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Κλειστά μετά από απόφαση των ιδιοκτητών φροντιστηρίων και κέντρων
ξένων γλωσσών παρέμειναν χθες τα φροντιστήρια της πόλης
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ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Dr. Κοκκίνης Φοίβος - Παναγιώτης
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
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.

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

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

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

Ασκληπιού 4-Τηλ/Fax:24310 38715-ΤΡΙΚΑΛΑ
Κιν: 6944587743-e mail: pakasioa@gmail.com
CMYK
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Σαν Σήμερα
532
Ξεσπά στην Κωνσταντινούπολη η Στάση του Νίκα.
Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός
θα την πνίξει στο αίμα, με
30.000 νεκρούς.
1828
Ο Ιωάννης Καποδίστριας
μεταφέρει την πρωτεύουσα
της ελεύθερης Ελλάδας στην
Αίγινα.
1916
Ο μοναδικός βουλευτής
του γερμανικού Ράιχσταγκ
που προσπαθεί να καταγγείλει
την εξόντωση των Αρμενίων
είναι ο Καρλ Λίμπκνεχτ της
σοσιαλδημοκρατικής παράταξης, αργότερα ιδρυτής του
γερμανικού Κομμουνιστικού
Κόμματος. Ζητά να ενημερωθεί το Σώμα για την εξόντωση
εκατοντάδων χιλιάδων Αρμενίων από τους Τούρκους,
ερώτηση που προκαλεί την
άμεση διακοπή της συνεδρίασης.
1979
Ο Γιάγκος Πεσμαζόγλου
αποχωρεί από την ΕΔΗΚ και
ιδρύει το Κόμμα του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού (ΚΟΔΗΣΟ).
1989
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής κάνει την ιστορική δήλωση, σύμφωνα με την οποία
«η χώρα έχει μεταβληθεί σε
απέραντο φρενοκομείο».

Ό

ταν και η επίσκεψη της καγκελαρίου
Μέρκελ
στην Ελλάδα του Ιανουαρίου
2019 -σχεδόν πέντε χρόνια
µετά την ανάλογη επίσκεψη
του Απριλίου 2014- θα έχει
ολοκληρωθεί, όταν θα έχουµε όλοι (;) διαβάσει και ακούσει τις τοποθετήσεις της για
την οικονοµική φάση στην
οποία βρίσκεται η µεταµνηµονιακή Ελλάδα, ίσως χρειαστεί να κάνοµε όλοι (πάλι)
ένα βήµα πίσω. Να ξανασκεφθούµε.
Το 2014 από την καγκελαρία είχε δοθεί «στήριξη
στη συνεπή µεταρρυθµιστική πορεία της κυβέρνησης»,
παράλληλα µε µήνυµα ότι
«η γερµανική κυβέρνηση θα
συνεχίσει να στηρίζει τα επιτυχή µέτρα λιτότητας της
Ελλάδας» (µάλιστα εν συνεχεία υπήρξε διόρθωση της
«λιτότητας» σε «εξυγίανση»). ∆ύο χρόνια αργότερα,
στην επίσκεψη του -πρωθυπουργού, ήδη- Αλέξη Τσίπρα
στο Βερολίνο, η καγκελάριος είχε φροντίσει να σφραγίσει τη συνάντηση µε την
παρατήρηση «Θα συζητήσουµε και θα δούµε πώς
εκτιµά (ο Έλληνας πρωθυπουργός) την κατάσταση.
Όµως εδώ (το Βερολίνο)
δεν είναι ο τόπος που λαµβάνονται οι αποφάσεις. Οι
διαβουλεύσεις γίνονται µε
τους θεσµούς».
Ήταν τότε η εποχή του
«οι συνοµιλίες µας δεν ήταν
πάντα εύκολες, όµως διακρίνονται για την ειλικρίνεια
και τη σταθερότητά τους».
Το 2014, πάλι, η επίσκεψη
Μέρκελ είχε ακολουθήσει
κατά λίγες µέρες τη δοκιµαστική έξοδο της Ελλάδας
στις αγορές (του Απριλίου

Πιάσ’ το αλλιώς...

Βοήθεια ανάγνωσης της επίσκεψης Μέρκελ
2014, όταν είχαν σηκωθεί 3
δισ. για 5ετές, µε 4,95%).
Άλλωστε η καγκελαρία
είχε συνδέσει την επίσκεψη
µε την αναγνώριση της τότε- επιτυχίας εξόδου, µάλιστα για 3 δισ. ενώ αρχικά
ζητώντας 2,5 δισ.
Ακολούθησαν τρία πράγµατα, βέβαια: οι ευρωεκλογές που εισπράχθηκαν ως
πλήγµα. ο «φιλολαϊκός» ανασχηµατισµός Σαµαρά που
έδιωξε τους τότε µεταρρυθµιστές (Χατζηδάκης - Σκορδάς) έναντι λαϊκής δεξιάς
(Γιακουµάτος-Βούλτεψη) και
η ταλαίπωρη δεύτερη απόπειρα εξόδου στις αγορές,
τον Ιούλιο 2014 (ζητήσαµε
3 δισ. σε 3ετή οµόλογα µε
3,5%, δόθηκε µόλις 1,5
δισ.).
Βέβαια τότε είχε συµπέσει
το «τρακάρισµα» της πορτογαλικής Banco Espirito
Santo…
Γιατί το ταλαιπωρούµε,
τώρα, το θέµα αφού -όπως
ήδη σηµειώσαµε- θα είναι
σωστό να περιµείνουµε να
ακούσουµε τι θα έχει να πει
πάλι η καγκελάριος Μέρκελ
η ίδια - αντί για το γνώριµο
σπορ, να προεξοφλούν οι
δύο πλευρές της ελληνικής
προεκλογικής πολιτικής σκηνής, η καθεµιά αντιθετικά
προς την άλλη, τι θα ειπωθεί
και τι θα σηµαίνει και τι θα
συνεπάγεται; (Και παραβλέπουµε, εδώ, το βαρύτερο
µενού του Μακεδονικού
στην εδώ παρουσία Μέρκελ.
Παραβλέπουµε και το προσφυγικό/µεταναστευτικό,

που ήταν υπαρκτό και το
2014. Παραβλέπουµε και το
αγκάθι των πολεµικών επανορθώσεων, που η καγκελαρία επεδίωξε να προ-εκτονώσει πριν καν ξεκινήσει η
επίσκεψη.)
Πρώτα-πρώτα, διότι ακριβώς παράλληλα µε την επίσκεψη Μέρκελ ξαναρχίζουν
οι εργασίες της ενισχυµένης
µεταµνηµονιακής εποπτείας
(µας): την ερχόµενη εβδοµάδα ξαναέρχονται οι άλλοτε τροϊκανοί -που, µε αφοριστική του δήλωση, ο Στέφανος Μάνος τους κατακεραύνωνε προχθές για πληµµελή αν µη στρεβλή παρακολούθηση-, ενώ ήδη το
Euro Working Group ξανακοιτάζει τι έχει προχωρήσει
από τα υπεσχηµένα διαρθρωτικά. (Τίποτε το ουσιαστικό πάντως.)
Κυβερνητικοί που «ανακάλυψαν» την Άγκελα Μέρκελ και κατεδαφιστές της
αντιπολίτευσης ας το ξαναθυµηθούν: ασφαλώς και ο
λόγος του Βερολίνου έχει
µεγάλο βάρος, η δε Mutti
Άγκελα, καίτοι αποδυναµωµένη, είναι ό,τι διαθέτει η
«Ευρώπη» του 2019 από
εξουσία - όµως το πώς λαµβάνονται οι αποφάσεις είναι
άλλη ιστορία. Όχι δε
µόνο/όχι τόσο για τα διαβόητα 620 εκατ. ευρώ/ πρώτη δόση από τις επιστροφές
κερδών ANFAs/ SMPs, που
είναι εν τέλει σταγόνα στον
ωκεανό (π.χ.) των υπερπλεονασµάτων. Αλλά και για το
πολυπόθητο «σήµα προς τις

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.

Το Άγγελμα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 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• ∆ΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
AP.M.A.E. 54546/33/B/03/07
Για ενηµερωτικά κείµενα
και δελτία τύπου στο e-mail:
syntaktes.plogos@gmail.com
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Κωστής Χρήστος

αγορές».
Εδώ, κι άλλη αυτοσυγκράτηση! Καλά τα σήµατα
εµπιστοσύνης, αλλά δεν αρκούν ακόµη κι αν εκπορεύονται από Βερολίνο. Η επαναλαµβανόµενη υπενθύµιση τελευταία, από τον Ευκλείδη
Τσακαλώτο- ότι το cash buffer των 25+ δισ. ευρώ δίνει
στην Ελλάδα άνεση να αποφασίσει όποτε το κρίνει σκόπιµο να ξαναδοκιµάσει τις
αγορές, δεν είναι βέβαιο ότι
λειτουργεί θετικά.
Τείνει να δείξει ότι η Ελλάδα του 2019 διαχειρίζεται
διά της αναβολής - σας θυµίζει κάτι; Εν τω µεταξύ, η
προοπτική 10ετούς φαίνεται
να πηγαίνει ακόµη πιο πίσω
έτσι όπως οι αποδόσεις
έχουν εγκατασταθεί πάνω
από το 4%, τα δε CDS/ασφάλιστρα κινδύνου σκαρφαλώνουν και πάλι (βέβαια σε χαµηλούς όγκους).
Αναζήτηση ενός µικρού
ποσού για 5ετές δεν θα αντιστοιχούσε µε την επίσηµη
επιδίωξη για εξοµάλυνση
της καµπύλης των επιτοκίων
του ελληνικού χρέους.
Ενώ επάνοδος (µνήµη του
2014…) σε «λύση» 3ετούς,
το οποίο θα ήταν κάτω από
την οµπρέλα της µεσοπρόθεσµης εγγύησης µέτρων
χρέους, θα ήταν ανοιχτά
προσχηµατική. Χώρια που
κάθε σύγκριση επιτοκίων θα
λειτουργούσε παραπειστικά.
Αυτά, ως βοήθεια ανάγνωσης της επίσκεψης Μέρκελ.
Α. Δ. Παπαγιαννίδη
από «Ναυτεμπορική»

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ:

της ημέρας
Σαλβίνι:

```

Ελλάς, Ελλήνων...
«μερκελιστών»
```

Οραματίζεται συμμαχίες
εθνικιστών στην ΕΕ
```

(Πως αλλάζουν
οι εποχές!)

Ο χρόνος είναι νόµισµα της ζωής σου.
Είναι το µοναδικό νόµισµα που έχεις και
µόνο εσύ µπορείς να αποφασίσεις πώς θα
το ξοδέψεις. Πρόσεχε µόνο µην αφήνεις
άλλους ανθρώπους να το ξοδεύουν αυτοί
για σένα.
(Carl Sandburg, 1878-1967,
Aμερικανός Ποιητής)

(Όραμα τρόμου!)

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Σωτηρίου Ευαγγελία
Μπίνας Ματθαίος
Κάκια Ευαγγελία

Το ανέκδοτο της ημέρας

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)

Ο Τοτός λέει στον καινούργιο µαθητή του σχολείου:
- "Ο καινούργιος διευθυντής δεν σου δίνει στα νεύρα;"
Και το καινούργιο παιδί λέει:
- "Ξέρεις ποιος είµαι εγώ; Ο γιος του!!!"
Και ο Τοτός:
- "Εσύ ξέρεις ποιος είµαι εγώ;
- "Όχι."
- "Πάλι καλά!!!"

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Παρασκευή 10/1/2019
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ
ΣΠΟΡΑ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙ∆ΕΣ
ΠΙΘΑΝΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ
ΑΝΕΜΟΙ: ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟ∆ΥΤΙΚΟΙ
2 ΜΕ 10 ΜΠΟΦΟΡ, ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ7 ΜΕ 8 ΜΠΟΦΟΡ ΜΕ
ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑ∆Υ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΕΩΣ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΚΕΛΣΙΟΥ.

Ο,τι αρχίζει ωραίο τελειώνει µε
πόνο» λέει το γνωστό τραγουδάκι.
Εχω όµως την εντύπωση ότι στην
πολυσυζητηµένη κυβερνητική συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ισχύει πιο
πολύ το ρητό «στερνή µου γνώση
να σ’ είχα πρώτα».
Η κυβερνητική συνεργασία των
δύο κοµµάτων, που ξεκίνησε βιαστικά πλην όµως προαποφασισµένα το 2015, έδειχνε να πατάει
πάνω σε οµολογηµένες κοινές συντεταγµένες και σε ένα σηµαντικό
προγραµµατικό βάθος.
Πολλοί όµως γνώριζαν ότι τα
πράγµατα δεν ήταν ακριβώς έτσι.
Η πρεµούρα για τη διαµόρφωση
χωρίς πραγµατικούς, προγραµµατικούς, πολιτικούς όρους µιας πλειοψηφίας χωρίς τη διερεύνηση ευρύτερων προοδευτικών δυνατοτήτων στένεψε τα όρια των προσπαθειών και δυστυχώς, όπως απέδειξε
η συνέχεια των πραγµάτων, προκάλεσε ιδεολογικά ρήγµατα και
αµφισβητήσεις στο εσωτερικό της
κυβέρνησης.
Το ξέρουν όλοι ότι ούτε οι
ρυθµίσεις του µνηµονίου ούτε η
επιχείρηση εξόδου από αυτό είχαν
µονοσήµαντα χαρακτηριστικά, που
µάλιστα ταυτίζονταν µε ένα κόµµα
που προερχόταν από τον χώρο
της ∆εξιάς.
Ούτε όµως ανύπαρκτες στη Βουλή ήταν οι δυνάµεις και τα πρόσωπα από όλο το πολιτικό φάσµα
που θα µπορούσαν να συνεργαστούν και να συµβάλουν στο χτύπηµα της σαραντάχρονης διαφθοράς.
Οι στρατηγικές επιλογές για τη
χώρα δεν είναι έξω από τα όρια
της ιδεολογίας και των βασικών
αρχών των κοµµάτων, αυτό το λάθος έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό πληρώνει τώρα µε τη βαθιά αµφισβήτησή του από τους ΑΝΕΛ.
Βλέπετε, εκείνοι που σήµερα ζητούν µια νέα πλειοψηφία ενώ επί
τέσσερα χρόνια «βολεύτηκαν» στην
αγαστή συνεργασία µε τους ΑΝΕΛ
µάλλον δεν αντιλήφθηκαν ότι δεν
είναι διαφορετική η πορεία εξόδου
από την ίδια την έξοδο.
Εκεί ακριβώς βρίσκεται και η
ωρίµανση του ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτικού
φορέα που θέλει να πρωταγωνιστήσει στη διαµόρφωση µεγάλων,
σύγχρονων, προοδευτικών πλειοψηφιών.
«Της άλλης πρότασης για την
Ευρώπη», όπως συνηθίζει να λέει.
Η σύγκρουση µε τους ΑΝΕΛ, αν
έχει ειλικρινή ιδεολογικά και πολιτικά χαρακτηριστικά πέραν των
τρεχόντων ζητηµάτων γύρω από
τη Συµφωνία των Πρεσπών και την
κυβερνητική πλειοψηφία για το
επόµενο το πολύ οκτάµηνο δίνουν
µια θαυµάσια ευκαιρία να τεθεί
επί πραγµατικού τάπητος η ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού.
Μακριά από επίπλαστες συµπτώσεις, διερευνήσεις προσωπικού βολέµατος και τακτοποίηση και εντέλει επανάληψη των όσων έχουµε
ζήσει εδώ και σαράντα πέντε χρόνια.

Του Βασίλη Λυριτζή
από το «ΕΘΝΟΣ»

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ο αποχαιρετισμός
του Παπαστεργίου στον πρόεδρο
της κοινότητας Πρίνος
Συγκλονισμένος
και ο Δήμαρχος
Τρικκαίων για τον
θάνατο του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας
Πρίνους Ιωάννη
Ραποτίκα, ο οποίος έφυγε από την
ζωή σε ηλικία 63
ετών μετά από
πρόβλημα υγείας
που αντιμετώπισε
ξαφνικά. Ο Δημήτρης Παπαστεργίου έγραψε για τον
συνεργάτη του:
Πώς φεύγουν
έτσι οι άνθρωποι...
Πριν λίγες μέρες
ήταν στο Δημαρχείο και συζητούσαμε για τα προβλήματα στο αγαπημένο του
χωριό, το Πρίνος. Χαμογελαστός, επίμονος, ωραίος τύπος. Αντίο Γιάννη, αντίο πρόεδρε.

∫χρ.πΑπ.

800 τόνοι αλάτι
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Επικίνδυνα
τα πεζοδρόμια

Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε… είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα

Βασιλόπιττα και χοροεσπερίδα
Με τον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ και βουλευτή Καρδίτσας Κώστα Τσιάρα, ως κύριο ομιλητή, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας της ΝΟΔΕ(Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή) Τρικάλων,
στις 26 Ιανουαρίου 2019, σε χώρο που θα ανακοινωθεί.
Επίσης, υπενθυμίζεται πως στις 24 Φεβρουαρίου θα διοργανωθεί η ετήσια χοροεσπερίδα της ΝΟΔΕ, με την παρουσία του πρώην προέδρου της Βουλής Ευάγγελου Μεϊμαράκη, με στελέχη της ΝΟΔΕ να σημειώνουν πως αν οι εκλογές γίνουν τον ερχόμενο Μάρτιο, θα είναι ένας άψογος συνδυασμός «του τερπνού,
μετά του ωφελίμου».

∫ Μ.Α.Μπ.

Οι πολικές θερμοκρασίες που επικρατούσαν στο ν. Τρικάλων
τα τελευταία εικοσιτετράωρα, δημιουργώντας προβλήματα στις
μετακινήσεις των οχημάτων είχαν ως αποτέλεσμα να πέσουν
στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο 800 τόνοι αλατιού από
την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.
Όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρήστος Μιχαλάκης το φαινόμενο ήταν έντονο και έπρεπε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών.
Να σημειωθεί ότι ο μηχανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας
κλήθηκε να διαχειριστεί 1.600 χλμ του κεντρικού οδικού δικτύου
της αρμοδιότητάς της και πάνω από 200 μηχανήματα ρίχτηκαν στη μάχη του αποχιονισμού για να κρατηθούν οι δρόμοι
ανοιχτοί.
Και ο χειμώνας είναι ακόμα μπροστά!

Το χιόνι και την καλυτέρευση του καιρού περιμένουν πολλοί παραγωγοί για
να κάνουν μία πρώτη αποτίμηση της κατάστασης των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων.
Παράλληλα, έχουν στο μυαλό τους την μεγάλη χιονόπτωση και την παγωνιά
των αρχών του 2016, κάτι που τους προκαλεί ιδιαίτερα μεγάλη ανησυχία, ιδίως
σ’ αυτούς που έχουν δενδρώδεις καλλιέργειες, καθώς όσο γρήγορα και να «τρέχουν» τις διαδικασίες τα στελέχη του ΕΛΓΑ, ώστε να βοηθήσουν τους αγρότες,
η γραφειοκρατία είναι… αήττητη!

∫Ε.Κ.

∫ Μ.Α.Μπ.

Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

CMYK

Εως τους 30 πόντους έφτασε το χιόνι στην πόλη των Τρικάλων από τη προχθεσινή έντονη χιονόπτωση και παρά το
γεγονός ότι έβρεξε και το έλιωσε σε αρκετό βαθμό οι μετακινήσεις των πεζών
πραγματοποιούνταν με δυσκολία, έχοντας ως αποτέλεσμα να υπάρξουν παράπονα, τόσο για την κακή κατάσταση
των πεζοδρομίων, όσο και των δρόμων.
Πάντως, έως ότου καθαριστούν όλοι οι
δρόμοι και τα πεζοδρόμια καλό θα είναι
οι πεζοί να είναι προσεκτικοί!

∫Ε.Κ.

4 σελίδα
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Έρχονται έργα 4,5 εκ. ευρώ
στον Δήμο Φαρκαδόνας
•Αυτό υποστήριξε ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας
Θανάσης Μεριβάκης
ια τη μάχη που δίνει και ο δήμος
Φαρκαδόνας με τον χιονιά, αλλά
και την προώθηση έργων που
φτάνουν στα 4,5 εκ. ευρώ μίλησε σε
συνέντευξή του στη Ραδιοφωνική
Λέσχη 97,6 παραχώρησε σήμερα ο
Δήμαρχος Φαρκαδόνας Θανάσης
Μεριβάκης, αναφέροντας
χαρακτηριστικά:

Γ

ΥΓΕΙΑ

Τα θετικά και
τα αρνητικά του
για τον οργανισμό μας
•Οι επιδράσεις του κρύου στο σώμα μας
ποικίλλουν από άνθρωπο σε άνθρωπο,
αλλά μπορεί να είναι και θετικές

του Χριστόφορου Παπαθανασίου
«Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Φαρκαδόνας
δημοπράτησε έργα 4,5 εκατομμυρίων
ευρώ, και αναμένεται να δημοπρατηθούν
περίπου άλλα τόσα. Απαντώντας λοιπόν σε
προηγούμενη αναφορά του κ. Μπαγιώτη,
τον ρωτάω πώς ονειρεύεται την ανάπτυξη
για το Δήμο και τι πρόταση έκανε σε αυτά
τα 4,5 χρόνια για να κάνουμε ένα αναπτυξιακό έργο. Προκαλώ δημόσια να μας
απαντήσει ποια πρόταση έκανε για την ανάπτυξη και εμείς δεν την υλοποιήσαμε. Το να
λέω απλά ότι θα κάνω έργα ανάπτυξης είναι το μόνο εύκολο, να μας πει αναλυτικά
τι εννοεί και τι προτείνει ο κ. Μπαγιώτης.
Η ύδρευση στο Διάσελο και τη Φαρκαδόνα, η αγροτική οδοποιία, η εξοικονόμηση 300 χιλιάδων ευρώ από τους λαμπτήρες
LED δεν είναι ανάπτυξη; Εξοπλίσαμε το
Δήμο για να λειτουργεί άψογα η καθαριό-

τητα, και δεν ήταν καθόλου εύκολο το έργο
αυτό, ούτε αυτονόητο.
Και να τονίσω ότι ο κ. Μπαγιώτης είναι
ακόμα μέλος της δημοτικής ομάδας και
πρόεδρος των σχολικών επιτροπών, κάτι
που είναι νόμιμο αλλά κατά τη γνώμη μου
δεν είναι ηθικό.
Το ταμείο που έκλεισε ο Δήμος στις 3112 ήταν λίγο πάνω από τα 2 εκατομμύρια
ευρώ και οι υποχρεώσεις είναι περίπου 200
χιλιάδες, ενώ όταν παρέλαβα οι υποχρεώσεις ξεπερνούσαν το 1 εκατομμύριο και
έχουνε πληρωθεί ήδη και πολλές παλιές
αγωγές κατά του Δήμου».

πορεί ο ανθρώπινος
οργανισμός να δυσκολεύεται
να προσαρμοστεί στις πολύ
χαμηλές θερμοκρασίες όμως το σώμα
φροντίζει να δημιουργεί σύσπαση των
αγγείων που βρίσκονται στο δέρμα
συγκεντρώνοντας το αίμα στο
εσωτερικό του οργανισμού. Η
λειτουργία αυτή φροντίζει για την
άνοδο στη θερμοκρασία του σώματος,
ενώ παράλληλα μειώνεται η
θερμότητα από την επιφάνεια του
δέρματος. Το ygeiamou.gr εξηγεί πως
έχουν τα πράγματα τώρα που ο
χειμώνας έκανε για καλά την εμφάνισή
του και στα Τρίκαλα.

Μ

Τα ζωτικά όργανα προστατεύονται από
τις χαμηλές θερμοκρασίες με ανακατανομή του αίματος, ενώ παράλληλα το κρύο
μπορεί να προσφέρει ευεργετικές ιδιότητες στο ανθρώπινο σώμα.
Τι κερδίζουμε από το κρύο:
•Σκληραγωγεί τα αγγεία του δέρματος: Ενώ οι περισσότεροι προσπαθούμε να
αποφύγουμε το κρύο όσο περισσότερο
μπορούμε εντούτοις η έκθεση σε ελαφρώς χαμηλές θερμοκρασίες δεν κάνει
απαραίτητα κακό, αντίθετα μπορεί να αποδειχτεί και ευεργετική για τα αγγεία καθώς
τα «σκληραγωγεί» μαθαίνοντάς τα να προσαρμόζονται στις μεταβολές της θερμοκρασίας.
•Ενεργοποιεί τον καφέ λιπώδη ιστό: Το
είδος λίπους που παράγει θερμότητα και
καίει θερμίδες είναι ο καφέ λιπώδης ιστός
ο οποίος αν και συναντάται κυρίως στα βρέφη και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας εντούτοις υπάρχουν κάποιες ποσότητες και
στο ενήλικο σώμα. Όπως κατέδειξαν Φινλανδοί ερευνητές πριν μερικά χρόνια, οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους έχουν
μεγαλύτερες ποσότητες καφέ λίπους σε
σχέση με αυτούς που εργάζονται σε εσωτερικούς χώρους. Επιπλέον Ολλανδοί ερευνητές είχαν δείξει ότι οι μέτρια χαμηλές
θερμοκρασίες ενεργοποιούσαν το καφέ λίπος στους 23 από τους 24 εθελοντές.
•Οι θεραπευτικές ιδιότητες του
κρύου: Οι Ιάπωνες εφάρμοσαν την «κρυοθεραπεία» για την αντιμετώπιση του πόνου
αλλά και της φλεγμονής ρευματικών και άλλων παθήσεων. Αυτή η προσέγγιση θέλει
τον ασθενή να περνά 1-3 λεπτά σε δωμάτιο με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Από

την άλλη στη Φινλανδία και τη Ρωσία υποστηρίζεται πως η χειμερινή κολύμβηση
φέρνει εξαιρετικά οφέλη στην υγεία. Μία
έρευνα μάλιστα από τη σκανδιναβική χώρα
παρατήρησε 10 γυναίκες που για 3 μήνες
κολυμπούσαν για 20 δευτερόλεπτα σε
εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Οι τιμές
αίματος των γυναικών αυτών ήταν φυσιολογικές πλην της νορεπιφρίνης, η οποία παρουσίαζε διπλάσιες ή ακόμα και τριπλάσιες
τιμές λίγα λεπτά μετά την έκθεση στο
κρύο. Πρόκειται για χημική ουσία του νευρικού συστήματος η οποία συνδέεται με
την αναλγησία.
Τα αρνητικά για τον οργανισμό μας:
Εκτός από τα θετικά του ψυχρού κλίματος καλό είναι να αναλογιστούμε και τα αρνητικά που προκαλεί στον οργανισμό μας.
•Αύξηση αρτηριακής πίεσης: Σε διάφορες έρευνες των τελευταίων δεκαετιών έχει
παρατηρηθεί ότι το χειμώνα η αρτηριακή
πίεση παρουσιάζει αύξηση. Γάλλοι ερευνητές μελέτησαν τη βιβλιογραφία μέχρι το
2009 και διαπίστωσαν ότι παρατηρείται αύξηση της συστολικής πίεσης από τις χαμηλές θερμοκρασίες, στα άτομα ηλικίας
άνω των 80 ετών. Επιπρόσθετα η αντίδραση «fight or flight» μπορεί επίσης να
προκληθεί από το κρύο έχοντας ως αποτέλεσμα την άνοδο της αρτηριακής πίεσης
καθώς το αίμα αντλείται ταχύτερα από την
καρδιά και παρατηρείται σύσπαση των
αγγείων.
•Αναπνευστικές παθήσεις: Η απότομη
μείωση της θερμοκρασίας έχει παρατηρηθεί πως ακολουθείται από αύξηση των
θανάτων που αποδίδονται σε αναπνευστικές νόσους. Η εξήγηση της πιο πάνω παρατήρησης βασίζεται στο ότι μερικά παθογόνα, όπως ο ιός της γρίπης ευνοούνται
από τις χαμηλές θερμοκρασίες. Επιπλέον
η έκθεση στο κρύο περιορίζει τη δράση του
ανοσοποιητικού συστήματος, αυξάνοντας
την πιθανότητα λοίμωξης. Μία έρευνα που
δημοσιεύθηκε το 1970 στο New England
Journal of Medicine είχε αποδείξει ότι το
κοινό κρυολόγημα δεν συνδέεται με την έκθεση στο κρύο κάτι το οποίο αμφισβητείται από Βρετανούς ερευνητές οι οποίοι
υποστηρίζουν πως ο ψυχρός αέρας που
περνά από τις ρινικές κοιλότητες «ανοίγει
την πόρτα» στις λοιμώξεις περιορίζοντας
τη δράση του ανοσοποιητικού συστήματος
στην περιοχή.
ΧΡ. ΠΑΠ.

τοπικά

Μ

άχη με τις
χαμηλές
θερμοκρασίες
και το χιόνι δίνουν από
χθες τα ξημερώματα η
Περιφερειακή Ενότητα
Τρικάλων και οι Δήμοι,
προκειμένου να ανοίξουν
τους δρόμους και
αντιμετωπίσουν τα όποια
προβλήματα άφησε πίσω
του το κύμα κακοκαιρίας
που έπληξε όλο το Νομό.

Εξήντα οχτώ μηχανήματα
της Π.Ε. Τρικάλων επιχειρούσαν σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο του Νομού, με τις
κεντρικές οδικές αρτηρίες
να είναι ανοικτές, χωρίς να
χρειάζεται η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, ενώ από
χθες το μεσημέρι ξεκίνησε
ο αποχιονισμός του επαρχιακού οδικού δικτύου.
«Δίνουμε μάχη για να μην
αποκλειστεί κανένα χωριό»
ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρήστος Μιχαλάκης.
Στον καθαρισμό των κεντρικών δρόμων τόσο της πόλης, όσο και των χωριών
προχώρησαν χθες από τις
πρώτες πρωινές ώρες τα μηχανήματα του Δήμου Τρικκαίων, με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Ντιντή να σημειώνει ότι έως και
αύριο θα έχει γίνει προσπάθεια να έχουν καθαριστεί και
οι παράδρομοι.
Ενώ, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει το προσωπικό
του Δήμου για τις προσπάθειες που κατέβαλαν από
προχθές, ώστε να μην υπάρξουν σοβαρά προβλήματα.
Ανοικτοί είναι οι δρόμοι και
στο Δήμο Φαρκαδόνας, αφού
από τα ξημερώματα τα μηχανήματα του Δήμου άρχισαν να καθαρίζουν τους κεντρικούς δρόμους και στη συνέχεια ξεκίνησαν να καθαρίζουν και μέσα στα χωριά.
Σύμφωνα με το Δήμαρχο Θανάση Μεριβάκη η διαδικασία
αποχιονισμού άρχισε από τα
Σερβωτά και τα μηχανήματα
θα συνεχίσουν να καθαρίζουν
σε όλα τα χωριά, ενώ πρόσθεσε ότι θα παραμείνουν
σε επιφυλακή, αφού προβλέπονται βροχοπτώσεις.
Μάχη με το χιόνι έδιναν
από προχθές και τα μηχανήματα του Δήμου Μετεώρων,
ενώ λόγω του χιονιού η πόλη
της Καλαμπάκας παρέμεινε
για δύο ώρες, χωρίς νερό,
αφού έπεσε το ρεύμα στο
αντλιοστάσιο. Όπως ανέφερε
ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Σινάνης οι δρόμοι είναι ανοικτοί, ενώ έχει δοθεί βαρύτητα
στους δρόμους από και προς
τα ποιμνιοστάσια.
Δύσκολη ήταν η προχθε-

Ρίχτηκαν από προχθες η Π.Ε. Τρικάλων και οι Δήμοι
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Στη μάχη του χιονιά

Άστραψε και βρόντησε
η “Υπατία” στα Τρίκαλα

•Οι κεντρικές οδικές αρτηρίες είναι ανοικτές ενώ
η βαρύτητα έχει δοθεί στο οδικό επαρχιακό δίκτυο

•Προκάλεσε το φαινόμενο
της παγωμένης βροχής
σε Θεσσαλία και Μακεδονία

Αστραπές και βροντές το βράδυ της Τετάρτης στα
Τρίκαλα και όχι μόνο!
Μια ασυνήθιστη παγωμένη βροχή έχει φέρει σε
Μακεδονία και Θεσσαλία η κακοκαιρία «Υπατία», μαζί
με μεγάλα ύψη βροχής στη Δυτική Ελλάδα.
Οι θερμές αέριες μάζες πάνω από τις πολύ ψυχρές
επιφανειακές, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία
meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ),
οδηγούν στη δημιουργία του φαινομένου της παγωμένης βροχής, δηλαδή οι σταγόνες της βροχής παγώνουν, αμέσως μόλις έρθουν σε επαφή με το έδαφος
ή οποιαδήποτε επιφάνεια. Αυτό έχει ως συνέπεια
ακόμη και σε περιοχές που δεν υπάρχει χιονόστρωση,
αλλά η θερμοκρασία παραμένει κάτω από το μηδέν,
να προκαλείται συσσώρευση πάγου που δημιουργεί
σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.
Τα πέντε μεγαλύτερα ημερήσια ύψη βροχής που
κατέγραψαν πανελλαδικά οι σταθμοί του Εθνικού
Αστεροσκοπείου/meteo μέχρι το βράδυ της Tετάρτης,
ήσαν όλα στη Δυτική Ελλάδα, συγκεκριμένα στην
Παραμυθιά Θεσπρωτίας (96 χιλιοστά), στη Δωδώνη
(92), στη Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας (85), στα Λεπιανά
Άρτας (78) και στην Ηγουμενίτσα (76 χιλιοστά).
Για την Πέμπτη, αναμένονται βροχές κυρίως στα
δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, στο Ιόνιο, και στο Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο, ενώ σποραδικές καταιγίδες
θα σημειωθούν στο Ιόνιο, στο Ανατολικό και Νότιο
Αιγαίο και στις παράκτιες προς αυτά περιοχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα βόρεια και δυτικά ορεινά και ημιορεινά και κατά τόπους παγωμένη
βροχή σε πεδινές περιοχές της βόρειας χώρας,
κυρίως τις πρωινές ώρες.
ΧΡ. ΠΑΠ.

σινή νύχτα και στο Δήμο Πύλης, λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης. Ωστόσο, σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Σωτήρη Αγγέλη οι
δρόμοι είναι καθαροί και στα
ορεινά, ενώ βαρύτητα δόθηκε και στα ποιμνιοστάσια.
Ε.Κ.

Αναβάθμιση για το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Η νέα ακαδημαϊκή αρχιτεκτονική αναβαθμίζει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας, τη
Σχολή Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού - Διαιτολογίας,
τα Πανεπιστημιακά Τμήματα
- Ινστιτούτα - 2ετη προγράμματα σπουδών - πανεπιστημιακές δομές στα Τρίκαλα,
τις συνεργειες με το Αβερωφειο Αγροδιατροφικό Κέντρο
Θεσσαλιας, τη σύνδεση των
ακαδημαϊκών δομών με τις
αναπτυξιακές δυνατότητες
της περιοχής Ας μην βιάζονται να καταστροφολογησουν τα στελέχη της ΝΔ Τη Δευτέρα το Σ/Ν του
Υπουργείου Παιδείας συζητείται στην Ολομέλεια
της Βουλης Μετά την ψήφιση θα κάνουμε αναλυτική
ενημέρωση
ΣΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΕΚΕ ΥΓΕΙΑΣ

6 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Κ

λειστά θα
παραμείνουν
σήμερα τα
σχολεία της
Πρωτοβάθμιας και της
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης σε όλο το
ν. Τρικάλων, λόγω των
καιρικών συνθηκών
που επικρατούν.

Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοίνωσε ότι τα κτήρια σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
στην περιοχή ευθύνης του
θα μείνουν κλειστά, ενώ θα
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Σήμερα σε όλο το ν. Τρικάλων λόγω των καιρικών συνθηκών

Κλειστά τα σχολεία
•Κλειστά μετά από απόφαση των ιδιοκτητών φροντιστηρίων και
κέντρων ξένων γλωσσών παρέμειναν χθες τα φροντιστήρια της πόλης
κλείσουν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, καθώς
και τα ΚΔΑΠ.
Κλειστά θα παραμείνουν

σήμερα για ακόμα μια φορά
τα σχολεία και στο Δήμο Μετεώρων, λόγω συνεχιζόμενης
κακοκαιρίας, καθώς επίσης

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

και στο Δήμο Πύλης.
Από το Δήμο Φαρκαδόνας
ανακοινώθηκε επίσης ότι τα
σχολεία όλων των βαθμίδων

και οι Παιδικοί Σταθμοί της
περιοχής θα παραμείνουν
κλειστά, καθώς προέχει η
ασφάλεια των μαθητών λόγω

των συνθηκών παγετού που
επικρατούν.
Κλειστά μετά από απόφαση
των ιδιοκτητών φροντιστηρίων αλλά και κέντρων ξένων
γλωσσών παρέμειναν, χθες
τα φροντιστήρια της πόλης,
αναγνωρίζοντας την αδυναμία και την επικινδυνότητα
της μετακίνησης των μαθητών.
Σε ό,τι αφορά στη σημερινή
τους λειτουργία θα υπάρξει
νεώτερη ανακοίνωση από
τους δύο Συλλόγους, μέσα
στην ημέρα.
Ε.Κ.

τοπικά
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σελίδα 7

Αναμονή για τα ονόματα

Δεν ανακοινώθηκε τελικά η πρώτη
«φουρνιά» των υποψηφίων της ΝΔ
εν ανακοινώθηκε τελικά η
πρώτη «φουρνιά» των
υποψηφίων για υποψήφιοι
βουλευτές της ΝΔ χθες, όπως είχε
προαναγγελθεί.

Δ

Έτσι, η αγωνία για τους ενδιαφερομένους
και τις ενδιαφερόμενες να διεκδικήσουν
την εκλογή τους στο Κοινοβούλιο παρατείνεται και ασφαλώς οι κομματικές διεργασίες
γίνονται εντατικότερες, καθώς οι εκλογές θα
έρθουν, το πολύ σε εννιά μήνες, ενώ μπορεί
να έχουμε κάλπες και τον ερχόμενο Μάρτιο,

έστω και από «ατύχημα».
Όσον αφορά τον Νομό μας, αναμένονταν
η ανακοίνωση ενός ονόματος, που ασφαλώς
θα περιμένουμε ακόμη για να το μάθουμε και
μάλλον θα τα μάθουμε και τα πέντε ταυτόχρονα, αφού από τους έξι που θα απαρτίσουν το ψηφοδέλτιο, η μία θέση είναι ήδη
κατοχυρωμένη από τον νυν βουλευτή και
πρώην υπουργό Κώστα Σκρέκα.
Πάντως, από τους πέντε λοιπόν, φαίνεται
τελικά πως οι δύο υποψήφιοι είναι σχεδόν
βέβαιο πως θα είναι στο ψηφοδέλτιο, ενώ

σχεδόν σίγουρη είναι και μία γυναίκα, από
τις δύο τουλάχιστον που θα λάβουν μέρος
στον εκλογικό αγώνα για την Βουλή, οπότε
απομένουν δύο θέσεις, για τις οποίες γίνεται «μάχη» για την κατάληψή τους, αν και η
μία φαίνεται να κλίνει κάπως προς ένα πρόσωπο.
Η ανανέωση, η στήριξη στους νέους και
στους πρώτη φορά πολιτευόμενους για
την κεντρική πολιτική σκηνή που έχει εξαγγείλει ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουν δημιουργήσει ένα είδος

οδικού χάρτη για κάποιους υποψηφίους,
όμως δεν περιλαμβάνονται όλοι και όλες, καθώς και η εμπειρία και η διεισδυτικότητα
στην κοινωνία είναι απαραίτητα στοιχεία
στην σύνθεση ψηφοδελτίων.
Ματθαίος Μπίνας

• Ανακοινώθηκαν τα πρόσωπα που θα στηρίξει το ΚΚΕ στο ν. Τρικάλων

Οι «κόκκινοι» υποψήφιοι Δήμαρχοι
• Γ. Καΐκης, Β. Καλύβας και Ε. Στεργίου τέθηκαν επικεφαλής με τους συνδυασμούς της «Λαϊκής Συσπείρωσης»
• Σε ό,τι αφορά στο Δήμο Μετεώρων το όνομα του υποψηφίου Δημάρχου θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες
ι Γιώργος
Καΐκης, Βάϊος
Καλύβας και
Ευαγγέλια Στεργίου θα
διεκδικήσουν τους
Δήμους Τρικκαίων,
Πύλης και Φαρκαδόνας,
αντίστοιχα με τους
συνδυασμούς της
«Λαϊκής Συσπείρωσης»
στις αυτοδιοικητικές
εκλογές που θα
διεξαχθούν το Μάιο.

Ο

Οι τρείς από τους τέσσερις «κόκκινους» υποψήφιους που θα στηρίξει το ΚΚΕ
στο ν. Τρικάλων ανακοινώθηκαν, προχθές το βράδυ
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που διοργάνωσε η
Επιτροπή Περιοχής της Κομματικής Οργάνωσης Θεσσαλίας, στο «Χατζηγιάννειο»
Πνευματικό Κέντρο της Λάρισας.
Σε ό,τι αφορά στο Δήμο
Μετεώρων το όνομα του
υποψηφίου Δημάρχου θα
ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα παραχωρηθεί συνέντευξη Τύπου από τους
τέσσερις υποψηφίους για
τη γνωστοποίηση των θέσεων τους.
Να σημειωθεί ότι η αυριανή πολιτική εκδήλωση
που διοργανώνει η τοπική
Τομεακή Επιτροπή στο Δημοτικό Γυμναστήριο αναβλήθηκε για το άλλο Σάββατο 19 Ιανουαρίου, λόγω
των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι υποψήφιοι
«Πρόκειται για δοκιμασμένους αγωνιστές του εργατικού και λαϊκού κινήμα-

O Γ. Καΐκης θα διεκδικήσει
Δήμο Τρικκαίων

Το Δήμο Πύλης θα διεκδικήσει
ο κ. Βάϊος Καλύβας

τος. Πρωτοπόροι αγωνιστές
σε όλα τα μέτωπα του αγώνα, στους τόπους δουλειάς,
στους εργατικούς κλάδους
του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, στους αγώνες των αυτοαπασχολουμένων, στον τομέα των επιστημών. Δραστήριοι στην
υπεράσπιση των εργατικών
και λαϊκών συμφερόντων
ως περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι» τονίζει η
Κ.Ο. Θεσσαλίας του ΚΚΕ.
Όπως προαναφέρθηκε,
ο κ. Γιώργος Καΐκης θα
διεκδικήσει για ακόμα μια
φορά το Δήμο Τρικκαίων,
καθώς είναι Δημοτικός Σύμβουλος Τρικάλων της «Λαϊκής Συσπείρωσης» από το
2002 και υποψήφιος Δήμαρχος από το 2006.
Υπήρξε βαλκανιονίκης
στίβου στα 200 μέτρα και
μέλος της εθνικής ομάδας
στίβου. Είναι μέλος της Επιτροπής Περιοχής Θεσσαλίας και του Τ.Γ Τρικάλων
του ΚΚΕ. Είναι 56 ετών και

καθηγητής Φυσικής Αγωγής στη δημόσια εκπαίδευ-

Tο Δήμο Φαρκαδόνας
θα διεκδικήσει
το στέλεχος του ΚΚΕ
κα. Ευαγγελία Στεργίου.

ση.
Το Δήμο Πύλης θα διεκδικήσει ο κ. Βάϊος Καλύβας, ο
οποίος είχε διατελέσει Δημοτικός Σύμβουλος της
«Λαϊκής Συσπείρωσης» στον
Δήμο Γόμφων και υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Πύλης το 2014.
Είναι μέλος του Δ.Σ του
Σωματείου Ιδιοκτητών Συνεργείων Αυτοκινήτων Ν.
Τρικάλων, μέλος της Γραμματείας Τρικάλων της ΠΑΣΕΒΕ, ενώ παλιότερα ήταν
μέλος του Δ.Σ του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων
Τρικάλων. Είναι 45 ετών και
πτυχιούχος Επαγγελματίας

Μηχανικός Αυτοκινήτων.
Τέλος, το Δήμο Φαρκαδόνας θα διεκδικήσει το στέλεχος του ΚΚΕ κα. Ευαγγελία Στεργίου.
Η κα. Στεργίου υπήρξε
υποψήφια Δήμαρχος Φαρκαδόνας και το 2010 με την
«Λαϊκή Συσπείρωση», ενώ
ήταν Δημοτική Σύμβουλος
ως το 2014.
Είναι 48 ετών Ειδική Παιδαγωγός και δραστηριοποιείται στον Σύλλογο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων και στην «Πρωτοβουλία Αναπληρωτών».
Ευαγγελία Κάκια

Χορός του Συλλόγου
Αργιθεατών Τρικάλων
Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αργιθεατών Τρικάλων σας προσκαλεί στον ετήσιο χορό του στο
κέντρο “ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ” events 5o x.λ.μ ΤρικάλωνΜεγαλοχωρίου (Πρώην Έρως).
Η χορωδία του Συλλόγου θ’ ανοίξει την εκδήλωση.Θα
συμμετάσχουν τα χορευτικά του Συλλόγου με δρώμενο ‘’το
ξύρισμα του γαμπρού’’. Θα γίνει κοπή βασιλόπιτας.Θα βραβευτούν τα Αργιθεατόπουλα που πέτυχαν στα ΑΕΙ &ΤΕΙ.
Θα γίνει αδελφοποίηση με το Σύλλογο Ηπειρωτών Γαλατσίου Αθήνας.
Πλούσια λαχειοφόρος με 350 δώρα. Κερδίζουν όλα τα
λαχεία.
Θα μας διασκεδάσουν: Ο Γιώργος Μαυραντζάς στο
κλαρίνο, ο Στέλιος Ευαγγελάκης & Γρηγόρης Παπαδήμας
στο τραγούδι, ο Σταύρος Τσάκαλος στο βιολί, ο Τόλης
Μαυραντζάς στα κρουστά & ο Βασίλης Μητσάκης στο λαούτο.
Τιμή κάρτας 15 ευρώ με απεριόριστα ποτά. Παιδική κάρτα 10 ευρώ. Σας περιμένουμε!!! Προλάβετε!!! Κυριακή 13
Γενάρη & 12.00 το μεσημέρι στο χορό Αργιθεατών Ν.Τρικάλων. ΤΗΛ.: 6972992217
Για το Δ.Σ
Η Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Έλλη Τσιρογιάννη
Νίκος Καλομπάτσος

8 σελίδα
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Έχει επιβάλει το Δασαρχείο Τρικάλων,
από χθες 10/1/2019 και μέχρι νεωτέρας

Γενική απαγόρευση
στο κυνήγι
•Οι παραβάτες διώκονται ποινικά, ενώ
προβλέπονται και κατασχέσεις
•Η απαγόρευση οφείλεται στις καιρικές
συνθήκες και στην ανάγκη προστασίας της
άγριας πανίδας και του περιβάλλοντος
Γενική απαγόρευση στο κυνήγι
έχει επιβάλλει από χθες 10 Ιανουαρίου και μέχρι νεοτέρας το
Δασαρχείο Τρικάλων στην περιοχή
αρμοδιότητάς του, μετά από σχετική απόφαση του Δασάρχη Τρικάλων Χρήστου Κουλουκούρα.
Οι παραβάτες θα διώκονται και
θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, που προβλέπει μήνυση,
κατάσχεση του όπλου ή των όπλων, ακόμη και κατάσχεση
του αυτοκινήτου που χρησιμοποιείται στο κυνήγι. Η απαγόρευση αυτή επιβάλλεται ουσιαστικά από τις συνθήκες,
καθώς είναι τυπική υποχρέωση των Υπηρεσιών να προστατέψουν την άγρια πανίδα της περιοχής αρμοδιότητάς
τους, ώστε κάποιοι λίγοι να μην επωφεληθούν της κακοκαιρίας για εύκολο κυνήγι. Η Υπηρεσία παρακολουθεί τις
καιρικές συνθήκες και όταν αυτές είναι δυσμενείς, χιονοπτώσεις κλπ, απαγορεύει το κυνήγι, απαγόρευση που
ανακαλείται όταν ο καιρός βελτιωθεί. Η απαγόρευση του
Δασαρχείου ισχύει και για την Ελεγχόμενη Κυνηγετική
Περιοχή Κόζιακα (ΕΚΠΚ), για την οποία χρειάζεται ειδική
άδεια για να κυνηγήσει κάποιος σ’ αυτήν
«Πρέπει να προστατευθεί το περιβάλλον, η ισορροπία
που υπάρχει και να μην γίνεται εκμετάλλευση των καιρικών
συνθηκών σε βάρος της ουσίας και της λογικής του κυνηγιού, αλλά να παραμείνει άθλημα, το οποίο επιπρόσθετα
συνεισφέρει στην περιβαλλοντική προστασία» επισημαίνεται από Δασολόγους και σημειώνεται πως «είμαστε
όλοι υποχρεωμένοι να παραδώσουμε υγιές περιβάλλον
στα παιδιά μας».
Ματθαίος Μπίνας

Νέο κύμα κακοκαιρίας
από αύριο Σάββατο
μέχρι και την Τρίτη
Σε εξέλιξη βρίσκεται η το κύμα κακοκαιρίας «Υπατία» από
προχθές με μεγάλα ύψη βροχής στη Δυτική Ελλάδα και το φαινόμενο της «παγωμένης βροχής» σε Μακεδονία και Θεσσαλία.
Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΜΥ, από αύριο Σάββατο αναμένεται
νέα επιδείνωση στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά της Στερεάς
Ελλάδας και της Πελοποννήσου, με βροχές και χιόνια ακόμα και
σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Το νέο κύμα κακοκαιρίας με
πτώση θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις ακόμα και σε πεδινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας θα μας απασχολήσει από το Σάββατο
μέχρι και την Τρίτη.
Βελτιωμένος, ωστόσο, θα είναι ο καιρός σήμερα Παρασκευή,
οπότε τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά
και θα εξασθενήσουν.
Ειδικότερα, αναμένονται νεφώσεις με βροχές κατά περιόδους
στα δυτικά, κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το Αιγαίο,
ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και το
Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά
της Ηπείρου και της Στερεάς. Από το απόγευμα οι χιονοπτώσεις
θα επεκταθούν στα ορεινά και ημιορεινά, αλλά και σε πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας. Παγετός θα σημειωθεί στα κεντρικά και
βόρεια ορεινά και ημιορεινά, και κατά τις πρωινές ώρες σε πεδινά
της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Οι συγκεντρώσεις σκόνης
στην ατμόσφαιρα του Κεντρικού και Νοτίου Αιγαίου θα είναι αυξημένες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, τόσο έως
τις πρωινές ώρες όσο και προς το βράδυ.
Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -9 έως
2 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από -3 έως 5, στη Θράκη
από 3 έως 11, στα κεντρικά ηπειρωτικά από -1 έως 11, στα νότια
ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου από 5 έως 13, στα νησιά του
Βορείου Αιγαίου από 8 έως 12, στα νησιά του υπολοίπου Αιγαίου
από 11 έως 16, και στην Κρήτη από 7 έως 17 βαθμούς.
Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες γενικά διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση κατά 2 περίπου μποφόρ
από το μεσημέρι. Ιδιαίτερα στο Θερμαϊκό, τον Στρυμωνικό και τις
Σποράδες, οι άνεμοι από νωρίς το πρωί θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 έως 6 και τοπικά 7, και από το απόγευμα έως 8
μποφόρ. Στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από
νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι
άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το απόγευμα θα γίνουν βόρειοι 3 έως 5 μποφόρ.

Στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ δίνουν οδηγίες στους παραγωγούς

Ενδικοφανείς προσφυγές
για την εξισωτική αποζημίωση
•Μπορούν να υποβληθούν μέχρι και 23 Ιανουαρίου 2019

Ο

δηγίες για την
υποβολή
ενδικοφανών
προσφυγών που θέλουν
να υποβάλλουν
παραγωγοί για την
εξισωτική αποζημίωση
δίνουν στελέχη του
ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά την ολοκλήρωση των
προβλεπόμενων ελέγχων, ολοκληρώθηκε η καταβολή της
εξισωτικής στους δικαιούχους
αγρότες για το 2018. Κατά
των αποτελεσμάτων πληρωμής, οι παραγωγοί έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή
μέχρι και 23 Ιανουαρίου 2019,
στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Περιφερειακές ή Νομαρχιακές Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους πιστοποιημένους
φορείς υποβολής αιτήσεων
(ΚΥΔ), με την υποχρέωση των
τελευταίων να τις αποστέλλουν εντός πέντε ημερολογιακών ημερών στην οικία Περιφερειακή Υπηρεσία του Οργανισμού, επισημαίνεται από
στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ενδικοφανής
προσφυγή
Η υποβολή των προσφυγών

υποβάλλεται:
-Στο πλαίσιο του ευρήματος «97201: Δεσμεύσεις από
ΔΑΑΑ-ΑΦΜ για περαιτέρω
έλεγχο άμεσης σύνταξης/
οικ. Στοιχείων», σύμφωνα με
το οποίο δεν κρίνονται δικαιούχοι πληρωμής όσοι
«έχουν αποχωρήσει από την
ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα» (άμεσα συνταξιούχοι) και συνοδεύεται από
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία αξιολογούνται
από τους ελεγκτές της αρμόδιας περιφερειακής υπη-

ρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ
- Στο πλαίσιο μηχανογραφικής επαναξιολόγησης της
αίτησης πληρωμής (μέσω
διασταύρωσης με άλλες βάσεις δεδομένων, του ΟΠΕΚΕΠΕ ή άλλων υπηρεσιών),
όποτε και ακολουθεί επανυπολογισμός της πληρωμής
Οι ενδικοφανείς προσφυγές, για τις περιπτώσεις που
απαιτείται αξιολόγηση των
υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, εξετάζονται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται
με απόφαση του Προϊστα-

μένου της εκάστοτε Περιφερειακής Διεύθυνσης, ενώ
η εξέταση των προσφυγών
διεξάγεται παράλληλα με
την υποβολή τους. Μετά την
ολοκλήρωση εξέτασης και
καταχώρισης των ενδικοφανών προσφυγών αποστέλλεται, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση, στην Κεντρική Υπηρεσία αρχείο με το σύνολο
των παραγωγών που πρέπει
να αποδεσμευτούν από τον
κωδικό δέσμευσης πληρωμής 97201.
Ματθαίος Μπίνας

Αποκαθιστά ζημιές στο οδικό δίκτυο Τρικάλων,
Καλαμπάκας, Πύλης και Φαρκαδόνας η
Περιφέρεια Θεσσαλίας με έργο 5 εκατ. ευρώ
•Κώστας Αγοραστός: «Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια
για να διασφαλίσουμε την οδική ασφάλεια των πολιτών»

Σ

την αποκατάσταση
ζημιών που
προκλήθηκαν από
έντονα καιρικά
φαινόμενα στην
Περιφερειακή Ενότητα
Τρικάλων προχωρά η
Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας
Αγοραστός υπέγραψε την
σύμβαση κατασκευής του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ
ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΠΟ 15 –
17/11/2017 ΚΑΙ ΑΠΟ 24 –
25/11/2017 (ΔΗΜΟΙ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΠΥΛΗΣ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ)» προϋπολογισμού 5.100.000,00
ευρώ (με ΦΠΑ).
Το έργο υλοποιείται με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Όπως επεσήμανε ο κ. Κ.
Αγοραστός: «Κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2016 – Ιανουαρίου 2017, οι έντονες χιονοπτώσεις δημιούργησαν προβλήματα σε περιοχές των Τρικάλων. Με το έργο αυτό βελτιώνουμε την ασφάλεια του
οδικού δικτύου για την μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων και τη μεταφορά των
εμπορευμάτων των επιχειρήσεων της γύρω περιοχής. Το
έργο αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο καθώς και άνθρωποι θα

δουλέψουν εκεί και χρήμα πέφτει στην τοπική οικονομία,
γιατί κάθε εκτέλεση έρχου
δημιουργεί θέσεις εργασίας
και μόχλευση στην πραγματική οικονομία. Παρόλο το μεγάλο γραφειοκρατικό βάρος
από την ένταξη ενός έργου
μέχρι την δημοπράτησή του,
εμείς ως Περιφέρεια Θεσσαλίας και σε συνεργασία με
τον Αντιπεριφερειάρχη Χρήστο Μιχαλάκη, τους Περιφερειακούς Συμβούλους, τις
Υπηρεσίες της Π.Ε. Τρικάλων

και το Υπουργείο Ανάπτυξης
και Οικονομίας κάναμε μέσα
σε σύντομο χρονικό διάστημα
όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνται.
Όμως η απλοποίηση των διαδικασιών από το Υπουργείο
Υποδομών θα συμβάλλει στη
γρήγορη υλοποίηση των έργων».
Αντικείμενο του έργου είναι
η αποκατάσταση των βλαβών
που προκλήθηκαν σε τμήματα
του οδικού δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων
ως συνέπεια των έντονων καιρικών συνθηκών. Περιλαμβάνονται εργασίες χωματουργικών, τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, ασφαλτικών και σήμανσης – ασφάλειας. Την μελέτη του έργου συνέταξε η
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
της Περιφερειακής Ενότητας
Τρικάλων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, η οποία διενήργησε την διαδικασία δημοπράτησης του έργου και θα
επιβλέψει και την κατασκευή
του.

τοπικά
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Στον απόηχο των εορτών που πέρασαν…
ο παρακάτω κείμενο του Φώτη Κόντογλου επέλεξε ο Δρ. Θεόδωρος Κ. Γκαλέας ιατρός, από τις εορταστικές εκπομπές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το αναζήτησε στο διαδίκτυο
και το αναδημοσιεύει κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Ιερά Μονή Παντοκράτορος και με τον διευθυντή των εκδόσεων «Ορθόδοξος Κυψέλη». Ο Φώτης Κόντογλου,
γεννημένος στο Αϊβαλί της Μικράς Ασίας το 1985, αναδείχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους Έλληνες ζωγράφους και πνευματικούς δημιουργούς του 20ου αιώνα. Μετά τη
Μικρασιατική Καταστροφή εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Τα έργα του, που έχουν εκτεθεί σε μεγάλες εκθέσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού, βρίσκονται σήμερα σε μουσεία,
πινακοθήκες και ιδιωτικές συλλογές. Ο Κόντογλου υπήρξε επίσης συγγραφέας και μέγας δημοσιογράφος. Πέθανε το 1965 στην Αθήνα.

Τ

Καρδία
συντετριμμένη και
τεταπεινωμένη...
...Χρυσά χέρια και πολλά χαρίσματα μου έδωσε ο Κύριος.
Δεν τα μεταχειρίσθηκα για να
αποχτήσω υλικά αγαθά, μήτε
χρήματα, μήτε δόξα, μήτε κανενός είδους καλοπέραση. Τα
μεταχειρίσθηκα προς δόξαν
του Κυρίου και της Ορθοδοξίας
του.
Όχι μόνο τον εαυτό μου παράβλεψα, μα και τους δικούς
μου, τη γυναίκα μου, τα παιδιά
μου και τα εγγόνια μου τα αδίκησα, κατά το πνεύμα του κόσμου. Κανένας άνθρωπος δεν
στάθηκε τόσο ανίκανος να βοηθήσει τους συγγενείς του, όσο
εγώ. Μ' όλο που είχα ένα όνομα και πολλούς θαυμαστές,
ποτέ δεν τα με¬ταχειρίσθηκα
για ωφέλειά μου, τόσο, ώστε ν'
απορούν οι γνωστοί μου κι οι
ξένοι. Ήμουνα προσηλωμένος
στο έργο που έβαλα για σκοπό
μου, και στον σκληρόν αγώνα
για την Ορθόδοξη πίστη μας.
Για τούτο τυραννιστήκαμε και
τυραννιόμαστε στη ζωή μας.
Φτωχός εγώ, φτωχά και τα
παιδιά μας. Βιοπάλη σκληρή.
Μα, με την ελπίδα του Θεού,
όλα γαληνεύουν. Όλα τα θλιβερά τα περνούμε με ευχαριστία. Ξέρω πως όσα βάσανα
μας έρχονται, μας έρχονται
γιατί δεν πέσαμε να προσκυνήσουμε τον διάβολο, να καλοπεράσουμε, παρά ακολουθούμε Εκείνον που μας δείχνει
«την στενήν και τεθλιμμένην
οδόν», και σ' αυτόν τον δρόμο
τον ακολουθούμε πρόθυμα....
```
Εχθές, παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ήμουνα ξαπλωμένος στο κουβούκλι μας περασμένα τα μεσάνυχτα, και συλλογιζόμουνα. Είχα δουλέψει
νυχτέρι για να τελειώσω μια
Παναγία Γλυκοφιλούσα, και
δίπλα μου καθότανε η γυναίκα
μου κι έπλεκε. Όποτε δουλεύω, βρίσκουμαι σε μεγάλη
κατάνυξη, και ψέλνω διάφορα
τροπάρια. Σιγόψελνα λοιπόν
εκεί που ζωγράφιζα την Παναγία, κι η Μαρία έψελνε και
κείνη μαζί μου με τη γλυκειά
φωνή της. Βλογημένη γυναίκα
μου έδωσε ο Θεός, ας είναι δοξασμένο τ' όνομά του για όλα
τα μυστήρια της οικονομίας
του. Τον ευχαριστώ για όσα
μου έδωσε, και πρώτο απ' όλα
για την απλή τη Μαρία, που
μου τη δώρισε συντροφιά στη
ζωή μου, ψυχή θρησκευτική,
ένα δροσερό ποταμάκι που
γλυκομουρμουρίζει μέρα νύχτα δίπλα σ' έναν παλιόν καστρότοιχο....
Κοντά μου κάθεται και με
συντροφεύει, ήμερος άνθρωπος, Μαρία η Απλή. Εκείνη
πλέκει είτε ράβει, κι εγώ δουλεύω την αγιασμένη τέχνη μου
και φιλοτεχνώ εικονίσματα που
τα προσκυνά ο κόσμος. Τί
χάρη μας έδωσε ο Παντοδύναμος, που την έχουνε λιγοστοί άνθρωποι: «Ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν των

