξουν και σήμερα
σημειώνοντας καλάθια που αφενός θα πονέσουν τον αντίπαλο
και αφετέρου θα του δώσουν το
πάνω χέρι.
Συνήθως στην έδρα του ο ΑΟΚ
έχει ξεσπάσματα και θα προσπαθήσει να σταθεροποιήσει την
απόδοσή του. Ωστόσο θα χρειαστεί καθαρό μυαλό αλλά και
αντοχή αν κάποια σουτ βρουν
σίδερο ή αν ο αντίπαλος έχει τις
καλές του στιγμές.
Ασφαλώς η αυτοπεποίθηση
πρέπει να διακρίνει την Καλαμπάκα, που οφείλει να μοιράσει
σωστά τις δυνάμεις μέχρι τέλους.
Συμπερασματικά η δίψα για
τη νίκη θα κάνει την διαφορά,
ενώ ο κόσμος θα σπεύσει να κάνει το καθήκον του, αφού η Γ’
Εθνική είναι ελκυστική και όλοι
θέλουν να συνεχίσουν να αποτελούν μέρος της παρέας.
Σε κάθε περίπτωση ο αθλητικός εγωϊσμός είναι πιο απαραίτητος από ποτέ όσον αφορά τον
ΑΟΚ.
Αναφερόμενος στην σημερινή
αναμέτρηση ο κόουτς Χρήστος
Κωνσταντινίδης ανέφερε στην
«Σέντρα» «Είναι επιτακτική ανάγκη να επιχειρήσουμε ένα νέο ξεκίνημα.
Στο κυνήγι της επιβίωσης ξέρουμε ότι η νίκη στον τελικό με
την Μελίκη είναι μονόδρομος.
Χωρίς υπερβολή το ροζ φύλλο
στο συγκεκριμένο ματς αποτελεί
το οξυγόνο μας και θα πρέπει
να δώσουμε το 100% και να είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι
στον στόχο από την αρχή μέχρι
το τέλος.
Από την άλλη και ο αντίπαλος

είναι στην ίδια μοίρα με εμάς,
οπότε το παιχνίδι θα είναι πολύ
δύσκολο.
Αυτό σημαίνει ότι η υπομονή
είναι απαραίτητη, όπως και η
κοινή προσπάθεια με την στήριξη
του κόσμου.
Γενικά σε τέτοιες συναντήσεις
την διαφορά την κάνει η καρδιά
των αθλητών και όλοι είμαστε
δίπλα τους».
*Ολα δείχουν ότι χωρίς Μούμογλου θα αγωνιστούν οι Ικαροι.
*Κάλεσμα στους φιλάθλους
για στήριξη έκανε η διοίκηση
της Καλαμπάκας.

Το πρόγραμμα
Με αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια ξεκινάει η χρονιά. Δυνατές
μάχες θα γίνουν στα ζευγάρια:
Εύαθλος- Ολυμπιακός. Β, ΑΟΚ
Βέροιας- ΑΓΣΙ, ενώ η Λευκάδα
θα υποδεχθεί τον Παλαμά με νέο
προπονητή, τον κ. Γ. Δημητριάδη.
3ος Όμιλος
Κυριακή 13 Ιανουαρίου
ΔΑΚ Βικέλας 17.00 ΑΟΚ Βέροιας-ΑΓΣ Ιωαννίνων Τζιοπάνος
Γ.-Θρασυβουλίδης
Βλαχάβειο 17.00 ΑΟ Καλαμπάκας-ΓΑΣ Μελίκης Δέλλας-Αναστασιάδης (Κομισσάριος: Χλωρός, Γραμματεία: Παπαδημητρίου, Μητρόπουλος, Γκαρτζονίκας.
Κ)
ΔΑΚ Λευκάδας 17.00 Δόξα Λευκάδας-Τιτάνες Παλαμά Κρεσταινίτης-Λογοθέτης
Πρέβεζας 17.00 Νικόπολη Πρέβεζας-Πρωτέας Γρεβενών Κοντογιάννης-Μπούγλος Π.
ΕΑΝΚ Ιωαννίνων 17.00 ΠΑΣ
Γιάννινα-Ίκαροι Τρικάλων Πράττος-Πλατέλλα (Τσιγκέλης)
Πολυκάστρου 17.00 ΜΠΑΣ
Εύαθλος Μακ.-Ολυμπιακός Βόλου
Κουκουλεκίδης-Τσαρδούλιας
Ρεπό: Μαντουλίδης.

Η Βαθμολογία
1) ΠΑΣ Γιάννινα ----------------------17 -------674-570 -------104
2) Πρωτέας Γρεβενών -------------17 -------639-578 ---------61
3) Δόξα Λευκάδας ------------------16 -------685-583 -------102
4) ΑΓΣ Ιωαννίνων --------------------16 -------685-645 ---------40
5) Μαντουλίδης ----------------------15 -------764-743 ---------21
6) Ολυμπιακός Βόλου -------------14 -------770-776---------- -6
7) Τιτάνες Παλαμά ------------------14 -------633-660 -------- -27
8) Ικαροι Τρικάλων -----------------13 -------645-634 ---------11
9) Εύαθλος Πολυκάστρου -------13 -------622-651 ---------29
10) ΑΟΚ Βέροιας --------------------12 -------573-600 ---------27
11) ΓΑΣ Μελίκης ---------------------12 -------618-655 -------- -37
12) ΑΟ Καλαμπάκας ---------------11 -------616-673 ---------57
13) Νικόπολη Πρέβεζας ----------10 -------583-739 -------156
*Ολυμπιακός Βόλου, Μαντουλίδης και ΑΟ Καλαμπάκας
έχουν ένα παιχνίδι περισσότερο.
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Πάγωσε το χιόνι στο γήπεδο
Αδύνατη φαντάζει η διεξαγωγή του αγώνα του ΑΟ Τρίκαλα με τον Απόλλωνα Λάρισας που είναι προγραμματισμένος για σήμερα στις 3 μ.μ.

Π

ολύ δύσκολο
φαίνεται ότι οι
φίλαθλοι θα
μπορέσουν
σήμερα στις 3 μ.μ. στο
δημοτικό στάδιο
Τρικάλων να δουν
ποδοσφαιρικό αγώνα!

Η 12η αγωνιστική

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Μάλλον για τις αναμνηστικές φωτογραφίες και κανέναν
χιονοπόλεμο θα βγουν ΑΟ
Τρίκαλα και Απόλλων Λάρισας
σήμερα στο γήπεδο με βάση
την εικόνα που έχει χθες Σάββατο πρωί το γήπεδο. Το χιόνι
στον αγωνιστικό χώρο έχει
παγώσει και κάθε προσπάθεια
καθαρισμού είναι μάταιη διότι
θα ξηλωθεί και το χόρτο. Οι
άνθρωποι του Δήμου και του
ΑΟΤ θεωρούν αδύνατη την
διεξαγωγή του αγώνα αύριο
αν και ο διαιτητής είναι αυτός
που θα εξετάσει το γήπεδο
και θα πάρει την τελική από-

Αυτή την εικόνα παρουσίαζε χθες το Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων, έτσι μόνο θαύμα να γίνει το σημερινό παιχνίδι του ΑΟΤ με τον Απόλλωνα Λάρισας
φαση.
Να θυμίσουμε ότι ο κανονισμός αναφέρει ότι οι ομάδες
θα πρέπει να βρεθούν κανονικά στο γήπεδο, εκεί ο διαιτητής θα αποφασίσει αν είναι
σε θέση να γίνει το παιχνίδι.
Αν σε περίπτωση ο αγωνιστικός χώρος είναι ακατάλληλος
θα πρέπει οι ομάδες θα βρεθούν ξανά στο γήπεδο την
Δευτέρα την ίδια ώρα. Σε περίπτωση που ούτε τότε είναι
σε θέση να γίνει ο αγώνας
τότε θα υπάρξει οριστική ανα-

βολή με την διοργανώτρια
αρχή να δίνει νέα ημερομηνία
διεξαγωγής, πιθανόν 30 Ιανουαρίου. Με τα δεδομένα
του Σαββάτου θεωρείται κάτι
παραπάνω από πιθανό η αναβολή του αγώνα, όχι μόνο για
σήμερα αλλά και για την Δευτέρα. Εκτός και αν ο… καιρός
έχει άλλη άποψη, ανέβει η
θερμοκρασία και λιώσει το
χιόνι που ταλαιπωρεί εδώ και
μέρες τα Τρίκαλα, όχι μόνο
σε επίπεδο μετακίνησης αλλά
και στον… ποδοσφαιρικό το-

μέα. Πάντως όλα αυτά είναι
ξεκάθαρο ότι έχουν βγάλει
εκτός ρυθμού τον ΑΟΤ, ενώ
η προετοιμασία της εβδομάδας ήταν όχι για ομάδα ποδοσφαίρου αλλά… μπάσκετ!
Και αυτό διότι οι περισσότερες προπονήσεις έγιναν στο
κλειστό γυμναστήριο!
Όπως και να έχει οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να είναι
σε αγωνιστική ετοιμότητα,
αφού τίποτα δεν μπορεί να
αποκλειστεί και ο αγώνας με
τον Απόλλωνα Λάρισας είναι

εξαιρετικά σημαντικός και επί
της ουσίας αποτελεί ένα αγωνιστικό στοίχημα ώστε να μπορέσει ο ΑΟΤ να ανακάμψει
βαθμολογικά. Η τρικαλινή
ομάδα βρίσκεται σταθερά
κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού και από εδώ και πέρα
θα πρέπει να κάνει μεγάλη
προσπάθεια ώστε να βρεθεί
στην δεκάδα του πρωταθλήματος. Αλλά αυτό δεν μπορεί
να γίνει με ευχολόγια αλλά
με την αγωνιστική υπεροχή
μέσα στο γήπεδο.

Άνοιξε χθες και ολοκληρώνεται σήμερα η 12η αγωνιστική της Φούτμπολ Λιγκ, με
το παιχνίδι ΑΟΤ- Απόλλωνας
Λάρισας να είναι στον αέρα
λόγο του χιονιά. Αναλυτικά:
Ηρόδοτος - Κέρκυρα
(ΧΘΕΣ)
Κυριακή 13 Ιανουαρίου
Δόξα Δράμας - Σπάρτη
(15:00, Γήπεδο Δόξας)
Καραϊσκάκης Άρτας - Απόλλων Πόντου (15:00, Δημ.
Αγίων Αναργύρων)
Πλατανιάς - Αιγινιακός
(15:00, Γήπεδο Περιβολίων)
Αήττητος Σπάτων - ΑΟΧ
Κισσαμικός (15:00, Δημ. Στάδιο Σπάτων)
Βόλος - Παναχαϊκή (15:00,
Γήπεδο Νεάπολης)
Ηρακλής - Εργοτέλης
(15:00 ΕΡΤ3, Καυτανζόγλειο
Στάδιο)
Τρίκαλα - Απόλλων Λάρισας
(15:00, Δημ. Στάδιο Τρικάλων)

Τι λέει ο ΚΑΠ για αναβολή αγώνα
Σύμφωνα με τον ΚΑΠ, ο
αγώνας αν αναβληθεί, θα πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα
την ίδια ώρα και αν η κατάσταση στο γήπεδο είναι ίδια
τότε θα αποφασιστεί οριστική
αναβολή.
Άρθρο 10 Αγωνιστικός χώρος. Ακατάλληλο γήπεδο
1. Ο αγωνιστικός χώρος
ενός γηπέδου επιτρέπεται να
χαρακτηριστεί ακατάλληλος
πριν ή μετά την έναρξη του
αγώνα στις ακόλουθες ενδεικτικά περιπτώσεις, από τις
οποίες είναι δυνατό να δημιουργηθεί κίνδυνος για τους
αγωνιζόμενους
ποδοσφαιριστές.
α) Όταν εξ αιτίας της βροχής ο αγωνιστικός χώρος έχει
γίνει σε πολύ μεγάλο
βαθμό λασπώδης και για τον
λόγο αυτό η κίνηση των ποδοσφαιριστών είναι
δύσκολη και κινδυνεύει η
σωματική τους ακεραιότητα.
β) Όταν, από τη βροχή, ο

αγωνιστικός χώρος έχει πλημμυρίσει σε διάφορα
σημεία του από νερά, σε τέτοιο βαθμό που όταν η μπάλα
πέφτει σ’ αυτά να
μην αγγίζει το έδαφος.
γ) Όταν εξ αιτίας χιονοπτώσεως η περιφέρεια της μπάλας
μεγαλώνει σε τέτοιο
βαθμό ώστε να γίνεται αντικανονική.
δ) Όταν το χιόνι που έχει
πέσει στον αγωνιστικό χώρο,
παγώνει εξ αιτίας του
ψύχους που επικρατεί και
δημιουργείται απ’ αυτό τον
λόγο κίνδυνος
τραυματισμού των ποδοσφαιριστών.
2. Για τη δυνατότητα της
διεξαγωγής ή της συνέχισης
ενός αγώνα από την άποψη
της
καταλληλότητας ή όχι του
γηπέδου μόνος αρμόδιος να
αποφασίσει είναι ο
διαιτητής, οι δε ομάδες που
αγωνίζονται έχουν υποχρέωση

να συμμορφώνονται σε
οποιαδήποτε απόφασή του
χωρίς να έχουν το δικαίωμα
να υποβάλλουν ένσταση.
3. Απαγορεύεται η διεξαγωγή φιλικού αγώνα ή προπόνησης την ίδια ημέρα στο
γήπεδο που χαρακτηρίστηκε
ακατάλληλο γι’ αγώνες πρωταθλήματος από το
διαιτητή. Σε περίπτωση παράβασης, στις ομάδες των
επαγγελματικών
κατηγοριών επιβάλλεται χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ.
4. Δεν επιτρέπεται, κατ’ αρχήν, στη διοργανώτρια αρχή
η αναβολή αγώνα λόγω
ακαταλληλότητας γηπέδου. Σε εξαιρετικές, όμως, περιπτώσεις, επιτρέπεται η
αναβολή του λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή λόγω
ανωτέρας βίας
(εφόσον με την συνήθη πορεία των πραγμάτων το κώλυμα που προκαλεί την –
κατ άρθρο 21 παρ. 1α – ανα-
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βολή του προβλέπεται να διαρκέσει και την επόμενη
ημέρα του αγώνα), μετά από
απόφαση του Προέδρου και
του
Αναπληρωτή Προέδρου ή
Αντιπροέδρου της Ε.Ε. της
διοργανώτριας αρχής,
(ή τ ο υ ορισθέντος από
αυτή οργάνου ή επιτροπής
προκειμένου περί
ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων) η οποία θα συνοδεύεται
από έγγραφη, σχετική,
τεκμηρίωση. Για τα πανελλήνια επαγγελματικά και ερασιτεχνικά
πρωταθλήματα, το Κύπελλο
και τα πρωταθλήματα υποδομής των Π.Α.Ε.
η αναβολή επιτρέπεται, εφόσον η απόφαση γι αυτήν ληφθεί 24 ώρες
τουλάχιστον πριν τη διεξαγωγή του αγώνα. Ειδικά για
τα τοπικά ερασιτεχνικά
πρωταθλήματα η απόφαση
για την αναβολή ενός αγώνα
μπορεί να ληφθεί

ακόμη, πλην της ανωτέρω,
και σε λοιπές περιπτώσεις, χωρίς χρονική
δέσμευση, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος με απόφαση του
Προέδρου της
οικείας ΕΠΣ.
5. Εάν το γήπεδο καταστεί
ακατάλληλο από υπαιτιότητα
της γηπεδούχου ή της
αντίπαλης ομάδας ή από
τους οπαδούς τους με αποτέ-

λεσμα να είναι αδύνατος η
διεξαγωγή του προγραμματισμένου αγώνα, ο διαιτητής
αναγράφει
λεπτομερώς στο Φ.Α. τις
συνθήκες κάτω από τις οποίες
έγινε το γήπεδο
ακατάλληλο, στη δε υπαίτια
ομάδα ή στις υπαίτιες ομάδες
επιβάλλονται οι
ποινές του άρθρου 21 παρ.
3 του παρόντος.
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σοι διακονούν τον
στίβο
αφοσιώνονται
ολοκληρωτικά
σ’αυτόν και παρουσιάζουν
πλούσιο έργο.

Ο

Παρά τις δυσκολίες και τον συναγωνισμό ξέρουν να στέκονται
στο ύψος των περιστάσεων. Μέλημά τους είναι να γίνονται κάθε
μέρα και καλύτεροι, ενώ βγάζουν
συνέχεια άσους από το μανίκι
τους.
Στην προκειμένη περίπτωση
πολλά Τρικαλινά στελέχη θα βγάλουν για λίγο τις αθλητικές εμφανίσεις και τις φόρμες και θα
φορέσουν επίσημα ενδύματα.
Εννοείται ότι αξίζουν κάθε τιμής. Παράλληλα θα τρέξει και σεμινάριο με εξαιρετικούς ομιλητές:
Σήμερα Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019 λοιπόν και ώρα 12.00,
στο «ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» Λάρισας, η
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας, θα βραβεύσει αθλητές και αθλήτριες
των Σωματείων της, που διακρίθηκαν στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα την αγωνιστική Περίοδο
2018. Επίσης θα τιμήσει και τους
προπονητές τους
Στα πλαίσια της τελετής θα
διεξαχθεί και τιμητική βράβευση
στους κ. κ Κοντονάσιο Γιάννη και
Παπουλιάκο Μίμη, για την διαχρονική τους προσφορά στον
Ελληνικό Κλασσικό Αθλητισμό.
Παράλληλα θα βραβευτούν και
τεχνικοί που δίνουν καθημερινό
αγώνα για να διαπλάσουν ολοκληρωμένες προωσπικότητες.
Οι αθλητές και οι αθλήτριες
των Θεσσαλικών συλλόγων καθώς και οι προπονητές τους που
θα τιμηθούν είναι οι:
1. ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΧΑΙΔΩ (ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ) 2η Θέση στο ΜΗΚΟΣ του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Γυναικών 2018, 5η
θέση στο ΜΗΚΟΣ στο Βαλκανικό
Πρωτάθλημα 2018 στην ΣΤΑΡΑ
ΖΑΓΟΡΑ, 8η θέση στο ΜΗΚΟΣ
στους Μεσογειακούς αγώνες
στην ΤΑΡΑΓΚΟΝΑ 2018, συμμετοχή με την εθνική ομάδα στο
Πανευρωπαικό Πρωτάθλημα στο
Βερολίνο2018
2. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
(ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)
2η θέση στα 3.000 μ ΒΑΔΗΝ
του Πανελληνίου ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’ 2018
3. ΑΡΓΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΓΑΖ
ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 2η Θέση στη

Σύνθετη εκδήλωση
•Γιορτή του στίβου στην Λάρισα με βράβευση πολλών
δικών μας πρωταγωνιστών αλλά και προπονητών
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ του Πανελληνίου
ΝΕΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2018
4. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
(ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ) 2η θέση στα
4Χ80μ του Πανελληνίου ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’ 2018
5. ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
(ΓΑΣ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 2η θέση
στη ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ του Πανελληνίου ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2018, 8η θέση
στη ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ στους Μεσογειακούς αγώνες στην ΤΑΡΑΓΚΟΝΑ 2018
6. ΓΚΙΤΣΙ ΙΡΕΝΕ (ΠΕΛΑΣΓΟΣ
ΑΣ) 2η θέση στα 4χ80μ του Πανελληνίου ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’
2018
7. ΓΩΓΟΥΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ-ΛΥΔΙΑ (ΓΑΣ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 2η
θέση στη ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ του Πανελληνίου ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’
8. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
(ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 1η θέση στα
600μ του Πανελληνίου ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’
9. ΚΕΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ –ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΓΑΣ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 1η
θέση στα 4Χ300μ του Πανελληνίου ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’ 2018
10. ΚΟΙΝΗ ΑΘΗΝΑ (ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 3η θέση στα 1500μ του
Πανελληνίου ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2018,
11η θέση στα 1500μ στους Μεσογειακούς αγώνες στην ΤΑΡΑΓΚΟΝΑ 2018
11. ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΓΑΣ
ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 3η θέση στον
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟ του Πανελληνίου
ΝΕΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2018, 5η θέση
στη ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ στους Μεσογειακούς αγώνες UNDER 23 στο
ΤΖΕΣΟΛΟ 2018
12. ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ ΞΕΝΗ (ΑΣ
ΩΡΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) 3η θέση στο
ΤΡΙΠΛΟΥΝ του Πανελληνίου ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2018
13. ΜΑΚΑΝΤΑΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
(ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ) 3η θέση στα
4χ300μ του Πανελληνίου ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’ 2018
14. ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΛΗΔΑ-

Ξυπνούν αναμνήσεις
•Η παρουσίαση του βιβλίου του
Β. Σκουντή από την Ενωση Συντακτών
θα ζωντανέψει χρόνια δοξασμένα
Με την γλαφυρή του πένα έχει γράψει απίστευτα κείμενα.
Πλέον ετοίμασε ένα ιδιαίτερο βιβλίο, που συγκινεί απίστευτα
τους φίλους του μπάσκετ.
Το ενημερωτικό κείμενο αναφέρει: Στις 14 Ιανουαρίου
2019 στις 7μ.μ. στο φιλόξενο ξενοδοχείο Park (Δεληγιώργη
2) στον Βόλο, υποδεχόμαστε τους ανθρώπους που έχουν
γράψει χρυσές σελίδες στο ελληνικό μπάσκετ.
Ο κορυφαίος δημοσιογράφος στο χώρο του μπάσκετ
στην Ελλάδα, Βασίλης Σκουντής, θα μας ταξιδέψει στο μπασκετικό έπος του 1987 με το εξαιρετικό βιβλίο του, "Είμαστε πια πρωταθλητές", από τις εκδόσεις «Ελληνοεκδοτική».
Μαζί του, συνεπιβάτες στο υπέροχο μπασκετικό ταξίδι,
ο μεγάλος αρχηγός της πρωταθλήτριας Ευρώπης Εθνικής
μας ομάδας του '87 Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Βολιώτης βετεράνος άσος, 2ος σκόρερ όλων των εποχών στο ελληνικό πρωτάθλημα Βασίλης Γκούμας και ο Βολιώτης αθλητικός
Συντάκτης Ευθύμης Χούτας.
Χαιρετισμούς θα απευθύνουν οι συνδιοργανωτές, πρόεδροι της ΕΣΗΕΘΣτΕΕ, του Μορφωτικού Ιδρύματος και του
Επικουρικού ταμείου Δημήτρης Χορταργιάς και Σωτήρης
Κέλλας, καθώς και η Περιφερειακή Επιτροπή Θεσσαλίας
του ΠΣΑΤ.
Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Ελένη Παπαθανασίου.

