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Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στο ν. Τρικάλων

Να αποσυρθεί το
σύστημα διορισμών
Οι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζουν το νέο
σύστημα ως ένα εμπόριο ελπίδας προς
τους χιλιάδες αδιόριστους εκπαιδευτικούς
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Θα δίνονται προσεχώς

Μικροπιστώσεις
για αγρότες
Θα είναι μέχρι 25.000 ευρώ και θα
αποπληρώνονται από 1 έως 10 χρόνια
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Δεν έλειψαν τα προβλήματα τόσο μέσα στην πόλη όσο και
περιφερειακά με τους αρμόδιους να ρίχνουν αλάτι σε καίρια σημεία

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.

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

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

•ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
(ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ)
•ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
•ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΚΠΝΕΟΜΕΝΟΥ
ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (FeNO)
•ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ
•ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ
(SCIN PRICK TESTS)
•ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
ΟΘΩΝΟΣ 2 • 42131 ΤΡΙΚΑΛΑ
22278 • Kιν.: 6944 650 447
EMAIL: info@tsimpidas.gr
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Σαν Σήμερα
1822
Μάχη εναντίον των
Τούρκων στα Στύρα της
Εύβοιας, κατά την οποία
σκοτώνεται ο επικεφαλής
των Ελλήνων, Ηλίας Μαυρομιχάλης.
1833
Η Αντιβασιλεία συνάπτει δάνειο 60 εκατομμυρίων φράγκων με την τράπεζα Ρότσιλντ των Παρισίων.
1899
Ο σύμβουλος του ΣΕΓΑΣ και μετέπειτα υπουργός οικονομικών στην κυβέρνηση Βενιζέλου, Μιλτιάδης Νεγρεπόντης, εισηγείται τη διοργάνωση «πρωταθλήματος αγώνων ποδοσφαίρου».
1913
Ο ρώσος επαναστάτης
Ιωσήφ
Βισαριόνοβιτς
Τζουγκασβίλι, ένας από
τους εκδότες της εφημερίδας «Πράβντα», σε επιστολή του προς το περιοδικό του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος υπογράφει
για πρώτη φορά ως «Στάλιν» (ατσάλινος άνθρωπος).

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.

Ανταγωνίζεται μάλιστα για τα πρωτεία ετήσιας χρήσης το «Μάνα
Μήδεια», παρότι το παιδοκτονικό στερεότυπο
φαίνεται να πλεονεκτεί
ελαφρώς, μια και είναι
παντός καιρού.
Διεκδικητής της πρωτιάς είναι και το «Ιδού η
Ρόδος, ιδού και το πήδημα», ξέρουμε δεν ξέρουμε την αισώπεια καταγωγή και την καθαυτό
σημασία του, γεγονός
που μας επιτρέπει να
μετακινούμαστε από το
άλμα εις μήκος σε σεξιστικά υπονοούμενα. Από
κοντά η «γκλίτσα του
τσοπάνη» και το «πανελλήνιο σοκ προκάλεσε...»,
που σπανίως λέει την

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

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Σωτηρίου Ευαγγελία
Μπίνας Ματθαίος
Κάκια Ευαγγελία
ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Παπαθανασίου Χριστόφορος
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

Ο “Πρωϊνός Λόγος”
κυκλοφορεί και στην
Αθήνα
Γνωστοποιείται ότι ο “Πρωϊνός
Λόγος” διανέμεται πλέον και στην
Αθήνα.
Όποιος επιθυμεί να προμηθευτεί την εφημερίδα μας, μπορεί
να την βρει στα παρακάτω σημεία
πώλησης της πρωτεύουσας:
- Σύνταγμα: Πλατεία Συντάγματος - Ερμού
- Ομόνοια: Έβερεστ
- Ομόνοια: Γιαννακόπουλος
- Πανεπιστημίου 44 (περίπτερο)
- Ακαδημίας - Σίνα (πάγκος)
- Σταδίου 24 (περίπτερο)

θάρματα» ή σε αποδιοπομπαίους τράγους.
Τη μονοτονία των στερεοτύπων την απείλησαν προς στιγμήν τα βαφτίσια των κυμάτων της
κακοκαιρίας – ο Ραφαήλ, η Σοφία, ο Τηλέμαχος, κατά αλφαβητική
σειρά.
Νιώσαμε για λίγο τυφωνόπληκτοι, προπάντων όσοι ανάμεσά μας
φέρουν το όνομα κάποιου από τα «κύματα». Η
αλή
θεια είναι ότι, καλομαθημένοι όπως είμαστε
στον ήλιο και τη ζέστη,
ακόμα και στα τέλη του
Νοέμβρη πια, φτάσαμε
να μιλάμε για «κακοκαιρία» και να γλιστράμε
σε αναίτιο πανικό ακόμα
και μ’ ένα δωδεκάρι τον
Δεκέμβρη ή τον Γενάρη·
πάνω από το μηδέν εννοώ, όχι κάτω.
Τώρα ναι, το κρύο είναι βαρύ και το χιόνι πυ-

κνό. Αλλά έχει και η γη
τις ανάγκες της. Και
τους κύκλους της.
Η απορρύθμισή τους
είναι δικό μας φταίξιμο.
Φαίνεται πάντως ότι κατανοήσαμε την ευθύνη
μας.
Γι’ αυτό και αναθέτουμε στους Τραμπ και
τους Μπολσονάρου του
πλανήτη να βάλουν το
χεράκι τους, ώστε από
την απορρύθμιση του
κλίματος να καταντήσουμε στην πλήρη διάλυση.
Το τέταρτο κύμα κακοκαιρίας πήρε το όνομα Υπατία, μάλλον όχι
προς τιμήν της φιλοσόφου, που τη λιντσάρισαν
φανατικοί χριστιανοί.
Πιο ταιριαστό πάντως
θα ήταν το Υπέρβολος.
Του Παντελή
Μπουκάλα
από την
«Καθημερινή»

της ημέρας
```

```

Θεμιστοκλέους 34 • Τρίκαλα 42100
Τηλ. (24310) 24.230, 23.727
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ΑΦΜ. 999472292• ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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αλήθεια.
Βολικά είναι τα κλισέ.
Ουδέτερα πάντως δεν
είναι.
Για παράδειγμα, επί
παιδοκτονίας και πάλι,
αν το φονικό χέρι είναι
το πατρικό, είναι πολύ
πιθανό να γράψουμε
«Πατέρας Ηρώδης», κι
ας μη σκότωσε τα δικά
του παιδιά ο Ηρώδης,
είναι όμως εντελώς απίθανο να περάσει από το
μυαλό μας ο «Πατέρας
Ηρακλής», παρότι ο
ήρωας σκότωσε, έστω
ως αιχμάλωτος ιερής
μανίας, τα παιδιά του
και τη μητέρα τους τη
Μεγάρα. Αρχαιόθεν λατρεμένος ο ημίθεος, ο
«άγιος» των Κυνικών, είναι δικός μας· δεν γίνεται να αποκαθηλωθεί,
να ενταχθεί ονομαστικά
σε φράσεις ατιμωτικές.
Η Μήδεια και ο Ηρώδης είναι ξένοι· εύκολα
μετατρέπονται σε «κα-

FT:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

Χιονίζει στερεότυπα

Το Άγγελμα

Η παγκόσμια οικονομία
οδεύει προς μια ήπια κυκλική επιβράδυνση
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Δεν φτάνει να θέλεις,
πρέπει και να μπορείς

Λ

όγω της ρίμας
και του
σχεδόν
παρόμοιου ήχου
των δύο λέξεων που
το απαρτίζουν, το
κλισέ «Φονιάς
χιονιάς» θριαμβεύει
δίχως αντίπαλο τις
λευκές μέρες που
περνάμε, αλλά και
κάθε χειμώνα.
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Μέρκελ:

Χρόνος
Αν αγαπάς τη ζωή σου,

Υπόθεση καρδιάς να στηρίξουμε την
Ελλάδα

μη χάνεις τον καιρό σου,

```

το νήμα που υφαίνεται η ζωή.

γιατί ο καιρός είναι
(Μ. Αυρήλιος)

(Βράσε… ρύζι δηλαδή!)
(Μεγάλη καρδιά η Άγκελα!)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Η δίκη είχε ξεκινήσει. Ένας πολύ ανθυγιεινός τύπος
δικαζόταν και ο
δικαστής απευθυνόμενος σ αυτόν λέει:
-Κατηγορείσαι ότι σκότωσες μια δασκάλα με ένα αλυσοπρίονο... -Παλιοψεύτη ! Ακούγεται μια φωνή από το
βάθος της αίθουσας του δικαστηρίου.
-Ησυχία στο ακροατήριο, φωνάζει ο δικαστής, και κοιτάζει πάλι τον
κατηγορούμενο λέγοντας του:
-Κατηγορείσαι επίσης, ότι σκότωσες το παιδί που μοιράζει τις εφημερίδες με
ένα φτυάρι...
-Παλιομίζερε ! Ακούγεται η ίδια φωνή από το βάθος
της αίθουσας του
δικαστηρίου.
-Είπα ησυχία ! Φωνάζει ο δικαστής, κοιτάζει πάλι τον
κατηγορούμενο και του λέει:
-Κατηγορείσαι επίσης, ότι σκότωσες και ένα ταχυδρόμο

με ένα ηλεκτρικό
τρυπάνι...
-Εγωιστικό
γαϊδούρι ! Ξεφωνίζει ο ίδιος
τύπος.
-Τι ξεσπάσματα είναι
αυτά κύριε μου; Ρωτά
ο δικαστής.
-Κύριε Δικαστά, είμαι
γείτονας του κατηγορούμενου 10 χρόνια
τώρα, και
ξέρετε...
...ποτέ δε μου δάνεισε ένα
εργαλείο όταν το χρειαζόμουν

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Σάββατο 12/1/2019
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ-ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΠΙΘΑΝΩΣ ΚΑΤΑ
ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ. ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΠΟΥ ΤΟ ΒΡΑΔΥ
ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΘΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 ΜΕ
7 ΜΠΟΦΟΡ, .
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 05 ΕΩΣ 15 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

Χλευάζει η Νέα Δημοκρατία
τη μετακίνηση του Αλέξη Τσίπρα
από το «go back κυρία Μέρκελ»
στο «welcome κυρία Μέρκελ».
Αντιπολίτευση είναι, κι αυτή είναι
η δουλειά των αντιπολιτεύσεων:
να επισημαίνουν τις αντιφάσεις
και τις παλινωδίες των κυβερνήσεων. Αρκεί βεβαίως να μην εξωραΐζουν τις δικές τους, τωρινές
και χτεσινές.
Κανονικά η Νέα Δημοκρατία
θα έπρεπε να είναι ευχαριστημένη που ο κ. Τσίπρας κινείται
πια σε μια ρεαλιστική λογική,
όπως η ίδια την αντιλαμβάνεται,
αλλά ως αντιπολίτευση είναι υποχρεωμένη να τονίζει την ασυνέπειά του προσδοκώντας εκλογικά
οφέλη. Το ΠΑΣΟΚ όμως μπορεί
να χαρακτηρίζει τον Τσίπρα πειθήνιο όργανο της Μέρκελ επειδή
άλλαξε θέση;
«Δεν δικαιούται διά να ομιλεί»
(για να θυμηθούμε την ατάκα
του Μένιου Κουτσόγιωργα εναντίον της Δεξιάς στις αρχές της
δεκαετίας του '80). Ο ιδρυτής
του είναι ο πρώτος διδάξας στις
αναδιπλώσεις, μερικές εκ των
οποίων ήταν τόσο θεαματικές,
που προκάλεσαν σύγχυση ακόμη
και στους πιο φανατικούς οπαδούς του.
Οι παλιότεροι ας ξαναδιαβάσουν και οι νεότεροι ας αναζητήσουν την ιδρυτική διακήρυξη
της 3ης του Σεπτέμβρη, τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής,
τις ομιλίες και τις συνεντεύξεις
του Ανδρέα Παπανδρέου πριν
από τον εκλογικό θρίαμβο του
1981, κι ας κάνουν τη σύγκριση
με την πρακτική των πρώτων κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ.
Θα διαπιστώσουν πόσο μεγάλη
ήταν απόσταση ανάμεσα στις
επαγγελίες και στην κυβερνητική
πολιτική. Και στο ΝΑΤΟ μείναμε,
και από την ΕΟΚ δεν φύγαμε ούτε καν δημοψήφισμα δεν έγινε,
όπως είχε δεσμευτεί το ΠΑΣΟΚ.
Οι βάσεις του θανάτου παρέμειναν στις θέσεις τους, η διεθνής
σοσιαλδημοκρατία από τσιράκι
του αμερικανικού ιμπεριαλισμού
έγινε συνομιλητής, ενώ ο σοσιαλιστικός μετασχηματισμός (η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, η αυτοδιαχείριση και άλλα
πολύ ριζοσπαστικά) κατάντησε
ανέκδοτο.
Γι' αυτήν τη στροφή ο Ανδρέας
Παπανδρέου δεν ζήτησε ποτέ
συγγνώμη, ούτε στα ελληνικά
ούτε
στα
λατινικά
(το
περίφημο mea culpa το είχε πει
για το Κυπριακό που το είχε
βάλει στο ράφι).
Επειδή όμως ήταν πολύ ευφυής άνθρωπος, επινόησε ως
δικαιολογία τη θέση: «Η κυβέρνηση είναι για το εφικτό, το κόμμα
για το επιθυμητό». Πολύ βολικό
σχήμα για κάθε πρωθυπουργό
που αναγκάζεται να αλλάξει πορεία, αφού η πραγματικότητα
αποδεικνύεται πολύ πιο δύστροπη απ' ό,τι την είχε φανταστεί.

Του Τάσου Παππά από την
«Εφημερίδα των Συντακτών»

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

ΣΑΒΒΑΤΟ

Συνεχίζουν απτόητοι

∫ Μ.Α.Μπ.

Αναμένοντας το επίδομα ενοικίου

Ο ρομαντισμός στην πολιτική!
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Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος
έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν µία
ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση εξόδων.
Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να προσκοµίσουν τα παραστατικά στον λογιστή
τους, κάτι που πρέπει να γίνει άµεσα και
σίγουρα όχι την τελευταία ηµέρα της
προθεσµίας.
Όλες οι συναλλαγές τους που αφορούν τα έξοδα τους, είτε πρόκειται για
τιµολόγια, είτε για αποδείξεις, θα πρέπει να συµπεριληφθούν σε µία ετήσια κατάσταση εξόδων η οποία θα υποβληθεί
ηλεκτρονικά από το λογιστή τους.
Σε περίπτωση που αυτή η κατάσταση
δεν υποβληθεί εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, τότε το πρόστιµο
που επιβάλλεται είναι 100 ευρώ.

∫ Μ.Α.Μπ.

Γυναίκες διασώστριες
του ΕΚΑΒ με
χαμόγελο στα χιόνια…

∫Ε.Κ.

Μπορεί αυτές τις ηµέρες στα Τρίκαλα να αντιµετωπίζουµε ακραία καιρικά φαινόµενα, µε σφοδρές χιονοπτώσεις και πολικές θερµοκρασίες, οι
γυναίκες διασώστριες όµως του
ΕΚΑΒ Τρικάλων, αντιµετωπίζουν την
κατάσταση δυναµικά αλλά και µε χαµόγελο όπως αλιεύσαµε στο trikalaola…
Με τέτοια αντιµετώπιση και µ’ αυτό
το χαµόγελο µη φοβάστε, δεν πρόκειται να πάθετε τίποτα… γι’ αυτό µη
καλέστε ασθενοφόρο…

Κάλπες για το παράρτημα
Τρικάλων του Ε.Ε.Σ
Στις κάλπες θα προσέλθουν στις 17 Φεβρουαρίου τα µέλη
του παραρτήµατος Τρικάλων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Συγκεκριµένα θα στηθούν δύο κάλπες, µια για την ανάδειξη του 9µελους διοικητικού συµβουλίου του τµήµατος και
µια δεύτερη για την ανάδειξη του 21µελούς συµβούλιου της
Κεντρικής Διοίκησης.
Να σηµειωθεί ότι εκλογές θα διεξαχθούν σε όλα τα περιφερειακά Τµήµατα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

∫
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Ετήσια συγκεντρωτική
κατάσταση εξόδων

Μπορεί να επικρατεί παγετός και ο Νοµός µας να καλύπτεται από χιόνι, όµως, “θερµή” είναι η κίνηση στην πολιτική, τόσο
για την τοπική αυτοδιοίκηση, όσο και για την κεντρική πολιτική
σκηνή, δηλαδή το Κοινοβούλιο. Οι εκλογές που έρχονται δεν
αφήνουν κανένα περιθώριο εφησυχασµού, αφού για την µεν Βουλή µπορεί να διενεργηθούν από τον ερχόµενο Μάρτιο έως τον
Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, για την δε αυτοδιοίκηση είναι
δεδοµένο πότε θα πραγµατοποιηθούν και κάθε ηµέρα µπορεί
να αποδειχθεί πολύτιµη, ιδίως όταν ο αντίπαλος δεν έχει αυτοδιοικητικές ευθύνες και µπορεί να µπορεί να κινείται ελεύθερα.

Μέσα στις επόµενες ηµέρες πρόκειται να ξεκαθαριστούν
όλες οι λεπτοµέρειες για το επίδοµα ενοικίου που θα δώσει µία
µεγάλη ανάσα σε 300.000 νοικοκυριά, σύµφωνα µε το
“dikaiologitika.gr”.
Η αίτηση θα γίνει ηλεκτρονικά και σύµφωνα µε την ιστοσελίδα «για αρχή θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο για τον
«νόµο Κατσέλη» ούτως ώστε να προσαρµοστεί αναλόγως και
το επίδοµα ενοικίου. Ως εκ τούτου δεν αποκλείεται το επίδοµα ενοικίου να το πάρουν και όσοι έχουν καταναλωτικά δάνεια
µε υποθήκη την πρώτη κατοικία. Πάντως, η καταβολή του επιδόµατος ενοικίου θα έχει αναδροµική ισχύ από 1.1.2019, ενώ
το πρόγραµµα έχει συνολικό προϋπολογισµό 400 εκατ. ευρώ
και αφορά περίπου 300.000 νοικοκυριά».
Το επίδοµα ενοικίου θα αποτελέσει «ανάσα» για χιλιάδες νοικοκυριά που δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν ακόµα και στις
βασικές τους ανάγκες. Ωστόσο, αυτό δεν πρόκειται να λύση
επί της ουσίας το πρόβληµα, αφού πρόκειται για ακόµα µια παροχή που απλά διαχειρίζεται τη φτώχεια.
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Ε.Κ.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

CMYK

4 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ

12

ε κυριότερο αίτημα
την άμεση απόσυρση
του συστήματος
διορισμών που κατατέθηκε
προς ψήφιση στη Βουλή,
χθες το πρωί ο Σύλλογος
Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Τρικάλων πραγματοποίησε
συγκέντρωση διαμαρτυρίας
στα γραφεία της τοπικής
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.

Μ
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Συγκέντρωση διαμαρτυρίας χθες από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π. Ε. Τρικάλων

Να αποσυρθεί το σύστημα διορισμών
Οι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζουν το νέο σύστημα ως ένα εμπόριο ελπίδας προς τους χιλιάδες αδιόριστους εκπαιδευτικούς

Η συγκέντρωση έγινε στο πλαίσιο των δράσεων που έχει εξαγγείλει η ΔΟΕ (Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας) που περιλαμβάνουν και έκτακτες γενικές συνελεύσεις για την κλιμάκωση των
δράσεων.
Κατά τη χθεσινή κινητοποίηση,
οι Τρικαλινοί νηπιαγωγοί & δάσκαλοι ζήτησαν την άμεση την
άμεση απόσυρση του συστήματος διορισμών που ανακοίνωσε
το Υπουργείο Παιδείας, «με το
οποίο ουσιαστικά απαξιώνει την
προϋπηρεσία και το πτυχίο και
οδηγεί σε ένα αέναο κυνήγι τίτλων
και προσόντων με όρους ανισότητας».
Μαζικοί και μόνιμοι διορισμοί
«Το σύστημα που ανακοινώθηκε και τέθηκε σε «διαβούλευση»,
δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα εμπόριο ελπίδας προς τους χιλιάδες
αδιόριστους εκπαιδευτικούς και
περιφρόνηση των αναπληρωτών
που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της εκπαίδευσης
στις εσχατιές της χώρας. Συνεχί-

διαίτερη προσοχή στην χρήση οφείλουν να επιδεικνύουν
οι χρήστες θερμαντικών μέσων, τονίζουν στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (ΠΥ).
Πολλά περιστατικά πυρκαγιάς
σε οικίες οφείλονται στην απρόσεκτη και στην αμελή χρήση τέτοιων μέσων, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, αν

Ι

Από τη χθεσινή συγκέντρωση
ζουμε και κορυφώνουμε, αποφασιστικά και διεκδικητικά, τον αγώνα για την πραγματοποίηση των
χιλιάδων διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών που έχει ανάγκη η δημόσια εκπαίδευση, με βάση τις θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος» τόνισαν.
Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν μαζικούς και μόνιμους διορισμούς,
προσλήψεις αναπληρωτών, μόνο
όπου προκύπτουν έκτακτες ανάγκες με συμβάσεις και πλήρη ερ-

Οφείλουμε να επιδεικνύουμε

Μεγάλη προσοχή στην χρήση θερμαντικών μέσων
Πολλά περιστατικά πυρκαγιάς σε οικίες οφείλονται στην απρόσεκτη και στην αμελή χρήση τους
είχαν τηρηθεί απλοί κανόνες επισημαίνουν από την ΠΥ.
Τζάκια, σόμπες κλπ, διαφόρων

τύπων χρησιμοποιούνται για την
θέρμανση σπιτιών, όμως, η αλόγιστη και απρόσεκτη χρήση τους

δημιουργεί κινδύνους για τους
ίδιους τους χρήστες και το κυριότερο, απειλείται η ίδια η ζωή
τους υπογραμμίζουν πυροσβέστες, επισημαίνοντας ότι το 90%
των πυρκαγιών σε οικείες οφείλεται σε τέτοιου είδους θερμαντικά μέσα, λόγω της κακής του
χρήσης, αλλά και της κακής του
κατασκευής.
Σημαντικό στην εξάλειψη των
κινδύνων εμφάνισης πυρκαγιάς,
είναι το μη συχνό ψήσιμο και ο τακτικός, τουλάχιστον σε ετήσια
βάση, καθαρισμός από ειδικά συνεργεία και εργαλεία, στα τζάκια
καθώς επίσης και η χρήση πλέγματος όταν το τζάκι καίει. Επίσης,
αν και θεωρείται αυτονόητο, στελέχη της ΠΥ επισημαίνουν πως τα
παιδιά πρέπει να κρατούνται μακριά από το τζάκι.
Σε περίπτωση όμως που για
οποιονδήποτε λόγο ξεσπάσει φωτιά σε σπίτι, το πρώτο που πρέπει
να κάνουν όσοι βρίσκονται σ'
αυτό, είναι να διατηρήσουν την
ψυχραιμία τους, να καλέσουν
άμεσα την ΠΥ και να κλείσουν οι
πόρτες, ώστε να μην εξαπλωθεί ο
καπνός και αν γίνει προσπάθεια
κατάσβεσης από τους ιδιοκτήτες
ή τους ενοίκους, αυτή πρέπει να
πραγματοποιηθεί με πυροσβεστήρες και όχι με νερό, διότι θα
δημιουργηθεί αποπνικτική ατμόσφαιρα με προφανείς κινδύνους
για τους ανθρώπους.
Φωτιές από τζάκι ή και σόμπα
πολλές φορές είναι κρυφές και τις
αντιλαμβάνονται οι γείτονες και
όχι οι κάτοικοι του σπιτιού ή του
διαμερίσματος, οπότε όταν δεν

υπάρχει επαρκής μόνωση της καμινάδας και καλή κατασκευή, όλο
το πυροθερμικό φορτίο (θερμότητα) διοχετεύεται στον χώρο μεταξύ στέγης και οροφής, με αποτέλεσμα να υπερθερμαίνονται τα
ξύλινα υποστηρίγματα της στέγης, που από κάποιο σημείο και
μετά αναφλέγονται.
Ασφαλής θέρμανση
Αξιωματικοί της ΠΥ δίνουν τις
κάτωθι συμβουλές προς τους πολίτες, που αν ακολουθηθούν θα
αποφευχθούν περιστατικά που
καταστρέφουν περιουσίες και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή ανθρώπων: -Αν χρησιμοποιείτε τζάκι ή
σόμπα καυσόξυλων Μη ρίχνετε
ποτέ εύφλεκτο υγρό, όπως βενζίνη, οινόπνευμα κλπ.
-Τοποθετήστε τις σόμπες των
καυσόξυλων πάνω σε μεταλλικές
βάσεις 'Όταν αφαιρείτε την στάχτη από το τζάκι ή την σόμπα καυσόξυλων χρησιμοποιείτε ένα μεταλλικό φαράσι και προσέχετε
να μην σας πέσουν αναμμένα
κάρβουνα πάνω στα χαλιά και
ποτέ να μην αδειάζετε τη στάχτη
σε πλαστικό σκουπιδοτενεκέ.
- Μην τοποθετείτε καθρέπτες
πάνω από το τζάκι, ή κοντά στη
σόμπα,
-Μην αφήνετε ακόμη μικροαντικείμενα, στο πρεβάζι στο τζάκι.
Χρησιμοποιείτε πάντα το προστατευτικό μεταλλικό πλέγμα πυρασφάλειας,
- Αν χρησιμοποιείται σόμπα πετρελαίου να ελέγχετε σε τακτά
χρονικά διαστήματα την στεγανότητα των σωλήνων και των ρακόρ

γασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, καθώς και την κατάργηση
της ωρομίσθιας, του θεσμού των
Αναπληρωτών Μειωμένου Ωραίου
και στις ελαστικής εργασίας.
Σημειωτέον, το Σχέδιο Νόμου
για το νέο Σύστημα διορισμού των
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
αναμένεται να ψηφιστεί αυτή τη
Δευτέρα από την Ολομέλεια της
Βουλής.
Ευαγγελία Κάκια

Όταν θέλετε να κλείσετε τη
σόμπα, κλείνετε απαραίτητα το
διακόπτη παροχής πετρελαίου. Ποτέ να μην βάζετε πετρέλαιο
στην σόμπα όταν είναι σε λειτουργία (αναμμένη) ή ζεστή. Ποτέ μην προσπαθήστε να ανάψετε τη σόμπα πετρελαίου, όταν
μέσα στο καυστήρα της έχει πέσει περισσότερη ποσότητα καυσίμου.
Αν χρησιμοποιείτε σόμπα υγραερίου κατά το άναμμα αφού ανοίγετε τη στρόφιγγα της φιάλης να
βάζετε και το μπουτόν στην ανάλογη θέση. Κατά το σβήσιμο κλείνετε τη στρόφιγγα της φιάλης
και επίσης βάζετε το μπουτόν
στην ανάλογη θέση.
Μην ξεχνάτε πως οι πολλοί τύποι σομπών υγραερίου πρέπει να
λειτουργούν με τον ειδικό ρυθμιστή χαμηλής πιέσεως.
Προσέχετε ώστε ο ελαστικός
σωλήνας τροφοδοσίας του υγραερίου να μην είναι ποτέ τσακισμένος.
Μην αφήνετε τη σόμπα αναμμένη μέσα στο δωμάτιο όταν κοιμόσαστε ή φεύγετε από το σπίτι.
Διατηρείτε τη σόμπα μακριά
από υγρασία.
Μην τη χρησιμοποιείτε στο μπάνιο.
Μην τη μεταφέρετε από δωμάτιο σε δωμάτιο αναμμένη.
Μην τοποθετείτε τη σόμπα κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα, ρούχα, πολυθρόνες κλπ.
Μην σκεπάζετε τη σόμπα κατά
τη λειτουργία της με καλύμματα
και μην απλώνετε πάνω σ' αυτή
ρούχα για στέγνωμα.
Μην την τοποθετείτε κοντά σε
έπιπλα, κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα είδη.
Κάνοντας αλλαγή της φιάλης,
φροντίστε ώστε ο διακόπτης της
φιάλης να είναι κλειστός, να μην
υπάρχει κοντά φλόγα και κυρίως
μην καπνίζετε. Αν διαπιστώσετε
διαρροή υγραερίου Μην ανάψετε
σπίρτο, αναπτήρα, ηλεκτρικό φως
κλπ. Σβήστε αμέσως κάθε γυμνή
φλόγα. -Βεβαιωθείτε ότι κλείσατε
καλά τη φιάλη. Αερίστε καλά το
χώρο. Κατόπιν ανοίξτε λίγο την
βαλβίδα της φιάλης και προσπαθήστε να εντοπίσετε το σημείο
διαρροής. Η διαρροή υγραερίου
εντοπίζεται αν παρατηρηθεί «πάχνη» γύρω από την φιάλη υγραερίου.
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά
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σελίδα 5

Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στο ν. Τρικάλων

Παγοδρόμια δρόμοι και πεζοδρόμια

Δεν έλειψαν τα προβλήματα τόσο μέσα στην πόλη όσο και περιφερειακά
με τους αρμόδιους να ρίχνουν αλάτι σε καίρια σημεία

Σ

ε έναν αγώνα
δρόμου για να
διατηρήσουν το
οδικό δίκτυ ανοικτό
επιδόθηκαν χθες οι
αρμόδιοι φορείς, καθώς
λόγω των χαμηλών
θερμοκρασιών και του
παγετού πολλά σημεία
ήταν επικίνδυνα, ενώ
αναμένεται νέα επέλαση
του χιονιά μέσα στο
Σαββατοκύριακου.

Μηχανήματα της Π.Ε Τρικάλων και συνεργεία του Δή-

μου Τρικκαίων έριχναν από
τις πρώτες πρωινές ώρες αλάτι σε σημεία του δικτύου, όπου
είχε παρατηρηθεί έντονος παγετός.
Ωστόσο, δεν έλειψαν τα
προβλήματα τόσο μέσα στην
πόλη, όσο και περιφερειακά,
καθώς σε πολλά σημεία οι
δρόμοι και τα πεζοδρόμια είχαν μετατραπεί σε παγοδρόμια, ενώ δεν απουσίασαν τα
παράπονα προς τη δημοτική
Αρχή για τον τρόπο διαχείρισης της όλης κατάστασης.
Και αυτό γιατί, πεζοδρόμια

σε κεντρικά σημεία της πόλης
έχουν μετατραπεί σε παγίδες
για τους πεζούς, αφού το
χιόνι δεν έχει λιώσει με ό,τι
αυτό συνεπάγεται για τη σωματική τους ακεραιότητα.
«Κάνουμε ότι μπορούμε»
ανέφερε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Ντιντής, λέγοντας ότι από χθες
το πρωί τα συνεργεία του Δήμου έριχναν αλάτι σε δρόμους
και σε πεζοδρόμια. «Δεν μείναμε από αλάτι. Έχουμε προμηθεύσει τις υπηρεσίες και
όποιος πολίτης επιθυμεί, μπο-

ρεί να προμηθευτεί επίσης»
τόνισε, κληθείς να σχολιάσει
τα όσα ακούστηκαν περί έλλειψης αλατιού.

Τροχαία ατυχήματα
με υλικές ζημιές
Εν τω μεταξύ, χθες το πρωί
σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα
με νταλίκα, στο οποίο ενεπλάκησαν ακόμη τρία οχήματα στον επαρχιακό δρόμο των
Μεγάλων Καλυβίων, χωρίς
ωστόσο να υπάρξει κάποιος
σοβαρός τραυματισμός.
Το μεγάλο όχημα βγήκε

εκτός του οδοστρώματος, ενώ
έως και αργά το απόγευμα η
κυκλοφορία διεξάγονταν από
την Αγία Κυριακή.
Καραμπόλα αυτοκινήτων
σημειώθηκε και στην περιοχή

της Σωτήρας, μεταξύ τεσσάρων οχημάτων, αλλά ευτυχώς
δεν τραυματίστηκε κανείς.
Υπήρξαν, ωστόσο σοβαρές
υλικές ζημιές.
Ε.Κ.

Την προσοχή των οδηγών εφιστά η Περιφέρεια Θεσσαλίας λόγω του παγετού

Α

πό την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
Θεσσαλίας ανακοινώνονται τα εξής
σχετικά με τον παγετό και τις πολύ χαμηλές
θερμοκρασίας που παρατηρούνται ιδιαίτερα
τις πρωινές ώρες:
«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μετά την επέλαση του χιονιά, συνεχίζει να επιχειρεί σ’
όλη τη Θεσσαλία με τα μηχανήματά της και
όπου κρίνεται επιβεβλημένο, προκειμένου
να διατηρήσει προσβάσιμο το εθνικό και
επαρχιακό δίκτυο με ρήψη αλατιού.
Λόγω, όμως, του παγετού που παρατηρείται κατά τις πρωινές ώρες σε διάφορα
σημεία του οδικού δικτύου και λόγω των
ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών, θα θέλαμε
να επισημάνουμε προς τους πολίτες την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να επιδεικνύουν
όταν οδηγούν ενώ θα πρέπει να διαθέτουν
μαζί τους αντιολισθητικές αλυσίδες.
Ειδικά σε σημεία του οδικού δικτύου, όπως
είναι γέφυρες και άλλα τεχνικά, οι πολίτες
θα πρέπει να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή
και να μην αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες
ενώ θα πρέπει να αποφεύγουν τις προσπεράσεις. Ο παγετός είναι πολύ χειρότερος
από το χιόνι στον δρόμο και δεν γίνεται εύκολα αντιληπτός».

Αν πρόκειται να μετακινηθείτε
Ενημερωθείτε για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου.
Ανάλογα με τον προορισμό σας αναλογιστείτε το είδος των καιρικών φαινομένων
που ενδέχεται να συναντήσετε (χιόνι, παγε-

τός, χαλάζι, βροχόπτωση κλπ.).
Μεταβάλλετε το πρόγραμμα της μετακίνησής σας ώστε να αποφύγετε την αιχμή
των καιρικών φαινομένων.
Ταξιδέψτε κατά τη διάρκεια της ημέρας,
προτιμώντας τις κεντρικές αρτηρίες και όχι

τους δυσπρόσιτους και ερημικούς δρόμους.
Ενημερώστε τους οικείους σας για τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε.
Μην αγνοείτε τις οδηγίες της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, τα δελτία καιρού της Ε.Μ.Υ. και τις υποδείξεις των
τοπικών Αρχών, όπως η Τροχαία, το Λιμενικό,
η Πυροσβεστική κλπ.
Ελέγξτε την κατάσταση του αυτοκινήτου
σας πριν από κάθε μετακίνηση.
Εξοπλίστε το αυτοκίνητο με τα απαραίτητα
μέσα αντιμετώπισης έντονων καιρικών φαινομένων (αντιολισθητικές αλυσίδες, αντιψυκτικά υγρά, ομπρέλες, αδιάβροχα, γαλότσες,
φακό, κουτί πρώτων βοηθειών κλπ.).
Φορέστε κατάλληλα ρούχα αν πρόκειται
να μετακινηθείτε πεζή.
Προσέξτε όταν βαδίζετε ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας
του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων ή
εξαιτίας της πτώσης αντικειμένων από υπερβολικό άνεμο ή χαλαζόπτωση.
Προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς
για τις μετακινήσεις σας.
Μείνετε ήρεμοι και υπομονετικοί. O πανικός
επιβαρύνει την κατάσταση.
Διευκολύνετε το έργο των Αρχών.
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Και για επιχειρηματίες που δεν καλύπτονται
από τον “νόμο Κατσέλη”, ζητάει ο εμπορικός κόσμος

• Δομική
αναπροσαρμογή
του ίδιου του
κεφαλαίου για
τον συνεπή
επιχειρηματία
ζητάνε
συνδικαλιστές
του κλάδου

Προστασία
της πρώτης κατοικίας
• Η δυσχερής κατάσταση χιλιάδων μικρών επιχειρηματιών,
είναι κυρίως αποκλειστικό αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης

Τ

ην προστασία της
πρώτης κατοικία
και όσων
επιχειρηματιών δεν
καλύπτονται από το
“νόμο Κατσέλη” ζητάνε
συνδικαλιστές του
κλάδου.

«Είναι αναγκαιότητα η προστασία της πρώτης κατοικίας
και των επιχειρηματιών, όχι
μόνο των απλών ιδιοκτητών,
όλοι οι πολίτες, ασχέτως ιδιό-

τητας, έχουν δικαίωμα στην
προστασία της πρώτης κατοικίας τους και οι θεσμικοί
παράγοντες και οι φορείς εκπροσώπησης της κοινωνίας
πρέπει να σταθούμε στο
πλευρό των συμπολιτών μας,
ως προς αυτό το ζωτικής σημασίας ζήτημα» τονίζουν συνδικαλιστές του κλάδου.
Ένα άλλο θέμα για το
οποίο ζητούν επίλυση οι έμποροι, είναι η δομική αναπροσαρμογή του ίδιου του

κεφαλαίου για τον συνεπή
επιχειρηματία, φυσικά με
έναν τρόπο που δεν θα προκαλεί προβλήματα στο σύνολο της οικονομίας της χώρας.
Επίσης, “κλασσικό” πλέον
αίτημα των εμπόρων είναι η
θεσμοθέτηση ακατάσχετου
επιχειρηματικού λογαριασμού, που θα επιτρέψει την
πιο ομαλή λειτουργία της επιχείρησης και θα μειώσει το
άγχος των εμπόρων. «Δεν εί-

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

ναι δυνατόν να μην υπάρχει
η δυνατότητα να δουλέψει
για να καλύψει τις άμεσες
υποχρεώσεις του ένας έμπορος που βρέθηκε σε αδυναμία, όπως πολλοί συμπολίτες μας» επισημαίνουν συνδικαλιστές του κλάδου και
προσθέτουν πως ακόμη ένα
βασικό αίτημα είναι η ενίσχυση της ρευστότητας στην
αγορά με την χορήγηση μικρο-πιστώσεων σε μικρές εμπορικές επιχειρήσεις για να

μπορούν να ανταποκριθούν
σε άμεσες ανάγκες.
Όπως τονίζουν συνδικαλιστές έμποροι, «η δυσχερής
κατάσταση στην οποία έχουν
περιέλθει χιλιάδες μικροί επιχειρηματίες, αποτελεί στις
περισσότερες των περιπτώσεων αποκλειστικό αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης
– χωρίς ευθύνη των επιχειρήσεων – και ως εκ τούτου
είναι απαραίτητη η θεσμοθέτηση ενός προστατευτικού

μηχανισμού γι’ αυτούς, ο
οποίος αυτήν την στιγμή δεν
υφίσταται» και υπογραμμίζουν «η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα μπορεί να αποτελέσει μοχλό επανεκκίνησης
της Ελληνικής οικονομίας και
χώρο δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Προϋπόθεση, βεβαίως, είναι να δοθούν
οριστικές λύσεις στα χρόνια
προβλήματα που την ταλανίζουν».
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά

Γεμάτος… παραβάσεις
και ο Δεκέμβριος!
•Πλούσια δραστηριότητα Αστυνομικών Υπηρεσιών
της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας
για τον τελευταίο μήνα του 2018
πορεί ο
Δεκέμβριος να
είναι ο μήνας των
εορτών, αλλά αυτό δεν
σημαίνει ότι η Αστυνομία
είναι χαλαρή! Το
αντίθετο, αφού στην
Θεσσαλία, αλλά και στην
πόλη των Τρικάλων
έγιναν αρκετές
παραβάσεις, με την
Αστυνομία να είναι σε…
εγρήγορση.
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Απάτη με τις
αναπάντητες κλήσεις!
•Μην απαντάτε σε κλήσεις από άγνωστα νούμερα
από το εξωτερικό, πληθαίνουν τα κρούσματα
το τελευταίο καιρό και σε τρικαλινούς
να τηλεφώνημα που δεχτήκαμε χθες στον
«Πρωινό Λόγο» από αναγνώστη ότι δέχτηκε
αναπάντηση κλήση από τα… Κατεχόμενα
της Κύπρου μας έβαλε σε σκέψεις για το τι ακριβώς
συμβαίνει. Είναι κάτι το παλιό, που όμως φαίνεται
πως έχει και συνέχεια με στόχο να βάλουν χέρι
στην… τσέπη των καταναλωτών με κλήσεις που
κοστίζουν ακριβά.

Έ

του Χριστόφορου Παπαθανασίου
Την προσοχή των πολιτών ζητά με ανακοίνωση της η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής
Αστυνομίας, ενημερώνοντας σχετικά με κλήσεις και μηνύματα κινητής τηλεφωνίας ( sms ) από άγνωστους τηλεφωνικούς αριθμούς του εξωτερικού, που στοχεύουν στην
οικονομική τους εξαπάτηση.

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Κατά τη διάρκεια του μήνα
Δεκεμβρίου του έτους 2018,
από τις υφιστάμενες Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας:
α. Συνελήφθησαν συνολικά
(484) άτομα και ειδικότερα:
•Εξήντα ένα (61) άτομα για
παραβάσεις του νόμου περί
ναρκωτικών.
•Δεκατρία (13) άτομα για
παραβάσεις του νόμου περί
όπλων.
•Τρία (3) άτομα για ληστεία.
•Τριάντα πέντε (35) άτομα
για διάπραξη κλοπών – διαρρήξεων οικιών, καταστημάτων, οχημάτων, κ.α.
•Τρία (3) άτομα για απάτη.
•Δύο (2) άτομα για πλαστογραφία.
•Τέσσερα (4) άτομα για παραβάσεις του Τελωνειακού
Κώδικα.
•Δεκατέσσερα (14) άτομα
για παραβάσεις του νόμου
περί παιγνίων.
•Σαράντα έξι (46) άτομα
για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού.
•Εκατόν είκοσι τρία (123)
άτομα για παραβάσεις του
νόμου περί αλλοδαπών.
•Σαράντα πέντε (45) άτομα
για καταδιωκτικά έγγραφα (εντάλματα σύλληψης, αποφάσεις δικαστηρίων κ.α.).
•Εκατόν τριάντα πέντε
(135) άτομα για λοιπά αδικήματα (παραβάσεις Ποινικού
Κώδικα, Κ.Ο.Κ., Γ.Ο.Κ., Υγειονομικές παραβάσεις κ.α.).
β. Εξιχνιάστηκαν ενδεικτικά:
•Δύο (2) υποθέσεις ληστείας.
•Πενήντα τρεις (53) υποθέσεις ναρκωτικών.
•Δεκαέξι (16) υποθέσεις
του νόμου περί όπλων.
•Σαράντα επτά (47) κλοπές – διαρρήξεις.
•Τρεις (3) υποθέσεις απάτης.
•Μία (1) υπόθεση πλαστογραφίας.
•Δύο (2) υποθέσεις του Τελωνειακού Κώδικα.
•Έξι (6) υποθέσεις του νόμου περί παιγνίων.

γ. Κατασχέθηκαν ενδεικτικά:
•κάνναβη: 18 κιλά και
491,08 γραμμάρια ,
•ηρωίνη: 1.335,44 γραμμάρια,
•κοκαΐνη: 1,6 γραμμάρια,
•δενδρύλλια κάνναβης: 4,
•ναρκωτικά δισκία: 666,5,
•τρίφτες κάνναβης: 2,
•ζυγαριές ακριβείας: 3,
•κινητά τηλέφωνα: 22,
•πιστόλια: 1 ,
•αεροβόλα: 3 ,
•πιστόλια κρότου-αερίου:1,
•κυνηγετικά όπλα: 5,
•μεταλλικά σφαιρίδια: 10,
•φυσίγγια: 2,
•κάλυκες: 5,
•ξιφίδιο: 1,
•μαχαίρια: 26,
•στιλέτα: 2,
•γκλοπ: 4,
•σπρέι πιπεριού: 1,
•αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί
μηχανισμοί: 2,
•ηλεκτρονικοί υπολογιστές:
26 ,
•αφορολόγητος καπνός:
1.437 γραμμάρια,
•είδη παρεμπορίου: 1.081,
•χρηματικό ποσό: 18. 953
,07 ευρώ,
•Ι.Χ.Ε.: 1,
•πλαστά χαρτονομίσματα:
3.
δ. Υπενθυμίζονται ενδεικτικά, σημαντικές υποθέσεις
του μήνα:
•(03-12-2018): Συνελήφθη
ένα άτομο στο Βόλο, κατηγορούμενο για παραβάσεις των
νόμων περί ναρκωτικών και
περί όπλων. Κατασχέθηκαν
ποσότητα κάνναβης, δύο στιλέτα, δύο μαχαίρια και ένα ξιφίδιο.
•(03-12-2018): Συνελήφθησαν δύο άτομα στην πόλη και
την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, κατηγορούμενα για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και περί αλλοδαπών.
Κατασχέθηκαν πάνω από 8
κιλά κάνναβης.
•(04-12-2018): Συνελήφθη
ένα άτομο στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας, κατηγορούμενο για παραβάσεις
του νόμου περί ναρκωτικών.
Κατασχέθηκαν (10) κιλά ακα-

τέργαστης κάνναβης περίπου.
•(08-12-2018): Συνελήφθησαν δύο άτομα στο Βόλο, κατηγορούμενα για παράβαση
του νόμου περί ναρκωτικών.
Κατασχέθηκαν (270) γραμμάρια ηρωίνης περίπου και μικροποσότητα κάνναβης.
•(08-12-2018): Συνελήφθη
ένα άτομο στο Βόλο, κατηγορούμενο για παράβαση του
νόμου περί ναρκωτικών. Κατασχέθηκε πάνω από ένα κιλό
ηρωίνης.
•(09-12-2018): Συνελήφθησαν (46) άτομα στην Καρδίτσα, κατά τη διάρκεια επεισοδίων στο πλαίσιο ερασιτεχνικού αγώνα καλαθοσφαίρισης.
•(11-12-2018): Συνελήφθη
ένα άτομο στην Καρδίτσα, κατηγορούμενο για ληστεία σε
μίνι μάρκετ. Κατασχέθηκαν
ένα αεροβόλο περίστροφο και
ένα αεροβόλο τυφέκιο.
•(14-12-2018): Εξιχνιάστηκε
ληστεία που διαπράχθηκε τον
περασμένο Αύγουστο στην
ευρύτερη περιοχή της Λάρισας. Συνελήφθησαν τρία άτομα δυνάμει ισάριθμων ενταλμάτων σύλληψης.
•(14-12-2018): Συνελήφθησαν οκτώ άτομα στην Καρδίτσα για διεξαγωγή παράνομου
τυχερού παιγνίου. Κατασχέ-

θηκαν τράπουλες και χρηματικό ποσό.
•(18-12-2018): Εξιχνιάστηκαν πέντε περιπτώσεις κλοπών, τετελεσμένες και σε απόπειρα, που διαπράχθηκαν σε
περιοχές της Μαγνησίας Συνελήφθησαν ως δράστες τρία
άτομα.
•(19-12-2018): Συνελήφθη
ένα άτομο στη Λάρισα, κατηγορούμενο για παραβάσεις
των νόμων περί ναρκωτικών
και περί όπλων. Κατασχέθηκαν
ποσότητες κάνναβης, τρεις
σουγιάδες, δύο σπαθιά και
χρηματικό ποσό.
•(21-12-2018): Συνελήφθησαν δύο άτομα στη Λάρισα για
διενέργεια του τυχερού παιγνίου «φρουτάκια».
•(25-12-2018): Εξιχνιάστηκαν πέντε περιπτώσεις κλοπών, τετελεσμένες και σε απόπειρα, που διαπράχθηκαν στην
πόλη της Λάρισας. Συνελήφθη ως δράστης ένα άτομο.
•(28-12-2018): Συνελήφθησαν δύο άτομα στο Βόλο για
διεξαγωγή παράνομου τυχερού παιγνίου.
Επιπλέον, από τις υφιστάμενες Υπηρεσίες της ΓΕ.Π.Α.Δ.
Θεσσαλίας, βρέθηκαν συνολικά δεκαεπτά (17) κλεμμένα
οχήματα.

«Καλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και
να μην πραγματοποιούν τηλεφωνικές κλήσεις σε αυτούς
τους αριθμούς» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.
Πρόκειται για αναπάντητες – ανεπιθύμητες τηλεφωνικές
κλήσεις ( SPAM ) από άγνωστους αριθμούς υψηλής χρέωσης του εξωτερικού, οι οποίες πραγματοποιούνται κατά
κανόνα μεταμεσονύκτιες ώρες ώστε να εμφανίζονται σκόπιμα ως αναπάντητες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας
έχουν λάβει αναπάντητες κλήσεις προερχόμενες από
Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Μαλδίβες, με κωδικούς κλήσης
(00387) και (00960) αντίστοιχα.
«Με αφορμή αυτά τα περιστατικά, καλούνται οι πολίτες
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην περίπτωση που λάβουν
τέτοιου είδους κλήσεις και μηνύματα, για την αποφυγή πιθανής οικονομικής τους εξαπάτησης» τονίζει η ανακοίνωση.
Επιπρόσθετα, συστήνεται στους συνδρομητές:
-να μην πραγματοποιούν εξερχόμενες κλήσεις στους
άγνωστους αυτούς διεθνείς αριθμούς, από τους οποίους
δέχονται τις αναπάντητες-ανεπιθύμητες κλήσεις και
-να μην καλούν στον αριθμό του αποστολέα του μηνύματος (sms), προβαίνοντας στην άμεση διαγραφή αυτού,
καθώς και στις δύο περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχουν
υψηλές χρεώσεις.
-Υπενθυμίζεται ότι για ανάλογα περιστατικά οι πολίτες
μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προκειμένου
να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες
ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται
μέσω Διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλεφωνικά: 11188
Στέλνοντας e-mail στο:ccu@cybercrimeunit.gov.gr
Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα
(smart phones): FEELSAFE E-COMMERCE.
Μέσω twitter: @CyberAlertGR.
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ορήγηση
μικροπιστώσεων
έως 25.000 ευρώ
έρχεται για τους
αγρότες, που μπορεί
να είναι
χρηματοδοτική
μίσθωση (leasing),
εγγυητικά και δανείων,
είτε για την κάλυψη
επενδυτικών αναγκών,
είτε ως κεφάλαιο
κίνησης.

Τις μικροπιστώσεις αυτές
θα μπορούν να τις προσφέρουν τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων και τα πιστωτικά ιδρύματα.
Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων χορηγούν τις
ακόλουθες μορφές μικροχρηματοδοτήσεων:
1. α) όλες οι μορφές πιστώσεων έως το όριο των
25.000 ευρώ που χορηγούνται είτε για τη κάλυψη επενδυτικών αναγκών, είτε ως
κεφάλαιο κίνησης,
β) προϊόντα χρηματοδοτικής μίσθωσης έως το όριο
των 25.000 ευρώ, για την
απόκτηση εξοπλισμού,

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
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Θα δίνονται προσεχώς

τη σύσταση πολύ μικρών

Μικροπιστώσεις για αγρότες

οντοτήτων,
γ) ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι
δ) Φορείς Κοινωνικής και

Θα είναι μέχρι 25.000 ευρώ και θα αποπληρώνονται από 1 έως 10 χρόνια