δούλων αυτού». Το καλύβι μας
είναι φτωχό στα μάτια του κόσμου, και μολαταύτα στ' αληθινά είναι χρυσοπλοκώτατος
πύργος κι ηλιοστάλαχτος θρόνος, γιατί μέσα του σκήνωσε η
πίστη κι η ευλάβεια. Κι εμείς
που καθόμαστε μέσα, ήμαστε
οι πιο φτωχοί από τους φτωχούς, πλην μας πλουτίζει με τα
πλούτη του Εκείνος που είπε:
«Πλούσιοι επτώχευσαν και
επείνασαν, οι δε εκζητούντες
τον Κύριον ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού».
Αφού λοιπόν τελείωσα τη
δουλειά μου κατά τα μεσάνυχτα, ξάπλωσα στο μεντέρι μου,
κι η Μαρία ξάπλωσε και κείνη
κοντά μου και σκεπάσθηκε και
την πήρε ο ύπνος. Έπιασα να
συλλογίζουμαι τον κόσμο. Συλλογίσθηκα πρώτα τον εαυτό
μου και τους δικούς μου, τη γυναίκα μου και το παιδί μου. Γύρισα και κοίταξα τη Μαρία που
ήτανε κουκουλωμένη και δεν
φαινότανε αν είναι άνθρωπος
αποκάτω από το σκέπασμα. Κι
είπα: Ποιος μας συλλογίζεται;
Οι άνθρωποι λένε λόγια πολλά,
μα δεν πιστεύουνε σε τίποτα,
γι' αυτό είπε ο Δαυίδ: «Πας άνθρωπος ψεύστης». Γύρισα και
κοίταξα το φτωχικό μας, πούνε σαν ξωκλήσι, στολισμένο με
εικονίσματα και με αγιωτικά βιβλία, χωμένο ανάμεσα στ' αρχοντόσπιτα της Βαβυλώνας,
κρυμένο, σαν τον φτωχό που
ντρέπεται μη τον δει ο κόσμος. Η καρδιά μου ζεστάθηκε, κρυμένη και κείνη μέσα
μου. Ένοιωσα πως ήμουνα
χωρισμένος από τον κόσμο, κι
οι λογισμοί μου πως ήτανε και
κείνοι κρυμένοι πίσω από το
καταπέτασμα που χώριζε τον
κόσμο από μένα, και πως άλλος ήλιος κι άλλο φεγγάρι φωτίζανε τον δικό μας τον κόσμο.
Κι αντί να πικραθώ, ευφράνθηκε η ψυχή μου πως μ' έχουνε ξεχασμένο, κι η χαρά η μυστική, που τη νοιώθουνε όσοι
είναι παραπεταμένοι, άναψε
μέσα μου ήσυχα κι ειρηνικά, κι
η παρηγοριά με γλύκανε σαν
μπάλσαμο, ανακατεμένη με το
παράπονο. Και φχαρίστησα
Εκείνον που φανερώνει τέτοια
μυστήρια στον άνθρωπο, και
που κάνει πλούσιους τους
φτωχούς, τους χαρούμενους,
τους θλιμμένους, που δίνει μυστική συντροφιά στους ξεμοναχιασμένους, και που μεθά με
το κρασί της τράπεζάς του
όσους κρεμάσανε την ελπίδα
τους σε Κείνον. Αν δεν ήμουνα
φτωχός και ξευτελισμένος, δεν
θα μπορούσα να αξιωθώ τούτη την πονεμένη χαρά, γιατί
δεν ξαγοράζεται με τίποτα
άλλο, παρεκτός με την συντριβή της καρδιάς, κατά τον
Δαυίδ που λέγει: «Κύριε, εν θλίψει επλάτυνάς με». Επειδή
όποιος δεν πόνεσε και δεν ταπεινώθηκε, δεν παίρνει έλεος.
Έτσι τα θέλησε η ανεξιχνίαστη
σοφία. Μα οι άνθρωποι δεν τα
νοιώθουνε αυτά, γιατί δεν θέλουνε να πονέσουνε και να
ταπεινωθούνε, ώστε να νοιώσουνε κάποιο πράγμα που εί-

Του αειμνήστου ΦΩΤΙΟΥ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ † 1965
ναι παραπέρα από την καλοπέραση του κορμιού κι από τα
μάταια πάθη τους.
Ολοένα, χωρίς να το καταλάβω, ανεβαίνανε τα δάκρυα
στα μάτια μου, δάκρυα για
τον κόσμο και δάκρυα για
μένα. Δάκρυα για τον κόσμο
γιατί γυρεύει να βρει τη χαρά
εκεί που δεν βρίσκεται, και
δάκρυα για μένα γιατί πολλές
φορές δείλιασα μπροστά στη
φτώχια και στους άλλους πειρασμούς, και δικαίωσα τους
ανθρώπους, ενώ τώρα ένοιωσα πως δεν παίρνει ο άνθρωπος μεγάλο χάρισμα χωρίς
να περάσει μεγάλον πειρασμό. Κι αντρειεύθηκα κατά το
πνεύμα, κι ένοιωσα πως δεν
φοβάμαι τη φτώχια, παρά πως
την αγαπώ. Και κατάλαβα καλά
πως δεν πρέπει ο άνθρωπος να
αγαπήσει άλλο τίποτα από τον
πόνο του, γιατί από τον πόνο
αναβρύζει η αληθινή χαρά κι η
παρηγοριά, κι εκεί βρίσκουνται
οι πηγές της αληθινής ζωής.
Αληθινά, η φτώχια είναι φοβερό θηρίο. Όποιος το νικήσει
όμως και φτάξει να μην το φοβάται, θα βρει μεγάλα πλούτη
μέσα του. Τούτη την αφοβία τη
δίνει ο Κύριος, άμα ταπεινωθεί
ο άνθρωπος. Σ' αυτόν τον πόλεμο που η αντρία λέγεται ταπείνωση, και τα βραβεία είναι
καταφρόνεση και εξευτελισμός, δεν βαστάνε οι αντρείοι
του κόσμου. Όποιος δεν περάσει από τη φωτιά της δοκιμής, δεν ένοιωσε αληθινά τί είναι η ζωή, και γιατί ο Χριστός
είπε: «Εγώ είμαι η ζωή», και γιατί είπε πάλι: «Μακάριοι οι πικραμένοι, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούνε». Όποιος δεν
απελπίσθηκε από όλα, δεν τρέχει κοντά στον Θεό, γιατί λογαριάζει πως υπάρχουνε κι
άλλοι προστάτες γι' αυτόν,
παρεκτός του Θεού.
Κι εκεί που τα συλλογιζόμουνα αυτά, ένοιωσα μέσα
μου ένα θάρρος και μια αφοβιά
ακόμα πιο μεγάλη, κι ειρήνη με
περισκέπασε, κι είπα τα λόγια
που είπε ο Ιωνάς μέσα από το
θεριόψαρο: «Εβόησα εν θλίψει
μου προς Κύριον τον Θεόν
μου και εισήκουσέ μου. Από
την κοιλιά του Άδη άκουσες
την κραυγή μου, άκουσες τη

φωνή μου. Άβυσσο άπατη με
έζωσε. Το κεφάλι μου χώνεψε
μέσα στις σκισμάδες των βουνών, κατέβηκα στη γης, που
την κρατάνε αμπάρες ακατάλυτες. Ας ανεβεί η ζωή μου
από τη φθορά προς εσένα, Κύριε ο Θεός μου. Την ώρα που
χάνεται η ζωή μου, θυμήθηκα
τον Κύριο. Ας έρθει η προσευχή μου στην αγιασμένη εκκλησιά σου. Όσοι φυλάγουνε
μάταια και ψεύτικα θα παρατηθούνε χωρίς έλεος. Μα εγώ
θα σε φχαριστήσω και με φωνή
αινέσεως θα σε δοξολογήσω».
Και πάλι δόξασα τον Θεό και
τον φχαρίστησα γιατί μ' έκανε
αναίσθητο για τις ηδονές του
κόσμου, τόσο που να συχαίνουμαι όσα είναι ποθητά για
τους άλλους, και να νοιώσω
πως είμαι κερδισμένος όποτε
οι άλλοι λογαριάζουνε πως είμαι ζημιωμένος. Και γιατί πήρα
δύναμη από Κείνον να καταφρονήσω τον σατανά, που παραφυλάγει πότε θα λιγοψυχήσω, κι έρχεται και μου λέγει:
«Πέσε προσκύνησέ με, γιατί θα
γίνουνε ψωμιά αυτές οι πέτρες που βλέπεις». Και πάλι ξανάρχεται και μου λέγει: «Ε,
πως χαίρεται ο κόσμος! Ακούς
τον αλαλαγμό, τις φωνές που
βγαίνουνε από τα παλάτια
όπου διασκεδάζουνε οι φτυχισμένοι υποταχτικοί μου, άντρες και γυναίκες; Πέσε προσκύνησέ με και σαν απλώσεις
μοναχά το χέρι σου να τα πάρεις όλα. Εσύ είσαι άνθρωπος
τιμημένος για την τέχνη σου.
Γιατί να υποφέρνεις, σε καιρό
που αυτοί χαίρουνται όλα τα
καλά και τ' αγαθά, μ' όλο που
δεν έχουνε τη δική σου την
αξιοσύνη; Κοίταξε τη φτώχια
σου, κι αν δεν λυπάσαι τον εαυτό σου, λυπήσου την καϋμένη
τη γυναίκα σου και το φτωχό
το παιδί σου, που υποφέρνουνε από σένα!». Άλλη φορά τον
άκουγα, μ' όλο που δεν έκανα
ότι μούλεγε, μα τώρα τον άφησα να λέγει χωρίς να τον ακούσω ολότελα. Έμενα ο νους
μου ήτανε σε κείνους τους
θλιμμένους και τους βασανισμένους που δεν έχουνε ελπίδα, και σε κείνους που τρώγανε και πίνανε κείνη τη νύχτα
και που χορεύανε με τις γυ-

ναίκες που δεν έχουνε ντροπή,
και σε κείνους που μαζεύουνε
πλούτη κι αδιαφόρετα πράματα που δεν μπορούνε να τ'
αποχωριστούνε σαν σιμώσει ο
θάνατος, και που καταγίνουνται να δέσουνε τον εαυτό τους
με πιο πολλά σκοινιά, αντίς να
τα λιγοστέψουνε. Επειδής οι
δύστυχοι είναι φτωχοί από
μέσα τους κι αδειανοί και τρεμάμενοι, και θέλουνε να ζεσταθούνε και γι' αυτό ρίχνουνε από πάνω τους όλα αυτά τα
πράματα, σαν τον θερμιασμένον που ρίχνει απάνω του παπλώματα και ρούχα, δίχως να
ζεσταθεί. Λογαριάζω πως οι
σημερινοί οι άνθρωποι είναι πιο
φτωχοί στο απομέσα πλούτος
και γι' αυτό έχουνε ανάγκη
από τόσα πολλά μάταια πράματα. Αυτά που λένε χαρές και
ηδονές, τα δοκίμασα κι εγώ
σαν άνθρωπος, και πίστευα κι
εγώ πως ήτανε στ' αληθινά
χαρά κι ευτυχία. Μα γλήγορα
κατάλαβα πως ήτανε ψευτιές
και φαντασίες ασύστατες, και
πως χοντραίνουνε την ψυχή
και στραβώνουνε τα πνευματικά της μάτια, και τότε δε
μπορεί να δει, και γίνεται κακιά
κι αλύπητη στον πόνο τ' αδερφού της, αδιάντροπη, ακατάδεκτη, άθεη, θυμώτρα, αιμοβόρα.
Όσοι είναι σκλάβοι στην καλοπέραση του κορμιού τους
δεν έχουνε αληθινή χαρά, γιατί δεν έχουνε ειρήνη. Για τούτο θέλουνε να βρίσκουνται
μέσα σε φουρτούνα και να ζαλίζουνται, ώστε να θαρούνε
πως είναι φτυχισμένοι. Η χαρά
η αληθινή είναι μια θέρμη της
διάνοιας και μιαν ελπίδα της
καρδιάς που τις αξώνουνται
όσοι θέλουνε να μην τους ξέρουνε οι άνθρωποι, για να
τους ξέρει ο Θεός. Γι' αυτό,
Κύριε και Θεέ και πατέρα μου,
καλότυχος όποιος έκανε σκαλούνια από τη φτώχια κι από τα
βάσανα κι από την καταφρόνεση του κόσμου, για ν' ανεβεί σε
Σένα. Καλότυχος ο άνθρωπος
που ένοιωσε την αδυναμία του
αληθινά. Όσο πιο γλήγορα το
κατάλαβε, τόσο πιο γλήγορα
θα απογευτεί από το ψωμί που
θρέφει κι από το κρασί που δυναμώνει, αν έχει την πίστη του
σε Σένα. Αλλοιώς θα γκρεμνιστεί στο βάραθρο της απελπισίας.
Με τί λόγια να φχαριστήσω
τον Κύριό μου, που ήμουνα χαμένος και με χεροκράτησε,
στραβός και μ' έκανε να βλέπω; Εκείνος έστρεψε την λύπη
μου σε χαρά. «Διήλθομεν δια
πυρός και ύδατος, και εξήγαγεν ημάς εις αναψυχήν. Μα-

κάριος άνθρωπος ο ελπίζων
επ' Αυτόν».
Αδέλφια μου, δώστε προσοχή στα λόγια μου! Έτσι που
βλέπετε, έβλεπα κι εγώ, και
θαρρούσα πως έβλεπα" μα
τώρα κατάλαβα πως ήμουνα
στραβός και κουφός και ποδαγρός. Μετά χαράς δέχουμαι
κάθε κακοπάθηση, γιατί αλλοιώς δεν ανοίγουνε τα μάτια
στο αληθινό το φως, μήτε τ'
αυτιά ακούνε τα καλά μηνύματα, μήτε τα πόδια περπατάνε στον δρόμο που πάγει εκεί
όπου είναι η αιώνια πολιτεία
του Χριστού, εκεί που βρίσκουνε ειρήνη κι ανάπαψη οι
αγαπημένοι του. Όποιος δεν
καταλάβει πως είναι απροστάτευτος από τους ανθρώπους κι έρημος στον κόσμον
τούτον, δεν θα ταπεινωθεί. Κι
όποιος δεν ταπεινωθεί δεν θα
ελεηθεί. Η λύπη της διάνοιας
μας σιμώνει στον Θεό. Γι' αυτό
δεν θέλω καμιά καλοπέραση,
αλλά καρδιά συντριμμένη.
Αυτά κι άλλα πολλά αναβρύζανε από μέσα μου κείνη τη
νύχτα, και τα μάτια μου τρέχανε. Δεν ήξερε τι συλλογίζουμαι κανένας άνθρωπος,
εκεί που ήμουνα τρυπωμένος,
στο κουβούκλι μου, ούτε καν η
Μαρία που κοιμότανε δίπλα
μου κουκουλωμένη. Ο βοριάς
έκανε μεγάλη ταραχή απ' όξω.
Τα δέντρα αναστενάζανε, θαρρούσες πως κλαίγανε και πως
παρακαλούσανε ν' ανοίξω να
μπούνε μέσα να προστατευτούνε. Το καντήλι έριχνε το
χρυσοκέρινο φέγγος του απάνου στα κονίσματα και στ' ασημωμένο Ευαγγέλιο.
Δόξα σοι ο Θεός, καλά ήμαστε! Μακάριος είναι όποιος
είναι ξεχασμένος. Ο κόσμος
παραπέρα γλεντά, χορεύει,
κάνει αμαρτίες με τις γυναίκες,
παίζει χαρτιά. Ο δυστυχής
γιορτάζει τον θάνατο του κορμιού του, που κάνει τόσα για να
το φχαριστήσει. Λες πως κερδίσανε την αθανασία, τώρα
που ήρθε ο καινούργιος χρόνος, αντίς να κλάψουνε πως σιμώνουνε ολοένα στο τέλος
αυτής της πονηρής ζωής. «Πάτερ άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι
τί ποιούσι». Τί κάνουνε; Πού
πάνε; Σε λίγο θα καταντήσουνε τα κόκκαλά τους σαν λιθάρια άψυχα, θα γκρεμνιστούνε
τα παλάτια τους, θα σβύσει
όλη τούτη η οχλοβοή κι η φωτοχυσία, σαν κάποιο πράγμα
που δεν γίνηκε ποτές. Ω κατάδικοι, τί ξεγελοιώσαστε; «Ίνα
τί αγαπάτε ματαιότητα και ζητήτε ψεύδος;».
Ξημέρωμα
1ης Ιανουαρίου 1950

Σύνδεσμος Γυναικών Κορομηλιάς

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

Η Google με δωρεάν σεμινάριο στα Τρίκαλα
Σ

την εξειδίκευση της δράσης Google Grow
Greek Tourism Online, που παρουσιάστηκαν
τον Νοέμβριο του 2018 από τα Τρίκαλα για
όλη τη Θεσσαλία, προχωρά η Google. Ο παγκόσμιος
κολοσσός της πληροφορίας και του διαδικτύου θα
υλοποιήσει δωρεάν δίωρο εκπαιδευτικό σεμινάριο
σε συνεργασία με τον Δήμο Τρικκαίων. το Σεμινάριο
απευθύνεται σε επαγγελματίες που
δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού, αλλά
και σ όσους επιθυμούν να αξιοποιήσουν το
διαδίκτυο για να αναπτύξουν την επιχείρησή τους,
ενισχύοντας τη διαδικτυακή τους παρουσία όλον τον
χρόνο.

Το δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί
την Τρίτη 22 Ιανουαρίου στις 18.30 - 20.30, στο Μουσείο
Τσιτσάνη στα Τρίκαλα με θέμα: «Ψηφιακές Δεξιότητες για
τουριστικές επιχειρήσεις», το οποίο συνδιοργανώνεται
από τον Δήμο και την πρωτοβουλία «Grow Greek Tourism
Online» της Google.
Ετσι ο Δήμος Τρικκαίων, με τη συνεργασία αυτή, συνεχίζει
να επενδύει στην προσπάθεια ενίσχυσης και αναβάθμισης
των τοπικών επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού,
μετά την αυξανόμενη επιτυχία του Μύλου των Ξωτικών.
Εγγραφείτε στο g.co/greektourism-thessalia
Μέσα από το σεμινάριο, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για επιτυχημένα παραδείγματα ψηφιακού μάρκετινγκ,
καθώς και για τη χρήση βασικών διαδικτυακών εργαλείων
για την προώθηση της επιχείρησής τους όλο το χρόνο.
Τέτοια εργαλεία είναι η διαμόρφωση μιας ιστοσελίδας φιλικής προς όλες τις συσκευές, η παρουσία τους σε ψηφιακούς τοπικούς καταλόγους, η χρήση μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, κ.α.
Η πρωτοβουλία «Grow Greek Tourism Online» της Google
πραγματοποιεί τόσο κατ' ιδίαν συναντήσεις, όσο και

ομαδικά σεμινάρια σε ψηφιακές δεξιότητες σε συνεργασία
με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με στόχο την ενίσχυση της
ψηφιακής παρουσίας των επιχειρήσεων του νησιού όλο
το χρόνο.
Η πρωτοβουλία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εντάσσεται στις δράσεις
της Εθνικής Συμμαχίας για την Ενίσχυση των Ψηφιακών
Δεξιοτήτων και της Εργασίας στην Ελλάδα.