2018 & 2η θέση στα 4χ400μ του
Πανελληνίου ΠΑΙΔΩΝ 2018, 7η
θέση στα 200μ στη Παγκόσμια
Γυμνασιάδα στο ΜΑΡΟΚΟ 2018
52. ΠΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΓΣ
ΒΟΛΟΥ)3η θέση στο ΔΕΚΑΘΛΟ
ΑΝΔΡΩΝ 2018
53. ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ –
ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 1η
θέση στη ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ του Πανελληνίου ΑΝΔΡΩΝ 2018, 11ηθέση στη ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ στο Πανευρωπαικό Πρωτάθλημα
54. ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΓΑΣ
ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 1η θέση στον
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟ του Πανελληνίου
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’ 2018
55. ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΓΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 1η θέση στα 4Χ400μ
του Πανελληνίου ΑΝΔΡΩΝ 2018
56. ΤΣΩΛΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΓΑΣ
ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 2η θέση στη ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ του Πανελληνίου
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’ 2018
57. ΧΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΓΕΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 2η θέση στα 4Χ100μ
του Πανελληνίου ΝΕΩΝ 2018

Προπονητές

Την τιμητική του θα έχει ο Θεσσαλικός και Τρικαλινός στίβος σε ξεχωριστή σύναξη
ΜΑΡΙΑ (ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ) 2η θέση
στα 4χ80μ του Πανελληνίου ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’ 2018
15. ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ –
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΓΑΣ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 2η θέση στα 300μ ΕΜΠ του
Πανελληνίου ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Α’ 2018, 3η θέση στα 400μ ΕΜΠ
του Πανελληνίου ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
2018, 1η θέση στα 4χ300μ του
Πανελληνίου ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Α’ 2018
16. ΜΟΚΚΑ ΑΡΤΕΜΙΣ (ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 3η θέση στα 1500μ του
Πανελληνίου ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2018
17. ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
(ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ) 2η θέση στα
4Χ80μ του Πανελληνίου ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’ 2018
18. ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΑΛ
ΠΗΓΑΣΟΣ) 2η θέση στο ΤΡΙΠΛΟΥΝ του Πανελληνίου ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2018
19. ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
(ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)
1η θέση στα 20.000μ ΒΑΔΗΝ
του Πανελληνίου ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2018, 13η θέση στα 20.000μ ΒΑΔΗΝ στο Πανευρωπαικό Πρωτάθλημα στο ΒΕΡΟΛΙΝΟ 2018
20. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ) 3η θέση στα 4χ300μ
του Πανελληνίου ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’ 2018
21. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ (ΓΑΣ
ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 1η θέση στα
4χ300μ του Πανελληνίου ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’ 2018
22. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
(ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ) 3η θέση στα
4χ300μ του Πανελληνίου ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’ 2018
23. ΣΚΑΡΒΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 1η
θέση στη ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ & 1η
θέση στη ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ του Πανελληνίου ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2018, 3η
θέση στη ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ στους
Βαλκανικούς αγώνες στη ΣΤΑΡΑ
ΖΑΓΟΡΑ 2018, συμμετοχή με
την εθνική ομάδα στη ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ στο Πανευρωπαικό Πρωτάθλημα στο Βερολίνο 2018
24. ΣΟΥΦΛΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ) 3η θέση στα 4χ300μ
του Πανελληνίου ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’ 2018
25. ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΓΣ
Β Η ΝΙΚΗ) 1η θέση στα 100μ του
Πανελληνίου ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2018,
2η θέση στα 200μ του Πανελληνίου ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2018
26. ΦΛΩΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΓΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 1η θέση στα 4.000μ
ΝΕΑΝΙΔΩΝ του Πανελληνίου

ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 2018, 1η
θέση στα 5000μ του Πανελληνίου ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2018, 1η θέση στα
5000μ στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Νεανίδων στην Κων/πολη
2018
27. ΦΛΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
(ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)
1η θέση στα 3000μ ΒΑΔΗΝ του
Πανελληνίου ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
2018, & 3η θέση στα 5000μ ΒΑΔΗΝ του Πανελληνίου ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2018
28. ΧΑΤΖΗ ΕΥΑΝΘΙΑ-ΜΑΡΙΑ
(ΓΑΣ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 1η θέση
στα 4χ300μ του Πανελληνίου
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’
29. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
(ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 3η θέση στα
3000μ του Πανελληνίου ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’ 2018
30. ΓΚΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΓΣ Β Η
ΝΙΚΗ) 2η θέση στα 400μ ΕΜΠ
του Πανελληνίου ΠΑΙΔΩΝ 2018,
1ος στα 400εμπ στη διεθνή συνάντηση Ελλάδα –Κύπρος, 9ος
στα 400μ εμπ στην Παγκόσμια
Γυμνασιάδα στο ΜΑΡΟΚΟ 2018
31. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
(ΕΑΛ ΠΗΓΑΣΟΣ) 3η θέση στα
400μ του Πανελληνίου ΕΦΗΒΩΝ
2018
32. ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ) 2η θέση στα 4χ400μ
του Πανελληνίου ΠΑΙΔΩΝ 2018
33. ΖΗΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΓΕΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 2η θέση στα 4χ100μ
του
Πανελληνίου
ΝΕΩΝ
2018,συμμετοχη με την Εθνική
ομάδα στίβου 4Χ100 στους Μεσογειακούς αγώνες στην ΤΑΡΑΓΚΟΝΑ 2108
34. ΚΑΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΓΕΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 2η θέση στα 400μ
του Πανελληνίου ΕΦΗΒΩΝ 2018,
3η θέση στα 200μ του Πανελληνίου ΕΦΗΒΩΝ 2018, 3η θέση
στα 200μ του Πανελληνίου
ΝΕΩΝ 2018, 2η θέση στα 4χ100μ
του Πανελληνίου ΝΕΩΝ 2018, 3η
θέση στα 200μ στους Βαλκανικούς αγώνες Εφήβων 2018, συμμετοχή με τη σκυτάλη 4Χ100
στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα
Εφήβων στο ΤΑΜΠΕΡΕ 2018
35. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ) 1η θέση
στα 300μ ΕΜΠ του aΠανελληνίου
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’ 2018
36. ΚΑΡΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΓΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ) 1η θέση στο ΜΗΚΟΣ του Πανελληνίου ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α 2018 & 2η θέση ΣΤΟ
ΤΡΙΠΛΟΥΝ του Πανελληνίου
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2018

37. ΚΑΤΣΙΩΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
(ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 3η θέση στα
1500μ του Πανελληνίου ΠΑΙΔΩΝ
2018
38. ΚΟΛΙΤΣΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΓΑΖ
ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 3η θέση στη ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ του Πανελληνίου
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’ 2018
39. ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
(ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ) 1η θέση 4χ100μ
του Πανελληνίου ΕΦΗΒΩΝ 2018
40. ΛΑΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΓΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 1η θέση 4χ400μ του
Πανελληνίου ΑΝΔΡΩΝ 2018
41. ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ(ΑΣ
ΩΡΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) 1η θέση στο
ΤΡΙΠΛΟΥΝ του Πανελληνίου
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2018, & 3η θέση
στο ΤΡΙΠΛΟΥΝ του Πανελληνίου
ΠΑΙΔΩΝ 2018
42. ΜΑΓΓΟΣ ΝΙΚΗΣΤΡΑΤΟΣ
(ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ) 1η θέση στα
4χ100μ ΕΦΗΒΩΝ 2018, 2η θέση
στα 4χ400μ ΠΑΙΔΩΝ 2018
43. ΜΕΓΚΛΕΜΠΕΗ ΙΒΑΝ (ΓΑΣ
ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 3η θέση ΣΤΗ
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ του Πανελληνίου
ΑΝΔΡΩΝ 2018
44. ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΓΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 1η θέση στα 4χ400μ
του Πανελληνίου ΑΝΔΡΩΝ 2018
45. ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΕΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 2η θέση στα 4χ100μ
του Πανελληνίου ΝΕΩΝ 2018
46. ΜΠΟΥΣΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) 1η θέση στα 5000μ ΒΑΔΗΝ του Πανελληνίου ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’
47. ΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 1η θέση στα 400μ ΕΜΠ
του Πανελληνίου ΑΝΔΡΩΝ 2018,
1η θέση ΣΤΑ 4Χ400Μ του Πανελληνίου ΑΝΔΡΩΝ 2018, συμμετοχή στα 400μ εμπόδια με την
Εθνική ομάδα στου Μεσογειακούς αγώνες ΤΑΡΑΓΩΝΑ 2018
48. ΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ) 1η θέση στα 4χ100μ
του Πανελληνίου ΕΦΗΒΩΝ
2018,& 2η θέση ΣΤΑ 4Χ400Μτου
Πανελληνίου ΠΑΙΔΩΝ 2018
49. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ
(ΕΑΛ ΠΗΓΑΣΟΣ) 3η θέση στα
1000μ του Πανελληνίου ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’ 2018
50. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
(ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 3η θέση στο
ΥΨΟΣ του Πανελληνίου ΕΦΗΒΩΝ 2018
51. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ) 1η θέση
στα 4χ100μ του Πανελληνίου
ΕΦΗΒΩΝ 2018, & 3η θέση στα
100μ του Πανελληνίου ΠΑΙΔΩΝ

1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΦΙΛΙΩ ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
2. ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ
3. ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
4. ΓΡΑΤΣΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
5. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
6. ΔΟΥΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
7. ΚΑΡΑΠΤΣΙΑ ΧΑΙΔΩ ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
8. ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
9. ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΑΣ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
10. ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΓΑΣ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
11. ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
12. ΚΟΥΤΣΟΦΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΣ ΒΟΛΟΥ
13. ΚΡΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
14. ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣ
ΩΡΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
15. ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
16. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΑ
ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
17. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
18. ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
19. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
20. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
21. ΠΟΜΑΣΚΙ ΓΙΩΡΓΟΣ
22. ΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
23. ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
24. ΤΣΙΜΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
25. ΤΣΟΜΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Σεμινάριο
Σήμερα Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019 στο “ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ” Λάρισας και ώρα 09.00, Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ
Θεσσαλίας σε συνεργασία με
την Επιτροπή Επιμόρφωσης του
ΣΕΓΑΣ,διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο προπονητών με
θέματα:
Α. Ανάπτυξη της κυκλικής ταχύτητας στις αναπτυξιακές ηλικίες. Eισηγητής: Κέλλης Σπύρος. Μέλος Δ.Σ ΣΕΓΑΣ. Πρόεδρος Επιτροπής Επιμόρφωσης
και Επιστημονικής στήριξης ΣΕΓΑΣ
Β. Ανάπτυξη ταχυδύναμης και
άκυκλης ταχύτητας στις αναπτυξιακές ηλικίες.
Εισηγητής: Κουτσιώρας Ιωάννης, Εθνικός Προπονητής ΣΕΓΑΣ Θα συμμετέχει με σύντομη
εισήγηση και ο Τεχνικός Σύμβουλος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας κ Χαλίτσιος Χρήστος.

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
εοχώρι, Ριζαριό και Ενωση
Δ.Μ είναι οι ομάδες που
όχι μόνο οδηγούν τα
πρωταθλήματα Α’ και Β’
Ερασιτεχνικής, αλλά και αυτές που
έχουν τις καλύτερες επιθέσεις.

Ν

Του ΠANOΥ ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Η Ενωση Δ.Μ προηγείται όλων με 49
γκολ, ενώ ακολουθεί το Ριζαριό με 46 και
ο «Διγενής» Νεοχωρίου με 44. Ο Δημήτρης Κοθράς του «Γίγα» είναι αυτός που
μέχρι σήμερα έχει σκοράρει τις περισσότερες φορές (16) στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
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Ξεπέρασαν τα…40
•Νεοχώρι, Ριζαριό και Ενωση Δ.Μ. διαθέτουν τις καλύτερες
επιθέσεις στα πρωταθλήματα, Α' και Β' Ερασιτεχνικής
Συνολικά οι σκόρερς του «Διγενή»
ΕΠΩΝΥΜΟ
Λαγκαδινός
Μακρυγιάννης
Γκαντιάς
Γκάτης
Καραστέργιος
Μανάφας
Καλαμαράς
Σταμέκος
Γιαννούλας
Ιωάννου
Τζέλης

ΝΕΟΧΩΡΙ
Ο Μάκης Λαγκαδινός είναι ο πρώτος
σκόρερ του Νεοχωρίου πετυχαίνοντας 11
γκολ, ενώ ο Μακρυγιάννης τον ακολουθεί σε απόσταση ανάσας με 9 τέρματα.
Αν είναι για το «καλό» του «Διγενή» δεν
τους ενοχλεί να βαδίσουν χέρι χέρι στη
κορυφή των σκόρερς.

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΝΕΟΧΩΡΙ-Μπάρα ...........................3-0
Σταμέκος (32’), Μακρυγιάννης (58’,
68’)

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

27

ΤΕΡ.
11
9
5
3
3
3
2
1
1
1
1

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΕΡ.
Κοθράς
16
Κεραμάς
9
Στεφόπουλος
7
Παπαποστόλου
4
Αλεξόπουλος
3
Αναγνώστου
2
Κέφος Μ.
2
Ζαμπραϊλας
1
Θανόπουλος
1
Καταραχιάς
1

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΝΕΟΧΩΡΙ -Αγία Μονή ....................3-1
Γκαντιάς (18’), Καραστέργιος (49’),
Ιωάννου (92’) - Σακελλαρίου (60’)

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

2

2η
3
2

3η 4η

1

2

1

1

5η 6η 7η
1
1 1

8η

1

1

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

1

1

1
1

1
1

1
1
1
1

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΙ ΣΚΟΡΕΡΣ ΤΟΥ ΡΙΖΑΡΙΟΥ

Ο Λαγκαδινός είναι ο πρώτος σκόρερ του Νεοχωρίου

Γλίνος- ΝΕΟΧΩΡΙ ...........................0-8
Λαγκαδινός (1’,19’, 59’), Τζέλης (24’),
Μακρυγιάννης (34’, 52’), Γκάτης (61’),
Μανάφας (66’)

1η

1η
4
1
1

2η
4
2
1

3η 4η
1

1

5η 6η 7η
2
1
1
1
1

8η
1
2

2

9η 10η 11η 12η 13η 14η
1 1
2
2 1 1
1 1
2
1
2

2
1
1
1

Ταξιάρχες- ΝΕΟΧΩΡΙ .....................0-3
Γκαντιάς (2’, 24’), Καραστέργιος (27’)

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΙ ΣΚΟΡΕΡΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Δ.Μ.

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πηγή- ΝΕΟΧΩΡΙ .............................1-0
Ξαγαράς Α. (82’)

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΝΕΟΧΩΡΙ -Φήκη .............................3-0
Μακρυγιάννης (3’), Καραστέργιος (48’),
Λαγκαδινός (55’)

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σαράγια- ΝΕΟΧΩΡΙ ........................0-1
Μακρυγιάννης (4’)

Ο Κοθράς έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ
στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο σκοράροντας 16 φορές

ΕΠΩΝΥΜΟ
Παπαϊωάννου
Κούζας
Ζυγολίκας
Μπελετσιώτης
Κεραμίδας
Αυτογκολ
Νταλούκας Α
Ζαραμπούκας
Τσιαγαρίδας

ΤΕΡ.
12
8
5
5
5
3
2
2
1

1η

2η
3
1
1

3η 4η
1
2

1

5η 6η 7η
1
1
2 1 1
1 2
1 1
1 2
1
1 1

8η

9η 10η 11η 12η 13η 14η
2 4
1
1
1 1 1
1
1
1
1

1

1

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΝΕΟΧΩΡΙ -Μεγαλοχώρι...................1-0
Γκαντιάς (40’)

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πύργος- ΝΕΟΧΩΡΙ .........................0-3
Γκάτης (51’), Λαγκαδινός (71’πεν.), Μακρυγιάννης (77’)

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΝΕΟΧΩΡΙ -Καλύβια ........................5-0
Λαγκαδινός (22’ πεν., 49’, 73’), Γεωργούλας (78’), Μακρυγιάννης (81’)

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Δήμητρα- ΝΕΟΧΩΡΙ .......................0-4
Γκάτης (9’), Λαγκαδινός (52’), Καλαμαράς (79’), Μανάφας (90’)

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΝΕΟΧΩΡΙ -Καστράκι ......................3-3
Λαγκαδινός (27’), Καλαμαράς (55’),
Μανάφας (80’) - Γραβάνης (38’), Β. Αλμπάνης (84’), Σιούτας (87’)

Ο Κεραμάς ακολουθεί στη 2η θέση των σκόρερς του Ριζαριού
ραμάς, Ε.Στεφόπουλος

θράς

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕΤ-ΝΕΟΧΩΡΙ ..........................0-3α.α.

ΚΕΡΑΜΙΔΙ – ΡΙΖΑΡΙΟ ..................... 1-2
Δ.Κοθράς, Β.Καταραχιάς

ΠΕΤΡΩΤΟ – ΡΙΖΑΡΙΟ ..................... 0-6
Γ. Παπαποστόλου [2], Ε. Στεφόπουλος,
Δ. Κοθράς, Β. Ζαμπραϊλας, Φ. Κεραμάς

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΝΕΟΧΩΡΙ -Κεφαλόβρυσο ...............4-0
Λαγκαδινός (21’), Μακρυγιάννης (39’),
Γκαντιάς (60’), Γιαννούλας (78’)

ΡΙΖΑΡΙΟ
Ο Δημήτρης Κοθράς έχει πετύχει τα
περισσότερα γκολ αφού έχει σκοράρει 16
φορές, δείγμα πως το γκολ το έχει στο…
πετσί του, παρότι λόγω εργασίας δεν
μπορεί να βρίσκεται στην καλύτερη αγωνιστική του κατάσταση.
Χαρακτηριστικό είναι πως σε δύο παιχνίδια έχει πετύχει… ντόρτια ξεκινώντας
με τον καλύτερο τρόπο το πρωτάθλημα.

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΛΟΓΓΟΣ – ΡΙΖΑΡΙΟ ........................ 1-6
Δ.Κοθράς [4], Ε.Στεφόπουλος, Φ.Κεραμάς

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΔΑΝΙ – ΡΙΖΑΡΙΟ ......................... 3-1
Γ. Παπαποστόλου

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΡΙΖΑΡΙΟ – ΑΓ.ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ.........4-0
Δ.Κοθράς [2], Φ.Κεραμάς, Α.Θανόπουλος

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΡΕΠΟ
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΡΙΖΑΡΙΟ – ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ..................5-1
Μ.Κέφος [2], Ε.Στεφόπουλος, Φ.Κεραμάς, Γ.Παπαποστόλου

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΡΙΖΑΝΟ – ΡΙΖΑΡΙΟ....................... 0-3
Ε.Στεφόπουλος [2], Φ.Κεραμάς

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΡΙΖΑΡΙΟ – ΚΡΗΝΗ.......................... 8-0
Δ.Κοθράς [4], Π.Αλεξόπουλος [2], Φ.Κε-

ΡΙΖΑΡΙΟ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ-1 ................5-1
Φ.Κεραμάς [2], Ε.Στεφόπουλος, Δ.Κο-

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΡΙΖΑΡΙΟ – ΚΑΡΥΕΣ ........................ 2-2
Φ.Κεραμάς, Π.Αλεξόπουλος

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΡΙΖΑΡΙΟ – ΚΗΠΑΚΙ......................... 4-2
Δ.Κοθράς [2], Α.Αναγνώστου [2]

Ο Παπαϊωάννου και η παρέα του συμβάλλουν τα μέγιστα ώστε η Ενωση Δ.Μ
να βρίσκεται στη κορυφή της βαθμολογίας

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ – ΓΟΜΦΟΙ...........................7-1
Π.Παπαϊωάννου [3], Ε.Ζυγολίκας, Τσιγαρίδας, Σ.Κούζας, αυτογκόλ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΟ – ΕΝΩΣΗ ........................ 1-3
Σ.Κούζας [2], Π.Παπαϊωάννου

Π.Κεραμίδας [2], Σ.Κούζας, Α.Νταλούκας, Π.Παπαϊωάννου

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΡΕΠΟ
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ – ΡΟΠΩΤΟ ..........................4-2
Π.Παπαϊωάννου [2], Γ.Μπελετσιώτης,
Π.Κεραμίδας

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΝΩΣΗ
ΔΡΟΣΕΡΟΥ-ΜΟΥΡΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ – ΦΙΛΥΡΑ ......................3-0α.α.

ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙ – ΕΝΩΣΗ ................ 0-8
Παπαϊωάννου (4), Ζυγολίκας, Μπελετσιώτης, Κούζας, Ζαραμπούκας

Ο Παπαϊωάννου είναι ο πρώτος σκόρερ
της Ενωσης Δ.Μ με 12 γκολ, έχοντας πετύχει και… ντόρτια, ενώ τον ακολουθεί ο
Σπύρος Κούζας ο οποίος συχνά πυκνά
σκοράρει.
Χαρακτηριστικό γεγονός είναι πως
υπέρ της Ενωσης Δ.Μ έχουν σκοράρει
τρεις φορές οι… αντίπαλοι.