2. προσωπικές μικροχρηματοδοτήσεις, ως τέτοιες
νοούνται ιδίως προσωπικές
πιστώσεις, τακτικής λήξης,
για
Ι) εκπαιδευτικούς σκοπούς
έως το όριο των 10.000
ευρώ,
ΙΙ) την ενίσχυση δημόσιων
πολιτικών ή με σκοπό την
κοινωνική και οικονομική ένταξη ευάλωτων κοινωνικά
ομάδων, έως το όριο των
25.000 ευρώ, που αφορούν,
ιδίως την αντιμετώπιση ανεργίας, αναστολής ή μείωσης
του χρόνου εργασίας για
λόγους που δεν οφείλονται
στη δική τους βούληση.

Δικαιούχοι

γ) αυτοτελείς εγγυήσεις
έως το όριο των 25.000

ευρώ, οι οποίες δεν μπορεί
να χρησιμοποιηθούν για τη

λήψη δανείων από άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα.

Δικαιούχοι των μικροχρηματοδοτήσεων είναι οι εξής:
α) πολύ μικρές οντότητες,
β) φυσικά πρόσωπα για

Αλληλέγγυας Οικονομίας
Δικαιούχοι των προσωπικών μικροχρηματοδοτήσεων
είναι οι εξής:
α) φυσικά πρόσωπα για
την κάλυψη δαπανών σχετιζόμενων άμεσα ή έμμεσα
με την εκπαίδευση ή μετεκπαίδευσή τους ή σχέση μαθητείας,
β) δικαιούχοι προγραμμάτων εφαρμογής δημόσιας
πολιτικής,
γ) ευάλωτες κοινωνικά
ομάδες.
Η ελάχιστη διάρκεια αποπληρωμής της χορηγηθείσας μικροχρηματοδότησης
είναι 12 μήνες, ενώ η μέγιστη
δεν μπορεί να υπερβαίνει,
τα 10 έτη.
Ματθαίος Μπίνας

Τρ α κ τ έ ρ σ τ ο υ ς δ ρ ό μ ο υ ς
στις 28 Ιανουαρίου

Σ

τις 28 Ιανουαρίου του 2019 θα βγάλουν τα
τρακτέρ τους στους δρόμους της χώρας οι
συντασσόμενοι με την Πανελλαδική Επιτροπή
των Μπλόκων αγρότες και κτηνοτρόφοι, όπως
αποφασίστηκε στη διάρκεια της χθεσινής τους
σύσκεψης στις Σέρρες.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, μέλος της γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, είπε ότι το
επόμενο διάστημα θα γίνει σειρά ενημερωτικών συναντήσεων
σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, προκειμένου να ενημερωθούν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, αλλά και να
τους καταστεί εκ νέου ξεκάθαρο ότι μόνο μέσα «από αγώνες
και κινητοποιήσεις θα μπορέσουν να ανακόψουν τα σχέδια
της κυβέρνησης, που με την πολιτική της έχει δημιουργήσει
σειρά υπαρκτών προβλημάτων που απειλούν την επιβίωσή
τους.
Αγωνιζόμαστε για να βάλουμε φρένο, αλλά και να διεκδικήσουμε λύσεις στα δίκαια αιτήματά μας».
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, όπως αυτός τέθηκε επί τάπητος σήμερα, στη διάρκεια της σύσκεψης στις Σέρρες,
στο τέλος της επόμενης εβδομάδας η Πανελλαδική Επιτροπή
Μπλόκων θα πραγματοποιήσει ενημερωτική συνάντηση στα
Μάλγαρα και στις 20/1 στο Αγγελόκαστρο Μεσολογγίου,
όπου αναμένεται να δώσουν το «παρών» άνθρωποι του
πρωτογενούς τομέα από διάφορες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, της Ηπείρου και της Πελοποννήσου.
Στη σύσκεψη στις Σέρρες παραβρέθηκαν εκπρόσωποι
από περισσότερες από εννέα ομοσπονδίες και 70 αγροτικούς
συλλόγους της Β. Ελλάδας. Τονίζεται ότι η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας και οι Αγροτικοί
Σύλλογοι της Αγιάς, έχουν απευθύνει κάλεσμα σε αγρότες
και κτηνοτρόφους της περιοχής να συμμετέχουν στην σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 Ιανουαρίου,
στις 7 το βράδυ, όπου και θα γίνει ενημέρωση για τις
εξελίξεις, τα αγροτικά προβλήματα και την οργάνωση της
δράσης το επόμενο διάστημα.
Τα βασικά αιτήματα - διεκδικήσεις του οργανωμένου
αγροτικού κινήματος είναι τα εξής:
Κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα αγροτοκτηνοτροφικά
προϊόντα, που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να
αφήνουν εισόδημα για επιβίωση και συνέχιση της αγροτικής
δραστηριότητας.
Αμεση πληρωμή των αγροτικών προϊόντων κατά την παράδοσή τους, να σταματήσει το αίσχος των «ανοιχτών
τιμών». Φτηνά προϊόντα για τις λαϊκές ανάγκες.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος λόγω των πολύ
χαμηλών τιμών παραγωγού των προϊόντων και των ζημιών
στην παραγωγή, για τις οποίες δεν φέρουν ευθύνη οι παραγωγοί.
Μείωση του κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο, μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος κατά
50%, κατάργηση του ΦΠΑ σε αγροτικά μέσα και εφόδια,
ζωοτροφές, τρόφιμα, είδη λαϊκής κατανάλωσης και υπηρεσίες, κατάργηση των χαρατσιών.
Κατάργηση του αντιασφαλιστικού νόμου, συντάξεις αξιοπρέπειας στα 60 χρόνια για τους αγρότες και στα 55 για τις
αγρότισσες, αποκλειστικά δημόσια δωρεάν Υγεία - Πρόνοια.
ΕΛΓΑ κρατικός φορέας που θα καλύπτει και θα αποζημιώνει
στο 100% τις ζημιές απ' όλες τις αιτίες καταστροφής σε
φυτική, ζωική παραγωγή και πάγιο κεφάλαιο, χωρίς καθυστερήσεις.
Να μην ισχύσουν οι περικοπές στις επιδοτήσεις - ενισχύσεις,
κατάργηση όλων των άμεσων και έμμεσων περιορισμών
της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής που επιβάλλει

η νέα ΚΑΠ της ΕΕ, σύνδεση των ενισχύσεων με την παραγωγή, το ζωικό κεφάλαιο.
Να αυξηθεί στα 12.000 ευρώ, συν 3.000 ευρώ για κάθε
παιδί, το ετήσιο ακατάσχετο χρηματικό όριο στα βιβλιάρια
των μικρομεσαίων αγροτών.
Καμιά κατάσχεση και πλειστηριασμός πρώτης, δεύτερης
κατοικίας ή χωραφιού, από δάνεια που βρίσκονται στο
«κόκκινο», συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 300.000
ευρώ.
Να μη μειωθεί το αφορολόγητο όριο που κατέκτησαν οι
αγρότες στα μπλόκα. Αφορολόγητο ατομικό εισόδημα
12.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε
παιδί, φορολογία σε κάθε πραγματικό εισόδημα, κατάργηση
των τεκμηρίων.
Να σταματήσουν τα «αγροτοδικεία» και η ποινικοποίηση
των αγώνων, που αποσκοπούν στην τρομοκράτηση των μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων ώστε να πάψουν ν' αγωνίζονται για τα δίκαια και ζωτικά αιτήματά τους, ενάντια
στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ.

τοπικά

Ζητά η ΠΟΜΙΔΑ για τα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα
ην επανεξέταση
της ρύθμισης για
τα κενά και μη
ηλεκτροδοτούμενα
ακίνητα ζητά η ΠΟΜΙΔΑ
μέσω σχετικής
επιστολής, προς τον
Υπουργό Εσωτερικών
κ. Αλέξη Χαρίτση.

Τ

Στη σχετική επιστολή της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Ιδιοκτητών Ακινήτων ζητείται
την επανεξέταση της ρύθμισης για τα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα
ζητά, ώστε - σύμφωνα και με
σχετική γνωμοδότηση του
«Συνηγόρου του Πολίτη» - η
απαλλαγή από τα δημοτικά
τέλη καθαριότητας και φωτισμού να ισχύει ανεξάρτητα
από το χρόνο υποβολής της
δήλωσης στον οικείο ΟΤΑ.
Παράλληλα διεκδικεί την
εξάμηνη παράταση της προθεσμίας δήλωσης των κενών
στους ΟΤΑ, που προβλέπει
η ισχύουσα νομοθεσία, η
οποία λήγει την επόμενη
Παρασκευή 18 Ιανουαρίου,
καθώς τεράστιος αριθμός
ιδιοκτητών σε όλη τη χώρα,
ιδιαίτερα στην περιφέρεια,
δεν έχει ενημερωθεί για την
υποχρέωση αυτή και κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπος με υπέρογκες χρεώσεις
δημοτικών τελών.
Η ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει
ακόμη ότι η λύση του προβλήματος θα ήταν να γνωστοποιείται από τον ΔΕΔΔΗΕ στον οικείο ΟΤΑ η διακοπή της ηλεκτροδότησης,
ώστε η απαλλαγή να ισχύει
αυτόματα.
Μεταξύ των άλλων, στην
επιστολή τονίζεται ότι «σχετικά με το ακανθώδες αυτό
ζήτημα που φέρνει σε απόγνωση τους πολίτες, σας

ετά το αξέχαστο
εορταστικό
διήμερο για τα
35 χρόνια, ο Θεσσαλικός
Σύλλογος Νυρεμβέργης
και Περιχώρων
διοργάνωσε επίσης με
μεγάλη επιτυχία στις 23
Δεκεμβρίου την ετήσια
χριστουγεννιάτικη
χοροεσπερίδα του, στη
σάλα Gartenstadt του
φίλου και μέλους του
συλλόγου, κύριου Κώστα
Καρανίκου.

Μ

Για άλλη μια φορά οι Έλληνες της παροικίας τίμησαν το σύλλογο με την παρουσία τους, θαυμάζοντας
τα υπέροχα χορευτικά του,
τα οποία συνεχώς πλαισιώνουν περισσότερα παιδιά.
Κι αυτό οφείλεται στην ακατάπαυστη προσπάθεια του διοικητικού συμβουλίου, σε συνεργασία με την χοροδιδασκάλα κυρία Λίλια Αραπογιάννη. Το δημοτικό συγκρότημα του Τρύφωνα Αναστασίου σε συνδυασμό με το λαϊκό-ποντιακό του Λευτέρη Αμανατίδη κράτησαν αμείωτο το
κέφι μέχρι τις πρωινές ώρες.
Η Ηπειρώτισσα Κωνσταν-

Απαλλαγή από
τα δημοτικά τέλη
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Στην Καλαμάτα
για θλιβερό καθήκον
•Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος
θα παραβρεθεί στην εξόδιο ακολουθία
του π. Ηγούμενου της Ι.Μ. Βουλκάνου
Μεσσηνίας Πανάρετου

•Απέστειλε σχετική επιστολή στον αρμόδιο
Υπουργό κάνοντας λόγο για ακανθώδες ζήτημα

ια θλιβερή είδηση άλλαξε το
πρόγραμμα του Σεβασμιώτου
Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων κ.
Θεοκλήτου.

Μ

ζητούμε να επανεξεταστεί
το όλο θέμα και να επανέλθει η προισχύσασα ρύθμιση
του άρθρου 5 παρ. 1 του
Νόμου 3345/2005, με σαφές το δικαίωμα στους ιδιοκτήτες να απαλλάσσονται
από τη χρέωση αυτή ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της δήλωσης στον
οικείο ΟΤΑ, όπως αναφερόταν και στην γνωστή πρόσφατη
με
αριθμό
23504/2017 σύμφωνη γνωμοδότηση του «Συνήγορου
του Πολίτη». Αλλωστε η
γνωστοποίηση της διακο-

πής του ρεύματος πρέπει να
γίνεται αυτομάτως από τον
ΔΕΔΔΗΕ προς τον οικείο
ΟΤΑ μετά τη διακοπή του
ρεύματος, και εκεί βρίσκεται
η αιτία του προβλήματος».
Επίσης, οι ιδιοκτήτες επιθυμούν να δοθεί εξάμηνη
παράταση στην προθεσμία
δήλωσης «μέχρι να ρυθμιστεί ως ανωτέρω, καθόσον
ένας τεράστιος αριθμός
ιδιοκτητών σε όλη τη χώρα,
ιδιαίτερα στην περιφέρεια,
δεν έχει ενημερωθεί για την
υποχρέωση αυτή και κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπος

με χρεώσεις δημοτικών τελών που αδυνατεί να τις καταβάλει, όταν ζητήσει πιστοποιητικό μη οφειλής
ΤΑΠ, όσοι δε επιχειρούν να
υποβάλλουν τη δήλωση
αυτή αντιμετωπίζουν τεράστια γραφειοκρατία και ουρές στον ΔΕΔΔΗΕ και τις
υπηρεσίες των Ο.Τ.Α» και
τέλος να προστεθούν στη
ρύθμιση αυτή και τα ακίνητα τα οποία ουδέποτε ρευματοδοτήθηκαν, διότι αδίκως εξαιρέθηκαν από τη
ρύθμιση αυτή.
Ε.Κ.

Χριστουγεννιάτικη χοροεσπερίδα
του Θεσσαλικού Συλλόγου Νυρεμβέγης

«Μ Ε Τ Ε Ω Ρ Α»

Ο ίδιος θα πρέπει να βρεθεί στην Καλαμάτα,
όπου θα πάει να πει το τελευταίο αντίο στον π. Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Βουλκάνου Μεσσηνίας Πανάρετου, ο οποίος έφυγε από την ζωή σε ηλικία 68
ετών.
Να σημειώσουμε ότι ο Δεσπότης της Καλαμπάκας
υπήρξε και αυτός Ηγούμενος της ιστορικής Μονής
του Βουλκάνου. Ενώ η επίσημη ανακοίνωση της Μητρόπολης Σταγών και Μετεώρων αναφέρει:
Ανακοινώνεται εκ της Ιεράς Μητροπόλεως ότι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεόκλητος θα μεταβεί εκτάκτως στην Καλαμάτα, για να παραβρεθεί
στην εξόδιο ακολουθία του Προηγουμένου της Ιεράς
Μονής Βουλκάνου, μακαριστού Αρχιμ. Παναρέτου.
Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου θα λειτουργήσει στην
Ιερά Μονή Βουλκάνου.
Ως εκ τούτου, δεν θα λειτουργήσει στον Ενοριακό Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου και Ελένης, όπως είχε ανακοινωθεί.
ΧΡ. ΠΑΠ.

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Κατάρτιση Στρατολογικών Πινάκων
Στρατευσίμων Κλάσεως 2024
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.
2119/93 «Κύρωση Κώδικα Διατάξεων περί Μητρώων
Αρρένων», γνωστοποιούμε ότι εντός του Μαρτίου
2019 θα συνταχθούν από το Γραφείο Μητρώου Αρρένων του Δήμου μας, οι ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
όλων των αρρένων γεννηθέντων το έτος 2003 (Κλάσης 2024).
Για τη σωστή συμπλήρωση όλων των στοιχείων
(επάγγελμα, γραμματικές γνώσεις και ακριβή διεύθυνση κατοικίας), π α ρ α κ α λ ο ύ ν τ α ι οι γονείς
ή οι κηδεμόνες των παιδιών, να υποβάλλουν στο Δήμο
μας δ ή λ ω σ η με τα ακριβή ως άνω ζητούμενα στοιχεία.
Οι δηλώσεις να υποβληθούν από τις 14 Ιανουαρίου έως τα μέσα Μαρτίου 2019, είτε τηλεφωνικώς είτε
στο φαξ του Δήμου μας 24320-23184.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2432350210-212213.
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η μη προσέλευση-επικοινωνία των ενδιαφερομένων επισύρει όχι μόνο πειθαρχική αλλά και ποινική δίωξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 2119/93.

Σύνδεσμος Γυναικών Κορομηλιάς

Πρόσκληση
τίνα Τούνη και ο Καστρακινός
Παναγιώτης Ζωσιμάς "απογείωσαν" τον κόσμο.
Η επόμενη εκδήλωση του

συλλόγου θα πραγματοποιηθεί στις 9 Φλεβάρη, στην
κοπή πίτας μελών και φίλων,
όπου και θα κληρωθούν δύο

χρυσές λίρες, με το συγκρότημα του Δημήτρη Λαμπρούση.
Βασίλης Φουρκιώτης

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

10 σελίδα
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Κ

ατά τη διάρκεια των
γιορτών των
Χριστουγέννων,
ένας από τους
πρωταγωνιστές στην
προσέλκυση επισκεπτών
ήταν η Θεσσαλία. ΒόλοςΠήλιο, Τρίκαλα, Καρδίτσα
και Λάρισα είδαν τα
ξενοδοχεία τους να
γεμίζουν και να
καταφέρνουν να
«ξεσηκώσουν» τους
Έλληνες ταξιδιώτες που
επί αρκετά χρόνια δεν
κατάφερναν να κάνουν
ούτε μικρής διάρκειας
ταξίδια.

Τι συνέβη λοιπόν φέτος στην
περιοχή αυτή που βρίσκεται
στην καρδιά της Ελλάδας; Τα
φυσικά αξιοθέατα ήταν πάντα
εκεί, το πανέμορφο Βουνό των
Κενταύρων με τα παραδοσιακά
χωριά του, το ποτάμι των Τρικάλων, τα επιβλητικά Μετέωρα, η λίμνη Πλαστήρα, αποτελούσαν από πάντα σημεία φυσικής ομορφιάς. Τι άλλαξε φέτος;
Αφενός, η κατάλληλη χρονική συγκυρία. Η σταδιακή
τάση για αύξηση των ταξιδιών
των Ελλήνων συνεχίστηκε και
κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, εξαιτίας της
μικρής –ωστόσο αισθητής- οικονομικής ανάκαμψης αλλά
και λόγω της προσαρμογής
των ελληνικών προορισμών
στο βαλάντιο του Έλληνα ταξιδιώτη. Επιπλέον, φέτος οι
τουριστικοί επιχειρηματίες

τοπικά
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Τα εορταστικά πάρκα έδωσαν ώθηση

Το success story της Θεσσαλίας
τα Χριστούγεννα

προνόησαν να δημιουργήσουν
πακέτα σε ελκυστικές τιμές
αρκετά έγκαιρα, δίνοντας τη
δυνατότητα στους πιο προνοητικούς να πετύχουν καλύτερες προσφορές.
Αφετέρου, πολλές περιοχές

της Θεσσαλίας «επένδυσαν»
στον τουρισμό. Τα Χριστουγεννιάτικα πάρκα που στήθηκαν στα Τρίκαλα, το Βόλο, την
Καρδίτσα και τη Λάρισα αποτέλεσαν βασικά στοιχεία της
στρατηγικής των πόλεων αυ-

CMYK

τών στην προσπάθεια να αναδειχτούν σε ιδανικοί Χριστουγεννιάτικοι προορισμοί. Δεν
έμειναν μόνο εκεί. Ένα πλήθος
εκδηλώσεων πλαισίωσε τα
πάρκα, διαχέοντας έτσι τους
επισκέπτες σε διάφορα σημεία

των πόλεων.
Ταυτόχρονα, η προώθηση
των κοντινών αξιοθέατων αλλά
και οι δραστηριότητες που
μπορεί κάποιος να κάνει (σκι
στα χιονοδρομικά του Πηλίου
και του Περτουλίου, περίπατοι
στη λίμνη Πλαστήρα, αναρρίχηση στα Μετέωρα, κ.ά.), συνέβαλαν στο «χτίσιμο» του προφίλ των χειμερινών προορισμών.
Επιπλέον, η πλούσια γη της
Θεσσαλίας αλλά και η ιδιαίτερη γαστρονομική παράδοση
γέμισαν τα τραπέζια των εστιατορίων και ικανοποίησαν τον
ουρανίσκο των επισκεπτών.
Φυσικά δεν πρόκειται για
μια διαδικασία που πραγματοποίηθηκε μέσα σε ελάχιστο
χρόνο. Τοπικές αρχές και τουριστικοί επιχειρηματίες έχουν
«σηκώσει τα μανίκια» και εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν μπορώ να φανταστώ
ότι εδώ δεν χτύπησε ο ιός της
«ελληνικής κακοδαιμονίας»,
που κανείς δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανέναν, που το
όραμα των πολιτικών αρχόντων περιορίζεται μόνο έως το

τέλος της θητείας τους και
που στο τέλος όλοι γκρινιάζουν
για όλα. Το αποτέλεσμα όμως
δείχνει ότι με κάποιο τρόπο
κατάφεραν να ξεπεράσουν τα
όποια εμπόδια εμφανίστηκαν.
Τα ξενοδοχεία γέμισαν
ασφυκτικά σε Μαγνησία, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, και
συνακόλουθα τα εστιατόρια,
τα καφέ, τα μπαρ, τα εμπορικά
καταστήματα, εταιρείες μεταφορών, εταιρείες διοργάνωσης
δραστηριοτήτων, είδαν τον τζίρο τους να αυξάνεται. Και φυσικά, και οι προμηθευτές όλων
αυτών.
Πάντως οι προορισμοί αυτοί
δεν είναι μόνο για τα Χριστούγεννα. Έχουν ήδη αρχίσει να
ετοιμάζονται για τις Απόκριες
και ακολουθεί το Πάσχα αλλά
και κάθε άλλη ευκαιρία που
δίνουν οι αργίες της χρονιάς
για ολιγοήμερες αποδράσεις.
Επόμενος στόχος, οι ξένοι
επισκέπτες, που δειλά έχουν
αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους.
Συνοψίζοντας, οι φυσικές
ομορφιές ενός προορισμού
συνδυασμένες με την παράδοση, τα έθιμα, τον πολιτισμό,
τη γαστρονομία και τις δραστηριότητες αποτελούν προϋπόθεση για τη δημιουργία
ενός ελκυστικού προορισμού.
Από εκεί και πέρα, απαιτείται
η επένδυση σε υποδομές και
ακολουθεί η στρατηγική επικοινωνίας. Αλλά αυτά είναι ένα
άλλο κεφάλαιο.
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«Χάραμα» εκδηλώσεων στα Τρίκαλα για τον Τσιτσάνη
Διήμερο δωρεάν εκδηλώσεων από τον Δήμο Τρικκαίων και το Μουσείο Τσιτσάνη

ην πρώτη μεγάλη
εκδήλωση για το 2019
ο Δήμος Τρικκαίων
την αφιερώνει στον
μεγάλο Βασίλη Τσιτσάνη.
Το Μουσείο Τσιτσάνη
διοργανώνει μια διήμερη
εκδήλωση με δωρεάν
είσοδο, ως τιμή και μνήμη
στον τρικαλινό συνθέτη –
στιχουργό - δεξιοτέχνη του
μπουζουκιού και θρύλο
της ελληνικής λαϊκής
μουσικής.

Τ

Κάθε χρόνο στις 18 Ιανουαρίου, ημέρα γέννησης και θανάτου του Τσιτσάνη, το Μουσείο και ο Δήμος Τρικκαίων
διοργανώνουν εκδήλωση αφιέρωμα. Φέτος, αυτή θα έχει
πιο πανηγυρικό χαρακτήρα: θα
είναι αφιερωμένη στο «ΧΑΡΑΜΑ», εκεί όπου ο Τσιτσάνης εμφανιζόταν ανελλιπώς από το

1970 μέχρι τον θάνατό του.
Το πρόγραμμα των διήμερων εκδηλώσεων με ελεύθερη
είσοδο είναι το ακόλουθο:
- Τετάρτη 16 Ιανουαρίου
2019, 20:30, αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Τσιτσάνη
Θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ
για το ΧΑΡΑΜΑ, όπως παρουσιάστηκε από την εκπομπή της
ΕΡΤ «ΤΑ ΣΤΕΚΙΑ». Μετά την
προβολή θα μιλήσουν, ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ Κυριάκος Αγγελάκος, ο δημοσιο-

γράφος – ερευνητής και εκδότης του περιοδικού «ΛΑΪΚΟ
ΤΡΑΓΟΥΔΙ» Γιώργος Κοντογιάννης και η στιχουργός Λίνα
Νικολακοπούλου. Στη συνέχεια
θα παρουσιαστεί από ορχήστρα, μουσικό πρόγραμμα με
τραγούδια του Τσιτσάνη.
- Πέμπτη 17 Ιανουαρίου2019,
20:30, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Θα δοθεί συναυλία με ερμηνευτές τη Μαρία Σουλτάτου,
την Κωνσταντίνα Πάλλα και τον
Φώτη Παπαζήση.

CMYK

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα απάνθισμα από τα σπουδαιότερα τραγούδια που έχουν
την υπογραφή των σημαντικότερων Ελλήνων συνθετών και
είναι αυτά που διάλεξε και παρουσίασε η Λίνα Νικολακοπούλου στο ΧΑΡΑΜΑ τη διετία
1994-1996.
Το Χάραμα
«Το Χάραμα: Ένα κέντρο μακριά από το κέντρο αλλά μέσα
στην καρδιά όλων εκείνων που
πέρασαν ένα βράδυ της ζωής

τους εκεί και που ακούγοντας
τον Τσιτσάνη, την Μπέλλου και
τον Παπαϊωάννου γίνονταν αυτόπτες μάρτυρες της μουσικής ιστορίας που γραφόταν
κάθε βράδυ εκεί και που αργότερα έγινε μύθος». Αυτά αναφέρονται στο δελτίο Τύπου της
εκπομπής που προβλήθηκε την
Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017
από την ΕΡΤ. Και όπως τονίζεται στην εκπομπή:
Ο μύθος του «Χαράματος»
ξεκινάει στα μέσα της δεκαε-
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τίας του ’60 και γιγαντώνεται
την ανατολή της δεκαετίας του
’70, όταν ο Βασίλης Τσιτσάνης
ανεβαίνει στο πάλκο. Ίσως κανένας άλλος χώρος της εποχής
δεν εσώκλειε τέτοια μυστηριακή ενέργεια, δεν ανέδιδε τέτοιον ερωτισμό, δεν εγκιβώτιζε
τόσο πηγαία κάθε λογής συναισθήματα και δεν εξομοίωνε
διαφορετικές ηλικίες, κοινωνικές τάξεις και «κάστες ανθρώπων».
Κάτω από το πάλκο, οι «μουσαφιραίοι»: φοιτητές, οικοδόμοι, άνθρωποι των Γραμμάτων
και των Τεχνών, δημοσιογράφοι, πολιτικοί και οι μεγάλοι
σταρ της εποχής. Πάνω στο
πάλκο, οι «νοικοκυραίοι»: ο
ακούραστος εργάτης του πάλκου, Γιάννης Παπαϊωάννου.
Η δωρική και ρέουσα κυρία
του λαϊκού, Σωτηρία Μπέλλου.
Η πιστή και μεγαλειώδης μουσική κομπανία και στο επίκεντρο όλων, ο Βασίλης Τσιτσάνης: ο «ιερέας» του πάλκου
που με τις πενιές του μεταμόρφωνε το πρόγραμμα σε μία
ιδιότυπη μουσική «Θεία Κοινωνία».
Στο μέσο, η πίστα: η τρεμάμενη πίστα. Εκείνη που δεν
επέτρεπε ανορθογραφίες και
που έσπρωχνε μακριά της τους
μη γνώστες, απογειώνοντας
τους άξιους χορευτές.
Για τους πιστούς του, το «Χάραμα» όριζε ένα πολιτικό, ψυχαγωγικό και μορφωτικό τέμενος. Ακόμα και σήμερα, που δείχνει ρημαγμένο, διατηρεί τη
δική του γλώσσα: μια γλώσσα
σιωπηλή «που φωνάζει στο αυτί
σου και σου λέει διάφορα».
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Ρεβεγιοναρίσματα
κατά το έθος... άνευ…!
Ο ενιαυτός κατέφθασε με χιόνια στα
καμπαναριά, η χιονισμένη πολιτεία σκέτη νυφούλα. με πλείστους υποψηφίους
νυμφίους, οι καλικάτζαροι λούφαξαν (;),
τα ρεβεγιόν το τερμάτισαν, τα ξίφη
ακονίζονται για τον
τεμαχισμό της βασιλόπιτας, η κοπή της
οποίας θα φτάσει Δημήτρης Κ. Νούλας
μέχρι τον Ευαγγελισμό, λόγω Σοφίας
Τηλέμαχου Υπατίας και για να μη ξεχνιόμαστε εκλογικόν γαρ έτος…… έχουν να δουν τα ματάκια μας...!!
Η αρχή έγινε από τα καθιερωμένα ρεβεγιοναρίσματα …. Ο εν σπηλαίω γεννηθείς και εν φάτνη ανακληθείς Χριστός σκιάχτηκε από όσα είδε. Ο δε ΆγιοΒασίλης κάνει ήδη δεύτερες σκέψεις για την επίσκεψη
του 2021-1!(η παύλα είναι το αφαίρεμα λέξη παρμένη
από την αξέχαστη τηλεοπτική σειρά: Ο φωτογράφος
του Χωριού…. Γιουτιουμπάρετε να το δείτε)!!...
Πεπικοιλμένοι ρασοφορούντες επιστρατεύτηκαν να
τιμήσουν τα ρεβεγιόν και να ευλογήσουν την έλευση του νέου έτους. Για όσους δεν έλαβαν την ευλογία δεν θα πάει καλά η χρονιά.!
Μεταξύ τυρού, αχλαδιού, βασιλόπιτας, αφρώδων
οίνων με φρουτώδεις γεύσεις, πούρων αβάνας , τζατζικιού, τσίπουρου , τσιγαρίδων και πολλών εδεσμάτων, οίτινα ενεπλήθησαν των τραπεζαριών, (για
τα ψίχουλα μη με ρωτάτε αν δόθηκαν εις κύνας ή εις
πτωχούς) την ώρα που οι απαστράπτουσες κυρίες λικνίζονταν εις τους ήχους των βαλς με την καλαίσθητο
φωνή της αοιδού Έφης, οι κύριοι ποντάριζαν τις του
βίου ηδονές, στον άσσο, τον ρήγα, τον παπά(που δε
φορά ράσα), αφήνοντας τις ντάμες σύξυλες….
Όλα ήταν τόσο ρόδινα με τα τυχερά φλουριά και
βέβαια κάτω από το φωτοστέφανο των ευλογιών των
ρασοφορούντων, σε μια πέραν του κόσμου τούτου
υποδοχή του νεογέννητου έτους. Και δως του οι ευχές και να οι ευλογίες και να τα τσουγκρίσματα!
Όλα καλά λοιπόν. Αφού η εκκλησία συμμετέχει πλέον σε ρεβεγιόν κατά το «ήταν δίκαιο και έγινε πράξη» (που λέει και μια ψυχή), λύθηκαν όλα τα προβλήματα του ηγαπημένου λαού του Θεού.
Θύμωσα!! Μα ποιος είμαι εγώ να οργιστώ; Δικαίωμα
του καθένα να κάνει ότι επιθυμεί…!!! Κι ο παπάς πρέπει να είναι κοντά στους ανθρώπους…. Πολύ σωστά
να είναι. Που όμως; Σε ρεβεγιόν; Σε καθημερινούς περιπατητικούς «αγώνες»; Σε χλιδή και καλοπέραση;… κυκλοφορώντας με χαμόγελα υπερφίαλου
εγωιστικού κατεστημένου; Ο παπάς είναι καταμεσής
στον κόσμο αλλά όχι κόσμος. Ο απλός άνθρωπος τον
βλέπει και τον θέλει να στέκεται δίπλα του , στην εκκλησιά του, να τον επισκέπτεται ,να μιλά για τους καημούς, του τα κρίματα του, τις έγνοιες του, τις αγωνίες του.
Είμαι ο αναξιότερος όλων, τα γράφω και γίνομαι
Άλικο γράμμα για ορισμένους, αλλά δε μπορώ να βλέπω παπάδες να σκανδαλίζουν, να μπαίνουν στο
στόμα, να γίνονται αήθη πρότυπα. Υπάρχουν τόσοι
ΑΞΙΟΙ ιερείς που τους τιμά ο κόσμος όλος, και δε μπορούν κάποια κακομαθημένα ρασοφορούντα μειράκια
να τους εξευτελίζουν. Τέρμα όλο αυτό το αλισβερίσι των επικοινωνιακών κακομοιριασμένων . Τι να το
κάνεις το στομφώδες κηρυγματικό λογύδριο, όταν η
πράξη βρίσκεται στα τάρταρα. Οι Άγιοι πρότυπα ο
Χριστός ως αρχή της Εκκλησίας, πρώτα τον βίο προέτειναν και μετά τις λέξεις. «Πράξις θεωρίας επίβασις» τονίζει ένας Άγιος κληρικός πρότυπο.
Να κατανοήσουμε όλοι ότι η Εκκλησία κι αυτοί που
διακονούν το ποίμνιο, δεν εξελίσσονται με τα του αιώνος τούτου. Υπάρχει το πρότυπο του Χριστού και
των Αγίων του. Δε θυσιάστηκαν τόσοι για να καλοπερνούν σήμερα κάποιοι εκμεταλλευόμενοι την πίστη,
διαλύοντας το εκκλησιαστικό ήθος. Σεβάσμιους
κληρικούς ή ιερωμένους η Εκκλησία διαθέτει πολλούς. Απλά, οι ιερωμένοι αυτοί δεν κομπάζουν, δεν
προβάλλονται, δεν κομπορρημονούν. Είναι πραγματικοί λειτουργοί του Υψίστου. Ακόμη περισσότερο
όταν στη σημερινή εποχή οι άνθρωποι αυτοί καλούνται να καταπολεμήσουν την ύλη και από υλιστική να μεταβάλουν σε πνευματική την σημερινή σκέψη όλων μας, Να ποτίσουν όλους εμάς που «στεγνώσαμε » την ψυχή μας.

πό τους ιδιαίτερα
προικισμένους Θεσσαλούς
κλασικούς φιλολόγους αλλά και
χαρισματικούς πνευματικούς
δημιουργούς ο Καρδιτσιώτης (με
καταγωγή από τον Κλειτσό
Ευρυτανίας και μεγαλωμένος στους
Σοφάδες) Νικόλαος Π. Κατοίκος έχει
στο ενεργητικό του μια πλούσια αλλά
εξαιρετικά ποιοτική παραγωγή
πνευματικού αλλά και κοινωνικού και
πολιτιστικού έργου,
δραστηριοποιούμενος με
υποδειγματικό ζήλο εδώ και 50 χρόνια
στους ευρύτερους χώρους τόσο, και
κυρίως, της Καρδίτσας (από το 1966
ώς το 2007), όσο και της Καλαμπάκας
τα τελευταία 11 χρόνια. Κάτοχος μιας
πλούσιας γκάμας φιλολογικών,
διδακτικών, παιδαγωγικών,
κοινωνικών, πολιτιστικών αλλά και
ιστορικών θεμάτων (με ιδιαίτερη
προσήλωση στο χώρο της τοπικής
ιστορίας), και δεινός χειριστής του
γραπτού λόγου, αξιοποιεί και
εξακτινώνει το ευρύ και πολύτιμο
γνωστικό του φορτίο κατά κανόνα
μέσα από ποικίλα δημοσιεύματα στον
ημερήσιο αλλά και περιοδικό τύπο της
δυτικής κυρίως, αλλά και της
υπόλοιπης Θεσσαλίας.

Α

Ο ίδιος όμως διακρίνεται και σ’ έναν τομέα του γραπτού λόγου που, αν μη τι
άλλο, δείχνει και αποδείχνει την ιδιαίτερη
συγκινησιακή ευαισθησία και ανθρωπιά
του, αποδίδοντας την μεταθανάτια οφειλόμενη μνήμη και τιμή για ένα πλήθος ανθρώπων που γνώρισε κι αναγνώρισε το εν
ζωή θετικό αξιακό τους επίπεδο. Κι αυτό το
πραγματοποίησε με τον καλό του, κι ευγνώμονα σε κάποιες περιπτώσεις, επικήδειο
ή επιμνημόσυνο λόγο του.
Έχω στα χέρια μου ένα καλαίσθητο βιβλίο του, αφιερωμένο στη μνήμη 49 ιδιαίτερα προσφιλών του εκλιπόντων προσώπων, που νεκρολογούνται από τον ίδιο. Τίτλος του «Εκλιπόντων Μνήμη» και υπότιτλος
«Ήταν κι αυτοί κάποτε μαζί μας» (Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία «Graphicart», Καρδίτσα
2018, σσ. 137). Εντυπωσιακό το εξώφυλλο
τούτης της έκδοσης κοσμείται από την εικόνα της περίφημης ανάγλυφης επιτύμβιας
στήλης της Ηγησούς, –κόρης του Αθηναίου άρχοντα Προξένου– που αποτελεί ένα
από τα καλύτερα δείγματα της γλυπτικής
τέχνης του 5ου π. Χ. αιώνα και φιλοξενείται
στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο των
Αθηνών. Σε μότο επίσης της 3ης λευκής σελίδας είναι γραμμένοι οι στίχοι του Στέφανου Μπεκατώρου: «Δεν τελειώνουν οι πεθαμένοι στο χώμα· / μόνο στα σπλάχνα των
ζωντανών, / εκεί μόνο λειώνει η ζωή τους».
Ακολουθεί ο πρόλογος του συγγραφέα,
μέσα απ’ τον οποίο δίνονται τα κύρια και χαρακτηριστικά στοιχεία των νεκρολογιών, καθώς διακρίνεται σ’ αυτές ο εγκωμιαστικός
και παρηγορητικός λόγος και αναδεικνύεται κυρίως η μεταφυσική διάστασή τους,
αφού, οι ίδιες «αποτελούν μια μορφή γήινης “αθανασίας”, καθώς εμποδίζουν τη
λησμονιά, που είναι ο πραγματικός θάνατος
των αγαπημένων». Γενικά όμως, ο λόγος
των νεκρολογιών, όντας και λόγος φιλοσοφικός, δεν είναι, όπως σωστά επίσης πα-

Δήμος Τρικκαίων εκφράζει
τη βαθύτατη θλίψη του για
την απώλεια του 63χρονου,
που διέμενε μόνιμα σε όμορο Δήμο.

Ο

Διευκρινίζεται όμως, ότι ο θανών διέθετε οικία στο συγκεκριμένο χωριό του
όμορου Δήμου, όπου διέμενε, και ότι δεν
υπήρξε απεύθυνση από τον ίδιο, από συγγενή ή γείτονά του, στις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Τρικκαίων για παροχή βοήθειας ή/και
προσωρινής φιλοξενίας στις δομές που
λειτουργούν στην πόλη των Τρικάλων, δηλαδή στο Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων και στον Ξενώνα Νυχτερινής Φιλοξενίας.
Κατά τα φαινόμενα, δε, ο θανών επισκεπτόταν τακτικά γνωστό ή συγγενή του
σε οικισμό των Τρικάλων.
Σημειώνεται ακόμη, ότι ο Δήμος Τρικκαίων με δικούς του πόρους, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
με τη βοήθεια της τρικαλινής κοινωνίας,

NΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΚΑΤΟΙΚΟΥ

«Εκλιπόντων Μνήμη»
Tου Κώστα Λιάπη

ρατηρεί ο συγγραφέας «εύκολος λόγος –
και κυρίως ο επικήδειος – γιατί γράφεται με
στενότητα χρόνου και πάντα με συνοδό τη
μεγάλη θλίψη».
Ακολουθούν τα νεκρολογικά κείμενα
(είτε επικήδειοι, είτε επιμνημόσυνοι λόγοι)
με μονολεκτικούς ή μεγαλύτερους υπέρτιτλους πάνω από τις φωτογραφίες των τεθνεώτων («Πένθη», «Νεκρολούλουδα», «Στη
μνήμη του», «Εκείνοι που φεύγουν», «Επιμνημόσυνος λόγος», «Μορφές αξέχαστες»,
«Ένα κεράκι στη μνήμη της», «Στις σαράντα μέρες απουσίας του» κ.λπ.). Και κάτω
από τις φωτογραφίες οι τίτλοι με τα αντίστοιχα ονόματα των μακαριτών και, κατά κανόνα, ως υπότιτλος οι χρονολογίες γέννησης και του θανάτου τους. Αραιά όμως, ως
υπότιτλος μπαίνει και η ιδιότητα των εκλιπόντων και συχνότερα μια εγκωμιαστική
φράση, όπως λ. χ. στις παρακάτω περιπτώσεις: του πατέρα του συγγραφέα Παναγιώτη Ν. Κατοίκου: «Έφυγε ένας άνθρωπος θιασώτης της παιδείας»· του
Κων/νου Χ. Λιανού: «Μια σπάνια λαϊκή προσωπικότητα»· της Λαμπρινής Κατσίφα:
«Έφυγε μια πραγματική ηρωίδα της ζωής»·
του Γεωργίου Ζιώζιου: «Είμαστε ευτυχείς
που τον γνωρίσαμε»· του Ελπιδοφόρου
Τσαγκέτα: «Έφυγε ο γλυκύτατος φίλος!»·
και του δικού μας γλυκύτατου φίλου Νίκου
Μπαζιάνα: «Έφυγε έμφορτος χαρισμάτων
και αρετών».
Εξάλλου, σε δυο περιπτώσεις ακόμη
χρησιμοποιούνται ως υπότιτλοι δάνειες
φράσεις, η μια του αρχαίου δραματουργού
Ευριπίδη και η δεύτερη του Αποστόλου
Παύλου. Η πρώτη για τον Σοφαδίτη συμβολαιογράφο Αριστοτέλη Κόκκαλη: «Ουκ

Δήμος Τρικκαίων

Η αλήθεια
για τον θάνατο
63χρονου
λειτουργεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια
τον Ξενώνα Νυχτερινής Φιλοξενίας Αστέγων τους χειμερινούς μήνες, στο πλαίσιο
της λειτουργίας του Ανοικτού Κέντρου
Ημέρας Αστέγων, καθώς και το Κοινωνικό Εστιατόριο στο κτήριο του παλιού Νοσοκομείου Τρικάλων.
Αυτές οι δομές ήδη αποτελούν σημαντικά σημεία συνδρομής για τους ελάχιστους άστεγους, που τους χειμερινούς μήνες βρίσκουν φροντίδα, καταφύγιο, φαγητό από τον Δήμο Τρικκαίων

έστιν λύπης άλλο φάρμακον βροτοίς, ως φίλων παραίνεσις». Και η δεύτερη για την Αμαλία Παπατριανταφύλλου: «Εάν τε ουν ζώμεν, εάν τε αποθνήσκωμεν, του Κυρίου
εσμέν».
Τέλος, κάτω από κάθε κείμενο, καταγράφεται ο τίτλος της εφημερίδας στην
οποία δημοσιεύτηκε η κάθε νεκρολογία και
η ημερομηνία της δημοσίευσής της, ενώ τα
υπάρχοντα κενά στο τέλος των ίδιων καταληκτικών σελίδων κοσμούνται με σκίτσα
του μακαρίτη ζωγράφου Γιάννη Τρούκη (+
2016).
Όσον αφορά τα πρόσωπα που νεκρολογούνται, είναι φανερό και φυσικό να ανήκουν στο στενό βέβαια περιβάλλον των οικείων, των συγγενών και των φίλων και συναδέλφων του συγγραφέα αλλά και στον
ευρύ κύκλο των γνωστών χρήσιμων και διακρινόμενων για το αξιακό τους πρόσημο ανθρώπων του ευρύτερου γεωγραφικού περίγυρου, κυρίως από τους γεωγραφικούς
χώρους της Καρδίτσας και των Σοφάδων
αλλά και του ευρυτανικού Κλειτσού. Στη σειρά παρουσίασης πάντως των θανόντων
προηγείται ο πατέρας του Παναγιώτης Ν.
Κατοίκος και η αδελφή του Γενοβέφα Κατοίκου - Λέμα, έπονται οι πανεπιστημιακοί
του δάσκαλοι Ιωάννης Θ. Κακριδής και Μανώλης Ανδρόνικος και ακολουθούν οι άλλοι·
μεταξύ των οποίων ένας μεγάλος αριθμός,
18 για την ακρίβεια, εκλεκτών μελών του
κοινωνικού περίγυρου από τον πλατύ κύκλο
των εκπαιδευτικών συναδέλφων και φίλων
του νεκρολόγου συγγραφέα. Κι ανάμεσα σ’
αυτούς οι καταγόμενοι από τους Σοφάδες
αλλά Βολιώτες για πολλά χρόνια της βιωτής τους· οι αγαπημένοι μας και πολυσύνθετοι στις εκπαιδευτικές και στις συναφείς
μ’ αυτές ποικίλες δραστηριότητες, όπου
έβαλαν ζωντανή στην πόλη μας τη σφραγίδα της αξιοσύνης τους, Νίκος Μπαζιάνας
(1930 – 2018), ένας αξέχαστος μπροστάρης
στην πνευματική και πολιτιστική ζωή της πόλης μας και ο εξάδελφος του συγγραφέα
Μπάμπης Μούτσελος (1948 – 2015), ο πολυτάλαντος λαογράφος - χορογράφος - γυμναστής, που άφησε εποχή στους αντίστοιχους βολιώτικους χώρους.
Για όλους αυτούς αλλά και για τους
υπόλοιπους εκλιπόντες τούτου του πονήματος, η πένα του χαρισματικού συγγραφέα, κεντρισμένη από την πρόδηλη ευαισθησία του και τη γνήσια συναισθηματική
του φόρτιση, έχει δώσει αριστουργηματικά
κείμενα. Μέσα απ’ τα οποία, και κόντρα στα
απαξιωτικά μηνύματα των νέων σκληρών
καιρών, αναβλύζει ζέουσα η γνήσια ανθρωπιά του, που σε κάθε νεκρολογία του
και πέρα από κάθε συμβατικότητα, βρίσκει,
επισημαίνει και εξαίρει τις ιδιαίτερες αρετές των εκλιπόντων και τις προβάλλει έντεχνα και με παυσίλυπο λόγο ως ζωντανά
παραδείγματα στους «περιλειπόμενους»,
στοχεύοντας με τον τρόπο του σε μια καλύτερη και «ζωντανή» κοινωνική ανταπόκριση και καταξίωση.

και τη «Συνειρμός» αμκε. Αυτές οι υπηρεσίες μάλιστα ήδη αναβαθμίζονται, με
την αξιοποίηση κτηρίου στο κέντρο της