CMYK

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε πώς μπορείτε να αναπτύξετε
την επιχείρησή σας χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο και τα
δωρεάν εργαλεία που είναι διαθέσιμα, δηλώστε συμμετοχή
στο g.co/greektourism-thessalia, καθώς λόγω περιορισμένων
θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το
g.co/greektourism
ή
αποστείλετε
e-mail
στο
thessalia@ggto.gr.

τοπικά

ια
χριστουγεννιάτικη
γιορτή σε ένα
κατάστημα κράτησης έχει
σίγουρα μια γλυκόπικρη
γεύση. Το σχολείο όμως
οφείλει να δημιουργήσει
ένα πλαίσιο μέσα στο
οποίο αφενός θα
καλλιεργηθούν και θα
προβληθούν όλα τα
θετικά, αφετέρου όλα τα
«δύσκολα» θα
μετουσιωθούν μέσω της
τέχνης σε ένα πολύ
αληθινό μήνυμα που ο
κάθε κρατούμενος
στέλνει προς τον εαυτό
του και προς τους
προσκεκλημένους
επισκέπτες της
εκδήλωσης.

Μ

Έτσι, η εκδήλωση της 20ης
Δεκεμβρίου 2018, ξεκίνησε
με παραδοσιακά κάλαντα
Θεσσαλίας, τραγουδισμένα
από τέσσερις εκπαιδευόμενους και δύο εκπαιδευτικούς
με τη συνοδεία κλαρίνου του
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Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο 2ο ΣΔΕ Τρικάλων
«Ετούτος δω ο ξένος είναι η απόδειξη για το αν είμαστε καλοί
στα αλήθεια, ή μόνο στα εύκολα, στις μετάνοιες και τις νηστείες».

εξαιρετικού μουσικού Νεκτάριου Παπαγεωργίου. Στη συνέχεια αναδείχτηκε ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας του
σχολείου με κάλαντα και τραγούδια για τη νέα χρονιά, από
την Αλβανία την Τουρκία και
το Πακιστάν.
Ακολούθησε επίδειξη και

απονομή βραβείων για τις
δράσεις των εικαστικών κατασκευών και της ρομποτικής και στο τέλος ήρθε η σειρά του θεατρικού δρώμενου,
μια διασκευή του διηγήματος
του Στέφανου Δάφνη «Ο ξένος των Χριστουγέννων».
Σε ένα όμορφο χριστου-

CMYK

γεννιάτικο σκηνικό με γιορτινό τραπέζι και τζάκι -όλα κατασκευασμένα από μαθητές
και εκπαιδευτικούς - ένας ρακένδυτος ξένος διακόπτει
απρόσμενα το γιορταστικό
κλίμα μιας οικογένειας. Τα
μέλη της τον καλοδέχονται
και τον περιποιούνται μέχρι να
αποδειχτεί ότι ήταν ένας
πρώην φυλακισμένος. Οι κρατούμενοι – μαθητές της παράστασης πέρασαν στην
«άλλη όχθη» και βίωσαν όλα
τα συναισθήματα της αμηχανίας, της αποστροφής και του
φόβου. Μετά από έντονη ψυχική πάλη η οποία κορυφώθηκε με το τραγούδι ¨την
πόρτα ανοίγω το βράδυ» των
Λειβαδίτη, Θεοδωράκη, η οικογένεια τελικά ανοίγει την
καρδιά της και αποδέχεται

πραγματικά τον ξένο.
Ελπίζουμε ότι το μήνυμα
ελήφθη και από τους καλεσμένους μας, μέσα από τα λόγια ενός από τους ρόλους:
«Ετούτος δω ο ξένος είναι η
απόδειξη για το αν είμαστε καλοί στα αλήθεια, ή μόνο στα
εύκολα, στις μετάνοιες και τις
νηστείες».
Η γιορτή έληξε με περισσότερα τραγούδια που συνόδευσε με το κλαρίνο ο Νεκτάριος Παπαγεωργίου, τον
οποίο ευχαριστούμε θερμά
για το πόσο αυθόρμητα δέχτηκε να συμμετάσχει και να
ντύσει μουσικά τη γιορτή μας.
Την αίθουσα της γιορτής
και τον αύλειο χώρο επιμεληθήκαν εικαστικά οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, κ.
Μπρέντα Μαρία, Πολιτισμι-

σελίδα 11

κής και Αισθητικής Αγωγής, κ
Λάλος Γεώργιος, Κοινωνικής
Αγωγής και ο κ. Μπαρμπαρούσης Φώτης, Αριθμητικού
Γραμματισμού. Θα θέλαμε
επίσης να ευχαριστήσουμε το
Δίκτυο Αλληλεγγύης καθώς
και την εκπαιδευτικό κ. Μπαλαμώτη Φανή και τους μαθητές της Β1 Γυμνασίου του
Μουσικού σχολείου Τρικάλων
για την προσφορά δώρων
προς τους κρατούμενους μαθητές του σχολείου μας, τη Διευθύντρια του Γ.Κ. Κ. Τρικάλων, κα Λύτσιου Μαρία, όπως
και όλους τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.
Ευχαριστούμε επίσης τις
παρακάτω επιχειρήσεις για
την ευγενική τους χορηγία:
Elli's Bakery, ‘Πράσινος Μύλος’, ‘Serano’, ‘ Γιαννής’ ‘Μέλισσα’, ‘Τρικαλινή Παράδοση
‘ ψυγεία ΚΛΙΑΦΑ.
Τέλος, όλους τους εκπαιδευτικούς και φίλους που μας
τίμησαν με την παρουσία
τους!

12 σελίδα
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ε πρόσφατη
συνέντευξή
του στο
«ΒΗΜΑ» ο πρώην
πρωθυπουργός
Κώστας
Σημίτης,προέβλεψε
νέα προσφυγή στον
ESM για
δανεισμό,υποθέτοντα
ς προφανώς,ότι το
μαξιλαράκι των 22
περίπου δις θα
εξαντληθεί την
επόμενη διετία, χωρίς
η χώρα να έχει
αποκτήσει την
πολυπόθητη
πρόσβαση στις
αγορές.

Σ

Άλλωστε,με την άποψη
Σημίτη ευθυγραμίζεται με
χθεσινό της δημοσίευμα
και η Handelsblatt,η μεγαλύτερη οικονομική εφημερίδα της Γερμανίας με τίτλο:Δύσκολη η επιστροφή
της Ελλάδας στις κεφαλαιοαγορές.
Στη συνέχεια προβλέπει
ως πιθανή μια νέα προσφυγή στον ESM για δανεισμό.
Αυτά βέβαια δεν αποτελούν μια αυθαίρετη εικασία
της εφημερίδας, αλλά συνάγεται από τις εκτιμήσεις
που κάνουν για τη χώρα
μας οι τρεις μεγαλύτεροι οίκοι αξιολόγησης
.Για τη Fitch,η Ελλάδα
απέχει τρία επίπεδα για να
μπει στον κατάλογο των
αξιόχρεων χωρών,για την
Standard & Poor’s τέσσερα,και για τη Moodys’s
έξι.Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που ο Κώστας Σημίτης προφητεύει κάτι τέτοιο.
Είχε προβλέψει την αναγκαιότητα προσφυγής της
χώρας στο Δ.Ν.Τ., χρόνια
πριν αυτή επισυμβεί.Βέβαια,ο Κώστας Σημίτης δεν
διακατέχεται από κάποιο
κασσάνδρειο σύνδρομο ή
σύμπλεγμα.
Απλώς,μπορεί και βλέπει
με καθαρό μυαλό την πραγματικότητα.
Η πρόβλεψή του,ότι αργά
ή γρήγορα η χώρα θα περάσει το κατώφλι του
Δ.Ν.Τ. βασίζονταν στην
απλή διαπίστωση,ότι με συνεχείς ελλειματικούς προϋπολογισμούς που οδηγούν στον εκτροχιασμό του
δημόσιου χρέους,κάτι τέτοιο ήτο εκ των ων ουκ
άνευ.
Δεν χρειαζόταν να διαθέτεις ιδιαίτερη οικονομική
σκέψη για να το αντιληφθείς.
Εάν ήσουν κάτοχος
απλών αριθμητικών πράξεων, μπορούσες να το συλλάβεις.
Ούτε σήμερα χρειάζεται
να γνωρίζεις ανώτερα μαθηματικά για να αντιληφθείς,ότι δεν είναι στραβός ο γυαλός αλλά μάλλον
στραβά αρμενίζουμε.
Ας πάρουμε όμως τα
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τοπικά

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΣΗΜΙΤΗ

Toυ Αποστόλη Β. Παππά
Δημοτικού Συμβούλου
Δήμου Τρικκαίων

πράγματα από την αρχή.Τυπικά βγήκαμε από τα μνημόνια την 21/8/2018.Έξοδος όμως από τα μνημόνια
σημαίνει τι;
Ότι οι δανειακές μας υποχρεώσεις δεν θα καλύπτονται πλέον ούτε από τον
ESM,ούτε
από
το
Δ.Ν.Τ.,αλλά από τις αγορές.Τόσο απλά.Κάτι τέτοιο
όμως μέχρι τώρα δεν συμβαίνει.
Επομένως,η ύψιστη προτεραιότητα που θα πρέπει
πλέον να αποτελεί ΕΘΝΙΚΟ
ΣΤΟΧΟ,είναι η επανάκτηση της εμπιστοσύνης των
αγορών,και με μια αδρή
γραμμή θα μπορούσαμε να
το ορίσουμε ως εξής: Το
σημερινό απαγορευτικό επιτόκιο 4,5% για το δεκαετές
ομόλογο να κινηθεί κοντά
στο 3%.
Αναφέρομαι στο δεκαετές γαιτί αυτό αποτελεί την
πυξίδα,και βεβαίως αναλόγως κινούνται και τα υπόλοιπα μικρότερης ή μεγαλύτερης διάρκειας.
Μέχρι τα σήμερα όμως η
Ελλάδα δεν έχει καταφέρει
να κερδίσει την εμπιστοσύνη των αγορών,και πολύ
φοβούμαι,ότι αυτό δε θα
συμβεί ούτε στο προσεχές
μέλλον,εάν δεν αλλάξουμε
οικονομική ρότα. Ερμηνεύσαμε λάθος την έξοδο από
τα μνημόνια.
Πιστέψαμε ,ότι από
22/8/2018 οι χαρούμενες
μέρες της Μπελ - Επόκ επανήλθαν.
Δυστυχώς όμως,για να
ξανάρθουν οι μέρες αυτές
ο δρόμος είναι και μακρύς
και τραχύς.
Η ακατάσχετη παροχολογία και οι υποσχέσεις για
χιλιάδες προσλήψεις στο
Δημόσιο ξηλώνουν το πουλόβερ της δημοσιονομικής
σταθερότητας,και αυτό βεβαίως αποτιμάται πολύ αυστηρά από τις αγορές.
Τα κατά συρροήν δίκαια
θα’λεγε κανείς αιτήματα
μιας πράγματι δεινοπαθούσας κοινωνίας που βρίσκουν τη δικαστική τους
δικαίωση, δημιουργούν
αξιώσεις και απαιτήσεις δεκάδων δις.

Το ζήτημα είναι πως θα
ικανοποιηθούν ομαλά,χωρίς να τορπιλίσουν τους
επόμενους προϋπολογισμούς.
Δύσκολη πράγματι η
λύση αυτής της εξίσωσης.
Η μη περικοπή των συντάξεων δεν έγινε επειδή ξαφνικά δημιουργήθηκε επί
πλέον δημοσιονομικός χώρος για κάτι τέτοιο,αλλά
ως αντάλλαγμα για την επίλυση του Σκοπιανού.
Εάν τελικώς δεν βρεθεί
αυτός ο δημοσιονομικός
χώρος και δεν το αντέξει ο
προϋπολογισμός και υπάρξουν αποκλίσεις από τα
συμπεφωνημένα,τότε θα
ενεργοποιηθούν εκείνες οι
ρήτρες που προβλέπονται
σε τέτοιες περιπτώσεις,για
την επαναφορά στην κατά
τους δανειστές κανονικότητα.
Θα το πω πιο ωμά.Ποσώς
τους ενδιαφέρει τους δανειστές,εάν κάτι τέτοιο κινείται εντός των οικονομικών μας αντοχών . Σε περίπτωση που τα νούμερα δε
βγούνε,θα μας τα πάρουν
πίσω στο πολλαπλάσιο.Ή
μήπως αμφιβάλει κανείς ότι
δεν θα συμβεί κάτι παρόμοιο.Στο σημείο αυτό θα’θελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο
.Προσωπικά,με δύο απανωτά σημειώματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο
τάχθηκα υπέρ της επίλυσης
του Σκοπιανού που θα περιλαμβάνει του όρο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,άσχετα αν οι νυν
σλαβικής καταγωγής κάτοικοι των Σκοπίων έχουν
τόση σχέση με τους Αρχαίους Μακεδόνες,όση ο Φάντης με το ρετσινόλαδο.
Όμως,μετά από μια πολυετή αδράνειά,υπαιτιότητι μας δημιουργήθηκε μια
de facto κατάσταση στην
περιοχή,η οποία δυστυχώς
δεν ανατρέπεται.
Με το ζήτημα των Σκοπίων πρέπει κάποια στιγμή
να τελειώνουμε.
Όμως,είναι πολιτικά ανήθικο,για να μην χρησιμοποιήσω κάποιον βαρύτερο
χαρακτηρισμό,να επιλύεις
ένα εθνικό ζήτημα έναντι
κάποιου οικονομικού ανταλλάγματος.
Τα εθνικά ζητήματα δεν
μπαίνουν στη ζυγαριά έναντι οιουδήποτε τιμήματος,και
δη οικονομικού.Ας επανέλθουμε όμως στα της οικονομίας.
Η χώρα θα επανέλθει
στην κανονικότητα,από τη
στιγμή που θα αποκτήσει
πρόσβαση στις αγορές.
Μια χώρα εκτός αγορών
δεν αποτελεί τόπο προορισμού των επενδύσεωνκαι
είναι προφανές,ότι δεν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή
των επενδυτικών επιλογών
των ξένων funds και των

στρατηγικών επενδυτών.
Σε μια μετέωρη χώρα ,το
επενδυτικό ρίσκο είναι αρκετά υψηλό,και σ’ένα τέτοιο περιβάλλον μόνον κάπιοι ριψοκίνδυνοι επενδύουν,έστω κι αν πολλές
φορές το ασταθές και αβέβαιο περιβάλλον προσφέρει
υψηλές αποδόσεις. Όμως,
δεν φθάνουν μόνον αυτοί.
Οι μεγάλες και παραγωγικές επενδύσεις προσελκύονται μόνον σε σταθερούς και βέβαιους οικονομικά χώρους.
Στο σημείο αυτό,νομίζωπως θα πρέπει να εξηγήσουμε,γιατί η χώρα έχει μεγάλη ανάγκη ξένων επενδύσεων,αν θέλει να πετύχει
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Εξ ορισμού,μια πτωχευμένη χώρα δεν διαθέτει ικανούς δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους για να αναπτυχθεί.
Όσον αφορά τις δημόσιες επενδύσεις,τα υψηλά
πλεονάσματα περιορίζουν
το εύρος του Προγράμματος των Δημοσίων Επενδύσεων,που αποτελεί το βασικό δημόσιο μοχλό ανάπτυξης.
Εάν εδώ προσθέσουμε
και μια επικίνδυνη κουτοπονηριά της κυβέρνησης,η
οποία στο όνομα της δημιουργίας ενός εικονικού
υπερπλεονάσματος,προκειμένου αυτό να διαμοιρασθεί στη συνέχεια υπό τη
μορφή μερισμάτων για πελατειακή εξυπηρέτηση,μειώνει και συρρικνώνει διαρκώς ένα ήδη ισχνό Π.Δ.Ε.
,τα πράγματα γίνονται τραγικά.
Σωστή επομένως η παρατήρηση του πρώην πρωθυπουργού για μείωση των
πλεονασμάτων σε 1,5% μέχρι το 2029 και 1% μέχρι το
2060,υπό την προϋπόθεση,ότι ο επί πλέον δημοσιονομικός χώρος θα χρησιμοποιηθεί για δημόσιες
επενδύσεις.
Αν και πιστεύω,πως είναι
εξοντωτικό και ίσως και αντιοικονομικό μια χώρα να
πορεύεται με πλεονασματικούς προϋπολογισμούς
επί σαράντα και πλέον έτη.
Έτσι φρονώ,ότι κάπου
στο μέσο της διαδρομής αν
όλα πάνε καλά,τα πράγματα θα χαλαρώσουν και μάλλον θα επιστρέψουμε σε
ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς.
Επί πλέον,με την ένταξη
στην Ευρωζώνη η Τράπεζα
της Ελλάδος,απώλεσε το
εκδοτικό προνόμιο,άρα
απώλεσε και τη δυνατότητα
έκδοσης έστω και πληθωριστικού χρήματος προκειμένου να χρηματοδοτηθούν
οι δημόσιες επενδύσεις.
Εν προκειμένω,η αύξηση
του πληθωρισμού αντι-

σταθμίζονταν από την αύξηση της απασχόλησης.
Αποτελούσε αυτό παλαιότερα μια πρακτική και ένα
έσχατο εργαλείο. Τώρα,
όσον αφορά τις εγχώριες
ιδιωτικές επενδύσεις αυτές
βρίσκονται στο ναδίρ.
Η πτώση του κύκλου εργασιών και η υπερφορολόγηση έχουν μειώσει δραματικά τα αποθεματικά,τα
κεφάλαια κίνησης,και τα
επενδυτικά κεφάλαια των
επιχειρήσεων.
Ο οικονομικός τροφοδότης των ιδιωτικών επιχειρήσεων,ο τραπεζικός τομέας δηλαδή,νοσεί και βρίσκεται σε ημιπαράλυτη κατάσταση,με συνέπεια την
υποχρηματοδότηση αυτών.
Για την οικονομική αναιμία του τραπεζικού κλάδου
δεν ευθύνονται μόνον τα
κόκκινα δάνεια,αλλά εξίσου
ευθύνεται το ότι το αποταμιευτικό προϊόν των απλών
ιδιωτών έχει για τους περισσότερους μηδενισθεί και
για τους ολιγότερους ελαχιστοποιηθεί.
Σε μια υγιή οικονομία,οι
αποταμιεύσεις του απλού
κόσμου είναι αυτές που γεμίζουν τα Τραπεζικά ταμεία.
Εάν αυτό δεν υπάρχει,ο
Τραπεζικός κλάδος θα φυτοζωεί με συνέπεια την υποχρηματοδότηση των παραγωγικών επενδύσεων και
την ανάπτυξη στο περίμενε.
Και δεν μας φθάνουν όλα
αυτά,χάσαμε και το τρένο
της ποσοτικής χαλάρωσης
από όπου θα μπορούσε να
αντληθεί φθηνό χρήμα,
λόγω της Βαρουφακειάδας.
Με αυτές τις παθογένειες,χαμηλή πτήση δημόσιων
και ιδιωτικών επενδύσεων
να συνυπάρχουν στον οικονομικό κύκλο που βιώνει
η χώρα,η μόνη διέξοδος
για ανάπτυξη είναι η προσέλευση εξωχώριων επενδύσεων.
Κι ας μην διαφεύγει της
προσοχής μας,ότι διά της
οικονομικής μεγενθύνσεως,της αύξησης δηλαδή
του ΑΕΠ,πέραν των άλλων
μειώνεται ο λόγος ΧΡΕΟΣ/ΑΕΠ που είναι και το
πλέον κρίσιμο σημείο.
Διότι,δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία η απομείωση του χρέους κατά κάποια δις σε απόλυτους
αριθμούς,όσο η μείωση αυτού ως ποσοστού του
ΑΕΠ.Τη σχέση αυτή ΧΡΕΟΣ/ΑΕΠ, είναι που λαμβάνουν υπόψη στις εκτιμήσεις τους οι αγορές.
Επομένως,η ανάπτυξη είναι αυτή που θεραπεύει
στη ρίζα τους και την απασχόληση και το Δημόσιο
χρέος και πολλά άλλα.
Όλα τα υπόλοιπα είναι
ασπιρίνες και σουφλαμιδόσκονες. Ένα πισωγύρισμα

λοιπόν,μια εκ νέου προσφυγή στον ESM για δανεισμό,θα μοιάζει με εθνικό
ολοκαύτωμα.
Ίσως και με εθνικό αφανισμό. Οι όροι που θα μας
επιβληθούν,δεν θα’ναι ένα
απλό μαστίγωμα.
Θα’ναι μαστίγωμα μέχρις
αποκαλύψεως των οστών.
Αυτό,το γνωρίζει πολύ καλά
ο κ.Σημίτης,γι’αυτό χτυπά
καμπανάκι πριν είναι πολύ
αργά.
Τώρα,αν θα εισακουσθεί
κιόλας είναι μια άλλη ιστορία.
Ας ελπίσουμε πως ναι.Και
για να κλείσουμε
. Ο κ.Σημίτης έχει αποδείξει,ότι είναι η προσωποποίηση της σύνεσης.
Το έτος 1979 διαφώνησε
με το απόλυτο και ανεδαφικό σύνθημα «Έξω από
την Ε.Ο.Κ.»,τροποποιώντας
το στο «ΟΧΙ στην Ευρώπη
των μονοπωλίων ναι στην
Ευρώπη των λαών».
Η στάση του αυτή του
στοίχησε την αποπομπή
από το Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ και
στη συνέχεια δεν συμπεριελήφθηκε στα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών
του 1981.Ιστορικά όμως δικαιώθηκε για εκείνη του τη
θέση.
Το 1985-1987 ήτο εμπνευστής και εκτελεστής
του σταθεροποιητικού προγράμματος,το οποίο εκρίθη
αναγκαίο μετά την οικονομική απλοχεριά της πρώτης
τετραετίας.
Εάν το πρόγραμμα εκείνο
συνεχιζόταν μέχρι τέλους,πολλα θα είχαν αποφευχθεί.
Δυστυχώς όμως, επικράτησε η λογική του «Τσοβόλα δώστα όλα»,το πρόγραμμα ανεκόπη και ο κ.Σημίτης πήρε το καπελάκι του
και έφυγε, κατά πως του
επέβαλε η αξιοπρέπειά του.
Μακροπρόθεσμα, κι εδώ
δικαιώθηκε.
Το επόμενο έτος έχουμε
εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.
Εύχομαι τούτη τη φορά,
το πρόσωπο που θα επιλεγεί να μην είναι προϊόν κομματικών συμβιβασμών.Η
Ελληνική Βουλή που θα
προκύψει από τις επόμενες
εκλογές,έχει χρέος να αξιοποιήσει στη θέση αυτή το
ΕΘΝΙΚΟ & ΗΘΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ που λέγεται Κώστας
Σημίτης.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να είναι
ισχυρή,δοκιμασμένη,και κυρίως διεθνώς αναγνωρισμένη προσωπικότητα.Εάν
πληροί αυτές τις προϋποθέσεις ,τότε,εκ της θέσεώς
του θα προσφέρει στη
χώρα.
Ή μήπως δεν ήταν λάθος,που δεν προτάθηκε ως
Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο αείμνηστος Κων/νος
Μητσοτάκης;Εύχομαι τούτη
τη φορά,το Εθνικό συμφέρον να υπερισχύσει του
κομματικού πάθους.
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4 Τιμήθηκε από την ΕΟΕ η Τζέλη,
σε λαμπρή εκδήλωση στην Αθήνα
•(σελ. 8)

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΙ… ΧΙΟΝΙ
Τρεις ποδοσφαιριστές ανακοίνωσε ο ΑΟΤ,
ενώ είναι άγνωστο αν ο αγωνιστικός χώρος
την Κυριακή θα είναι σε θέση να φιλοξενήσει
τον αγώνα με τον Απόλλωνα Λάρισας
•(σελ. 5)

Μέχρι τώρα οι
μεταγραφές του
ΑΟ Τρίκαλα δεν
είναι αυτό που λέμε…
ηχηρές. Βέβαια θα μου
απαντούσε κάποιος ότι τα
ονόματα δεν παίζουν
μπάλα αλλά όλοι κρίνονται
στο… χορτάρι!
Σωστά, αλλά από την άλλη
δεν μπορείς να βαπτίσεις
και το ψάρι κρέας!
Ας περιμένουμε μέχρι το
τέλος της μεταγραφικής
περιόδου και εκεί
θα μπορέσει κάποιος να
κάνει το ολοκληρωμένο
σχόλιο του. Εκείνο όμως
που δεν επιτρέπεται είναι
η διάθεση της «νέας τάξης
πραγμάτων» στην ΠΑΕ
να διαγράφει σχόλια
φιλάθλων που είναι κριτικά
και όχι υβριστικά. Επειδή
ο ΑΟΤ στηρίζεται στην
δύναμη του λαού του
θα ήταν φρόνιμο
να ακουστούν όλες
οι απόψεις και όσοι έχουν
τα… γένια να έχουν και
χτένια στις αποφάσεις!

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΤΟ… ΧΙΟΝΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΠΑΡΚΕ
Ειδικοί αναλύουν τι σημαίνει
αθλητισμός με… βαρύ χιονιά!

•(σελ. 7)

Ίκαροι και Καλαμπάκα περιμένουν
να βρεθούν πάλι σε δράση
•(σελ. 4)
CMYK
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Πήρε…
ανάσα

Είναι παντός καιρού

Ο Παναθηναϊκός βρήκε την
συνταγή για να ξεπεράσει
το εμπόδιο της Μπάγερν
Μονάχου
Ο Παναθηναϊκός μετά τη βαριά
ήττα του ΣΕΦ επέστρεψε στο
σπίτι του και επικράτησε με σχετική άνεση της Μπάγερν Μονάχου με 77-67 και επέστρεψε στα
θετικά αποτελέσματα. Τάδε έφη
basketblog.
Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον
Παναθηναϊκό να έχει στην αρχική
του πεντάδα τους Καλάθη, Παππά, Παπαπέτρου, Μήτογλου και
Γκιστ, σε μία αμιγώς ελληνική
πεντάδα, την ώρα που οι Βαυαροί είχαν στο σχήμα τους τους
Λο, Ντζέντοβιτς, Λούτσιτς, Ουίλιαμς και Ραντόσεβιτς.
Μπορεί στα πρώτα λεπτά η
Μπάγερν να πάγωσε την ήδη
παγωμένη ατμόσφαιρα του
ΟΑΚΑ όντας μπροστά στο σκορ
με 7-8, όμως ο Παπαπέτρου ανέβασε στροφές και έδωσε εκ νέου
το προβάδισμα στην ομάδα του.
Οι «πράσινοι» ήταν σκληροί στα
αμυντικά τους καθήκοντα και κατάφεραν να κλείσουν το δεκάλεπτο προηγούμενοι με 22-11.
Στο β' δεκάλεπτο ο Πιτίνο θέλησε να δοκιμάσει σχήματα και
πρόσωπα, με τον Γιώργο Παπαγιάννη να παίρνει αρκετό χρόνο
συμμετοχής. Ο βραχύσωμος σέντερ ήταν θετικός, παρά τους 2
πόντους που πέτυχε έδειξε ότι
μπορεί να ανταποκριθεί σιγά
σιγά στις απαιτήσεις του επιπέδου.
Ο Λάσμε που τον αντικατέστησε στη συνέχεια πρόσφερε
μία εντυπωσιακή φάση με την
τάπα στον Γιόβιτς, όμως τραυματίστηκε συνάμα, με αποτέλεσμα να έρθει στο παρκέ ο Γκιστ.
Η διαφορά στο σκορ δεν άλλαξε,
με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν
στα αποδυτήρια με το σκορ στο
43-32.
Στο β' ημίχρονο η Μπάγερν
ανέβασε στροφές και προσπάθησε να μπει στο παιχνίδι και
να... κλέψει τη νίκη. Ο Παναθηναϊκός έβρισκε λύσεις κυρίως
με την δημιουργία του Καλάθη
και την εκτέλεση των Παπαπέτρου και Λοτζέσκι. Οι Βαυαροί
κατάφεραν να μειώσουν ακόμα
και στους 7 (55-48), όμως δεν
πλησίασαν ποτέ έκτοτε στο σκορ,
με το δεκάλεπτο να κλείνει στο
59-50.
Στο τελευταίο δεκάλεπτο του
αγώνα η Μπάγερν είχε εξαιρετική
λειτουργία επιθετικά, με τους
παίκτες να βρίσκονται εξαιρετικά
μεταξύ τους, όμως δεν πετύχαιναν το στόχο που δεν ήταν άλλος
από το καλάθι.
Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε την αστοχία του αντιπάλου
του και με τον Καλάθη να πετυχαίνει ένα ακόμα double double
και να δημιουργεί τη φάση της
βραδιάς με το κλασσικό alleyhoop με τον Γκιστ, σφράγισε τη
νίκη για την ομάδα του.
Ο Ιωάννης Παπαπέτρου έκανε ρεκόρ καριέρας στην Ευρωλίγκας σε ό,τι αφορά το σκοράρισμα, πετυχαίνοντας 18 πόντους
στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπάγερν Μονάχου,
ενώ ισοφάρισε και το ρεκόρ του
στα ριμπάουντ με 8.

Οι επιχώριοι καλαθοσφαιριστές άλλων ομάδων βρίσκονται πάντα
στις επάλξεις και γεμίζουν το βιογραφικό τους με θαυμαστό τρόπο

Θ

εωρητικά τα
παιχνίδια του
μπάσκετ δύσκολα
αναβάλλονται αφού
διεξάγονται σε στεγασμένο
χώρο. Ωστόσο δεν πρέπει να
ξεχνάμε και τις μετακινήσεις,
που αποτελούν μεγάλο
πονοκέφαλο.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ετσι η διοργανώτριες αρχές είναι
λογικό να θέτουν σε πρώτη ευκαιρία
την ακεραιτότητα των πρωταγωνιστών.
Στο πλαίσιο αυτό αναβλήθηκαν
αρκετά παιχνίδια από τον Βόρειο
όμιλο του Βορρά στα οποία ήταν
να αγωνιστούν οικείοι παίκτες.
Όμως όσοι πήραν το πράσινο φως
φρόντισαν να κάνουν πολύ καλά
την δουλειά τους, όπως δηλαδή συνήθισαν το κοινό όλα αυτά τα χρόνια.
Εννοείται ότι κοίταξαν την δική τους
αποστολή με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο αλλά δεν είχαν πρόβλημα να
αναγνωρίσουν την αξία των αντιπάλων.
Αλλωστε με αρκετούς απ’αυτούς
συνυπήρξαν κάτω από την ίδια μπασκετική στέγη και οι καλές σχέσεις
τους αντέχουν στον χρόνο.
Από την πλευρά τους οι Τρικαλινοί
φίλαθλοι έσπευσαν να καταγράψουν
μια ακόμη φορά τα δεδομένα με
άγρυπνο μάτι.
Εννοείται ότι όλοι οι γνώριμοι καλαθοσφαιριστές, που ακροβολίστηκαν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας
αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές για το τοπικό μπάσκετ.
Ετσι οι ευχές του κόσμου τους
συνοδεύουν πάντα.
Ως εκ τούτου οι αθλητές έχουν
έναν λόγο παραπάνω για να αναπτύσσουν ταχύτητα και να πλειοδοτούν σε εμπνεύσεις.
Και στα τρέχοντα πρωταθλήματα
οι Τρικαλινοί παίκτες εξελίσσονται
σε ηγέτες των ομάδων τους και τις
παίρνουν από το… χεράκι όταν αρχίζουν τα δύσκολα.
Παράλληλα μέσα τους έχουν τη
νοοτροπία του νικητή κάτι που αποτυπώνεται στο γεγονός ότι πολλά
στελέχη βρίσκονται σε ρόστερ ομάδων, που διαγράφουν πορεία πρωταθλητισμού ή διαθέτουν υψηλό κίνητρο. Πολύ σωστά άπαντες πορεύονται βήμα- βήμα, καθώς ξέρουν
ότι κάθε αγώνας είναι διαφορετικός.
Το ζητούμενο είναι να φτάσουν
οι πρωταγωνιστές στο τέλος με
ψηλά το κεφάλι, οπότε στην περίπτωση αυτή θα νιώσουν αφάνταστη
εσωτερική πληρότητα και επιπρόσθετα θα γεμίσουν εντυπωσιακά το
βιογραφικό τους.
Μέχρι τώρα οι γνωστοί άσοι βγάζουν τα Τρίκαλα ασπροπρόσωπα
και δεν υπάρχει λόγος να αλλάξουν
συνήθειες στην καυτή συνέχεια.
Πάντως το στήσιμο μιας ομάδας
θυμίζει επιστήμη. Ακόμη και ένας
κρίκος αν λείψει από την αλυσίδα
μπορεί να γίνει η ζημιά.
Φυσικά οι αθλητές εισπράττουν
μαζεμένα μπράβο αν οι φίλαθλοι
δουν τα συγκροτήματα να ενεργούν
ως ομάδα με την πραγματική σημα-

Μεστή εμφάνιση για λογαριασμό της Καρδίτσας
έκανε ο πρώην παίκτης των Τρικάλων Ν. Καλλές
σία της λέξης.
Σε κάθε περίπτωση πάντως χαίρεται να συνεργάζεται κανείς με
αθλητές, που είναι ισχυρές προσωπικότητες. Η καριέρα τους είναι γεμάτη από μεγάλες εμφανίσεις, που
γράφτηκαν στα ιστορικά βιβλία του
μπάσκετ. Συμπερασματικά η φήμη
που απέκτησαν τα δικά μας μπασκετικά παιδιά κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Δούλεψαν και δουλεύουν
συστηματικά επί χρόνια και εξαργυρώνουν έτσι τους καρπούς των
κόπων τους.
Ας κάνουμε λοιπόν μια αναδρομή
στα τελευταία παιχνίδια με την βοήθεια του ebasket ξεκινώντας από
την Α2 Εθνική η οποία είναι πραγματικά γεμάτη.
Μόνος στην κορυφή του πρωταθλήματος της Α2 μετά το πέρασμα
της 12ης αγωνιστικής βρέθηκε ο
Ιωνικός Νικαίας. Η ομάδα του Νίκου
Βετούλα δεν έδειξε έλεος στον Εθνικό, διαλύοντας τον εκτός έδρας με
137-76. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο
Φώτης Βασιλόπουλος, ο οποίος έκανε ένα ασύλληπτο double-double
με 22 πόντους και 22 ασίστ. 27 πόντους πρόσθεσε το βαρύ πυροβολικό
του Ιωνικού, Λουκάς Μαυροκεφαλίδης. O Αγγελος Τσαγκαράκης από
την πλευρά του συνεισέφερε 5(1).
Οι Νικαιώτες εκμεταλλεύτηκαν με
τον καλύτερο τρόπο τη νέα “γκέλα”
του Ηρακλή, ο οποίος δεν μπόρεσε
να φύγει με το “διπλό” από την Κω.
Ο εντυπωσιακός Ιπποκράτης του
Κώστα Παπαδόπουλου πραγματοποίησε ακόμα μία μεγάλη εμφάνιση,
νίκησε τον Γηραιό με 69-61, κυριαρχώντας στο τέταρτο δεκάλεπτο κι
έβαλε πλώρη για πλέι οφ. Για τους
νησιώτες ο πρώην παίκτης των Τρικάλων Γ. Χατζηνικόλας είχε 8(1),
ενώ για τον «Γηραιό» ο Αγγελακόπουλος 7 και ο Γιαννακίδης συμμετοχή.
To “διπλό” της αγωνιστικής πανηγύρισε ο Χαρίλαος Τρικούπης. Η
ομάδα του Μεσολογγίου πέρασε
από το Ψυχικό, επικρατώντας του
συνόλου του κόουτς Ρεμεντέλα με
63-62, χάρη σε buzzer beater καλάθι
του Μιχάλη Πολίτη. Νωρίτερα, ο
Παπαντωνάκος είχε χάσει την ευκαιρία να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα
του, αστοχώντας σε 2 βολές.
Ο Απόλλων Πάτρας προσγείωσε
απότομα τον Ερμή Αγιάς, επικρατώντας με 72-62 στην Περιβόλα.

Για την ομάδα της Λάρισας ο Θ.
Τσιλούλης είχε 15, ο Λ. Τριανταφύλλου 10(1) και ο Λάππας 7(1).
Ο ΑΣ. Καρδίτσας του Γιάννη Τζήμα
είχε πολλά κέφια και επιβλήθηκε
του Πευκοχωρίου με 84-65. Καλλές
και Σαριμπαλίδης είχαν από 12π και
από 3 Κακλαμάνος και Παπαχρήστος.
Στο ζευγάρι Αμύντα- Καβάλα 6846 για τους νικητές ο Θ.
Βαρδιάνος(πρώην του ΑΣΤ) ήταν
ουσιαστικός με 14(4), ενώ για τους
ηττημένους σπουδαίο παιχνίδι έκανε
ο Χουχούμης με 15(3), ενώ ο Προδρόμου έγραψε 5.
Εξάλλου αμετάβλητη παρέμενε η
κορυφή του πίνακα των σκόρερ μετά
το τέλος της 12ης αγωνιστικής της
Α2. Στην πρώτη θέση γι ακόμη μία
αγωνιστική είναι ο Τομς Λεϊμάνις, ο
οποίος έφτασε τους 235 πόντους.
Από κοντά ακολουθεί και ο Στέφαν
Τζόρτζεβιτς (229 πόντοι), ενώ την
τριάδα συμπληρώνει ο Ρίχαρντς
Κούκσικς (202 πόντοι).
Στη πρώτη δεκάδα βρίσκονται
ακόμη οι: Κώστας Κακαρούδης
(Ηρακλής), Δημήτρης Χείλαρης (Κόροιβος), Μάρτιν Παασόγια (Ψυχικό),
Ορφέας Στασινός (Μαρούσι), Βαγγέλης Καράμπουλας (Ιωνικός Νίκαιας), Φώτης Βασιλόπουλος (Ιωνικός Νίκαιας) και Νίκος Παπανικολάου (Ψυχικό).

Μετ’ εμποδίων
Μπορεί ο ένας όμιλος της Β’ Εθνικής να πραγματοποιήθηκε κανονικά
όμως αυτός του Βορρά είχε αρκετές
διαρροές λόγω καιρού.
Στην κορυφή του ομίλου του Νότου της Β’ Εθνικής διατηρήθηκε ο
Τρίτωνας. Η ομάδα του κόουτς Μιχελάκου άλωσε την Κόρινθο, επικρατώντας του ΚΑΟΚ με 56-50, για
την 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Για τους ηττημένους ο πρώην
αθλητής του Αιόλου Νάσος Περωτής
είχε 3π.