ΠΙΑΛΕΙΑ – ΕΝΩΣΗ ...........................2-6
Σ. Κούζας [2], αυτογκόλ, Γ.Μπελετσιώτης, Ε.Ζυγολίκας, Π.Παπαϊωάννου

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΡΙΝΟΣ – ΕΝΩΣΗ............................1-0

ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ – ΕΝΩΣΗ ................ 1-5

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ – ΤΖΟΥΡΤΖΙΑ ......................6-0
Ε.Ζυγολίκας [2], Σ.Κούζας, Γ.Μπελετσιώτης, Π.Κεραμίδας, Α.Νταλούκας

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ – ΛΥΓΑΡΙΑ ......................... 3-1
Γ.Μπελετσιώτης, αυτογκόλ, Π.Κεραμίδας

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΕΦ/ΚΟΣ – ΕΝΩΣΗ ...................0-3α.α.

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ – ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ ........1-1
Γ.Ζαραμπούκας

CMYK
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Την Τετάρτη
στο γήπεδο
Αναβλήθηκε ο αγώνας των Μετεώρων με τον Αστέρα Ιτέας
και ορίσθηκε τρεις μέρες αργότερα

Λ

ογική και
αναπόφευκτη η
αναβολή του
αγώνα των
Μετεώρων στην έδρα
τους. Το χιόνι δεν
επέτρεψε και αυτή τη
φορά, οπότε αναβλήθηκε
και το παιχνίδι με τον
Αστέρα Ιτέας, το οποίο
θα σήμανε την έναρξη
του β’ γύρου, αφήνοντας
πίσω την 13η αγωνιστική
η οποία είχε αναβληθεί
για τον ίδιο λόγο. Ο
αγώνας με το Μακρυχώρι
στην Καρδίτσα έχει
προγραμματιστεί για τις
26 Ιανουαρίου, ενώ το
χθεσινό παιχνίδι θα γίνει
στην Καλαμπάκα την
ερχόμενη Τετάρτη.

Οι παίκτες του Γιώργου Βακουφτσή συνεχίζουν την προετοιμασία τους προσπαθώντας να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο που δημιουργούν οι αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Πέρα όμως από το παιχνίδι
Μετέωρα – Αστέρας Ιτέας η
ΕΠΣΟ προχώρησε και στην
αναβολή δύο ακόμα αγώνων
του 4ου ομίλου, λόγω της
ακαταλληλότητας των αγωνιστικών χώρου μετά τα τελευταία ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι αγώνες Πιερικός-Απόλλων Μακρυχωρίου και Αναγέννηση-Αλμυρός μετατέθηκαν επίσης για την Τετάρτη
16 Ιανουαρίου (15:00).
Οι διαιτητές των αναμετρήσεων της 14ης αγωνιστικής είναι οι εξής:
Στυλίδα – Α.Ο. Σελλάνων
Διαιτ. Αγγελούλης, Κοτούμπας, Παραφέστας (Λάρισας)
Φωκικός – Αχιλλέας Νεοκαισάρειας
Διαιτ. Τσιγαρίδας, Δόσκορης, Λιτοσελίτης (Φθιώτιδας)
Θησέας Αγριάς – Νίκη Βό-

Την ερχόμενη Τετάρτη κόντρα στον Αστέρα Ιτέας θα επιστρέψει στις αγωνιστικές
υποχρεώσεις της η ομάδα των Μετεώρων
λου
Διαιτ. Σιδηρόπουλος, Ταγκαλίδης, Αρέστης (Πέλλας)
Ολυμπιακός Βόλου – Οικονόμος Τσαριτσάνης
Διαιτ. Τσιμεντερίδης, Τζιουβάρας (Κοζάνης), Σταφυλάς
(Τρικάλων)
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου
Αναγέννηση Καρδίτσας –
Αλμυρός
Διαιτ. Πέτσας, Αλεξόπουλος, Παπαγεωργόπουλος
(Τρικάλων)
Πιερικός – Απόλλων Μακρυχωρίου
Διαιτ. Αναστόπουλος, Γούτας, Κώστογλου (Χαλκιδικής)
Μετέωρα – Αστέρας Ιτέας
Διαιτ. Σφέτσιας (Σάμου), Τίκας, Κανιούρας (Καρδίτσας).

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
Β
Ν
1
Ολυμπιακός Β.
32
10
2
Νίκη Βόλου
32
10
3
Μετέωρα
21
6
4
Αστέρας Ιτέας
19
5
5
Αλμυρός
19
5
6
Μακρυχώρι
17
5
7
Θησέας Αγριάς
17
5
8
Σέλλανα
15
4
9
Στυλίδα
14
4
10 Πιερικός
13
3
11 Τσαριτσάνη
13
3
12 Φωκικός
10
2
13 Νεοκαισάρεια
9
2
14 Αναγέννηση Κ.
1
0
*Δεν υπολογίζεται η 13η αγωνιστική

Ι
2
2
3
4
4
2
2
3
2
4
4
4
3
1

Η
0
0
3
3
3
5
5
5
6
5
5
6
7
11

ΤΕΡΜ.
35-6
32-4
19-10
16-12
13-10
12-14
12-16
15-14
13-26
15-16
12-18
7-18
11-21
7-34

Προσθαφαιρέσεις…
Εφυγε νωρίτερα ο Περέϊρα, ήρθε ο Φλωρόπουλος
Φεύγει ένας, έρχεται ένας στη Πηγή. Σημασία για την Τρικαλινή ομάδα έχει να μην αποδυναμώνεται.
To νεαρό Παναγιώτη Φλωρόπουλο, απέκτησε ο Α.Ο Πηγής, θέλοντας έτσι να ενισχυθεί στη μεσαία γραμμή
Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε στην ομάδα ΔΚ 92' Α' τοπικό Αχαίας και έρχεται με αρκετά καλές
συστάσεις.
Εξάλλου, παρελθόν θα αποτελέσει σύντομα ο Βραζιλιάνος Juliano Pereira, ο οποίος στις 5 Φεβρουαρίου θα επιστρέψει
στην Ισλανδία, φεύγοντας νωρίτερα απ'ότι ήταν προγραμματισμένο, με την παρουσία του στην ομάδα της Πηγής να
διαρκεί μόλις λίγους μήνες.
CMYK

* Τελικά η επέλαση του χιονιά, του κρύου, του παγετού και
άλλων καιρικών φαινομένων αποδείχτηκε ανθεκτική και κυρίως
μακράς διαρκείας. Ετσι εκ των πραγμάτων άλλαξε συνήθειες
σε αρκετό κόσμο, που υπηρετούσε με τον έναν ή τον άλλο
τρόπο το αθλητικό μετερίζι.
* Για να προσαρμόσουμε ορισμένα πράγματα στην αθλητική
ορολογία να σημειώσουμε ότι όσο καλή άμυνα προσαρμογής,
ζώνης, μαν του μαν ή κάτι ανάλογο και να επιστράτευε κανείς
δεν μπορούσε να αναχαιτίσει κάποιες δύσκολες καιρικές καταστάσεις.
* Ακόμη και με φουλ επίθεση όμως δεν ήταν δυνατόν να ετοιμαστούν οι εγκαταστάσεις για να υποδεχθούν τόσο τα έμπειρα
στελέχη, όσο και τα νέα τα οποία κάνουν την δική τους
φιλότιμη προσπάθεια θέλοντας να καταθέσουν διαπιστευτήρια.
* Η ουσία είναι πως εκεί που το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα ήταν
γεμάτο ειδικά για σήμερα τελικά οι πάντες θα υποχρεωθούν σε
περιορισμένη κίνηση. Ωστόσο δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό, αφού η εξασφάλιση ικανών συνθηκών είναι απαραίτητη
για να ξεδιπλώσει κάθε πρωταγωνιστής τις αρετές του.
* Για τις περισσότερες ομάδες οι φίλαθλοι έκαναν μαύρα μάτια
να τις δουν σε δράση και όπως έλεγε και ένας παραδοσιακός
λάτρης του χώρου ποιητική αδεία «κοντεύουμε να ξεχάσουμε
και το χρώμα των εμφανίσεων των ομάδων». Σε κάθε περίπτωση
χρειάζεται λίγη υπομονή ακόμη για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.
* Πάντως τα επιτελεία των τοπικών σωματείων αξίζουν πολλά
μπράβο, αφού κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους για να διατηρήσουν σε εγρήγορση τα τμήματα. Να μην ξεχνάμε ότι για
να χτίσει κάτι καλό ένα συγκρότημα θα πρέπει να δουλέψει
ατέλειωτες ώρες. Αντίθετα ένα μικρό φρενάρισμα αρκεί για να
φέρει τα πάνω- κάτω.
* Παράλληλα τρέχουν και οι μετεγγραφές. Ειδικά στην Γ’ Εθνική
οι κινήσεις έπεσαν μαζεμένες το τελευταίο διάστημα. Κάτι
τέτοιο είναι λογικό αφού οι υπεύθυνοι των ομάδων έκαναν τον
απολογισμό τους, ζύγισαν τα θετικά και τα αρνητικά και εστίασαν
στους τομείς που επιδέχονται βελτίωσης.
* Με νωπές τις αναμνήσεις από το πέρασμά του από τα Τρίκαλα
ο Στέλιος Μακρίδης εντάχθηκε στον Ιωνικό. Το ρεπορτάζ των
αθλητικών εφημερίδων ανέφερε ότι οι παράγοντες της ομάδας
από την Νίκαια κινήθηκαν συντονισμένα και εξασφάλισαν το
ναι του αθλητή. Μάλιστα δεν το κρύβουν ότι ποντάρουν πολλά
για την νευραλγική θέση που αποκτήθηκε.
* Και οι αντίπαλοι των Μετεώρων έσπευσα να ανακατέψουν την
τράπουλα ως έναν βαθμό. Μένει να δούμε πως θα κουμπώσουν
οι νέες προσθήκες. Πάντως οι κιτρινομπλέ κινούνται με ψυχραιμία,
αφού έχουν την φιλοσοφία τους, ενώ επιπρόσθετα συνταγή
που φέρνει επιτυχίες δεν την αλλάζεις.
* Από την στιγμή που αναβλήθηκαν οι περισσότερες ποδοσφαιρικές
συναντήσεις κατά έναν μαγικό τρόπο αρκετοί φίλαθλοι στράφηκαν
στο τοπικό μπάσκετ. Τέτοια ζήτηση οι κατηγορίες της ΕΣΚΑΘ
είχαν χρόνια να δουν αλλά και να εισπράξουν φιλοφρονήσεις.
* Το ζητούμενο βέβαια είναι η στήριξη των προσπαθειών καθ’όλη
την διάρκεια της χρονιάς και όχι σποραδικά. Οι πιστοί του
είδους πάντως κάνουν το καθήκον τους. Στην πρώτη γραμμή
φυσικά ήταν το ντέρμπι των Δαναών με την Αναγέννηση. Κ

10:45 Eurosport 2
Βορινό Σύνθετο
Παγκόσμιο Κύπελλο Βαλ
ντι Φιέμ
13:00 COSMOTE SPORT
2 HD
Ατλέτικο Μαδρίτης-Λεβάντε
LaLiga Santander
13:30 COSMOTE SPORT
7 HD
Ρεάλ Μαδρίτης-Σαραγόσα
ACB Liga Endesa
14:00 Eurosport 2
Σκι ανώμαλου δρόμου
Παγκόσμιο Κύπελλο
Δρέσδη
15:00 Eurosport 2
Σνούκερ: Masters Λονδίνο
Σνούκερ
16:00 Novasports 1HD
Ναντ - Ρεν
Ligue 1
16:15 COSMOTE SPORT
1 HD
Έβερτον-Μπόρνμουθ
Premier League
17:00 ΕΡΤ2
Προμηθέας - Ολυμπιακός

Basket League
17:15 Novasports 2HD
Λεβαδειακός - Ολυμπιακός
Super League
17:15 COSMOTE SPORT
2 HD
Μπιλμπάο-Σεβίλη
LaLiga Santander
17:45 Eurosport 1
Άλμα με σκι
Παγκόσμιο Κύπελλο Βαλ
ντι Φιέμ
18:30 COSMOTE SPORT
1 HD
Τότεναμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Premier League
19:00 ΕΡΤ HD
Άρης - Λαμία
Super League
19:00 ΕΡΤ HD
Παναθηναϊκός - Ξάνθη
Super League
19:30 Novasports 1HD
Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ
Super League
19:30 COSMOTE SPORT
2 HD
Μπαρτσελόνα-Έιμπαρ
LaLiga Santander

20:00 COSMOTE SPORT
6 HD
Washington WizardsToronto Raptors
NBA Regular Season
20:05 FOX Sports
AFC Divisional Playoff
NFL
20:30 COSMOTE SPORT
7 HD
Βαλένθια-Γκραν Κανάρια
ACB Liga Endesa
20:45 Eurosport 1
Σνούκερ: Masters Λονδίνο
Σνούκερ
21:45 COSMOTE SPORT
2 HD
Μπέτις-Ρεάλ Μαδρίτης
LaLiga Santander
22:00 Novasports 2HD
Μαρσέιγ - Μονακό
Ligue 1
22:30 COSMOTE SPORT
4 HD
Atlanta Hawks-Milwaukee
Bucks
NBA Regular Season
23:40 FOX Sports
NFC Divisional Playoff

τοπικά
EΡΩΤΗΣΗ 1η:
Είμαι ασφαλισμένος από
το 1988, με 3075 βαρέα
και 1150 κανονικά και 300
απο ΟΑΕΔ. Είμαι 62 χρονών, μπορώ να βγω στη
σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Αν υπάρχουν 100 ημέρες
ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία (μαζί με
τον χρόνο επιδοτούμενης
τακτικής ανεργίας) τότε σε
ηλικία 62 ετών δικαιούστε
μειωμένη σύνταξη. Αν όχι,
τότε δικαιούστε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 67 ετών. Για
να δικαιούστε σύνταξη με τις
διατάξεις των βαρέων θα
έπρεπε να είχατε 3600 βαρέα εκ των οποίων 1000 τα
τελευταία 13 έτη.

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
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Απαντήσεις σε ερωτήματα αναγνωστών
για συνταξιοδοτικά και κοινωνικοασφαλιστικά ζητήματα
Εφόσον θα έχετε 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την
τελευταία πενταετία πριν
από τα 62 (μαζί με ενδεχόμενο χρόνο επιδοτούμενης
τακτικής ανεργίας) τότε σε
ηλικία 62 ετών δικαιούστε
μειωμένη σύνταξη. Αν όχι,
τότε δικαιούστε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 67 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η:
Εχω γεννηθεί το 1969 και
απο τον 5/1989 κολλάω
ενσημα βαρέα. Ποτε συνταξιοδοτουμαι;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Με τις διατάξεις της
35ετίας με βαρέα (ήτοι
10500 ημέρες ασφάλισης
εκ των οποίων 7500 σε βαρέα) δικαιούστε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 62 ετών ή μειωμένη σε ηλικία 60 ετών.

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

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η:
Έχω γεννηθεί
30/12/1964 . Θα ήθελα να
ρωτήσω πότε μπορώ να
καταθέσω για σύνταξη
ΙΚΑ. Έχω 18 χρόνια Βαρεα
από τα συνολικά 20 που
έχω εργαστεί.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η:
Είμαι 59 ετών έχω ασφαλίστει το 1980 και έχω συνολικά, 7500 ενσυμα
περίπου. Πότε μπορώ να
πάρω σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Αν μέχρι 31/12/2010 είχατε συμπληρώσει συνολικά
4500 ημέρες ασφάλισης εκ
των οποίων 3600 βαρέα τότε
σε
ηλικία
55
ετών
(30/12/2019) δικαιούστε πλήρη σύνταξη γήρατος με τις
διατάξεις των βαρέων, εφό-

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
H ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΕΛΑΒΕ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ, ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ
ΣΤΗΛΗ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΕ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ
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Δικαιούστε σύνταξη γήρατος εφόσον συμπληρώσετε 40 έτη ασφάλισης σε
ηλικία 62 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η:
Εργάζομαι από το 1977 με
ενδιάμεσες διακοπές
λόγω σπουδών. Έχω
μέχρι και το 2016 6.500
ένσημα ΙΚΑ και από τότε
μέχρι σήμερα άνεργος.
Είμαι 60 ετών. Δεν έχω
κάνει καμία εξαγορά πλασματικών ενσήμων. Πώς
και πότε μπορώ να πάρω
σύνταξη ή έστω και μειωμένη.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δεν μπορείτε να θεμελιώσετε δικαίωμα μειωμένης
σύνταξης καθώς δεν έχετε
100 ημέρες ασφάλισης ανά
έτος την τελευταία 5ετία.
Επομένως μόνο πλήρη στα
67.

www.e-syntaxi.gr
τηλ.επικοινωνίας2103632026και2103645912

σον έχετε παράλληλα και
1000 βαρέα τα τελευταία 13
έτη πριν από τα 55.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η:
Είμαι γεννημένος την
20/06/1959. Το 1984 προσελήφθην στον ΟΣΕ ,

όπου εργάζομαι μέχρι σήμερα . Με βάση αυτά τα
δεδομένα, θα ήθελα να
σας ρωτήσω πότε δικαιούμαι να λάβω σύνταξη και
τι εφάπαξ μου αναλογεί.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η:
Εχω γεννηθει 9-01-1967
και το 2010 ειχα 4600 χιλιαδες ενσημα και ανηλικο παιδι. Μπορώ να βγώ
σε σύνταξη ως μητέρα
ανηλίκου και ποτε βγαινω;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Θα έπρεπε να είχατε 5500
το 2010 και να είχατε συμπληρώσει την ηλικία των 50
ετών πριν τις 18/8/2015.
Λόγω ηλικίας σε κάθε περί-
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πτωση το δικαίωμα της σύνταξης ως μητέρα με ανήλικο
έχει απωλεσθεί. Επομένως
μόνο μειωμένη στα 62 εφόσον θα έχετε 100 ημέρες
ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν από
τα 62 ή πλήρη στα 67.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η:
Είμαι ασφαλισμένος από
το 1979.Έχω περίπου 9000
ένσημα. Από το 2013 είμαι
άνεργος,μπορώ να βγω σε
σύνταξη στα 62 ?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για να μπορέσετε να θεμελιώσετε δικαίωμα μειωμένης σύνταξης στα 62 πρέπει
να έχετε 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν από τα
62.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10η:
Εχω γεννηθεί 17/03/1971.
Εργάζομαι στην ίδια εταιρεία από το 1992 ως και
σήμερα και έχω δύο παιδιά 10 και 14 ετών .Θα
ήθελα σας παρακαλώ
πολύ αν μπορείτε να μου
πείτε πότε βγαίνω στην
σύνταξη .
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Με 40 έτη ασφάλισης
(12.000 ημέρες) δικαίουστε
πλήρη σύνταξη σε ηλικία 62
ετών. Η ηλικία σας αποτελεί
εμπόδιο για οποιοδήποτε
σενάριο.

8.166 «κατασκηνωτές» έξω από το ΑΣΕΠ
υγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και κατασκήνωση
μπροστά στο ΑΣΕΠ προγραμματίζουν οι
υποψήφιοι για τις 8.166 θέσεις σε
ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων, καθώς τα
οριστικά αποτελέσματα του διαγωνισμού δεν έχουν
βγει ακόμα. Πρόκειται για τους υποψήφιους της
προκήρυξης 3Κ/2018, η οποία είχε δημοσιοποιηθεί
από το ΑΣΕΠ τον Φεβρουάριο του προηγούμενου
χρόνου, ωστόσο ακόμα δεν έχουν εκδοθεί τα τελικά
αποτελέσματα. Μεγάλος αριθμός, πάντως, έχει ήδη
ξεκινήσει να εργάζεται με βάση τα προσωρινά
αποτελέσματα σε αρκετούς δήμους.

Σ

Οι οριστικοί πίνακες επρόκειτο αρχικά να ανακοινωθούν
στις 30 Νοεμβρίου του 2018. Στη συνέχεια δόθηκε «παράταση» έως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ το νέο όριο που έχει ανακοινωθεί είναι το τέλος του μήνα.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών Αλέξανδρος Χαρίτσης σε συνέντευξή του αποδίδει την ευθύνη για
την καθυστέρηση στο ΑΣΕΠ.
«Αναμένουμε από την Ανεξάρτητη Αρχή τους οριστικούς
πίνακες των επιτυχόντων, το συντομότερο δυνατό. Ηδη,
υπάρχει σημαντική καθυστέρηση», σημείωσε χαρακτηριστικά.
«Από την πρώτη στιγμή έχουμε παράσχει κάθε δυνατή
βοήθεια στο ΑΣΕΠ, που έχει την αποκλειστική ευθύνη για
την ολοκλήρωση του μεγάλου διαγωνισμού πρόσληψης προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων», τόνισε.
Χαρακτήρισε, επίσης, πολύ σημαντική την ολοκλήρωση
του διαγωνισμού που θα παρέχει στους δήμους το μόνιμο
προσωπικό που χρειάζονται από τη μία αλλά και θα δώσει
τέλος «στην αγωνία χιλιάδων ανθρώπων και στο καθεστώς
εργασιακής ομηρίας που για πολλούς εργαζομένους ξε-

πέρασε τη δεκαετία».
Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός αποφασίστηκε από την κυβέρνηση προκειμένου να σταματήσει η
μεγάλη πανελλαδική απεργία των συμβασιούχων που εργάζονται στην αποκομιδή των απορριμμάτων στους δήμους
το καλοκαίρι του 2017.

Κύκλοι της Αυτοδιοίκησης αναφέρουν ότι η αγωνία των
υποψηφίων για την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων
συνδυάζεται με το ενδεχόμενο των εκλογών, καθώς θεωρούν ότι σε ενδεχόμενη αλλαγή κυβέρνησης οι συγκεκριμένες προσλήψεις μπορεί να «παγώσουν» όπως έχει συμβεί στο παρελθόν.