πόλης, όπου και θα φιλοξενηθεί η λειτουργία τους σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Επίσης, ο Δήμος Τρικκαίων και η «Συνειρμός» αμκε συνεργάζονται για το
υπάρχον πρόγραμμα στέγασης – επανένταξης σε οικίες των Τρικάλων.
Και, τέλος, ο Δήμος Τρικκαίων υπενθυμίζει ότι εθελοντικά συμμετείχε σε
πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την καταγραφή των αστέγων, στο πλαίσιο πανελλαδικής πιλοτικής
έρευνας.
Ο Δήμος Τρικκαίων προχώρησε στις
απαραίτητες διευκρινίσεις, μετά τις ανακρίβειες που είδαν το φως της δημοσιότητας και υπενθυμίζει ότι οι υπηρεσίες
του παραμένουν πρόθυμα διαθέσιμες
για να παράσχουν απαντήσεις σε όποιον
το επιθυμεί.
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4 Ο αγώνας των Δαναών με την ΑΣΑ αναμένεται
να φέρει κόσμο στο κλειστό της Μπάρας
•(σελ. 4)

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΛΕΥΚΟ ΤΟ ΤΟΠΙΟ
Στον αέρα η διεξαγωγή του αγώνα
του ΑΟΤ με τον Απόλλωνα Λάρισας
•(σελ. 5)

Μεγάλο
πρόβλημα και
στο ποδόσφαιρο έχει
φέρει η κακοκαιρία.
Πάγωσε τα πάντα και
μόνο με θαύμα θα
παίξει και ο ΑΟΤ, αφού
τα υπόλοιπα και με
την… βούλα δεν θα
γίνουν, από Γ’ Εθνική,
μέχρι ΕΠΣΤ και
γυναικείο ποδόσφαιρο.
Βέβαια όλα αυτά δεν
είναι ότι επιθυμούν οι
ομάδες, αφού έχουν
βγει εκτός ρυθμού. Από
την άλλη όμως δεν
μπορούν να κάνουν
τίποτα πάνω σ’ αυτό οι
ομάδες. Θα συνεχίσουν
την προετοιμασία τους
και ελπίζουν ότι κάποτε
ο καιρός θα γίνει
σύμμαχος, διότι πλάκα
πλάκα βαρεθήκαμε
χωρίς ποδόσφαιρο…

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΧΩΡΙΣ
ΔΡΑΣΗ
Τα Μετέωρα έκαναν γνωστό
στην ΕΠΟ ότι δεν μπορεί να γίνει
το παιχνίδι με την Ιτέα λόγω
του χιονιού, έτσι πάει για 16/1
•(σελ. 8)

ΑΥΤΟΙ ΠΑΙΖΟΥΝ
Τα… καλά του κλειστού,
δράση για τα τοπικά μπάσκετ
•(σελ. 2-3)
CMYK
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Α

πό τις πρώτες
αναλύσεις
φάνηκε ότι οι
Μάγοι θα
έπαιζαν σημαντικό ρόλο
στον τωρινό μαραθώνιο
της Α2 ΕΣΚΑΘ.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr

Μέσα στο πνεύμα
Οι μαχητικοί Μάγοι θα συνεχίσουν την δουλειά τους θέλοντας
να κάνουν θετικό ταμείο στο τέλος του δρόμου

Αλλωστε και εμπειρία διαθέτουν και αξιόλογες μονάδες
στο ρόστερ τους.
Μέλημά τους είναι να αποδίδουν πάντα αυτά που μπορούν ξεκινώντας από την άμυνα.
Στον πρώτο γύρο έχασαν
μόνον από την ΑΕΤ αλλά
έσπευσαν άμεσα να ανεβάσουν στροφές.
Ετσι θέλουν να πραγματοποιήσουν ένα αψεγάδιαστο
δεύτερο γύρο, όπου θα κριθούν τα πάντα.

Θετική εκκίνηση
Πολύ σωστά έκαναν οι Μάγοι και πήραν τα μέτρα τους
για τον πρώτο αγώνα πρωταθλήματος της χρονιάς απέναντι στα Σουφλάρια.
Ετσι ήρθε ροζ φύλλο με 5938. Τα συγκρότημα του Γιάννη
Τσίμα ξεκίνησε θετικά και
ανάγκασε τους αντιπάλους να
καταδιώκουν στο σκορ.
Στην δεύτερη περίοδο οι
Μάγοι δεν ανέπτυξαν την ταχύτητα που επιθυμούσαν σε
άμυνα και επίθεση, οπότε άλλο
που δεν ήθελαν τα Σουφλάρια
για να πλησιάσουν στο σκορ.
Στα αποδυτήρια βέβαια δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες,
οπότε ο εκπρόσωπός μας βγήκε στην επανάληψη αποφασισμένος και ουσιαστικός.
Ανέδειξε μέρος των αρετών
του και κρατάει το ροζ φύλλο.
Το επιμύθιο που βγήκε από
την συνάντηση που είχε άγχος
για τους γηπεδούχους λόγω
πρεμιέρας και χαμηλό σκορ
στην επίθεση είναι ότι διαθέτουν τα αγωνιστικά στοιχεία
εκείνα που αν ξεδιπλώσουν
πλήρως μπορούν να διεκδικήσουν μια παραγωγική χρονιά.
Τα δεκάλεπτα: 15-8, 27-24,
45-30, 59-38.
Μάγοι (Τσίμας): Γρηγορόπουλος 19(1), Μπέφας 22(2),
Τσιτσάνης 6, Παπανδρέου 3,
Ευαγγέλου 4, Τόλλιος 3(1),
Καλαμπάκας 2, Κουτιβής, Μπίζιος, Ζέρβας, Ωραιόπουλος,
Τσιανάκας.

Με καλή άμυνα
Συνήθως τα τοπικά ντέρμπι
είναι απρόβλεπτα και έχουν
την δική τους ομορφιά.
Οι φιλόδοξοι Μάγοι έδειξαν
στην πράξη το απόγευμα του
Σαββάτου 27 Οκτώβρη 2018
ότι δεν είχαν την παραμικρή
διάθεση να κάνουν δύσκολη
την ζωή τους.
Παίζοντας με ομαδικότητα
και ξεκάθαρους ρόλους έφτασαν στην ευρεία νίκη 26-67
επί του Κρόνου.
Μέλημά τους όπως φάνηκε
από τα πρώτα λεπτά ήταν να
εκτελέσουν όσα δουλεύουν
στις προπονήσεις και κυρίως
να χαρούν το παιχνίδι.
Στόχος των πορτοκαλί είναι
να ανεβάζουν συνέχεια στροφές για να εμφανιστούν πανέτοιμοι στα ματς τα οποία
θα κρίνουν την βαθμολογική
διαμόρφωση του χάρτη. Όπως
λένε οι ειδικοί από κάθε ανα-

Σε πολλά γεμάτα ματς πρωταγωνίστησαν οι Μάγοι
μέτρηση μια ομάδα έχει να
αντλήσει στοιχεία και οι Μάγοι
είδαν από μέσα πράγματα που
βρίσκονται στο μυαλό τους
και θα τα εφαρμόσουν στο
μέλλον.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι οι Μάγοι ξεκίνησαν ορεξάτοι αφού δεν είχαν καμία
διάθεση να δώσουν λαβές για
σχόλια και δικαιώματα.
Με υποδειγματική άμυνα
εξασφάλισαν μια διαφορά με
το καλημέρα, οπότε στην συνέχεια χωρίς πίεση έβαλαν
αρκετές πινελιές στο παιχνίδι
τους.
Τα δεκάλεπτα: 3-23. 7-39,
14-55, 26-67
Κρόνος: (Χριστάκος) Μητρούσιας 3, Ψόχιος , Ντιντής
, Τόλης 2, Μπακάλης , Βαρμπομπίτης 11, Ζαμπραιλας 5,
Ζησόπουλος , Χλωρός 5, Κολώνας .
Μάγοι (Τσίμας): Γρηγορόπουλος 20(2), Διβάνης 9, Μπέφας 12, Παπανδρέου 2, Μπίζιος 6, Κουτιβής 8, Καλαμπάκας 5, Μερίτσης 1, Ευαγγέλου
2, Ζέρβας 2, Αναστασίου,
Τσιανάκας.

Εβγαλαν πάθος
Χρειάστηκε να επιστρατεύσουν όλο το ταλέντο και το
πάθος τους οι Μάγοι για να
διατηρήσουν την έδρα τους
και να φτάσουν στην επιτυχία
επί της ΕΑΛ.
Οι φιλοξενούμενοι αποδείχτηκαν σκληρό καρύδι, οπότε
οι πορτοκαλί έπαιξαν στα όρια
για να φτάσουν στο πολυπόθητο 57-53.
Ηταν ένας αγώνας μακράς
διαρκείας, που είχε όλα τα
στοιχεία ενός ντέρμπι.
Πάντως οι Μάγοι διαχειρίστηκαν σωστά τα δύσκολα
σημεία και έδειξαν μεγάλη
καρδιά.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι οι φίλαθλοι αποζημιώθηκαν πλήρως.
Οι πορτοκαλί μπήκαν δυνατά στο παρκέ θέλοντας να πάρουν τα ηνία και να φέρουν
την υπόθεση στα μέτρα τους.
Ετρεξαν λοιπόν αρκετά με
αποτέλεσμα να δίνουν τον
τόνο στο παιχνίδι.

Ωστόσο η συνάντηση είχε
αρκετό δρόμο ακόμη.
Οι Λαρισαίοι έδειξαν ότι ήρθαν με βλέψεις στα Τρίκαλα
και φάνηκε ότι διαθέτουν μια
πολύ καλά δουλεμένη ομάδα.
Επίσης αρκετοί παίκτες είναι
σε θέση να κάνουν την ζημιά
αν δεν προσεχθούν όσο πρέπει.
Στον συγκεκριμένο αγώνα
καυτός ήταν ο Εφραίμ, οπότε
στο ημίχρονο η ΕΑΛ πέρασε
μπροστά.
Η εξέλιξη αυτή πείσμωσε
τους πορτοκαλί που μετά τις
οδηγίες επανήλθαν δριμύτεροι. Ασκησαν μεγάλη πίεση
και κατάφεραν να πάρουν
ξανά το ψυχολογικό πλεονέκτημα.
Στην τελική ευθεία το παιχνίδι χωρίς υπερβολή τα είχε
όλα.
Το πάθος και η δύναμη ξεχείλιζαν, ενώ δεν έλειψαν και
οι αποβολές( 3για ΕΑΛ, 1 για
Μάγους).
Όμως οι Μάγοι δεν ήθελαν
να γκρεμίσουν ότι με κόπο
έχτισαν. Με ψυχραιμία και μεγάλα
καλάθια
από
Διβάνη(γκολ φάουλ) και Γρηγορόπουλο πήγαν μέχρι τέλους ολοκληρώνοντας με θετικό τρόπο, ένα παιχνίδι, που
έδειξε ότι στο επίπεδο αυτό
τίποτα δεν χαρίζεται.
Τα δεκάλεπτα: 19-15, 2830, 45-46, 57-53
Μάγοι (Τσίμας): Γρηγορόπουλος 8, Διβάνης 5, Μπέφας
18(1), Παπανδρέου 6(1), Τσιτσάνης 5, Μπίζιος, Κουτιβής
6, Καλαμπάκας, Μερίτσης 1,
Γουλιώτης 6, Ευαγγέλου 2,
Τσιανάκας.
ΕΑΛ (Σταυρόπουλος Δ.):
Μπαγκούας 6, Nιαβής 2, Βαλιώτης, Ζορμπάς, Κολοβέτσιος
6, Σταυρόπουλος Γ. 9(3), Πάντος 13(1), Φωκούλης 7, Σταυρόπουλος Δ. 8(1), Καρβούνης
2.

Σημαντική απόδραση
Οι Μάγοι πολύ σωστά πήραν
τα μέτρα τους για τον εκτός
έδρας αγώνα επί του Απόλλωνα Καρδίτσας, που διαθέτει
καλές βάσεις και δικαιώθηκαν
με το 48-59.

Μετά το 48-59 μετρούν το
απόλυτο, ενώ αγωνίστηκαν με
απουσίες.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο τα
μαζεμένα καλάθια: Μπέφα,
Μερίτση, Μπίζιου άνοιξαν την
ψαλίδα στο +13.
Ωστόσο οι γηπεδούχοι δεν
τα παράτησαν και στην γ’ περίοδο μείωσαν στους 4.
Όμως στην τελική ευθεία
οι Μάγοι ήταν αυτοί που έπρεπε και χαμογέλασαν.
Τα δεκάλεπτα: 9-11,17-30,
36-43, 48-59
Μάγοι: Διβάνης 3(1), Μπέφας 26(2), Μπίζιος 5, Μερίτσης 11(1), Γουλιώτης 3(1),
Γρηγορόπουλος 8, Αναστασίου 3, Καλαμπάκας, Κουτιβής,
Τσιανάκας.

Κράτησαν την ουσία
Πολλοί κρίνοντας με βάση
την διαδρομή και το έμψυχο
δυναμικό θα περίμεναν περίπατο από πλευράς Μάγων
στην Σαββατιάτικη αναμέτρηση(17 Νοέμβρη 2018) με την
Δεσκάτη.
Οι πορτοκαλί λοιπόν μπορεί
να μην εντυπωσίασαν αλλά
επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά
επικρατώντας με 56-48 της
ομάδας των Γρεβενών.
Βέβαια η διαφορά ποιότητας ήταν εμφανής, αφού μόλις
ζόριζε η κατάσταση οι Μάγοι
είχαν τον τρόπο για να δίνουν
τον τόνο, μένοντας στην θέση
του οδηγού.
Όπως μαρτυρά και το σκορ
οι άμυνες είχαν τον πρώτο
λόγο.
Μπορεί να μην προέκυψε
το χορταστικό μπάσκετ αλλά
οι Μάγοι κυνηγούσαν τις φάσεις κάτι που δείχνει σωστή
νοοτροπία.
Από την πλευρά του ο
κόουτς Γιάννης Τσίμας εστίασε στην αστοχία της ομάδας
του. Πραγματικά τα στατιστικά
ήταν δεν καλά τόσο στις βολές, ενώ χάθηκαν και αρκετά
εύκολα καλάθια.
Ετσι οι αντίπαλοι κατάφεραν
να διατηρήσουν την επαφή
με το σκορ.
Εν τέλει όμως οι Μάγοι έβαλαν την υπογραφή τους.
Τα δεκάλεπτα: 14-13, 2628, 41-40, 56-48
Μάγοι (Τσίμας): Ωραιόπουλος , Τσιανάκας , Διβάνης 2,
Γουλιώτης 5(1), Γρηγορόπουλος 13, Αναστασίου 5(1), Μπέφας 17(1), Ευαγγέλου 7, Κουτιβής 5(1), Καλαμπάκας 2, Μερίτσης.
Δεσκάτη (Παύλος) Καραστέργιος 5, Κομματάς , Παύλος 13, Σωτήρης 4, Κατσιαφλάκας 7, Τσιλινίκος 5(1), Κοτίτσας 2, Τύμπας 12.

Σωστή προσέγγιση
Μπορεί να μην έβγαλαν μάτια με την εμφάνισή τους την
Κυριακή 25 Νοέμβρη 2018 οι
Μάγοι αλλά το ζητούμενο είναι
οι νίκες.
Οι πορτοκαλί που είχαν
ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Καρδίτσας επένδυσαν στην

αξία της άμυνας και δικαιώθηκαν με 54-50.
Ηταν ένα κλειστό παιχνίδι
στο οποίο οι γηπεδούχοι έκαναν σωστά τα μικρά πράγματα, ενώ ήθελαν τρελά την επιτυχία και χαμογέλασαν.
Τα δεκάλεπτα: 13-12, 2825, 39-35, 54-50
Μάγοι (Τσίμας): Τσιανάκας
, Γρηγορόπουλος 7, Παπανδρέου 8, Κουτιβής, Διβάνης
3, Τόλλιος 8(2), Γουλιώτης 6,
Αναστασίου 4, Μπέφας 9,
Ευαγγέλου 4, Καλαμπάκας ,
Μερίτσης 5(1).
Ολυμπιακός Καρδίτσας
(Καλογριανίτης): Ντενησιώτης,
Μπέκε, Ζαγανάς 7, Παπαμαργαρίτης , Βούλγαρης 17(1),
Κατσαρός 6(1), Ζαχαρός ,
Γιαννακόπουλος , Βασιλείου
8(1), Παπανδρέας 4, Δεμερλιώτης 6, Αμβροσίου 3.

Είχαν απώλεια
Χέρι- χέρι πήγαιναν ΑΕΤ και
Μάγοι αλλά αυτό δεν θα γινόταν εφ’ όρου ζωής.
Εκ των πραγμάτων το Σάββατο 8 Δεκέμβρη 2018 η αλυσίδα για κάποια από τις ομάδες θα έσπαζε.
Τελικά τα χαμόγελα ήταν
για την ΑΕΤ που είχε αποτελεσματικότητα στα ψιλά γράμματα κερδίζοντας με 61-58.
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.
Δεν έλειψαν λοιπόν οι ομηρικές μονομαχίες σε αρκετές
περιπτώσεις, ενώ οι πρωταγωνιστές προσπάθησαν να
πλειοδοτήσουν σε εμπνεύσεις,
να ελέγξουν τον ρυθμό και να
αποφύγουν τα λάθη.
Και μπορεί το σκορ να μην
άνοιξε αλλά η συνάντηση είχε
άγρια ομορφιά κρατώντας
τους φιλάθλους καθηλωμένους μέχρι τέλους.
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
Διαιτητές:Κοντογιάννης –

Γκέκας
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.

Αμεση αντίδραση
Μετά το τοπικό ντέρμπι οι
Μάγοι ήθελαν να επιστρέψουν
στις επιτυχίες, αφού βλέπουν
μακριά.
Τα χαμόγελα επέστρεψαν
με τη νίκη 66-46.
Ο εκπρόσωπός μας ξεκίνησε υποτονικά και άλλο που
δεν ήθελαν οι Νέοι της ΑΕΛ
να κλείσουν με μικρό προβάδισμα το πρώτο δεκάλεπτο.
Ακολούθως ο κόουτς Τσίμας
επέστησε την προσοχή στους
παίκτες του και αυτοί επανήλθαν όπως έπρεπε.
Ανέπτυξαν λοιπόν την απαραίτητη ταχύτητα και έφτασαν
την διαφορά ακόμη και στους
28 με 30 πόντους.
Λίγο αργότερα ακολούθησε
ένας Τρικαλινός εφησυχασμός
αλλά η ιστορία έγραψε μια
καθαρή νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 14-17, 4423, 56-35, 66-46
Μάγοι (Τσίμας): Τόλλιος
7(1), Διβάνης 8, Γρηγορόπουλος 11, Κουτιβής 2, Αναστασίου 12(2), Παπανδρέου 9(1),
Ευαγγέλου 2, Τσιτσάνης 9,
Ζέρβας 2, Μπέφας , Τσιανάκας 2, Γουλιώτης 2.

Διέθεταν συνταγή
Χωρίς κανένα σύμπλεγμα
και με αέρα μπήκαν στο παιχνίδι του Σαββάτου οι παίκτες
των Μάγων, που είχαν ως βασικό μέλημα να μην αφήσουν
τον Ικαρο Λάρισας να κάνει
το παιχνίδι του.
Οι πορτοκαλί μπήκαν με εντυπωσιακή συγκέντρωση και
επιβεβαιώθηκε ότι η καλή
αρχή είναι το ήμισυ του παντός.
Ετσι το συγκρότημα του Γ.
Τσίμα έφτασε μέχρι το τέλος
του δρόμου με 48-67.
Υπήρχαν διαστήματα που
στελέχη της ομάδας τα οποία
είναι ιδιαίτερα απαιτητικά απόλαυσαν τον τρόπο δράσης
των Μάγων.
Όπως ομολόγησαν κόντρα
στον Ικαρο κάναμε το καλύτερο φετινό πρώτο ημίχρονο.
Ετσι έβαλαν τις βάσεις με την
ψαλίδα να ανοίγει εντυπωσιακά στο τέλος του πρώτου μισού.
Στην γ’ περίοδο οι πορτοκαλί κάπου επαναπαύτηκαν
αλλά δεν είχαν καμία διάθεση
να βάλουν τους αντιπάλους
στο παιχνίδι.
Ενήργησαν συνεπώς με
μπασκετική σοφία και κάνοντας καλή διαχείριση ολοκλήρωσαν με τον πλέον καθαρό
τρόπο.
Τα δεκάλεπτα: 11-19,2142, 33-52, 48-67
Μάγοι: Τσιτσάνης 4, Τόλλιος
14(3), Παπανδρέου 17(3), Γρηγορόπουλος 7(1), Μπέφας
16(1), Γουλιώτης 4, Αναστασίου 3, Καλαμπακας 2, Ευαγγέλου.

τοπιΚΑ

Δύσκολη
εξίσωση
παρά την διάθεση
ο ολυμπιακός λύγισε
στην Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Ολυμπιακός γνώρισε
βαριά ήττα στην Ισπανία
από τη Ρεάλ Μαδρίτης με
94-78, στο πλαίσιο της 18ης
αγωνιστικής της Euroleague.
Από την αναμέτρηση απουσίασε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ,
ο οποίος ταλαιπωρείται από
ίωση.
Με οδηγό(basketblog) τον
Βασίλη Σπανούλη (ο οποίος
στο 5’ τραυματίστηκε στο
μικρό δάκτυλο του δεξιού
του χεριού, αλλά του τοποθετήθηκε νάρθηκας και επέστρεψε στο παρκέ), o Ολυμπιακός προηγήθηκε με 138 στο 3’. Οι «ερυθρόλευκοι»
διατήρησαν σταθερά την
πρωτοπορία μέχρι το 7’ (1816), όμως, οι γηπεδούχοι
βασιζόμενοι στα εξαιρετικά
περιφερειακά τους ποσοστά, αλλά και την υπεροχή
τους στα ριμπάουντ κατάφεραν να κλείσουν το πρώτο
δεκάλεπτο προηγούμενοι με
5π. (28-23).
Οι παίκτες του Ντέιβιντ
Μπλατ, ωστόσο, αρνήθηκαν
να εγκαταλείψουν τη μάχη…
Παρά το υψομετρικό μειονέκτημα στην φροντ λάιν,
κέρδισαν τη μάχη των ριμπάουντ (μάζεψαν 14 έναντι
9 των Ισπανών) και με ένα
σερί 5-0 μείωσαν σε 54-46
με την ολοκλήρωση του
πρώτου εικοσαλέπτου, μαζεύοντας έτσι τη διαφορά.
Στην επανάληψη ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε βελτιωμένος στα αμυντικά του καθήκοντα (60-54 στο 24’),
όμως, στην επίθεση δεν
ήταν το ίδιο αποτελεσματικός (72-65, στο 32’). Οι «ερυθρόλευκοι» το πάλεψαν μέχρι το 34’ (78-70), αλλά στην
συνέχεια κατέρρευσαν, δέχθηκαν ένα επί μέρους σκορ
13-2 (91-72, στο 38’) και είδαν την Ρεάλ να «καθαρίζει»
νωρίς την υπόθεση νίκη.
Ο Κώστας Παπανικολάου
σημείωσε 7 πόντους.
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ποζημιώνει και
με το παραπάνω
η φετινή Α2
ΕΣΚΑΘ το
Τρικαλινό κοινό, αφού η
συντριπτική πλειοψηφία
των εκπροσώπων μας
βρίσκεται στην
πρωτοπορία.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ως γνωστόν η ΑΕΤ οδηγεί
την κούρσα καταφέρνοντας
να μην δώσει δικαιώματα, ενώ
και οι Μάγοι εμφανίζονται ιδιαίτερα ισχυροί και αποφασισμένοι να εξαπολύσουν την
τελική τους αντεπίθεση.
Οσο για τον Κρόνο γνωρίζει
ότι πρέπει να τρέξει αλυσίδα
θετικών αποτελεσμάτων για
βαθμολογική αναρρίχηση.
Θα είναι ευχής έργον η διακοπή του πρωταθλήματος όχι
μόνο να μην επηρεάσει τις
τοπικές ομάδες αλλά να δώσει
την δυνατότητα ξεδιπλώματος
καινούργιων εμπνεύσεων.
Φυσικά κάθε πρώτη αγωνιστική της νέας χρονιάς θέλει
μεγάλη προσοχή και ως εκ
τούτου οι συντελεστές έσπευσαν να λάβουν τα μέτρα τους.
Πάντως ειδικά τα βαριά
χαρτιά πρέπει να κινηθούν με
την ιδέα ότι ο μαραθώνιος θα
είναι μακράς διαρκείας, οπότε
τα επιτελεία των εκπροσώπων
μας οφείλουν να είναι απόλυτα συγκεντρωμένα και να
αποφύγουν την κοιλιά στην
απόδοση.
Εννοείται ότι για κάθε συνάντηση γίνονται θετικές σκέψεις και οι δικές μας ομάδες
φιλοδοξούν να αναδείξουν τα
δυνατά τους χαρτιά αποδίδοντας το μπάσκετ που ταιριάζει σε αυτές.
Φυσικά μεγάλα λόγια μην
περιμένετε, αφού οι συντελεστές ξέρουν πολύ καλά
πόσο κοντά είναι το θετικό
με το άτυχο αποτέλεσμα.
Όμως οι φιλοδοξίες δεν λείπουν και όσοι πατήσουν στο
παρκέ θα εξαντλήσουν τις πιθανότητες.
Κοινώς και στο επόμενο
κομβικό διάστημα θα ιδρώσουν τις φανέλες τους ελπί-

Εκαναν τα κόλπα τους
Μέλη του ΣοΧτ σε διαφορετική περιήγηση στην
καρδιά των τρικάλων
Κατά γενική
ομολογία οι
Τρικαλινοί
έχουν πολλές
και καλές ιδέες. Ετσι δεν
ήταν δυνατόν
να μην αξιοποιήσουν το
λευκό πέπλο.
Ο μεγάλος
όγκος χιονιού
που έπεσε και
στην
πόλη
των Τρικάλων,
έδωσε την ευκαιρία
σε
μέλη του ΣυλΣτελέχη του ΣΟΧΤ έδωσαν διαφορετική
λόγου Χιονονότα στην καρδιά της πόλης
δρομίας
Ορειβασίας
Τρικάλων, να βγουν στους δρόμους της πόλης και στις
όχθες του Ληθαίου και να κάνουν την βόλτα τους με
πέδιλα ορειβατικού ΣΚΙ και να το διασκεδάσουν.
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Για νέες εμπνεύσεις
Με την γνωστή περπατησιά θέλουν να συνεχίσουν ΑΕΤ και Μάγοι,
ενώ ο Κρόνος θα σπεύσει να καλύψει το χαμένο έδαφος

Η ΑΕΤ θα επιδιώξει να συνεχίσει και στο νέο έτος τις παραστάσεις

Μονόδρομο αποτελεί το ροζ φύλλο για τον Κρόνο
ζοντας ότι στο τέλος η επιτυχία τους θα φανεί στο χειροκρότημα.
Σίγουρα τα μάτια πρέπει να
είναι ανοιχτά διότι ο όμιλος
έχει απλωθεί και φαίνεται ελκυστικός.
Κοντά στους συνήθεις υπόπτους που παίζουν στα δάχτυλα το αντικείμενο προστέθηκαν και φρέσκα σύνολα με
σήμα κατατεθέν τον ενθουσιασμό αλλά και σωματεία
που δεν αφήνουν να πέσει τίποτα κάτω.
Είναι επιτακτική ανάγκη λοιπόν τα τοπικά σύνολα να κάνουν καλό διάβασμα για να
είναι σε θέση να αντιδράσουν
στα διάφορα τρικ θέτοντας
παράλληλα τους δικούς τους
όρους.
Και όλα αυτά σ’ έναν μαραθώνιο όπου σήμα κατατεθέν είναι η εναλλαγή συναισθημάτων.
Λίγο πολύ όλες οι ομάδες
έχουν τα καλά τους διαστήματα. Όταν βρίσκουν ρυθμό
συνδυάζουν ουσία και θέαμα.
Αντίθετα αν δεν εμφανιστούν στην μέρα τους κάνουν
δύσκολη την ζωή τους και
χρειάζεται να επιταχύνουν για
να κάνουν το επιθυμητό ταμείο.
Πάντως αυτοί που δεν πλήττουν είναι οι φίλαθλοι.
Οποιος επιχειρήσει αναδρομή ακόμη και στο κοντινό παρελθόν θα εντοπίσει αρκετά
παιχνίδια με άγρια ομορφιά,
που καθήλωσαν το κοινό.
Επίσης στην Α2 ΕΣΚΑΘ με-

τέχουν αθλητές για όλα τα
γούστα. Αλλοι παίζουν στα
δάχτυλα τον χώρο και προσαρμόζονται με κλειστά μάτια.
Οι νεώτεροι συνάδελφοί
τους έχουν ενθουσιασμό και
όταν τον βγάζουν παρασέρνουν τους πάντες.
Πάντως παρά την πίεση για
το αποτέλεσμα όλοι οφείλουν
να εφαρμόσουν πιστά το ευ
αγωνίζεσθαι.
Αναμφίβολα η Α2 είναι μια
ξεχωριστή κατηγορία και κάθε
παιχνίδι ξεκινάει από μηδενική
βάση.
Το κίνητρο συνεπώς είναι
υψηλό, οπότε τα επιτελεία με
σωστή κατανομή ρόλων θα
ψάξουν το θετικό ταμείο.
Δικαιολογημένα το πρωτάθλημα που τρέχει συγκεντρώνει την προτίμηση μεγάλης
μερίδας φιλάθλων, αφού διαπιστώνει από μέσα ότι τα στελέχη δεν μένουν στα κεκτημένα τους αλλά αναζητούν
νέους δρόμους.
Πάντως αξίζουν πολλά
μπράβο όσοι παρά τις δυσκολίες καταφέρνουν να καταθέτουν αξιόλογες προτάσεις
και δεν χαλαρώνουν.
Πολύ σωστά πάντως οι ομάδες θέλουν να παρουσιάζονται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικές σε κάθε συνάντηση, ενώ προσπαθούν να εμφανίσουν χαμηλό μέσο όρο
ηλικίας δίνοντας παράλληλα
ευκαιρία στους πιτσιρικάδες.
Συγκεκριμένοι σύλλογοι δείχνουν να έχουν έφεση στον
τομέα αυτό αλλά το σημαντικό

είναι ότι λίγο πολύ όλες οι
ομάδες επιχειρούν φρεσκάρισμα.
Βέβαια δεν λείπουν και τα
έμπειρα στελέχη, που τραβούν μπροστά.
Το σωστό πάντρεμα λοιπόν
μπορεί να κάνει την διαφορά.
Πάντως όλες οι ομάδες ψάχνονται όσο δεν πάει και το
στοιχείο αυτό αποτελεί καλό
οδηγό για το μέλλον.
Γιατί κάποια πράγματα δεν
μπορούν να βγουν με το πάτημα ενός κουμπιού. Και οι
ειδικοί σημειώνουν ότι τα σωματεία θέλουν εύλογο χρονικό
διάστημα για να φορμαριστούν.
Με όλα αυτά οι προπονητές
χρειάζονται να παρουσιάσουν
σύνολα που θα κάνουν την
μικρότερη δυνατή αγωνιστική
κοιλιά αλλά και να πάρουν το
καλύτερο από κάθε παίκτη.
Στο θέμα αυτό φαίνεται να
υπάρχει μεγαλύτερο βάθος
στο ρόστερ, οπότε το σκηνικό
αυτό επιτρέπει στους προπονητές το ανακάτεμα της τράπουλας.
Πολύ σωστά πάντως οι συντελεστές κοιτάζουν την δική
τους δουλειά και κρατούν χαμηλούς τόνους.
Και φέτος εντοπίζεται ποικιλία Τρικαλινών ομάδων στον
όμιλο και έτσι οι φίλαθλοι θα
έχουν πάντα νέα δεδομένα
μπροστά τους.
Πάντως όλοι είναι προσγειωμένοι αφού ξέρουν καλά
ότι οι συσχετισμοί μπορούν
να αλλάξουν άρδην. Αν δεν
είναι λοιπόν προετοιμασμένοι
θα βρεθούν προ απροόπτου.
Η φιλοσοφία των ομάδων
είναι στην σωστή κατεύθυνση.
Τις ενδιαφέρει να προχωρούν
βήμα- βήμα και να ανοίγουν
περπατησιά σε πρώτη ευκαιρία.
Γιατί κάθε συνάντηση έχει
την δική της λογική και ιδιαιτερότητες, όποτε λίγο αν χαλαρώσουν θα πρέπει στην συνέχεια να επιταχύνουν τρελά.
Πάντως το στοιχείο που δεν
θα αλλάξει είναι η ολοκληρωτική αφοσίωση των παικτών
στην αποστολή τους, που συνδυάζεται με κατάθεση ψυχής.
Γενικά καμία ομάδα δεν είναι χαμένη από χέρι και αν
βρεθεί στην μέρα της και επιβάλλει τον ρυθμό της μπορεί
να αλλάξει τους συσχετισμούς.
Ως εκ τούτου ο ρεαλισμός
πρέπει να αποτελεί μόνιμο
σύμβουλο.

Κατάθεση ενέργειας
Η σύγχρονη καλαθοσφαίριση πέρα από το σωστό στήσιμο των ομάδων και γενικότερα την στρατηγική και την
κατανομή των ρόλων θέλει
και μπόλικη ενέργεια.
Για τον λόγο αυτό οι ομάδες
εμφανίζονται όλο και πιο
αθλητικές, οπότε η τακτική

τους δικαιώνεται εκ του αποτελέσματος.
Η δράση έλειψε από τα στελέχη των εκπροσώπων μας
το προηγούμενο διάστημα,
οπότε είναι μαθηματικά βέβαιο
ότι θα δώσουν το 100% αρετών και δυνάμεων.
Η 10η αγωνιστική θα διεξαχθεί σε δυο φάσεις.
Σήμερα και παρότι το χιόνι
δεν λέει να μας αφήσει θα
παίξουν ΑΕΤ και Κρόνος.
Οι ερυθρόλευκοι που οδηγούν την κούρσα στον όμιλο
δοκιμάζονται στην έδρα του
Ικαρου Λάρισας.
Ο αντίπαλος είναι σκληροτράχηλος και έχει την φήμη
ότι είναι σε θέση να κάνει ζημιές.
Όλα αυτά τα ξέρουν οι κόκκινοι, που θα σπεύσουν να
κάνουν ένα σοφό μπασκετικό
ματς.
Αυτό προϋποθέτει ότι θα
μπουν στην θέση τους όλα
τα κομμάτια του παζλ.
Όλα θα ξεκινήσουν από την
σφιχτή άμυνα, που θα κρατήσει τους αντιπάλους μακριά
από το Τρικαλινό ζωγραφιστό.
Οσο για την επίθεση μέσα
από τις συνεργασίες και τον
κατάλληλο ρυθμό η ΑΕΤ θα
μπορέσει να φτιάξει μαξιλαράκι ασφαλείας ανοίγοντας
τον δρόμο για την επιτυχία.
Εννοείται ότι κανείς δεν θέλει να σπάει η αλυσίδα θετικών αποτελεσμάτων.
Οσο για τον Κρόνο φιλοξενεί την Δεσκάτη με την οποία
γνωρίζεται πολύ καλά αφού
τα τελευταία χρόνια οι δυο
ομάδες διασταύρωσαν τα
ξίφη τους πολλές φορές.
Το ροζ φύλλο είναι επιτακτική ανάγκη για τους κιτρινόμαυρους, που πρέπει να
παίξουν ώριμα, να περιορίσουν τα λάθη στο ελάχιστο
και κυρίως να έχουν δυνάμεις
μέχρι τέλους.
Την Κυριακή οι Μάγοι παίζουν στα Σουφλάρια και φυσικά ματιάζουν απόδραση σε
μια ελκυστική αγωνιστική.

το πρόγραμμα
Σάββατο 12 Ιανουαρίου
17:00, κλειστό Μπάρας:
Κρόνος Τρικάλων – ΚΑΣ Δεσκάτης. Διαιτητές: Δημουλάς
– Λιλής.
19:00, κλειστό Αγ. Θωμά:
Ίκαρος Λάρισας – Άρης Τρικάλων. Διαιτητές: Κοντογιάννης – Πετρίδης.
Κυριακή 13 Ιανουαρίου
15:00, κλειστό Αλκαζάρ:
ΕΑΛ – Απόλλων Καρδίτσας.
Διαιτητές: Χατζής – Κωστάκης.
15:00, κλειστό 14ου γυμν.
Λάρισας: ΑΟ Σουφλαρίων –
Μάγοι Τρικάλων. Διαιτητές:
Β. Πιτσίλκας – Πάνος.
17:00, κλειστό Καρδίτσας:
Ολυμπιακός Καρδίτσας – Νέοι
Αθλητές Ένωσης. Διαιτητές:
Ράντος – Γκουλιώνης.
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Κλέβει την παράσταση
Η αναμέτρηση των Δαναών με την Αναγέννηση. Κ ξεχωρίζει στην 11η αγωνιστική, ενώ Γόμφοι και Φαλώρεια κάνουν θετικές σκέψεις

Η

τελευταία
στροφή της Α1
ΕΣΚΑΘ πριν την
διακοπή
πρόσφερε εξαιρετικά
παιχνίδια και μεγάλα
σκορ.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ακολούθως τα επιτελεία
έσπευσαν να γεμίσουν τις μπαταρίες τους, ενώ παρά τις
άσχημες καιρικές συνθήκες
προσπάθησαν να διατηρήσουν
την φόρμα τους.
Και μπορεί αρκετοί φίλαθλοι
να φοβήθηκαν τον καιρό ως
προς την διεξαγωγή της αγωνιστικής αλλά η διοργανώτρια
αρχή μελετώντας και ζυγίζοντας τα πράγματα ανέπτυξε κανονικά το πρόγραμμα και τις
διαιτησίες.
Φυσικά στην 11η ημέρα την
παράσταση κλέβει η σημερινή
συνάντηση των Δαναών με την
Αναγέννηση Καρδίτσας.
Ετσι οι λάτρεις του καλού
μπάσκετ είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σπεύσουν να πάρουν από μέσα άρωμα παραγωγικού μπάσκετ, αφού και
στις δυο ομάδες αρέσει το

Γόμφοι και Φαλώρεια ματιάζουν τα νικηφόρα αποτελέσματα

Οι Δαναοί έχουν υψηλό κίνητρο για το σπουδαίο ματς
με την Αναγέννηση Καρδίτσας
ανοιχτό παιχνίδι.
Από την πλευρά τους οι Γόμφοι θα σπεύσουν να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία
αφού φαίνεται ότι βρήκαν για
τα καλά ρυθμό.
Θετικές σκέψεις όμως κάνει
και η Φαλώρεια που προσπαθεί
να γεμίσει το βαθμολογικό σακούλι.
Και όλα αυτά σε μια γεμάτη

Τα ηνία στον Γιασάρη
Ο έμπειρος προπονητής ανέλαβε το τιμόνι της
Νίκης Βόλου και θα προσπαθήσει να περάσει την
φιλοσοφία του
Λίγο διάστημα έμεινε χωρίς δουλειά
και ανέλαβε να
δώσει τα φώτα
του σ’ ένα
ιστορικό συγκρότημα.
Φυσικά ο
πρώην προπονητής του Αιόλου γνωρίζει
πολύ καλά τα
δεδομένα του
Θεσσαλικού
μπάσκετ.
Ο Γρηγόρης
Γιασσάρης
λοιπόν αποτελεί το νέο προπονητή της ΝίΟ γνώριμος Γρηγόρης Γιασάρης έπιασε ήδη
κης Βόλου στο
δουλειά στη Νίκη Βόλου
μπάσκετ,
ο
οποίος αντικατέστησε τον Λάμπρο Πρέκα.
Η διοικούσα επιτροπή μπάσκετ της Νίκης, στην ανακοίνωσή
της, αναφέρει:
«Η Δ.Ε. του τμήματος καλαθοσφαίρισης της Νίκης Βόλου
ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον προπονητή
Γρήγορη Γιασσάρη.
Ο Γρηγόρης Γιασσάρης αγωνίστηκε σαν αθλητής στην
Ολύμπια Λάρισας (1985-2002 σε Γ’-Β’-Α2 και Α1 Εθνική). Ως
προπονητής εργάστηκε στους Περσέα Λάρισας, Ολύμπια
Λάρισας, ΑΕΛ ( Γ’ Εθνική-Α1), Αίολο Τρικάλων (δύο συνεχόμενες
ανόδους σε Γ’ και Β’ Εθνική), Φοίνικα Λάρισας και το 2014
ανέλαβε τον Ερμή Αγιάς, οδηγώντας τον από την Α1 ΕΣΚΑΘ
στην Α2 Εθνική.
Στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν ήταν προπονητής στην
Δόξα Λευκάδας, τερματίζοντας στην πρώτη θέση της βαθμολογίας στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής.
Ο κόουτς Γιασσάρης έκανε ήδη τις πρώτες προπονήσεις του
με την ομάδα μας.
Τον καλωσορίζουμε στη Νίκη Βόλου και του ευχόμαστε
υγεία και καλή αγωνιστική χρονιά».

κατηγορία, όπως είναι η φετινή.
Πραγματικά οι ειδικοί σημειώνουν ότι το επίπεδο έχει
βελτιωθεί εντυπωσιακά, αφού
και σπουδαίοι παίκτες μετέχουν και ελπιδοφόρα στελέχη
αγωνίζονται.
Πάντως αυτοί που τρίβουν
τα χέρια τους είναι οι φίλαθλοι
που βλέπουν σπουδαία ματς
αλλά και μεγάλες ανατροπές.
Σε κάποιο σημείο συγκεκριμένα τμήματα φάνηκε να κάνουν κοιλιά αλλά όποιοι διέπραξαν το λάθος να τα υποτιμήσουν το πλήρωσαν ακριβά.
Συνεπώς αναμένονται νέες
συγκινήσεις ενώ αρκετές ομάδες έχουν υψηλό κίνητρο. Παράλληλα να μην ξεχνάμε και
το γόητρο που πάντα παίζει
μεγάλο ρόλο στον συγκεκριμένο μαραθώνιο.
Πάντως η εμπειρία δείχνει
ότι όσοι έχουν κάνει σωστές
επιλογές και έβαλαν γερές βάσεις αυξάνουν τις πιθανότητες
επιτυχίας.
Στο επίπεδο αυτό ακόμη και
ένας κρίκος αν λείψει από την
αλυσίδα μπορεί να γίνει η ζημιά. Φυσικά ο σεβασμός σε
όλους τους αντιπάλους είναι
δεδομένος και τα σωματεία
επιβάλλεται να προχωρούν
βήμα- βήμα.
Βέβαια το κάδρο της Α1
ΕΣΚΑΘ είναι γεμάτο από σπουδαίες μπασκετικές εικόνες. Στο
πλαίσιο αυτό αρκετές αναμετρήσεις διαμορφώνονται την
ύστατη ώρα και μετά από μεγάλα καλάθια.
Το φίλαθλο κοινό δεν ξεχνάει
φυσικά και παίκτες που με τις
εμπνεύσεις και το ταλέντο τους
κάνουν την διαφορά.
Επίσης το προβάδισμα αλλάζει πολλές φορές χέρια,
οπότε στην τελική ανάλυση
επικρατεί όποιος το θέλει πιο
πολύ. Πάντως αρκετά συγκροτήματα χρειάζεται να κάνουν
υπομονή για να δουν τα όνειρά
τους να παίρνουν σάρκα και
οστά, αλλά η γλυκιά δικαίωση
δεν αλλάζει με τίποτα.
Ο φετινός μαραθώνιος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού αρκετά σωματεία
επιβεβαιώνουν τις συστάσεις,
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ενώ δεν λείπουν ομάδες με
θετική αύρα.
Συνεπώς οι εκπρόσωποί μας
χρειάζεται να συνεχίσουν να
κάνουν μεστές εμφανίσεις για
να βάλουν νέα ροζ φύλλα στο
σακούλι τους.
Φυσικά η αντοχή , η σωστή
κατανομή ρόλων και το καλό
κλίμα είναι στοιχεία που μπορούν να εκτοξεύσουν τα τμήματα. Πάντως τα τοπικά επιτελεία αναλύουν όλα τα δεδομένα για να ξέρουν πώς να
ενεργήσουν ειδικά στις κομβικές αναμετρήσεις χωρίς
αυτό να σημαίνει ότι υπάρχουν
εύκολα παιχνίδια.
Αυτοί που ξέρουν από μέσα
τις καταστάσεις της Α1 σημειώνουν ότι θέλει σωστή μεθοδολογία για να εξασφαλίσει
κανείς το πολυπόθητο εισιτήριο. Ακόμη και ένα μικρό φρενάρισμα μπορεί να κάνει την
ζημιά. Επιπρόσθετα μεγάλο
ρόλο παίζουν η μέρα στην
οποία θα εμφανιστούν τα σωματεία αλλά και η τύχη.
Φυσικά οι αθλητές απολαμβάνουν το μπάσκετ και όταν
ισχύει αυτό το χαίρονται μαζί
τους και οι φίλαθλοι.
Ετσι δίνουν την ώθηση
στους παράγοντες να συνεχίσουν την προσπάθεια στην
πολύ δύσκολη εποχή που διανύουμε. Γιατί κανείς δεν θέλει
να δει τον μπασκετικό χάρτη
χωρίς πολλές και ισχυρές τοπικές φωνές.
Επίσης ο αθλητισμός δεν
πρέπει να κρίνεται μόνο με
βάση τα αποτελέσματα αλλά
και με τις ευκαιρίες που δίνουν
οι ομάδες στα νιάτα να καταπιαστούν με κάτι πραγματικά
υγιές.
Σε κάθε περίπτωση όσοι διακονούν τον χώρο ενεργούν σε
πολλά μέτωπα.
Με υπομονή και ψάξιμο το
ρόστερ των σωματείων ανανεώνεται, οπότε με κοινή προσπάθεια το νερό μπαίνει στο
αυλάκι. Είναι σημαντικό πάντως η νεολαία να έχει καλά
παραδείγματα και οι έμπειροι
συνάδελφοί αποτελούν εξαιρετικά στηρίγματα και πηγή
έμπνευσης.
Γιατί μολονότι μετρούν χιλιόμετρα δράσης πάντα βρίσκουν τον τρόπο να ανανεώνονται. Συνεπώς και τα ταλέντα
ζεσταίνονται και μπαίνουν πιο
ζεστά στο πνεύμα.
Γενικά όλοι πρέπει να επιχειρήσουν αναζήτηση για να
γίνουν πιο ελκυστικά τα πρω-

ταθλήματα.
Αναμφίβολα αυτή η διάθεση
αποτελεί καλό οδηγό.
Διότι όταν μια ομάδα ψήνεται μέσα από μεγάλα παιχνίδια
θα εμφανιστεί πανέτοιμη όταν
έρθει η ώρα της.

Σε υψηλές στροφές
Είναι φανερό ότι για τις
ανάγκες της 11ης αγωνιστικής
τα επιτελεία των Τρικαλινών
ομάδων πρέπει να δουλέψουν
στις υψηλές στροφές.
Διότι αφενός δεν παίζουν
μόνα τους , ενώ στο μπάσκετ
ο καθένας εισπράττει αυτό
που του αναλογεί.
Όλα ξεκινούν από την ανάδειξη των αρετών του κάθε
συγκροτήματος, ενώ μέσα από
το σωστό διάβασμα θα εντοπιστεί η αχίλλειος πτέρνα των
ανταγωνιστών.
Με μεσοβέζικες λύσεις είναι
δύσκολο να μπει το νερό στο
αυλάκι. Συνεπώς οι εκπρόσωποί μας χρειάζεται να αναδείξουν το σύνολο των αρετών
τους για να φέρουν την υπόθεση στα μέτρα τους.
Γενικά στην Α1 τα Τρίκαλα
έχουν διαχρονικά ισχυρή παρουσία. Αλλωστε είναι σημαντικό η φωνή τους να ακούγεται
όσο το δυνατόν περισσότερο.
Εδώ και χρόνια οι εκπρόσωποί μας φροντίζουν να κάνουν όσο καλύτερα μπορούν
την δουλειά τους για να ολοκληρώνουν με ψηλά το κεφάλι.
Κανείς δεν λέει βέβαια ότι η
αποστολή τους είναι εύκολη.
Ωστόσο μέσα από την συνέπεια και την αγάπη για το
άθλημα μαζί με το διαρκές
ψάξιμο θα έρθουν ακόμη καλύτερες μέρες.
Επικεντρώνοντας στα παιχνίδια να σημειώσουμε ότι οι
Δαναοί θα σπεύσουν να πιάσουν εμφάνιση βγαλμένη από
τα καλύτερά τους για να φρενάρουν την Αναγέννηση Καρδίτσας.
Οι αντίπαλοι κάνουν εξαιρετική χρονιά κάτι που φανερώνει
η αψεγάδιαστη πορεία τους,
ενώ πάλεψαν μέχρι τέλους τον
τελικό κυπέλλου ΕΣΚΑΘ.
Να θυμίσουμε ότι στο δυναμικό των φιλοξενούμενων
βρίσκονται πολλά οικεία πρόσωπα όπως οι: Καλλιάρας, Στ.
Αργύρης, Νότος.
Όμως οι γαλάζιοι θα κοιτάξουν την δική τους δουλειά.
Αλλωστε διαθέτουν πολλές
αξιόλογες μονάδες που έδεσαν μεταξύ τους και συνεργάζονται με κλειστά μάτια.

Είναι σε θέση λοιπόν να σκοράρουν κατά βούληση αν και
ξέρουν ότι στο συγκεκριμένο
ματς θα πρέπει να έχουν και
πολύ καλές αμυντικές επιδόσεις.
Τα στοιχεία αυτά μαζί με το
μέγα πάθος και τον αλτρουϊσμό θα επιτρέψουν στους Δαναούς(έδωσαν προπονητικό
φιλικό με Ικάρους) να πάρουν
το μεγάλο αποτέλεσμα.
Φυσικά ποντάρουν και στην
στήριξη του κόσμου, οπότε
ήδη έκαναν κάλεσμα στο κοινό
και σίγουρα θα σπεύσουν να
το αποζημιώσουν. Αναμένονται
και φίλοι της Αναγέννησης.
Από την πλευρά του ο Κώστας Κωτούλας ανέφερε στην
εκπομπή «Στα γήπεδα η Ελλάδα αναστενάζει». «Όπως σε
όλα τα παιχνίδια θα μοχθήσουμε για το καλύτερο απέναντι σε σπουδαία ομάδα. Φυσικά μια νίκη θα μας δώσει
μεγάλη ώθηση. Σε πρώτη
φάση μας απασχολεί η είσοδος στα πλέϊ οφ αλλά γενικά
ότι έρθει δεν θα το αρνηθούμε.
Η ομάδα εμφανίζεται κάθε
χρόνο και καλύτερη, ενώ φέτος γίνεται εξαιρετική προσπάθεια¨.
Ειδική μνεία έκανε για τον
Τάκη Πολυγένη.