Παρέα στο σύνολο από τα Σεπόλια
στην πρώτη θέση συνεχίζουν να κάνουν η Δάφνη Δαφνίου(Τάταρης 4)
και ο Οίακας Ναυπλίου. Η ομάδα
του Χαϊδαρίου πανηγύρισε ένα σπουδαίο “διπλό” (71-78) στη δύσκολη
έδρα του Γλαύκου, ενώ ο Οίακας
Ναυπλίου έκανε πάρτι (90-69) στην
έδρα του κόντρα στον Μανδραϊκό.
Για τους φιλοξενούμενους δεν έφταναν οι 14(2) του πρώην Αίολου Δέδε.
Στη μία νίκη μακριά από την κορυφή διατηρήθηκαν Παγκράτι και
Δούκας.
Το πρώτο, έχοντας αρκετές απουσίες, τα χρειάστηκε στο Μετς, αλλά
επικράτησε τελικά της Πεντέλης με
84-81(εξαιρετικός Δερμιτζάκης με
20 και 2 τρίποντα).
Ο Παπάγου πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα, επικρατώντας άνετα
εντός έδρας του Έσπερου Καλλιθέας με 90-69. Για τους νικητές ο
Λεκάκης είχε 4(1) και για τους ηττημένους ο Σκουλούδης 16.
Το τρένο του Ανατόλια δεν είχε
στάση ούτε στον Βόλο. Το σύνολο
από τη Θεσσαλονίκη πέρασε κι από
την έδρα της Νίκης Βόλου, επικρατώντας με 84-76 και παρέμεινε μόνο
στην κορυφή του ομίλου του Βορρά
της Β Εθνικής, κάνοντας ακόμα ένα
βήμα για την άνοδο στην Α2.
Μυθική εμφάνιση από τον πολύπειρο Καραποστόλου, ο οποίος βομβάρδισε το αντίπαλο καλάθι με 40
πόντους κι 9 τρίποντα.
Το Αγρίνιο ζορίστηκε στο πρώτο
δεκάλεπτο, αλλά στη συνέχεια επέβαλλε τον ρυθμό του και κατάφερε
να πάρει τη νίκη κόντρα στη Γέφυρα,
παραμένοντας στο -1 από την κορυφή.
Διπλά παραμονής για Έσπερο Λαμίας και Χαλκηδόνα στην έδρα των
Φαίακα Κέρκυρας και Στρατωνίου.
Για την ομάδα της Στερεάς Ελλάδας τρομερό παιχνίδι έκανε ο πολύπειρος Νίκος Κατσαρές που σταμάτησε στους 27 με 3 τρίποντα.
Λόγω κακοκαιρίας όμως έμειναν
σε εκκρεμότητα αρκετά παιχνίδια.
Στο πλαίσιο αυτό ο αγώνας ΓΣ
Φαρσάλων-ΧΑΝΘ για τη 12η αγωνιστική της Β’ Εθνικής Κατηγορίας
Ανδρών (2ος Όμιλος) αναβλήθηκε
την Τετάρτη και θα διεξαχθεί στις
16/01/2019 και ώρα 17.00 στο κλειστό γυμναστήριο Φαρσάλων.
Επίσης ο αγώνας ΑΣ Μαχητές
Πειραματικού Π.-ΓΣ Ελευθερούπολης για τη 12η αγωνιστική της Β’
Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών (2ος
Όμιλος) αναβλήθηκε και θα διεξαχθεί στις 16/01/2019 και ώρα 18.30
στο ΔΑΚ Πεύκων.
Τέλος ο αγώνας ΑΠΣ Φίλιππος
Βέροιας-ΑΟΚ Ίκαροι Σερρών για τη
12η αγωνιστική της Β’ Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών (2ος Όμιλος) αναβλήθηκε και θα διεξαχθεί στις
16/01/2019 και ώρα 17.00 στο ΔΑΚ
Βικέλας της Βέροιας.

Ξεχωριστή βράβευση
Ο Απόστολος Κόντος είναι αυτός που έκανε την αρχή στις βραβεύσεις
των παλαιμάχων αθλητών του «τριφυλλιού» με αφορμή την συμπλήρωση
των 100 χρόνων από την ίδρυση του τμήματος μπάσκετ του συλλόγου,
με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να τον βραβεύει στο ημίχρονο της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Μπάγερν Μονάχου στο ΟΑΚΑ.

τΟΠιΚΑ

Π

ολλοί τονίζουν
ότι η ΑΕΤ
πραγματοποιεί
το πρωτάθλημα
της ζωής της.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Τα ίδια τα αποτελέσματα
δικαιώνουν τους πάντες αφού
ξέχασε να χάνει.
Εννοείται ότι το αήττητο
δίνει ώθηση και οι παίκτες
θα συνεχίσουν να δίνουν το
100% αναδεικνύοντας την
ομαδική δουλειά.
Με την τακτική αυτή όλοι
ελπίζουν ότι θα συνεχιστούν
οι ιδανικές μπασκετικές ημέρες.
Τα μέχρι στιγμής αγωνιστικά δρομολόγια έχουν ως
εξής:
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Κρατάει γερό τιμόνι
Η ΑΕΤ οδηγεί με στιβαρότητα την κούρσα στην Α2 ΕΣΚΑΘ
και θα ψάξει ανάλογη συνέχεια βασιζόμενη στην σοβαρότητα
ζης Κ. 6, Μπαλωμένος Α.,
Χρηστάκος Σ. 5, Μπαϊρακτάρης Ε., Οκκας Α. 11(2), Βήτας
Θ. 10, Κατούνας Γ. 11.

Εδειξε σεβασμό

ιδανική αρχή
Καλό ταμείο έκανε στην
πρεμιέρα της Α2(20-21 Οκτώβρη 2018) η ΑΕΤ.
Οι κόκκινοι είναι αλήθεια
ότι δούλεψαν μεθοδικά και
προσπάθησαν να συνεχίσουν
από εκεί που σταμάτησαν πέρυσι.
Ως γνωστόν οι ίδιοι είχαν
πραγματοποιήσει θετικές εμφανίσεις, οπότε φέτος θέλουν να βγάλουν νέους
άσους από το μανίκι τους.
Ο σίγουρος δρόμος για θετικό ταμείο είναι η βήμα- βήμα
πορεία.
Διότι ειδικά στην συγκεκριμένη κατηγορία οι ανατροπές
είναι συνηθισμένη υπόθεση.
Ο κόουτς Γκότας θέλησε
να παρουσιάσει φέτος μια
αθλητική ομάδα με παίκτες
που θα πιέζουν σε μεγάλο
βαθμό. Ετσι θα πάρουν την
μπάλα στην κατοχή τους εκδηλώνοντας με καλές προϋποθέσεις τις επιθέσεις τους.
Ασφαλώς είναι σημαντικό
να μπαίνουν στην εξίσωση
όσο το δυνατόν περισσότεροι
παίκτες, αφού το άπλωμα
των ρόλων κάνει πιο εύκολη
την ζωή όλων.
Πάντως στην πρεμιέρα
έπρεπε τα μάτια να είναι ανοιχτά.
Διότι όσο καλά και αν διάβασε τον Ικαρο Λάρισας ήθελε να δει πράγματα να βγαίνουν στο παρκέ.
Οι γηπεδούχοι είχαν σοβαρότητα και επικράτησαν
με 58-41. Εδειξαν λοιπόν ότι
διαθέτουν αξιόπιστη άμυνα,
ενώ στην επίθεση με το πλήρες λύσιμο θα έρθουν ακόμη
καλύτερες μέρες.
Στην αρχή οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να προβάλλουν αντίσταση αλλά στο
διάβα του χρόνου η ΑΕΤ πέρασε στην θέση του οδηγού.
Κατάφερε λοιπόν να χτίσει
μια διαφορά ασφαλείας, που
έφτασε και στους 20 πόντους.
Ετσι ο κόουτς είχε την ευκαιρία να δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλους τους αθλητές, αφού θα χρειαστεί να
βάλουν άπαντες λιθαράκι
στην διάρκεια της χρονιάς.
Τα δεκάλεπτα: 16-14 , 3419, 47-28 , 58-41
ΑΕΤ: (Γκότας Χρ.)Μπράμης
Κ. 1, Ραμμίδης Γ. 5, Καταραχιάς Κ., Νίτσιος Κ. 6, Παπαγεωργίου Α. 8, Αμπράζης Κ.
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Ουσία και θέαμα συνδυάζει η ΑΕΤ ,
που θέλει να φτάσει στο τέλος του δρόμου
3, Μπαλωμένος Α. 2, Χρηστάκος Σ. 7, Μπαϊρακτάρης
Ε. 5(1), Όκκας Α. 11, Βήτας
Θ. 8, Κατούνας Γ. 2.

Με σφιχτή άμυνα
Τα Σουφλάρια έκαναν το
λάθος να αγριέψουν την ΑΕΤ
που γρήγορα κατέθεσε τις
αρετές της.
Το τελικό 35-61 είναι ένα
αποτέλεσμα που δείχνει ότι
η ομάδα του κ. Γκότα βαδίζει
σε καλό δρόμο, οπότε συνεχίζοντας με μεθοδικότητα θα
προσπαθήσει να διανύσει όλη
την διαδρομή.
Ένα ημίχρονο αποδείχτηκε
αρκετό στην ΑΕΤ να φέρει
την υπόθεση απολύτως στα
μέτρα της και να δώσει διαστάσεις στην επιτυχία της.
Το αρχικό 15-8 ταρακούνησε την ΑΕΤ, που σταδιακά
άρχισε να κλείνει την ψαλίδα.
Αρμα μάχης ήταν ασφαλώς
η άμυνα. Στο κομμάτι αυτό
οι ερυθρόλευκοι πέρασαν χειροπέδες στους αντιπάλους
και τους έβγαλαν από τον
τρόπο σκέψης τους.
Ετσι στην πορεία φάνηκε
η ποιότητα της ΑΕΤ με το
κοντέρ να γράφει εντυπωσιακά και να φέρνει διάπλατα
χαμόγελα.
Τα δεκάλεπτα: 15-08 , 2925, 30-41 , 35-61
ΑΕΤ: (Γκότας Χρ.)Μπράμης
Κ. 15(4), Ραμμίδης Γ. 4, Καταραχιάς Κ., Νίτσιος Κ. 3,
Παπαγεωργίου Α. 14, Αμπράζης Κ. 2, Μπαλωμένος Α.,
Χρηστάκος Σ. 4, Μπαϊρακτάρης Ε., Όκκας Α. 6, Βήτας
Θ. 9, Κατούνας Γ. 4

Σωστή στόχευση
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.
Με τις σκέψεις αυτές παρατάχθηκαν οι δυο ομάδες
στο 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 πά-

ρουν.
Η ιστορία έγραψε 71-56
και οι νικητές κατέδειξαν ότι
βαδίζουν σε καλό δρόμο.
Συμπερασματικά οι ερυθρόλευκοι ενήργησαν με σοβαρότητα και δικαιώθηκαν.
Πάντως για όλους ο δρόμος στην Α2 θα είναι μακρύς,
οπότε μετράει το 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

Χρήσιμο διπλό
Ολες οι ομάδες του κόσμου
έχουν ανάγκη από μεγάλες
νίκες. Μια τέτοια πέτυχε η
ΑΕΤ στην δυνατή έδρα της
ΕΑΛ.
Το πιο σημαντικό ήταν ότι
η ομάδα του Χρήστου Γκότα
έδειξε χαρακτήρα όταν η συνάντηση φάνηκε να στραβώνει.
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με διψήφια διαφορά λίγο
πριν το τέλος της γ’ περίοδου.
Όμως οι ερυθρόλευκοι
ενήργησαν με υποδειγματική
ψυχραιμία και πέτυχαν μεγάλα καλάθια φτάνοντας στο
66-69, που δίνει ώθηση.
Τα δεκάλεπτα: 24-19, 3031, 53-47 , 66-69
ΕΑΛ (Σταυρόπουλος): Μηλιώνης 2, Μπαγκούας 11, Βαλιώτης 2, Ζορμπάς, Κολοβέτσιος 7(1), Σταυρόπουλος Γ.
7(1), Πάντος 15(1), Φωκούλης
2, Σταυρόπουλος Δ. 18(3),
Τζιαστούδης 2.
ΑΕΤ: (Γκότας Χρ.)Μπράμης
Κ. 4(1), Ραμμίδης Γ., Καταραχιάς Κ., Νίτσιος Κ. , Παπαγεωργίου Α. 22(1), Αμπρά-

Στην οικογένεια της ΑΕΤ
αποδεδειγμένα σέβονται
κάθε αντίπαλο. Πόσο μάλλον
όταν αυτός είναι ο Απόλλων.
Καρδίτσας.
Η ιστορία έγραψε 76-60
και φυσικά στην προκειμένη
περίπτωση ισχύει το τρώγοντας έρχεται η όρεξη.
Ο αγώνας πάντως ήταν μακράς διαρκείας.
Οι φιλοξενούμενοι πρόβαλαν σθεναρή αντίσταση και
έτσι για μεγάλο διάστημα τα
δυο συγκροτήματα συμβάδιζαν στο σκορ.
Όμως οι κόκκινοι κράτησαν
το καλύτερο για το τέλος.
Στην δ’ περίοδο είχαν ολύμπια ψυχραιμία, πίεσαν στην
άμυνα και έχοντας καλά τελειώματα στην επίθεση έχτισαν την διαφορά(επιμέρους
20-5)που ήθελαν και τερμάτισαν με ψηλά το κεφάλι.
Ο κόουτς Γκότας από την
πλευρά του στάθηκε στο καθαρό μυαλό, στην αντοχή και
στην διάθεση των παικτών,
οπότε ξεπέρασαν ένα εμπόδιο, που ήθελε μεγάλη προσοχή.
Τα δεκάλεπτα: 12-16, 3338, 56-55, 76-60
ΑΕΤ: (Γκότας Χρ.)Μπράμης
Κ. 6, Ραμμίδης Γ 6, Καταραχιάς Κ., Νίτσιος Κ. , Παπαγεωργίου Α. 28(1), Αμπράζης
Κ. 4, Μπαλωμένος Α. 4, Χρηστάκος Σ. 1, Μπαϊρακτάρης
Ε., Οκκας Α. 13(3), Βήτας Θ.
9, Κατούνας Γ. 5.
Απόλλων Καρδίτσας (Παππάς): Παπαστάθης 2, Πάσχος, Ελευθερίου, Μπαταβάνης 9(1), Παπαδόπουλος 2,
Παίδας 6, Ελευθερίου 7(1),
Παπάρας, Τσιώγας 28(2), Κολοβός 6(2), Τασιόπουλος, Καφρίτσας

τήρηση συνηθειών
Και η ΑΕΤ δεν άλλαξε συνήθειες στην Δεσκάτη συνεχίζοντας την αψεγάδιαστη
πορεία της.
Οι γηπεδούχοι πρόβαλλαν
σθεναρή αντίσταση αλλά οι
ερυθρόλευκοι είχαν την συνταγή για να κλειδώσουν το
αποτέλεσμα 71-77 δείχνοντας
δεν τους ζαλίζουν τα ύψη.
Τα δεκάλεπτα:17-22 , 3841, 51-62 , 71-77
Δεσκάτη(Χύτας Α..): Καραστέργιος 13(1), Παύλος
24(4), Σωτήρης, Χύτας, Ντόνας, Κατσιαφλάκας 8(1), Στόγιος, Κόμματος, Τσιλινίκος
8(2), Κοτίτσας 2, Τύμπας 16
ΑΕΤ: (Γκότας Χρ.)Μπράμης
Κ. 3(1), Ραμμίδης Γ. 2, Νίτσιος
Κ. , Παπαγεωργίου Α. 16(2),
Αμπράζης Κ. 20, Μπαλωμένος Α. 2 Χρηστάκος Σ. 12,
Οκκας Α. 5, Βήτας Θ. 6, Κατούνας Γ. 11(1).

Κέρδισε το ντέρμπι
Με μεγάλο ενδιαφέρον
αναμενόταν το ντέρμπι ΑΕΤΜάγων.
Εκ των πραγμάτων το Σάββατο 8 Δεκέμβρη 2018 η αψεγάδιαστη αλυσίδα για κάποια
από τις ομάδες θα έσπαζε.
Ομολογουμένως γηπεδούχοι και φιλοξενούμενοι έβαλαν τα δυνατά τους για να
κάνουν θετικό ταμείο διαφημίζοντας παράλληλα το τοπικό μπάσκετ.
Τελικά τα χαμόγελα ήταν
για την ΑΕΤ που είχε αποτελεσματικότητα στα ψιλά
γράμματα κερδίζοντας με 6158.
Το πάθος αποτέλεσε κύριο
χαρακτηριστικό μαζί με την
φλόγα. Αλλωστε και οι δυο
ομάδες διαθέτουν στο ρόστερ τους παίκτες με την νοοτροπία του νικητή, που ξέρουν να βάζουν τα χέρια τους
στην φωτιά.
Η ΑΕΤ πάντως έκανε εξαιρετικό ξεκίνημα με 11-0. Ηταν
το διάστημα που ότι και αν
έκανε το συγκρότημα του
Χρήστου Γκότα έπιανε.
Ωστόσο οι Μάγοι ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι θα ανακάτευαν την τράπουλα. Πράγματι αυτό συνέβη και ο αγώνας για μεγάλο διάστημα
ισορροπούσε στην κόψη του
ξυραφιού.
Στις εξαιρετικές ενέργειες
του ενός απαντούσε ο άλλος,
οπότε έμενε να δούμε ποιος
θα πει τον τελευταίο λόγο.
Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να περάσουν μπροστά
μια ανάσα από το τέλος με 3
πόντους, ενώ στην λίστα μπήκαν και αντιαθλητικά.
Στην κρίσιμη στιγμή οι: Βήττας, Κατούνας, Οκκας σημάδεψαν σωστά και έδωσαν το
ροζ φύλλο στην ΑΕΤ.
Τα δεκάλεπτα: 11-10, 2723, 45-41, 61-58
ΑΕΤ: (Γκότας Χρ.)Μπράμης
10 (3), Ραμμίδης, Καταραχιάς
, Νίτσιος, Παπαγεωργίου 10
(1), Αμπράζης 6, Μπαλωμένος , Κατούνας 2, Μπαϊρακτάρης , Όκκας 6 (1), Βήτας
15, Χρηστάκος 12 (1).
Μάγοι (Τσίμας): Γουλιώτης
8, Γρηγορόπουλος 4, Παπανδρέου 13 (1), Τόλλιος 7 (1),
Κουτιβής 3 (1), Διβάνης, Τσιτσάνης 2, Μπέφας 17 (3),
Ευαγγέλου 4, Καλαμπάκας,
Μερίτσης.
Στο ημίχρονο η ΑΕΤ βράβευσε δύο αθλητές του συλλόγου και συγκεκριμένα τους
Μπαϊρακτάρη Γεώργιο & Παπαναστασίου Ηλία (όπου ο
τελευταίος είναι ο γενικός
αρχηγός της ομάδας μας)
για την προφορά τους στον
σύλλογο όπου πλέον βοηθάνε την ομάδα ο καθένας ξεχωριστά από άλλο πόστο.

Ανεβασμένη διάθεση
Μια ακόμη παράσταση

πρόσφερε η ΑΕΤ το Σάββατο
15 Δεκέμβρη 2018 κόντρα
στον Ολυμπιακό Καρδίτσας.
Η ομάδα του κ. Γκότα έβγαλε πάρα πολλές λύσεις από
το μανίκι της και έφτασε στο
εντυπωσιακό 76-55 επί ενός
αντιπάλου, που διαθέτει πολλές εμπειρίες από την Α1
ΕΣΚΑΘ αν και δίνει βαρύτητα
και στους πιτσιρικάδες.
Ο εκπρόσωπος μας με τον
τρόπο που αναπτύχθηκε δεν
άφησε να πέσει τίποτα κάτω
και κέρδισε τα εύσημα των
φιλάθλων. Μπήκε με φόρα
στον αγώνα και ολοκλήρωσε
ανάλογα.
Τα δεκάλεπτα: 21-10, 4127, 57-44, 76-55
ΑΕΤ
B.C.
(Γκότας
Χρ.)Μπράμης 5π(1), Ραμμίδης 19π(2), Καταραχιάς , Νίτσιος 6π, Παπαγεωργίου ,
Αμπράζης 15π, Μπαλωμένος
4π, Κατούνας 6π, Μπαϊρακτάρης 2π, Όκκας 4π, Βήτας
4π, Χρηστάκος 11(1).
Ολυμπιακός. Κ (Καλογριανίτης Δ.): Ντενισιώτης, Παπαμαργαρίτης 12π(1), Βούλγαρης, Κατσαρός 3π(1), Αμβροσίου Θ 4π, Ζαγανάς 12π,
Βασιλείου 4π, Παπανδρέας ,
Δεμερλιώτης 10π(3), Μπέκε,
Γιαννακόπουλος 5π, Αμβροσίου Η 5π(1).

Με ψηλά το κεφάλι
Η ΑΕΤ προσέγγισε έναν
ακόμη αγώνα(Σάββατο 22 Δεκέμβρη 2018) με πολύ σωστό
τρόπο. Διάβασε λοιπόν καλά
τα ιδιαίτερα στοιχεία των
Νέων της ΑΕΛ και κατάφερε
να ελέγξει τον ρυθμό.
Εν τέλει η ομάδα του Χρήστου Γκότα είχε συνταγή και
πέρασε με 43-64 από την Λάρισα.
Στην συγκεκριμένη αναμέτρηση οι ερυθρόλευκοι δεν
αγωνίστηκαν με το σύνολο
του ρόστερ.
Απουσίασαν 3-4 βασικοί
αλλά το γεγονός αυτό δεν
ήταν δυνατόν να αλλάξει την
φιλοσοφία της ΑΕΤ.
Υποσχέσεις άφησαν οι μικροί, ενώ οι κόκκινοι έκαναν
ισορροπημένη εμφάνιση κλείνοντας υποδειγματικά τον
πρώτο γύρο(9 στα 9).
Ηταν λοιπόν οι καλύτερες
γιορτές για τους κόκκινους.
Tα δεκάλεπτα: 14-20 ,2435, 32-48, 43-64
Νέοι ΑΕΛ(Αμδίτης-Βαγιόπουλος) Παπαδούλης, Ρούγκας , Οικονόμου 2π , Καναβούρας , Γαβρογιάννης 8π ,
Τσιγάρας 5π, Τσιάκαλος , Κομνός 2π , Τσέλιος 12π , Ραχμάνης 3π, Ντεούδης 11π(3),
Τηγάνης
ΑΕΤ B.C. (Γκότας Χρ.)Σαβουλίδης, Ραμμίδης 9(1),
Μαντούδης Γ. 4, Νίτσιος 11,
Καρας 2, Αμπράζης 6, Γκότας
Α., Τσιάνας 2, Μπαϊρακτάρης
3(1), Όκκας 7, Βήτας 8, Χρηστάκος 12.
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Ο χάρτης
στην Ευρώπη
Ακρως ελκυστική είναι
η διοργάνωση του EuroCup
με εναλλαγές συναισθημάτων
Η Ανδόρα έκανε το 2/2 στον 8ο Όμιλο της β΄φάσης
του EuroCup, καθώς επιβλήθηκε της Ούνικς Καζάν του
Δημήτρη Πρίφτη και του Κώστα Καϊμακόγλου με 86-80
ύστερα από πολύ καλή εμφάνιση του Άντριου Αλμπισί
σύμφωνα με το sport 24.
Ο 29χρονος Γάλλος γκαρντ πάτησε παρκέ για 29:08
σημείωσε 21 πόντους (2/5 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 5/6 βολές), πήρε 1 ριμπάουντ, έδωσε 4 ασίστ, έκλεψε 2 μπάλες
και σε 29:08 συμμετοχής υπέπεσε μόλις σε 2 λάθη.
Ο Πιέρια Χένρι (17 πόντοι, 5/12 δίποντα, 1/3 τρίποντα,
4/5 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 λάθος)
ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του Δημήτρη
Πρίφτη, ενώ ο Κώστας Καϊμακόγλου αγωνίστηκε για
8:37 και σημείωσε 2 πόντους (1/1 δίποντο).
H Μονακό και η Παρτίζαν νίκησαν την Ρίτας Βίλνιους
(75-70) και την Άλμπα Βερολίνου (78-66) αντίστοιχα και
πλέον όλες οι ομάδες του 5ου Ομίλου έχουν ρεκόρ 1-1.
Τέλος στον 7ο Όμιλο η Βαλένθια με οδηγούς τον Μπόγιαν
Ντούμπλιεβιτς (12 πόντοι, 12 ριμπάουντ) και τον Γουίλ
Τόμας (15 πόντοι) νίκησε με 79-74 την Λιμόζ στην
Γαλλία και ζευγάρωσε τις επιτυχίες της στο group.
Πέμπτος όμιλος

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:
Μονακό - Ρίτας Βίλνιους .......................................75-70
Παρτίζαν - Άλμπα Βερολίνου ................................78-66
Η κατάταξη
1. Παρτίζαν ................................................................1-1
2. Ρίτας Βίλνιους .......................................................1-1
3. Άλμπα Βερολίνου ..................................................1-1
4. Μονακό ..................................................................1-1
Εκτος όμιλος

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:
Σκαϊλάινερς - Λοκομοτίβ Κουμπάν ...............69-92 (8/1)
Βιλερμπάν - Ουλμ .........................................93-89 (8/1)
Η κατάταξη
1. Βιλερμπάν ............................................................. 2-0
2. Λοκομοτίβ Κουμπάν ..............................................1-1
3. Ουλμ ......................................................................1-1
4. Σκαϊλάινερς ...........................................................0-2
Εβδομος όμιλς

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:
Ουνικάχα Μάλαγα - Ερυθρός Αστέρας ....79-74 (8/1)
Λιμόζ - Βαλένθια .................................................7 4 - 7 9
Η κατάταξη
1. Βαλένθια ................................................................2-0
2. Ερυθρός Αστέρας................................................. 1-1
3. Ουνικάχα Μάλαγα .................................................1-1
4. Λιμόζ ......................................................................1-1
ΟΓΔΟΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:
Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης - Τσεντεβίτα ...............98-84
Ανδόρα - Ούνικς Καζάν .........................................86-80
Η κατάταξη
1. Ανδόρα ..................................................................2-0
2. Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης .....................................1-1
3. Ούνικς Καζάν .......................................................1-1
4. Τσεντεβίτα .............................................................0-2

Λίγο πιο πίσω
Μία ώρα αργότερα θα ξεκινήσει ο ημιτελικός αγώνας
του Κυπέλλου, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, όπως ενημέρωσε η ΕΟΚ. Χαρακτηριστικά η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει:
Σας ενημερώνουμε ότι ο ημιτελικός αγώνας του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών μεταξύ των σωματείων Παναθηναϊκός ΑΟ – Ολυμπιακός ΣΦΠ στις 13/02/19, αντί
ώρας 19.00 θα διεξαχθεί ώρα 20.00, μετά από αίτημα
της ΕΡΤ, στο κλειστό γυμναστήριο ΟΑΚΑ

Δουλεύουν το πλάνο
Για τα πρώτα παιχνίδια της καινούργιας χρονιάς ετοιμάζονται Ικαροι
και Καλαμπάκα, που ξέρουν ότι πρέπει να κάνουν μεστές εμφανίσεις

Μ

ια έτσι, μια
αλλιώς είναι ο
καιρός αυτό το
διάστημα αλλά
τα επιτελεία των
Τρικαλινών ομάδων
μπάσκετ της Γ’ Εθνικής
πρέπει εκ των πραγμάτων
να βρίσκονται σε
εγρήγορση.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Διότι ακόμη και λίγο αν βγει
κάποιος από την πρίζα θα χρειαστεί διπλάσια δουλειά για να
επανέλθει.
Παράλληλα Ικαροι και Καλαμπάκα θέλουν να δώσουν περισσότερα για να μπορέσουν να
υλοποιήσουν τους αρχικούς στόχους.
Οι κιτρινόμαυροι δεν το κρύβουν ότι επιθυμούν να εξασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Δυνατότητες σίγουρα
υπάρχουν αλλά από την στιγμή
που προέκυψαν ορισμένες κακές
ήττες θα πρέπει να έρθουν από
αλλού ορισμένα μεγάλα αποτελέσματα.
Βέβαια το προσεχές παιχνίδι
είναι απίστευτα δύσκολο αλλά
αξίζει να γίνει η μέγιστη δυνατή
προσπάθεια για την υστεροφημία της ομάδας.
Οσο για την Καλαμπάκα ψάχνει να πάρει βαθμολογική ανάσα. Και αυτή έφτασε αρκετές
φορές στην πηγή αλλά δεν ήπιε
νερό. Για τον λόγο αυτό οι κιτρινομπλέ ξέρουν ότι πρέπει να
γίνουν πιο κυνικοί για να μπορέσουν να ξεκολλήσουν στον
βαθμολογικό πίνακα.
Ασφαλώς η πίεση για τους
αθλητές είναι μεγάλη αλλά στα
σπορ το σκηνικό αυτό είναι συνηθισμένη υπόθεση.
Ως εκ τούτου το έμψυχο δυναμικό και των δυο ομάδων καλείται να ενεργήσει ψύχραιμα
και μεθοδικά προκειμένου να
φέρει τις κομβικές συναντήσεις
τουλάχιστον στα μέτρα του.
Οι διακοπές πάντως πέρασαν
σαν νεράκι και το δίδυμο επιστρέφει νωρίτερα από τα προηγούμενα χρόνια στην επίσημη
δράση.
Βέβαια οι Ικαροι πρόλαβαν να
δώσουν φιλικά με Εθνική Εφήβων και Λοκρό Αταλάντης, ενώ
στον ΑΟΚ προσπάθησαν να δουλέψουν σε συγκεκριμένα κομμάτια.
Από την πλευρά τους οι φίλοι
των δυο ομάδων θέλουν να παρακολουθούν σπουδαία παιχνίδια αλλά στην συγκεκριμένη
χρονική στιγμή η ουσία είναι
πάνω απ’όλα. Σε κάθε περίπτωση οι οι συντελεστές γνωρίζουν
ότι εκπροσωπούν το νομό κάτι
που σημαίνει ότι θα επιδιώξουν
να καταθέσουν το 100% των
αρετών τους προκειμένου η περιοχή μας να ακουστεί στον μπασκετικό χάρτη.
Πλέον η Γ’ Εθνική αποτελεί
τον βασικό πυλώνα μπασκετικής
έκφρασης των Τρικάλων σε επίπεδο εθνικών κατηγοριών.
Οι πιο έμπειροι στον χώρο
Ικαροι θέλουν να παρουσιάσουν
μια αλυσίδα θετικών αποτελεσμάτων.
Γενικά το ζητούμενο είναι να
μιλήσουν την στιγμή που πρέπει
διαβάζοντας σωστά όλες τις καταστάσεις.
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Εμφανίσεις βγαλμένες από τα καλύτερά τους πρέπει να κάνουν ΑΟΚ
και Ικαροι για να πετύχουν τον στόχο τους
Πάντως οι κιτρινόμαυροι διαθέτουν έναν κορμό Τρικαλινών
αθλητών ,ενώ και οι υπόλοιποι
προσπαθούν να μιλήσουν την
ίδια γλώσσα.
Γενικά σε μια ομάδα είναι σημαντική υπόθεση να παίζει ο
ένας για τον άλλο και όλοι μαζί
για το κοινό καλό.
Σίγουρα κάθε παίκτης διαθέτει
τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία θα προσπαθήσει να ξεδιπλώσει για όφελος
του συγκροτήματος.
Πραγματικά οι επιχώριοι αθλητές ξέρουν τις απαιτήσεις της
ομάδας και θα πορευτούν με
χαμηλούς τόνους, αφού κανένα
παιχνίδι δεν είναι απλή υπόθεση.
Εννοείται βέβαια ότι οι ανταγωνιστές περιμένουν στην γωνία
για να εκτροχιάσουν τους εκπροσώπους μας, οπότε οφείλουν να έχουν έτοιμες απαντήσεις.
Πάντως και οι δυο εκπρόσωποί μας διαθέτουν στο ρόστερ
τους αθλητές, που έχουν γράψει
ατέλειωτα μπασκετικά χιλιόμετρο και είναι λογικό να θέλουν
να τους αξιοποιήσουν στο έπακρο.
Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σ’ ένα μακρύ πρωτάθλημα
παίζουν μεγάλο ρόλο οι εφεδρείες και γενικότερα το βάθος.
Επιπρόσθετα τα επιτελεία και
των δυο ομάδων ρίχνουν το βάρος τους και στο ψυχολογικό
κομμάτι.

Μεγάλη προσοχή
Η επίσημη δράση έλειψε από
τους Τρικαλινούς φίλους της Γ’
Εθνικής, που περιμένων πως και
πως την επανέναρξη.
Ελπίζουν βέβαια ότι δεν θα
προκύψει κάποιο νέο κύμα κακοκαιρίας μέχρι την Κυριακή για
να εξελιχθούν όλα φυσιολογικά.
Από την πλευρά της η αρμόδια
μπασκετική αρχή προχώρησε
στους ορισμούς των διαιτητών.

Ετσι την Κυριακάτική συνάντηση(17.00) στο «Βλαχάβειο»
ανάμεσα στην Καλαμπάκα και
την Μελίκη θα σφυρίξουν οι κκ.
Δέλλας- Αναστασιάδης.
Οσο για το παιχνίδι των Ικάρων στον ΠΑΣ Γιάννενα την ίδια
ώρα θα διευθύνει το δίδυμο:
Πράττου- Πλατέλλα.
Όπως γίνεται αντιληπτό έχουμε να κάνουμε με δυο άκρως
ενδιαφέροντες αγώνες. Εννοείται ότι η προσοχή των στελεχών
των ομάδων μας πρέπει να είναι
τεταμένη, αφού δεν θα χαριστεί
τίποτα, ενώ ως γνωστόν κάθε
λάθος μετράει.
Οι Ικαροι θέλουν να πετύχουν
την καλύτερη δυνατή ισορροπία
μεταξύ εντός και εκτός έδρας
αναμετρήσεων.
Κινούμενοι με την συγκεκριμένη φιλοσοφία θα ανεβάσουν
ακόμη περισσότερο τις μετοχές
τους.
Είναι σημαντικό η ομάδα να
διαθέτει αρκετές φωνές στην
επίθεση, αφού όποιος μελετήσει
τα στατιστικά θα διαπιστώσει
ότι όταν οι κιτρινόμαυροι αυξάνουν τον επιθετικό δείκτη τότε
κάνουν πιο εύκολη την ζωή τους.
Παράλληλα απαραίτητη είναι
η προσήλωση στην άμυνα, αφού
στο σύγχρονο μπάσκετ το συγκεκριμένο στοιχείο κάνει την διαφορά.
Το σημαντικό είναι ότι όλοι οι
παίκτες συνειδητοποίησαν ότι
αξίζει να βάλουν πλάτη στο κομμάτι αυτό για να μπουν περισσότερα ροζ φύλλα στο σακούλι.
Πάντως όλα αυτά μπορεί να
φαίνονται εύκολα στην θεωρία
αλλά η υλοποίηση είναι συνισταμένη πολλών παραγόντων.
Φυσικά η υπομονή και η μεθοδικότητα παίζουν τον ρόλο
τους.
Μιλώντας για τον αγώνα με
τον ΠΑΣ που τον ξέρει πολύ
καλά από την προηγούμενη παρουσία του ο κόουτς Κώστας
Σδράκας ανέφερε στην εφημε-

ρίδα 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
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».
Αγωνιστικά ο Βλάχος ξεπέρασε κάποιες ενοχλήσεις, ενώ
μένει να δούμε την σχέση με
τον Μούμογλου, που έχει γεμάτο
επαγγελματικό πρόγραμμα.
Η αποστολή θα μεταβεί στα
Γιάννενα από το Σάββατο.
Για την Καλαμπάκα είναι περιττό να αναφέρουμε ότι θέλει
το ξέσπασμα κόντρα στην Μελίκη.
Ολοι θέλουν να κάνουν ένα
νέο ξεκίνημα και μια νίκη που
θα συνδυαστεί με καλή εμφάνιση
θα ανεβάσει το ηθικό.
Γενικά οι κιτρινομπλέ παλεύουν τα παιχνίδια και αυτό
θα πρέπει να πράξουν και την
Κυριακή.
Συνήθως στην έδρα του ο
ΑΟΚ έχει ξεσπάσματα και θα
προσπαθήσει να περάσει νωρίς
στην θέση του οδηγού. Ωστόσο
είναι σημαντικό να υπάρξουν
σωστές αντιδράσεις αν κάτι
στραβώσει κατά την διάρκεια
του αγώνα.
Επιπρόσθετα ο εκ των εκπροσώπων μας οφείλει να έχει ολύμπια ψυχραιμία ειδικά αν στραβώσει κάτι.
Η θετική αύρα λοιπόν μπορεί
να κάνει την διαφορά, ενώ ο κόσμος θα σπεύσει να κάνει το
καθήκον του, αφού η Γ’ Εθνική
προσφέρει πλούσιο υλικό και
όλοι οι κιτρινομπλέ θέλουν να
το βιώσουν από μέσα.
Τα χιόνια δυσκόλεψαν τις μετακινήσεις αλλά όσοι βρέθηκαν
στο παρκέ έδειξαν μεγάλη διάθεση στοιχείο που χαροποίησε
τον κόουτς.
Αντίθετα δεν θα συνεχίσει ο
Στούκας.
Δίνοντας το στίγμα του για
το Κυριακάτικο παιχνίδι 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».

CMYK

Football lEaguE

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

25

_5

Με εμπόδια η προετοιμασία
•Ο ΑΟ Τρίκαλα προχωρά σε μεταγραφική ενίσχυση, αλλά κοιτάζει και προς τον…
καιρό για να δει αν θα διεξαχθεί ο αγώνας της Κυριακής με τον Απόλλωνα Λάρισας

Ε

ίναι φανερό ότι
η αγωνιστική
δράση για τον
ΑΟ Τρίκαλα
πλέον εξαρτάται από
τον… καιρό! Διότι ακόμη
και σήμερα το χιόνι έχει
σκεπάσει το δημοτικό
στάδιο Τρικάλων και είναι
άγνωστο αν μέχρι την
Κυριακή θα έχει
καθαρίσει.

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Από εκεί και πέρα είναι ξεκάθαρο ότι πρόβλημα υπάρχει
και στην προετοιμασία της
ομάδας, που γίνεται σε συνθήκες… μπάσκετ, μέσα στο
κλειστό γυμναστήριο. Όπως
και να έχει στον ΑΟΤ γνωρίζουν
ότι το παιχνίδι με τον Απόλλωνα
Λάρισας είναι καθοριστικό,
πέρα από τις συνθήκες που
θα γίνει. Έτσι η αγωνιστική
ετοιμόττητα είναι αυξημένη,
με στόχο να έρθουν οι πολύτιμοι βαθμοί και να μπορέσει ο
ΑΟΤ να ξεφύγει από τις θέσεις
του υποβιβασμού.

Πήρε Υψηλό
και Αϊβάζογλου
Διπλή ενίσχυση για τον ΑΟ
Τρίκαλα, με την απόκτηση των
Δημήτρη Υψηλού και Ηλία Αϊβάζογλου. Στην ανακοίνωση
της απόκτησης δύο ποδοσφαιριστών προχώρησε η
ομάδα των Τρικάλων, αφού
έβαλε στο ρόστερ της τους
Δημήτρη Υψηλό και Ηλία Αϊβάζογλου. Ο πρώτος έκανε
προπονήσεις τις τελευταίες
εβδομάδες με την ομάδα της
Θεσσαλίας και μάλιστα είχε
κερδίσει το φλουρί στην κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Ο δεύτερος είναι εξάδελφος
του μεγαλομετόχου των Τρικάλων και μετά από επιτυχημένη παρουσία στις μικρές
κατηγορίες της Αγγλίας παίρνει την ευκαιρία του ώστε να
δοκιμάσει τις ικανότητες του
στην Football League. Οι ανακοινώσεις της ΠΑΕ:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΥΨΗΛΟΣ
«Η ΠΑΕ ΑΟ Τρίκαλα ανακοινώνει την άμεση μεταγρα-

Υψηλός, Αϊβάζολγου και Ντόσης ανακοινώθηκαν ως οι νέες μεταγραφές του ΑΟ Τρίκαλα
φή του Δημήτρη Υψηλού στο
ρόστερ της ομάδας. Ο 26χρονος επιθετικός, γεννηθείς στις
07/03/1992, βάζει πλώρη για
πρώτη φορά στην καριέρα
του για τη Football League,
αφήνοντας τον ΠΑΟ Κουφαλίων και την Γ ́ Εθνική, για να
ενισχύσει τις επιθετικές γραμμές της ομάδας μας. Για την
ιστορία, ο Δημήτρης Υψηλός
ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο σε ηλικία 4 ετών στις ακαδημίες του ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου. Πέρασε από όλες τις
κατηγορίες της ΕΠΣΜ και σε
ηλικία 14 ετών αγωνίζεται στον
ΑΟΚ μέχρι τα 17 του όταν
και μεταγράφεται στον Καμπανιακό ως βασικός με ηγετική μορφή, καλύπτοντας αρκετές θέσεις στη γραμμή
κρούσης. Μετέπειτα αναλαμβάνει δράση στον Εθνικό Ν.
Αγιονερίου και αργότερα στον
Μ.Γ.Ο Στρατωνίου».

ΗΛΙΑΣ ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ
«Η ΠΑΕ ΑΟ Τρίκαλα ανακοινώνει την άμεση μεταγραφή του Ηλία Αϊβάζογλου στην
ομάδα μας. Ο 23χρονος Θεσσαλονικιός γεννηθείς στις
01/08/1995, ως δεξιοπόδαρος
πλάγιος αμυντικός, αποτελεί
ένα από τα ταλέντα της γενιάς
του με ευρωπαϊκό αέρα, αφού
μεταξύ άλλων συμμετείχε στο
Ερασιτεχνικό πρωτάθλημα

της Αγγλίας και συγκεκριμένα
στην ομάδα Likeston Town,
καθώς και στην Nottingham
Forest under 19, με σημαντικές διακρίσεις. Στα ελληνικά
γήπεδα έχει αγωνιστεί με επιτυχία στην Ομόνοια».