30 σελίδα
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Μητσοτάκης: Πρωτοφανή παζάρια με
γυρολόγους βουλευτές για να γίνουν
δεκανίκια της κυβέρνησης

«Η

δημόσια ζωή δηλητηριάζεται
από τις παλινδρομήσεις και τις
κωλοτούμπες των δύο τυχοδιωκτών συνεταίρων», τόνισε από το συνέδριο
της Δράσης ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
Μάλιστα, σχολιάζοντας τα όσα υποστηρίζουν κυβερνητικά στελέχη πως υπάρχει πλειοψηφία για να περάσουν από τη Βουλή οι
«Πρέσπες» ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως
«στο παρασκήνιο εκτυλίσσονται πρωτοφανή
παζάρια με κάποιους γυρολόγους βουλευτές,
«πρόθυμους» να μετατραπούν σε δεκανίκια
μιας εξουσίας σε αποδρομή».
Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε επίσης πως ακόμα
και η «υποτιθέμενη αδιαπραγμάτευτη παραίτηση του υπουργού Άμυνας μπήκε στον
πάγο λόγω της επίσκεψης Μέρκελ».
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης
κατηγόρησε τους δύο κυβερνητικούς εταίρους πως δεν έχουν σχέδιο για τη χώρα και
τόνισε πως το μόνο που τους συνδέει είναι
«η αγωνία τους για το πότε θα χάσουν την
εξουσία».
Πρόσθεσε, δε, πως «όσα κάνουν τους εκθέτουν πια ανεπανόρθωτα σε βαθμό μιας
πρωτοφανούς πολιτικής αυτοταπείνωσης».
Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως «ο
θεσμικός εκτροχιασμός ΣΥΡΙΖΑ επιβάλλει
συμπαράταξη πολιτικών δυνάμεων και άμεση
προσφυγή στις κάλπες» και συνέχισε λέγοντας πως «οι παλινωδίες, το χυδαίο θέατρο,
τραυμάτισαν όχι μόνο τον ιδιο τον κ, Τσίπρα
αλλά και θεσμικό αξίωμα του».
Μάλιστα έκανε λόγο για «κυβέρνηση κουρελού από πολιτικούς εραστές της καρέκλας».
Ο κ. Μητσοτάκης αποκάλυψε πως στη
διάρκεια της συνάντησης που είχε με την
Άνγκελα Μέρκελ επανέλαβε τη «σταθερή
διαφωνία μας για τη Συμφωνία των Πρεσπών».
Μάλιστα χαρακτήρισε τη συμφωνία «ένα
συνολικό λάθος, που έγινε σε λάθος στιγμή
και με λάθος τρόπο και που αντί να λύνει
ένα παλαιό πρόβλημα δημιουργεί νέα -και

υπάρχει ελπίδα αφού «οι Ευρωπαίοι εταίροι
μας θα εκπλαγούν από την κυβέρνηση της
Ν.Δ. Θα είναι μια κυβέρνηση που θα προωθήσει από την πρώτη κιόλας μέρα διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές στο
κράτος. Θα είναι μια κυβέρνηση που διαρκώς
θα επιζητεί τη συναίνεση μαζί τους, αλλά γι’
αυτό και θα μπορεί να λέει «όχι» όταν οι επιλογές τους βλάπτουν τη χώρα».
Ξεκαθάρισε, ακόμα, πως για τον ίδιο η
λέξη κλειδή είναι η εμπιστοσύνη.
«Εμπιστοσύνη της κοινωνίας στην κυβέρνηση της χώρας. Εμπιστοσύνη των εταίρων
μας στη συνέπειά της. Εμπιστοσύνη των
αγορών στην αποφασιστικότητα της χώρας
μας», είπε χαρακτηριστικά.

«Φύγετε!» το μήνυμα των εκλογών

Ο πρόεδρος της ΝΔ τόνισε πως επανέλαβε
στη Μέρκελ τη «σταθερή διαφωνία» της ΝΔ
«για τη Συμφωνία των Πρεσπών»
στις δύο χώρες. Όχι μόνο γιατί η αναγνώριση
«μακεδονικής» ταυτότητας και γλώσσας ποτίζει τον αλυτρωτισμό και απορρίπτεται από
τους Έλληνες.
Αλλά και γιατί τα ίδια τα κείμενα της συμφωνίας, όπως η χρήση και η ερμηνεία τους
από τους γείτονες, ξυπνούν ήδη ακραίες
φωνές και ξεπερασμένους εθνικισμούς και
στις δύο πλευρές».

«Οι εταίροι μας θα εκπλαγούν
από την κυβέρνηση της ΝΔ»
Στέλνοντας μήνυμα στους πολίτες που
υποστηρίζουν πως «τα πάντα είναι ήδη ναρκοθετημένα», ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως το 2019
θα είναι έτος εκλογών σημειώνοντας πως
«είτε γίνουν χωριστά είτε μαζί με τις τοπικές
και τις ευρωεκλογές, θα έχουν το ίδιο μήνυμα:
Φύγετε!».
Ξεκαθάρισε πως η Νέα Δημοκρατία είναι
«ένα ανοιχτό κόμμα» και συνέχισε λέγοντας
πως «στην τρέχουσα συγκυρία, η Ν.Δ δεν
είναι απλώς η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη
της χώρας. Είναι ο κορμός ενός μεγάλου
πολιτικο-κοινωνικού μετώπου κόντρα στο
ψέμα και στη δημαγωγία».
Νωρίτερα, εξάλλου είχε πει «Η πολιτική
συγκυρία απαιτεί οι επόμενες κάλπες να
αναδείξουν μια κυβέρνηση που θα αποτυπώνει τη μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία
στη βάση ενός σοβαρού μεταρρυθμιστικού
σχεδίου».
Επανέλαβε πως «ακόμη κι αν η Ν.Δ είναι
αυτοδύναμη, θα επιδιώξουμε συνεργασίες».

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

Μητσοτάκης - Μέρκελ:

Συμφώνησαν ότι διαφωνούν
για τις Πρέσπες
Ηταν μάλλον προβλέψιμο. Αμφότερες οι πλευρές προσήλθαν στη
συνάντηση γνωρίζοντας τις κόκκινες γραμμές αλλήλων. Ισως αυτός
να ήταν ο λόγος που οι Πρέσπες ήταν ένα από τα θέματα συζήτησης
–και όχι το κυρίαρχο– στην προχθεσινή συνάντηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη με την Αγκελα Μέρκελ, όπως συγκλίνουν οι πληροφορίες
τόσο από την πλευρά της Ν.Δ. όσο και από τη γερμανική καγκελαρία.
Στη συνάντηση, που διήρκεσε μία ώρα και πέντε λεπτά, διαπιστώθηκαν
πολλά κοινά σημεία – κυρίως σε ό,τι αφορά την οικονομία. Και,
βέβαια, η διαφωνία που παραμένει στο ζήτημα της συμφωνίας των
Πρεσπών. «Εγώ πολεμάω τον λαϊκισμό εδώ και τρία χρόνια», φέρεται
να είπε ο κ. Μητσοτάκης στη συζήτηση που έγινε ενόψει των ευρωεκλογών, με αφορμή τον αμοιβαίο προβληματισμό για την άνοδο
ακραίων δυνάμεων στην Ευρώπη. Τα κοινά σημεία για την οικονομία
και η διαφωνία για το Σκοπιανό προκύπτουν, εξάλλου, και από τη δήλωση που παραχώρησε στα γερμανικά μέσα πριν αναχωρήσει η κ.
Μέρκελ, εκφράζοντας τη χαρά της που συνάντησε τον κ. Μητσοτάκη.
Σημείωσε ότι ανήκουν στην ίδια πολιτική οικογένεια και έχουν πολλά
κοινά σημεία στην οικονομία, αλλά ότι διαφωνούν στο Σκοπιανό. Η
συνάντηση, σύμφωνα με την Πειραιώς, ήταν φιλική και διαπιστώθηκαν
συγκλίσεις, ειδικά σε ό,τι αφορά την οικονομία, καθώς, σύμφωνα με
πληροφορίες, ο πρόεδρος της Ν.Δ. περιέγραψε αναλυτικά το δικό
του σχέδιο για την αύξηση των ρυθμών ανάπτυξης, την προσέλκυση
επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, επιμένοντας
ότι η χώρα χρειάζεται «ανάκτηση της εμπιστοσύνης από τους
επενδυτές και τις διεθνείς αγορές, εξέλιξη που θα επιφέρει μια νέα
ισχυρή κυβέρνηση που θα τερματίσει την αβεβαιότητα.
Ο πρόεδρος της Ν.Δ. έκανε λόγο για «ειλικρινή» συζήτηση, «όπως
ξέρουν να συζητούν μεταξύ τους οι δυνάμεις του ΕΛΚ που είναι διαχρονικά υπέρ της Ευρώπης και δεν την αντιμετωπίζουν σαν σημαία
ευκαιρίας». «Μιλήσαμε για την ελληνική οικονομία, τα προβλήματα
της οποίας κάποιοι στις Βρυξέλλες επιμένουν να εξωραΐζουν για
λόγους πρόσκαιρων εντυπώσεων», σημείωσε, προσθέτοντας ότι παρουσίασε το σχέδιο της Ν.Δ. «σχετικά με τη δραστική μείωση των
φόρων, την προσέλκυση νέων επενδύσεων και ένα ευρύ πλέγμα μεταρρυθμίσεων, ώστε να βγει η χώρα οριστικά από την κρίση». Σε ό,τι
αφορά τις Πρέσπες, η κ. Μέρκελ φέρεται να επανέλαβε την άποψή
της ότι η συμφωνία είναι καλή για την Ελλάδα, τη Γερμανία και την
Ευρώπη, ωστόσο δεν έδειξε πρόθεση να πείσει τον κ. Μητσοτάκη να
αλλάξει άποψη, όπως, εξάλλου, είχε περίπου προδιαγράψει και στις
επίσημες δηλώσεις της.

εσωτερικά
κτενείς είναι οι αναφορές
των μέσων ενημέρωσης
των Σκοπίων στις
εσωτερικές και τις διεθνείς
αντιδράσεις μετά τη
προχθεσινοβραδινή ψηφοφορία
στην Ολομέλεια της Βουλής της
πΓΔΜ, με την οποία
ολοκληρώθηκε η διαδικασία
τροποποίησης του Συντάγματος
της χώρας, στη βάση της
Συμφωνίας των Πρεσπών.

Ε
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Οι αντιδράσεις μετά την έγκριση
των συνταγματικών αλλαγών στην ΠΓΔΜ
τσκοσκι, με δηλώσεις του αμέσως
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στη Βουλή, ζήτησε την διάλυση
του Κοινοβουλίου και την διεξαγωγή
πρόωρων βουλευτικών εκλογών, ταυτόχρονα με τις προεδρικές εκλογές,
που θα διεξαχθούν τον ερχόμενο
Απρίλιο.
Ο Μίτσκοσκι ανέφερε ότι το κόμμα
του παραμένει συνεπές στις θέσεις
του και δεν υποστηρίζει την αλλαγή
του Συντάγματος με στόχο την αλλαγή του συνταγματικού ονόματος
και θεωρεί ότι η αλλαγή του Συντάγματος έγινε «με αντισυνταγματικό, παράνομο, βίαιο και εγκληματικό τρόπο,
με απειλές και παζαρέματα». Σημείωσε ότι η αλλαγή του ονόματος «είναι απόφαση 81 βουλευτών και όχι
απόφαση των "Μακεδόνων" πολιτών».

Κυβέρνηση πΓΔΜ
Η κυβέρνηση της πΓΔΜ σε ανακοίνωσή της συγχαίρει όλους τους
πολίτες και τους βουλευτές για το
υψηλό αίσθημα ευθύνης που επέδειξαν, ανοίγοντας με αυτόν τον τρόπο
τις θύρες για την ένταξη της χώρας
στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ και επιτρέποντας σε αυτήν να ενσωματωθεί και να
αναγνωριστεί διεθνώς ως κυρίαρχο
κράτος, εξασφαλίζοντας πλήρως την
ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά των
πολιτών της. «Τα οφέλη που θα αποκομίσουμε είναι αποτέλεσμα της αλλαγής του ονόματός μας με την προσθήκη ενός ακριβούς γεωγραφικού
προσδιορισμού» αναφέρει, μεταξύ
άλλων, η ανακοίνωση της κυβέρνησης.

ΚΥΡΙΑΚΗ

Διεθνείς αντιδράσεις
κόμματος της αξιωματικής αντιπολί-

Αντιπολίτευση
Από την πλευρά του, ο αρχηγός του

Δ. Παπαδημούλης: Σειρά
μας τώρα για το «ναι»
στη Συμφωνία των Πρεσπών

τευσης VMRO-DPMNE Χρίστιαν Μί-

Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς αντιδράσεις, τα ΜΜΕ των Σκοπίων δίνουν
ιδιαίτερη έμφαση στην τηλεφωνική

Καταψηφίζει τις «Πρέσπες»
ο Κόκκαλης, το σκέφτεται

Σήμερα το ραντεβού
Τσίπρα - Καμμένου
Επισπεύδεται το ραντεβού του, Αλέξη Τσίπρα με τον με
τον κυβερνητικό εταίρο Πάνο Καμμένο, μετά από πρωτοβλουλία του Πρωθυπουργού. Μετά τις αρχικές πληροφορίες από πλευράς ΑΝΕΛ που σημείωναν πως το τετ α τετ
είχε «κλειδώσει» για Δευτέρα, νεότερη ενημέρωση από το
Μαξίμου ανέφερε ότι οι δύο άνδρες θα συναντηθούν σήμερα το πρωί στις, 10:30.
Από το Μαξίμου προχθές εξέπεμπαν πως έδωσαν τον
απαραίτητο χρόνο στον μικρό κυβερνητικό εταίρο ώστε να
αποφασίσει πως θα πορευτεί και μετά το προχθεσινό tweet είναι ορατή μία αποκόλληση των δυο πλευρών με φιλικό τρόπο. Τα πάντα ωστόσο θα εξαρτηθούν από την κατ'
ιδιαν συζήτηση τους, η οποία και θα δρομολογήσει άμεσα όλες τις εξελίξεις. Η προχθεσινή άλλωστε επικύρωση
των Πρεσπών στα Σκόπια δεν αφήνει περαιτέρω χρονικά
περιθώρια για αναβολές.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλης Κόκκαλης
Ο Δημήτρης Παπαδημούλης
Την ικανοποίησή του για την έγκριση των συνταγματικών αλλαγών στην ΠΓΔΜ εκφράζει ο Δημήτρης Παπαδημούλης και
επισημαίνει ότι τώρα είναι η σειρά της Ελλάδας να πει «ναι»
στη Συμφωνία των Πρεσπών χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς
πρόωρες εκλογές.
Σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Τwitter ο επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρει χαρακτηριστικά: «"Βόρεια
Μακεδονία", αντί για "Μακεδονία", αφαίρεση του αλυτρωτισμού
από το Σύνταγμα, αποσαφήνιση ότι οι Πρέσπες μιλούν για ιθαγένεια και όχι εθνότητα, ελληνική κληρονομιά η αρχαία Μακεδονία» και προσθέτει:

επικοινωνία του Έλληνα πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον πρωθυπουργό της πΓΔΜ Ζόραν Ζάεφ,
μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφοφορίας στο Κοινοβούλιο στα Σκόπια επί των συνταγματικών τροποποιήσεων βάσει των προβλεπόμενων
από την Συμφωνία των Πρεσπών.
Τα ΜΜΕ σημειώνουν ακόμη ότι ο
πρώην ΥΠΕΞ της Ελλάδας Νίκος Κοτζιάς έγραψε στο twitter «Βόρεια Μακεδονία καλωσόρισες στην ζωή μας».
Τα δημοσιεύματα αναφέρονται στα
συγχαρητήρια μηνύματα της Ύπατης
Εκπροσώπου ΚΕΠΠΑ της ΕΕ Φεντερίκα Μογκερίνι και του Επιτρόπου Διεύρυνσης Γιοχάνες Χάνες, του ΓΓ του
ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ , του Αυστριακού Καγκελάριου Σεμπάστιαν
Κουρτς, του Βρετανού ΥΠΕΞ Τζέρεμι Χάντ , του Αλβανού ΥΠΕΞ Ντίτμιρ
Μπουσάτι, του πρέσβη των ΗΠΑ στα
Σκόπια Τζες Μπέιλι κ.ά.

Την πρόθεση του να καταψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών,
επανέλαβε υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και στέλεχος
των ΑΝΕΛ Βασίλης Κόκκαλης.
Ο κ. Κόκκαλης με δήλωσή του σημείωσε τα εξής: «Από την
πρώτη στιγμή που άνοιξε ξανά το ζήτημα της ονομασίας των
Σκοπίων και πολύ περισσότερο από την υπογραφή της συμφωνίας στις Πρέσπες, είχα καταστήσει σαφές με ξεκάθαρο και
κατηγορηματικό τρόπο πως διαφωνώ και πως δεν θα ψηφίσω
τη συγκεκριμένη συμφωνία εάν και εφόσον έλθει προς κύρωση από την ελληνική βουλή. Η παραπάνω στάση μου ήταν, παραμένει και θα είναι εσαεί, σταθερή και αδιαπραγμάτευτη. Σε
περίπτωση δε, που τεθεί ζήτημα συνέχισης της κυβερνητικής
θητείας μέχρι το πέρας του χρόνου που επιτάσσει το σύνταγμα,
αυτό είναι κάτι που θα σταθμιστεί στον κατάλληλο χρόνο».
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ΒΑΘΥΤΑΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ
Ό
ταν ο Χριστός γεννήθηκε
στη γη από την Θεοτόκο,
δεν ήρθε για να
εντυπωσιάσει, να γίνει διάσημος ή
να γραφτεί στην ιστορία για τη
διδασκαλία Του. Η παρουσία Του
στη γη αποτέλεσα το έναυσμα για
μία ακραιφνή διείσδυση στα
τρίσβαθα της ύπαρξης του
ανθρώπου.

Η διδασκαλία Του απείχε πολύ από
την κατάθεση ενός ηθικού κώδικα, ενός
κώδικα αξιών και αρετών, χρήσιμων για
τον άνθρωπο σε επίπεδο δικαιοσύνης,
ισονομία, ισοπολιτείας. Αυτά τα ευαγγελίστηκε αργότερα ο Διαφωτισμός και
άλλες κοινωνικές διακηρύξεις. Ο Χριστός
δεν ήρθε για να εγκαινιάσει μία ζωή
όπου όλοι θα είναι ίσοι απέναντι σε
έναν νόμο, απέναντι σε πανανθρώπινες
αξιακές αρχές, αλλά μία ζωή όπου όλοι
θα είναι ίσοι απέναντι στον Θεό! Εξάλλου, κάθε νόμος, αρετή, καθίσταται
αξιακή, στο βαθμό που λειτουργείται
στο πρόσωπο του Χριστού. Η αλήθεια,
η δικαιοσύνη, η τιμιότητα, η φιλανθρωπία, όλα αυτά, αποκτούν ισχύ όταν ταυτίζονται με το πρόσωπο του Χριστού,
καθώς δεν υπάρχουν από μόνα τους,
αλλά έχουν την αφετηρία τους στη θεία
φιλανθρωπία.
Ο Χριστός, λοιπόν, δεν είναι ο υπέρτερος του Ernest Renan, ο υπεράνθρωπος του Nietzsche, μήτε ο αριστερός
επαναστάτης του αριστερού ανθρωπισμού. Είναι ενανθρωπήσας Θεός κι αυτό
σημαίνει πολλά για την ανθρωπότητα.
Και λέω τούτο, καθώς ο Θεός δεν έγινε
άνθρωπος για να ικανοποιήσει ένα προσωπικό θέλημα Του, μήτε για να δραπετεύσει από κάποιο προσωπικό αδιέξοδο, αλλά για να δώσει ομορφιά στον
άνθρωπο, νόημα, αρχή και αιωνιότητα
στην ύπαρξη του. Να ομορφύνει την
ασχήμια του, να δώσει συνειδητότητα
στις υπαρξιακές του δομές, να του
δώσει όλες εκείνες τις δυνατότητες που
θα του επέτρεπαν να συμμετέχει στην
χαρισματική οικείωση της Βασιλείας του
Θεού.
Το Ευαγγέλιο της Κυριακής (Ματθ. 4,
12 - 17) έρχεται και δημιουργεί υπαρξιακό σεισμό, αφού λειτουργεί τον τρόπο
της μετοχής στην ωραιότητα μιας εκφραστικής που έχει μπολιασμένη στη
δόξα της τη θεία χάρη. Και τί λέει ο
Χριστός; «Μετανοείτε, διότι πλησίασε η
Βασιλεία των Ουρανών». Δεν λέει δείξετε
μεταμέλεια, αναγνωρίσετε τα λάθη σας,
αλλά μετανοήστε. Η μετάνοια ανταποκρίνεται προς μία βαθύτατη εσωτερική
διεργασία του ατόμου με χαρακτήρα
και προεκτάσεις οντολογικές. Έγκειται
σε μία ολοκληρωτική άσκηση αυτοσυνειδησίας του όλου ανθρώπου. Η επιπολαιότητα δεν έχει σχέση με την μετάνοια. Η επιφανειακή ανάπλαση του
εαυτού δεν σηματοδοτεί την μετάνοια
αλλά μία επιπόλαια διεργασία, όπου οι
ρυτίδες της υπαρξιακής ασχήμιας δεν
φεύγουν με τίποτε.
Βέβαια δεν είναι εύκολη υπόθεση.
Όταν η ύπαρξη του ανθρώπου τραυματίζεται, ασχημαίνει η υπαρξιακή του εικόνα και απειλείται η σχέση με τους άλλους, με τον Θεό, από όλες εκείνες τις
φθοροποιές, χαοτικές δυνάμεις, τότε
τα πράγματα είναι δύσκολα, καθώς ο
νους σκοτίζεται και οι κινήσεις της ψυχής
τοποθετούνται επί των αλόγων παθών.
Ε, αυτή την ασχήμια, αυτή την αδυναμία
ήρθε να διορθώσει ο Χριστός. Οι Πατέρες στα κείμενα τους κάνουν λόγο για
διόρθωση, για θεραπεία. Ναι, υπάρχει
θεραπεία, δεν είναι μόνος του ο άν-