Από την πλευρά τους οι Γόμφοι έχουν γειτονική αναμέτρηση με το Μουζάκι. Ο εκπρόσωπος μας δεν πρέπει να μείνει στην βαθμολογική διαφορά
αλλά επιβάλλεται να κάνει το
παιχνίδι του.
Στα προηγούμενα μας έδειξε
ότι είναι σε θέση να απλώνει
εξαιρετικά τις προσπάθειες
του και να θωρακίζει την ρακέτα. Με την τακτική αυτή θα
σπεύσει να επιβεβαιώσει τα
προγνωστικά.
Ιδανική αρχή στο νέο έτος
όμως θέλει να κάνει την Κυριακή και η Φαλώρεια. Υποδέχεται την Ελασσόνα και από
την στιγμή που παίξει τα μπάσκετ που ξέρει και κινηθεί με
ψυχραιμία σε κάποια ιδιαίτερα
σημεία θα χαμογελάσει.

Το πρόγραμμα
Σάββατο 12 Ιανουαρίου
17:00, κλειστό Μουζακίου:
Γ.Σ. Μουζακίου «Γ. Πασιαλής»
– Γόμφοι. Διαιτητές: Ράντος –
Γ. Παπαδημητρίου.
19:00, κλειστό Μπάρας: Δαναοί Τρικάλων – Αναγέννηση
Καρδίτσας. Διαιτητές: Γερακίνης – Γιατρόπουλος.
19:00, κλειστό «Ι. Πατάκης»:
Γ.Σ. Νίκαιας – Γ.Σ. Αμπελώνα.
Διαιτητές: Λ. Φακίτσας – Λ.
Γεωργούλης.
Κυριακή 13 Ιανουαρίου
17:00, Δημοτικό κλειστό Τρικάλων: Φαλώρεια – Γ.Σ.Ε.
Ελασσόνας. Διαιτητές: Ξέρας
– Χ. Γκαρτζονίκας.
17:00, κλειστό Αλκαζάρ: Φοίβος Γιάννουλης – Γ.Σ. Σοφάδων. Διαιτητών: Ι. Παγώνης –
Ι. Καραχρήστος.
19:00, κλειστό Αλκαζάρ: ΑΕΛ
– Αστέρας Λάρισας. Διαιτητές: Ι. Παγώνης – Ι. Καραχρήστος.
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Το λευκό τοπίο θα φέρει αναβολή;
Μ

πορεί η κακοκαιρία
να μην είναι πλέον
τόσο σφοδρή όσο
τις προηγούμενες
ημέρες, όμως τα προβλήματα
παραμένουν.

•Το Στάδιο Τρικάλων είναι καλυμμένο με χιόνι και παγωμένο και
δύσκολα θα γίνει ο αγώνας του ΑΟΤ με τον Απόλλωνα Λάρισας

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Το γήπεδο των Τρικάλων είναι καλυμμένο με χιόνι και παγωμένο και
η διεξαγωγή του ματς του ΑΟΤ με
τον Απόλλωνα Λάρισας αύριο Κυριακή είναι στον... αέρα.
Ο Βαγγέλης Παραπραστανίτης,
στενός συνεργάτης του Θωμά Γράφα, και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος
Άκης Αναστασίου βρέθηκαν το πρωί
της Παρασκευής (11/1) στο γήπεδο,
με τους οιωνούς να μην είναι θετικοί.
«Θεωρώ απίθανο να διεξαχθεί το
παιχνίδι. Το χιόνι είναι παγωμένο
και αν επιχειρήσουμε να το απομακρύνουμε θα αποκολλήσουμε και
το χορτάρι. Αν δεν βελτιωθεί θεαματικά ο καιρός ώστε να “φάει” το
χιόνι το ματς δεν θα γίνει», εξήγησε
ο αντιδήμαρχος.
Μέσα στο κλίμα αυτό ο Θωμάς
Γράφας προσπαθεί να κρατήσει τους
παίκτες του σε αγωνιστική εγρήγορση, αλλά είναι σαφές ότι οι δυσκολίες είναι ορατές.

Αυτή την εικόνα
παρουσίαζε χθες
το δημοτικό στάδιο
Τρικάλων, έτσι
ο αγώνας με τον
Απόλλωνα Λάρισας
είναι στον αέρα
15:00 Αήττητος Σπάτων – ΑΟΧΚισσαμικός
Διαιτητής: Μπεκιάρης (Καρδίτσας)
Βοηθοί: Στεφανής (Καρδίτσας),
Βογιατζής (Καρδίτσας)
4ος: Περράκης (Αθηνών)
15:00 Ηρακλής – Εργοτέλης
Διαιτητής: Δραγούσης (Κιλκίς)
Βοηθοί: Μωυσιάδης (Γρεβενών),
Στεφουλής (Γρεβενών)
4ος: Πουλικίδης (Δράμας)
15:00 Τρίκαλα – Απόλλων Λάρισας
Διαιτητής: Καραντώνης (Ημαθίας)
Βοηθοί: Παγουρας (Βοιωτίας),
Δελλής (Βοιωτίας)
4ος: Μαλουτας (Ημαθίας)

Ο Καραντώνης διαιτητής στο
ΑΟΤ – Απόλλωνας Λάρισας
Φουλ δράση έχουμε και το Σαββατοκύριακο (12-13/1) στη Β’ Εθνική
καθώς διεξάγεται η 12η αγωνιστική,
με την ΚΕΔ/ΕΠΟ να γνωστοποιεί
την Τετάρτη (9/1) τους διαιτητές

Εξ αναβολής
30 Ιανουαρίου
Η διοργανώτρια αρχή με τη
συναίνεση των εμπλεκόμενων
ομάδων όρισε τα παιχνίδια Δόξα
Δράμας - Καραϊσκάκης Άρτας,
Βόλος - Αιγινιακός και Απόλλων
Πόντου - Αήττητος Σπάτων την
Τετάρτη (30/01).
Η ανακοίνωση: «Σας γνωρίζουμε ότι oι εξ’ αναβολής αγώνες της 11ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος της
FOOTBALL LEAGUE μεταξύ των
«ΠΑΕ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ-ΠΑΕ ΑΕ
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ», «ΠΑΕ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΕ ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ» και «ΠΑΕ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ-ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ»,
θα διεξαχθούν την Τετάρτη 3001-2019».

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

που θα σφυρίξουν στα ματς.
Στον αγώνα του ΑΟ Τρίκαλα με
τον Απόλλωνα Λάρισας διαιτητής
ορίστηκε ο Καραντώνης από την
Ημαθία, ο οποίος είχε οριστεί και
στον αγώνα με τον Απόλλωνα Πόντου και τότε είχε κλείσει τα μάτια
σε πεντακάθαρα πέναλτι του ΑΟΤ.
Όλα τα ματς ξεκινούν στις 15.00.
Αναλυτικά οι ορισμοί:

Σάββατο (12/1)
15:00 Ηρόδοτος – Κέρκυρα
Διαιτητής: Δραγάτης (Ανατ. Αττι-

κής)
Βοηθοί: Βεργέτης (Αρκαδίας), Κυριος (Αρκαδίας)
4ος: Βλάχος (Ανατ. Αττικής)

Κυριακή (13/1)
15:00 Δόξα Δράμας – Σπάρτη
Διαιτητής: Κολύτας (Λασιθίου)
Βοηθοί: Ψύλλος (Λέσβου), Κομισοπούλου (Χανίων)
4ος: Τσοπουλίδης (Ξάνθης)
15:00 Α.Ε. Καραϊσκάκης – Απόλλων Πόντου
Διαιτητής: Τζουμαλάκης (Σερρών)

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

Βοηθοί: Κρυωνας (Σερρών), Μανάσης (Τρικάλων)
4ος: Μπαΐλης (Πρέβεζας)
15:00 Πλατανιάς – Αιγινιακός
Διαιτητής: Τσουκαλάς (Αθηνών)
Βοηθοί: Καραθανάσης (Ανατ. Αττικής), Γουρνιάς (Ανατ. Αττικής)
4ος: Μπακογιάννης (Αθηνών)
15:00 Βόλος – Παναχαϊκή
Διαιτητής: Αγγελάκης (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Αϊναλης (Μακεδονίας),
Τοροσιάδης (Μακεδονίας)
4ος: Τεβεκέλης (Μακεδονίας)

1. Βόλος ......................................28
2. Απόλλων Λάρισας ...................23
3. Κέρκυρα ..................................20
4. Πλατανιάς ...............................19
5. Εργοτέλης ..............................17
6. Παναχαϊκή ...............................15
7. Απόλλων Πόντου ....................14
8. ΑΕ Καραϊσκάκης .....................14
9. Ηρακλής .................................13
10. Ηρόδοτος .............................12
11. Δόξα ......................................12
12. Σπάρτη ..................................11
13. Τρίκαλα .................................10
14. Αήττητος .................................9
15. Αιγινιακός ...............................9
16. ΑΟΧ/Κισσαμικός .....................9

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ
ΣΙΔΕΡΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

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

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
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Τρίβουν τα χέρια τους
•Οι φίλοι της φόρμουλα 1 θα απολαύσουν
τους καινούργιους αγώνες σε ανοιχτό κανάλι
Η δημόσια τηλεόραση θα μεταδίδει ζωντανά τα ελεύθερα
δοκιμαστικά, τις κατατακτήριες δοκιμές και φυσικά, τους
αγώνες της Formula 1, από το 2019 έως το 2021!
Μια «μεγάλη» συμφωνία φέρνει η ΕΡΤ στην τηλεόραση
αφού θα προβάλλει όλη τη δράση της Formula 1 σε «ανοικτό» κανάλι. Από το 2019, έως το 2021 (τρεις σεζόν δηλαδή)
θα μπορούμε να δούμε όλο το πακέτο.
Μέχρι πρότινος, μπορούσαμε να δούμε μόνον συγκεκριμένους αγώνες και τις κατατακτήριες σε μαγνητοσκόπηση, από την ΕΡΤ. Ο Γιάννης Δρόσος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ, δήλωσε:
«Με μεγάλη μου χαρά και ικανοποίηση, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι η ΕΡΤ εξασφάλισε
για τους Έλληνες τηλεθεατές τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης των Γκραν Πρι της Formula 1 για την επόμενη τριετία.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι συμπολίτες μας πλέον θα
έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν τα τεκταινόμενα της
κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ελεύθερα και
κατ’ αποκλειστικότητα από τις συχνότητες της δημόσιας
τηλεόρασης».
Η συμφωνία έκλεισε εδώ και καιρό, όμως πλέον έφτασε η στιγμή που όλα οριστικοποιήθηκαν και προχώρησαν
σε επίσημη ανακοίνωση. Υπενθυμίζουμε ότι το Γκραν Πρι
Αυστραλίας που είναι το πρώτο στο καλεντάρι της F1 ξεκινά στις 17 Μαρτίου και ο τελευταίος, στο Άμπου Ντάμπι, θα διεξαχθεί 1η Δεκέμβρη.

Αναζήτηση
σταθερότητας
Οι μεταπτώσεις στην αθλητική απόδοση απασχολούν
τους ειδικούς. Ένα εμπεριστατωμένο άρθρο έγραψε ο
αθλητικός ψυχολόγος Γιάννης Ζαρώτης.
Για τους αθλητές, η κυριότερη ίσως ανησυχία εκφράζεται
στο αν μπορούν αποδίδουν το ίδιο καλά σε όλους τους
αγώνες. Επιδιώκουν υψηλά επίπεδα απόδοσης, αντίστοιχα με τις ικανότητές τους, και παράλληλα σταθερότητα
στην απόδοση, ώστε να γνωρίζουν και οι ίδιοι αλλά και οι
προπονητές τους, το τι μπορούν «να περιμένουν» από τους
εαυτούς τους.
Οι εναλλαγές στην απόδοση είναι σύνηθες φαινόμενο.
Υπάρχουν αθλητές που διαφοροποιούν την απόδοσή
τους από αγώνα σε αγώνα, από ημέρα σε ημέρα ακόμη και
κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Όσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο του αθλητή, τόσο λιγότερες αυξομειώσεις αναμένονται στην απόδοσή του. Ίσως αυτό είναι και το στοιχείο
με το οποίο έχει εξελιχθεί σε αθλητή υψηλού επίπεδου: Η
σταθερότητα!
Η απόδοση αναφορικά σε ψυχοσυναισθηματικούς παράγοντες καθορίζεται κυρίως από το κίνητρο πού έχει ο
αθλητής για τον κάθε αγώνα. Πολλές φορές, η υποτίμηση του αντιπάλου, η αδιαφορία για μια διοργάνωση, η έλλειψη «επάθλου» ως ανταμοιβή, επιδρούν στην ψυχολογική
κατάσταση μειώνοντας το κίνητρό του. Ακόμη και χωρίς να
το σκέφτονται οι ίδιοι, χωρίς να το θέλουν.
Η έλλειψη κινήτρου οδηγεί σε χαμηλά επίπεδα ενεργοποίησης και συγκέντρωσης, ίσως των δύο πιο σημαντικών
στοιχείων στην επίδοσή του. Εμφανίζεται «απαθής», με χαμηλή προσπάθεια, χωρίς υψηλά επίπεδα εγρήγορσης και
κινητικότητας, με την όψη ενός ατόμου, το οποίο «δείχνει»
να μην ήθελε να αγωνιστεί. Ταυτόχρονα εστιάζει σε μη λειτουργικά στοιχεία, δεν φαίνεται να σκέφτεται, το μυαλό του
δείχνει να «βρίσκεται» αλλού: έλλειψη συγκέντρωσης!
Ταυτόχρονα, ενώ αρκετές φορές το κίνητρο υπάρχει (και
κατά συνέπεια η ενεργοποίηση και η συγκέντρωση), εντούτοις όμως δεν αποδίδει «τα αναμενόμενα». Το υψηλό
επίπεδο άγχους, η ελλιπής πνευματική προετοιμασία, οι κακές επιλογές, η υπερβολική εγρήγορση είναι παράγοντες
οι οποίοι συναισθηματικά επηρεάζουν την απόδοση των
αθλητών.
Οι αθλητές προσπαθώντας να αιτιολογήσουν την μειωμένη απόδοσή τους, κάνοντας απολογισμό μετά τον αγώνα, αποδίδουν την αιτία στο ότι: «δεν ήταν η μέρα μου!».
Η έκφραση αποτελεί τρόπο αιτιολόγησης αλλά πόσο μπορεί να είναι η αιτία ότι για την κακή μου απόδοση έφταιγε
η «ημέρα;». Αποτελεί μεγάλη παγίδα για τον αθλητή, αποκρύπτει την πραγματική αιτία και δεν τον αφήνει να διορθώσει ό,τι δεν πήγε καλά. Πώς μπορείς να διορθώσεις στην
προπόνηση το ότι «δεν ήταν η μέρα σου;». Η ημέρα του
αθλητή είναι ένα στοιχείο που καθορίζεται από τον ίδιο, εκείνος θα προσδιορίσει τα επίπεδα της απόδοσής του, προετοιμαζόμενος ανάλογα και ρυθμίζοντας τους παράγοντες
που επιδρούν στη συμπεριφορά του. Αν δεν είναι η μέρα
σου, κάνε τη να είναι…….!

Πάντα με όραμα
•Καθιερώθηκαν τα καμπ στον στίβο και το έμψυχο δυναμικό
ανακαλύπτει καινούργια ερεθίσματα

Χρήσιμο ήταν και το φρέσκο καμπ για νεαρούς αθλητές στις ταχύτητες
πόλικο κέφι, πολλά
χαμόγελα, μεγάλο
ενδιαφέρον και ακόμη
μεγαλύτερη διάθεση για
δουλειά και προσπάθεια είχαν οι
νεαροί αθλητές και αθλήτριες που
μετείχαν στο πρόγραμμα του
προπονητικού καμπ για τα σπριντ,
στις εγκαταστάσεις του Αγίου
Κοσμά.

Μ

Για μία ακόμη φορά ο ΣΕΓΑΣ επέλεξε
να ξεκινήσει τη χρονιά με καμπ, προκειμένου να δώσει την ευκαιρία σε νεαρούς
αθλητές και αθλήτριες και τους προπονητές τους, να βρεθούν στο ίδιο στάδιο,
να αλλάξουν απόψεις και ερεθίσματα και
να οραματιστούν τη νέα χρονιά, που περιλαμβάνει σπουδαίες προκλήσεις.
Στην πρώτη ημέρα του καμπ τη διαδικασία βοήθησε η πρωταθλήτρια των
σπριντ Μαρια Μπελιμπασάκη, ενώ τη
δεύτερη ημέρα, τον αντίστοιχο ρόλο
ανέλαβε ο σπρίντερ, Παναγιώτης Τριβυζάς.
Το αρχικό πρόγραμμα περιλάμβανε
δρομικές ασκήσεις, εκκινήσεις, αλλά και
αλλαγές παρουσία και των εθνικών προπονητών όλων των κατηγοριών. Στη συνάντηση που ακολούθησε της προπόνησης έδωσε το παρών και ο πρόεδρος του
ΣΕΓΑΣ Κώστας Παναγόπουλος, ο οποίος είχε την ευκαιρία να μιλήσει στους
αθλητές. "Εύχομαι σε όλους σας τα καλύτερα για την χρονιά που ξεκίνησε. Είναι ένεση αισιοδοξίας να ξεκινάει η χρονιά με ένα καμπ. Να είστε υγιείς, να καταφέρετε να πετύχετε τους στόχους
σας και να μας προσφέρετε χαρά. Θέλω
να σας ευχαριστήσω, εσάς, τους προπονητές σας, τις οικογένειες σας για τη
στήριξη που σας προσφέρουν. Θέλω
να σας ζητήσω και συγνώμη για τις φορές εκείνες που δεν μπορέσαμε να σας
βοηθήσουμε όσο θα θέλαμε. Η προσπάθεια μας είναι να καλύπτουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες σας. Είναι
αλήθεια πως παρά την οικονομική κρίση,
καταφέραμε στο ΣΕΓΑΣ να πετύχουμε
αρκετά πράγματα, χάρη στο χορηγικό
μας πρόγραμμα. Το 2018 ήταν εντυπωσιακή σεζόν, αυτό σημαίνει πως ο πήχης
είναι ψηλά. Η κοινωνία περιμένει από
εμάς να διατηρηθούμε σε υψηλό επίπεδο, χρονιά σημαντική στις δικές σας
ηλικίες με σημαντικούς αγώνες. Σε αυτό
το πλάνο που εκπονούν οι εθνικοί προπονητές έχετε όλοι ρόλο και θέση. Και
γι΄αυτό θέλω να σας ζητήσω να έχετε
συνεργασία με τους προπονητές σας, να
συνεργαστείτε και με τους εθνικούς
προπονητές, αλλά και μεταξύ σας", είπε
ο πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, που δεν παρέλειψε να παροτρύνει τους νεαρούς και τις
νεαρές να μην παραμελήσουν τις σπου-

δές τους και να δουν τις δυσκολίες της
εποχής ως ευκαιρία και όχι ως πρόβλημα. Στη διάρκεια της συνάντησης ο εθνικός προπονητής Γιάννης Κουτσιώρας μίλησε στους τεχνικούς για τεχνικά ζητήματα, αλλά και για τον προγραμματισμό
της νέας χρονιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Δυναμικό δίδυμο
Την δική τους φιλότιμη προσπάθεια κάνουν οι αφοί Σκαρβέλη (ΓΣΤ).
Τους αγώνες της στη χειμερινή σεζόν
ξεκίνησε η Σταματία Σκαρβέλη. Τάδε
έφη ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ.
Η πρωταθλήτρια των ρίψεων πήρε μέρος σε αγώνες στο Μπλούμινγκτον και
ήταν νικήτρια στο βαρύ όργανο με 22,08
μ., επίδοση πολύ κοντά στο ατομικό της
22,27 μέτρα.
Η Σκαρβέλη επέλεξε να μην αγωνιστεί
τελικά στη σφαιροβολία, αγώνισμα στο
οποίο επίσης ήταν δηλωμένη. Στους ίδιους αγώνες ο Γιώργος Κορακίδης ήταν
νικητής στο αντίστοιχο αγώνισμα Ανδρών με 20,29 μ., επίδοση που αποτελεί
ρεκόρ του.
Εξάλλου στην Ελλάδα θα έρθει στο τέλος του μήνα ο πρωταθλητής τη σφαιροβολίας Νίκος Σκαρβέλης, προκειμένου
να συνεχίσει την προετοιμασία του και να
κάνει αγώνες στον κλειστό στίβο.
Ο έμπειρος αθλητής, ο οποίος ζει μόνιμα στις ΗΠΑ, ενημέρωσε τον εθνικό
προπονητή, Γιάννη Κουτσιώρα, πως θα
πάρει μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και πως επιθυμεί να συμμετάσχει
στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, στο πλαίσιο
της προετοιμασίας του για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού της Γλασκώβης.
Ο Σκαρβέλης, τον περασμένο Αύγουστο πραγματοποίησε καλή παρουσία
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όπου ήταν
11ος στον τελικό. Στόχος του αθλητής να
συμμετάσχει στο πρώτο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού της καριέρας του και
για να το πετύχει αυτό θα χρειαστεί
βολή στα 20,15 μέτρα.
Επίσης στις 3 Φλεβάρη θα βρεθεί στο
Ρόχλιτζ της Γερμανίας για δυνατό αγώνα προετοιμασίας.

Χρηστικά στοιχεία
Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα φιλοξενήσει και τη φετινή χρονιά το κορυφαίο
γεγονός της χρονιάς, το Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα κλειστού (9-10/2). Όπως και
τα προηγούμενα οχτώ χρόνια έτσι και φέτος στο κλειστό του Φαλήρου θα συγκεντρωθούν τα κορυφαία ονόματα του
ελληνικού στίβου.
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να
σταλούν στον ΣΕΓΑΣ με e-mail το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 4 Φεβρουα-

ρίου 2019 και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση entries@segas.gr καθώς
και στις κατά τόπους Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία δήλωση συμμετοχής.
Η αγωνιστική δράση στη σάλα θα ανοίξει την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου με τη
διεξαγωγή ημερίδας για όλες τις κατηγορίες.
Εξάλλου η πρώτη ημερίδα της χρονιάς
για την κατηγορία Ανδρών/Γυναικών θα
γίνει το Σάββατο 19 Ιανουαρίου στις
αθλητικές εγκαταστάσεις του Άγιου Κοσμά.
Στους αγώνες αναμένεται να κάνουν
ντεμπούτο αρκετοί Ελληνες πρωταθλητές, καθώς και πολλοί νεαρότεροι αθλητές και αθλήτριες, που επέλεξαν να συμμετάσχουν στη χειμερινή δράση. Στους
αγώνες έχουν δικαίωμα συμμετοχής
αθλητές και αθλήτριες της κατηγορία Ανδρών/Γυναικών, Κ20, Κ18, Κ16 και Κ14.
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να
σταλούν με email μέχρι τη Τετάρτη 16 Ιανουαρίου στις 14:00 στην Ε.Α.Σ.
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Πειραιά και Νοτιοδυτικής Αττικής, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
segaspeiraia@gmail.com
και
smatakis@gmail.com.
Παράλληλα την ίδια μέρα υπάρχει
δράση και στην Θεσσαλονίκη.

Ζήτησαν
μέτρα
Προστασία ζήτησαν οι Ίκαροι στο
κυριακάτικο παιχνίδι με τον ΠΑΣ διότι έχουν πληροφορίες ότι στη κερκίδα των φίλων του ΠΑΣ υπάρχουν και
φίλαθλοι της ποδοσφαιρικής ομάδας.
Επιπλέον είναι άγνωστο πως θα υποδεχτούν στα Γιάννενα τον Κώστα
Σδράκα ο οποίος δεν έφυγε από
εκεί με τις καλύτερες συνθήκες.

Ορίστηκε
εκ νέου
Το ζευγάρι των Νέων Τρικάλων με τις
Πιερίδες Μούσες αναβλήθηκε μια φορά.
Ορίστηκε όμως και πάλι για την Κυριακή
στις 15.00 (Ελευθεροχώρι) με διαιτητή Καλογιάννη από την Λάρισα.
Τα χιόνια όμως είναι πολλά, οπότε
αναμένεται η ετυμηγορία, όπως και για
τον Πυργετό (Γυναίκες).

ΣΧΟΛΙΑ
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Υποψηφιότητα

Τα πάντα, όλα…

Σε καμιά περίπτωση δεν εγκαταλείπει το ποδόσφαιρο και την
ακαδημία, τον «Αγ. Γεώργιο» Αμπελακίων, της οποίας έχει την
ευθύνη. Αλλωστε αυτό είναι το
δεύτερο σπίτι του, μετά το τέλος
της ποδοσφαιρικής του ενασχόλησης ως τερματοφύλακας. Επίσης δεν θα αλλάξει τον ακέραιο
χαρακτήρα του. Αυτόν που τόσα
χρόνια, μέσα κι έξω από τα γήπεδα τον χαρακτήρισε κερδίζοντας φιλίες παντού. Απλά, θ’ ασχοληθεί με τον
Δήμο Πύλης και τον συνδυασμό του Βαλάντη Τσιούτσια, θέλοντας έτσι να
συμβάλλει στα κοινά προβλήματα της τοπικής κοινωνίας. Ξέρει από αγώνες…

Από πρόεδρος στο χωριό, προπονητής στην ομάδα, τώρα και…
«τροχονόμος» ο Γιώργος Τσίνας.
Τα πάντα… όλα. Όχι δεν του
έμεινε συνήθεια από τον πάγκο
του Λόγγου να κατευθύνει με τα
χέρια, αλλά ορμώμενος από
ευαισθησία, προσπαθεί να προστατεύσει συγχωριανούς και μη, ώστε να αποφύγουν τα χειρότερα στην «επικίνδυνη» λόγω ολισθηρότητας γέφυρα, η οποία παρά τις προσπάθειες της τοπικής αρχής δεν πρόσφερε την απαιτούμενη ασφάλεια
σε όλους καθώς απαιτείται και βοήθεια του Δήμου για μια φορά ακόμα.
Φόρα μπορεί να πήραμε χθες το πρωί για να την περάσουμε, αλλά όταν αντικρίσαμε το φορτηγό να μην
μπορεί να συνεχίσει και τον Γιώργο Τσίνα να μας «απαγορεύει» για το καλό μας να επιχειρήσουμε να την
περάσουμε, καταλάβαμε καλά πως ο συντομότερος –και ασφαλέστερος δρόμος- να πάμε στη δουλειά
μας, είναι ο μακρύτερος. Δυστυχώς αλλά αυτή είναι η αλήθεια…
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. Η κακοκαιρία συνεχίζεται και οι αναβολές
διαδέχονται η μια την άλλη. Καταλαβαίνετε
τι σημαίνει αυτό. Αγώνες… κάθε μέρα, στο
ένα ή στο άλλο πρωτάθλημα. Πολύ δύσκολα
θα γίνουν οι αναμετρήσεις της Κυριακής και

Στην επιφάνεια η ανικανότητα…
εν είναι ούτε η
πρώτη, ούτε η
τελευταία φορά που
το γηπεδικό
απασχολεί έντονα την ομάδα
του ΑΟΤ. Το αθλητικό κέντρο
συγκεκριμένα το οποίο
αποτελεί «σπίτι» για κάθε
σοβαρή ομάδα που θέλει να
σέβεται την ιστορία της, να
υπηρετεί αληθινά τα
συμφέροντά της και να τιμά
τους φιλάθλους της, διότι
ό,τι αρνητικά επηρεάζει στις
προπονήσεις φαίνεται στο
γήπεδο.

Δ
αναφερόμαστε στον ΑΟΤ, στα Μετέωρα και
στις γυναίκες.
. Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για νέα
χιονόπτωση θα βλέπουμε μπάλα μόνο στην
τηλεόραση.
. Η υπερβολή ποτέ δεν έκανε καλό. Ούτε
στα θετικά, ούτε στ’ αρνητικά γεγονότα.
Γιαυτό σωστό είναι να προσεγγίζουμε
καταστάσεις με πιο κομψό τρόπο.
. Επίσης πριν κρίνουμε παίκτες που δεν τους
έχουμε δει ας μην βγάζουμε συμπεράσματα.
Ηρθαν στα Τρίκαλα οι νέοι ποδοσφαιριστές
και ήδη δέχτηκαν κριτική.
. Στο ποδόσφαιρο η πράξη είναι αυτή που
αξιολογεί σωστά και αυτή πρέπει να
αναλύεται. Κάποιοι δεν ταιριάζουν, δεν
προσαρμόζονται, δεν μπορούν να
αποδώσουν. Δεν σημαίνει πάντα πως είναι
ανίκανοι.
. Δύσκολες καταστάσεις για τους
ποδοσφαιριστές του ΑΟΤ αυτές τις μέρες.
Πόσο μπάσκετ και πόσο ποδόσφαιρο να
παίξεις σε κλειστό γυμναστήριο. Και πώς να
παλέψεις με ένα γήπεδο που είτε παγωμένο
θα είναι, είτε βούρκος.
. Εκτιμώντας την κατάσταση των γηπέδων
λόγω της συνεχιζόμενης κακοκαιρίας η ΕΠΣ
Τρικάλων αποφάσισε την αναβολή όλων των
αγώνων του Ερασιτεχνικού για το
Σαββατοκύριακο 12 και 13 Ιανουαρίου.
. Για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου
Παλαιμάχων, σας ενημερώνουμε ότι λόγω
των κακών καιρικών συνθηκών, δε θα
διεξαχθεί η αγωνιστική που είχε
προγραμματιστεί για την Τρίτη 15 Ιανουαρίου
2019. Στοιχειωμένο είναι αυτό πρωτάθλημα;
. Αντε πάλι σε κλειστούς χώρους, άντε
πάλι τζάκι και παϊδάκια για τους
περισσότερους ερασιτέχνες
ποδοσφαιριστές. Βλέπω να γυρνούν
«βαρελάκια» πολλοί και να τσουλάνε αντί να
τρέχουν.

Προς Θεού μην «παγώσει» το
μυαλό σας στην κατάσταση που
επικρατεί τις τελευταίες μέρες
με τον έντονο χιονιά και τις παγωμένες μέρες. Με τέτοιες συνθήκες όλες οι ομάδες έχουν πρόβλημα εκτός και αν είναι τόσο οργανωμένες που να διαθέτουν κλειστό χώρο ειδικά διαμορφωμένο
για ποδόσφαιρο. Εδώ γελάμε και
κλαίμε…
Αναφερόμαστε για τις συνθήκες
της υπόλοιπης περιόδου, είτε
υπάρχει καύσωνας, είτε βροχές,
είτε κρύο, ακόμα και τις καλύτερες
μέρες… Και όμως από το 1963 και
μέχρι τώρα η πρώτη ομάδα του νομού δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει έναν δικό της –αποκλειστικά- χώρο που να διαθέτει τουλάχιστον δύο γήπεδα ποδοσφαίρου, ένα σύγχρονο γυμναστήριο
με τα απαραίτητα παρελκόμενα
που χαρακτηρίζουν μια σύγχρονη
ποδοσφαιρική ομάδα. Δεν μιλάμε
για τα «πηγάδια» της Ξάνθης. Ας
υπήρχε ένα μικρότερο αθλητικό
κέντρο. Δύσκολο; Ακατόρθωτο;
Δεν νομίζουμε. Και φυσικά η ευθύνη της απουσίας του, δεν βαραίνει κανέναν παίκτη και κανέναν
προπονητή. Η ευθύνη αφορά όλες
τις διοικήσεις που έχουν περάσει
από τον ΑΟΤ και ιδιαίτερα εκείνες
που σε κατάλληλες εποχές μπορούσαν να το δημιουργήσουν χωρίς να βάλουν δραχμή ή ευρώ από
την τσέπη τους. Κάποτε φώναζες

«ΑΟΤ» στους δρόμους κι έτρεχαν
όλοι να βοηθήσουν με ό,τι μπορούσε ο καθένας. Πέρασαν μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι, εργολάβοι κλπ όλα αυτά τα χρόνια και
δεν μπόρεσαν (προσπάθησαν;) να
δημιουργήσουν ένα «σπίτι» για
τον ΑΟΤ. Ηρθαν, πέρασαν, ξόδεψαν δεξιά και αριστερά αλλά κανένας δεν είχε στόχο να δημιουργήσει χώρους, ώστε να «χτίζεται»
η ομάδα και να μην τρέχει από χωριό σε χωριό, να μην αντιμετωπίζει τα τόσα προβλήματα… Δεν γίνεται η πρώτη ομάδα του νομού να
μην έχει το αθλητικό της κέντρο.
Και το απαράδεκτο της υπόθεσης
είναι πως τις περισσότερες φορές,
αν όχι τις όλες, που χρησιμοποιήθηκαν γήπεδα ερασιτεχνικών
ομάδων, οι διοικήσεις άφηναν
πίσω τους χρέη και ζημιές.
Δικαιολογίες δεν υπάρχουν.
Ισχύει το «δεν ήθελαν» και όχι
«δεν μπορούσαν». Πέρασαν παράγοντες που είχαν και χρήματα
και δύναμη να επηρεάσουν καταστάσεις αλλά καταναλώθηκαν με
την «ενοικίαση» ποδοσφαιριστών ή
προπονητών… ονομάτων. Οσα
χρόνια και αν περάσουν δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη δήλωση του Ολλανδού Ταμέρους ο οποίος «ενθουσιάστηκε» από τις αθλητικές
εγκαταστάσεις του ΑΟΤ και μας
άφησε άφωνους, καθώς όλοι αναρωτηθήκαμε «ή δεν είναι Ολλανδός, ή μας δουλεύει…». Τελικά
λύθηκε το μυστήριο. Είχε πάει σε
ιδιωτικό σύγχρονο γυμναστήριο
και σε άλλα «αξιοθέατα» του νομού
και νόμισε πως αυτές είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις της ομάδας.
Η αλήθεια τον διέψευσε… Όπως
διέψευσε όλους εμάς η μακροχρόνια γηπεδική ανεπάρκεια της
ομάδας και κυρίως όταν αναλαμβάνουν νέες διοικήσεις και δεν
έχουν ως άμεση προτεραιότητα να
δημιουργήσουν ένα αθλητικό κέντρο. Εως τότε, στη Φωτάδα, στη
Πηγή, στο Φλαμούλι, στο Μεγαλοχώρι, στη «Μπαλκούρα» και
όπου αλλού πρασινίζει…

Του Πάνου Γιδόπουλου
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Δ

εν
προλαβαίνουν
να φτάνουν
στην αρμόδια
Επιτροπή της ΕΠΟ οι
αιτήσεις για αναβολή
αγώνων. Μια απ’ αυτές
αφορά και το παιχνίδι
των Μετεώρων με τον
Αστέρα Ιτέας, το οποίο
ουσιαστικά σηματοδοτεί
το ξεκίνημα του β’
γύρου, έχοντας πάντα σε
εκκρεμότητα τον αγώνα
στο στάδιο Καρδίτσας με
το Μακρυχώρι, αγώνας
που ορίστηκε για τις 26
Ιανουαρίου.

Ολα… άσπρα
•Πολύ δύσκολα θα γίνει αύριο το παιχνίδι των
Μετεώρων με τον Αστέρα Ιτέας στην Καλαμπάκα

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Παρόλα αυτά η καλαμπακιώτικη ομάδα είναι πανέτοιμη για κάθε ενδεχόμενο. Αν
και η περιοχή της «χτυπήθηκε» ανελέητα από τον χιονιά,
ο Γιώργος Βακουφτσής δούλεψε με τους παίκτες του
στις αθλητικές εγκαταστάσεις «Καρακούσης» προσπαθώντας να μείνει σε… φόρμα.
Σε καμιά περίπτωση βέβαια
δεν διατηρήθηκε η ετοιμότητα κανονικών προπονήσεων, αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα που το αντιμετώπισαν
όλες οι ομάδες, άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο.
Σχετικά με το αν η ομάδα
ενισχύθηκε ή θα ενισχυθεί η
διοίκηση και ο προπονητής
έχουν μια απλή και σοβαρή
λογική. Από τη στιγμή που ο
ΑΣ Μετέωρα παίζει καλό ποδόσφαιρο και έχει τις δυνατότητες να κοιτάξει κατάματα
οποιονδήποτε αντίπαλο μαζεύοντας παραπάνω από
τους προβλεπόμενους βαθμούς στον α’ γύρο ποιος ο
λόγος να αλλαχθούν παίκτες
και τρόπος λειτουργίας. Αυτό
θα γίνει μόνο σε περίπτωση
που κάποιος ή κάποιοι παίκτες αποχωρήσουν από την
ομάδα, έτσι ώστε να καλυφθούν τα κενά.
Στο παιχνίδι με την Ιτέα ο
νεαρός προπονητής θα έχει
όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, καθώς η διακοπή

Αν γίνει ο αγώνας στην Καλαμπάκα –που δύσκολα θα συμβεί κάτι τέτοιο –
οι παίκτες του Γιώργου Βακουφτσή είναι πανέτοιμοι
του πρωταθλήματος έδωσε
χρόνο αποκατάστασης σε
όσους ένιωσαν κάποιες ενοχλήσεις.
•Τελικά η αναμέτρηση των
Μετεώρων με την Ιτέα ορίστηκε για την Τετάρτη 16/1
στις 15.00.

ΑΝΤΙΠΑΛΑ ΝΕΑ
. Στην προχθεσινή
προπόνηση, στο Βασδέκειο
Αθλητικό Κέντρο, έλαβε
μέρος κι ένας γνώριμος για
τη Νίκη από το καλοκαίρι.
Ο Εράλ Τσουλχάι πήρε
μέρος στην προπόνηση
υπό τις οδηγίες του Σέρβου
τεχνικού που θέλησε να
ελέγξει την κατάστασή
του πριν δώσει το τελικό
«οκ» για την απόκτησή του.
. Όσον αφορά τα
σενάρια περί επιστροφής
του Άγγελου Βέρτζου και
οικονομικής πρότασης

στον έμπειρο αμυντικό,
από κύκλους της
διοίκησης όχι μόνο δεν
επαληθεύονται αλλά
διαψεύδονται
κατηγορηματικά. «Ο
Άγγελος Βέρτζος
απασχόλησε τη Νίκη το
καλοκαίρι όταν και του
έγινε γενναία οικονομικά
πρόταση, όμως ο ίδιος
προτίμησε την Κέρκυρα
και τη Football
League»τονίζουν.
. Την απόκτηση του
19χρονου αμυντικού
Γιώργου Σαλιάι από τον
Λεβαδειακό ανακοίνωσε ο
Αστέρας Ιτέας.
. Ο Γιάννης Καψιώτης
αποτελεί παρελθόν από
τον Θησέα. Η συνεργασία
του με τον σύλλογο της
Αγριάς διακόπηκε και
σύμφωνα με πληροφορίες
βρίσκεται κοντά σε ομάδα

που παίζει
πρωταγωνιστικό ρόλο
στην Α’ ΕΠΣΘ. Ο
24χρονος δεξιός
οπισθοφύλακας είχε
συμμετοχή και στα 12
ματς του Θησέα στη
φετινή Γ’ Εθνική
κατηγορία. Μάλιστα στα
11 ξεκίνησε στο βασικό
σχήμα παίζοντας και στα
90 λεπτά, ενώ κόντρα
στον Πιερικό αγωνίστηκε,
ως αλλαγή στα τελευταία
15 λεπτά.
. Στην απόκτηση ενός
ακόμη ποδοσφαιριστή
προχώρησε ο Αχιλλέας
Νεοκαισάρειας. Μετά την
απόκτηση του Στέφανου
Κραγιόπουλου ανακοίνωσε
και την απόκτηση του
επιθετικού Βασίλη
Ναλμπαντίδη.

Με πίστη για το καλύτερο
•Οι Νέοι του ΑΟΤ θα παίξουν σήμερα στο Μάλεμε με τον Πλατανιά

Μ

ε πίστη και
ετοιμότητα
για το
καλύτερο οι
Νέοι των Τρικάλων θα
παίξουν σήμερα (3 μ.μ)
στο Μάλεμε απέναντι
στον Πλατανιά για την 6η
αγωνιστική του
πρωταθλήματος.

Το Τρικαλινό συγκρότημα
μετράει μόλις μια νίκη αλλά
αυτό δεν το εμποδίζει να κάνει κατάθεση ψυχής και να
παρουσιάσει ένα αξιόμαχο
πρόσωπο αφού αυτόν τον
σκοπό έχει η σκληρή δουλειά
που γίνεται. Μάλιστα οι Τρικαλινοί παίκτες έκαναν προπόνηση στην Κρήτη ενώ είχαν την ευχέρεια ώστε να
δουν και παιχνίδι του Πλατανιά, ώστε να αναλύσουν
τα υπερ του και τα κατά του,
όπως συμβαίνει σε μια «κανονική» ομάδα, δείγμα ότι η
προσπάθεια αποκτά περισσότερη σοβαρότητα.

Η ομάδα του Μανώλη Κοτσίρα, πιο έτοιμη από ποτέ,
έχει όλους τους παίκτες στη
διάθεσή της, διαθέτουν πίστη
για το καλύτερο και είναι πανέτοιμοι αγωνιστική να πετύχουν τον στόχο τους.

CMYK

* Παρά τις δεδομένες δυσκολίες της εποχής ο Τρικαλινός
αθλητισμός συνεχίζει να βγαίνει μπροστά και κυρίως να
κάνει υπερήφανους τους συμπολίτες, που ξέρουν ότι τα
δικά μας παιδιά από την στιγμή που αναλάβουν μια αποστολή
θα σπεύσουν να κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους για
να την υλοποιήσουν.
* Μάλιστα με έναν αξιοθαύμαστο τρόπο οι τοπικοί σύλλογοι
αναδεικνύουν νέα πρόσωπα τα οποία με το μεράκι και τον
ενθουσιασμό τους έχουν όλα τα φόντα για να συνεχίσουν
την τοπική παράδοση και ιστορία.
* Ομολογουμένως οι πρεσβευτές είναι πάρα πολλοί τόσο
στα ομαδικά, όσο και στα ατομικά αθλήματα. Ολοι δουλεύουν
συντονισμένα χωρίς να αφήνουν κενά στο πρόγραμμά τους.
* Πρόκειται για στελέχη τα οποία πέρα από την αγωνιστική
τους αξία διακρίνονται και για το ήθος τους. Αναντίλεκτα
καμία έπαρση δεν εντοπίζεται στην συμπεριφορά τους
εντός και εκτός γραμμών. Αλλωστε οι ίδιοι γνωρίζουν πολύ
καλά ότι η αλαζονεία πληρώνεται ακριβά, ενώ η ταπεινοφροσύνη επιβραβεύεται πολλαπλά.
* Επίσης ξέρουν ότι ακόμη και ένας κρίκος αν λείψει από την
αλυσίδα μπορεί να φέρει πίσω το πλάνο όλης της χρονιάς
ή να φρενάρει τις επιθυμίες την ώρα των κομβικών υποχρεώσεων.
* Να σταθούμε μεταξύ άλλων στον Κώστα Παπανικολάου
που κάνει μια ιδιαίτερα γεμάτη χρονιά. Το όνομά του παίζει
έντονα σε όλα τα κεντρικά αθλητικά ΜΜΕ και δικαίως.
* Αξίζει να σταχυολογήσουμε ορισμένες από τις φιλοφρονήσεις
που του αποδόθηκαν το τελευταίο διάστημα. Τα «Νέα» τον
χαρακτήρισαν ως Τρικαλινό πολυσουγιά, αφού δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεται σε όλα τα μήκη και πλάτη του
αγωνιστικού χώρου.
* Επίσης συνάδελφοι που επιφορτίστηκαν με περιγραφή
προηγούμενου αγώνα τον αποκάλεσαν Παντανικολάου παραφράζοντας όπως γίνεται αντιληπτό το επίθετό του. Με
την έμπνευση αυτή κατέδειξαν ότι ο συμπολίτης ολ αράουντ
παίκτης μπορεί να παίξει δυνατά σε όλες τις κατηγορίες.
* Σταθερή αξία βέβαια είναι και ο Κώστας Φορτούνης ο
οποίος ειδικά σε τεχνικό επίπεδο είναι ότι καλύτερο έχει να
παρουσιάσει το Ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια.
Φυσικά η εντυπωσιακή του πρόοδος ήρθε μέσα από την
συστηματική δουλειά.
* Διόλου τυχαία έμπειροι ποδοσφαιράνθρωποι, που έγραψαν
ατέλειωτα χιλιόμετρα στις μεταξύ τους συζητήσεις αναφέρουν
ότι ο Φορτούνης «ζωγραφίζει με την μπάλα στα πόδια και
ως εκ τούτου χαίρεται κανείς να τον βλέπει σε δράση».
* Πλώρη για μεγάλα πράγματα έχει βάλει και η Φανή Τζέλη
του ΣΟΑΤ. Η ίδια είναι συγκεντρωμένη στο κυνήγι του
μεγάλου στόχου, αφού η συμμετοχή σε Ολυμπιακούς αποτελεί όνειρο ζωής για όλους τους αθλητές του κόσμου.
* Ασφαλώς η πρόσφατη βράβευση από την ΕΟΕ πέραν όλων
των άλλων την ανεβάζει ψυχολογικά για να μπορέσει να
τρέξει το πρόγραμμα με τον πλέον υποδειγματικό τρόπο.
* Όταν ο ΑΟΤ προβαίνει σε μετεγγραφές αυξάνεται μαθηματικά
η αναγνωσιμότητα των τοπικών ΜΜΕ. Οι φίλοι της ομάδας
θέλουν να μαθαίνουν από πρώτο χέρι τις περγαμηνές των
εκλεκτών, το σύνολο των λεπτομερειών, ενώ εύχονται οι
νεοφερμένοι να κολλήσουν με την παλιά φουρνιά. Σε κάθε
περίπτωση όμως οι απαντήσεις θα δοθούν στο γήπεδο.
* Στις 3/2 θα γίνει η γενική συνέλευση της ΕΣΚΑΘ.

05:00 ANT1
Utah Jazz-Los Angeles Lakers
NBA Regular Season
14:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Λεγανές-Ουέσκα
LaLiga Santander
14:15 COSMOTE SPORT 7 HD
Τόφας-Μπεσίκτας
TBF Basketball Super League
14:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Γουέστ Χαμ-Άρσεναλ
Premier League
15:30 ΕΡΤ2
Ήφαιστος - Λαύριο, Basket League
15:30 ΕΡΤ2
Χολαργός - Πανιώνιος, Basket League
15:30 ΕΡΤ2
Ρέθυμνο - Άρης, Basket League
17:00 Novasports 3HD
Γουΐγκαν - Άστον Βίλα, Championship
17:00 COSMOTE SPORT 4 HD
ΑΕΚ-Κολοσσός H Hotels
Basket League