ταλαντούχος μπακ έκανε τα
πρώτα του βήματα στην Καβάλα και στη συνέχεια στην
ΑΠΕ Λαγκαδά, στην Πύδνα
Κίτρους, στο ΝΠΣ Βόλο και
στον Αγροτικό Αστέρα, την
τελευταία του ομάδα».

Ντόσης, ο 5ος στον ΑΟΤ

Οκτώ οι λύσεις
συμβολαίων μέχρι
στιγμής στον ΑΟΤ

Την 5η χειμερινή μεταγραφή του ανακοίνωσε ο ΑΟ Τρίκαλα την Πέμπτη (10/01). Ο
Γιάννης Ντόσης είχε αγωνιστεί
τελευταία φορά στη Football
League τη σεζόν 2015-16 με
τον Αγροτικό Αστέρα και πλέον επιστρέφει ξανά σε ρόστερ
ομάδας Β' Εθνικής.
Ο 26χρονος αριστερός
μπακ φέτος ήταν στην ομάδα
του Ευόσμου (5 συμμετοχές),
ενώ έχει παίξει ακόμα σε Βόλο
(27 ματς, 2 γκολ), Πύδνα Κίτρους (15/5), ΑΠΕ Λαγκαδά
(20 συμμετοχές), Αγροτικό
Αστέρα (5 ματς), Πιερικό (23
συμμετοχές) και Καβάλα (30
ματς, 2 γκολ). Η ανακοίνωση:
«Την άμεση μεταγραφή του
26χρονου Γιάννη Ντόση ανακοινώνει η ΠΑΕ ΑΟ Τρίκαλα.
Ο γνώριμος στον Θωμά Γράφα από τον Πιερικό, αριστεροπόδαρος αριστερός μπακ,
γεννηθείς στις 24/10/1992,
αποτελεί το νέο απόκτημα
της ομάδας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

Οκτώ παίκτες από το ρόστερ που δημιουργήθηκε το
περασμένο καλοκαίρι αποτελούν παρελθόν από την ομάδα του Α Ο Τρίκαλα ενώ παράλληλα γίνονται σιγά σιγά
και η συμπλήρωση των κενών.
Κάποιοι είχαν αποχωρήσει με
την προηγούμενη διοίκηση
κάποιοι με την τωρινή. Οι παίκτες που αποτελούν παρελθόν
είναι:
Βασίλης Γκόλιας 33 ετών
αριστερός μπακ-6 συμμετοχές
Φώτης Κέζος 23 ετών στόπερ-1 συμμετοχή
Κώστας Μαλάι 19 ετών μέσος-καμία συμμετοχή
Αριστότ Μαντιανί 23 ετών
μέσος -1 συμμετοχή
Αντώνης Ηλιάδης 25 ετών
μέσος επιθετικός-1 συμμετοχή
Δημήτρης Σιαλμάς 32 ετών
επιθετικός-Καμία συμμετοχή
Ρούνεϊ Βανκεβάι 22 ετών

επιθετικός-6 συμμετοχές-1
γκολ
Στέλιος Μακρίδης 27 ετών
μέσος επιθετικός-6 συμμετοχές
Επίσημα μέχρι στιγμής
έχουν ανακοινωθεί πέντε μεταγραφές που είναι οι:
Χουσεϊν Ζακουανί 20 ετών

επιθετικός
Λαμίν Ντιαλό 27 ετών στόπερ
Γιάννης Ντόσης 26 ετών
αριστερός μπακ
Δημήτρης Υψηλός 26 ετών
επιθετικός
Ηλίας Αϊβάζογλου 23 ετών
δεξιός μπακ

Ορίζονται
τα εξ αναβολής
•Ποια είναι η επικρατέστερη
ημερομηνία για τη διεξαγωγή των εξ
αναβολής αγώνων της 11ης στροφής
Στον ορισμό των τριών εξ αναβολής αναμετρήσεων
της 11ης στροφής αναμένεται να προχωρήσει άμεσα η
διοργανώτρια αρχή. Τα παιχνίδια Δόξα Δράμας - Καραϊσκάκης Άρτας, Αιγινιακός - Βόλος και Απόλλων Πόντου Αήττητος Σπάτων δεν διεξήχθησαν ούτε Κυριακή (06/01),
ούτε Δευτέρα (07/01) λόγω χιονιά. Ποια είναι η επικρατέστερη ημερομηνία διεξαγωγής; Σύμφωνα με το ρεπορτάζ
του FL News η 30ή Ιανουαρίου.
Θέμα ορισμού στις 16 Ιανουαρίου δεν υπήρξε ποτέ,
καθώς τρεις ημέρες αργότερα (19/01) ο Καραϊσκάκης
Άρτας αγωνίζεται με τον ΑΟΧ Κισσαμικό εκτός έδρας και
ο Αήττητος Σπάτων με τον Εργοτέλη, επίσης, εκτός
έδρας.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ
ΣΙΔΕΡΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
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ΖΑΠΠΑ 9 - ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ.: 24310 25442
ΚΙΝ.: 6977 246 233

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
CMYK
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Ποδαρικό με ντέρμπι
Φιγουράρουν ψηλά οι γυναίκες των Τρικάλων και θέλουν
να μείνουν στις καλές θέσεις. Βέβαια μπροστά τους έχουν μεγάλο παιχνίδι και θα ψάξουν το τέλειο παιχνίδι. Ματς ντέρμπι λοιπόν για την γυναικεία ομάδα των Τρικάλων. Φιλοξενεί
τον Άρη στο γήπεδο Πυργετού την Κυριακή 13/1 στις 15.00
με τις δύο ομάδες να είναι στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Διαιτητές οι Αδάμος Κουκούλης-Γεώργιος ΠατέτσοςΚων/νος Στάικος από τη Λάρισα.

Δύσκολη έξοδος
•Οι γυναίκες του Ασκληπιού επιστρέφουν
στην δράση με παιχνίδι στα Γιάννενα
Στο κενό διάστημα του πρωταθλήματος οι γυναίκες του
Ασκληπιού προσπάθησαν να διατηρήσουν την φόρμα τους και
να δουλέψουν σε συγκεκριμένα πράγματα. Ετσι περιμένουν την
επίσημη δράση, που έχει δύσκολη αποστολή, αφού τα Γιάννενα είναι μια αξιόλογη ομάδα και πολύ δυνατή στο σπίτι της. Όμως
οι γαλάζιες του Ν. Γεροβάϊου ψάχνουν και ορισμένες υπερβάσεις. Όλα αυτά με δεδομένο ότι ο καιρός δεν θα δημιουργήσει
προβλήματα στην ροή των αγώνων. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Σάββατο 12/1/2019
Βότση 20.00: ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση-Ακαδ. Πρωτ/των
Πεύκ.
ΠΕΑΚ Ιωαννίνων 20.00: ΑΣ Γιάννενα-ΑΣ Ασκληπιός
Ελασσόνας 18.00: ΓΣ Ένωση Ελασσόνας-ΑΟ Καβάλα

Κυριακή 13/1/2019
ΕΑΚ Θεσσαλονίκης 18.00: ΕΟ Σταυρούπολης-ΑΣ Ελπίς
ΔΑΚ Λαγυνών 18.00: ΑΣΚ Λαγκαδά -ΕΑ Λαρίσης
ΔΑΚ Ασβεστοχωρίου 18.00: ΜΑΣ Νέα Γενιά-ΓΣΓ Νίκη

Η δράση στην ΕΣΚΑΘ
Στους γνωστούς ρυθμούς είναι να επιστρέψουν οι
ομάδες της ΕΣΚΑΘ. Μάλιστα όποιος μελετήσει το πρόγραμμα θα διαπιστώσει ότι είναι για όλα τα γούστα με αγώνες σε όλες τις κατηγορίες, που έχουν το δικό τους χρώμα. Τα αγωνιστικά δρομολόγια έχουν ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/01/2019
1) ΚΛ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ: 17:00 ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ – ΓΟΜΦΟΙ (Α1)
Δ/ΤΕΣ:ΡΑΝΤΟΣ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2) ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ:19:00 ΔΑΝΑΟΙ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΚΑΡΔ.(Α1)
Δ/ΤΕΣ:ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ-ΓΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΛΙΝΟΥ-ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Κ.
ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.
3) ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 17:00 ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚ-ΚΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗ(Α2)
Δ/ΤΕΣ:ΔΗΜΟΥΛΑΣ-ΛΙΛΗΣ
ΚΡΙΤΕΣ:ΛΙΝΟΥ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΒΗΤΑΣ
4) ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 15:00 ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΟΥΝΤΑΣ-ΚΡΟΝΟΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ(Β’)
Δ/ΤΕΣ:ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Κ.- ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ:ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΑ
5) ΚΛ. ΑΓ. ΘΩΜΑ:19:00 ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡ-ΑΡΗΣ ΤΡΙΚ(Α2)
Δ/ΤΕΣ:ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
6) ΚΛ. ΠΑΛΑΜΑ:18:30 ΤΙΤΑΝΕΣ-ΑΠ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ(ΚΟΡ)
Δ/ΤΕΣ:ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΧΡ.-ΓΚΟΥΛΙΩΝΗΣ
7) ΕΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: 11:30 ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (Ε)
Δ/ΤΕΣ: ΧΛΩΡΟΣ –ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ
8) ΕΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: 15:30 ΑΠΟΛ-ΓΑΣ ΠΑΛΑΜΑ(Π)
Δ/ΤΕΣ: ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ
9) ΕΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: 17:30 ΚΒΑ-ΟΛΥΜ.ΚΑΡΔ. (Π)
Δ/ΤΕΣ: ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ – ΜΕΛΛΟΣ Κ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 13/01/2019
1) ΚΛ.ΔΗΜ.ΤΡΙΚ: 17:00 ΑΣΚ ΦΑΛΩΡΕΙΑ-ΕΛΛΑΣΣΟΝΑ(Α1)
Δ/ΤΕΣ:ΞΕΡΑΣ – ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΧΡ.
ΚΡΙΤΕΣ:ΖΑΧΑΡΙΑ- ΧΛΩΡΟΣ Χ. –ΜΕΡΤΣΙΩΤΗ
ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.
2) ΕΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: 17:00 ΟΛ.ΚΑΡΔ. – Ν. ΑΘΛΗΤΕΣ (Α2)
Δ/ΤΕΣ:ΡΑΝΤΟΣ - ΓΚΟΥΛΙΩΝΗΣ
3) ΚΛ.ΠΑΛΑΜΑ: 16:00 ΓΑΣ ΠΑΛΑΜΑ-ΠΡ.ΓΩΝΙΑ(Β’)
Δ/ΤΕΣ:ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ-ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
4) ΔΗΜ.ΤΡΙΚ.:15:00 ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ(ΓΥΝ)
Δ/ΤΕΣ:ΛΙΛΗΣ-ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΡΙΤΕΣ:ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ-ΜΕΡΤΣΙΩΤΗ-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.
5) 14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ: 15:00 ΣΟΥΦΛΑΡΙΑ-ΜΑΓΟΙ(Α2)
Δ/ΤΕΣ: ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ Β.-ΠΑΝΟΣ
6) ΒΛΑΧΑΒΕΙΟ:17:00 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΛΙΚΗ (Γ’ΕΘΝ)
ΚΡΙΤΕΣ: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Κ.
ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ:ΧΛΩΡΟΣ ΝΙΚ.
7) ΕΑΝΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: 17:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚ.(Γ’ ΘΝ)
8) ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ: 12:00 ΟΛ.ΒΟΛΟΥ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ(Α2 ΓΥΝ)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΕΚΑΣ-ΔΗΜΟΥΛΑΣ
•Οι Δαναοί κάλεσαν τον κόσμο τους να τους στηρίξει στο
ντέρμπι με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Η είσοδος για τους μαθητές είναι ελεύθερη.

Παρουσία βαριών χαρτιών
Αυξάνονται
οι συμμετοχές
στο φιλικό
της Καλαμπάκας,
που μιλάει
στην καρδιά
του κόσμου

δώ και μέρες
γράψαμε για ένα
ξεχωριστό φιλικό
και φυσικά οι
συμπολίτες φίλαθλοι
θέλουν να δουν από
κοντά στελέχη, που
έγραψαν πλούσια ιστορία
ξυπνώντας μοναδικές
αναμνήσεις.

Ε

Μια προσέγγιση επίσης από
το sportrikala έχει ως εξής:
Σε διαφορετικό ρόλο απ’
ότι τους έχουμε συνηθίσει
αναμένεται να δούμε στις 19
Ιανουαρίου στην Καλαμπάκα
κάποιους από τους μεγάλους
πρωταγωνιστές του 2004 στην
Πορτογαλία. Ζαγοράκης, Χαριστέας, Σεϊταρίδης, Νικοπολίδης, Γκούμας και άλλοι άσσοι του παρελθόντος θα παίξουν μπάσκετ απέναντι σε μία
ομάδα παλαιμάχων του μπάσκετ (Χατζηβρέττας, Κωνσταντινίδης, Γαλακτερός,
Γιαννούλης και άλλοι) για
καλό σκοπό.
Η λίστα και από τις δύο
πλευρές μεγαλώνει διαρκώς
και σε λίγες μέρες θα έχουμε

Κώστας
Παπανικολάου
αναδείχτηκε
MVP της 17ης
αγωνιστικής, ύστερα
από την σπουδαία του
εμφάνιση κόντρα στην
Μπασκόνια. Για 6η
φορά κερδίζει αυτή την
διάκριση παίκτης του
Ολυμπιακού μέσα στην
σεζόν.

Ο

Παίρνοντας βαθμό "31"
στο σύστημα αξιολόγησης, ο
Κώστας Παπανικολάου είναι ο μεγάλος MVP της 17ης
αγωνιστικής
της
EuroLeague!
Αυτή είναι η 6η φορά που
η συγκεκριμένη διάκριση
φτάνει σε παίκτη του Ολυμπιακού φέτος στην διοργάνωση, έχοντας προηγηθεί οι
περιπτώσεις των Νίκολα Μιλουτίνοφ (3 φορές), Ζακ

να ακόμη μεγάλο
παιχνίδι για το
πρόσωπο των
ημερών. Ο Γιάννης
συνάντησε τον Χάρντεν,
οι Μπακς τους Ρόκετς σε
μια μονομαχία των δυο
πιο φορμαρισμένων
ομάδων του NBA.

Έ

Τα «Ελάφια» κατάφεραν να
επικρατήσουν επί των Ρόκετς
με 109-116. Ο «Greek Freak»
σύμφωνα με το basketblog
ήταν «όνειρο» με 27 πόντους
,21 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
Από την άλλη, το Μιλγουόκι
άντεξε και είδε τον Χάρντεν σε
ακόμη μία «πυρηνική» εμφάνιση με τον σταρ των Ρόκετς
να σκοράρει 42 πόντους με 11
ριμπάουντ και 6 ασίστ.
Το Ντάλας έβαλε τέλος σε
ένα σερί 7 ηττών επικρατώντας των Σανς με 104-94. Ο
Λόυκα Ντόνσιτς έκανε απίστευτη εμφάνιση με 30 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

και τις τελικές συνθέσεις των
δύο ομάδων. Μένει να δούμε
αν έρθει και ο Γιάννης Ιωαννίδης.
Όλα τα έσοδα του αγώνα
θα δοθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς και συγκεκριμένα για ενίσχυση του 1ου Ειδικού Δημοτικού σχολείου Καλαμπάκας.
Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει
στις 17.30.

Μαζεμένα αστέρια στο φιλικό
μηνυμάτων, που θα γίνει στις 19
του μήνα στο «Βλαχάβειο»

Με το σπαθί του
•Μετά τα πράγματα και θαύματα που έκανε στην 17η αγωνιστική
ο Κώστας Παπανικολάου αναδείχτηκε πολυτιμότερος της αγωνιστικής

Περίοδο εξαιρετικής φόρμας διάγει ο δικός μας
Κώστας Παπανικολάου

Σε απίστευτη φόρμα
•Μια ακόμη επική εμφάνιση
πραγματοποίησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Για το Φίνιξ, ο Ουόρεν πέτυχε
20 πόντους. Η Βοστόνη έκανε
βήμα τετράδας με την νίκη επί
της Ιντιάνα με 135-108. Για
τους «Κέλτες», που μοίρασαν
τον χρόνο και τις επιθέσεις, ο
Μόρις είχε 22 πόντους, ενώ
για τους Πέισερς, ο Σαμπόνις
σκόραρε 20 πόντους.
Η Ουάσινγκτον συνεχίζει να
παίζει καλύτερα χωρίς τον
Τζον Γουόλ. Οι «μάγοι» επικράτησαν της Φιλαντέλφια με
123-106 με τον Μπράντλει
Μπιλ να πετυχαίνει 14 συνεχόμενους πόντους στην 4η
περίοδο και να τελειώνει τον
αγώνα με 34. Για τους Σίξερς,
που έχασαν μεγάλη ευκαιρία
να ανέβουν στην τρίτη θέση,

ο Τζοέλ Εμπίιντ είχε 35 πόντους και 14 ριμπάουντ.
Οι Νετς κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση μετά
από ένα κάκιστο 1ο δωδεκάλεπτο και να φτάσουν στη
νίκη με 116-100 επί των Ατλάντα Χοκς. Για την ομάδα
του Άτκινσον, ο Ράσελ είχε 23,
ενώ για τα «γεράκια», ο Κόλινς
πέτυχε 30 πόντους. Ένα σερί
6 ηττών έφτασε στο τέλος
του για τους Γκρίζλις μετά την
επικράτηση τους επί του Σαν
Άντόνιο με 96-86. Για τους νικητές, ο Μαρκ Γκασόλ πέτυχε
26 πόντους, ενώ για τους ηττημένους ο Φορμπς είχε 14.
Σε ένα παιχνίδι που δεν
υπήρξαν άμυνες, οι Πέλικανς

ΛεΝτέι και Βασίλη Σπανούλη.
Ο Κώστας Παπανικολάου
ηγήθηκε της προσπάθειας
του Ολυμπιακού να κερδίσει
την Χίμκι στο ΣΕΦ, πραγματοποιώντας καταπληκτική
εμφάνιση.
Σε 36 λεπτά συμμετοχής,
τέλειωσε το ματς έχοντας 22
πόντους (6/7 τρίποντα, 4/4
βολές), 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ,
2 μπλοκ και 1 κλέψιμο, ενώ
με δικό του... τρελό σουτ,
κράτησε ζωντανή την ομάδα
του, στέλνοντας το ματς
στην παράταση.

επικράτησαν επί του Κλίβελαντ με 140-124. Για την Νέα
Ορλεάνη, ο Ντέιβις έκανε τρομερή εμφάνιση με 38 πόντους, 13 ριμπάουντ και 7
ασίστ, ενώ από την πλευρά
των «Καβς», ο Κλάρκσον πέτυχε 21. Ο Ντόνοβαν Μίτσελ
ήταν ασταμάτητος και πέτυχε
33 πόντους οδηγώντας την Γιούτα στην νίκη επί των Μάτζικ
με 106-93. Από πλευράς Ορλάντο, ο Όγκουστιν είχε 23
πόντους.
Το Πόρτλαντ επικράτησε
του Σικάγο με 124-112. Για
τους Μπλέιζερς, ο Μακόλουμ
σκόραρε 24 πόντους, ενώ για
τους Ταύρους, ο ΚάρτερΤζούνιορ είχε 22 πόντους. Τέλος, οι Λέικερς επικράτησαν
τους ασταθούς Ντιτρόιτ με
113-100 με τον Κάιλ Κούζμα
να κάνει ρεκόρ καριέρας με 41
πόντους. Από πλευράς Πίστονς, ο Γκρίφιν είχε 16 πόντους.

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
αι τώρα τι
γίνεται; Στο
επαγγελματικό
ποδόσφαιρο με
τον έναν ή τον άλλον
τρόπο οι παίκτες θα
βρουν χώρο και τρόπο να
προπονηθούν. Οι
ερασιτεχνικές ομάδες
όμως βιώνουν
μεγαλύτερες δυσκολίες
όταν οι καιρικές
συνθήκες δεν το
επιτρέπουν ώστε να
προπονηθούν. Εχουν τον
τρόπο –τουλάχιστον
αυτές που προπονούνται
από γυμναστές- δεν
έχουν όμως τον χώρο, με
αποτέλεσμα να
λιγοστεύουν οι
προπονήσεις, αυτές που
γίνονται να μην γίνονται
σωστά και το κυριότερο
αρκετοί παίκτες να
απουσιάζουν κυρίως για
λόγους μετακίνησης.

Κ

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
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Προβληματίζει
η παρατεταμένη…
ξεκούραση
•Θανάσης Πούλιος, Κώστας Γουργούλιας και
Στέφανος Ψύχος μιλούν για τις «δύσκολες» μέρες…

gidopoulosp@yahoo.gr

Αναπόφευκτη η διακοπή
των πρωταθλημάτων καθώς ο
χιονιάς έχει ντύσει στα λευκά
τα γήπεδα και η παγωνιά τα
έχει μετατρέψει σε επικίνδυνους χώρους. Μέχρι να πρασινίσουν και πάλι τα γήπεδα
όλοι κάνουν τον Σταυρό τους.
Εως τότε ο καθένας μόνος και
όλοι μαζί ό,τι μπορούν.
Οι προπονήσεις στο κρύο
ωστόσο εγκυμονούν κινδύνους στη σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών
και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Και ορθό είναι να γίνονται από ανθρώπους που
γνωρίζουν καλά το αντικείμενο διότι στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο δεν προέχει να πάει
η μπάλα στο πλεκτό, αλλά να
επιστρέψει ο ποδοσφαιριστής
υγιής στο σπίτι του.
Αγωνιστικά, λογικό και αναπόφευκτο είναι οι ομάδες να
χάσουν τη σειρά τους και τον
ρυθμό τους. Πολλές αναμένεται να δυσκολευτούν στις
προσαρμογές και αυτό είναι
πιθανό να «κοστίσει» βαθμούς.
Για το λόγο αυτό γίνεται προσπάθεια προκειμένου να μην
«παγώσουν» οι ομάδες ελπίζοντας πως σύντομα θα επιστρέψουν στις αγωνιστικές
δραστηριότητες και σύντομα
οι καιρικές συνθήκες θα βελτιωθούν.
Για τις προσπάθειες που
κάνουν τις τελευταίες «λευκές» μέρες οι προπονητές Νεοχωρίου και Ταξιαρχών μίλησαν στον «Π.Λ», ενώ o υπεύθυνος της Ακαδημίας 1 Θανάσης Πούλιος τοποθετήθηκε
περισσότερο για την προσαρμογή και τι πρέπει να προσέξουν όσοι προπονούνται
αυτές τις… δύσκολες ημέρες.

Στέφανος Ψύχος:
«Προσπαθούμε να
μείνουμε «ζωντανοί…»
Ο προπονητής του Νεοχωρίου αναφέρθηκε στις δυσκολίες του χιονιά, στην προσπάθεια που κάνει ο ίδιος και
η ομάδα του ώστε να παραμείνει σε… λογικό ρυθμό και
επιβεβαίωσε πως ο «Διγενής»
θα ενισχυθεί.
«Οι δύσκολες μέρες περνούν με προπονήσεις στο κλει-

Ο Θανάσης Πούλιος δίνει ιδιαίτερη σημασία
στη διατήρηση του προπονητικού ερεθίσματος
Ο Στέφανος Ψύχος παραδέχεται πως τόσο ο «Διγενής»
όσο και οι υπόλοιπες ομάδες έχουν χάσει τον ρυθμό τους

Ο Κώστας Γουργούλιας κάνει ό,τι μπορεί,
αυτές τις μέρες, για να προπονήσει τους Ταξιάρχες
στό γυμναστήριο μπάσκετ δίπλα στο στάδιο... Σίγουρα μας
βγάζει εκτός προγράμματος ο
χιονιάς και μετά από τόση
αδράνεια δεν ξέρουμε πως θα
είναι η εικόνα των ομάδων
όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα ξανά. Ευελπιστώ τουλάχιστον να προλάβουμε να κάνουμε κάποιες προπονήσεις
πριν παίξουμε επίσημο αγώνα
γιατί μας έχει βγάλει εκτός
ρυθμού όσο και να προσπαθούμε να κρατηθούμε σε

εγρήγορση. Υπάρχει κινητικότητα για τις μεταγραφές
ώστε ο «Διγενής» να δυναμώσει περισσότερο και σύντομα
θα υπάρχουν ανακοινώσεις.
Εύχομαι σε όλο τον κόσμο
«Υγεία και Καλή Χρονιά».

Γουργούλιας:
«Ψάχνουμε λύσεις…»
Να ευχηθώ «Καλή Χρονιά»
σε όλο το κόσμο και φυσικά
σε όλες τις ομάδες του νομού
μας με επιτυχίες. Με το πέ-

ρασμα των διακοπών των Χριστουγέννων και δύο ενδιάμεσων προπονήσεων πριν την
έλευση της νέας χρονιάς, ήλπιζα σε φυσιολογικές συνθήκες. Δυστυχώς όμως οι προπονήσεις είναι πολύ δύσκολο
να γίνουν με τη χιονόπτωση
που υπάρχει στο νομό μας.
Αρχικά ο στόχος μας ήταν να
γίνουν οι αναγκαίες προπονήσεις καθώς υπήρχε αγωνιστική στην Α’ κατηγορία στις
5/1 όμως αυτό δεν κατέστη
δυνατό. Οι άνθρωποι του ΔΣ
της ομάδας μας βέβαια κάνουν φιλότιμες προσπάθειες
καθημερινά όμως δυστυχώς
το χιόνι δε λιώνει και έτσι
αναγκαζόμαστε να βρίσκουμε
άλλες λύσεις όπως στο Πάρκο του Αη-Γιώργη για το κομμάτι της φυσικής κατάστασης καθώς και κάποια γήπεδα
8Χ8 στο κέντρο της πόλης
όσον αφορά το τακτικό κομμάτι .Γενικότερα αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν όλες
οι ομάδες χωρίς όμως να
υπάρχουν λύσεις. Συνεπώς η
αγωνιστική αποχή δε βοηθάει
καθόλου τις ομάδες καθώς
υπήρξε ήδη ένα μεγάλο διάστημα από τα Χριστούγεννα
και συνεχίζεται. Φυσικά οι
ομάδες μεγαλύτερων κατηγοριών σε επαγγελματικό επί-

πεδο καταφεύγουν σε κλειστά
γήπεδα και γυμναστήρια και
επικεντρώνονται συνήθως στη
φυσική κατάσταση και σε νοητικές ασκήσεις κυρίως με τη
μπάλα.
Ελπίζω να καλυτερέψουν οι
καιρικές συνθήκες και να
έχουμε τουλάχιστον από την
επόμενη βδομάδα αγωνιστική
δραστηριότητα γιατί ήδη έχει
χαθεί μεγάλο διάστημα και
είναι και δύσκολο να καλυφθούν. Λογικά, θα έχουμε
πάλι μεσοβδόμαδες αγωνιστικές, κάτι που είναι δύσκολο και επικίνδυνο για όλες τις
ομάδες στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο»

Πούλιος: «Πρέπει να
κρατήσουμε… ζωντανό
το προπονητικό
ερέθισμα»
Ο υπεύθυνος της Ακαδημίας 1, Θανάσης Πούλιος, ως
ειδικός, αναφέρεται στη σημασία που έχει να μην χάσει
ένας ποδοσφαιριστής το προπονητικό ερέθισμα, αλλά και τι
πρέπει να προσέξουν όσοι
προπονούνται σε εξωτερικούς
χώρους «για μεγάλο διάστημα
Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα
προσεχτικοί στο φαινόμενο
της υποθερμίας. Σε περίπτωση που γίνει προπόνηση αυτές

τις μέρες χρειάζεται καλό ντύσιμο και καλυμμένα τ’ άκρα.
Κεφάλι και χέρια.
Επίσης πρέπει όσοι προπονούνται να καταναλώνουν ισοτονικό ποτό στη διάρκεια της
προπόνησης για θερμορύθμιση, ενώ η προθέρμανση θα
πρέπει να διαρκεί τον διπλάσιο
χρόνο από τον συνηθισμένο.
Εφόσον δεν γίνεται προπόνηση σε κλειστό χώρο, ούτε
στο γήπεδο με τους παραπάνω τρόπους έχουμε αδράνεια
και σημαίνει πως αν μείνει
ένας ποδοσφαιριστής για διάστημα μιας ή δύο εβδομάδων χωρίς προπόνηση, χάνονται οι προσαρμογές που
είχε αποκτήσει, η αερόβια ικανότητα αρχίζει να μειώνεται σε
μικρό βαθμό. Το μυικό σύστημα «ξεχνάει» και δυσκολεύει το προπονητικό ερέθισμα.
Μια κυκλική προπόνηση
δύναμης θα μπορούσε να
βοηθήσει στη συντήρηση του
μυικού τόνου. Των νευρομυικών προσαρμογών.
Ουσιαστικά θα μπορέσει να
συντηρήσει ενεργό το μυικό
σύστημα και όταν επανέλθει
στην προπόνηση θα βοηθήσει
στην αποφυγή μυικών τραυματισμών του αθλητή. Θ’ αποφύγει το «πιάσιμο».
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Στη κορυφή η Φανή Τζέλη
•Βραβεύτηκε από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, παρουσία
του προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας η αθλήτρια του ΣΟΑΤ

Π

αρόμοιες
στιγμές σου
υπενθυμίζουν
ως αθλητή ή
αθλήτρια πως αξίζουν
όλες οι θυσίες που έχεις
κάνει. Οσα έχεις
στερηθεί, όσα έχεις
ξοδέψει σε ιδρώτα, κόπο,
κλάμα, γέλιο. Η τιμή μιας
Ολυμπιακής διάκρισης τα
σαρώνει όλα. Απομένει η
υπερηφάνεια, το
χαμόγελο της
ικανοποίησης, η αξία της
προσπάθειας, η ηθική
και η οικονομική
ανταμοιβή. Η
αναγνώριση και η
δέσμευση πως υπάρχει
συνέχεια. Πως πρέπει να
υπάρχει συνέχεια, αφού
το ταξίδι μόλις ξεκίνησε…

Παρουσία του προέδρου
της Ελληνικής Δημοκρατίας
κ. Παυλόπουλου έγινε
η εκδήλωση της ΕΟΕ

Η Τρικαλινή αθλήτρια Φανή Τζέλη με τον Ολυμπιονίκη της
Ιστιοπλοϊας Νίκο Κακλαμανάκη

Επιμέλεια: ΠANOΣ
ΓIΔOΠOYΛOΣ
gidopoulosp@yahoo.gr

Πώς να μην καμαρώνει το
Ελληνικό Τάεκβοντό για το
«διαμάντι» του. Την Φανή Τζέλη. Πώς να μην δοξάζεται ο
Τρικαλινός αθλητισμός. Να
μην νιώθει ρίγη συγκίνησης
η προπονητική της και αθλητικής της οικογένεια, πώς να
μην κλαίει από υπερηφάνεια
η φυσική της οικογένεια. Τέτοιες στιγμές έζησαν όλοι
όσοι βρίσκονται στο πλάϊ της
Φανής και την στηρίζουν
αθλητικά και οικογενειακά,
στη πρόσφατη εκδήλωση
βράβευσή της από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, παρουσία του Προέδρου της
Ελληνικής Δημοκρατίας κ.
Παυλόπουλου.

Δίπλα στην Ελληνίδα πρωταθλήτρια ο προπονητής της στον ΣΟΑΤ
και αυτός που τη δημιούργησε αθλητικά κ. Νίκος Παϊταρίδης

Με την Ολυμπιονίκη της σκοποβολής Αννα Κορακάκη

Φανή Τζέλη. Η μοναδική
αθλήτρια από το χώρο του
Ταεκβοντό και η μοναδική
αθλήτρια του νομού μας η
οποία μας έκανε να δακρύσουμε από υπερηφάνεια με
την κατάκτηση του χάλκινου
μεταλλίου στους Ολυμπιακούς αγώνες Νέων.
«Όταν γίνεται ανάκρουση
του Εθνικού Υμνου και μάλιστα μέσα στην Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή προς
τιμή των Κορυφαίων Αθλητών
2018,ανάμεσά τους και το μέλος της οικογενείας μας η
Φανή Τζέλη, νοιώθεις μεγάλη
περηφάνια και συγκίνηση και
σκέφτεσαι ότι άξιζε ο αγώνας
τόσο ετών...» ήταν οι πρώτες
δηλώσεις του Νίκου Παϊταρίδη ο οποίος έχει την ευθύνη
και την ικανοποίηση της μεγάλης διάκρισης που έκανε
η Φανή Τζέλη.
Τιμητική διάκριση και στον
υπεύθυνο προπονητή της Τζελη στη διοργάνωση του
Μπουένος Άιρες, Νίκο Παπαδέα.

Από τη βράβευση της Φανής Τζέλη στην Ελληνική Ολυμπιακή
Επιτροπή, με αφορμή την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου
στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων
με τον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Βασιλειάδη
CMYK

* Ανατροπές συναισθημάτων και καταστάσεων δεν προκύπτουν μόνον στο αθλητικό γίγνεσθαι, όπου πολλές
φορές όσοι είναι καβάλα στο άλογο χάνουν για διαφόρους
λόγους τον βηματισμό τους και στο τέλος και την ίδια
την αναμέτρηση. Πραγματικά λίγο αν βγουν οι πρωταγωνιστές από τον συνηθισμένο τρόπο σκέψης κινδυνεύουν να χαλάσουν ότι με κόπο έχτιζαν το προηγούμενο
διάστημα.
* Και στο μέτωπο του καιρού όμως τις τελευταίες στροφές
έχουν έρθει τα πάνω- κάτω. Εκεί λοιπόν που το κοινό
πήγε να χαλαρώσει και να επιστρέψει στην καθημερινότητα αναγκαστικά μπήκε ξανά στην πρίζα για να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο τρόπο τα προβλήματα.
* Πάντως όλο αυτό το διάστημα οι συμπολίτες πλούτισαν
και τις μετεωρολογικές τους γνώσεις αν και ήθελαν να
είναι πιο στρωτά τα πράγματα.
* Βέβαια εκτός από τους μονίμως γκρινιάρηδες υπάρχουν
και οι ρεαλιστές οι οποίοι στις συζητήσεις που κάνουν
αναφέρουν ότι Χειμώνα έχουμε μπροστά μας και τέτοια
φαινόμενα είναι αναμενόμενα. Πολύ απλά πρέπει να
συνηθίσει να ζει κανείς με αυτά όσο και αν φέρνουν μια
ταλαιπωρία.
* Όπως και να’χει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα
μάθαμε για το κύμα Ραφαήλ, που το διαδέχτηκε η δυναμική Σοφία. Πονοκεφάλους δημιούργησε και ο Τηλέμαχος, ενώ τα δόντια της έδειξε και η Υπατία. Καθένα
είχε τα δικά του χαρακτηριστικά, ενώ η Θεσσαλία
βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα.
* Εκ των πραγμάτων τα επιτελεία των τοπικών ομάδων
τροποποίησαν αρκετές φορές το πρόγραμμα των προπονήσεών τους. Ετσι μετά από χρόνια είδαμε τον ΑΟΤ
να βγάζει μέρος της δουλειάς στο Δημοτικό κλειστό
παίζοντας και λίγο μπασκετάκι.
* Βέβαια για τους επιχώριους φίλους της καλαθοσφαίρισης
το σκηνικό δεν ήταν τελείως άγνωστο. Σε αρκετές περιπτώσεις οι κόουτς των Τρικάλων επέλεγαν κάποια
στιγμή και σαν είδος αποφόρτισης εσωτερικά ποδοσφαιρικά διπλά.
* Σ’ αυτά οι αθλητές δεν είχαν πρόβλημα προσαρμογής
και το χάρηκαν με την ψυχή τους. Ακόμη υπάρχουν τα
χαρακτηριστικά φωτογραφικά στιγμιότυπα σε δημοσιογραφικά αρχεία αλλά και φιλάθλων, που θυμούνται με
νοσταλγία εκείνες τις εποχές.
* Παράλληλα να σημειώσουμε ότι στο επικείμενο φιλικό
της Καλαμπάκας μεταξύ των βετεράνων καλαθοσφαιριστών και των ιερών τεράτων της Εθνικής του 2004 θα
καταδειχθεί ότι αρκετοί πρωταγωνιστές είναι πολυτάλαντοι και θα μπορούσαν στο άνετο να διαπρέψουν και
στα αντίθετα αθλήματα, δηλαδή οι ποδοσφαιρικοί στο
μπάσκετ και οι μπασκετικοί στο ποδόσφαιρο.
* Θα γίνουν, δεν θα γίνουν; Αυτή είναι η μόνιμη ερώτηση
που δεχόμαστε το τελευταίο διάστημα από τα στελέχη
και τους φιλάθλους των τοπικών ομάδων. Είναι λογικό
όλοι να θέλουν να ξέρουν πως θα διαμορφωθεί το
πρόγραμμα για να πάρουν τα μέτρα τους βάζοντας τις
απαραίτητες προπονητικές πινελιές.
* Πάντως οι αναβολές και σε κεντρικό επίπεδο έπεσαν
μαζεμένες, οπότε κάποια στιγμή οι ομάδες θα έχουν να
διεκπεραιώσουν μεγάλο όγκο δουλειάς. Οι δικοί μας
βέβαια βρίσκονται στις επάλξεις και περιμένουν να
πάρουν το πράσινο φως για να ξεδιπλώσουν το ταλέντο
τους. Φυσικά η επίσημη δράση τους έλειψε όσο τίποτα
άλλο.
* Οσο για τα ταλέντα αυτά διακρίνονται για την αστείρευτη
ενέργειά τους.
* Ξεχωριστή βόλτα από μέλη του ΣΟΧΤ με πέδιλα ορειβατικού σκι.