θρωπος στον πνευματικό αγώνα. Το γεγονός ότι αμαυρώνεται η εικόνα του, η
τοποθέτηση του εντός του εαυτού, αλλά
κι εκτός (σχέση με τους άλλους και με
τον Θεό), δεν σημαίνει ότι είναι καταδικασμένος να ζει τη σκοτεινότητα των
πραγμάτων και πως το να πάσχει σημαίνει μία κατάσταση απλησίαστη, αποκρουστική, αθεράπευτη.
Η μετάνοια κάνει την όλη δουλειά.
Και δείχνει αλλά και είναι πολύ δύσκολη
διεργασία, καθώς σημαίνει μία αναμέτρηση. Αναμέτρηση με τον εαυτό, ο
οποίος ερωτοτροπεί με τα άλογα πάθη,
εστιάζει σ’ αυτά, δίνει τη συγκατάθεση
του και όταν μένει σ’ αυτά, τότε γοητεύεται από την ηδονική τους φύση.
Δεν χρειάζεται, όμως, ξερίζωμα. Είναι
αίρεση το ξερίζωμα των παθών. Τα πάθη
δεν ξεριζώνονται, τα πάθη μεταποιούνται. Στον Αριστοτέλη, στον Μάξιμο Ομολογητή, στον Γρηγόριο Νύσσης, τα
πάθη είναι κινήσεις της ψυχής και εκείνο
που νοσεί είναι η προαίρεση. Η προαίρεση χρειάζεται ίαση. Αρκετά, εξάλλου,
ενοχοποιήσαμε την φύση μας. Η μετάνοια δείχνει πως η ψυχή έχει κίνηση
προς τον Θεό. Προηγείται η αυτογνωσία.
Αν δεν υπάρξει αυτογνωσία δεν υπάρχει
μετάνοια. Η μετάνοια ως κατάσταση
σημαίνεται από τη συνειδητοποίηση του
τρόπου μετοχής μου στο θέλημα του
Θεού, στην ύπαρξη του Θεού, εν τέλει,
στην θεία προέλευση του ανθρωπίνου
προσώπου.
Αν και η διαδικασία της αυτογνωσίας
και της συνειδητοποίησης της εσωτερικής ασχήμιας αποτελούν διεργασίες με
κόστος υπαρξιακό, καθότι πλήττεται
όλο το οικοδόμημα πάνω στο οποίο δομείται η υπαρξιακή αυτοτέλεια, το εγώ,
εντούτοις δεν είναι ακατόρθωτη. Ο τελώνης μετανόησε και δέχτηκε τον Χριστό
σπίτι του, μάλιστα αποκατέστησε τις
αδικίες που είχε διαπράξει. Ο ιερός Αυγουστίνος που έζησε πολυτάραχη ζωή,
σώθηκε μέσα από τις θερμές προσευχές
της μητέρας του και έστρεψε την ζωή
του στο θέλημα του Θεού. Ο ληστής
πάνω στον Σταυρό, που δεν είχε γνωρίσει
τον Χριστό, που δεν είχε περπατήσει
μαζί Του ακούγοντας τη διδασκαλία
Του, μετανόησε για τα εγκλήματα του
και πρώτος βίωσε τη δόξα του Παραδείσου. Ο απόστολος Παύλος, ο πιο
σκληρός εχθρός και δυνάστης των χριστιανών, μέσα από μία πορεία προς την
Δαμασκό, μετανόησε και αφιέρωσε τη
ζωή του στη διάδοση του ευαγγελίου.
Πόσα παραδείγματα αγίων, καθημερινών
ανδρών και γυναικών, αλλοίωσαν καλώς
τον νου τους και κίνησαν την ψυχή τους,
της θέληση τους, την προαίρεση τους,
στον Θεό;
Ο άνθρωπος ας μην δειλιάζει. Ας μην
φοβάται. Ας μην κάνει άσχημες σκέψεις
για την ζωή του. Ας μην απογοητεύεται
για τα λάθη, τα πάθη, τις αστοχίες. Δεν
είναι δεδομένη η καταδίκη. Είναι, όμως,
«δεδομένη» η μετάνοια! Και την ελπίδα
πως όλα σιγά σιγά γυρίζουν, την έδωσε
η γέννηση του Χριστού και η ανάσταση
Του, όπου έθεσε τέλος προς κάθε φθοροποιό δύναμη που μύριζε άβυσσο. Δεν
διδάσκεται η μετάνοια. Έρχεται τρώγοντας τα μούτρα σου. Ναι, να είσαι
«περήφανος» για τα λάθη και τις αδυναμίες σου, διότι άνθρωπος που δεν
γνωρίζει την ασχήμια του, το απύθμενος
βάθος των αμαρτιών στις οποίες έχει
φτάσει, δεν θα μετανοήσει ποτέ. Αν
έχει, όμως, επίγνωση των παραπάνω,
τότε κάτι καλό αρχίζει.
διάκονος Ι. Μ. Σταγών & Μετεώρων

π. Ηρακλής Αθ. Φίλιος
(Βαλκανιολόγος, Θεολόγος)

EΠΙΚΑΙΡΑ

ΘΕΜΑΤΑ

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

Γρηγόριος ο Νύσσης
Σ
τη μεγάλη Σχολή της
Καππαδοκίας, η οποία
ανέδειξε σημαντικούς
θεολόγους που θεμελίωσαν
φιλοσοφικά τα χριστιανικά
δόγματα, ανήκει και ο Γρηγόριος
ο Νύσσης, μικρότερος αδελφός
του Μ. Βασιλείου.

Γεννημένος και αναθρεμμένος σε οικογένεια με βαθειά χριστιανική πίστη
και θεοσέβεια, από βρέφος διδάχθηκε
τα ιερά γράμματα και γεύθηκε το άδολο
γάλα της πίστεως. Η πολυμελής ιερατική οικογένειά του ανέδειξε αγίους
ιεράρχες και μοναχούς.
Ακολουθώντας και ο ίδιος την οικογενειακή παράδοση και έχοντας ως
μοναδικό δάσκαλο και καθηγητή στις
αρχές της ζωής του τον αδελφό του
Μέγα Βασίλειο, έδειξε από μικρή ηλικία
“ακαταγώνιστον ζήλον προς τε τας
θείας Γραφάς και την θύραθεν σοφίαν”.
Ο Γρηγόριος νυμφεύτηκε τη Θεοσέβεια, γυναίκα πνευματική και αφοσιωμένη στις ευαγγελικές αλήθειες. Προορισμένος για το ιερατικό αξίωμα,
ασχολήθηκε για λίγο με τη ρητορική
τέχνη. Όμως, μετά από συμβουλές και
παροτρύνσεις του φίλου του Γρηγορίου
του Θεολόγου, εγκατέλειψε νωρίς “την
άδοξον ευδοξίαν”. Έτσι, ούτε ο γάμος,
ούτε η ρητορική τέχνη εμπόδισαν το
Γρηγόριο από τον εμφιλόσοφο και
ασκητικό βίο.
Συχνά επισκεπτόταν το ησυχαστήριο
στον Ίρι ποταμό που είχε ιδρύσει ο
αδελφός του Βασίλειος. Ο τόπος αυτός
ήταν ιδεώδης για την ψυχοσύνθεση
του Γρηγορίου. Το τοπίο παρείχε “όψιν
ηδίστην” στο Μ. Βασίλειο και σε κάθε
επισκέπτη. Η πλούσια βλάστηση, η
ροή του ποταμού, το πλήθος και η
ποικιλία των λουλουδιών και των ωδικών
πουλιών, η λεπτή αύρα η μυρωμένη
από χίλιων ειδών αγριολούλουδα, η
απόκοσμη γαλήνη, βοηθούσαν στην
πνευματική περισυλλογή και ανάταση
και παρακινούσαν στην επιστημονική
παρατήρηση και έρευνα. Εδώ ασκήτεψαν για ένα διάστημα ο Μ. Βασίλειος
με τον επιστήθιο φίλο του Γρηγόριο
το Θεολόγο και συνέγραψαν κανόνες
μοναχικού βίου.
Την ήσυχη και ήρεμη ζωή του Γρηγορίου σ' αυτό το ασκητήριο ήρθε να
ταράξει η αδελφική πρόσκληση του
Βασιλείου, αρχιεπισκόπου Καισαρείας,
να αναλάβει την επισκοπική διαποίμανση τη μικρής πόλης Νύσσας, που
βρισκόταν στο δρόμο που οδηγούσε
από την Καισάρεια στην Άγκυρα. Φύση
ευαίσθητη και εσωστρεφής ο Γρηγόριος “ρέπουσα πάντοτε προς τον μυστικισμόν” δεν ήταν κατάλληλη για εκκλησιαστική δράση. Γι' αυτό δεν δέχθηκε με ευχαρίστηση την αδελφική
αυτή πρόσκληση, “τον βίον δι' ησυχίας
παρελθείν κρίνας”.
Ο Γρηγόριος, σε αντίθεση με τον
αδελφό του Βασίλειο και το φίλο του
Γρηγόριο το Θεολόγο, οι οποίοι φοίτησαν σε πολλές φημισμένες Σχολές
της εποχής τους και στην Αθήνα, διακρίνεται κυρίως για “την κατ' ιδίαν παίδευσιν”.
Ανεξάντλητη πηγή γι' αυτόν ήταν η
Αγία Γραφή και αληθινοί διδάσκαλοι ο
Παύλος και ο Ιωάννης, καθώς και οι

λοιποί απόστολοι και προφήτες. Πρώτος του δάσκαλος και καθηγητής ο
αδελφός του Μ. Βασίλειος, όπως προαναφέραμε. Ωστόσο φοίτησε και στις
φιλοσοφικές σχολές της χώρας του
και είχε ως δάσκαλο τον περίφημο ρητοροδιδάσκαλο Λιβάνιο. Περισσότερο
όμως από τις παραδόσεις στις σχολές
συνέβαλε στην άρτια γνώση της “θύραθεν παιδείας” η ενδελεχής μελέτη
και έρευνα των Ελλήνων φιλοσόφων
στην έρημο του Πόντου. Περισσότερο
απ' όλους τους φιλοσόφους θαύμαζε
τον Πλάτωνα, τον οποίο θεωρούσε ως
“τον μόνον σοφόν εν τοις έξω”. Ιδιαίτερα τον γοήτευε ο Νεοπλατωνισμός,
εξαιτίας του θρησκευτικού και μυστικιστικού χαρακτήρα του. Φωτεινά παραδείγματα του Γρηγορίου στην προσπάθειά του να θεμελιώσει και φιλοσοφικά τις χριστιανικές αλήθειες υπήρξαν οι Αλεξανδρινοί θεολόγοι Κλήμης
και Ωριγένης. Απ' αυτούς παρέλαβε
ό,τι θεώρησε ωφέλιμο απορρίπτοντας
“τας ατόπους δογματοποιίας” του Ωριγένους.
Φύσει ενδοστρεφής και φιλόσοφος
ο Γρηγόριος, απέφευγε επιμελώς τη
δημόσια δράση, αρεσκόμενος μόνο
σε ήρεμο και διαρκή έρευνα ποικίλων
θεμάτων που τον απασχόλησαν. Η
ερευνητική του αυτή διάθεση είναι
αποθησαυρισμένη στην πλούσια συγγραφική του δράση.
Εκείνο που χαρακτηρίζει την προσωπικότητα του Γρηγορίου και τον
διακρίνει από τους άλλους Καππαδόκες
είναι η φιλοσοφική σκέψη και η απεριόριστη αγάπη προς την έρευνα.
Τη φιλοσοφία θεωρεί ως “θεραπαινίδα της Θεολογίας”. Ενώ η χριστιανική
πίστη αποτελεί την ύψιστη αλήθεια και
τον αλάθητο οδηγό και κανόνα κάθε
δόγματος. Όλος ο φιλοσοφικός πλούτος των αδελφών Βασιλείου και Γρηγορίου προσφέρθηκε ως δώρο στην
Εκκλησία του Θεού.
Στη Β’ Οικουμενική Σύνοδο κλήθηκε
μετά το θάνατο του Μ. Βασιλείου, να
υπερασπίσει τη θεότητα του Αγίου
Πνεύματος. Σ' αυτή θριάμβευσε η δογματική διατύπωση του Γρηγορίου που
αποτέλεσε το περιεχόμενο του τρίτου
άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως. Η
Γ’ Οικουμενική Σύνοδος στην Έφεσο
το 431 χαρακτήρισε τον Επίσκοπο Νύσσης ως “άνδρα μετά τον αδελφόν δεύτερον εν τε λόγοις και τρόποις”. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του στις 10
Ιανουαρίου.-

τοπικά
ια να χάσετε βάρος
είναι απαραίτητο να
ακολουθήσετε μια
δίαιτα, η οποία θα είναι
προσαρμοσμένη στις
ανάγκες σας. Ωστόσο,
παρά το γεγονός ότι
ακολουθείτε πιστά μια
δίαιτα, μπορεί τα
αποτελέσματα να μην
είναι και τόσο
ικανοποιητικά.

Γ

Μερικές φορές μια διατροφική έλλειψη μπορεί να επιβραδύνει το μεταβολισμό σας
και να αυξήσει την αντίσταση
στο αδυνάτισμα. Αν δεν μπορείτε να χάσετε βάρος ή αν ο
ρυθμός με τον οποίο χάνετε
είναι πολύ αργός, υπάρχουν
ορισμένα θρεπτικά συστατικά
που μπορούν να σπάσουν τη
μεταβολική αντίσταση. Υπάρχουν πολλές βιταμίνες και μέταλλα που θα σας βοηθήσουν
να κάψετε λίπος και να ενισχύσετε το μεταβολισμό σας,
αναπρογραμματίζοντας το
σώμα σας να μετατρέπει την
τροφή σε ενέργεια αντί σε
λίπος.
Βιταμίνες του συμπλέγματος Β: Μετατρέπουν τη γλυκόζη που παίρνουμε από τις
τροφές σε ενέργεια. Κάθε μία
από τις βιταμίνες του συμπλέγματος Β είναι απαραίτητη για την παραγωγή ενέργειας. Η γλυκόζη δεν μπορεί
να μετατραπεί σε πυροσταφυλικό οξύ χωρίς Β1 και Β2.
Το ακετυλοσυνένζυμο Α
(ΑcoΑ) δε θα λειτουργήσει
κατάλληλα χωρίς Β1, Β2, Β3
και Β5 (παντοθενικό οξύ). Ο
κύκλος του Κrebs χρειάζεται
Β1, Β2 και Β3 καθώς και βιταμίνη C για να κάνει τη δουλειά
του κατάλληλα. Τα λίπη και οι
πρωτεΐνες δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για παραγωγή ενέργειας χωρίς Β1, Β2,
Β6, Β12, φολικό οξύ και βιοτίνη.
Έλλειψη των βιταμινών του
συμπλέγματος Β καθώς και
διαφόρων μετάλλων σημαίνει
ότι τα ενεργειακά μας εργοστάσια, τα μιτοχόνδρια, δεν
μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, Αποτέλεσμα είναι η
ανεπαρκής παραγωγή ενέργειας. Και ό,τι το σώμα δεν
μπορεί εύκολα να το μετατρέψει σε ενέργεια, το μετατρέπει σε λίπος. Ένα συμπλήρωμα συμπλέγματος βιταμινών Β ή μια καλή πολυβιταμίνη που να περιέχει βιταμίνες του συμπλέγματος Β σε
υψηλές ποσότητες είναι απα-

Σούπερ-Βιταμίνες
για αδυνάτισμα
ραίτητα για όλους όσοι ακολουθούν μια δίαιτα για απώλεια βάρους.
Βιταμίνη C: Βοηθά να σταθεροποιηθεί το σάκχαρο στο
αίμα και επισπεύδει την καύση
λίπους.
Μαγνήσιο: Το μαγνήσιο εμπλέκεται στο 75% των ενζύμων του σώματος και είναι
απαραίτητο για τον έλεγχο
του σακχάρου του αίματος
και για την καύση των υδατανθράκων για ενέργεια αντί
για την αποθήκευση τους ως
λίπος.
Ψευδάργυρος: Έλλειψη
ψευδαργύρου διαταράσσει
τον έλεγχο της όρεξης και
προκαλεί απώλεια της γεύσης και της όρεξης, ένας συνδυασμός που συχνά οδηγεί
στην υπερκατανάλωση τροφών με έντονη γεύση. Η έλλειψη ψευδαργύρου είναι
πολύ διαδεδομένη.
Χρώμιο: Το χρώμιο είναι
ένα μέταλλο που βοηθά στη
σταθεροποίηση του σακχάρου του αίματος και κατά συνέπεια του βάρους. Βοηθά να
ενεργοποιηθεί η πρόσληψη
της ινσουλίνης από τους υποδοχείς της. Μερικές μελέτες
έχουν δείξει ότι το χρώμιο
δημιουργεί μυϊκό ιστό, μειώνει το σωματικό λίπος και χαμηλώνει τα επίπεδα της χοληστερίνης. Μελέτες έχουν
δείξει ότι όταν το χρώμιο καταναλώθηκε από ανθρώπους
που δεν έκαναν καμιά αλλαγή
στη διατροφή τους είχε μια μικρή επίδραση στην απώλεια
βάρους σε σύγκριση με placebo. Το χρώμιο μειώνει την
επιθυμία για ζάχαρη και κατά
συνέπεια την όρεξη για λάθος
τροφές.
L-καρνιτίνη: Η καρνιτίνη
έχει την ικανότητα να εξασφαλίζει τη μετατροπή του
λίπους σε καύσιμο, συχνά
όμως χρειάζονται πολύ υψηλές δόσεις.
Συνένζυμο Q10: Είναι απαραίτητο για να μπορέσει το λίπος να χρησιμοποιηθεί ως
καύσιμο, μπορεί επίσης να
απαιτείται σε μεγάλες δόσεις.
Λειτουργεί σε συνεργασία με
την καρνιτίνη και το χρώμιο
για την κινητοποίηση του λίπους. Μια μελέτη έδειξε ότι

Του Βασιλείου Δ. Τσιούτσια
Φαρμακοποιού
παχύσαρκοι ασθενείς με ανεπαρκή επίπεδα CoQ10 είχαν
σημαντική απώλεια βάρους,
όταν άρχισαν να παίρνουν
αυτό το συστατικό. Η δόση
που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή
την έρευνα ήταν 100 ιτιά τη
μέρα.
Λιπαρά οξέα ωμέγα 3/6: Η
λήψη συμπληρωμάτων ιχθυελαίου, borage oil, evening primose oil και λινέλαιου μπορεί
να βοηθήσει στην απώλεια
βάρους. Τα απαραίτητα λιπαρά οξέα έχει αποδειχθεί ότι
επιδρούν στο μεταβολισμό.
Σε μια μελέτη οι μισοί από
τους παχύσαρκους έχασαν
βάρος χωρίς να κάνουν καμιά
δίαιτα, λαμβάνοντας απλώς
400 mg GLΑ την ημέρα.
Hydroxy citric acid (HCA):
Είναι ένα βοτανικό εκχύλισμα
από το φυτό tamarind
(Garginia cambogia), που κάνει δυσκολότερο για το σώμα
να μετατρέψει τη γλυκόζη σε
λίπος. Το ΗCΑ λειτουργεί αναχαιτίζοντας το ένζυμο που μετατρέπει τη ζάχαρη σε λίπος.
Ο υδατάνθρακας σε ένα γεύμα χρησιμοποιείται πρώτα για
να προμηθεύσει καύσιμο και
βραχυπρόθεσμα για ενεργειακές αποθήκες ως γλυκογόνο.
Οτιδήποτε παραπάνω μετατρέπεται μετά σε λίπος από το
ένζυμο ΑΤΡ-citrate lyase. Το
ΗCΑ αναχαιτίζει τη δράση αυτού του ενζύμου. Το ΗCΑ δρα
και ως ένα ισχυρό κατασταλτικό της όρεξης, μειώνοντας
το βάρος χωρίς παρενέργειες,
όπως επιβεβαιώνει πρόσφατη
μελέτη του University of Maas-

tricht στην Netherlands.
Λιποτροπικοί παράγοντες:
Η λήψη ενός συμπληρώματος
με λιποτροπικούς παράγοντες
θα βοηθήσει τον οργανισμό να
ξεπεράσει τη δυσκολία αποβολής βάρους, θα βοηθήσει
στην πρόληψη συσσώρευσης
λίπους στο ήπαρ, στη μείωση
της χοληστερίνης, στη διάσπαση των διατροφικών λιπών. Τα συμπληρώματα αυτά
περιέχουν χολίνη, ινοσιτόλη
και μεθειονίνη.
Χολίνη: Η χολίνη είναι μια
ένωση παρόμοια με αυτή των
βιταμινών του συμπλέγματος
Β. Χωρίς τη χολίνη κανένα
κύτταρο στο ανθρώπινο σώμα
δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει κανονικά. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό δομικό στοιχείο των κυττάρων, ειδικά στις
μεμβράνες των κυττάρων, και
είναι ουσιαστική για τη διαδικασία μεταβολισμού του λίπους σε ενέργεια. Μια δίαιτα
χαμηλή σε χολίνη εμποδίζει
την ικανότητα του συκωτιού
να επεξεργαστεί τα λίπη, έχοντας ως αποτέλεσμα την αύξηση βάρους. Η χολίνη δρα
ως γαλακτωματοποιητής, που
αποικοδομεί τα λίπη και τη χοληστερόλη της διατροφής σε
μικροσκοπικά μόρια.
Ινοσιτόλη: Η ινοσιτόλη δρα
ως ένας λιποτροπικός παράγοντας (ηπιότερος από τη χολίνη) στο σώμα, βοηθώντας
στη γαλακτοματοποίηση των
λιπών. Η ινοσιτόλη είναι ένα
κοινό συστατικό των λιποτροπικών φόρμουλων, για να θεραπεύσει ηπατικές ασθένειες
και να ενισχύσει το μεταβολισμό του λίπους στο συκώτι.
Βοηθά στην αναδιανομή του
λίπους στον οργανισμό. Η ινοσιτόλη χρησιμοποιείται από
υπέρβαρους ανθρώπους για
απώλεια βάρους.
Μεθειονίνη: Η μεθειονίνη
είναι ένα απαραίτητο αμινοξύ,
κάτι που σημαίνει ότι χρειάζεται να το λάβουμε από τη
διατροφή μας. Είναι ένα λιποτροπικο αμινοξύ που μειώνει τα λίπη και τη χοληστερίνη στο συκώτι και βοηθάει
στη δημιουργία συστημάτων
ενζύμων για την υγιή λειτουργία των κυττάρων.