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Μπράιτον-Λίβερπουλ
Premier League

17:15 Novasports 1HD
ΑΕΛ - Απόλλων Σμύρνης
Super League
17:15 COSMOTE SPORT 2 HD
Βαλένθια-Βαγιαδολίδ
LaLiga Santander
18:00 Novasports 4HD
Aμιάν - Παρί Σεν Ζερμέν, Ligue 1
19:00 ΕΡΤ HD
Ατρόμητος - Παναιτωλικός
Super League
19:30 Novasports 3HD
Μίλγουολ - Μπλάκμπερν
Championship
19:30 Novasports 2HD
ΟΦΗ - Πανιώνιος, Super League
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Τζιρόνα-Αλαβές, LaLiga Santander
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Τσέλσι-Νιούκαστλ, Premier League
20:00 FOX Sports
Rangers - Islanders, NHL
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD
Duke-Florida State
NCAA College Basketball
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD
Βιγιαρεάλ-Χετάφε
LaLiga Santander

τοπικά

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Κοινωνική σάτιρα με αγάπη
από τον παγωμένο Βορρά
ε τη Σουηδία να παίζει
κυρίαρχο ρόλο στις φετινές
ταινίες, η Κινηματογραφική
Λέσχη Τρικάλων προβάλλει και μια
κωμωδία από τη Σκανδιναβία.

Μ

«Ο κύριος Οβε» την ερχόμενη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 είναι μια εξαιρετική κωμωδία και σάτιρα, με ανθρωπιά και
τρυφερότητα, με την κριτική για τη βορειοευρωπαϊκή νοοτροπία, που βγάζει
νοκ άουτ κάθε στερεότυπο για τους διπλανούς μας - και για εμάς.

ΥΠΟΘΕΣΗ
Ο κύριος Όβε είναι ένας εσωστρεφής
και στριμμένος μισάνθρωπος ο οποίος
έχει χάσει πριν από λίγο καιρό τη γυναίκα του. Σκοπός του είναι «να πάει να τη
συναντήσει» άμεσα, αλλά η μετακόμιση
μιας φασαριόζικης οικογένειας δίπλα
του θα του αλλάξει με απρόοπτο τρόπο
τα σχέδια.

ΣΑΒΒΑΤΟ
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Στην αλησμόνητη φίλη μου

Ιφιγένεια Παπαϊωαννίδη
Φίλη εξαϋλωμένη, αιθέρια μορφή
σε είδα ψες στον ύπνο μου, μες στο φως τ' ουρανού
την μελίρρυτή σου όψη, σαν θεϊκή μολπή
σαν αγγέλων μελωδία, άγγισμα ψυχής και νου.
```
Με το νου και με την ψυχή, πώς πέταγα σε Σε,
μα με τ' ανθρώπινα φτερά, δεν ήταν μπορετό
σε Σε να 'ρθω κι απόμεινα να θωρώ θεία Σε,
ψάλλοντάς σε ένα θλιβής νοσταλγικό σκοπό.
```
Ιφιγένεια φίλη μου, αγαπημένη Συ
των θείων αναμνήσεων, αχών συναυλιών
απείρων εκδηλώσεων που βλέπαμε μαζί,
θείων ωρών γλυκών ήχων και συνομιλιών.
```
Κάθε ένα τραγούδι χαράς, μερακιού και θλιβής,
όλου του κόσμου τ' άσματα, π' ακούγαμε μαζί,
ήχους, και ιερούς πολλούς, μελωδικούς γλυκείς,
Σε μου θυμίζουν την φίλη, την καλή ιερή.
```
Ψες σε είδα στον ύπνο μου κι απόψε σε σκοπό
θείο, αυτούς τους στίχους μου σου γράφω στης νυχτιάς
μέσα την σιωπή κι είναι σαν να επικοινωνώ
με Σε μέσα στου απείρου τις νότες της καρδιάς.
Βράδυ στις 10-1-19. Νίκη Καμπόση

ΚΡΙΤΙΚΗ
Μπορεί τα υλικά της να είναι αυτά μιας
συνταγής και το φινάλε της ίσως υπερβολικά «καθώς πρέπει», όμως αυτή η κωμωδία του Χάνες Χολμ περιέχει στην πορεία αρκετή τρυφερότητα, χιούμορ πίκρα
κι εξυπνάδα που δεν μπορείς παρά να της
παραδοθείς. Η ταινία ξέρει να ισορροπεί
σωστά πάνω στην γραμμή του χιούμορ
και του δράματος, που κοιτάζει με ανθρωπιά και κατανόηση τους χαρακτήρες
του και ξέρει πως οι άνθρωποι είναι κάτι
παραπάνω από την εξωτερική εικόνα
τους. «Ο Κύριος Οβε» μιλά για τη δύναμη μιας ανοιχτής καρδιάς, για την σημασία του να νιώθεις πως κάποιος σε
αγαπά και σε χρειάζεται για τον τρόπο
που η ζωή μας καθορίζει, αλλά και τον
τρόπο που της δίνουμε σχήμα εμείς.

Tips
Ο Σουηδός σκηνοθέτης Χάνες Χολμ
(«Διακοπές στην Ελλάδα») μεταφέρει
στο σινεμά το ομώνυμο best seller του
Φρέντρικ Μπάκμαν, που έχει μεταφραστεί
σε περισσότερες από 30 χώρες.
Η ταινία έσπασε ρεκόρ στα ταμεία
της Σουηδίας, μπαίνοντας έτσι στο top-

ΣΙΝΕΑΚ για τα παιδιά
και κινηματογραφική
λέσχη για παιδιά
5 των πιο επιτυχημένων ταινιών όλων των
εποχών.

Info
-Τίτλος: Ο κύριος Οβε (A Man Called
Ove / En man som heter Ove)
-Σκηνοθεσία: Χάνες Χολμ
-Σενάριο: Χάνες Χολμ
-Πρωταγωνιστούν: Ρολφ Λάσγκαρντ,
Μπαχάρ Παρς, Φίλιπ Μπεργκ, Ιντα Ένγκβολ
-Χώρα: Σουηδία
-Ετος: 2015
-Γλώσσα: Σουηδικά
-Διάρκεια: 116 λεπτά

Πηγή flix.gr, athinorama.gr

ΠΟΥ, ΠΟΤΕ, ΠΟΣΟ
Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019, στον
δημοτικό κινηματογράφο, μύλος Ματσόπουλου.
Ωρα έναρξης 21.30
Εισιτήρια: Κάρτα μέλους 20 ευρώ (10
ευρώ για άνεργους/φοιτητές) συν 2
ευρώ ανά ταινία. Μη μέλη 5 ευρώ.
Μπορείτε να δείτε το τρέιλερ της ταινίας στη διεύθυνση:
https://www.youtube.com/watch?v=1hr
F5sR0q08

Ενας Ελληνας εκδότης
κατακτά το Λονδίνο
Φιλέας Φογκ, ο Πασπαρτού και ο Κάπτεν Νέμο ετοιμάζονται να σαλπάρουν για τη Μεγάλη Βρετανία με όχημα όχι μόνο
τον «Ναυτίλο», αλλά τις νέες εκδόσεις Faros Books του ιστορικού οίκου Εκδόσεις Παπαδόπουλος, που ξεκινούν το αγγλόφωνο ταξίδι τους με έδρα το
Λονδίνο και τις ιστορίες του
Ιουλίου Βερν, ειπωμένες για
παιδιά από τον βραβευμένο
συγγραφέα Αντώνη Παπαθεοδούλου και με την εικονογράφηση της Ιριδος Σαμαρτζή.
Το τολμηρό εγχείρημα προέκυψε από την ανάγκη του εκδοτικού οίκου να εισέλθει στη μεγάλη αγγλόφωνη αγορά, στην

O

οποία τα ελληνικά βιβλία σπάνια
βρίσκουν μεταφραστική διέξοδο, αλλά και από την πρόσβαση
που δίνει το Λονδίνο στις αγορές
της Ασίας και της Απω Ανατολής.
«Μέσα στα χρόνια έχουμε πωλήσει δικαιώματα παιδικών βιβλίων
σε περίπου 30 γλώσσες σε όλο
τον κόσμο, από κινεζικά μέχρι καταλανικά αλλά σχεδόν ποτέ στα
αγγλικά», λέει στην «Κ» ο διευθύνων σύμβουλος των εκδόσεων
Γιάννης Παπαδόπουλος και επισημαίνει ότι η αγγλόφωνη αγορά
δεν αφορά μόνο τη Μεγάλη Βρετανία. «Με κέντρο το Λονδίνο
θέλουμε να φτάσουμε τα βιβλία
μας στην Ασία. Αν δεν υπήρχε η
δυνατότητα διανομής τους εκεί
θα το σκεφτόμασταν πολλές φορές πριν ξεκινήσουμε το Faros
Books. Είναι όμως και μια διέξοδος που θέλαμε διότι η ελληνική
αγορά έχει συρρικνωθεί πολύ».
Στην Αγγλία η διανομή των
περισσότερων βιβλίων γίνεται
από τους μεγάλους εκδοτικούς

οίκους, με ό,τι αυτό μπορεί να
σημαίνει για την προώθηση βιβλίων από μικρότερες εκδόσεις.
H διανομή για τη Faros Books γίνεται από την εταιρεία SaltWay,
μια σχετικά καινούργια βρετανική εταιρεία διανομής που συνεργάζεται με ανεξάρτητους εκδότες και έχει ένα δίκτυο πωλήσεων στην Ευρώπη, στη Μέση
Ανατολή, στην Αφρική, στη Νότια
Αμερική και στην Ασία.
Ετσι, από τον ερχόμενο Φεβρουάριο «Ο Γύρος του κόσμου
σε 80 ημέρες» και οι «20.000
λεύγες κάτω από τη θάλασσα» θα
βρίσκονται σε 100 ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία της Αγγλίας και στην
Amazon, με στόχο, επισημαίνει ο
κ. Παπαδόπουλος, τα ράφια της
γνωστής αλυσίδας Waterstones.
Θα ακολουθήσουν «Oι 12 θεοί
του Ολύμπου» και «Το ταξίδι του
Οδυσσέα» του Φίλιππου Μανδηλαρά και αργότερα το «Οχ, χταπόδι, λάθος πόδι» («Don’t be silly - wrong leg Billy») του κ. Παπα-

θεοδούλου. «Στο branding που
κάνουμε μάλλον θα παίξουμε το
ελληνικό χαρτί σε θέματα ντιζάιν
και πολιτισμού. Αλλά βγάζουμε
και το “Οχ, χταπόδι” που αγαπήθηκε στην Ελλάδα και θεωρούμε
ότι μπορεί να ενδιαφέρει το ξένο
κοινό χωρίς να είναι κάποια γνωστή ιστορία, όπως συμβαίνει με
την ελληνική μυθολογία», μας
λέει ο κ. Παπαδόπουλος.
Αξίζει μια μικρή αναφορά στη
διαφορά των πρακτικών προώθησης του βιβλίου που συνάντησε ο ελληνικός εκδοτικός οίκος
στην Αγγλία. Ενδεικτικά, τα εξώφυλλα των βιβλίων που θα κυκλοφορήσουν σε ένα μήνα μαζί
με την περίληψή τους, δείγμα της
ιστορίας, τιμή, πληροφορίες συγγραφέων κ.τ.λ. ήταν στους καταλόγους των δυνητικών πελατών τους στα τέλη του περασμένου Ιουνίου. «Και πάλι είχαμε
καθυστερήσει λίγο, έπρεπε να τα
είχαμε στείλει στις αρχές του
μήνα».

Ο Δημοτικός
Κινηματογράφος πραγματοποιεί ειδικές
προβολές για
τα παιδιά (ΣΙΝΕΑΚ) κάθε
Κυριακή στη αίθουσα του Δημοτικού Κινηματογράφου
στο Μύλο Ματσόπουλου.
Αυτήν την
Κυριακή 13/1
& 20/1
Φερδινάνδος (κινούμενα
σχέδια-μεταγλωττισμένη)
106’ και σε 3D
Πραγματοποιούνται οι εξής προβολές:
•12.00 πρωί κανονική προβολή (4 €) και ετήσια κάρτα
•17.30 απόγευμα 3D (5 €)
*Κάρτα κοινωνικής αλληλεγγύης
Οι κάτοχοι κάρτας κοινωνικής αλληλεγγύης μπορούν
να παρακολουθούν την προβολή στις 12.15 το μεσημέρι της Κυριακής, με εισιτήριο 2 €.
H ζωή ενός γιγαντιαίου ταύρου με μεγάλη καρδιά.
Oταν θα τον περάσουν για επικίνδυνο κτήνος, θα τον αιχμαλωτίσουν, απομακρύνοντάς τον από το σπίτι του. Αποφασισμένος να επιστρέψει στην οικογένειά του, θα οδηγήσει μία αταίριαστη ομάδα στη μεγαλύτερη περιπέτεια
της ζωής τους. Με φόντο την Ισπανία, ο Φερδινάνδος
αποδεικνύει πως δεν μπορείς να κρίνεις έναν ταύρο από
τα κέρατά του.

Κριτικες:
2017-12-20
Το αστείο ισορροπεί με το δράμα, ο Φερδινάνδος γίνεται ένας αξιολάτρευτος ήρωας για το παιδικό κοινό και
ο καθένας προβάλλει την αλληγορία που του ταιριάζει
πάνω στο φιλειρηνικό πρότυπο τού... αντιρρησία συνείδησης ταύρου. Χρήστος Μήτσης αθηνόραμα.gr
2017-12-18
...αυτό το καρτούν πλέκει το εγκώμιο της παγκοσμιοποίησης και είναι φανερό – το κάνει όμως μέσα από
μια ιστορία που έχει πολύ χιούμορ, αγωνία και αφηγηματική χάρη. Ε, και στο τέλος σε τουμπάρει. Τι τα θες,
μάστορες σε αυτά οι Αμερικανοί. Ακης Καπράνος ΤΑ ΝΕΑ.

30 σελίδα
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Ν.Δ.: Παραμένει στο τραπέζι
η πρόταση μομφής
Κ

λειστά κρατάει τα χαρτιά της η
Ν.Δ. όσο ο Αλ. Τσίπρας δεν
κατονομάζει τους έξι
«προθύμους» να σχηματίσουν μια
κυβέρνηση «κουρελού» με
«ημερομηνία λήξης», ενώ ακόμη δεν
έχει πραγματοποιηθεί το ραντεβού του
πρωθυπουργού με τον Π. Καμμένο.
Διαμηνύεται, ωστόσο, ότι παραμένει
στο τραπέζι το όπλο της πρότασης
δυσπιστίας έναντι της κυβέρνησης,
ειδικά αν ο πρωθυπουργός δεν
ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από τη
Βουλή.

Κι αυτό, διότι μέχρι στιγμής «κανένας
δεν γνωρίζει με ποια πλειοψηφία κυβερνάται
η χώρα», λένε από την Πειραιώς, επισημαίνοντας ότι υπό την πίεση της Ν.Δ. ο Αλ.
Τσίπρας δεσμεύθηκε στην προχθεσινή τηλεοπτική του συνέντευξη για το «αυτονόητο».
«Δεν έχει προηγούμενο στην παγκόσμια
πολιτική ιστορία οι συναρχηγοί μιας κυβέρνησης να συνδιαλέγονται μέσα από τηλεοράσεις.
Διότι αυτό που κατάλαβαν όλοι είναι ότι
ο εξαιρετικός υπουργός Αμυνας όπως τον
χαρακτήρισε ο κ. Τσίπρας δεν τον έχει ενημερώσει για το τι θα κάνει, ούτε εκείνος
έχει αποτολμήσει ακόμη να τον ρωτήσει»
σημείωναν, επαναλαμβάνοντας ότι αν ο κ.
Τσίπρας δεν λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από
151 βουλευτές και λάβει μόνο ψήφο ανοχής,
οφείλει να προχωρήσει άμεσα σε εκλογές
με υπηρεσιακή κυβέρνηση. «Πώς θα κυβερνήσει όταν οι προγραμματικές δηλώσεις

Ο Κυρ. Μητσοτάκης ανέφερε χθες ότι η
μείωση του κόστους δανεισμού της χώρας
αποτελεί «απόλυτη προτεραιότητα» της Ν.Δ.
της κυβέρνησής του έγιναν με τους ΑΝΕΛ
και αυτοί αποχωρήσουν; Είναι νόμιμο και
ηθικό να συνεχίσει να κυβερνά ως σκορποχώρι με ανεξάρτητους βουλευτές, οι οποίοι
έχουν ντιλάρει μαζί του για την υπουργική
καρέκλα; Οταν οι συνομιλητές του κ. Τσίπρα
είναι εκβιάζοντες και εκβιαζόμενοι, όταν
υπάρχουν τεράστιες πιέσεις και συμφέροντα,
κανείς δεν μπορεί να προκαθορίσει ποια
θα είναι τα αποτελέσματα μιας νοσηρής
διαδικασίας», σημείωσε ο Β. Κικίλιας (ρ/σ
247).
Σε κάθε περίπτωση, η Πειραιώς διαμηνύει

ότι το όπλο της πρότασης μομφής παραμένει
στο τραπέζι, πολύ περισσότερο αν εντέλει
ο κ. Τσίπρας δεν ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης. Και ενώ ο τρίτος όροφος της Πειραιώς
βρίσκεται εν αναμονή της σημερινής συνάντησης του κ. Μητσοτάκη με την κ. Μέρκελ, η Ν.Δ. επαναλαμβάνει ότι εφόσον ερωτηθεί, ο πρόεδρος της Ν.Δ. θα επαναλάβει
την αντίθεσή του στη συμφωνία των Πρεσπών.
Εν τω μεταξύ, το μήνυμα ότι η μείωση
του κόστους δανεισμού της χώρας αποτελεί
«απόλυτη προτεραιότητα» της Ν.Δ. επανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή
του με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου
της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών, λίγες
ώρες μόλις αφού από το βήμα της Πολ.
Επιτροπής προειδοποίησε ότι η οικονομία
δεν ανακάμπτει όσο στην εξουσία βρίσκεται
η σημερινή κυβέρνηση και ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά σε ένα τέταρτο μνημόνιο.
«Πιστεύω βαθιά ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια δυναμική ανάκαμψη της οικονομίας.
Αλλά γι’ αυτό χρειάζεται μια ισχυρή κυβέρνηση η οποία θα προτάξει τις μεταρρυθμίσεις με επίκεντρο τη μείωση των
φόρων και το συμμάζεμα του κράτους, την
ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική
οικονομία και θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη που δεν μπορεί να εξασφαλίσει ο
ΣΥΡΙΖΑ» τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υπάρξουν άμεσες δράσεις για την
προστασία της α’ κατοικίας, αλλά και πρωτοβουλίες για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

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

kg

kg

kg

λίτρα

από

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

Ώρες Λειτουργίας: 11.00-21.30

Υπεύθυνες Κόγια Ι. Σοφία - Κοιν. Λειτουργός
επικοινωνίας: Αγγέλη Μαρία - Λογοθεραπεύτρια
Απόλλωνος 16, Τρίκαλα
Τηλ. 24310-78781•Κιν.: 6974273255, 6970456589
CMYK

Π. Καμμένος:

Είμαστε σε διαρκή
συνεδρίαση - Όλα θα γίνουν
Πραγματοποιήθηκε
χθες η συνεδρίαση της
Κ.Ο. των ΑΝΕΛ, και
όπως είπε εξερχόμενος
ο Πάνος Καμμένος, θα
αναβληθεί η συνάντησή
του με τον πρωθυπουργό, μέχρι να οριστικοποιηθεί η κατάσταση
στην ΠΓΔΜ.
Υπό αυτή την έννοια
και εν αναμονή εξελίξεων στη γειτονική χώρα, βρίσκεται και σε
«διαρκή συνεδρίαση» η Κ.Ο. των ΑΝΕΛ. Ο κ. Καμμένος εκτίμησε
ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα υπάρξουν εξελίξεις σήμερα
στη γειτονική χώρα, καθώς όπως, μεταξύ άλλων, σημείωσε «αλλάζουν συνέχεια τις τροπολογίες».
Ερωτηθείς, πάντα υπό την προϋπόθεση οριστικοποίησης της
κατάστασης στην ΠΓΔΜ, αν θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό,
απάντησε πως «όλα θα γίνουν».
Ακόμα ο κ. Καμμένος αναβάλλει την αποψινή του συνέντευξη
σε τηλεοπτικό σταθμό, ενώ κατέστησε σαφές πως ό,τι «κυκλοφορεί» στο Διαδίκτυο και αφορά τον ίδιο και τους ΑΝΕΛ «δεν
ισχύουν». Νωρίτερα, προσερχόμενος στη συνεδρίαση, κ. Καμμένος είχε ανακοινώσει την αναβολή της συνάντησής του με
τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, λόγω εμπλοκή στα Σκόπια.

«Βγάλτε φωτό για να μην βγάζετε σενάρια»
Βγάλτε φωτό για να μην βγάζετε σενάρια είπε προς τους φωτορεπόρτερ ο κ. Καμμένος κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης
λήψης φωτογραφιών πριν έναρξη της συνεδρίασης της Κ.Ο.
των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
Απευθυνόμενος δε στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
Βασίλη Κόκκαλη, ανέφερε πως «είπαν ότι ήσουν για καφέ»
(σ.σ.: στην αναβληθείσα συνεδρίαση της Κ.Ο. των ΑΝΕΛ, την
Τετάρτη). Από τη συνεδρίαση της Κ.Ο. των ΑΝΕΛ απουσιάζε η
υπουργός Τουρισμού και βουλευτής των ΑΝΕΛ, Έλενα Κουντουρά, η οποία βρίσκεται σε προγραμματισμένο ταξίδι στο εξωτερικό.

εσωτερικά
ε αναφορά στις
δυσκολίες που πέρασαν
οι Ελληνες κατά τα
προγράμματα δημοσιονομικής
προσαρμογής τα προηγούμενα
χρόνια, επέλεξε να αρχίσει η
καγκελάριος της Γερμανίας
Αγκελα Μέρκελ, μετά τη
συνάντησή της με τον
πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στο
Μέγαρο Μαξίμου.

Μ

«Γνωρίζω ότι ο ελληνικός λαός πέρασε μια δύσκολη περίοδο. Κυρίως,
όταν οι Ελληνες έπρεπε να υποστούν
επώδυνες μεταρρυθμίσεις», είπε ενδεικτικά η κ. Μέρκελ, τονίζοντας ότι το
σημαντικότερο βάρος σήκωσαν ιδιαίτερα οι άνεργοι. «Δεν είναι το τέλος
μιας μεταρρυθμιστικής περιόδου,
αλλά η αρχή μιας νέας κατάστασης.
Η ανεργία έχει μειωθεί και προσπαθούμε να δημιουργούμε θέσεις εργασίας για νέους ανθρώπους», πρόσθεσε η καγκελάριος της Γερμανίας,
η οποία αναφέρθηκε εν συνεχεία,
εκτενώς, στη γερμανική στήριξη της
ελληνικής οικονομίας.
Οπως είπε, η επίσκεψή της στοχεύει
στην ανάκαμψη της Ελλάδας, στην
επιστροφή της στις αγορές και στη
μείωση της ανεργίας. Η κ. Μέρκελ
ανέφερε ότι ήδη έχουν γίνει μεγάλες

ις πολλές θυσίες και το βαρύ οικονομικό και κοινωνικό τίμημα,
που κατέβαλαν οι Έλληνες, για
να παραμείνουν στην ΕΕ και στον σκληρό πυρήνα της, την Ευρωζώνη, πληρώνοντας ακόμη και για λάθη, που δεν
θα μπορούσαν να τους αποδοθούν,
υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, κατά
τη συνάντησή του με την Γερμανίδα
καγκελάριο, Άγκελα Μέρκελ, στο Προεδρικό Μέγαρο.
Ο κ. Παυλόπουλος ευχαρίστησε επίσης την κ. Μέρκελ για τη στήριξη που
παρείχε στην Ελλάδα κατά την πορεία
εξόδου της χώρας από τα μνημόνια.
«Σας καλωσορίζω στην Προεδρία και
αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να ανταποδώσω τη θερμή φιλοξενία που μου επιφυλάξετε στο
Βερολίνο το 2016. Συνέβη κάτι πολύ σημαντικό τότε, διαλύθηκαν κάποιες παρανοήσεις για την ήδη ειλημμένη απόφαση της Ελλάδας να παραμείνει στην
Ε.Ε. και την Ευρωζώνη. Εκτοτε κάναμε
πολλές θυσίες, κάτι που αναγνωρίσατε
και εσείς ακόμη και για λάθη που δεν θα
μπορούσαν να μας αποδοθούν», είπε ο
κ. Παυλόπουλος.
«Υστερα από την άρση των παρανοήσεων η Γερμανία και εσείς στηρίξατε
την Ελλάδα για την έξοδο από την
επώδυνη περίοδο των μνημονίων. Η
στήριξη της Ελλάδας ήταν κάτι καλό και
για την Γερμανία αλλά τόνωσε και τη
δική σας ηγετική φυσιογνωμία. Και τούτο, διότι όλοι σήμερα αποδέχονται αφενός ότι η τότε υπεράσπιση της ευρωπαϊκής πορείας της Ελλάδας ήταν και
υπεράσπιση, γενικότερα, της συνοχής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης» τόνισε ο κ. Παυλόπουλος και
πρόσθεσε: «Η Ελλάδα δεν διανοείται την

Τ
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Στήριξη Μέρκελ σε Πρέσπες

επενδύσεις από γερμανικές εταιρείες
στην Ελλάδα, αφήνοντας, ωστόσο, κάποιες αιχμές για τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Επιπλέον, υπογράμμισε τις επαφές που θα έχει σήμερα με εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών, αλλά και τις κοινές
πρωτοβουλίες στον τομέα των εξα-

γωγών. Η κ. Μέρκελ ευχαρίστησε τον
κ. Τσίπρα για την ανάδειξη της Γερμανίας σε τιμώμενη χώρα κατά τη
ΔΕΘ του 2020, ενώ τόνισε και τα τέσσερα εκατομμύρια Γερμανών τουριστών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα
κατά το 2018.
Η κ. Μέρκελ επισήμανε τη σημασία

της συμφωνίας των Πρεσπών ανάμεσα σε Ελλάδα και ΠΓΔΜ, αναφέροντας μάλιστα τη χώρα ως «Βόρεια Μακεδονία». Οπως είπε η κ. Μέρκελ, η
συμφωνία είναι επωφελής για όλους,
την Ελλάδα, την ΠΓΔΜ αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ χαιρέτισε
τις προσπάθειες των κ. Τσίπρα και Ζόραν Ζάεφ για την επίτευξή της. Η κ.
Μέρκελ είπε ακόμη ότι στη σημερινή
συνάντησή της θα τονίσει στον πρόεδρο της Ν.Δ. Κυριάκο Μητσοτάκη το
όφελος που έχει για την Ελλάδα, την
ΠΓΔΜ και την Ευρώπη η συμφωνία
των Πρεσπών. Η καγκελάριος είπε ότι
όταν υπάρχουν μεγάλα εθνικά ζητήματα θα πρέπει τα κόμματα να τηρούν
σωστή στάση. Και συμπλήρωσε: «Θα
θέσω τα θέματα αυτά στον κ. Μητσοτάκη, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να αλλάξω τα πράγματα επειδή
μίλησα ως καγκελάριος της Γερμανίας». Η Ν.Δ. εξέφρασε την «ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η κ.
Μέρκελ επιβεβαίωσε ότι κατανοεί την
αντίθεση της μεγάλης πλειοψηφίας
του ελληνικού λαού στη συμφωνία των
Πρεσπών, όπως και την παραδοχή της

Μέρκελ: Υπόθεση καρδιάς να στηρίξουμε την Ελλάδα

πορεία της προς το μέλλον εκτός της
ευρωπαϊκής μας οικογένειας, πλην
όμως και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα
μπορούσε να διατηρήσει αλώβητη την
ιστορική της φυσιογνωμία δίχως την Ελλάδα, στη χορεία των κρατών-μελών
της».
Ο Προκόπης Παυλόπουλος επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας για
τις γερμανικές αποζημιώσεις λέγοντας
ότι οι απαιτήσεις της Ελλάδας για το κατοχικό δάνειο και τις αποζημιώσεις από
τα εγκλήματα της απάνθρωπης ναζιστικής κατοχής είναι νομικώς ενεργές
και δικαστικώς επιδιώξιμες, και σημείωσε ότι «οφείλουμε να λύσουμε το
σχετικό ζήτημα στο αρμόδιο δικαιοδοτικό φόρουμ και στη βάση του κοινού
μας διεθνούς και ευρωπαϊκού νομικού
πολιτισμού».
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι έχουμε χρέος να

αγωνισθούμε για την πραγμάτωση του
κοινού μας ευρωπαϊκού οράματος, την
ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και ανέλυσε στους τρεις άξονες πάνω στους οποίους πρέπει να
επικεντρωθεί αυτή η προσπάθεια.
Όπως υποστήριξε, ο πρώτος άξονας,
αφορά την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και
Πολιτική Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη
ενίσχυσης της πολιτικής πλήρους εφαρμογής των κανόνων του ευρωπαϊκού δικαίου περί αλληλεγγύης κυρίως στον,
υπαρξιακής σημασίας για τη συνοχή του
ευρωπαϊκού οικοδομήματος, τομέα του
Προσφυγικού και του Μεταναστευτικού
ζητήματος. Ως προς το θέμα αυτό, επισήμανε και τον κορυφαίο ρόλο που έχει
διαδραματίσει η 'Ανγκελα Μέρκελ, αλλά
και το προσωπικό κόστος για εκείνη, ενώ
επανέλαβε ότι όλοι οι εταίροι έχουμε
στοιχειώδες ευρωπαϊκό χρέος -το οποίο

εμείς, οι Έλληνες, εκπληρώνουμε στο
ακέραιο- σεβασμού του χρέους αυτού.
Ο δεύτερος άξονας, αφορά -όπως
είπε- την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και στην Ευρωζώνη, η οποία
πρέπει να καταστεί επαρκής και βιώσιμη. «Τούτο προϋποθέτει, κατά προτεραιότητα, την ενεργοποίηση των θεσμικών πυλώνων, των σχετικών με τη
συλλογική λειτουργία του Eurogroup,
την πλήρη αξιοποίηση του ρόλου του
ESM ως Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου και, πρωτίστως, τη θωράκιση της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έτσι,
ώστε αυτή αφενός να εποπτεύει καταλλήλως το σύνολο του ευρωπαϊκού
τραπεζικού συστήματος και αφετέρου
ν' αντιμετωπίσει τα ζέοντα ζητήματα
ρευστότητας και δημόσιου χρέους στο
σύνολο της Ευρωζώνης» σημείωσε ο
Πρόεδρος.
Ο τρίτος άξονας είπε ο κ. Παυλόπουλος, αφορά την υπεράσπιση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Κράτους Δικαίου.
«Έτσι ώστε ν' αντιμετωπισθούν, στο
πλαίσιο των κρατών - μελών, η επικίνδυνη διεύρυνση των ανισοτήτων και οι
κίνδυνοι ρήξης του κοινωνικού ιστού
που, δυστυχώς, ευνοούν, όπως προανέφερα, την εμφάνιση λαϊκιστικών ή
ακόμη και νεοναζιστικών μορφωμάτων,
τα οποία έχουν ως στόχο την κατεδάφιση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος»
κατέληξε.
Οι ελληνογερμανικές σχέσεις έχουν
εξελιχθεί και είναι μεγάλο το ενδιαφέρον η Ελλάδα όχι μόνο να παραμείνει,
αλλά να είναι και ισχυρό μέλος της ΕΕ,
τόνισε από την πλευρά της η Γερμανίδα καγκελάριος, Άγκελα Μέρκελ.

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”
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ότι δεν μπορεί να επηρεάσει τη θέση
της Ν.Δ. και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης».
Η καγκελάριος της Γερμανίας, δήλωσε, επίσης, «αιφνιδιασμένη» από
την ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχει σχέση ανάμεσα στις διαπραγματεύσεις για το ονοματολογικό και
στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει καμία σχέση».
Η κ. Μέρκελ μίλησε, επίσης, για το
προσφυγικό, τονίζοντας ότι έπληξε
την Ελλάδα σε μια περίοδο κατά την
οποία αντιμετώπιζε ήδη προβλήματα.
Και πρόσθεσε πως το Βερολίνο θα
στηρίξει την υλοποίηση της συμφωνίας Ε.Ε. - Τουρκίας. Από τις επισημάνσεις του κ. Τσίπρα, η πλέον έντονη ήταν η σαφής προειδοποίηση που
απηύθυνε προς τα Τίρανα για την απόλυτη διασύνδεση της ευρωπαϊκής
προοπτικής της Αλβανίας και του σεβασμού της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Ο κ. Τσίπρας έθεσε, επίσης,
στην κ. Μέρκελ την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου στο Αιγαίο
και της Ανατολικής Μεσογείου, τονίζοντας ωστόσο τη στήριξη της Αθήνας
για την ευρωπαϊκή προοπτική της
Τουρκίας, ενώ αναφέρθηκε στις γερμανικές αποζημιώσεις.

«Χαιρόμαστε που η Ελλάδα ολοκλήρωσε τα προγράμματα και ξεκινά μία
νέα φάση που θα στηρίξουμε σε διμερές επίπεδο. Ελπίζουμε η οικονομική
ανάπτυξη να έχει αντίκτυπο σε όλους
τους πολίτες. Θα αντιμετωπίζουμε από
κοινού τις προκλήσεις της Ευρώπης»,
σημείωσε η κ. Μέρκελ.
Είπε επίσης πως «Εχουμε τη μεγάλη
ευκαιρία να εκπροσωπήσουμε τη Γερμανία στη ΔΕΘ. Πιστεύω ότι η Ελλάδα
είναι σημαντικός τόπος επενδύσεων, φυσικά ο κόσμος πέρασε πολύ δύσκολες
εποχές και ελπίζουμε ότι η οικονομική
ανάπτυξη η οποία υπάρχει πλέον να έχει
αντίκτυπο σε όλους τους πολίτες».
Η Αγκελα Μέρκελ αναφέρθηκε και
στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Ε.Ε. λέγοντας «Χρειαζόμαστε μια ισχυρή και ενιαία Ευρώπη με
κοινές απαντήσεις, συμμερίζομαι την ελληνική θέση στο θέμα των προσφύγων
και συμφωνώ ότι δεν μπορούμε να
αφήσουμε μόνη της την Ελλάδα, γνωρίζουμε ότι ακόμη και σήμερα είναι τεταμένη η κατάσταση σε πολλά νησιά για
αυτό θα στηρίξουμε μια κοινή πολιτική
ασύλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο».
Αναφερόμενη στη Συμφωνία των
Πρεσπών «είπε πως είναι κάτι καλό και
για την Ελλάδα και για την Ευρώπη να
υπάρχει μια ειρηνική εξέλιξη στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων».
Η κ. Μέρκελ έκλεισε λέγοντας ότι
«αναλαμβάνουμε απόλυτη ευθύνη για
την ιστορική μας υποχρεώση και ευθύνη ξέρουμε για τα εγκλήματα των Εθνικοσοσιαλιστών στην Ελλάδα για αυτό είναι υπόθεση καρδιάς να στηρίξουμε την
Ελλάδα προς όφελος και των δύο κρατών».
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“Οι εθνικές εκλογές, η συμφωνία των Πρεσπών και
ο Έλληνας ψηφοφόρος ως λαϊκός κριτής και δικαστής”
Λ
έγεται μετ'
επιτάσεως και
είναι θαρρούμε
αληθές, ότι το επίκεντρο
της προσεχούς -και όπως
φαίνεται είναι κοντάεκλογικής για το Εθνικό
Κοινοβούλιο
αναμετρήσεως θα έχει
άμεση και καθοριστική
σχέση, πρωτίστως μεν με
το εν εξελίξει
ευρισκόμενο κατ' αυτάς
Σκοπιανό πρόβλημα και
ιδιαιτέρως με την τύχη
(θετική ή αρνητική) της
συμφωνίας των
Πρεσπών,
δευτερευόντως δε με την
πορεία των εισέτι
επισφαλών οικονομικών
μας πραγμάτων, παρά
την αντίθετη κυβερνητική
ρητορική και βεβαίως
κατά τρίτο λόγο με την
καθημερινά κλονιζομένη
κοινωνική συνοχή και
ασφάλεια του λαού μας.

Στο νέο ασφαλώς χρόνο
που αρχίσαμε να διανύουμε
εδώ και λίγες μέρες θα “βρούμε” μπροστά μας (Μάιος
2019) εκτός από τις εθνικές
εκλογές, περί των οποίων
αναφερθήκαμε ανωτέρω, και
τις Ευρωεκλογές και τις περιφερειακές αλλά και τις δημοτικές. Οι εκλογές αυτές,
λόγω της περιορισμένης εμβέλειας και της φύσεως του
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αντικειμένου τους, τίθενται,
οι μεν πρώτες σε δευτερεύουσα μοίρα, οι δε δεύτερες και
τρίτες προσλαμβάνουν τοπικό
χαρακτήρα και το ενδιαφέρον
των πολιτών σταματάει στο
πλαίσιο αυτό. Εμείς στην αναφορά μας αυτή θα καταθέσουμε τις απόψεις μας ό,τι
έχει σχέση με τις εθνικές
εκλογές, οι οποίες σε κάθε
περίπτωση, ιδιαίτερα σήμερα,
εν όψει του Μακεδονικού προβλήματος, αποκτούν εθνικό
ενδιαφέρον μείζονος σημασίας.
Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι
η συντριπτική πλειοψηφία του
ελληνικού λαού, κατά καιρούς
και σε ανύποπτο χρόνο, έχει
εκφραστεί ελεύθερα και πήρε

σαφή και ξεκάθαρη θέση για
τον Μακεδονικό εθνικό πρόβλημα, αλλά και ειδικότερα
με τις δύο τελευταίες πανελλαδικές ογκώδες συγκεντρώσεις στην Θεσσαλονίκη και
Αθήνα και βεβαίως και με
πολλές άλλες μεμονωμένες
και συλλογικές αντιδράσεις
καταδίκασε ευθέως ως εθνοπροδοτική κατάπτυστη και
εγκληματική τη συμφωνία των
Πρεσπών και ό,τι άλλο έχει
σχέση με αυτή.
Το ευρύτερο κοινωνικό κλίμα έκτοτε ίσα με σήμερα εξακολουθεί να είναι βαθιά φορτισμένο και η εθνική και πατριωτική οργή και αγανάκτηση τείνουν να πάρουν έτι περαιτέρω απρόβλεπτες ίσως
διαστάσεις, οι οποίες, σε κάθε
περίπτωση, πιστεύεται ότι θα
“ξεσπάσουν” κατά την εκλογική αναμέτρηση των εθνικών
εκλογών στον ευρύτερο, ιδιαίτερα όμως στο Μακεδονικό,
χώρο, παρά τις όποιες στοχευμένες κατευναστικές κ.λπ.
προσπάθειες από την πλευρά
των ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ -οι μέχρι
φαιδρότητας αλλοπρόσαλλοι
τακτικισμοί του κ. Καμμένου
δεν τον αφήνουν στο απυρόβλητο- οι οποίες εν κατακλείδι
επιτυγχάνουν τα αντίθετα
αποτελέσματα και παραλλήλως προκαλούν και ατσαλώνουν το αγωνιστικό φρόνημα
του προδομένου λαού.
Ως τέτοιες ανούσιες και

άκρως προκλητικές ενέργειες
ο ελληνικός λαός χαρακτηρίζει και τις πρόσφατες κομματικές φιέστες του ΣΥΡΙΖΑ
στη Θεσσαλονίκη και Σαμοθράκη, οι οποίες πέραν των
άλλων αντιδράσεων έδωσαν
το δικαίωμα να κυκλοφορήσει
ευρέως στο βορειοελλαδικό
χώρο η γνωστή ρήση της εγκληματολογικής επιστήμης,
κατά την οποία ο “εγκληματίας” περιφέρεται πέριξ του
τόπου του εγκλήματός του.
Και καθίσταται -δικαίως- αυτονόητο ότι τον ίδιο χαρακτηρισμό ενδέχεται να επιφυλάξουν οι Έλληνες πολίτες
και στην καγκελάριο της Γερμανίας κ. Merkel, η οποία επέλεξε -μήπως τυχαίως- τον κατάλληλο χρόνο να επισκεφθεί
τον Έλληνα πρωθυπουργό κ.
Τσίπρα, εν όψει της κυρώσεως της συμφωνίας των Πρεσπών από την Βουλή των Ελλήνων, λησμονήσαντες προφανώς την ακόμα νωπή “επιδαψίλευση” με εκείνη την περιβόητη φράση m. Merkel go
back.
Επί του προκειμένου όμως
στην περίπτωση της Μακεδονίας μας με την υπερτρισχιλιετή ελλληνική ιστορική
διαδρομή της δικαιολογημένα
θα ταίριαζε απόλυτα ένα
ηρωικό ΟΧΙ σαν και εκείνο
που χρησιμοποίησαν πολλές
φορές μέχρι σήμερα οι πρόγονοί μας. Ποιος όμως να το

πει αυτό το ΟΧΙ σήμερα αφού
όλοι γνωρίζουμε ότι εξέλιπαν
πλέον τα μεγάλα πολιτικά
αναστήματα σε αυτόν τον
τόπο!!
Από το στόμα όμως του κ.
Πρωθυπουργού, ο οποίος σε
αυτές τις περιπτώσεις κρίσεως των εθνικών θεμάτων έχει
τον πρώτο λόγο, αντί του ΟΧΙ,
σε μία πρόσφατη τηλεοπτική
συνέντευξή του, ακούστηκε
μεταξύ των άλλων και το εξής
απίστευτο “θα ξεφτιλιστεί η
χώρα αν δεν ψηφιστεί η συμφωνία των Πρεσπών”. Δηλαδή
εάν με ελληνική υπογραφή
δεν δημιουργηθεί ένα άλλο
κράτος στα βόρεια σύνορα
της Ελληνικής Μακεδονίας
με το ίδιο όνομα Μακεδονία
και με γλώσσα και εθνότητα
μακεδονική η Ελλάδα θα ξεφτιλιστεί... Σε εμάς δεν μένει
τίποτε άλλο να πούμε... Τελεία
και παύλα. Ο νους μας σταματάει εδώ...
Κάτω από αυτή τη φορτισμένη ατμόσφαιρα, για το ξεπούλημα της Μακεδονίας
μας, όπως ανωτέρω αναφέρεται, την σοβούσα οικτρή
οικονομική κατάσταση με την
“ληστρική” φορολογική αφαίμαξη του συνόλου του ελληνικού λαού, πλην βεβαίως της
ατέλειωτης κομματικής στρατιάς των ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛηδών
και την αποδιοργάνωση δυστυχώς της κοινωνικής συνοχής σε συνδυασμό με την

καλπάζουσα εγκληματικότητα
και τον απόλυτο κλονισμό του
αισθήματος ασφαλείας των
πολιτών, αλλά και άλλα πολλά
παρόμοια, καλείται οσονούπω
ο Έλληνας πολίτης στις κάλπες να αποφασίσει με την
ψήφο του για την παραπέρα
τύχη και πορεία του μέλλοντός του.
Τι θα πράξει ο λαός όταν
θα βρεθεί μπροστά στην κάλπη εμείς αδυνατούμε να το
προβλέψουμε και να το διατυπώσουμε εδώ. Θα πάει δηλαδή στην κάλπη, ως λαϊκός
κριτής και δικαστής, για να
αποφασίσει με αίσθημα ευθύνης, με σύνεση και φρόνηση, να “σταυρώσει” κατά
το δη λεγόμενον τους καλύτερους και ικανότερους εκπροσώπους του για το εθνικό
κοινοβούλιο ή απλώς θα πάει
να “μαυρίσει” κάποιους άλλους για λόγους άσχετους
με την αξιωσύνη και τις ικανότητες αυτών... Εμείς σε πείσμα όλων αυτών, επειδή η
κατάσταση κατέστη τα τελευταία χρόνια τραγικά κρίσιμη και συνεπεία τούτου πάθαμε και υποφέραμε πάρα
πολλά, θα συνιστούσαμε με
πάσαν δυνατήν ειλικρίνειαν
και επιφύλαξιν η ψήφος μας
να είναι ανάλογη με την “των
τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν” κατά την Αριστοτέλειον
ρήσιν. -Χρόνια Πολλά, Καλή
Χρονιά.-

Τα οφέλη της αρώνιας στον ανθρώπινο οργανισμό
1. ΠΗΓΗ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ
Οι καρποί της Αρώνιας έχουν
την υψηλότερη συγκέντρωση
αντιοξειδωτικών που υπάρχουν
σε οποιαδήποτε φρούτα. Γιατί
είναι αυτό τόσο σημαντικό; Τα
αντιοξειδωτικά προστατεύουν
τα κύτταρα του σώματος από
τις βλαβερές συνέπειες της
οξείδωσης. Και επειδή Αρώνια
είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, έχει μια πολύ υψηλή τιμή
ΟRAC (Οxygen Radical ικανότητα απορρόφησης - ένα μέτρο
της ισχύος ενός αντιοξειδωτικού που εξουδετερώνουν τις
ελεύθερες ρίζες) - σχεδόν 80
μονάδες, το υψηλότερο μεταξύ
των φρούτων. Στις Ηνωμένες
Πολιτείες, η Αρώνια ελέγχθηκε
από το Υπουργείο Γεωργίας,
το Νοέμβριο του 2007. Στην
έρευνα η Αρώνια δοκιμάστηκε
σε σύγκριση με 276 άλλα φρούτα και αποδείχθηκε ότι κατατάσσεται στο Ν° 1 αντιοξειδωτικό.
2. ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Το δεύτερο μεγάλο όφελος