02.00: FOX Sports
Maple Leafs - Devils, NHL
04:30 COSMOTE SPORT 4 HD
San Antonio Spurs-Oklahoma City
Thunder, NBA Regular Season
07:00 Eurosport 1
Τουρνουά Ανδρών, Σίδνεϊ
Τένις
07:00 Eurosport 1
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ATP: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Ημιτελικοί
12:00 Eurosport 1
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ATP: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Ημιτελικοί
19:00 Novasports 2HD
ΤΣΣΚΑ - Μακάμπι
EuroLeague

20:00 Novasports 4HD
Μπούντουτσνοστ - Νταρουσάφακα,
EuroLeague
21:30 Novasports 5HD
Μπασκόνια - Γκραν Κανάρια
EuroLeague
21:30 Novasports 3HD
Μπάγερν - Αρμάνι, EuroLeague
21:45 Novasports 24 HD
Λιντς - Ντέρμπι
Championship
21:45 Novasports 2HD
Λιόν - Ρεμς
Πρωτάθλημα Γαλλίας
22:00 Novasports 1HD
Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός
EuroLeague
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Βαγεκάνο-Θέλτα
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ΜΕ ΤΟ ΑΡΜΑ ΤΟΥ ΘΕΣΠΙΔΟΣ

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
Στην καλύτερη εποχή
του ανθρώπου, όσον
αφορά τις ευκολίες και
την ποιότητα ζωής του,
μέχρι στιγμής η ισορροπία ανάμεσα στο
καλό και το κακό είναι
το μεγάλο ζητούμενο.
Παρά το ένα εκατομμύριο χρόνια από την
εμφάνιση του είδους
μας στον πλανήτη μόνο
στο ένα όγδοο της ανθρωπότητας γίνεται τεράστια προσπάθεια να επικρατήσει η
θετική ενέργεια σε ένα πλέγμα ανθρώπινων σχέσεων, που βασίζονται σε κρατικούς δημοκρατικούς κανόνες αλλά και την
ατομικότητα, που ευτυχώς επιφέρει την ωφέλιμη αλληλεπίδραση, η οποία κατευνάζει την αρνητικότητα και την συγκυριακή εγκληματικότητα.
Στα υπόλοιπα εφτά όγδοα, δηλαδή στα περίπου εφτά δισεκατομμύρια ανθρώπους δυστυχώς επικρατεί το ταραγμένο
θυμικό, το οποίο βασίζεται στο άγραφο και εθιμικό δίκαιο της
πυγμής είτε προέρχεται από τον άνδρα απέναντι στη γυναίκα
και το παιδί είτε από τα κοινωνικά στρώματα, που τυχαίνει
να κυβερνούν τα υπόλοιπα μέλη οπισθοδρομικών κοινωνιών,
είτε από ομάδες οπλισμένες, που στόχο έχουν την εξουσία,
πολιτική και οικονομική, μην υπακούοντας σε κανέναν κανόνα.
Στο τεράστιο αυτό κομμάτι του κόσμου κάθε προσπάθεια
να εξηγήσουμε τους λόγους υπερίσχυσης της παράνομης
πυγμής, όπως το αντιλαμβάνεται ένας δυτικός, μάλλον δεν
θα είναι πετυχημένη, γίνεται περισσότερο κουραστική και μας
διχάζει.
Όμως αυτό που πρέπει να εξηγηθεί είναι γιατί κυριαρχεί
η κουλτούρα της αρνητικής προσέγγισης των πραγμάτων και
γιατί εξακολουθούμε να είμαστε σκεπτικιστές, εάν δεν φοβόμαστε, ώστε να βάλουμε στο κέντρο της ζωής μας την θετική ενέργεια από όπου κι αν προέρχεται. Οι ψυχολόγοι και
οι ψυχίατροι έχουν να διασχίσουν για αρκετές εκατοντάδες
χρόνια τεράστιες σχιζοειδείς λεωφόρους της ανθρώπινης ψυχής μέχρι να χαρτογραφήουν ένα μικρό λιβάδι του απέραντου νου.
Αρχικά στις συζητήσεις μας πρωταγωνιστούν οι συνομωσιολογικές θεωρίες, εξωτερικής πολιτικής, στις οποίες
έχουμε εντρυφήσει εν είδει διατριβής, για το ότι όλοι οι άλλοι, κυρίως Γερμανοί, Εβραίοι και Αμερικανοί, επιθυμούν το
κακό μας. Σ' αυτήν την περίπτωση δεν σώζεται κανείς. Οι
Τούρκοι, όλως περιέργως, δεν βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή, ίσως επειδή η πέντε αιώνων συμπόρευση, μας κάνει να μην τους θεωρούμε σοβαρούς ή να θεωρούμε ότι κι
αυτούς τους εκμεταλλεύονται οι κακοί Εβραίοι...
Σ' αυτό το πλαίσιο της συνομοσιωλογίας ένα μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας εξωτερικά τουλάχιστον δεν αποδέχεται το αυτεξούσιο στις πράξεις των ανθρώπων. Στις αποκλίνουσες έως εγκληματικές συμπεριφορές θεωρούν ότι
υπάρχει ένα βαθύτερο πλέγμα σχέσεων, που ωθούν τον εγκληματία στο να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Η ψυχασθένεια,
η τρέλα ή απλά η εγκληματική φύση έχουν έναν άλλο κρυφό δημιουργό και όχι εγγενή χαρακτηριστικά της ανθρώπινης οντότητας.
Η ανάγκη για αξιολόγηση μπερδεμένη, που θα αφήνει αναπάντητα ερωτηματικά είναι η δεύτερη φύση μας.
Ίσως έτσι αποφεύγουμε την ουσία των πραγμάτων, που
είναι να κοιτάξουμε κατάματα τα προβλήματά μας. Γιατί μ'
αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να ξεβολευτούμε και να δράσουμε.
Η κοινωνία μας δεν είναι ούτε η χειρότερη ούτε η καλύτερη,
έχει τις καλές της και τις κακές της στιγμές. Είναι βέβαια εμποτισμένη από πολλή θεωρία, κουραστική και αφαιρεί ενέργεια. Έχει όμως και ανθρώπους έξυπνους, καλούς και δραστήριους, που αρκετές φορές μπαίνουν μπροστά και δίνουν
λύσεις.
Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, για να σταματήσουμε το έγκλημα παρά να διδάσκουμε στα παιδιά μας
τα οφέλη της καλοσύνης, της κοινής δράσης και των συλλογικοτήτων, ευχόμενοι να αποφύγουν τους τοξικούς ανθρώπους και να κατακτούν ως κοινωνία θετικές οροσειρές
της θετικής ενέργειας.
Η ισορροπία είναι ζητούμενο προαιώνιο αλλά πάντα ζητούμενο. Μόνο ευχές χωρούν σ' αυτό το απόλυτο ζήτημα του
κόσμου μας, για να επιτευχθεί ίσως κάποτε...
ΑΔΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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Μέρος 3ο
Μετά την πάροδο (είσοδο)
του Χορού η Ελένη συνεχίζει
να εξιστορεί αυτά που τη βασανίζουν. Αναλογίζεται, ακόμη, όσα υπέφεραν εξ αιτίας
της Αχαιοί και Τρώες. Θα προτιμούσε, λέει, αντί της μεγάλης ομορφιάς, που προκάλεσε συμφορές, να είχε μεγάλη
ασχήμια. Δεν αντέχει τις κακολογίες, που με τόση ευκολία
εκστομίζονται εναντίον της σε
όλη την Ελλάδα. Τη ζώνουν
αμέτρητες συμφορές: «Ενώ
είμαι ζωντανή, εγώ για νεκρή
λογιέμαι». Και διερωτάται:
«Γιατί λοιπόν να ζω; Πιο καλός
ένας ωραίος θάνατος». Εκφράζει εδώ την ηρωική αντίληψη, σύμφωνα με την οποία
«ἢ καλῶς ζῆν ἢ καλῶς τεθνηκέναι τὸν εὐγενῆ χρή» και
καταλήγει: «Σε άλλες γυναίκες
η ομορφιά φέρνει χαρά. Σ’
εμένα έφερε τον χαλασμό».
Ακολουθεί το πρώτο επεισόδιο με την εμφάνιση του
Μενέλαου, ο οποίος βρίσκεται
στην Αίγυπτο ως ναυαγός.
Έφυγε από την Τροία και καθώς προσπαθούσε να φτάσει
στη Σπάρτη, σφοδροί άνεμοι
τον έριξαν πολύ νοτιότερα,
στη Λιβύη. Και από εκεί έφτασε στην Αίγυπτο. Το καράβι
του συντρίφτηκε και αυτός
κατόρθωσε να σωθεί με λιγοστούς συντρόφους και την
Ελένη, που νόμιζε ότι είχε πάρει από την Τροία και την
έφερνε μαζί του – πρόκειται

Ο Δημοτικός Κινηματογράφος
συνεχίζει τις προβολές της Met
που προβάλουν σε ζωντανή μετάδοση παραστάσεις από το
Lincoln Center της Metropolitan
Opera της Νέας Υόρκης. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Νέα Υόρκη, το ΣΑΒΒΑΤΟ 12/1/2019 ΣΤΙΣ
19:55 η ΣΠΑΝΙΑ ΟΠΕΡΑ TOY
CILEA «ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΛΕΚΟΥΒΡΕΡ».
ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
ΣΕ HD.
Το βραβευμένο πρόγραμμα
“The Met: Live in HD” ξεκινά τις
μεταδόσεις του 2019 με την ζωντανή μετάδοση της σπάνιας όπερας του Francesco Cilea «ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΛΕΚΟΥΒΡΕΡ», το Σάββατο 12 Ιανουαρίου στις 19:55.
Η κορυφαία Anna Netrebko εμφανίζεται για πρώτη φορά στη
Met στον ρόλο της Αντριάνα Λεκουβρέρ, της μεγάλης Γαλλίδας
ηθοποιού του 18ου αιώνα. Ο Piotr
Beczała στον ρόλο του αγαπημένου της, του ήρωα πολέμου
Μαουρίτσιο. Ο Gianandrea Noseda διευθύνει την τραγωδία του
Cilea σε σκηνοθεσία του Sir David
McVicar, ο οποίος σε αυτή την νέα
παραγωγή της Met τοποθετεί ιδιοφυώς μέρος της δράσης να εκτυλίσσεται σε μια αναπαράσταση

Του Κωνσταντίνου
Απ. Γιοντζή

για το γνωστό είδωλο, που
είχε δοθεί στον Πάρη. Επαναλαμβάνεται πάλι η άποψη
του «είναι και του φαίνεσθαι».
Ο Μενέλαος, βασιλιάς της
ένδοξης Σπάρτης, κατάντησε τώρα ένας θλιβερός ναυαγός, ρακένδυτος και πεινασμένος σε μέρος άγνωστο.
Ένας βασιλιάς περήφανος
έγινε βασιλιάς ζητιάνος. Θυμάται τις παλιές του δόξες και
αυτό τον κάνει να αισθάνεται
πολύ χειρότερα. «Ο ευτυχισμένος άνθρωπος, λέει, όταν
κακοπάθει, νιώθει πιο πικρότερη τη δυστυχία του». Την
ιδέα αυτή συναντάμε για πρώτη φορά στον Όμηρο. Στο Ω
της Ιλιάδας ο Πρίαμος μέσα
στις συμφορές του θυμάται
περασμένα μεγαλεία και αυτό
τον κάνει πιο δυστυχισμένο.

Είναι μια ιδέα διαχρονική, που
μιμούνται νεότεροι συγγραφείς
Ο Δάντης, κορυφαίος ποιητής της ιταλικής αναγέννησης, στο πέμπτο άσμα της
«Κολάσεως» γράφει για τη
Φραντσέσκα του Ρίμινι: «Δεν
υπάρχει μεγαλύτερη λύπη
από το να θυμάσαι ευτυχισμένες μέρες, όταν είσαι στη
δυστυχία.» Και ο εθνικός μας
ποιητής Διονύσιος Σολωμός
αποδίδοντας με τον δικό του
τρόπο την ίδια ιδέα γράφει
στον «Ύμνο εις την Ελευθερία» (στροφή πέμπτη): «Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις».
Ο Μενέλαος σε πλήρη απόγνωση ψάχνει σε ξένο μέρος
να βρει κάτι φαγώσιμο. Κάποια στιγμή αντικρίζει το παλάτι του Πρωτέα. Χτυπά την
πόρτα και μια γερόντισσα του
ανοίγει. Πιάνει κουβέντα μαζί
της, μαθαίνει ότι βρίσκεται
στην Αίγυπτο, ενημερώνεται
για τις κακές διαθέσεις του
βασιλιά έναντι των Ελλήνων.
Και αναστατώνεται, όταν
ακούει ότι στο παλάτι βρίσκεται και η Ελένη, που ήρθε
από τη Σπάρτη, πριν αρχίσει ο
τρωικός πόλεμος. «Τι λες;
Πώς είπες; Πότε; Για πες το
πάλι.» Η γερόντισσα όμως
που δεν υποψιάζεται τίποτε
από αυτά, βρίσκει μια αφορμή
να διακόψει τη συζήτηση και
να μπει μέσα στο παλάτι.
Στo δεύτερο επεισόδιο ο
Μενέλαος, που γνωρίζει τις

κακές διαθέσεις του βασιλιά,
παραφυλάει κάπου κρυμμένος. Αντικρίζει όμως την Ελένη και αυτή βλέποντας άντρα
άγνωστο να την παρακολουθεί, το βάζει στα πόδια. «Στάσου, μη φεύγεις, της λέει ο
Μενέλαος, σε είδα και σάστισα.» Αναπτύσσεται ένας δραματικός διάλογος. Ο Μενέλαος, «είσαι η Ελένη; (της λέει).
Μοιάζεις καταπληκτικά, (θυμήθηκε και τα λόγια της γερόντισσας). Εγώ όμως την
Ελένη την έχω μαζί μου, την
έχω φέρει από την Τροία. Η
Ελένη, από την άλλη μεριά, είναι σίγουρη πως έχει μπροστά
της τον άντρα της, του εξηγεί
ότι η Ήρα, για να εκδικηθεί
τον Πάρη (που είχε δώσει το
βραβείο ομορφιάς στην Αφροδίτη) του έδωσε το είδωλό
της. Αυτή δεν πήγε ποτέ στην
Τροία.
Τη στιγμή εκείνη παρουσιάζεται ένας από τους συντρόφους του, που είχε αφήσει
στη σπηλιά να φυλάγουν την
Ελένη, και του λέει: «Μενέλαε,
έγινε ένα θαύμα. Η γυναίκα
σου που είχες κρύψει στη
σπηλιά, πέταξε στα ουράνια».
Ο αγγελιοφόρος με την προσφώνηση του ονόματος «Μενέλαε» και με την είδηση, που
έφερε, έδωσε τη λύση, μια
λύση που θα ζήλευαν ακόμη
και οι μεγαλύτεροι δραματουργοί. Συντελείται η αναγνώριση και ακολουθεί παραλήρημα χαράς.

ζωντανή μετάδοση από τη Νέα Υόρκη, το ΣΑΒΒΑΤΟ 12/1/2019 ΣΤΙΣ
19:55

«ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΛΕΚΟΥΒΡΕΡ»- “THE MET: LIVE IN HD”
στον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

ενός θεάτρου Μπαρόκ. Η διανομή ρόλων περιλαμβάνει την ανεπανάληπτη μέτζο σοπράνο Anita
Rachvelishvili ως πριγκίπισσα της
Μπουγιόν, αντίζηλο της Αντριάνα
για την καρδιά του Μαουρίτσιο.
Το μοναδικό δίδυμο Netrebko Rachvelishvili ξανασμίγει στην
σκηνή της Met, μετά την ανεπα-

νάληπτη ερμηνεία τους στους
πρωταγωνιστικούς ρόλους της
Aida & Amneris τον Οκτώβριο
που μας πέρασε, στην πρεμιέρα
του φετινού προγράμματος “The
Met: Live in HD”. Το καστ συμπληρώνεται από τον Ambrogio
Maestri ως Μισονέ, πιστό φίλο της
Αντριάνα, και τον Carlo Bosi στον
ρόλο του διπρόσωπου Αββά.
Η Αντριάνα Λεκουβρέρ ήταν
πραγματικό πρόσωπο που έζησε
στο Παρίσι στις αρχές του 18ου
αιώνα και στην σύντομη ζωή της
αποτέλεσε ξεκάθαρα μια “celebrity” της εποχής της. Στις θεατρικές
παραστάσεις που πρωταγωνιστούσε συνέπαιρνε το κοινό σε
κάθε εμφάνιση της με την φυσικότητα και την ειλικρίνεια που
διέκριναν τις ερμηνείες της, σε μια
εποχή που στα Παριζιάνικα θέατρα επικρατούσαν πιο συντηρητικές πρωταγωνίστριες και ρόλοι. Παράλληλα, η προσωπική
της ζωή πυροδοτούσε συνεχώς το
ενδιαφέρον του κοινού με μόνιμα
ερωτικά και επαγγελματικά σκάνδαλα, με αποκορύφωμα την ερωτική της σχέση με τον ήρωα πολέμου και θρυλικό καρδιοκατακτητή Μωρίς ντε Σαξ. Μια από τις
πιο συζητημένες αντιζηλίες εκείνης της εποχής ήταν η διεκδίκηση του όμορφου στρατιώτη από
την Αντριάνα και την πριγκίπισσα
της Μπουγιόν, η οποία κατέληξε
με ένα πραγματικά θεατρικό τέλος για την Αντριάνα, την δηλητηρίασή της από την αντίζηλό

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

30 σελίδα
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Μητσοτάκης σε τραπεζίτες:

Να επιταχυνθεί η χρηματοδότηση
της οικονομίας
Τι συζητήθηκε στη συνάντηση του προέδρου της ΝΔ
με εκπροσώπους της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Σ

υνάντηση με τους εκπροσώπους
της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
είχε ο πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕΤ, κατά
τη συνάντηση, συζητήθηκαν και αντηλλάγησαν απόψεις αναφορικά με τις οικονομικές
εξελίξεις και τη χρηματοδότηση της οικονομίας, την αποτελεσματικότερη διαχείριση
και μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), την προστασία της πρώτης
κατοικίας, τις επιπτώσεις της τεχνολογίας
και του εντεινόμενου ανταγωνισμού στο
χρηματοπιστωτικό χώρο, τη βελτίωση των
συνθηκών ρευστότητας και την πρόοδο που
έχει σημειωθεί σε αρκετούς τομείς, αλλά
και τις μεγάλες προκλήσεις μπροστά μας.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της
ΕΕΤ, συμφωνήθηκε ότι, αποτελεί κρίσιμη
παράμετρο για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας η επιστροφή του τραπεζικού συστήματος στην κανονικότητα και
η διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών
για την επιτάχυνση της χρηματοδότησης
της οικονομίας, και των ρυθμών ανάπτυξης
προς όφελος των πελατών.
Από πλευρά της ΝΔ στη συνάντηση συμ-

Μέρκελ: Η Ελλάδα μπορεί να βασίζεται
στην εταιρική της σχέση με τη Γερμανία
Η Ελλάδα μπορεί να συνεχίσει να βασίζεται στην
εταιρική σχέση και στη φιλία της με τη Γερμανία,
διαβεβαιώνει η Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα
Μέρκελ εν όψει της διήμερης επίσκεψής της στην
Αθήνα. Σε δήλωσή της η κ. Μέρκελ αναφέρει πως
προσβλέπει «σε καλές συνομιλίες και ενδιαφέρουσες
συναντήσεις» κατά την επίσκεψή της, υπογραμμίζοντας τους στενούς δεσμούς των δύο χωρών.
Αναφέρεται επίσης στη μεταρρυθμιστική πορεία
της Ελλάδας και υπογραμμίζει την ανάγκη να αποτελέσει «κίνητρο για το μέλλον» η πρόοδος που
έχει σημειωθεί.
«Γνωρίζω ότι τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ δύσκολα για πολύ κόσμο στην Ελλάδα. Η Ευρώπη
έδειξε με τα τρία προγράμματα βοήθειας την αλληλεγγύη της και στήριξε την Ελλάδα στη μεταρρυθμιστική της πορεία προς τη δημοσιονομική και
οικονομική σταθερότητα. Πρόκειται αναμφίβολα

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας,
Κυριάκος Μητσοτάκης
μετείχαν εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη
οι κ.κ. Κωστής Χατζηδάκης, Χρήστος Σταϊκούρας και Στέλιος Πέτσας.
Εκ μέρους της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΕΕΤ κ.
Νικόλαος Καραμούζης, οι αντιπρόεδροι, τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι
Εκτελεστικές Διοικήσεις των Τραπεζών.

Την άποψη ότι θα ήταν καταστροφικό να πάμε σε εκλογές με βασικό ερώτημα τη Συμφωνία των
Πρεσπών και τον απόλυτο διχασμό στους προδότες και τους πατριώτες εξέφρασε ο βουλευτής του
Ποταμιού, Σπύρος Δανέλλης. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δανέλλης μιλώντας στο ραδιόφωνο
«ΘΕΜΑ 104,6» : «Ανακύπτουν προβλήματα (τώρα που φέρνει νωρίτερα την ψήφο εμπιστοσύνης),
σε σχέση με το δικό μου σκεπτικό. Γιατί θεωρώ ότι η συνέπεια στο βασικό ζήτημα, στο θέμα της
συμφωνίας των Πρεσπών, σου δημιουργεί και την υποχρέωση, κατά τη δική μου άποψη, αφού η
ψήφος εμπιστοσύνης γι αυτό το πράγμα ζητείται, γιατί αλλιώς δεν θα υπήρχε ζήτημα μη
δεδηλωμένης, νομίζω ότι αυτό είναι συνδεδεμένο και δεν πάει χωριστά. Δεν είναι αυτή η βούλησή
μου ( να στηρίξω την κοινοβουλευτική πλειοψηφία), αλλά στη ζωή μου έχω μάθει να παίρνω τις
ευθύνες που μου αναλογούν και να είμαι συνεπής στις απόψεις και στις αρχές μου. Σίγουρα έχουμε
κάποιες διαδικασίες εσωκομματικές που θα ακολουθήσουμε. Θα είναι τραγικό και θα είναι εξαιρετικά
καταστροφικό να πάμε σε εκλογές με βασικό ερώτημα, με βασικό επίδικο, τη συμφωνία. Και
βεβαίως, τον απόλυτο διχασμό στους προδότες και στους πατριώτες. Για όλα αυτά θα πρέπει όλοι
να πάρουμε τις ευθύνες μας».

“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
kg

kg

kg

λίτρα

από

για μια δύσκολη πορεία. Ωστόσο με την ολοκλήρωση
του τρίτου προγράμματος προσαρμογής τον περασμένο χρόνο η Ελλάδα έχει σημειώσει μεγάλη
πρόοδο. Αυτό θα έπρεπε να αποτελέσει κίνητρο
για το μέλλον» επισημαίνει.

Σπ. Δανέλλης: Συμφωνία Πρεσπών και ψήφος εμπιστοσύνης δεν πάνε χωριστά

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

Η Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ

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

εσωτερικά
K. Kατσίκης:

Οι ΑΝΕΛ δεν θα
δώσουν ψήφο
εμπιστοσύνης στην
κυβέρνηση- μόνο ο
Παπαχριστόπουλος
διαφοροποιείται
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες
δεν θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, ξεκαθάρισε ο βουλευτής του κόμματος, Κώστας
Κατσίκης, υποστηρίζοντας
ότι μόνο ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος έχει διαφορετική θέση.
Σε δηλώσεις του ο κ. Κατσίκης εξήγησε: «Βεβαίως
θα ψηφίσουμε κατά γιατί
όταν ζητείται ψήφος εμπιστοσύνης για τη Συμφωνία
των Πρεπσών με την οποία
διαφωνούμε θα ήταν οξύμωρο να μην το κάναμε».
Όπως είπε ο Πάνος Καμμένος έχει επανειλημμένα
διευκρινίσει ότι το κόμμα
του θα αποσύρει την εμπιστοσύνη από την κυβέρνηση και ότι ο μικρός κυβερνητικός εταίρος δεν θα
υπάρχει.
Κληθείς να σχολιάσει
διαφωνίες μέσα στο κόμμα,
τόνισε πως «αυτή τη στιγμή
μια αντίθετη προς την κομματική γραμμή έχει εκφραστεί, αυτή του Παπαχριστόπουλου» και εμφανίστηκε βέβαιος πως
οι υπόλοιποι βουλευτές θα
ακολουθήσου την κομματική γραμμή».
Χαρακτήρισε πάντως
«έντιμη» τη στάση του πρωθυπουργού να ζητήσει
πρώτα ψήφο εμπιστοσύνης και εφόσον την λάβει
να προχωρήσει στην κύρωση της Συμφωνίας των
Πρεσπών. «Εμένα με ικανοποιεί η εξέλιξη αυτή» κατέληξε.
Υπενθυμίζεται ότι προχθές ο κ. Παπαχριστόπουλος είχε υπογραμμίσει πως
δεν σκοπεύει να παραδώσει την έδρα του, εάν διαγραφεί από τους ΑΝΕΛ.
Κάτι τέτοιο, όπως είπε, θα
μπορούσε να το κάνει μόνο
εάν ήταν βέβαιος ότι παραδίδοντας την έδρα δεν
θα πέσει η κυβέρνηση.

η δέσμευση ότι θα ζητήσει
ψήφο εμπιστοσύνης από τη
Βουλή και μάλιστα πριν από
την ψηφοφορία για την κύρωση
της Συμφωνίας των Πρεσπών, αν
ο Πάνος Καμμένος και οι ΑΝΕΛ
αποσύρουν την εμπιστοσύνη
τους από την κυβέρνηση ή θα
πάει «εν ευθέτω χρόνω και
συντεταγμένα σε πρόωρες
εκλογές, ανέλαβε ο
Πρωθυπουργός στην εφ΄ όλης
της ύλης συνέντευξή του στο
OPEN. Σημείωσε ωστόσο με
έμφαση και αρκετές φορές ότι ο
κ. Καμμένος θα διαχωρίσει μεν
τη θέση του από τη Συμφωνία
των Πρεσπών, δεν θα άρει όμως
την εμπιστοσύνη του στην
κυβέρνηση και ότι στόχος του
είναι οι εθνικές εκλογές να
γίνουν τον Οκτώβριο του 2019.

Τ

«Πιστεύω πως ούτε ο κ. Καμμένος,
ούτε κάποιος άλλος βουλευτής των
ΑΝΕΛ θα άρουν την εμπιστοσύνη τους
στην κυβέρνηση. Αν δεν το κάνουν
αυτό, θα ζητήσω ψήφο εμπιστοσύνης»
είπε επί λέξει ο κ. Τσίπρας, σημειώνοντας ότι αυτό ακριβώς θα ζητήσει
από τον πρόεδρο των ΑΝΕΛ στη συνάντηση που θα έχουν αύριο στο Μαξίμου.
«Ο κ. Καμμένος δεν θα ρίξει την κυβέρνηση. Δε θα διευκολύνει τα σχέδια
των αντιπάλων μας, τα σχέδια του κ.
Μητσοτάκη» είπε ο κ. Τσίπρας, θυμίζοντας ότι στο επεισοδιακό υπουργικό συμβούλιο που κατέληξε στην απομάκρυνση του κ. Κοτζιά από το υπουργείο Εξωτερικών, αυτό ακριβώς είχε
πει ότι δεν πρόκειται να ρίξει την κυβέρνηση, δεν πρόκειται να συναινέσει
σε πρόταση μομφής από την πλευρά
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την
οποία – για άλλη μία φορά – προκάλεσε να καταθέσει.
Ο Πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος
ότι αν προχωρήσει σε διαδικασία ψήφου εμπιστοσύνης, είπε αρκετές φορές επίσης ότι δεν πιστεύει ότι θα φτάσει εκεί και ότι δεν θα υπάρξουν τέτοιες διαδικασίες, αυτό θα γίνει πριν
από τη διαδικασία κύρωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών. Σημείωσε δε για
πρώτη φορά ότι αν δεν καταφέρει να
συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία
151 ψήφων τότε – ακυρώνοντας επί
της ουσίας τα σενάρια περί κυβέρνησης μειοψηφίας – θα οδηγήσει τη
χώρα σε πρόωρες εκλογές «εν ευθέτω χρόνω και συντεταγμένα».
«Το Σύνταγμα είναι απόλυτα σαφές στο πότε μία κυβέρνηση έχει την
εμπιστοσύνη της Βουλής. Ακόμα και αν
δεν έχεις 151 βουλευτές δεν έχεις συνταγματικό πρόβλημα να συνεχίσεις.
Στην Ευρώπη υπάρχουν 12 κυβερνήσεις συνεργασίες» είπε αρχικά, αλλά
κατόπιν διευκρίνισε: «Συνταγματικό
πρόβλημα δεν θα έχω, αλλά πολιτικό
πρόβλημα θα υπάρχει. Σε μία τέτοια
περίπτωση θα προχωρήσω εν ευθέτω
χρόνω σε πρόωρες εκλογές, με χρονικό κριτήριο κρίσιμες πρωτοβουλίες
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Αλ. Τσίπρας:

Ψήφος εμπιστοσύνης αν
αποχωρήσει ο Π. Καμμένος

Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
που έχουμε αναλάβει να προχωρήσουμε» είπε επί λέξει ο κ. Τσίπρας,
υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος δεν κάνει
συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Σε
ό,τι αφορά τις προτεραιότητες, πριν
από τις πρόωρες εκλογές, αναφέρθηκε στη Συνταγματική Αναθεώρηση, το νομοσχέδιο για την προστασία
Α΄ κατοικίας, τις σχέσεις Κράτους –
Εκκλησίας, το νομοσχέδιο για τις 120
δόσεις και το νομοσχέδιο για την αύξηση του κατώτατου μισθού, που ήδη
έχουν δρομολογηθεί.

«Θα ξεφτιλιστούμε αν…»
«Θα ξεφτιλιστούμε διεθνώς αν η
Συμφωνία των Πρεσπών κυρωθεί από
τα Σκόπια και δεν την κυρώσουμε
εμείς» είπε ο κ. Τσίπρας προκαλώντας
έκπληξη, ενώ αναφερόμενος τόσο
στον κ. Μητσοτάκη όσο και στον κ.
Καμμένο, είπε ότι «όλοι θα κληθούν να
αναλάβουν τις ευθύνες τους». Επιτέθηκε δε με δριμύτητα εναντίον του κ.
Μητσοτάκη, για τον οποίο είπε ότι
«κερδοσκοπεί και ψηφοθηρεί με ελεεινό και λαϊκίστικο τρόπο και όσα λέει
για τη Συμφωνία των Πρεσπών δεν
μπορεί να τα αρθρώσει στο εξωτερικό».
Ο Πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι η
Συμφωνία των Πρεσπών θα έρθει
προς κύρωση στη Βουλή μέσα στον Ιανουάριο, με την προϋπόθεση ότι τα
πράγματα, ως φαίνονται και ο ίδιος πιστεύει, θα κυλήσουν ομαλά στην
ΠΓΔΜ. Όπως είπε, θα στείλει τις αλλαγές στα κόμματα προς ενημέρωση
μόλις φτάσει το σχετικό κείμενο στο
υπουργείο Εξωτερικών και μετά θα συνεννοηθεί με τον Πρόεδρο της Βουλής
για να ξεκινήσουν οι σχετικές διαδικασίες.
«Είμαι βέβαιος ότι η χώρα δε θα κινηθεί σε τέτοιες διαδικασίες. Πιστεύω

ότι θα πάρω ψήφο εμπιστοσύνης, αν
χρειαστεί. Ωστόσο η Δημοκρατία δεν
έχει αδιέξοδα» είπε ο κ. Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι είναι η Ν.Δ. που έχει
πάρει βουλευτές (αναφέρθηκε ονομαστικά στον κ. Θεοχάρη ) από το Ποτάμι και την Ένωση Κεντρώων και όχι
ο ΣΥΡΙΖΑ. Για άλλη μία φορά είπε ότι
θα στηριχθεί στους 145 βουλευτές και
τους τέσσερις του Ποταμιού για να κυρώσει τη Συμφωνία των Πρεσπών ενώ
σε ό,τι αφορά τη διαδικασία ψήφου εμπιστοσύνης είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό πήρε
154 ψήφους, μετρώντας δηλαδή στις
ψήφους στήριξης της κυβέρνησής
του τους 152 βουλευτές των ΣΥΡΙΖΑ
και των ΑΝΕΛ, την ψήφο της κ. Παπακώστα και του κ. Σαρίδη της Ένωσης Κεντρώων που ψήφισε θετικά
στον προϋπολογισμό.
Αναφορικά με τα σενάρια για ανασχηματισμό και διεύρυνση προς την
Κεντροαριστερά, ο Πρωθυπουργός
απάντησε ότι «ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για το ποιος θα είναι υπουργός,
αλλά για το αν έχει σταθερότητα η
χώρα», ενώ αποκάλυψε ότι αν είναι ο
ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση το 2020 τότε θα
προτείνει και πάλι τον νυν Πρόεδρο
της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο για ανανέωση της θητείας του.
«Η οικονομία είναι το δυνατό μας
χαρτί» υποστήριξε ο κ. Τσίπρας υποστηρίζοντας για άλλη μία φορά ότι οι
προηγούμενες κυβερνήσεις έβαλαν τη
χώρα σε μνημόνια αλλά η δική του κυβέρνηση την έβγαλε από τα μνημόνια
και έφερε την ομαλότητα. Δεν απάντησε στην ερώτηση γιατί η οικονομία
δεν μπορεί να βγει στις αγορές και
πότε θα γίνει αυτό, ενώ αναφορικά με
τη 13η σύνταξη είπε ότι δεν μπορεί να
αναλάβει τέτοια ευθύνη με τη σημερινή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, ενώ σε ό,τι αφορά την ακύρωση της μείωσης του αφορολογήτου,
είπε επί λέξει: «Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
το 2020, θα γίνει».

«Να αφήσουμε
τη Δικαιοσύνη να κάνει
τη δουλειά της»
Ερωτηθείς για την υπόθεση Novartis, ο κ. Τσίπρας είπε ότι πρέπει να
αφήσουν όλοι τη Δικαιοσύνη να κάνει
τη δουλειά της, επανέλαβε τη φράση
Παπαγγελόπουλου ότι «είναι από τα
μεγαλύτερα σκάνδαλα της Μεταπολίτευσης» ενώ υπερασπίστηκε για άλλη
μία φορά τον κ. Πολάκη. Υποστήριξε
ότι ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας
«έκανε απλά ένα λάθος και όχι παρέμβαση, όπως τον κατηγορούν», ενώ

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

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

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

παρέμβαση χαρακτήρισε τις μηνύσεις κατά δικαστικών λειτουργών.
«Εύχομαι όλοι οι πολιτικοί και ιδεολογικοί μου αντίπαλοι να είναι αθώοι.
Αλλά αυτή η κυβέρνηση δε θα κουκουλώσει» είπε.
Νωρίτερα, την απόφαση να αναβάλει τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματός του έλαβε ο επικεφαλής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμμένος, λόγω των
πολλών απουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνεδρίαση αναμένεται
να πραγματοποιηθεί σήμερα ή αύριο, ενώ το κλίμα που κυριαρχεί στους
ΑΝΕΛ είναι βαρύ. Ο κ. Καμμένος ανακοίνωσε πως δεν θα προχωρήσει σε
δημόσιες δηλώσεις πριν από την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Κ.Ο.,
αλλά και της συνάντησής του με τον
κ. Τσίπρα, ενώ ως σημάδι αποχώρησης από την κυβέρνηση, εκλήφθηκε το
σποτάκι με την αλλαγή του σήματος
του κόμματος.
Μετά και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, όλα δείχνουν ότι η αυριανή συνάντηση Τσίπρα – Καμμένου, θα σημάνει και τη λήξη της κυβερνητικής τους συνεργασίας. Το
ερώτημα πλέον είναι αν οι ΑΝΕΛ θα
αποσύρουν και την εμπιστοσύνη τους
από την κυβέρνηση ή όχι και αν στο
πρώτο σενάριο, θα επιφέρει και την
αρχή μιας νέας κυβερνητικής πλειοψηφίας για την κυβέρνηση ή θα ανοίξει ο δρόμος για πρόωρες εκλογές.
Όπως θέλησε να περάσει ο Πρωθυπουργός με τη χθεσινή του συνέντευξη, ο κ. Καμμένος δεν θα ρίξει την
κυβέρνηση, αλλά υπάρχουν και οι ψήφοι για τις δύο ψηφοφορίες (κατά χρονική σειρά ψήφος εμπιστοσύνης – κύρωση συμφωνίας των Πρεσπών). Οι
πληροφορίες λένε ότι για τη Συμφωνία των Πρεσπών υπολογίζουν ακόμα
πέραν των 145 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
και την Κατερίνα Παπακώστα, τις ψήφους του Σταύρου Θεοδωράκη, του
Γιώργου Μαυρωτά, του Σπύρου Λυκούδη και του Σπύρου Δανέλλη από το
Ποτάμι, του Θανάση Θεοχαρόπουλου από το ΚΙΝΑΛ, και την ψήφο των
Θανάση Παπαχριστόπουλου και Έλενας Κουντουρά.
Στην περίπτωση που ο Πρωθυπουργός ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, ο κ. Τσίπρας υπολογίζει τους
145 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, την ψήφο
της κ. Παπακώστα, την ψήφο του κ.
Δανέλλη ο οποίος έχει δηλώσει ότι δεν
θα ρίξει την κυβέρνηση, τις ψήφους
των Θ. Παπαχριστόπουλου, Κ. Ζουράρι, Β. Κόκκαλη, Ελ. Κουντουρά, και
Γ. Σαρίδη.

32 σελίδα
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Μικέλης Χατζηγάκης:

«Η Ορθοδοξία στο
στόχαστρο πολιτικών
συμφερόντων»

Σ

ε συνθήκες συνεχούς παγετού
και αλλεπάλληλων χιονοπτώσεων
που εκδηλώθηκαν στις περιοχές
της Αδείας της Εταιρείας, με
θερμοκρασίες που άγγιξαν τους -15
βαθμούς Κελσίου, καταγράφηκε
ιστορικό ρεκόρ διανεμηθεισών
ποσοτήτων που ανήλθαν σε 4,9 εκ.
κυβικά (~55.370 MWh) φυσικού
αερίου ημερησίως, σε σχέση με τις
συνήθεις ημερήσιες καταναλώσεις που
κυμαίνονται στα 2,5εκ. κυβ. (~28.250
MWh).

Συγκεκριμένα για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης οι διανεμηθέντες όγκοι
σημείωσαν νέα μέγιστη κατανάλωση 3,15
εκ. κυβ. (~35.595 MWh) ημερησίως και για
την Περιφέρεια Θεσσαλίας αντίστοιχα οι
ποσότητες άγγιξαν τα 1,75 εκ. κυβ. (~19.775
MWh) ημερησίως.
Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ έλαβε όλα τα απαραίτητα
μέτρα για την αδιάλειπτη λειτουργία του δικτύου διανομής, ενημέρωσε τους καταναλωτές για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σχετικά με τις εγκαταστάσεις θέρμανσης κι ενίσχυσε τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Παράλληλα, ενημέρωσε
το σύνολο των δημοτικών αρχών για τα δημοτικά κτήρια και ιδιαίτερα για τα σχολεία.
Επιπλέον, διασφαλίστηκε η συνεχής τροφοδότηση όλων των απομακρυσμένων περιοχών με CNG στον πρώτο χρόνο λειτουργίας των Σταθμών Αποσυμπίεσης φυσικού
αερίου της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, μολονότι οι θερμοκρασίες άγγιξαν τους -13 βαθμούς Κελσίου
στο Λαγκαδά και τους -14,6 βαθμούς Κελσίου
στην Ελασσόνα.

Διπλάσιες διανεμηθείσες ποσότητες
ημερησίως 4,9 εκ. κυβικά φυσικού αερίου

Η Εταιρεία και ειδικά η διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύου βρίσκεται
σε κατάσταση συνεχούς επιφυλακής για την
αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και
δυσλειτουργιών.
Κύριο μέλημα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ αποτελεί
τόσο η αδιάλειπτη διανομή φυσικού αερίου
στις περιοχές της Αδείας, όσο και η ασφαλής

λειτουργία του δικτύου διανομής.
Ενημέρωση Δημοτικών αρχών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, Σταθμοί Αποσυμπίεσης
φυσικού αερίου της ΕΔΑ ΘΕΣΣ σε Ελλασόνα
και Τύρναβο
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

Κυρία Μέρκελ ο λαός δεν θέλει τη συμφωνία των Πρεσπών

Π

ρόσφατα ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαίος σε μια τολμηρή κίνηση
αναγνώρισε την αυτοκεφαλία της
Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, οδηγώντας το
Οικουμενικό Πατριαρχείο σε ανοιχτή σύγκρουση με
την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Με την σειρά του
ο Πατριάρχης Κύριλλος σε έκτακτη συνεδρίαση του
Πατριαρχείου της Μόσχας διέκοψε την μνημόνευση
του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Και η
σύγκρουση έπεται να έχει και συνέχεια.

Πώς, όμως, και γιατί άρχισε αυτή η κόντρα στους
κόλπους της Ορθοδοξίας; Ο βασικότερος λόγος είναι
ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία βρέθηκε ανάμεσα στα αντικρουόμενα συμφέροντα δύο πανίσχυρων κυβερνήσεων:
ΗΠΑ και Ρωσίας.
Στα πλαίσια ελέγχου της Ουκρανίας οι ΗΠΑ πιστεύουν
πως η απομάκρυνση των Ορθόδοξων Ουκρανών από
τους Ρώσους ενισχύει τις επιδιώξεις του Προέδρου Ποροσένκο, ο οποίος είναι προνομιακός συνομιλητής των
Αμερικάνων και αντίθετος προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν.
Συνεπώς, η κίνηση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου να
αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Ουκρανικής Εκκλησίας είναι ένα σημαντικό βήμα που ενισχύει τα συμφέροντα της Δύσης.
Άλλωστε, το Φανάρι είχε πάντοτε άριστες σχέσεις με
την Δύση, και ιδιαίτερα οι Αμερικάνοι αξιολογούν τον
Πατριάρχη Βαρθολομαίο ως έναν υπεύθυνο ηγέτη στον
οποίο μπορούν να βασιστούν. Από την άλλη μεριά, ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος έχει ιδιαίτερα στενές σχέσεις
με την Ρωσική Κυβέρνηση και με τον πρόεδρο Πούτιν
προσωπικά, και θεωρείται από Αμερικάνους και Δυτικούς
ως «πολιτικό εργαλείο» της Ρωσίας στις γεωπολιτικές
επιδιώξεις της.
Η διαμάχη μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ στην περιοχή της
Ευρασίας προβλέπεται να ενταθεί. Και μέσα στην εξίσωση
πρέπει να βάλουμε και τις γεωπολιτικές ορέξεις του
Ερντογάν ο οποίος όχι μόνο απομακρύνεται από την
Δύση, αλλά δημιουργεί ένα απολυταρχικό καθεστώτος
στην Τουρκία το οποίο βλέπει τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο
ως εμπόδιο στα σχέδια του.
Η πραγματικότητα είναι ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει στηρίξει την Ελλάδα σε κρίσιμες στιγμές και
έχει σηκώσει ανάστημα στις απειλές και στους εκφοβισμούς των Τούρκων Ισλαμιστών. Τώρα, η Δύση και
οι ΗΠΑ οφείλουν να το στηρίξουν. Αλλά και η Ελληνική
πολιτεία οφείλει να χρησιμοποιήσει όλα τα διπλωματικά
και πολιτικά της όπλα για να προστατεύσει και να στηρίξει τον Φάρο της Ορθοδοξίας που είναι το Οικουμενικό
Πατριαρχείο.
Αρκετοί πολιτικοί και δημοσιολογούντες στην χώρα
μας πρέπει να καταλάβουν πως Ελληνισμός χωρίς την
Ορθοδοξία δεν νοείται. Για αυτό στην συνείδηση μας η
Ελληνική ταυτότητα ορίζεται από την σύμπτωση της
ιερής παράδοσης της Ορθοδοξίας με την Εθνική παράδοση. Και όσο πιο ισχυρή είναι η Ορθόδοξη εκκλησία
τόσο πιο δυνατή είναι η διπλωματική θέση της Ελλάδας
στο εξωτερικό.