Το ξεπούλημα της Μακεδονίας (Ελλάδας)
γίνεται εν ονόματι του διεθνισμού
Παρακολουθώ έκπληκτος
τα επιχειρήματα της κυβέρνησης και τις προσπάθειες
να πείσει (ποιους;) ότι η συμφωνία είναι συμφέρουσα για
την Ελλάδα και τους πολίτες
της.
Θα συλλογισθώ ελεύθερα με όση δύναμη μου δίνει
η μέχρι τώρα πολιτική μου
πορεία.
Η θέση μου ξεκάθαρα είναι
κατά της χρήσης του όρου
Μακεδονία από τη γείτονα.
Η πίστη μου είναι (όπως

δείχνουν και οι διάφορες δημοσκοπήσεις) ότι η πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών
έχουν την ίδια άποψη.
-Εγώ ως απλός πολίτης το
καταλαβαίνω. Οι μεγάλοι βουλευτάδες- κόμματα -Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν
το καταλαβαίνουν.
Ερώτημα: όταν για ένα μείζον εθνικό θέμα δεν ερωτάται
ο λαός, τι λόγο έχει η έννοια
του δημοψηφίσματος. Ας καταργήσουν λοιπόν τι λέξη δημοψήφισμα από το ελληνικό

λεξιλόγιο.
-Πρότασή μου λοιπόν
προς άπαντες.
Δημοψήφισμα για να αποφασίσει ο κυρίαρχος λαός τι
θέλει. Και προφανώς δεν θα
χαρίσει τη Μακεδονία σε κανένα Σλαβο-Αλβανό κ.λπ.
που τόσο εύκολα οι νεόκοποι
Νεοέλληνες που μας κυβερνάν θέλουν να το χαρίσουν στον όμορφο Ζάεφ
σαν να είναι τσιφλίκι τους.
Υστερόγραφο: Περίμενα και
περιμένω εδώ και 10 χρόνια

μια κουβέντα έστω και παρηγοριάς προς τον ελληνικό λαό
απ' όλους τους διατελέσαντες
κατά καιρούς στα διάφορα
αξιώματα, πρώην και νυν βουλευτές, Νομάρχες, Δημάρχους και διαφόρων ειδών προέδρους, και αντί, για την κατάντια και τα βάσανα που έφεραν στο λαό, και έστω μια τοποθέτηση για το θέμα της
“Μακεδονίας”.
Ίδωμεν
Με τιμή
Γιάννης Μπαράκος
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Αλλαγές την
ύστατη ώρα
Είναι γνωστό το ανήθικο πλεονέκτημα της εν
γένει Αριστεράς. Σήμερα για όνειδος γίνεται
λόγος. Με το όραμα της
αυταπάτης, παραποίησαν
κάθε αλήθεια, ταυτίζοντας τους αγώνες του
λαού με ιδεοληψίες αποκρύπτοντας ψέματα και
ωμότητες που διέπραξαν
στο όνομα της δικαιοσύνης του σκοπού. Δεν είναι
τυχαία η περιφρόνηση
των θεσμών και οι συνεχείς μεταλλάξεις προκειμένου για τα αξιώματα.
Η παιδεία δεν θα εξαιΝικόλαος Χρ. Γκίκας
ρούταν από το ανήθικο
πλεονέκτημα καθώς η
γνώση και το κριτικό πνεύμα είναι εχθροί του λαϊκισμού
και του μαρξισμού. Σήμερα επιθυμούν την ομηρία 150 χιλιάδων εκπαιδευτικών. Η λύση που προτείνει το υπουργείο
για τους διορισμούς των εκπαιδευτικών δεν είναι έντιμη.
Κατ’ αρχήν είναι σαφές πως δεν υπάρχει “βυζαχτάς” για
όλους, ούτε ο κάθε κάτοχος πτυχίου πρέπει να διορίζεται.
Δεν του το χρωστάει κανείς. Επιπλέον οι βανδαλισμοί συνάδουν σε φασιστικά μορφώματα και όχι με το ήθος της
παιδείας. Πέραν του ΑΣΕΠ, όταν έχεις αναπληρωτές με
υπερδεκαετή προϋπηρεσία, είναι δίκαιο να μοριοδοτηθεί
ολόκληρη και όχι μόνο οι 120 μήνες, διότι είναι δουλεμένη με αγώνα και αυταπάρνηση, όσους και να αφορά. Εκτός
αν στους προσοντούχους προέκυψαν “δικά” μας παιδιά
που χρήζουν μορίων.
Ο βαθμός πτυχίου βέβαια και ανάλογα θα πρέπει να μοριοδοτηθούνε τα διδακτορικά και τα μεταπτυχιακά, με λιγότερα ωστόσο μόρια από τα προτεινόμενα. Οι ενστάσεις
των εκπαιδευτικών είναι άτοπες, δεδομένου ότι οδηγούνε σε ένα εξισωτισμό προς τα κάτω. Η εξειδίκευση είναι
αναγκαία και επιθυμητή, πόσο μάλλον στην παιδεία. Οι
έχοντες δεύτερο ή τρίτο πτυχίο ή πολλές ξένες γλώσσες
να μοριοδοτούνται ακόμη λιγότερο, καθότι η ανάγκη βιοπορισμού δεν μπορεί να αποτελεί προσόν.
Η ειδική αγωγή αποτελεί ιδιαίτερο, αυτόνομο πεδίο, με
εκπαιδευτικούς που διαθέτουν υψηλή εξειδίκευση, ακαδημαϊκούς τίτλους αλλά και ουσιαστική εμπειρία και επομένως θα πρέπει να απαγορευτεί η καταχρηστική μεταφορά προϋπηρεσίας από διάφορες ειδικότητες στην ειδική αγωγή. Οι μονάδες ειδικής αγωγής δεν αποτελούν το
αραξοβόλι των ξεθυμασμένων του συστήματος, το μουράγιο του αράγματος. Μηδενική μοριοδότηση για παιδιά,
διότι αυτόματα αδικείται και τιμωρείται κάθε άκληρος.
Η πολυτεκνία ή η τριτεκνία με ποσοστώσεις δεν μπορεί
να αποτελεί αιτία διορισμού ή αναπλήρωσης. Κοινωνική
και δημογραφική πολιτική το κράτος οφείλει να παρέχει
απευθείας στις οικογένειες με ουσιαστικά επιδόματα, φοροαπαλλαγές ή πρόσβαση σε κρατικές δομές στα πλαίσια της ισότητας και όχι με προνομιακούς διορισμούς ή
μοριοδοτήσεις από το παράθυρο.
Εάν επιθυμούμε κοινωνική πολιτική για τους εκπαιδευτικούς, θα πρέπει μόνιμοι και αναπληρωτές με αναπηρίες,
τυφλοί, με απώλειες μελών, νεφροπαθείς, καρδιοπαθείς,
κ.α. με 67% αναπηρία και πάνω, να τοποθετούνται κατ’ εξαίρεση κοντά στο σπίτι τους και σε ειδικές δομές, δεδομένου ότι συχνά χρήζουν βοηθητικών προσώπων οι ίδιοι. Αυτά
είναι μια δίκαιη βάση.
Την ώρα όμως που η εξουσία συγκλονίζεται από την αναξιοπιστία της, η πραγματική επένδυση μέλλοντος και αξιοπιστίας για την παιδεία ακούει στην αξιολόγηση, υπό τη
βάσανο της οποίας θα πρέπει να περνούν τακτικά δομές
και εκπαιδευτικοί. Έως ότου αντιληφθούν οι εκπαιδευτικοί τη σπουδαιότητα αυτής για την παιδεία, θα παραμένουν πελατειακά υποχείρια των εκάστοτε κυβερνώντων με
τα αντίστοιχα θύματα.

34 σελίδα
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ΚΥΡΙΑΚΗ
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Μαζί το Σαββατοκύριακο
Πάμε Αλλιώς
Με Αρετή και Τόλμη
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά Καιρός
Από Πέτρα και Χρόνο (Ε)
Το Αλάτι της Γης (Ε)
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά Καιρός
Προσωπικά
Πολίτες της Ευρώπης
Super League Day
Πρωτάθλημα Super League:
Παναθηναικός - Α.Ο. Ξάνθη
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Αθλητική Κυριακή
Πρωτάθλημα Super League:
Παναθηναικός - Α.Ο. Ξάνθη
Από Πέτρα και Χρόνο (Ε)
Το Αλάτι της Γης (Ε)
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)

Πάτερ Ημών (Ε)
Οι Μεν και οι Δεν (Ε)
Της Ελλάδος τα Παιδιά (Ε)
Θα Βρεις το Δάσκαλό σου (Ε)
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7
ANT1 News
Merenda Mania
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ1
Ε21 (Ε)
Κάτι Ψήνεται
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
Ο Στρίγγλος που 'Eγινε Αρνάκι
ANT1 News
Μαδαγασκάρη 3: Οι Φυγάδες
της Ευρώπης (Madagascar 3:
Europe's Most Wanted)
Επικίνδυνη Αποστολή: Μυστικό
'Eθνος
The 2Night Show
'Eρωτας Κλέφτης (Ε)
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Και οι Παντρεμένοι 'Eχουν
Ψυχή (Ε)

06:15 The Land Before Time
06:45 Transformers Robots in
Disguise
07:15 Ο Βασιλιάς Τζούλιαν
07:40 Super Wings
08:10 Polly Pocket
08:40 Οι Ευχούληδες: Το Πάρτι
Συνεχίζεται

τηλεόραση
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09:10
09:25
09:45
10:15
10:45
11:15
12:00
12:30
13:00
14:15
15:00
15:30
16:30
17:30

Πέππα, το Γουρουνάκι
Η Μάσα και ο Αρκούδος
Μπόμπι και Μπιλ
PJ Masks
Miraculous Lady Bug
Barbie: Η Σούπερ Πριγκίπισσα
(Barbie in Princess Power)
Μαλλιά Κουβάρια: Η Σειρά
Be Cool Scooby-Doo!
Wabbit: New Looney Tunes
Traction
Star News
Τα Φιλαράκια Κ2 Ε19
New Girl Κ2 Ε5
Ειδήσεις στη Νοηματική
Γλώσσα
Το Χρονικό της Νάρνια: Ο
Ταξιδιώτης της Αυγής
Star News
Το Κοροιδάκι της Δεσποινίδος
Οι Γαμπροί της Ευτυχίας
Χάρι Μπράουν
Dom Hemingway
Η Μικρή Πριγκίπισσα

01:30
02:30
03:00
04:00
05:00

Fatal Vows Κ1 Ε2
Facing Evil Κ4 Ε9
dot. (Ε)
Ο Κώδικας του Ιησού E1 (Ε)
Happy Traveller (Ε)

01.30 Ξένη ταινία «The personals»
03.00 Ξένη ταινία «Τelepresence on
line»
04.35 Ξένη ταινία «Assassin»
06.00 «Μη μου πεις»
07.00 Μουσικό πρόγραμμα
17:40
07.30 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων(E)
08.00 Ντοκυμαντέρ «Το Καθολικό της
19:55
Μονής Αγίου Γεωργίου στο
21:00
Μεταξοχώρι Αγιάς»
22:50
01:00
08.30 “Πνευματική Θεσσαλία”
03:15
09.30 Τελεμάρκετινγκ
05:15
10.30 Παιδικό πρόγραμμα
«Παιχνιδοιστορία»
11.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
12.00 Θεία λειτουργία
06:00 TV Mall
12.45 «Εδώ Θεσσαλία - Εδώ Ελλάδα»
06:30 Η Μικρή Γοργόνα
14.45 Ελληνική ταινία «Γκολ στον
07:00 Κοκορόκι: Ο Ήρωας της
έρωτα»
Φάρμας (Un Gallo Con Muchos
16.00 Τελεμάρκετινγκ
Huevos)
09:00 Οδηγός Καλής Ζωής (Ε)
17.00 Τravel Guide
10:00 Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
13:00 Ειδήσεις
18.40 Τελεμάρκετινγκ
13:50 Καλύτερα Δε Γίνεται!
19.00 Εν λευκώ
16:50 Μερικοί το Προτιμούν Κρύο
17:30 Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική 20.30 Ντοκυμαντέρ «Ανδίτσαινα,
αναζητώντας τον παράδεισο»
Γλώσσα
21.00 ΓΕΓΟΝΟΤΑ -ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:40 Μερικοί το Προτιμούν Κρύο
19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
21.30 Στη Σέντρα
20:00 Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6 23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
Ε9 (Ε)
23.40 Ξένη ταινία «Η τάξη της
21:00 Bake Off Greece
φυλακής Raiker»
22:20 Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών:
Οι Δυο Πύργοι
02:50 Η Απαγωγή του κ. Heineken
04:50 Θυρίδα Τηλεπώλησης
05:10 Εικόνες (Ε)
07.00 - 08.00 Κινούμενα Σχέδια

06:00 Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά
10:00 Ακραίως
12:00 Τα Νέα των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων. Ready?
12:30 Eco News
13:00 Goal Χωρίς Σύνορα
14:00 Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
14:40 Ooh La La!
16:20 Happy Traveller
17:20 dot.
18:40 Food n' Friends
19:45 Τα Νέα του ΣΚΑΪ
21:00 My Style Rocks Gala

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

ΚΡΙΟΣ: Σίγουρα θα έχεις άμεσα την ευκαιρία να προωθήσεις τα σχέδια σου, όμως καλύτερα να περιμένεις λίγες μέρες αφού δεν
είσαι σε θέση να αντιληφθείς το ακριβές μέγεθος των δυσκολιών που υπάρχουν, ενώ
δεν έχεις και ξεκάθαρη εικόνα για το ποιοι είναι δίπλα σου και ποιοι απέναντι.
ΤΑΥΡΟΣ: Αυτό το τριήμερο λοιπόν καλά θα
κάνεις να αφήσεις στην άκρη τα πείσματα
και να μην ποντάρεις στην καλή διάθεση των
άλλων, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο. Να
θυμάσαι επίσης ότι η πυξίδα είναι χρήσιμη
μόνο αν ξέρεις που θες να πας, αλλιώς και
να την έχεις είναι ένα εργαλείο…διακοσμητικό.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Προσπάθησε να λειτουργήσεις
ψύχραιμα και να διαχωρίσεις την αντιμετώπιση της παρούσας κατάστασης από τις
όποιες φιλοδοξίες μπορείς να έχεις, γιατί
ενδέχεται να στηρίξεις την απελευθέρωση
σου σε λάθος άτομα και σε στόχους που
όμως δεν είναι εφικτοί.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Όσο κι αν νιώθεις ότι μέσα από
τις όποιες αναταραχές μπορείς να δημιουργήσεις ένα καλύτερο αύριο, καλύτερα να
κερδίσεις χρόνο να τις σχεδιάσεις πιο μεθοδικά.
ΛΕΩΝ: Αυτές οι μέρες δεν ευνοούν κανενός είδους ρίσκο, ακόμα κι αν πιστεύεις ότι
θα πρέπει να εμπιστευτείς τη διαίσθηση σου.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Αυτές τις μέρες αδυνατείς να
μετρήσεις σωστά το «αντίπαλο δέος» και σε
συνδυασμό με την υπερβολική σου αυτοπεποίθηση μπορεί να αποτελέσουν την
αχίλλειο πτέρνα σου.

ΖΥΓΟΣ: Θα σε βοηθήσει το να μην αντιδράσεις παρορμητικά, άμεσα και εγωιστικά,
αλλά να κρατήσεις αποστάσεις από τις εξελίξεις και να πάρεις το χρόνο σου. Θα ακούσεις πολλά, μόνο που δε σημαίνει ότι όλα
ισχύουν.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Αυτές τις μέρες είναι πολύ πιθανό να δοκιμαστούν τα νεύρα σου. Καλό θα
είναι να έχεις κατά νου ότι δεν είσαι παντοδύναμος, όπως και ότι δεν έχεις πιει το
μαγικό φίλτρο που σε προστατεύει απ’ την
κοροϊδία των ανθρώπων. Αυτό, γιατί μπορεί
να φας τα μούτρα σου…
ΤΟΞΟΤΗΣ: Κι επειδή και ξέρω τι είστε, και
έχουμε και το τετράγωνο Δία-Ποσειδώνα,
κοιτάξτε μη φτάσετε στο σημείο να παίξετε μέχρι και το σπίτι σας, γιατί η υπεραισιοδοξία σας είναι αυτή που μπορεί να σας
στείλει στα… παγκάκια αυτές τις μέρες.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Για τη λύση στραφείτε προς τα
μέσα και κάντε την αυτοκριτική σας, αλλιώς
σε κάποια πράγματα το τέλος θα είναι οριστικό.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Αυτή τη φορά μην ακολουθήσεις την πάγια τακτική σου να στραφείς στον
κοινωνικό σου περίγυρο προκειμένου να πάρεις δύναμη. Χρειάζεται να βρεις δραστικούς
τρόπους που θα σε βοηθήσουν να ξεπεράσεις τις ανασφάλειες σου και να επανακτήσεις την αυτοεκτίμηση σου.
ΙΧΘΕΙΣ: Μην προσπαθήσεις να επιβληθείς
από θέσης, γιατί αυτές τις μέρες θα σε βοηθήσει γενικότερα το να διατηρήσεις ένα πιο
χαμηλό προφίλ.

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σε απογευματινές
προβολές
η ταινία μυστηρίου

“ESCAPE ROOM”
Σε βραδινές προβολές
η νέα ταινία
του ΚΛΙΝΤ ΙΣΤΓΟΥΝΤ

“ΤΟ ΒΑΠΟΡΑΚΙ”
βασισμένο σε αληθινή
ιστορία
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Σάββατο και Κυριακή στις 6

η ταινία της Ντίσνεϊ
“Η ΜΑΙΡΗ ΠΟΠΙΝΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ”

στα ελληνικά
Σε βραδινές προβολές
στις 9 για τρίτη βδομάδα
η ελληνική κωμωδία

“ΜΠΑΤΣΕΛΟΡ 3”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Λειτουργία σωματική, αλλά
και πνευματική.
2. Κατέστρεψε τον αθηναϊκό
στόλο στους Αιγός Ποταμούς.
3. Επιφώνημα απαγόρευσης
-«... δε καν θάνη τις ουκ απόλλυται» (Ευριπίδης).
4. Ονομα Σκανδιναβών ηγεμόνων - Χαρακτήρισμός τριχώματος ή φυλλώματος (αντιστρ.).
5. Γνωστός βασιλικός οίκος Σύμφωνο.
6. Αρχαίο επίρρημα που σημαίνει «την τρίτη ημέρα».
7. «... και ταμπού», τίτλος
έργου του Σίγκμουντ Φρόιντ Μελοποίησε τον ύμνο «Κυβέρνα Βρετανία».
8. Υπάλληλοι οικονομκού υπουργείου (γεν.).
9. Απειλή για τα... μάλλινα (καθ.) - Χαρακτηρισμός επιφάνειας (γεν.).
ΚΑΘΕΤΑ
1. Πιστοί ενός κλάδου του οπτικού Ισλάμ.
2. Φυτικό όργανο - Μία από τις ομάδες της Σούπερ Λιγκ.
3. Χαρακτηρίζεται έτσι από το χρώμα του (με άρθρο).
4. Προδίδει δισταγμό -Γραφή του 520
- Γαλλικό σύμφωνο.
5. Μετέφερε στην οθόνη «Το όνομα
του ρόδου» (αντιστρ.) - Είναι και η ουγγρική Μπάλατον (αντιστρ.).
6. Του Βυζαντίου οφείλεται στους
αρχαίους Μεγαρείς - Αρχικά εταιρικού

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

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος
Το Κορίτσι στον Ιστό της Αράχνης

εκπληκτικές σκηνές δράσεις σε
παγωμένο ντεκόρ, στην πόλη και
στη φύση, ωρολογιακά ενορχηστρωμένες για αποτελεσματική αγωνία
Ώρες προβολών καθημερινά
(εκτός Δευτέρας και Σαββάτου)
20.00 & 22.15. Την Κυριακή μια
προβολή, στις 20.00.
Γενική είσοδος 5 €, φοιτητικά –μαθητικά- ανέργων 4 €,
Επίσης το ΣΑΒΒΑΤΟ 12/1 στις
19:55 σε ζωντανή μετάδοση
από την Metropolitan Opera της
Νέας Υόρκης. η σπάνια όπερα του
CILEA «ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΛΕΚΟΥΒΡΕΡ».
ΣΙΝΕΑΚ για τα παιδιά την Κυριακή
13/1 & 20/1
Φερδινάνδος
(κινούμενα σχέδια-μεταγλωττισμένη) 106΄ και σε 3D
12.00 μεσημέρι (κανονική προβολή) 4 €
17.30 απόγευμα 3D προβολή 5
€ss

τύπου.
7. Για την ερμηνεία της στην ταινία
αυτή η Νικόλ Κίντμαν βραβεύθηκε με
Οσκαρ α' γυναικείου ρόλου - Αδειο...
δεν στέκει.
8. Από τους δέκα ο.,.δέκατος (αντιστρ.) - Σπαθί της ομηρικής εποχής
(αντιστρ.).
9. Κάτι που... τύπτει (αντιστρ.).