από την κατανάλωση της Αρώνιας είναι η διατήρηση της καλής υγείας του ουροποιητικού
συστήματος. Λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος (ουρολοιμώξεις) συμβαίνουν σε
εκατομμύρια ανθρώπους σε
όλο τον κόσμο. Η κύρια αιτία
είναι η Escherichia coli. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν συχνή
αίσθηση και / ή ανάγκη για ούρηση, πόνο κατά την ούρηση

και θολά ούρα. Είναι γνωστό
ότι τα βακκίνια είναι καλό για
την καταπολέμηση της ΙΙΤΙ,
αλλά οι μελέτες δείχνουν ότι
οι καρποί της Αρώνιας είναι
πέντε έως δέκα φορές πιο αποτελεσματική, λόγω τής υψηλότερης δόσης του κινικού οξέος
σε αυτά, το οποίο έχει αποδειχθεί σημαντική ουσία κατά
της πρόληψης λοιμώξεων του
ουροποιητικού. Πρόσθετες εργαστηριακές μελέτες έδειξαν
ότι η Αρώνια είναι αποτελεσματική στη μείωση της ανάπτυξης μικροοργανισμών για
πολλά βακτήρια, συμπεριλαμβανομένων Escherichia, αποδεικνύοντας έτσι ότι βοηθάει
στην πρόληψη και τη θεραπεία
ουρολοιμώξεων με αποτέλεσμα
τη διατήρηση της καλής υγείας
του ουροποιητικού συστήματος.
3. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
Η Αρώνια είναι επίσης γνωστό ότι βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος, κάνει τα
αιμοφόρα αγγεία ισχυρότερα
και να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Οι ελεύθερες ρίζες είναι η πραγματική
αιτία διαφόρων νόσων του σώματος και η Αρώνια μπορεί να
αποτρέψει το σχηματισμό αυτών των ριζών εμποδίζοντας
έτσι ασθένειες, όπως ο διαβήτης και άλλες καρδιαγγειακές
παθήσεις. Τα ώριμα φρούτα
Αρώνιας περιέχουν μεγάλη ποσότητα φαινολών που απολυμαίνουν το αίμα και το σώμα,

προάγουν την επούλωση των
πληγών, την απομάκρυνση τοξικών ουσιών από το σώμα,
μειώνουν τη φλεγμονή, βελτιώνουν την ελαστικότητα των
αιμοφόρων αγγείων και την
πρόληψη απόφραξη τους. Πολλές μελέτες έχουν γίνει για την
Αρώνια και συγκεκριμένα δοκιμάζονται οι ανθοκυανίνες από
τον καρπό της Αρώνιας. Οι μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι ανθοκυανίνες του
καρπού είναι χρήσιμες για την
καταπολέμηση του "οξειδωτικού στρες" στους ασθενείς με
καρδιαγγειακές παθήσεις.
4. ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Ανάμεσα στα κορυφαία οφέλη που έχει η Αρώνια είναι ότι
βοηθά σημαντικά στη διατήρηση της αρτηριακής πίεσης
σε φυσιολογικά επίπεδα. Τα.
σκούρα χρωματισμένα μούρα
είναι γνωστό ότι προλαμβάνουν
τους σπασμούς στα αιμοφόρα
αγγεία, διατηρώντας την πίεση
του αίματος μακριά από την
"επικίνδυνη ζώνη". Ο χυμός ή
το τσάι από αρώνια συνιστάται
ιδιαίτερα σε όσους έχουν προβλήματα με το κυκλοφορικό
σύστημα και την αρτηριακή
πίεση. Οι πολυφαινόλες της
Αρώνιας επιδρούν χαλαρωτικά
στα αορτικά αγγεία και μειώνουν την αρτηριακή πίεση.
5. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ
Υπήρξαν μια σειρά από με-

Επιμέλεια:
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λέτες που αναλύουν το πως η
Αρώνια επηρεάζει τους ανθρώπους με διαβήτη. Παρατηρήθηκε ότι η κατανάλωση της
Αρώνιας δεν αυξάνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα αλλά
μπορεί ακόμη και να τα μειώσει.
Έτσι είναι πολύ ευεργετική για
τους ανθρώπους που θέλουν
την πρόληψη του διαβήτη και
μπορεί επίσης να βοηθήσει
τους ανθρώπους να διαχειριστούν το διαβήτη. Η κατανάλωση μιας δίαιτας χαμηλής σε
λιπαρά και πλούσιας σε αντιοξειδωτικά μειώνει τον κίνδυνο
της παχυσαρκίας και της αντίστασης στην ινσουλίνη. Τα αντιοξειδωτικά προστατεύουν τα
παγκρεατικά κύτταρα από το
οξειδωτικό στρες που προκαλείται από τη γλυκόζη και οι

ανθοκυανίνες διεγείρουν την
έκκριση ινσουλίνης. Έτσι ο χυμός Αρώνιας χωρίς ζάχαρη και
πρόσθετα τεχνητά γλυκαντικά
αποτελεί «ένα πολύτιμο συμπλήρωμα» για τη θεραπεία
ασθενών με διαβήτη.
6. ΥΓΕΙΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Η Αρώνια έχει επίσης αποδειχθεί ότι βοηθάει στη θεραπεία των προβλημάτων του
στομάχου, συμπεριλαμβανομένων γαστρικών ελκών και διάρροιας. Οι αντιοξειδωτικές επιδράσεις της Αρώνιας έχουν
μια γάστρο προστατευτική επίδραση κατά τη θεραπεία της
οξείας αιμορραγικής γαστρικής
βλάβης. Μετά από μελέτες που
έγιναν αποδείχθηκε πως αποτελεί ένα φυσικό μέσο, κυρίως
με την κατανάλωση αποξηραμένης αρώνιας, για την αποτελεσματική θεραπεία στομαχικών προβλημάτων (συμπεριλαμβανομένωντων ελκών).
7. ΑΝΤΙ-ΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ
Στα πλαίσια της προστασίας
του πεπτικού συστήματος η
Αρώνια δρα επίσης ως αντικαρκινικός παράγοντας. Είναι
γνωστή η επίδραση των μαύρου χρώματος μούρων και καρπών στον καρκίνο και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική ειδικά
για εκείνους που πάσχουν από
καρκίνο του παχέος εντέρου.
Μια μελέτη που διεξήχθη το
2003 έδειξε ότι τα μούρα παρέχουν μια φυσική άμυνα για
την καταπολέμηση του καρκί-

νου του παχέος εντέρου. Το
άρθρο, «Σκοτεινότερα φρούτα
θα μπορούσαν να πολεμήσουν
τον καρκίνο», ασχολείται με τα
ευρήματα των ερευνητών στο
Πανεπιστήμιο του Οχάιο οι
οποίοι διαπίστωσαν ότι τα πιο
σκούρα φρούτα και τα μούρα
θα μπορούσαν να καταπολεμήσουν τον καρκίνο. Συγκεκριμένα αναφέρει το άρθρο ότι
οι ανθοκυανίνες, οι φυσικές
χρωστικές που λαμβάνονται
από το μαύρα καρότα και ραπανάκια επιβράδυνε την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων
με μεταξύ 50 και 80%. Αλλά οι
ανθοκυανίνες από αρώνια θανατώνουν έως το ένα πέμπτο
των υπαρχόντων καρκινικών
κυττάρων, χωρίς να επηρεάζουν τα υγιή.
8. ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Εάν στη διατροφή σας περιλαμβάνεται τακτικά την Αρώνια,
μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι
τα κρυολογήματα και τη γρίπη
δεν θα σας απασχολήσουν σύντομα. Η Αρώνια καταπολεμά
τα βακτήρια και τους ιούς και
ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. Ο φυσικός χυμός Αρώνιας έχει αντι-ιική δράση, λόγω
των ανθοκυανίνων οι οποίες
μπλοκάρουν την δράση ενζύμων της κυκλοοξυγενάσης
COΧ-1 και CΟΧ-2 που προκαλούν φλεγμονές στο σώμα. Η
ανασταλτική τους δράση είναι
συγκρίσιμη με αυτή των δημοφιλών φαρμάκων της ιβουπροφαίνης και ναπροξένης.

τοπικά
την αναμονή για ένα δίπλωμα
οδήγησης έχει θέσει περίπου
70.000 υποψηφίους οδηγούς
το υπουργείο Μεταφορών, αφού
εδώ και περίπου τρεις μήνες, από
την 1 Οκτωβρίου 2018, έχει
σταματήσει η διενέργεια των
σχετικών εξετάσεων.

Σ

Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση
υποτίθεται ότι από τα τέλη του Απρίλη
του περασμένου έτους είχε έτοιμη την
άμεση κατάθεση στη Βουλή ενός νομοσχεδίου που θα άλλαζε οριστικά τον τρόπο διεξαγωγής των πρακτικών εξετάσεων για τους υποψήφιους οδηγούς,
οκτώ μήνες αργότερα δεν έχει γίνει το
παραμικρό. Το εντυπωσιακό είναι, δε,
πως με αφορμή την υποτιθέμενη άμεση
κατάθεση του εν λόγω νομοσχεδίου το
υπουργείο Μεταφορών είχε σταματήσει
να πληρώνει τους εξεταστές, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι, από τον Οκτώβριο, να πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενες πΣτην αναμονή για ένα δίπλωμα οδήγησης έχει θέσει περίπου 70.000
υποψηφίους οδηγούς το υπουργείο Μεταφορών, αφού εδώ και περίπου τρεις
μήνες, από την 1 Οκτωβρίου 2018, έχει
σταματήσει η διενέργεια των σχετικών
εξετάσεων.
Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση
υποτίθεται ότι από τα τέλη του Απρίλη
του περασμένου έτους είχε έτοιμη την
άμεση κατάθεση στη Βουλή ενός νομοσχεδίου που θα άλλαζε οριστικά τον τρόπο διεξαγωγής των πρακτικών εξετάσεων για τους υποψήφιους οδηγούς,
οκτώ μήνες αργότερα δεν έχει γίνει το
παραμικρό. Το εντυπωσιακό είναι, δε,
πως με αφορμή την υποτιθέμενη άμεση
κατάθεση του εν λόγω νομοσχεδίου το
υπουργείο Μεταφορών είχε σταματήσει
να πληρώνει τους εξεταστές, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι, από τον Οκτώβριο, να πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενες πενθήμερες απεργίες κατηγορώντας τον αρμόδιο υπουργό Χρήστο
Σπίρτζη για εμπαιγμό. Να σημειώσουμε
ότι μια επιτροπή εξεταστών απ’ όλη τη
χώρα είχε συναντήσει τον υπουργό Μεταφορών στις αρχές του περασμένου
Απριλίου προκειμένου να βρεθεί μία
λύση στο πρόβλημα που διαφαινόταν, με
τον κ. Σπίρτζη να τους υπόσχεται ότι το
νομοσχέδιο θα δινόταν σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τη Μεγάλη Εβδομάδα,
ενώ αμέσως μετά θα μεσολαβούσε μια
περίοδος προσαρμογής μέχρι τέλος
Σεπτεμβρίου, προκειμένου οι εξεταστές
να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Στις 2
Οκτωβρίου ο κ. Σπίρτζης -και αφού οι
εξεταστές προχώρησαν στην ανακοίνωση απεργιακών κινητοποιήσεων- συναντήθηκε εκ νέου μαζί τους υποσχόμενος αυτή τη φορά ότι το νομοσχέδιο
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70.000 οδηγοί εν αναμονή

θα κατατεθεί εντός μιας εβδομάδας, κάτι
που τελικά δεν έγινε. Από εκεί και πέρα
η κατάθεση του εν λόγω νομοσχεδίου
από το υπουργείο Μεταφορών στη Βουλή έχει εξελιχθεί σε μείζον επικοινωνιακό θέμα, με τον κ. Σπίρτζη, σε διάστημα
σχεδόν ενός μήνα -από τις 15 Νοέμβρη
μέχρι τις 9 Δεκέμβρη-, να τονίζει κάθε
φορά σε δηλώσεις και συνεντεύξεις
του ότι το σχετικό νομοσχέδιο είναι
έτοιμο να κατατεθεί… αύριο.
Οπως αναφέρει ο κ. Γιώργος Κυριακόπουλος, μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών
Περιφερειών Ελλάδος, με τον κ. Σπίρτζη
έχουν γίνει δύο συναντήσεις. «Η πρώτη
τον Απρίλιο και η δεύτερη τον Οκτώβριο.
Την πρώτη φορά μάς είπε ότι μέσα σε
μία εβδομάδα θα μας έδινε το σχέδιο νόμου και θα είχαμε κι εμείς μία εβδομάδα να του απαντήσουμε. Στις αρχές Μαΐου κυκλοφόρησε το πρώτο σχέδιο νόμου, το οποίο όμως δεν κατατέθηκε ποτέ
στη Βουλή. Το ίδιο έγινε και τον Οκτώβριο. Και τότε κυκλοφόρησε ένα σχέδιο
νόμου, το οποίο επίσης δεν κατατέθηκε
ποτέ και αυτό παρά τις περί του αντιθέτου δεσμεύσεις του κ. υπουργού. Το
δικό μας το αίτημα αφορά στην καταβολή των δεδουλευμένων. Εδώ και 3
χρόνια το έργο των εξετάσεων οδήγησης γίνεται με παρατάσεις και με τροπολογίες εξάμηνης, οχτάμηνης παράτασης κ.ο.κ. Η τελευταία τροπολογία ψηφίστηκε τον Ιανουάριο του 2018 και
έδινε παράταση στη σχετική διαδικασία
μέχρι τον Απρίλιο. Εκτοτε υπάρχει ένα
κενό. Από τον Μάιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο οι εργαζόμενοι εξεταστές είναι
απλήρωτοι, με αποτέλεσμα να αναγκαστούμε να προχωρήσουμε σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Εξετάσεις πλέον
δεν γίνονται και οι υποψήφιοι οδηγοί δίνουν μόνο τα σήματα», επισημαίνει χαρακτηριστικά ο κ. Κυριακόπουλος.

Κοινωνικό πρόβλημα
Το εν λόγω ζήτημα έχει προσλάβει
πλέον διαστάσεις χιονοστιβάδας, δεδομένου ότι το πάγωμα των εξετάσεων
για την παροχή διπλωμάτων οδήγησης
έχει αρχίσει να δημιουργεί σημαντικά
προβλήματα όχι μόνο στους υποψήφιους οδηγούς, αλλά και σε ολόκληρους
κλάδους της οικονομίας, όπως οι πωλήσεις αυτοκινήτων και οι σχολές οδηγών.
Ιδιαίτερα οι τελευταίες αντιμετωπίζουν
στην πλειονότητά τους πρόβλημα επιβίωσης, αφού εδώ και περίπου τρεις μήνες δεν έχουν καθόλου έσοδα, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να
έχουν απλήρωτους υπαλλήλους και
ταυτόχρονα να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις τρέχουσες υποχρεώσεις
τους.
Η εν λόγω εξέλιξη έχει επίσης άμεσες
επιπτώσεις και σε σημαντικό αριθμό
υποψήφιων οδηγών, οι οποίοι βρίσκονται στην αναμονή για την απόκτηση
επαγγελματικού διπλώματος προκειμένου είτε να μπορέσουν να αγοράσουν το
δικό τους όχημα είτε να εργαστούν. Δίπλα σε αυτούς υπάρχουν και δεκάδες
άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία
επίσης δεν μπορούν να εξεταστούν, με
αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν μεγάλο
πρόβλημα με τις μετακινήσεις τους.
Δεν είναι δε λίγες οι περιπτώσεις πολιτών που θέλουν να ταξιδέψουν στο
εξωτερικό για επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους και δεν μπορούν να το
κάνουν, καθώς χρειάζονται το δίπλωμά
τους είτε για να βρουν εργασία, είτε για
να μπορέσουν να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους.
Σύμφωνα με τον κ. Κίμωνα Λογοθέτη,
γραμματέα της Ενωσης Εκπαιδευτών
Οδηγών, επί της ουσίας υπάρχουν δύο
κατηγορίες υποψήφιων οδηγών, αυτοί

που περιμένουν να δώσουν εξετάσεις
για να πάρουν δίπλωμα οδήγησης και
εκείνοι που απλώς θέλουν να ανανεώσουν το δίπλωμά τους είτε γιατί έχει λήξει, είτε γιατί θέλουν να το αναβαθμίσουν
για επαγγελματικούς λόγους και οι οποίοι με βάση τη νέα νομοθεσία είναι υποχρεωμένοι να δώσουν εξετάσεις.
ενθήμερες απεργίες κατηγορώντας
τον αρμόδιο υπουργό Χρήστο Σπίρτζη
για εμπαιγμό. Να σημειώσουμε ότι μια
επιτροπή εξεταστών απ’ όλη τη χώρα
είχε συναντήσει τον υπουργό Μεταφορών στις αρχές του περασμένου Απριλίου προκειμένου να βρεθεί μία λύση στο
πρόβλημα που διαφαινόταν, με τον κ.
Σπίρτζη να τους υπόσχεται ότι το νομοσχέδιο θα δινόταν σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τη Μεγάλη Εβδομάδα,
ενώ αμέσως μετά θα μεσολαβούσε μια
περίοδος προσαρμογής μέχρι τέλος
Σεπτεμβρίου, προκειμένου οι εξεταστές
να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Στις 2
Οκτωβρίου ο κ. Σπίρτζης -και αφού οι
εξεταστές προχώρησαν στην ανακοίνωση απεργιακών κινητοποιήσεων- συναντήθηκε εκ νέου μαζί τους υποσχόμενος αυτή τη φορά ότι το νομοσχέδιο
θα κατατεθεί εντός μιας εβδομάδας, κάτι
που τελικά δεν έγινε. Από εκεί και πέρα
η κατάθεση του εν λόγω νομοσχεδίου
από το υπουργείο Μεταφορών στη Βουλή έχει εξελιχθεί σε μείζον επικοινωνιακό θέμα, με τον κ. Σπίρτζη, σε διάστημα
σχεδόν ενός μήνα -από τις 15 Νοέμβρη
μέχρι τις 9 Δεκέμβρη-, να τονίζει κάθε
φορά σε δηλώσεις και συνεντεύξεις
του ότι το σχετικό νομοσχέδιο είναι
έτοιμο να κατατεθεί… αύριο.
Οπως αναφέρει ο κ. Γιώργος Κυριακόπουλος, μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών
Περιφερειών Ελλάδος, με τον κ. Σπίρτζη
έχουν γίνει δύο συναντήσεις. «Η πρώτη
τον Απρίλιο και η δεύτερη τον Οκτώβριο.
Την πρώτη φορά μάς είπε ότι μέσα σε
μία εβδομάδα θα μας έδινε το σχέδιο νόμου και θα είχαμε κι εμείς μία εβδομάδα να του απαντήσουμε. Στις αρχές Μαΐου κυκλοφόρησε το πρώτο σχέδιο νόμου, το οποίο όμως δεν κατατέθηκε ποτέ
στη Βουλή. Το ίδιο έγινε και τον Οκτώβριο. Και τότε κυκλοφόρησε ένα σχέδιο
νόμου, το οποίο επίσης δεν κατατέθηκε
ποτέ και αυτό παρά τις περί του αντιθέτου δεσμεύσεις του κ. υπουργού. Το
δικό μας το αίτημα αφορά στην καταβολή των δεδουλευμένων. Εδώ και 3
χρόνια το έργο των εξετάσεων οδήγη-
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σης γίνεται με παρατάσεις και με τροπολογίες εξάμηνης, οχτάμηνης παράτασης κ.ο.κ. Η τελευταία τροπολογία ψηφίστηκε τον Ιανουάριο του 2018 και
έδινε παράταση στη σχετική διαδικασία
μέχρι τον Απρίλιο. Εκτοτε υπάρχει ένα
κενό. Από τον Μάιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο οι εργαζόμενοι εξεταστές είναι
απλήρωτοι, με αποτέλεσμα να αναγκαστούμε να προχωρήσουμε σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Εξετάσεις πλέον
δεν γίνονται και οι υποψήφιοι οδηγοί δίνουν μόνο τα σήματα», επισημαίνει χαρακτηριστικά ο κ. Κυριακόπουλος.

Κοινωνικό πρόβλημα
Το εν λόγω ζήτημα έχει προσλάβει
πλέον διαστάσεις χιονοστιβάδας, δεδομένου ότι το πάγωμα των εξετάσεων
για την παροχή διπλωμάτων οδήγησης
έχει αρχίσει να δημιουργεί σημαντικά
προβλήματα όχι μόνο στους υποψήφιους οδηγούς, αλλά και σε ολόκληρους
κλάδους της οικονομίας, όπως οι πωλήσεις αυτοκινήτων και οι σχολές οδηγών.
Ιδιαίτερα οι τελευταίες αντιμετωπίζουν
στην πλειονότητά τους πρόβλημα επιβίωσης, αφού εδώ και περίπου τρεις μήνες δεν έχουν καθόλου έσοδα, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να
έχουν απλήρωτους υπαλλήλους και
ταυτόχρονα να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις τρέχουσες υποχρεώσεις
τους.
Η εν λόγω εξέλιξη έχει επίσης άμεσες
επιπτώσεις και σε σημαντικό αριθμό
υποψήφιων οδηγών, οι οποίοι βρίσκονται στην αναμονή για την απόκτηση
επαγγελματικού διπλώματος προκειμένου είτε να μπορέσουν να αγοράσουν το
δικό τους όχημα είτε να εργαστούν. Δίπλα σε αυτούς υπάρχουν και δεκάδες
άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία
επίσης δεν μπορούν να εξεταστούν, με
αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν μεγάλο
πρόβλημα με τις μετακινήσεις τους.
Δεν είναι δε λίγες οι περιπτώσεις πολιτών που θέλουν να ταξιδέψουν στο
εξωτερικό για επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους και δεν μπορούν να το
κάνουν, καθώς χρειάζονται το δίπλωμά
τους είτε για να βρουν εργασία, είτε για
να μπορέσουν να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους.
Σύμφωνα με τον κ. Κίμωνα Λογοθέτη,
γραμματέα της Ενωσης Εκπαιδευτών
Οδηγών, επί της ουσίας υπάρχουν δύο
κατηγορίες υποψήφιων οδηγών, αυτοί
που περιμένουν να δώσουν εξετάσεις
για να πάρουν δίπλωμα οδήγησης και
εκείνοι που απλώς θέλουν να ανανεώσουν το δίπλωμά τους είτε γιατί έχει λήξει, είτε γιατί θέλουν να το αναβαθμίσουν
για επαγγελματικούς λόγους και οι οποίοι με βάση τη νέα νομοθεσία είναι υποχρεωμένοι να δώσουν εξετάσεις.

Αυξήθηκε ο πληθωρισμός λόγω ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά
νοδο 0,6% σημείωσε
ο πληθωρισμός σε
μέσα επίπεδα
πέρυσι, 0,6% τον
Δεκέμβριο, από αύξηση
1% τον Νοέμβριο 2018 και
έναντι αύξησης 0,7% τον
Δεκέμβριο 2017.

Ά

Σε ετήσια σύγκριση (Δεκέμβριος 2018 προς Δεκέμβριο
2017) οι κυριότερες ανατιμήσεις
αφορούσαν στο πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικό αέριο, στον
καπνό, στις τηλεφωνικές υπηρεσίες και στα φαρμακευτικά
προϊόντα, ενώ σε μηνιαία σύγκριση (Δεκέμβριος 2018 προς
Νοέμβριο 2017) αφορούσαν
στην ένδυση- υπόδηση (μετά
την επαναφορά των τιμών από
το δεκαήμερο των εκπτώσεων)
και στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε
η ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή
κατά 0,6% τον περασμένο Δεκέμβριο προήλθε κυρίως από
τις μεταβολές στις ακόλουθες

Στο 0,6% ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:
1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:
*0,4% στη «Διατροφή και μη
αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε
νωπά ψάρια, μοσχάρι, πουλερικά, νωπά λαχανικά, πατάτες.
Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση
κυρίως των τιμών σε φρούτα
νωπά, χοιρινό, γιαούρτι, τυριά,

ελαιόλαδο, αλλαντικά.
*1,2% στα «Αλκοολούχα ποτά
και καπνός», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στον καπνό.
*1,1% στη «Στέγαση», λόγω
αύξησης κυρίως των τιμών σε
πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό
αέριο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη
μείωση κυρίως των τιμών στον
ηλεκτρισμό.
*0,7% στην «Υγεία», λόγω αύ-

ξησης κυρίως των τιμών στα
φαρμακευτικά προϊόντα.
*0,8% στις «Μεταφορές»,
λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε πετρέλαιο κίνησης, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών
με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε
από τη μείωση κυρίως των τιμών
σε καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), συντήρηση και επισκευή
εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς.
*5,3% στις «Επικοινωνίες»,
λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.
*0,8% στα «ΞενοδοχείαΚαφέ- Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε
εστιατόρια- ζαχαροπλαστείακαφενεία- κυλικεία. Μέρος της
αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία.
2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:
*1,7% στα «Διαρκή αγαθά-

Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω μείωσης κυρίως
των τιμών σε έπιπλα και διακοσμητικά είδη, υφαντουργικά
προϊόντα οικιακής χρήσης, είδη
άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού.
*0,8% στην «Αναψυχή- Πολιτιστικές δραστηριότητες», λόγω
μείωσης κυρίως των τιμών στον
οπτικοακουστικό εξοπλισμόυπολογιστές- επισκευές.
*0,8% στην «Εκπαίδευση»,
λόγω μείωσης κυρίως των τιμών
στα δίδακτρα δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
*0,8% στα «'Αλλα αγαθά και
υπηρεσίες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε άλλα είδη
ατομικής φροντίδας, άλλα προσωπικά είδη, ασφάλιστρα οχημάτων.
Ο γενικός δείκτης τον Δεκέμβριο 2018 σε σύγκριση με
τον Νοέμβριο 2018 παρουσίασε
αύξηση 0,1%, έναντι αύξησης
0,5% που σημειώθηκε κατά την
αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος γενικός δείκτης του
δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2018Δεκεμβρίου 2018 σε σύγκριση
με τον αντίστοιχο δείκτη του
2017 παρουσίασε αύξηση 0,6%,
έναντι αύξησης 1,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη
σύγκριση το 2017 με το 2016.
Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός αυξήθηκε 0,8% το 2018, μετά από
την άνοδο κατά 0,6% τον περασμένο Δεκέμβριο, από αύξηση 1,1% τον Νοέμβριο 2018 και
έναντι αύξησης 1% τον Δεκέμβριο 2017. Τον Δεκέμβριο 2018
σε σχέση με τον Νοέμβριο 2018,
ο εναρμονισμένος πληθωρισμός
μειώθηκε 1% έναντι αύξησης
0,3% που σημειώθηκε κατά την
αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους. Σε μέσα επίπεδα το 2018, ο εναρμονισμένος δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,8% έναντι αύξησης 1,1%
που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2017 με το
2016.
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ΣΑΒΒΑΤΟ

12

Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα
Μαζί το Σαββατοκύριακο
Πάμε Αλλιώς
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά Καιρός
Επτά
Europe
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά Καιρός
Η Μηχανή του Χρόνου (Ε)
Ιστορίες Μόδας
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα
Super League - Pre Game
Πρωτάθλημα Super League:
Ατρόμητος - Παναιτωλικός (Ζ)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Δεσμοί Αίματος
Savior
Πρωτάθλημα Super League:
Ατρόμητος - Παναιτωλικός (Ζ)
Οι 'Eλληνες
Η Μηχανή του Χρόνου
Από Πέτρα και Χρόνο
Ιστορίες Μόδας

Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα
Μαζί το Σαββατοκύριακο
Πάμε Αλλιώς
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά Καιρός
Επτά
Europe
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά Καιρός
Η Μηχανή του Χρόνου (Ε)
Ιστορίες Μόδας
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα
Super League - Pre Game
Πρωτάθλημα Super League:
Ατρόμητος - Παναιτωλικός (Ζ)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Δεσμοί Αίματος
Savior
Πρωτάθλημα Super League:
Ατρόμητος - Παναιτωλικός (Ζ)
Οι 'Eλληνες
Η Μηχανή του Χρόνου
Από Πέτρα και Χρόνο
Ιστορίες Μόδας
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07:15
07:40
08:10
08:40
09:10
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09:45
10:15
10:45
11:15

The Land Before Time
Transformers Robots in Disguise
Ο Βασιλιάς Τζούλιαν
Ben and Holly
Robocar Poli
Χταποδοναύτες
Πέππα, το Γουρουνάκι
Κλίο και Κουκίν
Κουταβοφιλαράκια
Σον, το Πρόβατο
The Garfield Show
Barbie: Η Σούπερ Πριγκίπισσα
(Barbie in Princess Power)
12:00 Ben 10
12:30 Mecard
13:00 Tom and Jerry Show

τηλεόραση

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

14:00
15:00
15:30
16:30
17:40
17:50
19:55
21:00

Stars System
Star News
Τα Φιλαράκια Κ2 Ε17
How I Met Your Mother Κ7 Ε21
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
House Κ1 Ε1
Star News
Το Μυστικό Βασίλειο του
Δάσους (Epic)
23:15 Daylight
01:45 Τακούνια σε Μυστική Αποστολή
03:15 Ο Απρόβλεπτος Κος Σπίβετ

06:00 TV Mall
06:30 Ο Μίκυ και οι Φίλοι του σε
Αγώνες Ταχύτητας
06:50 Η Μικρή Γοργόνα
07:20 Δεινόσαυρος (Dinosaur)
09:00 Οδηγός Καλής Ζωής (Ε)
10:00 Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
13:00 Ειδήσεις
13:50 Καλύτερα Δε Γίνεται!
16:50 Αχ! Αυτή η Γυναίκα μου
17:30 Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
17:40 Αχ! Αυτή η Γυναίκα μου
19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:00 Ραντεβού στον Αέρα
22:00 Τα 102 Σκυλιά της Δαλματίας
00:10 Ο Τρελός τα'χει 400
02:10 Αναρχία
04:10 Αυτές Είναι οι Kardashians Κ10
Ε17
05:00 Θυρίδα Τηλεπώλησης
05:10 Εικόνες (Ε)
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Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά
Σαββατοκύριακο με Δράση
Goal Χωρίς Σύνορα
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Δελτίο στη Νοηματική
Ooh La La!
Οι Γλυκές Αλχημείες Ταξιδεύουν
dot.
Food n' Friends
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
'Eνα 'Eργο, Μια Ιστορία
Στην Υγειά μας ρε Παιδιά
Οι Γλυκές Αλχημείες Ταξιδεύουν
Fatal Vows
Facing Evil
Dot.
Ο Κώδικας του Ιησού
Happy Traveller

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)

01:00
02:00
03:30
04:15

Ρεπορτάζ στην Ελλάδα
Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Η Νύφη

00.50 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
02.10 Ξένη ταινία «The green promice»
03.40 Ξένη ταινία «Farewell to arms»
05.00 Ντοκυμαντέρ «Η ζωή στους
πάγους»
06.00 «Μη μου πεις»
07.00 Μουσικό διάλειμμα
07.30 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.00 Παιδικό προγραμμα «Σεβάχ»
08.30 Face to Face
09.30. Τελεμάρκετινγκ -Κωνσταντινίδης
10.30 “Πνευματική
Θεσσαλία”(Επανάληψη)
11.20 Παιδικό πρόγραμμα «Ατλαντίδα»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 TΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 «Πολιτικοί Διάλογοι» Εκπομπή
πολιτικης επικαιρότητας με τον
Γιάννη Κολλάτο(E)
15.30 Ντοκυμαντέρ «Η ζωή στους
πάγους»
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Τravel Guide
18.00 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 Εδώ Θεσσαλία - Εδώ Ελλάδα»
21.00 Γεγονότα –Δελτίο Ειδήσεων
21.30 «Τα ….ΣΟΣ στη μουσική»Μουσική εκπομπή
22.30 Ντοκυμαντέρ «Δράκεια, το
διαμάντι του Πηλίου»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.45 Ξένη ταινία «The condemned»
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ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΓΑΠΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ASTRA MARKET
ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
NIGHT ZONE
ΑΓΑΠΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

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

ΚΡΙΟΣ: Το τριήμερο αυτό έρχεται να λειτουργήσει αναμορφωτικά όσον αφορά την κοινωνική σου εικόνα και την επαγγελματική σου
σταδιοδρομία, αφού μπορεί να εκραγείς και
να βγάλεις τα απωθημένα σου αδιακρίτως.
ΤΑΥΡΟΣ: Όσο κι αν πιστεύεις ότι μπορείς να
τα καταφέρεις μόνος σου στα νέα εγχειρήματα
τα οποία σχεδιάζεις, τίποτα δε θα είναι εύκολο
αν λειτουργήσεις εγωιστικά και δε φροντίσεις
να δημιουργήσεις ένα φιλικό έδαφος στο οποίο
θα μπορέσεις να τα υλοποιήσεις.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Αυτό με το οποίο θα κληθείς να
αναμετρηθείς το τριήμερο που ακολουθεί είναι οι φόβοι σου και τα απωθημένα σου όσον
αφορά τη σεξουαλική σου ζωή, αλλά και η καταπίεση που έχεις υποστεί από τα δεσμά μιας
σχέσης ή μιας συνεργασίας που νιώθεις ότι
δεν λειτουργεί επί ίσοις όροις.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Οι εμμονές σου και ο εγωισμός
σου δεν είναι καλοί σύμβουλοι στην παρούσα φάση, γι’ αυτό καλά θα κάνεις να προσπαθήσεις να λειτουργήσεις πιο διπλωματικά.
ΛΕΩΝ: Αν νιώθεις ότι χρειάζεται να βάλεις κάποια όρια ή να δημιουργήσεις καινούργια δεδομένα προσπάθησε να το κάνεις δημιουργικά
και όχι με τρόπο που μπορεί να προσβάλλει
και τις ισορροπίες στον εργασιακό σου χώρο,
αλλά και την υγεία σου. Επίσης, αυτές οι μέρες δεν ευνοούν κανενός είδους ρίσκο, ακόμα κι αν πιστεύεις ότι θα πρέπει να εμπιστευτείς τη διαίσθηση σου.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η σύνοδος Ήλιου-Πλούτωνα
σηματοδοτεί μια κατάσταση ανεξέλεγκτου πάθους στα ερωτικά σου και δημιουργεί την τάση
για παιχνίδια εξουσίας, που εύκολα μπορούν
να μετατραπούν σε παιχνίδι με τη φωτιά.

ΖΥΓΟΣ: Η οικογενειακή ζωή και γενικότερα οι
ισορροπίες στο σπίτι κρέμονται από μια κλωστή αφού αυτή η σύνοδος Ήλιου-Πλούτωνα έρχεται να φέρει στο φως θαμμένα συναισθήματα, λόγια που δεν έχουν ειπωθεί και γενικότερα να δώσει γεγονότα που μπορούν να
λειτουργήσουν σαν ωρολογιακή βόμβα.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η σύνοδος του κυβερνήτη σου
Πλούτωνα με τον Ήλιος θα μπορούσε να αποδειχτεί αναμορφωτική για τη ζωή σου και την
εξέλιξη σου. Νέοι άνθρωποι που μπαίνουν στη
ζωή σου θα μπορούσαν να θέσουν σε λειτουργία τη διαίσθηση σου, βοηθώντας σε να
καταλάβεις προς τα που πρέπει να πας και
πως θα προσηλωθείς στο στόχο σου.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Μια σύνοδος Ήλιου-Πλούτωνα
στον τομέα των οικονομικών σου μπορεί να
επιφυλάσσει για σένα λίγο από…πλούτο και
σε συνδυασμό με το ότι εκτός των άλλων εντείνει και τη διαίσθηση σου τότε ίσως να μην
ήταν και τόσο κακή ιδέα να δοκιμάσεις την τύχη
σου.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Με το να ξεσπάσετε το θυμό
σας, να κάνετε την έκρηξη σας, να βγάλετε
τα απωθημένα σας το πιο πιθανό είναι μετά
να βρείτε καμένη γη, παρά λύση.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η εργασιοθεραπεία δεν είναι η
λύση απέναντι σε χρόνια προβλήματα και απωθημένα που κουβαλάς από το παρελθόν. Αυτή
τη φορά μην ακολουθήσεις την πάγια τακτική σου να στραφείς στον κοινωνικό σου περίγυρο προκειμένου να πάρεις δύναμη.
ΙΧΘΕΙΣ: Αυτή η σύνοδος Ήλιου-Πλούτωνα για
σένα σημαίνει ανατροπές στα σχέδια και τις
βλέψεις σου, ενώ ταυτόχρονα σε καλεί να παίξεις ομαδικά, αν δε θες το σύστημα να σε αποβάλλει.

8 πρωί – 2 μεσημέρι και
5 απόγευμα έως 8 πρωί
επομένης
Μέρμηγκας Χρήστος
Κονδύλη 28
2431037855
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Χάιδος Ιωάννης
Ασκληπιού 36
2431063833
9 το πρωί έως
2 το μεσημέρι
Παπαστεργίου Ανδρέας

Απόλλωνος 5
2431026350
2431021341
Βλαχοκώστας Αποστόλης
Κουλορίδας Στέφανος
Ιουλ. Αδάμ 8
Βύρωνος – Γαριβάλδη
2431024874
2431020290
Κυπριζλή Ελένη
Σχοινά Μιρέλλα
Πλατεία Δεσποτικού
Βας. Τσιτσάνη 6
2431035832
2431027671
Τσιούτσιας Βασίλης
Σπάρτη Μαυροματιαννού
Ασκληπιού 36
Διονυσίου 3
243102982
2431027340
Ρίζου Ντίνα
Σαπουνά Χριστίνα
Κολοκοτρώνη 26
Σαράφη 4
2431023888

Μπέλλος Γεώργιος
Ασκληπιού 5
2431027351
Παππάς Ανέστης
Βας. Τσιτσάνη 29
2431031615
Κουρσοβίτη Εβίτα
25ης Μαρτίου 12
2431021789
Ράπτης Γιάννης
28ης Οκτωβρίου
2431032067

Βαλοτάσιος-Ταξιάρχες
Μερεντίτης-Πύλη
Μπαρτζίγκας-Φήκη
Παπαβασιλείου-Μεγ. Κεφαλόβρυσο

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

OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Αυτό ζητούσαν οι Αργοναύτες - Ηρωας του Κίπλινγκ.
2. Είδος εκλογικού συστήματος.
3. Συνυφασμένος με τη
μουσουλμανική θρησκεία.
4. Από την άκρη μία... άκρη
- Συχνά φιλοξενεί βιβλία.
5. Και μία κακή είδηση μπορεί να το προκαλέσει - Εχει
τα μέλη του.
6. Υπάρχουν όρια για την
παρουσία της στο αίμα (αντίστρ.).
7. Οχι ευχάριστο αποτέλεσμα - Καλοκαιρινό φρούτο.
8. Πόλη της Σκωτίας -Αρχαίο επαινετικό.
9. Αντίστροφη γραφή άρθρου Επίρρημα που αποκλείει τις... εκτροπές.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Καρποί δέντρου.
2. Για τον αριθμό αυτόν δεν υπάρχει σύμβολο (αιτ.) - Ομοια γράμματα.
3. Τίτλος ταινίας του Κουροσάβα
- Επιτατικό, ως πρώτο συνθετικό.
4. Διάκριση χημικής ένωσης Εδωσε το όνομα του σε ένα μήνα
(αιτ.).
5. Σκώτος εξερευνητής των πόλων
(αντιστρ.) -Εξασφαλίζει... ηχητικά Από το τμήμα... τμήμα.
6. Στην Ελλάδα καταργήθηκε το

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

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος
Το Κορίτσι στον Ιστό της Αράχνης

ΛΥΣΗ (11-1-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ 2.
ΙΣΠΑΝΙΚΗ 3. ΑΤΟΜΙΚΕΣ 4. ΚΟΜ ΑΡΑΙΑ 5. ΟΡΕΛ - ΑΝ 6. ΣΙΡΑΚ · ΟΝΕ
7. ΚΟΥΡΑ - ΑΓ 8. ΚΟΥΡΑΡΙΟΥ 9. ΟΙ
ΣΑΧΛΟΙ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΔΙΑΚΟΣ - ΚΟ 2.
ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ 3. ΑΠΟΜΕΡΟΥ! 4. ΤΑΜ ΛΑΥΡΑ 5. ΥΝΙΑ - ΚΡΑΧ 6. ΠΙΚΡΑ ΑΡΛ 7. ΩΚΕΑΝΟ -ΙΟ 8. ΙΣΗΣ -ΝΑΟΙ
9. ΥΓΕΙΑ

Sudoku

Συμπληρώστε τους αριθμούς ώστε κάθε τετράγωνο με τα εννέα κουτάκια να έχει τους αριθμούς από
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1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.
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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη
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Σκρέκας-Μεγάρχη
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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

1935.
7. Νησιωτική επαρχία μας.
8. Συνεχόμενα στο αλφάβητο