Η

καγκελάριος της Γερμανίας έρχεται στην
Αθήνα ,κυρίως για να
διαπιστώσει και εξασφαλίσει , ότι
η κυβέρνηση και η ελληνική Βουλή θα υπερψηφίσουν τη συμφωνία
των Πρεσπών.
Ξέρει ότι ο πρωθυπουργός
παραμένει πιστός σε όσα έχει
συμφωνήσει με τον κ Ζάεφ, με
εκείνην και με τον κ Τράμπ. Άρα
έρχεται για να ασκήσει πίεση
στην αντιπολίτευση να ψηφίσει
και εκείνη τη συμφωνία.
Σίγουρα η κα Μέρκελ θα προσπαθήσει να πείσει την αξιωματική
αντιπολίτευση να εφαρμόσει τη
Συμφωνία αν γίνει κυβέρνηση,
ακόμα και αν την έχει καταψηφίσει
στη Βουλή.
Πράγμα σχετικά εύκολο αν κρίνει κανείς από τις δηλώσεις κορυφαίων στελεχών της ΝΔ, ότι

εφ όσον ψηφιστεί η συνθήκη από
τη Βουλή παράγει αυτομάτως μη
αναστρέψιμα νομικά αποτελέσματα.
Όλα αυτά αφορούν τα κόμματα και κάποιους λεγόμενους
ανε-ξάρτητους βουλευτές , αλλά
αφήνουν απ έξω το σημαντικότερο : Το λαό!
Ο ελληνικός λαός στη συντριπτική του πλειονότητα είναι αντίθετος με τη συμφωνία, θεωρώντας την από προδοτική μέχρι επιζήμια για τα ιστορικά, πολιτιστικά,
γεωπολιτικά, δημοκρατικά του
συμφέροντα. Και επικίνδυνη για
το μέλλον της χώρας του.
Η συντριπτική πλειονότητα των
Ελλήνων τη θεωρεί κατά βάση
αναγνώριση ενός ψέματος, μια
ψευδαίσθησης Δεν υπάρχουν
εθνικά Μακεδόνες. Το πολύ να
υπάρχουν Σλαβομακεδόνες.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ
έχει επίτηδες αποκλείσει τη λαϊκή
ετυμηγορία (δημοψήφισμα) από
την έγκριση της συμφωνίας ,για
να μην απορριφθεί και αυτό έχει
θυμώσει τον λαό .
Η κυρία Μέρκελ, που επισκέπτεται τη χώρα δεν είναι κυβερνήτης της.
Η ελληνική κυβέρνηση, και όχι
η κυρία Μέρκελ, έχει υπογράψει
μια συμφωνία για τη Μακεδονία,
περιφρονώντας την πασιφανή αντίρρηση και διαφωνία του ελληνικού λαού.
Μια δημοκρατική κυβέρνηση
έχει υποχρέωση έναντι του λαού:
Να πληροφορήσει την καγκελάριο ότι στα πλαίσια της Δημοκρατίας δεν μπορεί να αγνοήσει
τη γνώμη του λαού για ένα τόσο
κορυφαίο πατριωτικό ζήτημα. Και
να την πληροφορήσει ότι θα προ-

χωρήσει στη διενέργεια δημοψηφίσματος για την έγκριση ή απόρριψη της συμφωνίας των Πρεσπών. Όνειρο με αυτή τη κυβέρνηση.
Καθήκον του ελληνικού λαού
είναι να διεκδικήσει από την κυβέρνησή του το δικαίωμά του να
αποφασίσει ο ίδιος για την τύχη
και το μέλλον ενός μεγάλου κομματιού της επικράτειάς του που
είναι η Μακεδονία.
Γιατί η συμφωνία των Πρεσπών
ανοίγει το δρόμο διεκδικήσεων
και αμφισβητήσεων, δημιουργώντας ένα ψευδεπίγραφο έθνος,
μια ψευδεπίγραφη γλώσσα και
μια ψευδεπίγραφη ονομασία κράτους, με τα οποία διαφωνούν
άλλα δυο κράτη της περιοχής , η
Βουλγαρία και η Σερβία.
Γεώργιος Τσίγκας

Οδηγίες χρήσεως για
τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα
Μέρος 2ο
Πόσο ασφαλή είναι τα αντιφλεγμονώδη;
Εάν πάρετε μια ασπιρίνη για να αντιμετωπίσετε ένα δυνατό πονοκέφαλο, ένα πιο ισχυρό
αντιφλεγμονώδες για να καταπολεμήσετε το
πρήξιμο στο πόδι σας μετά από ένα διάστρεμμα
ή χρησιμοποιήσετε μια κορτιζονούχο αλοιφή
για ένα εξάνθημα στο χέρι σας, οι ειδικοί συμφωνούν ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.
Τα προβλήματα προκύπτουν όταν η λήψη των
αντιφλεγμονωδών είναι συστηματική. Δεν είναι
τυχαίο ότι μετά την απόσυρση του αντιφλεγμονώδους Vioxx -επειδή σημειώθηκαν εμφράγματα και εγκεφαλικά σε ασθενείς που το λάμβαναν- άρχισε η επανεξέταση των μη στεροειδών αντιφλεγμονοδών. Σύμφωνα, λοιπόν, με
την επίσημη ανακοίνωση του FDA, που εκδόθηκε τον Απρίλιο, ο καρδιαγγειακός κίνδυνος
πρέπει να αναγράφεται στο φύλλο οδηγιών
όλων των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών
φαρμάκων, συνταγογραφούμενων και μη. Επιπλέον, ο FDA δεν απαίτησε τη διακοπή της
κυκλοφορίας του Celebrex (που, όπως και το
Vioxx, ανήκει στους εκλεκτικούς αναστολείς
της Cox2), αλλά ζήτησε τη διεξαγωγή μακρόχρονης έρευνας για την ασφάλειά του.
«Καμπανάκι κινδύνου» κατ" ουσίαν χτυπούν
οι ειδικοί σε ΗΠΑ και Ευρώπη, ώστε να γίνεται
λελογισμένη χρήση όλων αυτών των φαρμάκων
-είτε χορηγούνται με συνταγή γιατρού είτε

Του Βασιλείου Τσιούτσια, φαρμακοποιού
όχι-, στη μικρότερη δυνατή δόση και για το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα, δίνοντας
ιδιαίτερη προσοχή στους καρδιοπαθείς.
Ο ειδικός απαντά στις απορίες σας:

Οι παρενέργειες των μη στεροειδών
αντιφλεγμονωδών αφορούν ακόμη και
τις αλοιφές;
Οι καρδιαγγειακές παρενέργειες αφορούν
κατά κύριο λόγο τα χάπια και τα σκευάσματα
που δεν έχουν τοπική δράση (ενέσεις, σπρέι).
Οι αλοιφές μπορεί να έχουν μόνο τοπικής
έκτασης παρενέργειες. Όσον αφορά τα κολλύρια, απαιτείται πάντα συμβουλή γιατρού,
επειδή η διαπερατότητα του επιπεφυκότα είναι
μεγάλη και η εσφαλμένη χρήση (π.χ. σε ασθενείς με γλαύκωμα) μπορεί να προκαλέσει
ακόμη και τύφλωση.

Οι έγκυοι μπορούν να λαμβάνουν
αντιφλεγμονώδη;
Όχι, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων και πάντα
με τη συμβουλή του γυναικολόγου. Κατά περίπτωση, μπορεί να χορηγηθεί, για παράδειγμα,
ασπιρίνη σε χαμηλή δόση (100 mg) για την
καλύτερη οξυγόνωση του πλακούντα ή να επιτραπεί η χρήση σπρέι κορτιζόνης σε περίπτωση
κρίσης άσθματος. Συνήθως, στη διάρκεια της
κύησης επιτρέπεται μόνο η παρακεταμόλη.

Τα παιδιά επιτρέπεται να λαμβάνουν
αντιφλεγμονώδη;
Εδώ το λόγο έχει ο παιδίατρος. Είναι γνωστό,
πάντως, ότι στα παιδιά απαγορεύεται η
χορήγηση της ασπιρίνης και επιτρέπεται η
παρακεταμόλη στις δόσεις που ορίζει ο
παιδίατρος.
Όσο πιο πολλά χρόνια κυκλοφορεί ένα φάρμακο, τόσο πιο ασφαλές είναι; Αυτό ισχύει
έως ένα βαθμό. Άλλωστε, ένας από τους λόγους που παρουσιάστηκαν προβλήματα στην
ασφάλεια των νεότεροι, μη στερεοειδών αντιφλεγμονωδών, είναι το ότι κυκλοφόρησαν στην
αγορά χωρίς να προηγηθούν μακροχρόνιες
έρευνες. Ωστόσο, και τα φάρμακα που κυκλοφορούν για δεκαετίες μπορεί να παρουσιάσουν
καινούργιες παρενέργειες, ιδίως όταν η χρήση
τους είναι ευρύτατα διαδεδομένη. Στις ΗΠΑ,
λόγου χάρη, έχει τεθεί υπό παρακολούθηση
το Αdvil (ιβουπροφένη), ένα κλασικό αντιφλεγμονώδες παυσίπονο -που οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν κατά κόρον.
Όπως εμείς χρησιμοποιούμε την παρακεταμόλη και την ασπιρίνη-, λόγω των αιματολογικών προβλημάτων που συνδέθηκαν με τη
χρήση του.
Τέλος

τοπικά

"Τρία χρόνια στο τιμόνι της
ΝΔ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Η θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην προεδρία
της ΝΔ, από την
αρχή έως και σήμερα, συνέπεσε με
μια επώδυνη πολιτική εποχή, καθώς
στη διακυβέρνηση
της χώρας βρέθηκε η πιο κυνική,
αλαζονική και αναποτελεσματική κυβέρνηση όλων των
εποχών, οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.
Οι προκλήσεις
για τον Κυριάκο
Μητσοτάκη ήταν
μείζονες.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέσως, εργάστηκε για ένα οικονομικό πρόγραμμα, με στόχους την ενίσχυση του εισοδήματος και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης όλων των Ελλήνων.
Από την πρώτη ημέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λειτούργησε
ως ασπίδα για ολόκληρη την κοινωνία, έναντι του κυνισμού,
του εμπαιγμού και της ανικανότητας της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.
Αναφορικά με την οικονομία, το πρόγραμμα της ΝΔ παρουσιάστηκε στο 12ο συνέδριο του κόμματος, προκαλώντας
αισθήματα ανακούφισης στην ελληνική κοινωνία και τρόμο και
αβεβαιότητα στους κυβερνώντες.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
• Κατάργηση του υπό-κατώτατου μισθού για τους νέους εργαζόμενους.
• Αποκατάσταση του κατώτατου μισθού, μέσω της αύξησής του με ρυθμό διπλάσιο από τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ
τα επόμενα χρόνια.
• Καθιέρωση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, με
προϋπολογισμό ενός δις, για 800.000 Eλληνίδες και Έλληνες.
• Προσαύξηση του αφορολόγητου κατά 1000 ευρώ για κάθε
νέο ελληνόπουλο που θα γεννιέται.
• Σχεδιασμός επιδόματος 2000 ευρώ στις οικογένειες, για
κάθε νέο παιδί, βάσει εισοδηματικών κριτηρίων. Υπαγωγή των
ειδών πρώτης ανάγκης για βρεφικά είδη στον χαμηλό ΦΠΑ.
• Εκ νέου καθιέρωση των επιδομάτων στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.
• Καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή στα φυσικά πρόσωπα 9%, από 22% που είναι σήμερα.
• Εφαρμογή νέου προγράμματος, 120 δόσεων, ρύθμισης
ληξιπρόθεσμων οφειλών, με ελάχιστη δόση τα 20 ευρώ για
οφειλές έως 3000 ευρώ.
• Εφαρμογή του προγράμματος Δεύτερης Ευκαιρίας για
τη διαχείριση της βόμβας των «κόκκινων δανείων».
• Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% μέσα σε δύο έτη.
• Αναστολή ΦΠΑ στην οικοδομική δραστηριότητα για τρία
χρόνια, με στόχο να ενισχυθεί η αγορά ακινήτων.
• Μείωση φορολογικού συντελεστή στα κέρδη των επιχειρήσεων, από το 29% στο 20%, και μείωση του συντελεστή
επί των μερισμάτων, από 15% στο 5%.
• Αύξηση ορίου υπαγωγής επιχειρήσεων στο ΦΠΑ στις
25.000 ευρώ, από τις 10.000 ευρώ, που ισχύει σήμερα.
• Εφαρμογή φορολογικού συντελεστή μόλις 10% στα αγροτικά συλλογικά σχήματα.
• Απώτερος στόχος, η μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων στο 24% από το 40% που ισχύει σήμερα.
• Μείωση ΦΠΑ σε 11% και 22%, σε αντίθεση με τους συντελεστές, ύψους 13% και 24%, που ισχύουν σήμερα.
• Μείωση ασφαλιστικών εισφορών για την κύρια σύνταξη
από το 20% στο 15%, εντός της τετραετίας.
• Μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, μέσα από την
αποτελεσματική ολοκλήρωση της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας.
• Μείωση, στο μισό, του ειδικού τέλους της ΕΡΤ.
Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν σταμάτησε να δίνει και να κερδίζει σκληρές μάχες μέσα στη Βουλή.
Από τη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
ένωσε την ελληνική κοινωνία. Όταν η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ σχεδίαζε πολιτικές «διαίρει και βασίλευε», πρώτα με
τη Συμφωνία των Πρεσπών και στη συνέχεια με την υπόθεση
Novartis, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε την ενότητα,
άκουσε την κοινωνία και τελικά ηγεμόνευσε.
Απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών με πατριωτικό σθένος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε όχι.
Αναφορικά με την υπόθεση Novartis, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διέβλεψε έγκαιρα τη σκευωρία και τον θεσμικό εκτροχιασμό.
Και σήμερα βρισκόμαστε εδώ, λίγο μόνο καιρό, πριν ο ελληνικός λαός δώσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη την ευθύνη της
διακυβέρνησης της χώρας. Και, αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης
έδωσε αυτές τις μάχες ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ας σκεφτούμε πόσο μπροστά μπορούμε ως χώρα
και ως Έλληνες να πάμε, όταν ο ίδιος θα εκλεγεί πρωθυπουργός της Ελλάδας.
Λιούτας Θανάσης"

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 33

Η Αγάπη
δεν πυροβολείται...

Στοχεύοντας
την
επικαιρότητα
ν ριπή οφθαλμού
πέρασαν κι αυτές οι
γιορτές... Χωρίς
καλά καλά να το
καταλάβουμε... Το
ομολογούμε, άλλωστε,
στις μεταξύ μας
συζητήσεις...

Ε

-Μα πότε πέρασαν οι γιορτές; Ούτε που κατάλαβα...
Μήπως καταλαβαίνουμε
πότε περνούν τα χρόνια, οι
καιροί, μια ολάκερη ζωή, για να
καταλάβουμε την ταχύτητα με
την οποία φεύγει ένα ελάχιστο
διάστημα το πολύ 15 ημερών,
ωσάν αυτό που αντιστοιχεί στη
γιορτινή περίοδο; Κι ενώ πριν
από αυτήν κυριαρχεί το ερώτημα περί του τρόπου ή και του
τόπου όπου πρόκειται να γιορτάσουμε, τώρα, τη μεθεόρτια
τούτη περίοδο, ρωτάμε και ξαναρωτάμε...
-Πού κάνατε γιορτές; Πώς
περάσατε; Η δε απάντηση συνήθης...
-Ήσυχα... Μία από τα ίδια...
Χωρίς βεβαίως να πολυσκεφτόμαστε ότι τα ίδια είναι
καλά... Σαφώς υπάρχουν τα
καλύτερα, οπωσδήποτε όμως
υπάρχουν και τα χειρότερα...
Και να τώρα, επιστροφή στη
ρουτίνα... Στην ευλογημένη,
για πολλούς, καθημερινότητα... Που και αυτή, όταν μάλιστα συνδυάζεται με καλή υγεία,
έχει τη χάρη της, την ομορφιά
της...
Ανθρώπινα όλα αυτά... Αποκαλύπτουν όμως, ενδεχομένως, το νόημα που απ' τους περισσότερους δίνεται στις γιορτές... Στις οποίες προσδίδουμε
έναν απόλυτα αντιεκκλησιαστικό χαρακτήρα... Γιορτές,
λοιπόν, τουλάχιστον κατ' εμέ,
όπου κι αν κανείς πάει, όπου κι
αν ταξιδέψει, όπου και όπως
διασκεδάσει, δεν νοούνται
εκτός Εκκλησίας... Είναι αυτή
που πραγματικά χαίρεται, τραγουδάει, γιορτάζει και γιατί
όχι, γλεντάει, ακριβώς γιατί

“επεσκέψατο ημάς εξ ύψους ο
Σωτήρ ημών...”. Οπότε και “η
χάρις και η αλήθεια επεφάνη εν
ρείθροις του Ιορδάνου” για να
φωτίσει “τους εν σκότει και
σκιά καθεύοντας” ανθρώπους...
Έχοντας, επομένως, παντελώς διαγράψει το εκκλησιαστικό περιεχόμενο των εορτών, εν τέλει απορρίπτουμε
ό,τι μας χαρακτηρίζει ή θα
'πρεπε να μας χαρακτηρίζει...
Την ορθόδοξη τουτέστιν πίστη
μας, την απολύτως συνυφασμένη με την, ως Έλληνες,
ταυτότητά μας... Η οποία, ασυνείδητα ίσως, πυροβολείται απ'
τους πολλούς, που φαίνεται
να ακολουθούν, χωρίς ιδιαίτερη σκέψη και προβληματισμό,
την ενσυνειδήτως καλλιεργούμενη τάση να ισοπεδωθούν τα
πάντα, με την απόρριψη κάθε
ίχνους εκκλησιαστικής, ορθόδοξης, παράδοσης και πολιτισμού...
Η Εκκλησία όμως πυροβολείται και με πραγματικά, θα λέγαμε, πυρά... Ό,τι πιστοποιείται
και με την επίσημη καταγραφή
περιστατικών, που διαρκώς
βαίνουν αυξανόμενα, τα οποία
μαρτυρούν πως στο στόχαστρο έχει μπει για τα καλά
αυτή η ίδια η υπόσταση της Εκκλησίας μας...
Να θυμηθούμε λοιπόν το γεγονός της τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού στα προπύλαια του Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, στο Κολωνάκι, στην Αθήνα, τη μέρα
του Αγίου Στεφάνου...
Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα... Πέραν, βεβαίως, αυτού, σε μια έκθεση της Γενικής
Γραμματείας Θρησκευμάτων
του Υπουργείου Παιδείας, που
δημοσιοποιήθηκε στα τέλη του
2018, καταγράφονται περιστατικά θρησκευτικής βίας, η
συντριπτική πλειονότητα των
οποίων, για το έτος 2017, είχε
στόχους χώρους της Ορθόδοξης Εκκλησίας... Μάλιστα, σε

σχέση με το 2016, το 2017 σημειώθηκε αύξηση κατά 159%
των περιστατικών κατά χώρων
θρησκευτικής σημασίας... Το
δε 94% επί του συνόλου αυτών
των περιστατικών, αφορούν
Ορθόδοξους Ναούς, ενώ φέρουν χαρακτηριστικά θρησκευτικής μισαλλοδοξίας και
φανατισμού...
Προφανώς, οι προκαλούντες αυτές τις επιθέσεις, δεν
μπορεί παρά να διέπονται από
χριστοφοβία, εκκλησιοφοβία
και ορθοδοξοφοβία, για να
χρησιμοποιήσουμε κι εμείς κάποιους χαρακτηρισμούς ταιριαστούς με την εποχή μας...
Βάλλεται, λοιπόν, ποικιλοτρόπως και πανταχόθεν η καθ'
ημάς Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία... Και από τρομοκράτες... Τους οποίους σπεύδουμε,
ελαφρά τη καρδία, να χαρακτηρίσουμε αναρχικούς και αντιεξουσιαστές, άσχετα αν
δρουν, χτυπώντας, καίγοντας
και πυροβολώντας, κατά έναν
απόλυτα εξουσιαστικό τρόπο,
ως αρχή, δηλαδή, που στοχεύει να υποκαταστήσει την,
κατά τους Νόμους, κρατική
αρχή...
Κι εδώ που τα λέμε, η δράση
τους πρέπει να συνδυασθεί με
τη γενικότερη επικρατούσα περιρρέουσα πολιτική ατμόσφαιρα, όπου δεν κρύβεται η
συμπάθεια προς την όποια τρομοκρατική δράση, γεγονός που
πιστοποιείται και από τη χορήγηση απανωτών αδειών εξόδου
από τη φυλακή, στον αρχιτρομοκράτη Δ. Κουφοντίνα που,
χωρίς αιδώ, τολμάει να βολτάρει ακόμα και στο κέντρο της
Αθήνας, όπως, συνάμα, και
από την εξακολουθητική δράση τρομοκρατικών, υποτίθεται
αντικαθεστωτικών ομάδων, που
όμως τείνουν να γίνουν καθεστώς, απαρτιζόμενες από...
παιδιά των την εξουσία σήμερα
ασκούντων, καθ' ομολογία των
ίδιων... Είναι ακριβώς αυτοί
που, ευκαίρως ακαίρως, δη-

μοσιοποιούν ποικιλοτρόπως τις
αντιεκκλησιαστικές βλέψεις
τους και πεποιθήσεις, συνειδητά δε καλλιεργείται η αθεΐα
και η απιστία... Κορυφαίοι μάλιστα πολιτικοί ταγοί δημοσίως
έχουν ομολογήσει την αθεΐα
τους... H οποία, βεβαίως, όπως
και η πίστη, είναι δικαίωμα του
καθενός... Μόνο που ουδείς
δικαιούται περαιτέρω να αποχριστιανοποιήσει και να αφελληνίσει τούτο τον αγιοτόκο
τόπο... Όπου φαίνεται να αποσιωπάται πλήρως η στοχοποίηση της πίστεώς μας και της
Εκκλησίας μας απ' την εγχώρια
τρομοκρατία... Η οποία σαφώς
δεν αντιμετωπίζεται μόνο με
φραστικές καταδίκες...
Άπαντες, λοιπόν, έχουν,
έχουμε, χρέος να περιφρουρήσουμε αποτελεσματικά την
Ορθοδοξία μας, που αποτελεί
τον κύριο πυλώνα της υπόστασής μας...
Όχι μόνο με λόγια αλλά κυρίως με τα έργα μας τα οποία
είναι, πρέπει να είναι, το αποτέλεσμα του βιώματος του εκκλησιαστικού γεγονότος...
Μήπως και κατ' αυτόν τρόπο όλοι, και οι τρομοκράτες και
οι άθεοι και οι άπιστοι, αντιληφθούν ότι η Εκκλησία είναι ο
χώρος της καλλιέργειας της
αλληλεγγύης, της συμπόνοιας, της συναδέλφωσης, ο χώρος όπου διαρκώς γεννάται,
πρέπει να γεννάται, η αγάπη,
ώστε δι' αυτής να αναγεννάται
ο άνθρωπος, η Εκκλησία είναι
ο χώρος όπου η εξουσία νοείται ως η διακονία του άλλου ανθρώπου μαζί δε και του Θεού...
Που είναι μεν “Θεός ισχυρός,
εξουσιαστής”, αλλά ταυτόχρονα είναι και “άρχων ειρήνης,
πατήρ του μέλλοντος αιώνος”...
Εν κατακλείδι δε είναι ο Θεός
που ορίζεται ως η Αγάπη... Την
οποία ουδείς δικαιούται να πυροβολεί... Είτε με άσφαιρα είτε
με πραγματικά πυρά...
ΖΑΧ. Γ. ΖΑΧΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ IMTM 2019 ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ
12 – 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ΤΕΛ ΑΒΙΒ
Ενιαίος Φορέας Τουρισμού
της Π.Ε. Τρικάλων (συνεργαζόμενοι φορείς: Περιφερειακή
Ενότητα Τρικάλων, Επιμελητήριο Τρικάλων, Δήμοι Νομού Τρικάλων) ενημερώνει τις επιχειρήσεις του τουριστικού
κλάδου ότι θα συμμετάσχει σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, στην 25η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού International Mediterranean
Tourism Market - IMTM 2019 που θα
πραγματοποιηθεί 12 – 13 Φεβρουαρίου
2019 στο Συνεδριακό / Εκθεσιακό Κέντρο TLV, στην πρωτεύουσα του Ισραήλ, στο Τελ Αβίβ (https://www. imtmtelaviv.com/).
Μέσω της συμμετοχής στην εν λόγω
έκθεση, δίδεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προβάλουν τον τουριστικό προορισμό της περιοχής μας και τις
παρεχόμενες υπηρεσίες τους στη δυναμική και πολλά υποσχόμενη αγορά

Ο

του Ισραήλ.
Επίσης, να πραγματοποιήσουν προκαθορισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις (B2B) με αντίστοιχες επιχειρήσεις του κλάδου (tour operator, τουριστικά γραφεία, ξενοδοχεία, κ.α.) σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.
Η IMTM είναι από τις μεγαλύτερες εκθέσεις στην ανατολική Μεσόγειο και
αποτελεί το σημαντικότερο γεγονός
για τoν εισερχόμενο και εξερχόμενο
τουρισμό του Ισραήλ.
Είναι ο τόπος συνάντησης όχι μόνο
της τοπικής αλλά και της παγκόσμιας

τουριστικής βιομηχανίας καθώς υπάρχει ισχυρή αντιπροσώπευση από 40
χώρες, προσελκύοντας ετησίως περισσότερους από 20.000 επαγγελματίες
του τουρισμού.
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για περισσότερες πληροφορίες αλλά
και για τη δήλωση συμμετοχής, καλούνται οι επιχειρήσεις να επικοινωνήσουν στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας έως τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου
2019.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Επιμελητήριο Τρικάλων:
Σδρένια Σοφία, τηλ.2431027493
(εσωτ.106), email: sdrenia@trikalachamber.gr
Ενιαίος Φορέας Τουρισμού Π.Ε. Τρικάλων:
Τόκτωρ Μαρία, τηλ.24310 27493
(εσωτ. 117), e-mail: mariamtok@
gmail.com
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09:50 Απευθείας (Ε)
12:00 ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά Καιρός (Ε)
12:50 Άλλη Διάσταση (Ε)
15:00 ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά Καιρός (Ε)
16:00 Δεύτερη Ματιά (Ε)
18:00 ΕΡΤ Ειδήσεις - Δελτίο στη
Νοηματική - Αθλητικά Καιρός (Ε)
18:15 Οι Ιδιοφυΐες του Αρχαίου
Κόσμου Κ1 Ε1 (Ε)
19:15 Η Επόμενη Μέρα
20:40 Ο Καιρός Στην Ώρα Του (Ε)
20:55 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
22:00 Στα Τραγούδια Λέμε Ναι Κ2
01:30 Οι Ιδιοφυΐες του Αρχαίου
Κόσμου Κ1 Ε3 (Ε)
02:30 Στα Τραγούδια Λέμε Ναι
05:45 Από τον Φρόιντ στο Διαδίκτυο
05:50 Πρώτη Είδηση (Ε)

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

06:00
07:30
09:00
12:00
14:00
15:00
16:00
17:40
18:40
19:55
21:00
22:50
01:15
03:30
05:00

Καλημέρα Ελλάδα
Το Πρωινό
ANT1 News
Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)
Ρουκ Ζουκ
Κάτι Ψήνεται
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
Still Standing
Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E75
ANT1 News
Η Επιστροφή E53
Πέτα τη Φριτέζα E24 (Ε)
Μια Ζωή Κ2 Ε8
Million Dollar Baby
VICE Κ6 (Ε)
Μη μου Λες Αντίο (Ε)
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Και οι Παντρεμένοι 'Eχουν
Ψυχή (Ε)

Αλήθειες με τη Ζήνα (Ε)
Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ4 Ε10
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε249
Τροχός της Τύχης
Star News
Lethal Weapon Κ2 Ε7
Το Χρέος
Ο Τελευταίος Επιζών
Person of Interest
Μαύρο Τριαντάφυλλο Κ4
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06:00 Θυρίδα Τηλεπώλησης
06:30 Οι Φίλοι Μου Τίγρης και
Γουίνι
07:20 Η Μικρή Γοργόνα
07:45 Happy Day στον Alpha
10:30 Alpha Ρεπορτάζ
12:15 Ειδήσεις
13:00 Ελένη
15:00 Τι Λέει;
16:50 Δελτίο Ειδήσεων στη
Νοηματική Γλώσσα
17:00 Αστέρας Ραχούλας E25 (Ε)
18:00 Deal
19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:00 'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε70
21:00 Πατέρα Κάτσε Φρόνιμα
23:00 Grey' s Anatomy Κ14 Ε15
00:50 World Party (Ε)
02:00 10η Εντολή
03:00 Αυτές Είναι οι Kardashians
Κ10 Ε16
04:00 Θυρίδα Τηλεπώλησης
04:30 Deal (Ε)
05:10 Εικόνες (Ε)

06:00
10:00
11:30
14:00
15:10
16:10
19:45
21:00
01:00
02:00
04:30

06:15
07:00
08:00
09:00
16:00
17:00
19:00
20:00
21:00
21:10
22:10
23:30
23:50
00:30
01:00
02:00
03:30
04:15

Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
'Oσο 'Eχω Εσένα E81
My Style Rocks
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Power of Love Gala
'Oσο 'Eχω Εσένα E80 (Ε)
My Style Rocks (Ε)
Μαζί Σου (Ε)

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

00.50 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
02.10 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
03.00 Ξένη ταινία «The stranger»

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Μπατατόλης Θανάσης
Ιουλ. Αδάμ 10,2431035101
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Σχοινά Μιρέλλα
Βας. Τσιτσάνη 6 ,2431027671

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Ιωάννου ---------------------------------------------Οδ. Κονδύλη
Παπαθανασίου Αφοί ----------------------------Οδ. Μετεώρων
Ντάλας -----------------------------------8χλμ Τρικάλων-Πύλης
Σιούλης -------------------------------------------Οδ. Καρδίτσης
Καλαμπανίδας --------------------------------Αγ. Βησσαρίωνας
Καραντάκος --------------------------------------------Δροσερό
Πανάγος -----------------------------------------------------Πύλη
Πρεβέντας----------------------------------Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Οικονόμου -------------------------------------------------Γόμφοι
Τσόγιας----------------------------------------------------Ρίζωμα

04.35 Ξένη ταινία “Τhe last ride»
06.00 «Αρωμα Ελλάδος»
07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό προγραμμα «Η
Παναγία των Παρισίων»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Στα άδυτα του
Ευβοικού»
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Παιδικό πρόγραμμα «Η
ιστορία του Μωυσή», «Ο
σερίφης του διαστήματος»
18.00 Γεγονότα- Δελτίο Ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα
σκίτσου» (Ε)
19.30 Δεξιά και αριστερά
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 «Πολιτικοί Διάλογοι»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Καλημέρα Θεσσαλία»

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

ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ASTRA MARKET
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
NIGHT ZONE
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

07.00 – 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 Χρώματα Ελλάδας
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 – 18.30 Δελτίο Ειδήσεων
18.30 – 19.30 Κόντρα και Ρήξη
19.30 – 20.00 Κοινωνική σειρά
20.00 – 20.30 Δελτίο Ειδήσεων
20.30 – 21.30 Πάμε Διακοπές
21.30 – 22.00 Ζούμε όμορφα, ζούμε
Ελλάδα
22.00 – 23.00 Ανατρεπτικό Δελτίο
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 00.30 Δελτίο Ειδήσεων
00.30 – 02.00 Τα άστρα και τα
ζώδια

ΚΡΙΟΣ: Μπορείτε να κερδίσετε πολλά σήμερα αν αφήσετε στην άκρη τις όποιες ψευδαισθήσεις μπορεί να τρέφετε. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι να δείχνουν ότι τους αρέσει ή ότι νιώθουν πιο ασφαλείς όταν έχουν
έναν «Αγά» πάνω στο κεφάλι τους.
ΤΑΥΡΟΣ: Σήμερα η διάθεση σας είναι πιο
εσωστρεφής και το να εκτεθείτε σε πολύ
κόσμο μπορεί να σας κάνει να συμπεριφερθείτε νευρικά και αλλοπρόσαλλα.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Αν είστε σε σχέση και ανυπομονείτε για το επόμενο βήμα, δεν υπάρχει
κανένας λόγος να βιάζετε τις καταστάσεις.
Καλύτερα να απολαύσετε αυτό που ζείτε
αυτή τη στιγμή και να μην απαιτήσετε
πράγματα που στο μέλλον μπορεί να νιώθετε ότι σας πνίγουν.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Υπάρχει από τη μία η ανάγκη
σας να ζήσετε λίγο πιο ανέμελα, να ταξιδέψετε και το όποιο ενδεχόμενο σας γοητεύει ιδιαίτερα.
ΛΕΩΝ: Όπως λέγεται, κάποιες φορές κοιτάμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Σε
μια τέτοια φάση είσαι σήμερα, αφού διυλίζεις τον κώνωπα, ψάχνεις τη λεπτομέρεια
και χάνεις τη μεγάλη εικόνα και μαζί το στόχο σου.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Αν σας ενδιαφέρει να έχετε
απέναντι σας κάποιον που θα είναι ειλικρινής και θα σας δίνει τη δυνατότητα να
ξέρετε ποιον έχετε δίπλα σας θα πρέπει
να του δώσετε την ευκαιρία να βγάλει αυτά
που νιώθει.
ΖΥΓΟΣ: Η επαγγελματικές υποχρεώσεις είναι αρκετές σήμερα και παρόλο που θα θέ-

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ: 05.55 ανταπ. 17.48 απευθ. ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 08.27
απευθ. 14.18 ανταπ. 16.15 απευθ. 23.55 ανταπ. ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 22.04 απευθ. 19.46. ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 05.11
ανταπ. 10.22 ανταπ. 16.17 απευθ. 18.04 ανταπ. ΠΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑ:
08.35 απευθ. 21.14 απευθ. ΠΡΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ: 06.11. 08.35.
17.48. 21.14 ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ: 05.30. 07.56. 13.03.
19.10. 20.30

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

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

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ο πληθυντνκός της λέξης
αυτής εκφράζει τις τυπικές
πράξεις που είναι αναγκαίες
για τη διεκπεραίωση μιας
υπόθεσης.
2. «Ωρα» γνωστού μουσικού
έργου του Μωρίς Ραβέλ.
3. Προσωπικές, σύμφωνα
με μία έννοια.
4. Ιερή πόλη του Ιράν - Είναι
πολλών τα μαλλιά.
5. Ρωσική πόλη, θέατρο
σκληρών μαχών κατά τον Β'
Παγκόσμιο Πόλεμο -Γνωστό
ποίημα του Κίπλινγκ.
6. Τον διαδέχθηκε στην
Προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας ο Νικολά Σαρκοζί - Ο
συγγραφέας του Αρχισιδηρουργού.
7. Ιταλικής προέλευσης λέξη για τη
θεραπεία - Του «Β» δορυφόροι.
8. Φυτικό δηλητήριο που χρησιμοποιούν στα βέλη τους οι Ινδιάνοι
του Αμαζονίου (γεν.).
9. Προκαλούν τη θυμηδία (με άρθρο).
ΚΑΘΕΤΑ
1. Τίτλος ποιήματος του Καρυωτάκη - Κοντά κοντά στο... κοντά.
2. Ασχολούνται με τα... περασμένα.
3. Μικρή η κίνηση σ' αυτούς τους
δρόμους (αιτ.).
4. Επαναλαμβανόμενο... ηχεί-Τόπος
αυστηρής διαβίωσης.
5. Εξυπηρετούν καλλιεργητές Ιστορικό έχει μείνει αυτό της Γουόλ

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

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος
Το Κορίτσι στον Ιστό της Αράχνης

Sudoku

Πώς παίζεται
Συμπληρώστε τους αριθμούς ώστε κάθε τετράγωνο με τα εννέα κουτάκια να έχει τους αριθμούς από
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H λύση του προηγούμενου
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1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.
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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη
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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

Στριτ.
6. Την προκαλεί συχνά μία απογοήτευση - Στην πόλη αυτή πέρασε
μέρος της ζωής του ο Βαν Γκογκ.
7. Τον χαρακτηρίζει η απεραντοσύνη (αιτ.) -Αριθμός οπτικά.
8. Σαν μεταχείριση η δίκαιη, στη γενική (αντίστρ.) - Τους κοσμούν καλλιτεχνήματα.
9. Συχνά... κλονίζεται (αντιστρ.).
ΛΥΣΗ (10-1-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΚΑΙΣΑΡΙΩΝ 2. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ 3. ΝΑΤΡΙΟ 4. ΝΤΙ - ΟΣΑ 5.
ΝΟΝΟΙ 6. ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ7. ΚΑΣΟΝΑ · ΔΕ
8. ΟΛ · ΤΑΙΝ 9. ΣΑΜΟΣΑΤΑ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 2. ΑΛΑ ΑΛΑΔΟ 3. ΙΚΤΙΝΟΣ 4. ΟΤΟΜΟΤΡΙΣ 5.
ΑΒΙΝΙΟΝ 6. ΡΙΟ - ΙΑΤΑ 7. ΙΑ - ΟΙΛ - ΤΑ
8. ΩΔΕΣ - ΙΔΙΑ 9. ΝΗ - ΑΑΧΕΝ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔHMOTIKEΣ KAI ΔHMOΣIEΣ APXEΣ Ν. TPIKAΛΩN
Nοσοκομείο 2431350100, Δήμου Tρικκαίων: 24313 51100-110,
Nομαρχία 27445, Nομάρχης 27938, Αναγγελία Πυρκαγιών 1591,
KTEO 35852, Tμήμα Yγιεινής 46248, Tμήμα Kοιν. Πρόνοιας
46233, OAEΔ 27459, A’ βάθμια Eκ/ση 46314, B’ βάθμια Eκ/ση
46320, ΔEH 27281, 1050, ΔEYAT 76711-13, Aστικό KTEΛ
76651, ΡΑΔΙΟ Tαξί 18300 (από σταθερά ή κινητά τηλέφωνα χωρίς να προστεθεί κωδικός) ισχύουν και τα εξής: 22111,
33111, TAXI Πύλης 24340 22446, Φορτοταξί 70222, Tρίκυκλα
25111. KAΛAMΠAKAΣ (24320): Δημαρχείο 22346,
Kέντρο Yγείας 22222, Tαξί 2431022022, KTEΛ 22432, OΣE
22451, Πυροσβεστική 22999, ΔEH 22288, Aστυνομία
76100.ΠYΛHΣ (24340): Δημαρχείο 22313, Kέντρο Yγείας 22870, Aστυνομία 22277, ΔEH 41255. ΦAPKAΔONAΣ
(24330): Δημαρχείο 29023, Kέντρο Yγείας 22570, Aστυνομία 63030, OTE 22099, Πυροσβεστική 61199, 61166.