ΛΥΣΗ (12-1-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΔΕΡΑΣ - ΚΙΜ 2. ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ 3. ΜΙΝΑΡΕΣ 4. ΑΚ - ΡΑΦΙ 5.
ΣΟΚ - ΚΟΜΜΑ 6. ΟΥΡΙΑ 7. ΗΤΤΑ ΣΥΚΟ 8. ΝΤΑΝΤΙ -ΕΥ 9. ΤΑ-ΟΜΑΛΑ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ 2. ΕΝΙΚΟ
- ΤΤΤ 3. ΡΑΝ - ΚΑΤΑ 4. ΑΛΑΣ - ΙΑΝΟ 5.
ΡΟΣ · ΚΡ (ΚΑΠΑΡΟ) - ΤΜ 6.
ΓΕΡ0ΥΣΙΑ7. ΚΙΣΑΜΟΥ 8. ΙΚ - ΦΜ
(ΦΗΜΗ) - ΚΕΑ 9. ΜΗΝΙΑΙΟΥ

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
Μουργελάς Νίκος
Αμαλίας 12
2431023456
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Κουλορίδας Κώστας

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

Sudoku

Βύρωνος – Γαριβάλδη
2431020290

Απόλλωνος 15

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα έως 8 πρωί
επομένης
Τσιμπίδα Στέλλα

08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.

Πώς παίζεται

Σπάρτη Μαυροματιαννού

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

2431031053

Διονυσίου 3
2431027340

6

7

2

8

Γκούμας-Οδ. Πύλης
Ντάλας-Τρικάλων-Πύλης
Σαμαράς
-Οδ. Καλαμπάκας
Γιαννακόπουλος
-Διαλεκτό
Γιώτας-Παλαιόπυργος
Γιώτας-Πρίνος
Ζαρκάδας-Λυγαριά
Ζουλιανίτης-Σερβωτά
Καλαμπάκας
-Αγ. Απόστολοι
Κανάτας-Πύλη
Καρανίκας-Μεγ. Καλύβια
Κατσιάκος
-Συνάτικας (Ρόγγια)
Οικονόμου-Γόμφοι

Κέμος-Σωτήρα
Κουρκούνης-Πηγή
Κουτσίρας-Ράξα
Μίντζας
-Παλαιομονάστηρο
Μπάλλας-Πύλη
Μπιλιάλης-Βαλτινό
Νικλιτσιώτης-Φωτάδα
Οικονόμου-Παλαιόπυργος
Παπαγεωργίου-Αρδάνι
Σκαρλέας-Αρδάνι
Τσιγάρας-Βαλτινό
ΤσιώκαςΜικρό Κεφαλόβρυσο

Δευτέρα 14
Ιανουαρίου
Κόσσυβας Βασ. οδός
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9

H λύση του προηγούμενου
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6
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3
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6
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1

5
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8
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1
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4
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8

7

2

9

4
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Καρδίτσης
Τσιόγκας-Φωτάδα

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

4

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Χειρόπουλος
-Οδ. Καλαμπάκας
Τζάρτζος Ευάγ.
-Οδ. Λαρίσης
Τζάρτζος
-Οδ. Μετεώρων
Κόσσυβας Βασ.
-Οδ. Καρδίτσης
Παπακώστας
-Οδ. Καρδίτσης
Κωτούλας-Οδ. Καρδίτσης
Μπάκος-Οδ. Καλαμπάκας
Μεσιακάρης-Οδ. Ριζαριού
Κωτούλας Παν.
-Οδ. Λαρίσης
Καραγιάννης-7ο χλμ Τρικάλων-Καλαμπάκας

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

4

Τζάρτζος Βαγ.
οδός Λαρίσης

1

4

5

8

Νταιλιάνης
οδός Καλαμπάκας
Βότσιος-Μέλιγκος
Καλκαντέρας-Φήκη

9

Κωλέτσιος-Πύλη

2

1
2

3

Κωτούλας-Μεγαλοχώρι
Ρέππας-Νομή,

8

5

6

ΟικονόμουΜικ. Κεφαλόβρυσο

7

6

4

3
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Αυξήθηκαν οι πωλήσεις
καινούριων
αυτοκινήτων το 2018

Κοινοτικά κονδύλια 1,48 δισ.
απορρόφησε η χώρα
ε 1,48 δισ. ευρώ ανήλθαν οι κοινοτικές εισροές
που δήλωσε η Ελλάδα το 2018, σύμφωνα με τα
τελικά στοιχεία για τα κονδύλια του ΕΣΠΑ που
κοινοποιήθηκαν στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.

Σ

Συνολικά, το 2018 οι ταξινομήσεις καινούριων επιβατικών ήταν αυξημένες κατά +17,4%, ως προς το 2017.
Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ, οι ταξινομήσεις καινούριων επιβατικών, τον μήνα Δεκέμβριο 2018, υπήρξαν ελαφρώς μειωμένες κατά -1,1% ως προς τον μήνα Δεκέμβριο 2017.
Συνολικά, το 2018 οι ταξινομήσεις καινούριων επιβατικών ήταν αυξημένες κατά +17,4%, ως προς το 2017. Ακόμη και με αυτή την πρόοδο και λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι η πέμπτη κατά σειρά χρονιά αύξησης, η αγορά αυτοκινήτου βρίσκεται -61,6% χαμηλότερα ως προς το μέσο όρο
προ κρίσης (2000-2009).
Το 2018, ως προς το 2017, στα καινούργια φορτηγά σημειώθηκε μικρή αύξηση (+2,6%), ενώ στα καινούργια λεωφορεία οι ταξινομήσεις σημείωσαν αύξηση +38,4%.

Παρατείνεται η προθεσμία
για τα τέλη κυκλοφορίας
οχημάτων
Προϋπόθεση είναι η πληρωμή
των τελών να γίνει στις Δ.Ο.Υ.
Παράταση στην προθεσμία για την πληρωμή των τελών
κυκλοφορίας οχημάτων, που έληγε σήμερα, μέχρι τέλος
Ιανουαρίου, δίνει το υπουργείο Οικονομικών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η σχετική υπουργική απόφαση πρόκειται να υπογραφεί από την υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι λόγω της κακοκαιρίας που
έπληξε τη χώρα. Προϋπόθεση είναι η πληρωμή των τελών
να γίνει στις Δ.Ο.Υ.

Ετσι, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
«η συνολική απορρόφηση ανεβαίνει στο 25% χωρίς την προκαταβολή και στο 32%, συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής, διατηρώντας τη χώρα στις κορυφαίες θέσεις μεταξύ των
κρατών–μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης».
Συνεπώς, καταλήγει το υπουργείο, ο στόχος του 2018 για την
απορρόφηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ έχει καλυφθεί.
Η Ελλάδα διατηρεί την πρώτη θέση της αξιοποίησης των πόρων του πακέτου Γιούνκερ εκταμιεύοντας 2,702 δισ. ευρώ των
σχετικών πόρων σε συνολικές επενδύσεις 11,091 δισ. ευρώ. Τέλος, η συνολική εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) για το έτος 2018 ανήλθε σε 6,237 δισ. ευρώ,
περίπου 5% αυξημένο έναντι του έτους 2017.
Ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης σε δήλωσή του αναφέρει: «Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η Ελλάδα παραμένει στις κορυφαίες θέσεις της Ευρώπης
στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ, ενώ πρωτοπορεί στην αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων άλλων πόρων και εργαλείων. Αυτό
είναι το δικό μας αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία με όρους

Καλή ενημέρωση για την
ελληνική πραγματικότητα και
την οικονομική κατάσταση της
χώρας έχει η καγκελάριος
Μέρκελ, όπως φάνηκε στο
γεύμα που παρέθεσε ο Γερμανός πρέσβης και στο οποίο
συμμετείχαν Ελληνες επιχειρηματίες.
Δεδομένης της σύνθεσης,
τα θέματα που συζητήθηκαν
αφορούσαν κυρίως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η
ελληνική επιχειρηματικότητα
με πρώτο τη φορολογία.
Σύμφωνα με πληροφορίες,
η καγκελάριος συμφώνησε
πως η φορολογία είναι υψηλή
και πρέπει να μειωθεί. Σημείωσε ωστόσο ότι οι φορολογικές μειώσεις και όποιες άλλες
παροχές δεν πρέπει να οδηγήσουν σε μικρότερο πλεόνασμα, διότι κάτι τέτοιο θα

διαφάνειας και αξιοκρατίας με γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Δεν είναι απλώς επιτυχημένοι στόχοι και αριθμοί, αλλά και διαφοροποιημένα ποιοτικά χαρακτηριστικά που
υπηρετούν την αναπτυξιακή μας στρατηγική. Είναι αποτέλεσμα
ενός σταθερού πολιτικού σχεδιασμού που προηγήθηκε και συνεχίζουμε να ακολουθούμε και μιας αποτελεσματικής διαχείρισης και συνεργασίας των υπηρεσιών του ΕΣΠΑ και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων».

Η Μέρκελ συμφωνεί στη μείωση της φορολογίας
αλλά όχι του πλεονάσματος
μπορούσε να πλήξει την ευαίσθητη –ούτως ή άλλως– εμπιστοσύνη έναντι της χώρας.
Η Ελλάδα χρειάζεται να προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις και σε αριθμό και σε μέγεθος, σημείωσε.
Αναφερόμενη στα προβλήματα της γραφειοκρατίας και
της αναποτελεσματικότητας
του Δημοσίου, τα οποία έθεσαν οι συνδαιτυμόνες της, η κ.
Μέρκελ φέρεται να συμφώνησε πως παρά τις μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην
Ελλάδα, στη δημόσια διοίκηση δεν έχει γίνει αρκετή πρόοδος.

Η καγκελάριος Μέρκελ
Επίσης, σε ό,τι αφορά το
τραπεζικό σύστημα, αναγνώρισε ότι γίνεται προσπάθεια, η
οποία ωστόσο πρέπει να συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση. Αναφέρθηκε δε στη συμφωνία της Eurobank με την
Grivalia, καθώς παρών στο
γεύμα ήταν ο πρόεδρος της
Eurobank και της Ελληνικής
Ενωσης Τραπεζών κ. Νίκος
Καραμούζης. Συμμετείχαν επίσης, ο κ. Μιχάλης Μαΐλλης,

πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, ο κ. Ευτύχης Βασιλάκης, πρόεδρος
της Aegean Airlines, ο κ. Μιχάλης Τσαμάζ, πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος του
ομίλου ΟΤΕ, ο κ. Ευάγγελος
Μυτιληναίος, πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος του
ομίλου Μυτιληναίου και η κ.
Μελίνα Τραυλού, επικεφαλής
της Neptune Lines.

Σε προσιτές τιμές

ΑΚρIβοΣ ΔημHτρηΣ

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

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

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

36 σελίδα
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Επίθεση με ρόπαλα
από κουκουλοφόρους
εναντίον αστυνομικών
τόχος επίθεσης από κουκουλοφόρους
έγιναν για ακόμα μία φορά χθες το
μεσημέρι αστυνομικοί κοντά στο κτίριο
της πρώην σχολής ΑΣΟΕΕ. Στη διάρκεια του
περιστατικού τραυματίστηκε στο χέρι και στο
κεφάλι ένας ειδικός φρουρός, ο οποίος
μάλιστα, προκειμένου να καταφέρει να
απεγκλωβιστεί, πυροβόλησε μία φορά στον
αέρα για εκφοβισμό.

Σ

Στο σημείο υπήρχαν ένστολοι από τις ομάδες
αστυνόμευσης του κέντρου της Αθήνας και άνδρες
της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας, οι οποίοι ωστόσο αιφνιδιάστηκαν και δεν κατάφεραν να «αποκρούσουν» την επίθεση. Προσήχθησαν συνολικά έντεκα άτομα, τα οποία έως
αργά χθες εξετάζονταν από αστυνομικούς στο κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.
Ο τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401
Στρατιωτικό Νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να υποβληθεί
στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 3.30 το μεσημέρι,
όταν αυτοκίνητο τύπου βαν της ΕΛ.ΑΣ. που μετέφερε αστυνομικούς, οι οποίοι μετέχουν στο σχέδιο
αστυνόμευσης του κέντρου της Αθήνας, συνοδευόμενο από μία ομάδα ΟΠΚΕ, έστριψε στην οδό
Αντωνιάδου. Πρόθεση των αστυνομικών ήταν να
πραγματοποιήσουν ελέγχους και προσαγωγές
υπόπτων για διακίνηση ναρκωτικών και ειδών παρεμπορίου. Η παρουσία των αστυνομικών έγινε αντιληπτή από νεαρούς αναρχικούς που βγήκαν από
την πλαϊνή πόρτα του πανεπιστημιακού ιδρύματος
και με λοστούς και ρόπαλα επιτέθηκαν εναντίον
τους. Οσοι βρίσκονταν έξω από το βαν πρόλαβαν
να διαφύγουν άμεσα, ενώ το ίδιο φέρεται να έκανε ένας ακόμα αστυνομικός που βρισκόταν εντός
του αστυνομικού οχήματος και δύο-τρεις τοξικομανείς που είχαν προσαχθεί από το σημείο. Αντίθετα, ο οδηγός, παρότι προσπάθησε να διαφύγει
κάνοντας ελιγμούς, εγκλωβίστηκε τελικά πίσω από
το τιμόνι και από το σπασμένο τζάμι του οχήματος
δεχόταν χτυπήματα με ρόπαλα στο κεφάλι και στο
χέρι.
Σύμφωνα με τις περιγραφές συναδέλφων του με
τους οποίους επικοινώνησε μετά το συμβάν, για να
καταφέρει να ξεφύγει από τα χτυπήματα τράβηξε
το υπηρεσιακό του όπλο αρχικά επιδεικνύοντάς το
στους κουκουλοφόρους. Εκείνοι δεν κάμφθηκαν και
τότε ο αστυνομικός έβγαλε το χέρι του έξω από το
τζάμι και πυροβόλησε μία φορά στον αέρα για εκφοβισμό. Τελικά οι κουκουλοφόροι υποχώρησαν
μέσα στο κτίριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου και
ο οδηγός του οχήματος κατέφυγε στα γραφεία της
υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών στην Κυψέλη.
Ο ίδιος αστυνομικός είχε τραυματιστεί στη διάρκεια της πρόσφατης, σφοδρής επίθεσης αναρχικών
με μολότοφ στο κτίριο του Α.Τ. Ομόνοιας. Και τότε
βρισκόταν στο τιμόνι υπηρεσιακού οχήματος που
τυλίχθηκε στις φλόγες. Ακολούθησε κινητοποίηση
της ΕΛ.ΑΣ. και οι προσαγωγές των έντεκα ατόμων,
που μέχρι αργά χθες παρέμεναν στη ΓΑΔΑ. Παρόμοιες επιθέσεις κατά αστυνομικών κοντά στο κτίριο
της ΑΣΟΕΕ έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Αγία Νίνα η Ισαπόστολος η εξ Καππαδοκίας
αγία Νίνα
γεννήθηκε στα
τέλη του 3ου
αιώνα στην Καππαδοκία
της Μικράς Ασίας.
Καταγόταν από
αριστοκρατική
οικογένεια και ήταν
εξαδέλφη του αγίου
Γεωργίου του
Τροπαιοφόρου. Πατέρας
της ο Ζαβουλών,
στρατιωτικός στην
αυτοκρατορική αυλή της
Ρώμης. Μητέρα της η
Σωσσάνα, αδελφή του
Πατριάρχου
Ιερουσαλύμων
Ιουβενάλιου.

Η

Όταν η αγία Νίνα έγινε 12
χρονών, οι γονείς της αποφάσισαν να αφιερώσουν την
υπόλοιπη ζωή τους στο Θεό.
Πούλησαν όλη τους την περιουσία τους και την μοίρασαν στους φτωχούς. Ο Ζαβουλών πήγε στην έρημο του
Ιορδάνου. Η Σωσσάνα όμως
πήγε στα Ιεροσόλυμα και
από τον επίσκοπο αδελφό
της τοποθετήθηκε διακόνισσα, στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως, για να φροντίζει
τις φτωχές και άρρωστες γυναίκες. Την αγία Νίνα παρέδωσαν στη ευλαβέστατη γερόντισσα Νιοφόρα για να την
αναθρέψει.
Η αγία Νίνα έμαθε καλά την
Αγία Γραφή και τα λειτουργικά κείμενα. Όταν έμαθε την
ιστορία του άρραφου χιτώνα,
άρχισε να προσεύχεται στην
Υπεραγία Θεοτόκο να την
αξιώσει να προσκυνήσει τον
χιτώνα του Κυρίου. Η Παναγία εισάκουσε τις προσευχές της και δίνοντάς της στο
χέρι έναν σταυρό κατασκευασμένο από κληματόβεργες, για να την προστατέψει από ορατό και αόρατο
εχθρό, της είπε να πάει στη
Γεωργία να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και
να βρει τον άρραφο χιτώνα
Του. Όταν ξύπνησε η αγία
Νίνα, είδε να κρατά στο χέρι
της, στην πραγματικότητα,
τον σταυρό, ο οποίος φυλάσσεται επαργυρωμένος μέ-

Επιμέλεια:

Λευτέρης Σαββουλίδης
Θεολόγος Α. Π. Θ.
Anatolikathsorthodoxias.blog
spot.com

χρι σήμερα στον Ιερό Ναό
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην Τιφλίδα της Γεωργίας.
Με την βοήθεια του Ιερού
Σταυρού, δοσμένο από τα
χέρια της Παναγίας μας, κήρυξε η αγία Νίνα το Ευαγγέλιο και βρήκε επίσης τον άρραφο χιτώνα. Έκανε θαύματα πολλά, πίστεψε ακόμα και
ο ειδωλολάτρης βασιλεύς Μίριαν από θαύμα που έκανε
και στον ίδιο. Ζήτησε μαζί με
την αγία Νίνα, από τον Μέγα
Κωνσταντίνο, ομάδες Ορθόδοξων Ιερέων, να πάνε στην
Γεωργία και να βαπτίσουν
όλο τον λαό της, 5.000.000
κατοίκους, στους ποταμούς
Κούρα και Αράγβι, και να θεμελιώσουν την εκκλησία του
Χριστού.
Μετά από πολλά γόνιμα
χρόνια αποστολικής διακονίας και αφού είχε πληροφορηθεί το τέλος της, παρέδωσε το πνεύμα της ειρηνικά
στα χέρια του Χριστού, στις
14 Ιανουαρίου, πιθανότατα
του έτους 338, και σε ηλικία
67 ετών, αφού πρώτα πα-

Αγία Νίνα η Ισαπόστολος η «Φωτίστρια» της Γεωργίας
ρήγγειλε να ταφεί στο φτωχικό καλύβι της όπου και μόναζε. Ο βασιλιάς, ο επίσκοπος και όλος ο λαός, θρηνώντας για το θάνατο της, θέλησαν να μεταφέρουν το λείψανό της στον καθεδρικό
ναό της Μτσχέτα. Παρ’όλες
τις προσπάθειές τους όμως
δεν μπόρεσαν να μετακινήσουν το φέρετρο της Αγίας.
Έτσι την έθαψαν εκεί στην
ταπεινή της καλύβα, στο χωριό Μπόντμπε. Αργότερα
ιδρύθηκε γυναικεία Ιερά
Μονή προς τιμήν της. Ο Πανάγαθος Θεός δόξασε την
αγία Νίνα διατηρώντας το
σώμα της άφθαρτο. Η μνήμη
της εορτάζεται στις 14 Ιανουαρίου.
Τον πρώτο καιρό της Ορ-

θοδοξίας στην Γεωργία, τον
έσπειρε ο Απόστολος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος και ο
Σίμων ο Κανανίτης από την
εποχή των Αποστόλων. Αλλά
η πραγματική νίκη του Χριστιανισμού πραγματοποιήθηκε περί τα μέσα του 4ου
αιώνα, μέσω της Ισαποστόλου αγίας Νίνας.
«Ως ωραίοι οι πόδες σου
οι ζηλώσαντες ακολουθήσαι ταις τρίβοις των αποστόλων Χριστού, Νίνα
σκεύος Παρακλήτου παμφαέστατον όθεν τιμώντες
σε πιστώς, Γεωργίας φρυκτωρέ φωτόλαμπρε, σε αιτούμεν ημών τα σκότη λιταίς
σου της αγνωσίας πόρρω
σκέδασον»

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙτΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙτΣΑ-τΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

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

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

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

πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

εσωτερικά
•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

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ
ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΥΓΥΡΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

ΚΥΡΙΑΚΗ

13

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 37

Πέθανε ο παλαίμαχος δημοσιογράφος

Αντώνης Συγκελάκης
πεβίωσε σε ηλικία
91 ετών ο
παλαίμαχος
δημοσιογράφος Αντώνης
Συγκελάκης. Ο Αντώνης
Συγκελάκης γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1928.
Κατά τη διάρκεια της
Γερμανικής Κατοχής
ανέπτυξε πλούσια
αντιστασιακή δράση, αν
και ανήλικος, και
φυλακίστηκε στο
στρατόπεδο Παύλου
Μελά.

Α

Μετά την απελευθέρωση,
λόγω των πολιτικών του πεποιθήσεων φυλακίστηκε και
εκτοπίσθηκε στη Μακρόνησο
και στον Άγιο Ευστράτιο. Αποφυλακίστηκε τον Μάιο του
1966 και αμέσως προσελήφθη στην «Αυγή», όπου ερ-

γάστηκε στο εξωτερικό δελτίο, καθώς μιλούσε ΑγγλικάΓαλλικά και Ιταλικά. Αμέσως
μετά το πραξικόπημα της
21ης Απριλίου συνελήφθη και
πάλι και παρέμεινε εξορισμένος στο Παρθένι της Λέρου
έως το 1971.