γράμματα - Διάδοση... ηχητική Νησί των Κυκλάδων.
9. Είναι συχνά ένα περιοδικό (γεν.).

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Κωτούλας Παν. Οδ. Λαρίσης
Μπάκος-Οδ. Καλαμπάκας
Παπακώστας-Οδ. Καρδίτσης
Ανυφαντής-Πηγή

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

στο Μύλο Ματσόπουλου

Πώς παίζεται

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA

TELEMACHOS CINEMA

7
3

Τουρτούνης-Ρίζωμα
Τσιούτσιας-Αγ. Κων/νος

3

1
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ι καθυστερήσεις
στις
ιδιωτικοποιήσεις
θέτουν σε δοκιμασία την
εμπιστοσύνη των
επενδυτών, προειδοποιεί
σε ανάλυσή της η
Eurobank, τονίζοντας ότι
είναι σημαντικό να
επιταχυνθεί ο ρυθμός
υλοποίησής τους, χωρίς
πολιτικά ή οικονομικά
εμπόδια.

Ο

Η Eurobank, στην ανάλυσή
της, επισημαίνει ότι οι ιδιωτικοποιήσεις είναι σημαντικές
όχι μόνο για την αύξηση των
δημοσίων εσόδων και τη μείωση του δημοσίου χρέους,
αλλά και ως μέσον αύξησης
των άμεσων ξένων επενδύσεων, για την αναβάθμιση των
αποκτούμενων περιουσιακών
στοιχείων, όπως επίσης και για
το άνοιγμα των κλειστών αγορών και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Ωστόσο, σημειώνει, κάνοντας μια αναδρομή στις προ-

«Κλειδί» για την προσέλκυση ξένων
επενδύσεων οι ιδιωτικοποιήσεις

γραμματισθείσες ιδιωτικοποιήσεις των τριών μνημονίων, η
εφαρμογή τους αντιμετώπισε σημαντικά εμπόδια και καθυστερήσεις από την αρχή.
Κάθε χρόνο, από την αρχή του

προγράμματος, οι πραγματοποιηθείσες ιδιωτικοποιήσεις
ήταν σημαντικά χαμηλότερες
από τις προβλεπόμενες.
Ως αιτίες, η αναλύτρια της
τράπεζας Αννα Δημητριάδου

παραθέτει τις επιφυλάξεις πολιτικών και μάνατζερ να εφαρμόσουν τις σχετικές πολιτικές, την αντίσταση από τα
συνδικάτα, την πολυπλοκότητα και το χαμηλό επίπεδο ωρίμανσης κάποιων έργων, καθώς και τις επιφυλάξεις της
κοινής γνώμης ότι οι ιδιωτικοποιήσεις θα αποβούν εις
όφελος του δημοσίου συμφέροντος.
Καθυστέρηση εξακολουθεί
να υφίσταται και στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων του
Αυγούστου του 2015, παρότι
θα έπρεπε να ολοκληρωθεί με
το τέλος του μνημονίου, επισημαίνεται στην ανάλυση.
Αναφέρει χαρακτηριστικά τις
πλέον εμβληματικές ιδιωτικο-

ποιήσεις που θα έπρεπε να
ολοκληρωθούν, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν: Ελληνικό, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών,
Εγνατία, ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΔΕΦΑ, Αφάντου Ρόδου και Μαρίνες.
Σημειώνεται ότι για το 2019
προβλέπονται έσοδα 1,532
δισ. ευρώ και η ανάλυση θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος καθυστέρησης και πάλι, καθώς
οι περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις τοποθετούνται στο τελευταίο τρίμηνο του έτους
και οι διαγωνισμοί σε μεγάλο
βαθμό δεν έχουν ξεκινήσει.
Επιπλέον, το γεγονός πως το
2019 είναι έτος εκλογών αυξάνει τους κινδύνους.
Συνολικά, παρ’ όλα αυτά,

έως τώρα αντλήθηκαν έσοδα
5,445 δισ. ευρώ από τις ιδιωτικοποιήσεις και η Eurobank
υποστηρίζει ότι έχει επιτευχθεί
ένα επίπεδο ωριμότητας που
επιτρέπει την επιτάχυνση της
εφαρμογής του προγράμματος από τώρα και στο εξής.
Αυτό είναι σημαντικό, αναφέρει, πέρα από τα οικονομικά
οφέλη και για έναν ακόμη
λόγο: την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Η Ελλάδα, τονίζει,
θα είναι σε θέση να προσελκύσει επενδύσεις και να αντλήσει πόρους μόνο αν πείσει
τους επενδυτές και τις χρηματοπιστωτικές αγορές ότι
δεν θα κάνει πίσω στις δεσμεύσεις της.

ύψος της συνταξιοδοτικής δαπάνης, αφού η σύνταξη είναι
αναλογική, σύμφωνα με το
ύψος των εισφορών που έχουν
καταβληθεί. Αυτό άλλωστε είναι
και το βασικό επιχείρημα της
κυβέρνησης, με το οποίο φαίνεται πως συμφωνούν και οι εκπρόσωποι των δανειστών. Για
τα ποσά που μετά τη διαδικασία
επανακαθορισμού είναι έως
3.000 ευρώ, η νέα ρύθμιση θα
προβλέπει έως 36 δόσεις.
Για ποσά άνω των 3.000
ευρώ, οι δόσεις θα κλιμακώνονται έως τις 120. Οι διαδικασίες που θα προβλεφθούν, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι
απλούστερες από αυτές που
ισχύουν στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Θα προβλέπονται βέβαια περιουσιακά κριτήρια, ενώ

κυρίως για τους περίπου 80.000
οφειλέτες που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση θα
υπάρχουν και ηλικιακά κριτήρια,
όπως άφησε να εννοηθεί ο
υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος.
Οπως χαρακτηριστικά τόνισε ο
υφυπουργός «θα υπάρχει κλιμάκωση ανάλογα με το ποσό
και την ηλικία του οφειλέτη, ειδικά για τη λήψη της σύνταξής
του».
Επισήμανε, βέβαια, ότι θα
προβλεφθούν αυστηρά κριτήρια ώστε αφενός να αποκλείονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, αφετέρου να μην εντάσσονται όσοι εγκαταλείπουν
υπάρχουσες ρυθμίσεις.

«Κούρεμα» 70% για χρέη προς τα Ταμεία
«Κούρεμα» της αρχικής
οφειλής κατά μέσον όρο κοντά στο 50%-55% καθώς και
διαγραφή των προσαυξήσεων έως και 85% προβλέπει,
σύμφωνα με πληροφορίες, το
σχέδιο νέας ρύθμισης οφειλών
προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
Με στόχο την ελάφρυνση
εκατοντάδων χιλιάδων «εγκλωβισμένων» επαγγελματιών και
μικρομεσαίων επιχειρήσεων
που έχουν αποκλειστεί από τη
δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους
κατά κύριο λόγο προς τον
ΕΦΚΑ, μέσω του εξωδικαστικού
μηχανισμού, το υπουργείο Εργασίας διαπραγματεύεται με
τους εκπροσώπους των δανειστών και αναμένεται να προχωρήσει το αμέσως επόμενο

διάστημα στην ενεργοποίηση
μιας νέας διακριτής ρύθμισης
μόνο για τα χρέη προς τα Ταμεία. Αυτή, θα προβλέπει τον
επανυπολογισμό των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών
με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, και στη συνέχεια τον διακανονισμό του ποσού που απομένει σε 36 ή 120 δόσεις.
Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε χθες η υπουργός
Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου σε
συνέντευξή της στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, το αμέσως
επόμενο διάστημα θα θεσμοθετηθεί ένα σχήμα ρύθμισης
οφειλών προς τα Ταμεία που θα
περιλαμβάνει «κούρεμα» βασικής οφειλής, γενναίο «κούρεμα» των προσαυξήσεων, και
έως 120 δόσεις, το οποίο θα

οδηγεί σε μέση μείωση της
οφειλής κατά 70%.
Βάσει των στοιχείων που
έχουν στη διάθεσή τους στο
υπουργείο Εργασίας, η νέα
αυτή ρύθμιση, που θα συζητηθεί με τους εκπροσώπους των
δανειστών κατά τη δεύτερη μεταμνημονιακή τους επίσκεψη
στην Αθήνα, στις 21 Ιανουαρίου, δυνητικά αφορά περισσότερους από 900.000 ασφαλισμένους, κυρίως ελεύθερους
επαγγελματίες
–περίπου
550.000 οφειλέτες του πρώην
ΟΑΕΕ–, 350.000 αγρότες και
20.000 επιστήμονες.
Με βάση το σχέδιο που επεξεργάζονται εδώ και μήνες στη
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών
Ασφαλίσεων αλλά και στο οικονομικό επιτελείο, η ρύθμιση
θα αφορά οφειλές που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν και
έως τις 31/12/2016. Τα ποσά

των οφειλών θα επανυπολογιστούν σύμφωνα με το νέο σύστημα εισφορών που προβλέπει
ο νόμος Κατρούγκαλου.
Βάση υπολογισμού των εισφορών έτσι, θα είναι είτε το
πραγματικό φορολογητέο εισόδημα που είχαν οι οφειλέτες
την περίοδο δημιουργίας των
χρεών, είτε ο κατώτατος μισθός βάσει του οποίου άλλωστε ορίζεται και η ελάχιστη
ασφαλιστική εισφορά προς τον
ΕΦΚΑ.
Στην πράξη, ο επανυπολογισμός θα οδηγεί αυτόματα σε
«κούρεμα» της αρχικής οφειλής, μεσοσταθμικά, κατά 50%
με 55%. Στη συνέχεια, θα μειώνονται και οι προσαυξήσεις
κατά τα πρότυπα του εξωδικαστικού μηχανισμού, έως και
κατά 85%. Να σημειωθεί εδώ,
ότι ο επανυπολογισμός δεν
αναμένεται να επηρεάσει το

Σε προσιτές τιμές

ΑΚρIβοΣ ΔημHτρηΣ

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

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

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

36 σελίδα
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εσωτερικά

Πάνω από το 60%
η χιονοκάλυψη από τις
τέσσερις κακοκαιρίες στη χώρα
την
τρίτη μεγαλύτερη σε
έκταση
χιονοκάλυψη όλης της
χώρας από το
2004 οδήγησαν η
παρατεταμένη περίοδος
ψύχους από την
τελευταία εβδομάδα του
Δεκεμβρίου και τα
διαδοχικά συστήματα
κακοκαιρίας που έπληξαν
το σύνολο της Ελλάδας.

Σ

Αυτό διαπιστώνει ο κόμβος
meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ),
που σε σχετικό γράφημά
του καταγράφει την ημερήσια
πορεία του ποσοστού της
έκτασης της ελληνικής Επικράτειας που είναι καλυμμένο
με χιόνι, μετά από επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων
από το ΕΑΑ/meteo.gr για την
περίοδο Σεπτεμβρίου 2018
μέχρι σήμερα (κόκκινη καμπύλη).

Με κόκκινη καμπύλη παρουσιάζεται η ημερήσια πορεία της έκτασης της χιονοκάλυψης επί τοις 100 της χερσαίας έκτασης της Ελλάδας
μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου 2018
και 9 Ιανουαρίου 2019 και με
μαύρη καμπύλη η μέση ημερήσια έκταση χιονοκάλυψης
την περίοδο 2004 - 2018.
Αρχικά η κακοκαιρία «Ρα-

φαήλ» που ξεκίνησε την παραμονή
της
Πρωτοχρονιάς αύξησε σημαντικά την έκταση χιονοκάλυψης από το 4% στο 49%.
Στη συνέχεια η κακοκαιρία
«Σοφία» αύξησε ακόμη κατά
14% τη χιονοκάλυψη, κυρίως
με νέες χιονοπτώσεις στην
Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Ακολούθησαν οι κακοκαιρίες «Τη-

λέμαχος» και «Υπατία», που
διατήρησαν σε πολύ υψηλά
επίπεδα την έκταση χιονοκάλυψης, σε σχέση με τον μέσο
όρο του πρώτου δεκαημέρου
Ιανουαρίου (μαύρη καμπύλη).
Σύμφωνα με το meteo.gr, οι
θερμές αέριες μάζες κατά τη
διάρκεια της κακοκαιρίας
«Υπατία» έχουν ήδη λιώσει
σημαντικά μεγάλη ποσότητα
χιονιού στη Νότια και Κεντρική Ελλάδα, ενώ αναμένεται σημαντική μείωση της
έκτασης χιονοκάλυψης τις
επόμενες ημέρες.
Σε χάρτη αποτυπώνεται με
λευκό χρώμα η χιονοκάλυψη
στην Ελλάδα και τμήματα των
γειτονικών χωρών την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου.
Η χιονοκάλυψη με λευκό
χρώμα στην Νοτιοανατολική
Ευρώπη και τη Μικρά Ασία την
Τετάρτη 09/01 όπως εκτιμήθηκε από δορυφόρους.

Ανακοίνωση της Γενικής Δ/νσης Δασών
και Αγροτικών Υποθέσεων
Για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής Δηλώσεων
Εφαρμογής έτους 2018 δάσωσης γεωργικών γαιών
Εκ της Γενικής Δ/νσης Δασών
και Αγροτικών Υποθέσεων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας –Στ. Ελλάδας

Σε τροχιά διάλυσης
η «Εγνατία Οδός»,
υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι

Η «Εγνατία Oδός Α.Ε.» έχει μπει πλέον σε τροχιά διάλυσης.
Οπως υποστηρίζει ο σύλλογος των 180 εργαζομένων, πριν από
λίγες ημέρες έγινε ανοιχτή πρόσκληση για τη μετάταξη ακόμα
και του συνόλου του προσωπικού, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις εξαγγελίες του υπουργείου Οικονομικών περί διατήρησης της εταιρείας σε νέο ρόλο. Επίσης οι εργαζόμενοι επισημαίνουν πως η «Εγνατία Α.Ε.» θα χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμά της από τα διόδια για να πραγματοποιήσει έργα βαριάς συντήρησης λίγο πριν από τον διαγωνισμό παραχώρησής της σε ιδιώτη, επιλογή που αν τελικά επιβεβαιωθεί γεννάει ερωτήματα ως
προς το τίμημα του εν εξελίξει διαγωνισμού.
Ο σύλλογος εργαζομένων εξέδωσε χθες ανακοίνωση περιγράφοντας τα τεκταινόμενα στην εταιρεία τους τελευταίους μήνες. «Η εταιρεία βαδίζει πλέον μετέωρη», υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, καθώς το προσωπικό της έχει ενταχθεί χωρίς σχέδιο στην κινητικότητα του Δημοσίου. «Αποκορύφωμα ήταν η πρόσκληση για ενδοϋπουργικές μετατάξεις για
το σύνολο του προσωπικού στις 17 Δεκεμβρίου. Αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε τις προσπάθειες αναδιοργάνωσης του δημόσιου τομέα, αλλά επισημαίνουμε ότι αυτές πρέπει να γίνονται βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού για τον κάθε φορέα προέλευσης
και υποδοχής, κάτι που δεν έχει συμβεί για την “Εγνατία Οδό”»,
αναφέρουν. «Στο ενδεχόμενο ανταπόκρισης της πλειοψηφίας των
180 εργαζομένων στην πρόσφατη πρόσκληση των μετατάξεων,
είναι φανερό ότι η εταιρεία θα αντιμετωπίσει σοβαρή απώλεια
των λειτουργικών της δομών, και πιθανώς δεν θα ανακάμψει ποτέ
ως εταιρεία διαχείρισης έργων. Επομένως, αναρωτιόμαστε αν είναι στα σχέδια της κυβερνητικής πολιτικής το οριστικό κλείσιμο
της “Εγνατίας Οδού”. Ειδάλλως, γιατί το ΥΠΟΜΕΔΙ επιλέγει την
καθολική και διάσπαρτη μετάταξη των εργαζομένων αντί ενός σχεδιασμού που δεν θα διαταράξει τη λειτουργία της εταιρείας;» καταλήγουν.
Ο σύλλογος επίσης υποστηρίζει ότι η διοίκηση προωθεί καθ’
υπόδειξη του ΤΑΙΠΕΔ την εκτέλεση εργασιών βαριάς συντήρησης με χρήση διαθεσίμων της εταιρείας και του Δημοσίου. «Ο συνολικός τραγέλαφος των σχεδιασμών της παραχώρησης της
Εγνατίας Οδού ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα το τίμημα (το
αρχικό όφελος του Δημοσίου) να είναι μικρότερο από το κόστος
των έργων που θα χρηματοδοτήσει το ίδιο το Δημόσιο, όπως περίπου έχει συμβεί και στις λοιπές παραχωρήσεις», καταλήγουν.

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

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

Η Γενική Δ/νση Δασών και
Αγρ. Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας, ενημερώνει
τους επενδυτές των προγραμμάτων δάσωσης για την
έναρξη της διαδικασίας υποβολής Δηλώσεων Εφαρμογής
έτους 2018 των δικαιούχων
του Υπομέτρου 8.1 "ΔΑΣΩΣΗ
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ
ΕΚΤΑΣΕΩΝ"-ανειλημμένες
υποχρεώσεις του Μέτρου
2.2.1 “ΠΡΩΤΗ ΔΑΣΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΏΝ ΓΑΙΩΝ” (ΠΑΑ 20072013).
Η χρονική περίοδος της
υποβολής είναι από 10.1.2019
έως 28.2.2019.
Τα δικαιολογητικά τα οποία
υποβάλλονται από τους δικαιούχους (στα κατά τόπους
Δασαρχεία) είναι τα ακόλου-

θα:
1. Η Δήλωση εφαρμογής
υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά
στο πληροφοριακό σύστημα
από τους δικαιούχους για
κάθε δασική επένδυση χωριστά και κατατίθεται στην συνέχεια στο αρμόδιο Δασαρχείο είτε οι δικαιούχοι απευθύνονται στο αρμόδιο Δασαρχείο για να παραλάβουν
και να υποβάλλουν το έντυπο
της Δήλωσης Εφαρμογής.
2. Η Ετήσια Αίτηση Πληρωμής από το ΟΣΔΕ που αφορά
τα αγροτεμάχια που έχουν
ενταχθεί στο πρόγραμμα της
δάσωσης (όχι ολόκληρη την
δήλωση ΟΣΔΕ).
3. Φωτοαντίγραφο της 1ης
σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού ή της Αστυνομικής
ταυτότητας αν υπάρχουν αλ-

λαγές.
Υπενθυμίζουμε επίσης ότι
η μη υποβολή της δήλωσης
εφαρμογής ανά ένα έτος έχει
σαν συνέπεια την μη καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης ενώ η επανάληψη της μη
υποβολής το επόμενο έτος
θεωρείται ως μονομερής διακοπή της επένδυσης και συνεπάγεται την επιστροφή μέρους του ποσού των ενισχύσεων που μέχρι σήμερα καταβλήθηκαν.
Τέλος υπενθυμίζουμε
στους επενδυτές ότι για την
καταβολή της ετήσιας πριμοδότησης απαραίτητη προϋπόθεση είναι ενημέρωση
μέσω του ΚΕΠΠΥΕΛ του Μητρώου Αγροτών με τα φορολογικά στοιχεία έτους 2017
και ΟΣΔΕ 2017.

τΡΙΚΑΛΑ - ΑΘΗΝΑ

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙτΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙτΣΑ-τΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

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

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

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

πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

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

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

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ
ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΥΓΥΡΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.
ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 7-10
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

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

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500 •
www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300
Ημερήσια εκδρομή στην Αράχωβα στο χιονοδρομικό
κέντρο Παρνασσού και στην Ι. Μ. Οσίου Λουκά του Στειριώτη. Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου.
Απογευματινή εκδρομή στην Ι.Μ. Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην Κονταριώτισσα Πιερίας για την παρακολούθηση
του πανηγυρικού εσπερινού. Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου.
Πληροφορίες στο γραφείο μας και στα τηλέφωνα
24310 30500, 39740, κιν. 6932222325

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

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

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

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

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ
Έδεσσα-Παλαιός Άγιος Αθανάσιος από 2-3/2/2019
ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ
7ήμερη εκδρομή από 28/02-06/03/2019
«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.
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Συναγερμός για νέους ύποπτους
φακέλους σε ΑΕΙ - ΤΕΙ
Σ
την Πρυτανεία του
Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων έφτασε
με τα ΕΛΤΑ, στις 8.15
χθες, ένας ακόμη
ύποπτος φάκελος,
όμοιος με αυτούς που
απεστάλησαν τις
τελευταίες ημέρες σε
ελληνικά εκπαιδευτικά
ιδρύματα από την Ινδία.

Ο φάκελος ανέγραφε στα
αγγλικά «αντιπρύτανης» χωρίς
να κατονομάζεται ο παραλήπτης. Αμέσως, ενημερώθηκε η
Αστυνομία και την ύποπτη αλληλογραφία αναμένεται να
παραλάβει η ΕΜΑΚ, όπως
προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις.
Για προληπτικούς λόγους
τρεις υπάλληλοι που ήρθαν σε
επαφή με τον φάκελο θα υποβληθούν σε εξετάσεις στο νοσοκομείο, ενώ ο φάκελος θα
αποσταλεί στον «Δημόκριτο».
Υπενθυμίζεται ότι χθες
έφτασε ακόμη ένας φάκελος
στα πρώην ΤΕΙ Ηπείρου στην
Άρτα, με παραλήπτη τον πρύτανη του Πανεπιστημίου

Ιωαννίνων.
Αλλά και ο πρύτανης του
ΤΕΙ της Λαμίας ήταν μεταξύ
των αποδεκτών ύποπτων φακέλων. Δύο τέτοιοι φάκελοι
έφτασαν στις 28 Δεκεμβρίου
στο ΤΕΙ Λαμίας. Υπάλληλοι
άνοιξαν τους φακέλους του
ιδρύματος που περιλάμβαναν
διαφημιστικό υλικό. Αρχικά
το περιεχόμενο δεν τους προξένησε κάποια ιδιαίτερη εντύπωση, αλλά μετά τον θόρυβο που δημιουργήθηκε το
τελευταίο διάστημα σήμερα,
λίγο πριν τις 9 σήμερα το
πρωί, ειδοποίησαν την Ασφά-

λεια της Λαμίας.
Στο ΤΕΙ Λαμίας βρίσκονται
αστυνομικοί και πυροσβέστες
για να παραλάβουν τους φακέλους, προκειμένου να εξεταστούν από τις αρμόδιες αρχές για να διαπιστωθεί αν περιείχαν κάτι επικίνδυνο. Σημειώνεται ότι δεν αναφέρθηκαν συμπτώματα στο υπαλληλικό δυναμικό.
Ένας ακόμη φάκελος, ο
οποίος κρίθηκε ύποπτος, εντοπίστηκε το πρωί και στο
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, στην
Πάτρα. Αμέσως μετά ειδοποιήθηκαν οι αρχές και ήδη η

Αστυνομία έλαβε μέτρα έξω
από το εκπαιδευτικό ίδρυμα.
Παράλληλα αναμένεται ειδικό
κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, προκειμένου να παραλάβει τον φάκελο και να τον μεταφέρει
στο Γενικό Χημείο του Κράτους.
Τρεις επιπλέον φάκελοι, οι
οποίοι κρίθηκαν ύποπτοι, εντοπίστηκαν στο κτίριο του παραρτήματος Πελοποννήσου
στην Καλαμάτα, ενώ ένας ακόμη φάκελος βρέθηκε στο ΤΕΙ.
Μόλις εντοπίστηκαν οι φάκελοι, ειδοποιήθηκαν αμέσως
οι αρχές, ώστε να ληφθούν
όλα τα προβλεπόμενα μέτρα.
Συγκεκριμένα, η Αστυνομία
απέκλεισε εξωτερικά τα κτίρια, ενώ επί τόπου έφθασαν
και πυροσβεστικές δυνάμεις.
Ύποπτος φάκελος εντοπίστηκε σε ιδιωτικό κολέγιο στο
κέντρο της Θεσσαλονίκης,
όπου μετέβη ειδικό κλιμάκιο
της ΕΜΑΚ για την παραλαβή
του. Στη σχολή έχουν κληθεί
και αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής και για παν ενδεχόμενο ασθενοφόρο του
ΕΚΑΒ.

Εξασφάλισε τους «80» ο Zάεφ,
σύμφωνα με κυβερνητική πηγή της ΠΓΔΜ
κυβέρνηση Ζόραν
Ζάεφ εξασφάλισε την
πλειοψηφία των δύο
τρίτων στη Βουλή προκειμένου
να εγκριθούν οι συνταγματικές
τροπολογίες, στη βάση της Συμφωνίας των Πρεσπών, σύμφωνα με υψηλόβαθμη κυβερνητική
πηγή της ΠΓΔΜ, την οποία μετέδωσαν ΜΜΕ των Σκοπίων.
Υπέρ των συνταγματικών τροπολογιών θα ψηφίσουν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, και οι
δύο βουλευτές του αντιπολιτευόμενου αλβανικού κόμματος «BESA».
Προχθές κ. Ζάεφ δήλωνε ότι
η πλειοψηφία των δύο τρίτων
δεν έχει εξασφαλιστεί, λόγω
των συνεχιζόμενων διαπραγ-

Η

ματεύσεων με το αλβανικό κόμμα «BESA», το οποίο διαθέτει
δύο έδρες.
«Αυτό που ζητεί το “BESA” είναι μέσα από τη διατύπωση για
την υπηκοότητα, “μακεδονική/
πολίτης της Δημοκρατίας της
Βόρειας Μακεδονίας”, να μη
δημιουργείται η εντύπωση πως
οι Αλβανοί, οι Τούρκοι, οι Σέρβοι, οι Βλάχοι, οι Ρομά και οι άλλοι στη χώρα θα γίνουν Μακεδόνες.
Αυτή είναι η ουσία. Εξετάζονται οι τεχνικές πτυχές για την
εξεύρεση λύσης. Εργαζόμαστε
για την εξεύρεση μιας λύσης σε
ό,τι αφορά την τεχνική διατύπωση, με ποιον τρόπο η υπηκοότητα θα είναι “μακεδονι-

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

ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ - ΣΑΜΑΡΙΝΑ
Κυριακή 13-1-2019

ΣΑΒΒΑΤΟ

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

κή/πολίτης της Δημοκρατίας
της Βόρειας Μακεδονίας” χωρίς
οι Αλβανοί και οι άλλες εθνοτικές ομάδες να είναι Μακεδό-

νες», ήταν η επισήμανση του κ.
Ζάεφ.
Θεωρείται σχεδόν σίγουρο
ότι οι Αλβανοί προσπαθούσαν
να επιτύχουν τα μεγαλύτερα
δυνατά οφέλη σε αυτή τη φάση
και ότι οι δημόσιες δηλώσεις
του κ. Ζάεφ συνιστούσαν και
ένα έμμεσο μήνυμα προς όλους
όσοι μπορούν να διαδραματίσουν έναν ρόλο ώστε να υπερκεραστεί το πρόβλημα.

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

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

ΠΑΣΧΑ στην «ΚΕΡΚΥΡΑ»

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

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

Τριήμερη εκδρομή στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας
από 8-10 Φεβρουαρίου

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

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*)

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

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

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

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

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»
-Εκδόσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
- Μεταφορές και εκδρομές με σύγχρονα λεωφορεία

Πληροφορίες, προγράμματα & δηλώσεις συμμετοχής στο γραφείο μας,
Κονδύλη 18 – Τρίκαλα και στα τηλ. 2431036588-30168 •e-mail: lipastr@otenet.gr
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Ιερές Αγρυπνίες
στην πόλη των Τρικάλων
από 16 έως 18 Ιανουαρίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη των Τρικάλων θα τελεσθούν
οι κάτωθι Ιερές Αγρυπνίες:
Την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου, με την ευκαιρία της εορτής του
Οσίου Αντωνίου του Μεγάλου από 8:00-12:30 βραδινή στον Ιερό
Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Την ίδια μέρα θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία από 9:00-12:30 βραδινή στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων
Τρικάλων ο Όρθρος και εν συνεχεία Θεία Λειτουργία, με την
ευκαιρία της εορτής του Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου του εξ
Ιωαννίνων.
Την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου με την ευκαιρία της εορτής του
Αγίου Αθανασίου από 9:00-12:30 βραδινή στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων ο Όρθρος και
εν συνεχεία Θεία Λειτουργία.
Την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 8:30-12:30 βραδινή, με την
ευκαιρία της εορτής του Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου, στον
Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Τρικάλων ο Εσπερινός, ο
Όρθρος και εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και
Σταγών κ. Χρυσοστόμου.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται εκ της Ιεράς Μητροπόλεως, ότι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεόκλητος , θα μεταβεί
εκτάκτως στην Καλαμάτα για να παραβρεθεί στην εξόδιο
ακολουθία του Προηγουμένου της Ιεράς Μονής Βουλκάνου, μακαριστού Αρχιμ. Παναρέτου. Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου Θα λειτουργήσει στην Ιερά Μονή Βουλκάνου. Ως
εκ τούτου δεν θα λειτουργήσει στον Ενοριακό Ιερό Ναό
Αγ. Κων/νου και Ελένης όπως είχε ανακοινωθεί.

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
ΧΑΘΗΚΕ σκουλαρίκι χρυσό, στην Ενορία της Παναγίας Φανερωμένης. Όποιος το βρήκε παρακαλείται να ειδοποιήσει στο τηλέφωνο 6988625918.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά στην οδό Ασκληπιού έξω από το κατάστημα
“Βλότζου”. Όποιος τα έχασε να επικοινωνήσει στο τηλ.:
6976797806.
ΧΑΘΗΚΑΝ γυαλιά μυωπίας, στην Αμαλίας. Όποιος τα βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6944443577, θα δοθεί αμοιβή.
Στο κατάστημα ΚΡΕΣΣΟΣ, Λαρίσης 71, κάποιος ξέχασε μπρελόκ καφέ με κλειδί αυτοκινήτου ΒMW. Να περάσει να το πάρει από
το κατάστημα.
ΒΡΕΘΗΚΕ φλασάκι λευκό, στην οδό Κονδύλη. Όποιος το έχασε μπορεί να περάσει από τα γραφεία της εφημερίδας μας να το
παραλάβει.
ΧΑΘΗΚΑΝ βιβλιάριο τραπέζης και αστυνομική ταυτότητα στο
όνομα Αντωνίου Κωνσταντίνος. Παρακαλείται όποιος το βρήκε να
επικοινωνήσει στο τηλ.: 24310 20768.
ΧΑΘΗΚΑΝ κλειδιά αυτοκινήτου, σπιτιού κ.λπ., κοντά στην οδό
Αβέρωφ, μέχρι την ΔΕΗ. Όποιος τα βρει παρακαλείται να τα παραδώσει στα γραφεία της εφημερίδας μας ή στο 6978173416.
ΒΡΕΘΗΚΕ σκυλί, ράτσας Πόιντερ, στον Πυργετό. Όποιος το
έχασε μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6970044636.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά αυτοκινήτου και σπιτιού στην οδό Χατζηγάκη. Όποιος τα έχασε να περάσει από ττο πράρκινγκ της οδού
Χατζηγάκη, για να τα παραλάβει.
ΧΑΘΗΚΑΝ γυαλιά ηλίου μαύρα. Όποιος τα βρήκε να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 697506886666.

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

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

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

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
Σουφλέ ζυμαρικών ...................................................................5,50 €
Πρόβειο με πλιγούρι ή τραχανά ................................................6,50 €
Χοιρινό πρασοσέλινο ................................................................5,00 €
Μοσχαροκεφαλή, πατάτες τηγανητές.......................................6,50 €
Σνίτσελ κοτόπουλο στο φούρνο, ρύζι ή πατάτες.......................5,00 €
Κεφτεδάκια με πατατούλες ή με σάλτσα κόκκινη .....................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά ............................................................6,00 €
Μπατζίνα ή μανιταρόπιτα..........................................................5,00 €

ΣΑΛΑΤΕΣ
Κοτοσαλάτα με ζυμαρικό (λευκά ή ολικής) και λαχανικά..........5,00 €
Μαρουλοσαλάτα, φιλέτο κοτόπουλο ψητό, γραβιέρα, σως εσπεριδοειδών.......5,00 €
Μαρούλι, καρότο, άνηθο, κρεμμυδάκι φρέσκο .........................3,00 €
Χόρτα εποχής...........................................................................3,00 €
Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• ρολάκιαπανσέταςγεμιστά
μελιαστήντομάτακαιγραβιέρα
• κοτόπουλοπαϊδάκιασαγανάκι
• γίγαντεςφούρνου• σπανακόρυζο
• χοιρινόλεμονάτομελευκόλάχανοστοφούρνο
• γιουβαρλάκια

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

IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

•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
† MNHMOΣΥΝΑ
Τελούμε αύριο 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 12-1-2019
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.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Ο Λόγος ο ιδικός σου είναι
αλήθεια» (Ιωαν. 17:17)
Πρόσφατα διάβασα ότι
στην Κένυα ζει η πιο... ηλικιωμένη μαθήτρια. Είναι 90
ετων! Όταν τη ρώτησαν γιατί
τόσο αργά αποφάσισε να πάει
στο σχολείο, απάντησε «Γιατί
τώρα που έμαθα για τον Ιησού
Χριστό τον Σωτήρα μου, θέλω
να μάθω να διαβάζω τον Λόγο
Του»! Αγαπητέ μου φίλε, ίσως
εσύ που ασφαλώς ξέρεις να
διαβάζεις, δεν έχεις ποτέ ανοίξει ένα Ευαγγέλιο. Ο Θεός
όμως διάλεξε την ελληνική
γλώσσα να γραφτεί η Καινή
Διαθήκη, το Ευαγγέλιο. Με-

γάλη τιμή! Αλλά δυστυχώς οι
πιο πολλοί Έλληνες δεν ενδιαφέρονται να δουν, έστω
από περιέργεια, τι ο Θεός θέλει να μας πει. Ποτέ όμως όσο
ζούμε δεν είναι αργά να ενδιαφερθούμε να μάθουμε ότι:
«με τέτοιο τρόπο αγάπησε ο
Θεός τον κόσμο ώστε έστειλε
τον Υιό Του τον μονογενή για
να μη χαθεί όποιος πιστέψει σ'
Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια» (Ιωαν 3:16). Το Χριστιανικό Ημερολόγιο σε βοηθάει να διαβάζεις κάθε μέρα
ένα εδάφιο από την Αγία Γραφή γιατί είναι λόγια Θεού, λόγια αλήθειας, σωτηρίας και
ζωής αιώνιας (Ιωαν.6:68).
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Ιερές Πανηγύρεις
στην πόλη και χωριά των Τρικάλων
από 17 έως 21 Ιανουαρίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη και σε χωριά των Τρικάλων
πανηγυρίζουν οι κάτωθι Ιεροί Ναοί και Παρεκκλήσια:
17 Ιανουαρίου, Οσίου Αντωνίου του Μεγάλου: Παραπόταμος.
17 Ιανουαρίου, Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου εξ Ιωαννίνων: Παρεκκλήσιο Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων.
18 Ιανουαρίου, Αγίου Αθανασίου Μεγάλου: Μπάρα, Αγία
Μονή, Βαλτινό, Καρυές, Περδικορράχη, (Δροσερό, Κηπάκι, Δενδροχώρι, Πρίνος, Ξυλοπάροικο, Ρίζωμα, Αθαμανία).
20 Ιανουαρίου, Οσίου Ευθυμίου του Μεγάλου: Παρεκκλήσιο
Ιερού Προσκυνηματικού Ναού Αγίων Αναργύρων Τρικάλων, Παρεκκλήσιο Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων, Φωτάδα, (Φλαμούλι, Μικρό Κεφαλόβρυσο).
21 Ιανουαρίου, Παναγίας Παραμυθίας: Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Νικολάου Τρικάλων.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΛΕΙΝΟΒΙΤΩΝ “Η ΤΡΙΓΓΙΑ”

Τελούμε αύριο 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

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

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ
ΣΤΑΥΡ.
ΜΠΑΜΠΑΝΗ
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν
και ενώσουν μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις.
Νέα Ζωή Καλαμπάκας 12-1-2019
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 αύριο 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 12-1-2019
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.

Τελετές

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

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

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

Θα στηρίξει την κυβέρνηση για να περάσει η Συμφωνία
των Πρεσπών, δήλωσε ο Σ. Δανέλλης
Ακόμα και ψήφο εμπιστοσύνης είναι διατεθειμένος να δώσει στην
κυβέρνηση ο βουλευτής του Ποταμιού Σπύρος Δανέλλης, προκειμένου να περάσει η Συμφωνία των Πρεσπών από τη Βουλή.
«Η άποψη του Ποταμιού είναι ότι ψηφίζουμε την Συμφωνία των
Πρεσπών, αλλά δεν δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης. Η δική μου, προσωπική άποψη, που έχει διατυπωθεί εδώ και μήνες, όταν εμφανίστηκε ως πιθανότητα να μην υπάρχει κυβερνητική πλειοψηφία για
να φέρει την Συμφωνία προς κύρωση, είναι πως είναι συνεπές σε
όσους θεωρούν ότι το εθνικό συμφέρον επιβάλλει την κύρωση της
Συμφωνίας των Πρεσπών, να στηρίξεις την κυβέρνηση, για να υπάρχει κυβέρνηση που θα φέρει τη συμφωνία στη Βουλή. Είναι ανορθόδοξη αυτή η σκέψη, είναι όμως συνεπής με τις αρχές και την συνείδηση. Δεν έχει προκύψει βεβαίως αυτή η ανάγκη, είναι όμως πιθανή. Μένει να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία», είπε
ο βουλευτής. «Δεν είπα ποτέ και δεν σκέφτηκα ποτέ να δώσω ψήφο
εμπιστοσύνης σε μια κυβέρνηση στην οποία δεν συμμετέχω. Είναι
ανορθόδοξη η σκέψη μου, ξαναλέω, αλλά αν το μείζον είναι το εθνικό θέμα, η κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών, τότε αναγκαστικά
πιστεύω, πρέπει να στηρίξεις την ύπαρξη μιας κυβέρνησης που θα
φέρει αυτή την συμφωνία. ούτως ή άλλως θα είναι βραχύβια», πρόσθεσε δηλώνοντας την πρόθεσή του να στηρίξει την κυβέρνηση προκειμένου να φέρει την Συμφωνία των Πρεσπών στη Βουλή.

Τιμές σοκ λόγω
ονομαστικής εορτής
Μπριζόλα
χοιρινή

μόνο
το κιλό

3,49

Πανσέτα
χοιρινή

μόνο
το κιλό

3,89

Αρνάκι

τεμαχισμένο

μόνο
το κιλό

6,65

Φέτα Ποπ
ΛΟΦΟΣ

ΤΙΜΗ ΣΟΚ
το κιλό

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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