λατε να ασχοληθείτε με πιο ευχάριστα πράγματα η κούραση και ίσως κάποιο κρυολόγημα να λειτουργήσουν απαγορευτικά.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις των παιδιών σας σήμερα μπορεί να
είναι αρκετά κοστοβόρες και να δείτε την
τσέπη σας να αδειάζει στο πι και φι. Το ίδιο
όμως μπορεί να συμβεί και για όσους
ασχολούνται απλώς με τον ερωτικό τους
σύντροφο, ενώ και κάποια παρεξήγηση μπορεί να σας χαλάσει τη διάθεση.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Μια παρεξήγηση με τη μαμά, μια
ένταση στα πλαίσια της οικογένειας γενικότερα μπορεί να σου χαλάσει τη διάθεση
και να μη θες να λειτουργήσεις για κάποιες ώρες. Ωστόσο μην περιμένεις να τρέξουν πίσω σου και να σε παρηγορήσουν.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Να θες να χαρείς την ησυχία
σου και να μη σ’ αφήνουν. Παρόλα αυτά αν
πραγματικά το θες κράτα αποστάσεις από
μέρη όπου γίνεται κοινωνικός σχολιασμός,
κοινώς κουτσομπολιό, γιατί μπορεί να βρεθείς μπλεγμένος.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Δε χρειάζεται να αναλύσουμε τι σημαίνουν για σένα οι φίλοι σου κι ας
είναι από τα αγαπημένα σου θέματα συζήτησης. Εξάλλου σήμερα ο λόγος που στους
αναφέρω είναι επειδή εκείνοι μπορεί να
αποτελέσουν πηγή κάποιας απογοήτευσης
που μπορείς να νιώσεις σήμερα.
ΙΧΘΕΙΣ: Τα παίρνεις λίγο προσωπικά τα
πράγματα σήμερα και αυτό δε σε βοηθάει
ιδιαίτερα. Κατ’ αρχάς φαίνεται στη μούρη
σου. Και ποιος θέλει να συναναστρέφεται
με εύθικτους μουντρούχους;
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«Κούρεμα» έως και 70% στα χρέη 958.000
οφειλετών στα ασφαλιστικά ταμεία
Τι θα προβλέπει η ρύθμιση του υπουργείο Εργασίας – Ποιες κατηγορίες επαγγελματιών θα μπορούν να υπαχθούν
ε αυτοματοποιημένες
και τυποποιημένες
διαδικασίες (Fast
Track) θα μπορούν από τον
Μάρτιο να διευθετούν, με
αρκετές μηνιαίες δόσεις, τις
οφειλές τους σε ασφαλιστικά
ταμεία τουλάχιστον 958.000
αυτοαπασχολούμενοι,
ελεύθεροι επαγγελματίες και
αγρότες που έχουν
ληξιπρόθεσμα χρέη τα οποία
δημιούργησαν μέχρι στα τέλη
του 2016 και στη συνέχεια
έβαλαν «λουκέτο» ή έκλεισαν
τα μπλοκάκια τους...

Μ

Το «πράσινο» φως, για τη νομοθέτηση της νέας ευνοϊκής ρύθμισης
αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφει-

Σταθερή στο 18,6% παρέμεινε
η ανεργία τον Οκτώβριο του
2018 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, ενώ πέρυσι τον Οκτώβριο
ανερχόταν στο 21%.
Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, ο
αριθμός των ανέργων ανήλθε σε
875.997 άτομα και μειώθηκε κατά
122.090 άτομα σε σχέση με τον
Οκτώβριο 2017 (μείωση 12,2%)
και κατά 11.374 άτομα σε σχέση
με τον Σεπτέμβριο 2018 (μείωση
1,3%).
Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε
3.843.979 άτομα. Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 78.040 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο
2017 (αύξηση 2,1%) και μειώθηκαν κατά 30.283 άτομα σε σχέση
με τον Σεπτέμβριο (μείωση 0,8%).
Οι οικονομικά μη ενεργοί (τα
άτομα που δεν εργάζονται ούτε

λών αναμένεται να λάβει τον Ιανουάριο το υπουργείο Εργασίας

μετά από διαβουλεύσεις που θα έχει
στις 21 Ιανουαρίου με τους εκπρο-

σώπους των δανειστών.
Η ρύθμιση, που θα ισχύσει για ένα
εξάμηνο, θα προβλέπει κατά πρώτον «κούρεμα» έως και 50% της αρχικής οφειλής (λόγω του αναπροσδιορισμού των παλαιών οφειλόμενων εισφορών - σύστημα ασφαλιστικών κλάσεων) με τις χαμηλές εισφορές που προβλέπει ο νόμος
Κατρούγκαλου) και κατά δεύτερον
μείωση των προσαυξήσεων έως
και 85%, όπως ισχύει με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό στον οποίο
καταφεύγουν για τη διευθέτηση
των οφειλών τους οι επιχειρήσεις.
Συνολικά, όπως μάλιστα σημείωσε πρόσφατα και η υπουργός Εργασίας σε συνέντευξή της μια ληξιπρόθεσμη οφειλή (βασική και προσαυξήσεις) θα έχει μέση μείωση,

του οφειλόμενου ποσού εξόφλησης, της τάξεως έως 70%.
Συγκεκριμένα, η ρύθμιση θα προβλέπει την εξόφληση ληξιπρόθεσμου χρέους μέχρι σε 36 μηνιαίες
δόσεις για οφειλές έως 3.000 ευρώ
και μέχρι σε 120 μηνιαίες δόσεις για
μεγαλύτερες οφειλές.
Στόχος της ρύθμισης είναι να
απεγκλωβιστούν από το βάρος των
ληξιπρόθεσμων χρεών εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες σε ασφαλιστικά ταμεία και κυρίως περίπου
80.000 αυτοαπασχολούμενοι, οι
οποίοι ενώ έχουν την ηλικία συνταξιοδότησης δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη λόγω μεγάλων ληξιπρόθεσμων οφειλών, από πρώην ταμεία όπως τον ΟΑΕΕ, τον ΟΓΑ και
το ΕΤΑΑ.

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 18,6% παρέμεινε η ανεργία τον Οκτώβριο
Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 875.997 άτομα.

αναζητούν εργασία) ανήλθαν σε
3.243.079 άτομα και αυξήθηκαν
κατά 5.074 άτομα σε σχέση με τον
Οκτώβριο 2017 (αύξηση 0,2%)
και κατά 38.414 άτομα σε σχέση

με τον Σεπτέμβριο 2018 (αύξηση
1,2%).
Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας (23,1% τον Οκτώβριο 2018
από 25,8% τον Οκτώβριο 2017)
παραμένει σημαντικά υψηλότερο από εκείνο στους άνδρες (15%
από 17,1%).
Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσο-

στά καταγράφονται στις ομάδες
15- 24 ετών (38,5% τον Οκτώβριο
2018 από 41,3% τον Οκτώβριο
2017) και 25- 34 ετών (23,9% από
26%). Ακολουθούν οι ηλικίες 3544 ετών (16,6% από 19,2%), 45- 54
ετών (15,1% από 16,9%), 55- 64
ετών (14% από 17,3%) και 65- 74
ετών (11,6% από 12,3%).
Σε επίπεδο αποκεντρωμένων
διοικήσεων της χώρας, στις τρεις
πρώτες θέσεις βρίσκονται η Ήπειρος- Δυτική Μακεδονία (22,2%
τον Οκτώβριο 2018 από 26,1% τον
Οκτώβριο 2017), η Αττική (19,2%
από 21,5%) και η ΜακεδονίαΘράκη (19% από 21,5%). Ακολουθούν η Πελοπόννησος- Δυτική
Ελλάδα- Ιόνιοι Νήσοι (18,7% από
21,8%), το Αιγαίο (18,6% από
18,3%), η Θεσσαλία- Στερεά Ελ-

λάδα (18,3% από 19,6%) και η
Κρήτη (10,9% από 15,4%).
Facebook Twitter Whatsapp
Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 875.997 άτομα.
Σταθερή στο 18,6% παρέμεινε
η ανεργία τον Οκτώβριο του 2018
σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, ενώ
πέρυσι τον Οκτώβριο ανερχόταν
στο 21%.
Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, ο
αριθμός των ανέργων ανήλθε σε
875.997 άτομα και μειώθηκε κατά
122.090 άτομα σε σχέση με τον
Οκτώβριο 2017 (μείωση 12,2%)
και κατά 11.374 άτομα σε σχέση
με τον Σεπτέμβριο 2018 (μείωση
1,3%).
Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε
3.843.979 άτομα. Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 78.040 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο
2017 (αύξηση 2,1%) και μειώθηκαν κατά 30.283 άτομα σε σχέση
με τον Σεπτέμβριο (μείωση 0,8%).
Οι οικονομικά μη ενεργοί (τα
άτομα που δεν εργάζονται ούτε
αναζητούν εργασία) ανήλθαν σε

3.243.079 άτομα και αυξήθηκαν
κατά 5.074 άτομα σε σχέση με τον
Οκτώβριο 2017 (αύξηση 0,2%)
και κατά 38.414 άτομα σε σχέση
με τον Σεπτέμβριο 2018 (αύξηση
1,2%).
Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας (23,1% τον Οκτώβριο 2018
από 25,8% τον Οκτώβριο 2017)
παραμένει σημαντικά υψηλότερο από εκείνο στους άνδρες (15%
από 17,1%).
Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στις ομάδες
15- 24 ετών (38,5% τον Οκτώβριο
2018 από 41,3% τον Οκτώβριο
2017) και 25- 34 ετών (23,9% από
26%). Ακολουθούν οι ηλικίες 3544 ετών (16,6% από 19,2%), 45- 54
ετών (15,1% από 16,9%), 55- 64
ετών (14% από 17,3%) και 65- 74
ετών (11,6% από 12,3%).
Σε επίπεδο αποκεντρωμένων
διοικήσεων της χώρας, στις τρεις
πρώτες θέσεις βρίσκονται η Ήπειρος- Δυτική Μακεδονία (22,2%
τον Οκτώβριο 2018 από 26,1% τον
Οκτώβριο 2017), η Αττική (19,2%
από 21,5%) και η ΜακεδονίαΘράκη (19% από 21,5%). Ακολουθούν η Πελοπόννησος- Δυτική
Ελλάδα- Ιόνιοι Νήσοι (18,7% από
21,8%), το Αιγαίο (18,6% από
18,3%), η Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα (18,3% από 19,6%) και η
Κρήτη (10,9% από 15,4%).

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ια ευχάριστη
έκπληξη μας
επιφύλαξε η
πρώτη Κυριακή του νέου
έτους. Ήταν τα Μετέωρα,
χιονισμένα τόσο, όσο
ποτέ άλλοτε δεν τα
είχαμε ξαναπερπατήσει.
Σαν πρώτη διαδρομή της
νέας χρονιάς
σκεφτήκαμε μια κοντινή
λόγω του ψυχρού
μετώπου που έπληξε την
περιοχή μας. Και ποια
καλύτερη βέβαια από
κάποια στην περιοχή των
Μετεώρων με την
ποικιλία του φυσικού
τοπίου και το
συγκλονιστικό θέαμα των
απόκρημνων βράχων.

Μ

Ξεκινώντας από τη μονή
του Μεγάλου Μετεώρου, ανεβήκαμε δεξιά στον λόφο με
κατεύθυνση ανατολική, προφυλαγμένοι από τον βοριά.
Θερμοκρασία στους μείον
οκτώ και χιόνι ως το γόνατο. οι
γκέτες απαραίτητες, πρώτη
φορά στο τόσα χρόνια που
βαδίζουμε εδώ. Το γύρω θέαμα απαράμιλλο, με τα χιονοσκέπαστα μοναστήρια. Τα
γκρίζα βράχια φόρεσαν λευκές κουκούλες. Από τις άκρες
τους κρέμονται τεράστιο παγοκρύσταλλα, αστραφτερά
στο κυριακάτικο φως. Λόφοι
κάτασπροι μέχρι τον κάμπο
και δέντρα βαρυφορτωμένα.
Στις άκρες των κλαδιών τους
ισορροπούν μικροί κρύσταλλοι.
Βαδίζουμε στην κορυφογραμμή έχοντας απέναντί μας
τη Βλαχάβα. Το γλυκό τοπίο
των ήπιων λόφων μεταμορφώθηκε σε μια απέραντη, λευκή έρημο. Κοτσύφια ξεπετάγονται από το πυκνό δρυοδάσος, ταραγμένα από την παρουσία μας. Ένας κοκκινολαίμης κρύβεται πίσω από τα
κλαδιά. Ο πιστός μας σκύλος
προπορεύεται. Παλεύει στο
χιόνι που ξεπερνά το μπόι
του. Με πηδήματα λαγού ξεπερνά τις δυσκολίες, ομορφαίνοντας την πορεία μας.
Συναντώντας την άσφαλτο
στο ύψος της ταΐστρας των
αρπακτικών στρίβουμε δεξιά
σε δασόδρομο, εδώ το χιόνι
είναι περισσότερο, αφού η
πλαγιά είναι εκτεθειμένη στο
βοριά. Γάντια, σκουφιά και
συνεχίζουμε το δάσος μέχρι
τη διασταύρωση του δρόμου.
Αφήνουμε το κύριο τμήμα του
και συνεχίζουμε ευθεία. Φτάνοντας στο ψηλότερο σημείο
αποφεύγουμε τον κατηφορικό
δασόδρομο και μπαίνουμε σε
πυκνή βλάστηση κατηφορίζοντας απότομα. Είναι το πιο
απολαυστικό κομμάτι της διαδρομής αφού το χιόνι, αφού
το αφράτο χιόνι μας επιτρέπει
τη γρήγορη κατάβαση μέχρι
το μετόχι της μονής Βαρλαάμ,
στην περιοχή Καναλάκι.
Έξω από την κλειδωμένη
αυλόπορτα ξεκουραζόμαστε
για λίγο, μέχρι να συνεχίσουμε στον δρόμο που οδηγεί
στο Καστράκι. Πρόσφατα καθαρισμένος, μας επιτρέπει να
φτάσουμε γρήγορα μέχρι το
σημείο που διακλαδίζεται για
τη μονή Υπαπαντής ή της Αναλήψεως του Χριστού, μετόχι
της Ιεράς Μονής Μεγάλου
Μετεώρου. Ανήκει στα αναστηλωμένα παλαιά μοναστήρια των Μετεώρων και είναι
κτισμένη ψηλά σ’ ένα ευρύ-
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χωρο σπήλαιο σε ύψος εβδομήντα μέτρων. Το ανέβασμα
με την παλαιά κρεμαστή ξύλινη κλίμακα, την διατηρημένη
σε τέσσερα τμήματα, λόγω
της ανωμαλίας του βράχου,
ήταν πολύ δύσκολο. Ο τελευταίος που την ανέβηκε, το
έτος 1911, ήταν ο μοναχός
του Μεγάλου Μετεώρου Ευγένιος, ο οποίος ανεβαίνοντας
για να ανάψει τα κανδήλια
του ιστορικού αυτού ναού,
γκρεμίστηκε στο κενό μαζί με
την σαθρή παλαιά σκάλα. Τα
κανδήλια της Υπαπαντής έμειναν για χρόνια σβηστά, έως
ότου ο δραστήριος μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών Πολύκαρπος περί το έτος 1930,
φρόντισε για την ανακατασκευή λαξευτής κλίμακας, που
κατέστησε άφοβη πλέον την
άνοδο στο σπήλαιο. Η πτώση
ομοίως ενός μεγάλου τμήματος βράχου, λόγω διαβρώσεως, κατά τον Μάιο του 1948,
συνετέλεσε στο να γίνει πιο
προσιτό το σπηλαιώδες μοναστήρι. Σήμερα η κλίμακα
αριθμεί περί τα εκατό σκαλιά.
(πηγή https://agiameteora.net)
Περνάμε κάτω από το έρημο μοναστήρι και συνεχίζουμε
ανηφορικά μέχρι το πλάτωμα
με το άγαλμα του παπά Βλαχάβα. Ο Θύμιος Βλαχάβας
ήταν περίφημος αρματολός
στα Χάσια (περ. 1760-1809).
Γεννήθηκε στο συνοικισμό
Τριφύλλι του χωριού Ασπροκκλησιά Καλαμπάκας. Είχε χειροτονηθεί ιερέας, αλλά όταν
ο πατέρας του πέθανε, τον
διαδέχτηκε στο αρματολίκι
και ανέπτυξε αξιόλογη δραστηριότητα. Το 1806 που κηρύχθηκε ο ρωσοτουρκικός
πόλεμος, ο Βλαχάβας αναδείχτηκε με τους αγώνες του
εναντίον των Τούρκων. Ο Αλή
πασάς με ισχυρές δυνάμεις
τον καταδίωξε και έτσι αναγκάστηκαν ο Βλαχάβας, ο Νικοτσάρας, ο Σταθάς κ.ά. να
καταφύγουν στη Σκιάθο. Εκεί
το 1807 κατασκεύασαν πειρατικό στόλο από 70 πλοία,
που έκανε επιθέσεις στα τούρ-

κικα πλοία. Το 1808, ενώ συνεχιζόταν ο ρωσοτουρκικός

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.

πόλεμος, ο Βλαχάβας με την
υποκίνηση των Ρώσων και σε
συνεννόηση με τον ηγεμόνα
των Σέρβων Καραγεώργη,
συγκάλεσε συνέδριο των αρχηγών των αρματολών και
εκλέχτηκε γενικός αρχηγός
τους. Τότε κατάρτισε σχέδιο
επανάστασης της Στερεάς και
ζήτησε και τη βοήθεια των
δυσαρεστημένων Τούρκων
της Λάρισας και των Τρικάλων, οι οποίοι καταπιέζονταν
από τους Αλβανούς του Αλή
πασά. Σαν ημέρα εξέγερσης
ορίστηκε η 29η Μαΐου 1808,
αλλά το σχέδιο στην αρχή
του ακόμα προδόθηκε από
τον αρματολό του Μέτσοβου
Ντεληγιάννη. Ο Βλαχάβας είχε
τοποθετήσει τον Ντεληγιάννη
και τον Ευθύμιο Στουρνάρη

στα στενά Μέτσοβου και Καλλαρυτών, για να εμποδίσουν
τους Αλβανούς. Ο Αλή πασάς,
όταν έμαθε το σχέδιο, έστειλε
αμέσως το γιο του, Μουχτάρ,
να καταδιώξει τον Βλαχάβα.
Αυτός έκανε επίθεση στους
αδερφούς του Βλαχάβα, Θεόδωρο και Δημήτριο, στο Καστράκι, κοντά στα Μετέωρα,
καθώς και στη γέφυρα Μπαμπά. Η σύγκρουση που ακολούθησε ήταν φονική. Ο Βλαχάβας έφτασε στον τόπο της
μάχης με 500 άντρες, όταν πια
είχε συντελεστεί το κακό και
είχε σκοτωθεί ο αδερφός του
Θεοδωράκης και οι άνδρες
του. Μετά από την καταστροφή αυτή ο Βλαχάβας πήρε
200 άντρες και ανέβηκε στον
Όλυμπο. Από εκεί πήγε στη

Σκόπελο και κατασκεύασε
πάλι πειρατικό στόλο. Ο Βλαχάβας καταζητούνταν από τον
Αλή που μεταχειρίστηκε πλαστή επιστολή, γράφοντας ότι
τον καλούσαν σε συνάντηση
οι Λαζαίοι.
Ο Βλαχάβας ανύποπτος
πήγε και αιχμαλωτίστηκε από
τους Τούρκους, οι οποίοι τον
παρέδωσαν στον Αλή στα
Ιωάννινα, που διέταξε τους
δημίους του να του σπάσουν
τα κόκαλα και να τον κομματιάσουν στα τέσσερα. Κρέμασαν μάλιστα από ένα κομμάτι σε τέσσερα σημεία των
Ιωαννίνων για να τρομοκρατηθούν οι Έλληνες κάτοικοι.
(πηγή Βικιπαίδεια)
Τι όμορφη θέα προς τα
γύρω βράχια αλλά και στα
μακρινότερα ψηλά βουνά τα
κατάφορτα με χιόνι! Από εδώ
και πέρα η διαδρομή μας ανηφορίζει ανάμεσα στα δέντρα
και αριστερά από τα βράχια
μέχρι το σημείο από όπου ξεκινήσαμε. Ολοκληρώσαμε έτσι
ένα κύκλο σε διάστημα τεσσάρων περίπου ωρών. Ένα
περπάτημα απολαυστικό που
μας χάρισε στιγμές πολύ
όμορφες.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Για την επόμενη Κυριακή
έχουμε προγραμματίσει κοπή
της πίτας του συλλόγου στο
Κάστρο του Φαναρίου στις
12 το μεσημέρι. Καλούμε τα
μέλη και τους φίλου του συλλόγου να μας τιμήσουν με
την παρουσία τους. Περισσότερες πληροφορίες για τις
δράσεις μας στα γραφεία του
συλλόγου – Ομήρου 6, κάθε
βράδυ Παρασκευής από τις 9
έως τις 10. Η διεύθυνση της
ιστοσελίδας μας είναι:
www.trikalasport.gr και στο
τηλέφωνό μας 2431072077.

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙτΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙτΣΑ-τΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

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

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

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

πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

τοπικά

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

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

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

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

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

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΚΘΕΣΗ VAN GOGH ALIVE
Σάββατο 12-1-2019
ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ - ΣΑΜΑΡΙΝΑ
Κυριακή 13-1-2019
Στο Θεσσαλικό Θέατρο Λάρισας
για την παρακολούθηση της παράστασης
«ΤΟ ΧΩΜΑ ΒΑΦΤΗΚΕ ΚΟΚΚΙΝΟ»
Πέμπτη 17/01/2019
ΑγΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Όσιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης ο εκ Καππαδοκίας της Μικράς Ασίας
Ο όσιος Θεοδόσιος έζησε
κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων, Λέοντιου του Θρακός
και του Αναστασίου του Δικόρου
(491-518). Καταγόταν από την
κωμόπολη Μωγαρισσού της
Καππαδοκίας της Μικράς Ασίας.
Ο πατέρας του ονομαζόταν
Προαιρέσιος και η μητέρα του
Ευλογία. Ήταν και οι δύο ευσεβείς και πιστοί χριστιανοί, μεταδίδοντας στον γιο τους την αγάπη προς Τον Θεό και προς τον
συνάνθρωπό. Ο όσιος Θεοδόσιος όμως, από θείο ζήλο, δεν
ακολούθησε την έγγαμο ζωή,
αλλά το μοναχικό βίο. Για αυτό
έφυγε από την πατρίδα του και
πήγε στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους.
Στη συνέχεια μετέβη από εκεί
στην Αντιόχεια, όπου επισκέφθηκε τον άγιο Συμεών τον Στυλίτη, ο οποίος τον μύησε στα
«της μοναχικής πολιτείας» και
της αρετής. Του προείπε ότι θα
γίνει ποιμένας πολλών «λογικών προβάτων». Ασκήτεψε κοντά σε έναν θαυμαστό και ενάρετο ασκητή, που ονομαζόταν
Λογγίνος, με τον οποίο μαζί μελετούσε, συζητούσε και προσευχόταν. Από αυτόν έμαθε και
διδάχτηκε την πνευματική διαύγεια και τη μεγάλη ταπεινοφροσύνη.
Ο όσιος Θεοδόσιος με την
πολλή προσευχή και νηστεία,
άσκησε κάθε είδος αρετής και
έφθασε σε τέτοιο ύψος ηθικής
αναβάσεως και τελειότητας,
ώστε με την δύναμη της Θείας
Χάρης, επιτελούσε τα πιο παράδοξα θαύματα. Ο όσιος Θεοδόσιος είχε κατασκευάσει έναν
τάφο για τον εαυτό του, ώστε
βλέποντάς τον να θυμάται το θάνατο (Μνήμη Θανάτου). Στον
τάφο αυτόν τάφηκε ένας άγιος
ασκητής, ονόματι Βασίλειος.
Τον ασκητή αυτόν, μόνο ο όσιος
Θεοδόσιος και ένας άλλος μοναχός τον έβλεπαν να στέκεται
ανάμεσα στους άλλους μονα-

Επιμέλεια:

Λευτέρης Σαββουλίδης
Θεολόγος Α. Π. Θ.
Anatolikathsorthodoxias.blog
spot.com
χούς και να ψάλλει. Στους υπόλοιπους μοναχούς ήταν αθέατος. Αλλά και το προορατικό χάρισμα είχε λάβει από τον Θεό ο
όσιος Θεοδόσιος. Έτσι προέβλεψε την καταστροφή που
θα γινόταν στην Αντιόχεια από
έναν μεγάλο σεισμό.
Ο όσιος Θεοδόσιος υπήρξε
και καθηγητής πολλών μοναχών στην ασκητική ζωή. Δεν άργησε έτσι πλησίον του να σχηματισθεί κοινοβιακή ζωή που
τον είχε ως κέντρο και οδηγό. Ο
υπερβολικός αριθμός των μοναχών που συγκεντρώθηκαν
κοντά του, τον έκανε να σκεφθεί
που θα ήταν προτιμότερο να
ιδρύσουν κοινοβιακό μοναστήρι.
Για το ακριβές σημείο που θα
κτιζόταν η Ιερά Μονή, ο όσιος
Θεοδόσιος έκανε το εξής θαύμα. Θα περιφέρονταν στην περιοχή, κρατώντας στα χέρια
σβησμένα κάρβουνα. Όταν τα
κάρβουνα θα άναβαν, σε εκείνο
το σημείο θα έκτιζαν την Ιερά
Μονή. Μετά από πολύ προσευχή, του οσίου και των μαθητών
του, τα κάρβουνα άναψαν σε
ένα ερημικό τόπο, πέρα της Νεκράς Θάλασσας, η οποία απέχει

•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

από τα Ιεροσόλυμα αρκετές
ώρες. Εκεί το «μέγα» πλήθος
της αδελφότητας, έκτισε σε λίγο
χρόνο Ιερά Μονή με εκκλησία
και νοσοκομεία, καθόσον η φήμη
του οσίου Θεοδοσίου έφερε
εκεί πλήθη που ζητούσαν την
συμβουλή του, την ευλογία του
και την υλική του βοήθεια. Εκείνος τους δεχόταν πάντοτε πατρικά, τους καθοδηγούσε, τους
ενθάρρυνε ή τους παρακαλούσε, σαν να ήταν αυτός που έπασχε και είχε ανάγκη της γιατρειάς. Στις ώρες του μεσονυκτίου ανέτεινε τα χέρια του στον
ουρανό και ζητούσε ενίσχυση,
χάρη και άφεση για ανθρώπους,
προς τους οποίους προ ολίγων
ωρών ήταν εντελώς άγνωστος.
Ο όσιος Θεοδόσιος, ήταν σε
όλα όσα γίνονταν πραότατος,
ταπεινός και ήμερος. Όταν
όμως κινδύνευε η ευσέβεια και
η ενότητα της Ορθοδοξίας από
διάφορες, αιρέσεις και κακοδοξίες, τότε φαινόταν «φιλόνικος» και «ισχυρογνώμων». Γίνονταν τότε, σύμφωνα με τη
Αγία Γραφή, «πυρ φλέγον» και
«μάχαιρα κόπτουσα», που αφανίζει τα κακά ζιζάνια. Ανυποχώρητος και σταθερός σε θέματα
πίστης, δεν δίστασε να τα βάλει
με τον αυτοκράτορα Αναστάσιο,
ο οποίος δεν δέχονταν την Δ’ Οικουμενική Σύνοδο και συντάσσονταν με τον αιρετικό Ευτύχιο.
Στην αυστηρή επιστολή που
έστειλε στον Αναστάσιο, ο όσιος
Θεοδόσιος αναφέρθηκε στις Οικουμενικές Συνόδους και στις
αποφάσεις τους, καθώς σε αυτές οι Άγιοι Πατέρες διατύπωσαν και συνέταξαν όλα τα θέματα της πίστεως, ώστε να μην
χωρά καμία παρέκκλιση προς τα
πιστεύω της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και ακόμα του μήνυσε,
ότι αυτός και όλοι οι Πατέρες και
μοναχοί είναι διατεθειμένοι να
θυσιαστούν και να πεθάνουν,
παρά να παρεκκλίνουν από τα
ορθά Δόγματα και την Ιερά Παράδοση των Αγίων Πατέρων.
Ο όσιος Θεοδόσιος, αφού
έφθασε σε βαθύτατο γήρας,
κοιμήθηκε με ειρήνη. Η είδηση

Όσιος Θεοδόσιος
ο Κοινοβιάρχης
ο «Καθηγητής της Ερήμου»
της κοιμήσεώς του διαδόθηκε
σαν αστραπή και έτρεξαν πολλοί, λαϊκοί, κληρικοί και μοναχοί,
για να ασπαστούν το Ιερό λείψανό του. Γιατί σε όλους στάθηκε σαν φιλόστοργος πατέρας και προστατευτικός αδελφός. Η ταφή του έγινε με τιμές
και αργότερα, το Ιερό λείψανό
του μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό
του Αγίου Αποστόλου Πέτρου,
που ήταν κοντά στην Αγία Σοφία, στην Κωνσταντινούπολη.
Η Εκκλησία μας εορτάζει και
τιμά την ιερά μνήμη του στις 11
Ιανουαρίου.
«Αρεταίς θεοσδότοις εκλάμψας όσιε, Μοναστικής πολιτείας ώφθης λαμπρός χαρακτήρ, και φωστήρ θεοειδής
Πάτερ και έξαρχος, Θεοδόσιε
σοφέ, των Αγγέλων μιμητά, θεράπων ο της Τριάδος ην εκδυσώπει απαύστως, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών»
«Πεφυτευμένος εν αυλαίς
ταις του Κυρίου σου, τας φανοτάτας αρετάς τερπνώς εξήνθησας, και επλήθυνας τα τέκνα
σου εν ερήμω, των δακρύων
σου τοις όμβροις αρδευόμενα,
αγελάρχα των Θεού θείων
επαύλεων, όθεν κράζομεν. Χαίροις Πάτερ Θεοδόσιε»

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

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

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

2ήμερη εκδρομή
Από 26 - 27/01/2019

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

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

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

Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300

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

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

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

ΚΑΡΠΕΝHΣΙ - ΠΑΝΑγIΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ

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

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

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

ΠΑΣΧΑ στην «ΚΕΡΚΥΡΑ»

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

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

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

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

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

38 σελίδα
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ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«...απεδήμησεν εις χώραν
μακράν και εκεί διεσκόρπισε
την περιουσίαν αυτού, ζων
ασώτως ...Και επεθύμει... και
ουδείς έδιδεν εις αυτόν. Ελθών δε εις εαυτόν είπεν... Σηκωθείς θέλω υπάγει προς
τον πατέρα μου... Και ήλθε
προς τον πατέρα αυτού»
(Λουκ. 15:13-20)
Να η τριλογία της ζωής του
άσωτου αλλά και η τριλογία
της ζωής του κάθε ανθρώπου.
1ον-Ήρθε στην ανάγκη.
Ήθελε μόνος του να κουμαντάρει το βιός του αλλά το ξόδεψε άσωτα και όταν πείνασε,
κανείς δεν του έδινε. Ένα
πλέγμα ένδειας, ανάγκης και
μοναξιάς. Πόση σπατάλη

τοπικά

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ιδίως από νέους, χαρισμάτων, αρχών, πόση χαμένη ικμάδα ζωής, σπαταλημένη στα
σκοτεινά μονοπάτια της αμαρτίας!
2ον-Ήρθε στον εαυτό του.
Ευλογημένη στιγμή. Είδε το
πρόβλημα. Είδε τη ζωή του
όπως την είχε καταντήσει.
Κατάλαβε το αδιέξοδο.
3ον-Ήρθε στον Πατέρα του.
Ευλογημένη η απόφαση της
επιστροφής, αλλά σπουδαιότερη, η πραγματοποίησή
της. Γύρισε μετανιωμένος
στον Πατέρα του και εκεί βρήκε την αγκαλιά Του ανοιχτή να
τον περιμένει! Τρία απαραίτητα ρήματα: «ήρθε». Το τελευταίο όμως, το σωτήριο
βήμα της επιστροφής.

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

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Σταγών και Μετεώρων
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ.
Θεόκλητος την Κυριακή 12 Ιανουρίου, θα χοροστατήσει κατά
τον Όρθρον και θα λειτουργήσει εις τον Ενοριακόν Ιερόν Ναόν
Αγ. Κων/νου και Ελένης Καλαμπάκας.
Την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου, μετά από πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας
κ. Παντελεήμονος , θα μεταβεί στη Βέροια όπου και θα πάρει
μέρος στις εορταστικές λατρευτικές εκδηλώσεις επί τη μνήμη του Αγίου πατρός ημών Μεγ. Αντωνίου, πολιούχου της πόλεως της Βεροίας.

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας
Ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων
αποφασίζει:
- Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας και απαγόρευση
στάθμευσης οχημάτων για την
Κυριακή 13/01/2019 και κατά
τις ώρες 13:30’ μέχρι πέρατος
του αγώνα,
Α) Στο τμήμα της οδού Κοσμά Αιτωλού, από τη διασταύρωσή της με την οδό Κατσιμήδου μέχρι τη διασταύρωσή της με την οδό Βασιλείου Τσιτσάνη,
Β) Στο τμήμα της οδού Κατσιμήδου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Βασιλείου
Τσιτσάνη μέχρι τη διασταύρωσή της με την οδό Σπάρτης
και
Γ) Καθ’ όλο το μήκος της
οδού Εξηνταφώτη.
- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες –
εναλλακτικές οδούς σύμφωνα
με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.
- Με μέριμνα και ευθύνη των
διοργανωτριών αρχών και της
γηπεδούχου ομάδας, σε συνεννόηση με το Τμήμα Τρο-

χαίας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης,
αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι
προσωρινή και ισχύει μόνο,
από την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο και την τοποθέτηση
της σχετικής κατά τα ανωτέρω
σήμανσης για το προειρημένο
χρονικό διάστημα.
Η ισχύς της παρούσας στην
εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από
το Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων σε συνεργασία
με συναρμόδιους φορείς και
υπηρεσίες, για την ορθότητα
της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής
σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με το άρθρο 109
του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και
την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4
Ν.3861/2010.

IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

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

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
Σουπιές με χόρτα .....................................................................7,00 €
Χοιρινό σελινάτο, αυγολέμονο με ρύζι μπασμάτι ......................5,00 €
Μελιτζάνες ιμάμ στο φούρνο με καραμελωμένα λαχανικά .......5,00 €
Γίγαντες φουρνιστοί ή μπάμιες φούρνου..................................4,50 €
Μυδοπίλαφο .............................................................................5,00 €
Ρολλό κοτόπουλο φούρνου με πατάτες ....................................6,00 €
Κεφτεδάκια με πατατούλες ......................................................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά ............................................................6.00 €
Χορτόπιτα νηστίσιμη με γιαούρτι πρόβειο ή ξυνόγαλο .......5,00€+1,00€+1,00€

ΣΑΛΑΤΕΣ
Χωριάτικη σαλάτα παραδοσιακή με φέτα και ελιές...................5,00 €
Ψητά λαχανικά, ντοματίνια, παξιμάδι κυθήρων.........................5,00 €
Λάχανο, καρότο, ελιές, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ...................3,00 €
Χόρτα εποχής, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.................................3,00 €
Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• καλαμαράκια με κοφτό μακαρονάκι
• κοτόπουλο παϊδάκια σαγανάκι
• μοσχάρι με μανιτάρια
• χοιρινό με μουστάρδα
• ρεβύθια φούρνου
• φακές

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† ΚΗΔΕΙEΣ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού και αδερφό

ΡΑΠΟΤΙΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Ετών 63
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12.00μ.
εκ της οικίας μας Πρίνος Τρικάλων, στον
Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Πρίνους Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν
και ενώσουν μαζί μας τις προς τον Ύψιστων δεήσεις.
Πρίνος Τρικάλων 11-1-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ανθή. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αθανάσιος και Όλγα Ραποτίκα, Βασίλειος Ραποτίκας. Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Ιωάννης. ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ: Λαμπρινή Νταϊλιάνη, Ηλίας και Ελισάβετ Ραποτίκα, Νικόλαος και Μαρία Ψύχου. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Γεροκώστας Βάϊος”.
Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά
και αδελφή

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΥΤΕΛΙΔΑ
Ετών 76
Θανούσα κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019 και ώρα
3.00μ.μ. εκ του Ιερού Ναού Παναγίας
Φανερωμένης Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά της .
Τρίκαλα 11-1-2019
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Άννα Κουτελίδα, Αχίλλειος Κουτελίδας. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γεώργιος, Αθανάσιος και Πάρις. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας
Φανερωμένης Τρικάλων σήμερα Παρασκευή 11-1-2019 και ώρα
2.30μ.μ.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Μ. Βράντζα-Σ.
Καλογιάννης”.

† ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν
καθ' οιονδήποτε τρόπο στο πένθος μας
για τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας
θείου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡ.
ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ
Ευχαριστούμε θερμά
Τρίκαλα 11-1-2019
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τελούμε αύριο Σάββατο 12 Ιανουαρίου
2019 στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου
Τρικάλων, 40ήμερο μνημόσυνο για την
ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
αδελφής, θείας και εξαδέλφης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΓΕΩΡ. ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗ

ΤΗΛ.: 6932 403 990

Τελούμε την Κυριακή 13 Ιανουαρίου
2019 στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου
Νικολάου Τρικάλων, 40ήμερο μνημόσυνο
για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, κόρης, αδελφής και θείας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ
ΑΧΙΛ. ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ
Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν
και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής
της.
Τρίκαλα 11-1-2019
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Απόστολος Νταϊλιάνης, Γεώργιος Νταϊλιάνης και
Κωνσταντίνα Μπαμπάνη. Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Αχιλλέας Νταϊλιάνης.
Η ΠΕΘΕΡΑ: Ευαγγελία Νταϊλιάνη. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Βασιλική και
Μιχαήλ Τόπης. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων των αδελφών Αργυρίου, 25ης Μαρτίου 31, όπισθεν
Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Τρικάλων.

Τελούμε αύριο Σάββατο 12 Ιανουαρίου
2019 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ
Μετσόβου Τρικάλων 40ήμερο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού
και αδελφού

Τελούμε την Κυριακή 13 Ιανουαρίου
2019 στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Νέας
Ζωής Καλαμπάκας 40ήμερο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας,
γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΜΠΥΡΟΥ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ
ΣΤΑΥΡ.
ΜΠΑΜΠΑΝΗ

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν
και ενώσουν μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις.
Τρίκαλα 11-1-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Κωνσταντινιά. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Ευθύμιος Μπύρος
και Κυράτσω Βάλλα, Αθανάσιος Μπύρος. Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Γρηγόριος Μπύρος. Η ΑΔΕΛΦΗ: Χρυσάνθη Οικονόμου.

Γραφείο Τελετών

“ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ”
εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο

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

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

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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Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη
της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής της.
Τρίκαλα 11-1-2019
Η ΑΔΕΛΦΗ: Ασπασία Γεωργίου. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ: Ελένη Ζαφειριάδη, Βασίλης και Ρούλα Μητσιάδη, Δημήτρης και Ρένα
Παπαχριστοδούλου. ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ: Αθανάσιος και Σταθούλα
Γεωργίου, Δημήτρης και Ευαγγελία Γεωργίου, Γιώργος και Μαρία Γεωργίου, Έλλη Χαρτζάβαλου, Γιάννης και Μαριάννα Σιούλιου. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων των αδελφών Αργυρίου, επί των οδών Καρδίτσης
και Τερτίπη.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

† MNHMOΣΥΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ

Τελετές
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Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν
και ενώσουν μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις.
Νέα Ζωή Καλαμπάκας 11-1-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Σταύρος Μπαμπάνης. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αλεξάνδρα
Μπαμπάνη και Κωνσταντίνος Τσιαμπαλής, Δημήτριος Μπαμπάνης και Παναγιώτα Διαμάντη. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αθανάσιος, Ευφροσύνη, Σταύρος, Ευφροσύνη. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ.
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Τελούμε την Κυριακή 13 Ιανουαρίου
2019 στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου στο
Γαρδικάκι Τρικάλων, Ετήσιο μνημόσυνο
για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής
και θείας

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΔΗΜ.
ΠΛΕΞΙΔΑ
Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν
και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής
της.
Τρίκαλα 11-1-2019
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευάγγελος και Γιάννα Πλεξίδα, Ευθύμιος και Ρίτσα Πλεξίδα. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γεωργία, Δημήτρης, Γωγώ, Μίμης,
Βασιλεία. Η ΑΔΕΛΦΗ: Κωνσταντινιά Πλεξίδα. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα το ΧΑΝΙ.

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.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»

Τιμές σοκ λόγω
ονομαστικής εορτής

Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936

Μπριζόλα
χοιρινή

μόνο
το κιλό

3,49

Πανσέτα
χοιρινή

μόνο
το κιλό

3,89
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μόνο
το κιλό

6,65
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4,59