Στη συνέχεια εργάστηκε
στις εφημερίδες «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», «ΕΞΠΡΕΣ» και στα
περιοδικά «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ», «ΕΥΡΩΠΗ», «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ» κ.ά.
«Ο Αντώνης Συγκελάκης
ήταν ένας καθ’ όλα έντιμος και

αξιοπρεπής δημοσιογράφος,
ο οποίος εργάστηκε με αυταπάρνηση και σεμνότητα.
Υπήρξε χαρακτήρας ακέραιος
και αλύγιστος, ο οποίος δεν
κάμφθηκε παρά τις μεγάλες
αντιξοότητες που αντιμετώπισε παραμένοντας πιστός
στις αρχές του», αναφέρει σε
ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ, η
οποία «συλλυπείται την οικογένεια και την αγαπημένη του
κόρη και αποχαιρετά τον καλό
συνάδελφο».
Η κηδεία του Αντώνη Συγκελάκη θα γίνει τη Δευτέρα,
14 Ιανουαρίου 2019, στις
14.00 από τον Ιερό Ναό Αγίου
Κωνσταντίνου και Ελένης στο
Νεκροταφείο Ζωγράφου.
Παράκληση της οικογένειας
είναι αντί στεφάνων να κατατεθούν δωρεές στην «ΚΙΒΩΤΟ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ».

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

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500 •
www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300
Ημερήσια εκδρομή στην Αράχωβα στο χιονοδρομικό
κέντρο Παρνασσού και στην Ι. Μ. Οσίου Λουκά του Στειριώτη. Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου.
Απογευματινή εκδρομή στην Ι.Μ. Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην Κονταριώτισσα Πιερίας για την παρακολούθηση
του πανηγυρικού εσπερινού. Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου.

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

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
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

Στ. Θεοδωράκης: Κατάργηση
κομματικού κράτους η μητέρα
όλων των μεταρρυθμίσεων
Η χώρα χρεοκόπησε γιατί οι πολιτικοί εκπροσωπούσαν
ψηφοφόρους- πελάτες και όχι πολίτες, επεσήμανε από το
βήμα του συνεδρίου της Δράσης ο πρόεδρος του Ποταμιού,
Σταύρος Θεοδωράκης και υπογράμμισε ότι σήμερα ο μεγάλος στόχος των σύγχρονων πολιτικών δυνάμεων στην Ελλάδα πρέπει να είναι η κατάργηση του κομματικού κράτους.
«Αυτή είναι η μητέρα όλων των μεταρρυθμίσεων» τόνισε ο κ. Θοεδωράκης, ο οποίος και σημείωσε πως οι μεταρρυθμίσεις δεν έχουν πρόσημο αριστερό ή δεξιό. Το αποκτούν, εξήγησε, ανάλογα με το ποιους υπηρετούν, ποιους
απελευθερώνουν και ποιους περιορίζουν.
Ο επικεφαλής του Ποταμιού σχολίασε πως οι κομματικές
παρέες, οι συνδικαλιστικές συντεχνίες και τα φιλικά στους
υπουργούς συμφέροντα είναι αυτά που καθορίζουν ένα μεγάλο μέρος της πολιτικής στην Ελλάδα. «Και είναι κάτι που
οι παλιές πολιτικές δυνάμεις δύσκολα μπορούν να υποσχεθούν και ακόμη δυσκολότερα να πετύχουν. Είναι αυτό,
όμως, που ενώνει το Ποτάμι με τα στελέχη της Δράσης»
είπε.
Για να αλλάξει αυτό, όπως είπε, δεν αρκεί να αλλάξουν
οι υπουργοί, δεν αρκεί να αλλάξει η πλειοψηφία στη Βουλή. «Πρέπει να αλλάξουμε ρότα. Να τρέξουμε όσο δεν τρέξαμε ποτέ. Να ξεπεράσουμε αγκυλώσεις, αριστερές και δεξιές ιδεοληψίες, λαϊκισμούς και συντηρητισμούς» τόνισε.
«Μόνο τότε θα δούμε την Ελλάδα αλλιώς. Αυτός είναι ο στόχος. Η Ελλάδα αλλιώς» συμπλήρωσε και ζήτησε ρεαλισμό,
όραμα, δουλειά σε φιλελεύθερη ευρωπαϊκή κατεύθυνση.

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

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ
Έδεσσα-Παλαιός Άγιος Αθανάσιος από 2-3/2/2019
ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ
Τρίπολη-Βυτίνα-Στεμνίτσα-Δημητσάνα-Καλάβρυτα
3ήμερη εκδρομή 15-17/02/2019
ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2019
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ
ΞΑΝΘΙΩΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
09-11/03/2019

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

•Εκτίμησε πως η κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει πλειοψηφία
για να υπερψηφιστεί η συμφωνία των Πρεσπών
«Νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας ήταν πολύ κυνικός και πολύ σαφής
στην τελευταία συνέντευξή του. Προφανώς έχει κάνει τις ρυθμίσεις του, έχει κάνει τις επαφές του, έχει γίνει η λεγόμενη "απαγωγή" των βουλευτών των ΑΝΕΛ, που έχουν μείνει ένα κέλυφος κενό περιεχομένου, έχουν προσχωρήσει και άλλοι βουλευτές από μικρότερα κόμματα, χωρίς παράδοση και χωρίς
αξίες κι έτσι διαθέτει και πλειοψηφία για την κύρωση της συνθήκης (των Πρεσπών) και πλειοψηφία για πρόταση εμπιστοσύνης», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος
Βενιζέλος. Ο κ. Βενιζέλος, σε σύντομη δήλωσή του πριν από
τη σημερινή παρουσίαση του βιβλίου του «Η Δημοκρατία μεταξύ συγκυρίας και Ιστορίας. Προσδοκίες και κίνδυνοι από την
αναθεώρηση του Συντάγματος», στη Θεσσαλονίκη, τόνισε ότι
αυτό που ενδιαφέρει τον κ. Τσίπρα «δεν είναι η πραγματική δημοκρατική νομιμοποίηση, η πραγματική σχέση με την κοινωνία του τόπου, απλά η παράταση της νομής της εξουσίας που
αποβαίνει όμως εις βάρος των προοπτικών ανάκαμψης της χώρας».

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

ΠΑΣΧΑ στην «ΚΕΡΚΥΡΑ»

Διήμερη εκδρομή στην Αθήνα στις 26-27 Ιανουαρίου για παρακολούθηση του θεάτρου Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες -Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος –Ακρόπολη.

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

Τριήμερη εκδρομή στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας
από 8-10 Φεβρουαρίου

(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

(Διαμονή στο 5*ASTIR EGNATIA ALEXANDROUPOLIS GRECOTEL)

Τετραήμερη εκδρομή στην ΚΩΝ/ΠΟΛΗ από
21-24 Φεβρουαρίου (βραδινή αναχώρηση σε ξενοδοχείο 4*)

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

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ:

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

Πενθήμερη εκδρομή Βελιγράδι-Βουδαπέστη-Βιέννη
από 7 έως 11 Μαρτίου

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

Βενιζέλος: Έγινε «απαγωγή»
βουλευτών των ΑΝΕΛ

Τετραήμερη εκδρομή στην ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 8-11 Mαρτίου
(βραδινή αναχώρηση σε ξενοδοχείο 4*)

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»
-Εκδόσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
- Μεταφορές και εκδρομές με σύγχρονα λεωφορεία

Πληροφορίες, προγράμματα & δηλώσεις συμμετοχής στο γραφείο μας,
Κονδύλη 18 – Τρίκαλα και στα τηλ. 2431036588-30168 •e-mail: lipastr@otenet.gr

38 σελίδα
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Ιερές Αγρυπνίες
στην πόλη των Τρικάλων
από 16 έως 18 Ιανουαρίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη των Τρικάλων θα τελεσθούν
οι κάτωθι Ιερές Αγρυπνίες:
Την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου, με την ευκαιρία της εορτής του
Οσίου Αντωνίου του Μεγάλου από 8:00-12:30 βραδινή στον Ιερό
Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Την ίδια μέρα θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία από 9:00-12:30 βραδινή στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων
Τρικάλων ο Όρθρος και εν συνεχεία Θεία Λειτουργία, με την
ευκαιρία της εορτής του Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου του εξ
Ιωαννίνων.
Την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου με την ευκαιρία της εορτής του
Αγίου Αθανασίου από 9:00-12:30 βραδινή στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων ο Όρθρος και
εν συνεχεία Θεία Λειτουργία.
Την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 8:30-12:30 βραδινή, με την
ευκαιρία της εορτής του Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου, στον
Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Τρικάλων ο Εσπερινός, ο
Όρθρος και εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και
Σταγών κ. Χρυσοστόμου.

Ιερά Παράκληση
Αγίου Ιακώβου του εν Ευβοία
στον Ιερό Ναό Παναγίας
Επισκέψεως Τρικάλων
Κάθε Δευτέρα απόγευμα την ώρα του εσπερινού, στον Ιερό
Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων, θα ψάλλεται η ακολουθία
του Παρακλητικού Κανόνα προς τον Όσιο Ιάκωβο τον εν Ευβοία.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

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.

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Κυριακή 13 Ιανουαρίου το πρωί
θα Λειτουργήσει και θα ομιλήσει στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων και εν συνεχεία
θα τελέσει το Κτητορικό μνημόσυνο.
Την Τρίτη 15 Ιανουαρίου το
απόγευμα στις 5:30 θα Χοροστατήσει κατά την Ακολουθία
του Εσπερινού στον Ιερό Ναό
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων. Εν συνεχεία
θα ομιλήσει καταλλήλως προς
ωφέλεια όλων και πνευματικό
ανεφοδιασμό κηρύσσοντας
την έναρξη των Εσπερινών
Κηρυγμάτων στην Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών.
Την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου
το απόγευμα στις 5:30 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει
κατά την ακολουθία του Εσπερινού πανηγυρίζοντα Ιερό
Ναό Αγίου Αντωνίου Παραποτάμου.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων επί τη μνήμη του Οσίου Αντωνίου του Μεγάλου
Την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου
το απόγευμα στις 6 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά
την ακολουθία του Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο Πρωτοσύγκελλος π. Αλέξιος Κανίνας την Κυριακή 13
Ιανουαρίου το πρωί θα λειτουργήσει στον Πύργο.
Ο π. Χαρίτων Μανιτάρας
την Κυριακή 13 Ιανουαρίου το
πρωί θα λειτουργήσει στον
Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής
Τρικάλων.

Έναρξη Εσπερινών Κηρυγμάτων
στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί η έναρξη των Εσπερινών Κηρυγμάτων στην Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης
και Σταγών.
Περί ώρα 5:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης Τρικάλων θα τελεσθεί Αρχιερατικός Εσπερινός Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και
Σταγών κ. Χρυσοστόμου. Εν συνεχεία θα ομιλήσει καταλλήλως
προς ωφέλεια όλων και πνευματικό ανεφοδιασμό.
Επίσης το βράδυ της ίδιας ημέρας ώρα 8.30 μ.μ. στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, καί κάθε Τρίτη, θα γίνεται η σύναξη νέων, φοιτητών και εργαζομένων. Κατ’ αυτήν
θα γίνεται διάλογος για θέματα που έχουν να κάνουν με την
πνευματική αφύπνιση και τον σύγχρονο προβληματισμό.
Σας αναμένουμε μετά πολλής χαράς!
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• χοιρινάεσκαλόπμεμουστάρδακαιμέλι
• σπετσοφάιμελουκάνικο
• μοσχάριγιουβέτσι
• καρμπονάραμεπένες
• αρακά

Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων.
Την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου το πρωί θα Λειτουργήσει
και θα ομιλήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων.
Το απόγευμα στις 5 θα Χοροστατήσει κατά την Ακολουθία του Μεθεόρτου Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
Μπάρας Τρικάλων. Εν συνεχεία, επικεφαλής του Ιερού
κλήρου και του λαού, θα προεξάρχει της Ιεράς Λιτανείας
της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Αθανασίου. Μετά το πέρας της Ιεράς Λιτανεύσεως θα τελέσει
το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Τρικάλων επί τη μνήμη του Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου.

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

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

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
ΚΥΡΙΑΚΗ
Πρόβειο με πατάτες στο φούρνο .........................................6,50 €
Κατσικάκι ή αρνάκι με πατάτες στη γάστρα .........................8,00 €
Σολωμός ψημένος με πορτοκάλι και εστραγκόν,
βραστά λαχανικά .................................................................8,00 €
Μοσχάρι κατσαρόλας με λαχανικό π γίδα βραστή................7,00 €
Μοσχαροκεφαλή με πατάτες τηγανητές ..........................6,50 € €

ΣΑΛΑΤΕΣ
Caprese με ντοματίνια, φρέσκια μοτσαρέλα, βασιλικό.........5,00 €
Ζυμαρικά ολικής, κοτόπουλο φιλέτο ψητό,
λαχανικά βραστά .................................................................5,00 €
Χωριάτικη παραδοσιακή με φέτα και ελιές..........................5,00 €
Χόρτα εποχής ......................................................................3,00 €

ΡΟΦΗΜΑΤΑ-ΠΟΤΑ
Εσπρεσο, Καπουτσίνο, Freddo εσπρέσο/καπουτσίνο
+ νερό 0,50ml ....................................................................1,80 €
Αναψυκτικά 330ml ..............................................................1,50 €
Νερό 0,50ml........................................................................0,50 €
Μπύρα ΑLFΑ, FΙΧ 330ml......................................................1,80 €
Μπύρα ΚΑΙΖΕΡ, ΗΕΙΝΕΚΕΝ ..................................................2,00 €
Κρασί λευκό/ροζέ 500ml .....................................................4,00 €
ΔΕΥΤΕΡΑ
Μοσχάρι λεμονάτο, ρύζι ή πουρέ.........................................5,00 €
Παστίτσιο με ελαφριά μπεσαμέλ..........................................5,00 €
Κοπανάκια κοτόπουλου με σως ΒΒQ, πατάτες τηγανητές....5,00 €
Χοιρινή πανσέτα φούρνου με βότανα, πατάτες ή ρύζι..........5,00 €
Αρακάς με μυρωδικά ή φασολάκια ......................................4,00 €
Κεφτεδάκια με πατατούλες .................................................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά .......................................................5,00 €
Τυρόπιτα χωριάτικη με φέτα και αυγό ή γαλατόπιτα............5,00 €

ΣΑΛΑΤΕΣ
Κοτόπουλο ψητό με μπρόκολο, αρωματικές πιπεριές,
λαχανικά..............................................................................5,00 €
Τόνος, ρόκα, μπρόκολο, πιπεριές φλωρίνης, μαγιονέζα ......5,00 €
Λάχανο, καρότο, ελιές.........................................................3,00 €
Χόρτα εποχής ......................................................................3,00 €
Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού και αδελφό

ΧΡΗΣΤΟ ΤΣΙΩΚΟ
Συνταξιούχο ΚΤΕΛ
Ετών 66
Θανόντα κηδεύουμε αύριο Δευτέρα
14 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11π.μ. εκ
του Ιερού Ναού Αγίου Κων/νου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφοράν του.
Τρίκαλα 13-1-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Σοφία. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δημήτριος, Κων/νος, Φωτεινή και Φράνκ. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου
Κων/νου Τρικάλων αύριο Δευτέρα 14-1-2019 και ώρα 10 το
πρωί.

ΔΩΡΕΕΣ
-Η οικογένεια Ευαγγέλου
Αλεξίου προσέφερε στο Φιλανθρωπικό Σωματείο “Αγία
Βαρβάρα”, αντί στεφάνου, 20
ευρώ, στη μνήμη Σοφίας Αλεξίου.
Για τους σκοπούς του Ορθόδοξου Ιεραποστολικού Συλλόγου ο Αγ. Οικουμένιος πρόσφεραν:
-Για την ανέγερση του Ιεραποστολικού Κέντρου στο Καμερούν:
Η κ. Τζήμα Μίνα 300 ευρώ

στη μνήμη των γονέων της.
Η οικογένεια Γκ. Δ. 100
ευρώ στη μνήμη των αδελφών
τους.
Η κ. Μαρίνα Παπαντωνίου
500 ευρώ στη μνήμη προσφιλών προσώπων.
Ο κ. Ευγένιος Παπαντωνίου
500 ευρώ υπέρ υγείας του
αδελφού του.
Η κ. Αγάπη Νικολάου 1000
ευρώ στη μνήμη της μητέρας
της Υπομονής και 500 ευρώ
υπέρ υγείας των αδελφών της.

στην πόλη και χωριά των Τρικάλων
από 17 έως 21 Ιανουαρίου 2019

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

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ:
Εις τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου
της επονομαζόμενης «παραμυθίας»
Την Κυριακή 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ και
από ώρας 7:30μ.μ. έως 12:30 νυκτερινή, θα τελεσθεί Πανηγυρική
Αρχιερατική Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου της

επονομαζόμενης Παραμυθίας, χοροστατούντος και Ιερουργούντος
του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
ημών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Πρωί 10:00 π.μ.: Ιερά Παράκληση
Απόγευμα 6:00μ.μ.: Εσπερινός
Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων Αγίου
Ιωάννου του Χρυσοστόμου)
7:30-10:30 π.μ.: Όρθρος-Θεία
Λειτουργία
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (ΤΩΝ
ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ)
7:30-10:30 π.μ.: Όρθρος-Θεία
Λειτουργία Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου ημών
κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΡΩΙ 9.30π.μ.-12.30μ.μ.
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 6.00-10.00μ.μ.

Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη και σε χωριά των Τρικάλων
πανηγυρίζουν οι κάτωθι Ιεροί Ναοί και Παρεκκλήσια:
17 Ιανουαρίου, Οσίου Αντωνίου του Μεγάλου: Παραπόταμος.
17 Ιανουαρίου, Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου εξ Ιωαννίνων: Παρεκκλήσιο Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων.
18 Ιανουαρίου, Αγίου Αθανασίου Μεγάλου: Μπάρα, Αγία
Μονή, Βαλτινό, Καρυές, Περδικορράχη, (Δροσερό, Κηπάκι, Δενδροχώρι, Πρίνος, Ξυλοπάροικο, Ρίζωμα, Αθαμανία).
20 Ιανουαρίου, Οσίου Ευθυμίου του Μεγάλου: Παρεκκλήσιο
Ιερού Προσκυνηματικού Ναού Αγίων Αναργύρων Τρικάλων, Παρεκκλήσιο Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων, Φωτάδα, (Φλαμούλι, Μικρό Κεφαλόβρυσο).
21 Ιανουαρίου, Παναγίας Παραμυθίας: Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Νικολάου Τρικάλων.

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.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
και δεν ντρέπεται να μας ονομάζει αδελφούς Του (Ματθ.
28:10).
* Με το Αγιο Πνεύμα που
τώρα κατοικεί μέσα μας. Μας
διδάσκει, μας βοηθά και προσεύχεται για μας (Ρωμ. 8:26).
Το πολύτιμο αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού μας εξασφαλίζει Σωτηρία, Δικαίωση,
Κοινωνία, άγια σχέση μαζί
Του, και η μελέτη της Αγίας
Γραφής μας δίνει τη γνώση
του θελήματος του Θεού και
τη δύναμη να το εκτελούμε.

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

ΤΗΛ.: 6932 403 990

σελίδα 39

Πρόγραμμα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

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
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Ιερές Πανηγύρεις

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

«...έχομεν κοινωνίαν μετ'
αλλήλων, και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού,
καθαρίζει ημάς από πάσης
αμαρτίας» (Α' Ιωαν.1:7)
Κοινωνία. Μια θαυμάσια ελληνική λέξη που σημαίνει επικοινωνία, σύνδεση, συντροφιά, άγια σχέση:
* Με τον Θεό, που τώρα,
δια του αίματος του Υιού Του
γίνεται Πατέρας μας (Β'
Κορ.6:18).
* Με τον Ιησού Χριστό που
μας λύτρωσε με το αίμα Του

Τελετές

ΚΥΡΙΑΚΗ

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

ΣΥΡΙΖΑ: Η ηγεσία της ΝΔ να
καταδικάσει την επιχείρηση
εκφοβισμού βουλευτών
•«Περιμένουμε από τις αρμόδιες αρχές να
ερευνήσουν την υπόθεση», τονίζεται στην ανακοίνωση
«Την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης μιλά για τις "ευρωπαϊκές αξίες" της
Ν.Δ, στελέχη του κόμματός του, σύμφωνα με δημοσιεύματα, μεταφράζουν τις αξίες αυτές σε απειλητικά μηνύματα εναντίον βουλευτών
για τη Συμφωνία των Πρεσπών!», καταγγέλλει σε ανακοίνωσή του το
γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
Όπως σχετικά εξηγεί, «στέλεχος της Ν.Δ. φέρεται να καλεί τους παραλήπτες ηλεκτρονικού μηνύματος να απειλήσουν συγκεκριμένους
βουλευτές, των οποίων παραθέτει και τους προσωπικούς αριθμούς τηλεφώνων, για να μην στηρίξουν τη Συμφωνία των Πρεσπών!».
Και στο πολιτικό «δια ταύτα» της ανακοίνωσης του ΣΥΡΙΖΑ, «περιμένουμε από τις αρμόδιες αρχές να ερευνήσουν την υπόθεση. Περιμένουμε, επίσης, από την ηγεσία της Ν.Δ. να καταδικάσει έμπρακτα
και να διαγράψει όσους σχετίζονται με αυτήν την άθλια επιχείρηση εκφοβισμού, ώστε να δείξει ότι δεν έχει σχέση και η ίδια με αυτήν».

ΤΑ ΣΠΑΣΑΜΕ

Δευτέρα 13/1 όλα τζάμπα
Μπριζόλα
χοιρινή ή
Λαιμός Ελλάς

Λουκάνικα
χοιρινά
Τρικάλων

Αρνί Ελλάς
τεμάχιο
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Παιδής Θεόδωρος
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